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Hesap defterleri 
En iyi kâğıda basümış, hakikî İngUiz prese 
kartonu ile cUdlenmiş sağlam, zarif ve ucuz 
Yevmiye, kasa defterleri - defteri kebirler -

muavin defterler 
200, 300. 400 sahifeU: 140, 175 ve 250 kuru* 

Ak^am matbaa» — Telefon: 24240 

Sene 20 — No. 6857 — Fiati her yerde 5 kuruş 

KŞAM Eskiden mekteplerde ceza vardı. 
Müşfik anneler babalar «eti senin, 
kemiği benim!» diye evlâtlannı 
hocaya teslim ederlerdi. 

Şimdi ceza yok. Çocuğu küçük 
bir serzenişe maruz kalan bir baba, 
oğlunu yanına alıp mektep müdü
rüne çatmağa gidiyor I 

ÇARŞAMBA 17 Teşrinisani 1937 Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) 

Atatürk Diyarbakırdan 
Elâzize hareket ettiler 

Diyarbakır - Irak ve Iran hattının 
temel atma merasimi yapıldı 

Büyük Şef merasimi yakından tedkik buyurdular. Başvekil, 
Nafia vekili, umumî müfettiş mühim nutuklar söylediler 

Ehliyet 
Teşebbüs 
Mesuliyet 

DevletçiUlde kırtasiyecilik, birbirle-
rile geçinemiyen iki düşman gibidir. 
Bir arada yaşayıp anlaşamazlar. Mut
laka biri ötekini öldürür. 

Devletçilik, bir nevi idare tarzıdır. 
Kırtasiyecilik de kendine mahsus baş
ka bir sistemdir. 

Devletçilik, devletin iktisadî, ticart, 
sınaî birçok büyük işlerin başına geç
mesi demektir: Ziraatı ıslah etmek, 
fabrika kurup çalıştırmak, şimendi
fer, vapur işletmek, banka açmak, ti
careti kontrol etmek ve saire gibi. 

Kırtasiyecilik, devletin eline düşen 
işleri sürüncemede bırakmak, bir gün
de bcişanlacc. şi, daireden daireye, 
kalemden kaleme havale ederek altı ay
da öldürmektir. 

Ne fabrikalar, ne memleketin ziraî, 
iktisadî, ticarî hayatî buna tahammül 
edemez, batar. 

Fakat sanmamaUdır ki, kırtasiyeci
lik, yeni, rasgele bir hastalıktır. Hayır. 
Bilâkis, dünyanın her yerinde kırtasi
yecilik Devletin ilk ve tabiî şeklidir. 
Devlet, klâsik şeklinde, kırtasiyecidir. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 
Necmeddin Sadak 

Lord Halifax dün 
Berline hareket etti 

Nasyonal sosgalist partisinin resmî 
gazetesinin Ukrayna hakkındaki 

uzun makalesi nazarı dikkati celbetti 
İtalyan mahafili bu konuşmaları 

memnuniyetle karşılıyor 

Büyük Şef Atatürk Sıvasta tedklMefde bnlunuılcen 

Diyarbakır 16 (A.A.) Atatürk b«p 
gün öğleden evvel umumi müfetüşUk 
blnasım ve kolorduyu şereflendirdiler. 
Büjrük Şefin hükümet konağına teş
riflerini haber alan halk bÜ3rük bir 
tehalükle hükümet bahçesini, cadd»-
sinl ve bütün sokakları doldurmuştu. 
Atatürk hükümet konağıdna iken ve 
buradan ayrılırken coşkun bt^lüdc ve 
sevgi tezahüratı yapılmış, yolunun 
üzerine çiçekler serpilmiştir. Atatürk 
müfettişlikte müfettişliğe bağü vaU-
leri kabul ederek vilâyetlerinin umu

mi vaziyetleri hakkmda iaahat eiâa-
1ar. Müteakiben yirmi sene evvrt ikar 
met buyurmuş oldukları Semato köş
küne giderek bir saat kadar orada 
kalmışlar ve o zamana aid bazı hatı-
ralarmdan bahis buyurmuşlardır. 

Atatürk Tayyare meydanma git
mek üzere buradan ayrılmışlar ve 
yolda surdan çıkarken bir müddet 
tevakkufla Sur ve Urfö kapısı deni
len şehrin bu methalinde tedkikatta 
bulunmuşlardır. lAnumî müfettiş 

(Devamı 4 üncü sahifede) 
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Kurt masalı!,. 

Kurt geldi. Habeşistam kaptı!. Delbos gitti aramıya. Eden gitti ara-
mıya!... 

ir 

Orta ve Şarkî Avrupayı gösterir harita 
Londra 16 — Lord Halifax bugün 

saat on dörtte Berline kareket etmiş
tir. Berlinde B. Hitler ve Alman Ha
riciye nazın Von Neurath üe görüşe
cektir. 
Bir Alman gazetesinin Uk
rayna hakkındaki makalesi 

Berlinden Havas ajansına şu ha

ber gönderilmektedir: Lord Halifax-
ın Almanyaya seyahati münasebetile 
neşredilen yan resmî bri mütalâada 
şu nokta, nazan dikkati celbetmekte-
dir. Bu nokta, Alman-İtalyan-Japon 
paktı hakkında yapılan bir imadır. 

(Devamı 8 inci sahifede) 

HDkûmet programında 
ziraat işleri 

Ziraat Vekâleti siyasî müs
teşarının mühim izahatı 

Ankara 16 (Tele
fonla — Vekâaletle-
rin, . hükümet pro-
grammm kendile
rine aid olan kısım
larım bir an evvel 
tahakkuk ettirmek 
için hummalı bir 
faaliyet sarfettik-
lerini ve faaliyetin 
programm siklet 
merkezini üzerin
de bulunduran Zi
raat Vekâletinde 
mahsus ve muzaaf 
bir şekU aldığmı 

(Devamı 8 inci sahifede) 

Ziraat vekâleti 
siyasi müsteşan 

B. Tahsin 
Coşkan 

Ayni mallar 
ayni evsafta 

istihsal erbabına: *iStandardizas-
yon lâzım.'}» diye yeknasak evsafta 
mal çıkartmalarını tavsiye ediyoruz. 
Zira, hu, piyasanın aradığı yüksek ve 
medenî bir ticaret hususiyetidir. Ayni 
etiket, yahut isim altında bugün tat
lı, yann kekremsi şarap içmek; ayni 
namla bugün kocaman ve mayhoş, 
yann mıcınk ve buruk elma satın al
mak kimsenin işine gelmez. 

Fakat İnhisarlar idaresinden de 
standardizasyon istemek halkımızın 
hakkıdır. Çünkü lûalettayin bir müs
tahsile nazaran, onun elinde bunun 
için daha geniş imkânlar var. Meselâ 
şu on birlik sigaralar rağbet kazanın
ca cinsleri bozuldu. Şimdi tiTiryaki* 
ve sair isimlerle yeni markalar piya
saya sürülüyor. 

Ayni markalan, daima ayni evsaf
ta isteriz! 

6U AKŞAM M E L E K Sinemasında 
YARIN AKŞAM S A R A Y Sinemasında 

ZBÜTtKGALA 

Kurt geldi. İspanyayı kaptıl... Delbos gitti a r a j j u j a j J d e i L ^ ara
mıya!... Üh... i IİLLİKİİTÜPHAHE 

MARTHA EGGERTH § JEAN KIEPURA 

LA B O H E M E «"»i"d» 
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lbmssuud,mukaddes cihad 
ilânı tehdidinde bulunuyor 
Safed dağlarında ingiliz askerleri bir Arap 

çetesile şiddetli bir müsademe yaptılar 
Berlin 16 (Akşam) — İbnissuud, Filistinin taksiminde ısrar edildiği tak

dirde Suudilerin cilıad ilân edeceklerini İngiltereye bildirmiştir. 
Kudüs 16 — Üç İngiliz bölüğü, tayyare ve polis kuvvetlerinin yardımile, 

aramağa çıktıklaıı bir arap çetesini Safed civarındaki dağlarda yakalıyarak 
şiddetli bir müsademeye tutuşmuştur. Bu müsademe neticesinde, üç çeteci öl
dürülmüş, bir İngiliz askei'i de yaralanmıştır. 

İngiliz makamatı, terörizmi kökünden kazımak için gerek arap, gerek 
muaevi tedhişçilere karşı şiddetle hareket edeceklerini resmen ilân eylemişlerdir. 

Adenin şimalinde İngilizlerle 
Araplar arasında çarpışma 

Temps gazetesinin Roma muhabi
ri bildiriyor: 

İtalyan gazeteleri, Hadramutta, ya
ni Adenin şimalinde uçsuz bucaksız 
yarı çölde İngilizlerle Arap aşiretleri 
arasında' hakiki bir harp hali mevcud 
olduğuna dair birçok telgraflar neş-
rediyorlaı-. Adendeki İngiliz makam-
lan, geçen seneye kadar fiilen müsta
kil olan bu mmtakanın bir kısmmı iş
gal etmişlerdir. Siyasî bir vazife ile 
memur olan bir İngiliz zabitinin ara-
basma kurşun atıldığı için derhal 
tenkil hareketine başlanmıştır. Ade
nin şimal ve şimali şarkisindeki bü
tün mmtaka îngüiz haVa kuvvetleri 
tarafmdan şiddetle bombardıman 
edilmiştir. 

Bu hadise geçen şubatta cereyan 

etmiştir. Aşiretler, Filistin hadiseleri
ne kadar inkıyad etmişler, sonra 
ayaklanarak müstevliye karşı cihad 
ilân etmişlerdir. Bu hareket, Adende
ki aşiretlere kadar sirayet etmiştir. 

Bu haberleri neşreden Tribuna ga
zetesi, «İngiliz makamlarının bu ha
şin hareketi, İtalyan imparatorluğu
nun Bahrıahmer ve Bahrımuhitihin-
dî sahillerine dayanmasından ve İtal-
yanm Arap devletlerine karşı takib 
ettiği dostane siyasetten doğan kor-
kulai'm bir neticesi olduğunu» ya
zıyor. 

İtalyan gazetelerine göre; İngilte
re, Arabistan sahillerinde, Perim ada
sı karşısında kâin ve 400 metreden 
Babülmendeb boğazma hâkim olan 
Şeyh Said mmtakasını, başka bir dev
letin işgal etmesinden korkmaktadır. 

B. Menemencioğluna 
ameliyat yapıldı 

Hastanın sihhî ahvali mem
nuniyeti mucip haldedir 

Ankara 16 (A.A.) — Hastalığı dola-
yısile Beyruttan Ankaraya avdet et
miş olan Hariciye siyasî müsteşarı B. 

Numan Menemencioğluna profesör nis-
sen tarafından bugün Numune hasta
nesinde bir ameliyat yapılmıştır. Ha
raretinin 38.6 ve nabzının 100 olma-
sma rağmen hasta'nm ahvali sıhhiye
si memnuniyeti mucib bir haldedir. 
B. Numan Menemencioğlu, ameliyat
tan sonra otomobille evine gelmiştir. 

Tütün satıhları hararetli 
Ankara 17 (Telefonla) — Şehrüni-

ze gelen malûmata göre tütün piya
salarının satışı hararetle devam edi
yor. 37 nülyon kilo olan bu yılın re
koltesinden piyasaıun açümasmdan 
beri 2,5 müyon kilo satılmıştır. Bu
günkü satışlar dalıa'ziyade kalitesi 
düşük engin tütünler üzerinde ol
maktadır. 

Kumpanyalar, tütün limited şirke
ti, İnhisarlar idaıesi bütün merkez
lerde mubayaaya devam ediyorlar. 

Hariciye Vekili 
Dûn öğleden sonra bazı 

ziyaretler kabul etti 
Dişlerini tedavi ettirmek üzere dün 

sabah şehrimize geldiğini yazdığımız 
Hariciye Vekili B. Tevfik Rüştü Araş 
Perapalas oteline misafir olmuştur. 
B. Tevfik Rüştü Araş, dün öğleye ka
dar otelde istirahat etmiş, öğleden 
sonra hususî ziyaretler* kabul etmiş
tir. _ _ _ _ _ _ 

Tataresko, yeni kabineyi 
teşkilden vazgeçti 

Bükreş 17 (Akşam) — Bir çok parti 
reisleri, teşriki mesaiyi reddettikle
rinden B. Tataresko yeni kabineyi 
teşkilden vazgeçmiştir. Partiler ara
sındaki ihtilâf yüzünden kralın arzu
suna uygun bir temerküz kabinesi 
yapılaımyacaktır. 

Yugoslavya Habeşistanm 
ilhakını tanıdı 

Roma 17 (Akşam) — Yeni Yu
goslav elçisi itimadnamesini İtalya 
kral ve imparatoru namına verdiğin
den Yugoslavya, Habeşistanm ilhakı-

Bronz 10 ve 25 
kuruşlukların tepüli 
Bu paralar, bir sene 
müddetle kabul ve 

tebdil edilecek 
Ankara 16 (Akşam)— Bronz 10 ve 25 

kuruşluklann bu ayın sonundan iti
baren piyasadan kaldırılacağını bil
dirmiştim. Halkın, şimdiden ellerin
deki 10 ve 25 kuruşlukları değiştir
mek için banka gişelerine vâki olan 
tehacümünü ve gazetelerin neşriyatmı 
nazarı dikkate alan vekâlet, vaziyeti 
tavzihe lüzum görmüş ve telâşa ma
hal olmadığııu tebliğ etmiştir. 

Bronz 10 ve 25 kuruşluklar 1 kâ
nunuevvelden itibaren bir sene müd
detle Cumhuriyet Merkez ve Ziraat 
bankalarile malsandıklan tarafın
dan kabul edilerek değiştirilecektir. 

Anahtarları bankalarda olan kum
bara sahiplerinin tasarrufları aıa-
smda bulunan bu paralan değiştir
mek için bankalara tehacüm etmele
rine lüzum yoktur. Zira bu kumba-
ralarm içinde çıkacak bronz 10 ve 25 
kuruşluklar bir sene içinde kendi 
kıymetlerüe tasarruf erbabının he
sabına kaydedüeceklerdir. 

Yarından itibaren çivi 
fiatleri serbes olacak 

Ankara 17 (Telefonla) — Endüs
triyel mamulâtm maliyet ve satış 
fiatlerinin kontrol ve tespiti hakkm-
da3d kanuna tevfikan çivi ve çivi te
linin de toptan satış fiatleri İktisad 
bakanlığmca evvelce tespit ve ilân 
olunmuştu. Bıinlarm ham madde 
fiatlerinin son zamanlarda daimî te-
mevvüç ve tahavvüUer göstererek tes
pit edilen toptan satış fiatinin bile 
dününe indiği görüldüğünden çivi 
ve çivi teli narhı 18/11/937 tarihin
den itibaren kaldmlmış ve bu mad
delerin şimdilik yalnız gümrük res
mi himayesinde satılması kâfi gö
rülmüştür. 

Fındık fiatleri yükseldi 
Ankara 17 (Telefonla) — Almanya 

kontrol dairesi fmdıklanmızm yüz ki
losuna sıt Hamburg 45 lira fiat koy
muş ve yeni müsaadeler vermiştir. 

Bu müsaadeler fındık fiatimizin 
yükselmesini temin etmiştir. Rekolte
nin kısa bir zamanda satılman muh-

GÜNÜN HADİSELERİ 

Bir ingiliz gazetesinin 
hezeyanı 

Franklin Bouillon'un vefatı münasebe-
tile Daily Telegraph'ta yazılan bir maka- } 
lede müteveffanın hayatından bahsedi
lirken deniliyor ki: 

«1921 de B. Briand tekrar iktidar mev
kiine geldikten sonra Ankara türklerile 
daha sulhperverane bir anlaşma yapıl
masına karar verdiği zaman bu müşkül 
vazifeyi B. BouiIIon'a havale etti. 

Yunan milletinin talih ve akıbetinin 
taayyün etmek üzere olduğu bir zaman
da bulunuluyordu. İngiliz ve Fransız hü
kümetlerinin hiç olmazsa Yakm Şarktaki 
hıristiyanlan korumak için olsun müşte
reken hareket etmeleri lâzım geliyordu. 
Fakat Franldin Bouillon pilisini pırtısını 
toplıyarak türklere gitti ve bilfiil arka
mızdan çalışarak Ankara muahedesini 
vücude getirdi.» 

* 
Daily Telegraph, muhafazakâr bir ' İn

giliz gazetesidir. İngilterede muhafaza
kârlar hâikmdir ve Türkiye ile İngiltere-
yi dost biliyoruz. 

Gerçi o diyarda matbuat hürriyeti var 
amma, biz de hür olan kalemlerimizi iki 
devlet ve millet arasını açmayıp yalun-
laştıracak şekilde idare ediyoruz. Ayni 
tarzda mukabele beklerdik. 

Başka dinden olanlara «gâvur» deme
yi biz unutmuşken bir Londra gazetesi
nin yukarıki tarz düşünüşüne şaşıyoruz. 

Bütün dünyada milletler birbirine gir
diği şu sırada Türkler ve Yunanlılar gıp
ta edilecek, örnek olacak en mükemmel 
bir dostlukla geçiniyorlar. İngiliz muha
fazakârları niçin bu hayırlı neticeyi ya-
ta'tan ilk adımlardan birini beğenmiyor
lar? Bizi ne vaziyette görmek istiyor
lardı? 

Doğrusu yukarıki yaizıyı İngiliz muha-
fazakârlannm ciddiyetine yakıştırama
dık... Hoş, bir çok yeni misaller, İngiliz 
politikasının ciddiyetini bütün dünyada 
şüpheli bir hale sokmuştur ya... O da 
başka! F. T. 

Denize dökülen balıi^iar 
Bunlardan balık unu ve 

balık yağı çıkarılması için 
Istanbulda tesisat vücude 

getirilecek 
Ankara 16 (Telefon) — İstanbul, 

Marmara adası, Erdek, Bandırma sa
hillerinde bir tedkik seyahati yaptık
tan sonra buraya dönen İktisad ve
kâleti deniz mahsulleri müdürü dok
tor B. Kemal raporunu hazırlamış ve 
Vekâlete vermiştir. 

Raporda, Istanbulda fazla istih
salden dolayı denize dökülecek balık
lardan bahk unu ve balık yağı çıka-
nlması için İstanbulda tesisat yapıl
ması ve bugün çok karışık bir halde 
bulıman İstanbul balıkhanesinde alış 
ve verişin intizama soklması için 
almması icab eri«n teldifler bulun
maktadır. 

Emniyet teşkjlâtımensup-
larına verilecek cezalar 
Meriyete «giren nizamna
mede kıdemden tenzil ve 

meslekten ihraç cezalan var 
Ankara 16 (Telefon) — Polis mes

leğine giriş ve poliste terfi esasları
nı gösteren nizamname ile emniyet 
teşkilâtı mensuplanna verilecek in
zibatî cezalara dair nizamname Ve
killer heyetince tasdik edilerek bü
ğlünden itibaren meriyete konmuş
tur. 

Emniyet teşkilâtı mensuplarına ve
rilecek inzibatî cezalara dair nizam
nameye göre; iş sahiplerine, halka, 
meslek arkadaşlarına ve madununa 
fena muamele edenlerin üç günlük 
maaşı kesilecektir. Âmir ve mafevk
lerinin muamele ve icraatı aleyhinde 
söz söyliyenlerle vazife esnasında âmir 
ve memurlanna yalan söyliyenlerin 
kıdemleri tenzil edilecektir. 
Umumî kadınlarla irtibat veya mü-

nasebat tesis edenlerle, ecnebilerle 
evlenenler veya nikâhsız olarak yaşı-
yanlar, mezun olsun veya olmasın 
üniforma ile umuma mahsus yerlerde 
içki içenler meslekten ihraç cezası-
le tecziye olımacaklardır. 

B. İbrahim Atıf Ziraat Vekâ
leti müfettişliğine tayin edildi 

Ankara 16 (Telefon) — Halkalı zl 
raat mektebi muallimlerinden îbra 
hlm Atıf Ziraat Vekâleti müfettişliği. 

Çin - Japon ihtilâfı Millet-
1er cemiyetine veriliyor 

Çin meselesini tedkike memur 23 1er komi
tesinin içtimaa davet edilmesi bekleniyor 

Cenevre 16 (A.A.) — Bıüksel kon-
feransmm bazı mahafilinde Japon 
dosyasının Milletler Cemiyetine tev
dii lâzımgeldiği hakkındaki mütalâ
aya Cenevre mahafili de iştirak et
mektedir. Müşterek bir harekette bu
lunmak üzere önümüzdeki pazartesi
ye yapılacak toplantıya da böyle bir 
mâna verilmektedir. Binaenaleyh 
Brüksel konferansının tazammun et
tiği şekilde Uzak Şark meselesini ted

kike memur 23 1er komitesinin içti
maa daveti beklenilmektedir. Esasen 
daha evvel toplanması mukarrer bu
lunan bu komite münhasıran Brük-
seldeki siyasî hareketi işkâl etmemek 
için toplanmamıştı. 

Diğer taraftan mezkûr komitenin 
Çin murahhasmm talebi üzerine de 
her vakit içtimaa davet olunabileceği 
kaydolunmaktadır. 

Japonlar Çin ordusunu 
takib ediyorlar 

Sulh şartlan hakkında çıkan haberlerin 
doğru olmadığı bildiriliyor 

Tokio 16 (A.A.) —Tebliğ: Şanghay-
da Japon kıtaatı, büyük bir kısmı 
Kunshansoochow . Wu£hi demiryolu 
boyunca ve diğer kısmı Tatsang -
Chanshu boyunca ricat etmekte bulu
nan Çin ordusunu hiç durmaksızm 
takib etmektedir. 

14 ikinciteşrin akşamı, mütemadiyen 
ilerilemekte olan Japon kıtaatı, evve
lâ Chitangchon'dan başlıyarak Tat-
sang'm 6 kilometre garbinde kâin bir 
noktadan geçen ve nihayet Kuns-
han'da nihayet bulan hattı geçmiş 
bulunuyorlardı. 

Kunshaıı, 15 ikinci teşrinde saba
hın altısma doğru Japonlar tarafm
dan işgal edilmiş ve Japonlar ayni 
günde Soochow'un 30 kilometre ce
nubunda kâin Pingwanchen'i işgale 
muvaffak olmuşlardır. 

Hangchow körfezinde karaya çıka
rılmış olan Japon ordusu, 15 ikinci 

teşrinde Soocho"w'un cenubunda 60 
kilometre mesafede kâin Kashan'ın 
garp mmtakasına vasıl olmuştur. 

Sulh şartları doğru değil 
Paris 16 — Domei ajansına göre, 

Japon Hai'iciye Nezareti mümessili, 
Japonyanın sulh şartlan hakkında
ki haberleri katiyetle tekzib ediyor. 

Hariciye Nezareti mümessili, Ja
ponyanın Paris sefaretinden dün alı
nan raporda 12 teşrinisani tarihinde 
Havas ajansı tarafmdan bu mesele 
hakkında verilmiş olan bir telgrafın 
Fransız gazeteleri tsu-afmdan iktibas 
edildiğini bildiriyordu. Japon Harici
ye Nezareti mümessili, bu şartların 
mevsimsiz olduğmıu katiyetle beyan 
ediyor. 

Havas ajansı, mevzuubahis sulh 
şartlai'inm, malûmattar bazı mahfil
lerin mütalâası olarak verildiğini 
tavzih ediyor. 

Havas muhabiri niçin 

Tebidin sebebi, Nazilik 
aleyhinde devamlı 
neşriyat yapmaktır 

Berlin 16 — Alman hükümeti, Ti
mes muhabiri Norman Ebbuttan son
ra Berlindeki Havas ajansı muhabiri 
Paul Ravoux'ya üç gün zarfmda Al-
manyadan çıkıp gitmesini emretmiş
tir. Bu hususta neşredilen resmî teb
liğde, Berlindeki Havas ajansı muha
birinin daima nasyonal sosyaUzme 
karşı fena haberler vermekle temayüz 
ettiğini ve Almanya ile Fransa ara
sındaki gazetecilik münasebetlerini 
bozduğunu ve ahiren kılâî humma 
hakkmda verdiği bir haberde bu has
talığın dört senelik plânın tatbiki 
neticesi olduğunu işaa ettiği ya'zıl-
maktadır. 

