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Yazı ~leri telefonu : 20203 ÇARŞAMBA 17 - İKİNCİTEŞRİN ı937 İdare işleri telefonu : 20203 :natı 6 kuI'Uf 

Diyarıbakır - Irak 
hattının temeli Büyük 

INGİLİZ • ALMAN 
MÜZAKERELERi 

Şefin huzurunda atıldı Lord Halif ax Berline 
gitti, müzakerelere 

bugün başlanıyor 
Temel atma merasiminde Başvekil, Nafia Vekili ve 
Umumi Müfettiş tarafından hararetli nutuklar söylendi 
,n- ---- - ----·----·----

r Doğru Hallfax Almangada iyi bir lntıba kazandığı 
takdirde Romaga da gidecek l , , 

/ •• 

Diyıınbakırda i!tas yon binan 
h Diyarıbakır 16 (A.A.) _ Atatürk bu-ı yük Şefin hüktlmet konağına teşriflerini 

lün öğleden evvel umuınt müfettişlik bf .. haber alan halk büyük bir tehalilkle hü-
!:_sını ve kolorduyu şereflendirdiler. Bü- (Devamı 6 ıncı ıayfada) 

Japonyanın Uzalô- • • • minlerine göre Ja • 
~rkta giriştiği işle .. Yazan : MuhıHIR Birgen ponyanm nüfusu 1950 

1
1n manasını iyi an .. senesinde doksan 
~rnaıc için bazı şeyleri bilmek lazımdır., milyonu bulacaktır. 
~ıgün :milletin yetmiş milyondan fazla Bugün Japon ana vatanının, yani ada-
~u Var. Japonya hükfunetinin talı- (Devamı Z inci ıayfada) 

Mücrim çocuklar 
Be~ediyenin Kurtarma Yurd.und8: şimdiy~ k~dar ı~lah 
ed.Jenlerden yalnız iki tanesı eskı yola dondu, şehırde 
bütün memleketteki mücrim çocukları toplıyacak 

büyük bir müessese kuruluyor 
di::~anbul belediyesi tarafından idare e-1 
se Çocukları "kurtarma yurdundan bu 

11: on ı H kn a tı talebe mezun olacaktır. a-
du .. YUrdda yetmiş beş talebe mevcud • 
l\n · Bunların yaşı 8 ıe 18 arasındadır. 
tı'·dronun müsaadesi nisbetinde her sene 
· 11:anıa tad rın yerine yeni talebe alınmak -

ır :N· 
t ~ı b. ısanda yurddan ayrılacak on altı 

u • en· \:' ın Yerine yeniJeri alınacaktır. 
~ .\: Urd en ağır cürümleri işlemiş 7 ile 18 
cltr ara ındaki çocukları cemiyete kazan
ç ınak içir, büyük emek sarfetmektedir. 
e.t"~ltıklar sahibleri başka ba~ka olan iş 

• 'E'l • ... 
l!'u' 

1 
erınde çalıştırılmakta, daima kon-

3"et ~ tında bulundurulmaktadır. Niha • 
la". ayatta muvaffak olabilecekleri an-

ll'"ctnln a"'1ed r alıveriJmektedir. Üç buçuk 
da~ <'~beri teşekkül etmiş olan yurd • 
l'tıatıç~ anlardan ancak iki tanesi hayatta 
kam~ netıceyi vermemiş, diğerlerinin 

en ıslahı hal ettikleri görülmüştür. Bir hırsız iken ıslahı hat ederek illi bir 
(Devamı 11 inci sayfada) doğramacı olan. Rüşdü 

Değil mi?-
Tebeşir tozundan yapılan 

kin inler D iiıı 'matbaaınıza Kadirgada oturan 
bir okuyucumuz seldJ. Elinde bir ka

tuıa saralı iç adet kinin vardı. Bıınları 
önümüze bırakarak dedi ki: 

- Dün akfam kinin almak lb&iyacın· 
da kaldım. K.adirca bakkallarından bi
rinden dön adet ldnfn satın aldı.rdım. 
Blinlardan birini afzıma attım, fakat 
lıayretle h.lssetthn ki, ba kinin detil. te
beşir tozundan ibaret bir maddedir. Ne 
ekfisi, ne de acısı nrdll'. Siyah bir ki -
tıt üzerine sürttüm, tıpkı taş tahtası te· 
bqiri rlbi bembeyu çlscller çizdi, Dl · 
Umle temu ettim, çlfnedim, ufaJadun 
n neticede bunların Af tebeşir &ozon • 
dan ~aplldalını anla4ım. Şimdi sorarmı 
alze, memlekette sıtma De mücadelede 
halkın sıhhatini koruyacak bu tebeşir 
tozlan mıdır? Devletin köylüye datıttıtı 
aaf ldnlnJ blUyorum. Fakat bu piyasa -
daki sahte kininleri kJm yapıyor! Mu • 
hakkak kl ortada bir aahtekarlik şebe • 
kesi vardar. Heı'halde bakkallar bunları 
bir yerden alıyorlar, takat nereden?» 

Halkın bayatlle oytııyarak para ka • 
sanmak, suçlann en büyüğiidür. Alaka
darların derhal berekete geçnıesi, bu 
sıhhat bedrginlarını kanunun pençesi
ne yermesi lazımdır, diyoruz. 

Doğr11 değil mi? 
ı-·--·-•ooooooeoeoeHoeoHHOooHoOHeeoUOOeH-

U fak paralara 
dair Maliyenin 
yeni bir tamimi 

Eski bronz ve n:kel para
ların tebdili için mühlet 

uzahldı 

Lord Halifax dün saat H de Berline 
hareket etti. Bu dakikada Alman payi • 
tahtının misafiridir. Şu halde seyahatten 
vaz geçildiği hakkında bir İngiliz gaze -
tesinin ortaya attığı rivayet fiiliyat ile 
tekzib edilmiş dernektir. Evvelce çizilmiş 
olan program tatbik edilecektir. Bu 
program nedir? Elde kat*i malumat yok
tur. Yalnız şurasını kaydedelim: Alman
yayı yakından tanıyan ve takdir eden 
Lord Halifax bu memleketin son yıllar • 
da geçirdiği istihaleyi yakından görmek 
hevesindeydi. Hususi bir ziyaret yapa • 
caktı. Fakat kabine arkadaşlarının ba • 
zılan bu seyahatten İngiliz devleti hesa
bır.a istifade etmeyi düşündüler, diğer ar
kadaşlarına seyahate resmt bir mahiyet 
verilmesini teklif ettiler. Rivayete ba -
lolırsa bu ziyaretin bugünkü şekli al • 
mosının sebebi budur. Bu mukaddeme
yi kaydettikten sonra ajans ve radyo ha
berlerimizı sıralıyalım: 

(Devamı 3 üncü sayfada) Lord Halifcıx 

• 
lzmir belediyesi, su ve 

tramvay şirketleri 
tesisatını satın alıyor 

İzmir 16 (Husust) - İzmir belediyesi mübayaa bedelinin bildirilmesini teblif 
halkın umumi hizmetlerini kendi vası - etti. Bu hususta hükumet de malt yar • 
talarile işletmeğe karar vermiş, hava dımda bulunacaktır. 
gazı, telefon, Yamanlar suyundan son-
ra elektrik ve tramvay şirketile su flr • Belediye bütün şehir hatlarını yapa -
keöni de s&tın alınak için şirketlerle te- calc, elektr!k kilovatını, su ücretini ya -
mnsa geçmiştir. Belediye bu şirketlere rıya indirecektir. 

Kadınları dinlemekte devam edelim! 
«Bu dernek derhal ismini 
ve gayesini değiştirmeli!» 

Ankara 17 (Hususi) - Bronz on ve nJ
kel yirmi beş kuruşlukların ünunuev .. 
vel başında tedavülden kaldırılacağı hak
kında maliyenin yaptığı ilan bilhassa 
kumbara yolu ile tasarruf yapan yurd -
daşlar arasında endişe ve telaş uyandır- Fikirler şu noktada toplanıyor: Bir hayır cemiyeti, 
mıştır. Bu hususta yurdun her tarafın - evet 1 Fakat Kadınları Esirgeme Derneği gibi ( kadın • 

(Dtmamı 6 ıncı sayfada) k 
----·------------- er ek ) me~elesi çıkaracak bir teşekkül.... Asla! 
r -~ 

Çok şayam dikkat bir Avrupa 
seyahatinin intıbalıaırı 

Eğlence t•hlrlerinde 

60 gün 
Rulet dönüyor: Bir anda kazanılan 

milyonlar ve bir anda mahvolan s~r
vetler. Sevinç ve keder, hırs ve hid .. 
det hiç bir yerde bu kadar yan yana 
görülmez.. 

Kemal Ragıbın bir kaç gün içinde 
başlıyacağunız Seyahat mektubları .. 
nı okurken, siz de sanki büyük Av -
rupa kumarhanelerinde bir rulet ma
sasının başında bulunuyormuşsunuz 
gibi heyecan hissedecek ve dünya -
nm en lüks eğlence yerlerinde gezi .. 
yormUJ gibi zevk duyacaksınız. 

Kadınları Esirgeme Derneğinin bin43ı 
cıKadınları Em-geme Derneliı nln lüzum- sına bittabi taratdarım. Faknt bir ce..'lllyc • 

suzluğunu lsbat eden ankeUe.r1mlzln uyan - tin ıu veya bu ıekllde yardımlar yaparken. 
dırdıRı allta, gün geçtikçe bllyllmektedlr. münhasıran kadınları tercih etmesi, hiç ştip 
Anketlmlze dün de devam ettik. he yok ki bir çok bakımlardan hem yı.ı.nlıt. 

Şair Bayan Şilkftte Nihal, arkada§ırnızın hem de zararlıdır. Ve adından da anlıış!lrtı~ 
Yakında b&fhyoruz ttuaııerıne ou cevablan vermııUr: ~ı glbl, «Kadınları Esirgeme Blrllğla ~u ııa-

_,/ c- Ben, fakirleri, lclzlerl, muhtaçlan to taya düşmüş bulunmaktadır. 
..... .,,.._____________ ruyan cemı,eUerlD turuımuına. çolalma - (Devamı 2 inci sayfada) 



Her~Ün ---
Çin - Japon harbi ile 
Dünga harbine mi 
Gidiyoruz? 

Yazan: Muhittin Birgen 

(Ba§tarafı linci sayfada) 
-

l:ırın haricinde yaşıyan nüfusunun yarı -
sını bile Jap~>n adalarının beslemesine 
imkan yoktur. Çocuk dil§Urnıeği ve ı;ocuk 
yapmamayı en büyük günahlardan biri 
sayan bu milletin sür'atle artmakta olan 
niifusu bu adalara sığamaz. 

Resimli Makale: X Görünüşii ihmal etmeyiniz X 
-----------------------------------------------------·----------~--------------------------

ttdneit~rln V1 • 

Söz ün Kısası 
• ----

Yazı Çok Olduğu /çiı 
Bugün Konamadı 

-· --. ....................... -........ ···-··--·--
Kadınları dinlemekıe 
De11a111 edelim! 

(Bcıştarafı 1 inci sayfada) 

Bana kalırsa, böyle kurulmuş bir yardım ı 
cemlyetlnl dağıtmak ta faydalı bir hareket · 
delildir. Fakat bu cemiyetin yapmıunna mü. 
saade edllebllmesi lçln ancak bir çare gö -
reblllyorum: 

Cemiyet, lsmlnJ, ve maksadını, tamamen 
değlştlrinell, ve kendls1nl, bugün)r;(i adınınl 
ifade ettiği mfınadnn, daha doğrusu mfına -
sızlıktan kurtarmalıdır!. 

* Kndın terzisi Bayan Nebahat Şerbetçi c!e, 
Şair Şüküfe Nihalle hemtiklrdlr. O: 

c- Ben, diyor, bu birliğin ne mevcudiye
tinden, ne de ne iş gördüğünden hn.berda -

Yapılan hesablara göre Japonyanın 
ciağhk ve taşlık topraklarının insan ta
rafından işlenebilir kısmı için bugün a
dalarda ya yan nüfus kütlesi, çok faz
lödır. İnsan tarafından işlenebilir top -
rak sathının kilometre murabbaına 1500 
n5fus isabet ediyor. Bu toprağın bu nü -
fuı.u beslemesine imkan yoktur. Bunun 
için Japonya bütün gayretlerine rağmen 
yiyeceğinin mühim bir kısmını hariçten 
idhal mecburiyetinde kalıyor. Bu mikdar 
ihtiyacının beşte birini teşkil eder. Hal
b.ıki Japonya bu dar ve az toprak sat -
hından azami mahsul almak için mümkün 
ol:ın her şeyi yapmıştır. Bu milletin baş
l:ı-a yjyecek maddesini teşkil eden pirinç 
ziraaU bu memlekette o kadar teksif e -
dilmiştir ki, bu ziraati en çok muvaffa -
kiyetle yapnn memleketlerdeki neticeler
le mukayese edildiği zaman Japon pi -
rinç ziraati muayyen bir toprak sathın
da başka memleketlerdekinden yüzde 

Hiddetine çabuk mağlCib olan kavgacı, asık .suratlı, bazan 
mürdümgriz, hazan faal. hazan sebatsız adamlardan bahse
derken: 

Bir insan için bayatta saaeee cıyı, bmıak kafi ~ ... ıwıdir. nm. Eğer bu btrllk, adının ifade ettiği bü -
"""""""" yük iddiaya uygun işler becerebllmlş olsay-

Ayni zamanda ciyh görünmek te lazımdır. Dostlarımız bizi dl. filphe yok k1 bu derece slllk, bu derece 

- Ne yapalını, karakteri böyle, fakat aslında iyi adamdır, 
deriz. 

kusurlarımız ve meziyetlerimizle olduğumuz gibi kabul meçhul kalmazdı. 
ederler, :fakat unutmıyalım ki bitaraflarm verecekleri hü- Blnaennleyh, bu birliğin mevcudiyeti, ka· 
küm sadece görünüşe göredir. dınlanmızın gururlarını 1k1 cihetten rene! -

·~c===.te====~=~===~~=~r]:::;:R:( ==,==~/A..~,,==~lE!!.==o=::N~~~,=, :):»==A====:]:- ::=:l .. :.ı=~~>;::· =-~~ 
~ ~ ~ ~ ;;;;;;D biçareler kadar ficlz görüldüğünü anlatır! 

_ _ Sonra, kadınlar tarafından kurulmuş bir 

11 yavru birden 1 * I YT h b ... dl birliğin, bu kadar meçhul, bu kadar silik 

HERG FIKRA
_.. t' a şl lr 1ıur a kalması, kadınların, bir yardım cemı.vetınl 

Do(juran höpeh UN BiR Ahbab olan adam =~~~~etinden mahrum bulunduk-

2;, 30 derecesinde fazla mahsuı alıyor. Ağlamıyayım da ne 
Buna rağmen Japonya giyecek maddele-
r inin mühim bir kısmını hariçten idhale yapayım ? 
mt cbur kalmaktadır. Hükümdarlardan biri gayet çirkin.. 

Zikrettiğımiz şu rakamlnr Japonyanm miş. Yüzünü görmemek için sarayın -
ne kadar dar bir toprak üstünde, ne ka - daki bütün aynaları kaldırtmış .• Na-
dar büyük ve balll müstacel bir iktısadi sılsa ay1ıalardan bir tane.si unutul -
ve içtimnt mesele teşkil ettiğini göster - muş. Bir gün vezirile sarayda gezer-
meğe k6.fidir. ken gözü bu aynaya ili§miş, kendini 

Ayni ahval, ayni şartlar Almanyada ve aynada görünce ağlamıya başlamış. 
1tnlyndn da vardır. Her iki memleket te Vezir de onunla birlikte ağlarmış. 
nüıus itibarile inkişaf halindedir. Bu Hükümdar susmuş, vezire dönmil§: 
topraklardan azami surette istifade ede - - Haydi, demiş, ben çirkin yüzü -
b;lmek için bu milletlerin ellerinde bu - mü aynada gördüm de onun için ağ-
l•ınan teknik vasıtaların ehemmiyeti ne lıyorum. Ya sen neye a{Jlıyorsun? 
olursa olsun Almanya, Alman milletine, Vezir cevab venni§: 
İtalya da İtalyan milletine dar geliyor - Hükümdarım, demiş, siz yüzü. -
ve bunlar yayılmak ihtiyaçlarını hisscdi- nüzü bir kere aynada görünce ağla • 

Bir kurdla ahl'.>ab olmak, herkesin karı 
değildir. E§C dosta da pek tavsiye edilC'
mPz. Buna rağmen Londra hayvanat 
bahçe.sinin kurd yetiştirme mütehassısı, 
Arabistandan getirilen bu yeni misafiri 
ile böyle burun buruna sürterek tanış -
m:ıkta güçlük çekmemiştir. 

l A ı d b · ·· terek ih mıya ı.. .... zadınız. Ya ben onu her gu .. n h l h yor ar. ra ann a u nevı muş - VVj YaJtmurlu ava arın şe ir 
] tı it d b. faat sabahtan. akşama kadar görüyorum. 5 tıyaç ar ve zarure er a ın a ır men Bir doğumda 17 yavru birden doğuran 

birliği olan bu memleketler şimdi siyasi bu ana köpek Nevyorklu bir çiftçinin en .. ~lamıyayım da ne yapayım?... • halkına t.1erdigi zararlar 
b;r müttehit cephe vücuda getirmişler - sadık hayvanıdır. Son günlerde işleri iyi Bir Fransız istatikçisi yağmurlu giın-
dir. Bu siyasi cephenin gayesi evvela mil- gi!miyen çiftçi, ana köpekle yavrularını Mislıne rastlanmamış !erin şehir halkı için çok zararlı olduğu-
1ete harben olsun, suıhan olsun yeni, ye- seyretmefte geıen meraklılardan duhu _ Bir vah~et nümunesi nu çıkardığı istatistikler ne göstermek-
ni toprakla" ve iktısadi nüfuz m~ntaka - liye alarak dünyalığını doğrultmıya baş- V tedir. Kadın, erkek herkes yağmurlu gün-
l::ırı temın etmektir. lamıştır. Amerika gazeteleri, inanılması zor lerde çok şeyler kaybetmektedirler. Bir 
Diğer tarrıftan muhakkak olan bir şey olmakla beraber vukua gelmiş bir fa • günde tramvaylarda, otobüslerde, oto-

dnha vardır ki dilnyanın en büyük \nsmı Bir falcı Rok/ ellerin cianın bütün tafsilatını birer birer an- mobillerde unutulan şemsiyelerin adedi 
İngiltere il~ Fransa ve Ru~y~n~n elle - varis/erini dava etti iatıp duruyorlar. Hadise şudur: dört yüzü buluyor. Hemen bu adede mü-
rınde bulunuyor. Şu halde ıkı zumre a • . . . Spenser isminde bir Amerikalı va _ savi kadın çantaları da bulunuyor. Şem-

d A a·· 'şler· bakı d Zoltun Entrey ısmınde hır Macar . 1 • . tm ğ ğr kadınla rasm a umumı unya ı ı mm an , . d .. . . pur kaptanı karısından ayrılmak ıçin siye erını unu ama a u aşan r 
lıiiyük bir menfaat ayrılığı vardır ve ~e~;1f1ın~~ı gcç~n:e~ e 1°1~~ mıl~arder teşebbüs ettiği boşanma talcblerlnin çantalarını unutuyorlar. Erkekler de 
bunların birleşmelerine imkan yoktur. 

1 
olı: b~r 1~ v~r~ erı a ey ıne hın do- boşa çıktığını görünce bir gün kansı _ şemsiyelerini unutmıyalım derken şap

Ben bu iki mcl)faatin sulh saye-sinde telif ~r d.~rtucre avas1ı Raçmıştır. Hey'et nı alarak Hind Okyanusun ıssız bir a • kalarını unutuyorlar. Bundan başka yağ-
d'l b"l - · k · ı ı d d ğ'l" şınas or sene evve okfellerin falı- ·· ·· ·· t K mur nı"hayet kunduralarını bozuyor Bo-e ! e ı C'Cegıne anı o an ar an e ı ım. b kt w 1937 dnsına goturup bırakmış ır. arısının · na a · ıgını ve sen i d .. 1 Zamanı belli olmamakla beraber bu iki w. • •• 

1 
kl b b es n e o ece - rica ve niyazları hatta boşanmak tale _ yalarını berbad ediyor. Bu da büyük bir 

zümre arasmda yeni bir müsademe ıu- gını soy elme e el'.ba. er bu kadar u - bini kabul edecegwi hakkındaki vadle • ziyandır. 
zun sene er yaşaya ılın · · k d" · 

hur edeceğine kani bulunuyorum. d' w. ih tl esının en ısı- rine kat'iyen kulak asmıyan kaptan J 
Gelecek muharebenin bnşlangı - ~~ ~de~ıa1~~:skteaverbnstice~i. olbd~ğud - Spenser yalmz . ~ir .senelik. YİY~ğini ngilterede farelerle 

• e unun ıçın ın o- d b km k d b" k.. . - d l h ,/t cında Japonya şarkı Asyada da- !arlık ücretini . t kt d ' e ıra a ve a arun ır oşesınde muca e e a1 , ası 
ha tiyade yayılacak +e Çini hiç Amerikalı ~~l~ ~ ır. . 1 . b" içmcğe salih bir sn göstennek metha - Geçen hafta İngilterede fareler ile mü
o~~a?Sa kısmen kendi hakimiyeti ve dolar t!eğil b'in ~:nt b~~~nv::~!:~teı~ metinde (!) bulunarak adad{ltı Ar.ak - cadcle haftası idi İngilterede fareler a-
nufuzu altına alacaktır. Bunu yaptıktan tnediklerinde • hk a·· .. laşmıştır. leyhine böyle bir hafta tahsis edilmesi bu 

d 1 .h n ış ma emeye uşmuş- . h 
sonra a sıra Rusynya se ecck ve cı an tür. Dört ay sonra bir gemı avanın şid- ha!ta içinde yalnız farelerin öldürülme-
harbi de o zartıım çıkacaktır. detinden dolayı bu ıssız adaya yanaş - si için olmayıp, ayni zamanda memleket-

Fakat bütün bu inkişaf tekemmül et - 5 Birincikô.nun Avusluryada mak mecburiyetinde kalmıştı. Ge.minin ler;nin -en büyük düşmanı bulunan bu 
rnezden evvel daha b1r çok hfıdiselere şa- •. .. d .. tayfası adada dolaşırken Spenserın ka- h3yvanların imhası için lazım olan en son 
hid olacağız. İngiliz diplomasisi dünya - gunu' ur rısile karşılaşmışlardı. Kadın dört ay i- usnll~ri ahaliye öğretmek içindir. 1919 da 
yı kendi hükmü altında tutmak için d~- Avusturyada pul meraklısı pek iaz· çinde vahşileşmiş ve çıldırmış bir hal- neşredilen bir kanun, bu hayvanların im-
ha bir çok manevralar yapacaktır. Belki lrıdır. Bunu bilen Avusturya posta ida- de bulunuyordu. hası için münasib gördükleri her hangi 
de kendisini bu gailenin haricinde tut - resi, 5 birincikanun 1936 tarihini pul Bu gemi adadan hareket ederken bu bir usulü tatbik etmek hakkını tanımış -
mak üzere J ponya, Almanya ve italya)'l ,;ünü olarak ilan etmiştir. O gün posta biçare kadını da beraber getirerek hü -ıtır. Fare mücadelesi haftasında bütün si
başkaları ile vuruşturup kendisi sey•rci idaresi V.iya~ada bir pul sergisi açacak, kılmete teslim etmiş ve hükumetin ya- nemalarda cdüşmanınız faredir> filmleri 
mevkiinde kalmayı da temin edecekti...-. burada şımdıye kadar A\rusturya hüku ka1adığı kaptan Spenser yaptıklnrını i- gösterilmekte ve koskocaman duvar ilan-
~k~t her nn ol 1 d- , meti tarafından çıkarılan posta pulları tiraf etmiştir. Şimdi kaptan mnhake -ı lc:rile de farelerle mücadelenin muhtelıf 
.ı-tı a " ursa O sun unya Ka • t h' ecri kf d"} k d" l" - · . 

nşmıya mahkumdur. Hatta İn _ eş ır ı ece ır. me e ı me te ır. wmtaları nha ıye oğretılrnektedir. 

f erenin de iştirakine mecbur ka- r 
lacağı umumi bir harbe doğru gitti
ğimize de şüphe yoktur. İş ynlnız bunun İSTER iNAN, fSTER İNANMA! 
zamanını keşfedebilmektedir. 

fuhittin Birgen 

Beynelmilel ş · mendif er 
kongresi açıldı 

Dünkü gazetelerden birind~, Şehir Meclisi içtimaına aid ı 

haberler arasında gözümüze mşen bir kısım var: 

Caddelerde mangal yakmak meselesi münakaşayı mucfo 

olmuş. Bazı aza evinde mangL.l yakacak yeri -Olmıyanl mı 

mangallarını nerede yakacaklarını sormuşlar. Bunlara ee
vab veren azadan biri: 

-- Evlerinde mangal yakacak yerleri olmıyanlar da elek

trik sobası tedarik c..--tsinler, yahud da paltolarına bürunü? 

otursunlar! demiş .. Bu bize Fransa kraliçesi Mari Antuva
nctin b1r Eözünü hatırlattı. 

