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1 AT ATURK ELAZIZDE Sevinci , içinde 

Büyük Şefin Huıurlar~le Y apdan 
Merasimde, Başvekilimiz, HükUmetin 
Vadettigi işlere Başlandığını Bildirdi 

Akılları 
Gözlerinde 
Olanlar 

1 Ali Çetinkaya Nutkunda, Yeni Hattın Ehemmiyetini 
Tebarüz Ettirdi ve Demiryolu Siyasetimizi Anlaffı 

--<>-
;Ahmet Emin YALMAN 

A nkara civarında köylerde 
dolatnken, yeni bir fidan 

lığı olan bir köye geldik. Bir di· 
ziye ııralanmıt meyva ağaçları, ı 
aralarında türlü türlü sebzeler, 
etrafta muntazam bir duvar ... 
lnı~mın yüzüne gülen bir man-

Zara. .. 

Yeni şeyler öğrenmek üzere bu 
köyden Çifteler çütliğindeki kurslara 
giden eğitmen her halde çok gözU a· 
~ık bir adam ... Köye iyi bir sermaye 
~.t\!ı"'ıa, Öehoend14Ht.i harfi harfine 

"'~ .... /il~, , ... ~.:Uu1~ut: vt::ı uç,u 

toprağı mektebin tatbikat bahçesi di. 
~ kullanmış, çocuktan çahşbrmış, 
~~çUk melttepliler hem yeni 88.natJ 
ogrenmJ§ler, hem de ortaya köy he
llabına gUzel bir eser çıkmasına. yar
dı:rn ctmifler. 

BiltUn bu köylerde bir vakitler bol 
~eyva ve se'bze yetlşirmi§. Cahil is
tibdat idaresi bunlardan ağır Aşar al
ll:uya kalkışmış. MUltezimler köylUyU 
0 kadar canından bıktınnışıar ki. a· 
façtan, sebzeden vazgeçmiye mecbur 
~hn'UI§. HUkfımet budalaca hareketi.le 

em kendi kazanç kaynağını kunıt
llıu§, hem ağır çalışan köylUyU gıda 
~evvuunden, vitaminden mahrum 
ıraknııf. 

Ş imdi &şan ve mültezimi kaldı· 
rtın ran rejim, eski idarelerin bu 

a.hmı tamir etmek vazifesini de 
~ne almı~. Sırasile ve imkan 
dantlaaade ettiği derecede köylere fi. 

• sebze tohumu veriliyor. 

t\u-c:ardUğUm köyde netice şu olmUJ· 
h · Yer yer fidanlıklar, bostanlar 
:ıaruyor, etraflanna bpkı eğitme. 
lilf numune fidanlığı gibi duvar çev· 
~ An.latıyo~lar: Bu füin ağanın 
ıu7.el • diğeri filan ağanın... Yani 

l{ö eaer, derhal eşlerini yaratmış. 
YlUden eordum: 

ke~·Bku gU7.el şeyleri neden iptida.dan 
dan ~lr endinfze yapmadınız da dışar
Jıiz? ııUmune gelmesini bekledi· 

Cevap verdiler: 
-B· 

darn.ıa ı.z akıllan gözlerinde olan a
rız. Bir şe . . • ld w !Uz gözu .. yın ıyı o ugıuna yal. 

Ilı. nıtız gordükten sonra inanı-

. 
A ~n gözlert.nde olan adam

ltılnaıar ... Bu brunt sör.de ne derin 
var. 

Akla ku1 
kirlercıe ak yoluyla gelen fi· 

ı • 4 

• 

Nafıa Vekilimiz, bir afılıı töreninde nutuk •Öylerken 

Diyarbakır, 16 (Hususi surette ği tanlar temel yerine geldiler. Bu sıra 
den arkadll§ımır.dan) - Diyarbakır .· da bir tayyare .filomuz da havada me 
lrak ve Iran şimendifer hatlarının rasime iştirak ediyor ve gösteriş uçuş 
başlangıç noktası olan Diyarbakırda, lan yapıyordu. 
bugün, 'muazzam törenle. temele ilk Tören yerinde büyük bir tfıkın üs
mala harç konuldu. Büyük meydıın, tüne "Iran ve lraka doğru" kelimeleo
hıncahmç halkla dolu leli. Bando mu- ri vardı. Yerlere halılar serilmişti. 
zika, askeri kıtalar ve bütün mektep BUyUk şefim.iz: bu sırada merasimi 
iller de merasimde yer almışlardı. hususi vagonlarından takip buyuru· 

Tam saat 15 te Başvekilimiz Celil yorlardı. 
Bayar, Dahiliye Vekili ve Parti Ge- Evveli, Birinci Müfettie Abidin 
nel Sekreteri Şilkril Kaya, Nafıa Ve Ozmen kürsüye çıktı ve CUmhuriyet 
kili Ali Çetinkaya, Birinci Umumi hükfunetinin ısrarla takip ettiği de
mUfettiş Abidin Ozmen, Birinci MU- miryolu siyasetinin zaferlerini ve bu 
fetişlik mıntakası valileri ve komu. (Arkası 7 incide) 

Lord Hali/aks Berlınde 

Mandaların Tevzii işi 
de mi Görüşülecek 1 

Bir Fransız Gazetesi, "Almanya Siyasetine 

)Menemencioğlu 
Bir Ameliyat 

Geçirdi 
Ankara, 16 (TAN) - Rahatsız· 

lanması üzerine Beyruttan buraya dö 
nen Hariciye Siyast müsteşarı Nu • 
man Menemencioğluya profesör Nis
sen tarafından bugün nUmunc b~
tanesinde bir ameliyat yapılmıştır. 
Hararetni 38,6 ve nahzm 100 olması· 
na rağmen hastanın sıhhi vaziyeti 
memnuniyete şayan bir haldedir. Ha
riciye mUsteşarunız, ameliyatından 
sonra otomobille evine gelmiştir. 

Hariciye Vekillmtz 
Hariciye Vekilimiz B. Tevfik RUştü 

Ara.s dün sabahki trenin arkasına bağ 
lanan husust bir vagonla ıehrimize 
gelmıştir. 

Hariciye Vekilimz dişlerinden ra
hatsız bulunmaktadır. Burada Uç 
dört gün kalarak tedavi olduktan son 
ra tekrar Ankaraya dönecektir. 

-o~---

Suriye Baıvekili 

Parise Gidecek 
Şam, l6 (A.A.) - Başvekil Mar· 

dam Bey, pazartesi günU parlamen
toda Fransız - Suriye muahedesinin 
~ikinde çıkan gilçlUkleri bertaraf 
etmıye ~ğraşmak Uı.ere bu aym o
nun~ dogru Parise gideceğini söyle
migtir. 

.............................. 

iKi 
GEÇMİŞ 
DEViR 

Yüzuh Verse de Netice Allnamaz.. Diyor Bugün ~ıyan her orta yatlı 
Türk va.taııda§ı, istibdat devriııl 

Londra, 16 (TAN) - Lord Hali· de, Dıetnıtlyet devnu de tanır. 
fax, bugün saat 14 te Berline hareket •&kat, bildikleri daha ziyade 
etmiştir. Hareketinden önce, Mister harici görünüşe aittir. Bu Ud 
Edenle son bir mülakatta bulunmu,· devrin l~ytlzüne dalr gerek eski 
tur. B. Eden, bunu mUteakıp, Cham· nesle ve gerek yeni nesle ~ 
berlain'Ie görU.şmUştUr. bir fikir vercek eserler ~k az-

Lord Halif ax, Berlinde iki gün ka· dır. 
lacaktır. Hitlerle Cuma günü görüş- NetredtJen tefrikalardan çoğu. 
mesi muhtemeldir. • tarihten ziyade tarUıi romana ya 

Satlece bir noktainauır kmdu. işin lf.lınde bohmanlann 
taati•i mi? neşrettikleri hatıralarda da kea ı 

Berlin seyahati ile meşguldürler. Ti· ÇlkarmaJı emeli vardır. 

•• 
QüyükOnderinSeyhanı 
Teşrifleri ~uhtemel 
Cümhurreisimiz, Diyarbakırda Tetkiklerde 

Bulundular, Halkın Muazzam Tezahüratı 

Arasında Uğurlandllar 

Diyarbakır, 16 (Hususi surette gi· 
den arkadaşımızdan) - Rcisicümhur 
Atatürk, refakat ve maiyetindeki ze
vatla birlikte bugün saat 18,45 te Di· 
yarbakırdan ayrılmışlardır. 

Birinci umumi müfettiş Abidin Ö~ 
menle, Diyarbakır valisi Mitat Altıok 
kendilerine vilayet hududuna kadar 
refakat edeceklerdir. Büyük Şef, is
tasyonda mebuslar, valiler, general
ler, Diyarbakırlılar tarafından çok 
coşkun ve candan tezahüratla uğur
lanınışlardır. 

Atatürkün buradan Elazize gide • 
ceklerl ve orada bir mUddet kaldık
tan sonra Şark ve Cenup vilayetle
rindeki geniş tetkik seyahatlerine de
vam edecekleri anlaşılmaktadır. 

El&zizden sonra, Büyük Şefimızln 

Malatya yolu ile Seyhanı §ereflen· 
dirmeleri çok muhtemeldir. 

Diyarbakır, 16 (hususi aurette gi
den arkadqımızdan) - Şef Atatilrk, 

(Arkası 10 uncuda) 

Bronz 1 O Kuruşluklar ve Nikel 25 likler 

Vapur. Tren Gişeleri 
de Degiştirecekler 
Ankara, 16 (TAN muhabirin

den) - Bronz 10 ve nikel 25 kuruş· 
luklann 1 BirincikB.nun 1937 tarihin 
den itibaren tedavülden kaldırılacağı 
hakkındaki kararın bazı yanlış akis 
ler yaptığı anla§Ilmaktadır. Halbuki 
vaziyet şudur: 

Bu paralar, kanunuevvelin birinden 

itibaren tedavillden kaldırılacaktır. 
Fakat, daha bir sene müddetle ın&I 
sandıklan ile hazinenin veznedarlı· 
ğım yapan CUmhuriyet Merkez ve 
Ziraat bankalan tarafından kabul e
dilecektir. Bu itibarla, ayın sonuncu 
günU bu paraları ellerinde' bulundu-

(Arkası 3 üncüde) 

Çin • Japon 

Uzak Şark ihtilafı 
Cenevreye Veriliyor 

&!danının za.:a: Ustüne zarar görmüş, 
diğiııe . §, gozU açılmış, gözle görme-
11an1aıın ınanmamıya karar vermiş in
hep bu 8~cı te~besi, pratik görüşU 

"t? .. 
1 

zUn k;ınde gı'zlenm'-
.r\.Oy Üd ~ .. 

Alı, şu ş~~i bir arzu seziliyor: 
line gelse illerin de akıllan gözle-

BUtUn Londra gazeteleri, Lordun dllerinl veya gruplarını temize ı• 
mes, bir yazısında diyor ki: Mlthat Papıım oğlunun pazar 

"Lordun Berline hareketi, sayımııda çılanıya başlıyacak hi ' 
yeni şayiaların çıkmasına nıa· hrala.nııda, hakikati ortaya koy ' 

E ~ · ... 
gitmen "zl )or: ' go eri dalarak anlatı-

- Ge "ene "-'-çen gUn, kanm dedi ki dil· 
uuımek enin • 

•lndinı O 11 sıran... DUvene 
· ç eaat ayni yerde dönUvo-

(Arka& 7 incide) 
Alman Hariciye Nazın 

Fon N.urath 

ni o!mak için çabukJa§tınl • maktan başka hiç bft. hedef yok 
~ışt~. Halifax, Hitlere yeni bir sual tur. iki geçmiş devir, kuıl'.galar 
hstesı venniyeceği muhakkaktır. içinde g~ bir hayatın çerçeve 
Kendisile beynelmilel vaziyet nakkm· si içinde gözleriniz önünde canla 
da geniş bir noktal nazar teatisi ya· nacaktır. 

pa:,:~~rr.Telegraph, r..ord Haıtfax'm i Pazar Günü "TAN .. da 
•••••••••••••••••••••••••••• (Artmaı 10 uncuda) 

Bir Çin ,~hrinin harabeye dönen manzaran .. 

Sarı gel~n ha'be.rlere göre, Uzak meldir. Diğer ta.rafta.o AmMlka lh
Şartl ihtilafı, ya.k111da Cene\Tede gö- tllifrn halli lçbı t~riki mesah e de
rütWecektir 28 le.r komrteslıtiu pıt· vam etmek kamn111 \-ermişti;, Ru 
7.&rtf'.SI günU bu meseleyi görü mek hosusta ve harp l'azh·etJ hnkhnda 
üzere tonlantna caıhnlmasr muhte- en 80D haberler 3 ncli "3 fıtmızrtadıl'. 
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Hayatı Meshurlann • 
Gazi Köprüsü Yeni Fenerler Turizm 

........ ~,...,..,..~ ..... ~ 

Eski Leh Cümhur 
Kongresinin 
Kararları 

yeni Köprüden ve Radyofar 
T istasyonu 

ramvay Arabası Hezırle;;;projeler Reisi. Paderevski · 
Nasll Yaşıyor? 

---0-

T uring ve Otomobil 
Klüp Müdürü Döndü 
Beynelmi1el iki kongreye iftlralıı: 

etmek Uzere Avrupaya giden Türkiye 
aurlng ve otomobil klübU re•m Re,it 
Saffet Atalimen, şehrimize dönmUş
ttlr. Reşit Saffet, muhtelif Avrupa 
tehirlerinde temaslarda bulunmuş. 

Geçirilmiyecek ~:'!:-e;;:: tara. 
fmdan 988 Hilesi içinde sahilleri • 
JDı.de J'&P'lac&k yeni inşaat hakkm· 
da hazırlanan rapor, umum mUdtlr 
B. Necmettin tarafından Ankaraya 
ıöttıril1ıniift.Ur. Bir haft.adanberi An 
karada bulunan tahli8iye mUdUrUnUn 
bugün fe)nimbre d&ımeet muhtemel· 

I
• gnu Paclerevski, 1lrmlncl 

urm ha en büyt1k dlbl p
Jl.DİIÜ çiçek!er içinde boğulmUf 
bOyllk bahgesine dalml§, dlilUntl· 
'JOr .•• 

llolpilteki mlHremmel Tllll)'I Hı 
tiJarbjıDm dinlenmiye, ellkbete 
mutlak ihtiyacı olan güul~rini ge • 
cirmek üzere almıştı. Kinwenin m
ru ve kimsenin~ olmld&D Ya 

tanmm siyasi hizmetlerinden çe 
!dlmlt, tekrar piyanosuna bafla • 
DUi. yeniden konseı1erln1 vererek 
-1ıan &nrilnilzı JUVUDU kunealıı: 
kadar para kaz•nmrştL Şımdi onu 
tekrar vatanmm hizmetleriu çap. 
nyorlardı. 

Bahçenin çiçeklerine ve ~
lerlne dalan dahi piyanist Polon • 
J'& JGiD ,aptljı f8Yleri 'N OD • 
dlm ICJDr& fttınmı blra1ap uzakla. 
peü karan vermemne Mbep olan 
bldllıleri bir daha yqıyordu. 

U mnmnt harpten IOIU'& Jnut. 
1111 mlh m•n1ma, Pol4>n

,...JI ""1r1AJ w htlriyetine bvut • 
turmak iGba mMyetinde yirmi bet 
Ara De gldm Paderewkt murahru 
Jarm mllhlm muratıanm genç Po 
loaJumlll bllitMIDe ytlklemek il . 
tememfltl. Vat•nmm llltiklAJlnl w 
h11dntlarmJ lnırtumak lçln ...... 
übaplıklarmı da oırta,.. koyup ça
bfblı o gt1nlerde Polon,a maralı· 
JıM u,.tlnhı bUtUn arftJatmı lıı:en 
dl eeblDden Memiftt. Stmtlıne Pi· 
7NIOID• ainfarak blrlktlidtll im' 
wtiDbı o aturd& tamamen 1ıtıu.. 
lbd a&dtl. l'abt PokmJa kurtul • 
lllllfbl. Padereftkl kuancblı bl
J11k serveti vatanı tçbı sarfet-
mlt olmanın r.evkl içinde kendini · 
glbılen:e tam mesut bir adam gibi 
duymuftu. Polonya tWrtulauktan 
8DD1'a, kenctiıd kurtarmak hiçti. Pa
dereva1dııin tktncl ideali genç ve 
ldllt.akil Polonyaya tam minasile 
lalr bir idare temin etmekti. Ba 
makudı tçbı de çalıpcakb. Y&fJDlll 
Derlem.~ olmasını hiçe sayıyordu. 
Hedefi o kadar yüksek ve can1J 
buluyordu. 1918 seneai.nde vatanı
• d&ıdllğil vakit blr kurtarıcı g1 
ili Jaeyecaıı ve çılgmca alklelarla 
Jraıplanmıf tı. 

F akat bir IÜll Polanyuım dJf 
nkiplerle çarpıemak arl. 

ftlfncle bulunduğunu ıördil. Bua 
kıla harbe girmek Uzere bulWl&ll 
tenç Polonyanın dahilt lelerln-
4- evvel, harici işleri yolmıa gir
..U ili. Onun pofüika masasında 
bandığı aferi, silih bapnda de
ftm eWrecek bir uker de meyd~ 
• çıkmıştı. Mareşal Pilsudski ve 
arkad8fla.rmm Polonyanm gi1'i9tl -
jl l&Vaft& fedaklr piyaniste yer 
vermeyi 4Uf\lnmeaılt olmalarını 
da hoe g0ren dalat altlst J'r&DSaya 
tekllmitti. Onun aulh masasında 
kllfedilen yeni kıymeti; fevkılide 
JaatlpUk Ubiliyetinıhu dahi tl
tlfade eı..yt akd1arm4aD geçir • 
memiıtiler. BUytlk adam kurtardı-
11 Yatıamm bam tnnn•an taratm 
du p.teriJa ba •ımeleden 
latg mtıteelltr olmwllb. J'nwda 
m1111tas•mıa takip ettlll barp ha 
bederlDin en t.hlJır.11 Ye DUık an
lumcla dall1 PolonJaJ'& Ye Polon· 
,..,. idare edanleN mwı o1a ltl
mldnu b)'betmem'ftl. • 

P olonya merkalae clalra "' 
nen dtlfman lnı9fttleıtala 

VU'IOft)'I muhuara etmek .._ 
GklaJdan bildlrildlll bir ... 0-

- psetecller mtıraeaat etlllftl• 
dl CeA.rethıl ve ltlmıdmı laal'bla 
W.Jetindekl st1ll canlı ft ...... 

• ~ eylftl ayında Parl8te toplanan 
beynelmilel otomobil kltlplerl tttlha· 
dı kollg'1'8i ile geçen ay Peştede açı
lan htanbul - Londra yolu koııfe-

• dir. 
Aldığmuz malQmata göre, bu se

nt. llmıuaa, .Udenis llohUJfrimizde 
bi.rk&Q ,.ni fmerle, ÇanaJrkaledeki 
radyofar istasyonu yapılacaktır. Bir 
tanesi kaUr Karaburnunda, ~ri 
Pnmmlel adalı f'm.Une dtıfen tabi 
lin bir ne>M•mrıda y&pJ!ac&k olan bu 
fenerlerle yeni radyofar istasyonu
nun pllnlan ve ketif raporlan ha· 
zırdır. Bundan bir müddet evvel Tah 
Usiye idaresi mUhıeacJı.lerl bu eahll 
llserinde yaptıklan tetkfkJer netice 

• rauma iştirak etmiftfr. 

B. ,oJereoaki 

aklıyeıı dahi artJst gazetecilere fU 
kat! cevabım veriyordu: 

- Kurtulan ve iatiklAllni ka .. 
zanmıt olan Polonya görecekllnb 
ki, muhakkak galibiyete erecektir. 
Bunu iJnanla &öylUyorum. 

BUyUk artistin o tahmini de çık 

IDJlb. Polonya o badireden muaf· 
feren kurtulmQftU. Zaferi kaunan 
lar vatanmdaa uzaklara çekllmU, 
olan bltytlk bir vatanperveri yine ha 

brlamadılar. 

Paderevski Ame.rikaya sltti, kon 
serlerine ba,ladı. Avrupayı dolat .. 
tı piyaDOlllle berblt yine telbir et 
ti. Polonyayı kurtarmak llfere ,IUllı 
masuma giden ,wntt bet küplik 

heyetbı maql~ ~ r.ı~
m ödtyerek bith'dili 1ervetl tekrar 
kaanamadı. Fakat Jstlrahate muh 
taç olduğu ihtiyarlık senelerini ge
tirebilecek bir yuva alablldL 

S imdi bu btlyUk adam, bu btl
yUk artist vatuımdan çail

rıldılı tçf.n. ahan öınrttnU uu4e p
cirmet}i bahçeye dalını,, alacalı· 
karan dtl§UnUyor. 

Dl.hl artlati kendi arzuile cektl 
4ill inzivadan tekrar llyuettn 
dağdağalı hayatma atacak tebep
ler peyda oınauetur. 

Tam mtn•dlı 8i7UI fırkalar Po 
lonyac1a lliyul hUrriyetln .,. tam ma 

Dulle parllinentoamı iadeli tein 
blrle,mtflerdir. • 

Bide,lk partiler dlht utilte be 

retler yollam.tflar, kendtanı, f<Sh· 
rettxıe tallkatine ihtiya~ari oldu
ğunu b! dinnielerdir. Böylece va
tanda yine bir Paderevlkiye llma 
dyuJduiunu anlımlflırdır. 

Yetmit tekiz yqmdakl Wı1 pi
yanistin, aiyaal hUriyeti ve haJdJd 
parıamantariami teaie lem milraca
at eden partilere ldtabc ,.lmtı 
mektup: 

-Hayatımı blltiln mmftarm vatı.
mm ... mWI bir alımlı 'c;ladt ,.. 
pyabllmelerl ftbl ulnmda p. 
çjrdlm. Bu pır .,....... ld, 

mU.takil bir Polonya ve Baltd& 48-
nhdne lı6r mahreç bank. 

Poloa)'UJD diktatMlkle YaN,t 
11at1Ju1 yoktur. Bir bir ldaNde • 
aarli,. clOfm-· tmllD ,oktur. 

Partilerin bu hUSUlta ......... " 
larmı ft milli varlıtm taıı:vt, .... 
..,..,.,,nm htlnnetJe llllm•ı • ... 

...,.... ckhDI hlkfml:reti 
IGIDde Polonyablar Btır. ...,. 

Retit Saffet, dftn lrendiet De ~rft 
şen b'r mubarririmize şunlan söyle-
m1etır: • 

- Sofya, Peşte, Bellrı\t, Vlyaııa, 
Mlllno, Zürih, Paris ve Atinada, 
memleketimizi alakadar eden turizm 

meeelt1ert berinde meauı makamlar 
la temularda bulundum ve fayaalı 
netıceıv elde ettim. 

Otomobil klUp'eri ittihadının tu· 
ıUm komisyonu, Parlstekl toplantı
ID:ada otomobil 1eyıilseferlni tan»m 
makaadlle Milletler O!ıniyetl ~ • 
l'!Gdan hazırlanan beyne"imilel mu· 
kavele metnini tetkik etti. Bu arada, 
muhtelif anlar tarafından otoıno • 
bll kazalarına mlni olmak için alına· 
cak tedbirler hakkmda bazı tek"ifler 
yapıldı. Bu arada, nakil vasıtaları 
için kullanılan yo'1ar hakkında tıı • 
rlmıde bazı teklifleriıtiz oıd\ı. 

Peştedeld kongrede Londra - ts
taııbul asfalt yolunun bize alt kısım 
lan tlzerindeki tnpat hakkında iZı& -
hat •erildi. Tetktklerlmlzln netice-
sini, kltıl>b umum! toplantıs:mda bil 
direoefl&., 

Şehrimizde 

20 Planör 
Yapıldı 

o 

ilk Motörlü Tayyarenin 
lnıaatına Geçildi 

Müteahhit Nuri Demirağ taratm. 
dan Beşiktaşta kunııan tayyare fab
kaamda ilk motörıtı tayyarenin m
patma tu gftnierde ba.t1anacaktır. 
Fabrika, kUnıld._ gDndenberi Tttrk 
kutunun ISDl&rladıfı pllnörlerl ha • 

lll"lUDlıftn' • En 'lon olarak infaaA:I ta
mamlanan 20 plln&o, tnönUndekl 
Tl1rklmf11 kampma peyderpey ~ 
rtlmektedfr. 

hbrika, ilk motörlU tayyaresiııi 
bundan sonra y&pae&ktır. MUheııdil 
ve kadrosu, bu it için genif1etilmiş
tlr. Yapılacak tayyarenin motörlerl 
AYnıpadan getirilecek, gövdeai bura
da hazırlanarak monte edilecektlr. 
Ba ilk tayyarenin tecrübe ucUflan ilk 
baharda yapılacaktır. 

Fındlk Yilkıelyor, 

Tütün Canll 

Yeni köprünün inıaahaa geçild:~ .. ' sinde bu inşaata alt nokta ve saha· 
-.agun.. lan da teabit etmiflerdir. Bu itibar-

ı Gut KöprUatıntın lııfaatı epeyce i· yakUI ile İ8tuıtıUl yakam arumc!ald la, lııfut rapoP •e pllnlarr tudnr e
;!ellliftir. Martın birine kadar altı bUttln otobQa aervtaıeri de yalnD bu di1ir edilmez derhal faaliyete reçile-
l taneden ibaret olan btltthı ayak- köj>rüden ıelip pçeblleceklerdlr. Ay- oektir. 
daz t&maml&DIDJ.f olacak ve 1 martta rıca Bebefe ltliyen tramvaylar da Karadeniz boğumda kurulan rad 
;balanıı kunı1muı itine bqlanac&k köprtlytl geçmiıyerek AzapkapJRJD& yofar tBtasyonunun lisU ve tıpill ha-

. kadar gldeceklert için Karaköy köp- Yalarda çok fayduı görWmektedfr. 
kıs~ tonra da dcmıir ve çelik rbll e~ haMetnmı, olaeaJıı:tır, Çanakkale limanmm kuanchlt 8011 

Y an tl.zerinde çal'fılacakt:Ir. 1'8prl ~t afırlıfa ehemmiJetten ve Boim daha çok 
almz, bu köprUntın umum! vul. cl•1GJW1mı·"--L • girhıtili ÇJ]mıtıır olmasından dola-

yetı h•kkmda belediye yeni u .rw mı, ı..._.. ' .,. 
him bir bn.r ve m • Diler taraftan Oui lıı:öprtlatlnden uunı.u& böyle bir iataısYona tiddetle 

Bu ,_ ___ _.:ermfttlr· tramvay Jtletllmeınea1 baklnnda ve- ihtiyaç görlllmektedir. Bu sebeple ı-
-..ı-ara evre, Gazi köprUatlnden ._ __ ...,. k kinci -"-f ._._ .. _ ı.. ... ft ... 

traınvay geçlrilml ektir Şehirclllk rUen ..--- öprbfln bltm.Ue de & ....... ~"ar _ ....... ,,V&&unun "'9GGtr 
ınUteh._ Pro.t1: bu f~kll kabul mJa bir aı:!'UJ Vardır. ÇUnkt1 v&ktlle CJtlratle bitirilecektir. 
ettiğinden kllprtıntın Ust lanmlan bu 18 metre rinliltnde yapılacak ayak 
yeni .... stSre ini& olunacaktır. Ya- ~ ldSprlln: URU mtıddet hel' tllr- Bir Kız Çocu nu 
ni köprtıde ne tramvay direkleri ne apiıla yan&DUyaeafı iddia • ._ 
de raylan bulummyacaktır dllmlt. ayaklann 28 metreye Qlbnl- At f V d Kara1ıa lıB,,,..,;,, IDl8I t.teııllmlftl. J'abt 11u teklif a- eş e z an ı m1u.!. azal cd • bul ecllldf#i takdirde hem mDukan DllD Kuru~e bir facia olmUf, 

a ,artlarmm bomlacafı, hem bel.U.,.. ı.n...m. bir ım ..... -ıA .. 
Beleliyenin kanaatine göre, bUtnn nln çok para vermiye mecbur ka11e1- .. ~- m--.-.- wmmak ı.. 

ka.ntyon. · Yl1k ara ve • _..,. '+·•· idW tenten fena hald~ yanmJ§ttr. 
bureftiull""y"eiü TWp n ,. .... 