Tebliğe göre, kılâî humma mayıs 
ayında Afrikadan Fransaya girmiş ve 
Alsas tarikile Almanyaya; geçmiştir. 

Alman gazeteleri, bu teb'id haberi
ni büyük serlevhalarla yazarak Al-
manyanın Fransa ile İ3ri münasebat 
idame etmek istediğini ve Havas mu
habirinin bu iyi münasebetlere bir 
engel teşkil ettiğini yazıyorlar ve 
Fransanm alman bu tedbiri tasvib et
mesi lâzım geldiğini söylüyorlar. 

İspanya harbi 
Bir İngiliz vapuruna 

tayyareler boıpba attılar 
Barselon 17 (A.A.) — Dün Ibiza ile 

Alicanta arasmda, İngiliz Gardium 
vapunmun asi tayyareler tarafından 
bombardıman edildiği söylenmektedir. 

Âsi İspanyada İngiliz 
mümessili 

San Sehastien 17 (A.A.) — Sala-
manka makamları nezdindeki İngi
liz baş ajanlığma sabık Moskova 
maslahatgüzarı Hodgson tayin edil-

Belçika kralı 
Leopold Londrada 

istasyonda kral Jorj 
tarafından karşılandı 

Londra 16 — Belçika krah, Victoria 
istasyonıma saat 15 de varmış, İn
giliz krah Georges ile Başvekil Cham-
berlain ve diğer askerî ve mülkî yük
sek zevat tarafmdan karşılanmıştır. 

İki kral süslenmiş bulunan istas
yonu, saltanat arabası ile terk et
mişler ve halkın alkışlan arasmda 
Buckingham sarayına gitmişlerdir. 

İngiliz kralı ve kraliçesi, akşam 
Buckingham, sarajanda Belçika krah 
şerefine bir ziyafet vermişlerdir. 

B. Elden hasta 
Londra 16 (A.A.) — Hasta bulu

nan B. Eden Lord Halifax ile göıniş-
tükten sonra, doktorların tavsiyesi 
üzerine evine dönmüş ve yatağa yat
mıştır. Bu sebepten dolayı, kral Leo-
poldun Londraya gelişinde Victoria 
istasyonunda bulunamadığı gibi ak
şam saraydaki ziyafete de iştirak ede
memiştir. 

Belgrada kar yağdı 
Belgrad 16 (A.A.) — Dün Belgrad-

da mevsimin ilk kan yağmıştır. Hara
ret derecesi sıfırdır. 

paliiınjanjekiliyor 
Japon mebuslarından bir 

çoğu paktın feshini 
istiyorlar 

Tokyo 17 {AA.) — Parlemento âza* 
sımn ekseriyetini teşkil eden mebus
lardan büyük bir gurup, ehemmiyeJi 
bir karar sureti kabul etmiştir. Bu 
karar sureti, yabancı devletlerin 
Çin - Japon anlaşmazüğma her türlü 
karışmaları ihtimalinin önüne geç
mek üzere, derhal dokuz devlet pak-
tımn mefsuh addedilmesini lıükûmet-
ten taleb etmektedir. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA^ 

Para kimde durmalı: 
Karıda mı? Kocada mı? 

^ üç beş arkadaş oturuyorduk. «A»nm 
bir müracaatçıya para vermesi lâzun 
geldi. Bir de cüzdamna davrandı ki, 
hayret, yastık gibi banknotlar!. 

— Maşallah! - dedik. - Bu ne zen
ginlik!. 

— Ne münasebet?.. Hepsi bakkala, 
çakkala gidecek... Ben yahuz hamaUı-
ğmı yaparım... Üstelik bayandan da 
vırvır dinlerim: «Manto lâzım, tayyör 
lâzım, ruj lâzım!» diye başımın etini 
yer... Binaenaleyh, azıcık arttıracak 
olsam, onu da karımı susturmağa has
rederim... Of, of!.. Sormaym, bir müs
riftir ki... 

Meclisteki arkadaşımız «B» söze ka
rıştı: 

— Ayhğı ahr ahnaz, hepsini götür, 
kendisine teslim et!. 

— Yağma yok! 
— Niçin?. 
— Çünkü ben kıhbık değilim. 
«Bu güldü: 
— Değilsin de olmamanın bir fay-

dasım görüyorsun sanki!.. Ben sözde 
kdıbığım; fakat hakikatte, bütün sı
kıntıyı kanma yüklemigimdir. Ayın bi
rinde, bütün maaş cebimde, yanma gi
derim. Büyük bir teslimiyetle, boynu
mu bükerek ve gözlerimi muhabbetle 
ışıldatarak: «Kancığım! -derim.- Al! 
İşte ne kazandımsa hepsi senin! Evi de, 
kendini de, dUediğin gibi idare et... 
Yalnız bana günde bir lira cep harçh-
ğı versen kâfi... Yol paramı, cigaramı, 
öğle yemeğimi bununla temin ederim.» 
O da, büyük fedakârhk diye, bunu ka
bul eder. Tabii, giyecek, gezme filân 
gibi şeyler mevzuu bahis olunca ben 
ona asılıyorum... Çıplak bırakacak ya-
hud sinemaya götürmiyecek değil a... 
Hepsini temin ediyor... 

— Maşallah... Demek ki, bütçe yap
masını biliyor?. 

— Bilmiyordu amma, sıkışınca öğ
rendi. İzdivacımızın ilk zamanlan, «A» 
gibi kazakhğa kalkıştım. O sıralarda 
kanm müsrif miydi, müsrifti. Fakat 
vakta ki paralann idaresi kendisine 
geçti, şimdi hanyayı da, konyayı da 
öğrendi: Bir hisabîleşti ki... Emin olun, 
ben cömerdim artık, o cimridir. Mese
lâ: «Filânca masrafı yapalım!» diye 
zorlanm, o: «İdare edelim! Bu ay ol
maz!» der... 

«C» susuyordu. Bu sefer de o söze ka
rıştı: 

— Ben hepinizden yamanım öyley
se... Çünkü daha daniska bir tarz keş
fettim. Gerçi «B» mn usulünü kulla-
myorum. Fakat kanmı kumarbazhğa 
alıştırdım. 

— Aman, deme! 
— Durun yahu! Acele etmeyin: Yal-

mz benimle oynuyor. Fakat ben tav
lada daha yaman oyuncu olduğum 
için, her ay on beş yirmi lira sızdınyo-
rum. Bunu safayı hatırla yiyorum. O 
da, «Evin idaresini nasıl halledeceğim? 
İki yakamız nasıl bir araya gelecek?» 
diye ibibik kuşu gibi düşünüp duru
yor. 

Bütün erkekler, «C» yi alkışladık. 
Ak.şamcı 

Merdivenden inerken düşerek 
yaralandı 

Fatihte oturan Muharrem, evinin 
merdiveninden bir eşya indirirken 
muvazenesini kaybederek düşmüş ve 
muhtelif yerlerinden zedelenmiştir. 

ışı 
Almanyadaki esaslara göre 

bir rapor hazırlanıyor 
İstanbulun süt işlerini esasmdan 

hâlletmek üzere Belediye İktisad mü
dürlüğünün bir müddettenberi ted-
kikatta bulunduğunu yazmıştık. 

Süt işlerinin Almanyada tatbik edi
len usule göre tanzimi şehrimiz için 
daha muvafık görülmüştür. Bu mak-
sadla Almanyadaki Süt nizamname
sinin memleketimiz için alınan şekli 
bir rapor halinde hazırlanmaktadır. 
Sütün istihsal ve tevziine aid bütün 
safhaları gösterecek bu rapor bir aya 
kadar Belediye reisliği makamına ve
rilecektir. 

İtfaiye teşkilatındaki 
münhaller 

itfaiye mektebinden mezun olan
lardan bir kısmının diğer devlet teş-
kilâtmda iş buldukları için itfaiyeden 
alâkalarını kesmeleri nazarı dikkati 
celbetmişti. 

Belediye, itfaiyedeki kadro ihtiya
cını karşüamak üzere Belediyenin di
ğer müesseselerindeki şoför ve sair 
müstahdemlerinin itfaiye emrine 
verilmesi münasip görülmüştür. 

P a r a vermiyen kiracının eş
y a l a r ı n ı s o k a ğ a a t m ı ş 

Zabıta, Nazmi isminde bir adam 
hakmda kanunî takibat yapmaktadır. 
Nazmi hakkmdaki bu takibatın sebe
bi, Feriköydeki evinde kiracı olarak 
otıuan Döndü ismindeki bir kadmın, 
kirasını vaktinde vermediğini bahane 
ederek eşyalarını sokağa atmış olma
sıdır. 

Polis, Döndü'nün müracaati üzeri
ne Na'zmiyi yakalamış ve mahkeme
ye vermiştir. 

Gazi köprüsünden 
tramvay geçmiyecek 
Bunun yerine otobüs 
servisi tesis edilecek 

Gazi köprüsüne konacak olan du
baların Almanyada yapılarak İstan-
bula getirildiğini yazmıştık. Bu duba
lardan altısı Balat atelyesinde kurul
maktadır. Bunlar, köprünün Unka-
panı tarafına ve ayak kısmına kona
caktır. Dubalarm yerlerine konması 
işine önümüzdeki martta başlanacak
tır. Bu suretle - parmaklıklar müstes
na olarak - köprünün Unkapanı cihe-
tindeki ayak kısmının inşası ikmal 
edilecektir. 

Bundan sonra kurulacak dubalar, 
köprünün diğer kısımlarına sıra üe 
konacak ve inşaat Unkapanından 
Azapkapısma' doğru uzanacaktır. 

Gazi köprüsü şartnamesinde, köp
rü üzerinde tramvay rayı ve tramvay 
direkleri tesisatı da vardır. Fakat ha
zırlanan şehir plânının esaslatında 
İstanbulda tramvay tesisatına yer ve
rilmediğinden ve buna mukabil oto
büs servisleri işletilmesi daha muvafık 
görüldüğünden Gazi köprüsü üzerin
de de tramvay yolu yapılmasından 
vazgeçilmiştir. İstanbul semti ile Be
yoğlu arasmdaki nakliyat, bu köprü 
üzerinden otobüslerle temin edilecek
tir. 

Haklı şikâyetler 
«Bir musibet, bin nasi
hatten yeğ» değil midir? 

Şişhane yokuşundaki tramvay 
faciasının muhakemesi hâlâ de
vam etmektedir. Bu «kaza* mn 
başlıca sebeplerinden biri, raylar 
ıslak olmasına rağmen, üzerlerine 
kum dökülmemesi imiş. 

Çok mühim olan bu tedbire ka
zadan sonra bir müddet devam, 
edildi. Şimdi bu usul, maalesef yi
ne ihmal ediliyor. 

Günün birinde başka bir tram
vay kazasının vukua gelmemesi için 
yağışlı havalarda malûm tehlike
li yokuşlara behemehal kum dö
külmelidir. 

Diş tabibi 
Affan Vâsıf Unan 

ÜÇ hırsız yakalandı 
Çalınan eşyanın bir 
kısmı ele geçirildi 

Emniyet müdürlüğü ikinci şubesi üç 
mühim hırsızlık failini meydana çı
karmıştır. Bundan birkaç gece evvel; 
Fatihte Macarkardeşler caddesinde tü
tüncü Hüseyinin dükkânı soyulmuş 
ve paraca bir hayli yekûn tutan dam
ga pullarile sigara paketleri ve çikola-
talan çahnmıştı. 

Polisçe yapılan tahkikat ve takibat 
neticesinde bu hırsızlığın o civarda 
oturan Fuad adında bir genç tarafın
dan yapıldığı tesbit edilmiş, çalman 
pullarla çikolatalar ve bir kısım siga
ralar da ele geçirilmiştir. 

Galatada Arapoğlan sokağında em-
valimetrükeye aid bir binada geçende 
mühim bir hırsızlık yapılmış ve bina
ya aid bazı eşya aşırılmıştı. 

Yapılan tahkikat neticesinde bu hır
sızlığın sabıkalılaıdan Keğork tarafın
dan yapıldığı tesbit edilmiş ve Keğork 
suçunu itiraf etmi.ştir. 

On beş gün evvel Feriköyde Kurtu
luş caddesinde bir kasap dükkâmna 
meçhul bir hırsız girmiş ve çekmeceden 
bir hayli para aşırarak savuşmuştu. 
Polis; bu hırsızlığın faUinin de Haydar 
isminde bir sabıkalı olduğunu tesbit 
etmiş ve yakalamıştır. 

Deniz harp okulunun 162 hci 
yılı 

Yarm Heybeliada; Deniz Haırp oku
lu, kuruluşunun 162 nci yılmı kut-
Ityacaktır. Merasime bütün Bahriye 
mektebi mezunlan davet edilmişler
dir. Sabahleyin başlıyacak olan tören, 
akşam geç vakte kada;r devam ede
cektir. 

Davetlileri götürüp getirecek vapur 
saat 9 da Köprüde Adalar iskelesin
den kalkacaktır. 

O d u n , kömür miktarı yen iden 
tedkik edi l iyor 

Kış münasebetile şehribizde odun, 
kömür miktarının yeniden tedkikine 
lüzum görülmüştür. Havalann boz
duğu şu günlerde odun ve kömür fi-
atlerini sebepsiz olarak yükseltenler 
hakkmda kanunî takibat yapılacak
tır. Belediye İktisad müdürlüğü mü-
rakipleri bugünden itibaren piyasayı 
tedkik ederek bir rapor vereceklerdir. 

Türk borcu 
tahvilleri 

Mayıs kuponu da dolar 
olarak ödenecekmiş 

Fransızca İstanbul gazetesine göre 
Türk borcu tahvillerinin 25 teşrinisani 
1937 kuponu, Türkiyede bir Türk Ura-
sı 0,79,40 sent üzerinden ödenecektir. 

Önümüzdeki 25 mayıs 1938 senesi 
kuponu için Pariste Düyunu umumi
ye meclisi, tediye akçesi olan doları 
gösterecek ve bu kupon da bir Türk 
lirası 0,73,46 sent üzerinden ödene
cektir. 

Düyunu umumiye meclisi, yakın bir 
zamanda bu hususta lâzımgelen izaha
tı verecektir. 

Türk borcu tahvilleri evvelki gün 
14,75 idi. Dün 15,05 olmuştur. 

Gerek dolar ve gerek Fransız fran
gı dün yeniden hafifçe düşmüşlerdir. 
Fransız parası Londrada bir İngiliz li
rası karşılığı evvelki gün 147,34 iken 
dün 147,56 franktan açılmıştır. Sterlin 
karşısında dolar da 5,00,05 den 5,00,55 
dolara düşmüştür ki, kıymetinden ya
rım sent kadar kaybetmiştir. 

K a b a t a ş v e P e r t e v n i y a l l i s e 
l e r i n d e b i r e r ş u b e a ç ı l ı y o r 
Kabataş ve Pertevniyal liselerinin 

orta kısımlanna bu sene fazla taleb© 
müracaat ettiğinden, bu iki lisede bi
rer şube açılması münasip görülmüş
tür. Bu iki şube faaliyete geçmiştir. 

Nazımla Salim 
Bir çok hırsızlık suçundan 

muhakeme ediliyorlar 

Birkaç ay evvel hırsızlık maksadile 
Gedikpaşa; civarında polis Hasan Bas-
rinin evine girerek Hasan Basriyi öl
dürmekten suçlu ve ağır ceza mahke
mesinde muhakemeleri devam et
mekte olan Nazımla arkadaşı Salim 
haklarında diğer muhtelif hırsızlık 
suçlatından dolayı yeni bir dava açıl
mış ve dün üçüncü ceza mahkemesin
de bu hırsızlıklardan dolayı muha
kemelerine başlanmıştır. 

Tahkikat evrakına nazaran Nazım
la Salim, cinayetten evvel muhtelif 
zamanlarda Alemdar civarmda Şem
sinin, Fatihte kömürcü Mustafanm, 
Ayasofyada Pakizenin, Edirnekapıda 
İkbalin, Fenerde keresteci Muradoğ-
lunun, Lânga civarında Zekinin evle
rine girerek saındıklar, çekmeceler kı-
n p birçok altın, mücevherat ve eşya 
aşırmışlardır. 

Dün yapüan muhakemede suçlan 
inkâr etmişlerdir. Şahidlerin çağınl-
ması için muhakeme başka güne bı-
rakümıştır. 

Sar'a net ices inde k u y u y a 
d ü ş m ü ş 

Beşiktaşta; Dikilitaşta bir mandı» 
rada çalışan Süleymanm gece kuyu
ya düşerek boğulduğunu dün yazmış
tık. 

Vaka hakkında yapılan tahkikatta, 
Süleymanm saSr'a hastalığına müpte
lâ olduğu ve bunun tesirile kuyuya 
düşerek boğulduğu tesbit edilmiş ve 
cesedin gömülmesine izin verilmiştir. 

İSTANBUL HAYATI 
işte senin kıymetini 

Tepesi tüylü şapkasını yana doğru 
yatımuş. Oksijesnli saçları, şakakla
rına doğru kıvrım kıvrım sıralanmış. 
Mantosunun göğsünü örten ipek 
eşarpm düğümünde kocaman bir ya
lancı elmas iğne parlıyor. Şakakla-
nndaki buruşukları pudralarla, po
matlarla sıvamış. Çatık kaşlarla et-
raftakileri süzerek Beşiktaş tramva-
jnnın arka vagonuna girdL Kanape-
leri birer birer gözden geçirdi. İkin
ci sıradaki kadının yanında oturan 
beş altı yaşlarında bir çocuğa yak
laştı. • Dizlerile iterek azarladı: 

— Kalk bakayım oradan. 
Çocuk yerinden kalkmadı, annesi

ne doğru sokuldu. 
Bayan hiddetlendi: 

—Pissst, bana bak küçük. Kalk 
oradan da ben oturayım. 

Çocuğun annesi döndü: 
— Bayancığım, arka tarafta boy 

yerler var. Yanımdaki çocuğu niçin 
kaldırıyorsun? 

— Çocuğunuzun bileti var mı? 
— Orası size ait değil. 
— Öyleyse biletsiz çocuk buraya 

oturamaz. Onu kaldır, ben oturaca
ğ a - V 
Kadm gülerek başını çevirdi. Bayan 
çantasiie biletçiye işaret etti: 

— Biletçi. Gel, çabuk şu çocuğu 
kaldır. İnsan bir defa karşısındaki
nin kıyafetine bakar da hürmet eder. 

Gittikçe hiddetleniyordu. Çantasi
ie çocuğun annesinin omuzuna do
kundu: 

— Bayan, bayan. Sen bana iyi dik
kat etmedin galiba. Ben burada 
ayakta duracak kadınlardan deği
lim. Seni de, çocuğunu da bir gün
lük harçhğımla satı nahnm. 

Kadm bir kahkaha attı: 
— Bayancığun, o kadar zenginsen 

yüz para fazla ver de öndeki birinci 
mevkie bin. Orada da rahat edemes-
sen otomobil tutarsın. 

Bayan «hiddetten köpûrüyordu. 
Münakaşa büyüdü. Herkes onlara 
bakıyor, bayan, biletçiye haykırıyor
du: 

— Bu çocuk buradan kalkacak. 
İnad ettim, sözümü yapmahyım. 

Çocuğun annesi çantasmdan beş 
kuruş çıkararak bayana: 

— İşte senin kıjrmetin. Sen beni 
satın alamazsın amma, ben seni ayak
ta bekletirim. 

Dedi ve çeyreği biletçiye uzattı: 
— Oğlum. Çocuğa da bir bUet kes. 
Etrafta kahkahalar l>aşladı. Ba

yan hiddetten sapsarı kesildi. Fakafc 
artık oynıyacak koz kalmamıştı. 
Kimsenin yüzüne bakmadan, homur
danarak kapıdan çıktı. 

Cemal Refik 
(•••••••••••••••••••••••••••••••••••«••*••••••• 

Türkkkuşuna a l ınacak t a l e b e 
Bu sene Tiirkkuşu kampma alma-

cak talebe hakkmda' gelen emir, mek
teplere tebliğ edilmek üzere Maarif 
müdürlüğüne verümiştir. Geçen se
neye kadar orta mektep talebesinden 
talip olanlar da kabul ediüyordu. Bu 
sene bu usul kaldırılmıştır: Türkku-
şuna talebe olmak için liselerin 9 uncu 
sınıfını ikmal etmek lâzım gelmekte
dir. Mekteplerden gelecek cevaba gö
re Türkkuşuna girecek gençlerin Es
kişehir Hava karargâhmdan gelecek 
bir heyet tarafmdan sıhhî muayene
leri yapüacaktır. Bu seneki talebenin 
miktarı henüz belli değüdir. 

B a y A m c a y a gröre... 

— Halkı kazadan korumak için 
oraya buraya konmuş yasak levhalan 
yar bay Amca... 

... Bunların çoğu yerinde. Ve çok lüzumlu tavsiyelerdir!. ... Fakat nakil vasıtalannm içinde
ki şu yazıyı okuyan bir yabancı mem
leketimizde sigara içmeklB yere tükür
menin ayni derecede bir alışkanlık 
olduğunu zannedecekl... 

B. A. — Bu bir şey dep, asıl kötü
lük, ikincisinin de birincisi gibi mü-
keyyefatunız arasmda olduğunu sa
nacak!... 
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Atatürk Diyarbakırdan 
Elâzize hareket ettiler 

Atatürkim Sıvasta karşılanmalarına ald bir intiba 
(Baş tarafı 1 nci sahifede) 

Abidln Özmen sur ve kapı üzerinde
ki tarihî nakış ve sanat eserleri hak
kında izahat vermiştir. Şehri istasyo
na ba'ğhyan geniş bulvann bu nokta
sında sur, kapı ve diğer eski eserlerin 
muhafaza ve korvuıması hakkmda ba
zı emirler veren Atatürk buradan ay-
nlarak tayya:re meydamna gelmiş
lerdir. Tayyare alayı kıtaatı tarafın
dan selâmlanan Atatürk, tayyareci
lerimizin önünden yürüyerek geçmiş
ler ve iltifatta bıüunmuşlardır. 

Müteakiben tajryare alayı kuman-
danrnm, tayyaı-ecilerimizin yetişme
leri, uçuşlan ve hangar tesisatı hak
kmda verdiği izahatı dinledikten son
ra! istasyona, hususî trenine avdet et
mişlerdir. Halk, Büyük Şefi geçtiği 
her yerde, coşkım tezahürlerle selâm
lamakta ve alkışlamakta idi. Herkes 
seviniyor, yaşa Atatürk, var ol, diye 
bağnşıyordu. Diya:rbakırlılar, Ata-
türkü bağırlarma basmak^ en büyük 
ve en mutlu ga l e r in i yaşıyorlar. 

A t a t ü r k E l â z i z e hareke t 
ettiler 

Diyarbakır 16 (A.A.) — Atatürk 
refakat ve maiyetindeki zevat ile bir
likte bu akşam 18,45 de Elâzize müte
veccihen hareket etmişlerdir. 

Hareketlerinden evvel Valinin vali 
konağında şereflerine verdiği çayda 
bulunmuşlardır. 
Diyarbakır - Irak ve İran hat

tının temel ler i at ı ldı 
Diyarbaktr 18 (A.A.) Bugün saat 

18 de Diyarbakır - Irak ve İratı hat-
tımn temel atma merasimi yapılmış
tır. Zaten inşaatına başlanmış olan 
hattm tereni Reisicumhur Atatürkün 
Diyal-bakırda btüunduklan ikinci teş
rinin 16 ncı salı gününe tehir ve te
sadüf ettirilmiş idi. Törende Başvekil 
Celâl Bayar, Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya ve Nafia Vekili Ali Çetinkaya, 
mebuslaı-, Abidin Özmen, Çetinkaya-
nm daVetlUeri ve hemen hemen bü
tün Diyas'bakır halkı hazır bulnmuş-
lardır. 

