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KULACI 
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lngilter-e ile mali ve 1 Kahraman Adananın 
iktısadi müzakereler Bu~~ :n~e~~~k~fu b~~m~~~m ~= :e~· 

ne bütün çıplaklıiil• açarak, ellerinde bir ıopa ile düımana dovu 

A J jm1,•ll"' b k l yürüyen Adana yauruları, Türlı tarihinin büyülı elaaneıinin devler ka-y sonunua 1,.1.l l an a arımız dar kuuudli mücahidleridir. 

umum direktörlerinden mürekkeb 
bir hey' et Londra_qa gidiyor 

Ya.zan• Muhittin Birgen 

Geçenzerd 
e Ankarayı zf.yaret eden lngiltz hazin~ müsteşarı tıe k redi dairesi 1'eisi 

li milli banka direktörleri~ bir 4raAa 

lc:aı_:ber aldığımıza göre milli ban• 
•ll'lız um .. ""d " l · d ll\Urekk umı mu ur erın en 

ııa d .. eb bir heyet bu ayın sonları· 
lciye ta~ Londraya gidecektir. Tür•-rn ! ankaıı umumi müdürü Mu· .. , er E · 
Bank rıı, Cumhuriyet Merkez 
,.. aaı urnurn"ı "d" .. S l" h dd" ~arn " • mu uru a a a an 

' c.tıbank u " "d" ·· llh itti N f" mumı mu uru a -
lbeai ~ 12 Pamirden teıekkül et • 
lond ~vvetle muhtemel, bu heyet 
~etli ~a a mali ve ikhıadi ehemmi
ltıefaut2•1 rneaelelerin müzakereaile 

0 acaktır. 

Arık Deniz bank 
kanu ara 4 (Husuıi) - Denizbank 
lore ~u~~n bi~ huıuıi maddesine 1 
ICurt eı ıl edılmiı olan Türk Gemi 
L· arına Ano . . k . . d '· Qtaaed l nım tır etının ıger 
lledier~r.ar. elinde bulunan hisse ıe· 

Muammer ETif 
;~• fırketin imtiyaza aid hak

~amı 10 U'tcu sayfada) 

İngilizler taarruza 
uğrarlarsa Japonlara 
mukabele edecekler 

Japon Maliye Nazırı, Japonları uzun sürecek. bir harbe 
karsı hazırlıklı bulunmıya davet ettı 

-.. .......... _. .. -....... -...... ·····---·---
8 aş vekil ve 

Vekiller Partide 
izahat verdiler 

Ankara 4 (A.A.) - C. H. P. grupu 
bugün 4 - 1 • 938 öğleden sonra Trab
,zon saylavı Hasan Sakanın riyasetinde 
toplandı: 

1 - Petrol ve benzin fiatları ve va
ziyeti hakkında Kütahya saylavı Meh
med Somerin sordugu suallere iktısad 
Vekili Şakir Kescbir cevablar verdi. Adanada kurtuluı günlerin.in hahrasını e anlandırmak için dikilen Atatürk ıl~idcsi 

2 - Yeni sene münasebetile Başve· .. 
ı.·ı c ı·ı B H . . Vekil' D Torosun ote tarafında, altın topraklı o-
,...ı e a ayar ve arıcıye ı r. . 
T rfik R ·· t·· A h . • 1 1 . valann ve yeşıl başlıklı dağların asıl aa-

e\ uş u ras arıcı mese e erı ve h'bl . 1 Ad 11 b - dl 
l 

. . . . ı erı o an ana ı ar, ugun yur a -
,arsıu usal sıyası durumu ızah ettıler. b" "k b" gil .. ü b lı 1 

3 B 1
• k 

1 
.. . d rının uyu ır nun ayram yor ar: 

- azı ma ı anun arın uzenn e Ad k t 1 - .ı 

b
. k h "bl . .. 1 l 1. ananın ur u uş gunu. 
ır ço atı erın muta ea arına ma ı - B "bi .. 1 ·· · d d d 

k·ı· F d A. 1 bl di u gı gun er uzerın e ara a sıra a ye ve ı ı ua gra ı ceva arını ver . . . 
H 

.. k.. ı· · · b h 1 d durmalıyız. Bu sayede, hız bır kahraman-u ume ımızın u usus ara aır . . 
d . • · · h t "ttif kl t 'b hk devrlnın acı ve tatlı, fakat hepsı de .ver ıgı ıza a gru~ ı a a asvı • 

1 k - k .h t 'ld" kudsı olan hatıralarını ya~arız. Bunu ya-
o unara muza ereye nı aye verı ı. k b" . . . d b' k'b · şama , ızım ıçın e, •zi ta ı edecek 

nesiller için de fırsattır. Bir milletin en 
mühim kuvvetini ve en hakiki varlık 

kaynağını teşkil eden ruh yüksekliği, an-

• 

cak böyle hatıraların sıcak ve aziz havut 
içinde teşekkül eder. Geçenlerde, Muso

(Devamı 2 inci sayfada) 

Güzel Adanadan resim 
ve röportajlar 

<cSon Poıtan bugün kurtulufu • 
nun 16 ncı yılclönümünü kutlu • 
lıyan Adanaya iki .aylaaını tah
siı etmiıtir. 8 ve 9 uncu ıaylala-

rımıza balımız! " Doğunun çehresi 
ş imdiden değ 'şti ., 
Şehrimize gelen Üçüncü 
Umumi Müfettişin beyanatı 

lzmirde çok garib ve 

Tahsin Uzer 

feci bir hadise 
Yirmi yıllık karı koca, ana bir, b 1ba ayn kardeş 

olduklarını anladılar, şimdi boşanıyorlar 
hmir .f (Hususi muhabirimizden)- Bey bundan 20 sene evvel ölm~, kızı. 

Bugünlerde Tiranda enteresan bir bo- na da büyük bir miras vasiyet etmi§ • 
şanına davası rü'yet edilecektir. Dava- tir. Fakat Şahendenin bu mirasdan is· 
nm tarafları İzmirde oturan Arnavud ı tifade edebilmesi için Ahmed isminde
tebaasından Ahmed ile karısı Şahen •

1 

ki delikanlı ile evlenmesi icab etmiş 
dedir. Şahende Arnavud eşrafından Şahende de Ahmed ile evlenmiştir. 
Üsküplü İslam (Beyin) kızıdır. İsllm (Devamı 10 uncu sayfada) · 

............................... ~····························· 

İliçfiatlarındaki farkların 
sebebi nedir ? 

Eczacılar bunun, bilhassa muhtelif fabrikaların imal 
etlikleri ayni kimyevi maddelerin çok farklı fiatlarla 

sablmasından neş'et ettiğini söylüyorlar 
Üçüncü Umumi Müfettiş Tahsin U

ier, refakatinde malt müşavir Hayred
din olduğu halde dün Ege vapurile 
Trabzondan şehrimize gelmiştir. Tah _ Muhtelif eczanelere yaptırılan ayni re-
sin Uzer, rıhtımda ailesi erkanı ve bir çete için istenilen fiatlar arasında he.
çok zatler tarafından karşılanmıştır. men hemen daima fark görülmektedir. 

Tahsin Uzer, biraz rahatsız bulun • Bir ilacı terkib eden kimyevi maddelerin 
,duğundan bugünlerde tedavi için Viya fiatı ayni olduğuna göre, bu farkın ne -
naya gidecektir. Üçüncü Umumi Mü _ den ileri geldiği vehleten tereddüdü ve 
fettiş dün kendisile görüşen bir mu _ bazı zanları mucib olmaktadır. 
)ıarririmlze şu beyanatta bulunmuş _ Doktorun verdiği bir reçete bir hafta, 
~ur. on gün kadar evvel 20 kuruşa yapılmış-

«- Bütün müfettişlik mıntakasında ken ayni reçete için mesela 45 kuruş is
tam ve şuurlu bir sükiınet içinde kal· tenmesi de pek tabii olarak itimadsızlık 
kınına, genişleme ve · ilerleme hareketi uyandırmaktadır. 
vardır. Doğu diyarı halkının Büyükler Bu fiat farkı ~~selesi etrafınd.~ ~rka -
.Büyüğü Atatürk'e canl~, başla bağlı 0 _ daşlarım~z~an ~ı~ı eczac.~larla. gor~ş_erek 
,larak yilrildükleri yolda mutlak bir re- onların fıkırlennı aldı. Soyledıklerını ya-

Eczacı Bay Eczacı Bay 
Ali Rıu Gülçur Karalciu Kürkçü 

liankow 
4 

Yangtze nehrinde yanan bir lngiliz gcmbotu jah ve saadete kavuştuklarını ve kavu- zıyoruz: 
bUdlriyo ) (Reuter ajansının muhabiri rettebatı bugün Hankow'u bombardıman ,şacaklannı görmekle pek sevinçli ol • Eczacı Salih Necati diyor ki: 

Vakıa, ilfıçlann nuhtelif fiatlarda ol -
rnası bu sahada .niıhim rol oynamakta -
dır. Fakat bence ı.sıl dava şu iki sebebe 
rnüsteniddir: 

1 - Vergi mikdarının çok olması. 

lt ,buı~ ;- !angtze nehrinde demir- etmiş olan Japon tayyarelerinin ateşine duklarını söyliyebilirim. c- Her şeyden evvel şunu söyliycyim. 
uı&iliz topçekerlerinin mü _ (Devamı 10 uncu ıo.yfada) (Devamı 10 uncu ıayfada.) Bu huaıata ihtikar mevzuubahs değildir. 

2 - Dlikkan. masrafının fazlalığı n 
(Devamı 10 uncu sayfada) 



2 Sayfa 

Her gün 
Kahraman Adananın • 
Kurtuluş yıldönümü 

Ya.zan.: Muhittin BiTıen 
(Bq ta.Tafı 1 inci sayfada) 

lini bir Amerikan gazetesine cevab ve • 
rirken diyordu ki: cSizin paranız varsa 
bizim de ruhwnuz vardır!>. Bu sözlerle 
alay edenler olmamış değildır; fakat, biz 
bu sözün doğru olduğunu çok iyi biliriz. 
Çünkü biz de, Musolininin dediği şey

lerin bir ba~ka türlüsünü söyliyerek: 
Zalimin topu var, güllesi var, kalesi 

varsa, 
Hakkın da bükülmez kolu, dönmez yü

zü vardır! 

SüN 

Resimli Makale: x 
POSTA 

Tebessüm bir ağ, surat bir kurşundur 
r-

S özün 
Cam 
Elbise 

Kısası 

E. T:ılu 

125) in dokuz yüz otuz sekiz yıli1' 
lg) beraber, garbda yeni bir nıod• 

çılmwj: Kadınlar camdan elbise giye • 
ceklermiş! 

Gerçi, bazı gece tuvaletlerinin ıcıı· 
maşla.n, şeffaflık itibarile, cama naza• 
ran pek büyük bir fark arzetmiyord~ 
Fakat ne de olsa, cam gibi rakik tııt 
maddenin, günün birinde, elbise una • 
linde kullanılacağını d-Oğrusu akla, htı• 
yale getirmezdik. 
İnsan oğlu bu! 

•Olmaz olmaz! deme, olmaz olmaz!ıt 
Mısramm mefhumunu iyice taha}{· 

:kuk ve teyid ettireceğim diye, elindell 
geleni yapıyor. 