~ Karak8y k&prlldııde tramvayın Ştmc!t ))11 kll'arm vmım.ne klip- numarada otııran ~~ amel~ 
serbest bırakılnıaaı suretlle Karaköy rilntln U2riııden geçecek ağırlık b1r Hl'lrlnnm karim l'atma, dtln akfam 
köprUsUnde bogttn görlllen izdiham hayli azaltılmış olacak ve bu fenni QJıer1 eviDiıı bahçesinde uıancal yat-
6ıılemnit olacaktır. Bundan bqka Ga malmır da ortadan kallmuıf olacak· JDJlbr, Aradan birkaç dakika geçtik• 
zl köprUstl açıldıktan aonra Beyotıu tır. ten sonra Fatma., bet y8f11ldaki kıa 

mnuııeye manplm yamp yumadliı· 

Kanser Enstitüsü 1 iki Vapurumuz . m IOl'IDUf ve ~u ..aiJY& cön-dermittir· JmcUk Emine, bUoeye çık 

Konseyi Dün Yakında Denize Dllt" yanmakta o1aD ~ ya-ıuu IOkularak JIDllllÜ t.temiltir. Bu 

Toplandı indirilecek mn.d& ~.n tututan yamı can .. 
Univeraite kanser enstitUstlnihı ae- ~ya mmarlanan J9Dl polta CJll He tlPt I01a k09mıya balllllllt" 

nede Od defa toplanan konteyı. dün. vapurlanndan ilk olarak tl9Um ecti- ar. Amaesi ve ~ · ıeliP kur. 
Tıp l"aktlltMlnde Rektör Cemil BU.. leceklerln tııpatı hayli Uerlemlttir. tarmmya adar muhtelif~ 
Un batkanlrimda toplaırnııltır. Menin hattı iGiıı yapılmakta olan or- feci arette rnmıp. Emine llmitliı 

Tip Faktlltml Dekam Nurettin Ali ta oapta vapurlarduı Ud taneeinbı bir halde h~ldırdm.Jfbr. 
ı.taııbul Slhhi19 Mtldtlrtl Ali Rıza, ınıım bitmek o.redir· Bunlar ya. 
Tıp Faldllte.ı profeaörlerinden ot>eıı kmda deniae ındirileNt dahili ımım.. ıe•emlil Knılcll 
dorfer, Ahmet Kemal, Scbvarz, Tev lan ve ahşap taraflan deDİI üzerin- ,. .. ~ı..Jlolw ektebl tal beteri, 
ftk Remzi, Uıpınaıuı, Dr. Frank, de tamamJancaJdır. --r;~.. arta m e . 
M. Kemal, Tevfik Sağlam, AbdUlka- Yeni vapurlarlJDISll tnpatı, deniz diln, tarih eerılldD1 geHrken Derrif 
dir, GWhlne profesörlerinden Latfi, yollan fen heyeti reisinin rlywtin. Wmlnd• bir d~~adlll Bıı~ 
Sedat. Behçet Sabit, Radyolojide Dr. de deniz iıı.plye mtıteh&Uıalarmdu terek yere ..,ı.u.-...--· 
Su~ doçent Dzmı lmrı.aU ve Hay- mürekkep bir heyet tarafmdaıı M· rı~nde OfuuD ~~)= • 
darP&I& Ntlmune hastahnest operatö trol edilmektedir· 4ıiı igiD çocuk tecıavı altma 'f-
rll Feridun Şevket toplantıya iştirak Deniz Ticareti fen beytinden mtı- tır. 
etnıişlerdir. hendls Naci ile ıırtısat Veklletl tarl- ~~~ ...... ...,.~"""",,.....~"'i 

KoldeY ilk toplantmnı geçen mene faler bUro9UJ1daD Btlrhanettlnln bu BiRKAÇ SATIRLA 

O at.enltıe ~ koaferamlarmm al 
tmcıa 4tln p-..,,ı Bmtlttatl pro-

yaplllll ve ~ttınttn kurutmuıııa heyetin çalışmaların& !ştirak etmek 
prar vermıştır. Di1nld1 içtimada da üzere Almanyaya ıönderilmelen ka
enstitUntlıı ni.ıamnımeai etrafında rarlafUlJlbr· Heyet, birkaç gilıae ka-

Ankara, 16 (TAN) _Buraya ge teknik meaeleler ~tlt •• C}&ht dar Berltne hareket edecektir. 
len haberlere göre, fındık (lfyaaum- nıa tarZI kınnen teabit edUmiftir. Bu Yeni va.purlanmızdan birincisi 938 
da llOD gUıılerde fiyatlar ytlbelmlye enatltil, memlekeıtbmzde kanHr hak yılı tubatJ tgtnde Almanyada tHllm 

,........_ ·- .... tarabDdaa qrilıao 
mittir. • 

ı.ilam,.tır.'Almanya kontroı dairele landa ilmi etütler )'apacak ve Tllrki edilecktir. 
rt, yQs kilosunu 45 liraya cıbraut- yede ciddt bir kanser mllcadelesbıio 
latcbr, I esaslaruır h&ZU'hyacaktuo, 

Ep mmtaksmda dtıne kadar 1&· 

tı1aıı tiltilnlerin mtkdan 21.& mnyoıı Leyli Meccanl&k 
kiloya varBlllbl'· Rekolte, 31 milyon 
kilo olduğuiıa göre, ınahsuJUıı yan
dan fuluı mtlmhtilln elinden çık
iDll bulumnaktad!r. Orta okullarla liaelere param tav _____ 1!!!91_____ Jebe aımmaaı makAdile açılan mtısa-

w m.uıt olmlhd.ırlaı' baka imtihanında kannanlarm liste-

v atanma d- olan arttıııt )eri dtln maarif mUdlfi.lUkle~e bilii

. vatandaflarma 111 18derl a&y rllmlf}tlr . 
ltmiftlr: Bu listede bulunan kız ve erkek ta. 

Ymtta lasWdlHan 
T .... ~ ..-.OloJl ........... 

nu _....... sere. bqlbı ,.., .. 

1 tfaiye kadroaunda eııeJCO botluk olıo 
dutu ıörillmiil ve ba botlutıar'91 

belediyenin temizlik .................. 
riade _ ........ w t1o1aanı-ı icill 
bclediJ'9 releliilpce emir verilmiıtir. 

• 
A akaraJ'9 caiD'dmıl olan maarif aslo 

dllril Tevfik llDt clb pbrimiae d&I 

llllltlr· 

11 inci Q Gibı: ao Kua: 10 

Yeni Çocuk Anslklopedlıl 
Ben plmtyecektlm. Fakat fttluı • lebeler verilecekl~ mekteplere daiJ· 
datlanmm baldJd 1ltlrriyete bwt- tıımakt&dır. Ancak Galatuara.ya ay
malan !IMl'ftu&J. olunca higtılr ntanlar bu llseyi muvaffakıyetle bi
mbi 46mnelıı: Jıı:aranmı Jaramach. tlnllkleri takdirde yilk8ek tahalllerini 

ba..am TnlııJa. Kocıull, ... " Orta 
A0 1cl'JI ,,.. tols 1»üatı. ft ,.._.., ~ 
ier-.....,_'-latlası1111lll, ..... 
Jarm prld Aaldo1acla lllllD. orta ~ 
lada~......_ oda ... ,..., 
T~ Kocull ile Sp alltlhlerlle Jra.. 
....... ..,..,... ..... leA111Mltl• 
lnanetli eameai ımabtemeldir. 

R•mn•n: ıs tldndtetrin: 5 
An.lıl: ıus Ramh 1156 
OtlMI: 1,41 - Olle: 11.11 
ikindi:. 1S,S4 - Alqam: 11,49 

~ c·ıt Kup~nu K~C:.,ul soa I 
30 kupona mukabil bir 10 kupona mukabil bir 

1 
cilt (300) kurqtur. eUJ T'A kuruft;ur. 

Pldenftldntn pl,.wum va ea de Maarif Vekileti hesabına yapa • 
natmı hayretle taktp eden clttnya caldardır. 
flmdi de yetmif aeldzlik bir thtiya. Yalım bUınlar, yWmek tahsilleriııi 
rm vatan hismetlerindeki yorgunlu tııltlrdlkten sonra, en az Uç yıl hW
tanu hayranlıkla takip edecellne ınet okullannda lilan muaJJimllli ~ 
... yoktur, 1Jl.C&kiardır. 

Yam: 11,a& - lındk: 5,ol 

DIJNKO 11A VA 
1>Un bava kapalı ve ,...._,aa ırecmll. 
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Almanyadan Amerika. Uzak Şark 
Çıkarılan ihtilafının Hallinde 

te1::1~:.~~~~~~1!·~: İş Birliğine Haz r 

ileri Japon kollarınd~ faaliyet 

man;adan tardı hakkındaki kararı 
ilk sayfalarında ve büyük harflerle 
neşrediyorlar. . _ .. 

Gazeteler bu husustaki teblıge mul 
hem olduğu belli bir takım komanter 
ilave ederek Almanyanın Fransa ile 
iyi münasebat idame etmek iste~i~i 
ve halbuki Havas ajansı muhabırı
~in buoa bir engel olduğu ve binaen
aleyh bu tart kararını gerek F.~an. 
sız matbuatının gerek Fransız huku-

Washington, 16 (A.A) - Hükfunetin Uzak Şark ihtilafının 
hallinde teşriki mesaiye devam etmiye azmetmiş olduğu beyan 

edilmektedir. Maamafih hu tefriki mesai Amerikanın Japonyaya 

kar•ı bir harekette bulunacağı manasını tazammun etme-z. Ame

r:ıka hükumeti Milletler Cemiyetinin Brüksel Konferansı tarafın
dan kabul edilen karar suretine muttali olduktan sonra ııe ) apa

cağını beklemektedir. 

Cin Kuvvetleri etinin ancak tasvip etmesinin bek
~nebileceğini telmih eyl~mektedir: 

''Berliner Tagcblatt,, bılhassa dı-

Brüksel, 16 (A.A.) - Çin murah- ı-.
hası Vollington Ku, Pasif"k korfe - 1 · 
ransının dünkü toplantısm<lan son-

' 
Birkaç Kasabayı 
lstirdat Ettiler 

yor ki: . . . .•. 
"Almanya hükümebnın 1stedıgı Al 

man _ Fransız münasebatmda ?~ 
derece mühim bir mevkii olan ve ıyı 
komsuluk münasebetlerini bozmıya 

çalış~n bu adamın tardına gösterdi
ği şiddetin anlaşılmasıdır.,, 

' Londra 16 (TAN) -Çin kaynakları, 29 uncu ordunun dün Habeşistan Naibi 
'tarning'i bofalttıktan sonra, timdi mukavemet merkezinin Tsing- Degvictiriliyor 
f eng'te toplandığını bildiriyorlar. Sentral Newea' e göre Çin kıta- !f 

ra Amerikan murahhası Noıman Da 
vis ile !:Ok uzun b;r mülakattı' bulun
mu§tur. 

Gazetelere göre 
Paris, 16 (A.A.) - "Populaire" 

gazetesi, Brüksel konferansı lıakkltl
da diyor ki: 

"ltalyan murahhasmm hattı haı e
keti hiç kimseyi hayrete _düşürme - t 
mıştir. Roma paktının ımzasmdan 

sonra mütecavizlerin tesanüdü en 
kör olanlann bile gözüne batacek bir 
hal almıştrr. Ancak teessüf oluna -
eak bir cihet vanıa o da, baskaı:a üç 
devletin müstenkif kalmış olın~sı -lan San nehrin sahillerini müdafaaya hazırlanmaktadırlar. Roma, 18 (A.A.) - Burada ~.u · 

Simang'tan bildirildiğine göre, dün ı-- sırrane deveran eden ~ayialnra ~or:, dır.,. 
teee bir Çin taburu Hopei'deki Ja- Ro O it I • Habeşistan Naibi Mareşal Grazıanı, ihtilal Cenevrede de 
h... b km ya S e Ve 1 n yakında Italyaya avdet edecek ve :'.\.'e l k .t'Un tayyare meydanına as • görüşü ece 
'h • f ,. sı n·ne kralın ,_·cğeni Dük Daoste tayın l'arak altı tayyare bin benzın ı1'ı · J Cenevre, 16 (A.A.) - Brükse" koıı 
\'e ~ir çok bomba ;ahrip. etmişl~. Ye n ·1 N utku Ôlunacaktır. dosyasmın l\lil' etler Cemi?·etl~e tevd~i 

Çin seyyar kuvvetlen Pekın - --<>- fosyasmın Milletler Cem1yetın t evdıl 
llankov demiryoluna yalnız 15 kilo- Vaşington, 16 (A.A.) - Bay Roo· Bronz 10 Kuruş- lazımgeldiği hakkındaki müta"eayl. 
tl:ıetre mesafede bulunan birkaç ka- sevclt, hususi içtima devresinin açıl- [ Cenevre mahafili de iştirak etmek- ı 
Sabayı geri almışlardır. Çin ajansına ması münnsebetile kongreye bir me- luk la r 'Ve Nı k e tedir. Müşterek bir harekette buluıı-
töre, bu yol Uzerinde iki mühim stra saj göndermiştir. Amerika Reisicüm .mak üzere önümüzdeki pazartes;y~ 
tejik mevki olan Fengşin ile Ka§anm buru, kongrenin tehiri tarihi olan 937 25 /z'k/er yapılacak top'antıya da böy'e bir istirdadından sonra, Çin kıtaatı cld. ı h 
d :ı· ağustosundanberi sınai istihsalat ile . mana verilmektedir. Binaı?na ey 
etU bir müdafaa teşkil ve düşman sınai mübayeatta bir azalma vukua (Bn~ı l .. incıde). Brüksel konferansının kararının 

hattına mukabil taarruza amade tak gelmiş olduğunu beyan etmektedir., ran vatandaşlar~ te!~a duşmelerıne tazammun etttği şekilde Uzak Şark 
\iye kıtaatı tahşit etmişlerÇlir. Milte- Bu tenakusun neticesi milli varida- mahnl yoktur. Çünku ' bunları daha meselesini tetkike memur 23 ter k<ı· 
li} • --·-··-- __ .....___ ,..,_ U CJUıüı.!Ut;J\ V.tıllUl;ILÜ!' Ve IJU ll<u, Cü >JU. O)Cll\o ;J.lıfWl.ı."' ı.-.. ı. ..... o;J.>;,. :ı.u..-.\ .,.... mTteStnın içtirnaa dnvetı· beklenilmek 
t 

er usskiang'ı daiına ellerinae tu-
U dişclere bais olmaktadır. B. Roosc- dığı ile banka gişelerine götürerek teliir. Esasen daha evvel top·anmau b. Yor.tar. Çin kıtaatı çete har· velt, bun.dan sonra hususi menfaat dcg-ış· tirebileceklerdir. b k · h ı usulünü tatbik saye _ mukarrer bulunan u om1te mün a-

/ngiliz askerleri, arama 
yapıyorlar 

Filistinde 
Çetele e 

Çarpış~alar 
Yahudi 

Kişi 

Partisinden 45 
Tevkif Edildi 

3 

"ÇifteteHi Oynaramco 
Ben değil; başknsmın ~.Yzından ya 

zıyorum. 

Bilmemek • hele bilinecok şeyin n.
ka.bildiğine arttığı şu de\irde • ayJp 
değildir. Asıl ayıp, bilmediği lı:ılde bi 
lirim iddia.,ı,nda bulur.ımnl• ve bilgiç 
gerinmektlr. Lakin itil""J ederim iti; 
ba.nu hn.kkıyle yapabilenkr, yani bi
lir gibi göriincınlcr hayatta muvaffak 
olmakta ve adeta gerçt-.kte.n bilenleri 
J?:Ölgede bı.munaktadırln.r. Belki de 
bu, n),bı hüner hnline getirmt'!llbı 
bir mükafatıdır. 

Yerli ,ecoebi, kanşılt bir yerde bu
lunuyordum. lçimzde tiirk~,c konu':':ı
mıyac:tk kadar y:ı.lmııcı olanhır lb 
\'aMJ \'e yine içimizde herşe)1 bilirim 

~davasında biri de meveuttu. 
Yabancılar anlasın diye çoğu fmn 

sıcza konuşulurkrcı bu bilgiç decliğim 
a.dam fransızca görüsmelerl bir müd 
det dinledikten soınra biraz türkçe 
n.nlıyn.n bir yabancıya dedi ki: 

_ Küçük yaşımda bir Fransız mü
rebbiye ile büyiidüğüm için on ya.şını
da mükenunel fransızc:ı görüşürdiim. 
Fnknt sonra.da.n mektebe gittik. Fran 
sızca görüşmiye fır~n.t bulanındun. 
Daha -;oora da Ameri.kaya talısıle 

gittim. Dört sene kaldım. lngifrıccy\ 
iyice krwradım. Şinıdl lo"ran.c;ızca), 
anlarım amma söyliyemiyorum. 

Der demez, karşısındaki adam sa
kır sa.kır ingilizce koouşmıya. ba..5la
maz ıw? 

nen, onun bu sözlere kaıı>ı hemen 
gliriil gUrtil in~lizce .. ~?nu~cr:i;ını 
beldiyordllln. La.kin buyük lnr uıki· 
sa.r Ue gördüm ki; bizim cennetlik 
sadece: 

-Yes, yes! demekten ba.5ka bir ey 
söylemedi ve bu sahne bana. şu fıkra 
yı hatırlattı: • 

Bir softa cerre gitmi5 ve zengin bir 
çütlik sahibinin evine inmiş. Çiftlik 
sahibi softaya sormuş: 

_ En çol< ne ile meşgulsünilz ! 
- I"ıkıh ile. 
Hemen u at:."'ına emretmiş, içeriden 

bir fıkıh kit.n.bı getirmi lcr. . 
_ Buyur.un! bize bir.az takrır edkı 

bakalım! 
Softa omri\'ii.ki karşısında l\aldığı 

nı görünce: 
- Aman efendim yıwıldım. Fıkıh 

de~.;ı, kelam diyecektim. 
Kudüs, 16 (A.A.) Pazartesi günkU Ceva.bmı verir. J<Jvsahibi bu sefer 

flillde düşman kuvvetlerini imha et- sahipleri ile hükumetin mesai birli- Bu arda, anahtarları bankelard:ı sıran Brilkscldeki siyasi hareketi İ§· 
lnekt d · H ğinde bulunması lüzumuna işaret et- bulunan kumbara sahiplerinin ele ta· kal etmemek için toplanmamratı. ,_ e ir. Bu kıtaatın Pekın - an- :ı 
"'Ov demiryolu üzerindeki düşman miştir. sarruflan arasında bulunan b!l çc- Diğer taraftan mezkur komitenin 
lnt Uvnsala hatlanm bozmak için yap· ---<>-- §İt paralan değiştirmek için bı nıuı- Çin murahha.sınm talebi üzerine de 
~~nrı şiddetli te3ebbUsler .son iki Dokuzların Kararı lara tehacümle miiracaat ettikleri gö her vakit i!".1:imaa davet olunabilece-
~ zarfında kanlı muharebelere rülmUştiir. Annhtarları bankaını da ği knydolunmaktadır. 
{Uncer olmuştur. Çin seyyar krtaa- Japonyaya Verilmiyor bulunan kumbarlar, banka kasası de -o-

11 dUn sabah Tzoşov, Şunteh şehir- P ·rk k mek olduğuna göre, bu kabil tasar· Maliye Tayinler·ı 
~~ni ve Şanghe demiryolu köprüsü- Brüksel, 16 (A.A.) - ası 1 on ruf erbabının da endişelerine mahal 

llu geçerek dUşmana mühim zayiat feransı, kabul edilen kararın Tokyo- yoktur. Onümüzdeki bir senelik miid Ankara, 16 .TAN) - l>osta, tel
\·erdirmişlerdir. ya tebliğinden ve hatta Japon elçisi- det içinde boşaltılacak kumbarlnr a- graf, telefon umum müdürlük hukuk 

ne verilmesinden vazgeçmiştir. rasında broz 10 ve nikel 25 kunış- miişaviri Hamit Tilkiu~lu maliye hu-
Jo:ponlann ileri hareketi o- luklar çıkarsa, bankalar bunları dıı kuk müşavirliğine, açıktan tsmail 

b· b:iğer taraftan yine Şnnghnydan Bell!!.. •ıka Krala ddoı·rğ.rudun doğruya değiştircı:ekler- Şevket tst:nbul hazine avukatlığına. 
c~di~diğine göre Japonların, Soo- 3' Cemal Akturk Sarıkamış hazine avu· 
d ov lstikametindeki ileri hareketleri ı· ·ıA, e Vardı D~er taraftan, tramvay, elektri"\t, katlığma, Kadıköy tahakkuk memu-
tı e\>arn etmektedir ve yine Japon kay n .-erey sinema ve vapur gişeleri gibi mahal- ru Münif Tokcan Denizli tahakkuk 
~1:Jarı, Clıansha'daki Çin kuvvetle- Londra. 16 (A.A.) - Resmi bir lerin bilet ve saire ücreti olarak halk şefliğine tayin. edilmişlerdir. 
l{ ın ricate başladıklarını ve Japon ziyarette bulunmak Ü7.ere Ingiltereye tan alacakları bu çeşit paralnrı tek- -o-
taıt~arı tarafından hiç durmaksızın gelmekte olan Belçika kralrm hfımil rar piyasaya iade etmemeleri w bu ltalyada Fasist 

kip edildiklerini bildirmektedirler. Prince Albert vapuru, beraberinde ·uretıe şimdiden mübadeleye başlan- Aleyhtarla-;.ı 
Ingiliz torpido muhripleri ile tayya- masr muvafık görülmüştür. Roma. 16 (A.A.) _ Hususi malı. 

lngilterenin 
Hava 

releri olduğu halde bugün öğleden Maliye Vekfileti, bu hususta nla1rn keme. Genzano ınmtakasında faşist 
sonra Douvre'a vasıl olmuştur. darlara tebligat yıı,....'masınr Anlia.ı·a. aley~tarı bir çiftçi grupunu bir sene 

Kral, sahil bataryaları tarafından Istanbul ve lzmir defterdar !ıkla rına ile on sene arasında muhtelif hapis 
selamlanmı§tır. bildirmiştir. cezalanna mahkum etmiştir. 

had;se üzerine hükumet makamları de içericlen bir (lielii.ın) kitabı getir-
ciddi tenkil tedbirleri" almışlardır. '' tir. Hor.anın elime sunar. Bu sefer de: 

Revisiyonfst Yahudi partisi azala· _ Aman efendim. Zühul ettim. 
nndan 45 kişi tevkif edilmiştir. Bun- Hadi" diyecektim. der. 
lardan 24 tanesi Akkii. tahşit knmpı· l!i\•sahibi içeriden bir hadis ldtabı 
na gönderilmişlerdir. getirtince, softa işin lçinclen çılm.mı-

Dlin öğleden sonra Kudüste bir A· yacğmı ııı:ılar ve: 
rap, bir polis memurunu yaraladık • _ Ban !ı)Üf.etelli oynanın efendim. 
tan sonra firar etmiştir. Diye ağanın önünde göbek ıı.tnuyn 

Şiddetli çarpışmalar ba§lnr. . 
Hayfa, 16 (A.A.) - Tayyareler· Böyle hallerde gafıl n.vlan.antnrm 

den ~e polis kuvvetlerinden de yar - çiftetelliden bnşkn. ~rlmr yotian ela 
dmı gören iiç Ingıliz bölüğü, dün Sa- yolctur. 
fet civarındaki dağ.arda Arap asile-
rin:n kuvvetli bir ç:.ctesini ara§tırma
ğa hışlam1slardır. 

Diin şiddetli tüfek sesleri işitilmiş 
tir Bunlar, çete ile temas e<flmiş ol· 
duğuna deli1 addedilmektedir. 

O ç kişi maktul 
Hayfa, 16 (A.A.) - lngiliz kıta

atı ife vukun gelen bir müsademede 
iiç haydudun maktul düşmüş oldu -
ğu haber verilmckte<h. Bir Ingiliz 
neferi, hafif surette yaralenmıştır. 

B. FELEK 

Çıvi Fia la1 zzna 
Konulan 
Narh kaldzrzldı 

k..uvveileri 
te Londra, 16 (A.A.) - Ha~a. müs

~ şarı B. Murihead, hava kuvvetleri

\·a~ llliktarı hakkındaki bir suale ec-

Mülakatlar ve Ziyaretler Devresi 

Ankara, 16 (A.A.) - lktısat ye
ka etinden: Endustriyel mamulatın 
maliyet ve satı§ fyntlannın kontrol 
ve tespiti hakkındaki 3003. ~um~r~lı 
kanuna tevfamn çivi ve çıvı telının 
de toptan satış fiyııtlan tespit ve ilan 
edilm:ştir. Bunların ham madde fi
yatlarının son zamanlarda daima te
mevvüç ve tahavvüller göstererek 

en demiştir ki. 
"Urn • . 

seb unıı nıenfnat'ere taalluk eden 
epıer dol . . 

tı ayısıle tayyare mıktan-
1 bildir 

lı~·eb· Ctnenı. Fakat şu kadar söy-
30 llirirn ki, 10 u bombardıman, 
tc- i: tirnuharebe ve mütebakisi muh
cı.ıtt P olmak üzere 123 filotilla mev 
'trtaku~. AYrıca, 15 1 bombardıman ol 

Uzere 26 !il . 
~·are . atılla da deniz tay-

sı vardır. 

--- -Ot----

tt4ısır Tah ·ıı .. 
I< vı erının Y~ni 
eşide • d 

l<uh sın e Kazananla.r 
....., ıre, 16 (.A. A ) . 
con8 · . • • · - Mcsır Kredı 

YCSt.nın Yü .. zd .. f ·zıı · }'eli t h . e uç aı 1krami-
'- n VillC'ri • 
"<'l!ihind k. nın 15 teşrinsani 1937 
l.ahvuı 7 1 keşidesinde: 1903 nenesi 
~1 50,~~~nden 767,121 numaralı tah
\-11 eriınd frank, 1911 senesi tah
~O.ooo r:n l00,373 nurnaraıı tahvil 

llnk kazanmışlardır. 
• 

E elr;ilm Kralı ~fajeste J.eopolcl' 
iiıı Loaıdra.ya nuırnsal.ıh 

sırasında lngıltere nazırlannıJn.n 
Loı'!l Hıılifaks tıa Almarı~·a ricali 
ile Jmnuşnutk i.i1.crc Berlinc hare· 
ket etti. Frruı a Hariciye Nazırı 

M. Delbos ta Orta A\Tupa hiikfi· 
met mcrkezler'ml ziyaret etmek Ü· 

zere seyahate ~ıl<acakhr. 

Bütün bu konuşmaların A\Tupa 
mukaddcratile , ·e Avnıpa sulhü ile 
afükadar olduğu şiiphe götünnez. 

Lord llalifaksın Ilcrllııi ziyareti, 
bir anılık Looıdra ve Berlin mat
buatı ıırasmda. şiddetli bir müna.trn 
şaya sebep olmuş \'e bu mümı.ka· 
şa yiizündroı ln~iliz Lordunun seya 
hati.ni geciktirmesi ihtimali bile 
başgösterml~1:1. Fa.kat iki taraf ri
caliınin görüşmek ve hiribirinin <H· 
lekleriıni anlamak i<>temeleri hu mii· 
naka..5alann yahşmasma, ,.e seya .. 
hatim !,'abukl:ı.ndınlmasnıa sebep 
olınuş ,.e nihayet Lord H.alifıı.ks 
yoia çrknuştrr. 

~· ... ··-----········· ............... ___ ._ 
f YAZAN: ÖMER RIZA DOGRUL J 
t.. ........................................ ~--............ J 

~IA>rd IIaJifaksm seyahate çrk
trgı bu sırada ~öze çarpan bir lıfl. 
di<.;e Alnımı Nazilerinin en bellibas 
lı orgamı olan \'oelldclıer Ileobah: 
ter'in Uk.ranyahlan i.:yru:ıa ve O\'· 

yet bir1iğindoo ııyrılmıya te;,vik e
den yazılar yazması ve im hiidisP. 
niu Avrupa i~io ~ok i~i oıu:ı.ı:,~nı 
söylemcsiılir. Alman gnzetesi.rıin hu 
neşriyatı Nazilerin mukaddes kitrı 
bı sayılrun (lUüc.adelem) in beyana 
tına uygundur. Çünkü bu ldtapta 

Almanlara nus toprn.kla.rımn kılıç
la zaptı tavsi;re oluıuna.kt.adır. 