Atatürkün hususî treni tören ma
halline yakm bir yerde bulunuyor ve 
B Ü 3 ^ Şef töreni yakından takib 
buyımıyorlardı. Bu sırada tayyare ala-
3rma mensup bir filo uçuşlar yapıyor
du. Başvekil Celâl Bayar küreği ala
rak açılma töreni dolayısile dikile
cek âbidenin temeline konulatak ve
sika ve parayı muhtevi torbayı top
rakla örttüler. 

Bundan sonra Atatürkün treni 
merasim mahallinden istasyona doğ
ru hareket etmiş ve Atatürkün ayrıl
ması ile sahada sürekli ve devamlı bir 
alkış başlamış ve Aatatürkün istas
yona muvasalatma kadar devam et
miştir. Başvekil, Vekiller ve hazırun da 
İstasyona gelerek istasyon binasında 
hazırlanan büfede'izaz ve ikram edil
mişlerdir. 

Atatürk istasyona geldiklerinde 
Başvekil ve Nafia Vekilini tebrik et
mişlerdir. Büyük Şefin ve istasyonun 
etrafını saran halk zaptedilmez bir 
tehalükle mütemadiyen «yaşa; , var 
ol» diye bağırıyor ve olduğu yerde çır
pmıyordu. 

Atatürk müteakiben istasyon bina
sını gezmişler ve üst kat tarasalann-
da Abidin Özmen tarafından istasyon
la sur arasındaki geniş sahada kurul
makta olan yeni şehir hakkmda ve-

Atatürkün Sıvasta tedkiklerine 
aid bir intiba 

rllen izahatı dinledikten sonra müte
madiyen kendilerini alkışlıyan halkı 
selâmlıyarak vagonlarına avdet bu
yurmuşlardır. 
Nafia Vekilinin davetlileri 

Ankaraya dönüyor 
Diyarbakır 16 (A.A.) — Nafia Ve

kilinin davetlilerini hamil hususî 
tren bu gece saat 3 te hareket edecek 
ve Erganide iki saat kalarak bakır ve 
krom madenlerinde tedkikat yaptık
tan sonra Çetinkaya üzerinden An
karaya dönecektir. 

Diyarbakır - Irak ve İran hattmın 
temel atma merasimi münasebetile 
Başvekil B. Celâl Bayar, Nafia Vekili 
B. Ali Çetinkaya ve umumî müfettiş 
B. Abidin Özmen mühim nutuklar 
söylemişlerdir. Sekizinci sahifemizde 
okuyunuz. 

Deniz mahsul ler i kanunu 
lâyihası 

Ankara 16 (Telefon) — Deniz mah
sulleri kanunu projesinin Devlet şû-
rasmca tedkiki bitmiştir. Kanun bu 
günlerde Başvekâlete verilecektir. Ha
ber aldığımıza göre hükümet, bu pro
jeyi müstaceliyet kararile Meclise ve
recektir. Projenin Mecliste alâkadar 
encümenlerden müteşekkil muhtelit 
bir encümende tedkik edilmesi de 
muhtemeldir. 

Bir kız vapurdan d e n i z e 
düştü, yet i ş i lerek kurtarı ldı 

Raşel isminde bir Musevî kızı, Has-
köy iskelesinden 9 numaralı Haliç va
puruna binerek Balata geçmekte ol
duğu bir sırada muvazenesini kay
bederek denize düşmüş ise de kurta-
nlmıstır. 

Ekmek fiati 
istanbul Belediyesinden: 
Teşrinisaninin 17 nci çarşamba 

gününden itibaren birinci ekmek on 
kuruş otuz para, ikinci ekmek on ku
ruş, francala on beş kuruştur. 

KONFERANS ve KONSER 
Şişli Kalkevinden : İkinci teşrinin 

19 uncu cuma günü akşamı saat 21 de 
Halkevimizde Dr. operatör Mim Kemal 
öke tarafmdan (Kanser Bulaşır mı?) 
admda mühim bir konferans ve Kolonya 
konservatuvarından mezun bayan Celile 
Enis Oza tarafından halk türküleri söy
lenecek ve bir konser verilecektir. Her
kes gelebilir. 

A K Ş A M 

Ehliyet 
Teşebbüs 
Mesuliyet 

(Baş tarafı 1 nci sahifede) 
Bundan dolayı eski iktisadcılarm dev
lete itimadları yoktur. Derler ki, dev
let fabrika işletemez, devlet ticaret ya
pamaz... Hakhdır, eski bildiğimiz dev
let teşkilâtı hiç birşey yapamaz, neye 
el atarsa batınr. 

Devletçi sistemi kabul eden devlet
lerin teşkilâtı büsbütün başka olmak 
gerektir. Sade teşkilâtı değil, zih
niyeti... 

Devletin sermayesi hiç bir ferdin 
elinde yoktur. Devletin kuvvet ve kud
reti hiç bir hususî teşebbüs sahibinde 
bulunamaz. Devletin, istifade imkânı
na malik olduğu fen, teknik, ihtisas 
adamlarını hiç bir şirket kullanamaz. 
Elverir ki Devlet, eski kırtasiye teşki-
lâth devlet olmaktan çıksın, avrupaî 
anlamında mükemmel bir ticaretha
ne, bir banka gibi işlesin. 

Kırtasiyeciliği kaldırmak lâzımdır. 
Her ağızda bu dilek dolaşıyor. Fakat 
nasıl?. 

Bu hem bir metod, hem bir zihniyet 
meselesidir. Metod meselesidir, yeni 
tarzda teşkilât ister. Zihniyet işidir, ye
ni kafada insanlara muhtaçtır. 

Bımun şartı en aşağı üçtür: 
1 —. Her işde yalnız ve yalmz hakikî 

kudret, kabiliyet ve ihtisasa değer ver
mek. Her faaliyet şubesinin basma, ha
tıra gönüle, adam kayırmaya bakmı-
yarak o işten en iyi anlayanı bulup 
getirmek, eğer bizde yoksa başka mem
leketlerden -iyi seçerek- almak. Bu 
tarzda hareket etmenin manevî ve ter-
biyevî bir tesiri de, yalmz kabüiyete 
bakarak adam arandığını gören genç
lerde, çalışmak ve yetişmek ümidini 
kuvvetlendirmesidir, 

2 — Emniyet ve itimad ederek bir 
işin başına getirdiğimiz insanlara te
şebbüs salâhiyeti vermek. 

Kırtasiyeci devlet sistemile modern 
işçi devleti ayu-an zihniyet, iş basma 
geçen mütehassısın ya derece derece 
birçok daire ve müdürlere bağU olma
sı, yahut bir banka, bir şirket, bir ti
carethane müdürü gibi hareket edebil
mesidir. 

3 — Mesuliyet... Devletçi bir rejimin 
memurlarmda mesuliyet duygusu çok 
kuvvetli olmahdır. Kırtasiyeci devlet
te mesuliyet var gibi görünür, fakat 
hakikatte yok gibidir. Çünkü bu me
murlar, mesuliyetten kurtulmak için 
işleri birbirlerinin üstüne atarlar, kır
tasiye bundan doğar. Devletçi rejimde 
her memur mesuliyetini bilmeli ve üze
rine almalıdır. 

Göıülüyor ki, eski devlet memuru 
zihniyeti üe Devletçi politika güden biı; 
hükümet makinesinin başına geçUe-
mez. Bu zihniyetteki insanlara, dev
letin gördüğü büyük ve mühim iş
lerde ne bu teşebbüs salâhiyeti, ne bu 
mesuliyet yükü verilebilir. Bilâkis, 
(levletçUiğin icabettirdiği bu yeni ça-
hşma şekli eski unsurlara yükletildiği 
gün, işler büsbütün karışmak, bozul
mak tehlikesini gösterir. 

Yeni Devlet sistemini kırtasiyecüiğe 
galebe çaldırmak için, görülüyor ki 
çok ciddî, devamlı himmet ister. 

Necmeddin Sadak 

HoUivutun Yıldızlar müsabakası birincisi GÜZELLER GÜZELİ 

DOROTY LAMOUR 
Türkçe sözlü 

D 
A 

I 
R 

Ş i 
Z A N 

Şaheserler şaheserinde 
size AŞK-KORKU ve HEYECANLARLA 

dolu saatler yaşatacaktır. 
CUMA AKŞAMI I P E K ' to 

Yann akşam 
T U R A N T İ Y A T R O S U N D A 

Ses kraliçesi HAMİYET YÜCESES 
KONSERİ 

San'atkâr NAŞİT ve arkadaşları 
KÖSE KÂHYA komedi 3 perde 

I I 
GINGER ROGERS — DICK POWELL-PAT O'BRIEN 

2 0 MİIıirON ONA AŞIK 
Güzel yıldızm en şık, en güzel, en zarif, en büyük müzik filmi. Meşhur 
Zenci MİLS kardeşler ve diğer orkestralar. Enfes şarkılarla dolu aşk, 

zevk ve müzik filmi. 
H H B g ^ ^ M H H H Bugün T Ü R K sinemasında 

cS^J^cdi^ 
22 nkteşrin Pazartesi akşamı 

TÜRK sinemasında 

Genç kız aşkı - Kadın a;şkı - Ana 
aksı, Neşe, İztırap - Heyecan - Gü
zellik. Bethoven'in en nefis müziği 
Genç kızların - Kadınların - Se

venlerin ve sevilenlerin filmi.. 

Nazik ve gayet Parisli bir muhitte 

J E N N Y 
Ketumiyet temin edilmiştir???? 

ŞEHİR TİYATROSU bu akşam 
saat 20,30 da (İspanya Bahçe
lerinde) 3 perde. Yazan: Joze 

Felingadina. Türkçesi. 
M. Feridun. 

Yakmda KRAL LİR 
Fransız Tiyatrosu operet kısmı bu akşam 
saat 20,30 da (Ateş Böceği) 4 perde ko
medi, yazan: Malnar, türkçesi: K. Necati. 

Gündüz saat 14 de Çocuk Tiyatrosu 
L A F O N T E N B A B A 

Yazan: Ekrem Re§ld. Müzik: Cemal Reşid. 
ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 

Bu gece 2030 da sanat
kâr Naşld ve arkadaşları 
okuyucu Küçük Semiha 
ve Mlşel varyetesi 2 oyım 
birden, Harem ağası Ud 
Meşkediyor, taklidi! ko
medi 2 perde Hoşkadem 

Gebe: Komedi 1 perde. 

Q «ni 

V ERTUĞRUL SADİ TEK 
T İ Y A T R O S U 
B A K İ R K Ö Y de 
Cuma günü akşamı 
ÇAMURDA ZAMBAK 

Vodvil 3 perde. 

TÜRKİYEDE İLK DEFA İKİ görül-
memL<} film bir programda 

1 - KALPAZANLAR 
ÇETESİ 

Baş rollerde: CHASTER MORRİS 
MARGOT GRAHAME 

Amerika piyasasma 3 milyon dolar 
süren azılı bir çetenin maceralar 

dolu heyecan fiImL 

2- iTES TABURU 

\m en büyük muvaffakiyeti kudretli 
muazzam bir filmi 

BUGt^ 

ALKAZAR 
sinemasmda başhyor. 

Bu iki filme İlâveten yerinde çekilmiş 
sesli ve sözlü 

E G E M A N E V R A L A R I 

Gedikpaşa 
A Z A K 

sinemalarmda 
2 büyük film birden: 

Şehzadebaşı 
H İ L Â L 

Senenin en büyük türkçe sözlü filmi: 

1 - HACI MURAD MUJİKİN 

2 - GENÇ KIZLAR MEKTEBİNDE GEORGE 
MİLTON 

Bu iki büyük birinci viıyon filmleri g;örmenizi tavsiye ederiz. ı 

Bu akşam: SÜMER Sineması 

Sayın müşterilerine, iki saatlik bir Çigan musiki ziyafeti veriyor. Meşhur RODE SANDOR çtgan orkestrasının 
istirakile suh yıldız LUPE VELEZ'in son temsili 

Ç İ G A N M E L O D İ S İ 
filminde dünyanın en büyük çığan musiki parçalan ile Weber'in (Invitation a la valse) ı dinleyiniz, t lâvt îer : Türkçe 

sesli ve sözlü: 

BÜYÜK EGE M A N E V R A L A R I 
Büyük Şet ATATÜRK'ün ve sair büjttk şahıslanmızın tabiî seslerini dtoliyeceksiniz. 
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gfibl 

k ? 
ıŞ̂ imdi bütün dünya politikası İspan

ya meselesinde ve üzaJc Şark harbin
den ziyade Lord Halifaz'in Berline 
yapacağı seyahate aiâka göstermek
tedir. Lord HaUfaz Hariciye Naztn 
Edenden sonra lıarUA işlerde en 2t-
yade salâhiyet sahibi bir devlet ador 
Tudtr. Hariciye Nazın Londror 
da bulunmadığı vakit kendisin* 
vekâlet eder. Her hangi sebep ve 
düşünce ile Eden'in yapması muva-
Uk görülmiyen bir müzakere ve te-
taas icab ederse uzun müddet MühiL-
tü hâs lordu bulunan bu devlet ada
mına müracaat edüir. 

İngiltere BaşvekUİ NevUle Cham^ 
herlain dünyanın şu karışık zamarun-
da İtalya ile olduğu gibi Almanya üe 
de esaslı anlaşmağı tasmim eylediğijir 
den ötedenberi Alman muhibbi sayı
lan lord Halifaı'ı, B. Hitler ile görüş-
rnek üzere Berline göndermeği kOr 
rarlaştırmıştır. B, Hitler dahi İngüiz 
lordunu memnuniyetle karşthyacağı-
nı bildirmiştir. 

Şu kadar var ki, nhn resmi ve gay
ri resmi bütün Alman matbuatı lord 
Hcdifaz'inbu seyahatinden Almanya-
nın İtalya ve Japonya ittifakından 
ayrılacağı yahud bunu gevşeteceği gi
bi bir netice beklemek hata olacağı
nı tasrih etmiştir. Hakikaten bu se
yahat gerek Japonyayı gerek İtalyayı 

hayli düşündürmüştü. Buna mahal 
olmadığını Almanya matbuatt 9hetı> \ 
miyetle kayda lüzum görmüştür. 

Şu sırada Avrupanm mulcadderatt 
Almanya ile İngÜterenin anlaşmasına 
bağlı olduğundan lord Halifaafin Ber
lin seyahatinden çok büyük neticeler 
çıkabilir. Almanya üe İngÜterenin an
laşmasını zorlaştıran meselelerden bl- • 
ri Almanyaya müstemleke vermektir. 
Almanyanın eski müstemlekelerinin '• 
aslan payını alan İngüiz imparator
luğu bunları kendi camiasının siyasî, 
askerî, idarî vahdet ve ittisalini temin
de gayet mühim birer unsur olarak '• 
kullandığından bunlardan ayrılmağa \ 
asla taraftar bulunmuyor. 

Bunun için Almanyanın bu müs- '• 
temlekeler yerine başka cihetten taviz ^ 
verilerek tatmin edüeceği politüca 

âleminde tahmin edilmektedir. Bir tah^ 
mine göre cenubî Rusyayıteşkü eden • 
ve baştan başa kara toprakla mestur 
olduğundan dünyanm en zengin hu 
butat amban bulunan Ukrayna Al- • 
manyaya pişkeş çeküecekmiş. Diğer 
bir rivayete göre ÇekoslovaJcyayı 
zapt ve Avusturyayı ühak eylcTnesine : 
göz yumulacakmış. Bu tahminlerin 
ne derecede doğru olduğu ancak lor- ı 
dun Berlin seyahatinden sonra anla
şılacaktır. 

Feyzullah Kazan 

ELENİ 
Opera artistini posta edip merkeze 

götürdüler, geceyi orada geçirdi 
Budapeştede bir opera ve bu ope-

tamn da m«^ur bir sanatkârı van 
Bayan Helen Domotor... 

Budapeştede bir tüccar, bu tücca> 
rm da meşhur bir oğlu var: Bay 
Pol Behnitz... 

'Bay Behnitgs yaman bir Donjuan... 
Gözüne kestirdiği zengin kaduüann 
gi»üne giriyor, nişanlamyor, parala
rım dolanduıp evlenmekten vazge
çiyor... 

Son günlerde gme .böyle bir Don-
juanlık yapıyor ve bu son macera-
sUe bayan Domatora öğünüyor. 

I>olandınlan kadın malıkemeye 
baş vuruyor, Domotoru da şahid gös
teriyor. 

Buna koau Rehnitz kadmdan şöy

le intikam alıyor: 
.Bir gece operadan evine dönen 

Donu)torun yolunu kesiyor ve bir 
nokta polisine: «Şu kadııun hüviye
tini tahkik ediniz, para ver de seni 
> evime götüreyim, dedi. Ben redde
dince beni tahkir etti, yüzüme tü-
kürdü» diyor. 

Polis sanatkân tanımadığından 
posta ediyor, merkeze götürüyor. Ka-
dm geceyi orada geçiriyor, ancak 
ertesi gün sorguya çekiUyor, kim ol
duğu anlaşılmca serbes bırakıyor
lar... 

Behnitz bu sefer de polisi iğfal, 
yurddaşı ızrar, nokta polisi de bir va
tandaşı yok yere sabaha kadar tev
kif etmek suçundan mahkemedeler. 

Balık 
1916 da Vallas Beri, Santa Kata-

liaa adası civarında 233 kiloluk bir 
levrek tuttu. 1925 de Miami civa-
nûda ise 340 kiloluk bir levrek tu
tuldu. 

1926 da kaptan Miçel Yeni - Ze
landa kıyılarında 442 kiloluk bir kı
lıç tuttu. 1933 de bu rekoru kır
mak istedi, bu sefer 385 kiloluk bir 
ton tuttu. 

Şimdilik rekor Zan Greydedir. 
Tahiti sularında -472 kiloluk bir kılıç 
yakaladı. 

Bu balıklar olta fle avlandı. Zıp
kınla balık avı rekoru Tomson kap
tandadır. 1912 de Floridada 12,047 
kiloluk bir köpek balığı y£ü^adı. 

vOrman 
Kalifomia mllH parkında çok yük-

s ^ ağaçlar vardır, bu ağaçlara da 
meşhur adamların adı verilmiştir. 

Lafayet'in gövde kutru 28 metre, 
yüksekliği 76 metredir. Kolombia-
ııın yüksekliği 87 metredir. Vaşin^-
ton 72,50, Mark Tvain 82 metredir. 

Ealifomianm en yüksek ağacı Fu-
öer.Tri'diı:, 111 metredir. 

Merhamet 
Şair Alferd dö Müssenin sevdiği 

bir sanatkâr vardı: Bayan Malibran. 
Bu kadm çok para kazanır, fakat 

on para tutmazdı, artam fakiriere 
tiağıtırdı. 

Arkadaşlan: «Sen ihtiyarlığım dü
şünmüyorsun, bu böyle olmaz, her 
ay bankaya biraz para koy» dediler. 

Malibran her ay ahbaplanndan 
bîrinin bankasma para yatırmağa 
başladı. 

Bir gece bankerle otururken içeri 
banka memurlanndan biri girdi. 
Banker sordu: «Bayan para yatırıyor 
mu?» Memur gülümsedi: «îki aydır 
yatınmyor.» Banker sanatkâra dön
dü: «Neye sözünüzde durmuyorsu
nuz?» Kadm dedi ki: «Ne yapayım, 
havalar çok soğuk gidiyor», fakirle
re 10,000 frank odun, kömür parası 
dağıtmıştı. 

E k m e k a ğ a c ı 
Brezilyada Jakiye denen bir ağaç 

vardu: ki, yemişliden un ve bu un
dan ekmek yapılır. 

Güyan ve Antil adalarmda Hindis
tan cevizi sütünden de peynir ya
parlar. Oralarda Hindistan cevizi 
ağacına peynir ağacı derler. 

Almany ada müstemleke propaffandası 

İş adamı 
Hoğru mu, değü mi?.. Bunu bümi^ 

yoruz, ancak hoş bir şey. 
İzmir fuan açûtrken İzmir Beledi

ye reisisine uzak ahbaplanndan biri 
Tnektup yazar, fuarda bir iş ister, Be-
ıcdiye.reiii şu cevabı yollar: 

(k^zim, senin gibi iş istiyenlerin 
»ayısı on bini geçtiğine göre maol-

Üç gün.sonra ayni zattan bir mek
tup daha alır: 

üMuhterem bay, 10,000 kişiden faz
la İŞ istiyen olduğuna çok sevindim, 
çünkü bana iş bulundu demektir, izin 
ver de o mektupları tasnif edip cevap 
yazayım...* 

çok genişledi, en ücra köylere kadar 
beyannameler dağıtdıyor 

Paris Solr muhabiri diyor ki: "Fevkalâde nazik t>lr vaziyet 
karşısında bulunacağız. Bu vaziyetin içinden nasrl 
sıyrılacağız? Bu yarının bUyük istifham işaretidir,, 

Almanyamn müstemleke davası, 
bugünün meselesi oldu. Bütün dün- » 
ya bu davamn inkişafım dikkatle 
takip ediyor. İngUiz nazırlanndan 
mühürü hâs Lordu Halifax'm Berlin 
seyahatinin, bu mesele ile yakın
dan alâkadar olduğu söyleniyor. 

iParis - Solr gazetesinin Berlin mu-
ıhabiri, Almanyamn müstemleke is-
itekleri hakkında yazdığı bir maklede 
diyor ki: 

Almanyamn müstemleke isteği ha/ 
reketimn basma general Von Epp 
jgeçeü, bu propaganda o kadar g©-
iiıişledi ki, Almanyamn en ücra köy
lerinde bUe, duvarlara yapıştınlan 
beyannamelerle 1919 senesinde Al
manyamn küstahça bir iftiraya kur
ban gittiği üân edilmektedü:. 

B. Hitler, Mein Kampf nammdaki 
kitabında müstemlekelerin lüzum ve 
faydası hakkında mütereddit dav
ranmış olmakla beraber, Nazi reisleri 
müstemlekecilik fikrinin Almanların 
kalbinde kök salmış milli bir mef
kure olduğunu tekrardan geri dur
muyorlar. Bunlar: 

«Almanya eraziaizük içinde kıv
randığı halde, geniş sahah eski Al
man müstemlekelerinde pek az nü
fus yaşamakta ve bugün bu müs-
ıtemlekeler, bunlann değerini mey
dana vuracak vasıta ve metodlara 
•malik olmıyan milletlerin elinde bu-
ılunduğunu» ileri sürüyorlar. 

Hulâsa, Almanlar için müstemle-
jkeler, hayati ıbir ihtiyaç şeklinde 
.gösterilmektedir. Almanlar, tertip et» 
tikleri sergUerde eski müstemleke
lerinin mahsulâtım ve iptidaî mad-

General von Epp 

delerini teşhir ettikten sonra altlan-
na: «Bu mahsuller ve iptidai madde
ler, Kameron, Cenubu garbî Afrika 
ve saire gibi müstemlekelerde yeti
şir. Bunlar elimizden gaspedUdlği 
cihetle, bugün bu mahsullerden 
mahrum bulunuyoruz» levhalarımn 
asılması ımutulmamaktadır. 

Almanlann istediği 1914 senesin
den evelkl vaziyetin iadesidir. Bu 
esas prensipi nazan itibara alımya-
cak, her hangi bir tesviye sureti, 
Almanya tarafından reddedUecektlr. 

Ahiren general Von Epp irad etli
ği bir nutukta «Avrupanm ımut-
maması lâzım gelen şu üç realiteyb) 
izah etmi$tir: 

1 — Almanyamn iktisadî vaziyeti 
müstemleke meselesUe birbirinden 
ayrılmaz bir bütünlük teşkU eder. 
Bizim için müstemleke ,iptidaî mad-
,de ve mesahai sathiye bir bütün
lüktür. 