Diye .zalimin topuna, güllesine ve ka
lesine karşı imanla göğüs germiş, bükül
mez kolunu kaldırmış ve yüzünü kurtu
luş güneşinin doğa.cağı ufuklardan hiç 
geri çevirmemiş bir m\lletiz. Musolini -
nin dava olarak ortaya koyduğu bir fik
ri, Türk milleti, başka bir şekilde, daha 
dünkü tarihile hakikat olarak meydana 
atmıştır. Bu yüksek millet hakikatinin pü 
tün parlak ifadesini nefislermdc toplıyan 
zafer ve kurtuluş günlerini, işte, sırf bu
nun için hatırlamalıyız. 

Kaıb 

ıenir. 

yumuşak sözle avlanır, güler ytlzle bes -
Ve biz, jşte nihayet, birkaç ay sonr~~ 

Muhatabının Jcar§lSUlda teDeSSllF • etmesini hilmlyen ağ- sosyal toplantılarda ccamdan came> gt 
lamıya çok yaklaşmıştır. yinmiş şık bayanların etrafında hayrB11 

( 

hayran dolaşacağız. 

S ~ C%) A ri'5l A t_e o N 69\ A ) Kazara bir tanesi katı bir sandalye)ril 
'~ ~ ~ R ~ ~ !::JI ili~ip, yahud dansederken bir yere çar' '=----------------------·------------·------------' pıp da elbisesini zedeledi mi, teselıf 

* Bundan yirmi sene evvel başlam~ olan 
büyük Türk mücadelesınin en mühim 
safhalarından biri Adanahlann ellerile, 
Torosun öte tarafındaki ovalarla dağlar 
arasında cereyan etti. Anadolunun en gü
zel bir parçasını, olmU§ bir meyva gibi, 
ağacından koparıp ceblerine koymak isti
yen Fransızlar, Adananın portakal bah
;eleri arasına daldıklan zaman, zulmü 
ınuzaffer kılmak için elde bulunması icab 
eden ne kadar kuvvet varsa hepsini be - ı 
raber getirmişlerdi: Toplar, gülleler ve 
hatta kaleler; asker, jandnma, polis; ca
sus, hafiye w bunların en kuvvetli si -
Iah1arı olan para, hülasa. her şey ellerin

Yılbaşını vapurda •-Hf_R_G_u· .-N-B-f R_F_I K-0-A-• 1f er sabah muntazaman zrı:i:a~~1!:mı? Şişedir bu, rehi seııld .. 
Geçüen miniminiler n .ıdman yapan agı , sara düştii!t 

de mebzuldü. 
Bu her şeyin karşısında, göğüslerinde

ki merd yürekten başka hiç bir şeyleri 
olmıyan Adanalılar, bu müstemlekeci 
zulmünün hücumundan korkmadılar. Yukand siml · · - d··-- - ·k· • a re ennı gor ugunuz ı ı 

Ferd halinde, grup halinde, teşkilat ha- ı inimini, yılbaşını asker olan baba1ari-
linde, Adanalı. ~engin veya fakir, erk_ek 1 ıe beraber Uza"kşarka gider'ker. deniz üs
veya kadın, ka.vı veya zayıf, n~~de duş- tünde geçirmişlerdir. Kendılerini vapu
ma~a ras~gel?ıysc orada ona .bu~um~an run güvertesinde can kurtaran simidleri
çekınmedı. Kih,;nağrur ve asıl bır m.~ - ni takmış ve oyuncaklarını ellerine almış 
Jet ruhunun yuksek coşkunluğu ıle olarak görüyorsunuz. 

Bir milyoner Londrada 
oturacak ev bulamadı 

tek başına bir Fransız müfreze -
sine hücum ederek, kah giz -
li gizli tertıb ve te~ edılmiş çetelerle 
dağdan dağa, ovadan ovaya akıp giderek, 
düşmanla vuruşmıya basladılar. Adana Ecnebi bir milyoner Londrada ken
kuvvetli idi. Merkezden ne ordu. ne alay, ciisine münasil> başını sokacak bir ev a· 
ne de her hangi bir askeri müfreze iste- ~ış fakat bulamamıştır. Ona göre e-
di. Torosun ötesi, elinin erebildiğ. yerle.: vı: . . . 

Babam kunduracı, 
ennem çamaşırcı 

Fransa.da, ikinci imparatOTluk dev-
• Tin.in meşhur mar~a?i Castezıane 

~etindeki zabitlerin hususi ahva
Ule fazla alô.kadar olurcu. Ho.ngisine 
rculasa: 

- Baban kim, annen kim, kız kar
deşin kim? 

Suallerini sorardı. Bit gün iki geııç 
zabit ayni cevabı vermek için anlaş. 
mıtlardı. lkisi beraberken kendileri
ne ra.-ılıyan mare§ale biri: 

- Babam kundu.racıdır, annem ça
maşırcıdır, kaTde§im dP. hafifmeşre1> 

bir kızdır. 
Dedi. Öteki de ayni §eyi söyledi. 
Mareşal uzaklQ.§tı. Biraz sonru bir 

başka zabite rasladı. Mahnd suali ona 
da sordu. 

Zabit cevab verdi: 
- Babam kunduracıdır. oımem çtf

ma:.~t'Cıdır. 

Mareşal birdenbire kızdı: 
- A nla§ıldı, dedi, kız kcwdeE · n de 

hafifmeşreb bir kızdır. Siz ben?mir. a. 
lay ~diyorsunuz öyle mi, .se11i bi·· a11 
hapse mahkt1m ettim. 
Babası hakikaten kunduracı . anne

si çamaşırcı olan ve öteki zabitlerin 
anla.pnış olduklarından haberdar bu
lunmıyan zabit hapse atı1dt.. . -· /{,oionyada bar haline 

Şarkısını mırıldanacağız. 
İçimizde, edebiyat muhafazakarı~ 

ke.kiı ise, fıstanını çıngıldata çıngııdatl 
~nünden geçen güzel kadına, NediJtlid 
gazelini tenziren harfendazlık edecek: 

.o gül endam bir al came bürünsiiOı 
yürüsün.-' 

«Ucu. gönlüm gibi ardınca sürünSÜ°' 
yürüsiiııı-

Yahud da Nef'i'yi hatırlayıp: 
«Bir cam gey Allah için, bir tane IS 

ol mlh içiO' 
«Ti aşık keınri.h için, dünya ola t,.ı 

ıreııı" 
Naziresini vücude getirecek. 
Lakin bu cam elbisenin ihtimal ki tı!t 

fazileti terbiyetkôrisi de olacak. Bunıl 
giyen kadınlar: cSırça evde oturtıl' 
komşusuna taş atmaz• sözünü hatır• 
getirerek, dedikodu yapmaktan çekin"° 

icekler. 
· Ve cam arkasında, nadide bir vit~ 

1 
Resmini gordüğünilz halen bir hay- malı imiş gibi hayranlıkla temaşa ede"' 

. ve ceğirniz güzel bayanlara el dokundut'l 
vanat ibahçesınde bulunan kutnb ayısı maktan son derece ihtiraz edeceğiz. , 
spor yapmayı çok sevmektedir. Resim:ie Maamafih ne derseniz deyin: Bu I?la-
kendisin~ her sabah muntazaman yaptı- da benim hoşuma gitti. Ve bunda ancsl 
ğı idmanlan esnasında görüyorsunuz. bir tek mahzur tasavvur edıyorum. 

- Ah, canım!. diye sanlmak istediğtl 
ı:iz kadının, o anda: Peştede açılan garib 

b.'r saç sakal davası 
Tıb diplomasını alan genç bir kız bir 

iki ay evvel Peştenin meşhur operatör
lerinden birisine müracaat ederek a • 

- Ah, camım!. diye mukabele cd61 

rek, size mane'vi bir soğuk su duşu yn~ 
t:rmak ihtimali vardır. 

~--
~. /~ 

re kadar, mücadeleve kalktı. Vurdu, vu- Londranın 150 mil dahl'lınde, 56 ya
ruldu; kırdı, kırıldı; yal:tı, yakıldı; fakat, tak odalı, 3 yemek odalı, 2 kütübhane o 
düşmanı ezinciye ve ona cAman?> dedi _ dalı, 1 sabah odalı. l .f banyo daireli, 3 
rinciye kadar mücadeleden vaz geçmedi. misafir salonlu, bir ~lo A~lonlu, 1 bi
Ah, bugünler, Torosun eteklerine daya _ lardo salonlu, muhtelıf katiblere, uşak
nıp bir avuç kahramanla bir düşman ta - ~ara mahsus daireli olmalıdu'. Aynca 
burunu perişan eden Adana yavrularının berberlere mahsus kısımlan da havi bu 
kahramanlık günleri! Bugünleri uzak _ lunmalıdır. Üstelik, tayyarenin inebi -
tan veya yakından yaşamamış olanlar, leceği kadar ge~ bir arazisi de olma -

sokulan hapishane sis1an olarak yanında çalışmayı rica et-

Polonyada bir hapishanede mahpus mişti Doktor kız bakkındha fevkalatA.~e -----· ·- -·-··---
·adi t · ı lan meş ur opera or y d · bulunanlar önceden gardiyanların te - cı avsıye er a ' unanistanın enız 

üh .. ·· ka d ktan 1 bu müracaatı kabul etmekle beraber: 
vece unu zan ı sonra ara ann- ticaret filosu 
da balolar tertib etmeğe başlamışlar ve <- Pekfili, fa.kat uzu.a saçlarınız 

o devrin büyük ruhunu bir türlü anhya-1 _ı_dı_r_. -------------
mazlar! * balolara devam ederken bir de mü • vardır. Bu saçlar ınikroblara yuva ola- Atina 4 (Hususi) - Yunanistanın dt" 

hatta bir dillin kuru ekmek ve bir sopa kemmel k ba t . +..ow..; .. l d' - bu -~ıd li tlard niz ticaret filosunun 1937 senesı sonı.ıfl~ 
Adana, "Zulmün topuna ve güllesine 

karşı, hak namına ve kendi hakkı için, 
baştan başa ayaklanmış hir milletin mü
cadeleye atılan ilk parç&lanndan biridir. 
Adanalılar, bu mücadelelerile isbat etti
ler ki yola erken çıkan menziline çabuk 
vanr. Adana en evvel ayaklanmıştı; bu
nun için de, en evvel kurtulan memleket 
oldu. O zamanki düşmanların en kuvvet
lisi ve en aç gözlü::.ii ola?' Fransız müs -
temlekecileri, Adananın büyük hamlesi 
karşında aczlerini en evvel itiraf etti
ler ve Ankara rnukavelcısini imzalamak 
üzere yeni doğan T-ürkiycn1n o zamanki 
mütevazi merkezine k::ıdar geldiler. 

ile dahi muzaffer olur!> a re esıs e .. ~ er ır. bileceginden Şt:z.ı e ame ya a tı~ 
Kabare 1 ve dans salonu da 4 numa- bulunmanız tehlike doğurabilir. İster - daki vaziyetine dair resmi bir istatis ,. 