Mari Antuvancte: 
- . Halk yiyecek ck-rnek bul&mıyor! 
Dedikleri uman· 
- Ekmek bulamıymlarsa pasta yesinler! 
Demişti. Biziı~ Şehir Meclis! azası arasında da Mari An

tuvanet gibi düşünen!er bulun~uğthta biz inanmak isleme
~ik, fakat ey okuyuc.-u ren~ 

t STER t N A N, t S T E tt t SJ A ~ .d _:\ ! 

Atina 16 (Hususi) - Beyn lmilel şi -
mendiferleı kongresi dün açılmıştır. Yu-, 
na."l şimcncıifcr nazırı açılış nutkunu söy
]pr.ıişür. Kongre başlıca beynclmflel 
ticari nakliyatı kolaylaştırmak için tari -ı 
felt:'r meselesini mür..akere edecektir. . ..... _~------------------------------------------------------·-------.1 

' Halbuki, kadınlar ne o kadar Acls, ne de 
1 bu kadar lcablllyetslzdlrler. 

Ve blzi öyle görmeye, öyle göstermeye de 
hlç kimsenin hakkı yoktur. 

Binaenaleyh, kendilerinde bu hakkı veh
medenler, hak.sız bir lş gören her atanda • 
lll1 Akıbetine mahkfun edllmelldlrlerı. 

* İ8tanbul radyosunun kl!islk Türk musl -
k1sl hey'etlnln knnunlsi Bayan Veclhe de, 
nrkadaşımızın suallerine şu cevabları veri -
Yor: ' 

c- Erkek, kadın, çocuk, bütün zayıflan, 
düşkünleri, 1şslzlerl, btçarelerl, yerslzlerl e -
sirgeyen bir cemiyete, hatta bir değil, bin 
cemiyete sade ben değil, vicdanlı, merha -: 
meW her vatandaş candnn taratdardır. 

Fakat yardıma muhtaç biçarelerin için -
den sade kadınlara el uzn.tmak her şeyden 
evvel, kadıııl$n pft.yansız §efkatlne tzyina ~ 

yan bir hodblnllktlr. 
Vazgeçin fazlasından_. Kadınlıı.nmızın, 

bahsettığlnlz birliğe tarafdar olabllmelerl i
çin, bu hodbinllğl kabul etmeleri ıtwmı 

Sornnm size: Ana olmak istidadında doğ
muş bulunan kadınlann, bunu kabul ede · 
bilmelerine 1mkfın var mı?> 

Gene İstanbul radyosunun san'atklrla . 
nndan Bayan Fahire Refik de bu birllğin 
aleyhtarlarından. Ona sorarsanız: 

c- Şimdi, diyor, kadınlan esirgeme bir· 
llğl, adından da anlaşıldığı gibi sade kadın, 
lan esirgeyecek. 

O takdirde, erkekler: 
«- Mademki, diyecekler, kadınlar sefalet 

ve zaruret kar§lSlnda müşterek, ve mütte • 
hld bir cephe kuruyorlar, blz ne bekllyo • 
ruz? Hemen bir cErkeklert Esirgeme Birliğlı 
kuralım. Onlar mı.de kendi hemclnslerlne yar 
dun ets1nler. blz de sade kendi hemclnslerl • 
mlzln ellerinden tutalım 111 

O takdirde ne olncak? Bahsettiğiniz bu 
cblrllk11 yüzünden ortnyn. bir cılldllb çıka • 
cakl Ve biçare kndınlar, hlç blr taydasım 
tatmııdıkları bu blrllğln blr çok zararlarım 
görecekleri 

Binaenaleyh, bann sorarsanız, yapılma • 
sı ımm. gelen biıteket, kadınl:ınmızı, ktl • 
dınlan esirgeme birliğinden csJrgcmektU:h 

N. S. ---······ ............. ···················--------··· .. 
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Japon gazeteleri İngiltereye 
karşı ateş püskürüyorlar 

Japon parlamentosu baları lıiilciımetten 9 devlet 
paktının mefsalı addedilmesini istediler 

8a S.baliki 
Gazetelerde 

~IMIUilmUz Flku ter Bir yolcu- tayyaresi diiftü, 
~ - nnu Nadi barllntt bat- l l k• .. 1 , .. mabJ"'...,. t.tanbuımı ~ balllet· iŞ. O CU 

metıedlr. Ma'6rrtıı Mtc:HıılD aOdmUI mi-
~ 86Jlidlll ıarıııı n.uwtta bu ııot- Öle ,__ J ı. • 
tQa _.. ~Nln.I menuu tııabaederet dt· • nıer QTQSlnua olT p rens, 
roır ... ·'"k . .,_. l •Madem tt deTlet bütveat ı.t..nbuıun tma- re, ı ası, annesı, l#Çl og u var 

lftlnk. edlcett.tr. fltanhnlbünn. da ini Bi'übel 16 (A.A.)- Frankfortdan Lqa. 
bamıeJe h19 olmaua o nlabetıe bDdllerlnln draya giden .muazzam yolcu tayy:ı!'Cal. 
lı:abbnua muntllt. DJl)ar.• Ostendf civarında sis dolayıaile bir fab-

-- & 1.--.1 -.!. :...= rıkM11111 bacuma çarpmlf ve yere dlife • 
·- - - - Y!!!?!!!aNll balGiaH t cı-1-:-1 lcu ball"tJre'mlnln 1erlnbul •Abllan ıo.ıe- rf' yaninıfttt. ~ yo Ye iiçü ltlÜ 

rinde •nJar• dır Omed 11m1n a JNllUl-o rettebat olmak üRre on bir kifi ölııuif • 
da bir kerde Jajtllı PıdnClil 111 lr6JllJmlll tür. Ölenle..· ..-ında da prens ele K ;e 
dftfllncelerlDI uılatqur "8 tlJllde tlllal o.- refilra11, anne8i ve iki ojlu da vardır. 

Lo.ıdra 18 (Hususi) - J.,on pıeteleri, dla BıGbllıle im JOhl lloJnnca n.•at etlbeıtt. llııahınan çm ordulaml bit- lan Jen1 dnaJalUe llüUllae delU. l&ıledle t:fk "°"'eran11 tarafmUll 1rabul edil• ..., ---. •mauım ~ •ı.Ktedir. ::ı= ı::a:.;~ · ..,m ~ Yugosla vva, ltaly 
-.i.n._e tenltid etme~ ve bfl1•a• ~ brp •tef Jfantin H - (Çin ajana bildiriyor) - ŞlnlbaJ • P.Df" * .. J 
~ktedirler. fOV clemir,olu boJUDda iki adlbim strakdik mevki olall ~ - Alllll Vı cKoeaell ft1lll DUll•· imparatorlugv UDU 
._:~telPr, Ingilterenin Çine yardım ettilini ve ı1apo1aJarla l'enlfln ilf. Kapn'm ı.tirdadandan mııra. ~ kıtaatı f!d • Jlfl1orh lllml1 bapnaa•elbMfe t..&anbu1 .._ 
~ gŞrüpnesini istemediliaf ya•aldacbrlar. detıi bir midafaa tefkil ve fitmaıı kıtaatına karp muk•bll ıelll maamıı iten '11 lılr llelecUıeCI t d 

Tokyo 17 (Hususi) _ Parlimento azası bir eaı.riYet ka· taarruza A'Blde takviye kıtaatı talapd etmlflerdlr. olarak tulDan Koeaell ftl'll"'" timdi dl resmen 8DJ 1 
=le ~kuz devlet paktının mefsuh addecii)melini hiikd· Şimaı>gdan bildirildilüıe göre bir Çin taburu 14/11 geceel !:m~~ = ,::ı:;.:=:= Roma 16 (A.A.) - Yugoslavya 19 • 

ten iatemiştir. Hopeldeld Hautan Japon tayyare meydanına hUcum ederek lllD1 YerUea tul& ftl'lml1 bir baldaJ clnll· ftri Bosko Kristıç, bu sabah Krala tt-
..!uııun 1ebebi Çin. Japon ihtilAfına 7abanel devletlerin altı ta~ bin bemin fıçıaı ve bir ~k bomba tahrih et· Din KocuU baftllllnde tu1a m1tJUta .,... madnamesini vermiştir. Bu itimadna • 

'1naları ihtimalinin önüne geçmektir. miftir. Çin ıertar kuvvetleri Pekin - Hankeu clemirJOlu • tlfUrUmell IOln llUll calJllP maftffat ol4a. me, İtalya kralı ve Habeşıstan ·mpara· /:"-dra 18 (Husus!) - Tokyodan bildlrDdJlin• llnt aıant • nun dolu tuafmda büyüt bir faaliyet g&teriyorJar. Bu tanu: JMJft 98 aeble straatt için ADbra toruııa hitaben yazılmıştır. 
- ~Japon kıtaab bUyük bir kısmı ıtunehaa - Soochow • ku~ demlryoluna ,aln~ 15 kilometre mesafede bulu- =t =::::ı:.,,ı:ı:= ':.: Yugoslavya'nın 25 3 937 tarihi i· 
-:'~ demiryolu boyunca ve dijer kısmı Tatsanı • Qtanpo nan muteaddlt mahallm ıen almıtJardır. ıecwat J&Ptudılinı. mtıteh••• .,...,._ ti1ifuı imzası esnasında İtalyan hu • 

• .' '' • •• • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• ~· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • •• •• • • • • • • •• • •• • • • • • • • •• aile Ar1ftJ8de kurulmakta olan J118Jft latal- kümdarmın İtalya kralı ve Habeş slaD 

ı hstinde lngilizlerle Arab çeteleri ıngittere iaşe a:"::~~ ::ı=. sıfatını tanımış olduğu ha-

arasmda ilk çarpışmalar Oldu Mıntakalarına Fransız -Suriye Fransa, Almanyayı 
Ayrıldı Muahedesinde protesto etti 

'reca111Jzler de11aaı edtgor, Kadil•tl• bir 11011• 
memuru dalı• •aralandı 

'- lla~ 16 (A.A.) - Tayyarelerdenfile vukua plen Wr müsademede ÜÇ 
_ Pe>lia kuvvetlerinden de yardım gö-

1 

haydudun maktul dlpıÜf oldup ha-
~ İııciliz bölütü, dün Safecl civa- ber verilmektedit. Bir İngiliz neferi, 
"'*ti dağlarda Arap &silerinin kuv- hafif surette ~tır. 
ı.;;;.._.: bir çetesini araştırmaja başlamış- Kudüs 16 - Paıartell günki bldi
~. ae üzerine hlktmet makamlen ddCI 

Dün tiddetli tüfek sesleri ifitilmif" tenkil tedbirleri almışlardır. 
~:r._BunJar, çete ile temas edümit ol• Dün 6j1edea IODI'& Kudüs'cle bir A
~ delil addedilmektedir. rap, bir polis memurunu yaraladıktan 

lfayfa 16 (A.A.) - İngiliz kıtaatı sonra firar etmifUr. 

ınumz - Almaı müzakereleri 

Londra 11 {HusUll) - Umumi harb 
Hilelerinde oldutu gibi, İngiltereyi 
muhtelif lafe mıııtablanna ayırma· 
la karar Yel'i.lmiftir. 

Bu taksimata dair kanun llyihası 
bugün Avam KamarMIDdıa ml11b
ıe edilmiftir. 

LlJ;ih&Ja dre. ~ ... ol ,. 
mmt Aw.; 'Niltıiır9 • 'bef mmta • 
Jra;a ~ •• ~tablana ... 
fMbıe memur he19tıler daha pnltclen 
tefekldll etmlftir. 

Hava hflcumlanna bqı korunma 
tedbirleri de tatvt;ye edilecektir. 

Gönüllüler 
Meselesi 

G.. l I_ Paris 17 (Hususi) - Alınanların Ha 
UÇ ÜK/er vu ajansı mümessilini memleketi teda 

dayet etmeleri üzerine Fran•"dl ı. • • S • R ... :.... kiH t krar elçisi Prançol Poncet diln AJatlll 11arteı-
unype ~·e. . e JP. nazın Von Neurath'ı lf;Ket ..... 

8l'l8e gıdıyor Almanyanm ittihaz etmlt ....... ba h. 
Şam 11 (A.A.) - Bllpı'1J llardma ıeketi, hükdmet namma :prote9lo etmtı

bey, pazartesi gfld ~toda tir. 
Fransız • Suri~ mu..,...ntn tUdl • 
kinde ~ ~..___ lin tetkikleri 
le ~·~ ~l_;QJll IDDua& dol ~ bulunan Marepl lfenı 
ru Parıs. ~ni IOJ1-Jttir. Çakmak dün mai;yeünde deniz erklnıhar-

M 
• v ı biyesi ile bazı zevat bulunduğu halde Ter

enemeDCJOg una sanede yapılmakta olan iki denizaltı ge-
' . ~ ınial .lnpatını gözden geçirmJftir 

ameııyat y pııt . 
Ankara ı• (Rumi) - Harlc:lJe ..,... uıır vapuru b r kaza ıdalb 

il milltepn lfmnan llenemenciollu»ı DeniqoUan idaresinin Ujur vllpilQli 
buatın altıda Nümune butansiDde pro- 1zmitten plirken Tuzla &ılerinde bo 
feaör Millen tanfmdan ,aplaa ameli • su1muf, clemlrlemiftir. İdarenin K.ocae11 ,.t mavaffa)dyet)e mtirelendl JıleDe • vapuıq derhal Tuzlaya litmif. uıuna 
meneiofla akpQl blıd evbıe naldecWdL llallamlf ve l.tautaaıa kadar çekerek ge-
Sıbhl ahvali memnanl1ete IQUChr. tfrmitdr. 

( Maki verilirken 1 
Yurt, zirai IDllH'••a.·-. .. ra ayrılıyor 

Bu ..... tıa bir komİIJoD ICIP.CU bq!adı 



4 Sayfa 

Galata rıhtımı güzelleşiyor. 
Yeni yolcu salonuna konacak elektrikH işaretler 
seferdeki vapurların hangi denizlerde ve hangi 

noktalarda bulunduğunu gösterecek 

Galata nhtımının §imdiki haU 

Deniz, gümrük ve liman işlerinin bir 
birlik içinde cereyan etmesinin teminine 
çalışılırken bu tesisatın bulunduğu güm
rülrler ve liman idaresi binalarile deniz 
ticaret müdürlüğü binasının İstanbul li
manına, yeni yapılacak yolcu salonu ve 
antrepolarlA birlikte, güzellik vermesi 
ça:eleri araştırılmaktadır. 

İleride Çinili rıhtım ve merkez rıhtım 
hanlarının harici kısmında bazı yenilik -
ler yapılarak şekilleri güzelleştirilecektir. 
Ayni zamanda deniz ticaret müdürlüğü 

binasına da yeni bir şekil verilmesi için 
proje hazırlanmıştır. Bu binanın yanın
da bir park yaptırılmaktadır. Binanın 

yarı cephesi de ön cephesi gibi olacak -
tır. Denize bakan şimdiki cephe muhn -
faza edilmekle beraber asıl cephe yan -
d:m olacak ve parktan binaya girilecek -
tir Tadıl~iP yakında başlanacaktır. 

Yolcu salonunda neler bulunacak? 
Yolcu salonunun temeli bugünlerde 

atılacaktır. Salonda gerek seyyahlara, 
gerekse diğer yolculara her türlü kolay
lıkların gösterilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu itibarla binada kambiyo muameiea! 
için Merkez Bankasının bir ıubesi, Uca -
ret işlerinde kolaylık temin etmek Uz• 
re Türkofüı şubesi, postahane, otomatik 
telefon odııtarı, turing klüb ~besi, li -
man istihbnrat bürosu, inhisarların bir 
ıubı:>si, memleket eşyaları dairesi buluna
caktır. 

Polisle: 
Bir kız mangalda ısınırken yandı 

Ayrıca binanın tistündeki kuleye bir 
telsiz konacak, vapurların seyirleri ta -
kib olunacaktır. Yoclulannı salonda bek
liyenler, elektrikli işaretlerle vapul'ların 
nerelerde olduklannı da öğrenecekler -
dir. 

Feribot işi 

Feribot işi de tedkik edilmektedir. Bu 
hususta dört grubun hükumete ayrı ayrı 
tekliflerde bulunduğu anlaşıhnaktadır. 

KömUr depolan 
Asri könıür depoları projesi 1ktısad 

Vekaletince tedkik olunmaktadır. Pro -
jenin bir aya kadar tasdik edilmesi bek
lenmektedir. Bundan sonra inşaata geçi
lecektir. 

Deniz vasıtaları yenileştirilecek 

Tahmil ve tahliye işlerinde kullanılan 
mavnaların tamamile demir saçlardan 
yaptırılması kararlaştırılmıştır. Fabri -
katar idaresine üç saçtan tekne siparl~ e
dilmiştir. Bunlar nümune olarak yaptı
rılmaktadır. Tecrübelerden iyi neticeler 
alınırsa diğerleri ısmarlanacaktır. 

Limanda it kanunu 
İstanbul liman idaresi umumi mildü

rii Raufi Manyasinin riyasetinde dün tube 
miidürleri toplanmışlar ve lf kanununun 
liman amelesi hakkında tatbikatı etrafın
da görüşmüşlerdir. Dahilt bir talimat -
name hazırlanacaktır. 

Müteferrlkı 

Borsada vaziyet 
Kuruçeşrnede Orman sokağında 10 nu _ 

maralı evde oturan kömür amelesinden Hak- Türk borcu tahvilleri, dün yeniden 30 
lanın kızı Beş yaşındaki Emine lı'.\hçede kuruş kadar yükselmiş ve 15,05 lirada ka
yanmakta olan mangalda ellerini ısıtırken panmıştır. 
etekleri tutuşmut ve vücudunun muhtelif 
yerlerinden yanmıştır. Emine Haseki hasta- Londra borsasında, dün, Fransız fran-
nesine kaldırılmıştır. gı üzerindt> 22 santim kadar bir tereffii 

Bir kız yemk tenceresine kaydedilmiştir. 
_ düştü, yandı Dol~r d~ de ta~riben yarım çent ka -

Hasltoy Kalaycıbahçe 8 numarAda oturan dur duşmuş, alış fıatı 122, satış fiatı 126 
Muharrem kızı dört yaşında Mücena. evde kuruş olarE-k muamele görmüştür. 
kazaen yemek tenceresine duşerek muhtelif Borsa haricinde altın 1085 kuruşa ka -
yerlerinden yanmış, tedavi için Balat has - d t lm t 
tanesine kaldırılml§tır. ar sa ı 1§ ır. 

Bir çocuk arkac'aşının bel- Zambako Paıa mOkAfab 
kemiğini kırdı Türk Tıb cemiyetinde bir toplantı ya-

Cağaloğlu orta mektep talebesinden Der- pılınış ve bu toplantıda doktor Zambako 
\iş ayni mektep talebesinden Doktor Kemal Pa"a mükafatına aid talimatnamenin 
oğlu otuzu itmek ıuretlle yere oüştlrerek :.. . 
bel kemiğinin kınlm"ına sebebiyet vermı,, nPşrı kararlaştırılmıştır. 
otuz hastaneye kaldırılmış, Derviş ya.kala - Düyunu umumiye komiıeri geldi 
narak tahkikata başlanmıştır. 1 e· k d · ·- t- Düyunu umumiye komiseri Ali Rıza, 

ır ız enıze c uı u p · t h · · ı i t' A k 
Dlin öğle llzerl Hasköy iskelesinden kal - arıs en şe. ~ım~ ge m ş ır. n araya 

lı:an 9 numaralı vapurla Köprüye gelmekte gı.ierek Ünıturkun kupon tediyatı hak
olan n Balatta Hacı İsa mahallesinde o'u - kırıda hükumete izahat verecektir. 
ran Avram kızı Beki Şirketihayrlye fabrika-
sı önünde başının dönmesi neticesi denize 
dÜ§JDÜŞ, ra1ı:aı kurtarıımıı:ıtır. ı:ar:ciye Vekili şehr:mizde 

K uf K Dün sabah Ankaradan şehrimize ge -o erana ve onı • r 
Şişli Halltevlnden: İklncl teşrinin 19 un- len Hariciye Vekili T. Rüşdü Aras Hay-

cu Cuma günii akşamı saat 21 de Hnlltevl _ darpaşadan doğru Perapalas oteline git
mlzde operatör Kemal Öke tarafından (Kan miş. öğleden sonra bazı hususi ziyaret -
ser bulaşır mı?) adında mühim bir konfe _ .Icrde bulunmuştur. 
rnns ve Kolonya lı:onservatuvarından mezun H · · v k·ı· b' k .. 
Celile Enis Oza tarafından Halk Türküleri arıcıye ~ ı ı. ı.r aç ~un ~ehri!°iz -
söylenecek ve bir konser verilecektir. Herkes de kalarak, dışlerını tedavı ettırece•dir. 
geleblllr. 

