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ıg Mi18no mülakatından ilk tebl 
iki dışbakanı dün TUrkiye- ltalya münasebatı, Akdeniz, Boğazlar 
ve Balkanlar meseleleri üzerinde konuştular •• Laros üssübahri-

sini'1 vaziyetini ltalya nasıl . izah ediyor ı 
............................................................ _. ........... ------------------·------..................... ... 
Mülakat. ve temasa bugün 

de devam edilecektir 
Tevfik Rüştü Aras akşama Milanodan ayrıla

caktır. Görüşülen bütün 
meseleleri ve dünkü vaziyeti bildiriyoruz ........................................................ 

·Günün 
Üç 
Hadisesi 

Kuvvetli TUrklye • Si· 
yasi mUste,arlıkl•r • 
KöylUye toprak. 

Siyasi müsteşarlıklar ihdası hak
kındaki proje parti grupunda tet • 
kik edilerek tasvip edilmiştir. Bel· 
ki, cuma günkü toplantıda teşki • 
latı esasiye kanununun tadili ile 
beraber bu teklif de kanun halin
de Kamutaydan çıkabilecektir. Si
Yaöi rnüstaşarlıklarla devlet yeni 
kalkınma hamlelerinin genişleme· 
5i içinde faaliyet ve eleman bakı • 
ınından ferahlık bulacağı kadar 
Yine siyasi müsteşarlıklar devlet 
ınes'uliyetlerinde tecrübe görmüş, 
ihtisas edinmiş birinci planda yeni 
Ve büyük uzuvlar yetişmesine ve· 
Sile verecektir. Siyasi müsteşarla· 
rın İcra Vekillerine ve İcra işleri· 
ile getirecekleri kolaylık ve fayda 

ıı:•em izzet Penlce 
(Det,amı 6 ncı sa11fa.d.a) 

Milino 3 (A.A.) - Havas bildi- ı B. Ciano ve Tevfik Rüştü Aras 
ri yor: (Devamı 6 ncı sayfada) 
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Alman a ve müstemleke! 

/ Yazw 6 ncı •aJlfaJaJ 

Mühim tebliğ 
TUrklye ile lt•lya'yı all· 
kad•r eden meselelerde 

t•m bir anıa,ma 
Millno, 3 (A.A) - Anadolu 

ajansının hususi muhabiri bil
diriyor: 

Dr. Araıla Kont Ciano ara• 
ıında yapılan ırörüımelerden 
sonra ıu teblit neşredilmiıtir: 

ltalya Hariciye Nazırı Ekse• 
lanı Kont Ciano ve Türkiye 
Hariciye Vekili Ekselını Dok· 
tor Tevfik Rüştü Araı buıün 
MilAnoda mülaki olmuşlar ve 
ıreniş bir fikir teatisi esnasında 
30 Mayıs 1928 tarihli ltalyan• 
Türk muahedesi zihniyeti dahi· 
)inde iki bakan iki memleketi aJA. 
kadar eden muhtelif meselelerle 
umumi mahiyetteki meseleleri ve 

bilhassa Botazlar rejimi hakkındaki 
Montrö umuahedenamesi ve iki 
memleketin şarki Akdenizdeki 

(Devamı 6 ncı sayfada) 

Klod Farer 
Caddesi 

Caddeye bugUn 
Şehir meclisi ye· 

• 

Ucuzluk 
Bir gazete haber veriyor: 
- Hayat pahalılığı ile mücadele 

hazırlığı içinde fabrikaların mııli· 
yet fiatlarını da indirmek ve kon• 
trol altına almak düşüııülüyol'. 

Ben de bunu arakadaşımı haber 
verdim. Güldü. 

- Hahh işte şöyle. Şimdi mese· 
lenin bam teline dokunuldu .. • 

Dedi ve ... sözüne ekledi: 
- Yüzlerce lira maaş, binlerce 

lira harcırah, dakikasın'l beş !irs.· 
dan on beş liraya kadar huzur hak
kı. Sonra da •maliyet. i müşteriye 
cmaı. et, çık işin içinden. 

Ve ... cümlesini şöyle bitirdi: 
- Demek nihayet sut hamallı

ğından kurtuluyoruz. 
BÜRHAN CEVAT 

Kamutayın 
Dünkü 
Toplantısı 

6 ıncı s•yfad• 

1 

Tramva.y ücretlerinin 
indirilmesi kararlaştı 
Bilet ücretlerinden 40 para 

tenzil edilecek 
f?ünkü toplantı çok münakaşalı oldu 

lıtan6ııl halllı:ı d6rt ıöıle trarno•g ılcr1ılrrinln tınzilinl btkliyor 

Dün, Tramvay şirketi, Akay, 1 komisyonlar ayrı yrı toplanmış· 
Haliç, Şirketi Hayriyenin yeni b!· ı ıardır. Bu toplantılar geç vakite 
let ücretleri tarifelerini tesbit eden (Deı•amı 6 ncı sayfada) 
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ispanya boğuşması tek
rar kızıştı ve hızlandı 
Yeni i~i Alman harp gemisi 

I spanya sularında 
----

Bir lngiliz harp gemisine bombalar 
atıldı, harp bütün şlddetile devam ediyor 

(Yazısı 6 ınıc sagfatla) 
~==============-'===-

· Kıvırcık yerine keçi! 
Halkın aldatılmasının önüne 
ancak üç tedbirle gesilebilir 

- -·---
Kasaplar bile hileyi gözönüne 

iki üç ııünden. 
beri, lstanbul ka· 
aaplarından bir 
çotunun datlıç 

veya kıvırcık ni· 
yetine, zavallı şe• 
hirlilere, buz ve 
bal ıribi keçi eti 
satmakta oldu· 
tunu, bundan sa
kınılmak ve ted· 
bir alınmak IA· 
zımııelditini yaz. 
makta bulunuyo• 
ruz. Ve yine tek· 
rarlayonız ki : 

- Evet.. Birçok 
yerlerde, keçi 
etı, d'l!'lıç, kıvır· 
cık niyetine bal 
ırilıi yuıturulu· 