Bu sözü iftiharla ve cururla söyliycbi- - . b la neşredilmiştir. Bu istatistiğe göre yu 
lı·n·z. Çünkü 

0 
davayı bı'., LV\ktan 

15
. bat et- ralı koguşlarda tesis edilmiştir. Her ak seniz saçlannızı kesiniz ve ışe aş yı • 8 , 

.. ,.- nanistnnın mecmu tonajları 1,867,78 
tik·, bu dava uğrunda en evvel ileri atılan şam bu iki koğuş ağzına kadar müşte- nız> demiştir. 

·ı ı d lmakta h ·00 r ·ı baliğ olan 610 vapuru bulunmaktadır. 
Adana idi Dediğim gibi, en evvel de " rı er e 0 v~ an 7n. ge ın en Genç kız hemen saçlarını kestirmiş 

Ah, o zamanlar için bu 'ne kadar bü -
yük şeydi! 

Bu büyük şeyi elde etırck için, bağrım 
düşmanın topuna, tüfeğine bütün çıplak
ğı ile açarak, elinde bir sopa veyn sır

tında bir çapa ile mütem diyen diış..'lla -
na doğru yürüyen l öylü A iana. Türk ta-

kurtuldu. Mes'ud ol, Adana! kadınlarla dans edılmekte idı. ve operatöre ameliyatlannda yardım et 
Muhittin Birgen . ~abaredc bir de sa~e tesis edil.· meğe başlamıştı. Fakat aradan birkaç 

ŞEHR:iMtzDE TÖREN mıştı. Daha sonra muzika da yerleştı- gün geçtikten sonra yapılan mühim bir 
Bugün Adana ve Tarsusun kurtuluşu - ri~ ve rağbetin artması üzerine du· 1. ,.._ t- il birlikte Nık gu" _ 

h 1. b.l . kull 1m _ b :1--· arne ıyaLa. opera or e ~-
nun 16 ncı yıldönümü münasebctile To - u ıye ı etı _ anı_ aga aş~ıuştı. zel san sakallı diğer bir operatörün de 
ros şehir ve kasabalat'1.nda olduğu gibi, Fakat bu guzel eglenceye bır mah- . t' k edi r t t - .. . 
şehrimizdeki Toroslular arasında da bü- pusun başka bir hapishaneye nakledil- ~ ır~ P ~e.'l.ya .yap ıgını gormesı 
yük bir kutlulama merasimi yapılacak - mesi :son vermiştir. Başka hapishaneye uzenne kendismm mikrob yuvası bu -
tır. Merasimi Toros Gençler Bırliği ha - nakledilen bu mahpus Direktörün hu • lunduğu bahanesile saçlarının kesilme
zırlamıştır. Bugün sa:ı.t 14,30 da Eminönü zuruna çıkarak kenfüsinin hapishanede sine mecbur tutulduğu halde maruf bir 
Halkevinde yapılacak olan bu törene İs· kabaresiz yaşayamıyacağını ve gene operatörün nasıl olup da sakallı olarak 
tiklaI marşı ile başlanacak, müteakiben eski yerine gönderilmesini rica etmiş- el' at asına müsaade ~:..1..1igı-·ni 
b . k T 1 l 5 k~ . ba . B .. . n· -·1-ı:: hAd' d am ıy yapm euuu ırço oros u ar <ınunusanı yramı- tır. unun uzerme ırCAı.vr a ıse en . . _ . d 
nın tarihini anlatacakfar, şiirler okuna - haberdar olınıı~, a~ tam eğlence za ~_!urerek bır ava açmıştır. 
cak ve bir konserle törene nihayet ve - manında koğuşlari basarak cürmümeş- tır. Hapishanenin gardiyanlan tevkif 
rilecektir. hud halinde hepsini birden yakalamış- edilmişlerdir. 

İSTER İNAN, İSTER İNANMA! 
inin büyük efsanesini•ı devler kadarı 

kuvvetli bir mücahidid:r. Cenub Türki - ı 
yesinin yakıcı güneşleri altmdn kavru -
lan esmer alnını, her Türk gibi yilksek l Son iki gün lÇmde İstanbul suları bir balık akınına uğra-
tut.arak, dalına ileriye atılan Adana, bü- eh. Balık o kadar çoktu ki oltayı, ağı bırakınız, sahilden te-

teklüi işittiğimiz günün akşamı İstanbula trenie on saat 

mesafede bulunan bir şehirden gelmiş bir dostla konuşuyor

duk, memleketinin pahalılığından fikiyet ediyordu. Aynen 
şu cümleyi söyledi: 

yük Tür . davasının ilk fedaisi oldu. 0 _ 
1 

neke ile tutulduğu söylendi, çokluktan kıymeti kalmamıştı. 
nun ~~n de en evvel kendisi kurtuldu. lıkla ~ol.?~.rm~ş, bi:. k~sab ~ükkanına .getimılş: . 

Musoliniye diyebiiirız ki: Kendı gozumuzle .gorduk: ~ır ~dam b:r .~az te~ek~ını ba-
<- Her kim Türk milleti gibl, zulme Iıkla doldurmuş, bı~ ~sa~ ~ukkenınm. onune getırmış: . - cEn adi bayat balığın kilosunu 100 kuruştan aşağıya 

karşı hakkı müdafaa ic'n avaklanır, şu - On kuruş vennız, sızın olsun, dıyordu. Fakat bız b~ nlamazsımz.> 
yanık yüzlü Adana, ve ı; liksck ruhlu Türk İ S T E R İ N A N I S T E R İ N A N M A ! 
milleti gibi. korkmadan ilerı atılırsa. de- L ' 
ğil tereyağına terc.h edilmiş toplarla, 

İngiliz polisinin asgari boYıJ 
Londra 4 (A.A.) - Scotland Yard'~ 

bir emirnamesile, İngiltere polis mesle ; 
ğine girmek istiyenlerin asgari boyları 
metre 72,5 dan 1 metre 70 santimetreye 
indirilmiştir. Bu emirnamede hali haııt" 
dnki şartlar içinde polisin birçok vazife' 
leri olduğu ve bunun için de bedeni txıe' 
ziyetlerlc zekanın yüksek bir boydan d9"' 
ha mühim olduğu zi.kredilmektedır. 
__ '"'*"" _______ , ----~-~ 
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'lizler en kuvvetli gemiler'ni 
Uzakşarka gönderecekler 

lng iliz donanması Japonyaya karşı hazırlanıyor, büyük 
zırhlıların sayısı 25 i bulacak 

den~ndra <f (~.A.) - İ~i haber alan duğu ve.16 ~çl_ik ~p~arın 35,00~_:0n -
mahfellen, beş yem zırhlı inşa - luk gemılere ıyıce ıntıbak etrnedıgı ka-

Teruel'de 
Muharebe 
Neticelenmedi 

Londra 4 (Hususi> - Teruelln iç ve dı -
şında muharebe şlddeUe devam etmektedir. 
Sl.sden istifade eden Cumhuriyetçiler ellerin
deki bütün kuvveti muharebeye sokmuşlar -
1ır. Fakat dizlere kadar yükselen kar ve tl
pl Cumhurlyetçllerln tank ve tayyarelerinin 
hareketine mani olmaktadır. Cumhuriyet -
çllerln yaptıkları bütün taarruzlar püskür -
tülmüştür. 

sının 1938 se · - .. l kt d' lund • nesı programın.a dahil bu- naatind~ bulundu~ soy.enrı:e e ır. 
B ugunu beyan etmektedırler. Daha yüksek tonaJda gemıler ınşa e • 
keş saffı harb gemisinin inşa edil - dilrneğe başlandığı takdirde bunlar U

~~ te olduğu malfımdur. Bununla be- nıksarka tahsis edilecektir. 
CıımhW'.iyetçllere röre 

e~ er ~~.irallik henüz planlarını tesbit 1 Bu münasebetle Singapour deniz 
tak;~ştı':-. Bu haber tahakkuk ettiğj üssünde elli hatta elli beş bin tonluk 
:rnar~rde Ingiliz bahriyesi 25 zırhlıya gemileri içine alabilecek doklar mev -
ola 

1 olacaktır. Yeniden inşa edilecek cud olduğu hatırlatılmaktadır. 
h n zırhlılardan her biri 35 000 ton 

Barselon 4 CA.A.> - Milli müdafaa neza
reti tebliğ ediyor: 

Teruelin mülki hüktimetine ald olan kili
se binası dün sabah kıt'alarımızın bir hücu
mu neticesinde zaptedllmlş ve kiliseye der -
hal Cumhuriyet bayrağı çekilmiştir. Bu bl -
nı1da mukavemete devam etmekte olan Asi
lerden bir kısmı esir edllmişUr. Dlterlerl ka
çarak civarda başka bir binaya iltica etmlş
le:dlr. Bulunan oliller arasında açlıktan ölen 
birkaç çocu~un cesedi vardır. 

acmind 1 k ' Singapurda manevra J e o aca tır. Bununla beraber 
h aponyanın 16 inç'lik toplarla müceh _ Singapur 4 (A.A.) - Bu ayın so -
.• ez 46,0oo tonluk üç saffı harb gemisi rıunda burada büyük manevralar yapı-
ınşa ett• w • 1 b" k' · bu ıgı tahakkuk ettiği takdirde lacaktır. Bu manevra ara on ın ışı -
c k zırhlıların tonajları fazlalaştırıla _ nin iştirak edeceği haber alınmaktadır. 
a t.ır. Şimdiye kadar İngilizler bu mıntakada 

lik Ingiliz amirallik makamının 1.f inç- bu kadar büyük hiç bir manevra yap -
topların Avrupa sulan için kati ol-1 marnışlardı. 

Ankarada 
Galatasaray 
Klübü 

b .. Ankara 4 (Hususi1 - Galatasaray klü
ı: idare heyeti bu akşam profesör Etem 
enC'mencioğlunun reisliğinde uzun sü -

ren bir toplantı vapmış ve klübe aid bir 
Çok · l • 

ış er hakkında kararlara varmıştır. 
Burada 400 den fazla aza ile faaliyete 
~~ klüb önümüzdeki günlerde loka • 

Ruz'lleltin 
Nutkunun 
Akisleri 
Washington 4 (A.A.) - Ruzveltin hari

ci vazivet hakkındaki beyanatı umumi -
yetle t~svib edilmektedir. Zannedildiği -
ne göre bu beyanat hükumetin şerefli 
bir sulh temin etmek için elindo.? kafi va
sıtalar bulunduğuna işarettir. 

Siyasi Amerikan mahfeller., demok -
rasilerin müşterek bir gayesi bulundu -
ğunu itiraf etmekle beraber Amerikanın 
harici siyasetinde müstakil bulunmasını 

Frankoeutara ıöre 
Salamanca 4 (A.Al - .Resmi tebliğ:• 
Terueı cepheslnln her noktasında Kızılla

rı geri püskürtmeıcteytz. Vlllastar mıntaka -
sında şiddetll bir aksülamel kaydedilmiş ol
masına ra~men dÜ4JDan ağır zayiatla gerl 
püskürtüimüş ve sahada birkaç tank bıra -
kılmıştır. 

Bir Fra~ız konsolosu tevkif edildi 
Paris 4 • (A.A.) - Havas ajansının 

Bayonne'den öğrendiğine göre, Franko 
makamatı İrun Fransız konsolosu ile 
Gç konsolosluk memurunu tevkif et -
mişlerdir. 