-----------------------Pek yakında . . • . . • ~ 

3 MODIBN Bil 
filminin yıJC.:ızı 

DEANNA DURBIN'i 
takdir nazarlarile seyrede

ceksiniz. 

" Ekmek fiah 
1.stanbul belediyesinden: 
'l'eşrinisaninin 17 nci çarşamba günün

den itibaren birinci ekmek on kuruş o -
1 tuz para, ikinci ekmek on kuruş, francala 
~. b<>ş k . ~uştur. .............. ··~ 

J EN N V 

SON POSTA .. 

Az alkollü 
içkilerin 

fiati inecek 
HükUmet, hayatı ucuzlatmak yolunda 

her koldan tedkikler yaptırmaktadır. Bu 
arada inhisar maddeleri de bulunmakta
dır. Bu işle bizzat inhisarlar umum mü
dürü Mitat Yenel meşgul olmaktadır. 
İnhisar maddelerinden bira, şarab g!bi 

hafif alkollü içkilerde mühim tenzilat 
yapılması esas itibarile kararlaştırılmış
tır. Şarablarda E!:ikiden de bir tenzilat ya
pılmıştı. Bu seferki tenzilat ile fiatlar bir 
mikcjar daha düşürülecektir. 

Bu maddelerde ne mikdar tenzilat ya -
pılacağı tedkik olunmaktadır. İş vaıida
ta taalluk ettiğinden bunu telafi edecek 
şekil aranmaktadır. Prensip şudur: 

<- Varidatın heyeti umumiyesini sars
mıyacak şekilde hafif alkollü içkilerde 
tenzilat yapılacaktır. Ve bu tenzilatın 
bir kısmı satış fazlalığı ile giderilecek -
tir.> 

Alkolü çok dçkilerde tenzilat rnev -
zuubahs değildir. Esasen hafif alkollü bi
ra ve şarab gibi içkilerde tenzilat yapı -
Iınra bu içkilere karşı rağbetin artacağı 
kuvvetle tahmin edilmektedir. Halkın 
sıhhati noktasından da bu cihet iyi görül
mektedir. 

içki ihraç edilemiyor 
İçkilerimizin ihracatı için yapılan bazı 

te§ebbüsler müsbet bir netice vermemiş
tir. Bunun başlıca iki ıebebi vardır: 

1 - Her memleket iklimine göre içki 
imal etmektedir. Meseli Almanlar bira 
ve şarab, Fransızlar şarab, konyak, İn~i
Iizler viski, Ruslar votka gibi ağır alkoJlü 
içkiler ve Balkan devletleri kendilerine 
n:ıahsus içltiler imal etmektedir. 

!? - Bu memleketlerden bir kısmı ayni 
zamanda ihracatçıdır. Bu vaziyet kar -
şısında cenub memleketleri kalmaktadır. 
Fakat Mısırda rakı utlfl için yapı!an 

tecrübeler de rnenft netice vermiştir. 

Çünkü oranın sıcaklığına karşı rakı ağır 
gelmektedir. Bu sebeble bu sene içki ih
racatı olmamıştır. 

Sigaralarda tenzilat yok 
Tütün ve sigara fiatlarında tenzilata 

lüzum görülmemiştir. Bunun da sebebi 
köylüye kadar her cins sigaranın mevcud 
olması ve ucuz sigara tiplerinin bolluğu~ 
dur 

Tutun ihracatımlZ 
Tütün ihracatımız çok iyidir. Bu işle 

meşgul olan Tilrk tütün limited şirketi 
sermayesini 1 milyon liradan 2 milyon 
liraya çıkarmı§tır. 

...... Hım 17 

Vakıf memba suları için 
kararlar • 

yenı 
------

Vakıflar idaresine aid zeytinlik, or -
man ve memba sularının ıslahat ve hali 
hazır teşkilitının tevsii için 400 bin li -
ralılt bir tahsisat verilmiştir. Bu tahsisa
tın 200 bin lirası memba işlerinin ıslahı
na ve mütebaki 200 bin lira da orman ve 
zeytinliklerin tevsi ve inkişafına sarfe -
dilecektir. Memba sularının teşkilatının 

tevsii faaliyetine başlanmış ve Al manya
ya 56 bin marka son sistem bir makine 
sipariş edilmiştir. Bu makine el dokunul
maksızın müteaddid çaptaki şişeleri yı -

kayacak, dolduracak ve §işenin ağzını 

k:!psülliyerek istif edecektir. Makine ıu-

bat ayı nihayetinde memleketimize gel -

m~ bulunacaktır. Sureti mahsusada si• 

pariş edilen makine geldikten sonra şim· 
diki memur adedi çoğaltılacak ve dün .. 

yada eşi bulunmıyan bu güzel sularımı:a 
kapalı §işeler içinde satışa çıkarılacak ve 
bunun muntazam bir surette temini için 

muhtelif semtlerde satış yerleri açıla • 
caktır. 

Donanma piyangosu , _________ .. 
Donanma Cemlyetl tkramlyeU tahvll§.t pl. TÜRKlYEDE İLK DEFA iKi 

yangosunun 15/11/937 günü yapılan 65 inci görülmemiş film bir programda 
keşidesinde ikramiye ve amorti laabet eden 1 • V AL p AZAN LA B 
tahvll numaralannı gösterir cetveldlr. • 

Keşidcdc itfa olunan tertib numaralan Ç B T B 1 1 
1448 1895 3028 3352 4291 5129 5585 5661 8445 
8738 8874 95%1 

İkramiye isabet eden numaralar 
İkramiye TL. Tertip No: sıra No: 

1000 1895 99 
150 9521 17 
St H48 Si 
50 5661 1% 
10 8874 15 
ıt 5585 i9 
11 9521 !5 
10 8t45 61 
10 5129 38 
5 3352 17 
5 8738 ıs 
5 5129 90 
' 9521 58 
5 fı91 !9 

Balftdakl tertlblertn hizalarında ı5sterllen 
sıra numaralarından mütebaki aynı tertlble
rin diğer ma numnrnlanna ve 3020 No. h 
tertibe klmllen amorti isabet e~tlr. 
İkramlye ve amorti bedelleri 22 ildncJteş

rln 1937 tarlhlnden itibaren tedlyı edllecek
tlr. Amorti bedeli beher tahvll tçln bir Türk 
lirası ve yirmi kuruştur. -

lllllllUllllll Dra!eh~ıs~~a~~;:başı 

11111~11 Bu a:;:!tr~=~,30 da 

111 ı iSPANYA 
BAHÇELERiNDE 

111111111 3 perde 
Yakında: Kral Ur 

Operet kısmı eski Fransız tiyatrosunda 
Bu akşam saat 20.30 da 

ATE' B0CECI 
Çocuk kısmı 

LAFONTEN BABA 

ERTUGRUL SADi TEK 
T1Y ATROSU 

BAKIRKÔY'de 
Cuma gOnO akşamı 

Çamurda Zambak 

Vodvil 3 perde 

J EN N Y 

Baş rollerde : Chester Morriı 
Margot Graham 

2 ·ATEŞ TABURU 

J ACK HOLT'un en bOyOk muvaf · 
takiyeti. Kudretli ve muazzam 

bir tilnıi 

BUGÜN 

ALKAZAR 
sinemasında b.ışlıyor 

Bu iki büyük filme lıAveten 
Yerinde çekilmi.J ıeali 

ve sözlü 

EGE 
MANEVRALARI 

BU AKŞAM MELEK'ıe •YARIN AKŞAM SARAV'da 
Alman sinemacılığının şaheseri - Beyaz perdenin gözbebeği 

BUyUk Besteklr PUÇÇINI' nln lllmez operası 

ve halkımızın sevgilisi, en mqhur iki büyük komik 

PAUL KEMP ve THEO LiNGEN 
DiKKAT : Bu geceki müsamere için biletler MELEK giıeainde, yarın akşam veıilecek 

müsamere için, SARAY gife.sinde satılmaktadır. Fiatlara zam yoktur. 
MELEK gişeıi bugün ıab:ıhtan itibaren açıkbr. Localar tamamen satılm11br. 

Bu akıam SÜMER ıinemuı , .............. . 
Sayın mnşterilerlne, iki saatlik b r Çıgan musiki ziyafeti veriyor. Meşhur RODE SANDOR çıgan orkestrasının 

iştirakile şoh yıldız LUPE VELEZ'in son temsili 
ÇIGAN MELODiSi 

filminde dünyanın en bUyOk çıgan musiki parçalan ile WEBER'in (lNVlTATlON A LA VALSE) ı dinleyiniz. 

BOVOK 
ilaveten: TOrkçe sesli ve sOzlU 

EGE MANEVRALARI 
Büyük tef ATA TÜRK vesair büyük şahıslarımwn tabii seslerini dinleyeceksiniz. 41 .. _ .. 



t 7 ikincitepin SON POSTA 

Fethlyenln bütün sokakları ı 
betona tahvil edildi 

Şarkın bir derdi 

intizamlı posta meselesi 
14/ 11/ 1937 tarihile Siirdden gazete

mize yazılıyor: 

Fethiıfeden bir görünilf 

Fethiye (Hususi) _ Akdenizin maden l lerfni bir tarafa b.ırakalım. Toprak altı 
memleketi olan Fethiye uzun bir körf e- zengin'likleri de b'ilhassa kayda değer 
2~ sonunda, gayet mahfuz bir liman içe- başka bir hususf~eti ha!2dir. Fethiyen~n 
t1sınde, bir ovanın düz sahası üzerinde toprak altı servetı, bugün, orayı, zengın 
kuruJ,muş bir kasabadır. Sağında dağlara bir memleket haline getirmiştir. Hali ha
giden yeşil bir ova arkasında tarih! ha- zırda faaliyette bulunan 3 maden ocağı 
:r~beler bulunan blr tepe vardır. Emsal- vardır. ~~nlar ecnebi .. §~rk:tı:r ~ar~~ın
s~z limanı ve dağlarındaki sayısız çam dan i§letılıyorsa da, bu~n ışçılerı Türk
agnçlarile, Fethiye, cidden emsalsiz bir tür. Madenlerin çıktığı Sısambeli ve Yü
?Uıınzara arzeder. rek mevkilerinde Adeta birer kasa -

Fethiyenin tabii zenginlik ve güzellik- ba teessüs etmiştir. 
'"•-.......... _····-···-· .. ·-·-···-···· Belediye, madenler sayesinde temin et-

Ha san ka J ede tiği dolgun varidatla şehir işlerini gayet 
iyi tanzim ve idare etmektedir. Şehirde-

b İ r vak'a ki sokakların hepsini betonla düzelttir
miş, rıhtırr: inşaatını tamamlatmış, bir 

Ôlen bir çocuğun kabrinde 
dirildiği şayi oldu 

1'ı Ha nkale (Hususi) - 17 yaşında 
k 1~har em isrnınde bir çocuk banyoda 

_a b s kte;,inden ölmüş ve defnedilmiş -
tır ik ·· · · d 
1 

· ı gun sonra kasabada bır §ayıa o-
:ş~ııya başlamış, Muharremin kabrinde 
a :ı. ırar~~ ı~timd~d ettiği söyleru:niştir. 
ı:nun uzerıne bır çok kimseler gıderck 
d brı açmışlar, fakat Muharremin ölü ol
tf Uğunu, kendisinin bir aralık dirilip is
l ll'ldı.d ettiğine dair de bir alamet bu -

de hal yaptırmıştır. 
Fethiye, spor bakımından da epey ile

ridedir. Şehir parkının yanında ihtiyaca 
elverişli bir sahası vardır. 

Bütün bunlara mukabil, Fethiyede, kö
tü iki şey vardır: Su ve hava ... Bir de, 
ov3daki bataklıklar, memlekette, sıtma 
hastalığını ehemmiyetli bir derecede 
yükseltmiştir. Maamafih, mücadele teş
kilatı. bu bataklıkların kurutulması jçin 
te5ebbüslere geçmiştir. Eslöden Meğri 

adile anılan güzel Fethiye, Egeyle Akde
nizin birleştiği kıyılarda, yakın istikbalin 
en parlak ve zengin bir beldesi olacaktır. 

On güne yakın bir zamandanbcri 
Siird şehri posta flÜZÜ görmemiştir. 
Hariçle r.ıuvasalası kesilen bir ıeJırin 
ne azim bir sıkıntıya uğnyabileccğini 
tarif ve tasvir etmek güç bir şey de
ğildir. Posta meselesi, şark için haki
katen bir meseledir: Memleket büyük
lerimizden bu derdimize bir deva bul
malarını büyük bir tehalükle istiyor 
ve bekliyoruz. Vaziyet bu §ekilde de
vam edecek olursa, halkta gün geç
tikçe eserleri bariz bir şekilde artan 
okuma hevesi kırılacaktır. 

Bir kan gütme 
davası 

İki kardeş suçluyu zorla 
aldılar ve öldürdüler 

Erzurum (Husust) - Eşkale kazasına 
bağlı Araba köyünden Mehmed ayni köy 
halkından Ahmed oğlu Mehmedi bir tar
la meselesinden dolayı katletmiş, hadise 
adJiyeye intikal etmiş, jandarma mahalli 
vak'nya gelerek Mehmedi tevkif etmiştir. 
Jandarma Mehmedi adliyeye götüıi:ır • 
ke.:ı kardeşlerinin ölümünden müteessir 
olan maktulün iki kardeşi Ahmed oğlu 
Sabri ile Ahmed oğlu Selim jandarma -
nın önüne çıkarak, jandarmanın 'bütiin 
mümanaat ve gayretine rağrrıen kardeş
lerini öldüren katil Mehmedi bıçakla bir 
çok yerlerinden vurmak suretile öldür
müşlerdir. -------

Manisada kadın 
yüzünden cinayet 
Manisa (Hususi) - Çakmaklı köyün

den Mehmed oğlu Ali ile Mehmed oğlu 
Ahmed eskiden aralarında geçmiş olan 
bir kadın meselesi üzerine Ali tabanca
sılc Ahmedi vurarak öldürmüitür. Katil 
yakalanarak evrakile birlikte adliyeye 
teslim edilmiştir. 

un'.11adığın: görmüşler ve kabri kapayıp 
ge .. ı d'· onmüslerdir . . 

Bir otomobi: devrildi, dört 
kişi yaralandı 

Trakyada böcekçilik 
1 
~anisa (Hususi) - Gördüs belediye

:~e ınukayyed şoför Mehmedin idare -
ın· de bulunan otomobil kazaen devril -
~ ıştir. İçinde bulunan Halil ve kardeşi 
~ruıı h ve Mehmed oğlu Ali ile Hakkı 

19 
t'Udunun muhtelif yerlerinden hafif 

b
1
;ette Yaralanmıştır. Şoför Mehmede 

Y olmamıştır. 

Hayrebolu ve Malkaranın 
'l' k· kurtuluşu 

le ırda~ - Hayrebolu ve Malkar:anın 
Ur•uı b tır • uş ayramları sevinçle kutlanmış-

bo} 11alkara'da bir balo verilmiş, Hayre
ltlu~da Çamlıgöl kanalının akıtılmsaı ve 

.telıf açılma törenleri yapılmıştır. 

Edirne (Hususi) -
Her sene Edime ve 
Uzunköprüde koza .... ~---"· 
mektebi birer kurs 
açmaktadır. İki ay 
devam eden bu kurs· 
tan bilgili ustalar ye
tişmektedir. İpek ko
lasının randmanını 

ve kıymetini artır
mak için böcekçilere 
fenni böcek besleme 

.:ısulleri Edirne böcek 
mektebi ile Eriklice 
tohwn evi ve seyyar 
tahrir kontrol me -
murları tarafından 
gösterilmektedir. E- ~ ~ ~ . 

. "E Erzurumde zelzele ğitmen kursundan . . _ . 
duk17Urum (Hususi) _ Şehrimizde ol. - diploma alan 100 köy gencine iki ay ka -ı kozaları yeU§Uren böcekhaneler gezicı 
~el Ça şıddetli ve bir dakika süren bır dar böcekçilik mektebi tarafından ameli, her bir kontrol memurları tarafından 

Z<!le ol b · • b.. kç·lı·k dersı· gösterilmiştir kontrol edilmektedfr. Trakyanın fa\dr 
rek ve muştur. Bir iki günden en sey- nazarı oce ı · . . h .. 

ın.. kısa fasılalarla hissedilen yer scıl- 1 h . h böcekçılerıne er sene parasız bocek to-
""'1lnas Bursanın Pastör usulü i e to um ısti - humu dağıtılmaktadır. Resim Uzunkôp-

ıı,,idd 1 14,57 de hatırı sayılır bir l · · d l b w et g·· t 
1 

stıl eden maruf tohwncu arı en ıyı amız- rüde köy yatılı ta e enon ipek çekme ve 
Jlıı os ermişse de hiç bir hasar o ma-
~~===· ====--======o=========~~l~ık~k~oz~a~Ja~r~ın~ı~T~ra=k~y=a=d=an::'a~lm~ak~t~a~d~ır~.~B~u:=:=k~o:z~a~ç~ekrn===e=v=e==tc=mı~·cz=le=m=e==iş=i=b=a=şı=n=d=a=d=-ır. 

Pazar Ola Hasan Bey DJyor ki: 

Sayfa 5 

Yurdda bayram intıbaları 

• Bitlls'de CWnhurtyet bayramı pek coıtun tezahtıraua kuUulanmıı, havanın da gll-
zel olll§U umuml net'eJ1 bir kat daha artırm11tır. Resimlerden en U&tteki geçld resmı
nı seyredenleri, alttaki tehre davet ed.llen ve ıereflerine ztJafet verilen, mahalli :tıya
feUerlnl glymlf olan kCSyıtUerı, daha alttaki baloy& l§tlrak eden ıehlrınerı, en altta
ki resmi geçlddPn bir safha11 ıöatermektedlr. 

Kars ve I~dırda da bayram nefell ıeçmlşUr. ReslmlerlmJs bayram tenllklertndcn ı • 
ki safhayı .-&ıtennektedlr. 

Aşkalede bfitlln nahiyeler ve köyler halkı şehre inmişler, bayramı toplu blr hal
de kutıulamışlardır. Mekteb talebeleri tarafından blr de müsamere verllmlştlr. Re
simde Halk söylenen hitabeleri dinlerken görülmektedir. 

. 
KÜÇÜK MEMLEKET HABERLERi '==-

Bursa Ballı:evl te.msmerl Lüleburıazda mektep Wt~lerl 

Bursa (Hususi) - Halkevlnln ayda 1tt de- Lüleburgaz (Hususi) - Kırklarell VaUsl 
fn temsil vermesl tarai'lqtın1mıştır. Haslp Koylan yanında Trakya Umuml Mu-

ile;- Hasan Bey; uzun sc
terıerfn hesablamaları ıııös -

Yor ki .•. 

. . . Türk iyede en çok ro
. maıı okUYanlar ... 

... En çok sinemaya gi -
denler genç kızlarmış._ 

Hasan Bey - Tevekkeli 
değil, bir çoğu olmıyacak 
§eyler isterler!-

Kepa htalan rettl3llğl Kültiır Mlişavlri Celal Ferdi ile blr-
Çorludakl çlCWkte yetlfUrllmet üzere Ke- likte k:ızamıza gelerek mekteblerı tefUş et-

pn için yeni bola yanuları alı11DU1tır. mişUr. 
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HADiSELER 
KARŞDSINDA 

İkinciMpia 17 

1 

Babasını öldürmek isti yen 
çocuk mahkemede 

Unutmuş olacaklar 
Şehir tiyatrosunun vodvil kısmında 

cİntikam maçı. oynanıyordu. Vasfi Rıza 
Zobu futbol kalesinde kaleci duruyordu. 
Top bir türlü kaleye gelmiyordu. Vasfi 
Rıza halka yüzünü çevirdi: 

j Kadın gözile A_vrupa 1 

Nis ve Montekarlo , 
Rulet masasının etrafına toplanmış kalabalığa yakla
şınca oyuna nezaret eden yaşlı bir adam bana 

döndü: "Taliinizi tecrübe etmez misiniz?,, dedi. 
Öldürmek istenilen baba mahkemeye b"r istida verdi, 

bu işde karısından da şü.'Jhesi olduğunu bild.rdi 

- Beni buraya niçin koyduklarını ken
dlleri de unuttular galiba! 

Dedi, ve şu fıkrayı anlattı: 
Ya.zan: Muoze~ Talaain Berlrand 

a--
Bakırköy civarında Küçük Halkalı 

çıftliğinde babasını öldürmeğe te§ebbüs 
eden 16 yaşında Hasan ile suç orta~ı 
Mehmedin duruşmalanna dün Ağırceza
d:ı bakılmıştır. 

Dünkü celsede Bakırköy jandarma ka
rakol kumandanı Ali şahid sıfatile din -
lC'nmiş ve hadise etrafında şunları söy -
lcmiştir: 

- Bir gece saat 12 den çok sonra, suç
lunun, babası Mehmed ile, çıftlik sahibi 
karakola geldiler. Mehmed: 

- Oğlum beni öldürmek istedi, bıçak
la yaraladıl:tan sonra kaçtı. Üstüme hü
cum ettiği sırada, yanında yanaşma Meh
mcd de vardı, dedi. Dikkat ettim, hakika
ten adamın yüzü kan içindeydi, başında 
yaralar vardı. 

nu ihbar üzerine derhal hadisenin ce
reyan ettiği çiftliğe gittik. Çiftlik oda -
sında suçluJann cerh aleti olarak hazır
ladıkları bıçak ile, bir balta ve bir de ke· 
ser bulduk. Mehmedin oğlu Hasan Çor
luya kaçmıştı. Suç ortağı yanaşma Meh
medi ise ertesi günü yakaladık, bize Ha
sanın babasını öldürmek için bir tabanca 
satın aldıgını söyledi.. Tabancayı gene 
çıftlik civarında çalılar arasında bul -
duk. 