yor. 
Biz, bu iddiıı.· 

mızı, belediyenin 
neşreliiği iıtatis• 

tiklerde her ar 

koyuyorlar 
~~~r 

mezbahada koıi· ' ,,__-.;_....s;...,..llii-ııllllr..;.~•· 

len oldukca milhim keçi mıkdarı 1 
röılerilditi halde piyasada hiçbir 

kasap'ta " keçi ,. diye ~atılan et• 
(Devaını 6 ncı sayfaıla) 
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FIKRA: 
Nakil vasıtaları 

Ş
ehır r.alcil vasıtalanmn ücret tarifelerini tetkik cet~ kOlllisyODlar 
diiı. yine loplendtlar, . 
Şu dakikada, verifen karanın kıt'i olarak bilmiyortız. Fa.kat, bı~ 

ınüddetteııberı, razetelere akseden hıvadıslere ıröre, tramvay ucrellen 
inecekti:. 

Burada, mücerret o'. arak tramvay şirketind ·n bahsedecek ~tilim. 1 

Şu muhakkak ki, lstanbulun bütün nakil vasıtaları, bizi evimizden ahp 
ifimize götürmek, aki3mluı evimize bırakmalı. i.;i11, çok para alı)'or!ar. 

Herkesin bildiği ve daydll~a gibi, bllim de ludağımıza çalıodıtuıa gure, 
tıaşkl memleketlerde şelıir nakil ,·asıtalannın ücretleri, lstanbulla ~
lıayese kabul etmiyecek kad r ucuzdur. Oralarda aktarın& usulu de 1 

tatbik edılerek, ucu1luk bir misli daha arttırılmaktadır. 
lstaı.bul ha'kı, yol üeretı olar<tk her ~/ müteuzi bülçesiııdcn mühim ı 

bır nı'.k.tar t h•isat ayrımak m<'cburiı etirıdir. . • . • 
ı !albuki unıumi nakil vasıtaları, a}nı zamanda hır amme hıznıetı 

ıüren mil:s~re:dir. s·nacna~ylı kazanç, bu firketlcr için tek g~yc 
olmamak laıınıre!ir. Ş:ı da varlıi ücret p.haJılı~ hunndaki şiddet!erııı:, 
1 ıanbul n.kil \'asıtaları, eıı rahatsız nakil va .. laları şöhretini de ilave 
etnıiılcrdir. 

Reşat Feyzi YUzUncU 
= 

-AÇIK SÖZ-

1 Ş~lhlôır Ha~~ırU~ırü 
Bu sene 
istanbulda 
Yapılacak yollar 

Vif11clin 9'.rl fevkalad biilçe
sine, yol, köprü ve ilk mekleple'!n 

1 
tamirne. sair ilı.liyaçlara sarfedıl
n,elc üzere 445 bin lira fevkalade 
tabsi a konmu~tur. ı 

Bu tahsisattan 70 bin lirası yol
lara sarfedil~cek.tir. 15 bin liraya 
Torkapo - Silivri kapı, -40 bin 1 ra.
; a Kartı! • Maltepe yolları ikmal 
5000 lira;·a Sclamiçeşme - Maltepe 
5000 lira1a Yalova. Hamam, 5000 
liraya da Kazlıçeşme - Bakırköy 

1 yolları tamir elliriiecektir. 

SORUYORUZ: Elektrik 
Ayarsız Saatler Şirketinin 
Şehirdi! hemen her köşeba- ' 

şında bir saate rasgeliriı. Bun. Yaptı ov 1 kaçakcılık far ya halka vakti bildirmek 
için konulmuf olanlardır, yahut ------
hl1$11 i ıuücuescler tarafındall lstanbul E'ektrık Şiıkelınm ıum• 
reklam maksadile konulmuş o- rük m 1afi; etinden istif de ederek 
lan saatlerdir. Fakat hepsine Anadolu ~Akn.ı için f.el'.r:tiiti rr.al-
birer birer bakmak zahmeti gös- zem.eyi lstınb.ll tarafııııia kull ın<lıitı 
teriliue hiç birhin de b'rbirine için kaçakçı! ktM 9 ımtu btisa< 
uymadıjtı görülecektir. Biz hu· Mahk•mesiııe <erildizi; Nıfra Mü. 
susl müesseselerin saatlerinden feıt ş ve ıı.iiheodi•lerinden mürek-

kep tı.r heyetin de biitiın ,ebele· 
vazıeçtik, Yeter ki ıııcnhati deki noksanrarı tc•b•L otme1< üzere 
umumiye için konulmuş saati ır kontrola bJş:adıkLrı ma'.umdu~. 
dotru ol•un. Fatih tramvay du- f.vvrlki gün ok, cm•·r edi'eo 
rıjtında bir •aat vardır. Köprü bir Gümrük hır de tla'"ıa MiıHli;i 
başına telipte oradaki saate butün şebe~cJc kııl!.1:ulan ıııalzc

me1i tetkı e bn~!>n,ı}larJır. Su bakar.anıı ta Fatihten bur.ıya · k t 
, lelkikat biü kteıı son a, ~ır e ırı, 

4 Şubat 
~ 

Günün Vodvilinden 
' 

Bir (Namus kanunu) 
da lazımdır 1 

Müthiş bir şey iişa etmi.1 olmak· 
sızın söyle ye biliriz. Çünkü, ~ 
belki de ilk şey ki (vuku) u (şuyu) 
undan daha fecidir. 
Bazı, bazı değil belki de pek çoJc 

mağazalarda bugün: 

Günün adfiYe_!! 
polis haberleri 

Aşçı iyazinin 1300 li· 
rasını kim çaldı, acaba? 

l:kmcktepler ihtiyacı için yaptı• 
rılacak ~e ~tın al.nacalc binalarla 
iptida! vaz:yctıeki köy mckteplcri
ılio sıhhi hale ıretirilmesine 70 bin 
lira sarredilcccktir, 

kadar ancak yanm dakikada g m:uk mu fıJtlı:ıden i t iade ede· 
gelditinizi görec.,luini7. Köprü- 1

' rck daha evvt-1 malzeme gei rtcrok , 
yu geç:niz, Karaköy saati köp· kullanıp kulla ımadığı, yani, d<llıa 

- Efendim, yerli malı diye! .. 
Kepance bir nükte moda olmU.1 

&ibidir. Yalnız kepazece nükte ol· 
d uğundan dolayı buna kendi kc • 
pazece nüklcrimizdcn daha baskın 
bulup da içt'rlemiş bulunmuyoruı. 
Bu, yanılmıyorsak, milli istihsala· 
tımız için -kelimelPrden korkmıyıı· 
lım- alçakça bir soğuk damğadır!. 
Burada ev;-e lcC' de acı tatlı arzet
tik. (Yerli malı) görünu rdc bir uı
kı m ~ahısları kar \'e kisbi mesc • 
le•i de, hakikatte (milli istihsa

Hit) olarak bir menı!e~et mesele " 
dır, diye konferan' !uttum:ıya JU
zı.;m yoktur. Milli istilısal:itııı fi· 
at, kalite, bir kelime ılc r:amus me
• uJ,yetini bir lakım ferdlcı in mu'ı 
telıf folsefi ıncz'.1q,Jerine hıra!' • 
mak nasıl olur• .. 

Şahit Ramazan: "Selman çal
dığını bana it~~af etti.,, diyor 

üc ay kadar CVH·l. Ömer \ C' Ki
"1Zİ~ Kuçük pazardaki aşçı dük
kwannd:ı yatağın altında dar:ın 

1 .300 !ıra kadar para vıJınmıştı. 

B ı suçtan maznun olıırak, Selıı::an, 
ket n: Zeynelin muhakemcle

rinc. dün S ltanahmet !kinci Sulh 
~za hk inde ~ edJdL 
~mit olarak dınlenen Ramazan 

dedi ki: 
Selırumla Ş \ ket, kendılerine 

vekil buldagum 1çin. bana, ikide 
birde ;,ki .kram ediyarlaTdı. Iu -
temadiyen de, m ıyctler den 
b yorlardı. o" beş gun k r 
evvel, l ı:: bir gece, Taksimde kl 
Rumeli kebapçısına gittJc .. rakı 
ı .yordtılc. Şevket, bir aralık dı
:an çıktı. Isr.ınm karşısında, Sel
man, p:ıra ı çaldı!'!mı ıtlraf etti 

d diki; 
- Pa ıı.!Jr ycrinı buldu bile ... 

Ben bôyl~ şe !ere p4kinimdı.r. 

• rı: •. le kette de buraJ a gelmeden, 
Prczlrındcn Üokübe ge:ırkcn biri
nn 300 koyununu 500 liraya sattım. 
60 liraya bır pasaport aldım. Ba -
bamın adı Yabyadlr Pas;aporta A· 
dem diye ya<dırdım. Öyle g .. ldim. 

Şahıt köfteci Muh.ttinle garson 
H :ın da, üç ay kadar. evvel, bır 
gtt.-, Selmanla vke , Saraçhane 
başındaki kıiftecı dükkanında rakı 

içerlerken Selmanın bir deste on, 
bir ~te ııe,, bir kaç ela elli liralık 
çıkararak saydıiun söylediler. 

Sclırumla Ş<·vkct, Raınazanıtı 

kendilerinden 30 lira para i;;tediği
ııi, vermedild ıi i<;in bu şekild a • 
le hlerinde ehackt ettgiini sily • 
lediler. 

Suçluların g<ieterdikleri ınüda • 
faa hitleriniıı dinlenmeleri ve 
davac:ı tarafın ıdcliasır.ı, suçlu ta
rafın mudafa. mı hzırlması için 

muhak mc başka güne bırakıldı 
BİR SAHTEKARLIK DAVASI 
S<ı\'a Emanetoğlu ismınde b:r 

zergin öldiiltten SOllra terekesinden 
7 bin lira almak üzere Mahmut 
Lı'.ıtfü namına illhte. bir senet taıı
zim etmekten suçlu olarak Agır
ce/.a mahkemesinde muhakeme e • 
dilmckte olan avukat l\Ielcti, Mah
mut Lütfü, noter katıbi ~!ik, A
li Haydar, •'azmi ve Rifatın mev
kuf n muhak rnclcrine dun de de
vam edilmiştir. 

!anilaturacı Ömer Lıitfü şahit 
olarak dinlenmiş, imza ve tahrifata 
dair ehlivukuf raporu okunmuştur. 

hakaret ettiı,:inden, dün Asli)·e Dor
duncu Ceza mahkemesinde beş ,Un 
hapis ve yedi lira para cezasına 
ma ıirn edilmiştir'. 

ÇOCUK ÖLDÜ 
Kuçuk Ayasofyad;ı Özbekler so

kağında oturan Muh;ırremin ÇllCU· 

ğu Ujur evvelki gün evde man • 
gaLı düşerek yanmış, Ş · lı çoc:ı:ık 

hastahanesmde dun ölmü tür. Mu· 
ayene eden tabibi acili Enver, de!· 
nine ruhsat vermqtir. 
KERESTE TAKASI SUİİSTİMALİ 

feşhur ltere te t:akas sui.ıstınıali 
da ·asma Aslı) e Üçür.cü Ce7.a mah
k m sind dun bakılacaktı. Fakat, 
ha • teşkili tarafeyn te.min edile
mediği ve ttnabe stıretile soru
lan bazı husu !ara da cevap gel
medi i için dava b k:a giine hı 
kıldı.. 

MADAM FLAMAN'[ YARALIY AN 
HALA BULU MADI 

Flaman · minele bir kadın hır 
kQç gece ev el Beyoğlunda bir pas· 
tahanede otururken yakası kaikık 
paltolu bir adamın taarruzuna uğ
ranıış ,.e bir demirle yüzünden ya
ral:mmı,tır. 

Mütecaviz bu v•kadan sonra kaç
mıştır. Zengince hır kadın olan M. 
Flamanı yaralıyan adamın kim 
oldugu polis tahkikatı bitmedi • 
ğindeıı henüz anlaşılamamıı;~r. 

lıf..ıruıfi bunu alacak mesele$inden 
dolay1 bir otelcinin yaptığı söy • 
ı :;m.oku dir. 

MERDİVENDEN DÜŞTÜ 
YeWegirmeniııde Ayrılık ~ -

me i S<>kak 28 numarada oturan 
Necatinin ailesi 23 yaşında Meliha 
evinin merdivenlerinden düşmüş
tür \•e altı aylık gebe ol.:ın Meli
ha çocuğu11u dü - rmek tehlike -
sinde bulunduğundan Zeynep Ka -
nul ha. tahanesine kaldınlmışlır. 

KADDILARI YARALIYAN 
ARABACI 

Unk panında Hacıbekir soka -
ğında oturan Hiiseyinle kızı Sai
meyi döven ve başlarını t~la ya
ralı ·an araba<ı H•mdi yakalanmış
tır. 

HALİDIN MARİFETİ 
Ktiçiik AyilSofyada Cebeci soka

ğında, 2 numaralı evde oturan ba
lıkçı Halıt, ayni mahallede 82 nu
maralı e\•de oturan Abdullahın kı
zı 20 yaşuıdaki Kadriyenin evinin 
bahçesine girerek pençerederı kızı 
gözetlemiye ba~lamıştır. Kız Hali
di görünce korkmu ve bağırmıyır 
başlamıştır. Bunun üzerine bekçi
ler gelerek Halidi yakalamışlardır. 

YARAMAZLIGrn SONU 

Büyükderedekı meyva fidanlığı 
için 9400 lira ayrılmıştır, 

Daaıızlık totaların artık Maca
ri!tandan gelirti!mcyip buradaki 

riiyü 20 dakikada ıeçtitinizi baş a ka akçılık yapıp yapmadıtı 
• I • k göstermektedir. anlaşılmıı olaca lır. 

-·-
M•arlf Veklletlnin mU· 

hlm bir tamimi • 
salat istasyonlarında yetiştırilme- ayarsız saatlerin ne zaman ayar Kültür Bakanı Saffet Ankan 
teri için 3000 lira ayrılmıştır. edilece~ini soruyorur. il Ü11iversiteye bir tamim göndermiş-

Bu gülünç va1iyetler insanı 
çok kere işinden de alıkoymak
tadır. Alakadar makamlara bu 

Bütçeden, floryanırr imarı için 
1

._ __ , ___ , ________ .; tir. Bu tamime göre bundan sonra 

so. hava tehlikesinden konınmak B J hiç bir uıebe idare ile ihtilaflı 
için de '.15 bin lıra ifraz edilecektir. ursa yo u meseleler için doğrudan doğruya 

Vi!Ayetin 937 ziraat büt(esi 1 u•• • d Kultıir Bakanlığına mıiracaat e-
88! , muril bütçesi 1916088, zenn C demiyecektir. Miiracaat evvela de-
ba}tar işleri bütçesi 29668, sıhhiye kanlıklar«, d lcanlıklann hal e • 
bütçesı de 136912 lira olarak tCJ<· Feci faza demedıklerıni rektörlüğe ve rek -H edilmektedır. 

Yeni yıl bütçesi,. Şehir Mcclısi Modan ya. Bursa tren hıttını:IA torliiğiio de hal edememesi karşı-
'lk ş b · d ,._.k · · çrk fecı' n•ti"ee u•reLı"~•k bir tren sında ayni me,·kiler va ıtasile ve-ı 11 at ıçumaın a, teuu ıçın ~ • .. " ~·· 
Bütçe Encümenine havale edilmiş lı.azası olmuş, iki ki,ini'l yaralan kal.ete bildireceklerdir. Bu esasa 
bulunmaktadır. nıaıile atlatılmıştır. rıayet ctmıyenlerin dileklf'ri mak-

Yeni yıl 
Bütçemiz 
36 milyon fazla 

1938 senesi bütçe i iıırrinde Ma
liye \Ckaklıncc yapılan hazırlıklar 
bilmek üzeredir. Veci yılın biltçc• 
çcsinin geçen yıldan 36 mil)On 
l:ra kadar IRzla cılaca~ı tahmin 
edilmekted!r. 

Bu fazlalık bı11ıassa memleket 
mücla.Caaamıp. 'baı..a lıl.uv .. e.licrimiıin 
arltırılır.a ı, deniz kunctlerim z 
içiıı ~er;ı · t ulan fevkalade !Alısi. 
aatm de a ı, ın:lama projesi için 
koaalaeak ve senelere taksim cdi. 
lecek 11 milyon hra, zirai kombi
nalar içiıı bcs sencfik tahsiS>tın 
1'1< taksiti kôy kalkrnmuıııa sarfe
dilccek para ile husule gelmektedir. 

Şı mdi biitçc 212 milyon kü~ur 
lira oklutıına töre yeni sene bit
çai 248 'iyon lirayı bulacaktır. 

Maliyet fiyatlan 
ucuzlatılayor 

Hukürnet lı;ı) •l ucıWuğuna her 
türlü sanayıin muzır tesır yapması 
imkanlarını ortadan kaldırmak 
için yeni bir kıı.nun proıesı 
haz:rlanmışhr. Bu kanun fab -
l'ikalann yüksek maliyet fiyat -
larının indırilmE>i gayesi istihdaf 
edılmekıedır. Bu proje maliyet 
lıontrol kanununu ıtmam edecek· 

l!uru.dan verilcrı malüınata göre bul görulrniyecektir. 
kua ,u şekilde olmu,tur: 

Mudanya • Bursa posta k.ıtarı 
Bur~aya rel:rken 17 inci kilomet
nde yoklan çıkarak devrilmiştir. 
Kaların geçtiti yol düz oklutıın
dın sür'atle kilmekte olan lrco, 
lra ·erstlerin Lo:uk ofmuından yol
dan ~ ıkmıştır. Kaıa mahailinc bir 
heyet gitmiştir, 

Katarda lstanbul - Mudanya se
ferini YB\lan Kocaeli vapuru yolcu. 
!arından bir kısmı bulunmakta idi. 
Lokomotif bir hendete devrılmi , 
iki vaıron hurdahaş olmuş. iki va. 
ıron a hasara uğrnmıştır, Diger 
vagonlara birşcy olmamıştır 

Devrilen vagonlarda bulunan 
ı iki gardöfren yaralanm~lardır. Yol

cu vagonları en arkaya ba~lanmış 
oldutundan bunlar dur,lmeıııiş, 
yolcıı!ara bir ey olmam~tır. Yol-

1 cular »lodrninlerle Bursaya nak-
1 ledilnıiılerdir. 

1 

1 

1 

Bahkhane 
Nerede 
Yapllmala? 

Deıterdarbkda loplaıun husııtl 
komisyon, Modren lıalıkbanenin 
Saraytıurnuada )'apılmannı muva
tılı. bulmuştu. 

lktısat 
Fakültesi 
Bugün açılıyor 

ıkt'" ıt Fak• ltcsi bugü.ı l<cıctörün 
bir sö 1 !evi ile açıla.:aklır. Rektör 
aynı zamanda Pcd•goj Enst tÜ•Ü· 
nüdc açacaktır. Rektörden sonra 
fakülte Dekanı Ocııer Celal de bir 
söylev \'erecek ve fakültenin oçıl
ma ında.ki ıı;ayesi proıı;ramını ve 
tedrs şcklni izah edecektir. Rek-

r!fl çe ilik •dar taıebe er ve is
tekliler saat 17 de Hukuk F dkiil· 
\esi birinci "'nıfına davet edilmış· 
!erdirdir. 

Meclis bugün 
Toplanıyor 

tst.ınbul umun.i meclisi ikUıci 
ıntihap devresi üçüncü Şubat içti
maı puartesi günü ~ apılmıştı. 

ikinci topl ntı, bugün, ,aat 14,5 
da yapılacaktır:..._ 

Irak ordusunda TUrk 
mUtehassıalar 

Belgratta çıkan Balkan Herald 
gazetesınde okunml!itur: 

Irak hükümetı, Irak ordusunun 
Türk planı ve Türk tedri>atı üze
re yeniden organize edilmesi için 
Türkıye hükümetindcn subaylar 
gönderilme•inı istemiş ve Tütki
ye hülcümeti bu arzuya mu\·afakat 
etmi~tir. 

llalıkctlar cemiyeti komisyona 
mi:racaat ederek Balıklıanenin H.ı. 
)içte yıpilm sının baba mu,·ıfık 
olacıtını, akar su tesisatı ya

pıluıca Haliç suyunu kullanma- Frıınaız f'1r*t orduları 
ta liitum kalmıyıcatım. b na kum•ndanı fehrl. 

tir. Yeni proıe ıle fabrikalara mu- mukabil, eter Sarırybornuna yapı. mizden geçti 
ayyen fiyatlarda mal atabilmek İ· tırsa, fuzuli bir çok masrallara ve Fransız Şark orduları kumanda-
çiıı ne yolda çal~aları lhım geJ. teıisala lüzum oldu~unu, yine de nı General İnsinger dün Semplon 
diği tayin ve tcsbit edilmektedir. mahzurların tamamen k~ldırılamı· ekspresile şehrimize gelmiş, Siır-
Bütiın fabrikalar ve maden ocak- yacatını iôeri siirmü~tür. keciden Haydarp~ya geçerek 
!arı bu suretle devlet rnür;ıkabesi Komisyon, bu iddia ve tel.lifi de saat dokuzlla kalkan Toros eksprc-
altma girmektedir. ' tetkik edecektir. sile Halebe lrnreket etmiştir. 
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~ ~ . 
Otobüs -Yol - Belediye 

ve Hatice Hatip •• 

Bir muharririn en büyük ıslırabt paradan, ra• 
hattan, takdirden, ıohretıen, liyakatten önce 
heriJ1n yazmak ve hergün yazabilmek için de 

mevzu bulabilmektir. 
Düşündüm, ne yazabilirim?. 
Kafamın içi bombo~ 
Gazetelere baktım. tki müheyyiç aerleYha Yar: 

Sona ilci •gda hütün /ıfnnbal yollarını as/ali/an 
yapltrıın. Bu koılcocn, dagnık şehrin gol/arı ytlda 
agrılacalc .50,000 gahot da 100.000 /;,,. il• gıb gı/Ja 
yapılmaz •• 

lkinci.<ine relince, onu da fÖyle dii1ündüm: 

(Türk malı) (İngilız ma!ı) gibi 
memleket ve diinya piyasasında, 
devlet garanti ve kontrolü altında 
olmalıdır. 

Bizde, hayat pahalılı.~ı üzerinde 
sanayiin ınuzır tcs1rlerini izal{'>yc 
çalışmak üzere tedbirler alındığı
nı, bu maksatla fabrikaların yük
sek maliyet fiatiannı indirecek 
bir kanun projesi hazırlandığını bil· 
diren son telgraflar, bu itibarla, 
milli bir müjdedir. 

Fakat elihsanli biltaınam. İstis
nasız, Türkiyenin büttin istihsal;it 
ve imalatı için bir de (kaliteyi mü· 
dafaa) kanunu elzem gibi görü -
nüyor. Herhangi bir istihsalci, (sı
nai, zirai, olsun, devlete tescil el
tırdigi (slandardıze) nümunelcri
ııe göre mal çıkarmıya, bundaki de• 
ğışıkliklcri devletin konlroluna es
babı mucibl'.sile nrzetm!yc mecbur 
olmalıdır. Zıra, (kaliteyi l""Üdafaaı 
kanuııu altına alınm~dıkç:ı fiat Vt' 

maliy4 ti indirme kanunumm. in
sanların kurnazlık dehasının ek • 
megınc yağ sürmes' ve yeri; malı
nı yerlere düşürmesi olagandır. 

Bıı, vakıa, Türkiyede iş saha • 
sında namusun ilk defa devlet oto
rite le kanun nltına alınması ola
caktır ki bugünkü müshct c}üny.ı· 
da kanunsuz namusa da itııııat cdttı 
varsa beri gelsin: 

Fransayı hayrete 
veren kadın kim? 

Bütun (Parıs) bir vak'aya me -
rak sardırmış. 

Üç aydanberidir biı- kadııı, gö • 
zünde gözlük, tlinde 'l"'msiye ile 
her gün gelir (Konkordia) mey
danındaki tahta sır;ılardan birine 
oturarak akşamlara kadar bekli -
yormuş. Ne gülüyormuş. ne etrafı
na bakıyormıış, bütün ısrarlara rag
mcn ne de ağzından bir söz çıkıyor
muş. 

Bütün (Paris) bu kadının kim 
olduğu, ne istediği merakile der
de uğramış. 

Yahu! Vak'a Fransad:ı olmuyor 
mu? Bu bir kadın değil mi? Bil
miyecek ne var. sulh perisi ayol~ 

latanbul'da (Teba• 
gara) şelaleleri 1 

Dün bir gazete şöy l.ı yazıyor; 
(Yol değil, çamur deryası ... Ka

sımpaşada çamura bulanmadan iki 
adım atacak yer aramayın!) 

Sen çamuru asıl, matbaamıza 

gelip de belediyemize bir (varak 
mihri ve:ta) getiren (Yeşil tulumba) 
lılara sor. Unkapanında şehrin en 
civcivli yeri olan bu semtte yazın 
tozdan, kışın çamurdan (Niyaga
ra) şelaleleri akıyor! .. 

Seyyahlar gelse de şu Yeşil tu
!umbayı işletseler, istihs.iıl edilen 
çamuı·!a değil yalnız istanbulun, 
bütün belediye binaları sıvanır!! 

Serdenq., ... t, .. 
Universitede 

Müdafaa vekilleri Mahmut Lüt
fü ıl • azmını.n Rifat da kendisl-
1ıin tahliyelerini istemişlerdir. Tah
liye t.Uebi reddedilmiş, bazı şahit
leri ihzarı!n celpleri ve bazı baş
ka huswı!ar ıçin muhakeme başka 
güne bırakılmıştır. 

BERAAT ETTt 

İki gece evvel Kadriyenin Kü
çük Ayasofyadaki evinin bahçesine 
girdiği için mahkemeye verilen, 
fakat kendini bilmiyecek derecede 
sarhO§ otduğu için ev\'elki gün 
muhakeme edilemiyen balıkçı Ha
lıtin muhakemesi dün Dördüncü 
Ceza mahkıc-mcsinde yapılnuş ve 
beraat etmiştir. 

Fenerde Avcıbey mahallesinde 
58 numaralı evde oturan 13 yaşın