Amerikada 
kaza kurbanları 
Bir senede 40,300 kişi 

otomobil kazasından öldü 

•nı tesbit etmiş olacaktır. Sarı kırmızı
nın Ankarada şube açması dolayısile !da
re heyetine başta İstanbul olmak üzere 
Yurdun her tarafından bircok tebrik tel-
grafları g lın" t• A -. . 'ki . d lst e ış ır. ym yırını ı sın e 

arzu etmektedirler. Nevyork 4 (A.A.) - Kazalara kar -
Londra 4 (A.A.) - B. Ruzveltin me - §l sigorta kumpanyası, 1937 senesinde, 

sajınn~ dış politikaya dair olan kısmı bu Amerika Birleşik devletleri dahilinde 
sabahki Londra gazetelerinde hararetli otomobil kazalan dolayısile 40,300 ki • 
bir surette karşılanmaktadır. Diğer d~v- ~inin öldüğünü, 1.062.000 kişinin de 
Jetler ihtiraslarının sebeb olduğu tehhke yaralandığını bildirmektedir. 

t anbulda tekrar toplanacak olan Gala -
t:saray yüksek mürakabe heyeti toplan-
sında kl-b.. . . h h u un Ankara şubesının mura -

t~sları olarak bulunmak üzere Ercümend 
M·~~ın Talu, Mecdi Sayman, klüb kaptanı 

ı at seçilmişlerdir. 
karşısında demokrasilerin mütesanid bu
lunmaları arzusu İngiliz kamoyunda ar-

·-- tan bir akis buluyor. 

R t k 1 Paris 4 (A.A.) - Bu sabahki Faris ga -
Oma prO 0 0 1 zeteleri B. Ruzveltin mesajile amira1 

dev etleri• Ol• O Suetsugu'nun beyanatına mühim bir yer 
1 ayırmıştır. 

konf eranSJ yo~~~~re gazetesinde Bayan Tabouis di-

ııu Budapeşte 4 (AA.) _ Bu ayın 0 _ cRuzvelt mesajının Tokyoda bilhassa 

0
, ndan on ikisine kadar devam edecek nahoş bir tesir hii.sıl ettiği anlaşılmakta -

f~an Roma protokolu devletlerinin kon dır., 
• ~ansına Avusturya Başvekilinin bizzat B. Ruzvelt, doğrudan doğruya, c<lün -

ırak edeceği bildirilmektedir. yanın faşist olacağını:. biWrmiş olan 
l<o f Mussoliniye cevab vermiştir. 

...... k n erans muayyen bir ruzname ol-
••ıa s Berlin 4 (A.A.) - Almanya, Ruzvel!in rn ızın siyasi vaziyeti ve bilhassa Ro-

b
.an vada hasıl olan deg·ış· iklig"i derin mesajını soğuk karşılamıştır. Gazeteler, 
ır t,..,,,k'k bu nutkun yeni hiç bir şey getırmcdiğini 

""' ı e tabi tutacaktlr . 
..., söylemektedir. 
l ed ·· ı 1 italyan1ara göre avu e çıkarı an Roma 4 (A.A.) - Giornale d'İtalia A-s r 1 kl merika reisicumhuru Ruzveltin meb'u -

ıra 1 arın sayısı san meclisindeki nutku hakkında şöyle 
Ankara 4 (A.A ) - Türki e Cum - yazıyor: 

lıuriyet M k B · k l S/I.Yk. 't Ruzveltin göklere çıkardığı sulh fetih-
l,. er ez an ası ıncı eş - d 
, ~11937 tarıhinden beri 'tedricen te&ı - !erden doğan sulh ur. 

b~el'çıkannağa başladığı yeni harfli H-be-şistanda toplanan 
so ıralık banknotlardan 19 3 7 senesi " •• k' • 
bi~un~ kadar cem'an 18.079.975 liralık tufe . erın sayı~· - . 
l mıkdarının tedavüle çıkarılmış ve Roma 4 (A.A.) - 1935 senesı ılkteşrm 
d~na lnukabil eski harfli banknotlar _ ayından 1937 senesinin son~.eşrin ayı?a 

n aYni nıikdar an· 18 079 975 lira- kadar Habeşistanda 300,000 tufek ve mıs
~ld:rıl~ış ~lduğunu J ket, 1521 tabanca ve 1011 mitralyöz top -

lanmıştır. 

akineye verilirken 
Yahu diler Romen kadınlarını isdihdam edemiyecekler 

Yahudi muharrir çalıştıran gazete'er kapatıldı 
Bukr~ 5 CA.A) ....,.hlli y hudl d·ın maksad Yahudilerin kadın ticareti yap-llluhar 1 - ...,.. ye nazın a • 

lerı 1 r rler kulanan bir çok vilayet gazete- mulıırına mani olmaktır. 
Ovı~'dkapatmıştır. Bunların arasında cserno ~orveç bankası iskontalarda 
caz teı 0 

Almanca olarak intişar eden bütün tenzilat yaptı 
13 er de vardır 

u tedblr . 
rar ve • Yazılarlle Romen mllletıne za-
te rnıı rml iş olan diğer but.ün gazetelere de 

0 unacaktır. 

Bukr * 
Tzara ~ 5 <A.A.) - Hukfımet gazetesi olan 
nıesını oatra mesaı nazınnın bir emlrna -

:a neşretınektccllr 
u eınırn · 

:Va ındnn ame muclblnce Yahudilerin kırk 
tlııde kuU aş, ğ-ı Romen kadınlarını hlzmetJe
lerıne d anmaları Yasaktır. İş idarehane -

o ıo 5 (A.A.) - Norveç bankası i konto 
haddini yüzde dörtten yüzde üç buçuğe in-
dirmiştir. 

Fransa gener.ıl Franco nezdine hir 
mümessil gönderdi 

Parls 5 <Hususi) - Frnn~a hilkürnetl İn
giltereyi takllden ihtilllcl ispanya ~ezdlne 
Saint SebasUen şehrine bir konsul g~nder -
mlştir. Fakat bu, genem.! Frnnco hukumetlnl 

ak demek olmıyacnktır. 

1200 Hataylı 
Antakyaya döndü 
Antakya 4 (Hususi) - Haricde bulu

nan yurddaşların onuncu kafilesi de gel
miştir. Ana yurddan Hataya dönen va -
tandaşların adedi 1200 ü aşmıştır. Bura
ya gelen yurddaşlar Antakya emniyet 
dairesinde sorguya çekilmı>kie, bin türfü 
sualler sorulmaktadır. 

İttifakı Anasır Cemiyeti 
Antakya 4 (Hususi) - Buraya gelen 

bazı gazetelerde Adalı Mehmedin evinde 
içtima eden İttifakı Anasır cemiyeti a
zaları arasında Mescizadeleri:ı de ismi 
geçtiği görülmüştür. Halbuki Mesciuı. -
deler İttifakı Anasır cemiyetine dahil ol-
madığı gibi ötedenberi Hatayın istiklali 
için çalışan kimselerden mürekkebdir. 
İçtimada hazır bulunanlar ancak Yahya 
zadelerdır. 

20 ·,,ci çocuğunu 
doğuran kadın 

Roma (Hususi) - Elena La Vista is
minde 42 yaşında bir kadın Saint-Esprit 
hastanesinde 20 inci çocuğunu doğurmuş
tur. Mussolini bunu haber alınca kt>n -
d'sine 3000 liret göndermış v~ sefalette 
bulunan bu aileye bir ev tahsisini em -
retmiştir. Kadının işsiz olan kocasına da 
derhal bir iş bulunmuştur. 

Sovyetl r Van Zelandın 
raporunu beğenmiyor!ar 
Moskova 4 (A.A.) - Tas ajansı bild.d-

yor: 
Pravda gazetesi Van Zeland raporuna 

tahsis ettigı bir makalede, İngi iz ve 
Fransız hi.ıkumetlerinin talebi üzı rine 
hazırlanmış olan bu raporun mütcarnz 
memleketlere ekonomik yardım proJesi 
demek olduğunu kaydetmektedir. Ga -
zete, Van Zeland'ın klirinıı. anlaşmalarını 
kaldırarak bevnelmılel tediye bankasın -
da hususi sermayeler tesisi lıakkınd:ıki 

tekliC ndı>n bahsederek diyor ki: 
<Bu fikir Almanyanın df'stu olan Eul

garıstnn ve Macarıstan tarafından ileri 
sı.iriılmü tur.> 

Sayfa 3 

[ 
Bu Sabahki J 1 (' ı 

1
- Gazetelerde Jı \)~ 
- Gördüğümüz Fikirler _ 1 A .. 
Cumhuriyet - Yunus Nadinln bugünkü 

başmakaleslnin mevzuu Roosweıt'in nut - M 
kundan sonra dünya işleridir. Dünyanın 

bugünkü Karışık vaziyetini gözden geçiren 
b;ışmuharrir, ancak Amerika cumhurrelslnln 
sözleri sır! lliftan ibaret kalmadığı takdirde 
dı\nya işlerini düzeltecek kuvvet.il bir Mil -
Jetler Cemiyetinin kurulablleceğinl söylüyor. 

e lngiltere ile Fransa bir 
Avrupa direktuvarına 
girebilirler mi? 

~ 

Tan - Ahmed Emin Yalman bugiinkü 
başmakalesinde Amerika cumhurrelsl Roos
welt'ln nutkunu teşrih etmektedir. Ahmed 
Emin diyor ki· 

cNutkunda goze çarpan nokta, Rooswelt'ln 
demokrasi ile sulh arasında görduğii sıkı ala
kadır. Amerika cumr başkanının fikrinde 
sulh ancak demokrat memleketlerde yuva 
yapablllyor. Bir memleket demokrasi lle hiç 
ulfet etmemişse nya hll.dlselerin tesirlle de
mokrasiden uzaklaşmışsa sulh prensiplerin
den de uzaklaşır .• 

~ 

Kurun - Asım Us memlekette mevcud o
lan yakılacak derdinden şlkA.yet etmekte 
hıma bir çare bulunmasını temenni etmek
tedir. 

Gediz nehri taştı 
Büyük bir kısım arazi 

sular altında kaldı 

Manisadan bildirildiğine göre Gediz 
nehri 3 buçuk metre birden yükselmiş, 
bütün ova su altıhda aklmıştır. Muradiye 
geçidindeki salı sular götürmüştür. Salın 
üzerindeki adam da boğulmuştur. Sular 
yükselmekte devam ve bir çok köyleri 
tehdid etmektedir. Bilhassa Veziroğlu, 

Harmandalı ve Hamzabey köylerinin va
ziyeti tehlikelidir. Belediye tehlikeli mın
takaya kayıkları gndöermış, Akhisar şo
sesini su almıştır. Sular şehre yaklaş -
maktadır. 

Mısırda siyasi 
vaziyet 

Londra 4 - cTimes• gazetesi muhabi
ri Mısır parlamentosunda dün cereyan 
eden gürültülü hadiseleri anlattıktan ve 
salondaki ışıkların söndürüldüğünü bil
dirdikten sonra, şöyle devam ediyor: 

- Nahas Paşa, hükô.met aleyhind bir 
karar sureti okumuş ve bu karar suretine 
bütün Vefd meb'usları iştirF.<k eylemiştir. 
Reis nihayet, salonu boşaltmak üzere po
lisin müdahalesini taleb eylemiştir. 
Diğer taraftan, ayan meclisi de, 3 mu

halif reye karşı ittifakla, yeni kabinenin 
teşkilinden dolayı memnuniyetsizliğini 

bildirmiş ve kraldan vaziyetı yeniden 
tedkik etmesini istemiştir. 