Bundan 1iOnra yanaşma Mehmedin za
bıta tahkikc.tı esnasında verdiği ifade o
kunmuştur. Mehmed ifadesinde: Hasa -
nın babasını öldürmeğe azmettiğini, 13 
liraya bir kaç koyun satarak bu para ile 
birlikte İstanbula gittiklerini ve taban
ca ile bıçak satın aldıklarını, bunu mü
te"'kib babasının Çorluda bulunan çift -

liğine gittiğini, oğlu Basanın da kendi-
sini takib ettiğini, ancak Hasanın tasar
lac?ığı şeyi Çorluda yapmıya imkan bu -
lamadığını ve tekrar Bakırköy civarın -
daki mer'aya dönüşünde bir gece uyku 
esnasında babası,nı öldürmeğe teşebbüs 

ettiğini söylemekteydi. Gene bu ifadeye 

* 
Bir kışlanın bahçesinde bir kanape var

mış. Kanapenin yanında daima bir nö
betçi beklermiş. Bir gün kışlaya yeni bir 
kumandan gelmiş .. Kanapenin yanında 
nöbet bekliyen nöbetçiyi görmüş; sor-
muş: göre bu teşebbüs babasının uyanmasilc 

akim kalınca, Hasan kaçmış, suç ortağı - Sen burada ne bekliyorsun?. 
Mnhmed drı bu vaziyet karşısında kaç - Nöbetçi: 
mıya teşebbüs etmiştir. - Bilmiyorum! 

Suçlu Hasan ise mahkemede cürmünü Demiş. Kumandan kışlanın yeni, eski 
te\•il ederek: bütün zabitlerini, çavuşlarını, neferleri-

- Babanı beni dövmek istemişti, elin- ni çağırtmış, hepsine ayrı ayrı sormuş; 
den kaçayım derken onu yaraladım, de- hepsi de: 

m!•'tir. • - Biz bildik bileli burada nöbetçi 
Duruşmanın sonuna doğru yaralanan bekler! 

babanın mahkemeye gönderdiği ~stida Demişler .. Kumandana merak olmuş. 
okunmuştur. Mehmed bu istidasında ke!'l- Kışlanın eski kumandanına ondan daha 
disinin de müdahil sıfatile mahkemeye 

1

eski kumandanına müracaa~ etmiş, niha
kabulünü istemekte ve hadise hakkında yet altmış yaşını geçmiş bir çavuş müte
karısı Hanife ile kardeşi Salihten şüp - kaidi mcseieyi anlatmış: 
heJendiğini beyan etmektedir. B" t iht d · k · b 

- ır ar e, emış, o anapeyı oya-
Mahkeme, Mehmedin mahkemeye mü- şlardı y · b 

1 
k kimse 

0 • · 1 . . m1 . enı oya ı anapeye -
oahıl o arak ıştırak talebini kabul ctmış t ·· t•· k. 1 · d" b. ··b t · 

·~ . urup us u ır enmesın, ıye ır no e çı 
ve dıger şahıdlerin celbi için duruşmayı d"k · l d" K · b k d k 

k " b · 1 ı mış er ı. anapcnın oyası uru u • baş a gune ırakmıştır. .. . . 
.. . ,. tan son.ra nob~tçıyı kaldırmayı unutmuş 

Komunıst.t k suçl uların111 o;pcaklar.> 

mu hakem el eri 
Komünistlik suçundan maznun bulu -

nan Nazım Hıkmet, doktor Hikmet v.s. 
ni::l duruşnıalarına Ağırcezada hafi ccl -
sede dün de devalll edilmiştir. Dünkü ce!
SPde müddeiumumi Remzi mütaleasını 
serdetmiş ve dava son safhaya varmış -
tır. 

* 
Bizim g~zetede, cKadınları E:sırgeme 

Derneği> ne aid çıkan yazıları okuduğum 
zaman Vasfi, gözümün önüne geldi. Top 
uğramıyan kalenin direğine yaslandı ve 
ayni fıkrayı bir kere daha anlattı. 

ismet Hulusi 

MontekaTlodan biT manzara: Me§htı1' 
b" iki Gittiğiniz memlekette yalnız ır 

gün mü kalacaksınız? Eğer oranın ya
bancısı iseniz ve sizi gezdirecek ah~a~
larınız yoksa, hiç durmadan otelinızın 
sahibine müracaat ederek bir seyahat 
accntasının adresini isteyiniz. Bu ac~~
talar, kenfü hususi otokarlarile hergun 
mı.:htelif gezintiler tertib etmekte ve 
seyyahları daha ucuz fiatla gezdirmek-

Diyarı bakır - Irak hattının 
temeli Büyük Şefin 

huzurunda atıldı 

Ufak paralara 
Dair m al,y 11nin 
Yani bir tamimi 

(Baııtarafı ı.inci sayfada) 
dfln çelen maliımatı nazarı dikkate altın 

Maliye Vekaleti yeni tedbir alarak ver
diği kararı alakalılara şu suretle tebliğ 
etmiştir. 

tedirler. 
Niste yalnız üç gün kalacağım için ben 

de böyle yaptım. Otelci kadın .elime 11-

zun bir liste verdi ve ben bu lıstede en 
çok enteresan bulduğum iki . gezintiyi 
seçtim: Biri sabah saat on~a Nıste~. kal
karak cBüvük korniş• demlen ve dunya
nın en gü;el mam.aralı yerlerinden biri 
olduğu herkesçe tasdik edilen sahil bl)
yunu takiben Montekarlo, Manton ve 
sai.'reyi gezmek, Monakonun meşhur 
cBahrimuhit hayvanları• müzesini ziya
ret etmek ve ta İtalyan hududuna kadar 
gitmek; ikincisi ertesi sabah gene saat 
o:ıda hareketle Kan şehrine ve oradan 
vaourla Lerins adalarına gitmek. 

(BaştaTafı 1 inci sayfada) 
kumet bahçesini, caddesini ve bütün so
kaldarı doldurmuştu. Atatürk hükumet 
konağında iken ve buradan ayrılırken 

coşkun bağlılık ve sevgi tezahüratı yapıl
mı~. yolunun üzerine çiçekler serpilmiş
tir. 

Valilerden jzahat 
Atatürk müfettişlikte müfettişliğe bağ

lı valileri kabul ederek vilayetlerinin u
mu mi vaziyetleri hakkında izahat al -
• 1 aJ.ar. 

Müteakiben yirmi sene evvel ikamet 
buyurmuş oldukları Seman köşküne gi
derek bir taat kadar orada kalmışlar ve 
o zamana aid bazı hatıralarından bahis 
buyurmuşlardır. 

Tayyare istasyonunda 
Atatürk tayyare meydanına gitmek il

ze!·e buradan aynlmışlar ve yolda sur
dan çıkarken bir müddet tevakkufla sur 
ve Urfa kapısı denilen şehrin bu met -
halinde tetkikatta bulunmuşlardır. 

Umumi müfettiş Abidin Özmen sur ve 
kapı üzerindeki tarihi nakış ve san'at e
serleri hakkında izahat vermiştir. 

Şehri istasyona bağlıyan geniş bulva -
rın bu noktasında sur, kapı ve diğer es
ki eserlerin muhafaza ve korunması hak
kında bazı emirler veren Atatürk bura
dan ayrılarak tayyare meydanına ~el -
m!şlerdir. Tayyare alayı kıtaatı tarıılm
dan selamlanan Atatürk tayyarecileri -
mfzin önünden yürüyerek geçmişler ve 
iltifatta bulunmuşlardır. 

Müteakiben tayyare alay~ kumanda
nının, tayyarecilerimizin yetişmeleri, ıı
çuşları ve hangar tesisatı hakkında ver
diği izahatı dinledikten sonra ist asyona, 
hususi trenine avdet etmişlerdir. 

Halk Büyük Şefi geçtiği her yerde, 
coşkun tezahürlerle selamlamakta ve 
alkışlamakta idi. Herkes seviniyor, yaşa 
Atatürk, varol diye bağırışıyordu. Diya
rıbakırlılar, Atatürkü bağırlanna bas -
makla en büyük ve en mutlu günlerini 
yaşıyorlar. 

Diyarıbakır - Irak hatfl 
Diyarıbakır 16 (A.A.) - Bueün sa-

at 16 de Diyarıbakır _ I rak ve İran hat l - Filhakika bu paralar önümüzdeki 
tının temel atma merasimi yapılmıştır. ayın başında tedavülden kaldırılacaktır. 
Zaten inşaatına başlanmış olan 11attm Ancak bu tarih mebde olmak üzere da
töreni Reisicumhur Atatürk'ün Diyarı- ha bir sene müddetle bu paralar mal -
bakırda bulundukları ikinciteşrinin sandıkları ile hazinenin veznedarlığını 
16 ocı salı gününe tehir ve tesadüf et- yapan Merkez ve Ziraat Bank.al.arı t:ı -
tirilmiş idi. Törende Başvekil Celal Ba,. rafından tediyat ve mübadele ıçın kabul 
yar, Dahiliye ve Nafia Vekilleri, meb· olunacaktır. 

Bu yazımda okuyucularıma Akdenizin 
en güzel kıyıları olan bu yerlerin hari
kul3deliğin\ anlatmağa çalışacak deği
lim; kendilerine dftha ziyade gördüğüm 
§eyleri söylemek istiyorum. 

uslar, Abidin Özmen, Çctinkayanm da- 2 _ Binaenaleyh bu ayın sonuncu gü
vetlileri ve hemen hemen bütün Diya- nü bahsolunan paraları ellerinde bu -
rıbakır ~a~~ hazır ~ulun~u~.lardır. 

1 

lunduran vatandaşların hiç. bir telitşa 
A taturk un hususı trenı toren ma - diışmt?lerine mahal yoktur. Zıra bunlan 

halline yakın bir yerde bulunuyor \'e daha bir senelik zaman içinde her han
Büyük Şef töreni yakından takib bu - gi bir malsandığı ile Merkez ve Zir&at 
yuruyorlardı. Bu sırada tayyare ala - Bankaları gişelerine ibraz ederek teb -

* Dünyanın en meşhur kumarhanesi O· 

yına mensup bir filo uçuşlar yapıyor • dil edebilirler. 
du. Başvekil Celal Bayar küreği ala -
rak açılma töreni dolayısile dikilecek 
abidenin temeline konulacak vesika ve 
parayı muhtevi torbayı toprakla ört -

lan Montekarlo gazinosuna girmek sey
yahlar için serbesttir. Birçok servetlerin 
yok olduğu. birçok fakirlerin servet sa
hibi olduğu bu yerlere girerken içimde 

tül er. 
Atatürk 

Bundan sonra Atatürk'ün treni me
rasim mahallinden istasyona doğru ha 
reket etmiş ve Atatürk'ün ayrılması i
le sahada sürekli ve devamlı bir alkış 
başlamış ve Atatürk'ün istasyona mu
vasalatına kadar devam etmiştir. Baş -
vekil, Vekiller ve hazurun da istasyona 
gelerek istas.Yon binasında hazırlanan 
büfede izaz ve ikram edilmişlerdir. 

Atatürk istasyona geldiklerinde Baş 
vekil ve Nafia vekilini tebrik etmişler
d:r. Büyük Şefin ve istasyonun etraflı 

nı saran halk zaptedilmez bir tehalük
le mütemadiyen, cyaşa varob diye ba
ğırıyor ve olduğu yerde çırpmıyordu. 

Atatürk müteakiben istasyon bina -
sını gezmişler ve üst kat tarasalarınrla 

Özmen tarafından istasyonla sur ara
sındaki geniş sahada kurulmakta olan 
yeni şehir hakkında verilen izahatı din
ledikten sonra mütemadiyen kendile -
rini alkışlıyan halkı selamlıyarak va -
gonlarına avdet buyurmuşlardır. 

Elitzir.e hareket 
Diyarıbakır 16 (A.A.) - Atatürk 

refakat ve maiyetindeki zevat ile bir • 
(Devamı 8 inci sayfada) 

3 - Bu meyanda anahtarları bankada hafif bir telaş vardı. Salonlardaki vitrın-
bulunan kumbara sahiblerinin de ta - le:r içindeki kıymetli mücevherlere ve 
sarrufları me~nmda bulunan bu pa - nadide eşyalara biraz sıkmh ile bakt•m. 
raları değiştirmek için bankalara. te - Kim bilir hangi zavallı haris adaml arın
hacümle müracaat etmekte oldukları dı bunlar .. Kim bilir dünyanın hangi u
anlaşılmaktadır. Anahtarları banka - cundan buraya gelmişti ve kim bilir bu
larda bulunan kumbaralar bankanın radan nereve ve kimin eline düşecekti? 
kasası mahiyetinde olduğundan bu ka- Gündüz ~lduğu için salonlar oldukÇa 
bil tasarruf erbabının da endişesine tenha .. yalnız büyük masalarıu etr.afm
sebeb görülememektedir. Tesbit edilen da kumarcılar eksik değil. Oyundan zi
bu bir senelik müddet i~inde boşal tı • y~rle oynıyan1ara bakıyorum. Gözlerinde 
lac<ık kumbaralarda zuhur edecek hırı:, vüzlerinde hırs, ellerinde hı rs var. 
bronz on ve nikel yirmi beş kur~şluk- 1 BPnl;rın hepsi bu hırslarını sade ve t.1-
ları bankalar tebdil ettireceklerdır. b:i bir tavır altında gizliyebilcc~k kadar 

4 - Ayrıca tramvay, elektrik, sine- maharetli birer aktör. Oyuna nezaret e
ma ve vapur gişeleri gibi mahallerin den yaşlı adam, yüksek koltuğunda doğ
bilet ve saire bedeli olarak halktan a - rularak bana baktı: 
lacakları bu gibi paraların tekrar pi - _ Taliinizi tecrübe etmez misini.z? 
Yasaya vaz'edilmiyerek günü gününe k · b" d f 

Yalnız beş fran ver!p ır e a oyna
mübadelesi muvafık görüldüğünden i-
cab eden müesseselere bu hususta der
hal tebliğat yapılması için Ankara, İs
tanbul, İzmir defterdarlıklarına tali • 
mat verilmiştir. 

Eski 'bir ma:iye veznedar1nm 
cezası affedildi ... 

Ankara 16 (Hususi) - Hapse ve para 
cezasına mahkOm eski maliye veznedarı 
Hulılsinin hastalığına mebni geriye ka -
la:ı cezasının affı İcra Vekilleri heye -
ü nce kararlaşmıştır. 

yınız. 

Bilaihtiyar ve benden çok kuvvetli lıir 
hisle elimi çantama götürdüm. Bir 3arı\~e 
sonra benim beş frangını da yüzlerce 
frank arasına katılmış ve rulet dönmi.iş
tü. Bittabi bir şey kazanmadım ve b5y
le olduğu için göğsümdeki helecamm 
dindi, rahatlandım. Kazansaydım be1ki 
benim de içimi bir servet hırsı bürürdü, 
belki ben de bu hastalığa tutulurdum. 

İçerideki salonda bakara oynuyorlardı. 
O masaya da yaklaştım ve burada her
kesten ziyade genç bir kadın göziime 

kumarhanenin uzaktan görünii§Ü. 

çarptı. Omuzlarına, kayıdsız bir surette, 
kıvrnetli bir kürk atmıştı. Bu sıcak hava• 
da niçin üşüdüğünü yüzüne bakar b~k
maz anladım: Bu kadın mutlaka geceyi 
bu masa başında geçirmişti. Gözlermm 
etrafı mor bir halka ile çevrilmiş, yanak
larının rengi uçmuştu. 

Oynarken öyle canından bezgin bir 
hali vardı ki bu solgun başın içinde bir 
dram yaşadığı hemen belli oluyord:.ı. 
Vaktim olsa orada uzun zaman kalıp bu 
kadını tedkik edecektim. Fakat klavuzu· 
muz acele ettiği için bilmecburiye salon· 
dan çıktım. 

* Monako prensinin Bahrimuhitte avla
dığı cesim balıkların ve deniz hayvanla
rmın bir araya toplandığı müze, dünya
da eşsiz bir müzedir. 

Daha ilk salona ayak basar basmaz 
prensin Bahrimuhit sularını aşan vapu
ru ve bütün av malzemesi ile karşılaşır
sınız. İçerki salonlarda, balina iskeletıe
ri"ldt:n tutunuz da, büyük denizlerin al
tında veya üstünde yaşıyan binlerce b:ı.

lığı, hayvanı, kuşu ve nebatı, bazısrnı is .. 
kelet halinde, kimisini doldurulmuş, ki
misini de kavanozlar içinde görürsünüz. 
Hangisine bakacağınızı, hangisinin önün
de daha fazla duracağınızı seçemiyecck 
kadar derin bir hayret ve alaka içinde 
salonları dolaştıktan sonra bir asansör 
siıi alıp yerin altına indirir. Burada dün
yanın en zengin akvaryumu vardır. 

Cesim saıayın izbesinin duvaıılan b~
tanbaşa bir nıetTe mikabı ve daha fazla 
büyüklükte hücrelere. ayrılmıştır. Bura
larda muhtelü balıklar, kendi muhitlc
rfrıdeki nebatlar arasında ve deniz suyu 
içinde yüzüp durmaktadır. Bu hücreler, 
hususi makineler vasıtnsile denizden su 
aL'Tlaktadır Korkunç bir büyüklükteki 
kaplumbağalar için ayrıca havuzlar ya
pılmıştır. Duvara gömülü ve deniznttı 
manzarası gösteren hücreler içindeki Jıa

lıkları, nebatları, sünger ve mercana ka
dar deniz altında y:tşıyan her şeyi so~r

ıetmek içir. en az bir saat karanlık kori
dorlarda do!aşmak Uızımdır. Hele kimisi 
cok zarif kadifeden emprime bir elbise 
giymiş, kimisi de tülden kanadlara hü• 
rü::ımüş gibi nazlı nazlı yijzen balıklar· 
öt.ünde birkaç dakika durmak ve duvara_ 
yapışık olan etiketteki tafsilatı okumak 
iıotl.!rseniz bütün bir gün orada kalmak 
icab eder. 

Şurasını da söylemeden geçemiycce
i!1m· Ne eski hükümdarlara aid hatJra
l~rl~ dolu saraylar, ne müzeler. ne clıC? 
insanların yaptığı harikulade eserler 
b.-nde Mo112ko müzesinin yarattığı hC'ye
carı ve aHikayı uyandırmadı. Burası büs
bütün başka bir fılem, başka güzel, ba~ka 
fevkalfıde bir alem. 

* Son bir iki senedenberi yazın en zrn· 
girı A vnıpalı ve Amerikalı ailelerle do
lu olan K.ın şehrini kızgın bir güneş al· 

(Devamı 8 inci saufac!a l 



SON POBl'A 

1 Son Posta'nrn Reslmll Zabıta Hikayesi 
"Ben bir tımarhane kaçkınıyım/,, 

Taksim merkezinde 
Tünelde bulunan cesed Beni Pangaltıdan getiren polis memuru " Haydi 

kumandan, Allah şifalar versin! ,, diyerek ayrıldı 
ve merkezde yalnız başıma kaldım 

Röportajı yapan: Faruk Küçük 

iolfa "k.omüeri ıigaruını yakar .. 
en, ınilfettiJe dönerek: 

- Hatta tatili pek iyi geçti. Size de 

dıneşguı olacak bir hldise çıkarma· 
1k, dedL 

\tarını 
llıiaer ııaat sonra müfettif ile kcr 
lar • tOııelin intihasuıda bulunuyor· ,a:_ Tünelden çıkanlan cesede 

§'lılar. 

llilf,~-
lltyeyİ .... cesedin üzerindeki batta· 
...... ~Çekerken, komiser: 
'" b ile hiç ıeçtnemezlerdi. Bu• 

erkea bWr, dedi. 

hl'am 'bU esnada telefon çaldı. Mtl· 
fettiş, ışitUklerine inanmamış gibi: 
_ Ne! diye haykırdı. Tünelde bir ölü 
mü bu1undu? Ala, doktoru çağırınız. 
Ben de hemen geliyorum. 

Orada bulunan polis: 
- İhtiyar Mister Kuk'un cesedi. Za· 
vallı galiba tünele girmiş ve başı ray· 
Iara gelmek üzere yere uzanmış. Ma· 
kinist te tünelin karanlığında bittabi 
önünü görememiş olacak. Başı kesil· 
mif olarak bulduk. Bulan da bir a .. 
mele... dedi. 

Müfettiş, battaniyeyi tekrar cese. 
din yüzüne örterken mırıldandı: 
- Bu civarda 1922 senesindenberi 
hiçbir intihar vak'ası olmamıştı. İşin 
ıçinde belki de başka bir gey -var. 
Kuk'un karıs:t,Jll da sorıuya çekelim. 
Bakalım ne çıkarırız? 

Komisere de: 
- işte iş çıktı, dedi. Bir vak'a 
haber alındı. Ben çıkıyorum. İstersen 
ıen de gel. 

Müf etti§, yanında komiser olduğu 
halde tünele girdi. Feci vak'anm ce
reyan ettiif yere kadar ilerledi. Son· 
ra cebinden elektrik llmbasını çıka
rarak yaktı. Bu aydınlıkta rayların 
lzerindı koyu bir leke gördü. 

Komiserle mUfettiı konuşarak 
Kuk'un evfne doğru yürüdüler. 

<Tercllme n lktlbaa hakkı mahfuzdur) 

28 -
Gürrrrrrrr 
Cevizler caddeye ... Bakkal: 
- O. Gameton Antiteos 
Diye dışan fırlıyor. 
Bakkal bağırmakta devam ediyor: 

- Utanmazsınız bu cevizlere tekme 
vurmağa? Vire polis efendi siz olsun 
bu adamın yaptığım görüyorsunuz. 
Dava ediyorwn bunu .. 

. Hiç oralı bile değilim. Adamcağı -
za vaziyet anlatılıyor. Tabii yelkenler 
:suya iniyor. 

Polise <lönüyorum: 
- Ağabeyciğim, diyorum, kolumu 

bırak ... 
- Nasıl ötekine berikine saldınr 

mısın? 

- Bırak .. vallahi bir şey yapmam.. 
- Ama bak bir şey yapacak olursan Taksim meydanından geçer1een 

k~ı~am so.nra. Bu defa adamakıllı çıkıyoruz. İşte en tehlikeli yer. Yiirc-
poverım senı.. . . . ğim kopacakmış gibi çarpıyor .. 

Arkama bakıyorum, Melık. ~ır baylı Komiser kağıdı alıyor, okuyor, yü-
uzaklaşmış. Hınzır kaçmak ıçın baha- züıne bakıyor: 
ne anyor. . - Ne o? diyor. Ne yaptın?. 
, Duruy~rum. Polıs de duruyor. Etra· - Hiç efendim .. 
fıınız~alci meraklılar da hakeza!.. - Hiç olur mu?. 