da Alber tramva~ asılarak Fa
tihle tramvaydan atlamak isterken 
yere düpnüş sağ elinden hafif su
rette yaralanmıştır. 

Bir. - Kasımpaşanın laliMizliti ... 
iki: - Otobüıcülerle Beledlye aruındaki ıhtilf 

arttı. 

- O~obüsçul~r fÖJle i•tiyor, Belediye böyle di· 
yor, ortalık yerde bir ihtilaf hH·a .. dır yayılıp ıridiyor. 
Gören ve iıiten de l•tın!ıulda m uzam bir şehir 
hidisesi var •anacak. Bıımı1 .-n kolajı Belediyenin 
kendi imti;uıoı kendi• nio iş'etmc•i •e kendi oto. 
b~slerini l.stanLul .<okak arın~ datatıvermesidir. Oto
bıi•çü de: 

J Dünkii toplantı 

BEŞ GÜN liAPiS 
Beyoğlu Balıkpazarında lı.omis • 

yoncu 67 yaşında Marko, tebliğat 
memurıı Şe\·kivr ""'İfc halinde 

BÖYLE İŞ OLUR MU? 
Kadıköyde Kurbağalı derede 82 

numarada oturan 17 yaşlarında 1 
Hamdune ismindeki kı:ı evine gi
derken yıne Kurbağalı derede otu
ran Bekir Ahmet. ve arkadap 
Munffer lı.ızın önüne çıkarak sar'· 1 
lı.ınWık etmişlerdir. Ahmet s;ır • j 
kıntılıi} arttırmış kızın yüzünden 1 
zorla öpmüştür. Kızın şil<iyeti Ü· 

zerine Ahmet yakalanmış Muzaffer ı 
kaçmıştır. 

Burılan okudum. Muharrir Kuımpaşada bir repor
taj )'•pmı~ Yolsuılulıtan, çamurdan, halkın ı·kiye
linden, bakımsa'.ıktan ~kAyet ediyor. Okumamı bi
tirince kendi kendime düşündüm: 

• - A .. /co,,/eı Ka.umpcı14111n golıazluJu, hotld 
lıtanbulıın gol•uzluju, ıokalc nrolarınm çamuru lıi
/inmt: bir ı•g ıle/il H. Bunu h<pimiz 6iligoruz, gıl• 
Zardır biligoru:, bizim (it bütiJ11 lıa/lun biJdiJi ıi61 
I.ıunbul 60/tdiye rttıl cıe wli•i ı/e biliı;or; lınttü sr•· 
çcnludo bunun lögft oldu~'"'" ıa .. ıe."•r• lı•gan t 
(ltrerelc •Ög/•dl. Boyuna luıgatta hımu gü.ıt .,urmalc
ta, bir derdi depreıtirnı~kle n• rnaksat t•ar?. 

Var (ıt 011 IHı nul11vrı lir""- Ver lıtanbul trli<'nt. 

- Ne lte~diuı eyledim rahat, ne halka verdim 
huzur ... 

Der, çekilir ortadan. r der Biz de hiç clmaısa şöyle 
Ankarada oldu u ıibi r hat r otobuse oturur da 
tıkır lıkır ve prşin pe,·n . aydıtım.z otobüs bilet 
parasına yanmayız. 

l:lılmem tiilUo bu kendı kendime konuşuş arıını 
bara, a )atıp altına imzaıı.ı atınca bu ıünkü menuu
mıı bulmuş ve yazımı yazn,ı~ oluyor muyum?. 

Egcr olabildiy;e ne nH.llu bana 1 
Hatice Hatip 

Dün Edebiyat Fakültesi Dekan 
İbrahim Akyolun başkanlıtı altın
da ik tisad ve lakültesi dekanı Ômel' 
Ce!al ve yabancı diller mektebi 
mual imlerinin iştiral<lle bir lop
lantı yapılmıştır. Bu toplantıda sö. 
mestrden sonraki yabancı diller 
mektebindeki faaliyet ve alınacak 
bazı eraslar üzerinde görüşülmüş
tür. Yabancı diller mektebi tali
matnamesinde yapılacak bazı t ıdi-
14tlar üzerinde durulmuş ve Ômer 
Ce!al Sarç'ın mütalealarını dinlen
miştir. 
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Grevciler yerlerinden ;~Feyezan 
çıkmak istemiyorlar l Tekrar 

".Blum meclisde izahat verdi, ko-1 ~~r~~:::~]~~~~~2!ı~~.:.~:Çi~l ~ 
yal sukı,~un.ı ugr ... ınış ~:ı.rJ .. İ'·i w ll 

imünistplanı nasıl tasarlanmıştı? süren bu nutiun Cl l'Üy c,k SU!pr ı?l, 
1''ransız E~b:1kaıı _ lllt.!l""' tar"'[~:-ı· 

Fabrikayı işgal-~den amele aç ve 
ekmeksiz 1 

bırakıldz, hadise büyüyor 
Flint j ( A. A.) - Bir fabrikayı işgal eden grevc.lcr Vali Murphy' 

}t şu lelırrafı göndermışlerdir: 

Başladı 
Nevyork 3 (A.A.) - On beş 

saat süren bir tevakkuf devre
sinden sonra Ohio nehrinin su

.Jarı Caıro mıntakasında tekrar 
yükselmeğ"e başlamıştır. Bu mm• 
ta kadı< halk nehrin sahilleri bo· 
yunca konulan tahta barikaJlar
la kum torbalarını süratle takvi· 
ye etmekle ve yükseltmektedir. 

"~iı bulunduğumuz yerde kolmağa karar verdik. Bu _kararın bize 
~hııııl edeccj!i fedakarhldarı biliyorur. Bizi buradan cebırle çık_armak 
ıstedijtiniz taktirde aramızdan lıır \ollarının ölecelı"ioi ihtar ederız .• 

Fabrikanın tabliycsı için verilen mühlet bu akşam saat 20 de niha
Yet bulacakıır. 

Flint 3 (A.A.) - Otomobil endG.trisı ıırevcileri •kavuşmuş . k.ollar 
rrcvi bir açlık grevi olmuştur w demektedirler. Fillıakıka atelyelen ışıral 
ttnıekte olan ameleye yiyecek getiril-sine mani ~lmak ıçın askerler 
fabrıkaların kapılarına milralyozlar ycrleştirmişıerdır. Askerl~r aynı za
Dl&nda rece ve gundüı nöbet beklemek için grcl'cilerin yaptıkları ba-

. Mısır hükumeti --1 

\beklenen 
Notayı verdi 

rakaları da pkmı~lardır. . . 
Grevcilerin mukavemet teşkilitını hazırlamak üzere b. Hewıs waşınır· 

toadan Fliot'e ı-elmiştir. . . . .. 
General Motors kump,nyasının müdürlerı fabrıkalar tahhye edılır 

tdilınez müzakerata giri}m~e hazır olduklarını bir kerre daha tekrar 
tt . nıış!crdir 

> • • • 
Komünistler bir şehri kapadılar! 

Şıorhay 3 (A.A.) - Komünistlerle müfrit elrmanlar 5ianfu şehrini 
tıııı bir kontrol altına alarak kapılarını kapamışlardır. 1 

Kahire 3 (A,A) - Mısır hiiku· 
meti kapitül:ı.syonlardan istifade et· 
ınekte olan devletler mümessilleri
ııe yeni bir nota tevdi etmiştir. Bu 
nota muhtelit mahkemelerin inti• 
kali 'rejimine mütealliktir. Notada 
bilhassa konsolosluk mahkemele· 
rinin hukuki, ticari ve ceıri sala. 
hiyetlerinin .muht~lit mahkemelere 
devredilmesı tekhf ve Mısırın bu 
mahkemeler için yeni hır ceza ka· 
r.unu neşredeceğ"i ilave olunmak. 
tadır. 

- ···--·-Bıınlar hükıiruet kevvetlerinin şehre girmesine muhalefet edecekleri
ni beyan etmekte ve mareşal Çanıı-Su·Lianır'ın avdetıni ısrarla istr- Mugv Jada köy 
ıneL;. ledirler. 

• • • 
Holanda teminat isliyor 

Amsterdam, 3 (A.A.) - Holhnda lıükumeti Berlindeki. mü'.'1esıiline 
B. Hitler'in Hallanda'nın bitarafhgı hakkında 30 kanununnıdekı beya
llatı hakkında mütemmim malümat almasını emretmİftir. 

Sırtüstü 
Yüzme 
Rekoru 

• 

Amstcrdam, 3 (A.A.) - Mil~. 
Scns~ea, 'lOO m~ırelilc sırtustii yuı
ıne rekoru~u bu mesafey• 2 dakika 
44 saniye 6-10 da katetmek sur • 
liyle kırarak y<'ni bir dünya rekoru 
tc,iı etmiştir. 

2 dakika 48 sa. ye 7-10 olan 
csl<.ı rekoru Amerikalı ile Holms 
tc~is etmiş idi. 

• • Lübnan 
Hükümetine 
İtimat 

Be}·rut 3 (A. A.) - Haı·as: 
Liibn~n meclisi Ahdab hüküme• 

lina 12 reye karşı 13 reyle itimat 
clmişUr. 

Meclis Fransıı - Lühna'l muahe· 
dest lıı.kumlcrini, muahedenin tas. 
tikinden sonra tatbik edecektir. 

kalkınma faaliyeti 
Muğla 3 (A.A.) - Köy kalkınma 

işlerl ilimizde büyük bir ehemmi. 
yctle takib edil'!lekte~ir. Bütün il 
köylerinin hususıyetlerıne ve eko-

1 nomik münasebetlerine gore ayrıl· 
masile bitirilmiş ve 1937 yılma ait 
köy Halkevleri proğramları yapıl. 

mıştır. Ônümiizdeki haftada bütün 
kamunbaylar ve köy heyetleri ile 
merkezinde toplanacak köy halkı 
hakkında görüşecek ve direktifler 
alacaklardır. 

Bir yüzellilik 
Paşa öldü 

Parih, 3 (A.A.) - Mebuslardan 
B. Gautherot tarafından. Fransız • 
Sovyet muahedesi hilafına olarak 
devletin emncyeti aleyhine tertip 
edilen , komünist komplosu• hak -
k!nda yerdığı bir sual takriri dola
yısılc yapılan müzakereleri mütea
kip ayan meclisi d kaldırmak su
retile ruınameyi kabul etmiştir. 

1:1. Gauthorot, komünist propa -
gundasının yavaş yavaş milli plana 
niituz ettiğini ve beynelmilel plan. 
u'.l. da memlekete mazarra t iras 
e~ledıgini ileri sürerek demiştir 

k~: 
,Fransız kanı ~imdilik palnız İs

panyada akıyor ve eğer henüz Fran
sad~ da akmıyorsa bunda komü -
nistlerin hiç bir kabahati yoktur. 

B. Gautherot, Paris mıntakası
nın komünist teşkilatı tarafından 
müdafaasına ait Komünist partisi 
tarafından neşredilmiş olan mab -
rem bir tamimi eline geçirnüş ol· 
duğunu söylemiştir. Bu tamimde 
komünistlerin hini hacette Paris 
civarında toplanacakları noktalar 
te.>hit edilmiştir. 

B. Dormoy bu vesikadan haber
da rolduğunu beyan etmiştir. B. 
Gautherot bunun üzerine bu me -
sele hakkında yeni tafsilat vermi~ 

, ve demiştir ki: 
.Komühist planı telefon v~ posta 

merkı>zleriyle sair mebaninin iş -
galini derpiş eylemektedir. Biz 
şimdi kanunen cezayı müstelzim o
lan bir dahili harb teşkilatı karşı
sında bulunmaktayız. 

Bundan sonra B. Gautherot Fran
sız - Sovyet paktından bahsederek 
:.!7 teşrinisani 1932 senesinde B. 
Herriot tarafından imza edilmiş o
lan adernı tecavüz paktı ahkamına 
Sovyetlerin riayet etmedikleri ka
naatinde olduğunu beyan etmiş -
tir Bu pakt taraeynın birbirleri -
rıin islerir.c karışmıyacaklarını tas· 
rıh etmektedir. ' 

İ. panya mecslesi hakkında hatip 
demiştir k ı : 

cHükümet bir ademi müdahale 

Ayan mecliJinde izahat (!ertrı 

Franııs Baıuılr.lli Blum 

MİLLİ MÜ!:ıAF AADA MÜTTEHİT 1 

FRANSA 
Paris, 3 (A.A) - Gazeteler dün 

parlamento'da milli müdafaa hak-

kında cereyan eden müzakerata u-
zun sütunlar tahsis etmektedirler. 

- Action Française'den Humanite'
ye kadar bütün gazeteler B. Dala-

dier'nin nutkunu tasvip etmekte

dirler. 
Ancak sağ cenah gazeteleri mec

lis eka!liyetinin tasdikini bütün hü- ı 

kiımete teşmil edemiyeceğini söy -
Jemekte, sol cenah gazeteleri ise, 

muhalifleri politika ihtiraslarının 

fevkine, memleketin yüksek men -

iaatlerine kadar yükselmemi~ ol -
makla muahaze etmektedirler . 

KABİNEYE iTi~1AD MESELESİ 
Paris, 3 (A.A.) - Matbuat, me-

busan meclisinde Bliım hükiıme -
tinin 12-1 muhalıfe karşı 413 reyle 

elde el tlği muvaffakiycti hararet-
le me\'Zuu bahis etmektedirler. Bu 
münasebetle Halkçı Cephe gazete
leri, Harbiye Nazırı Daladier'ye 

karşı müsa.t bir \'azıyet aldıkları 

halde hükiımete itımad beyan et
mediklerinden dol .. yı sağ cenah 
muhaliflerine şıdddle hücum eyle
mektedir. 

dan dort beş giin evvel söylenen bu 
nutka hıç temas etmemesı v, l- • 
c!en'ın daha C\'\' l so,·I dıgı b ~ 
nutkuncı b::ı. 30 ikinci kanun nut -
kunc!:ı cevao \'erılcceğ i Alman L>
tihbarat ajansı tarafından hı.dırı\,

mi ti. 
Nutkun buruk kıs!m , dort mne

lik nülli sosyalıst rejim, zarfında 
başarıla!' ı.~lcrin ıllrına ıahsi; cd·ı 
mi,ıır 

Hitler. Aima..,yarın dur ! seı• r cv
velkı vazi)'etin. hat• l~ttı . Mağlup, 
arazisı tak.:;im edilmiş, a.>keı-s.iz, ü
mitsiz, hedefsız, iktısadi vaziretı 
bozuk. Altı mılyon işsız. Böy1' kô· 
tü bir mirası eline alan milli sosva
list partisinin dört sene içinde Al
manyayı dirilttiğini ,.e bunu ya -
parken de hiç kan akıtmadığını 

söyledi. Somra da Almanyaya harp 
mesuliyetini yükleten Versaille• 
muahede>inin 231 inci madde,inı 
resmen ilga ettigini bildirdı 

İç po!ıtika üzetiode uzun \'e et
raflı durduktan sonra dı~ siyasay .. 
geçen Hitler, İngili7. dış bakanını. 
cevap vereceğini bildirdi . :wııet
lerarası münasebetlerinin tunzı -
muıdP Almanyanın teFiki mesai· 
den ka~ınmakta olduııu haltkında 
Eden tarafından söylenen söz
lerin doğru olınadığını id -
dia etti. Ve Alman te5riki mesai
sine mısal olarak ola Lehistan ile 
yapılan misakı, A \"Usturya anlaş -
masını, İtalya ve Japonya itilafını 
göst.e:di. Fransa ile .'\lnıaı;ya ara
sında !uç bir ihtilaf olmadı.ğını , 

Almanyanın Hollanda \'C Belçika 
arazisini kefalet altına ~!mara ha
zır olduğunu ve Yugoslavya, Ma -
carıst:uı, Bulgaristen \"C P0<te'.<ır 

ile iyi münasebette bu!urduğuııu 
ııavc etti. 

Nutku dınleyenler Blum tara -
fındar Lyons'da söylenen .özlere 
ce\'ap \'erılccek dıye ik. s.:at b"k
ledilıcr. Hıtter buna var.;qmadı. 
Yaln.z dort senclık ıktısad . prı,. ;;r -
mın tatbıkat nadll vaı geçm; cce
ğ ni büd;rdi. 

Japon kabinesi soiJuk 
karşıt ndı 

bcy:ma ında 1 -11- . 
mua ıedcıiyle kanunuesasinin tek· 

rar tceo;süsunün Fran<a ile Lubnan 
ar sınd ıiyasr ve manevi yeni ra· 

bıt:ı.'arın iki memleket bağlıyan ta· 

rihi büyük dootluğu takAiye ede-

Bulr.reş 3 ( Husu5i Muhabirimız• 
den) - Dobrucanın (Pazarcık) 
kasabasında firari ve yüzellilikltr• 
den Ahmet Rec•p (paşa) kalp 
sektesinden ölnıüştur. Bu damat 
Ferit paşası taşıdığı Nansen pa· 
saporluııu değ"işlİrtıuek için Romen 
pasaport ll?e!':urluğuna m~rac~at 
etmiş, kcndısınden 240 ley ıstenın· 
ce dışarıya çıkmıştır. Zaten aç ve 
sefil vaziyette kalmış bulunan Alı· 
met Recep sokakta birdenbire 
düşmüş ve ölmüştür. Hü1iyet cüı· 
danında }aşı 74 olarak tesbit 
edilmiştir. 

si_'tnseti takip <"tD1l'kt<" olmasına 

rağmen Komünist Partisi müdaha
le içın çalışmaktadlr. So,·yetler 
Bırligi İspanyada bir ihtilal ocağı 
tesis etm :ye hazırdır. Bundan mak
sat da Almaıılann Ren'de bize hü-

1 HARICl--;_O~K H:;B~~ı 

Bu defa Rus~·a. Hi.tler'in hücam 
\"e taarrullarına doğrudan d.,gu. ya 
hedef ole lTu,ıtır. Fakat Sovye•!ere 
ve komünı<me karşı AlmAnyanm 
siyasetinde en ufak bir inhiraf ol
madığını anlatacak hır çok fıkra· 

!ar \"ardır. Eden'e cevap verirken, 
İngiliz Dış bakanının, bolşe\ ..zmı 

merkezi :Moskova olan bir de\'lrt 
telakki dtigini, halbuki keııd~n
ce bunun \"ebadan başka bir şey 
olmadıjlını söyledi. Dünya sul.hu
nun sağlamlaşması için ileri sür -
düğü şartların birınde de Sovyet
lere ve koıninterne ima vardır Hit
ler dünyanın düzelmesi için dıin

ya t:!kannı zehirleyen ve millet
lerarası askeri teşkilatı olan gayri 
mes'ul teşekküllerin ortadan kaldı-

Tokyo 3 ( A. A.) - Gaze.eıer, 
Yeni kabineyi gayet soğuk karşı· 
laınakta ve bu kabinenin bir intı- ı 
zar kabinesi olduğu"u bildirmek· 
tcdirler. 

Scyukay partisi genci sekreteri, 
ıı:~zctelcrc verdiği beyanatta ez
tuııııe demiştir ki : 

. B. Hayaşi mutlak surette 'Zayıf 
bir kabine kurmuştur. Kabinenin 
11~ bir programı vardır, ne de oto
tıtesi mevcuttur. 

Bir lngillz tayyaresi 
suikasta uğradı 

ceğini ve ebedileştireceğin bildir. 
miş ve ı 

Bütün Lubn~n mifleti Fransız 

dostlurıuna &)"rtlmaz bir surette 
sadık bulunmakladır.,. Demiş[!r. 

Büyük bir tayyare limanı 
yapılıyor 

Paris 3 (A.A) - Oeuvre gaze· 

tesinde madam Tabouis general 

Franco'nun lfoi'de büyük bir tay. 
are limanı vücude getirmiı oldu• 

~unu haber vermektedir. 

. londra 3 ( A. A. ) - Portland ti 
11 ınanında bir büyük deniz layya· seferden vazgeç .. 

Marsilya, 3 (A. A.) ·- lngılız 
tes; ateş almış ve tayfa ancak su• 
h atılmak suretile kurtulmuştur. tayyarccisi Lcwcllyl • ~avalaKrın le-
y .1 nalı"• dola}·ısi)"le ngıltcre. ap se· 
angının sebebi henüz belli değı - • 

dir Fakat yeni bir suikast mev· ferinden vazıreçtikten. so~ra .. saat 

Devi• kupası 
Londra, 3 (A.A) - 1937 Davıs 

kupası tenis müsabakaları için 
talep edilen birinci devre fiküs
türünc göre, bu ilk devrede Bel
çika Macariılanla, lsviçre lrlanda 
ile, lta1ya Monako ile, cenubi Af· 
rik a Hollanda ile, Çin Yeni Ze• 
landa ile, Almanya Avusturya ile 
lsveç rYunanistanla, Yugoslavya 
Romanya ile, Polonya Çekoslo
vakya ile, Fransa Norveçle, Ame
rik Birleşik devletleri Japonya ile 
ve Mekıika Avusturalya ile karşı

la~acaktır. 

cum etmelerine yol açmaktır.> 
Takrir sahibine verdiği cevapta 

B. B!üm, mevzuubahsolan vesika -
dan haberdar olduğunu söyliyerek 
şimdi bu vesikanın sıhhat ve aktü
alitesinden şüphe edilmediğini ila
ve etmiştir 

Başvekil demiştir ki: 
cllükıimet reisi ayan meclisine 

ancak nizam ve asayişten mesul bir 
nazır sıfatiyle izahat verebilir. Hal
buki şimdi ortada asayişsizlik yok· 
tur \'e komünist komplosu da hür-

riyeti ve cümhuriyet müesseseleri

ni tehlikeye düşürmemiştir. Mem
lekette sükün ve intizam hüküm 

sürmektedir ve müzakerelerimize 

sulh ve sükiınet içinde devam et • 
mekteyiz. 

SOKAKLARDAKİ KARLAR 
NASIL KALDIRILIYOR? 

Varşova, 3 (A.A.) - Polonya so
klıklarındaki karları süpürüp kal
dırmak için elyevm 1.500 işçi kul
lanılmaktadır. * Valencia, 3 (A.A.) - Bir tet
kik seyahatine çıkmış olan dört İn

giliz rahibi buraya gelmişlerdir. * Lizbon, 3 (A.A.) - İngiliz Bü
yük elçisiyle Fransız orta elçisi bir
birini müteakip Londra komitesi
nin müzakereleri hakkında B. Sa· 
laza rile görü~müşlerdir. 
* Paris, 3 (A.A.) - Alsas potas 

madenleri amele ve memurları u
mumi grev ilin etmişlerdir. Buna 
sebep sendika reisinin Paris'te bi -

rer vazifeye tayini ve bu tayinde 

idarenin israrıdır. 

r-· ... · .. -::·· .. ·:---·1~; .. · .. ;~---H~di~-;i;;· .. ·K~~ş·;~;·~·d·~ .. ···G~·~;t~ı;;;--·1:.~:~~:;-· .. ·1 
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ıuu bıhs olduQ'u tahmin ediliyor. 1 8,~0 de Croydon'a donmuştur. 

11t1ı 11 uıı111-..u•ııuı•11t+•uıunn•-"''"'"" 11'""' .. '•"'""1111""' 11"w~ • . . • rınava rag"'bet gos.. "'e ben en ciddı olmaları lizım ge.. sıfat kullan k · b d' h ·· nı'şan ·ızlıg"ından aniadıg"ım gi-di 1 dcla, nış;ın '" sı • . .. ma ıca e ıyorsa ... e .. zun s 
Nltanlı, madalyalı P• tcrme!Yl<'ktc. len hır zumrenin b_u büyük za!'.n'. muhar'.ir, diyebilirsiniz. bi. 
lomatlar ve göjUsle· TürkiyPninkiler, bizimkiler. neye hamlctm<'k lazım geldıgını - Sozleriniz·yanılmadığımı gös- Peki ekselans amma ... Sizin 
ri temiz diplomatlar Evet bizim diplomatlarımız, de\'- düşünüyordum. Zira hen;;z otuz terdi. Bilakis gözümde büyüdünüz. göğsünüzde de nişan yok. 

le
• erkanımız, kumand __ anlar_ı_m.ı_z, be~ yaşını yeni doldurmuşa ben - T_evazu cidden güzel şeydir. zaten 

Ben boş vakitlerimde Yeya ca - • ük · b' b"t ·· T - Evet... çünkü takmadım. Am-
zabltl·,.rı·miz ,.e bütün dıger buy . zı._yı>n ırza ı. gormüştüm ki, gög- sız. ürkler tevazuu milli bir seciye 

nım sıkılınca hemen resimli mec· ' d h ı b.. .. k 1 1 amakl be . ı.:·,·ıçı'ık rütbeli memurlarımız gı- sun e en az yırmi madalya salla - a ıne ~·ükseltmiş bulunuyorsu - ma... uyu şey er om a -
bıualara sarılırım. Kağıdı güzel, 'e d A b be b d b' k · 

bl
. •ade ve her türlü alayişten müs- nıyor u. ca a bu adam ne idi' nuz... ra r, enim e ır aç nışan ve 

tertip edilişi güzel bir resimli mec- ~ o k k h be V 
tag

- nı ve kibar. tuz ır ar girip yirmi otuz e resmi bir tavırla beni selam- madalyam vardır. 
ınua insanda ne boş vakit bırakır, o Nı ..... n, mutlaka bır ağırlıktır. yara aldıktan ve elli kale zaptettik- Jıyarak; - O halde büyük bir incelik gös-
ne can sıkıntısı. r-

Dün bir hayli boş \'aktim vardı c!erece ağırlıktır ki, devletler ara- ten sonra taltif edilmiş bir kahra- - Kendimi size tanıtayım ... -de-
\·e arkadaşın biri önüme bir yığın sı protokolunun nezaket_i bile bunu manlar kahramanı mı? , di- ben Şirazlı Sadinin en büyük 