Bazı Londm. gazeteleri bu neşri
yata bakarak Alıruuıyoom yalnız 
müstemleke \'e ipticlai madde iste· 
mekle kıı.lma.dığım, fakat Almanya 
om göriiş far:kr ile lngilterooeo ay
nlclığmı söyliiyorlar 

B oııunıa beraber Lord Rall-
faksı.n AJman ricali ile te

mas neticesinde AJmaııramn ne 
gibi ~erait dahilinde anıa'.-.ma.k fik
rinde olduğunu ai:llruruısı~ onıulmak
tarlır. J<'akat bu <la aıu.daki aynlık
ları lıertarn.r etmiye kafi gelmiye 
ce.ktir. Çiinkü Alman)·aııın şartlan 

na muknbil Jıngilterooin de şartları 
vardır. Ve New!'i Chronicle'in de

diği gibi bu şartla.rtıı birincisi ··Aı
m:ı.nyaya veya ba.;ka bir devlete di
loolği yerde teca.,ii.ze geçmek hürri
yetinin verilmiyece~ri" <lir. Ayni gn 
zete)·e göre "Alınanlar l .ortl H:ıli
fn.k-.ı, Alman muhılJbi saymıtktadır 
lar. Fakat Almanlar onım da Jngi. 
liz emniyetini, lngiiiz şerefini teslim 
etmiyecek bir adanı olduğunu an
larlarsa, AJma.nyanın iş beraberliği 

sayesinde dahn fazla i ·1 ifade te
min edeceğine ka.."li olması umulur.,, 

FaJ•at Londra ~t·telcri!ıin en 
çok ehemmiyet veı·dıklcri nokta o.
radııki hedf'f ayrrlıklannı l•eşfet· 
meli, ,.e bu a.~·rılıkla.rııı hııngi ~e
rait dahilinde bertard.f ooilel>ilece
ğini tetkik etmeJ•tir. 

Bu keşif ve tt>t!cl.kin mıisb('f bir 
netice ,·erip \'ermiye.ceğİl!li önümiiz
deki günler gösterceidir l"nk~t 
gerek hu ke.)İf ve tetkılti yapmak, 
gerek a.nla-..ma scraitinı tcsl>it et
mek, herhalde kolay bir f~ oh.uya 
caktır. 

Fransn Hariciye Nazırının .: .. eya 
hatiıııe gelince \'srşovıı.)a ' 'e l\ii
çiik itilaf hiikumetleri nwı-kezJcri. 
ne nıku bulacak bu sPyah:ı.tin Fr:uı 
1z nüfuzunu km·vetlenrl irnıel< ve 
Paşlzm taarnız \'C tazyfüi karşısın. 
da gevşeme n11imeti ~östernn h:ığ
lan sağla.mla.maktır. Hu , iyıısi fa. 
afiyetin de müiıim neticeler verme 
si be.klooir. 

tespit edilen to~:~n .. s::tı~. -·~iyatın~ • 
bile dununa indıı;,'1 goru1dugunden çı-
vi ve çivi teli narkı 18-11-1937 
tarih;nden itibaren kaldırılmış ve bu 
maddelerin şimdl:k yalnız gümrük 
resminin himayesine bırakılması ka
fi görülmüı;ıtür. 

Yeni Ticaret Meseleleri 
Ankara, 16 (TAN) - Dammarka 

ve klonlarla ticaret müzak ... rel .. r!ne 
bu~n de de\•am edilmıştir'. Bir mü•l 
d<>t Ci•Jnra da bir lsvıçre heyetinin .\n 
kanıyı ge'erek ticari .nüzakerelere 
haşlıyac:ığı söylenmektedir. 

" 
KISA HA ERLER 

• Pol s mesleğine ginniıı ve terfi esas
larını gBstercn niznmname ile emniyet teıı 
kilatı mensuplann:ı verilecek inzibati ce
zalara dair nizamnameler mcriyete gir
miııtir. 

• Hapis ve para cezasına mahkilm iki 
maliye vczncdan suçlusunun hastalğına 
mebni geri kalan ce:ı:asmm affı, Vekiller 
Heyetince kararlaştırılmıştır • 
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Alman Sınemacıhgının Şaheseri. Beyaz Perdenin Gözbebeği 

Sarkıntılık 
Suçlusu 

Bir Kadın 

Bir Facianın Muhakemesi Büyük bestekar PUÇÇINl'nin ölmıı operası 

Çiftlikleri için 
Babasını Öldürmiye 

Kalkan Çocuk 
Polis, dün MüddeiumtUlll1iğe 

Mün·ct adlı snrıiantılık 6U~WiU 
bir kadın getirmiştir. iddia.ya 
göre, l\Iün·et, erkeklere liü at
lllll1ı \'C İzaç etmiştir• Dün Ağırceza Mahkemeıindo çiftlitine ve servetine lionmak 

için baba.aını öldürmek i&tiyen ve aifr ıurette yaralıyan on altı ya
şında bir çocuğun muhakemesine batlanmıttır. Suçlu, Bakırköyü- ı 
nün Mahınutbey köyünde çiftlik N-hibi Mehmedin oğlu Hua.n. I 

dır. Mehmedin yanaşması Ayni Yatta Mehmet te Ha.anın suç or

ve halkmırzm tevgiliıi, en m ethur iki bUyük komik 

PAUL KEMP ve THEO LINGEN lUüddeiuınumilik, akli ,·aziyeti 
pi ~Upheli gördüğü i~bı. kendisini 
tabibi ndillcrc muayene ettirm!ş 
tir. Doktor, suçlwıı.un Adli Ttp 
işleri Müdürlüğünde müşahede 1 
a3.tı113 nlmımsına limun güstrl'
mi.c;tlr. Müryefuı ~kiden bk de
fo. daha ayrJ sakilde müşahede 
altına almdığı nnln. ılmıstrr. 

DlKKA T: Bu g~eki müsamere için . biletler MELEK siteıinde,yarm akpm verilecek müıame. 
re ıçın, SARAY gişesınde satılmaktadır. Fiyatlara zam yoktur. 

MELEK gİfeşi bugün a.bahtan itibaren açıktll'. Loça.lar tamamen aatılmıftır. 
tağıdır. 

~eli olarak jandarmalar gcUrnt.şler- bir odaya çekiliyor. Hnsanla yanaşma A~ık Teıekkür 
Mahkemeye ildalni de elleri kelep-' ve kUçUk kardeşi .Ahmetlo beraber 

1 dir. Bu aile faciasının iddia edildiğine Mehmet te ağılda b1r odada uykuya Sevgili babamız Hacı Ahmet 
'~--~~~~~~~~~r göre, tafsilatı eudur: yatıyorlar. KökçUnUn Allahm rahmetine 

Çorlulu Hasan oğlu Mehmet, geçen Gece saat 3 te Hasan, Mehmedi u- kavu§IWlSı münasebetile ebedi 

Mandıra 

Çukuruiida 

Bir Ceset 

sena KUçUk Halkalı giftliğlnl kirala- yandırıyor: medfcnine kadar ihtiyan zahmet 
nuş, koyunlarım, ineklerini ve man. - Haydi arkadaş, al tabancam ba ederek gelen, mektup, telgraf ve 
dala.mu da bu çlft.Uğe geUnnlştir. hamı öldürelim. diyor. şifahi ta.ziyetlerile acılarımıza tş-
Mehmedin Hüseyin, Hasan ve Ahınet Beraberce, babtısınm ya.tt?ğı odaya tlrak eden muhterem zevata. ay-
adlı Uç oğlu vardır. En bUyUgu HUee gtdiyorlar. Kapı açılırken babası uya. n, ayn şUkranlarımı.zı sunmnya 
yin 18 yaşındadır. Hnsanın yafl 16 niyor: derin kederlerlm1z mft.nl olduğun-
dtr. Ahmet ise daha kilçUktUr. M h- - Ney geldiniı: oğlum Hasım. di- dan sa.mimi teşekltllrlerJmJzin ib-
met yanma bir de 16 ya§lannda Meh- yor. lığına saym gazetenizin deliUo-
met adlı yan~mn almıştır. Haaan, soğuk ko.nhlıkln cevap vo. tini rica ederiz. 

Bol pma bulmak için riyor: Adapazarmda: Kökçü ailesi 

..,.._. GINGER ROQERS - DICK POWEL p PAT O'BRIEN •·---

.. 20 Mil YON ONA AŞIK 
Guzeı yıldızın en ıık, en güzel, en arif, en bUyUk mUzik filmi. M\'§
hur ZmıQi Mll.ı& kardeflcr ve diier orkestrnll\r, enfes şarkılarla dolu 

a.vk, ~vk ve :rnUıik filmi. 

Bugün T DA IC Sinemasında 

1
- 22 lklnclt 

enç kız a,kı - !Kadm aşlu -. 
Ana aşl\ı, neşe, ıstırap - Heye. 
can - Güzellik. Bcthovcn'in en 
ncf"'u; müziği. 
Genç kıslann - Ka~mların - Se
venlerin ve sevilenlerin tilınJ. 

ıiıı P~l ~ T Ü R K Siaamaamda 
Polis ve mUddeiumumilik, dün, C!· 

rarlı g 'rll!en bir ölilmün tahkildle 
meşgul olmuştur. Hitdise şudur: 

Mecidiye köyünde Balmumcu çift
liği clvannda. Dlkilisaat~ bayınndaki 
mandıranın önünde 35 metre derin
liğinde ve d8rt metre kutrunda.ki blr 
cukurda Geyveli Aluş oğlu Sil'eyma
nın cesedi bulunmuştur. Mandıra sa
iıibinin söyled\ğtne göre, SUleyman 
esasen saralı imiş. DUn gece kulU be 
den çıkmış, bir dnha d6nmemi.,tir. 
Mandıradan çıkanlnr knranhkta ha
vuzun içinde bir kaynama görmUş'er 
ve hemen kancalar atar.ık cesedi dı
§arıya çıkarmışlardır. Bunun Geyveli 
Süleyman olduğu ve öldUğU anlaşı
lınca jandarma hnberd.ar edilmiştir. 
Tablbiadil Sa.'ih Haşim cesedi mua
yene ctmi§ ve morga. kaldırılmasmn 
lüzum göstermi§tir. 

Hasan, biraz pepece konuşuyor. - Babacığım, koyunlnrı snğmak namma Şevket Kökçü 
~w~~~ft~~aha.r~m~m~ ~~k~~k.~km~~ln b~Qa~-----------~i~~~~~Hio~li~v~uG~;n~Y~~~ı~~~a;~~m~U~s~a~~~k~a~s~ıt~~~c;t~~~~~~~~~ 
ara ma. lstan'bula knçarnk sinema- uğradık. G'° 

M vZE:LLER GÜZEL! D O R O T Y L A M A U R larda mncera. ve cinayet filmlerini ehınet: 

seyretmeyi çok sevJyor. tstedık1ertni - Çocuklarım daha erkeJıdir, bi - TQ rkçe s~zD ltJı 
serbestçe yapabilmek için bol para.ya rıı.z daha. yatınız, diyor. f -
ihtiyaç var. Bunun için de babasının Hasan: stanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolao D f ....,_ l 
vUcudUnU kaldırmaktan başka çare - Babacığım, burada yatalım, di- ~~"l ı:~ D R A M K I S M 1 ~ 
bulamıyor. Babası Çorluya gittiği yerek Mehmetıe beraber odaıya uıa· ı . t- Saat 20,30 da T A R z A N 
ti~• aaan, s en ·~ uzu ı e nıyorlar. ' ....1\n H UrUd 1-..A.. k ·1 ·-r· 1 ~·'1' apanya Balıçelerlnlo 
bir koyun satıyoı:ı. Eline on üç lira ge Ba.ba.aımn, uykuya daldığmı görUn 1111~~1 3 perde 
çiyor. Hmnen yanaşma Mehmede: ce hemen ı.0vnundaki --1dırm"'"nı ! t .... • 

t_ "" ~- lj4J,l ...,
4 nn"1 1ı Rnl,,diyE:Si Şehir Tiyatrolan 

c ğiz, para yiyeceğiz, diyor. . masını rastgele b~ına, gijzUnc ij(ıp- uuı~ı OPERET KISMI 

Şaheserler eahemnd~ 
Si.ıe AŞK • KORKU ''0 HEYECAN 

LARLA UOLU SAATLER 
YAŞAl'ACJU\TIR. 

- Hazırlan, bugUn .u;tanbula gide- çıkararak üstüne çullanıyor ve ka~ l"~Jffi~ 

~e bir ~e aUcyn~k lstnnbuln lamıya brulıyor. Yanaşma Mehmet te ' ~ Saat 20,30 da 
gelıyorlar. Sinemada. tiyatroda gez-1 bu sırada balta ile yorganın üstünden ~ınııııılli!ll An: :2-cı~Ct 
dJk~ sonra bir ~ç.ı dilkkfmma 1 Mehmcde vurmıya başhyor. 
gldiyorlar. Oradan ıkı &aldırma ve Mehmcl, cnu \.IZ>Uo ;yıu"1ıı~.-.... r ... 

Cuma Akşamı iPEK 'te 

---o---
bt: de tabanca alıyorlar. Halkalıya hyar. Yaralı olarak Mahmutbey jan
dönerkcn Hasan Mohmede maksadını da.nna kumandanlığına. mUracant e· 
açıyor: dlyor. Onu, hemen hastaneye kaldın· 

- Arkadaş, diyor. Bunlan nir,ln yorlar. Bir gUn sonra da suçlulan ya 
aldmı biliyor musun? Babamı öldil- ~alıyorlar. Hasan, sorguaunda suçu
receğlm. Zengin olmak ve iyi yaşa- nu itiı o.f ediyor: 

ı:,-uuaı;;rueıı uıı a~uıx 'UKUnıu~-ıur. 

Bu e.rzuhrude Mehmet: Pek yakında 

3 MODERN Kil 
filminin yıldm 

Ash Çıkmıyan 

ir ihbar 
Dün sabah müddeiumumiliğe yapı

fan bir ihbarda Rizeden limanımıza 
gelen Karadeniz vapurunda Fatma is 
miruic bir kadının çocuk doğurduğu 
ve bu çocuğu da öldUrerek denize at
tığı tildirilmişt:lr. MUddeiumumilik 
munvinlerd n Fcridunu bir motörle 
vapura göndermiş ve tahkikata. baş
lamıstır. TabibiadU Salih Haşim de 
Fatmayı muayene etmiştir. Fnt -
manm deniz tutmnsı yUzUnden iki 
aylık bir çocuğunu düşUrdUğll anla
şılmıştır. 

mak iç".n başka hiçbir çare yoktur. - Ba.baın beni dövdü de onun için 
Sen de bann yardım edersen, sana da öJ.dUrmek ve intikam almak i6tedim, 
bir hisse çıkanrrm. Al §U tabancayı eliyor. 
sana veriyomm. İyi sakla. Ben sana yanaşma Mehmet, hadiseyi in.kar 

"- Beni oğlum, kafamdan, gözUm
den yaraladı. Yedi nydanberi tedavi 
nltmdayım. Dlmağun muvazoneaini 
bozdu. Daimi malUI kaldnn. Oğlum 
bu cinayeti kanın Fevziye ve Çorlu-
1 u Burmalı Hasan Mehmet ve 
Mclnncdlıı wağı · He.lilin te -
viki'le yapmıştır. Sonradan öğ
rendim. Oğlum Hasanla Ha : 
lil, beni Çorluda öldüreccklermi , pu. 
su kunnuflar. Fa.kat ben t~adUfen 
evden çıkmadığım ioin muvo.ff ak ola· 
mamışlar. Bunlardan davacıyun. Bur 
malı Hnsan oğlu Mehmetten 8 bin, 
ve (Uğcrlednden 4 bin lira U:wninat 
isterim, demi§tir. 

TEKDO~ME 
bütün Ayarları otomatik 
tarzda tanzim eder 

DEANNA DURBiN'i 
takdir naıarlarile 

•-• seyredeceksiniz. 

hnber verdiğim dakikada kullanır ve ediyor. 

bana yardım edersin. ôlümclen kurtulan babanın 
PHILIPS J EN N y · 

"Hazır ol, arkada,! •. ,, .. J 
İki kafadar, böylece çifUiğe dönU- qon erdiği iıtida 

yorlar. Hasan o gece ba - Dün nıahkemedc jandarma kuman 
basını temiz'lemek ltararında - dıuu Ali ile Çoban Salih, §a.hit olarak 
dır. Fakat, babası Çorluya dJnleıımi§ler, hadiseyi yukandaki §e· 
gılttiğl için aradan bir gUn geçiyor. kilde anlatınqtlardır. MUddeiumunıi, totkik için dosyayı 

istemiştir. Muhakeme kf&lluncvvelin 
on dördüne kalmıştır. 

Ertesi gUn babası çiftliğe dönUyor. Bundan sonra suçlunun babası Meb 
Gece olUJICl\, Mehmet, Çoban Salihle met tarafından Poeta ile mahkomeye 

Ne buyurulur? YoKsa kendi.sinin bana gelmesini 
mi bckliyeyim? 

- Hapisancdcn çıkınca gideceği muayyen bir ye
ri yok kıl Ya izini knybedcrsck! Ya çrkar çıkmaz 
bir vapura bınip lstanbula filan giderse? 

- (.;ebındcki nnkdin altı lira ve ktisfır olduğunu 
dUn ağızından kaçırdı. Bununla seyahate çıkması 
ihtimalı yoktur ve nasıl olsa. Zonooııldakta kalıp bek 
byeccktir, Maamafih belki de olmıyacak i§ler pe
şme dU iıp bızi uramaz, belki civar ocaklara gi
der, velhasıl blzi kend:.:ıini kasabada arayıp arat
mıya mecbur bırakır, Onun için, haplsanqye tekrar 
uğnyarnk teklifinizi knbule kendisııi ikna etmeyi 
dUaünüyorum. 

- Pek ısabct olur Beyefendi, Bu 4ı biran ovvcl 
olup bits:n. Vakıo. derıJ.er tatilk~n Po1ntancde bu
lunmıya bir mecburiyetim yok. Fakat otelde yaşa
mak ve lokantadan gün do iki defa yemek getirt -
mek hem masraflı, hem de çok zahmetli bir iş, Ger
çi emin birini bıraktım amma, Polatancdckl evlınl 
d merak ediyorum. Şu halde size kaçta geleyim? 

- Bir buçukta. teşrif buyurun, olmaz mı? 
Ve bu konu mai.lan sonra dava vekili gidince, 

Seniha otelde kalmıya tahammül edemedi. Birden 
şapknsını ba.:ima ve mantosunu sırtına giyip dı~arı 
çı'i:tı, Sokaklarda uzun uıun, maksatsız, nereye .(;it 
ti !ine hiç dikkat etmeden yUrtldU, Yolda klınsenin 
yüzUnc bakmıyordu. Eskiden tanıdığı h~ç kimseye 
acaba tesadüf etmemiş miydi? Herhalde, kendlslni 
dul'durup hiç kimse konuşmadı. Belki saygı eaym!.,
Jnr, iht mal bir müsahabeycı girmeyi tamamlle li\
zummız bir znhmet bulmuşlardı. 

Ve birden, yokuşlar ~ıkarak, eskiden oturduklan 
evin tA önüne gelmiş olduğunu farkettl. Buraya 
doğru yUrüdüğUnü, buraya varacağım o hiç bilme
mi ti. Faknt belki de tahtcşşuurundıtkl bir kudret 
ve irade evvelden her şeye karar verip, onu evin yo
hın..fa vürütmüş, ona bu dik yokuşları cıkartmrs. 

lk' il Si l~t AINI !C iL. 11~'-
~-mmı''''!ii!/--48-

işte kasa.banın hemen nihayetine kıı.dar getirtmi§tiı, şeyleri kimbilir ııekadar pahalıya alacaktı! ;Elbise, 
U.kin Seniha bu e"\in önUnde bulunduğqnu farket- o.yakkabı, kravat, çamaşır, bunla.mı belki hepsini 
tikten sonra saik ve amillerle buraya kadar gelmiş mutlaka yeniden almak mecburiyetinde idi ve bun-
olduğunu artık dUşünmedi. Bunu lüzumsuz buldu, larıp en baNağı çc~iUeri jçin de kırk beş elli lira git 
Ve uıun mun baktı. Ev hep o evdi. Fazla eskimemiş, mez miydi? İş aranuya çalışırken geri kalanı ne'ka.-
sadc mavi boyası kararmıştı, pencerelerinde perde- dar zaman sürer, kaç gilne yeterdi? Softa bozuntusu 
ler bulunduğuna göre de boş değildi. Fakat pen - dava vekili, sakil yüzünde ncı, alaycı ve çirkin bir 
cerelerdeki perdeler hep iniktiler ve bu pencereler- tebessUrnle dlin: "ÜstU başı dökülüyor. Çıkar gık -
den dışuıya hiçbir ses çıkmıyor, taşmıyordu. Acaba ma.z bir iş bulncağma katiycn ihtimal vermem. Dam 
§iındi içinde oturanlar ne çc3it kimscler<li? Sonra galıuımı bir adam. Kaldınm UstUnc hic lekesiz in-
Scniha bu eve vaktile a.ğnbcyişinin kendinden, halin sanlar bile düşmUşkcn nereden iş bulacak!,, drun~ 
den ve istikbalinden nekqdar emin bir adam edasile yor muydu? Bir iş bulamadan parası tli'kcnerek ag 
girip ~rktığım, gelip gittiğini düı:ıündü. Bu evin yo- kalırsa artık ne yapacak, kimden yardım istiyecek_,, 
lund1 Seniha onunla beraber yürürse dalına biraz ne olacaktı? 
geriden, olsa olsa. uzun yıllar sndtıkatle hizmet et. Elllaine geımi ve vaktlle güp görmüş, hep itibar 
tikten sonra azat C(lilmiş eski halayıkların efendi· ve re!nh içinde yaşamış bir adamın yedibuçuk yıl 
leıinin yanında gösterebildikleri kadar bir vakarla işkence çektikten, korkunç bir ha.pis h%'atı yaşa· -
yilrllrdU. Şimdi, bu ayni şehrin fiOkııklarmdn, mu- drktan sonra hürriyete kavu3unca gidecek yer bula-
hakkak ki lime lime olmuş bir kıyafetle Halit nast1 nıam~ı. yiyecek bir lokma ekmekten bile mahrum 
insan iQlne c;ıkaca.k, nasıl dol!U}acaktı! kaldtnm Ustüne dUşmesi ne elim bir şeydi 1 

Bunu dUşUnUrkcn Senlhanın habrma yeni bir nok· Senihn: 
ta ~eldi ve şimdiye kadar bunu dUşUnmeyişinc şaş- - Yapmasaydı! Ettiğini buluyor. .Aşffte Knrıs1 
tı. Bir iş buluncıya kadar Halidln eline bekliyebUmek için elin evlAdıru kara topraklara sokmasaydı! Diye 
ve sarfedilmek Uzere yUz lira geçmesi de bir lAft n mırıldandı. 
ibaretti. Dava vekili UstUnUn bamıım dökUldUğünU Bu sözler, varlığını kaplanıryn başhyan acımak 
söylemem.iş miydi? Herhalde, kendisine verilecek duygusuna karşı ytireğini muhafaza edecek demir 
yüz liranın bir kısmı ile kılık ve kryafetini dUr.clt - • zırhlar oldu. Evet, Nüzhet, Nlizhete de ynzık olma 
mek mecburiyetinde idi. Zonguldnğın her şeyi ateş rnış mıydı? Ve ihtiyar kız içten içe hayrnn olmıya 
'Dahasına satan dükkanlarından ldmbilir ne ce.!rlt bile cesaret cbnemiş olduğu, bir dnkiknlık bir sada-

Ertuğrul Sadi Tek 
Tiyatrosu bu gece: 

BAKlRKOY'de 
Cuma gUnU ak§an.ıı 

Çamurda Zambak 
Vodvil 3 perde 

Ekmek Fiyati 
:J.tt.Pbul &lediyeaindın~: Teilini' 

sanin.iıı l 7 nai Ç"1"§amba. gilnWıd<'D 
itibaren BJ.riııoi Ekmek On kurut 00' 

t\ı.~ ~. ikinci ekmek on kqın.Jlıı 
francala on beJj kuruştur. 

kasını almak imklnı varken bunu da isteıniyerek 
kendi lhtiya.rUc reddettiği o masal şehzadeleri ka -
dar gUzel genci birdenbire görür gibi oldu. Zavallı 
çocuğun toprakta belki k~leri bile çüıiimU~tü. 
:Annesl Nurlyenin ise sevgili evladının matemile bir 
zamanlar Meta akılını oynattığını ve uzun bir müd· 
det Çamhcadaki bir eski ve Ucra köşke nefsini hi.P" 
sederek dışarıya hala adım atmadığını duyımıştu. 
:Acaba §imdi Zonguldakta mıydı? 

Seniha bir kere dtıha mırıldandı: 
..... Yapmasaydı! Elin evlAdına kıyma.saydı! 
Artık ağabeyisine karşı biraz evvel duyduğu mer

hameti tamamen yenmiş oldı,ığm.ıdan emindi. Ve 
dönüp ÇaI111ya geldifi zaman, saatin bir buçuğa J;cl
mcsini beklityemedi. Paha evvelden avukabn yazih:ı
nesine gitti, lsmail Kazım henllz yoktu. Lft.kln bir
kaç kere bUyUtülmUş çok acayip bir sabi hissini ve
ren katip yamağı, gaz tenekelerinden vUcuda getiril· 
nı.i.ş maaaBmm baffIIlda idi. Anca.k dizlerini aşan bU 
masaya yUzU koY\f kapanıp uyumasma imkan bu
lunmadığı için kocaman başile ge~ sırtını dıvara. 
naçar dayamış, uyukluyordu. 

- Oğulm, bey ne zaman gelecek? 
- Bey mi, n.erçde ise getr. 
Bey tam bir buçuJc saat sonra, ikide geld!. 
- Ne yaptınız efendim? 
lsmail Kizun çatık çelıreli.ydi ve edası biç te hilr 

mctkft:r değildi. Masıısının başına vakar ile geçtik • 
ten sonra: - Ne yapacağım? Bofuna kOfmuruıl di
ye homurdandı. 

- Anlıyamadım. Yani beş yü?J Urada Jsmr mı 
ediyor? §u halde ne yapalım? Farzı muhal vcrmiye 
razı olsam bile be~ yUı Urn getirmif değilim! 

- Yanınızda bu pıtra olşa bile artık faydaaızdrr. 
Vaktile daha inşııJ1ı bir fiyat teklif c~eydiniz bU 
vaziyet belki de hasıl olmıyncukt:ı ! 