2 — İaşemiz ve endüstrimiziii muh-» 
taç olduğu iptidaî maddeler için 
giriştiğimiz çetin mücadele, münha
sıran müstemlekelerimizin elimizden 
almmasmdan ileri geliyor. 

3 — Alman mületi, mal ve mülkü-
înü geri alması icap ettiğine kanaat 
.getirmiştir. 

Bu yolda Alman hükümetinin ata-
caği Ük adım, ağlebi ihtimal Versay 
muahedesinin mandalar hakkmdaki 
119 uncu maddesinin cebren kendisi
ne kabul ettirüdiği iddiasüe reddet
mek olacaktır. 

B. Hitler, bu maddenin eski Alman 
müstemlekeleri meselesini halletme
diğini, ve bu eraziyi muvakkaten 
başlıca büyük devletlere tevdi etmiş 
olduğunu iddia edecektir.» 

Paris - Soir muhabiri sonunda di
yor ki: «Görülüyor ki fevkalâde nap 
zlk bir vaziyet karşısmda bulunu
yoruz. Bu vaziyetin içinden nasü sıy-
iTlacağız? Bu, yarmm büyük İstif
ham işaretidir.» 

İKTİSADÎ MESELELER: 

Türkiye - Almanya ticareti 
nasıl gidiyor? 

Geçen senenin "dış ticaret bilan
çosunda Almanya birinci mevkü işgal 
ediyordu. Acaba Almanya, bu sene ay-
tli mevkii muhafaza edecek midir? Bu 
suale cevap vermek için bugünkü ti
caret münasebetlerinin şekli üzerinde 
durmak kâfidir. Almanyaya ihracat 
yapan tacirler, Almanlann yaptıkları 
fiat tekliflerinden hiç memnun değU-
dirler. feu yüzden tiftik ve yapağı, fm-
dık, hattâ üzüm ihracatı geçen sene-
ki kadar Almanyaya yapılamıyor. Bü-
hassa Almanyaya tiftik ihracatı hiç 
yok gibidir. 

Almanya ile ticaret yapmak için Al-
manyadaki fiatleri kontrol dairesinin 
Türkiye ihracat maddeleri için tayin 
ettiği fiatlere istinad etmek lâzmıdır. 
Fiatleri kontrol dairesi Almanyaya 
ucuz mal ithal etmek maksadUe itha
lât maddelerme birer fiat tayin etmiş
tir. Bu tayin edUen fiatlerden fazla 
fiatle dışarıdan mal almak mümkün 
değUdir. 

Bu fiatlerin sık sok değişmesi Tür
kiye ihracatçılarmı mütereddid bir 
mevkie düştinnektedir. Meselâ: Bir 
hafta evvel Hamburg teslimi, İzmirin 
7 numarah üzümü için fiat 22,25 li
raydı. Şimdi ayni evsaftaki üzüm için 
fiat 19 liradır. Geçen hafta 22,25 lirayı 
az gören ihracat tacirleri, bu fiatle Al
manyaya mal satmağa lüzum görme
mişlerdir. Alman'fiat kontrol dairesinin 
İzmir üzümüne 19 lira fiat tayin etme< 
sinin sebebi nedü? Hangi esasa da
yanarak böyle bir fiat tayin ediliyor? 
İhracat tacirleri bütün bu noktalan 
anlamakta müşkülât çekiyorlar. 

Bu mesele hakkkında hatıra gelen 
tedbü- şudur: Ahnanyada fiatleri kon
trol eden bir daire olduğu gibi, Tür-
kiyede de Almanyadan gelen ithalât 
eşyasmm fiatini tesbit eden bu- daire 
olmahdır. Alman mallannm, diğer 
memleketlerden gelen ayni evsaftaki 
mallara nisbftle pahalı oldııçu meyda* 
na çıkarsa, Ahnanyadaki fiatleri kon
trol dairesi ne vaziyette kalacaktır? 

I H. A. 

İki İngiliz tayyare muallimi 

Londrada çıkan linited Services Review nammdaki askeri mecmuada ya
zıldığına göre Türkkuşu için Mister Lee ve Mister Keever isminde iki İngilla 
tayyare muallimi celbedilmiştir. Bu muallimlerin yukarıda görülen resim'eri 
Londrada Hava nezaıetinden aynlırken almmıştır. İki muallim Londradan İs-
tanbula kadar otomobille seyahat ediyorlar. 

Babas ın ın y a r a l a m a k t a n suç
lu çocuğun m u h a k e m e s i 

Atnnesile kendisine bakmadığı ve 
kendisini döğdüğü için, Bakırköyüne 
tabi Halkalı çifliğinde babası Mehm&-
di, geceleyin koyım ağümda uyurken 
öldürmek maksadile başmdan yarala
maktan suçlu 16 yaşlarmda Hasan üe 
arkadaşı Mehmedin muhakemelerine 
dün ağır ceza mahkemesinde bakıl
mıştır. Dünkü muhakemede, oğlu ta-
rafmdan yaralanan Mehmed, mahke
meye bir istida vererek, oğlu aleyhin
de davacı sıfatile kendisinin de mu
hakemeye alınmasını ve davacı yeri
ne geçmesine müsaade edilmesini is
temiştin. Mahkeme bu isteği kabul 
ederek Mehmedl davacı yerine geçir
miştir. 

Ali adındaki bir şahidin bulunama
dığı anlaşümış, mahkeme, bu şahidin 
çağırümasından vazgeçilmesine ve 
evrakın tedkiki için müddeiumumîli
ğe verilmesine karar vererek muhake
meyi başka güne bırakmıştu:. 

T t r a m v a y d a n atla*'ken iki 
a y a ğ ı n ı n parmaklar) kes i ld i 

Yedikulede oturan B. Nailin kızı or
ta mektep talebesinden Müşerref, 
Türbeden Yedtkule tramvayma bhı-
miş ve Yedlkuleye kadar gelmiştir. 
Müşerref, burada eczane önünde 
tramvay yavaşladığı bir sırada atlar 
mak istemiş, fakat muvaff^ olamı-
yarak iki ayağı da tekerlekler altma 
gitmiştir. 

Bu şekilde her iki ayöğmm par
maklan da kesildiği cihetle derhal bif 
otomobille Haseki hastanesine kaldı-
nUnıştır. Kazada b a ş ^ kimsenhı kap 
bahati olmadığı tesbit edilmiştir. 

Bir kız yemek tenceresi üze
rine düştü, kolları yandı 

Hasköyde Kalaycıbahçesinde oturan 
B. Muharremin 4 yaşlarmda Mücellâ 
ismindeki kızı bir aralık mangal üze-
linde kaynamakta olan yemek tence
resi üzerine düşmüş, koUanndan yan
mıştır. Polis, km tedavi altma almış* 
tır. 
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izmir mektupları 

izmir hapishanesinde bir 
çok tezgâhlar kuruldu 

Bir zamanlar sık sık 
nede şimdi büyük 

izmir (Akşam) — İzmir hapishane
si, son zamanlarda bir (sanatlerevi) 
haline getirilmiştir. Evvelce İzmir ha
pishanesinde (20) çorap ve bez doku
ma tezgâhı vardı. Şimdi bunların 
miktan yetmişe çıkarılmıştır. Hapis
hanede temizlik işlerine çok ehemmi
yet verilmektedir. Şimdi 592 mahkûm 
ve mevkufun bulunduğu hapishanede 
pislik yüzünden hastalık çıktığı gö
rülmemiştir. Hapishanenin asayiş ve 
İnzibat işleri de iyi idare ediliyor. Ev
velce sık sık yaralama ve bazan da öl
dürme vakaları görülürdü. Hapisha
nede tabanca, hattâ bomba bile bu
lunmuştu. Aydın ve Denizli havali
sinde yıllarca şakavette bulunmuş, 
pek çok kimselerin canını yakmış, ırz 
ve namus düşmanı diye tanınmış Ko-
aakh şaki Mehmed, İzmir ağırceza 
mahkemesinde muhakeme edilirken 
herhalde büyük bir fedakârlık muka
bilinde hapishaneye bir bomba sok
mağa muvaffak olmuştu. O vakit ha
pishane müdürü, bunu haber almış, 
fakat şakinin yanma sokulmak müm
kün olmadığı için epey zaman bomba
yı almak mümkün olamamıştı. 

Mahkûm şaki, bir kaç arkadaşına: 
— Hakkımda idam kararı verildiği 

gün bu bomba ile neler yapacağım, 
demişti. 

Nihayet idam hükmü Büyük Millet 
Meclisince tasdik edildikten sonra 
bombayı elde etmek için bir çare dü
şünülmüş, bir gün şakiye: 

— Seni müdür görmek istiyor. 
Diyerek kendisini odasından çıkar

mışlar ve başka bir koğuşa götürüp 
kapamışlardı. Şaki, o vakit akıbetinin 
ne olacağını anlamış ve odasında ta
ban tahtasının altına sakladığı bom
ba elde edilmiş, kendisi de müthiş ci
nayetlerinin cezasını sehpada can ver
mekle ödemişti. 

Artık ceza evinde tabanca bulmak 
mümkün değildir, fakat bıçak, uçları 
sivriltilmiş çivi ve teneke parçalan 
arasıra gene bulunuyor. İzmir hapis
hane müdürlüğüne yeni tayin edilen 
ve işe başlıyan B. İbrahim Hekimoğlu, 
hapishanede yaptırdığı esaslı araştır
mada toprak ve taban tahtaları altm-
dan iki yüz kadar bıçak, ucu sivri çi
vi, demir parçaları ve keskin teneke
ler buldurmuştur. 

Bundan evvelki hapishane müdürü 
B. Hidayet Savcı zamanında hapisha
nenin bir sanayi evi haline getirilme
si için çok çalışılmış ve muvaffakiyet 
gösterilmiştir. Bir çok yerlere yeni 
dokuma tezgâhları kurulmuş, çorap 
makinelerinin miktarı arttırılmıştır. 

vaka çıkan hapisha-
bir inzibat vardır 

Muğla hapishane tzmir hapishane-
müdürlüğüne ta- sinde kurulan tez
yin edilen İzmir gâhlardan bir kaçı 
hapishane müdü

rü B. Hidayet 
Savcı 

Marangozluk bilen mahkûmlar için 
bir atölye açılmıştır. Müteaddid kun
dura mağazalan vücude getirilmiştir. 

Evvelce gardiyanlar, mevkuf ve 
mahkûmlara ait koğuşların birer kö
şesinde yatarlardı. Sanki cezalı imişler 
gibi mahkûmlara mahsus koğuşlar
da yatan gardiyanlar bu vaziyetten 
kurtanlmış ve onlara mahsus bir ya
takhane tesis olunmuş, duş yerleri yap
tırılmış, geniş bir mutfak vücud ege-
tirilmiştir. Mahkûmlardan imalâtha
nelerde işliyenlerin kesilen ekmek be
deli jmze kadar çıkarılmıştır. Böylece 
hapishanede mahkûmlar arasında ça
lışmak ve para kazanmak hevesi art
tırılmıştır. Şimdi çalışan her mahkû
mun birikmiş bir miktar parası var
dır. Islahı hal etmiş mahkûmlardan 
yirmi kişi her gün eski İzmir hafriya
tında çalıştırılmaktadır. 

Eski müdür B. Hidayet Savcı, hapis
hanede bir çok yenilikler vücude ge
tirmek hususunda muvaffakiyetler 
göstermiş, mahkûmlara bir babamn 
evlâdına gösterdiği şefkati göstermiş, 
hapishanede haraç alma usulünü kal
dırmış, ihtilâfları yine kendi aralarm-
da halletme yollarını bulmuştur. 

Ziyaret günlerinde mahkûmlar-
larla ziyaretçiler bir buçuk met
re aralıklı demir parmaklık arasın
dan konuşuyorlardı. Müthiş gürültü
den ne söylendiği bir türlü anlaşıla-
mıyordu. Yeni müdür, ıslahı hal etmiş 
mahkûmların ziyaretçilerile rahat ra
hat konuşmaları için bir oda açtırrmş-
tır. Şimdiye kadar hapishanede esrar 
kullanmak mahkûmlar arasında bir 
moda hükmünde idi. Bunun da önüne 
geçilmiştir. 

İzmirde modem bir hapishane bina
sı yapılmasına kati ihtiyaç vardır. 

Asma köprü mü, tünel mi? 
Avrupa Tûrkiyesini Asga Tûrkiyesi' 
ne bağlamak için hangisini yapmalı? 

Ortada dört fikir var. Bunların 
taraftarları ne diyorlar? 

Avrupa Türkiyesile Asya Tûrkiyesi
ni biribirine bağhyacak bir köprü veya 
tünel yapılması son günlerde yeniden 
münakaşa edilmeğe başlanmıştır. Ulus 
tekimiz bu mesele hakkında bir maka
le neşretmektedir. Ulus böyle bir köp
rünün ehemmiyetinden bahsettikten 
sonra diyor ki: 

«Avrupayı Asyaya bağlıyacak olan 
bir köprünün İstanbula ve Türkiyeye 
temin edeceği faydalar, böyle bir köp
rünün icab ettirdiği muazzam masraf
larla mütenasip olacak mıdır? Burası 
ajn-ıca tedkik edilmeye değer bir me
seledir. 

Biz sadece Rumeli ve Anadolu sahil
lerini birleştirecek olan bu mutasav
ver köprünün İstanbulun neresinde ku
rulması doğru olacağı etrafmda müte
hassısların düşüncelerini hülâsa et
mekle iktifa edeceğiz. 

Köprünün kurulmasına masraftan 
tasarruf ve şehircilik bakımlarından 
en müsaid olarak Boğaziçi gösterilmek
tedir. Suların sathından 40 metre irti-
faa yükselecek ve bir hamlede büyük 
bir mesafeyi katedecek olan bir köprü
nün icab ettirdiği sağlam temellere 
müsaid zemini Boğaziçinin iki sahi
linde bulmak mümkündür. Boğaziçin-
de de köprünün azamî derecede kı
sa ve bu itibarla da ekonomik olmasmı 
temin edecek nokta Rumeli hisarıdır. 
Bununla beraber köprünün Saroybur-
nundan veya Galata sahilinden başla
masına hararetle taraftar olan müte
hassıslar da vardır. Bu üç faraziyeyi sı-
rasile tedkik edelim: 

Rumelihisarı — Köprü Rumelihisa-
rında kurulduğu takdirde Avrupa ve 
Asyayı bugün biribirine bağlayan de
miryolu hatlanmn yeniden çizilmesi 
icab edecektir. 

Bu yeni hat nereden geçirilmelidir? 
Anadolu tarafında, bazı arazi mania
larına rağmen büyük bir güçlükle kar-
şılaşılmıyacaktır, Rumeli tarafında ise 
hattın, bugünkü demiryolımdan, şeh
rin dışında bir noktşda ayrılması. Ha
liçteki Endüstri mahallesinden geçe
rek Ruıpelihisanna kadar gelmesi icab 
edecektir. Enternasyonal hatlarm yolcu 
istasyonu İstanbul - Tarabya - Kilyos 
arasındaki arazinin bir noktasında ku
rulabilir. Bu hat endüstriyel bakım
dan birçok faydalar arzetmektedir. 

Mütehassıslar, yeni hattın Florya-
dan evvel ayrılmasını, ve Florya ile Sir
keci arasındaki mevcud demiryolunun 
banliyö hattı halinde muhafazasını 
arzuya değer görmektedirler. 

Sarayburnu - Haydarpaşa — Köprü 
Sarayburnundan Haydarpaşaya ku
rulduğu takdirde demiryolunun bu

günkü hatta nazaran da 30 metre ir-
tifaa çıkarılması ve metre başına 0,015 
lik bir meyille en aşağı iki kilometre

lik yeni bir haattm inşası icab edecektir. 
Bu yeni hat için iki şekil düşünüle

bilir: 
Hattın Yenikapıdan ayrılarak 40 nu

maralı sahil noktasına inmesi. Sultan-
ahmed ve Ayasofya âbideler mahalle
sini muhafaza için bu hattın üçte biri 
tünel şeklinde olmak mecburiyetinde
dir. Tünel eski Adliye sarayı civarın
da nihayet bulacaktır. Fakat buradan 
itibaren sahile gidecek olan hattın 
Topkapı sarayına dokunmaması için 
hangi istikameti takib etmesi lâzım
dır? Bunu ancak sanat ve arkeoloji 
mülâhazaları göz önünde tutularak ay
rıca yapılacak teknik araştırmalar 
meydana çıkarabilir. 

Bu takdirde enternasyonal istasyon 
Yenikapıda olacak. Sirkeci yalnız bir 
banliyö istasyonu kalacaktır. 

İkinci faraziyeye göre de bugünkü 
hat bütün imtidadmca muhafaza edi
lecek. Sirkeci istasyonu, enternasyo
nal istasyon olacaktır. Bugünkü hat 
sahilde yukarda söylediğimiz noktaya 
kadar uzatılacaktır. 

Bu iki tekliften birincisi ikincisine 
müreccah görünmektedir. Çünkü şeh
rin bilhassa Sirkeci civarında şehirci
lik bakımından arzettiği güçlükleri ye
ni bir hat bir kat daha arttır
mış olacaktır. Sirkeciden sahile ka
dar uzayacak olan hattın, geçeceği 
yerleri tamaıriüe istimlâk etmemek 
için tünel şeklinde yapılması da lâ
zım gelecektir. 

GALATA - ÜSKÜDAR — Köprü 
Galatada kurulduku takdirde demir
yolu hattmm şehrin dışında değişti
rilmesi, ve Haliçteki endüstri mahal-
İsinden geçirilerek sol sahili takip 
etmesi, Kasımpaşa limanı üzerinden 
viaduc'la aşınlarak Galata tepesini 
tünelle geçmesi lâzımdır. 

Enternasyonal istasyon kısmen via-
duc üzerinde olarak Kasımpaşa'da 
Tepebaşına yakın bir yerde kuru
lacaktır. 

Köprünün Sarayburnu veya Gala-
tadan başlatılması, şehrin bugünkü 
manzarasımn ehemmiyetli surette 
değişmesini icap ettirecektir: Halbu
ki köprü Rumelihisannda kuruldu
ğu takdirde şehrin gündelik hayatı 
üzerinde büyük bir değişiklik olma
sına pek fazla lüzum yoktur. 

Avrupa Tûrkiyesini Asya Türkiye-
sine bağlamak için dördüncü biç 
fikir daha vardır. O da asma köprü
den vazgeçip Boğazı bir tünelle 
raptetmektir. Bu tünelin nerede ya-

Pastırmalar 
Pastırmacılar damga için 

mühlet istiyorlar 
Belediye, şehrimizde satılan pastır-

maJann nerelerde yapıldığmı tesbit 
gayesile damga; usulünü ihdas etmiş 
ve pastırmaların damgalanmasını â â̂  
kadarlara bUdirmiştir. 

Fakat şehrimizde pastırma yapıl-
matnakta ve burada satılan pastır
malar Erzurumdan ve Kayseriden gel
mektedir. Bu sebeple şehrimizdeki 
pastırmacılar Belediyenin kararını 
tatbik edememişlerdir. Bunun üzeri
ne Belediye de ceza taleb edince pas
tırmacılar Ticaret odasma başvur
muş, şikâyette bulunmuşla;rdır. 

Pastırmacılar damga usulünün 
Kayseri ve Erzurumda kabul edilmesi
nin daha doğru olacağmı ileri sürerek 
kendilerine mühlet verildiği takdir
de bu ciheti temin edeceklerini söyle
mişlerdir. 

Pastırmacılar, pastırma ayı olaiı 
938 eylülüne kadar mühlet istemek
tedirler. Ticaret odası bu talebi tedkik 
ettikten sonra Belediye nezdinde te-
şebbüsata geçecektir. 

t k i y a n g ı n b a ş l a n g ı c ı 
Bakırköyde Mısır tarlasında B. 

Adilin bahçesinde oturan İbrahimin 
kulübesinden yangın çıkmış ve kulü
be kısmen yandıktan sonra söndürül
müştür. Yangınm, İbrahimin kulübe 
önünde yaktığı çalı çıpıdan uzanan 
alevlerle çıktığı tesbit edilmiştir. 

Tünelbaşmda Mektep sokağmda 
bulunan Alman lisesinin kalorifer ba-
casmda biriken kurumların ateş al-
masile bir yangın başlangıcı olmuş, 
derhal yetişen Beyoğlu itfaiye grupu 
tarafındaiı ateş söndürülmüştür. 

yapılabileceğini derhal kestirmek ol
dukça zordur. Çünkü bunun için 
Boğazda sondajlar yapmak ve ona 
göre bir fikir ileri sürmek icap etmek* 
tedir. Her halde tünel için. Boğazın 
en dar yeri olan bir yeri seçmek en 
muvafık bir şekil olarak düşünülebi
lir. Bu takdirde demiryolunu tüne
le bağlamak hususunda yukarıda 
köprü için ileri sürülen fikirler, bu
rada da kendisini gösterir. Çünkü o 
zaman demiryolunu tünel seviyesine 
indirmek icabedecektir. 

Köprü mü, tünel mi?... 
Tünel ihtimali köprünün yanında 

biraz daha müşkül görünmektedir. 
Nitekim İngiltere İle Fransayı bağ
lamak için düşünülen Manş tünelin
den bir çok tedkiklerden sonra vaz
geçilmiş gibidir. Hakikatte Manş tü
neli bir Boğaziçi tüneli ile kıyas edi
lemez. Fakat demiryolunu tünel se
viyesine indirmek, için bu denizaltı 
tünelin, sahilde de ana gara kadar 
tünellerle imtidadmı temin etmek zşn 
rureti vardır. Manş tüneli için ilerit 
sürülen fazla masraf mahzuru Bo-
ğaziçinde de görülmektedir. Her hal
de İstanbul şehrinin esas plânında 
Boğazda bir köprü veya bir tünel 
ihtimallerinin dikkate alınmış olma
sı şüphesizdir. 

GONUL HİNCİ 
Yazan: Perihan Parla Tefrika No. 5 

— Beni çok gülünç bir mevkie dü
şürdün Banu. Fakat hiç bir zaman 
unutma ki bu acının intikamını mut
lak bir gün alacağım. 

Koruya gelinciye kadar bir tek ke
lime konuşmadık. O ne düşünüyordu 
bilmem. Bana gelince: Yan korku ya
rı halecan içinde mütereddid ve çap
raşık hislerle eziliyordum. Her neden
se gönlüm onu yavaş yavaş mazur 
görüyor, fazla ithamdan beni mene-
diyordu. Alışık olmadığı için biraz faz
la İçtiği şarabın tesiri ile belki de sui
niyet sahibi olmadan bir şeyler saç
maladı diyordum. İhtimal ki temiz ve 
pürüzsüz kalbim onu masum görmek 
istiyor ve bu fikir bende gittikçe kuv
vetleniyordu. Hattâ ona bu derece ha
karet ettiğim için kendi kendime kız
mağa bile başlamıştım. Hele onu ar
kadaşlarla buluşup onlann eğlencele
rine iştirak eder gibi göründüğü hal
de daima mahzun ve müteessir gör
dükçe bu his daha derin bir yer alı
yor: «Ben haksızlık ettim. Yanhş an
ladım.) diyordum.. Oeç vakte kadar ki-
tar çaldık, şarkı söyledik ve gece ya

nsından sonra dağıldık. Enis beni 
bahçenin yarısına kadar getirdi. Veda 
için elimi uzattığım zaman birdenbire 
kollarının arasına aldı ve alnımdan 
öptü. 

Bir anda her şeyi unutmuştum. 
— Beni affettin değil mi Enis? de

dim. 
— Nereden anladın? 
— Affetmeseydin öpemezdin. 
— Beni seviyor musun Banu? 
— Düşünebildiğin kadar! 
Başımı göğsüne çekti, saçlarımı 

uzun uzun öptü ve ben koşarak köşke 
gelinciye kadar arkamdan durdu, bek-' 
ledi... 