resimli mecmua sürünce masa ba- bir ağırlık oıırctinde gostermekt~- Böyle bir hüviyeti şüphe halinde hayranalrından İzmirli Mihala Ar-

termiş olmanız icabediyor. Nişa!-. 

ve madalya inhimaki olmıvan tek 

millet \'e devletin suvar~sine o dev-
Jetin temayüllerin~ hürmet ederek ~ından ayrılamndım, güzel kağıtlı, dır- Öyk değil mi? ,Filin zat ;ııan bil<' kafada canlandıran lıir görü - giropula 

l!Üzel resimli, güzel ~azılı_ mecmu- \'C falan nısanların, madalya.arın nüşü oımadığı muhakkaktı. Bu isim bana '·abancı gelmiyor • , . , gelmiş olmak cidden büyük bir ne-
alaı:a gözlerimi daldırarak saatle- fuar ve falın rütbelerinin hamili- Velhasıl her davetlinin göğsıin - du. Nitekim, gazeteci kafam derhal zakettir. 
tin nasıl geçtiklerini anlayamadan diro demek ne dcmekt•r? Filan zat deki rıişaıılara nasıl haklı olabil~ - hafızamın arşh·lerinden onun fişini 
llkoamı ettim. Sonra, .vazı yazma k d •· · d'" .. • k b" l' b ı b • Ei:ıylc bır yiıkü taşıma ta ır, mana- c~gını u~unur ·en u- e ın omu - ll up ana bildirdi. Bu zat Venize-
ıarnanı gelince dü•ündüm: ~ · > uma dokund ·u 1 · tt" • cına gelmez mı bu'. 1 z • ug nıı usse ım ve los de\'rindeki parlamentonun re-

• Acaba bu kadar uzun süren bir p 

t Ve buraya gelince birden Atına- başımı dondürünce dağınık aksaçlı isi, Venizelosun en eskı· dost ve ar-
(:\.kik ve mütaleadan bende kalan · da, sefı·rımı'z Ruşen E-.-efin ver<lıg~ ve uzu'1 ~k bıyıklı bir fıraklı'nın 1 kadaşlarından şair Argiropulos 0 • 

1 ntıba nedir"• \'c, bula bula şunu ' 
hulabildim: bir baloda karşılaştıgım ve lanı'i - bana gıiLmsiyerek şöyle söylediği- lacaktı. Nitekim yanılmadığımı az 

Dunyanın her hangi bir mernle - tığım hır Yunan edibinin sözleri ni duydum: sonra anlad,m. Ona "-"elim ki: 
'-·t· · h h · b" di" memle - • - Siz bir muharrir, bır mu·· ne\'- Be d "• ını er angı ır ger hatırıınıı gcldı. - n e gazeteci ve muharri -
kette temsil eden küçük, büyük, Baloya gelmiş olan bü~un. Yu . ." ver olac&ksınız her halde' rim efendim, roman yazarım. 
her diplomatın göğsü kurdeliılar, Iıların ve diğer .-cnebilerın go- Bir miıncvvcr• ... Böyle bü - - Bunu etrafı tetkik edişinizden 
lıişanlar ve sırmalarla örtülü. Yal- ;:::'ıeri sayısız nişanlarla dolu idi yük iddıam yok. Fakat mutlaka bir anladım. 'l'ürk oluşunuzu göğsünü-
nıl tek devletin diplomatları kur -

Kcndbınden ve edebi hüviyetin-

den, vakit bulursam, bir makale ile 
bahsedeceğim bu zat hakikaten bü
yük bir nezaket göstermişti. Dün 
bunu ve hiç bir yabancı devlet ni
şanını chiımıh olmıyan diplomatla
rımızı bir daha düşündüm ve Ş!l 

neticeye vardım: 
.Bizim dıplomatlarımız göğüsl~

ri temiz diplomatlardır.. 

Kara Davul 

rılmasını istiyor. 
Bu şartların biri de milletler cı>

miyeıınin ıslahıdır, Fakat müesse
senin ıslahı hakkında bu defa 
başka bir mütalea ileri sürülmek
tedir: Cemiyet tekamül kaidesiue 
uyan bir organ haline getirilmeli•· 
miş. 

Bu hal de evvelce ileri sürüleıı 
ısl:i.h nazariyelerinden daha vazih 
bir fikir değil. 

Sözün kısaı;ı şudur ki Hitler'ın 

nutku milletlerarası münasebetle
rini olduğu yerde bırakıyor. İngil
tere ve Fransa, Eden \'e Blum'un 
eserlerile Almanyaya siyasi ve ik
tisadi sahadll teşriki mesai !~klif 
etm~lerdi. Hitler demek istiyor ki 
Sovyetlerle c;Ja teşriki mesai ede
mem. n,ger devletlerle de 2~\Cn 

teşriki mrsai etmekteyim. Yan; Al· 
manya ile münasebetleri bakımın
dan bir devlet, nutukta,, scnra d~ 
olduğu yerde sayıp duruyor. 

A. Ş.ESMER 

Ada nada )Ut yetlttirllecek 
Adana, (Hususi muhabirimiz -

den) - Adana bölgesinde Jiıt ye
tiştirmek için inhisarlar idaresin
C'e yapılan tecrubeler çok iyi neti
celer \'ermiştir 

Çuval ve kanavi e imaline yara
yan bu maddenin ziraati yapılaca
ğından memlekette sarfcdilmektc 

, bulunan ÇU\'al Ye kana\'içe mikda
rı teslıit edilmektedir. 

Bu zıraatın yapılmağa başlarım.'l· 
sından &onra ljChriınizde bir çm~•l 
dokuma fabrikası :ı~ılacakt ır. 
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Radl~a;~::;~k ve - Yaşa ve bat a Yili/;1.'~Y~fJ 

''inkar efendim,, 
Tayyarenin kara ile muvasale Günlük gazete patronu şikayet Ü --z 

ve muhaberesi başlıca üç esasa Yazan AKA G NDU eder: 
göre yapılır: _ Halk okumıyor. 

1 - Tayyare merkezleri ara• Mecmuacılar dert yanar: 
ılnda telgraf ve telefon şebeke· _ Ne yaptımsa olmadı. İçtimai 

Yezen: Tevfik Ak•OY 
[Dünkü sayıdan devam] 

leri meydana getirmek; yazılar koydum, olmadı. Edebiyata 
Bu şekilde, tayyareler:n hare- yer verdim, olmadı. Cinayet, ro -

ket ve muvasalat saatleri, taşı- man, reportaj, şu ve bu ..• Bütün 
tki gün sonra ıaı. Hüseyin yine 

hır tarafa su götürüyordu. Arka -
wıdan birisinin önledığini işitti. 
Bu, adliyP tebliğ mem_!lru idi. Ar
ka ına diiııılncc, resmi elbiseli bir 
•damın kcr. ,isine doğru geldiğini 

gördü. Yüzü kül gibi olmuştu. Me
mur elindekı sarılı, kırmızılı kağıt 
tomarından kağıtları birer birer çc
ki.•·or, okuyordu. Nihayet sarı bir 
kağıt çıkarıp Hüseyine tutu~tıırdu 
,."bıraktı, gitti. Bu sarı kağıdı alan 
Ilıiseyin, olduğu yerde dona kal
mıştı. Ne yapac:ığını şaşırdı. Te
nekeleri bir tarafa bıraktı. Hemen 
koştu. Hammallık yapmakta olan 
hem~risi ve arkadaşı Gaffarı ara
dı, buldu. Bir kaç gün evvel isledi
ği haltı Gaffardan ba~kasına söyle
memi~ti. Hüseyin gibi o da okuma, 
yazma bilmiyordu. Sarı kağıdı yol
dan geçen birisine okuttular. (Ka
dına tecavüz ve tasalluttan pazar
tesi günil maznun sıfatile ceza mah
kemesinde hazır bulunmanız) diye 
yazılı idi. Bunları duyan Hüseyin 
fitili almıştı. Biraz yürüdüler. Aklı 
işe yatar birisine gidip danı~mıya 
karar verdiler. Sordukları adam da 
bu sarı kağıdı okudu. Meseleyi gö
ren olup olmadığını sord!t. Hü~e -
yin hiç k mse,in görmediğini söy
ledi. Kağıdı okuyan adam, gören 
olmayınca inkar eder, kurtulursun 
dedi. Bu ifadenin sıhhatine pPk i
nanm.ıdıkları için başka birisine 
d•ha sordular, o da inkar etmesini 
söyledi. 

Hüseyin, (inkar) kelimesini u
nutuveririm, diye kırk, elli defa 
tekrarladı. Bu (inkar) kel 'mesini 
muhakeme gününe kadar belki iki 
yüz defa söylemi••i. 

III. 
Hakim, Hüseyinin ayağa kalk • 

masını söyledi. Hakim: 
- Nerelisin sen? 
Hüseyin dalgındı. Yutkundu, ke

keliyerek Bolu şivesiyle cevap ver
di. 

- İnkar efendim. 
Hakim birşey anlamamıştı. Tek

rar sordu: 

- Oğlum sen nerelisin? 
- cİnkıir efendim• aha ağzım • 

dan söz alırsınız ha cinkar efen -
:lim. başını iki tarafına sallıyordu. 

Hakim kızmıştı. Göz ucuyla aza
' lara baktı. Onları, gülmemek için 
dudaklarını ısırdıklarını, kısılıp 
büzüldüklerini gördü, 

Samiinden çokları gülmemek i
çin önlerine bakıyorlar, bir kısmı 
da güldüklerini göstermemek için 
birer elleriyle ağızlarını siper edi
yorlardı. 

Hakim bu vaziyet karşısında da
ha ziyade kızdı. Gözlüğünü düzelt
ti. Ellerini yere vurarak bağırdı. 

- Herif senin nereli olduğunu 
soruyorum. Sorduklarıma niçin ce

' vap ver miyorsun? 
Hüsevin sorulan bu suale de cin-

Bedri Rahmi 
Nin 777 oJa/ı otel lıimli orljl

" al lıilcö9.,lrt i ıarın hu rlllan/arda 
takip ıJlnlz. 

kiır efendim• den başka bir cevap 
vcrmemijti. Olduğu yerde renkten 
renge giı iyordu. O zaten sorulacak 
her suale. '"kar efendim den °ğe 
karar verm.~ ve böylclıkle kurtu
lacağını sanmıştı. 

Sonra adı \"e kaç yaşında olduğu 
soruldu. Yine bunlara da eink:i.ı· e
fendim. -aha ağzımdan söz alırsı - 1 

nız ha- demekten başka birşcy söy

lememişti. Akıl danıştığı kims. ler 
bu işi ·aptığını i!ıkôr et kur -
tulursun clemi~lerdi. Halbuki o de
ğil yalnız suçunu inkar etmek. Ne
reli olduğunu, adını ve yaşını bile 
söy!Rmıyor du. Heyeti hakime ne 
yapacağını kestiremedi. Düşünmrk 
iiıcrc müzakere salonuna çekilcri • 

!er. Bu L~ hakkında epeyce uzun 
süren münakaşalı bir görü~meden 
sonra, maznun Hüseynin kadına 

tecavüz ettiğine ve musallat oldu
ğuna şahit ve elde del<İil oımadığın· 

dan ve kendisinin verdiği ifadeler

den ve bütün harekatından saftı -
ğının meydanda olmasından ekse

riyetle beraetine karar verilmesine 
karar verildi. 

Heyeti hakime tekrar mahkeme 
salonuna geldi ve Hü' eynin bera
et kararı tefhim edildi. 

Beraet kararını alan Hüseynın 
sevincine payan yoktu. Davayı kay· 
beden şık bayan mahkemenın bu 
kararı karşısında bir şey diyeme • 

di. Sandalyasından ağır ağır kalk
tı. Selam makamında hafifçe başı
nı iğdi. Kapıya doğru yürüdü. Hü

seyin bu işden ucuz kurtulduğunu 
kendisi de biliyordu. Bir daha bôy

le bir halt yememeğe yemin etti O
nun kafasına ciki. kelime yer et
mişti: .tnkar efendim .• 

Mekteplerde 
Yeni kitaplar 
Okutulacak 

yacakları )iOlcu ve eşya miktarı, mevzulara temas ettim, bir türlü 
alınan emniyet tedbirleri bir mecmuarnı satamadım. Halk cahil, 
merkezden dijterine bildirilmiş 
o~ur. 

2 - Hava radyo.ile uçan tay. 
yare ile kara arasında bir gö. 
rüşmr şebekesi kurmak: 

Bu •uretlc, plota, zaman, hu· 
va, yolunu dctiştirmeğr lüzum 
gö•lcrectk fırtınalar hakkında 
m\:üınat veril:r; 

3 - Radiomedeorolojik şebe· 
kc•ile, muayyen bir kaç nokta. 
dan, ha va yolları, kuyuları ve bü
yük uçuş yollarındaki ahvali ha· 
\aiye bildirilir. 

Bunlarda'! başka, birde ra. 
dioelektrik apareyleri vardır. 
Bunlardan, icabeden yerlerde 
postalar İ<orularak Faaliyete ıe· 
çirilir. Bu postalar, üç çeşittir. 

1 - 2 kilovatlık antenli pos• 
talar; 

Tüpler 1500 kilometreden ko0 

nu4abilirler ve heryerde ve her 
zaman kullanılabllfrler. 

2 - 800 kilometrelik bir O• 

hada konuşabilen 500 vatlık an• 
tenli postalar. 

3 - 400 kilometre içinde is0 

tıfade edilebilen 2SO vat kuvve• 
tinde roslalar; 

Bu po~talarda üç nlon var• 
dır. Birisinde, verıcı aletler, 
alıcı makineler, uçuş tab!oları; 
ikincisinde elektrojen ( eleklrik 
çıkarıcı) ve yardım grupları 

bulunur, Üçüncü•iinde de akü. 
molatörler çalıştırılır. 

Postalar, geniş bir arazide 
tesis edilir ve icap eden yedek 
malzemede elde bulundurulur. Bu 
malzeme için postalarda birer 
m .. f!"aza açılması pel< muvafıktır. 

Antenler ya 50 metre >Üksek
li~iııde dört veyahut 75 metre 
uzunluğunda iki demir direk 
üzerine kurulmuştur. 

M. Ersu 

okumıyor ve okumayı sevmiyor. 
Kıtapçı feryat eder: 

- Cins cins, çeşit çeşit kitap 
basıyorum. Kaç tane mi satıyo • 
rum ?.. Bunu sormayın?., Masrafı 

korursam be~im için bu da bir kar 
olacaktır. Rağbetsizliğin sebebi şu
dur· Halk okumıyor! .. 

Halk okumıyor!.. 
Kılap!ar satılmıyor. 

Mecmualar sü.rülmüyor. 
Gazeteler sürlikleniyor. 

Bu sözler bir iddiadır ve belki 
de doğrudur. Fakat, sürümsüzlü -
ğü doğuran halkın rağbetsizliği ve Yabancı gibi davrandı: - Onlar kim? 
iddia edildiği gibi okumaması mı- - Bu saatte, burada ne arıyor - - Bilmiyorum. Yalnız şunu bi· 
dır?.. sunuz? liyorum ki meçhul birisi birkaç ki· 

ayır ... H ı - Katili arıyorum. şiyi öldürdü. Açık tahkikat büyü!< 
d b 1 - Hangi katili arıyorsunuz? bir skandala sebep olabil ir. Siz böy· Rağbetsizliği oğuran se ep e -

k - Sizin aradığınız katili. le bir skandalın önüne geçmek i-rin en başta geleni, hal ın kayıt• 

b - Böyle birşey yok. çin ... Çünkü ortada suçsuz, masum sızlığında, gazete ve kita ın azlı-
ğınd~ değil, neşriyatın yüzde dok- - Başkaları bana da soracak o- insanlar da var. 

1 1 b n d S . • gı"b" cevap ve - Bunları size kim söyledi? Ne· sanının kime hitap ettiği, hangi ur arsa e e ızın ı -
e eg. ı·nı Em"n olunuz reden haber aldınıı? Ne biliyof'U• zümre ve sınıf için neşriyat yapıldı- r c · ı · 

ğının tayin ve tesbit edilmemesin- - Karr~ık konu~uyorsunuz. nuz? 
dedır. - Ha.vır. Anladıg"ımı sövlüyo - - Bilmek için mütlaka bnşkası· 

· nım .. B~." Falih! S;z vak'anın şim- nın haber vermesi lazım gelmez. Insan şapka alacağı zaman ka- -' 
!asına uygun geleni arar. Kafasına dilik kapalı kalm<mnı ve zabıtanın - İ?ahat vermeğe mecbursu • 
bir ta' ke gibi geçen, kulaklarını ör- kapalı tahkık vapmasını istiyorsu- nuz. 

nuı. Ben iki s.rnttenl:cri bunu an - - Peki, bunları hnp istidl51 yo· ten bır şapkayı tabii alıp başına-
ladım. Siw ;.·ardım edebilir mi - lıle bıliynrum. Sözümü kesmeyi • koymaz ve biz kültür ve neşriyat 
,_,im? niz. Tcsn<lüf olarak oradan geçi • piyasasına yalnız bir boyda, bir 

renkte, ve bir ende 5apka cıkarır Sizi yarın ögleye kadar tPvkıf yordum. 
ve dağılırsak, bunlorın yüzde dok- ediyorum. Silih S<'Slrri işittim. Önce bu ses· 

- Beni mi? Şaka mı ed;yorsu - !eri arka sokakt0 n geçen bir moto-s~nına müşteri çıkmaz. Ve bu da siklet sandım. Fakat birdenbire pek tabiidır. nuz. 
- Çok ciddi:·im. Snluırıda yürıi- Alpagotun rlaircsinde sesler yük • 

Bu, başın dışı için nasıl böyle yünüz! seldi. Lambahr yand'ı ve koşuşma-
isc, içerisi içir. de tıpkı böyledır. - Yoksa bePi mi katil s:ınıyorsu- lar oldu. Alt tarafını biliyorsunuz. 

Avrupa memleketlerinde her ka- • Komiserleriniz havagazı patladı • 
h k 

nuz. 
fa içın, her yaş için, er mesle a- - Solumda yürüyünü'! ğından bahs ile ha!kı dağıttı. An • 
damı için büyük g~yret ve itına ile İlerideki meydanda buldukları !adım ki burada birşeyler oldu ve 
hazırlanmış eserler vardır. Orada, bir taksinin soförünü uyandırıp a- siz b~ olan şeyleri... Müsaade edi-
hangi bir kitapçıya ba~ vursanız. raba. ,, girdiler. Yakalanan gölge niz de bitireyim. Vazifem icabı taf-
reçetcye gôre ılaç, numarasına gö- biı· iki defa konuşmağa yeltendi. !anlar arasına girdim. Kadınları 
rr çorap ve yaka veren eczacı v_e Polis müd'irü ördeki şoförü i~aret ayrı kapılardan çıkardınız. Cadde· 
tuh~fıyrci gıhi, size istedığiniz ya- k ye c.ıkanlardan !>irisi .yanındakine edqe : şa, zevk~ göre kitap bulur verir. · k heyecanla·. 

- Gidecegımiz y1-rde onuşur -Göı:UmUı:e Mesela bizde, bir sünnet olan en- sunuz. _ Öl .. l<ıri ne iYapacaklar? katili 
111, en 1 er cuğa bir kitap hediye etmek istı:- ' d . d ' . t»t•madılar. 

Dedi. :ı..ü üriın o asına gıı ınce ~" 
Maarif vekllctinin önümüzdeki seniz vr bu kitabın nasıl bir kitap uzun boylu gö ge yine gülümsedi Deyince ... Artık bunda anlaşıl • 

ıenc mekteplerin bu sene oldutu Şehzade başı ·olması lazım .,eldiğini kitapçıya _Bay Falih' dedi. Gecenin ince mıyacak ne var? :Şahusus benim gi-
gihi uzun müddet kitapsız kalma. Hemen hemen her sabah Fatih· sorsanız. alacağınız cevap derin bir rüzg~rından bile şüph~lcnmekıc bi birisi için. Tekrar ediyorum va 
ması için şimdiden faaliyete geç• ten Beyazıda yürüyerek geliyorum. süklıt olacaktır. haklısınız. Fakat onları öldüren sii' veriyorum: Size yardım edebi· 
mek kararındadır. Bu iş üzerinde Fakat tam Şehzade karakolunun Halbuki Avurpadaki bir kitap- ben değilim. lirim. Ve neticeye kadar kimseye 
tetkikat yapan vekllet önümüzdeki önüne vardıtım zaman içimde bir cıdı;n hediyelik bir kitap isteseniz, bir~ey söylemem. 
ıeneler için de - şimdiye kadar korku baılar. Çünkü Şehzade ca• hemen bunu size bulur, VPrir. Kitaplarımızın, mecmualarımızın Ben de açık konu~ayım. Bu, 
tatbikinden iyi netice alınmış ol•n miinin kenarından ıreçmek 0 kadar Okumak kafa~·ı kuvvEtlrndirmel;, hrmen hep,; eski zaman ila~ları basit bir tecessüs ve merak işi de. 
tek kitap esasında devam edilme. zordur ki.. K'lskocaman caddenin manevi gıda almaktır. Bu itilıar- gibidir. Heı hastalıP.a, her derde g idil-. Yardımınızı istiyorum. Bu 
. k . B • Beyaııda ıriderkeo • sol cenahı 1 h b de\·a olarak kullanılır. • d ııne arar vermıştir. unun i~in adeta mefluçtur. Bi• fert dahi ora• a, er aşın veya her yaşın kita- yar .mı siz kendi kendinize ediniz. 

müddetleri dolmuş veya şimdiye dan yürümek cesdretini kendinde bı mutlaka başka başka olmalıdır. Halk belki az okuyor, be-iki de . Anlıyamadım. 
kadar yaıdırılmamıı olan kitapla- ıröremeı. Çocuk abur cubur ~eyler okumam~lı, hiç okumuyor. Fakat derdin en e- - Bu i5i sizin yapmanıza ihtimal 
rın müsabakaları yapılma~a tıaş- Yolun sa~ cenahındarı da ancak talebe haddı marufu geçmemP'inir. lemli ve acıklı tarafı, okuyacak bir veremem. Fakat yapan adamla bel· 
lanmıştır. Bu sene müsabaka ile burun:ı mendil tıkayarak yürüne- Ha-! aşılır, kafanın alabileceğinden ,;ey bulamamasıdır. k.i bir münasebctiniz vardır. Bu d 1 k k.t ı ·· biliyor. Hani insan zehirli gaz ·Bu ne zamana kadar devam ede- ·· h b · h ki d V · yaz ırı aca ı apar uçer sene 1 11 d .. - fazlasına el uzatılırsa, mı.de gı·bı· sup e cnım a ·um ır. aziy. etı-maskesi e bu yo ar an yururse 
muteber olacaktır. dimag' da fena hazım ve temsı·ı eder. cek ?.. niz bunu gösterir. Böyl

0 
bir şün. t:e yerinde bir hareket olur zannın• 

EvvelA ilk mektep kitaplarının dayım. Sebep mi? işte cevabı: Bu Neticede faydadan ziyade zarar gö- Bu halin dt'vam etmemesi i~·ın üzerin~ d" si;d tevkif edemem. O 
yazılması müsabakaya konulmuş- yol karırlıarın makarrıdır. Kimse. rür, akim ve yetim kalır. yapılnc~k iş. baş \'11nılae'1k. ömcık zaman gizleme'" istediğimizi kendi-
tur. Bunlardan ilk ele alınan tabii• nı·n mu"dahalesine maruz kalmayan B · · h çare şudur: · miz dile dü,ürmüs. oluruz. Biliyeır-unun ıçın er gazetenin, her 
yat bi"gi1i kitaplarını yazacaklar- hayvanlar en mükemmel şekilde mccnıııan•n, her kitabın, velhasıl Muharrirler, mütercimler, şair- •unuz ki hadisede masum ve tenı>• 
d~n birinci ırelene her yıl için bi. aallanatlarını sürüyorlar. işte bu nqriyat çerçevesinin içine giren fer, piyes muharrirleri, romancı - in,nnlar vardır, hemen hepsi Öylp-
ner lira telif hakkı verilecektir. mahlukların tabii olarak işledik· lar, kitapı;ılar, t:ibiler, \'elhasıl dfr. Fena bir tesadüfle niçin birer 
Ayrıca bet inciye kadar olanların lcri bir kabahat; hrrkesc yolunu her şeyin muayyen bir halk oeşri) at i~lf'rile uğraşanlar, mey- dedıkodu mevzuu olsunlar? Bunun 
k.t · la d t 1 ktı değiştirtecek kadar pis bir koku zümresine hitap etmesi lazımdır. d . 

ı ap rı a sa ın a ınaca r. 1 ana bir eser atmadan evvel, şu için sizi serbest bırakacağım. Ye.1-Ma.r.ıf vek'leli yazılacak kı"tan... saçıyor. Kargaların sa !analı ve Lisanını, mevzularını bu kadroya mühim nokta,·a ehemmi•·et ver - b·ı· . k 4 