Senihnnın f evknUi.de cam sıkılmı~U; 
• <Arkası var) 
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TAN 
Gündelik Gazete 
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T.AN•m hedefi: Haberde, fikirde, 
her şeyde temiz, dürüst, samimi 

olmak, kariin gazetesi olmıya. 
çalıgmaktır. 
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ABONE BEDELi 

TUr1d70 Ecnebi 

1400 Kr. ı Sene 2800 Kr. 
750 a O AJ' 1500 a 
400 a 1 AJ' 800 a 
150 a 1 A7 300 ıt 

Milletluarut poata lttfhadma dahil obm· 
Yaıı memleketlor icia 30-16-9-3.5 liradır. 

f ONON MESELELER il 
lngilterenln Son 

Teıebbüsü 
lagllls .ıBatvektnnbl 80ll nadmnda

li 1lbaau berine lngllte1" ile Berin 
:te Boma uumda 80ll htr anı.,... 
~JW.P'IMNdır. 
..... B.,veldll öt.edmb.t Alman 

1- ve Jtaıya ne anlafmo.k taraftan
dır ve fbmnm mlln*öu oldıuğma ka
lddtr. Bu lwlmnd• .. gllls bhkteel 
ikiye aynlımwtır. Bir .... bu Jmk&.. 
.._ inananlardan mürekkeptir. Bir 
lasını böyle bJr Bıtimeü gayri varit 
göl'lllektedlr. FWaLt Başvekil öyle Js. 
t.ediğı ~ son bir t.ecriibeye muvafa
kat edllmlştlr. 

lıag1Jtereyl Almaııya ile koaupnaya 
levkeden en büyük imli, AlmllDY• 
llJiı son gtinlenle müstemleke meee
le&1ne verdiği ehemmiyettir. Jt.alya
.._ ll.abe§ muvaftakıyetinden aoo.ra 
4lınanya müatemleke sevdaama dil.' 
ttı. Zaten dahilde iktıwli w.ziyeünfıı 
bo&Wduğwıa ve ham madde bulama
lrlas111a kartı, batkı tatmin için ~tls
t.e.nıeke dal11Ulı ortaya atmak lir.mı 
dı. Jki aydır btitüa Almallya bu me
Bele De meşguldür. Köylere kadar bü 
tiin IO~ AJınanyanm llrii$tem
leke thtiyaaoı anla.tıan ıaffşter asılmış 
t.q.. Biitiin AJma.n gazeteleri bu me
leleye sütunlar ayır.maktadır. 11atti. 
llıtıer.ln Bay11tağı topbye.rak Versay 
bıuaJıedeslıııbı bu mesleye ait olan 
~d~bılıı de htııw.i\ kal"Q}Nığuu i-

&Jd ~ ~sremi~eri Fran
aız ve ftigiUzlerio ıeliftdedlr. Bu sebep 
le Ahna.nJanııı mllstemleke davası In
gilizleri 'llinlrlencıtriyor ıve kızdınyor. 
ltıgJterenJıı möst.emlekelerinden bir 
losm.u terkeDnlye mecbur kalması 
1htlnıali llıgilbJln aklına sığmıyor. 
li'a.JcQt Bitler flmdiye kadar her dedi
ğiQJ yapmııtır. Müstemleke meeelesi
ııı eline ıalınca bmıu da mutlaka btr 
lıetlceye utaştırmaık istiyeeektlr. itte 
lncutereyı ko1'nltllı ve teli§& dilJü
~ de budur. 

lııgilfz Biı§veıkllinfın Almuıya ile '°' bir ... ı..- tecrübesi ya.pnıeJı it 
te.nesı de bu sebeptendir. 
ltt §lındı Berliade Bitlerle Lord Ba-

'ka &rasmda kOOUfUleaak me&el8"' 
~ bıatmda mlistemleke işi vardır. 
~ llla8ıl bir hal ~i bnhmarağı 

~- merak edilecek bir mese-

Bu Ve&lle De Allmmya ve ltalyamıı 
0
tt.aya attığı diğer meselelere de te

:--- eclUmesi muhtemeldh'. Bu ııııese-
6lerııa batmda Çekoslo\'tı.kya, A vua-
~a ve orta A vrıupa meseleleri var. 
~ • Aın.uıyamn bir gayem de Orta 
cıe-.~ya yayılmaktır. Ve Inglltere-
8e bu yayılma müsaadesini alabilir; 

belld müstemlekelerden de l'&Zgoç
~!e :razı olabilir. Bbıaenaleyh Ber
~ 4frlka ııriiltemlekeleri hesabi· 
Mh~rt. Avrupa devletler.inin feda 

--uae&I ihtimali de vardır. 
~~ lfallfWıllJıD BerJinden sonra 
....._Ya &itmesi ihtimali va.rdır. Bu
~ da lapaya '\'e Akdeniz mescle
ıı.. 0•U§ulacktır. Bugün Ingllterenln 
~..ı.. istediği şey sadece Akde
blQı e llel'best dola.'1Lbllmekttr. '.l'ale
ld bq kadar basltıeştirdikt.en '\'e 
~~ bu kadar teva:ıua düştük
~ '«>nra lllgilterenin ltaıya De şlm-
ın1ı .... ~ lllllatma tem.in etmesi de 

~·l.IQlbdür lJ:- lln~termln boşmda bir de 
~eıa ~ llleseıle&i vardır. Orada fi. 
.leleı lııe lhişmeden evvel Avrupa me 
~ fll't:ıJ haUetmeei bir zarurettir. 
"-':,- l'e BerUn milza.kerelrl biraz 

lnıa lllalmatıa icra edllecekUr. 
'tas ıa..., lnlfltere, Bertin ve Roma 
l1ılı Dıda ceryaa edecek mtlzakerele. 
htaıb~~ı lbud~. Diğer bir aa.f
~-... va.rdır ki, o da. lnglllz Blya 
t_. bir ~e aittir. Buuu da dl
~YI-. giba mevzuu t.ı&Uetmek tik-

ZULUM VE 
VAHSET 
YILLARI 

E ski devirlerde, bilhuaa 
orta çağlarda aaraylar

da hükümdar hazinelerinin ya 
nmda birer de kelle depoıu bu 
lunurdu. Geçen rünlerin ıüa
leyici ve büyüleyici bir rolü 
vardır. Ölülere kartı hüınü ·zan 
ve onlan hayır ile yadetmek 
terbiyesi, ıeçen her sünün fır 
çuma biraz penbe renk ve fü. 
aunverir. itte Omeyye ve Af>. 
buofullannm tarihi!.. Orada 
her halife bir velidir ve li.yuh 
tidir. 

Onla.mı devrinde ümmet refaha 
ulqmış, Y\lrtlanndan servet taş -
mI.f, kuzu ile kurt kardeş olmuş, zu 
l~m zenbiUe göğe çekilmiş, bir fel
lah başında altın tepsisile Arap çö
lünü baftanbqa geçmiş, reaya a-
sayıif içinde yüzmüş... • 