— Evinizin malî işlerile kim meşgul 
olurdU'' 

— Beş sene evveline kadar büyük 
teyzem. Onun vefatından sonra bu 
vazife Hayriye teyzeme intikal etmişti. 

— Mühim bir geliriniz var mıydı? 
— Hayır. Şöyle böyle geçinecek ka

dar. 
— Enis meselesini teyzeleriniz na

sıl karşılamışlardı? 
— İzdivacımıza son derece taraftar

dılar. 
— Buna sebep neydi? 
— Çünkü Enis her mevzuda arzu 

edilecek bir insandı: İyi bir aileye 
mensuptu, yüksek tahsil görmüştü, 
zengindi... 

— Bilhassa zengindi değil mi? 
Genç kız iri kirpüıli yeşil gözlerini 

hâkimin panldıyan gözlüklerine dik
ti, uzun uzun baktı fakat cevap ver
medi... 

— Enisle nişanlanmanız için sizi 
icbar etmişler miydi? 

— Hayır! Bu kelimenin mânası 
mevzuu bahis bile olamaz. Fakat çok 
arzu etmişlerdi. 

— Siz bu izdivacı istememiş miydi-
rüz? 

— İstememiş olsaydım nişanlanma
ğı kabul etmezdim. 

IV 
— Bir cumartesi akşanu eve geli

yordum. Trende Ziyaya rasladım. O 
sene Tıbbiyenin son smıfma devam 
ediyordu. Alâkadar olduğumu bildiği 
için bana bir otopsiyi anlatmağa baş
lamıştı. İstasyona gelince: 

— Seni eve kadar götüreyim mi Ba
nu? Hem konuşuruz, hem de teyzele
rini ziyaret etmiş olurum, dedi. 

Tam büfenin önünden geçerken ar
kamızdan biri seslendi; döndük: Anor
mal ömerle karşılaştık. 

Bu, yirmi yaşma yaklaştığı halde 

okuyamamış, zaman zaman şuurunu 
kaybeden bir zavalhydı. Daima gülü-
yormuş hissini veren mütekallis çeh
resinde ağlar gibi parlıyan yaşlı gözle
ri garib bir tezad teşkU ederdi. Muha
tabının merhametini celbedecek ka
dar zavaUı ve biçare bir mevcudiyeti 
vardı. 

Bir paşa torunu olduğu halde çok 
süflü gezer, onun kim olduğunu bil-
miyen mahalle çocuklarma kendini 
taşa tutturacak kadar salak yürürdü. 

Ömerin ötedenberi bana karşı derin 
bir zaafı vardı. Bunu da köyde bilmi-
yen hemen yok gibiydi. Hattâ arka
daşlarım ondan bahsederken: «Senin 
âşık» derlerdi. Bütün toplantılarımız-' 
da eksüc olmaz, bir gölge gibi beni tjı-
kib ederdi. Yanımıza sokulmuştu: 

— Nereden geliyorsunuz Banu ha
nım? 

— Mektepten Ömer. Nasılsın baka-
1un? 

— Eh şöyle böyle.. Enis beyden 
mektup alıyor musunuz? 

Birdenbire kıpkırmızı olmuştum. 
Hakikaten bugün onun mektup günü 
idi. Mutlaka eve gidince yazılarile kar
şılaşacağımı umuyordum, ömerin su
ali beni İkaz etmişti. Ondan ayrılınca 
daha hızlı yürümeğe başladım. Artık 
Ziyamn ne anlattığımn farkında bile 

' değildim! 
Eve gelir gelmez onu salonda bıra

karak odama çıktım. Tahminim gibi 
beni o gün pek çok sevindiren mektu
bu size aynen okuyayım. 

Grenç kız yerinden kalktı, karyola
nın altmda duran kahve rengi küçük 
bir valiz çıkardı. İçinden bir kâğıd 
aldı. Geldi, yerine oturdu, titrek bir 
sesle okumağa başladı: 

«Banum, Banum, Banum! 
Müjde! Son imtihanlarda mühim 

bir muvaffakiyet kazandım. İki ay 
sonra her yerde yüzümü ağartacak bl» 
diploma ile vataauma ve sana kavuş
muş olacağım. Hasretim en son had
dine vardı. Bu kısa zamamn da biran 
evvel bitmesini sabırsızlıkla bekliyo
rum. İstanbulda olacağım günü tel
grafla bUdireceğim, beni rıhtımda 
beklenen ohnaz mı? Yalnız senin ta* 
rafmdan karşılanmak istediğim için 
başka kimseyi haberdar etmiyeceğim^ 
ona göre hareket edersin. * 

Seni her zamankinden fazla seviyo* 
rum. Enisin» . 

— Taşkın bir sevinç içindeydim. 
Koşarak aşağıya indim; hepsine hita
ben: «Enis imtihanlarım muvaffaki
yetle vermiş, yakmda dönüyormuş», 
dedim. Teyzelerim de bu sevince işti
rak ettiler. Üstüste sual soruyorlardı. 
Müşterek neşemize iştirak etmiyen 
yalmz Ziya idi, sapsarı kesilmişti. 
Biraz sonra kalktı, ellerimizi sıktı: 

(Arkası var) 
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Saba melikesi ile Söleymanın aşkı... 
Binlerce sene evvel Süleymanın billur saray kurduğu 

yerde, büyük harbde ordugâhlar kuruldu... 
Günlerden bir gün Süleyman Mele

kenin yolunu tuttu. Süleyman beyaz 
bir buluta, maiyeti rüzgârlara bindi
ler, havalarda yol almağa başladılar. 
pu hava kervammn etrafmda da kuş
lar uçuşuyordu. Yüz kuştan mürek
kep bir kafile de, Süleymanm başı üs
tünden ayrılmıyor, onu güneşten ko
ruyordu. 

öğle üzeri Sina dağı civarına geldi
ler. Cariyeler çölün ortasına Kudüs 
kızlarınm aşk seccadelerini yaydı. Sü
leyman yemeğe oturmadan Önce, ap-
test almak için su istedi. 

Yeraltmdaki suları büe gören kar
tal sucubaşısı idi, bu vazife onımdu. 

Ancak o gün kartalın serseriliği tut
muştu. Kervandan ayrılmış, başım 
alıp gökyüzünde gezmeğe çıkmıştı. 
Geze geze Arabistana vardı v^ ağaçlık
lı, sulak güzel bahçenin üstüne gelln-
o«, dayanamadı, büyük bir ağacm 
dalma kondu... Etraftan yayılan gü
zel kokularla sarhoş oldu. Bu aralık 
yanına başka bir kartal kondu ve sor
du: 

— Nereden geliyorsım? 
— Nereden mi geliyorum... Aman 

ne güzel kokuyor... Suriyeden geliyo
rum; Süleymanm bendesiyim. 

— Sülejmaan da kimdir? 
— Süleyman yerle gökün hâkimi

dir. Ya sen nerelisin? 
— Buralıyım. Belkisin bendesiyim. 

Belkis senin Süleymamndan çok da
ha kudretUdir. 

— Göreyim bakayım... 
— Gel. 
Belkisin kartalı Süleymanm karta

lım Saba şehrine götürdü. Orada la
vanta kokulu dereler, gülsuyu kuyu
ları, mabedler, saraylar, aslan inleri 
vardı. Yollar mücevher döşeliydi. 

Süleymanm kartalı kendinden geç
mişti; akh basma geldiği zaman yatsı 
olduğunu anladı. Efendisi hâlâ öğle 
namazı için su bekliyordu. Hemen ka-
nad çrrptı ve kanter İçinde kervanına 
geldi... 

Kuşlar telâş içindeydiler. Biri dedi 
k t 

— Nereye gittin?.. Bereket versin 
Tammızda su vardı, efendimiz aptesti-
al aldı. Fakat bir aralık yüzüne güneş 
vurdu, başım kaldırdı, senin yerinde 
olmadığım gördü. 

Kuşlar etrafım sarmışlar bir ağız-, 
dan haykırıyorlardı: 

— Nereye gittin?. Efendimiz ölümü
ne hükmetti! 

— Canımı bağışlamamak şartile 
mi? 

— Hayır, bir şart koştu: İyi bir ha
ber getirirse affederim, dedi. 

— Çok şükür kurtuldum. 
Kanatlarım sürüyerek, başı önde 

efendisinin huzuruna çıktı: 
— Dünya güzelini gördüm, dedi. 
Ve gördüklerini anlattı. Süleyman 

hemen Belkise bir name gönderdi ve 
sonunda dedi ki: «Gururlanma, ben
den yüksek olmağa çalışma, ama gell.» 

Belkisin kartalı da efendisine Süley
manm kartalından duyduklarım an
latmıştı. Belkis yedi dairesinin yedişer 
kıikpısmı kilitledi, kırk dokuz anahtan 
jBstığımn altma koydu, yattı. Bu sı-
n d a kartal soieymamn mektubuzm 
geOrdi^ . 

Rüzgârlarla bulutlara bile hük
meden Süleyman, Muhammed 
peygamberden bin sene evvel doğ
duğu halde, Araplar kendisinin 
müslüman olduğunu söylerler. Bu 
tarihî bir hata değU, Arapların 
sevdikleri her büyük adama ver
dikleri manevî payedir. 

Myriam Harry 

Bu yedi kilitli kapıdan nasıl gire
cekti? Belkisin kartaü usulünü öğ
retti. 

Belkis güneşe tapardı. Her sabah 
şafağm ilk ışığı önünde dize gelirdi. 
Sarayımn yegâne açık yeri de çatıda
ki bir delikti. Süleymanm kartalı bu 
delikten girdi, uyuyan Belkisin çıplak Arabistanda düğün alayı 

Gİbertiye göre: PelUsIe Süleyman 

göğsüne Süleymanm mektubunu bı
raktı. 

Bellds uyamnca şaşınp kaldı. Göz
lerine inanamıyordu. Mektubu oku
duktan sonra bunu pek tabiî buldu: 

«Beni seviyor...» dedi. Sarayımn 
kırk dokuz kapısmı açtı... Bahçelerini, 
hazinelerini, ahırlarım dolaştı, önü
ne gelene emirler veriyordu. Herkes 
yapacağım şaşırmıştı. Belkis haykın-
yordu: 

«Servetimle onun gözlerini kamaş
tıracağım!..» 

Maiyetini topladı. Misk ve amberler 
süründü. Altm ve pırlantalarla süs
lenmiş devesine bindi. Binlerce deve 
de maiyetini taşıyordu. Yola çıktüar. 
Bu hazırhğı gören kactal hemen Sü-
leymana yetiştirdi. SOleyman altm ve 
gümüşten bir earay yaptırdı. Yollara 
altm ve gümüş ööşetti ve bu yolların 
yeıü yapıldığı Ijelli olmasın diye bazı 
yerlerini delik bıraktı. 

Belkisin kervam geldi. Maiyetini te
lâş aldı. Yoldaki boşlukları görünce: 

«Eyvah, t>izi çaldı sanacaklar» de-
düer ve kendi gümüş ve altınlarile de
likleri doldurdular, Belkise de haber 
verdiler. 

Belkis Süleymanm diyarmı görünce 
fikrini değiştirdi: 

«Servetimle gözlerini kamaştırmak 
olmıyacak, onu güzelliğime hayran et
meliyim...» 

Üstüne yaUuz mavi tülden bir es
vap giydi. 

Cinlerle şeytanlar da Süleymanm 
fikrmi çeldiler. Arabistanda billur 
yoktu. Bunun için billur bir saray 
yaptırdı... 

*** 
Belkis geldi. Billur sarayın billur 

merdivenlerini çıkarken öyle şaşaladı 
ki, eteklerini kaldırdı, bacaklannm 
harüıulâde güzelliğini herkes gördü. 

Süleyman da gördü, kollarım açtı, 
Belkis diz çökerek Süleymanm koUa-
nna atüdı... 

O gece evlendiler. 

Süleymanla Belkis bir ay beraber 
yaşadılar, bir bal ayı... Sonra ayrıldı
lar. Süleyman Kudüse, Belkis Arabis
tana gitti. 

Her sene üç gün billur saraym ya
pıldığı yerde buluşurlar, kartahn aç
tığı kuyunun başında otururlardı: 
Biressaba kuyusu bugün hâlâ mev-
cuddur. 

Büyük harpte Cemal paşa ile Von 
Kreş ordu karargâhını bir zamanlar 
Süleymanm Belkis ijin yaptırdığı bil
lur saraym yerinde, Biressabada kur
du. Kudüs kızlarımn aşk seccadelerim 
serdiği yerlerde siperler kazıldı ve as
kerlere Biressaba kuyusu su verdi... 

S. i. S. 

Rafade göre: Süleymanla Belkhı 

— Evlerimize bırakılan fitre 
zarflarına koyacağımız birkaç ku
ruşun bir araya getmesile: 

Oenç püotlanmtzm ve kini-
maz kanatlanmtzm sayısı arta
cak, Kmlay'ın bütün jelûketlere 
yetişme kudreti çoğalacak, hima
yesiz kalmış yavrulanmmn (Ç. E. 
K.) dertlerine derman olacaktır. 

tzmitte Şark Pazan Sadeddin 
Talim Ticarethanesi 

Kocaeli vilâyeti mektep kitapları satış 
yeri. Her nevi kırtasiye çeşitleri, 
Nauman dikiş ve yazı makineleri, Ko
dak fotocraf makine ve levaımıı 

saire bolanur. 

"~\ 

ESRARENGİZ KERVAN 
Yazan: Arif C. Denker Tefrika No. 5 

Hüseyin efendi gözlüğünü gözüne taktıktan sonra 
Türkçe yazılı olan kâğıdı tedkik etti 

rv • ' •^•-

Bir Vkn. ve altmdakl dükkânlar 
Bu İş biter bitmez Ahmed Abud 

Hüseyin efendiye doğru yaklaştı ve 
etrafım dinledikten sonra: 

— Odada yalnızız değil mi, Hüseyin 
efendi? Kimse bizi dinlemez? diye 
sordu. 

Ihtiyann basile tasdik etmesi üzeri
ne Türkmen genci sözüne devam etti: 

— Son zamanlarda Urumçide bulu
nuyordum. Bilirsin ki bizim gibi avcı
lar kış sonlarına doğru müşkül mev
kide kalırlar. Ben de bahar gelinciye 
kadar şehirde kendime bir iş aradım. 
Tamdığım Çinlilerden birisi Urumçiye 
bir heyet geldiğini ve bu heyetin yol
lan iyi bilen bir uşak aradığını bana 
haber verdi. Ben de hemen gidip o 
heyeti buldum. 

Bu heyetin âzası ÇinUler gibi hare
ket ediyorlardı. Fakat Çinli değildi, 
Çinlilerden daha kısa boylu idüer. 
Çince konuşuyorlardı. Fakat içlerin
den bir tanesi hariç olmak üzere türk-
çe bilmiyorlardı. 

Büyük öküz arabalarında seyahat 
eden bu yabancıların maiyetinde Çin
li uşaklar vardı. Fakat bu uşaklardan 
bazıları kendi milletlerine mensuptu. 

Müracaat ettiğim zaman beni çok 
zayıf bir adamın huzuruna çıkardı
lar. Bu adam evvelâ beni uşaklığa ka
bul etmek istemedi. Fakat ben kendi
sine Rusyaya kadar bütün memleketi 
karış karış tamdığımı, gerek Torgut-
lardan, gerekse K*lmüklerden çok 
adam tanıdığımı anlatınca ve bundan 
başka gayet iyi bir avcı da olduğumu 
üâve edince nihayet beni uşak olarak 
kabule karar verdi. 

Ahmed Abud bunları anlatırken 
Tatar sarraf Hüseyin efendi cigarası-
mn dumanını savurarak onu dikkatle 
dinliyordu. Türkmen genci hikâyesi
ne devamla dedi ki: 

— Bu yabancılar, gittikleri şehirler
de memleketin valisi olan Tao-Tay ile 
uzun uzadıya müzakerelere girişiyor
lardı. Sık sık telgraflar ve mektuplar 
da ahyorlardı. Civardaki Çin eşrafı 
kendilerini ziyaret ettiği gibi Kalmük-
lerden, Cungarlardan, Kırgızlardan ve 
hattâ Torgutlardan da murahhaslar 
geliyor ve heyet âzasile konuşuyordu. 
Bir defa da Moğollardan bir heyet gel
di. Fakat bunlar herhalde kıyafetleri-
lü değiştirmiş olan budhist rahibler-
den iki üç kişiydi. 

Bütün bu gelip gitmeler merakımı 
uyandırdı. Ben Türkmen olduğum
dan, onların lisamnı da bilmediğim
den odalarmda dolaşmama mâni ol
muyorlardı. Fakat kendileri dışarıya 
çıktığı zaman her şeyi kilitliyorlardı. 
Hattâ o esnada uşaklanndan birisi 
kapılanmn önünde nöbet bekliyordu. 

Ben evvelâ onlan tüccar zannettim. 
Fakat ziyaretçilerin en ziyade geceleri 
gelmeleri dikkat nazarımı celbetti. 
Gelenlerin bazılarım uzaktan tanıyor
dum. Bunlar tüccar değil, benim gibi 
avcı ve yahut davar sahipleriydi. 

Her ne zaman bir ziyaretçi gelse 
deriye sarılı bir paketin minderin üs
tünde bulunması ve sonra o paketin 
demir bir çekmeceye kilitlenmesi me
rakımı tahrik ediyordu. İşte bu me-
rakm sevkile o paketi ele geçirmeğe 
karar verdim. 

Bunda muvaffak olabilmek için o 

pakete benzer başka bir paket hazır
ladım. Fakat tam değiştirmek için fır
sat kollamakta iken yola çıktık. O pa
ket yolda kuUanılmadı. Ancak Kaş 
ovasına geldiğimiz zaman paketi çek
meceden çıkarmak icab etti. Bu ara
lık ben kendi paketimi asıl paketin 
yerine koyduktan ve asıl kıymetli pa
keti yanıma aldıktan sonra atıma at-
hyarak yabancıların yanından uzak
laşmıştım. 

Ancak, el çabukluğile yaptığım bu 
değiştirmenin çarçabuk farkına varıl
mış olacak ki bir müddet sonra takib 
edilmeğe başlandığımı anlaklım. Al-
tımdaki hayvan heyetin bana vermiş 
olduğu bir hajrvan olduğundan uzak
tan tanılmıştım. 

Ben kaçarken ve onlar kovalarken 
dağlık araziye yaklaştık. Ben onlar
dan evvel Kvmges nehri sahiline ye
tiştim, hemen atımdan inerek kendi
mi suya attım. Bütün kuvvetimle kar
şı sahile doğru yüzmeğe başladım. 

Fakat, önüme çıkan ve yolumu ke
sen buz parçalarından dolayı çabuk 
yüzmek mümkün olamıyordu. Onun 
için ben karşı sahile varmadan düş
manlarım öbür sahile geldiler ve üze
rime şiddetli bir ateş açtılar. 

Bereket versin bu aralık kalpağım 
başımdan çıktı. 6eni kovalıyanlar 
ateşlerini kalpağıma tevcih ettiler. 
Ben de o sayede kurtularak karşı sa
hile çıkabüdim. 

Hüseyin efendi müstehziyane bir 
tavırla sordu: 

— Bütün bu kadar tehlikeyi bir kaç 
kâğıt parçasım ele geçirmek için mi 
göze aldırdın, budala? 

Ahmed Abud derhal cevap verdi: 
— O kâğıd parçalarına fevkalâde 

ehemmiyet verilmeseydi, ben o kadar 
şiddetle takib edilir miydim? İşte bak. 
Kâğıdlar burada. Ben okumak bilme
diğim için onları sana getirdim. 

Ahmed Abud bunları söylerken koy
nundan o evrak paketini çıkarıp Hü
seyin efendiye uzattı. Kırmızı, mavi 
ve sarımtırak kâğıdlardan ibaret olan 
bu kâğıdlar kısmen el yazısı, kısmen 
de makine ile yazılıydı. Yazıların ba
zıları türkçe, bazıları cince, bazıları 
ise ikisinin de anlıyamadığı lisanlar
dandı. 

Hüseyin efendi gözlüğünü gözüne 
taktıktan sonra türkçe yazılı olan kâ
ğıdı tetkik etti. Nihayet Ahmed Ahu
da dedi ki: 

— Bu kâğıd üzerinde Hamiden Kaş-
gara kadar takib edilecek bir yol.gös
teriliyor. Hangi yerlerde duraklana-
cağından, dmaklar arasındaki mesa
felerin uzakhklanndan bahsediliyor; 
Başka birşey yok. 

— Ya bu Çince yazılı kâğıd ne di« 
yor? 

Hüseyin efendi o kâğıdı da tetkik 
etti, fakat çinceyi okuyup yazmadığı 
için bir şey anlıyamadı, Ahmede geri 
verdi. Keza makine ile yazılı olan kâ
ğıdlardan da bir mâna çıkaramadı. 
Çünkü onlar ne türkçe ne de çinceye 
benziyordu. Büsbütün başka bir li
sanda yazılı idi. Yalmz bir tanesinin 
üzerinde sıra ile rakkamlar vardı. Hü
seyin efendi o rakkamları okuyabildi
ği İçin Ahmede dedi ki; 

(Arkası var)^ 
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Diyarbakır - Irak ve Iran 
demiryolunun temeli atıldı 
Başvekil, Nafîa vekili ve umumî müfettiş hattın 

ehemmiyetini anlatan nutuklar irad ettiler 
Bizi ild komşu ve dost memleket hududuna ulaştıracak bu hat 
gfeçtiği mmtakada iktisadi hayatta olduğu kadar içtimaî hayat 

üzerinde de ilerleme vücude g'etirecektir 

Hükümet 
ziraa 

programında 
işleri 

Diyarbakır 16 (AJ^.) -JMyarbakır-
Cizre hattının temel atma tötenin-
de BaşvekU Celâl Bayar aşağıdaki 
nutku söylemişlerdir. 

Küreği elime aldıktan sonra-bu 
sennçli gündeki tahassüsderimi ifade 
arzusundan kendimi kurtaıamadnn. 
Sevincim büyülrtür. Bugün resmen tö
renini yapüğumz bu inşaatm nafia 
hayatımızda çok esash ve mülıim bir 
mevkii vardır. Bizi iM komşu ve dost 
memleketin hududuna ulaştıracaktır. 
Ve şüphesiz bu yollar geçtiği bölgede 
iktisadi hayatta olduğu kadar jçtimal 
hayat üzerinde de ilerleme vücuda ge
tirecektir. Bütün bunlarla beraber 
sevbıchnizi artıran diğer şerefli bir 
mesele vardır. O da: Şefimizin, 
Atatürkün şu dakikada huzurlarile 
şeref vermiş olmalarıdır. İtimad eder
siniz ki Türkiye Cumhuriyeti hükü
meti verdiği bütün sözleri daima tut
muştur. 

Bu inşaatın da değerli ve kıymetli 
arkadaşım Ali Çetinkayaıun elile ve 
kendisinin kudretU idaresi altında ve 
program dahlinde başanlacağma hiç 
şüphe edilemez. Bugün hükümetin 
programında vadettiği işlere başlan
mıştır. Ve arzettiğim esas dahilinde 
bitirilecektir. Bu vesile ile bu işlerde 
çalışan, hizmetlerile, emeklerile tay-
dah olan ve bedeni mesaisi ile bize hiz
met eden fen arkadaşlarımı unutmak 
istemem. Kendilerinin liyakatlarma 
bilgilerine güveniyoruz. Muvaffak ola
caklardır. Kendilerine teşekkürleri
mi huzurunuzda ifade etmek isterim. 