Polıs soruyor: - Hiç efendim.. ben deli değilim .. 
- Neye durdun? Ya dün akşam ld 1 G"' lükl'" k - yı ız arı saımana 

. - oz u açıyor... ne diyelim?. 
- Kaçmaz... Kağıdın altına bir şeyler yazıyor. 
- Kaçıyor.. Tekrar kaleme iniyoruz. Mua\ ııı oru-
~eliğe do~ru koşmağa 1baş~ıyorum. yor: 

•Polısle bekçı de cdur, dur.• dıye ar - _Nerede oturuyorsun? 
\kaından koşuyorlar. Nihayet Meliği e- _ Büyük Duracı sokak 78 numara· 

j 
linden yakalıyorum: da .. 

- Yürü, yürü hain.. - Peki otur bakalım .. 
Melik: . .. W• • Kağıdı alıyor. O da altına bır ~eı ler 

, - Aman Faruk dıyor, yuregupe ınc· yazıyor. Göz ucile bakıyorum .. 
\!ek bırak ben~.! .. _ .. , Tahkik memuru Naime havn'e etmiş, 

- Olmaz yuru, yuru. şimdi beklemeli. Etrafıma bakı..yorum. 
- Bırak Allah aşk~a! Allah polislere kolaylık versin. Otur-

, Bırakır mıyım?. Elınden yapı.şmış duğum müddetce kalem odası arı kova· 
çekiyorum. nı gibi işliyordu. 

Polis müdahale ediyor: Paltosu çalınan, kocasile kavg.ı eden, 
- Beyefendinin kolunu bırak.. komşusuna küfreden, ikamet te/keresi 
- Bırakmam, kaçar. yaptırmak isteyen ve daha ne bileyım 
- Kaçmaz, ben kefalet ediyorum.. bir sürü işler için. gelen gelene ... 
- Peki öyle ise, fakat önümden yürü Zavallı muavin kimine tatlılıkla, ki-

elini bırakıyorum. mine de sertlikle meram anlatmağa ça· 
Yolumuza devam ediyoruz. balıyor. Bir de polislere aksi derler. 
Şimdi Altınbakkaldayız. Burada da Böyle sabahtan akşama kadar değil, 

bir bakkalın çuvalından bir avuç mer· yarım saat Taksim merkezinde mua
ciınek alıp karşıdan gelen bir bayanın vinlik veya komiserlik yapsanız, ali· 
elini tutup avucuna kokuyorum. Polis mallah ya çıldırırsınız, yahud bütün ge-
tekrar müdahale ediyor. !enleri sopa ile döversiniz. 

Taksimde mekteb arkadaşlarımdan, - Ooo Faruk, bu ne hal yahu? Ne 
şimdi Ziraat Bankasında müfettiş olan oldu sana? 
Nihad Cemale rastlıyoruz. Bu, ev sahibim Cevaddı: 

- Nihad! diye sesleniyorum.. - Hiç! dedim. 
Bakıyor, tanıyor, fakat görmernez1i.. - N~ oldu söyl~sen e can m?: ., 

ğe geliyor. . - Bılmem, benı buraya getırdııer 

Öyle ya, bir polisle bir bekci arasın- ışte.. . 

d 
"d d 

1 
k" k' kt b Benden sadre şıfa verecek bir ce\ ab 

a gı en a ama ve ev ı es ı rne e 1 kt ·· · d. . · 
ukadaşı olsun selam verilir mi? ama an"tt~mı ını kesince, mua\ ımP 

yanına gı ı: 

Etra~ım yavaş yavaş kalabahklaşı- _ Ne olmuş?. 
yor. Bırçok tanıdıklar: Muavin yavaşca kulag· f l d · 

N ıd , ına ıs a ı. 

- e var, ne o .un· - Çıldır:rmş .. eskiden de böyle hal-
- Kavga mı ettın? }eri var mı idi? 
- Tramvaydan mı atladın? - Eskiden de pek sağlam akıllı de-
- Yol parasından borcun mu var? ğildi amma, son günlerde bütün bütün 
Diye sual soruyorlar. Nihayet Tak- azıtmıştı. 

sim karakolu gözüktü. Kalemden içeri Söze karışıyorum: 
giriyoruz. Bizi takib edenler dışarıda _ Ben deli değilim .. 
kalıyorlar. Cevad soruyor: 

Allahtan, muavin Nejad yok. Yerme _Şimdi ne olacak? 
kır saçlı, güler yüzlü biri gelmiş. Beni _ Evrak tahkik memurun h .. 1 
tanımaz .. Tehlike yok d~ekt~r. Yalnız edildi. Onu' bekliyoruz. Rapor~nua~:z~ 
mukayyıd Enverle Abdulkadır odada· sın, Pangaltıya iade' edeceğiz. • 
lar. Soruyorum: 

cNe olmuş?• der gibi yüzüme bakı- - Oradan ne olacak? 
yorlar. Beni getiren polis tezkereyi u- _ Hastaneye gönderirler. 
zatıyor ve imzalatıyor: _ Mükemmel şey .. 

- Haydi Bay Faruk, Allah şifalar Komiser: 
Müfetti• Kukun orada bulduğu bir resmine bakarken karısı devam ediyordu: versin! :r - Kendi arzusile tımarhanevc git-
- Aramızda cereyan eden ufak bir m ünakapdan sonra birdenbire kızdı. - Ben Faruk değilim. mek isteyen bir deliye de ilk defa te· 

l.tüfettf. A akkabılarını giydiği gibi çıkıp gitti. Onun her zaman olduğu gibi spor yap- - Haydi kumandan Allah şifalar sadüf ediyorum, diyor. 
~ ağı~ n.e komiser, madam Ku.. m~k için klübe gittiğini zannediyordum. Aklıma nereden gelirdi ki böyle bir versin öyle ise! Kapıdan, ihtiyar, güler yüzlii bir po-
..... l.~U .. th· bır _halde buldular·. d d Z 11 bedb ht Bekci ile çıkıp gidiyorlar.. lis giriyor, Cevad hemen yerinden fır-

4"1 _ çılgınlığa te-bbüs edecek. Rüyam a görsem inanmaz ım. ava ı a Ş d k •nıatına 1f. ınuthi§! diye içini çekerek v- im i Ta sim merkezinde yapayal- lıyor: 
a la ıa ğa başladı. İntihar edeceğini Kuk! ,nızım .. muavin kağıdı okuyor. Mukay- _ Aman Bay Naim, şu bizım arka-

~~ın~~d~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~yidEnvffbiri~emle~~ffcr~: dqın ~~~ o~9k. Bak, s~a ha~le 
/( 

o · Müfettiş haklı icli. Filhakika hddise cinayetti, kadın koca- - Otur bakalım, diyor. etmişler .. 
nıııe-rıe müfetti". tarladan geri döndüler. Müfettiş: 1 k f tt' R · z Muavin kag"ıdı okuduktan sonra mu- Zavallı memur, soluk almndrn kal!:ı-

cf - B ,. · z sını öldürmüştü. Miifetti§ bunu nası eş e ı. esım ere " ~ 
Ugu gib· ay komiser dedi. Doktora söyleyiniz, her şeyı 0 • dikkatle bakınız ve bulma~a çalışınız. Anlıyamazsanız 11 inci kayyid Abdülkadire: dı alıyor, okuyor. Cevad

1

a bir ~ev er 
lıcQ y 1 kabul etmesin Muayenesini iyiden iyiye ve -etraf- - Al, diyor, bunu komisere çıkar. konuşuyorlar ve yazmagwa baı::1 ıyor. 

Qpsın. J • • . '. sayfada hallini bulacaksınız. ., ~~___;:ı---~___:~""""'~ .... ~~-......ı:......Mu_~~~~~~~~~-L-=:=.!.:::.:---.... ------~------m!!!!!'--'!~~~~~~~~~L_~İ~kın~·~c~ik~o~m~is~e~r~B~a~y Nacinin yanına (Arkası var) 



Kadın gözile 
Avrupa 

(Bap,arafı 6 ncı sayfada) 
tında gezdikten sonra küçük bir iskelede 
gene minimini bir vapura bindik. Deni-

SPOR ya ba r- Ira hattının 
temeli Büyük Şefin 

huzurunda atıldı zin üstüne gümüş dökülmüş gibi idi. Türkiye Başpehlivanı Hindli ile bu Pazar yapacağı 
Birdenbire bana, Burgaz adasından Bü- b k • • d • •• •• •• 
yükadaya gidiyorum hissi geldi. Deniz müsa a a netıcesın en emın gorunuyor 

(Ba§tarafı 6 ncı sayfada) pıla.cak temel atma gününde lütfen Diyarı- tıpkı bizimki gibi durgun ve mavi idi. Görmlyenler için rund ma.anllanna dö - yorum11 demesi üzerine şahlanan TekirdaiJl 
likte bu a~am 18.45 de Elaziz'e mü - bakırı şerenendirmekle demiryollarına ol - Kana bir çeyrek saat mesafede olan nen Fazzal Muhammed dördüncü ve son gÜ- bir ~u Hava Kurumuna gltml§ ve en ıtü -

. . . duğu kadar DlyanbatırWara dn olan muhab reşinl bu hafta Türkiye Bqpehllvnnı Tekir. çük bir menfaat gözetmeksizin Hindli ili 
tteveccıhen ha~eket etm~lerdı_r.. . bet ve alakalarını bir daha. ve bizzat teyld Sent Margarit ve Sent Onura adalan, dağlı Hüseyin ile yapacaktır. güreşeceğini ve bu işe tavassut etmelertıd 

Hareketlennden evvel valının valı etmiş bulunuyorlar. hiç şüphesi?. ki bizim adalanmızdan da- Namı ve şöhreti dlllere destan olmuş bir söyle~tlr. 
ıkonağında şereflerine verdiği çayda bu Demiryollarının ehemmiyeti ha az güzel; fakat bunların çmnları yem- pehlivanı memlekete getlrlrken onun yapa - Memleket eftAn umumlyesl üzerinde çok 
lunmuşlardır. Arkadaşlar: yeşil ve pml pırıl. cağı müsabakalan lAylk olduğu şetUde sağ- karışık "bir iz bırakan Hindli ile karşılaşma~ 

8 k · ı· f k Atat" k 1 bir esil 11 d mlr ll lBma ba~lamıyıı.n organizatörlerin birblrl. fi- yı her ne pahaaınn olursa olsun kabul edell 3ŞY0 1 in nu U ur • evve .. ce v e e c e yo ~- Her iki adada pek az ev var ve ikisi de 6 

rı memleketin tu!ek.ten ve toptan daha mu- zerine gelen hataıan neticesidir kl son gü - b~ pehlivan Tekirdağlı Hüseyin dün isttııı-
hlnı bir emniyet silahıdır• buyurmuşlardı. yazın talebe kampı olarak kullanılıyor. reşler, içinden çıkılmaz bir hal aldı. bula geldi. Diyarıbakır 16 (A.A.) - Diyarıbakır -

Cizre hattının açılış töreninde Başvekil 
Celıil Bayar aşağıdaki nutku söylemiş -
lcrdir: 

Bu defa ll/teşrlnlsani/1937 de Büyük Mi' Birincisi tarihi hapisanesile, ikincisi de Son güreş mevsiml içinde yaptığı müsa - Kendlsile konuştuğum zaman: 
let Meclisine karşı da cCumhurlyetln ilk se- manastırile şöhret alınış. bakalarda bütün hüsnü niyetine rağmen •- Öyle zannediyorum k1 Hindli istan -
nelerindenberl dikkatle, ısrarla uzerlnde dur Fransa tarihinde karanlık kalmış ve ho.lka, hakeme, rnkibine karşı hırçın ve ol- bulun havasından mı, suyundan mı bllmlyO-
d ğu d iry ll f .. ., .... t s1 U h dukça rirkin hareketlerde bulunan Mült\yl - rum, galiba burada mükemmel idman etınif u muz em 0 arı ~ 1 yase e - hala bugün esrarı rnzfilememiş efsaneye ,.. 

Küreği elime aldıktan sonra bu se - deflerlne ulaşmo.k lçln durmadan haşan ile y- mln değil Hlndllye karşı, hiç olmazsa bir olacak. Tekirdağıııdan gelir gelmez Ba'Vll 
vinçli gündeki tahassüslerimi ifade ar - tatbik edilmektedir. Şart ve Cenupta Sivas, bcnziyen bir vak'a var. Sözde kral on müddet güreş minderine çıkanlınaması lll - Kurumuna gittim. Kendilerine sBz verdlğiJll 
zu..~.mdan kendimi kurtaramadım. Dlyarıbakır gibi büyük menzillere varan hn.t- dördüncü Lui'nin bir kardeşi, annesinin zımdı. gibi bu haftn güreşe hazır olduğumu sö•r 

Iar geçen yıl 1çlnde Sivas - Malatya ile mı - hışmına uğramış ve genç yaşında yüzüne Hindli ile MüUl.ylmln bir tesadüf eseri o- ledl.ıı(. Bugün son idmanımı yapacağım. au-
Sevincim büyüktür. Bugu-n resmen tö- 1 ü k ~ı ım 1 b d re"ı .. nasıJ bir neU ıı;. bil ıııı snlo birbirine bağlanmıştır. zonguldah var- demir bir maske takılarak bu hapisane- arak ç defa a.9 .. nşmış o a annı ura a ~· ceye varacaı;,ını eme · 

renini yaptığımız bu inşaatın nafia ha - m"' olan hBt dahi b ..... ,.in k" · ha.vz"sı uzun boylu yazmağa lüzum yoktur. dedi. ... u ... n.. omur .. - deki zindana atılmıc:, senelerce sonra 
ya+ımızda çok es.ıslı ve mühim bir mev- nı ~ vatana bağlamış bulunuyor. Sivast.an Y Tekirdağlı Hüscylnln pek haklı bir suret- Tekirdağlı Hüseyinin, JAndllyl gözüne 
kii \ardır. Bizi iki komşu ve <lost mem - sonra şarkn doğru uzanıp gitmekte olan hat- B:ıstile ve oradan da darağacına götü- tc iddia ederek ileri sürdüiü bir meseleyi kestirdiği, ona knrşı büyük blr galebe teınlll 
IekC't:n hududuna ulaştıracaktır. Ve şüp- tın da 1lk menzili Dlvrlğe varmıştır. Bu kol rülmüş. vaktlle nazan itibara almıyan organizatör- edeceği biraz heyecanlı olmasına rağmen h• 

önümüzdeki yıl Erzlncana ulaşmış bulunacak- Sent M.argarit adasında yüksek bir ler, m~ekette yeni haftan canlanmakta llnden belli idi. _ _ 
he:siz bu yollnr geçtiği bölgede iktısadi Hlndll de nedense bir turlfi H ını g&-tlr. Dlyanbakırdan şarka uznnacak. hattın da kaya üzenne yapılmıc:ı olan bu binayı olan serbest güreşi de az kalam söndürüp usey 
h:ıJatta olduğu kadar içtimai hayat fı - in"""llla b<>•Janm•.t-ır )' gldece'"'Ardl. :zünde büyütemiyor. Bize geUnce sadece aa-

_., ...,. 
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" ·• g<'zerken, demir maskeli adamın yıllarca .ıuı; 
zerınde de ilerleme vücuda getirecektir. Beyanat ve tebşiratında bulunmuşlardır. Tetlrda~lı Hüaeyln dün olduğa gtbi bu- leb orada ise ar§ın burada diyoruz! .. 
Bütün bunlarla beraber sevincimizi arttı- İşte başlanmış bulunan bu inşaatın törenini içinde yaşadığı taş mahpesi, bu mahpesin gün de uıuorta ""' apaçık söylüyor: Ömer BesiDl 

rnn diğer şerefli bir mesele vardır, 0 da: bugün yapmış bulunuyoroz. Hükiimet prog- üç katlı demir parmaklıkla örülü yüksek _Ben Türkiye baş pehllY&nıyım. şu yeya 1 f b I fJ fi • . b 
ramında pek tabii olarak yer alan ve millete ve küçük penceresini, de.mir maskelinin bu vesile ile .... -piyonluk -reflmi rutgcle s an u a e ermm aşma ŞC'funiziıı, Atat.ürkün şu dakikada hu- k rı. ,,_... 'lf"' 

arşı tanhhüd edilen bu sıyasetin meşkur oturduğu sanaaıyeyı·, üstünde yemek kullanamam. atlet Na"ıl'"ı geı·ıyor zurlarile şeref vermiş olmalarıdır. bir neticesi ı -'" batı '-·- ene 0 arıu.. anmızın yaıı..ui s - yediği tahta masayı gördüğüm vakit Şampiyonluk 1invanım tqıyanlann her İtimat edersiniz' ki Türkiye currihuri - lerde on bin kilometreye Taracağını artık em- fırsatta lmllandıklnn bu slUUı Amerlkada 01 Atletizm federasyonu İstanbul atletizıtl 
t . h ·k· niyetle !!ad ed blllrt korku ve nefretle tüylerim ürperdi. YC' 1 u umeti verdiği bütün sözleri d:ıi- e e m. duğu glbl pek tablldlr ki bizde de nazıın 1 - işleri için yeni bir antrenör getirmekteıı 

rna tutmuştur. Kutaal bir mesele Burası bugün bir talebe kampı olarak t!b:ı.rn alınacak esaslı bir noktadır. şimdilik sarfı nazar etmiştir. Bedin ol!rn-
Bu ınsaatın da değerli ve kıymetli ar- Arkadaşlar, kullanılıyor ve eski hapisanenin taş ko- Tekirdağlı Hüseyin, eğer MülAylnı Hind - piyadından sonra Amerikaya beden ter-

ka-iac:ım Ali ÇC'tinkayanın elile ve ken- Atatürkün cDemiryollan bir ülkeyi medeni- ridorlannda genç rnektebliler koşuşuyor; Uyl ma!tliıp ederse, benim mindere çıkmama biyesi tahsiline giden Galatasarayın e _ 
k d yet ve refah yollarile aydınlatnn kutsal b!r fakat bana öyle geldi ki, yu" zlerce sene lıizum yoktur, diyordu. 

d isir. ·n u retli idaresi altında ve prog- 1 dl ınektar atletlerinden disk atıcısı Naili mese e r.a sözü bilhassa, Diynrıbalor gibi tn- evvel burada ıztırab çekmiş olan zavallı Hindli ne İstanbulda iki müsaMka kon -
ram dahilinde başarılacağına hiç şüphe bıatin çok feyzine mazhar olan havali için d turntı ımwayanlar bu noktayı vaktlle he - Moran federasyon tarafından monitör o-

d l a amın ruhu hfila buralarda dolaşıyor. c ı rmcz. ne kadar yerindedir. Demlryollanna knvuş- sap edemedikleri içindir ki ikinci müsab:ı. - larak angaje edilecektir. Naili federas -
Bugün hükılmetın programında va _ ması neticesi olarak Dlynrıbakırın her sn- M. Berkand kada Teklrdnğlının haklı iddiası kar§ısında yonun bu husustaki kararını alınca yeni 

dcttıJ1 i şlere başlanmıştır. Ve arzettiğim hadakl imarcılık zlhniyet1nl bu vesile ile de- nıüşkfil ıvazlyette kalıp tekrar Mülaylml rln- vatlfesine başlıyacaktır. 
rin bir şükranla anmayı vazife bilirim .. Cum- pılmakta olan sondaJlann petrol damıırla - ge çıkarmağa meebur kaldılar. 

csa dahilinde bitirilecektir. Bu vesile ile hurtyet naflası bu müsaadeyi alır almaz der- rını bulması lhtlnıallnln tahakkuku tablaUn Mü1Ay1mln mağlQblyetlle biten ikinci mfisa Kıymetli atlet Naili klüplerde atletız-
bu i !erde çalışan, hizmetlerile, emekle- hal hattın etüdlerine başlamış ve ilk kısım memleketimize ayrıca bir bahşayişi olacaktır. bak.ndan sonra Hlndllnln: cEn kuvvetli Türk me karşı bir al:uta uyandırabilmek ıçirı 
r i:c fcıvdalı olan ve bedeni mesaisi ile bi- olmak üzere .ss. kilometrelik bir sahanın 8 . kült"' hri pehlivanını ma~lftp ettl.ın, İnglltereye dönü- federasyona bir program verecektir. 
ze h izmet eden fen arkadaşlarımı unut _ haritalarını ve etüdlerinl ikmal etıırm~ ve ır ur §e .... ·-·-·· .... ·--·-·········--········-·---··-·-·····-............. __ ......... __.. ... 
m::ı k istemem. Kendilerinin liyakatle _ bundan itibaren bir taraftan Cizre fizerin - Hattın Bllrt önlerinden geçerek Tatvanda ynptı~n sonra Çetlnkaya üzerinden Anka-1 diğini tebarüz ettirmi§; cAnadoluda örtl-
. b 1 den Irak hududuna, bir taraftan da Van gö- Van gölü kıyısına erişmiş olmaaı dahi Ata - rnya donec

0

ektlr
0 

• • len ağ go"gvu"slerı'mızı' . kabartmıya başla -
l'ITlE' ılgi erine güveniyoruz. Muvaffak lü sahilinde TntTnna Ye İran hududlnnna turkün Büyük ;Mlllet Mecllslndekl nutukla - Ab d Özm k 
Oı )c k, d K d'J · t kk" I · · d d h Jkı fikr ilksel sı 1 m enm nut u mı<!fır~ demı·ştı"r. a a r ır. en ı erme eşe ur erımı kadar olan sahanın harita ve etüdlerlnl yap- nn a yur un ve a n en y me ~~ , 
huzurunuzda ifade etmek isterim. tırmakta bulun.muştur. Kısaca izah ettiğim için alınacak tedabir arasında cDoğu böl - Diyanbakır 16 (Husust) - Yeni hat -

• • • • ( 65) lı''~trellk Ut blrlncl kısım inşaatı mü- gesl için Van gölü sahillerinde en g\izcl bir tın temel atma merasiminde umumi mü-
Na fıa Vekılının nutku nakasaya konarak ihale edllmlş ve inşaabna kültür şehri yaratmak yolunda §imdiden !il- :fettiş Abidin Özmen tarafından da ha -

. da başlanmış bulunuluyor. Umumi ve daha liyata geçilmelidir.» şeklindeki yüksek işa - raretli bir nutuk söylenmiştir . 
. Dharıbakır 16 

<AA.) - Nafia Veklll B. şümullü manada Irat ve İran hududlanna ret ve iradelerinin tahakkukunu daha ça - Ab'din Özme.n. n tk da demi olla 
Alı .Çetmkayn Diyarıbakır - Cizre hattının olan demlryollarının şarktaki terakki ve buk temin edecektir. Bu itibarla bu yeni hat 1 u un ry . -
bugun yapıla.~ temel n.tma töreninde aşağı- ümranı hendest bir nlsbetle her gün arttığın- lann başlamış olmasını bu hayırlı işin de nnın memlekete refah ve saadet getir -

Belgradda kar 
Belgrad 16 (A.A.) - Dün Belgrad· 

da mevsimin ilk kan yağmıştır. Ha ~ 
raret derecesi sıfırdır. 