Dünkü terbiyenin gözlerimize 
taktığı gözlük bize maziyi i§te böy 

T:A N 

••• •• 

le PEl8ı>ernbe gösteriyor. Senelerden 
beri devam eden telkin nıhlan bü-

f.1n\~:ı1~clerin ellserindeAkf RAYLARDA 
=:p=~ 

~ş:::~1~sA~1 BASI 
Kafarnıım içi· " " 

~~~ H A Z ı· N E L, E R 1 gerdiği pembe t11-
lü yırtalım. Ve 
yırtalım da ıöyle bir bakalım. Ne 
feci ve tüyler Urperticl sahneler 
göreceğiz: 

Peygamberin kabilesinden olan 
12 inci Emevi Halifesi sarhoş Velit 
bir gece şarap kilpilniln dibinden 
kalkmış, eliode bir musaf olduğu 
halde sarayına gelmişti. Kura~dan 
tefeül için bir y:ıprak açınca ınat
çı ve zailin kimleleri fena i.kibetle 
korkutan ayeti gördü ve hemen ne
dimlcrine emir verdi. Kuranı bir ye 
re astırdı ve yayına davranarak üs
tüne ok yağdırdı kuran param par 
aç oldu. Sonra da dört mmrama 
ıunlan söyletti: 

- Sen Cebbar ve inatçı kimsele 
ri korkutuyorsun öyle nü? !.şte ben 
onlardanım. Ha.,r günü Ta~a k~ 
vıuştuğun zaman ona de ki: Beru 
böyle param parça eden Velittir. 

zümrüt bir kadehle uarap içerdi. 
Halife Velit bu kadının şarabhar 
lığını iki beyitle ebedileştirmek is-
temiş ve: . 

- Dinimizi soruyorsunuz. Biz 
Ummü Hakimin dinindeyiz. Tapa.
nağınuz ,araptrr. demiştir. 

Bu Velit bir gün sarhoş olarak 
sabah namazına gitmişti, biır cari-

41yesine aank sararak mihraba ge
çirdi ve orada zevkini tamamladı. 
Dimeşk Eyübilerinden Şeraiet -

tin hanın oğlu ElmeUk-ün-Nlsır 
sarhoş olunca k0leler1ni mancını
ğa koydurarak havaya atar ve ya
hut onlan §işlere geçirterek diri di
ri kebap yapar ~ yağ kokularile 
tarap içerdi. 

askerle Ze)'de hücum etti. Zeydin 
askeri kendisini bıraktı. Müthiş bir 
savaş başladı. Serseri bir ok Zey 
din tam alnına saplandı. Bir de -
mirci çağırdılar, oku alnından çı 
karttılar. Fakat biıraz sonra öldU. 
Onu arkadaşları bir yere gömdü -
ler. Mezan belli olma.sın diye fuı -

tünden su akıttılar. Fakat Kftfe E
mfri onun kabrfnl buldurttu. Cese 
dini çıkartarak şehrin meydanına 
astı. Ceset darağacında kokmıya 

başlayınca ateşe v:unıp yaktırdı. Kil 
lünU Fıratın UstUne savurttu. (1) 

• bni Hallikan çok tuhaf bir 
1 kelle hiklyesi anlatır: 

AblUlmelik bin Mervan Kftfede 
bir divanda oturuyormuş. Kendisi
ne Muaa.b lbni ZU:beyrin kellesini 
getirmifler. Yanında bulunan lbni 
Omeyr titrerniye başlamış. Abdül
melik sormuş:; 

- Niçin bu kadar korktunuz?. 
Muhatabı cevap verir: 

- Allah saklasm EmirUlmUml
nin ben bu divanda Ubeydullah ib
ni Ziyad ile otururken Hazreti Hü
seyinıin başı getirilip takdim edildi 
Daha sonra yine burada Muhtar 
bin Ubeyd ile bulunyordum bu se
fer Übeydullah ibni Ziyaclın kelle
si getirilcli. Bir müddet eonra Mu
sab lle bu divanda koDUfllYOrduk 
Muhtarın kellesbıi getirdiklerini 
gördüm. Şimdi de sıra ile Musabın 
kellesini huzurunuzda görüyorum. 

Abdülmelik bu hikayeden teşeüm 
etti derhal oradan kalktı ve divanın 
yıkılmasını emretti. Bu tarihler • 
den itibaren gerek Emeviler, gerek 
daha sonra Abbastler devrinde baı 
Jteemek ve kelle yetıi9tirmek bir l
det hükmUnü alnu,tı. Hili.f et sa-
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FIKRA 

• Tamamlama 
Uzaktan, rJfttlk yollarm<lıw Anka-

ra.ya doğru balnnız: yılanmızl AJt. 
ka.ra kalesinin yaıımdald bir iki ~.P" 
lak dağı, ağaçlamak, sefil Asya ker
piçlerkıl bu sırtlar üstünden sllpür
mek 18.zımdır. Bunlar böyle kalırsa, 
modern Ankara, mamza.ra olarak ~·ı>
la.k ve ha.rabe haklmlyetl altında ezil
mekten lmrtulmıyaca.ktır. 

Bu tepelerden blrlıoln telsize ı. 
kam cephesinde geniş bir bağ ve orta 
smda bir ev var: kejlle, böyle yapd
rna.k şartı Ue, bütün o topraklar pa
rasız dağıtılsaydı! 

Herkee a.rsa fiatından nereye k&
çacağou bUml)or: takat hi.lii, Anka
rada tarla fia.tma geniş ve toplu arsa 
lar almak imkim vardır. Bari aykı
n bir yerde böyle bir lıkl bin e~ lik 
veya. kullibelik bir tar!a almsa., ken
di emeklori Ue kulllbe kuran kimse
lere buradan hatta parasız topra.k ve 
rilse, yapbkla.n binalar, velev kulübe 
de ol.salar, mühendis veya mimar kon 
trolU altında biraz lntbama sokulsa
lar ... A\TU}la neJıirlerine girerken, 
böyle bahciva.n ba.raklan görmez mi-l siniz? - FATAY 

raylarında kellelerin sa~anmas~ i
çin hususi hazine er tesıs edilmişti. 
Her kelle ayrıca bir sepet iıçlnde 
ve UstUnde ayrı bir etiketle burada 
hifzedilirdi 

B üyük Selçuktterin Irak kolu
nun aon hükümdarı olan 

Tuğrul hakim bulundıığu bölgede 
sultanlığın yalnız kendisine hasre-. 
dlılmesini istediği için Halife ile a
rası açılmıştı. M 1188 yılında Heme 
danda Halife ordusile çarpıştı ve 
bozdu. Yakalanan Halife ordusu .. 
nun başkumandanı ibni :YunUSUD 
başı kesilerek Tuğnılun yanma~ 
tirildi. lbni Yunusun ba"1 kabaktL 
Kelleye kenarlan zilli bir soytarı 
külfilıı giydirilerek halka gösteril·· 
di ve alay edildi, Altı aene ~nı_ıı 
Harzemşah Tuğrul'dan Halifenın 
intikamını alıyordu. Rey'de çar .. 
pıştnar. Tuğrul 6ldUrillmliştU. Kel 
lesi kesilerek Bağdada götli.rüldil. 
Ve ı:uıraym kelleler hu.i.nesine 
kondu. Balmumuna bdtmlan 
keli~ 1204 yılına kadar burada du• 
ruyordu. Yalnız fareler b .&rnunu 
yemişti. Sarayda çıkan bir yangı;n,.. 
da bUttln hazine ile beraber yandı. 

• 
Orta~af Şark mfnyatUrbrlnd• 

birçok ke!le hazinelerine ru ;•anır. 
Topkapı aaraymda İran, A.::'&p ve 
Türk Il')İnyatUrlerinde ket1tden 
yapı1mtf> birçok kuleler görUrUrz. I 
Osmanoğullan zamanında da htl• 
kUmdara vo saraya kelle yetiştir
mek için husus! te,kiW: vardı. 1 
Kelleler balmumlu kıl torbalar için 
de saraya getirilir. Gümüş tepsi i .. 
çinde Hünkara sunulur sonra da 
cellA.t çeşmesinın önündeki ibret tat 
1armm üstünde halka teşhir edilir-

di. 

(1) Kitablllfahr. Mmr tabL Sahife 111 
(2) VefiJatlili,.n Cilt 1. ahife 284, l'tb

ınr tabL 

O nuncu Emevi Halifesi Hi • 
pm'm Türk kanı içmekten 

kanıksıyan zalim valisi Haccaçın 
yerine geçen Halidi Kasri; kurana 
ehemmiyet vermediği için ezber!~ 
merni(ıü. Fakat bir konferansm<ıa. 
yanlJ§ bir ayet okuduğu için sıkıl: 
mıştı, Arkada§lanndan birisi dog 
ruldu: 

M uavıiıyenin Jrumandanlarm • 
dan Artatoğlu çocuklan 

kuzu gibi boğazlamaktan zevkalır
dr. AbdUlmelik bin Mervan kan içi 
ci bir halife idi. Hele onun valisi 
Haccaç tam 120 bin Türkü boğaz.. 
latrnı,tr. ÖldUğU zaman zindanla -
nnda ~berisi Türk olmak üzere 
80 bin mahpus vardı. Bunların 30 
'bind kadındı. 

Ayvahk Tütüncülerinin Bir Dileği 

- kmirim sıkılmayınız. Bunun 
ehemmiyeti yoktur. Kuranı e~~rle 
miş hiç bir akıl sahibi gorme-
dim Onu ancak ahmaklar kafası· 
na korlar. Dedi, Hatip te bupu şöy 
le kar,ıladı-

- Pek doğru söyledin dostum. 
Abdülmelikin - Halife olmadan 

evvelki - 9<>hreti mesçit güverci
ni idi, Kuran elinden ve dilinden 
düşmeedi. Hilafet postuna oturun 
ca kuranı elinden attı ve: 

- Sen.inle bu en aon münasebe 
timdir. Ebediyen aynlıyorum. De
di. İ.fte bu mesçit güvercini Hal~e 
Kabeyi ınancmıkla yıktı, Ki.be~ 
UstUnde ıarap içti. Peygaınbe~ 
meaçidinin içinde Ha.ccaca; lJfııi 
Zübeyrln kafumı kestirdi. 

H alife Hifamtn kansı ve Ha· 
life Yezidin anası Ummü 

Hakim sarayı meyhaneye çeviren 
bir kadındı. O; seksen mıskal ağır

lı da 

. Enıevtler muhaliflerini yalnız öl 
dünnekle kalmazlardı. Ölünün ba
şım mtzrağm fuıtUnde gehir nehir 
dola.ştınrlar, cesetlerini de kala
balık halk kütleleri önünde param 
parça ederlerdi. 

Önümde mahezlerimden 1bni Tak 
taktnin (Kitab-Ul-fahr) ı var. 
Ha.life Hipmm hal tercümesini o 
kuyorıum:Hazreti Alinin K'Mede 
bulunan torunu Zeyd daima hila
f ete liyakat ve ehliyetlnl söylerdi. 
Halife H.işamm Knf e valisi Yusuf 
bin _ômer onu sfkıttırdığı ~in Me 
dineye gitmek Uzere yola çrkmıştı. 
Fakat Kftfeliler onu durdurdular: 

- Nereye gidiyoraunuz. Tam yüz 
bin kılıç sizin emrinU.e hazırdır. 
Şurada bir avıuç Emevi kaldı. On 
lan ~!eriz, senin hlllf etini .ılln 
ederiz dediler. Fakat vali Yusuf 

Ayvalık Hayrettin Pap. mahalle
sinde 52 numarada Yusuf Genç im· 
r:asile Y8Zıhyor: 

- Ege iktısadi bölgesi içinde bu
lunan biz Ayvalık tütün müstahsille· 
rinin bir dileği var: lki ecnebi kum
panya tUtUn mübayaası için piyasa· 
rnıza gelmlşlerdll'. Fakat, bazı kim
selerin bunu fmıat bilerek spekttlls 
yon yapmak makeadile propaganda
ya giri§tiklert ve müstahsili mrara 
uğratmak eaaalannı hazırladıkları 
gözden kaçmıyor. Buna karşı vak
tinde tedbir alınmazsa, ttltünU mali
yet fiyatmdan çok düşUk satmak 
mecburiyetinde kalacağız. Bu ba
knndan alakadarlarm nazan dikkati 
nl celbetınentzi rica ederiz." 

• 
lostancnda Ilı 

Ortamekte1t isteniyor 
Bostancı, küçUk Yalı, Suadiye, 

Erenköy ve civarında oturanlar, 
Bostancıda bir orta mektep açılması 
hususunda Maarif VekAletine ve Is
tanbul Villyetine 150 iınzalı birer fs 

Gebze kazası ve köyleri, Danca, 
Tuzla, Pendik, Kartal kazası ve köy 
leri, Bostanct, Suadiye Erenköy na
hiyesi ve köyleri dahil olmak Ur.ere 
Anadolu yakasmtn en geniş bir mın
takasmı ihtiva eden ve kilometreler
ce uzanan bu saha dahilinde bir tek 
orta mektep yoktur. Orta tahsilleri
ne devam etmek fstiyen çocuklan
mız, bu kadar uzak yerlerden kalka
rak kışın yafmurlu, çamurlu. karlı 
günlerinde KadıköyUne gelmeyi göze 
aldrklan halde, birinci ve UçUncU or 
ta mekteplere yapılan bUyUk izdiham 
karşısında menfi cevapla karfl'a§l
yorlar . 

Bostancı, banliyö hattının Qrtası 

olduğu gibi, bu civarda aon seneler
de yüzlerce inşaat yapılım1 ve birçok 
mahalleler meydana gelmiştir. Esa
sen, merhum Evkaf Nazın Hayri ta
rafından, merkezt vaziyette bulunan 
Ukmektep civarmda bir arsa satın 
alınarak ortamektep ibtiyacınıt tah
sis için teberrU edilmiştir. Bu itibar
la, mahalU ihtiyacın k~ılanması 1-

arsada kurulmuım rica ve temenni 
ederiz." 

• 
CEVAPLARIMIZ: 

"l. H." jm:r.asile mektup gönderen 
okuyucumuza : 

''Yeni Barem kanununun esaalan 
kati teklini almamı,tır. On Uç, on 
dört ve on beşinci derecelere hangi 
memurların dU§tUğU katiyetle belli 
değildir.,, 

• Slvrihisara deczacı Bahri Der-
man'a: • 

"Ef ganistanm doktora olduğu gi
bi eczacıya da ihtiyacı bulunduğu 
tahmin edilebilir. Bunun için Efgan 
sefirliğine bir mektupla mUracaat e
tierek vaziyeti öğrenebilirsiniz," 

"Bir tiyatro amatörii" imzs.Sle 
mektup yazan karllmize: 

'.Şehir tiyatrosu, Operet kısmım 

lağvetmiş değildir. Yalnız bu sene o
peret oynanmryacak, yerine komedi· 
ler temsil edilecektir. Gelecek sene 
operet tlyatrosunun yeniden açılma-

heldenehilir.:._" _______ _ 
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Türkiye futbol birinciliğini kazanan Bafra takımı 
oyuncuları bir arada 

Türkiye Birinciligi 
Final Maçı 
Dün Neticelendi 

Bafralılar I, lzmit Takımını 3 - 1 

Yenerek Şampiyonluğu Aldılar 

Enosis 
Takımı 

Geliyor 

1 
Milli kümeye iştirak etmiyen 20 

mmtaka arasında tertip "edilen ve A
l d~a, Samsun. Manisa, Afyon §ehir-
lerınde ~p ~açlan yapılan Türkiye 
futbol bırinwikJerinin finalleri An
karada Uç gündür devam etmektedir. 

Grup şampiyonlan arasında ilk 
maç, Adana İdmanyrdu ile tzmit Ak
yeşil arasmda oldu ve Izmirin 
kuvvetli klUbü Akye§il bu maçı 

9-1 g"bi yilksek bir sayı farkile ka-
Atinada Türkiyeden hicret edenler zandı. İkinci maç Bafra spor ile Ba

tarafından teşkil edilen Enosis Yu - hkesir İdmanyurdıı arasında yapıldı. 
nan takımı, iki maç yapmak Ur.ere Bunu da Karadenizin enerjik çocuk
Fcnerbahçe ve Güneş klüplerine mü- lan 3-1 kazandılar. Milli küme ha
racaat etmiştir. ricindeki mıntakalar arasında Türki-

Şimdiye kadar §ehrimize gelmemiş ye birincisini tayin edecek final ma
olan bu Yunan takımının lstanbulda çı da dün Ankarada yapıldı . .Muha· 
uyandıracağı alaltll)'! göl'XSnilnde bu- bfrimzin bu husustaki telgrafı şuaur: 
lunduran Fener ve Güneş organiza- Bal . , 
törleri bu teklifi esas itibarile kabul ra takımı f'lnlptyon o.da 
etmişler ve Yunanlılarla muhabere-! . Ankara, 16 (TAN) - B

0

ugün §.e
ye girişmişlerdir. hır stadında Bafra takımı ıle lzmıt, 

Adana takımı ile Balıkesir takımı a
Enosis takımı bu ay nihayetinde 

fehrimize getirilecektir. rasında final maçları yapdmıştır. Ev 
veli, 12,45 te hakem Saimin idares•n 

Güreı Pro9ramını Tesbit 
Etmek için 

T. S. K. lstanbul Bölgesi GUreş A· 
janlığmdan: 

1937 - 1938 yılı güreş programı
zı.m tanzim edilebilmesi için bölgemiz. 

de mevcut güreşçi sayısının tesbit e
dilmesine lüzum görUlmUştUr. Bunun 
için güreşçisi bulunan klUplerden: 

1 - Ellerinde lisans olan güreş
çilerinin lsans ve bölge sicil sayılan-
nr. 

2 - Lisans alınmak için müracaat 

edilmiş olup henüz muamelesi tekem
mül etmemi§ olan güreşçilerin de böl 
ge sicil sayılannı gösterir bir cet -
velin 1.12.1937 gününe kadar Güreş 
Aja.nihğma göndermeleri önemle rica 
olunur. 

Uç Eroin 
Kaçakçısı 

Yakalandı 
GUmrUk Muhafaza memurlan, Ra

miz isminde bir eroin kaçakçısı yaka 
lamışlardır. Ramizin belindeki kemer 
de eroin eakJamıya mahsus tertibat 
olduğu görülmüş, içinde de eroin bu
lunmuştur. Ramiz, eroinleri Topal 
Şükrü isminde birisinden aldığını söy 
le:niş, Şükrü de Ramizin yakın arka
d:ışlannd:n Mümtazla beraber yaka 
!anarak mahkemye verilmiştir. 

Asım isminde biri de. eroin kaçak· 
çılığı suçundan AdJiyeye verilmiştir. 

Is anbul Defterdar Muavini 
Açık bulunan ikinci umumi müfet

tişi k maU mUşavlrliğine Istanbul 
defterdar muavini Cemal Yorulmaz, 
Istanbul defterdarlıiJ muavinliğine 
de Divanı Muhasebat birinci sınıf mu 
raklJ)!armdan lbrahim tayin edilmiş 

rdi 

de Adana Balıkesir takınılan karşı
laştılar. Balıkesirliler 4 - O maçı ka
zandılar. 14,50 de Bafra ve Izmit ta
kımları karşılaştı. Birinci haftaymda 
Izmit 1 - O galipken ikınci haftaym 
Bafra takımı Uç gol atarak mr.çı 3-1 
kazandı. Bu suretle grup birincilikle 
ri maçı neticelenmiş, ve Bafra takı
mı §ampiyon olmuştur. 

Bafra takımı, cumartesi gUnU sa
at 13 te Ankara Gençler Birl"ği ta
kmu ile hususi bir maç yapacaktır. 

Avrupa Yüzme 

Şampiyonluğu 
938 ağustosunda lngilterede Vamb 

by yUzme havuzunda yapılacak Av

rupa yUzme şampiyonası için şimdi
den 10 millet enternasyonal f ederas
yona kayitlerini yaptırmıştır. 

Bu milletler Macaristan, Almanya, 
Felemehk, Yugoslavya, Fransa, Da
nimarka, Avusturya, Norveç, LUk -
semburg ve Belçikadır. 

lımir • Bahkeslr Güreı 
Karıtlaıması 

tzmir güreşçilerinden 10 kitilik bir 
kafilenin Balıkeeir güreşçilerile kar
şılaşma yapmak üzere Bahkesire git
tiklerinden evvelce bahsetmiştik. 

tki takım pazar günü Balıkesir Hal 
kevi salonunda bUyUk bir kalabalık 
önünde karşılaşmışlar ve Balıkesir 
gUreıqc:leri İzmirlileri 5-2 mağllıp et 

mişlerdir. 

lncıillzler Finlandiyadan 
Antrenör Getirtiyor 

İngiltere atletizm federasyonu mil
li taknn atletlerini yetiştirmek üzere 

Finlandiyamn en yüksek antrenörle

rinden Armes Valstey'i angaje etmiş 
tir. Bu antrenar, milli atletleri bilhas 

sa orta meeafe kofUlarile mukavemet 
yanşla.n için hazı:rbyacakbr. 

TAN 17 - 11 - 937 

Uzak Memleketlerden Hikayeler: 1 
ALLO!. 

ALLOI. ELBURZ DAGLARINDA 
Tekirdağll 

lstanbula Geldi BiR GECE 
Milliyimn nasıl olup ta üçün

cü kere k.arşıla§mada yenemedi
ği Hintli Ue Teldrdağbnıll çarpı
§a('.ağmdan bahsedilmekteydi. 

Yalnız Tekirdağlı Ist.a.nbulda 
olmadığı i!;ln kendisilLe maçı ka 
rarlaştırmak Uzere Hava Kunı
mu tarafmdaıı teJgra.f çekilmiş· 
ti. DUn Tek!rdağlıyı Istanbulda 
gördüğilmllze naznuı, Hf.ntll gU
reşlnkı bu hafta yapılmasmın im 
kin dahiline girdiğini a.ııladık. 
Şunu ehemmiyetle kaydedelim 

ki, bu gilreşbı meraklılan fazla.
dır. Mevsimin kışa doğru llerle
dJğinl hesaplıyarak fırtına ve 
yağmur gibi blr lrıza ile karş•
la§mamak ve L,ı sigorta.ıamsk 1· 
ça mUsabakarun kapalı bir sa
londa yapılması daha muvafık 
olur. 

Siyah ·Kaplan 
Almanı Yine 
Yere Serecek 

Bu tahta barakada altı kişi
yiz... Beşimiz bu boyasız 

tahtadan barakaya fırtınadan kur 
tulmak için banndık. Altıncmıız 
zaten bu barakanın içinde yaşıyan 
insan. 

Sekiz gUndenberi yağmur yağı
yormuş. Sekiz gündenberi süren 
bu müthi§ yağmur Elbürz dağla
nnm tepesindeki buzları çöztiyor. 
Ve seller önlerine kattıkları toprak, 
ta§, ağaç, ve her biri on, on beş 
tonluk kayaları otomobil yolunun · 
üstünden bulutların altında dibi gö 
rUnmiyen bin, iki bin, Uç bin metre 
derinliğindeki uçurumlara atıyor. 

Sağı böyle uçurum. Solu, uçları 
gökleri delen sonsuz ve yekpare gö 
rUnen kayalardan bir duvar oıan 
dağ yollarında otomobiller ilcrileye 
medi. 

Evvel! yolu tamir eden amelele· 

rin yolun bir ke
narındaki çadırla 

nna i tica ettik. 
Şimd yol işlerini 
idare eden mühen 
dise mahsus olan 

FIRTIMA 
Ak§amdanberi 

De§ yo cu homur
ianan dağlann 

bir kenanna ya
pılmış olan bu . 
küçük barakada 
kabusu hatırla

tan bir korku 
içinde her an dağ 
lann üstümüze 
çökmes\ni bekli
yoruz. 

barakadayız. Bu
rada benden baş
ka beş k;.şi var. 
Bunlardan biri ba 
rakasma banndı
ğanız genç Iranlı 

~ Yazan: 
~ Suat Derviş 
~~""" 

mühend:s, UçU A vnıpalı birisi de 

tenine bakılacak olursa ya bh: Ef

ganlı veya bir Hintlichr. Bunlar

dan üçUnU esasen girdiğim zaman 

burada buldum, diğerlerinden biri 

benimle ayni zam.anda geldi. 

Ortada geniş bir mangaJ var. 

Mangalın içinde nar çiçeği rengin

de bir ate1 yanıyor. 

_By, -l'.lkılan. U>hHkeli 11olhrdL. 
yolculuğa devam edemiyen insan-

ların hepsi, bu ateşin etrafıru çe

virmişler .. 

Dı§anda fırtına bütün giddetile 
devam etmekte. Dağların homurtu 
su, sellerin önünde köklerinr.len ko · 
pup sürüklenen ağaçlann, toprak 
ve kayaların iniltisi insana deh
§et veriyor. OnUmU7.den giden bir 

otomobil bir virajda bin metreden 
derin bir uçurumu örten bulutla
rın içine düşüp kayboldu. 

Ameleler ve §Oförler uçurumun 
için~ dU§enle:tın 1mdadma 2iWler •• 

A.J11U.& a.U4yı~. UU :r.ö~UJU -Jil,-ı a ........ n.a 

za kattığı ürpertiler içirıde sesaiz o
turuyoruz. Sinirleri yerinde bir 
yolcu yok içimizde. Bunun için pet 
rol li.mbasmın 11ığı bir.e bu kadar 
kasvetli ve kaynıyan semaverin fı
kırtısı bu kadar sinir üzUcil gali-

yor. 

Tahta baraka, dört köşe ... Dört 

köşe baraknın bir kenarında por

tatif bir karyola, yine portatif bir 

masa ile iki sandalye var. Bu san

da'yele~in birinde ben oturuyorum. 

Oteki sandalyede yolcuların en ih
tiyan ... 

Buraya girdiğiınizdenberi hemen 
, hiç konuşmamıştık. Biraz evvel yol 

culardan biri, kısaca: 
- Müthiş olmalı, dedi. 

Broclok 

Bir Fransız gazetecisi sa bık cihan !fi!!!!!i!ı!!!!!!!!!l!il~!i!!!!iii!!!ii.!!iii!!!!!!!!iiiii!!l!!!!!!!!!!!i!!!!i!!!!!!!i!ii!!!!!!!!!!!!~!!i!ii!!!!!!!i!l!!!!!!!!i!!!!!!!!!i!~!!!!!!!~ 
şampiyonu Bradok'la fevkalade bir 
mülakat yapmıştır. Siyah kaplan na
mile marul otan Coe Luviz ile Alman 
boksörü Şimeling arasında yapılacak 
olan Cihan şampiyonluğu maçında 
hangi tarafın g~lip gelmek ihtmali 
daha fazla olduğunu cihan şampiyo· 
mı Bradok'tan daha isabetle söyli~
bilecek salahiyetli insan azdır. 

Bradek, s:yah kaplan tarafın
dan mağliı.p ed1lerek şampiyonluğu 
kaybetmişti. Meşhur mUsabakasmı 
ve zenci hakkındaki kanaatlerini 

Fransız gazetecisine §Öyle hulba et

miştir: 

- Arap profesörün bUtUn tahmin
lerin fevkinde bir dövüşçü olduğunu 

onunla dövUşUrken anladım. Ben de 

Alman boksörü ve diğerleri gibi ı..u

viz'i acemi zannetmekte idim. Ne za
man olsa sağ yumruğumu çenesine 

vuracak fırsat bulurum, diyordum. 
Maç esnasında yüzlerce defa tec

rübe ettiğim sağ yumruğumıu Zenci 
maharetle def etmeyi daima bildi. 

Beni yere seren sağ yumruğun na

sıl geldiğini anlayamadım. O kadar ı 
seri vurdu. Yalnız gözlerimin karar

dığını hatırlıyorum. Ondan sonrasını ! 
soyunma odamda beni ayılttıklan va-

1 

kit gördüm. Yine orada dünya şam

piyonluğumu kaybettiğimi anladım. 

Ben Almanı da bir çok defalar tetkik 

ettim. Zannederim, hatta kaniim ki. 
bu seferki maçta Siyah Kaplan, Al

manı paçavraya çevirecektir. Birinci 

ma.çtc.ki mağllıbiyeti ihtiyatsızlığm -

dan ve kendine pek güvenmesinden 

oldu. Şimdi Zenci, Almanla karşılq

tığı zamandaki aceleci ve çocuk halli 

dövüşçU değildir. Büyük bir şampi
yon evsaf mı almıgtır. 

BiLMECELi ZABITA HIKA YESI 

Semihayı 

Cezmi mi 
Öldürdü? 

- Cezımaln başparmağı ile ta 
ha.det p&rmağıııım izlerini o.. 
yan Sem.lhaya alt dairenin uıab 
tan iizerfmde tesblt ettik. An.ah
tan da &pa.rtıma.nm dıı; avlusun 
da bulduk. 

Komiser, Müddeiumumiye bmı 
Lan anlatddacı son11a il&ve etti: 

- Parmak lzlerlnl tes&it et
tikten sonra Clemılyl arattım. 

blr saat önce de ya.kaldım. 
Müddeiumumi biraz düşündük 

ten eonra: 
- O halde, dedl, hidlseyl ye

nklen ca.nlancbrablllrb. Siz yaka 
Jadığmız bu adamı dörtte Bayan 
Semlhaaın apartımanma gettıt

nlz. 
Müddeiumumi saat öç buçuk

ta maktul kadRUD apartmıaıım

da buJwıuyordu. Çünkü Dk tah
kikatı yalnız başma yapmak ltl
yadmda idi. Faka.t apartımanm 
idildi gU~llikle işledi~ için biraz 
durakladı ve düştindll • 
Apartnnrmın lçtne girince 

maktul kadmmı önttnde durdu ve 
kendi kendine: 

- Bu kadmı öldtlrmek mühim 
bir iş. ÇilnkU kadm 110111 derece 
uzun boylu. Kadmı kendls!tıden L daha kı• boylu bir tu1amm vur 

~ 
ç_- ·' 

doğu, kurfllBUll yukarıya doğru 
hareketinden bellL .. Kadınaı bi
rini bekledlğl ve vakit geçimıek 
lçbı kiğıt açtığı an•aşıbyor. Bir 
bardak çay da lçmlf .. 

·Mttddeiumami bu esnada, oda
mn halısmı tet.kik etti ve halı
nm llzerbıde bulduğu çamur la
rmtıiıa.rıDJ bir zarfa koydu. Daha 
soma maktul kadnm &)"'8.kka.pla 

nm gözden geçirdi ve altlann
dan bir mlkdar tA>z ve çamur ay1 
rarak bir zarfa yerleştldl. 

Sona kendi kemdlne: 
_ o.tlba. dedi, bu cinayeti 

Cemıi değil, fakat bir ~ h 
tlk&p etti, bu çocuğun baş•u 
yakmak lsUdl. 

Mttddelumumiyt bu şekilde dH 
şttıımtye sevkeden sebep neydi 't 

• 
Dünlıü bilmecenin cevabı: 

Katilin hatası, maktulün par
mağını namluya koymasında i
di. Çünkü, bir adamın kendini 
ahımdan vurması mUmkfindUr. 
Bunun için namluyu baş parmak 
la çekmek kafidir. Tabanca baş 
parmakla kullanılmadığına göre 
hadisenin intihar olma.dığı bes
belli idi ve mUddeiumumt de bu
na karar verdi. 

Ona yolcularm en genci cevap 
verdi: 

- Bin dört yUz metrede idiler. 
Ben: 
- DilşUnceye kadar korkudan 

bayılmışlar, ölmüşler, bir§ey duy. 
mamI§lardır, dedim. 

Hepimiz onlan dilşUnUyorduk ... 
Kazaya uğrayıp uçurumdan düşen 
leri. Bunun için kolyaca anlaştık. 

Ve şimdi sustuk.. Hepimiz yine 
ölümü düşünüyoruz. OlUm .. 

ÇUııkU bu gece dağlar canlı gibi .• 
Bu gece dağlar çocuklarını kaybet 
miş analar gibi yolunup, döğilnUp 
bağınp çoşuyorlar. 

O odada altı kişiyiz. .. Beşimiz 
bu memleketin yahancısı

yız. Hangi talih, nasıl bir sebep, na• 
sıl bir saika bizi ElbUrz dağlarının, 
nazenderan yo:larmın üstüne attı. 

Burada ne anyo~? 
N ed 

_,. ., .... 
er en "&""ıyomız .•• 

17___._._ ..... _ .. _.a..,.. .. __ ,._ ,...._ -1" ... 
hiş gece, bağıra oagıra Köpüre, Kö-
püre üstiimtiie 7\kilacak olaıı-mut 
hie dağların altında can verecğiz.. 

Yolculardan biri, benim gibi bir 
iskemleye oturanı, en ihtiya.n .•• U
zun beyaz sakallı bir adam .. Yumu 
şak hissini veren sakalı, derine çök 
mUş gözleri, büyücek burnu ve yU 
zündeki ıstırapla asilleşmiş zehabı
m veren çizgilerle eski tasvirlerdekl 
azizleri hatırlatıyor. 

UstUnde oldukça eskimif kırçıl• 
lafmış bir jaket atay var .. Bunun 
tberine bej bir yağmurlu« giyiyor. 
Yanında kocaman, fakat eski bir 
bavul var. 1 

!kinci yolcu esmer bir delikanlı.. 
ibrişim gibi yumutak hissini ve
ren briyantinle parlıyan saçları, ar 
kaya doğru mkı sıkı taranınıt, k&.1 