Nafia Vekilinin nutku 
Diyarbaku-16 (A.A.) — Nafia VekiU 

B. Ali Çetinkaya Diyarbakır - Cizre 
hattının bugün yapılan temel atma 
töreninde aşağıdaki nutku söylemiştir: 

«Muhterem Başvekil, sayın arkadaş
larım ve yurtdaşlanm: 

«îki sene evvel 22 teşrinievvel 1935 
de burada güzel yurtda demiryolunun 
açıhşmı tesid ederken her şeyden ev
vel, Atatürkün pek yalandan tamdığı 
ve çok sevdiği Diyarbakırlılara kıy
metli selâm ve sevgilerini getirdiğimi 
tebşir ederim, demiş ve buna Ata-
türkten aldığım ilham ile, hat şüphe
siz Diyarbakırda kalmıyacak Şarkta 
dost ve kardeş memleketlerinin de-
miryöllarma kavuşacak ve birleşecek
tir, sözlerini ilâve etmiştik. Ne bahti
yarlık ki, her söz ve hareketile her 
mUlî iş ve davamızda bize ühâm ve
ren Atatürk 21 eylül 1925 tarihinde 
Samsımda demiryolunun ilk temel 
atma merasimini bizzat yaptıktan 12 
sene sonra Diyarbakırı Iraka ve İrana 
birleştirecek olan hatlarm başlanması 
hatırasım tesid için yapılacak temel 
atma gününde lütfen Diyarbakırı şe-
reflendirmekle demiryoUarma olduğu 
kadar Diyarbakırlılara da olan mu
habbet ve alâkalarmı bir daha ve biz
zat teyîd etmiş bulunuyorlar. 

Arkadaşlar; 
Atatürk, evvelce bir vesile 

ile «demiryolları memleke
tin tüfekten ve toptan daha 
mühim bir emniyet silâhıdır» 
buyurmuşlardı. 

Bu defa 11 teşrinisani 1937 de Bü
yük Millet Meclisine karşı da aCüm-
huriyetin ilk senelerindeıd)eri dikkat
le, ısrarla üzerinde durduğumuz de-
m' yollar inşaat siyaseti hedeflerine 
ul;. mak için durmadan basan ile 
tatLlk edilmektedir. Şark ve cenupta 
Sivas, Diyai'bakır gibi büyük menzil
lere varan hatlar geçen yıl içinde Si
vas - Malatya Utisakı ile birbirine 
bağlanmıştır. Zonguldağa varmış olan 
hat dahi bu zengin kömür havzasmı 
vatana bağlamış bulunuyor. Sıvastan 
sonra Şarka doğru uzamp gitmekte 
olan hattın da ilk menzili Divriğe var
mıştır. Bu kol önümüzdeki yıl Erzin-

cana ulaşmış bulımacaktır. Diyarfoa-
kırdan Şarka uzanacak hattm da in-
şasma başlanmıştır.» Beyanat ve teb-
şiratmda bulunmuşlardı. İşte başlan
mış bulunan !bu inşaatm törenini bu
gün yapmış bulunuyoruz. Hükihnet 
prograımnda pek tabu olarak yer alan 
ve millete karşı taahhüt edUen bu si
yasetin meşkûr bir neticesi olarak 
hatlanmtzm yakın senelerde on bin 
kUometreye varacağım artık emniyet
le ifade^edebilirim. 

Arkadaşlar; 
Atatürkün <idemiryollart bir 

ülkeyi medeniyet ve refah 
nurları ile aydınlatan kutsal 
bir meşaledir.» 

Sözü bilhassa Diyarbakır gibi tabi
atın çok feyzine mazhar olan havali 
için ne kadar yerindedir. DemiryoUa
rma kavuşması neticesi olarak Diyâr-
bakınn her salıadaki imarcüık zih
niyetini bu vesile ile derin bir şükran
la anmayı vazife bUirim. Cumhuriyet 
nafiası bu müsaadeyi ahr almaz der
hal hattın etüdlerine başlamış ve ilk 
kısmı olmak üzere «65» kilometrelik 
bir sahanm haritalarım ve etüdlerini 
ikmal ettirmiş ve bımdan itibaren bir 
taraftan x;izre üzerinden Irak hudu
duna, bir taraftan da Van gölü sahi
linde Tatvana ve İran hududlarma 
kadar olan sahamn harita ve etüd
lerini yaptırmakta bulunmuştur. Kı
saca izah ettiğim - 65 - kilometrelik 
ilk birinci lasım inşaatı mühakasaya 
konarak ihale edilmiş ve inşaatına da 
başlanmış bulımuluyordu. Umumî ve 

daha şümullü mânada Irak ve İran hu
dudlarma olan demiryoUanrun Şark
taki terakki ve ümram hendesi bir 
nisbetle her gün arttığında ve onun 
Türk caraiasmda olan kudret ve kuv-
vetuü her an daha feyizli ve verimli 
bir şekilde hissettiğimize şüphe yok
tur. 

Bu çelik damann dost ve kardeş 
İran ve Irak hududlarma uzatılması 
karanna gelince: Cumhuriyet hükü
meti iki senedenberi bu maksadm hu
sulüne doğru lâzımgelen teşebbüsler
de bulunmuş ve 50 milyon liralık bir 
tahsisatm verilmesine dair olan hu
susî bir kanunla Büyük Millet Mecli
sinden müsaade istihsal etmiştir. 
Yüksek Meclisin yurdu kaplamakta 
olan demiryolu şebekesinin son pax-
çasmda: biran evvel başarılması husu
sunda gösterdiği yüksek alâka ve baş
lanması demek olan bu hattm da 
Atatürk devrinde vücuda.gelmiş olan 
diğer hatlannuz gibi yurd için bir çok 
menfaatler ve faydalar tekeffül ede
ceği şüphesizdir. Irak hududumuza 
kadar uzanan arazi petrol tabakaları
nın tesadüf olunduğu yurd sahaları
dır. Buralarda yapılmakta olan son-
dajlarm petrol damarlarım bulması 
ihtimalinin tahakkuku tabiatin mem
leketimize ayrıca bir bahşayışı olacak
tır. Hattm Siirt önlerinden geçerek 
Tatvanda Van gölükıyısma erişmiş 
olması dahi. Atatürkün Büjtük Millet 
Meclisindeki nutuklarmda s;urdun ve 
halkın fikren yükselmesi için ah-
nacak tedbir arasmda oDoğu böl
gesi için Van gölü sahillerinde 
en güzel bir kültür şehri ya
ratmak yolunda şimdiden fiiliyata 
geçilmelidir.» şeklindeki yüksek işa
ret ve iradelerinin tahakkukunu da
ha çabuk temin edecektr. Bu itü)arla 
bu yeni hatlann başlamış olmasmı bu 
hayırU işin de başlangıcı saymak pek 
isabetli olur. Mümkün olan süratle 
bu havaliye uzanacak olan bir demir
yolu asırlardanberi sükûn içinde kal
mış olan güzel ve sevimli jrurd parçar 
larına nur saçacak bir meşale ola
caktır. 

Sözlerimi bitinken memleket için 
çok mühim olan şu törenin en büyü
ğümüz olan Atatürkün Diyarbakıra 

şeref verdiği bir günde ve BaşvekUi-
mizin huzuru ile yapılmasını yurdun 
ve teşebbüsün taliine olarak her şey
de olduğu gibi en mutlu ve en kutlu 
bir bahtiyarlık sayat ve hepinizin hu-
zunmda eğilerek minnet, şükran duy
gularımı sunar ve milletimiz için her 
sahada yeni yeni basanlarla yüksek 
refah ve saadet dilerim. 

B. Abidin özmenin nutku 
Diyarbakır 16 (A.A.) — Diyaa-ba-

kır - Cizre hattuım temelatma töreni 
münasebetUe umumî müfettiş Abidtn 
Özmen aşağıdaki nutku söylemiştir: 

Saym Başvekü ve Vekülerimiz, Sa-
ym konuklarımız, 

Diyarbakıra kadar gelen en uzun 
Türk trenini İran ve Irak komşula:n-
mız hududuna kadar götürecek demir-
yolunım temel atma töreni Diyarba
kır için ve hepimiz için çok şerefli bir 
günün tarihüe anüacaktır. \ 

Sa.jm büyüklerimiz, 
Anadolunun doğu günejrinin me

deniyet, saadet ve refah tıhsımmı bu 
törenle açıyorsunuz. 

Sajrm dinleyicUerim, 
Ulu Önderimiz, Cumhur reisimiz, B. 
M. Meclisinin bu defaki açıhşmda, 
demiryoUan bir ülkeyi medeniyet ve 
refah nurlarUe aydınlatan kutsal bir 
meşaledir, diye buyurdular. 

Bölgede yaşıyanlar bu vecizeyi mü-
cerred ilim ve bUgî sahasına bir esas 
olarak kabul etımekle kalmazlar, onu 
tatbik sahasmda aynen görmüş, de
nemiş kimselerdir. 

İki sene önce, bölgemizin batı sı-
mnna pek az geçerek Diyabakıra ge
len tren doğu vilâyetlerimize ümran, 
refah getirmiştir. Ve bugün meseleyi 
daha ileriye götürmek için hamle 
yapmaktaidır. 

Saym büyüklerim, arkadaşlar, 
Maddî ve manevî hiçbir varlık yok

tur ki, yoldan yürümek ihtiyacmda 
olmasın. 

Bir bölgeye ekonomik hareket, fen
nî ziraat, baymdırhk, kültür, adalet, 
hattâ emniyet ve asayiş, kısa söz me
deniyet ve refah yolla girer. 

Her yol, her nakil vasıtası kendi is-
tidad, sürat ve kabiliyeti nisbetinde 
bımları götürebüir. 

Büyk Şefimizin direktifleri dahUhı-
de çalışan kıymetli teşriî, icra ve fen 
adamlanmızm gösterdiği emek saye
sinde bundan on dört sene imce mül- ' 
ke. miUte metresi basma tahayyül 
edilmez zararlar vermekte olan gerek 
işletmesi ve gerek maliyeti ecnebüer 
elinde bulunan demiryoUarımn satm 
almmasile beraber yeniden yapılan 
hatlar devlete bugün yedi bin kUo-
metreyi mütecaviz şimendifer yolu 
kazandırmıştır. 

Anadoluda örülen ağ göğüslerimizi 
kabartmağa başlamıştır. İktisaden 
en 3rüksek ve maliyece en kuvvetli ad-
dedUen devletlerin bütçe açıklan kar-
şısmda mütevazin bütçeslle 14 sene 
zarfmda 500 milyon Uradan fazla de
miryoUan için para sarf eden Cumhu
riyetimiz malî, iktisadî durumımu bu 
sarfiyat üe takviye, tarsin etmiş ve 
yeni kudret bulmuştur. 

Bundan sonra memleketimize karşı 
her hangi bir gayri şuurî düşman ih-
tirasmm önüne g^ecek başlıca va
sıtalardan birinin de demiryollan ol
duğunu hatırdan çıkarmamalıdır. 

Onun içindir ki, devlet ve millet bu 
yolda gayret gösteren, devlet ricalini 
ımutmıyacağı ve onlan Uelebed hür
metle anacağmda hiç şüphe yoktur. 

Bölgem ve şahsım namına, bölgeyi 
saadete kavuşturan bu tören ve ha
sıl olacak neticelerinden dolayı Ulu 
Öndere, Büyük Millet Meclisine, hü
kümetimize derin şükranlarımı sun
mayı bir vecibe bUirlm. 

(Baş tarafı 1 nci sahifede) 
bildirmiştim. Bugün kendisinden (Ak
şam) namına taleb ettiğim bir müla
katı vaktin bütün darlığına rağmen 
nezaket ve alâka ile karşılıyan Ziraat 
Vekâleti siyasî müsteşan B. Tahsin 
Coşkan, Ziraat Vekâletince bu yolda 
sarfedilen faaliyetin hedefi hakkmda 
bana şu mühim izahatı vermiştir: 

— Atatürkün yüksek direktifleri
nin ve hükümet programıırun Vekâ-
letinmsB taaUûk eden kısımlarım ta
hakkuk ettirmek için köylüyü top
raklandırmak, memleketi ziraat böl
gelerine ayırmak, çifçl elindeki ipti
daî ziraat âletlerini fennî âletlerle de
ğiştirmek, sunî gübre kullaSulmasmı -
temin etmek ve yaymak; nihayet bu 
İşleri programlaştırmak ve kanun
laştırmak için ayn ayn komisyonlar 
teşkil etmiş bulunuyoruz. Bunlardan 
köylüyü topraklandııtma komisyonu 
memlekette topraksız köylü bırakmal-
mak için alınması lâzım gelen kanu
nî tedbirleri araştıracaktır. Bu araş
tırmalarda yültsek Partimizce hazır
lanan Toprak kammu projesi esas 
olacaktır. 

Toprak davsmm bütün ziraî ve ik
tisadi davalann hallinde, bilhassa rol 
oynıyacak olan memleketin ziraî böl
gelere ayrüması işi üe ayn bir komis
yon uğraşmaktadır. Ziraî bölgeler 

Toprak kanununun ve dolayısUe büyük 
ziraî kalkınmanm esasım teşkil ede
cektir. 

Çifçi elindeki iptidaî ziraat âletle
rinin fennîleştirilmesi işine, pulluk 
kullamlmasmm taammümünü temin 
ile bağlıyacağız. Bugün memleketi
mizde 361,721 pıüluk vardır. lialbu-
ki aile sahibi çifçilerimizin sayısını ve 
her çifçi ailesini bü: pulluk sahibi 
yapmak hedefimiz (dduğıma göre, da
ha 2,11B,383 pulluğa ihtiyacımız var 
demektir. Bu kadsu* pulluğun birden 
tedarik edilmesindeki imkânsızlıklar 
meydaiıdadır. Onun için evvelâ Ana
dolunun yayla kısmından başlıyarak 
bir program dahilinde zamanla ve fa
kat mümkün olan hızla bu gayeye 
erişmeğe çalışacağız. 

Kimyevî gübre kuUaiulmasmı temin 
ve yayma komisyonunun başhca ted-
kik mevzuu memleket dahilinde kim
yevî gübre fabrikalan yapılması im
kânlarını araştırmak olacaktır. 

Hayatı ucuzlatmak 
Bazı iptidaî maddelerden 
alınan resimler azaltılacak 

Hayatı ucuzlatmak ve umumî re
fah seviyesini yükseltmek maksadile 
alınacak tedbirler sırasmda bazı sı
naî maddelerin istihsal ve imal mas-
raflariıun azaltılmsı için alâkadar 
makamlar bir proje hazırlamağa baş
lamışlardır. Bu projede iptidaî mad
delerden alınan istiUâk ve muamele 
vergUerile gümrük resimlerinin in-
dirilriiesine dair mühim kayıdlar.bu-
lunacaktn*. 

Bundan başka tağşişin önüne ge
çilmesi ve iktissdî işlerde kontrol ve 
murakabe usuUerinin yeni baştan 
tanzimi üe umumî menfaatleri koru
yacak tedbirler almacak ve bu mak-
sadla da ayrı bir proje hazırlana
caktır. 

iord Halifax 
(Baş tarafı 1 inci sidıifede) 

Bu ima, Almanyanm Sovyet Rusya 
aleyhindeki temayülü İngiltere ile 
müzakerelerine mevzu ittihaz etmek 
istediğini gösteriyor. 

Nasyonal sosyalist partisinin res
mî naşiri efkârı Voelkıscher Benbach-
ter gazetesinin geçen cuma nüsha^ 
smda Ukrayna hakkmda yazdığı uzun 
makale siyasî müşahitlerin nazan 
dikkatini celbetmiştir. Bu makalede 
bu memleketin servetleri sayılmakla 
beraber, Ukraynanm siyasi istiklâli 
taleb edilmektedir. 
Roma mahaf ilinin mütalâası 

Temps gazetesüün Roma muhabiri 
bildiriyor: Lord Halifaxm Berllne se
yahati burada derin bir memnu
niyetle karşüanmıştır. Bura mahafUi 
İtalya ile İngUtere arasında da an
laşma meyli başgösterdlğini memnu
niyetle kaydediyorlar. İngUtere Baş-
vekUi, Berlin - Roma mihverini bir 
vakıa olarak kabul ettiğmi beyan et
tiğinden dolayı, İngUterenin her iki 
memleketle müzakereye girişmesi tsr 
bildir. Fakat Berlin - Roma mihveri 
gibi Londra - Paris mihveri de bir 
emri vaki olduğundan Lord Halifax-
m bir dereceye kadar Fransa namı
na da söz söylemesi lâzım gelmez mi? 
Vaziyetin bu şekUde inkişaf edeceği 
ve İngilterenin münferid bir hareketi 
mevzuubahis olmadığı burada zanne
dilmektedir. 

Müstemleke meselesine gösteril
mekte olan dikkat ve alâka, bunun 
da İspanya işinden sonra Berlin mü-
kâlemelerinde mühim bir mevki işgal 
edeceğim gösteriyor. Alman efkân 
ımıumiyesi, İngUterede bu mesele 
hakkında gösterilen alâkasızlıktan 
meyus olmamıştır. İngUterenin müs
temleke meselesinde son sözünü.söy
lemediği zannediliyor. 

Boersen Zeitung gazetesi, İngliz 
resim mahafilinin bu güne kadar 
müstemleke meselesinde kati bir va^ 
ziyct almaktan çekindiğini ve bu 
meselenin âiicenabane bir surette 
halli temennüerinin yavaş yavaş İn
giliz efkârı umumiyesinde yer ka
zanmakta olduğunu yazıyor. 

Bunlar arasmda, müsbet noktai 
nazarı Almanyada methedümekte 
olan İngüiz Başvekili vardır. îngilla 
Başvekiline şu hesab ve düşünce at
fedilmektedir: Bu müsetmlekeler, 
kuvvetlenen Almanya ile münasebet
leri bozacak derecede ehemmiyeti ha
iz midirler? 

Her ne olursa olsun Lord Halifaxm 
muayyen bir mevzu üzerinde cereyan 
edecek gibi göıninmiyen, fakat teması 
temin ve siyasî ufku tedkik etmek gi
bi bir maksada metuf görünen Ber
lin konuşmaları. Roma paktından 
sonra tezahür eden gerginliği biraz 
gevşetecektir. 

Şunu da kaydetmek icab eder. Hiç 
bir Alman mütalâasmda B. Edenden 
bahsedilmemektedir. B. Eden burada 
Lord Halifaxdan başka bir düşünce
de telâkki edümektedir. 

Fransız hariciye nazırı 
Antakya ı>atrîğim 

kabul etti 
Paris 16 (A.A.) — Havas ajansı bil

diriyor : Delbos, Antakya patriği REUT-
dinal Tappouni'yi kabul etmiştir. 

Ordenen ve ruhen yorgunsanız ve bundan dolayı tam verimle çalıjami* 
yorsanız; işlerinizin iyi gitmesini nasıl isteyebilirsiniz t Unutntayıtıızlr* 
birkaç gecelik uykusuzluk sizi bu hale sokabilir. 

Bromural «Knoiu 
sinirleri yatıştırır, uykuyu getirir, zararsız, tesiri h09 ve emniyetli bir (liç 
olup sinirlerinizin siikûnunh çok kısa bir zamanda iade ve bu sayede sid 
yeniden dinçleştirecek olan uykunuzu temin eder, 
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Hirsız kasadarın peşinde 
«B» şehrinin polis müdüriyeti ikin

ci şube şefi bay Tutarer masasında 
oturuyor, bir takım parmak izlerini 
tedkik ediyordu. 

O esnada telefon çaldı: 
>— Allo... Ben fabrikatör Parama-

n'ım... Tamdımz mı?.. Evet... Çelik 
İmalâthanelerinin sahibi... Başıma 
hiç beklemediğim bir vaka geldi, azl-
öm... Emniyetim suiistimal edildi... 
On beş senedenberi kasadarlığımı ya
pan bay Eminelli yüz bin liraım vur
du, kaçtı. 

Meşhur polis âmirinin gözleri f alta-
§1 gibi açıldı: 

— Nasıl? Yüz bin lira mı? 
— Evet... İlk bakışta yüz bin liralık 

bir ihtilas derhal görünüyor... 
— Pekl...'şimdi geliyorum... 
Bay Tutarer, derhal bir otomobile 

atladı. Fabrikatöre gitti. 
Şimdi karşı karşıya birer yaprak 

sigarası tellendiriyorlar. 
— Peki ama, nasıl oldu da herifi bu 

derece kontrolsüz bıraktınız? 
— On beş senedenberi hiç bir sui ha

lini görmemiştim... Kumar, kadm, iç
ki, bu adam için değildi... Bir pansi
yonda oturur, mütevazı bir hayat ya
şar, sabahlan muntazaman işine ge
lirdi... Pek sadık, iyi kalbli görünür
dü... Ve işte, günün birinde başımıza 
bu işi açtı... Fakat garibini söyliyeyim 
mi? Yüz bin lira tam beni iflâs ettir-
mlyecek derecede bir paradır. Eğer 
daha fazlasım çalsaydı, ki çalabilirdi, 
mahvolmuştum. 

— Garib şey... Şımun odasmı göre
bilir miyim? Çekmelerini anyacağım. 

Paraman, polis âmirini, Eminelli'nin 
odasma götürdü. Tutarer aradı, tara
dı, üpheyi calib hiç bir ipucuna ras-
lıyamadı. Sade garib bir şey dikkatini 
çekti: 

— Müsveddelik kâğıdlarm ve def
terlerin kenarlannda bir kaç kısa ba
caklı, yerden bitme köpek karikatür
lerine rashyorum... Nedir bunlar? 

— Ha... Onlar mı?... Bizim Eminelli-
nin bir huyu vardı: Boş kaldığı za
manlar, oyalanmak için, hep bu hay
vanları resmederdi. 

Polis hafiyesi iğilip dikkatle baka
rak: 

— Bu adam solakmış. 
Fabrikatör hayretle: 
— Nereden anladınız?. 
— Köpeklerin başlanmn hep sağa 

d&ımüş olmasmdan ve çizgilerin şe
killerinden... Artık bu kadarcık da 
dikkatli olmasak memuriyetteki aylı
ğımızı haketmeyiz... Kasadanmzm eş
kâli nasıldı? Alâmeti farikası var mıy
dı? 

— Uzun boylu, iri yarı ve gür siyah 
sakaUı, gayet koca burunlu bir insan
dı. 

— Sakalını keser. Demek ki, koca
man burnundan başka bü* hususiyeti 
yok... Bir fotoğrafım veriniz. 

Polis âmiri pansiyonda da tahkikat 
yaptı. Başkaca hiç bir delil ele geçire
medi. 

Bir güzellik enstitüsü... İntizar sa
lonunda kırk beşini, ellisini aşmış çir
kin fakat zengin kadınlar hmcahmç... 
BİT de uzım boylu erkek sıra bekliyor... 
Mhayet içeri ahndı. 

•— Bir yüz ameliyatı için müracaat 
ediyorum, doktor... Şeraiti konuşabi
lir miyiz? 

— Tabiî efendm... Fakat niçin ha
yam da beraber getirmediniz?.. Gör
meliyim. 

— Siz doktorlar, avukatlar gibisi
niz, değil mi? Müşterilerinizin sımnı 
muhafaza etmek, herhalde, meslekî 
şerefiniz İktizasıdır. 

— Tabiî! 
— öyleyse benim de sımmı muha

faza ediniz... Ameliyat olacak bizzat 
benim... İsterseniz deliliğe atfedin, fa
kat bu suratımdan bıktım... Başka bir 
çehreyle yepyeni bir hayata atılmak 
istiyorum... Bana nasıl bir şekil vere
bilirsiniz? 

Doktor alâkayla baktı. Böyle bir 
enteresan vakayla şimdiye kadar kar
şılaşmamıştı: 

— Sizi... - dedi. - tamamUe değiş
tirmek kabildir. Meselâ burun kemik
lerinizi keser ahrım. Gözlerinizin de 
dış kenarlarım yukanya doğru çek
tim miydi, tamamile Asyaî bir tip 
olursunuz.,. Biraz da Rus - Tatar - Mo
ğol şeklinde hayat sürmek isinize ge
lir mi? 