daki nutku soylemlştlr: da ve onun Türk camiasında olan kudret ve bnşlangıcı saymak pek isabet.11 olur. Müm -
Muhterem Başvekil, Sayın arkadaflarım kuYVetlnl her an daha feylzll ve verimli bir kün olnn sür'ntle bu havnllye uzanacak o -

ve yurddnşlnrım: ıekllde hlssettlğinılze filphe yoktur. Bu çelik lan bir demiryolu asırlardanberl sükt1n içln-
. .. . ~ . ~~ ı ~.. .. ~ :- ,.~. °"' .:.. • .. '·: 

Ikl sene evvel 22 teşrinievvel/1935 de bu damarın dost ve kard~ Irak ve İran hudud- de kalmış olan güzel ve seviınll yurd par -
rada bu güzel yurdda demlryolunun açılı - lanna uzatılması kararına gelince: Cumhu. çalanna nur saçacak bir mesele olncaktır. 
sını .tes'ld ederken her şeyden. evvel, Ata - rlyet hükumeti iki senedenberl bu maksadın Sözlertml bitirirken memleket için çok 
turk un pek yakından tanıdığı ve çok sev- husulüne doğru 1Azun ceıen teşebbüslerde bu- mühim olan şu törenin en büyüğümüz olan 
diğl D.yarıbak.ırlılara kıymetli sellm ve sev ıunmuş ve elll milyon liralık bir tahsisatın Atatürk'ün Dlyanbakır'a şeref verdiği bir 
gllerlnl getirdlğiınl tebşir ederim, de.mlJ ve verilmesine dair olan busust bir kanunla günde ve Başveklliml.zln huzuru Ue yapıJma
bun:ı. Atati.ırk'ten aldığım ilham Jle hat şüp- Büyük Mlllet Meclisinden müsaade istihsal sını yurdun ve teşebbüsün talihine olarak 
hesıL Diynrıb:ı.kırda kalmıyncak Şarkta dost etmiştir. Yuksek Mecllsln yurdu kaplamakta her şeyde olduğu gibi en mutlu ve en kutlu 
\ ' e kardeş memleketlerinin _ de~iryollarına olan demlryolu şebekesinin son parçasının da bir bahtiyarlık sayar ve heplnlzln huzurun
kn vuııacnk ve birleşecektir, sozlerını ilave et bir an evvel başarılnuuıı hususunda göster- da eğilerek minnet ve §ükran duygularımı su 
ml.ştlk Ne bahtiyarlık kl, her söz hareketi. diği yüksek aUl.ka ve başlarunası demek olan nar ve mllletlmlz için her sahada yent yeni 
le her mmi iş ve d?vnmızda bize llham ve- bu hattın da Atatürk devrinde vücuda gel- başarılarla yüksek refah ve saadet dilerim. 
ren At:ıturk 21/Eylul'l925 tarihinde Sam - ınlş olan diğer haUanmız glbl yurd için bir Hey'et Ankaraya dönüyor 

Baş, diş, nuıe, grip, romatizma ve biltGa ag A1a
rını11 derhal keser. lcabmda günde uç kaşe ahnabilir. 

sunda demiryolunun ilk temel atma mera. - çok rnentantler ve faydalan tekeffül ede - Diyanbakır 16 CA.A.) - Nafia Veklllnln 
simini l.ıızzat yaptı~tan 12 sene sonra Diya- ceğl şüpheslzdlr. Ira.it hududumuza kadnr daveUllerinl hamll hususi tren bu gece saat 
rıb:ıkır'ı Iraka ve Irana birleştirecek olan uzanan arazi petrol tabakalarının tesndüf 8 de hareket edecek ve Erganidiı ikl saat ka
lıatl:ırm bnşlanın:ısı hatırasını tes'ld için ya-. olunduğU yurd .sahalandır. Buralardn ya. • larak bakır ve krom madenlerinde tetkikat 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde israrla 

=-

•Son Posta " rua 
edebi romam 

-~3-

- Yazan;;!] l Hafid Fahri Oz~ 

Gripin isteyiniz. 

mek! Şimdi yalnız Mahmureyi düşü· Dönüp bakıyor; Çiroz Necmi yalnız tadır. Nihayet, Adnanın ısrarı üsturıe 
necek ve belki de... elinde paket yok.. ne tesadüf!... otom-0bile biniyor. Adnan onu TepebB' 

Birden, acı bir ıztırabla kalbi burku- Çiroz uykusuzluktan ve ıhtimal ağ- ~ınclan sonraki ilk yokuşun yukarıs!rı~ 
luyor. Bir kıskançlık oku kalbinin ta lamaktan etrafı m<>smor kesilmiş göz- da indirirken, Necmi, buruşuk, kir. 
derinlerine f;aplanıyor. Ya o genç? .. lerınl Adnana dikerek: mendili ile bir lahza gözlerini kurultl 
Mahmurenin sandalla gezdiği?.. - Ah Adnan beyciğim! .. dıye S!zla- yor, sonra Adnanın ellerine sarıiıY0' 

Ad . t b a tahammül eden . _ nıyor .. bilseniz ne feJaket.. ne felaket!.. ve bütün içinin teessürü, bütün e~IO 
v. ?an :ş e ~ genç Mahmu 

11y~ Adnan, derhal, Necminin hasta ka- mekteb arkadaşlığının samimiyeti ıle 
M h 

. ceg~~ ban J)krn'Or. 
1 

Yok~a sandal re?.-In rısını düşünüyor. Yoksa zavallı ka- ilk defa olarak ona, beysiz hitab ede' Ki.ıçuK bir çocuk, elinden Adnanm u arrır Zeki de bu hükmü tamam- peşını ıra a ı... . mı oy- d ? k= 
ayak arma dogrv u yuvarlanan küçu" k Jı or· le bir akıntıya kaptırır kı .. · ın · ... re · 

v Y · Çiroz sanki karşısındakinin düşün- - Adnan .. kardeşim.. skarı topunu . heme~ koşub almaga kor- - Hakkınız var .. herhalde gene bir Deminki Ulaıraltının arkasından bu cesini anla.mı.ş uibi: Diyor. 
uyor. Beklıyor kı bu çılgın adam geç· k k ık k d" .. ı b' f rahhyor v k d' q ıP 
. ı ıs anç ı avgası! uşuncey e ıraz e e en ı - Karımın bir gün tıkanacağından Adnan, otomobilin kapısı kaparı 

sın. . Fakat Adnan, ne onları görmüş ne kendine, saadetini başka.sına kaptırma- korkardım ama.. bu yavrunun böyle, camın arkasından baktığı zaman, ~~ 
• Adnan,. tıpkı,. hır saba~ M_açkadan J de seslerini işitmiş te işitmemezlikten 1 mak için, icab eders: .şıddete, t~hdide birdenbire... ' minin hala, olduğu yerde mıhJannr9~ 
)azılıanesıne gıd(>rken ugradıgı heye-1 gelmiştir. İhtimal karşısına çıkıb da bile kalkacağına and ıçıyor. Hatta mec- Adnan: yaşlarla dolu gözlerini kendisinden 9 
cana tutulmu 'b'id' H t • b Ik' d ·~ h ·1 " · d h k v .. "1'' 
b . ş gı ır. a ta e ı e kdlunu sarssalar bile hısset.mivece"K! .. bur kalırsa da a 1 eıısıne, a a or- - Nasıl? .. Çocuklardan biri mi?.. yırmadıgını sonra başını egvip surı.ı .. 

u defakı heyec .. k " d b'l • 'd bT B d "bh ' ' ' ··tıı· anı 0 gun un en ı e O kadar buradan uzakla._<mlak bir an kuncuna da gı e ı ır. ~n a şu e Diye haykınyor. lenir gibi yokuştan aşağı indiğini go • 
fazla! . .. evvel vapura atlamak arzusu~da... yok: çünkü .Adnan artık bı~. yarı .m~c- Necmi ıztırabla başını sallıyarak an- yor ve dudaklarından sadece bir ,z,s 

Tütüncülerle eczanelerin önünden Son vapur iskelede hazır .. bilet al - nun demektır ve şuurunu boyle bır ıh- latıyor: vallı baba• hitabı çıkıyor. 
geçib Ankara Palasın köşesinden iske- tirasa. kaptıranlardan her dehşet bek- _ Evet.. beyefendi.. en küçük yav-

1
., madan hemen koşub vapura atlıyor . 

leye dönerken, karşıki yüksek gazino- lenebılir. rum .. hani o yaramaz dediğim kız .. bir- O gece kendi sefil ihtirası ile NeCrtlre 
dan ona •Adnan bey .. Adnan be,Y! .. • Bu yolun bir ucunda ateş, öbür .u- öenbire, kuşpalazından. .. nin bu asil matemi karşısında bir ıcepl 
diye sesleniyorlar. Bu seslenenler, Köprüye çıktığı zaman oldukça sa- cunda. zindan varsa daha ötesi muhak- Tıkanır gibi oluyor, sonra içini çe- daha adiliğini hisseden Adnan sabBb~t 
mühendis Şevki ile kansı Gencine, bir kinleşmiştir. Herhalde, güvertede dal- kak kı mezard!.7 kerek: kadar kabuslar içinde çırpınıyor, ts' 
de ıruharrir Zeki Tunçbaştır. gın gözlerle karanlık sulara bakarken - Göm~l~ iki gün old~ .. di"~e inli~or. t~r1ü .~yuyamıyo.:, ~~~n bir an d~ır 

Mühendis Şevki: alnını serinleten gece rüzgarı sinirleri- .. . . .. Ben de sızı yavruyu gorrnege çagırı- bıle ruyasında gordugu alay alaY ·ııiı' 
- Sesimizi bile işitmiyor .. ne olmuş ne çok yumuşatıcı bir tesir yapmıs ol- Karakoyde bır otomobıle ışaret et- yordum ha! .. Hangi yavru? .. Şimdi yal- zarlığa götürülen çocuk cenazelet~1,, 

buna? .. Kiminle atışmış? malı. Bundan sonra artık Beylerbe;ine ti. nız oğlan kaldı. Kanma gelince .. bitti dehşeti ile silkinerek uyanıyor. S991~ 
Diyor. vapur olmasa bile ziyanı yok. Bu gece Şoför otomobili yaklaştırdı ve işte biçare, bitti.. o da yaşamaz artık .. ölüm n terden ~a~aklarına yapışmı.ş, .·:deı" 
Gencine: apartımanda kalır ve yarın erken er - kapıyı açıyor. Bu anda Adnanın kolun- bir kere bir eve dadanmasın yok_sa?.. kopa~k gıbı çarpmak:~dır. Deıı rieC' 
- Nerimandan anlarız. Muhakkak o- ken... dan tutuyorlar: Adnan, içi parçalanarak Necmıye te- gecenın karanlıkları ıçınden de 

na gelmiştir. Değil mi ki Nerimandan kurtulmuş- - Ah Adnan beyefendi .. ah karde- selli vermeğe çal~ıyor. Fakat Necmi, minin sesini işitir gibi oluyor. t)(Jf') 

Mütaleasııu yü.rütüyor. tur, derdin biri ortadan kalkıyor de - §İm! .içini çeke çeke bir çocuk gibi ağlamak- ' (Arkalı 
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milyarlar etrafındaki gizli harb 

Bizansın Defineleri 
Başımı kaldırdım ve birdenbire içim titredi. 

kompart' manımın 
llerifler trenin pencere ve kapılarının f 

&ırnsıkı kapalı olmasından bil'istifade ba
yıltıcı veya uyutucu bir gaz atıyorlar. Gü
Zl'l k i 

kapı camından bana 
Bir adam 

bakıyordu 

' ur yeyi de çalıyorlar.O da AlA, ondan 
~onra neden treni kaybediyorlar? Veya 
atta) hatta çekrneğe lüzum görüyorlar? 
- Evet, bu nokta benim de nazarıma 

Ç~rptı. Falrat bu geciktiriş trenin muay
Ye~ b" · ır zamandan evvel 1stanbula gitme-
nıe · sı matıub olduğuna delalet etmez mi? 
~ Doğru .. Faknt zamanın bu kadar 

:ıihim olması neden olabilir? Kuriyede 
u kadar mühim ne olabilir? 
- Orası meçhul. Herhalde mühim bir 

Şey var. 

d" - Pekalıi ya siz yolcuların bütün ha
~;eden hiçbir haberleri olmayışına, ba-

dıklıırın1 dahi bilmeyişlerine ne bu
Yurursunuz. bu olacak iş mi? 

llüsrev bey kurnazca güldü: 
- Bereket ki böyle oldu, dedi. Biz de 

ayak .. ı·· d Us u yalanı kıvırdık, iş kendiliğin-
k en hallolundu. Trene sıkılan gaz da çok 

uvvetli bir madde imiş. Baksana hala 
Yolcu! . • d arın akılları tamamıle başlarında 
0~!· heps~ mışıl mışıl uyuyorlar. 

J> hakika, çırpınmakta olan sefaı et 

1 
')Stacısından başka trende bütün yolcu

ar tekrar derin bir uykuya dalmışlardı. 

İşte hayatımda in!n zatına insan hır-
sına kapılar k "Ik ·· ·· b"' '·· h a ı curmu, utun avatı-

drn~ hakim olan, beni istemeksizin oima
ıl\: se .. 

r t rguzeştıere, harikulfıde sırlara ka-
ır~~an ilk cürmü orada irtikfı'> ettim. 

d .._ usrev bey biraz daha uluorta söy?en-
ır.ten so Yf'r nra, pek helecanlı bir vak'an?n 

lorı;~~luğu altında, kompar~ımanın ka
b· ın sıcağı içinde gevşiyerek bırden
l'~r~ sesini kesmiş, biraz sonra oturduğu 

B e .uyurrıağa başlamıştı. 
ltu erum sinirlerim bozulduğu için uy
nı:1 Yoktu. Kompartımanın kısık lambası 
rn ı~ığında bir müddet camlarda buz tut
B:ş karların garib haritalarına daldım. 

ŞJrnı Yere . . H"" b . Yud çevırınce, usrev eyın u-

Kompartımanım.ın kapısının camından. iki iri siyah göz bana bakıyordu. 

" 5 p t elmas kol düğmesiydi ve hakikaten hay-
on os a ,, nın dudlardan düşnıüı olması pek muhte-

sergüzeşt romanı meldi. . 
_ 

5 
_ O tak~ırde bunu gizlersem ayni za-

trende böyle bir şeyin bulunması ele bir 
ipucu verebilirdi. 

o halde hemen Hüsrev beyi uyandır
m:ım ve gördüğüm şeyi haber vermem 
lazım gelirdi. Fakat içimde birdenbire 
bir hırsın parladığını duymuştum. Hüs
rev beye baktım, ellerini kavuşturmuş, 
başı sallana sallana, kızarmış yüzü terli
ye .. ek uyuyordu. Bu iri taşı, hafif bir 
pırlanta olduğu takdirde, ben işte hiç 
kimse görmeden yalnız başıma alabiUr 
ve pekala ona sahih olabilirdim. 

Hiç gürültü çıkarmamaya, Hüsrev be
yin uyanmasına meydan vermemeye ç:ı

hşarak yavaş yavaş uzandım ve taşı 

sür'atle aldım. 

manda bır iz ortadan kaldırmış olmak gi
bi bir cürüm işlemiş olmıyacak mıydım? 
Fakat bütün bu gece olan vak'alar, be
nim doğrudan doğruya vazifem değildi 
ki... O aralık Hüsrev bey kımıldar gibi 
oldu, hemen taşı, gayri ihtiyari, düştln
meden, sür'atle cebime atıverdim. 

Ifüsrev bey hala uyuyordu. Fakat içi
me garib bir korku gelmişti. Cürmümü 
k;mse gördü mü, diye başımı kaldmp et
rafıma bakındım ve birdenbire titredim: 

Zira kompartıman kapısının camından 
iki iri iiyah göz bana bakıyordu. Birden
bire hissettiğim helecanla gözlerimin ö
nüne buğu gibi bir şey arız olmuştu. Ön
ce hayal gördüğüme hükmettim. Fakat 
tekrar baktım: Evet, iki büyük göz bana 
b3kıyordu. Bir adam kapının camından 
bana bakıyordu. Taşı cebime koyduğu

Hikayeleri 

Bana 20 para verir misin? 
Yazan: Muazzez Tahsin 

- Yirmi para ... Bu kriz zamanında bun u kimden bulup borçlanmı ödiyeyim? 

Hizmetçi, Mehmed Fuad Korkmazın - Benden para mı istiyecek? O mut 
kartını elime verdiği vakit hayretle kaş- Sen onun milyoner olduğunu unuttun 
larımı çatnıaktan kendimi alamamıştım. galiba. 

Mchmed Fuad Korkmaz piyasanın en Salona girdiğim zaman beni görmedi, 
zengin demir tüccarı, bu saatte benden fakat yaklaşınca, derin bir düşünceye 
ne istiyordu? On be3 senelik arkadaşlı- dalmışken birdenbire çağırılan bir adam 
ğımız esnasında, bayramlardan başka gibi korku ile karışık bir teltışla yerin· 
ıf.inlerde, bir defa olsun kapımı çalmış den fırladı. 
değildi. - Estağfurullah efendim .. buyurunuz .• 

Bir taraftan alelacele giyinmeğe çaba- oturunuz .. Bu ziyaretiniz benim için ne 
lıyor, bir taraftan da bu muammayı hal büyük şeref. 
letmeğe çalışıyordum. Onu

1 
on sene ev- Dalgın dalgın yüzüme baktı. Göz eri .. 

vel. Galatadaki yezıhanemi açtıktan b:r nin etrafı mor bir halka ile çevrılmişt~ 
kaç ay sonra tanımıştım. Bir sabah ktıti- Bu ilk sözlerden sonra gülümsiyerck bek· 
blın yanımızdaki odanı; kiracısının beni ledim. Onda ilk defa olarak müteretldiCJ 
görmek istediğini söyledi. Ziyaretçiyi içe- Vı:! korkak bir tavır görmüştüm. Her za .. 
riye aldım. Uzun boylu, esmer, zayıf bir msnki kendine güvenen becerikli ndam 
adamdı. İşgüzar, becerikli ve kurnaz oı- s:ınki birdenbire yok olmuş, onun yerine 
duğu her halinden belliydi. Vaktin para sıkılarak ellerini uğuşturan mahcub bhı 
ettiğini takdir eden bir tavırla derhal adam meydana çıkmıştı. 
kendini tanıttı ve telefonunun bozuldu- Karımın sözleri bir şimşek çabukluğile 
ğlınu söyliyerek müstacel bir iş için be- beynimden geçti ve hemen ona karşı bit 
nim yazıhanemden telefon etmek müsa- cephe almak için, sakin bir tavırla kah
adesini istedi. ,·emi içiyormuş gibi görünerek düşün
Konuşurken ona bakıyordum. Yüzü- tlürn: 

garı~ğu. kanapenin altında şiddetli ve 
lıyan hır pa~ıltı gözüme çarptı. Bu par
olın şey bırdenbire hayretimi mucib 

Hüsrev bey uyanmamıştı, fakat şakak
Jarımın terlediğini hissediyordum. Gar;b 
bir heyecana kapılarak taşı parmakla
rımda çevirdim: Hakiki olduğuna şüphe 
bırakmıyacak, pek iri bir pırlana idi. Ha
kikaten de bir kol düğmesiydi. Fakat pır
lantanın üzerinde o vakte kadar hiçbir 
pırlanta taşında görmediğim ince siyah 
çizgilerle bir takım garib, fakat çok mun
tazam işaretler vardı: İçiçe iki müselles 
ve bir takım harfler! 

nün her çizgisi iradeli ve azimkar bir a- - İstiyeceği mühim bir para olmılı kJ 
(Arkası var) d:ım olduğunu gösteriyordu. Mühim bir böyle mütereddid ve mahcub bir vaziyet 

~;;,;;.;;;;;;;,;;;;;;::;;::;=-=:~-.;;;;~:::;;;. demir siparişi hakkında birisine izahat a~ıyor, yoksa piyasanın bütün tüccarla .. 

mu görmüştü. 

lt uştu. Dikkatle baktım: 
l>ırııornpartı~an lambasının aydınhğmda 
Çası Pırıl akısler yapan iri bir billur par
flr~r~~Ya cam gibi bir şeydi. Birdenbire 
rn3s ım. Bu ışık, bu parıltı iri bir el
ben/arçasına, bir pırlantanın parıltısına 

b_I:Yordu. 
~11.İ Tamam, bu işareti mahsusası olan bir 

- EvlerimJze bırakılan fitre zarfları
na koyacalunu birkaç lnuıqnn bir araya 
ıelmesUe: 

Genç pilotlarıınuın ve kırılmaz kanad
lar!nuzın sayısı artacak, hılayın bıitiin 
felaketlere yetişme kudreti çofalacak 
himayesiz kalmış yavrnlarun.zın <Q.E.K; 
derdlerine derman olacaktır. · 

veriyor ve söylediği kat'i cümleler, yap rıru titreten koca demir kralı, böyle sı
tığı kuvvetli taahhüdler onun piyasayı kılg~n bir_ tavır alır mıydı? Dikkat et
iyi tanıdığını ve yürüdüğü yolu bildiğini mc>lı ':e muteyak~~ bulunmalıyım. 
iı,bat ediyordu. Kalı derecede sılfilılı olduğuma kendi-

rtııtil srev bPye hissettirmeden, hiçbir gü-
d·kka Yaprnndan olduğum yerde, eğildim. 

bL tle baktım: 

0 günden sonra sık sık değilse de, ay- ~.i inandırdıkta? .sonra. misafirimin yü
da birkaç defa onunla muhtelif vesileler- zune baktım; hala aynı mahcub tavırla 
le görüştük. Hatta yaıın sıcak saatlerinde, ellerini uğuştu~uyo.rdu. Ben söze bac;ia .. 

----------------' Mç sebebsiz olarak birbirimizi arayıp mazsam bu vazıyetin akşama kadar böy-
------ kc-mşuluk E:ttiğimiz, karşı karşıya kahve, le süreceğini anladığım için sormıığa 

gazoz içtiğimiz de oldu. mecbu: oldum: 
. .............. . 