lan bir kadın kaşı gibi inceltilmiş. 
Sağ elinin kUçUk parmağında iri 
mavi tatlı bir ytızt1k var. lnce uzuıı 
parmaklarının sivri tırnaklan açrk 
pembe bir cil1 ile boyanmış .. Ken• 
disi ancak otuz yaşında görUnil• 
yor. 

Sol gözünde bir monokl var .. in 
ce uzun bir çubuktan sigara içi· 
yor. Ur.erindeki bej rengi seyahat 
koatUmU çok güzel .. Fakat göml~ 
ği çok eski. 

U•· çUncU yolcu iri boylu bir a
dam.. Çok iri, çok boylu, 

çok sarışın.. Yüzünde bin bir c;i.Z
gi var .. Fakat bir noktaya dalınıf 
bakan gözleri yirmi yaşında kadat 
canlı .. VUcudil çok dine; amma reıı 
gi bir mumya gibi san. Gene;, genÇ 
bakan gözlerinin etrafında ise ınot 
halkalar var .. 

Çok iyi giyinmiş. Itina ile giyin'" 
ml.ş, fakat san eaçlan karmakarl" 
şık... Orada yerdeki halının UstU~ 
dizUstU oturmuş. Mangalda ellefl" 

ni ısıtıyor. 11 
Hintli zannettiğim adam onu 

karşısında .. Mangalın öteki tarafıll 
da bağdaş kurar gibi otu~~ 
çay içiyor. Esmer delikanlı. ıkı.ı 
nin ortasında yere uzanmış. 

Genç mühendis geceyi dinliyor .. 
işçilerinin dönüp dönmediklerini ,;tJ 

lamak için... ti 
Fakat dağlardan gelip biraz lS 0 

de kayalarm arasından akan su ,. 
kadar homurduyor ... Ve dağtard f 
öyle müthiş sesler var kt Btrl" 
duymak mtlmktln değil.. ) 

(Arkası 10 uncuda 
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Tiranda Herbert 
ENSTITOSONDE 
Neler Gördüm? 

- 14 • 

T ek atlı bir fayton arabasına 
bindik. Tiranda, Arnavut

lara hediye edilen Herbert Ensti
tilsUnil ziyarete gidiyoruz. 

Nezaretler meydanında, camile
rin, kral sarayının ve karşı taraf
takj Jtalyan sefarethaneslnin önün 
den geçiyoruz. Araba bozuk bir 
kaldırım ile başlıyan bir inişe gir
di. Taş korkulukları yıkılmış iki 
kemerli eski bir köprUntin üzerin
deyiz .. Iki tarafında btiyilk ve yaş 
lı çınar ağaçlan var. Altından u
fak bir su durur gibi akıyor. De
re kcnarlru-mda damlan kiremit i
le örtillmUş birtakım kulübeler. 
Debbağhane köprUsilnden Çin

gene mahallesine ve oradan da 
§ehrln dışına doğru gidiyoruz. Bil 
mem meşhur Roma kumandam Ig 
natıanın yaptırdığı yolun üzerinde 
miyiz! Kaldırımlar çok eski ve 
bozuk. 

E vlerin seyrekleştiği, tarla 
ve bahçelerin sıklaştığı bir 

Yerde araba durdu. Tek katlı, ka
gir, sade glizel bir bina .. Hiç ses 
yok .. Açtığımız kapının önilnde, 
birdenbire nereden çıktığı belli ol 
mıyan bir adam peyda oldu, an
tre-Un tem=z tahtaları üzerine ço
raplarile basarak ilerledi. Halil 

!: ona arnavutça blrşeyler söy 
ledi ve adam kayboldu. Biraz son
ra 'Solumuzdaltt küçük 'Odayı açtı 
ve girdik. 

Küçllk. dar bir oda. bir yazıha
ne. birknç iskemle ve duvarlarda 
b'rkaç resim. Saçlarına beyaz düş 
nıUş bir baş, önündeki kitaptan 
kalktı ve sevimli sevimli gülerek 
Yer gösterdi: 

- Enstitü mildüril Dr. Leonida 
Naçi.. Kendisinde; uzun zaman sü
klınete alışmış olanlann ziyaretçi
ler karşısındaki ilk şaş.km hali yok 
tu. Geleceğimizi de bilmiyordu. 
~ehrin dışında bir bahçe ortasm
aaki binanın içinde kitaplar arasın 
da yalnız yaşamakla insanlardan 
Uzak kalmadığı anlaşılıyordu. 

~N~'-l 
~HALiL LÜTFi( 
~ ~""~"~'' 

Bir Arnavut çocuğu milli 
kıyafeti ile .. 

dik. Yüksek pencereler, bol ziya, 
tavana kadar raflar ve 4000 cilt 
kitap. lngilizce, fransızca, italyan 
ca, rumca. 

M ildUre- sorQ.um: 
- Hiç tlirkçe kitabınız yok 

mu? 
- Ruşen Eşref sefir iken Tür

kiye hariciyesine yazdı. Bize kitap 
gönderilsin diye. Fakat kendisi Ti
randan gittikten sonra iş kaldı. 

Bütün bütün türkçe kitap yoktur 
denemez. Eski harfler1e (100) yeni 
harflerle (50) kadar turkçe kitap 
vardır.,, 

KUtUphanede bizden başka hiç 
kimse yok. :Qola§lyoruz, müdüre 
sordum: 

- Arnavutlar çok kitap oku
yorlar mı? 

-- Maalesef eski n~l hayır. 
Fakat yeni nesil, yeni yeni okuma 

• TİRAN 

Kitap 
nın zevkini çıka.nnıya. alı§IYOr. Ay 
da (100o) okuyucu kütüphanemi
re geliyor. Tabii bu gittikçe arta
caktır.' 

- Tiranda başka kütüphane var 
mıdır? 

- Bir de milli kütüphane var-
dır ki, o da kralın yanındadır. 
Onun da kendisine mahsus okuyu
culan vardır. 

R aflara ve kitaplara dikkat 
edip yilrUrken Türkçe ki

tap olarak şunlar gözümüze ilişti: 
Devlet matbaasının 4: cilt tarihi; 
Birinci Türk Dili Kurultayı. Hal
kevlerinin 932 - 935 senelerinde 
neşrettiği 103 Halkevinin nasıl ça-
lıştığı. . 

Kütüphane salonuna girdiğimiz 
kapının tam karşısından bahçeye 
çıkıyoruz. Kapının Uzerinde Kolo
nel Herbertin ve Kontes Karnar
vonun büyük boydu resimleri göze 
çarn:ıcak şek11de duruvordu. 
Bakımsız bahçenin dayandığı ge 

niş hududu işaret ederek: Miidür: 
- Buralannt kUtpha,.eve yeni

den ilave ettik Fakat yakında bu
rası da gUzelleştirilecektir, dedi. 

/l rnavutlukta ş1mdJye kadar 
t!lnldtklanmnı 'Nj .. lrivev"' :ı.it 

birer hatırası vardı. Birdenbire 
sordum: 

- Siz;n dP Türkiyeye ait hiç 
bir hatıranız yok muflur? 

- Yok olur mu? Hem benim 
hatıralarım arasında maalesef acı 
olanları da vardrr. 

Dr. Leonida Naçi, uzak ve es
ki hatıralarını anlatmıya baş'adı: 

- GörUeeliyim. A t:na Universi
tesindc rl,.nzive tRJ1si1 ettim D"lk
toramr a'dıktan sonra Kıbrıs, Kay 
seri Rum mekteplerinde hocalık et 
tim. Evimde arnavutça yazılmış ki 
taplar bulunduğu için Selanikte di 
ğer suçlu iki mUslUman ve komi
teci birkaç Bulgarla beraber fevka 
liı.de mahkemeye verilerek iki sene 
hapse mahkilm oldum.Vaka Avlon
yalı Ferit Paşanın sadareti zama
nında geçiyordu. O vakit .Jön Türk 
lerle iyi arkada1:5hm. Kend1leri bi
zim işlere (Küçük DreyfüsUn me

selesi) d 1yorlardı. Masonlar ara-

sındn Enveri, Ta.Hi.tı, tanıdım. 

Bir ara11k durdu ve hayretini 
saklamıyarak : 

- O günkü Mustafa Kamalin 
bugUnkil Atatürk olacağım kim 
tahmin ederdi." dedi. 

Cizre Temeli 

Diyarbakır. Baştan başa 

Bayram Sevinci içinde 
(Başı 1 lnclde) 

hattın ehemmiyetini anlatan gü7.Cl 
bir nutuk söyledi ve alkışlandı. 

Abidin Ozmenden soı;ıra Nafia Ve
kili.Ali Çetinkaya kUrsüye geldi ve 
sık sık alkışlanan Jl\Ühinl bir nutuk 
söyledi. 

llQfvekilimizin çok 
kıymetli temıilleri 

Çetinkayanm nutkundan sonra., 
Başvekilimiz Celill Bayar, küreği eli
ne aldı, temele konulacak vesikn ve 
parayı muhtevi torbayı toprakla ör
terken şunları söyledi: 

"- Küreği elime alA:Iıktan sonra, 
bu sevinçli gUndeki tahassUsJcrimi i
fade arzusundan kendimi kuı tarama 
dım. Sevincim büyilktür. BugUn re!' 
men törenini yaptığımız bu in§aatın 
nafıa hayatımızda çok esaslı ve mü
him bir mevkii vardır. Bu hnt, bizi 
iki komşu ve do~'t memleketin hudu· 
duna ulaştıracaktır. Ve şilphesiz bu 
yollar, geçtikleri bölgede, iktısadi ha 
yatta olduğu kadar içtimai hayat ü
zerinde de ilerleme vUcude getirecek 

tir. 
Bütün bunlarla beraber, şu mer:\-

simin sevincimizi artıran diğer şeref
li blr tarafı vardır ki, o da dahi Şe
fimizin Atatürkiln şu dakikada hu-

' zurlarile şerf vermiş olmnlarıdrr 

itimat edersiniz ki, Türkiye 
Cümhuriyeti hükumeti, verdiği 
bütün •özleri daima tutmuıtur. 
Bu İnfaatın da değerli. ve kıymet 
li arkadaıım Çeti.nkayanın elile 
ve kendisinin kudretli idareıi al
tında ve zamanında, muayyen 
programı dahilinde bafQrılaca
iına hiç fiiphe edilemez. Bugün, 
hülrUmetin programında vadet
tiği iflere baflanmıftır ve arut
tiğim utu dahilinde biirilecek
tir. 

Bu vesile ile bu işlerde çalışan, biz 
metıerile, emeklerile faydalı olan ve 
bedeni mesailerile bize yardım eden 
fen arkadaş· arımı unutmak istemem. 
Kendilerinin liyakatlerile bilgilerin'? 
güveniyoruz. Muvaffak olacaklardır. 
Kendiler1ne teşekkUrlcrlmi huzuru
nuzda ifade etmek isterim." 

Temele konulan tarihi veıika 
Ba§vckilımzın ou kıynıct.lı soMcrın 

den sonra, temele tarıru bir vesika 
\konuldu. Bu kağıdın üzerinde şu Re· 
ümeler yazılıdır: 

••Türkiye CUınhurreisi Kamil Ata
türk del'rinde Diya.ııôakır - Irak \'e 
ıran demıryollarlnıın temli a.tılnıış

tı." 

... 

Demiryo1u ıiyasetimizin yeni eaerlerinden: 

Divrigiye ilk tren girerken 

tanıdığı ve çok sevdiği Diyarbakırlı
lara kıymetli selam ve sevıgilerini ge
tirdiğmi tebşir ederim, demiş ve bu
na Atatürkten aldığım ilham ile hat, 
şüphesiz Diyarbakırda kalmıyarak 
Şarkta dost ve kardeş memleketleri
nin demiryollanna kavuşacak ve bir
leşecektir,sözlerini ilave etmiştim.Ne 
bahtiyarlık ki, her söz ve hareketile 
her milli iş ve davamızda bize ilham 
veren Atatürk 21 eylül 1925 tarihin
de Samsunda demiryolunun ilk temel 
atma merasimini bizaat yaptıktan 12 
sene sonra Diyarbakırı İraka ve 1ra
na birleştirecek olan hatların ba.5 -
!anması hatırasını tcsit için yap:la
cak temel atma gününde liıtf en Di
yarbakırı şcreflendirmekle dcmiryo
larına olduğu kadar Diyanbakıra da 
olan muhabbet ve alakalarını bir da
ha ve bizzat teyit etmiş bulunuyor-
\ar. 

Hatlarımız 10 bin 
kilometreye varacak 

Arkadaşlar, 

Atatürk, evvelce bir vesile ile: "de
miryolları memleketin tüf ekten ve 
toptan daha mühim bir emniyet sila
hıdır., buyul'muşlardt. Bu defa 11 tl'Ş 
rinisani 1937 de Büyük Millet Mec
lisine kar§l da: Cümhuriyetin ilk se
nelerindcnberi dikkatle, ısrarla üze-

taki terakki ve umrnnı hendesi bir 
nisbetle her gün arttığında ve onun 
Türk camiasında olan kudret ve kuv
vetini her an daha feyizli ve verimli 
bir şekilde hissetti~e şüphe yok 
tur. 

Siirtten V angölü 
kıyısına doğru 

M üdUr söze başladı: 
- Enstitüyü gezmeden ev 

\>el, onun kısa tarih:ni size anla
ta.Ynn. Kütüphaneye koyduğumuz 
lsını (Gençler için Herbert Ensti
~lisU 1 dür. Bu isim Arnavutlar için 
l RYJrla yadedilen bir isimdir. Ko
~nel Herbert adında bir lngiliz 

1 (BAŞ1'1AKAJ~EDEN MABAAT) 

Bu vesikayı Atatürk~n imzaları 
süslemişlerdi. Altında da "Celil Ba
yar, Şiikril Kaya, Çetinkaya, Ozmen, 
Alpdoğan, Urbay Sır. ı Day ve Arif 
Dcnızelin inızalan görülüyordu. 

rinde durduğumuz demiryollar inşaat 
siyaseti hedeflerine ulaşmak için duı 
madan başarı ile tatbik edilmektedir. 
Şark ve cenupta Sıvns, Dyarbakır gi
bi büyilk me117Jllere varan hatlar ge
çen yıl içinde Sıvas - Malatya ilti
sakı ile birlbirine bağlanmıştır. Zon
guldağa varmış olan hat ta bu zen
gin kömUr havzasını ann vatana bağ
lamış bulunuyor. Sıvastan sonra şar
ka doğru uz.anıp gitmekte olan nnt
tın da ilk menzili Divrikiye va.nmp
tlr. Bu kol önümüzdeki yıl Erzinc:ı.na 
ulaşmış bulunacaktır. Diyarbakırdan 
şarka uzanacak hattın da inşasına 
başlanmıştır ... beyanat ve tcbşiratın
da bulunmuşlardır. işte başlanmış 
bulunan bu inşaatın törenini bugün 
yapmış bulunuyoruz. Hükumet pro
gramında pek tabii olarak yer alan 
ve millete karşı taahhlit edilen bu si
yasetin meşkur bir neticesi olaral: 
hatlarımızın yakın senelerde on bin 
kilometreye varacağım artık emni -
yetle ifade edebilirim. 

Bu çelik damarın dost ve kardeg 
Irak ve İran hudutlanna uzatılmaSJ 
kararına gelince; cümhuriyct hüku • 
meti iki senedcnberi bu maksadın hu 
sulüne doğru lazım gelen teşeb Jüs
lerde bulunmuş ve 50 milyon liralık 
bir tahsisatın verilmesine dair olan 
hususi bir kanunla Büyük Millet .Mec 
lisindcn mUsaade istihsal etmiştir. 
Yüksek Meclisin yurdu kaplamakta 
olan demiryolu şebekesinin son par
çasının da bir an evvel başarılması 

hususunda gösterdiği yük.sek alika 
ve başlanmış demek olan bu hattın 
da Atatllrk devrinde vücude gelmış 
olan diğer hatlarımız gıbi yurt için 
birçok menfaatler ve faydalar tekef
fUI edeceği §Uphesizdir. lrak hudn
dumuzn kadar uzanan arazi petrol ta
bakaln.nnm tesadüf olunduğu yurt sa 
halarıdrr. BuralanlH yapılmak•a ol n 
sondajların petrol damarlarını bul•na 
sı ihtimalinin tahakkuku tabiatın 

memleketimize ayrıca bir bahşayı'ii 
olncnktır. Hattın Siirt önlerinch n 
geçerek Tatvanda Van gölü kıyısına 
erişmiş olması dahi Atatürkün bil -
ytik Millet Meclisindeki nutuklarında 
yurdun ve halkın fikren yükselmesi 
için alınacak teda.bir arnsrnda "Do
ğu bölgesi için Van gölU sahillerinde 
en güzel kültür şehri yaratmak yolun 
da şimdiden filiyata geçilmelidir.,. şek 
lindeki yüksek işaret ve iradclcrinın 
tahakkukunu daha çabuk temin ~e
cektir. Bu itibarla bu yeni hatların 
başlamış olmasını bu hayırlı işin de 
başlangıcı saymak pek isabetli olur. 

Mümkün olan süratle bu havaliye u
umacak olan bir demiryo1u asırlar
danberi sükun içinde kalmış olan 
güzel ve sevim!i yurt parçalarına nur 
saçacak bir mesele olacnktır. 

A. 5kUpte konsolosluk ettiği zaman 
lııavutıan tetkik etmiş ve onla· 

ra muhabbet bağlamıştı. lngiıten:. 
~: dön?~ğü zaman ailesine bu mu 

bbetinı anlatinrş ve anasile be
l'~ber Mısırda Fravun Totankame
hın }{ nıezamu kec:f eden kardeşi 
t· arnarvonu da lehimize çevirmiş-
ı. 

\>u~erbert öldükten sonra Arna
Yet ar için iki yilz bin frank vasi
Ya ~tti. Işte bu para ile bu bina 
birpı dı, kitaplar alındı ve küçük 
rek ~ara da faizden istifade ede
olmaku~anm masraflarma karşılık 

zere bankaya yatırıldı.,, 

l eo~fda Naçi burada durdu. 
k"'ıı GuzeJ anlattti{ı ic;in sözünü 

"·meye kat casaret edemiyordum. Fa 
aordsusmasmdan istifade ederek 

Um: 

he; Arnavutlukta asağı yukan 
nıenılekette olduğu gtb· b h 

tan vara . ı u -
borçı ır. Sız de, hususi eşhasın 
ısı ola~r~~ın ödenmesi işiyle alaka
blk edil r moratoryom kanunu tat 
faizlnd mektedir. Siz bu paranın 
h , ~n istifade ediyor musu-

uz · 'Enstitü müdürtlnUn sUk\ltu 
::

1
• Bu IU~t pek vuzuhlu bir 

ptı. 

KUtUpbane Balonuna gir-

AAılları Gözlerinde Olllnlar Celal Bayardan sonra, Şükrü Ka 
ya, Çetinkaya, müsteşarlar, mebuslar 

sulü tatbik ettik ve mükemmel neti- Abidin Ozmen, Urbay v~ eşleri de te-(Başı l incide) 

rum. Kafama yapacak bir iş yok, ta
mamlle serbest. Kendi kendime dü
§ilnUyorum: Geçen sene cumhuriyet 
bayramında Ankaraya gitmiştim. U
lus meydanın.da halk kürsüsü vardı. 
Hatipler oraya çıkıp söz söylüyorlar
dı. Bana da: "Ey köylil. buraya çı~ 
ta ne söyliyeceğin varsa söyle!,, de
seler, acaba neler söyliyecektim? 

DUvende çalışrrken hep aklım bu 
düşünce etrafında uğraşıyordu. 

Köy!U eğitmen, halk kürsüsünde? 
neler anlatacaktı? Bunu söylemedi. 
Fakat halinden öyle anladım ki. şe
hirliye bir ders verecekti: Akıl gözde 
olmak üzere iş görmek sana.tini 
öğı-etmtye çalışacaktı ... 

Bu ders çok yerinde olacaktı ve 
cümhuriyet devrine kadar. hiç şüphe· 
yok ki, bu memleketin hükumetinde. 
ki akıl gö?,de değil, kiğıtta idi. Or· 
tahktaki hakiki vaziyeti hareket nok
tası tuta.rak iş görmeyi dli~nen yok
tu. Elde ha.kiki vaziyete dair maIU
mat olmadan şunun. bunun kevfi fa
razlyelerlne göre kağıt Ustünde ıs
lahat tedbirleri kuruhıyordu. Hakiki 
ihtiyaçların icaplarile alakası olmı
yan bu tedbirler ortalığı bir kat da
ha karı!iltırmaktan başka netice ver
miyordu. 

C ümhurlyet devrin.de aklımız 
gözümüzde olarak iş görmiye 

başladık. Atatürk bizim iç.in bu çok 
çetin yolu açtı. BilyUk işlerde bu u-

celer aldık. mele birer kUrek hafç atılar. 
Şimdi bu usulü hergUnkü hayatı- Merasim dönU.~ünde, AtatUrk, Ce-

nııza da tatbik için güzel hamlelere lal Bayar ve Ali Çetinkayayı tebrik 
hazırlanıyoruz. Kağıdın hakimiyetini ettiler. 
öldüreceğiz. Gözle iş gören bir aklın Merasimi bu suretle yakından takip 
hakimiyetini kuracağız. buyuran Büyük Şefimiz, vagonların- #Hattın inşasına geçilen 

65 kilom~relik kısmı 0 zaman köylU görecek ki, köyü ci- da bir müddet istirahat ettikten son
vanndan geçen yol yapılır yapılmaz ra, istasyonu ve istasyon binasını 
bozulmıyacak... Çünkü yol deyince. gezdiler. Bu sırada törene gelmiş o- Arkadaşlar, 
filan ve falan numaralı şartnameye lan binlerce kişi !'Atamızı görece~z" Atattirktin "demiryolla.n bir ülke:ri 
göre açılmış bir münakasa ve fennen diye bağırıyorlar ve mütemadiyen medeniyet ve refah nurlan tle aydın-
tahmin edilmiş bir yoldan yUzde otuz alkıslıyorlardı. latan kutsal bir meseledir,, sözü bil-
eksığine yapılmış bir ihale gönni.ve- n·· k· . d N I hassa Diyarbakır gibi tabiatın çek un ü mera•ım e a ıa 
ceğiz. Yol deyince yaşayacak, bakım Vekilimizin mühim nutku feyzine mazhar olan havali için ııe 
görecek, daima iyi, yeni ve muntazam kadar yerindedir. Demiryol!nrına ka 
kalacak bir nakliye daman anla.yaca- Nafıa Vekilimiz Ali Çetinkaya, Di- vuşması ncticesı olarak Diyarbakırın 
- yarbakır - Cizre hattının temel at-gız. her sahadaki imarcılık zihniyetini ou 

Köylüye şu kadar faizle para ve- ma merasiminde söylediği mühim nut vesile ile derin bir şükranla anmayı 
kunda dedi ki: ren bir Ziraat Bankasından bahsetti· vazife bilirim. Cümhuriyet nafıası bu 

-· ı "Muhterem Başvekil, sayın arka- t gımt2: zaman o faiz nisbeti hakiki bir müsaadeyi alır almaz, derhal hat ın 
mana ifade edecek, her sene tahkik daşlanm ve yurttaşlarım; etiltlerine başlamış ve ilk kısım 'l· 

İki sene evvel 22 teşrinievvel 1935 · memuru gönderiyoruz, filan diye kır- mak üzere <65) kilometrelik bır sa-
tasi usullerle iş masrafa boğulmıya- te burada bu güzel yurtta demiryo- hanın haritalarını ve etütlerini ık-
cak ve köylU her ödünç para alırken. lunun açılışını tesit ederken her şey- mal ettirmiş ve bundan itibaren bir 
altından kalkılmaz bir yükün altına den evvel,' Atatür'kün pek yakmdan taraftan Cizre üzerinden lr. k hudu
ginniyecek. duna, bir taraftan da Van gölü sahi-

Kasabaya işi düştüğü zaman gidip akıllan gözlerine gelmiş yeni bir ne- linde Tatvana ve lran hudutlarına 
gelmiyecek, sürUnmiyecek. istihsale vi vatandaşlar var. O zaman şehirli, kadar olan sahanın harita ve etiltle
hasredeceği zamanlar boş yere çalın- köylü uçurumu ortadan kalkacak, or- rini yaptırmakta bulunmuştur. Kısa
mıyacak, cümhuriyet memurlarından talıkta verimli bir iş bölilmü ve tam ca izah ettiğim (65) kilometrelik ilk 
müsavi mevkide bir vatand~ gibi birlik ve ahenk iç.inde çalışan, hepsi- birinci kısım inşaatı münakasaya ko 
muamele görecek ve i§i derhal görU- nin akılları gözlerinde olan müsavi narak ihale edilmiş ve inşaatına da 
lecek.... Türk vatandaşlarından başka bir başlanmış bulunuluyor. Umumi ve 

Böyle farklar çoğalmca aklı gözün- manzara görmiyeceğiz. I daha şümullü manada Irak ve tran 
de olan köyIU görecek.Jd, ka.rşfsında Ahmet Emin YALMAN hudutlarına olan demiryollannm şark 

Sözlerimi bitirirken memleket için 
çok mühim olan şu törenin en btiyü
ğilmüz. olan Atatürkün Diyarbakıra 
şeref verdiği bir günde ve BnşvC'k.i
limizin hururu ile yapılmasını yurdun 
ve teşebbüsün talihine olarak her şey 
de olduğu gibi en mutlu ve en kutlu 
bir bahtiyarlık sayar ve hepinizin hu 
zurunda eğilerek minnet, sükran ·!uy 
gularımı 9Unar ve milletimiz için her 
sahada yeni yeni ba~arılarla yüksek 
refah vl" saadet dilerinı ... 

Mera.simin tafsilatı 
Diyarbakır, 16 (A.A.) - Bugün sa 

at ıs de Diyarbakır - Irak ve Iran 
hattının temelatma merasimi yo.pıl

mışt.Jr. Zaten inşaatına bnsinnmış o
lan hattın töreni reisicUmhur Atatür 
kün Diyarbakırda bulunduklan ikin
cı tcşrin;n 16 mcı salı gününe tehir 

ve tesadüf ettirilmiş idi. Törende Baş 
vekil Celal Bayar, Dahiliye ve Nafia 
vekillerı Şükrü Kaya, Mebus ar, Abi
din Ozmen, Çetinkaynnın davetPleri 
ve hemen hemen bütün Diyarba1cır 

halkı hazır bulunmuşlardır. 

Ata.türkün husui treni tören mahal 
hne yakın bir yerde bulunuyor ve Bil 
yilk Şef töreni yakından tnkip buyu 
ruyorlardı. Bu sırada tayynre alayı
na mensup bir filo uçusl"r yanıyor

du. Başvekil Cela.I Bayar küre~ alft
rak açılma töreni dolayısıil' dik:lecC'k 
Abidenin temeline konulacak Vl'~ik<ı 

(Arkası 1 O uncu ela) 
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1 EK O N o M 1 1 
' Yeni lktısadi Tedbirler 

Nasll do{ldu? - Nasıl yaşadı?. Nasıl battı? 

Türk Borcu 
Kuponları 

Ödeniyor Hayat Ucuzluğu ve 
Dış Ticaret için Mühim 
Esaslar Hazırlanıyor 

Şehzadedeki 
Pi üzakereler 

Konakta 
Başlamıştı 

I 

TUrk borcu tahvillerinin 25 teşrln-
118Dide vadesi gelen beher kuponuna 
mukabil 79,40 kurut ödenmesi karar 
i8.f1lllftır. Bu tahvillerin 25 mayıs 

-16-

. Dedi ... Fakat derhal sözü değff
tirdi. Başka bahislere girişti .. Mec
di Efendi anlamıftı ki: Talit Bey 
bu teklifi kabule cesaret edememiş 
ti. 

Fakat aradan kısa bir zaman gecJ 
bıeden; hidlaat, Mecdi Efendinin 
bu tasavvurunu, bir gece içinde bU 
l'Uk bir hakikate kalbedivermilti. 

M ecdi Efendi ile Tallt Beyin 
bu milli.katı iberinden, be

Jdlz bir buçuk ay geçmltti. Nisan 
a11nın tam ortaamda, .. Şehzadeba· 
9aıda. imaret mumda, kırmızı bo 
)lJı btlyUk konakta kiracı olarak 
Olurarı (Miralay Sadık Bey) Q gUn 
baıı rıevatı davet etmiş; bunlarla 
ba.raretU bir müzakereye giriıpniş 
ti. Bu müzakereye iştirak edenler; 
"1 zatlardan mUekkepti: 

ittihat ve Terakki Cemiyeti mer
~ umum! azumdan Topçu kay
lllakamı Rasim Bey. 

ittihat ve Terakki Cemi,eti Iz. 
lrılr tubeBi mfteaslslerinden HU8e
>in L6tft Bey 

ittihat - Terakki tırkum• men
'-ıp mebuslardan, dava vekili Sıt
'1 Bey (aonralan, Adliye Nazın 
Olnıuttu). 

ittihat. Terakki Cemiyeti erki 
llnıdan Baban zade Nalın Bey. 

ittihat • Terakki ~miyeti erkl
~dan. Balıkesir mebuau HUseyiD 

drl Bey. 
lıi llWkiye kaymakamlarından, Veb 

Be,. 
~tilıat \"e Terakki Cemiyeti erki. 
\..._dan Topçu toıaı-, Bolu me. 
~ lfabip Bey (metbur, Bulgur 
'IU&a) m sahibl 

lteıı liarbtye Nezaretinde tetekkftJ e
ltıı <Yıldız evrakı tetkik koın.tayo
Jt !_ basmdan, MUlizim, Kayaeri-
~ba.n Efendi. (1) 

!l !_~a, açık toz pembesi renk
M...~ hrrkumm altından etekleri 
~en beyaz patiska gecelik en • 
>ta : bafmda kahbı kaybolmıya 
'- tutmut uker pilllktlllU kmnm 
>aa.~ aık mk apdeıst aldığı için • ve 
~ herkeee öyle görUnmek için

" gıpJak bulunan ayaklarmda 
~ tJrııııp Mercan terlikleri; elinde 
~ipek pbkWltl kuka tespihi; 
~bir kır .PaHa, sert bıyıkla
•ı.ı::.._ ~ mkrfan solgun du
\h~ bir (lallb ıııellm) ve 
,...._ (ed'iyel mea'ure) baldyes1 

~lldeatırıerinı karfıhyan miralay 
&ıtuıu Bey, onlan, beyaz patiska 
~ ledlrin Ozertne birer vitrin 
~dJial e'ti IIra ile dizdikten IOlll'a, 

~ de ledirhı nihayetinde, 
~. JDaUu olan köteye PC· 

B ~ dakika, herkes derin 
~ ltl~t içinde. söze ba.t
~ beklemişti. Ev sahibi 
~ ~·bu ıftkiktu en evvel 
'_ Bey lbW etmtıtJ 
"'- kardetıer.. . 

<nılitt9 IÖle batlamlfb. Evvell; 
~bulaıı Ye vatanı bir maksatla vu
«oı.. bu davete qt~raklerinden 
'1uır~kkur) ettiğine dair bir 
ta; ClttiJıa JaPDUftı. Ondan IOll
lliaı ile bQ t ve Terakki Cemiyeti) 
~ hUanUniyet ile işe 
ela ile lekU •• halbuki (halihazır) 
'1Utaıea be!ıdığma d~ir uzunca bir 

- Biz etmi§ti: 
tah) ı ; bir tek <inilllteblt padi:. .._Ya ~k için, var kuvveti . 
1ln ettik :rec. bu nı~ruttyeti i
tebit) ~kat lçlıntzde (bhı mtla-

~-. 
~ e:::~ <Burun: bu mftstebit 
'e bltYGk alan vatan ve milletin 
dıhu) tehlikeye dofru yuvarJan 

\'een~· 
ta ~Jet: (vatan ve mm .. 
-... o ) ~ lntibl et-.. --~Bey; '6Yle 

BabGll%acle lamail Halıla 

- Bey kardeşler! ... Eski arkadq 
J.arDiıızdan bir zümrenin, böylece 
mUstebidaııe bir surette memleke
ti, tehlike uçurumlarma sUrtlkle -
mesine rağmen; çok tUkilr ki, içi
mizde, bilytlk bir hUsnUniyetle, va 
tan ve milletin haJAa çarelerini d11-
ştlnenler var .•• er.cUmle birkaç gUn 
evvel ; bendenizi, Befiktqta bir e
ve davet ettiler. Oraya gittim. On 
iki kifiden mUrekk~ bir kardel 
zt1m.reBlnin içtimaDJda, isbatı vü
cut ett:!m~ Bu zattar; "VaktM bu~ 
ca emekJeı'Je tes1a ettlfimiz (cemi-

EyUp Sabri Bey.. diğeri· de, Hacı 
Adil Bey •. Ben, yarın Sellniğe gi
diyorum. Derhal bu arkrıdqlan gö 
rtirUm. Burada da açılan bu cere • 
yandan bahsederim. Onlardan ala
cağını cevabı me bildiririm. Siz de 
ona ğOre hareket edersiniz. 