Vefd partisi şefleri, ayan meclisinin al
dığı karardan çok memnundurlar. Nahas 
Paşa, bugün, adalet ve milletin hukuku 
lehine büyük bir adım ahlmıştır, demiş
tir. 

Bir adam donarak öldU 
Tahtakalede Tanburac:ı hanında otu

ran 55 yaşında Anten adlı adam odasında 
ölü olarak bulunmuştur. Yapılan muaye
nede soğuktan donarak öldi.ığü anlaşıl -
rnış, fakat cesedinin morga naklıne lü
zum görülmüştür. 

il Sabahtan Sabaha: 

1 

Yazan: ~lim Ra~ıt Eme~ 

a 

O 
ngiliz başvekili Bay Chamberlain'ın 

dünya suJhunu kurtarmak maksadile 

bir sulh programı tanzim ettigi ha~er ve
riliyor. Bazı membaların tekzib, dığer 

bazılarının teyid ettikleri bu habere gö
re, Bay Chamberlain, bir zamanlar Al
manya ile İtalya tara!ındarı ileri sürülen 
bir noktai nazarı benimsiyerek İngilte
re, Fransa, Almanya ve İtalyadan mu -
rekkeb bir Avrupa direktuvarı tesisini 
muvafık görmektedir. 

İlk bakışta mümkün gibi görünen böy
le bir projenin hakıkatte heı· hangi bır 

tatbik kabiliyeti olmadığını, olamıyaca -
ğını iddia elmiye dahi iüzum yoktur. 
Çünkü İngiltere ile Fransanın böyle bir 
siyasi kombinezona girmeleri demek, 
evvela, harici siyasetlerini şimdiye ka -
dar istinad ettiregeldikleri kolektif teş

riki mesai esasına tamamen mugayirdir 
ve yıllardanberi, büyük emek mahsulü o
larak meydana getirdikleri eseri, bir 
darbe ile ve kendi ellerii~ yıkmaları de
mektir. Bu takdirde Frarıs1z - Sovyet pak
tı derhal infisah edeceği gibi Fransanın 
Küçük İtilaf devletler!!,. ve bilhassa 
Çekoslovakya ile olan münasebatı da tu -
haf bir vaziyete girer. 

Bundan ötürüdür ki İngiliz başveki -
line atfedilen tasavvurun, bilhassa bu 
şeklile, bir hakikat ifadf>si olabileceğıni 

kabul etmek çok müşküldür. Geçmlş de
virlerde ifa ettikleri medeni ve müsbet 
rol ne derece büyük ve hayırkAr olursa 
olsun, hiç bir devlete, daha az derecei e
hemmiyette bulunan diğer devletlerin 
mukadderatlarını teslim ve tayin hakkı
nı vermelerine imkan yoktur. Kaldı ki, 
bu devletlerden pek çoğıJ, tıokı İngiltere 
ve Fransa gibi, kolektif emniyet siyase -
tine inanmış ve dış siyasetlerini, bu esa
sa istinad ettirmişlerdir. Şu halde, ln -
giliz başvekiline atfolumın tasavvurun, 
bu şek.lile, bir hakikat olması ıhtimali za
yıftır. Maamafih, bugünkü şartlar içinde 
dünya sulhunun bozulmac;mı beşeriyet 

için bir felaket sayan fnpilterenin, elin
den gelen her vasıta ile harbin önüne 
geçmek istediği de muhakkaktır. Fakat 
ne yazık ki, on dokuzuncu asrın sonla -
rında çok faal bir siyasi nazım rolü ifa 
eden İngiltere, bugün, muhtelif esbab -
dan dolayı, bu vaziyetıni ve hakim 
mevkiini kaybetmiş bulur~uyor. Bu se -
beble yarın, bir Avrupa ve onu takiben 
bir cihan harbi patlak verecek olursa, İn
giltere için, talihin bu tPcell ı sine boyun 
eğmekten başka yapacak bir şey kalmı
yor. Japon dahiliye nazın olup Uzakşar
kın cKuvvetli adamh diye tanınan ami
ral Suetsuo bir gazeteciye verdiğı beya
natında kaydettiği gib! bir ciştigah, 

maalesef ictinabı gayri mümkün bir mu
kadder felaket gibi göze çarpıyor. 

Selim Ragıp Emeç 

Bir hatıra 
Dostum ve meslekdaşım Ahmed Şükrü ile Pariste bir lokantada idik. Ser

vis yapan garsonun gecikmesine kızan Ahmed Şükrü türkçe: 
- Sersem adam, dedi. Bizim bifteği öbür masaya götürdü. 
Yanımızdaki masada kıranta bir adam vardı. Birdenbire döndü. Hafif bir 

tebessümle türkçe olarak 
- Affedersiniz, dedi. Garsonun yanlışını ben düzelteyim. 
Ve önüne konan tabağı bizim masaya geçirdi. 
Yanımızda birdenbire peyda oluveren bu türkçe konuşur zatla sohbetimiz 

yemek sonuna kadar t!evam etti. Türkçe konuşan bu zat bir musevi idi. Va • 
tandaş diyemiyeceğim. Çünkü aslen Boğaziçinde, Beykozda doğup büyü _ 
mckle beraber, sonradan Avrupanın muhtelif yerlerinde dolaşmış, muhtelif 
tabiiyellere girmiş, muhtelif mf'mleketlerde yer edinmiş. Sağ cebinde bır 
Kanada pasaportu, sol cebind~ Fransız proteje vesikası var. Londrada ev • 
lenmiş, çocukları 1ngiltcrede, kend:si Pariste oturuyor. Asıl işi Çekoslovakya. 
da, mukavva fabrikaları11da. 

Lakırdı arasında anladık ki ihtiyaı annesi bugün halU Bcvkozda olan es1n 
vatandaş harb silahlan üzerine bü yiık iş yapan bir müteahhiddır. 

Büyük harb s lıihları tıcareti ycıpan böyle b'r museviye de P:-agda ŞurabC'k 
.µtelinin holünde tesaduf etmiştik. Ç koslovakyanın meşhyur :;ı!ah fabrikala
rının satışlarını idare eden bu adam da beynelmilel bir musevi ınüteahh ddi. 

Keskin zckfı! .. riJe en ver mi, ticaret kaynaklarını ellerinde bulunduran mu· 
se\·ikrc karşı Almanv'ld.:ı , İlalyad<> ve bugün Romanyada b:ıslıyan han k t 

Musa cvlii.dlarını yav:ı · )avaş Arzı Mev'uda topluyor. Kenan d•yarı, Filistın 
arazisi on yedi milyonluk bır kütl yi belki dC' barındırabilır. Beynelmilel ti
caretin büyuk çapta hareketleı inı ancak başka mili !erin bün) C'sinde: y 1-

) aı ak bnşnran bu keskın z kalar acaba keııdı aralarında ayni muvaffak ) ti 
goslerebilecekler mi? Bıir1ıan Calud 
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Kırkçeşme gibi Halkalı ve Kartalda tren Şark d~miryolları şirketi 
Taksimsularıdakesilecek aı\~~aöı~~an aleyhine açılan dava 

Memurların açbkları bu davaya aid hazırlık tahkikab1 

yakında ikmal edilecek ve muhakemeye başlanacak 
Bu sular kesilince ıehirde su ihtiyacını karşılaya
bil ınek için bugünkü terkos suyu mikdarının üç 

misline çıkanlmas~ İcab ediyor 

Geçen cuma gü 
nü Kartalda bir 
tren kazası olmuş 
Kartal ilk mekte- Bir müddettenberi devlete intikal et 1 Birinci Ticaret mahkemesinde yayıııı 
binin ikinci sını - ıı:1~ b~Junan .Şark demiryolları Anonim lan tahkikatta, şirketin vekili esas hnlöe 
fında okuyan ta - şırketı aleyhıne, açı~ta kalan eski me- kındaki cevabını tahriren vereceğini 
!ebelerden 9 ya - ~ ~ murları tarafından hır dava ikame edil- bildirmiş ve bunun için de mühlet ·s • 
şında Halil kızı '--'.,,,.... ~ miş .ve İstanbul 1 inci Ticaret mahke - temiştir. Tahkikat b b bd t \·ıı: 
S P dikd 

mesınde tahkikatı açılmıştır u se e en a 
1 

uzan en en ş· k 
1
. d d ba · olunmuştur. Hazırlık tahkikatı yakın • 

hareket ede ban a j ır e ı ava e en zı memurlar d · 1 t n ~- • b d 
1 

.. . d _ .. ' a netıce enecek ve dava 1 'inci Ticare 
liyö treninin sa - ~t avkat ad1:1

1
uzerm e şu mutaleayı yu- mahkemesinde görülmeğe başlanacak • 

demesine maruz Tren kazan weııce - ru me e ır er: t ır. 
kalarak muhte - sinde ölen SMzan - Bu şirkette uzun seneler çalıştık. 

Hırsız çırak mahktlm oldu lif yerlerinden yaralanmıştı. Tedavi i _ Şirketle aramızda 1 O seneden beri de -
çin hastaneye kaldınlan bu yavrucak vam eden ve devam eyJiyecek olan bir Beyazıdda Mehmed isminde bir ü • 
aldığı yaraların tesirile hastanede öl - hizmet akdi de mevcuddur. Rumeli de tücünün yanında çalışan Hakkı usta • 
müştür. miryollan işletmesini, muhtelif zaman sının bir saatini çalmış, yakalanaralC 

larda sırayla üstüne alan şirketler, de- dün adliyeye verilmiştir. Suçlu Sultan
vir muamelesi sırasında, meınurlannın ahmed 1 inci sulh cezada yapılan du • 
mükteseb haklarım da Üzerlerine al • ruşması sonunda 5 ay, 25 gün hapsd 
mışlardır. 22 senelik imtiyazını yük - mahkum edilerek, tevkifhaneye gönd~ 
sek bir ücret mukabilinde hükfunete rilmiştir. 