,.- bizim scı çıkartmamamız devam k 1 , , nız şunu ı ınız i daima şüphe -
larda bulunması IAzımırelcn peda· ederse bir seneye kadar oraya göre u ]anmalı ve seçmelidir. neli yazılarını ona göre yazmalı min, gözümün, ve elimin altında-
gojik ve teknik vasıfları bir ,art. Şehzadebaşı değil (Kargalar cad- Esefle söylüyorum, bizim eserle- Jc basmalıdırlar: sınız. Yardım diyorsunuz, işte si-
name ile teıbit etmiş ve kültür di. desi) denecek galiba!. rimiz, daima bu kıtidelerin dışın • Yaşa ve başa!.. ze kendiniz için bir yardım sahası. 

_ _ r_ek_tör~üne göndermiştir· ,...--~-:--.-~-::;:-:;:::y~·~Z~,~B;:i:n~a:;t:l:ı;"."'7°İdk:a:Tkib,a~Jm0ış~tı:;'r.~V7;:;e::h:a:la7;d::;a:k;-a-;:J:;:ıy~o;:r~~M::.::U:;n~lr~S~11~t~e~y~m::.:;a:!!n~Çta:_:n:::a:,:n:.:_ :--------~(D~e:'.:v:a:_:m:ı'..!va:::r~J~ 
Açık Söz' ün romanı: 9 - -· Acaba hastalandı mı? Yoksa darıl- kat bu. Onu ölünceye kadar bekli- - Nereye gidiyorsun? - 7 -..... ~ 

H BA~IN.DA 
OL~N Ki 

Yazan : lakender Fahrettin 
- Ne olur? dedi. Bir şeyin eksil

medi ya.. Seviyorum seni ve se
ninle evleneceğim ..• 

Zeynebin kafasında kıvrılıp ka
lan istifham birden bire çözülü ver
mişti. 

•- Seninle evleneceğim!. 

Bu söz Zeynebin kalbini bir an
da ;;,teşledi.. Farkında olmıyarak e
lini önündeki kadehe götürdü .. ve 
rakısını içti.. Dudaklarını ısırarak: 

- Ne kadar keskin şey .. 
Diye söylendi.. Cevat derhal koş

tu .• Zeynebın ağzına bir kiraz sok
tu: 

- Dudakların bundan daha gü • 
zel, bundan daha kırmızı, Zeynep! 

Üç gün sonra .. 
Bir sabah Ömer Pınarba'şına 

geldıği zaman, güneş henüz doğ • 
mamtjtı. 

Ömer yanık sesile Türkülı;r söy
lüyordu: 

cYciri bekletlim gelmedi. 
Güneş hala yükselmedi. 
Ben Zeynebi sevdim amma, 
Zeynep beni hiç sevmedi.> 

Ufuk pembeleşmeğe ve dağların 
yamaçlarını saran esmer gölgeler 
sıyrılmağa başlamıştı. 

Ömer Pınarbaşında yeşil· çemen· 
Ierın üzerine uzandı. 

Köyün kızları meydanda yok • 
tu ... 

Ömer kendi kendine: 
- Bu sabah neden geciktiler? .• 

Zeynebim dün sabah da gelmedi. 

d b ? yeceksin!., 
ı mı ana··· Öme A . k il d 

1
. - Zeynebin annesine gidiyorum. _ Nereye gidiyorsun, Ömer? A-

Diye söylcnıyordu. r yşenın ° arın an yaka- İstersen dönünce•·e kadar beni bek-
. J d ' yakiarında Çarık ... elinde asa ... U• Uzaktan bir ayak sesi duydu... a ı: j' 1 b d 

B e ura a. .. b" ı k h - İ~te, Zeynep geliyor... - ana doğrusunu söyle, Ayşe! zun ır yo a çı ar gibi azırlan -- z b Ömer ağaçların arasır>a dalmış- 1 Ömer birdenbire uzandığı yer • eyne ime ecel mi erişti yoksa?.. mışsın. 
den doğruldu .. Ayağa kalktı.. Göz- Ayşe tekrar güldü: tı. - Dağa çıkıyorum, Ayşe!.. Ana-

E r Ayşe bakracını doldurdu: !erini uğuşturdu. - celden daha müthiş bir !ela-
1

1 !ar köyü dar geliyor bana artık. 
k t - İşim yok da seni bekliyece : S ld d - O ne?!. gelen Zeynep değil • e ··· - en çı ır ın mı ayol? Dağa 

miş... Ve kulağına iğilerek ilave etli: ;inı .. b~~ala! İnsanı iş!P dböyle av- çıkılır mı hiç?! Aç kurtlar az insan 
Ayşe Pınarbaşına gelince şen bir - Zeynep İstanbula kaçtı... arlar. ""ynebi ne kadar a çok se- mı paralamadılar dağda? .. 

kahkaha savurdu. Ömer birdenbire sendeledi: vi.vormuş. Fakat, insan Ömerin sev- Ayşe, Ömerin yolunu kesmek is-
- Zeynebi bekliyorsun, Ömerci- - Ne diyorsun.. istanbula mı gi;ine de bir türlü akıl erdiremi - tedi: 

kaçtı? yor. Düne kadar sevip sevmediği ğim? y . .. .. b" d b" -. Du·· n akşam İstanbullularla belli değildi. .. Ze ·nebin İstanbula - Haydi, yürü gidelim bize ... 
- a .. sem goruncc, ır en ıre Bugün bütün gençler evimizin O r d Ald birlikte gittı·. Hatta' bı"rı·mı"ze Alla- kaçtığını duyunca nklını oynatırca-
ge ıyor san ım. anmışım.·· bahçesinde toplanacaklar. İlkbahar - Hala onu mu bekliyorsun? ha ısmarladık bile demeden... sına bağırmağa başladı. A u bu er-

kekler! .. Tuttukları kuşu ellerin _ manileri söyleyip taliimizi deniye-- Elbette .. Her zaman onu bek- Yala ·· ı·· A ı 
- n soy uyoısun, yşe. ya- den kaç d ki ğ ceğiz. Eğlenirsin sen de ... lerı·m, ben. Başka kı"mı· '--kıı·,·ece- 1 .. ı·· k ır ı arı zaman çırpınıp a -"" , an soy uyorsun bana! Et tırna tan İ 

ğ . ? Jamağa başlarlar - Ben tafümi denedim. nsan ım. ayrılır mı hiç? .. 
k d . k a· ' AY. şe bu va>i"ettcn rok memnun- on kere doğmaz ya dünyaya. Ben Ve en ı en ıne mırıldandı: - Bazan o kadar kolay ayrılıyor , • 

- Herkes kendi eşini bekler... ki. .. İnsan bu ayrılışın acısını bile du. O, Ömerin bir kaç gün sonra de kara talihimle doğmuşum. Zey· 
- O halde saçların ağarıncaya duymuyor. bütün kederlerini unutacağından nebim gitti artık elimden. Ben bu 

kaöar bekliyeceksin onu! Ömer: emindi. Pınarbaşmda Ömeri bek - köye sığamıyorum ... Anlaı;ıdın mı? 
Ömer lıu sözden birşey anlama- _ Sen bana sor onun ~cısını!.. !emeğe lüzum görmedi.. Yürüdü.. Ben, köydeki kurtlardan daha çok 

mış gibi, sersem ve şaşkın bir ta • Diyerek yerinden fırladı .. Pınar- Sevinç ve neşe içindeydi. korkuyorum. Çekil yolumdan! Bı-
vırla genç kızın yanma sokuldu: başından ayrıldı. - Ömer, şimdiye kadar Zeyne • raz da dağlarda keçi sürülerine ço-

- Ne söylüyorsun, Ayşe? Ayşe, Ömerin arkasından seslen- bindi. Bundan sonra benim olacak., hanlık ederek yaşıyacağım. 
- Ne mi söylüyorum?! Bir haki- di: Diyerek {'\"ine doğru ilerledi. (Devamı var) 



e
u-

sı· 

o-

s
o
re 

a-
z. 

e 
i
f-
rı 

e
e 

'li 

i· 
a 
i
e 

u, 

u 
z. 

1 

r1-
u 

i· 

" o 
i-

r
z 

r 
n 

r 

~4~~~==,=====================:"~::::::::::::::;::::;::;:~~~~S~=Ö~Z~======:===;=-=~===:°==:='=.='.°'===~====~~~~-:=-~-~~~-~ 
Kadın vatanperverler Şimdi bütün dünyanın gözünü diktiği 

Japon kadınları lspanyol Fasında satı-

Adana ·ihracatı bu yıl 
YDzümlizU gDldDrüyor 

r 
Edirnede 

Erken gelişip lık esir kadınlar 
· Serpilirler Buradaki Arapların şayanı dik-

Bir yılda ihracat Faz lası yarım 
• milyon lirayı .~eçıyor . 

A
dana (Husus1 Muhabirimizc! en) - 936 yılında 6725446 lıralık 

pamuk, 22398 liralık ,.karta pamuk, 1306 . liralık. _ııam.uk 
kozası 314556 liralık pamuk çiğidi, 230450 lıralık çığıt kus· 

P~ai, 730811 liral;k· çiıtit yatı, 49053 liralık arpa, 108184 li~~ı~~o~~ıt~~i: 
10932 liralık yulaf 387865 liralık un, 47698 lıralık •usam. k 
lılc iplik, 1336437 'ıirahk be?, 128491 li~alık yün, 56228 liralık bağırsa 
ihracatı vardır Cemanyekü, 12555879 lıra tutarındadır. . 

• . - 33 ı · k benıın 
ithalata gelince; 243552 liralık zıraat alatı, 41~~!0 r ·~~·k hırdavat' 

59485 liralık çimrnto, 159198 liralık a-az yağı, ır .. ' 
1 53997

8 
6680 . 1. 1 k k · 43432 Jiral•k kosc '· . 7 lıralık kahve, 62319 ıra ı. anavıçe,. ucat J36393 liralık 
lıralık yerli mensucat, 392487 lıralık ecnebı men~. 1 k ı. r 876031 
~akine parçası, 35312 lir~! k rnakin.e yağı, 844t~1 1~~910J0 ~1~r~ tutarı 
lırılık muhtelif maddeler olmak u'ere bu > e u ı 
bulmaktadır. . . . . . . l dan do"'an bir ıene-

Bu hesaba röre; şehrımızın ıthalat .ve ıhracı ın • 
lik ihracat fazlalıtıudın kir 5893959 lıradır.I 

• • • 
Bir kız talebe ders 
ensasında çıldırdı 

f zmir Kız Lisesinde geçen bu 
tafsilatı müessif hadisenin 

I
• K l k. kız lisesi zehirli gaz 
ımir (Hususi Mubabiriıııizden) - arataş a ı . . . 
dersinde müessif bir vak'a olmuş bir talebe ılelirıı_ı!ştı.r. Bırıncı .. sını~ 
G. 2 inci şubeden bir taleb•, birdrnbire gJyrı tabu bır halde soylen 

mejte başlamış ve bu talebe, drrsten çıkarıln.ışlır. . kh d k' 
b k ı yın yala ane c ı 

Mektebin leyli talebesinden olan u_d~z, gcc~i~lerinden birinin an-
yatajtından kalkarak dışarı çıkmış ye m~ u_r mua ta na atırıiınıştır. 
ıızın bojtaıına sarılmış, sonra teşkın edıl'ı:ış ve ya ll'1 Y 

Bu iki hadiseden sonra. üçüncü bir vak a daha oiır.uştur. 
k !ardan birinden' lngilizce öğretmeni Adnan ders takrir eder en sıra 

- işte geliyor! .... 
Diye bir ses duyulmuş evvelki hadiselerde gorulcn kız, ayağa kalka-

rak ö~retmcn Adnan'ın üzerine atılmış, bojtazını sıkmaQa teşebbüs et

miştir, Öğretmen Adnan : 

- K~çın kızlar! . · kızlar büyük bir 
Diyerek dijter talebeye dışarı çıkmalarını bildırmış, 

güriiltü ile ve. çıtlıklar buarak fırlamışlardır. 
Hastı kız, tedavi altına alınmıştır. 

Muhabir mektupları: 

Bitlis şarbayının gaze-
te 

Bitlis belediyesi halkın ihtiyaç
ları için bir program hazırladı 

Hata.lJ 
Bayramı 

kat eğlence ve zevkleri vardır 
1 Fakat, çabuk da 
ı Sararıp soluyorlar Gaizel ve melezleşmit Yahudi 

Edirne ( Hu•u•f Muhabirimiz
den ) - Türkiyenin Cencvrede 
kazandıjtı zaferin sulh davası 

lehinde kazamlan bir zafer say
manın ne kadar doğru olacaıtı 

~üphesizdir. 

Edirnelilerin duyduğu bu bü
yük zafer sevinci dün binlerce 
halkın içleı gelen tezahüratile 
Edirne çalkalandı. 

Saat on dörtte halk •kın akın 
H alkevine yollarıdı. Halkevinin 
içi ve dışı doldu. Mahşerden 
bir nüınune halini aldı. Cuınlıu· 

riyet marşı ile lcrahürata baş

landı. Muallim Fahri, Ihsan 
Halkevinde ve Atatürk heykeli 
önünde yine muallimler den 
iki kişi tarafından rüzel nu. 
tıık:ar okundu. 

Kafile Borsa önüne ırelince 

Edirne belediye ser tabibi An· 
takyalı Bedi'in tallı ve muniı 
sadası işitldi. 

Pedi 'in söylediti heyecanlı 

ıöylev şö:;le başl3dı: 

" Türk dünyasının ufukları ü
zerinde g;üneş g;ibi parlRyao 
Atatürk dehasının ışıkları, Ha
tay illerine de ya;·ıldı, oralarını da 
kur:ardı. Nurlara gark etli. Bu 
muvaffakıyr.t yalnız Hdtayın kur. 
tulı .. ası dc!ı"il, Türk kudretini, 1 
Türk iradesıni, Tür gücünü cohana 
ilan eden büyük L r hadisedir.~ 1 

Dedi ve alkışlandı. Bu büyük 1 
zaferin doyulmaz zevkini tadan 
Edirneliler Büyük Önderimizle, 
kııet lııönümüze ve değ'erli ar. 
kadaşlarına sonsuz minnet ve 
sıvgılarını sunmakla bahtiyar. 
dırlar. 

BEYOGLU 
TÜRK : Dokuzuncu senfoni 
MELEK : Taşra km 
iPEK ı Y ı Kılan belde ve 

Tehdit mektuplan 
SAKARYA : Karmeı eğlenceleri 

ve Alçaklık 

YILDIZ : Moskova- Şanghay 

SÜMER : Sözde kızlar 
ALKAZAR , Kızıl çayır ve 

cum taburu 
Hü· 

TAN : Tatlı bela ve Vene-
dik ş~rkısı 

ŞIK : Kadınları sev~rim 

Japon kadınları hiç bir milletin 
kadınlarına benzemezler. 120 mil -
yonluk Japonun, karısı da, erkeği 
gibidir. Bunlar çok vatanperver • 
<lirler. Kocalarını, evlerini, kendi 
memlekctlnini her şeyin fevkinde 
tutarlar. Gc~cnlerde, en güzel bir 
Japon sinema 'ıldm, artistlik etli· 
ğ; Sokıkod;ıki lıi" Japon stüdyosun
dan alarak, büyük bir para muka
bilinde Holı\'utta rol almağa davet 
etmişlerse de, bu kadın, kendi 
nıemlekC'linin ıtineına sanayiini za· 
rara sokmak istemediği cevabı -
nı vererek, teklifi red etmiştir. Ja
pon aı tistlerinin bu vatanperverli
ği ~avesındedir ki bütün dünya si
nema sanayiinde Japonlar ikinci 

Garplı bir kadın hiçbir vakit 
Japon kaıl•nındon üstün değildır 

derecede gelmektedirler. Evine, 
kocasın;ı, memleketinin menfaati
ne bu der~ce kuYvetli bağlı ol~n 

Japon kacl•nları, kendilerine has o
lan tiplcrilc, dün:anın en güzel, en 
hassas \'C en sed.nli mahlukları -
dırlar ... Fakat. bu zavallılar, henüz 
oıo beş, on altı ya~l•rında iken, Av· 
rupalı ot z ·aşında bir kadın ka -
dar kadwı.l.aşırlar \'e otuz yaşJaruıa 
geldjkleri zaman. bü~bütün söner· 
lcr ... On uç yaşında bır Japon kızı 
güzel gözleri, ~irin sesi, beyaz yüz
lü ve buıün harekiıtile bır erkeği 
çıldırtmaya kafi gelebilır 

Pamuk plya•a&ı iyi l 
A-lana, (Hususi muhabirimiz • 

den) Ş~hrimiz borsasında pa -
muk üzeı ine olan muameleler de
vaJll etmc!\.tcdır 

kadınları Arapları eOlendlrlrler 

Bltı!n Ar•p beltl'11ri11i11 ıiiri: O.veler 

Tetuan, İspanya Fasının en bü - ı da başlarında geniş hasır şapka • 
yük bir şehridir. Dar sokaklar için- lar vardır. . 

Eşeklerine seyislik eden Arap• de, küçük dükkanları, kahvehane
leri cami ve mabedlerile bir Şark 
şehrini andıran bu memlekette İs
panyalılar, hiç bir şeyi tebdil et -
memişlerdir. İspanya ihtilalinin 
ilk kı\'ılr mı buradan sıçradı ve 22 
milyonluk bir devlel içine yayıla
rak beş yüz bin insanın canına kıy
dı .. Binaenaleyh, büti:n dünyanın 

nazarları b'.I günlerde İspan~·ol Fa· 
sına ç~vrıln' şti · Bu ınüstemleke
nin en büylik şehri olan Tetuan'a 
dı~arıdan bakılacak olursa, Şarklı
lığını tam manasile muhafaza etti
ği görülür. Bağdat ne ise, Şırklılık 
hususunda Tctuan da odur. 

Ak sakallı, !eslerinin etrafı ipek 
sarıklı altın kılaptanla örülmliş i

pek maşlaLıı ihtiyar araplar, dük
kfınlarının önüne oturarak Kur'an 
okurlar. 

bekçileri sokak köşelerinde pinek
leyip uyuklamaktadırlar. İşlerine 
giden insanlar sokaklarda hızlı, 
hızlı yürürler. Fasta en çok istih
sal eden maddelerden bilfsi de de
ridir. Faslı bir Arap için sarı ay~k
kabı giymek bir şeref sayılmakta· 
dır. 

l'etuanda en merakla görü t'C~k 
olar şey, yüzleri muhtelif şekiller
deki, zenci kadın esirlerdir. Bunla· 
rı bir iki bin pazeteye alıp satar -
!ar, ve bunlar, serbest bırakılmış 

olsalar, herhse öpücükler vere ve
re dola~acaklardır. Fakat, zengin 
Arap, bu esiri evine alıp götürür 
ve orada, esir kadın, rast gelenin 
c~ini, ayağını öpmeğe başlar. 

Tetuanda 13 cami vardır. Bu se· 
birde ·asayan 7000 vahudi kısa 
pantalon giyerler ve jokeylere ben
zerler. Yahudi kadınları, belki me
lezleşmiş olacaklar, ki, fevkaliıde 

güzeldirler. Ve ~ehrin Avrupa ci
hetini bunlar şenlendirir. Barlar • 
da, birahan<'lcrde eğlendiı mekte -
dirler. 

Öyle 2anncdersiniz 1 k1 1 Harunurre
şit zamanından kalma bu insanlar, 
büyük varlıklar içinde kendi mem
leketlerinde kendileri hakim olup, 
sayısız esirlerle, saraylara, ha -
reml~ıe hala maliktirler ... Halbu
ki, hakikat böyle değildir. Bu A. l===.=p=o=r=-c=u=b=l=r==p=a=p=a=s==-
rnpların ekseriyeti yoksuzluk için- Pariste meşhur Asosiyasyon şam-
de imrarı hayat etmektedirler. piyonu spor klübünü Abat Bernar 
Belki yüzde ellisinin gözleri kör - isminde bir papas tesis etmiştir. 

dür. Göz hastalıkları bu insanları Otuz yıldanberi bu papas bu klübün 

eritip durmaktadır. Sokaklarda A
rap kadını görmr k mümkün değil
dir. Nadir rastlanan kadınların 

yüzleri sım sıkı kapalı, bazılarının 

reisi olup kilisedeki vazifesinden 
evvel ve snnra daima klübünde 
spor işlerile u:;raşmaktadır. Klü -
bün 1800 azası vardır. 
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.ŞARK : Brodvay melodi ve 
Hava kahraman·arı 

Piyasa nnı mal sevrinl muhafaza 
ediyor. A'.ıs wriş ı~tcklidir. 

...... B S•61ıl Mın111 
Sitliıin 11111 bcledlg• relı ••lıi11 01 .. 

bunları temin etıt~iye ~eşebbus et • 
Bitlis, (Hususi Muhabirimizden) 

- Bitlis Belediye reis Vekili Suphi 
Menteş belediyenin tarihi ve bu· 
günkü vaziyeti hakkında şu ına • 
lumatı vermiştir: 

- Bitliste belediye teşkilatı 1288 
de başlamıştır. Bu ilk teşkilatta 
belediyenin varidatı 118,56 lira 
vardı. İlk belediye reisi Ali 
Menteştir ki dedemdir. Reisliği beş 
sene beş ay devam etmiştir. 

Bugüne kadar 25 belediye reisi 
geçmiş. Ben yirrr.i altıncıyım. Yir· 
mi beş arasında umumi savaştan 
evvel merhum Hacı Yasin bugün 
bulunduğumuz l:elediye binasını 

yaptırmıştır. Bay Arif de Cumhu
riyet devrinde oldukça mühim iş
ler yapmıştır. 

İçinde bulunduğumuz vaziyete 
gelince işe başladığım henüz bir 
ayı doldurır.amışlır. Seleflerin yap
tıkları işler hakkında fikir yürüt -
ınekten sakınırım. Üzerine el ko
nac1k mevzular tetkikimdedir. Bu 
itibarla yapılmış şeylerden ziya -. 
-:le istikb:I sigasile düşüncelerimi 
söy liyebilecı>ğim. 

- Te~kıllıtımızın noksaniığı fen 
memurları üzerindedir. 936 bütçe
sinin \'crdiı1i imkan derecesinde 

. . . .b. 937 bi.ıtçesınde de buna 
tığımız gı ı . •. 
U k olduğu önemı ver>?cegız. 
. ~~6 bütçesi 29328 lira'. altı ayl~k 
tahsilatı 14000 l<üsur lira oldugu 

görülmektedir. 
d l·me uyar bir şekilde 

Sarın evr · 
d .. ~enini derin bir alaka ile takıp 

uz u-ksek şeflerimizin ilham 
buyuran Y • 
ve vaitlerine dayanarak üstün hır 
ilgile istiyen kıymeti! ilbayımızı~ 

d 
_ 11. ve verimli yardımlarına gu· 

eger d • . 
venerek yapacağımızı um ugum ış-

ktur Her şeyden evvel şarın 
!er ço · . k 
Jiınını yaptırmak suretile pek ço 

pi tabii manzaralara bir ahenk o an .. . d 
. olacag· ız Bunun uzerın e 

vermış · 
ehemmiyetle durmakla beraber 
memleketi medeniyet nuruna ka· 

vuştw·mak ilk ham_'.emi çekiyor. 
Her tarafta bolca goze. çarpa? be
yaz kömürün kudretinı .937. nın bu 
mevsiminde istihsal edılmış oldu
ğur.u görmek en bilyü~ emelimd.ir. 
Hemen ilave edeyim kı; bu ışe ılk 
adımı atmış bulunmaktayım. 

Belediye gelirlerini daha verim· 
li şekle koy:il'ak salim ve munta -

bir surette toplanmasına son 
zam . 'd t 
derece çalışmak suretıle varı a ı 

ASRI ı Unutma beni ve • parana-a 
ASTORYA : Ali Baba ve vahşi 

, ............................................ , 
kOiU 

CUMHURiYET: Korsanlar dcfine~i 
ve Meçhd kuvvet 

ISTANBUL 
MiLLi : Ave Marie ve Biz 

ıc insanı~ 
HiLAL : Kaptan Blud ve ÔI· 

düren gö1 ler 
AZAK : Eddie Contor Gangs-

terler arasında ve 
Hindistan kahramanı 

ALEMDAR ı Kaptan Blud ve i 
Öldüren ırözler · 

KEMALBEY : Baıtdat yolu ve el· 
mas hırsızları 

BAKIRKÖY 
MiL TIY ADI : Seva-inin sesi 

HALE 

HALE 

MiLLi 

KADIKÖY 
: Y efil domino 

OSKÜDAR 
: Pr, Zati Sunrur 

BALAT 
: Kanunıuz memleket 

"e 1'.kmekçi kadın 

arttırmak; 

Fenni bir mezbaha ile halkı eğ
lendirecek bir park, ve çocukları
mız için her türlü eğlenceleri havi 1 

bir bahçe tesis etmek, hal yaptır • • mak, temizlik işlerine layik oldu-
ğu ehem'!1iyeti vermek, göz, kulak, 
romatizma, cilt, mide ... hastalık • 
!arına faydalı oldukları tecrübe ile 
anlaşılan, halk tarafından bol bol 
kullanılan vt! pek mebzul olan ma· 
den sularımızı İstanbul veya An • 
karada tahlil ettirerek hassalarını 
fenni bir şekilde tesbit etmek su
reti!e faydasından yalnız Bitlisli
leri değil belki bütün Türkiyeyi 
müstefit kılmak. 

Elhasıl halkın belediyeden iste
ycLıleceği işleri ehemmiyetine gö
re kırılmaz bir iızim ile meydana 