Dedi Ve· bu mUbim ineseleyi ih . . 
mal etmiyerek, nihayet dört gUn 
zarfmda cevap göndereceğini, ye· 
min ile teyit etti. 

Rasim Beyin bu fikıinf, orada 
bulunanlarm hepsi beğendi. Mer
kezi umumtye hitaben, birkaç 
mnddeden mUrekkP.p bir '9Y yazıl 
masma karar verldl. Avukat ve 
mebus Ismail Sıtkı Bey, derhal bir 
mUsvedde yaptı. Maddeler Uzerin 
de bir mUnak&f& açıldı. Bu mUna 
kaşa, uzun sUrmedl. Bazı madde -
ler aynen, bR1.ılan da kilçUk tadil 
lerle kabul edildi. Bunun bir sureti 
Rasim Beye verildi. Selln;ğe gön-
derildi 

Aynl zamanda, diğer zatlara da 
birer vazife veriJdi. İsmail -Srtla 
Hüseyin Kadri, Habip Beyler; me 
busan meclisinde derhal işe bBflı
yacaklar; (cemiyette tasfiye) IU
zumunu evvell meclisteki fırka a
r.alarma birer birer anlatacaklar; 
bunlardan bu fikre taraftar' toplı
yacaklardı. 
• Hilseyln Lfltfi Bey de, lzmire gl 

deceğ; cemiyetin bu mUhim 
merkezinde, o da bu mesele etrafm 
da çahşacaktır. 

Rasim Bey; hakikaten ertesi gt1n 
(Sellnik) e gftmiftl. LAldn. ara -
dan döıt gUn değil; birçok gtlııler 
geçtiği halde, hiçbir cevç verme • 
mitti. Böylece de,. huzurlarında 
Jmlln ettlfl - arkadqlarmm. ltf -
madun ka~tmiftl. 

<Arkam var) 

938 de tediye edilecek kuponlan için 
de DUyunu umumiye mecl;since e
su olarak dolar gösterilmiıtir. Bu 
kuponlara o tarihte 0,73,43 dolar öde 
necektir. 

Bu hWIU8ta, Düyunu umumiye mec 
1lsinin yakında bır resmi tebliğ neıı
retmesi muhtemeldir. 

Dünlıii muameleler 
Borsada dUnkil muameleler pek 

canlı olmamıştır. Pars borsasında 

UnitUrkiln yükseleceği bekJenırken 
aksi olarak iki frank noksaniJe 247 
frank URrlnden muamele gördUğU 
blldiri'm'ftlr. Bu haber 15.05 liraya 
kadar yükselen UntttlrkU tekrar 
14,95 liraya dtışUrmlqtUr. Almanya. 
dan yapılacak arbitraj'm piyasada 

mUbim bir tesir ,mr01mem1etlr. As
lan çimentOBU 10.95. Anadolu tah -
villeri 40 15. mUmessrter 39.20. Er-
P,ani 95.30 Sıvas. F.rzunım 101.10 li
rada kapanmrşt'I" B"r sterl'n ka"ŞI]ı-

~ Londtılda 147 34 frank ve 5 00 55 
dolardrr. Merkez Bankuı ise bir ster 
1ine 623--626 kuruş fiyat vermiştir. 

Büyük Şefin İf&l'etleriyle programında yer alan ikbsadi yenilik
lerin tatbikat aahuma konulması için ıenit ölçüde esaslı kararna
meler hazırJanmaktaclır. lktısat Vekileti, bir taraftan bayab ucuz. 
latmak için tedbirler teapit ederken diğer taraftan da, ticaretimi
zin inldtaf ı ve bilhuaa ihracat iflerimizin intizam ve canlılıiım 
kuvYetlend:rmek bakımmdan tetkikler yapdmaktadır. 
Bu arada tağş!şatın men'i, mub· ı 

te'lf iktısadi iflerde kontrol ve mu
rakabe usul erile, yurdun ve halkımı· 
zm menfaatlerini gözetecek s;stem-

ler kuru ması gibi tedbirler alına
caktır. Hayatı ucuzlatmak için bazı 
sanayi maddelerinin 1stihsal ve ima· 
lit masraflannm aza ·~1mas• ve bazı 
iptidai maddelerin de istihllk, mua
mele. gUmrUk gibi resim er1nln indi
rilmeli şeklinde gömrllecek kolay
lık'ar bu aradadır. Millt fabrikalan
mızm normal vazlvette ça ıtmalan 
ve ;9t"hsaJ muraflarmt koruyabile
cek tekftde" daha ~- mat çıkar -
mftlan tmklnlan d11 arallttrı"acaktTr. 

Piyaaltmla fiıncliJ~ tesirleri 

200 Bin 
Metre ipekli 
Damgalandı 
ipekli kum14lar için beyanname 

kabul milddeti bitmiştir. Beyanname 
verm;ı olan fabrika ve ticarethane
lerin ticaret odum& getirdikleri ku 
maşlar damgatanmaJrtadır. Koyu 
renklilerin kenarıarma beyaz renkte 
damğa, beyaz'ar Uzerine de liyah 

görülüyor renkli damga "'Ul"Ulmaktadır. Bu a· 

1 81 il ilk Bu şekilde ele a ınan biitiin i1,tı- ym y;rmisine kadar damgalama ltl 
hracatçdann r r sadi işlerimizin pek yakında rnUhim bitirilecektir. Dün akşama kadar Ud 

Yapacaklan Doğru Değil bir piyasa canlılığı göstereceği mu- yüz bin metre ipekli kumq damp-
lhracat lşlerile uğraşan tüccarla- hakkaktır. lanmıştır. Damgalanma biter bitmes 

nmızın kendi fUbelerine ait birer lir· Bunun en canlı bir delili ih- pıyasada bu gibi kumaşlarm kontrol 
l:ıt kuracaklan hakkmda1d haber doğ racat mallanmız için dUfUnUlen ~- edilmesine başlanacaktır. Kontro' işi 

Tktısat Vekaletince yaptınlacaktır. 
ru değildir. ihraç mallarmm kıymet- tr.r'erin piyasalarda şimdiden uyan- Piyasada damgalanm&m11 olarak 
terini korumak ve bu kıymetler ara- dırdığı inkişaftır. Hatti dUne kadar ancak perakendecilerin elinde pek as 
smda daimi bir nisbet içinde fiyat mütemadiyen dUşmekte olan fındık- kumaff kalma111 muhtemeldir Bun • 

tanınız 80-31 kuruf& gUr.lflkle mUş· 
l>1rlifi kararlQtırmak tc;ln aJlkadar- terf bulurken, dUn 37-38 kuruşa larm da bayram münasebetile satııa-
lar tarafından ihracatçılara tavsiye- vUkeelmit ve aatılmışbr. cağı tahmin olunmaktadır. 
lerde bulunu'muttur. llllk6metçe de Dljv tanttan, hUllbaet. ihracat 
bu yo'da bazı tedbirler dUşUnWdUğli .,,allarmuzdan yumurta. tnclr. Uzilm 
anlqrlmalıtadır. tiftik, yapağı gibi mallar le;~ mi'H yeti muhtereme) Din lntlaaha dol 

ru yilrtidUğtınden baluıederek, gerek 

cemiyeti ve gerek vatan ve milleti ,- N . 
:=ı:;:ab~-:n;~:: I L O k M A I i1~~111~~il 

ı,ankalanmızm finansman IUl'etilP 
verecekleri m.di kannl,~ru~ttn alı -
nacak faizi yilme yedi buçuğa tndirt 
mlştir. Memlekette fula istihlak e

Bürhaniyede 
Zeytin 

Verimli Oldu 
mundan bahseylediler. Ve .• Bu itte i:=T.~~- .., · . M • ~ M N 
önayak olmak ~re de bend~ ~~t.\-~· -~:· ;® r-,. . 
dil
ortar1n1• çı=:amıUn .~:: ~=;.:~ e G C!J T L ER ı •am~9SSS:~~::~ .. ,,~ .. ==·~====~~~~=-=-=--~-.. ~v.~ 

e e, ... ..., e,_., .....,. . · ..:0-m;:;mmİllllmİmllİİİİİİmıİİİİİİİIİı..•---------vap veririm.,, dedim. Halbuki bu- • 
na meydan vermediler. Deıtıal bu 
ifa bqlamam hususunda ısrar gös 
terdiler cUmlenize mali)mdur ki; 

lstanbulluların Burnu ••• 
... 

cemint erklnmdan bazdan, gerek 

bendenlze ve prek bendeniz gibi 

vatanperverlere birer tanca tak • 
mıfbr. Bizler; ne yapsak, muhale
fet addediyorlar •• Her hareketimize, 
turlil tUrlU mlııa veriyorlar ••• Bu
na binaen, ortaya ablın&k busu • 
aunda tereddilt ediyorum, Bu hare 

ketimmn de birtakım fena tefsir 
lere maruz kalacağından endife ey 
liyorum. Bu huauata, sizler ne bu· 

yunırııNıllUI? •• 
Dem1ttl 

B ahkesfr mebusu HU8eyin 
Kadri Bey ile Botu mebullU 

Habip Bey; bHitereddUt fikirlerini 
beyan etmiflerdi- - Evet. Cemi
yet erklnı, ve hattl efradı arasın· 
da tasfiye yapılmalıdır. Ve cemiyet 
ilk teşekkUl zamanmdaki safiyeti 
ne irca olunmalıdır. 

Merkezi umumi izumdan Ra • 
sim Bey de, ,öylece mukabele et

mifti: 
- Evet •• Bu, lbmıchr. M.-kesl 

umumi de, bu tasfiyeye taraftar-,, 
dır ••• ancak fU var ki: Bu tuftye 
nln nuıl yapılmam, bir tUrlil ka· 
rarlaştmlamıyor. Doktor Nazım 
De ömer Naci, bu fikre muhalefet 
ediyorlar. "Bir kere, cemiyetin ka 
pılarmı açtık. İçimize, birçok kim
seler aldık. Eğer, elmdi btmlan 
kovmıya kalkıfıraak; bapm•r.a it 
çıkarımı. Aleybfmt~ekl cereyanla 
n, bOabtltQn artınnz.,, diyorlar ..• 
maemıfib, arkadaflardan Od zat 
nr kl: bunlar bu tuft)'8 itine, her 
ır.ten st,.de tarattal. Haydi ... 
.., llılmlerlni de eDJliJeylm. Biri, 

llru btlyUk oı.. da yed vardır. led de vanhr. Bir kere koku clay 
,..,.. - güzel ,....uıp yerler ... - .... insanlarda hayvaı:ıtar 
"-a blrlııla, bma ele pek Mld bir dlllllldell u ohıwkıa beraber - Hl-
meclmlyet ubJbl bir tebrln aball- smal• bir h·.,.ttır. Sonra burnun 
-.ı. olmak ._.,. ~ gurur ~ iç.in ehfllllmlyet"nl blllnl-
vereblllr. Fabt Jaümbalhdarm • Baraan içbacle eempatlk siniri 
banla, haylice klrlll>Ul'Ulllu'dna- ~ ooklujundaa dolayı ba 
dır. Bu eödme danlmayum, beD ımnet vllcadtlmtiztbı vazifeleri il· 
ele Jat.anballuyum. z.t.tn Jstultal· _... ele teelr eder. 
l111arJa bunlu ldrllcllr demekle, Js. Baraamu-. bu lflerlnJ 
•baUalann bul'D.a çok akU' de- IJI prmeal lçerlalnJa dMma açalı 
llıııek Wemlyoram- ft teınls olmuına balbdır. Buran 

Bmada lım'llammma oolE ldıtl ol heldmJennden ~Aunan verdik-
-, &iblel ~ eok teri W»ere göre btltttıa ln.Wllarm 
t.odu 4!fımemd•• lleıt pili'. latan- IOt8 bb4abı bumu atm tam aya-
bal aolrp&lanadaa bJ1ıM tozlan ,.... f&PIAmlt ohmwbpıdan ban· 
lkllmtble görmeeek bDe, arada• • .,_J'I ~dar ol~. Burnu
nda •rm• pannaldanmllla .. m.-~ toda olanca clarlıP, 
mek fetlllr: Oyle ,....._ a111un1- dalJa ziyade artmuı fabUdlr. 
ma terine kaneımf tomr pal'lllllk· BaDlardan batka burnamm tllr· 
lana eıurllda pek belll olurlar. 11 tlrltt ha'atalddann glnnuslne 
Baa yerlente parmaklan barnıaa bir bP' olur. BııNann hepsini uy 
loeıWae 90kmalı ta atuulacmk bir ..,.-llm. Yalan verem hutalığl 
191 •J'lbnlL 1!üat W.balda" • hatırlatmak yeUPr.. Bava ne 
böyle ,....,..._ pek &JIP oduiUDclaD balD111DUZUD içerisine glfta tozlar 
banıannmaa ~ toan ueak da hangi nılkroplar balundağmaa 

-- •ldliDJs ... kıyula ~ 
~ Onm lofn banammmaa •rllbd 

8nluıılduı -- .. teblrlmle .... Wamya ~ - bllbwa ........... tos.......... ... ...balda -oldüea ehemmlyetU 
b ............... lçeıtıd ele daha u 1ılr ittir. Aaeak bana .ade 4'ayla 
ldı1I olur. Bam• tçlaclekl kıllar tıeml"""'M dojru olmu.. lnetı Mr 
oralarda havadaki tollan tutnuya .....-., ya.bat daha l)W1 karu ini 
yetlflrlıer • ...._ clolayıcbr ld t. naya temblemek daha dnlndur. in 
mis eehhter ehalWnln bmlla ,.... - bmaun lçeriüaele bir kuruluk 
Dili tlnwlldlfetle yolealuk ettikleri hluettljl vakit tollar bnruadakl kd 
vakit ld.rlealr. Dtlylk yollan ufalt lan t..Jnul, JQkanya doğra çdmuf 
la dötemek UllUltl yarddıpadmbe- cJemektlr. O \'Mit ı.ım .. &oerWne 
rl otomobil yolealap blle • tam b1ru tulu aa 9fllonek. yahut ult-
memlebtlerde • banaa ldrktmeL borldl "VUella koymM l&llmdır. Sa 

Burnmnmm loerW dalma te- de-. bama loertalndekl ince c1mt 
mlz obmaw• eller@+ıt)etfal tabii yl ful& J111BQl&tır, alırlık dayga-
Wıclll' ec1eninla. ..... wlece tek - ftrlr, bana loerWDl ar.rtır, 
IDe ...... ~ WJa ....... hem de tekrar edlldlqe - llODUll• 

Yel'llll!ide kaL=· n. tlrm it- da mlbmla bir lltllaap yapar • 

-1f1Pn dlifer ma21ar fof" de J1'1A!Q'Af ""' Bürhaniye (TAN) - Zeytincilik· 
faiz nillbetini yllrıde 12 buçuk olarak te Ayvalık ve Edremitle rekabet &o 

ltabul etmektedir. Bu suntle ttıccar- d~ ve halkm ytlr.de df ksam zeytinci 
1arm11z ihracat maTI•nnm naralam'· olan Bürhaniyeliler, bu yıl mahsul 
-terhal alRlYJeN"k'*"''tfü•. A'""R.,VR"... çok ve iyi olduğu için eevlnç lçlnde
•tılan mallarm bf'ftf'lleri 9 ayda a dirler. Kasabamızın içinde ve dıfmda 
'macaklfen veni tf"dh;rıerıe bu müd ki fabr·kalarm hemen hepsi, zeytin 
det yedi ava kadın· iııeb:'erel< ve ilı vağı ıstihsaline başlamıştır. 
racatcılar uzun müddet beklememir Salahiyettarlar, BUrhaniyenin bu 
"'\Rt'aklardır. yıl y~ğ rekoltesini Uç milyon kilo tala 

11.. • _, __ 1.. min etmekted;rler. 
nracal tüccar•anna ya,,"aCGK 

yarJunlar 
Evvelce de bildlrd"ğimiz gtbf 1hra 

cat tüccarlarına yapılacak yardımlar 
bundan ibaret deittldir. Tktn•At Vf' 
k&letl kJiring anlqması ile bağlı ol
madığnnız Amepka. Mısır, Suriye. 
q.:ndistan. Matta. Fili~tin ~hi mem 
Jeketlerin piyasalarmda Tllrk malla
rmm yer tutmaamı temin için ö
ııemll kararlar almak tasavvunındP 
iır. DUşUnU'en yeni esaslar. TUrlr 
maJtarmm yalnız bir iki dış Jiyasa 
ya muhtaç varyette brraktlmamas• 
tıa ve dUnya piyasalamıa mal sata 
i'memlze tmkln verecektir. 

Pasfır11İacılar 
1 icaret Odasına 
Baş Vurdular 
Şehrimir.deld putırmacılar, dQn, 

ticaret odasına müracaat ederek ba

sı isteklerde bulunmUflardır. Pu
tmnacılar diyorlar ki: 

.._ Belediye meclia'nın karartle 
pastırma ve sucuk arın berine ima· 
'lthanenln damgumı koymak mec
buriyeti konulmuftur. Halbuki bu 
nastmna ve sucuklar Erzurum. Kay 
seri gibi mühim teslaab olan merkez
lerde imal edilmekte ve şehrimize 
"tönderilmektedlr. Bu mallara burada 
damga vurmak blr-:ok suiıstıma tere 
yol açabilir. Bu it gelecek seneden 
itibaren tatbik edilirse tmalithanele· 
re o yolda sipariş verebiliriz. Fakat, 
Wau limdillk tatbik etmek gUçtfir.,. 

Zahire 
Borsasında 
Satışlar 

DUn piyasaya 17 vagon buğdaJ, 
14 vagon arpa. iki vagon çavdar gel 
ıniş ve hepıi satılmıetJr. Piyasa ken
linl muhafaza etmek"e beraber 811'& 

1al'ar iUerinde 2-3 para kadar ytlk 
... ~1m,. olmuştur. 
Yumuşak buğdavJar 5,30--6.18, 

Polatlı malları 6,22,5, sert buğday
lar 5,30-5.37 5 kuruştan satılmıştır. 
Arpa'ar neV1'er'n~ ,öre. 4 09-4.12 
kuruı,tan. çavdarlar l8e 4.20-4.22 5 
kul"Uftall. verilm~tlr DUn 75 bin ki· 
lo çavdar ve Antalya teslimi kil081I 
4.08 kurtıftan Uç yU.z elli bin kilo ar
pa, çuva11ı o'arak Alanya malt kilo
su 15 30 dan on bin kilo susam ~ 
tJ]mıştır. 

--0---

Dinki Yapağı Satrılan 
Dl1n iki yerli fabrikamız piyasadan 

llç yU.z balye kadar Trakya koyun'& 
rmm kMrcık yapağılanndan aatm ili• 
mışlardır Satilan mallann kilOBU "9-
69,5 kuruş arasındadır. 

Polonyadan istekler 
Polonyadan bir firma TUrk çlkol .. 

ta, balık, et ve sebze konserve ve bo 

ya fabrikalanmtzla iş yapmak ftzere 
tic~ odanıızm tavauutunu ıetemft 
tir. 
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Atatürk 
Elazizde 

Lord hali/aks 
Berlinde 

(Bap 1 lndde) (Bılp 1 lnelc1e) YAZAN : S. S. ı No. M 
bugtın, beraberlerinde Başvekil CeW sej8hatl etrafmda çıkan ıayialara 
Bayar, Dahiliye VekBi ve Parti Genel tebnih ederek, lDgiltereııin ~Al
Sekreteri ŞUkrU Kaya, Nafıa Vekili manya tarafından on sene mUddet
Ali Çetinkaya. Birinci Uınuml MUfet- le milstenıleke talebinden vazgeçme
tll Abidin ömıen, l'lk kadm tayyare- sini aklmdan geglrmediğini yamyor, 
cimiz Sa.biha Gökçen, ve difer zevat ve diyor ki: 

''Yarına Ka-dar Hazırlanın, 
Cidde 'ye Gideceksiniz 111 

Fakat saray memura, daha ko -
nak kapısından dışan çıkmadan, 
biriblrlerine girmişlerdi. 

bulunduğu halde öğleden evvel u- .. Salahiyettar Inıilis makamatı, sa 
muml mutettı,ut ınerkeainl teref- rahaten tayin olunmue kurucu blr si 
leııdirdiler. BUyUk Şef, yanm saat yuetin gidişlnJ, bazı kimselerin res
kadsr burada kaldılar. Birinci Umu- mt makamata tercüman oldukları sü
mt MUf ett:if Abidin özmen, Doğunun sUntı vererek beynelmilel vaziyete 
bUyük kalkınma pllm hakkında Ata- karışmaları yflzllnden, defiıtirmek 
ya izahat verdi. Şefimiz, mUfettişliğe istemiştir. Ga.aeteler bu baptaki ya
bağh valileri kabul ederek vilayetle- zılarmda azami itinayı göstermeleri 
rinin umum! paziyetleri hakkında i- lbımdır.,, 

Matbaanın mUrettipleriDden Su
riyeli bir genci, bol para mukabi
linde elde ederek, mahut beyanna 
meyi gial'ce yeniden dizdirmişti. 

Fakat tam bunun (sureti malırema 
nede tab) edileceği gece, mtiret
tip ile mıı kineci çırağı, yakayı ele 
vermişlerdi. 

Ertesi gUn, 8&!'8ydan bir çavuş 
gelmiş; Mustafa Sabri Efen4iyi gö 
rerelt: 

- Buyunm, abi uraydan iati
yorlar. 

Demifti. 

S abık Şeyhisllm, çavuşun ö
nüne dilı,erek bin bir (!!

havle) ile saraya gider gitmez; o
nu doğruca Kralın husuruna aev
ketmişlerdi. 

Kral HUseyin, son derecede M· 
keli idi .• Vaktile o kadar nazikane 
muamele ettifi sabık Şeyhiallım 
görtır görmez; hiddetli bfr Hean 
ile: 

- Efendi! .• lliaafirliğinizi unu
tarak oynamak ist.ediğlıılz gizli o
yunlan, tam vaktinde haber alıyo 
rum ... Size, C}Ok fenalık edebillrlm. 
Fakat ne ça~ ki •ize bir kere (mi 
satır) demiş bulundum. Dikkat e
din. Mieaflrperverliğiml suiistbnal 
etmeyin .• 

Demlttt. 
Mustafa Satiri Efendi, mmg1r zan 

gır tibiyeiıetr; bazr tevfllerle ken
dini mUdafu etmek istemi,: 

- Zatı mtn6klnelerlne •daht 
beslemek, J6tutklrıığmıza n89fs 
lıimnetlerimizle mukabeleye gay
ret g&rtermek, bbıhn için en bil
)'ltk ,erettir. 

Diye, tekrar Kralm gftzftne gir
mek lstemlftl. 

Fakat Kral Htıseyln, çelik gibi 
aıert bir aeele: 

.-- ~ı,ıqoaa...,liı.Jere muka
bele etmek lati)ot lallbl, me geste 
rilen misafbııpenerliği •uii8timal 
etmeyiniz, Bbe, bu da klfi. 

Demlttl- Hiddetli bir ~ 
le, yandaki odaya geçm.\fti. Sabık 
Şeybisllm, bu hakaretin acısı ile, 
korkusundan titriye titriye, ika· 
metglhlarma gelmittf. Vulye -
ti, arltadaşlarma izah ederek: 

- Nbaz talib1erimia, yine tersi 
ne döndü. Allah, encammnzı hay-
re7~ t 

Denüttl ... Ve böylece de, tam ye 
rinde bir kehanet göstenn.ittL 

Erteal 8'ln. l8J'a vdan bir memur 
gelerek, şu eınrl teblii etmitti: 

- Yarma kadar hamr olun. Cid-
4'e19 gidecekainla. 

Bu emir, evveli onlara hay
ret- vermisti ... Cela'etmeap 

Hazretlerinin iradelerile: hususi 
trenler, mebzul yemek ve içmekler 
le buralara kadar getirilip: burada 
da bir mUddet envaı lfttfU ihsana 
prkedildikten sonra; apan81Zlll bu 
emrt almalan. onlan fena halde 
lel'llem1etmiftl. 

Memurun öntınde. etlerini ufuf
tu1'1.J'&lr boyunlarmı bOkmiltfler. Ev 
88.hibi tarafından kol'Ulduiu halde, 
buna a,dırmıyan katı ytlzlil bir mi 
aafir eibi hareket etmişte~ 

- Bu emir, JdJahı tarafından 
veriliyor! .. 

- Melik Huretıert tarafından. 
- ~liletmeap Kelik Hazretleri 

n'n, her emir ve fermanlannda 
büyük bir hikmet vardJI'. Hişi., bia 
buna muhalefet ~öeter.cü kadar 
küstah değiliz. .. Ancak şu var ki; 
acaba bir milddet daha burada ika 
metimize müsaade bu)'UrmQlar 
mı!. 

- Yarm, ikindi vakti yola çıka. 
eaksmız. 

- Llldn . Birkac; glln sonra hq 
ıneras'mi başlıyor. Şu, milbarek ,. 
re geld'k. Hiç olmaz.sa, Arafat& Ol 
k ını Ha.ç sevabına nail olalım. 

- Aldı~ emir, katidir. Yarm 
a m mutlaka yola çıknUI buluna 
ea mrz. 

Saray memunmun gittikçe çatı
lan ~hreel. artık btlttın tımftıerini 
kırıvermiıtL 

-Ne yap&bm? .. Kader, böyle i· 
ınit-

Demek mecburiyetlnl hlslotuıit
lerdi 

Muatafa Natık Paşa, abık ,ey
hlsllma en acı bir lisan De htlcum 
etmigti: 

- Mı, hoca ... Bu itleri başımu.a 
hep sen çıkardın. Hay, yere bata 
idi bu beyanname. Ela' o olma
saydı, bu felakete uğramıyacak
tık •• Ben eminim ki; Melik Hazret 
leri, beni ya (Serasker) yahut top 
çu kumandanı yapacaktı .. Alimal
lah, snveyş 'kanalından, BabUlmen 
dep bopmna kadar, ili koca Şap 
denlsinln tısttınden kut uc;urmıya
caktm ... Fakat. een beni mahvet
tin. Şapa oturmuı, Bacı e-emisine 
benzettin. 

Diye bağırıyordu. 
Muhittin Pal& da: 
- Ya; ben ne yapacağım, şiın

di? .. Bu yaştan sonra, nerelere gi
derim... Nerelerde BUrtlntırtım ? .. 
Şurada, Melik Hazretleriııbı saye
sinde .. dc3rt gUnlllk ömrOmll, rahat 
ve huzur içinde geçireCektim. 

Diye söyleniyordu. 

K tlıt Zeynellbidin ile diAer· 
leri de Mustafa Sabri Efen 

diyi beceriblzliltle itham ederekı; 
gizli gizll lıomurd~orlardı. Şa
banap, !kide bJrde ~ini çekerek: 

- Ettik.. bulduk .. Daha da, ün 
bilir neler bulacağız?. Hemen, ce
nabı hak fazla çelrtirmese ... 

Diyordu. 
• Belindeki kemerde, henUıı lst!f 

halinde bulunan be§i bir yerde al
tınlara güvenen Zeynellbidin Ho
ca, temkin ve allkfuıetlni muhafaza 
ediyor, ~ tellt gtistermiyordu .• 
Hiç ftlpheeb 1ıi: 

- Mübareklerin, Uçta biri81nl 
bo.ıunam, çolutun ~ nafa
kamm çıkaracak bir aermaye olur. 

~- dU'I ~artık 
bize eeyhhıllmhk kmnet obmya-
cak. Ne yapalım?_ Bia de, kaderi
mize nw oluruz. 

Di)'e, dü.ştlnüyordu. 
• • • 

Ertesi gt1n; yanık seeli Mekke mü 
eainleri, hazin buin ikindi ezanla 
nm okurlarken; (c..llletmeap, Me 
ilki Hicaz Hazretlerinin his misa
firleri) nin ikamet ettiltleri (banei 
mahaus) un önünde, küçük bir de
ve katan ile, sekiz on çıplak ayak 
h, beyaz ıömlekli asker tevakkuf 
etmişti ... DUn gelen saray memuru, 
gatkm bir çehre ile: 

- Buyunınus efendiler. 
Demittl-.. Evvelf.. hocaların ( ço 

luk, çocuk) lan develere bindiril
mittl Ondan sonra da kendileri bin 
nıişler .. lıle1t1 ve mahsun oehreler 
le (Çidde) yoluna dUaillmUşlerdi. 

Ciddede, birkaç gUn vapur bekle 
mit,er; paaaportlamu vir.e ettirmif 
lerdi. lki '&uçuk ay evvel, büyük u .. 
millerin neeesile, oen bir kiUe ha• 
linde Hicaz topraklarına ayak ba
san bu adamlari liım~ kuvvetli 
bir balyöz darbelile daiıhveren çU 
rük bir taşa benzemlşlerdi. 

Biriblrlerinden aynJmayı muva
fık görmiyen Mustafa Sabri ve 1'ey 
ye ve orada son b!r Umlt De bir 
ye ve orada son bir tlmti ile bri 
milddet daha mUcadeleye karar ver 
mişlerdi .Mustafa Natık Pafa, Yu
nanistana gitmeyi tereih etmişti. 
Şaban Ağa, muvakkaten Mısırda 

kalacak, (Muhterem lider) i Sadık 
Beyle muhabere ettikten ıonra Jren 
disine bir hattı hareket tayin ede
cekti. 

Muhittin Pap: 

/Üçer Ay Hapsa 
Mahkiim Oldular 

zahat aldılar. Dally Expnıa gazetesinin de ha-
Oradan kolordu lromutanlığma l'i- ber aldığına göre Berlin mWakatm

dlldi. Atattlrk, yirmi yı'l evvel kendi· da Milletler c.emtyetinin tensiki ve 
lerinin kaldıklan bu binanın bahçeat. mandaların yeni bir tevzii meselesı 
ol gezdiler w taraçadan Dicleyi aey- de g6rtlfUlecelrtir. 
rettiler. Dicle nehrinin buradan muı· Almanya .iya.setine .,Uzuh 
zarası fevkalide güzel ve ihtipmby.. verebilecek mi? 
dı. BilyUk ve geniş ovalar yemyeşil- Lord Halifax'ın Bertin seyahati 

~-~;c~~:e~~~;:r;:::u~~:J.ye- hakkında Fransız guetelerinde de 
bir çok yazı"ar vardır. "Echo de Pa-

Halkın coıkun tuahüratı rla" diyor ki: 
BUyllk Onderin gezintiye çıktığını ''Hitlerin vereceği izahatin zihni· 

duyan halk, geçmesi muhtemel olan yet itibarile tatmin edici olabilece -
bUtUn yollan, hUkftmet meydanını ve iinde &ilphemiz var. Almanya istek
caddelen· ba.ştanbqa dolduı;:ıue lerin<le· bir had tanımıyor. Lord Ha
Şef ReÇerken her taraftan mil ş lifax'm Bertin seyahati A,manyanın 
allat tufanı ytıksellyor, ''Y8'8· azla siyasetine bir vuzuh dahi vermeye 
heDU}erimiz,, sesleri etrafı do~~ yarasa bir fayda temin edeceğini hiç 
yordu. Atattlrk te halkın bu ç zannetmiyoruz lki şıktan biri ola -
selen tezahUratma lr&Jll nıilteı:- cattır Ya Hitİer niyetlerini yarı ka
lim bir y\lzle aellm vermek ıure e palı bir surette ortaya koyacak ve 
mukabelede bulunuyorlardı. Ingliterede çok tehlikeli bir nikbin-

BüyUk Batbui kolordu komutan-
hğmdan hnn D wkapısı - llk havası yaratacaktır, yahut ta bu 
lılardi keonra te 

1 
3tıtip ede- niyetleri bUtUn çıp1akltğı ile ortalığa 

-~ a~mı ana. yo unu 118.~cak. Bu takdirde de yine bermu· 
ret koşklenne gittiler. tat Ingilterede ki.fi ıt.r aksülamel 

Atatllrldln 20 sene evvel oturduğu " . . 
bu güzel ev, Mardin kapl8I dışında gomuyecek ve bu hareketlerınde ce-
Esfel bağlatmdaki Seman köşkil adı saret bulacaktır.,, 
ile Diyarbakır tarihine mal oıınuştllr. ----<>----
Kaşkiln önündeki genlıj ,ettaıı ve dut c; zre Ha ti ın l n 
bahçelerile menek,elilder ve onların 
arkaamcla Dicle, manzarayı fevkali.· Temeli Atıldı 
de~yordu.. . 
Köşke ayrılan yolun UstUne zarıf 

bir tak kunılmuftu. 'Or.erinde şu cilm 
le yazılıydr: "Atatftrk, senin içinde 
yaşadığın her yer bizim için kutaal-

dır.,, 
Atatürk, kötktbı ~aalftdan tek 

rar Dicleyi aeyrettikten eonn. k&pa
h avludaki k\içUk ve güzel şellleyi 
pdm pçlrdller. Sonra, btltttn oda· 
lan dol&ftıl&r ve evin üst k&tmdakl 
balkonda bir müddet iatirahat ettiler, 
buradan tehri ae~ttiler. 

1'At&ttlrk evi,, adı ile anılan~ bi
na.nan k&l"fUSmda pamuk köfkU var
dır ki, bunda o zaman Atattlrktln 
yaverleri bulunan Salih Bozok otu-
ruyordu. BtlyUt Şef, bu iki bbıanın 
da olduklan Cibl muhafan.sım anu 

\ 
ettiler, evi dolaşırken bir çok ha.tı-
ralannı anlattılar. 

Burada bir saatten fazla lralmd1k· 
tan sonra. otomob!llerle, tekrar teh· 
re dönUldU. Urfa kapraından gılra.rkeıı 
Atatürk, otomobillerinden inerek ta• 
riJıt surlan tetkik ettiler. 

Bu strada, Blrlncl Ummnt Mutat. 
tit Abidin Özmen, Şetimlae, tehriıı 
iman ve tevsit ic;ln neler dttl}tınOldtl· 
fUnU anlattı. BUyftk Önder de ken• 
diline bu hususta laymetll direktifler 

verdi. 