Uzun boylu yabancmm iri ve yuvar
lak gözleri memnuniyetle pırıldadı: 

— Tabiî... Tabiî... Bunnu için kaç 
para takdim edeceğim?. 

— Beş yüz lira... 
N- Hay hay... Buyurun... 

Bu hâdiseler üzerinden on sene 
geçmişti. Bay Tutarer, terfi etmiş, 
*K» şehrinin polis müdürü olmaştu. 
Bir gün, bir otelin telefon köşkü önün
de sabırsızlanıyordu. İçerde başka bir 
müşteri vardı. Çıkmak nedir bilmiyor
du. Ha konuşuyor, ha konuşuyordu. 
Tutarer ona camdan bakıyor ve defte
rinin kenarma, adamm kurşun kalem
le bir sürü çizgiler çizdiğim görüyor
du. 

İçerdeki muhaveresi nihayet bitti. 
Herif çıktı. Onun yerine Tutarer gir
di. Bir de ne görsün? Kısa bacaklı, yer
den bitme ve başı sağa dönük bir sürü 
köpekler, telefon defterinin kenarına 
resmedilmemiş mi?. 

Biran kavnyamaûı; hatıralarım 
yokladı: 

«— Bu... Neydi?... Dur bakayun... 
Hah... Aklıma geldi... Eminelli... Ya-
kalıdm... Aman kaçırmıyayum...» 

Derhal fırladı. Sokağa çıkarak uzua 
boylu, iri yan bir adamm peşine düş
tü. Fakat yaklaşıp da yanmdan geçin
ce, inkisarla: 

«— O değilmiş... - diye düşündü.-
Zira, basık bunmlu, çekik gözlü, Ta
tar suratlınm biri bu...» ^ 

Geri dönecekti. 
«— Fakat nasıl olur?... Köpekler...» 
Gene takibe koyuldu. 

* 

— Bu Tatar suratlı adam mı, efen
dim?... Yazıhanesi var, ikrazatta bu
lunur. Fakat öyle can yakıcı muraba
hacılardan değUdir... Mutavassıt bir 
kâra razı olarak para verir... Vade
sinde ödeyemiyen alacaklılarma da 
kıymaz... Esasen ahlâkı da dürüsttür: 
İçkisi, koman, kadm iptilâsı yoktur... 

Sakin, sessiz yaşar... Adı bay Arama'-
dır... 

Tutarer, başmı salladı: 
«—Bu ne muamma?... O... Fa

kat... Nasü olur?» diye düşündü. 

— Bay Arama... Sizinle hususî su
rette görüşmek istiyorum... Kâtibiniz, 
kâtibeniz azıcık dışarı çıksınlar... 

— Hay hay... Çıkınız... İşte yâlnı
zız. .. Esasen benden para Istemeğ ge
lenler hep başbaşa kalmamızı arzu 
ederler... Kaç para ve hangi garanti 
mukabilinde?... A... O ne?... Nedir o 
cebinizden çılcardığmız?... Benden ne 
istiyorsunuz?. 

— Görüyorsımuz ki, tabanca... Siz
den canınızı istiyorum... Sebebi de, in
tikam, bay Arama!... Çünkü siz, bizim 
çeteye ihanet ettiniz... Araya araya 
işte sizi ele geçirdim. Hahhah hah! He
pimiz bir olup sizi hapishaneden kaçır
dıktı ve siz imdadımıza gelip bizi de 
kaçurmağı ahdetmşitiniz... Halbuki 
yalnız tatlı canımzı düşündünüz... Bi
zi yirmi sene zindan köşelerinde çü
rüttünüz... Ve kendiniz burada keyif 
çattınız... Şimdi hesap günüdür... 
Son duanızı edin... Vuruyorum... 
Bir... İki... 

— Aman, durun... Ben sizin ara-
dığmız Arama değilim... 

— Ne malûm... Mahallede mukay-
yed evrakınıza baktık... Osımuz... Zi
ra, o da sizin gibi Tatar suratlıydı... 

— Vallahi o değilün... Ben o evrakı 
para üe elde ettim... Ben de sizin gibi 
bir cürüm işlemiştim... Hapishaneye 
girmemek üzere hüviyet değiştirdim... 

— Yalan söylüyorsımuz... Fakat 
kurtulamazsınız... Sizi vuracağım. 

— Yalan söylemdiğimi işte şu gizli 
çekmemdeki eski evrakımla isbat ede
rim... Hakikî ismim Eminelli'dir... Bir 
ameliyatla jrüzümün eşkâlini değiştir
diğime dair de, işte hastanenin vesi
kası... 

— Öyle ise ben polis müdürü Tuta-
rer'im! Eller yukani... Veli Nuri 
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MliiâlMliâ 
Grip, Baş ve Diş Ağnlan, Nevralji, Artritizm, Romatizma 

Baş, di$» nezle, grip, romatizma ve bütün ağrılanmzı derhal 
keser. İcabmda s:ünde 3 ka$e almabilir. 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde İsrarla gripin isteyiniz. 

Dünya mevaddı gıdaiyesi aıasmda en büyük mükâfatla zafer nişanını, 
diplom donör ve altın madalyayı kazanan ve bu suretle birinciliği bihakkın 
tasdik olunan. 

HASAN özlü unlan 
Vitamin, lulori, gıda, sıhlıat 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, İrmik, Patates, Mısır, Türlü, Bezelye, 
Badem, Çavdar »zlü unlarmı çocuklarmıza yediriniz. 

Allahın yarattığı saf hububattan alman, vitamini ve kalorisi, kuvvei gı
daiyesi çok olan Hasan Özlü Unlanna doktorunuz şehadet eder ki hayatın ve 
tabiatm en mugaddi ve en mükemmel gıdasıdır. Hasan Özlü Unları çocukla-
nmza tam afiyet temin eder. Neşvünemalarma yardım eder. Onlan çabuk 
büyütür. Neşeli, tombul, hastalıksız tombul yapar. Hasan Özlü Unlarile çok 
leziz mahallebi ve çorba ve yemek yapılır. Mutlaka Hasan markasına 

KAPTAN PAŞA GELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

Yazan: İskender F. Sertelli . . « 1 ^ . Tefrika No. 60 J 
Karanlıkları yararak ilerllyen bir gölge

nin nihayet fenerleri de görünmüştü. 
Türk denizcileri derhal ikiye aynldılar 

dikkat. 

«t$te bir goige.. Acaba kim 
geliyor?!» 

Adadan aynldıklan zaman güneş 
batmış, denizin üstünü korkunç bir 
karanhk kaplamıştı. 

Tinos adasmdan som-a, Kıhç Ali 
paşa, o gece Kiriş adası arkasına gi
decekti. 

Bütün gemiler batıya doğru dü
men kırarak yola düzülmüşlerdi. 

Salih reis güvertede dolaşıyordu. 
Bütün gemilerin fenerleri sönüktü. 
Gök yüzünde bir tek yıldız yoktu. 
Leventlerden biri Salih reisin ya-

mnda dolaşıyordu. 
Bir aralık doğudan bir gölge gö

rür gibi oldular. 
Salih reisin gözleri uzağı iyi gördü

ğünden, yükseğe çıkarak etrafa ba
kındı: 

— Tamam, dedi... İşte bir gölge. 
Acaba kim geliyor? 

Kılıç Ali paşanm yamna koştular. 
— Uzaktan bir gölge geliyor... Fe

nerleri de ışıldamağa başladı. 
Kılıç Ali paşa fenerleri göremediği 

için, gölgeyi de göremiyordu. 
— Bizden biri olmasa gerek. Ada

da kalan gemilerden biri olsa, fener 
yakmadan gelmesi icap ederdi. 

Kılıç Ali paşa limanda bıraktığı 
denizcilere: 

— Biz, adanın arkasında dolaşaca
ğız. Biz aynldıktan sonra gelen gi
den olursa, içinizden biri bizi gelip 
bulsun. Ve sakm yola çıktığınız za
man fener yakmayın! 

Diye emir vermişti. 
Salih reis: 
Işıklar gittikçe büyüdü. Bu, bir 

korsan gemisi olsa gerek.. 
Diye mırıldanıyordu. 
Gelen acaba kimdi? 
Türk denizcileri iki kişinin peşin

den koşuyorlardı: 
Korkunç Filip, ' Kara Mihal... 
Kılıç AJi paşa: 
.— Her halde bunlardan biri geli

yor, dedi, ve kim bilir ne kadar 
yüklüdür. Adanın arkasına doğru 
dümen kırdı. 

Artık uzaktan görünen geminin 
fenerlerini kaptan paşa da seçmeğe 
başlamıştı. 

Salih reis: 
— Hemen pusu kuralım, ikiye ay-

nhp düşmanı ortamıza alalım... 
Diyerek Kılıç Ali paşaya iki hasım

dan birinin geldiğini ısrarla iddia 
ediyordu. 

İyi amma, gemilere karanlıkta 
nasıl talimat vereceklerdi? 

Bereket versin ki, donanma ada-
mn aı-kasmdan aynürken bu ihti
malleri düşünmüş ve şöyle bir tedbir 
almıştı: 

Aydın reis sağdan, Kılıç Ali paşa
nm gemisi de soldan iki doğru hat 
üzerinde gidiyordu. Gemiler birbi
rinden uzak değillerdi. Düşman ge
misini pusuya düşürmek için bir 3rel-
kenli ötekine seslenmek suretile 
derhal açılarak iki kol nizamına ge-
çUdi. 

Uzaktan gelen gölge yavaş yavaş 
pusuya düşüyordu. Belliydi ki, o, 
henüz Türk gemilerini seçememişti. 

Kaptan paşa merakından ne ya
pacağım bilmiyordu. 

— Acaba kimdi bu gelen..?! 
Herkes ayni merak içindp bocalı

yordu. 
İşte., büyük bir yelkenli. 
Adanm arkasına doğru ilerliyor. 
Salih reis, korsan gemilerini çok 

iyi tamyan leventlerden birinin söz
lerine kulak verdi: 

—r Ne söyleniyorsun orada?... 
— Kara Mihal geliyor. Şimdi bn-

cümbüş olacakta, seviniyorum. 
— Ne dedin.. Kara Mihal mi ge-

• liyor? 
— Evet. Mihalin gemisini ben çok 

iyi tamnm. Üç direği vardır ... 
— Üç direk, her gemide bulunur. 
— Onun sancak direği çok uzun

dur. Geminin burnunda tunçtan 
yapılmış bir kartal vardır. Bu kar
tal, gece bile ışıldar. İşte, onu görü-

yama 

yorum şimdi ... Bak, karanlıkta na
sıl ışıldıyor! 

Salih reis, kaptan paşanm 
koştu: 

— Kara Mihal geliyor, devletlim! 
Müjde... 

— Ne diyorsun, Salih? Rüyada 
mı gördün onu?.. 

— Hayır, paşam! Mihalin gc nişini 
tanıyanlar var. Onlar söylüyorlar. 

Kılıç Ali paşa ellerini gözünün üs
tüne götürdü., ufacık gözlerile, ka-
ranlıklarm içine gömülen korsan ge
misini araştırdı.. 

— Bu gemi Filipin batan gemisine 
de benziyor. Çok uzun bir direği 
var. 

Uzun boylu konuşamadılar . 
Suların içine gemiden birinin atla

dığı duyuldu ve dalgalann arasm-
da kaylxıldu. 

Kara Mihalin gemisi sahile yakın 
bir yerde duıımca, Türk yelkenlileri 
Mihalin gemisini sardılar. 

Denize atlıyan ve birdenbire su
yun içinde kaybolan bu adam kim
di? 

Acaba Tüi'k forsalanndan birinin 
bacağına demir bağlayıp denize mi 
atmışlardı? 

Korsanlar, türklerin eline düştük
lerini anlaymca, esir forsalardaıa 
Türk olanlan - bir şey söylemesin di
ye - ekseriya böyle yaparlardı. 

Salih reis: 
— Hemen gemiye yaklaşahm. 
Diyordu. Kaptan paşa donanma

ya emir verdi. Korsan gemisini iyice 
abluka ettiler. 

Koşanlar sıkışıncaya kadar yerle
rinden kımıldamaımşlardı. Tuzağa 
düştüklerini anlamakta gecikmedik
leri de belliydi. Fakat, Türk yelken
lileri korsan gemisile borda bordaya 
gelince, ok vızıltıları birdenbre baş
ladı. 

Karanlıkta parıldıyan palalar şim
şek gibi havada çakıyor: 

—. Kara Mihali diri olarak tuta
lım... 

Sadalan korkunç bir uğultu ha
linde gemilerin teknelerine vurup da
ğılıyordu. 

Kara Mihalin adamları nişancılık
ta mahir korsanlardı. 

Türk gemUerinde de sayısız meşhur 
lüşancılar vardı. Korsanlar ok atı
yorlar.. Fakat, Türk denizcileri, kel
lelerini koltuklarına alarak, palala
rını kanlarından sıyırıp düşman ge
misine athyorlardı. 

Türkün pala sallayışı, Akdenızın 
akıncılık ve kahramanlık destan
larına girmişti. Venedikliler, İspan
yollar ve korsan adaları halkı türkün 
yumruğundan ve p>alasmdan yıldı ğı 
kadar hiç bir şeyden korkmazdı. 

Korsan gemisinde başhyan müt
hiş bir boğuşma sırasında, cesur ve 
atılgan Mihalin sesi duyulmamıştı. 

Kılıç Aai paşa: 
— Onu diri olarak yakalaym! 
Diye laağınrken, Mihalin adamla-

nndan biri, insanı çıldırtan müs-
tehâ bir sesle kaptan paşaya cevap 
verdi: 

— O, çoktan adaya çıktı büe .. 
Bu ses üzerine, biraz önce denize 

atlıyan adamın kim olduğu anlaşıl
mıştı. 

Salih reis yumruklarım sıkarak: 
— Eyvah, diyordu, melunu kaçır

dık... 
Kılıç Ali paşa: 
— Adaya çıkmıştır. Uzağa gide

mez. Onu nasıl olsa ele geçireceğiz. 
Artık elimizden kurtulamaz. 

Gerçek, Tinos ^dası deniz üstünde 
bir avuç toprak yığımna benziyen 
küçük bir evden farksızdı. Fakat, 
tepesinde bir ormanı vardı. İşte 
burasına adalılar: (Korsan yatağı) 
derlerdi. Oraya iltica eden bir daha 
ele geçirilemezdi. Ormandan şehre 
inen bir kaç gizli yol vardı; korsan
lar bu yollardan istedikleri zaman 
şehre inip çıkarlardı. 

Kara Mihal - denizde başhyan bu 
döğüş sırasında - karaya çıkmış ola
caktı. 

(Arkası var) 
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' İstanbul — Öğle neşriyatı: 1230 Plâkla 
Türk musikisi, 12,50: Havadis: 13,05: 
Muhtelif plâk neşriyatı. 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19: Bimen Şen ve arkadaşları 
tarafmdan Türk musikisi, 19,30: Hava 
raporu, 19,35: Radyo fonik komedi: (Ba
har hastahgı), 19,55: Borsa haberleri, 
20: Mustafa ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları, 20,30: 
Ömer Rıza tarafmdan arabca söylev, 
20,45: Nezihe ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Saat 
ayarı), 21,15: ORKESTRA, 22,15: Ajans 
haberleri, 22,30: Plâkla sololar, opera vp 
operet parçalan, 22,50: Son haberler ve 
ertesi günün programı, 23: SON. 

Ankara — Öğle neşriyatı: 12,30 - 12,50: 
Muhtelif plâk neşriyatı: 12,50 - 13,15: 
Plâk: Türk musikisi ve halk şarkıları, 
13,15 - 13,30: Dahili ve harici haberler. 

Akşam neşriyatı: 18,30 - 19: Muhtelif 
plâk neşriyatı, 19 - 19,30: Türk musikisi 
ve halk şarkıları (Hüsnüye ve arkadaşla
rı), 19,30 - 19,45: Saat ayarı ve arapça 
neşriyat, 19,45 - 20,15: Tüirk musikisi ve 
halk şarkıları (Hikmet Rıza Sesgör ve ar
kadaşları), 20,15 - 20,30: Konferans: 
Şevket Süreyya Aydemir, 20,30 - 21: Plâk
la dans musikisi, 21 - 21,15: Ajans ha
berleri, 21,15 - 21,55: Stüdyo salon or
kestrası: 1 - P. Tosti: Je veux maurlr, 2 -
E. Kalman: Dle Csardasfurstui, 3 -
Acehcit: O. Jöle mio, 4 - Georges: Venüs 
et Adonis, 21,55 - 22: Yarınki program ve 
İstiklâl marşı. 

18 Teşrinisani 937 Perşembe 

İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 
Türk musikisi, 12,50: Havadis: 13,05: 
Plâkla Türk musikisi, 13,30: Muhtelif plâk 
neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19: Bayan tncl: Piyano ve ke
man refakatlle türkçe şan, 19,30: Hava 
raporu, 19,35: Spor musahabeleri: Eşref 
Şefik tarafından, 19,55: Borsa haberleri, 
20: Cemal Kâmil ve arkadaşları tarafın-
dî̂ n Türk musiiusi ve halk şarkıları, 20,30: 
Ömer Rıza tarafından arabca söylev, 
20,45: Fasıl saz heyeti: Okuyucular - Kü
çük Safiye, İbrahim, Ali: Keman Cevdet: 
Tanbur Salâhaddin: Ut Cevdet Kozan: 
Kanun Muammer: Viyolonsel Mesut Ce
mil: Klarnet Hamdi, 21,15: ORKESTRA, 
22,15: Ajans haberleri, 22,30: Matmazel 
Rlzo tarafından konser, 22,50: Son ha
berler ve ertesi günün programı, 23: SON. 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Şişli: Maçka, Taksim: İstiklâl cadde
sinde Kemal Rebul, Kurtuluş cadde
sinde A. Galapulo, Beyoğlu: Galata
saray, Posta sokağında Garlh, Gala
ta: Topçular caddesinde Hidayet, 
Kasımpaşa: Müeyyed, Hasköy: Aseo, 
Eminönü: Yemişte Bensason, Heybe-
liada: Halk, Büyükada: Halk, Fatih: 
İsmail Hakkı, Karagümrük: Mehmed 
Fuad, Bakırköy: Hilâl, Sarıyer: Os
man, Tarabya, Yeniköy, Emirgân, 
Rumelihisanndakl eczaneler. Aksa
ray: Ziya Nuri, Beşiktaş: Süleyman 
Re ep. Fener: Balatta Merkez, Be-
yazıd: Cemil, Kadıköy: İskele cadde
sinde Sotiryadis. Yeldeğlrmenlnde 
Üçler, Üsküdar: Ömer Kenan, Kü-
çükpazar: Yorgl, Samatya: Koca-
mustafapaşada Rıdvan, Alemdar: 
Çemberlltaşta Sırrı Raslm, Şehremi
ni: Ahmed Hamdi. 

16/H/937 Salı günü 

İstanbul Halinde toptan satılan yaş meyv& 
ve sebzelerin fiatleri 

i En aşağı En yüksek 
Cinsi Mikyası flatl 

Sakız kabağı 
Ayşekadın fasulye 
Barbunya kırmızı 
Kır domatesi 
Sırık domatesi 
Pırasa 
Ispanak 
Lahana 
Havuç 
Kereviz kök 

» yaprak 
Dolmalık biber 
Sivri biber 
Pancar 
Patlıcan baş 

» orta 
» ' ufak 

Kuruş S. 
Kilo 10 — 

» 12 — 
» 12 — 
» 5 — 

9 — 
» 3 — 
» 8 — 
>. 3 — 
» 4 — 
» 7 — 

Demet 2 50 
Kilo' 7 — 

» 10 — 
). 2 — 

Adet 4 — 
» 3 — 
» 1 — 

Yeşil salata 100 » 60 — 
Maydanoz 
Balkabağı 
Kestane kabağı 
Müşküle üzümü 
Siyah üzüm 
Rezakı 
Elma Amasya 

» Gümüşhane 
» Ferik 
» inebolu 

Armud Ankara 
» Karadeniz 

Ceviz 
Ayva 
Nar 
Kestane 
Muşmula 
Muz 
Kuru İncir 
Kuru üzüm 
Trabzon hurması 
Kuru erik 
Keçi boynuzu 

Demet — 75 
Kilo 3 — 

» 3 — 
» 14 — 
» 11 — 
. 12 — 
* 10 — 
)• 12 — 
» 10 — 
» 4 — 
» 8 — 

. » 4 -
» 8 — 
» 2 — 
» 5 — 
» 5 -
» 4 -
» 70 -
» 5 — 
» 15 — 

Adet — 50 
Kilo 10 — 

» 3 — 
Limon yerli 100 adet 150 — 

» ecnebi 
Ağaç kavunu 

» » 130 — 
)» 2 -

Portakal Alanya 80 sandık 200 — 
» 1 100 

Dökme 1000 
Mandalina 100 

» l ö O -
adet 1000 — 

• 2 0 0 -

flatı 
Kuru? S. 

16 — 
16 — 
18 — 
8 — 

12 — 
4 — 

11 — 
4 — 
7 — 
9 — 
3 — 

10 — 
12 — 
2 50 
5 — 
3 50 
2 50 

100 — 
1 — 
3 50 
4 — 

22 — 
16 — 
16 — 

.40 — 
16 —. 
20 — 
12 — 
20 — 

6 — 
14 — 
12 — 
8 — 

12 -
6 -

s o 
la — 
26 — 

1 — 
16 — 
5 — 

250 — 
180 — 

4 -
2 5 0 -
1 7 0 -

2 6 0 0 -
4 0 0 -

İnkıbazı, hazımsızlığı 
i D E 

ekşilik ve yanmalarını 

M AZ O N 
EirVA TUZU G t D E R Î R . 

MİDE ve barsakları alıştırmaz. İçilmesi lâtif, tesiri kolay, ve mülayimdir. Yeri
ni hiç bir mümasil müstahzar tutamaz. MAZON isim, HOROZ markasına dik
kat. Deposu: MAZON ve BOTON ecza deposu. İstanbul yeni Postahane arka-
smda No. 47. 

B O R S A 
16/11/937 

(AKŞAM KAPANIŞ FİATLERİ) 
ESHAM ve TAHVİLÂT 

istikrazı 
dahilî 
1933 istikrazı 
Ünltürk I 

» II 
» III 

I 
II 

Mümessil 

» III 
İş Bankası 

i hamiline 
Müessis 

94,50 

95,75 
14,95 
14,35 
14,35 
39,10 
40,20 

10,10 
10,20 

75 

Türkiye Cum- 95,50 
hurlyet Merkea 
Bankası 
Anadolu H. 25.10 
Telefon 7,25 
Terkos 7 
Çimento 10,90 
İttiad Değir- 12,75 
menleri 
Şark Değir- 0,95 
menleri 

Para (Çek fiatleri) 
Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amterdam 

23,66,25 
623 

80,23 
15,26,50 

37,72 
3,47 

4,71,38 
1.44,96 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zlotl 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

64,*^0,50 
22,80,25 

1,98,87 
12,68 
34,59 

4,23,25 
4,01,25 

106,90.20 
23.51,75 

TİCARET ve ZAHİRE BORSASI 
İSTANBUL 

16/11/937 

r t A T L 
CİNSİ 

Buğday yumuşak 
» sert 

Arpa Anadol 
Çavdar 
Keten tohumu 
Susam 
iç fındık 
Keçi kılı 
Peynir beyaz 

A R 
Aşağı Yukan 

Kr. Pa. 

6 7 
5 27i 
4 9 
4 20 

10 16 
15 30 
37 20 
54 — 
40 25 

G E L E N 

Buğday 
Çavdar 
Arpa 
Tiftik 
Susam 
Yapak 
Kepek 
K. fındık 
Un 
Mısır 

275 
45 

195 
27 

100 
17 

Kr. Pa. 