getirmek gayemizdir. 

HASAN 
Kuvvet Şurubu 

Zaafı umu:ııl, kans:zlık ve ke· 

mik lıasta'.ıklarına şifaf tesirleri 
çoktur. 

Çocuklar, g;ençler, ııenç kızlar 
ve ihtiyarlar her yaşta istimal 
edebilirler. 

1936 · 1937 başmahsulü ' 

Norveç Morina 
Balık yağı 

Halis Morina bolıjtının ciıter

lcrinaen çıkarılmıştır. içmesi 
kolay ve nefiatir, mideyi boz

maz. Gayet temiz ve muakkam 

ve yeni Hasan markalı şişeler• 

de satılır. Taklidlerindın sakı· 
nınız. 

1/4 litre 40, 1/2 litrelik 60, 1 
litrelik 100 kuru••ur. 

Hasan deposu 
Ankara, E•kiıthir, Btıiktaı, 
B•goğlu t•• f•lanbul Merlr.ui 

·----:mıı;:=--ltml-

Çok misafir gelmesi iyi midir? 
Çandarlıdan N. M. N. rumzile 

gelen mektupta bir okuyucum cii -
yor ki: 
Sayın Dertortağı; 

Bıınuııla si:e ikinci mektubumu 
ya:m14 oluyortım. Altı ay evvel 
gôııderdiqim birinci mektubuma 
ı-erdiğiniz cevabın gösterdiği yol 
üzerinde hareket ederek müthiş 

bir azaptan kurtulmuş ve başka 

bir kızla eı·!enmi~tim. Şimdi size. 
bu evlilik içinde olan biten. ban 

düzeıısizliklerdeıı bahsedeyim: Beı 
aydır evli bulunduğum kadınla iyi 
kötü geçinip gidiyorduk. Fakat son 
zamanlarda erimize bir düzensiz~ 
liktir girdi. Hemen hem.en kav91; 
etmediğimiz akşam olmuyor. Bu 
kavgaların sebebi de beniın eve bi
raz geç gelmem veya akraba ve ar

kadaşlarımı mi<afir getirmemdir. 
Beni otorit_,ı ııltına alıp saat 5 de 
evde bıliımmaklığımı temin etmi
ye ~alışıyor. Bir kere ben erkeğim. 
Aile reisliği benim üzerimde top
lanır Bana ne demiye tahakküm 
etmeğe kalkıyor. Saniyen eve her 
canımın istediğini de misafir ge -
tiremez miyim rica ederim. Eğer 
evde haftada 5-6 misafire verecek 
ekmeğim varsa bunu, onlara ver
mekten ber.i kim menedebilir? iş
te hundan dolayı da aklıma bo§an
mayı koydıım. Bu hususta sizin 
fikriniz nedir? Etıt•elce büııiik bir 

felaketten }curta ılmıs o!nımıı si;e 
karşı biiyük bir itimat ile bağlana
rak cevabın sabırsızlıkla beklemek· 
liğimi icabcttiriyor.• 

Yavrum; 

Şikii~·et ettiğin vaziyet dediğin 
kad.ar korkunç de.ğildir. Sana tav • 
siye edeceğim yollardan gidersen 
saadete derhal kavuşursun. Bir ke· 
re yavrum eve geç gelmen senin 
söylediğin gibi bir h•k değildir. 

Erkek daima ailenin reisidir. Fa • 
kat hiç bir z&man hotbehot hare • 
ket edemez. O daima karısının hu

kukuna riayet etmiye mecburdur. 
Bu noktada bir kere haksızsın. Sa· 
adet istiyen kadının bu husustaki 
dileklerini hemen yerine getirme

lisin. Sonra eve sık sık misafir ge
tirmen ailenin intizamını bozar. 
Haftada beş misafire hizmet etmek 
her halde kolay bir iş olmasa ge • 
rektir. Bu noktada misafirperver· 
liğinde fazla ileri gidiyorsun. Hem 
olur olmaz ahbapların sık sık eve 
girmesi de pek hoş birşey olmasa 

gerektir. İşte evladım, sana göste
receğim yol. Evine erken gelir, mi
safirleri d~ seyrek getirirsen en ala 

saadete kavuşmuş olursun. Böyle 
küçük meselelerden boşanmağa 
kalkmak her şeyden evvel gülünç· 
tür. 

DertortaAı 
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Şehirden reporfajlar 

Denizde~ ~-t fışkırıyor! 

Bu ay gıdalarını denizden 
bekliyenferiçin bayrammış 

-·-
- Arnavutköyünün çilek! 
Dün Y enicami yanından Balık

pazarına •apanlara bu mevsimsiz, 
zamansız zannedilen ç;lek acayip 
görül ı:ıi J ecck tir. 

Yani bizim al'lıyacağımız küçük 
balık cinsi bu yıl her yıldan aşkın
mış. 

Balıkhnn<>nin kıdemli bayilerin • 
d"n Çolak diyor ki; 

Et fiyatını kırardık, fakat işi· 
mize gclmet. Et dü~erse balık sa
tılmaz Balık duşers~ yine satılır.? 
Torik bolluğu ıhtımalleri de vardır. 

Kibrit fabrikasındaki yangın 
• • - --. • --

Günün 
Üç 
Hadisesi 

(l rıci sayfada" deram) 
ne kadar gcnış Ye mılteneV\'l olur
sa olsun her halde i~aret v" ~~~a -
rüz eltii:•mız bu nokta ebedi kud -
ret ve hayat ıfade eden Lir de\"İet 
çerçe,·e<i için en mühım lJir kazanı· 
ve fayda noklau oluyor. Tarihu 
meşhur cKahtı rical. lııbic ni bil 
bu memlekette giırmu 1 \C de•ıemı · 
olan nesilden değılız amma, ki :ap· 
!ardan okuy.;nla cirıa bırısıyız Sı· ı 

rada ve )edektc re kacla, <I en · 
mlş ve ınuvuffak crecuh.1. devıc-t, 

giırw·se~ o ""d r Ç'>k •(·\·: ıirız 

1 

:::;;:--:; -
----~ 

Mülakata 
Bugün de 
Devam edilecek 

( l 11ci say.fadarı de.-am) 

ara.,ndaki ilk görüşme bugün •au 
10-30 da \lıku bumuştur. Bu gÖ• 
ruşnı~nin me\'zuu, İtalyanın Akde
niz •latııkosıına daima müsait olan 
mak,adı hakkında Tıırkiyeyi temin 
etıc•kt•r. Larosdaki İtalyan U•Sll 

la3rruzi \aıiyelte tertip ed.lnıiş ileri 
bır a!e doğil. 

lııgi!torenin Kıbri~deki üs<ü gibi 
rnunha,ıran fta'yaıı geınilerinin mu .. 
badeie: ve iaşeleri~j ten1ine mahsui 
bulunınaktad<r. 

Kışın en civcivli ıamanında 
şöyle mevsimi olmasına rağmen 
okkalıca bir portakal bulunamıya
cak bir yerde çi'ek. Olur şey mi 
bu? 

ArJalarda su, ay sonunda kese
lerde para, •af yağ, ne bileyim 
koyun eli. tarmvaylarda yer bu· 
lunur da ~ilek akla bile gelmez. 
Anlaşıldı bugı r.kii kal .. m k1<melİ· 

miı Balık puarında. 

Fakat bunun tuzlamaları olur ve y•ngın çı'·mı•tır. 
Büyükderedeki kibrit fabrikası • " ~ 

harice gönderilir. Ilamsınin alıcısı büyük bir yangın tehlikesi atlat. Elfııiyenin çok çalıımasını raıt-

Bllgakılıreılıkl lclbrlt fabrikoıl Köylüye toprak 
TLrkıyede günün en muh:m l•Ldı

seler111den iıırisı de hiç ~i.ıphc,;iz 

köyluye toprak ve•ıtme ,jır. Su - ı 

nun için de Teşkilatı Esasiye Ka
nununun bir maddcs· tadtl eclıl -
mektedır. Anadoh.ıda bir çok köy· 
lülerin toprak<17lık vüzünden Çllı
şamadıklan ve bır çok toprak -a -
hipleriı~in de ellerinde yalnız genis 
toprakların tapularını saklayıp top· 
raklarını işletmedikleri bir haki • 
kattir. Türk köylüsünün ve Türki· 
yeye gelecek göçmenlerin en ivi şe
kilde ve eıı iyi istihsal imkanlarına 
sahip olacak vasıtalarla ça!ışahi • 
leceği toprağı devlet bu tedbiri ile 
bulmuş ve Türk milletinin en esaslı 
bir ıztırabını dindirmiş oluyor. Bun· 
dan ötesi toprağın verilmesine ve 
Türk köylüsünün çalışmasına ve is
tihsal enerjisinin yaratıcılığına 

kalıyor ki, o da her halde yüziirrü
zü ağartacak bir enerji olacaktır. 

lkı nazır teşriki ınes<ıinin ~İ}'a"i 
şartHrını, Tiirki} e tarafından do
ğu Arrıkı11 impar atorlujtunun filen 
kabulıi ve l:ir tic·· ret anlaşması 
akti me,c:eıerıni !etkik edeceklerdir. 

Burıısı acayip bir yerdir. H~

m·n buraya u~ramı>an lsta:ıbu!lu 
az bulunur. Saat yedi olup;ta dük· 
ka~lar birib;rı arkasına örtüldü mü 
herkes akşamlık kısmetini buradan 
hazırlar. 

Akşamcılar bastırmadan bu so
kaklarda satıcı naralarından ku· 
lkk zarı yırtılır. 

Şu Çileıtin müştak ve mütehas. 
•ir olduğum yüzünü bir kerecik 
görebilmek için daldık kalabalıjta. 

- Diri diri be mübarek 1 Çilek, 
Çilek 1 Hay Allah mü •tahakkını 
versin herif. 

yok. mı~tır. Fabrikanın arka tarafında men depo tamamen yanmıt fabri-
Merak ettim, Çolaga sordum: buıusl şekilde yapılmı§ olan am• kanın diter bir deposuna ateş si-

• Bu kadar bol diyorsunuz, hiç bar binasının alt bölmesine depo rayet etmi• ise de söndürülmüştür. 
d d"kt" .. .. • edil mi' olan 50 ton kadar po• • cnızc o unuz mu. Yangının sebebi tahkik edil-

ld tas kapalı olmasına rağmen dün Kıılağıma iği i: ÜA'leyln birdenbire iştigal etmit ve mektedir. 
- A, gazeteci ağabey, sen galiba '=~~====-=~,.,;;,.,..,.. ___ ;';:=..:::;::;::::========:: 

daha toysun. {10) kuru~ bir çek alı· ı· l 
cılar içın yüksek fiyattır. Beşe dü- Kamutayın 
şürdük. yıne almadılar. 100 para - Du··nku•• 
dan satınca elimizde nümune bile 
kalmadı. Yaz şunları! 

Çolağa kızdım. Eğer böyle deme· Toplan tısı 
seydi, 100 paradan ben de bir kaç 

kilo alacaktım. Utandım, bir şeyler Sıhhat 
söyliyemedim. 

- Eh, ey\·allah Çolak, dedim. Vekilinin 
Gıderken haykırdı: Be t 
- Bayım, şu kese kağıdını al. yana 1 

Bizden hediye. Bu boyda hamsiyi Ankara 3 (A.A) - Kamutay 
piyasada bulamazsın. Çıkanların bugün Rafet Canıtezin batkanlı• 
çoğu süprüntülük. tında toplanarak Sümerbank ka• 

nununun 1 J inci maddesinin deQ'it-
Aliz okuyucularım. Hayatımda tirilmesi ve 15 inci maddesine bir 

ilk defa gazetecilik yü7.ünden rüş- fıkra eklenmesi hakkındaki kanun 

Mühim tebliğ 
( ı nci sayfadan devam) 

mütekabil vaziyetleri ile allka
dar meıeleleri tedkik eylemiıler· 
dir. 

Bu dostane ve dakik, tetkik 
ve fikir teatisi, ltalya ile Türkl· 
ye arasında münaziünfih lıiç bir 
mesele olmadıiı ve iki memleket 

münasebetlerinde ancak ınütekabil 
itimat hisleri ınevcut bulunabi· 
leceiini sarih surette isbat et• 
miştir. 

Etem izzet Benice 

Triyc,ıe 'den hareket eden ltal
yan genıılerı Terk l imanlarıy:~ ,.e 
hatta boıj'1zlarda'1 geçerek Kara
denizle mGlıiın miktarda iş yap
ııııkt•dırf.,r. Be menfaat ve müoa· 
sebetlerin eşkA:ı bugünkü görüş
mede e~a• me\'kii işgal edecektir. 
Bununla l'ıeraber, lıalyan matbuatı 
birkaç •ene evvel ltalyan siyaseti
nin hakim uıtıuru ol111u1 olan 
Roma-Ankara, Ankara-Atina,Atina-

Roma mÜ•ellesioi hatırlatmaktadır ıc:. 
bu neşriyat bu siıtemc, bir Roma. 
Belrrat anlaşmatı ile tamamlaıımıı 
olarak avdeti müıtcbad olınadıfını 
farzettirmektedir. Fakat bunun ta· 
lıakkuku, ltalyanın Balkan paktı 
hakkında itimat a ver olmıyan hattı 
hareketini tadil etmesini istilzam 
etmektedir. Hay şu sarraflarda, borsada 

ıurada btırada ismini ifidip le bir 
türlü yüzünü göremediğimiz altın 

ııibi mejter bu da bir serabmış. vet alıyorum. liyıhası ile ötrctici ve teknik film-

ltalyan. Türk münasebetlerinin 
menfaati bakımından olduiu gi• ........................................................ 

TUrk ve lt•lyan Hariciye 
n•zırları bir tebllO 

ne,rettller Hamsi, okuyucularım, kazığa ge• 
çirilmiş bir dana gibi narası iten· 
di kulağını yırtmış yarı kulaklı ba· 
lıkcı elind,ki tabajtı geniş bir tab· 
bya sokup kavradığı hamsileri 
tekrar dökerken bir d~la daha, bir 
kere daha can acısiyle haykırıyor: 

Fakat söz aramızda, dün bana ve· lerin gümrüksüz olarak ınemlekete 
rilen bu parasız hamsi, kefal gibi sokulmuı hakkındaki kanun llyi• 

bi aynı zamanda umumt surette 
aulb ve istikrar lehine hareket• Tramvay 

Ücretleri 

Arııll'\"ıtl<öy ..,nün çi"ck be mü
b;ı.ck. 

Du .v.ıda Hab<ş kı, le İtalyan 
d~' ka .lısı uyar d.ı çil<•kle ham i 
uvmaz. 

Sc.k.ıkl.ıra lal dök ya'a. tabiri .ıy· 
gun du, rde hamsiye cilck den~'
mcz. Btraz başıoda d.ırı.lum (10) ku
ru~ kılo ı. Bı ı boyuna tartıyor, 
dıJ ı er p.. ra a ındıkça bir kere 
c 1'a r.ı~k rıyor. 

A,jabcy dPd,. Ne bokıyorsun? 
Bu nazlı yaz kırk yıld bir 

bovlc bc.1..ışır Sudan ucuz, tavası, 
pılavı, çorbas., tur§.ısu, ıskarası, pi
lak. '• ywnurtalısı, kaygar:.ısı, an
çüvezi, köftesi nesi olmaz mılbarc· 
kin! 

Bilmem kanlerim, bu seneki ham
sı bollL ·unun sebeple .ni öğren -
rn tt ı~tc.r mısiniz? 

Toptan kilrısu kırk paraya kadar 
b· «rnlık mu ·teri bulamıyan ham
S•. Karadeı iz .-ahillcrirdf:' 10 kilosu 
bı~ kuruş,ı gubreLk satJıyor. Fa -
kır. fukaar arasında, dcğru söyle
mekten utanıp da .Hamsiye bayılı
rını> diyerek bu bolluktan dar ke· 
selcrirc bolluk gelen dışı zengin, 
ıd efkarı fı.ıkara bizler indinde böy
le balık bolluğu gi.ınlerine (ma'dei 
bahriy~) elenir. Yad tarihimiz te· 
kerrür mü ediyor, nedir. Gökten 
nasıl helva yıı,;!'lışsa denizden de 
et fışkırıyor. Fazla soğuk oldu mu 
hamsı olurmuş. Büyük balıklar aç 
kalırlar ve hamsilerin !izerlerine 
saldırırlar, onların dalyanlarını 
müstemleke yapmak isterlermiş, 

onlar da se!.lmeti muhacerette bu
lurlar, fakat bu sefer de insanların 
elinde terlti hayat ederlermiş. 

Balık ve et piyasasını kokunden 
sarsacak zannedild;gi halde et yine, 
manifaturacı dükkanlarından bile 
metin çıkarak kü~-tlcük bir tenzı -
!atlı sat~ bile ilan etmedi. 

geldi. 'l1evekkeli dememi§Ier, pa- hasını müzakere ve kabul etmiştir. 
rasız Sirke baldan tatlıdır. lskln kanunun bazı maddclrri-

IST ANBUL MUHABiRi nin değiştirilmesine aid kanunun 
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müzakeresi esnasında mu. acır erın 
Kıvırcık yerine beraberinde l{etir~cekleri beş met• 

ro mik'abı kerestenin gümrük res· 
Keçi ! minden muaf tutulacakları hak· 

kındaki kaydın daha ziyade 
(1 nci sayfadan devam) genişletilmt•i suretiyle muhacirle• 

rastlanmadıjtından mülhem olar~k rio terfihine imkan olup olmadıjtı-
ortaya atmıştık. Dün görüştü~ü- na dair ileri sürülen bir mütaleaya 
müz bu işten anlar kimseler, hat- karşılık .>larak sıhhat ve içtimai 
tl kasaplar dahi bu iddiamızı te- muavenet vekili Ref,k Saydam 
yit ettiler. izahat vermişştir. 

Tahmis sokağında Cihan kasabı 
M. HuJü,i diyor ki : 

- Evet .. Birçok kasaplar, keçi 
etini, pekala, kıvırcık diye, dağlıç 
diye satıyorlar. Hele ucuz et satan 
ka.aplar, muhakkak, k•çl eti sa
tarlar. Yoksa, et ınezbahadan elli 
kuruşa alınırken elli kuruşa piya· 
sada satabilirler mi ?. Birçok kim
seler etten anlamadıkları için, ke
çiyi dağlıç, kıvırcık diye alıp bal 
gibi yiyiyorlar. 

Yine •rahmis sokağında Kasap 
Bekir Nur da şunları söylüyor: 

- Madamkı mezbahada keçi ke
siliyor ... madamki paçacılar bütün 
paçalarının keçi paçası, başçılar ke
çi baş ıolduğunu iddia ediyorlar ... 
demek ki, keçi eti yeniyor. Ve yine 

madamki piya.ada keçi et! diye bir 
et satılmıyor ... elbette ki bir başka 
namla yutturuluyor. Piyasada ucuz 
et satan kasaplar, ya yarı yarıya, 
ya tamamen, keçi etini yutturuyor
lar. Bizde, mahalle kasaplarının ek· 
serisi, yaşlı, etten anlamaz kadın
lara keç ietini dağlıç yerine, kı -
vırcık yerine sürüyorlar. 

Bunun önüne geçilmesi için, be· 
lediyenin sıkı kontrolu lazımdır. 

Yahut da, Ankarad aolduğu gibi 
yapmalı. Keçi eti satan kasaplarla 
koyun eti satan kasapları ayırmalı, 
koyun eti satanlara metbahadan 
keçi eti verilmemelidir. Amma, 
yine hilekarlar kolayını bulurlar. 

Keçi eti s.ıtan kasap arkadaşları· 
na, kendi namlarına da et aldırır· 
lar. En kestirmesi, belediye, düşü
nüp, taşınıp bu işe kat'i bir çare 
bulmalıdır! 

lngllteranin Parla Elçlal 
tekaUt oldu 

Londra, 3 (A. A.) - Hariciye 
nezareti, Sir Phipps'ın tekaüdünü 
ihtiyar elmiş olan Sir Clerk'in ye· 
rine Pari• Büyük Elçirfne tayin 
edilmiş oldujtunu bildirmektedir. 

~ -

yutturıruya te;,cbbus etmediler de
ğıl amma, evelallah, hıç yutmadım. 
Bundan sonra da yutmam. Fakat, 
herkes benım gibi mıdır ya? .. 

Bu bahsı, Ankara caddesınde Se
vim lokantası sahibı Bay İbrahımle 
de tazeledık Dedi ki: 

- Ben, yirmi yıllık lokantacı -
yım, etin iyiı,ıni, kötüsünü ayırt 

ederim. Hele keçiyi başka ettir di· 
ye alayım?! Allah yazdıysa bozsun. 
Zaten, biz, eti bütün koyun olarak 
aldığımız için o işi yapabilecek, ya
ni kandıracak kasap yoktur. Fakat, 
ne yaparlar bilir misiniz? bazı ka
saplar, k!!çi etini ufak parçalara a· 
yırırlar, dağlıç. kıvırcık etleri ara· 
sına asarlar. Bır müşteri gelip de 
bir kilo, bir buçuk kilo et istedi mi 
dayanırlar Hem de bunu kimlere 
satarlar, bilir misiniz?. sizin gibi 
baylara ... Çünkü, hangi etin nasıl 
olduğunu bilmezsiniz! Halbuki. ke· 
çi eti yağsız olur. kıpkırmı'zı olur. 
İşte, bunu anlamak lazım!.. 

Vilayet karşısında bakkal Bay 
İbrahim de şöyle dert yandı: 

te bulunınak maksadile iki hü· 
kümetin teşriki mesaisi hakkın. 

1 
daki azmi ve bu teşriki ınesai· 

nin faydaları da müşahede edil. 
miştir. 

Bu maksatla, iki Hariciye Na. 
ıırı, icra ettikleri fikir teatisi ne
ticelerini pratik sahada müeuir 
kılmak üzere, iki memleket dip-

' 

lomatik heyetleri normal yolu 
ile temas halıinde bulunmakta 
devam hu•usunda mutabık kal· 
mışhrdır. -

Almanya ve 
Müstemlel<e! 

(1 inci !ay/adan devam) 
kadar sürmüş ve çok münakaşalı 
olmuştur. yeni tarifelerde bilet 
ücretleri umumiyetle indirilmek
tedir. 

Tramvay şırketinin toplantısında 
ücretlerin indirilmesr esası çok 
münakaşalı olmuş, toplantıda Be· 
tediye murahhatları ve Na~a mr:
messilleri lsviçre frangının du1mesı, 
elektrik tarifelerinin indirilmesi gi• 
bi sebeblerden dolayı tramvay 
ücretlerinin de indirilmesi !Ozumun· 
da ısrar etmiılerdir. Ş'rlr.et murah· 
hasları bu çok makul sebeblere 
itirazlarda bulunarak noktai nazar· 

( ı nci sayfadan 'devam} !arını •erdetmişlerdir. Neticede ko· 
nını cenubi garbi Afrikasından misyon fiatların indirilmesine karar 
vaıgcçme•ine imkln bulunmadığını vermiştir. Tenzilltın birinci ve 
yazdıktan sonra mutavassıt bir ikinci mıntaka biletlerine göre 40 
sureti hal bulunabilecejtini kay• para, 30 para ve hatta daha. ~azla 

olarak tesbit edildijtl zannedılıyor. dediyor ve diyor ki: lngiltere Al- ı ·ı· 
Fakat, henüz verilen karar ar ı an manyaya garbi Nigeria'nın bir 

kısmını denize bir mahreçle bir- edilmeıniştir. 
likte terketmelidir. Fransa Kame• Tarife komiıyoaları, verdik-

leri kararları bugünlerde, lıemen run'un bir kısmını, Bekika Kon• d ki 
P 'd 1 , Nafıa Veklletine gön erece er ıro'nun ve ortekiz e Ango onun 

1 bir kısmını vermelidir:er ejter bu ve vekMet, yeni ücret esas arı 
meselenin halli isteniyorsa lngiltere üzerinde tetkikat yapacaktır. Ve-
bu yolda bir mi.al gösterınelidir, kllet, yen! tarifeıeri tasdik ettik· 

Londra 3 (A.A) - iyi malumat ten sonra latan bula iade edile-
almakta olan mahafil, kabinenin cektir. 
bu sabahki haftalık toplantısında Vekllelin, ı eni tari!eleri süratle 

ı - Ademi müdahale meselesi tutik edeceği ümit ediliyor. !ram. 
2 - B. Hitlerin nutku ve bithas· vay şirketinin, ayrıca. kendı nok-

9a Almanyanın müstemlekelere ait tai nazarını müdafaa için vel::llet 
mutalibatı ile iştigkl etmiş oldu· nezdinde de teşebbüsatta da bu-
tunu beyan etmektedir. lunacatı söylenmektedir. Fakat, 

Londra 3 (A.A) - Evvelce alı· buradaki komisyonun toplantısında 
nan malümat hillfına olarak dip- verilen kararlar haricind_e •. vekl!e. 
lomasi mahafili B. Hitlerin nutku. tin, traınvay tirkelının her 
nun bazı noktalarının hakiki ma· hangi b'r !"Ürac~atı nıesm~ ad. 
nasını tayin etmek için lngilterenin cietmiyecetı a!Akalı sallhı}·ettar 