Diyarbakır tanare meydanında 

Bundan sonra, Diyarbakır tayya
re meydanına hareket edildi. Tayya· 
re al&Dlllda BilyUk Atayı tayyarecl 
91.1baylar ve erat kargıladılal. Ata· 
tUrk, subayların teker teker ellerini 
sdrtı ve askerlere: 

,._ Naa(lsmız, arkadaşlar,. diye 

hatirlU'Dll IOrdU. 
Onlar da hep bir ağıı.dan ve gUr 

bir aeale: 
.. _ Sai ol Atam,. diye bağırdılar. 
Burada, alay komutanı yarbay Ze

ki, Atatürke ıenit iahat verdi Re
·aimler, plblar ıösterdi. Büyük Şef, 
bunlan allka ile dinlediler ve mem· 
nun oldular. Yarbay Zeki, bu mey
danın tayyarecilik bakunmdan gok 
değerli olduğunu aöyledi. 

Atatürk. buradan aynhrken: 
.. _ F.Mnle kalın arkadaşlar,. dedi. 
Otomobillerle tekrar iatasyoııa :iö-

nilldtl ve Atatürk latiraluLte çekildi-

(Bap 7 incide) 
ve parayı muhtevi torbayı toprakla 
örttüler. 

Halkan i~inden relen 
COfhn lnahiiratı 

Bundan sonra Atattkktln treni 
merasim mahalllnden istuyona doğ
ru hareket etmı, ve AtatUrk'Un ay
nim.ası ile sahada sürekli ve devam· 
lı bir a1kıt başlamış ve AtatilrkUn 
iıtaıyona muvaaalatma kadar de -
vam etmıştir. Bqvekil, vekiller ve 
haZit'Wl da iatuYona gelerek iatas
)"Gn binasında hazırlanan büfede izaz 
ve ikram edllmiflerdir. 

.A.tattlrt iıtuyona geldiklerinde 
Baivekil ve Natra Veld'ini tebrik 
etmişlerd'r. Büyük Şefin ve i.tasyo
nun etrafını saran halk zaptedilm~ 
bir tebaltlkle mütemadiyen "Yaşa! 
varol !" dfye bağırıyor ve olduğu yer
de çırpınıyordu. Atattırk müteaki
ben lstll8yon blnasmı gezmişler ve 
Ust kat tarasalannda özmen tarafm 
dan istasyonla ıur arasındaki geıı1ş 
sahada kurulmakta o~an yeni §ehlr 
hakkmda verilen fzahati dinledikten 
sonra ınUtemadlyen kend'lerfnl aııo. 
Jıyan halkı selA.rnlıyarak vagonlan • 
na avdet buyunnu§lardır. 

Tören Javetlileri 
. madene gidiyorlar 

Dıyarbakır, 16 (TAN) - Diyarba· 
kır - Ciıre hatt.mm temel atma tö
reninin davetlileriDi tqıyan husual 
tren yarm •balı sut beite Diyar. 
bakırdan hareket edecek ve Madene 
gidecektir. Davetlil•, orada madeıı 
yataklannı ve teaiaatı aemcekler ve 
sıvas - K&Yllri yoli1e Aııkaraya dö 
neceklerdir. 

Ko111i11iıtllk S•tlulan 
Dt1n a~ ceza mahkemNinde Nl

zmı llikmet, doktor Hikmet ve bq. 
tonou Fevzi ile yedi arkad&flannm 
komtıııı.tlik auou ile muhalremelerine 
gizli olarak devam edilmiftir. Muba· 
keme mtldafu yapılmak ti.aere halka 
bir ıtlJıe ~. 

vesile oldu. 
"D" ı.._L • l)'Cll'uwar,, wnini 6iitiin 

ltollt 6eninuedi 
A.liye dördüncü cua mahkemeei, ler. • Diyarbakır, 16 (Tan IDUb&biriıı

den) - Aüttll'ktlıı Diyarbekire ver
dikleri yeııi "Diyarbakır., illmi halk 
tarafından ook aevilmit ve derhal be
nf mMnmi§tir. 

dtın, blr .ma davumı neticelendir- VU4yel eoindelıi ıbo#•I 
mltt&r. Beyoflunda oturan Kemal, re- Dlyarb&lnr, 16 (Tan muh&bkill • 
fikam PerUıanıa Beyofhmda eczaeıhk den) - Atattlrk, eaat 17 ,30 da be
van... Ce ali A . ra.berlerinde Bqvekil CeW Bayar w 
., ,_.. m ' zabıta! ahi kiye me - dif• MV&t bulunduiu halde, vali Ki 
murlanna kendi ev.inde yakalattığı i- tat Altlokun vDlyet evinde verdiii 
çin mabkemeye ınUra.caat etmittl ~ m,atetiui ~ bir u-

Mabkeme, IUlll ahit ı&'mül. Pe- at kadar bunda kaldılar. Bu~ 
ribanla Cemale 6- &J ~ eea111 tı, At&tUrkle DlJvbüırldar &l'lıllll
vermft ft derhal tevkif etmlttılı. da çoJt •!Pimi ve h1llRlll bMh'baUert 

Reeml ve huauat mUE"Ueleler ilim 
!erini buna aöre deiişt.irmiye ba.ı.
mı§l&rdJr. 

Atatllrkb. düa Üf&mki QOk de • 
ferH .a.leri Halkevinin duvarma d· 
tm YIJI ile bakUdilecektir. 

BULMACA 

ı·~~~,_..~ ............ _,.. ..... ~ 
2 
3 

4 
5 
6 
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9 

b 
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BUOUNKU BULMACA 

1 ?. 3 4 5 6 7 8 9 10 

h. 
------~~....:.....:..~..:...~ 

• SOLDAN SAOA: 

1 - Alır harp aUl.hmm bir parç.ısı 
2 - Evin abamı - tainı - Halk 
3 - Demiryoıu - Sorgu - Spor-

cu tabını 
4-Tebemı 
5 - Aile - Muahedesini yırttık 
6 - Mueevt adı - önce 
7 - Şiir yapan 
8 - Fareça (Ben) - Sıcak rtlaglr 
9 - Birkaç renkli - !anenitı y&n· 

aı - ll'aaıla 
10 - Denisde yapılan bir aanat 

e Y\JIL\BDAN AŞAGI: 
1 - Torbalan. koymak 
2 - l~ oturulur - Emir -

Göz. 

3 - flisse - Şikar - Kıunış dil· 
dük 

4 - Takıl! (Emir sigası) 
5 - Erkek adı - Çevik 
6 - Arabiatanda bir sahil aelıri -

Deva 
7-lz 
8 - Yemin - lkametgih - Suya 

batmaz. 
G - &ki-~tatan - Atıf 

Böcek. 
ıo - Siparit etmek 

(Hiki7eden Mabut) 

El büzer 
Dcığlarında 
Bir gece 

(Bqı 6 mcıda) 
Bunun için tahta barakanuı ka

pısı vuruluncaya kadar ayak &eti 
duymuyoruz. 

Baraka kapmınm vuruI111u hepi
mizi yerimizden sıçratıyor .. Dıtan 
da fransmca konpll bir kadın ... 
•i: 

- Aomız, •• Aomız!. ~ lıali)'Ol'. 
Kapıya en yakın oturan yolcu 

fırlayıp kapıyı açıyor. 
Kapınuı önünde .. Saçlan sapsan 

boyalL ucuz elblselerle !azla stıaıu 
giyinmiş, fakat yağmurdan saçıba 
11 bfribrine k&nalll1' bir kadın var. 

Odaya debfetten bUyOmUt g&. 
terle bakıyor- Sonra ellerilt ytbij. 
nil kapıyarak.. Kapmm öııibıde ai 
lamıya bqlıyor. 

Garip bir şive ile, fakat hep 
franaı&C& olark: 

_Ne mUthif, ne mlitlıit yarab-
bi! .. diye inliyor. 

Ne mUthif, ne korkuyonmı, 
Dl çok korkU)'Orum. 

1raDh mühendil gUaeı bir fran-
sızca ile: 

_Ne oldunuz? Nerden ıeliyor 
ıunuz? Neden korlncyorsuııuz? Ne 
piz var? diye soruyor. 

Genç kadın, bir korku cinneti l
ginde Wln'a tialıra afbyarat: 

- OldD ... Muhakkak öldtl. Daim 
yıkJJdJIQu illttim. Bir adi.mm hain' 
dığuıı ifittlm. Dönmedi. Muhakkak 
öldil! 

Diye kapmm Uattıııe, titriyen ba
cakları Ustilne )'!kılıyor. ihtiyar yol 
cu: 

- Suali bırakınız, lörllyorsunuz 
kadın bir korku ı~innJa, Sfıılr buh 
ranı var. Onu yat.ata röttırtıııilz dl 
yor. 

Hintli ıanuettiğim adanı ldeta 
oefkatle kadım tutup ~den kal
dırarak yatala yaklaetırıyor. Ya
taim ilatbe biraıayor. Dıtlnr •-

Radyo 
Bagtlaldl progrun: 
htallWlladoeıa 

OGLE NKSlUYATlt 
Saat 12,30 PJlkla Türk maıl1dıf, 12,SO 

Havadis, 13,05 Pllkla Türk musikisi, 13,30 
Mubtelif plilr neıriyau. 14,00 Son. 
AKŞAM N&SRIY ATI: 

Saat ıa.so Plikla danı maılldai, 19,00 
Bimen Şen •e arbdatlan tarafmdan 
Türk musikisi, 19,30 Hava rapora, 19,35 
Radyo fonik komedi, (Bahar bu
talıiı) ıg,ss Boı:ıa haberleri, 20,00 
Mutafa vo arbdqlan tarafmdan Türll 
awaildai " halk tarlnlan. J0,30 Om• 
Rıza tarafmdan arapça söylev, 20,4S 
Nezihe ve arkadaıılan tar&fmdan Turlı: 

muıikiıi ve hallı: ıarlı:ıları, (Saat ayarı) 
21,U orkestra 23,15 Ajana haberleri. 
22,30 Plilı:la sololar, opera n operet 
par~arı, 22.SO Son haberler ve crteai 
ıüniln proıramı, 23,00 Son. 

Ankara .Radyosu 
OGLE NEiiUYATlı 

Saat 12,30-12,50 llahtelif plilr nepi. 
yatı 12,S0-13.15 Plik: T\irk maaikili . 
ve halk prkıluı lS,15-13.30 Dahili ve 
harid "haberler, 
AKSAM NESRIYATI: 

Saat 11.30-lt,OO Muhtelif pllk n ... 
riyau, 19,00-19,30 Turk muıikisi ve 
halt tarlulan (Hıiaouye ve aıkadqları) 
19,30-19,45 Sut anrı ve arapça ııcari
yat. Ul,45-Z0,15 TOrt maıikiıi ve halk 
tarlnları (H11ımet Rıza lescdr ve arb
daılan) ıo,ıs-20,30 Konferans: Ş..ket 
Süren- AJdemir, ao.so-aı.oo Pllkla 
dana muilı:iai, 21,00-21,15 Ajana habe,.. 
leri, 21,lS-21,55 Stiidl'o aalOD orU.. 
traıı: 

ı - P. Toıti Je •eu maarlt, 
2 - E. KalıMD IHe CNrdufüntin. 
ı - Acelııdt O. Jole mlo, 
4 - GtorP9 ,,._. et Adaaia. 
Saat 2ı,55-22.00 Yarlllki pcoeram wt 

Istiklil MartL 

• SENFONiLER 
16,30 Pariı kıu dalpıı: Senfonik k~ 

1er Ye YiyolomeL 

llAm' KONSERLER 
6,45 Pari• kısa clalpnı Plllı mulildll 

7,10 Berlin kısa dalraıı: Sabah koaaeri 
(8,15: D..uDI) 9,JO Paria ima dal&all ı 
Pllk. 10,30: Kua. 11.SO: Keza. 13: ite 
za. 13 Bertin kısa dalcası: Orkntra (14-
ıs: Devanu). 15,10 Billrrq: Pllkla opera 
mualklal (14,30: Deftmı. 14,15 Pariı ima 
dalgası: Komer nakli ıs: Keza. U,45 k 
lin luu dalcaaı: Hafif maaiki 18,02 BWs 
rq: Jtomen maalldaL 11,30 11oSkoft ı 
Mulildli .,e edebi program. 18,50 Berlla 
-- ............... ..-w. ıo.ae ~ 
va: Hafif muiki pWüan 20 BerUn. 111 
sa dalpaı: Orkeecıtra lroaMrl IO,OS BU. 
rq: BaWlyb orbetraı.., 20,45 Pqteı 
Radyo orekıtrası 2ı,ıo Llypsis: Tenor, 
Solo, b17ii11 Ol'lıeectra -.. lıııoro. 12 lllJ&. 
no, Floram, bando lllUiU. 22,05 Pttteı 
Ciıaıı orkeatraıı. 22.U Prq kll& da1ce 
ıı Orkntra, (Hayda - Martini). 22130: 
Roma orta .,e kısa dalcaJan: Hafif ma 
•iki. aa.so ıa.ua lala~: l'alıtul 
mu.W lııoueri. 2S,10 Milaoo, Flor... ı 
Orı ve tukı konseri. ZS,lS Vutna: la 
silis muıfklıl pllkları. 23,30 KolODJ& ı 
Salon erbetnıı, tarln. ıs-'o Llnalc ı 
Hafif maalki. 

OPERALAS, OPEBEJ.'LEll 
1' Peitet V•dl'ala La 'Tre'llata ... 

raq. as.ıs P.tteı Opera otkestruı (Jla,. 

enckl - HuU, a..tlt°""' DohaftJO. 
ODA IRJllKJll 

il.IS ...... dalsuıt Oda IDll9llalll 
lcoıı.L 

RF.SIT,\I,JQ 
16,15 Roma kıu dalı•••: Orı 1aonwl 

19 Vareova: Komu. baritoıı, 20,40: 80 
reı: Xoloratllr tarkılan ıı,15 Blikret 
Pil'UO • llemaa Mn&tlan. I! VartOft 1 
Pinno neltall Chopln. 

DANI lltJN•18J 
21.40t Prq ima dalrau. 12,45: Blltrel 

Kalıere Pf08l'Pll pWır1arta 11.soı vı,..a 
Grq. 23,20: KezL 23: Stokholm. 23 Vll 
fOVL 

dam ona ejilirkeıı Hintli, kapıyı a• 
çıp ne oldujunu •ulamak lçiıı dJla 
n Ql)muf olıuı lraııll mWıendiain at 
kumdan gidiyor. 

ihtiyar adam: 
- Sltk(Uıet bulunuz.. Birae')' yoJr. 

Birfey Yok. 
Diye onu tedaviye, teeldne utra 

ııyor. 

Yolcuların en iri bcıfluau, en • 
l'lllDI yerinden lmmldanmadı blle
Ellerhıt •tefte Üntıyor. Odüa ... 
çen teylerl görmttyor gibi .. 

ihtiyar adam genç kadmm )lold
nu, elini ularken ben kapıya yaJt
laşıyor ve ne var diye merakla .,... 
lay6runı. • 

Deride, tl Deride.. Karanlrld&r .. 
çinde bJr noktada 111ktan fki g&ı -
bi J&ll&n •• otomobil fenerleri yat.
Bu iki gör.e doğru iki adam ,aı.-: 
si koşarak gidiyor. Gidenler mo)ltl 
disle, RbıW yolcu olaoak. 

• 
Özlr Dileriz 

Dtblldl "'1lllmdald ~ 
terUpWill ........ ~ ............ ,..,.an• 
JMhlhlrla ........ o.ar 
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e DAVETLER e 
Konferans ve Konser 

Şifli Halkevmden: 
19 lkin teşrin cuma günU akşa

nu iJaat 21 de Halkevimizde Dr. 
0 Ptratör Mim Kemal Oke tarafın· 
dan (Kanser bulaşır mı?) adında mü 
hirn bir konferans, Kolonya konser
Yatuvarından mezun Bayan Celile 
~ Oza tarafından da bir konser 
Yerilecek ve Halk türküleri söy'ene
ceJctir. Herkes gelebilir. . 

OTELLER 
HASTANELER 

ve MEKTEPLER 
Kaloriferlerinde 

EVLER VE 
APARTIMANLAR 

SOBALARINDA 
ve 

MUTFAKLARINDA 

TÜRK 
Antrasiti 
Kullanmalidırlar. 

ÇUnkU: 
En flyl en idareli dmmmsız 
kömürdür. 
Snltış merkezi : GILKRIST 
VOKEB ve KsJ Ud. <Wa
tıa yolcu salonu ka.rŞJBIDda 
Tahir hM 8 tncl kat. Tele-

fon: 44915 

Fatih: lcrumdall: 
Bir deyinden dolayı tahtı 

hacr.e alman bir beyu karyo
la maa somya bir adet konsol nıer
lnvt&flı, bir kanape, ild koltuk, altı 
laııdalya bir adet asma lbıb& bir 
l'Uvarlak masa maa yeşil örtü bir as
ına saat yuvarlak, 91yalar 23--11-
937 tarihine milsadif salı gUnU saat 
11 de Sarnatyada Marmara cadde • 
liııde 176 No. hanede birinci arttır
bıuı ve kıymeti muhammenesinl bul 
lnadığJ takdirde iktnai arttınnam 2l5 
~831 taribiae m\iladif peraem 
be giinil ayni saat~ ve ayni yerde 
b:tmttzayede yapdacafmdan taltple
t!il ~alll makOPCJa memuruna mtl 
l'acaatıan ili.ıı olunur. (1957) 

SiHiRLi GÖZ 

• 

Bu )·eni ve 
Sihrimiz 
Renkleri 

MECCANEN 
tecrübe ediniz 

Oıı kadında dokuw tenlerine uy 
gun olmıyan bir renkte pudra 
kullanırlar ve yüzleri ısun'i "mak 
yaj ıönnüe" bir ,ekil aldıklan 
tJbi yaşlarından fazla ihtiyarla· 
WI &ör\lnUrler. Yeni lcad edUen 
şayaru hayret "Chromoscope" 
makineei, pudra renklerinde bir 
lnkilap yaptıtı gibi ethlrli bir 
Jöz, mevcudiyetinden bile 1Uphe 

edeoefiniz niabette pudra ra.kleri 
arasındaki ahengi ifşa etmiştir 
ki, bu, Tokalon mUeueai kim· 
yagerlerinden birçok tabit renk
leri •ulı esaslı bir taNda mu 
cetmek imklnmı vermlttir. ~ 
tık ytiztlnüz de plaklar halinde 
Yl.PllUı adi pudralara Dilıa19t 

Pudra renkle
r: nde inkllab 

yapta 

------ -. -- - -- - -

Artık ,..... ...... fasla lhtl 
J&l'llllnll _.....ve ytld
nbıle MJlllhW' llaDıule 
,...... adi padralU'I .... 
lmm ve lılr ,._.. mtlte

b r• dedlllerlDl ob,_-. 
~v~!!ll!lll!!!v~eıt!!'~!e~n~"''!!on• 
pudrumJ .nıramis renklerini tec 
rtlbe edini&. YtıstlnllzUıı bir ta. 
ratgıa bir reok •• diğer tarafı· 
na da batka renk bir pudra atl
rtınUz. Ve clldlnlze hanglıl da
ha uygun geldiğini görtlr8tl· 
nUL Bu yeni pudrayı kullana· 
rak cazib, sehhar ve adeti. tabll 
bir gü.sel1ik temin ediııia. 

iLAN 
ETi BANK EREGLI KÖMÜRLERi iŞLETMESi 

Kömür Saflf Şubesinden 
Istanbulda ve blllhara icabında Zonguldakta muhasebe işlerinde 

çalJltırılınak tıı.ere sekaen liraya ka dar aylık ücretle ve imtihanla mUb
tedt bir memur almacaktır. !stekillerin apğıdaki şartlan hail bulumna
lan lizımdır: 

1 - Ttlrlriye Cbıhurlyeti tebaası ndan olmalt, 
2 - Aekerlllr hhmı.ıini y&prmf bulunmak, 
8 - Y.. otwıdan yukan olma mak, 
4 - Ea u U. ftya orta TSearet Mektebi mt1'11lu o1m•W. 
15 - Sıhhat raporu lbra9 etmek. 
6 - Bir ngla mahkbı cılmadığI na dair ftlika lbru etmek. 

Vekaletten Azli 
Bu f8r&lti hais bulunanlarm lmtiban gOnil oWı 10 Dkklnun 193'1' ,e 

kadar Tophanede Iakele cademlDde 28 numaradaki dalreJe mUracaatl&n. 

8uıtNıahmet 5 ci sulh mahkeme· ----------------------
Kastamonu Vllc1yetl Daimi EncUmenlnden: ·~ki Yorgi Kaplan oğlu tereke -

8İllde Bankalarda, sigortalarda, tapu
~ .ıacuıanm takip ioin kim18Din 
~ ve ıaWılyeti 01madJiım eski 
~ vekillerimin klff esini kati ola· 
~ azlettiğim:i hükümsüz eski vekl
~ !Wiananlar hakkında dava edi -
~ 8 temmuz 937 tarihli illm 
-.uaen ilin ederim. 

l'a.tUı Dlllglrzade mahallesi ~
~ sokak 11 No. Androniki Ke
.... Oltu. 

Hiddet 
- aabl nabetler nklq. 
~' çarpmb ve ba)'lbna
.... dwam ettikçe hayatm 
~ illi kalır? KARDOL 
ile •ttHa çwl Yar. 

~ 'beflncl icra memurlu
~Qp : Bir borçtan dolayı mahcuz 
' Paraya çevrilmesine karar ve
~ d~~ değerinde bir btlfe 15 
t.tnd-.ıt- uıde çhıl soba ve m> lira de 
d'llYar e koettıın ve 8 lira değerinde 
l'fitbıcSe laatl Vesaire açık arttırma su 
ile 18 22-12-937 ıtıntt saat 14 
tı.., ~ Beyoflunda 8 net da
~~ vay !atasyonu karşısında 
da ıc.! llanu dlter SUmbUl ao: m· 
da lG N dia marangozhanesi sırasın
~ o. lu evde satılacaktır . .A.~malr 
l'llen~ nıe~kflr mahalde göste· 
lunuı-. tte hazır buhuımalan ilan o-

1 - Ineboluda yapüacak nıektebin lDfUI igln m11Dalrua mtlddetl içinde 
talip çıkmadıpıdan 1-il-937 tar 1hhıden itlbanm bir ay mUddetle pa
zarlığa konulmuttur. 

2 - 2'820 Ura '° kurU1 ketlf be clellt olan bu mektep lçbı bu leD8 
muhusu dört bin liralık kJBmı yapı Jacaktır. 

3 - Müııakua prtnamali ve keli fname ve evrakı aatre Enctlmen b • 
leminde görWebl)eoeği gibi ketifname halpJgncla muktal malOmat Nafıa 
MUdUrlUğllnden ağrenf1ebillr. 

4 _.:..Pazarlık mUddeti 30-11--93 T tarihine mtlsadif aaJı Conft saat 
onda bitecektir. Saatin geldiltnde K aatamonu htlk1Unet konalmda JDD. 
ctımen Daireıdııde yapılacak pazarlık nettceaiııde ihale edilecektiİ-. 

ıs - Jatelrlller 7338 lir&Dm ytDde Jedi buçuğu olan 300 lira dipoSto 
vereceklerdir. Bu teminat M90 DU1D aralı kanunun on altmcı maddesinde 
ta4at olunan iattkrPI 4abUI. Erp.n1 deım.ir yollan tahvtllerl de kabul e
dilir. 

e - htek1ilerln ihale eaatinden n vet Bllclmeıa D&lrellDe p1ıne1eri l1ln 
olunur. (UG7) (17M> 

1 ...... ....,..... '* .:.._. ~ .... u. ...F.. wl 
Beher tonunun muhammen bedeli (UO) Ura olan apjıda liste No. la

n ve muvakkat teminat mikdarlan ::vazıh takriben 48M,ü8 ton muıtte
llf cins demir, putrel, demir levha ve aaç 27-12-98TPuarteai gUntı • 
at 15,30 dan itibaren muile ayn ayn lhaı. edilmek bere ve kapalı art 
usulil ile Ankarada idare btnaıımda aatın aımacaırtır. 

Bu ite girmek isteyenlerin her lls te hiMamda yazılı muvakkat temi • 
nat ile kanunun tayin ettiii vesika lan ve Nafıa müteahhitlik vesikası 
ve teklltlerini ayni gttn saat 14,SO a kadar komisyon reisliğine ftl'lllele
rl lbmıdır. 

Şartnameler 519 kurup. Ankara Vt Hayciarı>ata veznelerinde .atıl • 
maktadır. (7038) • • • 

Devlet Demlryollm ve Limanlan Birinct Iı'etme MildUrlUfUnthı ftıtl· 
yacı olan aşağıda cins, miktan, mu hemınen bedel ve muvakkat temlJıat. 
lan yazılı adl tuğla re söıımemlt ki reç ayn ayn olarak kapah zarf U• 

sus•yle eksiltmeye çıkanlmqtir. 
---......,_________ Eksiltme 30-11-937 Salı gllntl saat 115 de Haydarpeıa Gar btnur 

içinde blrlnct lfletme Komisyonunca yapılacaktır. isteklilerin eUtltme 
şartnameelnde yazılı muvakkat teminat mektubu ve kanunun tayin ettiği 
evrak ve vesa.ikle teklif mektUplannı eblltme gtbıU nihayet saat 14 dıt 
kadar Komtsyon Reiıliğ1ne vermiş obnalan llznndır. 

.. bir fenni llaklkattlr 1d : 

KREM PERTEV 
Olda~ • Ptlrtlaöa ve prpa 

.... tutar. 
........... atdedr, tabii 

......... ....... ,,. edr. 

Bu işe ait prtnameler Ucretıdz olarak Haydarpqada YoJ Baıtmafettiş
lilbıden almabWr. (7749) 

Muhammen Muvakkat 
Bedeli Teminat 

Cbıll Mftıtan L. K. L. K. 

Adi Blu 'hiluı 9450.00 T0.000 708.T& 
S&ımemla IOrec 80.000 eooo.oo 450.00 

Okıire11lere ve 

göğüs neılelerlne 

• 

• 

KATRAN HAKKI EKREM 

• 

biri 

OSMANLI BANKASI 
31 Ağustos 1937 ta1'ihindeki vaziyet 

AKTiF PASiF 

s;sse senetlerinin ödenmesi is-
!aterb 3- P. hterlin 3. P. 

Sermaye 10.000.000 -tMamemll olan kumu cs.000.000 
Jtas&da ve Bankalarda bulunan 
paralar 4.980.180 17 3 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar ı.268.617 16 ' 
Tahll1 oJnnacat Btııetler 4.080.214 5 5 
Cllzdanda bulıuııan kıymetler 3.474.610 6 
Borc111 cıui beaaplv 7 .148.097 18 3 
Rehin mukabilinde avanslar 2.062.381 18 1 
Kabul yoWe borçıuıar 490.886 18 a 
Gayri menkul Dıal:laz ve mobilya 590.408 ' 'l 
)l1lt.eferrtk 80.310 1' 

Statü mucibince ayrılan ilıtlyat 
akçesi 
TedavUlde bulunan banknotlar 
Görüldüi\lnde ödeueoek senetler 
ve vadeli senetler 
Alacaklı cari hesaplar 
Vadeli bonolar ve cari heeaplar 
Kabuller 
Kllteferrik 

1.25().00Q 

803.988 115 -1 

2'78.219 12 • 
ı~.034.117 1 1 
1.U0.778 12 U 

490.886 1s a 
329.751 12 u -

29.15S. 786 13 ' 

29.1153. 788 13 ' 

KuyUda muvafık olduiu taadik olunur 
Mee'ul Murahhaa 

ve 
Umumi Muhasebe Şefi 
G. DELLA SUDDA 

TUrldye Umum MUdürtl 
PB. GARELLl 

Maliye Vekaletinden: :::::::: ~ 
2ZS7 ııaJJL kanunla •erilen oalilıiJete iotiııadea enelce ilin ~"' 

edlldlii üzere etki nikel yirmi bet kunatluklarla brom on'---· ~i~ı H1At~~~101 
l
uld 30 -.~uy- A .. AYINIZ 

ar /11/937 ak,.mmdan aoma tedavül etmiyecektir. Te- ------------
darilden kalkacak olan bu paralan ellerinde bulunduranlarm ~ E RV • ~ 
muktr .. tarihe kadar bil'umum malaandıklarlte malaandıklan vez.. " T 1 " 
nedarlıaını yapmakta olan Ziraat Bankası aandık ve tubelerine 
••Jabut Cümlıuriyet Merkez Banka11 tubelerine müracaatla mü· -...----- ___ ...,. 
haclele ettirmeleri ilin olunur. ''4216,, "7887,, 

Miln Saraylar Müdürlüğünden: 
1-:- Dohnabahqe u.rayı kalöriferi içbı Zongtt'dak k6mUr bavzumm 

Kandilli ~ya Kireçli ocak'an lst.1hs alltmdan dört yüz ton maden kllm8-
rll •tın alınması açık eksiltmeye ko nulmqtur. 

2 - Eksiltme gllnthıe kadar "Pa zardan bqka her stın" l&l'Qluı mU
dilrUlğtt b.1eınine mUraca&t edeeek olanlar prtnameden bedelets olarak 
bir nüsha alablleeeklerdlr. 

3 - Açık eksiltme bir.inci klnun un 11çUııcll Cuma ,unu saat on bette 
Dolmabahçede Milli Saraylar KUdtır lttğt!' binasında yapılacaktır. 

4 - lluvakka.t tamlnat tıç yftz alt ll1JI liradır. 
Bu paramn ekelltmenin yapılaoafı vakitten bir nat evveHne kadar 

Mal sanchlnıa yatmlmJt "" makbuz unun eblltme heyetine verllınlt ol
ması lbım4ır . 

Mal sandılJ malrbulu yerine mute ber bir bankanın praııti mektubu ya 
hut arttırma ve eksiltme kanununuıa l'l nci maddesinin "C." fıkrumda 
nevileri Y&llb esham ve tahvillt dahi kabul edilir. (7621) 



TA 111 :-=====-============= • 
t\ünya mevaddı gıdaiyesi arasında en Büyük mükafat ile zafer nişanını, dip om donöı 

• 
ve a.bn mada~yayı kazanan v~ bu suretle bir:nciliği bihakkln tasdik olunan . 

• 

HASAN ÖZLÜ UNLARI 
• 

Vitami·n 
Kalori 

Sıhhat 

. 

Pirinç DzQ 
Yulaf özü 
Mercimek özQ 
Bugday özQ 
irmik özü. 
Patates özü 
Mısır DzQ 
TClrlQ özQ 

' 

Bezelye özü 
Badem özQ 
Çavdar DzQ 

• 

ADalun ,arattıiı aaf hububattan alDM1n, Yitamini ve kaloriai lmnei pdaiyeei çok olan Huan O.iti unlarına cloldonmm tahadet ecler ki hayatın ve tabiatm en mqadlli •• en müJC.,,,,,.J 
tıdanchr. Huan Ozlü Unlan çoc11klamma tam lfi,et temin eder. Netvünümalarma yardım ecler. Onlan çabuk btlyütiir. Net'eli tombul ba•lwhız tombul ;ppar. Huan Od& Unluile çok lem 
malaallebi •e çorba•• fellltk yapılır. Matlab Huu ~ dildrat. 

11111111 

ad•iOilll VIGyeti Daimi Enciinl 
1 - Tqk6prtlde yapılacak mekte b'n lııpıa için mUnab• mlld4etl 

kinde talip -rma&1mdan 1-11--9 37 tarihlııden itibaren bir a; mld
detle pazarbp kan1lha\lftur. 

Muhtemel rahatsızlık· 

larm hepsini ö .. il ..... , .• .,. ..... 
.... ele ... bir zaman
da izale eder. Harare-

J tt süratte clüıürür. 
1 Gripln ağn1ann ..-. 
111 dÜflMNclar. Dlf. llClf. 
sinir, ac:We, ro111aiiz. 
111a. mafsal evccuncla 

kat,yetle hllr gösterir ve liincle Üf taneye 
kadar emniyetle almabl11r. 

lcab11ula glnd• 3 ka.. alıaaltllr 
Talditlerinclen nhmna" her ,erde .....aa GRIPIN Ute,.ma. -- ''\\\~'' 

\\\' 

''t 
2 - U393 lira 37 brat IDellf be clell olan bu mektep iç'n ba llDe mu· 

ie•11 dört bin Ura ile hak tarafın dan mahallinde teberrU edilea ve ta-
-.ıer tarafmdan a,aa Mball 1bun gelen kel'Mte. kireç, tulla gibi mD- • 

~a• ~ bedelf 3338 Ura ld OllD'aa 1338 tirahk kımm yapılaeaktır. 
3 - JIOnakı• prtaa...r ve bel fname ve evrakı 1aire Encllmen b-

]emlade g&-Weblleoeli sftıl hti'-mn e haklrmda muktesf maltmat Dafla 
~~elen atren!Jeblfr. 

4 - Pualık mtlddeti 30 - 11 - 937 tarihine mOaacllf Sair al • 
mt onda blteceırtır. Saatin P1cll l!nde Kı•ımonu Hllkbıet Jranatm-

11. EncUmen Daireelnde yapdaeü JUU1ık netioelllııde fhale edDecektlr. 
ı - tatekl4l• 7338 UramD 1'bde ~ bac;uiu o'aıı SiO Ura 35 karat 
~ vereceklerdir. Bu teminat M90 ınımarah kanunun on a1tmcı 
11aaddeelnde tadat olmıan iat1kruı dalllU, 1llrpni demir ,oran taJnt1. 
llrl de kabul edillr. 

e - ı.tek ilerin ihale 1&&tinden ev Yel ........ ra4ıelıbıe gelmeler! 
:wrAn olunur. (7'1M) 
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A ... 1 
<an .,....,.., el ve ayü P81'1Daldar1mn arumdald kqmtııar. dola· 
ma. meme Ot:Dıabl ve çatlaklar, flepıoalar, 1unldar, bnt yaralan. 
rgenu1rıer, •oltull: a1b Cllbanlan. 

'feda911dnl en erken vem emin blr mrett.e t.emlD eder. 

c erir D• .... cıva•" ıı'"'retuv•rı T. A. $. 
- - .__. 

Ylk... Millen6 Melrtılll Al l lw ılld ve 
EWl11• Komlsy : 

ımr.ntmeJ9 konuı Miktarı Tahm4n Pey akçeaf Eblltme glln ve ..;t 
ıı.ftCldm aut. l'latı l tarihi 

Be7U pqair : 2ifoö K: 40.0Ö 165 L. 21-U-931 Pwrte8i -. 
gapr : 2000 x. eo.oo 
Un ~ ISOOO K. 17.00 
)(a)rarDa : 1800 K. 31.00 • 
irmik : aoo x. 11JJO ue L. 22.11.931 Puarte1ı1 1'9 
Plrl.'1ÇUDU : 280 K. 18.00 
Şehriye : 800 K. 31.00 

Mektebin 917 mali lenMI maym ~,etine bdar tbtlyacı ~ 
yukarıda clDI, milrtan, mubımmen becw.t ve ilk teımnatı yudı 
~ ~onulmqtur, Puartıtı hl .aı.rmaa g&lterDeD gtlD, tarih 
IUtte ,apı1acakbr. ~'eri ..... Wyealerlil 1rıergDn • 
-"* ~ beDl Sld .,. • atte Olmlfla1uM•1d ......, 
~ toplwn ~-- 11111ra •aı11n • ca.r. <*l 