~Vet b 
oturt 

1
• u, kalın bir altın zemin üzerine 

umuş .. b' J'erı k ırı ır pırlanta taşına benzi-
ol düiim . 'b· b' l3ird . ~ esı gı ı ır şeydi. 

bııE>ceğen?ıre bunun hakiki bir elmas oltt
kaıhırn~ ıhtıfnalini düşündüm.. O vakit 
hi-::setı·ın garib bir helecanla hopladığını 
1... 1rn ır-o11;o"ka · usrev beyin uyanmasından 
t. tak Y . d ıtat g" .. erım e tekrar doğruldum. Fa-
hir ko~ıu~ O/adaydı. Taş, muhakkak ki 

lterh çiuğmesine benziyordu. 
...... ald,.. Sn- 1 k . . b" . . "''"Vki k ""'"p on e spresının ırıncı 

&ahte b· orrpartımnnında bu kadar iri, 
de"eced~r ~~~as kol düğmesi kullanacak 
lti hu gulunç bir adam olamazdı. Bel· 

'can·ı •rıısınd ı erden, treni soyanlardan telas 
:ı;-akat ~:0.Pup düşmüş bir şey olabilirdi. 
l'tıettar n' soyanlar acaba böyle kıy
ild:ıını elması kullanacak kadar kibar 
.... ar rr:ı d ? ........... ' Y ı · Fakat herhalde o gece 

···································-· .. ····· .. ., 

KULAGINtZA KÜPE OLSUN! 

NEVROZiN 
kullanmakla kabildir. 

Mehmed Fuadın işleri hergün daha ~ B~r emriniz mi vardı Bay Korkrr ·ız? 
fazla gcnişlıyor, memleketin demir piya- . Hıçbır şeyden yılmadığı zamanlar ken-

dıne pek yak b · · b " sıısını elinde tuttuğu söyleniyordu. ışan u ısım ugun o:ıu 
korkutmuş g·b· ·· l · · k b" Çok para kazanmasına rağmen yaşayı- . .. .. ı ı goz erını açara ır sa· 

şmda bir değişiklik yoktu. Gene hergün n?ye y~zu:ne ~aktı ve tekrar başını eğdi: 
erkenden yazıhanesine geliyor, kati bile . - Sızden bır şey istirham ctmeğ' gcl
kaı şı karşıya oturup çalışıyor, gene ak- d.m. 

k·t · d"" - d Karşımdakinin acaib hallerı"ne sinı·r-
şam geç va ı evıne onuyor u. 

Onun bütün ömrünü işine hasrettiği lenmeğe baflamıştım. 
her halinden belli oluyordu. Hayalında - Buyurunuz efendim. 
bir kadın var mıydı? Bilmiyorum, fakat - Nasıl söyleyim? Cesaret edemcyo-
herhalde onun kadın, kumar, içki ve bu- rum ki ... Sizden istiyeceğim şey o bdnr 
na benzer şeylere iptila derecesinde bağ- buyük ki bununla hayatımı ve namusu
lanmamış olduğuna. eminim. On sene mu kurtaracaksınız... Sizdcın mühim 
içi!ıde bir gün onun neş'e ve cesaretinin bır para istiyeceğim; fakat bu parayı 
kırıldığını, gözlerinin ümidsizlikle sol- vadesinde ödiyeceğim. Namusumla söz 
cuğunu görmedim. Vf!riyorum; isterseniz bir de sened imza 

Üç ay C\'vcline kadar, yani ben işlNim ederim. 
içi!l Anadoluya giderken veda ettiğim - İstedığiniz parayı memnuniyetle ve
güne kadar o, on sene evvel tanıdığım rirdim azazim, fakat bu sırada benim de 
çalışkan, enerjik, namuslu ve rabıtalı a- işlcırimin hali malUm . 
d;m olmakt;ı devam etmiş ve hiç bir ve- - Biliyorum .. hakkınız var. Bu znman
silc> ile bir tek gün yazıhanesine saat do- da sizden yirmi para gibi büyük bir meh-
kuzdan sonra gelmemişti. Şimdi saat on IUğ istcmelr bütçenizi altüst edebilir 
olduğu halde benim kapımı çalmasında- Yanlış mı işitmiştim? Sordum: · 
ki sebeb ne idi? Yoksa bir haftadanbı>ıi - Ne kadar dediniz? 
se\'ahatten döndüğüm halde büro korno:u- - Yirmi para. 
mu ziyaret etmediğim içın beni mahcub Ben daha şaşkınlıkla gülmek arac;ında 
etmek mi istiyordu? bı·calarkcn MPhmed Fuad yerinden knlk-

Bilaihtiyar kanma sordum: mı~ ve kopıya doğru yürümüştü. Dudak-
- Sen n~ dersin Sahire? Demir kralı- !arı aı asından bir düzüye: 

nın bu saatte benim evimde işi ne>? - Yirmi para ... Bu kriz zamanınd.t o-
Karım bu ziyarete ehemmiyet verme- nu kimden bulup borçlarımı ödiyeyim? 

eliğini gösteren bir tavırla ve süktmf tle Onun arkasmdan evvelıi h2yretle son-
cevl)b verdi: 1 a derin bir acıyla baktım. Zavallı l\Ieh-

- Mutlak senden bir şey istiyecei{. mod Fuad dcl"rmişti. 

- Acaba? * 
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Son Poatanın tefrikası: 101 

.ı Saragında .JJ 
iılPıı Bir 

Denizlerin Makyaveli 

Kaptan Bum - Bum 
Çeviren: Ahmed ceın&leddln Saraçol!tiJ 

: Haremağasının H~tıralar• Caddeler tüf eklerle müsellah ve kızıl bayraklar 
taşıyan bahriye neferleri ile dolu idi. Zabitlerin 

Ab Yazan: Zira Şakir apuletleri, n~anları hakaretle ı;ökülüyordu 

~ü~ha!"id, sultan Az.izin oğullarından da çok .. Ancak.~iğer.gemilerdevaziyet hiç aelyı ismi veriyorum, işte bu seraeri .ıa. 

Ç
ek d Y4 ,Ç l dd iç d Ad b?yı.e ~e~ıl amıral. Bana öyle geliyor ki yının reisi karıma: 

lnlT l. USUJ zze ln eJ en iyi, Q efa gizli Ve bır .~h.~ıl~~ p~t.lak wverın~k üzeredir ... l - Bu evde bir bahriye ı.abiti oturu· 

SİnSl• bz•r rakz•b Q J Je Jer, hatırını SOrmak bahanesı•te .. s.~_zum.u bıtırmege vakıt bırakmadan ı yor. Kendisini arayıp bulmak için ·eve au~ uj bu,> uk hır kanaatle: gireceğiz! .. demiş. 

k k 
J l - . As~a! ?iye ~ay~ırdı. Asla Alma? Karım bu çapkınlardan y~ ve 

Sl Sl auam ar gönderirdi bahrı~e1ı1erı gemılerıne kızıl bayragı nazik bir tavırla içeriye girmeler.ini ri-

Hakanı sabık Murad efendi i~ veli- . çekm.ıyeceklerdir. Nasıl olur? Daha dün ca etmiş ve: 
ahd Reşad efendi hakkında, hergün ,fendıler, halle ~asında sık sık dolaş- (SkaJara~). ~arbi~~ kaza.nmı~ olan Al- - Kocam evde değil! demiş, inan-
Abdulhamide takdim edilen jurnalle - ma.zlardı. Ekserıya saraylarmın bahçe- man de~ızcısı bugun yurduna, i.mpara- mıyorsanız girip arayınız ... 
rin adedi, muhtelif meseleler hakkında lerınde ve, Kayışdaği, Alemdağı gibi toruna ~si olabilir mi? Buna imkan Serseriler oturma salonumuzun du-
verilen jurnallerin yarısını geçerdi. Ve .tenha yerlerde vakit geçirmekten hoş- var mı?. varlarını süslemiş olduğum Hindli ka· 
jurnallerin hepsi de, bu iki zatın ha- lanırl~~dı: Fakat Seyfeddin efendi, böy- Bu .. sozlere cevab vermedim. Çünkü: malarını görmüşler ve bu kamalardan 
riçle muhaberede bulunduklarına dair· 1~ degıldı. Bu şehzade, denizciliği \'e n_e soylesem kanaatlerine bu kadarı birisini «bir hatıra olmak üzere• alıp 
di. Ancak şu var ki, jurnalcilerden ha· bılhassa .kaptanlığı çok severdi. ştdd~tle bağlı bir adamı kanaatinden götürmek istemişler. Halbuki karım 
yalleri geniş olanlar; bunları, hergün ? devırde Alm~nlar t~rafından idare ve kor ina.?ından döndüremezdim. Do- kamayı küstah serserinin elinden çc. 
Abdülhamide yeni bir heyecan vere _ edılen Anadolu şımendıfeli hattı kum- nanma murettebatından bir kısmının kip alınış ve: 
cek surette tertib etmek san'atiııi öğ- pan~a.sı; Haleb, Bağdad, Basrc1. isminde dövüşmekten imtina etmesi bunlardan - Kocam bunları senelerdenberi 
renmişlerdi. yenı üç ~apur getirtmişti. Bu vapurlar, yalnız bir kısmına inhisar eden bir ha· muhafaza ediyor. Bunların onun naza· 

Abdülhamid, büyük biraderi sultan h~rkes gıbi şehzade Seyfeddin efendi· leti ruhiye değildi. Binlerce ve binler- rında kıymeti büyüktür! demiş. 
Moradın sarayını bu kadar sıkı bir ab- n~ de ~oşuna gitmişti. Efendi, iki üç ce Al~~n bahriye neferi bugün onlarla Oh! Oh!. Görülüyor ya! Bayan cLa· 
Ioka altına almakla beraber, oğullan- gund~ bır, bu vapurlara biner, Haydar- hemfıkırdi ve onları bu mu...1<avemeti uterbah• da tıbkı kocası gibi gözünü 
nı~ saray haricine çıklb geıznelerine ,p~şa ıle Köprü arasında kaptanlık eder- muslihaned~n döndürmek için o aralık budaktan sakınır, gürültüye pabuç hı· 
nıusaade. ederdi. Bir çok günler; şeh- dı. kuvvete muracaat etmek hiç şüphe rakır takımından bir kadın değildi 
zade Salahııttin efendi ile diğer küçük T~bildir ki; bu meseleyi de derhal Y~~ ki kan dökülmesini intac edecekti. O gün •Möve• ye gidemenıiştlm. Er· 
şehzadeleri gezdirmek jçin· en emniyet . Abd?lhamide jurnal etmişlerdi. Abdül- Dıger taraftan itaatsizlik eden efradın tesi sabah erkenden sokak kapısı ace-
ettiği saray adamlarından' birini gön· Btfiktaf mıduıfızı Haanı P':f4 hamı~~ Seyfeddin efendinin bu arzusu- h~p~ini ~apse tıkmaya çalışmak da ta- le acele çalındı. Saate baktım: Beş idi 
derirdi. Şehzade ve sultan saraylarından en n.a mumaneat e:ınemişti. Yalnız, Bah- bıı 1?1k~nsızdı. Zaten daha şimdiden Karım, anlaşılan beni evde bildiği için. 

Sultan Muradın küçük h d 
1 

. serbest olanı; Vahdeddin efendinin dai- rıye Nazırını çagırtmış: gemılerın bazıları neferlerden mürek- korktu ve: 
şe z& e en, · ·d· ç·· s f k b k ·t 1 · k t l" ı b l ekseriya selamlık resmine · r ak • re6ı ı ı. unkü bu şehzade, diğer hane, - ey eddin efendi, Haydarp~a va- e omı e erın on ro u a tında u u- - Aman yarabbi! dedi, sizi alıp gö-

derlerdi. Ve mensub oldukı1:/r 
1 

e dan azasının hareketlerini gizlice ta- purlarında kaptanlık ediyormuş. Zin- nuyordu. O aralık hükü.mferma bulu- türmeğe geldiler galiba!.. diye üzülme-
mülazim, yahud çavuş elbisel~r:n~y~~ ~assud ettirerek sık sık Abdülhamide har, buna mani olmasınlar .. ancak ne nan şartlar !~in~e is: bunun tek bir ğe başladı. 
yerlerdi. g Jurnal vermek suretile, hünkarın em- de olsa, kendisi kaptan değildir. Bir manası olabılırdı: İhtılfıl. Kendisini göğsümün üzerinde sıkıp 

Abdülhamid, Çırağan sarayının için- niyetini celbetm~i. Esasen kendisi de kaza vukua gelebilir. Onun için vapur· Evim cK~eb de idi. Ben de karada deraguş ettikten sonra: 
deki kadınların yaşayış tarzlarına da çok kurnaz oldugu için, Abdülhamidin ların asıl k~ptanları yanından ayrılma· k~1dun. ~Kıelıt e muvasalatundan iki - Hayır karıcığım, cevabını verdim. 
karışmazdı. Sultan Muradın kızlan, şübhe ve vehmini tahrik edecek hare- sınlar .. demışti. gun so~a .. zabitan klübünde birkaç ah· Hayır, beni o serseriler ele geçiremez· 
saray dahilinde çok serbest bir hayat ketler~en son derecede ictinab ederdi. Saray hayatında en serbest yaşıyan- babla goruşmekte idim ki cMarkgrob ler. Bundan emin olabilirsin. 
takib ederlerdi. Hatta, saray muhitin- Abdillhamid, Sultan Aziı.Jn oğulla- lar, Abdülhamidin oğullan ve !{tzlan hattıharb zırhlısı efradının isyan ede· 1:ab~ncamı elime alıp aşağıya indim 
de, ellerine geçirebildikleri macera rından da çok çekinirdi. Yusuf hzed- idi. En büyük oğlu Selim efendi müs- ı:_ek karaya çıktıklarını haber aldım. ve ıhtıyatla kapıyı açtun. Kimi görsem 
me~aklılarile vakit geçirmekten bile din efendiyi, ~det.~ gizli ve sinsi bir ra- tesna olmak üzere Abdülkadir. Ahmed, A:siler o gece şehrin ana caddelerinde b.':ğenirsiniz? .. ·Möv~·. nin gedikli kü· 
çekınmezlerdi. kıb addederdı. Boyle olmakla beraber, Bürhaneddin, ve Abdürrahim efendi· pıyade askerıne hucum ettiler ve mu- çuk zabıtlerınden ıkısı karşımda dur· 

.Tabiidir ki bu maceralar, günü gü- ihtil'.atı elden bırakmazdı. Gerek Yu- ter; Yıldız sarayında, şimdi polis mek- ha.fız kı.t'anın efradında? otuz kadarını m.uyor m°.? Biraz ileride d~ e!lerind• 
nune Abdülhamide haber verilirdi suf Izzeddın efendinin ve ~erek Mecid tehi ve müzesile şehir yatı mektebi o- esır ettıkten sonra hapıshaneniu kapı- tufek cMove• tayfasından bırkaçı evi· 
Hünkar, ekseriya bunları sükUt ile g~ efendinin hatırlarım sordurmak için lan binalarda ikamet ederlerdi. larını açtılar. Bu arbedede muhafız k:t- mi muhasara altına almışlardı. 
çiştirirdi. Fakat artık 

0 
maceranın hu- sık sık adamlar ve hediyeler yollardı. Şehzade Selim efendiye, Screncebey a~ına mensub birkaç asker ötaürülmüş· ___ ~ . ·- . . . . . • . .. M ~~~2._ 

dudları genişleyip de dedikodu celbe- Sultan Azizin oğulları, pek hafif bir yokuşunun arka tarafında, bütün Mar- tu. ı IE:i A D ı 
decek mahiyet alınca; zavallı macera tarassud ~ltında, ~deta serbest serbest j maraya Mkim büyük bir daire tahsis . Ertesi sabah vaziyetin büsbütün va- ~ V O 
perest erkek; derhal asker ise ordular- gezerlerdı. Yusuf Izzeddin ve Medd e· edilmişti. (Arkası var) hımleşmiş olduğunu farkettim: Otur- . _ 
dan birine, sivil ise, Anadolunun hüc- makta olduğum binanın pencerelerin-
ra bir .köşesine s.ü~ülerek, meseleye böy Maıı·ye VekaA letı·nden .· den .li~a~da görebildiğim bütün harb Bugünkü program 
lece n~hayet verıhrdi. gemılerının kızıl bayraklar ~ekmiş ol· 17 İkinciteşrin 937 Çarşamba 

Velıahd R~ad efendinin SGrayında dukları görülüyordu. . t s TAN Bu L 

hayat daima sakin geçerdi. Veliahd sa· 2257 sayılı kanunla ver;fen selahiyete İstİna-:'en cMöve• yi göremiyordum ama kal- ö:~•30~eşriyat1: rayının h d . . ~ . b ' b' ''bh . eli Sakın b' . .. · . Plflkla Tlirk muatkisi. 12.50: Ha • 
. . . arem aıı-esı; adeta bır tekke evvelce ilan edildiği Üzere eski nikel yirmi beş ku- ıme ır şu e gır . ızım cMo- vadis. 13.05: Plakla Türk muaikisl. 1UO: 

g~~ı . sakın ve sessizdi. Genç oğullarının ve» de!. .. · ... ···.. Muhtelif plak neşriyatı. 
butun zevkleri, tenha köşeler.de birbir- ruşlttklarla bronz On kuruşluklar 30-J t .. 937 akşamın.. Caddeler tüfekle müselWı ve kızıl Akşam neşriyatı: 
lerinin saraylılarile didişmek ve saray dan sonra tedavül etmiyecekfr. Tedavu""lden kalka- bayraklar taşıyan bahriye neferleri ile 18.30: Pllikla dans musiki.si. 19: Blmen ~ 
bahçesinde horoz dövü .. d 1 . d. B.. 1 k ve arkadaşları tarafından Tilrk musiklsl. 111. 
. . şu seyretmekten cak olan bu paraları ellerinde bulunduranların mez- O WU ı ı. oy e argaşalı.k sırasında so- 30: Hava raporu. 19.35: Radyofonik komedi: 
ıbar~ttı. kaga çıkmak hem manasız, hem de teh· (Bahar hastalığı). 19.55: Borsa haberleri. 

Bırçoklarının zannettikleri gibi· ve- kur tarihe kadar bil'umum ma}sandıklarile malsan• likeli olduğundan hiçbir yere çtkmıya- 20: Mustafa ve arkadaşlan tarafından T1lrt 

lia~d ~eş~dA ~fendi, sarayında m~hbus dıkları veznedarlıgı\I nı yapmakta olan Ziraat Bankası rak evde kaldım. Hem pipomu tüttü- mustktsl ve halk şar~ılan. 20.30: ömcr Rıll d~gildı. Bılakıs her sabah; Beşikta ta- rüyor, hem de Almanyanın Rusya gibi tarafından arabca soylev. 20.415: Nezihe 1'9 

kı sarayından ka 
1 

b' ş sandık ve şubel · h t C h . t M k botş . arkadaşları tarafından Tilrt. mm1tld " . . . pa ı ır arabaya bine- erıne Ve ya U Um urıye er ez evızm çılgınlıklarına kendini kap· halk şarkıları, (saat Ayan). 21.15: <>rtea-

re~ Zı~~ırlıkuyuda kendisine tahsis Bankası şubelerine müracaatla mübadale etHrmeleri tırmıyacağına kendi kendimi inandu-ını tra. 22.15: Ajans haberleri. 22.30: PlWa IO-

edılen koşke kadar gider .. akşama ka- ilan olunur. u
4216

,, "
7687

,, ya uğraşıyordum. O aralık cMöve• gi- ıoıar, opera ve operet parçaları. 22.50: eon 
dar orada oturur; bahçede gezer .. akşam bi şerefli bir korsan kruvazörünün sü- haberler. 
olunca d~, gene Beşiktaş sarayına av- varisi olmaktansa Çin denizinde kaygı-

1111

~~--
det ederdı. Lt.\.El Derr:.r\ct:arı ve L.maı ırı şletma Umum 1dara;ı ,ıa.ıbrJ .sız, endişesiz, elemsiz, rindıneşreb, mu··. y } b J Ö)te neşriyatı: anı~, u ~d}p gelişler arasında. ri- tevazi bir kaptan olmayı bin defa mü- 12.>o: Muhtaıl p!Ak neırl,alı. w;o: Plb:ı 
ayet edılme~ı lazım olan bazı şartlar 1743 kilo kırılmamış ceviz pazarlıkla satılacaktır. Cevizler Haydarpaşada işlet• reccah buluyordum. Türk muslkls1 ve halk ~a.rkılan. 13.11: DaJd. 
vardı. Mesela; arabanın camları, kat'i· me müdürlüğüne müracaatla görülebilir. Pazarlık 22/11/1937 tarihli Pazartesi Ara sıra sokakta işittiğim ayak ses- 11 ve harici haberler. 
yen açılmazdı Sonra· veli hd k günü saat 15 de İ9letme Müdürlüğü Komisyonunda yapılacaktır. (7745) 1 . b . ld w 1 . . Akşam neşriyatı: 

1

. k · • a ın gere en enı, ne 0 ugunu an amak ıçın, ıs 30· Muhtelif pID.k n"-"ri•atı ıt· ~ 
ge ır en ve gerek giderke · z· · li G.. ""k M h f G k. rd Al I' · · ..... 