Be~lin nezdinde bir teşebbü•te bıı- makamlar tarafından muhakkak 
lunmasını ihtimal haricinclo addet• olarak kabul edilmektedir. 

U ;;;;;,;;;;;,,,;;;,======-== ınektedir. mumiyetie ıannolundu· "' 
Q'una göre lngiltere hiç olmaısa J"spanya 
Almanyanın Avrupa ile olan ıı:ü· 
oasebetleri bahsinde "diplomatik 
bir hareketsizlik devresine dabil Bog" uşmaSI 
olacaktır .• 

Müstemlekeler bahııine gelince, Paris 3 (Husus! Muhabirimiz-
bugünku içtiaıaında kabinenin çok den) _ lbtil&lciler kaybcttiklHi ıi-
genit bir itilUın mütemmim ecıa· perleri istirdat etmek maksadile 
aından olmayan her türlü müstem• Madrid ıebrini bilafa!ıla bombar• 
leke veya sair arazi terkine alehyh· dıman etmiflerse de hiç b;r ınuvaf· 
dar oldujtunu teyit edecektir. Şiaı· 
diki halde kabinenin bütün mesai- fakiyet elde ctmete muvaffak ola· 
sini l•panyol meselesinin halli nok· maaıışlardır. lbtilllci tayyarelerden 
tasında teınerküz ettireceği tahmin dördü yollarını şaşırarak hükumet-

Fasulyanın yirrn:Jik nimet, sığı· 
rın kırklık bir cevher olduğu bu 
Balıkpazannda ete benzer bir şe· 
yin kilosu (7.5 - 10) kuruşa satıl • 
ması gibi bir esnaf tevazuu görül· 
mcrniştlr. Balıkhaneden sorduk, 
soruşturduk; bir aralık kefal ve 
lıifer de hamsinin fikibetine düşiı· 
yormuş amma, açık göz balıkçılar, 
bollaşan bu gibi (semek) emtiası
run fazla hissesini bir tarafa toplu· 
yorlar ve borsayı yükseltiyorlar -
ınış. 

Kadıköyünde, Rızapaşada oturan 
mütekait Bay Aziz de unları an
latıyor: 

- Tekaüt olunca. bılhassa bir i!j 
adamı, iie al~mı~ bir adam, boş 
duramıyor. Bu biraz da huy mese· 

lesi ya ..• Mesela ben, öteden beri 
yemek pişirip hazırlam•sına, çar· 
şıdan, pazardan öte beri almıya ba
yılırım. Etın, sebzenin, meyvanın, 
her türlü zahirenin, hulasa bütün 
yiyecC'k maddelerinin cinsini, iyi . 
sile kötüsünü, dalıd karşıdan anla
rım. Onun içi , benim keçi etini 
dailıç diye, kıvırcık dıye. hatta kı· 
zıl karaman diye bile almam im
kansızdır. Maamafih, gözümün Ö· 

nünde, buz gibi keçi etini kıvırcık 
diye alanları çok gördüm. Bana da 

- Balıpazarında, on senedir alış 
veriş ettğiimiz bir kasabımız ''ardı 
On senedir müşterisi olduğumuz 

halde, arada sırada. keçi eti veri· 
yordu. Bakıyorum.. bazı et, kıp

kırmızı. yağsız, acaip bir şey ... Kaç 
kereler de hasta etti bizi Önceleri, 
keçi eti vermesine ihtimal vereme
dim Fakat, sonra anladım kı, hile 
yapıyor Alış verişi kestim, başka 
kasap tan alıyoruz Şimdilik raha · 
tıı amma, bakalım. ileride bu da ne 
yapar?! .. 

olunm•ktadır. cilerin topraklarına inmişlerdif. ........................................................ 
Odun ve m•ngal kBmUrU Bunlar esir edilmişlerdir. Y•••k olacak BOMBARDIMAN DEVAM EDiYOR 

Balık piyass.sı bir nevi borsa gi
bidır. Bir gün yarım saatcık Balık
ban~deevaktinJzi geçiriniz. hem be
nim gibi çok eğlenir, hem de top • 
tan kırk paraya satıldığı halde pi
yasada (10) kuruş fiyat bulan ba· 
lıkların esnaflığı ne demektir, an
larsınız. 

Bu yıl, Sardalya da bol olmuş. 

Bütün bunlar gösteriyor ki; keçi 
etini kıvırcık diye satan kasaba kar
ııı ttdbir almak lazımdır .Bu tedbit 
ne olabilır? .. Bizce üç ~y: 

J - Halk kasaplardan mümkün 
merteeb parça et almamalıdır. 

2 - Belediye. keçi eti satan her 
serr.tde bir kasap kabul etmelidir. 

3 - Keçi satmak müsaadesine sa
hip olmıyan k:;,saplar sıkı kontrol • 
dan geçirilmeli, öğır cezaya tabi 
tutulmalıdır. 

Hükümet odun ve odun ,kömürü Gijon, 3 (A.A) - Hükumet ba. 
yerine maden kömürü kullanılma- tary~ları, Oviedo'nun bombardı-
sını teınin için mühim bir kanun manına devam etmiştir. Hükümet 
projesi hazırlamış bulunmaktadır. 

Bu projeye göre şimendifer 
güzerg5.hında vo sahillerdeki şehir· 
lerde bunların ~O kilometre dahi
line kadar muhitlerinde devlet 
müesseselerinde, içtimai müessese
lerde ve fabrikalarda taşkömürü 
kullanılması lnecburiytti vaıedil
mektedir. 

Bu muhit dahilinde nüfusu iki 
bini geçen ve belediye te:ki!ıitı 
olan şehirlerdeki müesseseler de 
bu ınecburiyete tlbi olacaklardır. 

topçu kuv\'etleri, şehrin büyük ki-

liseai ile, istasyonuna •e şehir met. 
halindeki isti!ıklmlarına yaklaşmış

lardır. Topçular içtima! basiret 
sandıfı binasını tahrip etmişler ve 
Viedo'ya erınk kafilelerinin gir· 
mesine mani olmuılardır. 

Bilbao, 3 (A.A.) - Bask cephe
sinde topçu duellosu devam ediyor. 

Hükiımetçiler, vaziyetlerini tahkime 
devam etmektedirler. 

Milano 3 (A.A) - Anadolu ~jan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Hariciye vekili dr. Aras bu sa· 
bab saat 10,30 da kont Ciyano 
ile vilayet konağında görüşmüştür. 

Ôjtleyin Kont Ciyano vekilimizın 
şerefine 75 kişilik bir ziyafet ver. 
miştir. Ôğleden sonra hariciye ve
kilimiz Meçhul Askere bir çelenk 
koymuıtur. 

iki harici}e nazın saat on vedi· 
de tekrar buluşarak bir t~blit 
ııtşrclmiş!trdir. Saat on dokuzda 
Belediye dairesinde Dr. Aras :;c
refine bir kabul re$mi yapı:mıştır. 
Bu akşam Oporada ~ine hariciye 
vekilimiz şerefine bir ırala ,uvaresı 
verilecektir, 

Hariciye vekilimiz yarın sabah 
Milar.oyu torkedecektir, Mü!Akat• 
!ar çok samimi olmuştur. Halk her 
tarafta vekilimizi büyük tezahürat
la karşılıyordu. 

Bir kızı 
Üç gün " 
Kapattılar ._,.. 

Fransız sefareti civarında Polon• 
yu sokafında oturan 14 yaşındl 
Dürnev bir kaç gün evvel sinema· 
ya gitmek üzere izin alarak ev• 
den çıkmıştır. O gece eve dönme
yince anne•i polise müracaat et· 
miş, diğer taraftan da husus! su
rette araitırmalara başlanmıştır. 
Üç gün sonra, kızının, aynı mııhal
lede Fatmanın evinde olduğu 
öğreni!mif, emniyet memurları evi 
basarak ,bir kaç yabancı erkekle 
beraber Dürnevi bulmuşlardır. 
Yapılan tahkikatta, Fatmanın 

Dürnevi •inemaya gidtrken gördüjtii 
ve nereye gittifini sordufu " ben 
de kızları mı sine1J12ya yollayaca
jtım., beraber gidersiniz! • diye 
kandırarak evine davet ettiA'f vcı 

içki masası etrafında oturan bir 
kaç ki~ye peşkeş çektiti; bu adam
lar tarafından da kızın namusunun 
berbat edilditi anlatılmııtır. 

Niçin istimdat etmediği, yahut 
üç gün evde kaldıtı sorulunca,kız: 

- Korkdumda onun içini ceva· 

bını vermiştir. 

Fatma ve mütecaviıler hakkın
da kınııni takibata başlanmıştır. 

• 
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ALMAN HARP GEMiLERİ 

Cebelüttarık, 3 (A.A,) - Ha\'as 

Ajansı muhabirinden: 
Graf Von Spee w• Koçiıı ismin· 

deki iki Alman harp gemisi, dün 
Algesiras önünde demirlemiştir. A

silerin ellerinde bulunan .canan~•• 
cBale•re •• , •Almırante Cervera>, 

.canaras del Ca,tillo , .Dats. ve 

.No. 19. muhribi bu sabah gelmiş· 
l~rdir. 

Bu gemil('rin Algesirasta tahaş -
şütleri, hafla nihayetinde Malaga

ya kar'iı yeni bir taarruz hazırlan

makla olduiluna delil adrl .. rlilnı<-k -
tedir. 

-
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Anadoludan reportajla'2_ 

Artvinin iktisadi vazi
yeti çok iyidir -- -

Parti kongresinde de v!lay~ti'!' 
umumi ihtiyaçları tesbıt edıldı 

• • Artvinde orta mektep, ıyı 
bir kültür müessesesidirl 

0kuyucu şikayetleri 1 1 DÜNYADAKİ GARiPLİKLER 11 ... z_a_h_ire,_s_or_sa-~-' 
Hakh bir fikir Kitaplarınızı nasıl intihap 

Evvelki akşam işimden çıkdım. edersiniz · 
Evime ıridiyorum. Sirkeciden tram• İskandin•'' memleketlerinde 
vaya bindim. Ben Tcşvikiyede otu- bir gazeteci (kitap alırken hangi 
ruyorum. dü~üncel~r tahtmda hareket eder-

Sirkeciden Teıvikiyeye kadar siniz) ı;üalile bir anket açmıştır. A-
tramvaya üç kontrolör geldi. Za. Jın:;n cev<>.plar şunl~rdır: Birinci 
ten bilet almak şekli bizim tram- derecede ehemmiyete alınan, ga-
vaylarda bir tuhaftır. Araba hın· zetelerin asarı münteşire sütunla-
cahınç dolu .. Balık istifi gibi.. Bir rındaki yazılar .. Kitapların baş -
baştan lıir başa boyna ıridip ge. lıkları. dostların tavsiyeleri, pro -
len biletçinin koca kutusu, ç<.ntası paganda, reklftm, miiellifin ismi, 

Bir muhdrrlrl •oyan 
insafla hır•ız 

1 - iTHALAT: 
Bu~day 233 Arpa 45 Çavdar 90 

Tiftik 10 1/2 Yapak 8 Kuşyemi !5 
Beyaz peynir 8 Kaşar 2 1/2 Keten 
tohumu 6 Fasulye 54 iç fındık 27 
iç ceviz 1 ton. 

iHRACAT: 
Bujtday 850 ton. 

2 - SATIŞLAR : 
Bıoğday yumuşak kilosu 6 kuruı 

25 paradan 

Art,·ın, (Hususi muhabirimiz -
den) . Artvinin güzclhkleri ve 
emsalsiz manzaraları karşısında hu 
~hri bir türlü terk edemiyoruın 
ve her gün gördüklerime dair bi
rer not alarak vakit geçiriyorum. 
Ba meyanda Çoruha nazır sırtlar 
üzerinde bir kanarya ka!csı gibı 
göze çarpan orta mektebe gittim. 
Ben, beş yıl önce buradan geçtiğim 
zaman burası bir ikmal mektebi 
halinde ıdı. :IIektep binası pek .ı;ai
ranc bir yerde ve yeşil Çoruhun 
daracık vadisi ve yüksek dağların 
gö!g~si içinde p~rlak bir nirengi 
noatası gozlere çarpıyoı Okulun 
gerek bi~a~ına ve gerekse mcvkıi
ne bi:· diyrc ·- yokw da şehire ıı -
zak ,.~ in' 'ı vokuşlu )Iduğundan 

ile insanın paltosunu yırlarca!ına kitabın dış güzelliği. 
' yolculıın rahatsız etmesi kafi f!el· Kelebekler nekadar 
miyormuş gibi, ve arabada kala-

Fransanın meşhur yazıcılarıı1dan 

Kolet, Ni•s:ı'da bulunduğu geçen 
hafta içinde bir hırsızlığa maruz 
kalmıştır. Tiyı.trodan ç:ktıktan son
ra oteline gitmekte olan kadın ya
zıcının üzerine bir hırsız atılarak 
elindeki çantasım kapıp kaçmıştır. 
Ertesi gün posta mü\•pzzii kndın 
muharrire bir paket getirip \'er -
miştir. Iı.:uharrir çantayı açınca, 

i~indcki 3 bi'l frankla, bir mektup 
bulmu~tur. Hırsız mektupta şun

ları ynzmıitır· 

Buğday sert kilosu 6 kur.ış 30 
paradan. 

Arpa Anadol kilosu 4 kuruş 

32 1.·2 paradan 

> • 
k , gtin'crindc gerek ôğretmcn ve 
ııen•kse çocukların gidip gelmeleri 
Pek zahmetli olmaktadır. Bunun i
çin şehir içiDdcki clvcrişb ve hiı
yük bir binaya naklediimroir.e ka
rar veı ilmiştir. 

Bu okulda (232) talebe okumak
tadır. Ve şirrdiye kadar (138) me
zun vermiştir. Geçtn yıl dahi kırk 
talebe 'iahadetname alın! lardır 
Talebenm (32) si d•' kızdır 

Okul dırektörü S:ıfa Gök~!. il•; 
y:ldı•! bu mücssc~<'V• büyük bir 
muvaffakıyetle idare etmekte ve 
kültür hareketlerinin büttiıı ince -
ilkl<U"ini tatbikl' muvaffak olmak· 
tadır 

Ticaret Odası 

Bura Ticaret Odasının çok önem
li lıir vaziyeti vardır. Gerek re • 
Süle\'man Taşkan ve gerekse Bnş
kôtip Yiizbaşıoğlunun ~·alışmaları 
sayrs.nde ijlcr, hakiki mecrnsın
da görülm!'~e başlamış ve lktisatl 
sahasında büytik varlıklar göstcr
mnkte bulunmuştur. 

Bu oda 927 yılında !Mis cd lmış
tir Hopa kaza.>ı h~riç olr..~k ti• re 
Yusufıli, Şa,-şat, Borcha ve mcr -
kez ıa!iındrı 'i, m:ınifatut·acı, ~~ 
hırdavatçı, 90 bakkal, 22 fırın~ı 
15 kasap, 7 aşcı, 7 otelci, 17 kahve
ci 29 hancı, 31 çapulacı, bir snrac 
bir <;arıkçı, blr zahireci, 5 kundu -
racı. 5 dalıağ. 27 teni, 12 bcrb~r. 9 
demirci, 2 sobacı, 1 kafaycı, '.! ba
kırcı, 4 tesviyeci, 2 kuyumcu, 3 sa
atci, 2 fotoıınfcı, 3 marangoz \'e -

saire odada kantlıdır. 

Hopa kazası şimdiye kadar Ri
ze vilayetinin Ticaret Odasına 

bağlı iken bu defa gelen eınrde 
Artvin Odasına bağlandığı bildiril
miştir. 

Çoruh toprakları çok verimli o!
duğundan her tür:ü mahsulat ve 
ıneyva yetişmektedir. Her yıl bu -
rada: 

19.22~.075 kilo buğday, 5.191,3~J 
kilo arpa, 7,251,625 kilo mısır, ~ 
milyon 357 bin 029 kilo fasulye, 1 
ıniiyon 744 bin 780 kilo patates, 6J~ 
bin 489 kilo tütün, 1 milyon 1: ilo 
Yai üzüm, 500 bin kilo elma, 150 
bin kilo armut vesaire yetiştiril -
rnektedir. Bunlardan ba~ka 'iie -
Yet dahilinde 15 binden fazla ko -
yun, o kadar da keçi 69000 sığır \"e
&air hayvanat mevcuttur. 

1927-1930 yılına kadar Rusyay.ı 
yukarıdaki mcyvalardan bir kıs -
mile hayvanat sevk olunmuş ise de 
sonraları ihracat durmuştur. Yeni
den Ruslarla yapılacak ticaret mua
hedesi dolayısile tekrar R:ısyaya 
sevkıyat yapılacağı ümit edilmck
t<:>dir. Bunun tahakkuku halinde 
halk çok para kazanacaklardır. 
PARTİ KONGRESİNDEKİ 

DİLEKLER 

C. II. P. Çoruh il kongre ,inde 
çok mühim ihtiyaçlar üzerinde ı;ö
rüşmeler yapıldı. 

Başta vali olmak üzere daire şef
lerinin de hazır bulunduğu bu kon
grede ileri sürülen ,.e müdafaa e

dilen bu dileklerle, vilayetin hakiki 
kalkınma ihtiyaçları tebarüz etti -
rildi. Asırlarca ihmal ve aliılaısızh
ğa ilaveten yanın asır gibi uzun 
bir zaman yabancı bir esaret altın
da ezilmiş ola~ halk, kendi ;_adc 
ve idaresine sahip olduğu bu Cum 
huriyet devrinde ihtiyaçlarını te>
bit ederken temas etmedik hiç bir 
ınevzu bırakmamıştı. 

Orta okııl dirtklörü Safa Göksel 

Di'ckkr şCiyl cc hulasa edilebi -
lir: 

NAFIA İŞLERİ 
Vilayet hususı idare bütçcsıyle 

başlanmı'i olan Erzurum - Yusn -
fcli - Artvın yolunun devlet bıit -
çesino alınması, Kars - Hopa yolu 
(izenndc bu mesafeyi 40 kılomcırc 
kadar azaltacak \'C yolu daha cm • 
nivctli bir hale getirecek bazı gti -
ze~nfıh d~ğişıkliklcri yapılması, 
Yusufeliden yakın sahile yol a~ıl· 
ması, Köyleri kasabalara ve birbi
rine bağlıyacak yolların yapılması. 

ZİRAAT İŞLERİ 
Çarı h vııayeti dahilınd~ ınüı<a

sip yerlerd<· .. fındık ve çay zicaat;- J 
r_;ı tcı·sii. numune tarla v~ bahl:c
kri yapılması. Üzüm ha,tal.•>.nı~ 
önüne geçilmesi, mevvelerın ıslahı 
ve pazarlar temini, kereste ve mah
nıkat ıhtıyacı karşısındakı sıkııı -
t;,ı vaziyetin ıslahı. 

İNHİSAR İŞLERİ 
Tütun C>ken kö~ \üye vaktınd~ ~

var, vcrılmcs:; tütün tohumJ,ırı -
nın ısla'ıı \"e mıntakaya fazla alıcı 
g l ~, in t m1ni. Yu f i ve 
ArUanuçta birer tuz anbarı açti -
m -ı., yrış mcv,-e-ıcri kryn1ctlcndir
mck iciıı \'ilayct dahılınde bir is -
pır· o f~brikası açılması. Artvin 
merkezinde• bir tülün ~tölyr·inin 

tcsısi. 

KÜLTÜR İŞLERİ: Artdndc bir 
Ji•.cı:ıin açılması. Hopa orta mekte
binin muallim kadrosunun ikmalı 
Hopada bir mektep binası yaptırıl
ması. Bu sene temelleri atılan ve 
in<aatı de,·am etmekte bulunan 40 
kı' mütecaviz köy mektebine cam 
ve çivi ihtiyaçları~a k~rşılık ola
rak hususi idare butçesındcn para 
·ardımı yapılması. Bu mekteplere 

y . K h' muallim verilmcsı. aza \·e na ı-

ye merkezlerinde yeni mektep bi
naları yaptırılm~sı. 

SIHHAT İŞLERİ 
Artvindc bir hastahane açılması, 

Ardanuç koykrindc frengi tara -
•apılması ve frengililerin sı-

m~• l -
k t davive alınması. Bazı gol ve 

ı e • f k' 
bataklıkların kurutul.'."'ası, ·ı a ı: 
köylülere mcccan~n ılaç. \'erı.mesı, 

İDARE IŞLERI 
Ardanuçun kaza haline getiril -

. Ardanuç kasabasının daha 
ması, 

.. ·p bir "ere kaldırılmasına 
rr.ıunnsı J • ,. 

.. ·aade edılıncsi, Arhavı ve \ ıçe 
mus kk··w 1 · 
nahivclcrınin tam teşe. u u na .11-

1 · halıne getirilmesi. Yusufelın-ye er ..• . .. 
de biri Ersiste ve a~gcrı S~r'.golde 
olmak üzere iki nahıye teşkılı, bazı 

köylerin tevhidi. . . 
BELEDİYE IŞLERf 

Artvinde açık Jağamların kapa -

t 1 Sl tanzjfata ehemmiyet veril
' ma , . . . h 

mesi, bazı işgaliye resımlerının e -
venle<tirilmesi, Art\'inin ana cad
desin~ parke döşetilmesi, Hopada 
elektrik tesisatı yapılması. 

SPOR TEŞEKKÜLLERİ 
Artvin merkezinde bir spor sa -

hasının temini. 
Kongre daha bir çok mevzular Ü· 

zerinde görüşmeler yaptı. Tcsbit e
dilen wlt klerden vilayetin takatı 
harlcindc kalanlar için Genyönku
ruln baş vurulmasına karar aldı. 

Daire şcflcı i dairelerine ait ~!er 
uzcrindc kongreye izahat verdi • 

lcr. 
Nihayet, Zihni Ural, Şükrü Uy -

gur, Rifat Koçak, Osman Demiröz, 
Kaydi Çelik, Hasan Keleş, Hakkı 

balık azmış gibi, üç konlrolöriin suratla uçarlar 
de gelip sizden üç defa Günduzl<! gece uçan kelebekle-
bilet sormasını düşününüz, Tram- rin süratlcri biribirine uymamak-
vay şirketinin lstanbullulara kar. tadır. Kuşlarda olduğu gibi, kele -
şı ırösterdilti itimatsızlık şaya· bckkrde de kısa w uzun, geniş ve 
nı dikkattir. Fakat lstanbul şehri se· dar kanatlılar \ardır. Gündüz kc -
nelerce o şirkete itimat gösterm;ş, leh klni daha yavaş, gece kele -
o şirket te bu itimadı su•istimal k ı ise daha süratle uçarlar. (Ölü 
ederek, senelerce halktan faıla kafası) denilen gece kelebekleri 
para almış, bilet ücretler;ni alabil. saniycciP on beş metre süratlc uç -
dijtine yükselmiştir. 1 maktadır a~ Kelebeklerin uçuşu 

Tramvaylar, bilhassa akşamları tayvarelerle kıyas edıkmezse de, 
insanı sinir hastalığına uğratmak bir tıren süratile mukayese edile-
için birebirdir. Şunu da ilave ede· bilır Kclebeklctın kendilerine 
yim: Sirkeci - Teşvikiye yolculujtu mahsus bir hususiyetleri vardır ki 
esnasında iki defa da ceryan ke-

0 
da J-avada uçmadan bir yerde da-

sildi. Ve bekledik. ktkalarca durabilmeleridir. 
Anlamıyorum. Şişhane faciası sı· "Frak.ın jUbll~ si 

ralarında gazetelerde neşriyat ya. 
Pa•ioli Frak ismındc bir adam pılmıştı. Bir ~ok arabaların eskili-

ğinden, kôhneliğinden dem vuruldu. 1187 ~·ılında ilk defa olarak frak 
Fakat sonra, ne oldıı? belli değil.. giymiştir. 

Biz, lstanbullular, Tramvay şir· Bu yıl, frakın 130 uncu yılınırı 
ketinin birer müıe!ik olan arabala· jublesi yapılacaktır. Frak, baloya 
rına balık istifi olarak biniyoruz, gidc·cE·ğı esnada sarımtırak o!Jn 
canımızı emniyet ediyoruz da, şir. elbi.esınin önü mürekeple lekd~n-
ket bize emni~et göstermiyor. Şa- ın.ş olduğunu görmüş ye bu par~a-
şılacJk şey .. Rica ederim bıı mek- yı dc•hal kesip atmı~. baloya da 
tubu sayın gazote,ize koyunuz. 

bor'ece gitnııştir. Bu kesik frak az 
TeFikiye mütekait n;emur · k 

GAFF ,;IR HULUS; bir zamanda moda olmu~! ıı-. Fra -
=========o===o======o======o====- Jar uzun yıllar renkli kumaşlardan 
-... n .. n•""'"" .. '""""'"'"'"''""'"'"""''""u"1111rı.ıuıu~ y-.1pılmıştır. Geçen asrın sonlarin-
~ KUÇU K HABER l ER i da İngilizler siyah rengi intilıap 
.ru11u11111111n1111ımıu111111111u111"111ınmııı111111ııı111111111uu1:: \"(?bunu her tarafa kabul ettirmiş -

iııhisarJarın gcı;cn ay yapılan mu-
]erdir. Müstesna olarak Frama a
kademisi azaları yeşil iizerine al -
tın renkli sırma ile dikı.ir !r~~ giy-

hakcınat iımir ve memurluğu im
tıhanında 23 kişinin kazandı.~ı an
liı~ılmıştır Bunlar sırasile mün -