6 15 
6 — 
4 12 
4 22i 

16 30 
38 — 

Ton 
» 
» 
» 
» 
» 

105i » 
19 
45 
30 

O t D E N , 

Tiftik 
iç ceviz 

» 
» 
• » 

261 Ton 
3 » 

D I 9 P t A T L A R 

Buğday: Llverpul 
» : Şlkago 
» : Vlnipek 

Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T. : Londra 
Fmdık O. : Hamburg 
Fındık L. : Hamburg 

— 
» 

5,50 K. 
4,09 > 
5,34 » 
4,96 » 
4,— » 
7,81 » 

Mamulâtının nefaseti dünyanın 
her tarafına nam veren 

Meşhur 

ALİ MUHİDDİN 
HACI BEKİR 

ŞEKER TİCARETHANELERİ 
Akide, lokum, badem şekeri, ba

dem ezmesi, acı badem kurabiye
si, pandispanya, reçel, şurup, şark 
usulünde imal edilmiş fıstık, ba
dem, fmdık, kaysı ve alafranga 
meyva şekerlemelerinin her çeşi
di fevkalâdedir. Lezzetine doyum 
olmaz. 

ALÎ MUHİDDİN 
HACI BEKİR 

TİCARETHANELERİ 
Gayet liiks ambalajlı nefis kara
mela yapıyor, tavsiye ederiz. 

ALl MUHİDDİN I 
H A C I B E K İ R 

TİCARETHANELERİ 
Tahin helvalan halis şekerdendir. 

ALİ MUHİDDİN 
HACI BEKtR 

Ticarethaneleri mamulâtı. Satış 
yerleri: İstanbul — Beyoğlu — 
Karaköy — Kadıköy. Taşradan 
toptan ve perakende sipariş ver
mek arzusunda bulunanlann lüt
fen: 
ALl MUHİDDİN HACI BEKİR 

Hamidiye caddesi, Bahçekapı, İs
tanbul adresine yazmalan rica 
olunur. Verilen siparişler derhal 
gönderilir. 

40SAYFA 
AYRICA 8 SAYFA EK 
1 Büyük örnek Paftası İle 

Ç I K T I 
Bu sayıda: Kız mı? Erkek mi? Tıb
bî yazı - Rişelyö işi bir örtü - Yer 
halısı ve yastık - Spor tayyörlere 
yeni bluzlar - Jimnastik - KışUk 
bir tayyör - Halk düşmanları -
Kroşe dantel işleri - Resimli nasi
hatler - Yün bebek - Kelebekler -
Çay masası örtüsü - Renkli örtü
ler - Kanava işi yastık - Yavrımu-
zun sağlığı - Yün eldiven - Kes
taneden neler yapılır? - Aşçıbaşı-
nm öğütleri - Nasıl yemek yemeli
yiz? - Elbiselerimizi nasıl boya-
maUyız?. 

NebUoğlunun yepyeni bir şarkı
sı notasile. 

15 kıu-uş. 

Türkiye İş Bankasından: 
Donanma cemiyeti ikramiyeli tah

vilâtı piyangosunun 15/11/937 gü
nü yapılan 65 inci keşidesinde ik
ramiye ve amorti isabet eden tahvil 
numaralaruu gösterir cetveldir: 

Keşidede itfa olunan tertip nıuna-
ralan: 
1448 1895 3020 3352 4291 

5129 5585 5661 8445 
8738 8874 9521 

İkramiye isabet eden numaralar: 
İkramiye T.L. Tertip No. Sıra No. 

1000 1895 99 
150 9521 37 
50 1448 38 
50 5661 12 
10 8874 75 
10 5585 59 
10 9521 25 
10 8445 61 
10 5129 38 

5 3352 87 
5 8738 28 
5 5129 90 
5 9521 58 
5 4291 29 

Balâdaki tertiplerini hizalannda 
gösterilen sıra numaralanndan müte
baki ayni tertiplerin diğer sıra nu-
maralanna ve 3020 No. U tertibe 
kâmUen amorti isabet etmiştir. 

İkramiye ve amorti bedelleri 22 
İkinci Teşrin 1937 tarihinden itiba • 
ren tediye edilecektir. Amorti bedeli 
beher tahvil için bir Türk lirası ve 
yirmi kuruştur. 

jiiko 
Romatizma, lûmbago, siyatik, 

sinir ve soğuk algııüığmdan ileri 
gelen şiddetli ağnlan teskin ve 
izale eder. 

Akba müesseseleri 
Ankaroda her dilden kitap, ga

zete, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz 
olarak AKBA müetteseleriade bu
labilirsiniz. Her dilde kitap, mec
mua siparifi kabul edilir. İstanbul 
gazeteleri için il&n kaKuI, abone 
kaydedilir. Undervodd yazı ve he
sap makinelerinin Ankara acentesi, 

Parker dolma kalemlerinin Ankarada 
saiış yeridir. Telefon; 3377. 

Siz de bu kremden şaşmayınız! 

I !#ıV MIJ 'A 
B A L S A M I N KREMİ 

Bütün cihanda elli s e n e ^ dai
ma üstün ve eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMIN 

/ ^ 

/ 

\ 

4 

Büyük bir bilgi ve uzım bir tec
rübe mahsulü olarak vücude ge
tirilmiş yegâne sılıhi kremlerdir. | 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla 
değil, sıhhî evsafınm Londra, 
Paris, Berlin, Nev-York Güzellik 
Enstitülerinden yüzlerce krem 
arasında birincilik mükâfatını 
kazanmış olmakla isbat etmiştir.] 

Gündüz için yağsız, gece için yağlı ve 
halis acıbadem kremleri olarak dört 

D İ K K A T : 
KREM BALSAMIN 

nev'i vardır. 
trDETiur D Aw c AiurtAT ötedenberi tanınmış hususî vazola-
KREM BALSAMIN nnda satıldığı gibi son defa sureti 

mahsusada imal ettirdiğimiz gayet şık ve beraber taşımağa elverişli 
hususî tüpler derunünde dahi satılmaktadır. Fiatça daha ehven oldu
ğu kadar pek kullanışlı ve zarif olan 

ırDCHjr D AF c ÂHJtîKi ^^P^^^ bütün neviler Ue tanınmış, ecza 
l\.KtsM BALSAMIN ıtriyat ve tuhafiye mağazalarmda 
bulunur. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

v . ^ , 

Hesap Defterleri 
Yeni sene için sağlam ciltli, iyi kâğıtlı, zarif ve 

aynı zamanda ucuz defter almak isterseniz 

I AKŞAM Matbaasına uğraymız! 

F i y e t l e r 
[Birinci hamur kâğıd veya kaUn banka kâğıdı ile] 

200 sahifeli : 140 — 160 Kuruş 
300 » ; 175 — 200 » 
400 » ; 250 — 275 » 

Piyasanın en elverişli yevmiye ve kasa 
defterleri - Defterikebirler - muavin defterler 

Akşam matbaası, Telefon 24240 

Motor 
G e n e r a t o r 
T rans formatör 

OtOata Tünel sokak Zincirli 
Hanm altında 58 No. 

im^''iin? 

' r 



•^. . , .1 

17 l e j n m s a n l 1937 A K Ş A M Sahife 11 
Son çıkan son 

derece müessir KESKİN KAŞELERİ üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire bîrdir. Bjrljk ve onluk 
kutuları vardır 

Doyçe Levante Linye 
HAMBURG 

lUM Lnantc-Llnlt â.-6.. 
BrMitn umburg. A-O.. Hâakuf* 

Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul 
ve Karadeniz arasmda azimet ve 

avdet muntazam postalar 
İstanbulda beklenen vapurlar 

Achaia vapuru 26 T. Saniye doğru 
Andros vapuru 27 T. Saniye doğru 
Morea vapuru 4 K. evvele doğru 
Akka vupur 13 K. evvele doğru 
Burgaz, Varna, Köstence, İçin 

limanmıızdan hareket edecek 
vapurlar 

Andros vapuru 28 T. Saniye doğru, 
Akka vapuru 15 K .evvele doğru 

Yakmda Hamburg, Brem, Anvers 
ve Roterdam limanlan için 
hareket edecek vapurlar 

Galilea vapuru 19 T. saniye doğru 
İthaka vapuru 22 T. saniye doğru. 
Fazla tafsilât için Galata'da Ova-

kimyan hanında DOYÇE LEVANTE 
LİNYE vapur acentalığma müracaat. 

Telefon: 44760 - 44769 

Scandinavian Near 
East Agency 

Galatada Tahir han 3 öncü kat 
Tel: 44991 - t - i 

Svenska Orient Linien Gothenbars 
Gothenburg, Stokholm, Oslo, Dantzlg, 

Gdynla Copenhag Abo Reval ve bütün 
Baltık limanlan şark ve Karadeniz başlı
ca limanlan arasmda 15 günde bir azimet 
ve avdet İçin muntazam postalar. 

Gdynla - Dantzig - Gothenburg ve Oslo-
dan beklenen vapurlar. 

Vassaland vapuru 27 T. saniye doğru. 
Birkaland vapuru 8 K. evvele doğru. 
Gotland vapuru 16 K. evvele doğru. 
Yakmda İstanbuldan Hamburg Roter

dam - Kopenhag, Gdynla Gothenberğ, 
Dantzig - Stokholm, ve Oslog limanlan 
İçin hareket edecek vapurlar. 

Vassaland vaupuru 27 T. saniye dogra. 
Birkaland vapuru 8 K. evvele doğru. 

• Gotland vapuru 16 K. evvele doğru. 
Fazla tafsll&t İçin Galata'da Tahir han 

I üncü katta kâin acentahğma müracaat. 
Tel: 44991 - 2 - S 

İstanbul tramvay şirketi 
s ı ikinci kânun 1911 tarihli şartnamenin 

14 üncü maddesine göre 
t L A N 

1937 yılmm 15 İkinci teşrinden ve yeni 
il&na kadar pazardan başka günlerde 

geliş - gidiş kış programı 
İlk Son 

No: Yollar kalkış kalkış 

f iA I3I9Iİ - Tünel 
(Tünel - ŞlşU 

6.15 23.40 
6.35 24.00 

«O 
H 
M 
H 
n 
0> 

>4 
OD-

I I 191411 - Beyazıt 
(Beyazıt - şişli 

7.15 23.00 
7.55 23.45 

12 Fatih - Harbiye 7.00 24.15 
Harbiye - Fatih 6.15 23.30 

12a Aksaray - Harbiye 
Harbiye - Aksaray 

6.35 23.10 
7.20 23.55 

14 Maçka - Tünel 19.50 24.00 
Tünel - Maçka 20.11 23,40 

16 Maçka - Beyazıt 
Beyazıt - Maçka 

6.25 23.20 
7.10 24.05 

16a 
Şişli (Depo) Em.önü 
Eminönü - Maçka 
Maçka - Eminönü 

6.15 7.00 
6.45 20.00 
7.20 19.30 

17 Şişli - Sirkeci 
Sirkeci - Şişli 

7.00 
7.30 

19 30 
20.05 

17a Mecidiyeköy-Emlnönü 6.45 13.30 
Eminönü - Mec.köy 7.20 19.00 

18a Taksim 
Beyazıt 

Beyazıt 
Taksim 

7.20 20.20 
7.62 20.52 

19 Kurtuluş - Beyazıt 
Beyazıt - Kurtuluş 

6.15 23.10 
7.00 23.55 

19a 

22 

Şişli (Depo) E.önü 
Eminönü - Kurtulu? 
Kurtuluş - Eminönü 

Bebek - Eminönü 
Eminönü - Bebek 
Bebek - Beşiktaş 

6.05 7.05 
6.35 19.35 
7.05 20.05 

6.30 23.20 
6.40 24.00 
— 24.40 

23 Ortaköy - Aksaray 
Aksaray - Ortaköy 

6.30 20.30 
7.15 21.15 

04 I Beşiktaş - Fatih 
I Fatih - Beşiktaş 

09 İTopkapı - Sirkeci 
I Sirkeci - Topkapı 

7.00 20.20 
7.40 21.05 

6.20 23.20 

6.50 23.50 

33 Yedikule - Sirkeci 
Sirkeci - YecJlkuIe 

6.15 23.15 
8.10 23.10 

37 Edlrnekapı - Sirkeci 
Sirkeci - Yedikule 

6.10 23.10 
6.45 23.45 

Bursada ( Akşam ) in 
satış yeri 

f AKŞAMI gazetesi ve cAKŞAM ne;-
riyatı» Bursada münhasıran Atatürk 
Oftâdeal Okullar PanurmdA Mtılmak-
tadır, f AKŞAM» abonelerine huausl 
tenzilât yapılır. Sahibi Bay Esada 
müracaat. 

Maliye Vekâletinden: 
2267 sayılı kanunla verilen selâhiyete istinaden 

evvelce ilân edildiği üzere eski nikel yirmi beş 
kuruşluklarla bronz on kuruşluklar 30/11/937 
akşamından sonra tedavül etmiyecektir. Teda
vülden kalkacak olan bu paraları ellerinde bulun
duranların mezkûr tarihe kadar bil'umum mal-
sandıklarile malsandıkları veznedarlığını yap-
'makta olan Ziraat Bankası sandık ve şubelerine 
veyahut Cumhuriyet Merkez Bankası şubelerine 
müracaatla mübadele ettirmeleri ilân olunur. 

(4216) (7687) 

I Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilânları 

1 — Takriben (80,000) kilo kadar tutacak (11,000) adet Kazan İzgarası 
18 ikinciteşrin 1937 tarihine rastlayan perşembe günü saat 14 te pazarlıkla alı
nacaktır. 

2 — Tahmin edilen bedeli (13,600) lira ve muvakkat teminatı (1020) lira 
olup, şartnamesi komisyondan her gün parasız olarak alınabilir. 

3 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve 1020 li
radan ibaret olan muvakkat teminatı İstanbul Defterdarhğı muhasebe mü
dürlüğüne yatırarak mukabilinde alacaklan makbuz veya banka teminat mek
tubu ile ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatlan. 

(7710) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Şartname, keşifname ve plânma göre Küçük Yozgatta yaptınlacak 3 

odaü memur evinin inşası p?aarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
II — Eksiltme, 23/XI/937 tarihine rasthyan salı giınü saat 14 de Kabataş-

da levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonımda yapüacaktır. 
III — Keşif bedeli 3730.95 lira ve muvakkat teminat 280 liradır. 
rv — Şartnameler 19 kuruş mukabilinde her gün İnhisarlar İnşaat Şu

besinden ve İnhi.sarlar Ankara Başmüdürlüğünden alınabilir. 
V — İsteklilerin diplomalı, mühendis veya mimar olmaları ve yahut bun

lardan biriyle müşterek bulunmaları lâzımdır. İsteklüer münakaşa gününden 
evvel vesikalarım ibraz ederek pazarhğa girebümek için İnşaat Şubesinden 
aynca vesika almalıdırlar. 

VI — İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte yukanda adı 
geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (7473) (B.) 

I — İdaremizin Pa§abahçe Müskirat fabrikası arazisi dahilinde yıkılan 
baca ve diğer mahallerde şartnamesi mucibince yapılacak 9660 lira keşif be
delli hafir ve tesviyei turabiye işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

IT — Eksütme 29/XI/937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de 
Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

III — Muvakkat teminat 725 liradır. 
IV — Şartname ve keşifname hergün 25 kuruş mukabilinde İnhisarlar İn

şaat şubesinden alınabilir. 
V — Eksiltmeye iştirak edeceklerin Mühendis, Mimar veya bir Mühendis 

ve mimarla müşterek olması şarttır. Bu şeraiti haiz olanlarla İdaremize evvel
ce bu kabil işler yapmış bulunanlar eksUtmeden üç gün evvel kadar inhisarlar 
inşaat şubesine müracaatla münakaşaya iştirak vesikası almalıdırlar. 

VI İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ile yukarda ya
zılı vesikalar ve % 7,5 güvenme paralariyle buiikte eksiltme için tayin edilen 
gün -ve saatte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (7691) 

Belediye Sular İdaresinden: 
idaremizin Feriköy deposunda mevcut 6000 adet boş çimento çuvalı açık 

arttırma ile satılacaktır. 
1 — Satış şartnamesi levazım servisinden parasız olarak verilir. 
2 — Taliplerm 22/11/937 pazartesi günü saat 15 de Taksimdeki idare 

binasında müteşekkil komisyona müracaatları. (,7701» 

İSTANBUL BELEDİYESİ 
Merkez Hâl Direktörlüğünden: 
Hâlde 108 No. da Mehmet Toprakseven, 110 No. da Suphi Ercan, 145 No. 

da Hakkı Güler kavun karpuz ticaretile iştigal etmekte olan ve yukanda isim
leri yazılı tüccarlar buradaki muamelelerine nihayet vermiş olduklarmdan 
idaremizdeki teminatları iade edUerek ilişikleri kesileceğmden mezkûr sergi
lerden alacağı olan müstahsil varsa evrakı müspitelerile birlikte nihayet 
18./12/1937 tarihine kadar müracaatlan ilân olunur. (7750) 

İstanbul Tapu Sicil Müdürlüğünden: 
1 — istanbul Tapu Devairi için 27 ton Türk Antrasiti kömürün açık eksüt-

mesi 22/11/1937 pazartesi günü saat 14 de Sultanahmette Tapu Sicil Gurup 
Müdiriyetinde yapılacaktır. 

2 — Bu işe ait şartname her gün saat 15 den sonra müdüriyetten verilir. 
3 - - Taliplerin yukanda yazüı gün ve saatte 48 lira 75 kuruş teminatı 

muvakkate ile müracaatlan ilân olunur. (7751) 

TÜRK HAVA KURUMU 
BUYUK P İ Y A N G O S U 

ikinci keşide 1 l/Birincikânun/937 dir. 
Büyük ikramiye: 40.000 liradır... Bundan bajka: 

15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükâfat vardır... 

r Şimdiye kadar binlerce kiçiyi zengin eden bu piyan
goya iıtirak ediniz... 
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En muannit öksfirüklerle Bronşit, astm, ve boğmaca öksürüğünün] 
I katı ilâcıdır. Göğüsleri zayıf olanlara vikaye edici tesiri şayanı dikkattir. 
1 Bütün eczanelerde bulımur. 

İ N G t L t Z K A N Z U K E C Z A N E S İ 
Beyoğlu, İstanbul 

Sakin ve rahat 
Bir hayat sinir buhranlarının 

uğramadığı bir vücnde nasiptir. 
Her türlü sinir arızalarına karşı em
niyetle KARDOL kullanınız. 

P A T I 
tş ve dış basur memelerinde, basva memelerinin her türlü iltihablarmda, 

cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 
daima muvaffakiyetle şlfayi temin eder. 

İ L Â N " 
Eti Bank Ereğli Kömürleri 

işletmesi Kömür Satış 
Şubesinden: 

İstanbulda ve bilâhare icabmda Zonguldakta muhasebe işlerinde 
çalıştırılmak üzere seksen liraya kadar aylık ücretle ve imtihanla müb-
tedî bir memur almacaktır. İsteklilerin aşağıdaki şartlan haiz bulun
maları lâzımdır: 

1 — Türüye Cumhuriyeti tebaasmdan olmak 
2 — Askerlik hizmetini yapmış bulımmak 
3 — Yaşı otuzdan yukarı olmamak 
4 — En az lise veya orta Ticaret Mektebi mezunu olmak 
5 — Sıhhat raporu ibraz etmek 
6 — Bir suçla mahkûm olmadığma dair vesika ibraz etmek. 
Bu şeraiti haiz bulunanlann imtihan günü olan 10 llkkânun 1937 

ye kadar Tophanede İskele caddesinde 28 numaradaki daireye müra
caatları. 

baata çok ehemmiyet veren R E V U C saati alır. 

Bi? REVÜ E 
TiRaatılılan ne aldığını bilir, 

Cünkl 8 0 • • n e i i k t«crübe gibi bir 
, garant iv« maliktir . 

Modeller t n sun ve zarif şekildedir. 

R E V U C saatları tanınrntş saatcılarda 
satılmaktadır. 
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İlk İl İÜ!:. 

JİMlyo sahasındanfVialik olduğu tQk«nmez teknik menbalan sayesinde RCA her vakit ıik olarak 

tekmil dünya müşterilerine en mUheyylç icadları arzetmiştir. Tekmil sair markalar, bun

ları yalms takip ettiler. RCA birçok icadiarı meyanında ilk olarak: Dinamik oparlörU, 

Elektrik şebeke cereyahlle işliyen ilk radyoyu. İlk çelik lambaları İlk gtfz aya- ,|j||| 

'' JİiiHjjjii:.. rını icad etmiştir. Otlyanın en büyük teşkilâtına malık R C A tarafından. ı, 

!İİiiill!|||j;., vüeude getirilen bir ahizeye malik o l m a k t a n dolayı tam manasHe ,|j|jJİ| 

m a f i r u r o l a b i l i r s i n i z . 
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V«nılQ3B modall kMaloflu ısta-
mak Ozar* lUttan ınU««a«samiz« yazımı. '=̂ U' 

BO(/PLA B/RADEPİFP VE 5-' 'i5TANBULANK^U'ilf1iR 

KIŞ GELİYOR: D I K K A T EDİNİZ! • • • 

• • • 

Lüzumunda gOnde 3 tane alınabilir. 
Mide ve kalbi yormaz - Tesiri anidir 

Taklitlerinden sakınınız, ısrarla Sefalin isteyinİL 
1 lik ve 12 lik ambalajlan vardır. 

SEFAÜN'I bir kere tecrübe eden onu ısrarla İstemektedir. Siz de alınız. 

K İ I ^ H - • mm m m ^^un kı̂  g«celeıinde bize rahaTüy^ 
^J S I ^ Y ^ I ku veren yastık, şilte ve yorganlaıilt 

*^ en iyi bir dostumuzdur. 
Memur, işçi iıerlces yainız 1 lira ile bir yastık edinebilir ve yorgun 

dimağım dinlendirir. 
Fabrika ve deposu: İstanbolda Çalunalcçılar Sandalyacılar soluğı. Ömer Ball oğla 

I Tel: 2327. Satış yerleri: Beyoğlunda ve Ankarada Terli Mallar Pazarlarıdır. 

Sandalye ve IVIobilyanın 
[Hem ucuzunu, hem güzelini almak için tstanbulda Rızapaşa yokuşunda 

A S R Î M O B I L Y A marazasını ziyaret ediniz 

AHMED FEYZİ Tel. 23407 

I I • • " • • ^ 
funda 66 No I 
iz. I 
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Sahibi Necmeddia Sadak Umumi neşriyat müdürü Selâmi Sedes 

Belsoğukluğu 
ve f̂ REr<QlYE yakalanmamak ıçm 

en iyi İl5c ancak 

PROTEJİNDİR 
GAİP KUZU 

Sürp Agop mezarlığında küçük boy
nuzlu beyaz bir erkek kuzu kaybolmuştur. 
Bulup getirene mükâfat verilecektir. Ad
res: Taksim Talimhane Topgu caddesi, 
Oüven partımanı No. 10. 

Kıymettar HALILAR 
SATIN ALINIR 

İstanbul Posta kutusu 261 e 
Lürateaat. 

I. KARON, BEYOĞLU, TÜNELMEYDANI 
«Beyers Mode fiir all«» mecmualarının 8at^ yeri. 

TÜRK TİCARET BANKASI A. Ş. 
UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 

KUMBARA SAHİPLERİNE: 
30 İkinci Tegrin 1937 tarihinden itibaren eski nikel 25 ve bronz 10 ku-

ruşluk paralar tedavülden kaldırılacağı cihetle, kumbaralarında bulunan 

bu gibi ufak paralaruı değiştirilmesi için, sayın müşterilerimizin mezkûr 
tarihe tesadüf eden Salı günü saat 12 ye kadar kumbaralarını şubelerimiz 
veaıelerine boşalttjrmalar» tav.siye olunur. 