Silivrinin 
Çanta köyünde 
bir cinayet oldu satan şirket ise, bizim bu hakkımızı ta-

nımamıştır. Bunun için, mahrum bıra- Bir hırsıza 3 ay ceza verildi 
Tak.im suyunun Tahimdeki büyiik deponı Silivriye bağlı Çanta köyünde iki kıldığımız fer'i menfaatlerin dahi dahil Kumkapıda Kudretin evinde sirkat 

Kinunuevvelin on beşinci günü şe- ,rait ile şehre sokulan Halkalı ve ·Tak • ~n :.vvel bir hadise olmuş. Bekir adlı olması şartile, son maaşlanmızın ve her yapacağı sırada yakalanan Salahaddin. 
birde el'an akmakta bulunan kırkçeş - sim sularının da şehre sokulınaınası te- bı~ koy bekçisi yaralanmı_ş ve ~al~~rıl- birimizin hizmet müddetlerine göre, li· Sultanahmed 2 ·nci sulh ceza mahke • 
me suları kesilecek iken Dahiliye Ve - karrür etmiştir. d.~gı c:r:ah~aşa h~s~anesınde olmuş - '.zım gelen tazminatın verilmesini taleb mesinde, 3 ay müddetle hapse mahkum 
kaletinin emrile bu kararın tatbiki bir Bu hususta Sıhhiye Vekaleti ile Da- tur. ~ad~c;enın _tafsılatı şu~u:: . . ediyoruz. edilmiştir. 
müddet için geri bırakılmıştı. Cami, fab hiliye Vekaleti arasında temasla·ra baş- Sılıvrıxe bagl~ Çanta koy~ bekçısı 
rika, kilise ve daha bazı yerlerde ak • lanmıştır. ! Os:ma~ oglu Bekır gece devnye gezer- Müteferrill: 
makda olan Kırkçeşme sularının kesi - Kırkçeşme musluklarından bir kıs- k:n hır adamın bakkal Niyazinin dük-
leceği gün henüz belli değildir. mı kapatılınca şehirde sular idaresi ta- ı kan duvannı delerek içeri girdiğini ve Bronz paralar darbhanede 

Sıhhiye Vekaleti memleket dahilin- rafından yeniden yüz yirmi kadar ter- eşya çalmakta olduğunu görmüş ve hır d w • ti"ril k 
' sızı ak 1 k · t · t' M h ı h egış ece 

de her nevi hastalıkla esaslı surette mü kos musluğu açılmıştı. Terkos tesisatı- · Y a ama 15 emış ır. eç u ır - T d .. 1d b 1 b be k 
ı sız bekçin"n ·· · d - ld" -· · e avu e u unan ronz ş u -

cadeleye geçuıiştir. stanbul şehri nü - nın bugünkü vaziyeti bu adedin üç yü-
1 

~ uz~rme ogru ge ıgıru an- ruşluklar ve ı oo pa 1 kl ·ı 'k 1 '40 
f~ kesafeti, semtlerin dağınık oluşu yü ze çıkarılmasına müsaiddir. Bu bakım- ayı~a elın.dekı so~a~ını kaldırmış ve paralıklar 19 38 senra. ı ar ı ~ nı ~ ·b _ 
zunden hastalıkların çoğalması için en dan sular idaresi önümüzdeki aylarda var_ uvvetıle bekçının kafasına vur - . . e~ı sonun an 

1 ı a 
·· · · · t maga baş1amıs v B k' · - 1 ren geçmıyecektır. Bır yıl zarfında bu 

musaid bır yerdır. Bu bakımdan stan- fehirde yeniden terkos muslukları aç- . . ... e e ırı agır yara ı , . . -· . . . · 
buld h t 

1 
kl 

1 
k .. d 

1 
• - b 

1 
kt 1 bır halde yere vuvarlıvarak kaçmıştır paralar ~ enılerıle degıştırılecektır. Ban 

a as a ı a yapı aca muca e eye maga aş ıvaca ır. . ,, w • • k la ı d ki 1 · d to 
ehemmiyet verilmektedir. Halkalı -ve Taksim suları da kesil -

1 
Hadiseden haberdar olan Silivri jan -

1 
a r, :;a san ı arı v~zne enn e P-

İlk tedbiri ihtiyati olmak üzere kırk dikten sonra şehrin su ihtiyacını kar- darması ağır yaralı Bekiri Cerrahpaşa lanand _ronz pDaralahrla nıkel .fO paralık-
. . .. . . . .. . hastanesine göndermiş ve m h 1 h an ogruca arp aneve sevkedecek -

çeşme sularının kesılmesme teşebbus e- şılayabılmek ıçın şehre bugun gırmek- ı 1 k ' • eç u ır - ıer değiştirecekler b~ la "d 
dilmişti. Kırkçeşme suyu membaında tQ olan terkos suyunu üç misline çıkar- ~~~ a~ı~· t~ ıbıne başlamı~ır. yar~.lı ~e pi;asaya vermiyec~kle~~ir.n Darpy~ne; 
kullanılabilecek halde iken yollannın mak iktiza etmektedir. 1 e ra paşa hastanesınde olmuştur. d . b 

Nazan dikkate: Bntnn dok-
toı1ar ve tekmil üniversite 
talebelerinin görmesi lazım •-.. 

enteresan bir film 

iki sena evvel FREDERiC 
MARSMIRIAM HOPKINS'in 

Çevirdiği 
iKi YÜZLÜ ADAM 

filmini kim tanımaz ı 
Şimdi ondan daha güzel ve daha 
• • heyecanlı °t'ir mevzu 

iKi CANLI ADAM bozuk oluşu yüzünden şehre girince is- Belediye sular idaresi terkos tesisa- l\Spivri jandarması Sayalar köyünden n~keylenı rodnz bonb~tat:katlıkların darbına 
'f · · · . ıustafa ve Ali adında 'k" h b · ı para ar ı ı ı en sonra baş -

ti ade edilemıyecek hale gı.rmekde bu tını tevsıe karar vermiş ve bu hususta- ı 1 ı şa sın u ış- . . •t rollerde 1 
sebebden Sıhhiye Vekaleti kırkç~cme ki proJ·e hazırlanmıştır Tesisat için ha le alakalarından şüphelenerek bunları ]anacaktır. Bronz yırmı paralık basıl -. -ı··· . . . . . lyakalamJ.C: tahk'k t d h .k. . rnıyacaktır. · RALP BJ<:LLAMY - MARlAN MARSH 
suyunun şehre sokulmasının caız ola - rıcden getırilecek malzemenin gümrük- . "')'• • . 1 a so?un a er ı ısı- • • • 
mıyacağı kanaatine varmış w kararın den muaf tutulması için teşebbüslere nın de bu hadısede alakaları ohnadığı VılAyete bır yılda gelen Ye ıtden 
tatbikine geçilmiş bulunmaktadır. başlanmıştır. anlaşılarak serbest bırakılmışlardır. evrak sayısı 

Sıhhiye Vekaleti ist.anbulda hasta • Dahiliye Vekaleti ile Sıhhiye Veka-! ~eçhul hırsız ve katil ehemmiyetle Vilayet bir yıl içinde vilayete gelen 
lıkla esaslı şekilde mücadele açmış bu- leti arasındaki temaslar bitince Halkalı • takıb olunmaktadır. ve giden evrakların bir istatistiğini yap 

lunduğqndan hastalığın sirayeti bakı - ve Taksim sularının kesilmesi cihetine Şehir i"'leri: mıştır. 
mından kırkçeşme suyu g!~~ '!~~~~ J~ _ ~~<!_i~e~~kti!._ _ _ 'ıl' Bu istatistiğe göre, bir yıl içinde 

....- -- ----------- • --- Gazi köprüsü int••tı muhtelif yerlerden İstanbul vilayeti -

Balık akını dün dQ devam ettı• Gazi köprüsünün Unkapanına isa _ne (IS0,777) evrak gelm3;ş 7ve0 vilayet • 
{j bet eden cihetı'ndeki beton - k ten muhtelif verlere ( , '4 ) evrak 

ayagı ış - d "lm· t' ~ VT' t 'f k 1 · 

1 d k 
mevsiminde, Beyoğlu cihetindeki be • gon erı ış ır. ~ aye şı re a emme 

stavri in kilosu 10 paraya adar düştü. Dün balıkhane ton ayağı bahar aylarında ikmal edil _ gelen evrak adedı 17,603, çıkan evrak 

ıahilinden ellerini suya daldıranlar balık tuta bi.iyorlardı miş olacaktır. Gazi köprüsü bir buçuk da 
1126 dır. 

. sene sonra tamamJamnış olacaktır. Damızlık aygırlar nasıl tedarik 
Karaya balık akını dün de devam etmiş- losu 150 - 200, karagöz ve kırlangıç 50 - 60, 

tır. Dtin de halk ve çocuklar, ellerlle, sepet- dere pist 55 - 60, hani 35 - 40, tekir 30 - 40 Esnaf cemiyetleri idare hey'etleri edilecek'? 
terle ve tenekelerle, kıyılardan balık tut - kuruştan aatılmıştır. toplanıyor Ziraat Vekaleti vilayetlere gönder-
m\lflarclır. Fakat, gümrük memurlartle po - Dün de balık akınının devam ettiğine gö- .. .. . d" - · · b' t · d · · fd k" 
llsler buna mümanaat etm1'lerdlr. re bugün de balıkhaneye külliyetli mikdarda Butun Esnaf Cemıyetleri idare bey'- ıgı yem ır amım e ıyı evsa a ı ya 

Balıkçıların Jorgın adı verdikleri karaya balık geleceği ve rtatıarın da biraz daha dü- 1 etleri yarın saat on beşde Halkevinde hancı kan damızlık aygırlarının mınta-
T11J"an palamutlardan, dün sabah. balıkhane §eceği ta~n olunmaktadır. . 1 umumi bir toplantıya davet edilmişler- kay~ ~n yakı~. ha~~lardan tedarik ~dil-
6nünde de elle onar on beşer tane tadar tu- Kambıyo borsasmda vazıyet dir. Bu toplantıda 938 senesi zarfında mes!nı, . bu ~urnku~ olmadığı takdır~e 
tulm\lftur. D-

1
. t b 

1 
b d ·· hı cemiyetlerin esnafa vapacaklan yar vekaletın musaadesı ve Başvekaletın 

Dtin balıkhaneye de ki.ılliyeLU mikdarda un s an u orsasın a mu m muame- w - • • • •• 

palamut ve ıst:ıvrld gelmiştir. 15 - 20 bin tı- leler olmamış, satışlar normal olarak devam dımlar ve esaslan üzerinde müzakere· emrrlenle yarışlarda muvaffakiyet gos 
ıo kadar gelen istavrid, küfeler, hattl ka - t>tmiştlr. Türk borcu tahvilleri 18,40 lirada a- 'lerde bulunulacak ve kararlar ittihaz termiş yüksek vasıflı hayvanların ge • 
11klarla ve kayı~ı bir Ura gibi gayet ucuz bir ı:ılmış, 18,50 lirada kapanmıştır. 1 edilecektir. tirtilmesini ve bunun haricinde mua -
natıa satılmıştır ki, kilosu hemen on para - Ergani tahvlllerl 97, Sivas - Erzurum tah B 1 d' • . . . Ank d mele yapılmamasını bildirmiştir. 
ya kadar düşmüş demektir. 8000 çift pala - villerl 95, Anadolu tahvilleri 40,25, Anadolu e e ıye reın muavını ara an • 

Tıb aleminde yeni bir keşif, bir 
caniye yapılan ameliydt ve 

nzerinde tatbikatı 

Bugnn mıtinelerden itibaren 

ALKAZAR 
Sin••••••• lla•hror 

111111(1(111111 Şehir tiyatrosu 

~111111 
1 

Bu a~~~m s!~~~ı~~;O) d~ 
Erkek ve Hayaletlerı 

111 l Piyes 4 perdtt ve 16 tablo 
111111111 Yazan: H. Lenormttnd 

mut çifti 7 - ıo kurU4tan satılm·..+ır. 30 - 40 mümessllleri 40, çimento hisse senedlerl 9,46 döndü Hisar vapuru kurbanlanna yardım -.v Komedi kısmında 
kilo tadar uskumru gelmiş. toptan 60 ku - liradan muamele görmüştür. İstanbul belediyesine a ·d muht lif Hisar vapuru kurbanlarının ailele - Bu ak11•1n saat (20.30) dl\ 
ruttan satılmıştır. Uskumrunun böyle az çıt Birinci tertlb Sivas - .Erzurum tahvilleri - A ı . e . . , .,,...... 
muı barretıe karşılaıunaktadır. Bir müd - ııin kuponları bir harta sonra ödenecektir. meseleler etrafında alakadarlara ıza - nne yardım maksadıle genç san atkir 8AT1 L 1 K, K 1 R A L 1 K 
dettir, mevslml oldutu halde, torik de çıt - Her kupona 140 kuruş verilecektir. Bundan hat vermek üzere Ankaraya giden Be- Viyolonist Müfid Hasan tarafından bu Komedi 8 perde 
mamattadır. _ dolayı, Sivas - Erzurum tahvlllerlnln birinci ılediye Reis muavini Ekrem dün İstan· ayın yirmi yedinci günü akşamı Saray Çocuk kısmı saat 14 de 