haller<> tayin edilecektir. mcktl'dirlc~ * Uyuşturucu maddeler inhisarı çenebaz kadlnlar çok 
mı.idüıü Haırza O;ınan Ankaraya yaşarlar 
gitmi,,tır. Pamuk iplığı, iş.nin ıdu
resı hakkında İkhsat Vekaletine 
rr..llÜmat \'crecekt.r * Yenice sıgaralarındaki ikra
miye kuporlarınm piydngosu hu ı 

yın ı. <"<"ki cektı . * Dl'nizyolları idaresi İskendc
runa vapur işlctmcğc vaziyetin ta
mamen belli olmasından sorua 
başlan1ağa karar vermiştir. * E\'velki gece Atıfet isimli bir 
kömiir gemisi Fenerbahçe önünde 
kayalara oturmuştur. Gemi, bir kı
sım kömürü denize dökülerek kur
tarılmıştır. * Liman idaresi mevcut antre -
poların vaziyetini tetkık \"e yeni 
yapılacakları hakkında f.kır al -
mak üzere Almanyadan bir antıe
po mütehassısı getirtmiştir. * Diri hayvan ihracıııın bazı 
şartlara tabi tutuhnası için tetkik
ler yapılmaktadıı-. * Sari ve tehlikeli hastalıkla ö
len hayvanların muhitlerine za -
rarlı olmamaları için k•davraları 

yakılacaktır. Bunun için Ankarada 
Etlık, Erzincan \'C Karacabeyde ih
rak fırınları yapılacaktı". * Hazırlan<1n bir layiha ile de -
nizyolları ve Akay idareleri tekaüt 
sandığı kurulacaktır. * İstanbul Maarif kldrosunc!aki 
müfettiş adedi çok görülmüş ve bu 
kadronun dörtte bir nisbetirıde in
dirilmesi takarrür etmiştir. * Maarif id~resi Büyükadadaki 
Ft'erier mektebini satın almağa 
ve burada bir mektep tesisine ka
rar vermiştir. * Rus şairi, Puşkinin yüzüncü 
yıldönümü münasebelile Ankarada 
ılılifal yapılacaktır. 

* Bayram münasebetile bütün 
mektepler Şubatın 22 sinden iti -
bar 'n bir hafta tatil bulunacaktır. 

Ticaret kanunlarımızda 
yapılacak değ'flkllk 
Ticare~. k~n'!_nlar.ımızda yapıla• 

cak değışıklık uzerınde tetkikalta 
bulu?mak ~zere teşekkül eden 
kom syon dua de Tir.aret odasın• 
da toplanmış ve muzakerelerde bu
lunmuştur. 

Komisyon mesaisini bir hayli 
ilerletmiştir. 

. -' 
Gigin, Dr. Cemal Alper ittifakla İl-

1 
yönkurula ve Dr. Cemal Alper, Zih- 1 

ni Ural Kurultay delegeliğine sc -
çilmek suretile kongreye nihayet 
verildi. 

O akşam delegeler şerefine vali 
konağında bir çay ziyafeti wril -
di. 

:Nitsa'da yaşıyan doktor Beri, 
t•bbi bı, konferan s\·ermiş ve çok 
soz soyE~·en kadı•1larııı c:ok yaşa -
dıklar.r.ı iddıa etm· tir. Çok konuş
mak nsaıun ıihniı:ıi meyus edici 
şc}Jcrlc ~:orulmaktan alıko.yar ve 
beyaz ciğerleıi kuvvetlendirir. Fıl
hakika, diiny.ı yüzünde, dul kal -
mış erk<-kl<•rd<·n. kadınlar daha çok
turlar. 

Beygir mi, motör mU? 
Daha uzun zamanlar, ordularda 

beygirin yerini motörün almasına 
imkf.n olmamakla beraber, motör 

beygirden daha ucuza mal olmak -
ta ve ayni vazifeyi daha iyi ve daha 
süratli olarak yapabilmektedir. Bir 
beygir, ~n fazla on yıl hizmet ede

bildiği halde, senede 5000 kilomet
re yol alan bir motör 20 yıl dayan -
maktadır. Bundan dolayıdır ki, or
dular günden güne daha fazla mo
törleşmektedirlcr ~ 

Holanda Veliahdının 
•arayı 

Geçenlerde ev !enen Hollanda 
veliahtı Prenses Julıana ile kocaı;ı 
Prens Bernart, bal aylannı geçir
me!: üzere yüksek dağlarda kış 

sporlarile vakit geçirmektedirler. 
Genç e\·liler için Lahey'de krali· 

<;enin eski sarayı yeniden tamir ve 
tanzim edilmiştir. Prenses Jüliya
na yüzmı:yi sever bir sporcu oldu

ğu için saray içinde büyük bir yüz
me havuzu yapılmıştır. Prens Ber
nart sinema Ye artistlik meraklısı
dır. Onun için de bir sinema salo
nu ile bir de fotoğraf atölyesi mey
dana getirilmiştir. 

Japonyada memur 
kalabalığı 

Japonyada sivil tnı?murlar üç 
sınıfa taksim edilmişlerdir. Birin
ci sınıfa, •Şinin. ikinciye (Çoku
Nin) üçüncüye So - Lin denilmek
tedir, Umum sivil memurlarııı sa
yısı 337,974 olup, ordu ile bahri

yede çalışan sivil memurlar da 
96,278 kişidir. Resmi polislerin a
dedi de 150 bin olup 75 bin de si
vil polis ınemuru vardır. Bu me -
ınurların büyük bir kı'nu İmpara-

tor tarafından tayin olunur. Me -

murlar umumiyetle parlamente -
rizme aleyhtardır la•. Ordu ile müş
te<"rk harcltet ederler. Bu memur

lar, efktırı umumiyeyi ordu lelıt
nc hazırlarlar. Çünkü menfaatleri 
bunu iktiza ettirmektedir. 

cAzizin1 1nadan11 YP.Zıla.rını çok 
sc\"liğim sizin gibi bir kadın yazı
cının paral:ırını saklamıya kıya -
madıın. bu paraların nasıl göz nu
ru dökerek sal'fedildi1!ini takdir e
derim. Bu paranııı del{il, sizin rn
zılannızın aşıkıyım. Çünkü hu ya
zıları okuduk<;o. mes'ut günlerim 
göwmLin bntinde ç.ınlanmaktadır 

Binncna1eyh, yazılarınızı ahtoy -
dujiumctan dolayı affınızı dilerken, 
paraları bizzat get!rmemek m,.,. -
kiindc bulundul(umıı arzederi"l. 
Sızi hü metle selanılıv.n 1 ırsızı-

l Çavdar ki'osu 6 k11ru~\a;1 
Mısır sarı kilosu 5 Kuruş 6 

nız ... 

Amerika Ganklster!eri 
vergi toplayorlar 

Meşhur cihan boks ~ampiyonu 

Djek Di'mpsey boksörlüğü terke- , 
derck Nevyorkta huyük bir lokan
ta açmıştır. Evvelcr, Amerika gcıı
gst<rleri boksörden h~r yıl Yergi 
tahsil etmekte ;mişler, bu yıl yine 
2 milyon dolar vermPsi için l)(,m

seyc müracaat etmı !erdir. Fakat 
boksör ı>ara vcrrniycrek, gazete -
Jerle gangstc !erden .;ıkayct et -
miştır. Bunun üzerine boksör bir 
tehdit mektubu aımıştır. Bu mek
tuba kızan 'evyork !okatacıları da 
Demscyin !<:\rafına toplanarak 
gangstcrkrle mticadeleyc başla -
mışlardır. Ne fayda ki, gangsterler

pa•3dJn 
Kuşı rn•i kıbsu 14 kuruştan 
Sus:ıı,. ki!c.•u 16 kurqtaıı 18 kıı

ruşa J.. ı.J:r 
Yapa~ \ıındol kı•krnı kilo-ıı tı:! 

kııru:trn 65 ~. u·ıı~ ı koılar. 

3 - TEL( RAFLAR: '2/2/'117 
Lon•:r ı, M <ır, Lap! t ı Ş ı .ıl 

tahnıili k-ırttrı n Ş'. 4 l/2 Pr. Kı. 
3 1'r. 17 Sa. 

Lnr dra keten tolıu·!lu I .. • .ı.t'\ 
Şubat tah 11I!i loo..; 11 St. •, 
10 şı, K 6 Kr. 99 .Son. 

J\nvers Arp:ı Lclı:sıa•ı ~ ıt .t 
Mart tahınıii 100 kiios.ı 12:! "· F
r,mk l\:i, 5 Kr. 18 S•n. 

L;vnpol Bıığ'u.ıy M . .rt !al.ııı,]i 
100 !ibresi 8 Şi. 1 7 /8 Pe. Ki. 5 Kr. 
93 Sa,ı. 

Şikogo Bujl'day Hartvınltr ı.ı • 
yıs tahmili Buş•li 128 1/4 'ent Ki. 
5 Kr. 93 Sa. 

Vınipek BuA-d•y Mın•!oR M .)ıs 
tahm•li Bu~eli 121 3/8 se11t Ki. 5 
Kr. 61 San. 
Hımburg iç fındık Giresun der• 

hal tahmil 100 kilosu 155 R, ~larlc 

78 kuruş 46 Sa. 

Hamburg i~ fı1d•k Levan derhal 
tahmil kılosu 154 R. Mari< 77 ku· 
rnş 95 Sa. 

le, Amerika polisi bile başa çııka- 1=====--=- -
m&maktadır lstmbul Btlcdiycsl 4. 2 - 937 

Firavunların mumyaları $cıhir'fiyatttosu PERŞEMBE 

Asarı aı~! :1t:~a~s~oları Mısır- illlli\1\111111 
daki Fıravuııların mumyaıarını aç- ı 

111 1 

günü akşamı 

saat 20.30 da 

tıktan sonra, Mısır hükümeti bun-
ları umu.;,İ bi müzehaneye koy - BAHAR 
mıya karar verıru,tı. Sıtkı paşa lıü- 111 

Temizliği 
kumeti zamanında veı ilen bu ka
rarı ınillivetpcrver hükumet ikdi-

' -
dara geldikten ·l•r a tebdil etmt~-
tir. Yeni hükômct bütün muınya. 
Jarı eski mezarlara yerleştirmiyC> 

ve Zağlül paşa için de ayrıca bir 
tiirbc yaptırılmasırıa karar ver -
mi~tir. 

Almanya ve Noel 
mUklfatları 

Alman dı•vlet reisi Hitler, bütün 
Alman tebaalıların Nöbel mü -

kiıiatlarına iştiraklerini yasak et -
miştir. Buna mukabil, Alman hü -
kümeli yüzer bin marklık üç tane 
mükiıfat tesis etmiştir. Sulh, ede

biyat, tıp ve dii,>Cr sahalarda mu
vaffak olan Almanlara her sene bu 

mükafatlar tevzi edileceklerdir. 

Vah9f hayvanlarla dolu 
bir yat 

İngiliz alimlerinden Moyin, bir 
devri alem seyahati yaptıktan son

ra Londraya dönmüştür. Gitti.~i 

y~rlcrden vahşi ve eşsiz ha~'\·anlar 
toplıyan bu alim, gayet uzun kol
lu maymunlarla, Hindi Çiniden al

dığı Langura adlı sarı maymun, bir 
çok yabani kuşlar, Papua adasın -

dan aldığı muhtelif yılanlarla bir
likte memleketine dönmüş ve bun

ları Londrada hayvanat bahçesine 
hediye etmiştir . 

fü•yoğlu Üçüncü 
Hakimliğinden: 

Sulh Hukuk 

Türk anonim gaz şirketi vekili a
vukat Yusuf Kenan tarafından Göz-
tepede a\•ukat Seniyettin köşkün
de mütekait generallerinden Arif 
aleyhine açılan 41 lira 20 kuruş 3.· 

Iacak davasından dolayı gönderilen 
davetiyede dava edilenin mezkür 

köşkte misafireten bulunduğu ve 
Kndıköyünde otuı·duğu bildiri\ -

miş ise de halen nerede olduğu 

bilinemediğinden bilii tebliğ dave

tiye iade kılınmış ve davacının is
teğile ve 20 gün fasıla ile ilanen 

tebliğat icrasına karar verilerek 

mahkemesine 3/4/937 saat on bu-
çukta bakılaca~ındun işbu gün 

mahkemeye gelmediği ve bir vekil 

göndermediği takdüde gıyabında 

mahkemeye devam olunacağı da
vetiye tebliğ makamına kaim ol _ 
mak üzere ilan olunur. (29876) 

111111111 

Fransız tiyatrosu operet 
kısmı 

4. 2. 937 PERŞI MTlE giınü 

akşamı ~aat 20,30 da 

AŞK 1.lf:KTEB! 

Y~z~n: Yusuf ZiYI, be,teleyen 

~lıılılis Sabahattin 

• 
HAtK OPERETİ 

Bevoğlu Saray Sineausındı 

Bu • kşaın saat 2 l de 

Zozo Dalmlst n iş•irakile 

ESKi HAMAM ESKi TAS 

Operet j perde 

Yarın akşam Tan'da 

. ŞiRiN TEYZE 

Pek yakında S E. Y E K 

ZAYİ 

Halıcıoğlu askeri lisesi üçüncü sı

nıfından 14/10/929 tarihinde almış 

olduğum tasdiknamemi zayi ettim. 

Yenisıni alacağımdan eskisinin 

hükmü olmadı!tmı ilan ederim. 

Sait 

Beyoğlu Üçüncll Sulh Hukuk ha

kimliğinden: 

Türk anonim gaz şil'keti vekili 
avukat Yusuf Kenan tarafından Be. 
yoğlunda İı;lıklfil caddesinde 465 

No. Iu Hidivyal oteli sahibi Beka a. 

1eyhine açılan 63 lira 48 kuruş a

lacak dav3sından dolayı dava edi· 

lene gönderilen davetiyede mez -
kür otel sahibi olmayıp müste

ciri olduğu ve Yunaııistana gitmiş 

ise de Yunanistanm neresinde ol
duğu malüm olmadığı cihetle bila 
tebliğ iade kılınmış ve davacı ve

kilinin isteğile hakkındaki daveti

yenin 20 gün fasıla ile ilanen teb

ligine karar verilmiş ve mahkemesi 

4/3/937 saat ona bırakılmış oldu

ğundan l§bu gıln mahkC>me:ve gel

mec:liği ve bir vck ' ı; ı.ıcle mediği 
takdirde gıyab r.alıkcıneye de

vam olunacaı;ı dantiye tebliğ ma

kamına kaim olmak üzere ilan olu
nur. (29875) 



3 günde 

Siyah benler 

Açık mesameler 

E EL YO 
elbise mağazasının 

tekmil deirclerindeki 

'TE ZiLATL 
satışından istifade ediniz. 
Şu cetvelden bir fikir 

edinebilirsiniz 

Kuma~tM pardesZıler 

Trençkot parde•üler 

Lira darı 

11 1/2 
15 1/2 

Gabardin parde•iiler 17 1{1 

Mand'.eberg pardesolet 23 1/2 

l\fo~~ınbobr 12 

Erkek kostümleri 14 l/2 
Kadın "ant oları 13 
Kadın mu~ambaları 10 

Yalnız lıırkaç ~ün için 

EKSELSYOR'da 
Bul«cak>ınız. 

fa u Bır, ne ~ -.t.h Hukuk Jı:ı -
k mL0ınuı ıı: 

Ak • yda Laklı Cumhurıyet 

cadde•ınde> 168 N da Fuad'a: 
İstanbul belediyesi vekili A -

\'ukat ö., er Ccrr•\ tarafından a
leyt>ınize açılan tahliye ve 53 lira
nın faiz, ayukatlık ücreti ve 
muh.kcme masraflarile tutarının 

tahsiline karar ,·erilmesi hakkın -
daki davanın icra kılınan muhake
mesinde halı hazır mahalli ikame
tiniz me>çhul bulunduğu anl~şıla -
rak davetiye ve gıyap kJrarı ilanen 
tebliğ edildiği halde mahkemeye 
gelm."iiğiniz gibı bir wkil dahi 
gıirdcrr"cdigıniz ve çıkartılan gı -
·ap kararına kanuni müddeti zar -
fıncla i:irazda bulunm1dığırıız anla
şıldı 'ınclan davayı kabul etmiş ad 
olunmanıza şu suretle s .. bit görü
len müdde nin iddiası vechile 
muddcar h gayri menkulün tahlıye
sinC' ve dava olunan 53 liranın ta
rihi hükümden itibaren 5; 5 faiz, 
masarifi muhakeme ve maha -
mat kanununun 11 inci maddesine 
tevfikan r; 10 ücreti vekaletle bir
likte sizden tahsil ine 20/11 /936 ta
rihinde kabili temyiz olmak üzere 
karar verilmiştir. hbu baş katip ih
b• namesinin tarihi tebliğinden i -
tibaren müddeti kanuniyesi zarfın
da temyiz ve sair haklarınızı kul -
lanmedıj!ınız takdirde hüküm ka -
tivct kesbedecPğinden ahkamı ka
nuni.ve dairesinde muam..,.Jeo ,.1 n 
lacağı hukuk usulü muh•kemeleri 
141 inci maddesine t€vlikan e\'vel
kl tebliğatlar gibi ilan lounur. 

<29871) 

Yemeklerinizin 
lezzet ve 
nefasetini, 

ancak 

MARKA 
BAHARATINI 
Ku llanınakla 

temin erebilir· 

5 
Kuruştur. 

Uwnköprü İcra dairesinden: 

Hazineye borcundan dolayı pa -
raya çevrilmesine karar verilen 
Yıkık dere mevkiinde 78 dekarlık 

ve mecmu kıymeti 780 lira olan 
8/1 ve ayni mevkide 4-5 dekarlık 
mecmu kıymeti 45 lira olup tarla· 
nın nısfı ve ayni mevkide 15 de • 
karlık mecmu kıymeti 150 L. olan 
tarlanan tamamı, su terazisi aralığı 
mevkiinde 70 dekarlık mecmu kıy

meti 420 lira olan tarlanın 64 his
seden 15 hissesi açık arttırma ile 
satılıga çıkarılmıştır satış peşin o
lup artırmaya iştirak edeceklerin 
muhammen kıymetlerin % 7,5 nis
betinde pey akçesi bankadan bir 
teminat mektubu getirmeleri lazım 
ve müterakim vergi ve tanzifat ve 
tenviriye ve vakıf borçları borç • 
!uya ait olmak üzere birinci arttır
ma 10/3/937 tarihine müsadif Çar
şamba günü saat 14 ten 16 ya kadar 
icra edileceğinden birinci arttırma 
bedelinin muhamme

0

n kıymetinin 
~" 75 geçmedigi surette sonr arttır
manın taahhüdü baki kalmak üzere 
arllırma 15 gün temdit edile;ek 
25/3/937 Perşembe günü saat 14 
ten 16 ya kadar dairede yapılacaktır 
en fazla artırmanın üzer:nde bıra
kılucağı ve hakları tapu sicillerile 

' 

.. 

teobıt olmayan ipotekli alacıJ<lar

la diğer alakadarların irtifak hak
ları sahihlerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masrafa dair id • 
dialarının tarihi ilandan yirmi gün 
zarfında ve evrakı müsbitelerile 
dairemize müracaatları ve aksi 
takdirde satış bedelinin paylaşma

sından hariç bırakılacakları ve şart~ 
namenin 20/1/937 tarihinden iti
baren herkesin görebil~ceği üzere 
daireye asılmış bulunduğundan da
ha fazla malümat almak isteyenle
rin 937-147 numaralı doryaya mü

racaatla haciz ve tadiri kıymet ra
porunu görüp anlayabilecekleri i
lan olunur (037/147) 

Dr. Hafız Cemal 

. . ..,; ...... ' . 

Niçin daima 

Çünkü 
Evvelki gün soğn~i: almıştı, 

dün yatıyordu, bu sabah 
dipdiri ayağa ka l ktı 

GRİP İN 

Bütün ağrı, sızı 

ve sancıla rı din

dirir. 

GRİP İN 

Soğuk algın lıjtına, 

nezleye, gripe, d iş 

bel, sinir, adale 

ajtrılarile romatiz. 

ınya kar~ı bil
hassa ıııiiesairdir 

~ _,. 
\\/( 1 
~ ef~l..(-:· 
~ (; 

Ç) -== 
icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 

RADYOLIN di~ macun u !abr;kasının mütehassıs kimyagerler• tarafından 
Y" pılmak tarfır. 

t . ~':. - 'I /:'fi.~ • ~. • • • • r ' •, • • < •' . . 

Tcıph1ne fırınında me\'CUt 
1600 kilo kırıntı ile Davut p~ş:ı 

fırınında mevcut l 200 kilo 

sönmüş kömür 9- Ştıbat · 937 
Salı gün ü SMt 14 de 'fopha• 

n ede Satm:ılma Komisyonunda 

paza rlık la satılacaktır. Kırı nt ı• 

nın teminatı ü ç liıa, k öm ürün 

teminatı 225 kıuıı,tur. İstekli• 
lerin belli saatte komisy ona 
gelmeleri. (328) (622) 

Sultanahmet Üçüncü Sulh Hu
kuk mahkemesinden: 

İstanbul belediyesi vekili avukat 
Ömer Cemil tarafından Şişli Uacı
mansur sokak 65 No. lu hanede ke· 
reste tüccarından Mihalaki 
Sotiryadis aleyhine takip e-
dilmekte olan 300 liranın tah -

Üsküdar Hukuk Hakimliğinden; 937 Perşembe günü saat 10 na talik sili hakkındaki davanın cereyan e-

İstanbul Malıye Muhakcmat mü- <'rlilmekle yevm ve saati mezkür- den yenilenmesi neticesinde 27/1/ 
dürlüğü avukatlarından Kamil Na- de yine gelmediği ve müddei hazine 937 taıihinde dosyasının yenilen -

(LOKMAN HEKİM) ·· v<'kilı tarafından ibraz olunan do- mcsine ve cereyanı muameleden zım Dilmaç tarafından Usküdarda 
Dahi liye ınUtehassıs ı h d kuz adet vesikaya karşı bir diyece- bahsile muameleli gıy~p kararının 

Ahmediycdc 341 No. lu ane e mu- , tebliğine karar verilmiş ve mulıa-
s f · h. h t ği olduğu taltir ve tarihi ilandan Pazardan başka günlerde öğle - kım sabık Seyri e aın şe ır a - keme 5/3/937 saat 14 de talik kı -

d t (2 r. t 6 k d s itibaren >yinn.i gün zarfından bir i-en sonra saa .o an ya a ar ları abonman kişesi memuru ey- lınmış olmakla tarihi ilandan itiba-
İstanbulda Dıvar.yolunda (104) nu- fi ı;lcyhıne açılan alacak davasın- tırazda bulunmadığı takdirde bir ren beş gün zarfında itiraz eyle-

! h · k b. · d h t daha mahkemeve kabul eclilmiv. ece- ·· d h mara ı ususı a ınesın e as a - da müddealeyhin ikametgahının J mez Ye yevm..ı muayyen c ma -
!arını kabul eder Solı, cumartesi k" ği \'e evrak tetkık olunarak icap kemede isbatı vücut etmez veya Ye-meçhuliyeti hasebile ilanen v~ ı 
günleri sabah •9.5 - 12• saatleri ha- eden karar \'erileceğine dair yazı- kil göndermezseniz dayanın gıyabı-
kıki fıkaraya mahsustur. Muayene- tebliğat üzerine mahkc·meye gelme- lan gıyap kararı mahkeme divanha- nızda bakılacağı tebliğ makamına 
hane ve ev telefon: 22398. Kışlık diğinden müddei Yekilinin talebile nesine asıldığı gibi keyfiyet ayrıca kaim olmak üzere ilan olunur. 
telefon: 21044. gıyap kararı ittihaz tahkikat 11/3/ gazete ile de ilan olunur. (935/50) (29872) 
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Uc:t:~iLME iÇiN 
,~iMlJi'D'EN Bl'Ril<Ti'R 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

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

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

mükafat vardır ... 
Dikkat: Bilet alan herkes 7 - ş U B A T. 

937 gUnU aktamına kadar biletini 
deölttlrmlt bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bllet Uze. 
rlndekl hakkı sakıt olur .. 

Muhammen bedeli lık te~ıı a ı 
Zeyrekde çöp i stasyonuna yapılacak 
saç perde 105,92 7,94 
Mezarlık korucula,·ına yaptırılacak 
on bir çift çizme il e on bir tane 
muşamba (çizmelerin beher çiftine 
8 lira ve muşambanın beher!ne 
13,50 li ra bedel tahmin olunmuştur.) 236,50 17, 74 

~ .. ~!!. ;r-
: ';::~~ l -· - --- =~== 

Yukarda cinsi mi ktarı ve muhammen bedelleri yazılı olan işler ayrı 
ayrı pazarl ığa konulnıuşlardır.Nümune ve şartn ameleri Enciın;en 

kaleminde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kamında yazı lı 
vesika ve hi zalarında ıı;österilen ilk teminat m~kbnz ve\'a ıııektıı· 
bile beraber 5·2-937 Cu rua g ünü saat 14 de Daimi Enc<ımende 
bulunmalıdı rlar. (B.) (658) 
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Etem izzet Benicd 
Basıldığı yer : Matbaai Ebü, ziya 