3 

• • k .. .. .. . n, ıncır - umru u a az:ı ene) Komutanbgw 1 Jstanbul pencereye çe ıyo u. e umum kar- musild.sl ve halk şarkıları (Hüsniye" arta-
u:u koşk~~u.n cıvanndaki süvari ka- şılaştığım manzara zavallı bir zabitin .ıaııarıı. 1&.30: Saat lyan •• arabca netrl· 

ra olunun. onunden geçmesi şarttı. Bu- Sabn alma Komisyonundan · halk tarafından kovalanması icli. Zabi- yat. 19.45: Türk mu.alklst n halk p.rtıl&tl. 
nun sebebı, gayet basitti. Beşikta~ mu· 1 - Muhtelif büyüklükte 300 tane milJi bayrağın müteahhit nam ve hesabına t1n etrafında halk çepeçevre toplam- CHlltmet Rıza Sesgör .. ve arkadaştan> ZOJI'. bafızı Hacı Hasan paş . l' hd S/ l/l

937 
ll l . . .. Konferana: Şevket Sureyya Aydemir. 20.30· . . w a, ve ıa ın sar:a- l 1 . pe.rşembe ~nü saat. 15 de açık eksiltmesi yapılacaktır . • Tasmlanmış yor, zava ının apu etlen, nışanları so- Plilkla dans muslklst. 21: Ajana babetleri· 

~~t gı;p çıktıgı .saat ve dakikaları tes- değerı 1104 liradır ve ılk temmatı 83 liradır. külüyor ve aşağı tabakaya mensub 21.15: stüdyo salon orkestraaı. 21.55: TarıD-
e eı_:ek, dakıkasında Yıldız sarayı- 2 _ şartname, evsaf ve pli nümunesi komisyondadır. Görülebilir. kimselerin alayları, istihzaları arasında ki program ve istiklal marşı. _ 

na malumat verirdi. Zincirlikuyu ka- 3 - isteklilerin kanuni vesikaları ve ilk teminat .makbuzlarile gün ve saa. biçare alıp götürülüyordu. Mahaza pek ' ' 
r~K~~~ da keza veliahdın köşke gelip t·nde Galata eski ithalat Gümrüğündeki komisyona gelmeleri. (7-423) az zabit öldürüldü. 
g~ttıgı ~~t ve dakikayı saraya bildirir- Bilahare, ikindiye doğru nisbi bir sü· 
dı. Bu ~kı mevkiin jurnallerindeki saat ı L A N kfınet teessüs etti ve işlerin ne merkez-
v_e dakıkalar de.rhal karşılaştırılır; ve- de olduğunu anlamak için sokağa çık-
lıahdın başka bır yere gidip gitmed:ği ETi• BANK f.RE;t.Lİ KÖMÜRLERi 1 mıya karar verdim. Sivil elbiselerimi 
bu suretle kontrol edilirdi. \..J İŞLETMES -·· .. " ..•..• _ . . . _ giydikten sonra şehrin merkezine yol-
demir piyasasının birdenbire değişmesi Kömür Sahş Şubesinden landım. Vakıa ara sıra arbedeler, çar· 
yüzünden iClas etmiştir.> 1stanbulda ve bilahara icabında Zonguldakta jmUhasebe !işlerinde ç.alıt- pışmalar olmuyor değildi. Asi!eri mat 

Bunu okur okumaz hemen onun yazı- tlrılmak üzere seksen liraya kadar aylık ücretle ve imtihanla müptedi bir etmek ürere cHamburg» dan askeri "EO KALH • " A 
hanesine koştum; katibi onun tedavi !~in memur alınacaktır. İsteklilerin aşağtdaki şertları haiz bulunmaları lazımdır. kuvvet gönderildiğihi, ancak as11erin 1 A 
B~kırköy hastanesine kaldırıldığını söy- bunu haber alarak kuvvet getiren ka-
ledi. 1 - Türkiye Cumhuriyeti tabaasından olmak. tarı pusuya düşürmüş olduklarını da 

Varmki r.Usl~amız fı~ 

Sana varacağım ! 
Yazan: ismet H11liisi 

2 - Askerlik hizmetini yapmı~ bulunmak. öğrendim. 
3 - Yaşı otuzdan yukarı olmamak. Ben evden ayrıldıktan sonra evimi 
4 - En az Lise veya Orta Ticaret Mektebi mezunu olmak. bir sürü serseri muhasara etmiş ve ka-
5 - Sıhhat raporu ibraz etmek. pıyı çalmışlar. Karım aşağı, kapıya in-
6 - Bir suçla rnahkfun olmadığına dair vesika ibraz etmek. · mı.ş. 

Bu şeraiti haiz b4ıtlunanların imtihan günü olan 10 ilkkanun 1937 ye kadar Bu güruha artık bahriye askeri de-
Tophanede İskele caddesinde J8 numaradaki daireye müracaatları, meğe dilim varmadığından serseri ala-



so 
7 7 1 

KIŞ GELiYOR; 
NEZLEDEN KORUNUNUZ! 

KOR i Z .AL 
Sizi nezleclea koruyan 1ealne İlaçbr. 

.__... _. .. , M' n ..,.....kw ... •ıdıh• •ıpa• 
.. veya manpJ fiserine Wr fM neak m ...... bir blave bpjl KO&I • 
ZAL kondaiu tllkdinle IMif bir .-u ver.fiii cihi ltütün nede mikrop1anm 
m ınUftder. lıWt.•!!'9dD U..rine damlatıp kok ..... ğNlr. Bs 
eaanede KOBIZAL, -tst-qJnis.u--ı-

Nafıa Vekaletinden : 
1 ___ ,ı.. Çiftlik olu üaerln-

- Eksiltmeye konulan f~: Ankarada istasyon ark..- 'I . 
de Fidanlığın karşısında Bahçeli Evler mahallesine isale edilecek ili tesisatı. 
l.fuharnınen bedeli: (50,211) lira (41) mruştur. 
~ - Eksiltme 'l/U/1937 tarihine rutlıyan Sah pi ıut 15 de Nafıa Vekl

leti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapah r.arf usull· 
~Yapılacaktır. • 

3 - İstekliler' eksiltme .... .+ ... amesi · m un vele projesi, BaJUlCbrlıt 1f1ıeri genel 
~ ' ~-.. ' bedel ubbilinde 
S aJnesı, fennt ıartname ve projeyı ( 2) lira (51) kurut m 
uı., Umum MUdürlülünden alabilirler. 
4 - lbntmeye girmek için isteklilerin (3'180) Ura (5T) kmuflak muvaklrat 

feınuıat \1ermesl ve 25 bin liralık nafıa su i§leri teahhüd edip m'"8ffakiyetle 
bitirdiifne ve b" kabil su if).erini bapr makta fenni kabiliyeti old~ dair Na 
fıa VekAJetınden almllllf mtlteabhitlik vesikası ibraz etmesi; isteklilerin teklif 
Jrıektublanm lkirıci maddede yazılı saa tten bir uat evveline bdar Sular U-
11ıtun Miidürlüjiiııe makbuz mukabilinde vermeleri llzımdır. Postada olan ae--
~eler kabul edilmez. (4229) m 47) 

[ .ılanbul Eelediyeıi ilinlan 1 
Totıtopuq yol inpatının ibnaline tadar yük taşıyan nakil vasıtalarının ıe

ÇecekJeri yollara dair Daimt Encümen karan aşağıya yazıbmştır, ilin olunur. 
Tenbihi beledt: 
J - Tozkopu.n caddesi asfalt inpatuun Jkma1ine kadar KaraköJ cihetinden 

:!ecek Jilk tapyan vasıtalann İngiliz -.retbuaem ~ KalJmCU cadde
i takiben Tarlabaşı caddesi w Tabloı ~ibetiııden pleCek keza bu ileri ~ 

:talannın, belediye zabıtam talimatnamesi ile gidiı yolu olarak bbol edilmiş 
!be~ Hamalbaşı caddesinden İngiliz sefarethaneli önünü takiben seyrüsefer et

.eri llzundır. 
~ - Buna muhalif harekette hulu~anlar Belediyeye müteallilt.ıhlrlmı ctıaiye 
~una göre teczive olunurlar. (8.) ('1738) 

Yüksek Mühendis Mek:ebi Artbrma ve 
Ekc:iltme Kom:ıyonundan: 

tlıantıneye konan Mikdan Tahmm P"Y akçesi Bbiltme G6n ft saati 
i;!addın cinsi. fiatı tarfbl 

~Peynir 2500 K. 40.00 l85 L. 12/11/WI Puartesi 15,30 
tlJa 2000 K. 80.00 

..... 5000 K. 1'1.00 
~ : 1500 IC. 31.00 
.... ~ : 500 K. 17Ji0 111 L. 12/11/lft Puartm .... 
&:.' unu : 250 K. -ıs.oo 
'"-i:!e : 300 K. 31.00 
~bbı 937 :mali senesi :MaJJS 938.JlihaPtıDe tadar ihtl7acı oWı JUbnda 

-...ıi.:.. 'tlıikdarı, muhammen bedeli ve ilk teminatl yazılı er.ak puarhla lmnul
~· Pazarlığı hizalarında ,mterilen gna, tarih w saaU. yapılacaktır. Şan
~ &örmek istiyenlerin hergün ft pazarlığa pecelderin belli giln ve _. 
~ 111.a üpq'IU!lclül mekteb binası ela rullade toplanan bmiqcma mlracllltt 
~lutıur. c'1m. * 

•bu ~ \f;layet Gdiı·•·m'i-lmfım 

ı ~~ 

IJSiPIR ttil 
au çemberden kurtul 

Or. HAFIZ CEMAL 

~ hıılln.._ hlr -,ı.ıı olııiat _. 1111!1• ,..._ atili lal 
!aköyı ve Kadıköy ,.._ 'f•"Ufdlder~de da&IU Yi Mtıcf ~ 

~ -!611'~Ufuıi'lttı ~ ıtto1fl oıtdlia tele!• müklleme bU~,...ıır. H--------~-'!'Iİ-___ _. 
~ llldr 4iaAü konupnalanaa da tahai8 edilmııtü'· Bundall -uda ~. Tlftid. .,..,. '!_... ... w 8la • '9ıl 
~ ~., Beyazad, Beytos,. B0,0 tdere. Dntn&Rl, Patib, .. ,...,,..., Or- Yerebatan, Çatalçepne soPt, 25. 
~~ ~ıaltı, Pendik, Sa111er, Tophane, Oaıktdu w y.-., posta" ~gnf 1 'I A il BUL 
~l'Ülchki WefonlarJa JMID}ebt Ghill plddlr ar• w fll* 41atıtll; Bil- iL----~-:-~~--_, 
~ EYüı,. Pener, Bal ve Hefbeliac:la posta teJaraf merkw!erJMeM teWe-
~aınız tehir dahili telef cm mükl lemeleri yapılabmt. ..,.. . 

' 

f DIŞ TABlBl 

1 RATIP TORKo6LU 

'tGIGdl• .,..
• 2 ......... , .... ..... 

l'llJll .......... . 
• 

G lın ad ..... _, ız 

I' 'v'r .-.,._ ...ı. ı 
""OK .., ..... aıZ 7 ıı'ra 1' hm • ., o ..- 5 

Pal dlftli ıtamdar. 

,,.,. •.... : ,. ....... 
'l'•lfNI : .. .PGlt& ,...,...: ... 

iU 

Mücrim çocuklc.ı r 
(Ba.ı fanı/ı J itlCl mvfada) çocUlaıta birkaç dlttln soydum. Bir llD 

AYrUpa memleı.tJerinin bir çoğunda de Jalra'ID4'ım lltM!deiwnumlllk J&fUD kil -
ba tekilde geniı tefkillt vflcuda aetldl- çülı: oldalandaa beni l&lıverdl, lklecet bit 

lıul b1r ıertm JQba. cebimde para da olıudı -
JDif uıımaktac:hr ve 11a it lçila tı eaiis tından lılr ••boa bbftltne de lldemlıor
etllllf lm'likler vanbr. dam. llOJle An.re, lTare dolafu'lı:ea beni 111r 

.... dl ba llbl .... tlen kurtanD&lı: l - adam Jalreledı ft drdtlllnls ba 1111aJıa 
om JÜUMfa l9Dlt _.., ... "'8dle - pUqll. o aman bu möeaae ıenı ....... 
eeltlr ı.tanbaı n '1'Drtl1edl cirim JlleJ'ID dlhnlftt. ld1111e 70ttu, tartıma. tarm•t il • 
.........,nn ..,_ &elbl* ecUJını.Btlldlr. flm _ tedlm ve batı& mtldib' oldalana mmadaD 
... bdar ,.... .,..., ...,... IMllUl1I- iDi ..... beni JatabıaD adama ..... bl -
11119& MtlDI ....-. 'l'lıld)wala • bl • cam ettim. Beni &a&lı IGllerle o,ıe teablr .._ 
,... ..sw llllr1 alaD ........... - - - u ti. derbal Jurda abtQm ft hafta &amln
lertn..,.. &neak m Jlıl bda'nllr. llndh- de dll8ft ~saman ben"vJe lurmbk 
ırı llhrl olarat 1t1ncl derecede t.mJr. ~On- eden dller artadqlarımı• da JUl'da retlr • 
c1l derecede KaıadenJi lald1 ınemlebtlerl dlm 1 ~ da flnıdi timi Park oteıınde w 
~.Yapılan tahmini .. sar- Tir. tJmJat de ~a.ıa paatacılılı: ediyorlar. 
Jı:IJede bu tülldtt1 çoetakWm ..,.. bet JO· Bele BeJoilanda en maruf kundura mata • 
llt1 pçmemettedir. 8aJlll pek u Jetan ıu. :ı-rmda ça)ıpp da haftada 8 - 10 ltra ta
tan mlcrlm putlar lıOID teflı:IW Tlcuda P- narU ailesine batanlv pek çot. Ben de 
UrU..a tolaJ olaeaktlı. Bu lf lçlD lttanbul- flmdl 9*I ~allml döflndütçe lı:endlmdeD 
da bet yn. waemıtba '* Jurd "rioada seti _ ~· Fataı Dlb1ı7et cemiyete yara. 
rtıecelı:Ur Tnrdun hlma--• AA''- Velı:A adam olduhmu dtlfilndütçe de !dru • ,,_._ ~.. • teaeW bulUJOrum.• 

ıeu ve İstanbul beled11ell deııdıte edecek - ------------
Ur. Yurd pek Jatm •manda ~ ptl·l:--:~-~~~------
rtıeoellnden laanbalda •8Dulb bir J•r ·- Resimli zabıta 
ranmattadlr. Şimdllllı: en mtlnu1b olarak 

=: ~ı!.~~: hikayemizin 
la beraber Ltanbal be1ecnı-t Jurc1im Av - t h 1 ki• 
rup9datl ..-ı- ben...., iGlll xa-.. - a şe ı 
lllda lıılr ara a&ın allıiai 'N _..,. aite- Kulı:'un 8 numaralı reslmdetı ayatta.-
hnllann D11a1'eU aHmda me1ım pa.t - bıJarına balı:ınız, bllhasaa potin ballan· 
JOlll&r ..pcuda ~. nm ne surette ballandıtına dtttat edt.-

İltanbulda M!lacak- bet J11 mneatıa ta- nJs. Bal1arm tt:rongası potlnln ytlzilne 
cutlan koruma JU?,duna JU?dmı ber tara - dcılra ve uçlan da qık lı:emlline yatm 
flDdaD atebe .,,,,...it, tebJrde mncut san- bir vazlyettedlr. Bu da, maktulün batıa-
11& ~ ~ baJatt& ma - nnı lı:end1alnln ballamadJlını gösterir. 
ftlfat cıılalılleeet bale ptılrUecetUr. Zira tend1n1z tecrübe Jtllnlz. Pottnlerlnl· 

Ymıdun .. .__ zl ballQDUS. Oöreceı1tnız tı ftıongalar 
ıııwuaJe ettiii. bir S'C'Jk reatmdelı:lnln atst 18Ulı:ametl a1acalı:tır. 

Banlardan müteaddit llrtat nçlannı Bundan a0 lafllt", batta blrlal, yi1 -
pet ufak J&td& 1rt1tAp etmlf w puttan d Kuk'a milteftcclh olarak a -
tunanna JQl'dQDun bbu,.ıne mlmdık • Jtttabı batıannı ballaml§tır. Da-
dan IOnr& lıllaJıı bal edip lıılr mollllye mata- tellt rayın üzerinde d'e pelı: u kan 
IUlllda sayılı lı:alfalar ansma ppnlş Rüt - ftl'dır. Bu da Kuk'mı daha enel öldtltl-
tü adında blr çocuk bir llUlharı'tl:lmle ml- ne b1r dellldlr. Madam B'.uk lltıfbn)mca. 
z1slnl §Öyle ıwcAıe 9'adlllr: lı:ocaaını Öldürdüğünü. ayatlı:abılanlll a-

- Ben bet JallJlda iten ...,._ lmnlrde. Jliına glydlreıet, ttıııele lllbled!llnJ. 
aabtJeU. Ud .nm öldtt... w • .ne bu sureUe üzerinden ~ olan ara
ba]m ma}alrtM cılm111QL amm "Nloe il- banın her ttlrltl lll ortad&D lı:aldıracatuu 
dfıllndtn lll'ala1ellne - .... ... klm-11-,;;llUldalml==;..;l:;;tıraf;;;;,.;:;eW._., _____ _ 
• JQtta. .. JDlitllMla '* ........ ,._ ------ ---------
uma çııü olıhuL tMt ...... ctnssrae 
ftarada-.ıla ........ M ........ . 

- btı:rlt lılr ............. lllb* .. k -
,... tatlandmL Utla o ••n'N ..... 
İltanbul baptaba .... M natWDmlflil Bu • 
ıebe dayanam•dun, tdanhQla tacıma. la -
tat hlç tlmleJl tanımwımdam. açbk taenı 
1dllU' etti, ~ 91ktzı n ....._ lllll 
afalı: J&fda bu P1d -.na JODaıa dGlmll ..... 

lstanbul TramnJ Şirketi 
il ltlııcl lı:bmı 1111 tarl1lll ........... 

14 IDctı maddlıilDe .... 

iLAM 
.., J1Jmln. m.. ~· .. - 7Ul .... 

adar ~ .... llallrdt 

sıdll-------
No. Yollar ~ ~ 

- -'l'bıll ... 0 Ttınel • şıou U1 

,..,,..,, - lfltD 

' lılaOb - 'l!mln&ıtl 

7.11 ., .. 

11111 - 8lrbcl '.tO lt.JO 
111'911 • .... ., ... .. 

~ - ........ ... ıulıl 
7 _.,.,,.. - 111 1 lb •it ,_. ua 

oıid (cİepô) ...,,.tr 
Dn''*lll - Kudulll 

9 Kmal'GI - Bmln6ntl 

Bebek • .. ..... 
~2 .... ...,, - Bib* ..... ~ 

UI 
'l.GI 

uo ... 
... 
1.11 

U8 

'! 
il.il .... 
11.20 

kOO 
ıuo 

20.IO 
11.11 .. ... 

BURUŞMUŞ 
• 

CiLT 

Bir dolıloraa 
fG)Clftl ..,,., ~ 
~.~ 

JllD - l4 1 \fil eder. 
alt. lam. ha,.U unmrlannı 

bfbecler, bu ha,.tl ve komeW 
uıtiuİ'lüt .. eCllnce, gençı.p
.. tazeletlr. İfte, 'Viyana Unt
ftll'li*l profellrü Doktor Stej
sbl'tn p,anı hayret btft bu
dur. cBtoceb tlblr ve pnç hay
vanlann cilt hüce,relerfniıi m•r
kezinden istihsal edilen bu kıy
metli enher, pembe reqlndekl 
Toblall kremi ~de meT• 
cuttur. Her akpm. yatmawdan 
evvel kullanınız. siz uyurken, o. 
cildinizi besle7iP gen~ ft 
~uldarmm-- .. 
edt:r. Bil' hafta urflDda - Y8f 
gençlepnlf ıörfbıeceladnlz. 06n
ftz ......... oı.a ..,_ 
.reDliJıdeld Tolriıbl kremini kut
lammz. Sl)'ah benleri eritir, açık .... ı... qpbt .. Wrbç 
liln zarfında en esmer ft ..t 1Hr 
~•'fe · eı r ı ne 
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12 Sayfa SON POSTA 

\~·IN\1 ,IC.AK OLMAU; 
hlillıtu TA&\l l\AttYAI\ 
\~hU'Z. - ... ~ot.ut.A Klll$1 
ONOAI" lVİ•İ VOI\ , 1, 

5lVGİLİt'I, ~Nİ ~ATA 
UVUŞTURAH TASll IWIYAI( 

OLOIJ I 

lkinciteşria 17 

81JNIJ 
UNUTMAYIN: 

Yağlı ve yağsız acı badem, v 

yagsız kar ve yarım yağlı gece ve gündüz 

K ER • 
1 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 
ihtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

Hasan ismine ve markasına dikkat 
ENO ''Fruit Salt'', "Sel de . .. 
frult" n "Meyva Tuzu 

Yalnız 

ENO'S, 
hakikaten 
ınüessirdir. 

kellmelerl fabrika markall 
olarak tescil edllmlftir. 

ENO'S. 60 seneden fazl4 
bir zamandanberi, sıhha• 
tın muhafızı olarak ta• 
nınmıştır. 

ENO'S da; hiçbir zararlı 
madde ve müshll maden 
tuzu olmadığı gibi ne şe· 
ker, ne de şekerli bir. 
madde vardır. Şeker has
taı ığı olanlar bile ENO'S u 
alırlar. Tereddüd edile· 
cek ve alışmak korkusu 
yoktur. 

--· ........... 

c 
•A 

1 
•c 

GÖZ BOYAVICI 

Bugünden bir şişe ENO'S 
alınız; o vakit kanaat 
kesbedeceksl niz. 

E 

• 
1 

REKLAMLAR 
Tabii P-zel ıörünmeğe muvaffak olmak için dünyanın en büyük cild 
güzelleıtirme ilimi olan P. Dr. E. WINTERIN formülü mucibin
ce hazırlanan yağlı, yağsız ve acıbadem VENÜS kremlerini kul
lananlar ömürlerinin sonuna kadar bir VENÜS gibi güzel ve cazibeli 
kalırlar. Maıa batında uydurma ve halkımızı aldatan göz boyayıcı 

reklamlara inanmayınız. Terkib, tesir, ve kıymet itibarile dünya yjizünde KREM VENOS'den daha üı. 

tün bir krem mevcud olmadıjını ıayın halkımıza kat'iyetle arzederiz. Nureddin Evliya Zade Müe11e
seıi, Jıtanbul. 

ÖKSÜRÜK 
En muannit öksürüklerle 
bronıit, astm, ve boğmaca 

öksürüğünün ltat'i ilacı

Cır. Göğüsleri zayıf olan
lara vikaye edici tesiri 

şayanı dikkattir. 

BUtUn eczanelerde 
bulunur. 

lngiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoğlu, İstanbul 

ŞURUBU 

Plflk, Blzartı, Slvllca 

--------
Bunlt.rın lzalesinin 
en kat't devasıdır. 

Son Posta Matbauı 

Nezle 
Bütftn göğü.s butahk. 
lanna yol açabilir : 

Fak at bir tek 

GRIPIN 

Baı, diş, adale ağrılarııe diğer ağrıları en kısa zamanda ve en 
kat'i ıekilde dindirir, nezleye, soğuk algınlığına, gripe ve em

sali hastalıklara karıı bilhassa müessirdir. 

icabında gUnd• 3 k•t• ahnablllr. 
Taklltlerlnden •akınınız ve her yerde ıararla 

Grlpln isteyiniz. 

P A T 1 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaımblar, 

. dolama, meme iltihabı ve çatlakları, fleponlar, yanıklar, traı 

L 
yaralan, ergenlikler, koltuk altı çıbanları 

tedavisini en erken ve en emin surette temin eder. 

Şark İspençiyari Laboratuarı T. A Ş. 

· ilan Tarif em iz ---Birinci ıahile 400 lruruı 
llrinci ıahile 250 » 
Vçüncii ıahile 200 » ri6aJLAnJ TtY<lN vfıZRl-'.i_Dm 
Dördüncü ıahile 100 ,, 
iç sahifeler 60 >> 

Son sahile 40 n 

MuayyP.r bir müddet zarfında fazla· 
ca mikdaıda ilan yaptıracııklar .ayrıca 
tenzilAtıı tarifemizden i~tifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
Ufmlar ~ç!n ayrı bir l:ırifc derpiş 

edilmiştir. 

Son Posta'nm ticari i15.nlarma aid 
i§ler için şu adrese müracaat edil· 
melidir: 

iıincılık Kollektit Şirketi. 

J Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeg 

'------------------·------~- SAHİPLERi: S. Ragıp EMEÇ A. BkTcm UŞAKUGll. 

Kahramamade llall 
Ankara caddesi 

J 