Dün balıkhaneye 1000 kilo kadar lufer ve tt>rtibi 102 liradır. bula dönmüştür. sinemasında bir konser verilecektir. LA F O N T E N B A B A 
~M~~m~N~rluk~~ro-~~n• ~ndrabonamn~.dh.~rsterl~l~~ ~~~~~~~~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~~~~~ 
toplar da 35 - 40 ku"ruştan ııatılınıltır. fr~nk. Ye 5,0105 dolar olarak muamele gör - Polisle • '\ 

Levrek ve kefal yuz ellişer kllo tadar gel- muştür. • 
m1f, '19 - 80 kUr\lf arasında satılmıştır. Ticaret borsasında vazı' \'81 Dil 

60 - 78 tllo kadar ırelen izmarit ve stron- J D iki kaza oldu 
gllos da 25 - 30 kurut arasında müşteri bul- Dün. Trakya ve Anadoludan 30 vagon buğ- Şoför Sadullah idaresindeki 3549 .şa)'llı 
muştur. cta;ı gelmiştir. Buğday piyasası, iki gündür Kurtuluş - Beyazıd otobüsü dün Karatöy 

Dün balıkhaneye kılıç balıtı hiç gelme - gevşek olarak devam etmektedir. Dün de fi- eczanesi önünde toför Şevki idaresinde.ki 2499 
mıştır. atlarda 3 - 4 para kadar bir düşüklük ol - sayılı otomobile çarparak. hasara ulratmıt -

İstanbula, İzmir, Çanakkale ve Gelibolu - muştur. tır. 
dan levrek, kefal ve kupa, Traboon, Samsun,, Arpalara da alıcı azdır. İhracatçılar, lhrac * Vatman Neş'et idaresindeki (30) sayı
Sinop ve Ordu gibi Karadeniz sahili mem - ı icin çavdar almata devam etmektedirler. lı tramv!'-y arabası dün Kadıköyiinde K\lf -
JeketJerden de kalkan gelmektedir. Fakat, Çavdarın kilosunu ihracatcılar 4 k~ruş 37,5 dilinde Ismetpata okulu muallimlerinden 
tnşradan gelen balıklar nlsbeten bayat ve parayla 5 kuruş arasında almaktadırlar. HaUdenin hizmetçisi 12 yaşında Oüzine çar 
evsarca da İstanbul balıklarından üstün ol- -- ·-·-- ·- · · • -- · · • · · · · ·--- - parak muhtelif yerlerinden yaralamııtır. Ya 
madıklarından pek fazla rağbet görmemek- ERTUCRUL SADi TEK ralı kız hastaneye kaldırılmıştır. 
tedlr. Dün de Samsundan 250 kilo kefal gel- 'J' l YAT H O S.U Bir adam metresini yaraladı 
mlş 40 - ts kuruştan, Gircsundan gelen 250 Bu gece: Galatasaray Karaoğlan sokağında 25 nu-
kilo kalkan d:ı. 60 - 65 kuruştan satılmıştır. Oskfldtu ( Hnle ) marada oturan Muzaffer yedi aydanberl be 

Barbunya, mercan, tekir, hani, pisi, kara- sine nasında: ı aber yaşadığı metresi Hırlsttnayı kıskançlık 
göz, kırlangıç vesaire, gibi balıklar pek az, yi.ızünden bacağından bıçakla hafif surette 
hattA bazıları 5 - 6 kilo kadar çıkmaktadır. CEZA KANUNU !yaralamış ve kaçmıştır. Suçlu Muzaffer zıt-
Dtlll, IO - 40 kilo kadar gelen barbunya ki- Vodvil S Perde. bıta tarafından aranmaktadır. 

BU AKŞAM MELEK Sinımasmda 
EN BÜYÜK - EN GÜZJ"'J. filmia rejtıOrQ ERNST LUBlTSCH'ln eseri 

veUaht M ARLENE 
yıldız 

DIETRICH 
tarafından FRANSIZCA SÖZLÜ olarak harikulade bir surette yaratılan 

sllperfilml takdim edilecektir. Dığcr ı-ollercle : 

HER BERT MAR&CllALL MEL WIN DOUGLA& 
Numaralı koltukların erkenden aldırılması rica olunur. Telefon : 40868 
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-
l<astamonuda imar işleril'Biletparasıolrnıyan Halkevleri muhitleri için 

hayli ilerledi Üzeri ar=~= cebinde çok faydalı oluyorlar 
~a:~ li~~ksarfile yapılan hastanenin inşaah tamam- 331 lira para bulundu lzmit, Sandıklı ve Çorlu Halkevleri iyi çalışıyorlar. 

.. 1• ı baharda eski hastane buraya taşınacak Ceyhan (Hususi) _ Siird vilayetinin Tosya Halk evi fakir talebeye sıcak yemek veriyor 

h - linsan Be . 
arbi bütün . y, Çın - Japon 

~derken... şıddetile devam 
... Japonlar cAsya, Asyalı

larındır• düsturunu tck.rarlı
yarak. 

Şirvan kazasına bağlı Hasraa köyünden 
50 yaşlarında Güleycan oğlu İsa ile kızı 
15 yaşında Fatma, Adana.dan biletsiz o
larak trene binmişler, yolda bilet sorul
duğu vakit, fakir olduğu için bilet ala
madıklarını söylemişlerdir. Orada bulc
nan yolcular bunların bilet paralarını a
ralarında toplıyarak bi.let almışlar, tren 
Ceyhana gelince de belediyenin yardım 
etmesi için emniyet dairesine getirilmiş
lerdir. Emniyet dairesinde vaziyetJ şüb
heli görülen İsanın üzeri aranınca 331 li
ra para çıkmıştır. İsa, bu paralan evini 
satarak temin ettiğini söylemektedir. 1-
sanm üzerinde çıkan paralar emaneten 
maliyeye yatırılmış, keyfiyet isanm 
memleketinden sorulmak üzere !sa He 
kı:ıı da burada alıkonulmuştur. 

•.. cAsyada beyaz, bırak

mıyacağız demişler .. 
Hasan Bey -Anla§ıldı, Ja

ponya bütün Asyayı kana 
boyayacakL 

e:ms yolları 



r== Eadiseler i- arıı.sınd.ı 1 

BAYAT 
, 

BAL DK 

D ün, balık almak için dolaşı- Fakat gazeteye yazmıyacağımı vAdetme• 

yordum; balıkçının biri, tab- diği.m için yazıyorum. 
lasını sokağın ortasına koymuş: Balıkçı anlattı: 

- Yirmi kuruşa ibadullah! cPadişahın bir bahçıvanı, bahçıvanın 
d b. "1'1'\llSl varmıc Gündüzlerl 

Diye avaz avaz bağırıyordu. Balıklara a ır yana:t··- :t• 
baktım. Epey gevşcmiştiler. bahçede beraber çalışırlar; akşam olunca 

_ Ne 
0 
beğenmedin mi? yanaşma yemek pişirir, bahçıvan da o -

B 
nun pişirdiğini yermiş. 

- ayat.. 
- Yok yani bayat sayılmaz, biraz gev- Bahçıvan, günün birinde sadrazam o-

şek ama tazedir. luvermiş. Eski yanaşmasını da bırakma-
- Ben balıktan anlarım, bayat.. mış, kendine ahçıbaşı yapmış. Yanaşma, 
- Öyle ise alma bayım, zorla satm1. sadrazamın ahçıbaşısı olunca yanına bir 

yoruz ya! vamak almış. Yamak, ahçıbaşıdan iyi ye-
- Alayım, almıyayım .. 0 mesele değil. rnek pişirdiği için ekseriy:ı yemekleri o 
- Pekfilll işte, daha ne sorarsın? 1 pişirir, pişen yemekl~ri de ahçıbaşı ~-
- Ne soracağım? ... Ne diye bayat ba- darmış. Yemek lezzetli ve her şey yerın-

lık satarsın anlamam. 1stanbuld:ı balık- 1 de olursa ahçıbaşı içine biraz tuz katar
tan bol bir şey yok. Köprü başında elinl mış, yahud sulandırırmış, yabud da ateş
sokan bir balık yakalıyor. Sen de hiç ol- te yakarmış. Yamak, merak etmiş, sor-

mazsa bugünlerde bayat balık satmaktan muş: 
vazgeçsen ne olur? j -: Usta dem~ş, ne diye pışirdiğim lez-

8()Jf POST..t İkincıkin• ~ 

t ~.~ D O N ! ]Dünyanın en zengin adaJJI 
G o g us nas 11 Amerikalı deg" il japondtı 
Dolgunlaştırılır ? ' 

300 senedenberi Japon iktısadiyahnı ellerinde tut-' 
Mitsui ailesi, bu mevkiini bir kadına borçludur 

Birçoklan dünyanm en zengin adamı
nı muhakkak cAmerikalı> sanırlar. Hal
buki dünyanın en zengin adanu ne Ame
rikalı, ne İngiliz, ne de Fransızdır. Hiç 
şaşmayınız. Dünyanın en zengin adamı: 
Bir Japondur. 

Japonyada her alınan, her satılan ma
lın üzerinde M. B. K. markası görülür. 
M. B. K. nm manası şudur: 

cMitsui Bussan Kaisha.> Yani cMitsui 
Ticaret Kumpanyası>. 

M. B. K. dan maada: Mitsui Bankası, 
Mitsui inşaat şirketi, Mitsui antrepolan 
kumpanyası teşekkülleri dahi vardır. Bu 
kumpanya ve müesseselerin cümlesinin 
başında Hachiroemon Mitsui bulunmak
tadır. Adeta kralların kralıdır. 

AyaKta, ellerinizi omuılarınızdan az Mikado'nun nüfuzu yalnız Japonlara 
- Çok şey olur bayım, faıla sorma, zetlı yemeklerı tuz katıp, yakıp, sulan-

işine git! dırıp bozarsın! 
aşağıya, öne doğru uzatınız. şamildir. 

.Mitsuı-ıerin nüfuzu ise: Çay, ipek, ki-
Balıkçının bu sözü beni büsbütün rne-I Ahçıbaşı gülmüş: 

raka düşürmüştü. Çok şey olurmuş aca- - Tabü öyle yaparım, demiş, sadra
ba ne olabilirdi: 1 zam bir kere ağzının tadını alacak olur

- Çok şey olur dedin de merak ettim. sa bir daha benim işirdiğim yemekleri 
Kılığıma, kıyafetime baktı.. tepeden · beğenmez .. ben de işimden olurum.. 

tırnağa kadar süzdü: - Bu senin anlattığın bir hik8ye .. 
- Sen fena adama benzemiyorsun? - Ben de senin mer:ıkını giderme~ 
- Benzemem. için anlattım. Balık bol diye bi" kere ta-1 
- Kimseye söyleıniycceğfni vadet, ze balık satarsam herkes ağzının tadını 

lnlatayım! alır, bir daha bayat balık satamam. 
Kimseye söylemiyeccğimi vadettinı. I ls·mct Hulusi 

1 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =tı 

ğıd, selüloid, bahriye inşaat tezgahları, 
nakliyat şirketleri ve ticaretin diğer bir 
çok kısımlarına şamildir ... 

A vrupada halk nazarında zenginliğin 
timsali Rotshild ise Japonyada da bunun 
yerini Mitsui tutmaktadır. Hatta Mit
sui'ler lehine bir fark bile vardır: O da 
bunların tam üç yüz senedenberi bu 

' mevkii edinmiş olmalarıdır. Mitsui'ler a
deta Japon tarihinde yer edinmişlerdir. 

Japonlara göre Mitsui'lerin zenginlik
leri şöyle ~şlamıştır; Mltsu!'lerin cedle
rinden biri günün birinde dağda bir akar 
su civannda üç büyük altın külçesi bul
muş. Du bir efsane olsa gerek... Fakat 
hakikati halde Mitsui'lerin bayatı efsa
neleri bile geride bırakacak raddededir. En mUşkUl şerait içinde 

yapılan ameliyat 
Dünyanın en 

e:r milyar altım nakletmek 
için 122 vagon lazımdır 

Milyon, milyar 
kelimelerini liıf a
rasında bol bo1 
sarfeder, dururuz, j 
fakat bir milyarın 
nasıl madd.i bir 
kıvmet olduğu 

hakkında sarih bir 

Kolların1zı mümkün olduğu kadar hız
la arkaya uzatırken nefes alınız. 

Mitsui'lerin muvaff akiyetlerinin ilk a
mili bir kadındır. Aksayışarkta 1600 se
nesinde, ticaret ve mali iş1cr ile uğraşan 
ve bu işleri büyük bir muvaffakiyet ile 
başaran bir kadını gözönüne getiriniz ... 

müşkül şartlar i
çinde yapılan a
meliyat!, bundan 
(30) sene evvel Vi
yan2da, maruf Dr. 
.Kühne" ynpmış-

fikrimiz çok defa 
yoktur. Eğer siz de 
bizim gibi iseniz, . 

bu hususta hep beraber tenevvür etmiye 

çalışalım: 

tır. Doktor, o zaman gayri maruf bir kim
se idi. Bir gün şimendiferle seyahat eder
ken iki tren çarpıştı. Bir yaralı tren al
bnda kaldı. Tren hareket etse vücudü 
ikiye bölünecekti. Etmese, yaralı o hal
de kalamazdı. Yapılan rica üzerine dok
tor, gece yarısı kollarını sıvadı. Yağmur 
sularının bastı'rdığı demiryolunun üze- Bir milyar altın demek, apğı, yukarı 
rine çöken enkaz yığınlarının içinde ve 721,600 kilo kıymetli maden demektir. Bu 
b1r sönük fener ışığı altında tamam iki 1 it 1 32 c .,3 tre b 1 . -

• y • _ • a ın a ,.rv me mura ba ık hır ku-
sa.at yaralı ıle ugraştı. Bır bacagını kesh 
ve onu muhakkak bir ölümden kurtardı. 
Yaralı Viyanaya nakledildiği zaman a
meliyatın yapılış şeklini gören meşhur 
Profesör Bilbroth'un ilk isi doktor Küh
neyi tebrik etmek oldu. Çünkü ameliyat, 
emsaline nümune olabilecek bir mükem
meliyette yapılmıştı. 

çük kule inşa etmek mümkündür. Böyle 
bir mikdar altını nakletmek için takri-

ben (122) şimendifer vagonuna ihtiyaç 

vardır, ve bu kadar altınla, tabii cesa

mette (44) tane insan heykeli yapmak 
mümkündür. 

-

iSLE ~~il 
Metresten 
Zevce yapmayınız 
K. M. A. rümuzlle mektub yazan oku

yucum, evll ve güzel blr kadınla se'Y1Ş
mekteymiş. Sevdiği kadın, zevcinden ay
rılıp kendlslle evlenmlye rnzı bnlş. Fa
kat okuyucum: 
c- Ben, diyor, onun bu arzusuna mu

'afnkat etmekte büyük blr tcreddiid gös
teriyorum. Çünku bu izdivacı yapmak için 
bir yuva yılanıya mecbur bulunmnk, bent 
ürkütüyor. Ve o yuvayı yıkmanın vicda
nıma dolduracağı a?.abın, bu izdivacın 
tnvuş.'lc::ığım saadeti banıı zehir etmesin
den çckJnJyorum. Ne dersiniz teyzeciğim?. 

* Bana kalırsa K. M. A. ya tercddüd ve-
ren endişe, hem yerindedir, yem de yer
sizdir. 

Yerindedir: Çünkü cyuva yıkanın yuv:ı.-
11 yıkılır!> sözünun bir hakikat ifade et
tiği, s:ı.yısız misallerle her de\'lrde kabul 
olunmuştur. 

Fakat okuyucumun endişesi yersizdir: 
Çünkü evvelfı, bu yuva zaten manen yıkıl
mış vaziyettedir. Sonrn. o b:!dbaht koca
nın, bu münnsebeUn devamından göre-
ceği znrar, yuvasının yıkılmasından göre~ 
cefl zarardan çok daha ıtıüyüktür. Çünkü 
zevcesinin bu gizli münasebeti şüyu bul-
duğu takdirde, o talisiz zevc, muhitinde 
ıere!, namus ve haysiyet sahibi bir va-
tandaş itibarı görmekten mahrum kala-

caktır. Yani zevcesinin Lşledlğt gunahın 
bütün lekesi onun suçsuz nlnını kararta
caktır. 

Bu ltibarladır ki, okuyucum, seviştiği 
kadınla evlendlğl takdirde, onu bu vazi
yete düşmekten kurtarmış olacaktır. 

Bir insanı bu vaziyetten kurtarmış ol
mak da, bir yuva yık:mıya mecbur kalma
nın azabını hayu• hafifletebilecek kadar 
~üyük bir tesellldlr. 

Yalnız, okuyucumu düşündürmesi Iıizım 
gelen bir mühim nokta daha var: 

Acaba, bugün zevcine ihanet eden o ka
dın, yarm kendisine sadık kalacak mı? 

~en, ne mevzuubahs olan kadını, ne bu 
munasebetln nasıl lnk:Jşaf ettiğini bilmi
yorum. Bu kadını, zevcine, yuvasına lha
net.e sevkedcn sebeblerln, kendisin! ma
zur ve haklı gösterebllecek kadar kuvvetli 
olup _olmadığından da haberdar değlllm. 
Bu yuzdendlr ki, bu hususta kat1 bir hü
küm veremlycceğim. 

Yalnız, birçok tecrübeler göstermiştir ki 
küçiık büyük zaaflara kapılarak, büyük 
kusurları olmıyan zevclerlnden yüz çevi
ren ve derhal ihanet yolunu tutnn kadın
lar, ekseriyetle, günaha gönüllü doğmuş 
mnhliıklardır. Ve onlar, en büyük zevki, 
iha'let etmekte buldukları içindir ki, ıten
dllerlnl bu zevkten mahrum yaşamıya 
mahkum edecek olan sadakate düşman
dırlar. 

Temenni ederim kl okuyucumun sev
diğini söylediği kadın, bu yaradılışta bir 
tıahlük olma.sın! · 

TEYZE 

Bırınci vaziyete dönerken nefes veri-
niz. 

Her kadın bilmelidir: 

Mutfa~t her işi 

ko~ ylaştıran p: a i't masa 

Bu kadının ismi: Schuho idi. Bir Sa
murayın kızı idi. Chigc prensi Tokube 
Mitsui ile evlenmişti. Chigo ailesi Japor.
yanın en eski asil ailelerinden bıridir. 

Kadın istikbalin ancak cpara:t ile temin 
edileceğini hemen anlamıştı. Anlar anla. 
maz da vakit geçirmekSizin işe atıldı. İlk 
işi: İpotek üzerine avans veren bir mü
essese açmak olmuştur. 'Bu iş o kadar par
lak bir muvnffakiyet kazanmışhr ki ka

l dm akabinde (Sake iarahı) ticarethane:
! sini açtı. Ticarethane ünvanını cPrens 
{ Chigo ticarethanesi> koydu. İşler çok 
f parlak bir surette ilerlemekte devam et1i. 

Kocası Tokube Mitsui sakin bir hayat 
sürmekte idi. Kırk yaşında öldü ve karısı 
na sekiz çocuk bıraktı. Üçü erkekti. Bun
lardan biri muvaifakiyetin sırrını elde 
etti. İsmi: Hachirobe idi. Annesi Schubo
nun ölümünde işleri o cleruhte etti. Az 
sonra bu işler büsbütün ilerledi. Yeni ye
ni ticaret şubeleri açıldı. Bu şubelerin en 
mühimleri: Kioto, Ozaka, Yedo şehirle

rinde açıldı. O vakitleri: Kioto dini pa
yıtah t. Ozaka iktısadi ve ticari payı taht. 
Ycdo ise idari payıtaht idi... 

Mutfakta, sebze ayıklan ak, bulaşıkl.ır: O tarihten itibaren Mitsui firması Ja-
kurumaya koymak, hamur açmak gi'li pcn iktısadi hayatında pek mühim bir 
muhteli:f şeyler için ufak b;r masaya ih-ı fımıl olmağa başladL 
tiyaç ~Jduğu muhakkak. Ancıık bu m.a- Hachirobe Mitsui, Japrm tıcari örf ve 
~anın ıki mahzuru vardır. Kola~ temız- adetlerinde bir inkılab yaratt,, O vakte 
.enrnez: Her y~re taşın.maz. Bu ıkı mah- kadar Japonyada bilinmiyc'l peşin tica
zuru gıdermenın çaresı p<>k k!>lay. ret sistemini tesis etti. Peşın satışlarda 

Masanın ayaklarına birer küçük te- mühim tenzilatlar yaptı. Umumi mağa
kerlek ayak çaktırmalı. Üstünü de mu- zalar açtı. Halk her istecliğmı bu mağ&
şamba ile kaplamalı. Hem ıstcnilen yere zalarda buldu. 
kolayca taşınır. Ocak başından, musluk 1687 senesinde Hachir~be sarayı krali
yanına, pencere önüne, duva: dibine zah- nin müteahhidi payesini ihraz etti. Az 
metsiz götürülür. Hem de sabunlu bir sonra bir banka tesis ve bır iki defa im
bezle iki dakikada temizlenebilir. paratora bile borç para vercii. İlk defa o-

iki alıbab çavuşlar: 

Mit.nıri 
f 

Iarak J'aponyada cçek:t sistemini de ,f 
sis etti... 1789 senesinden çok evve! 
murlan için bir muavenet sandığı • 
Onlara doktor servisi temin etti. ~ 

Hachirobe Mitsui gibi adamlar çolC 
der yetişir. Yetiştiği vakit te kurdll~ 
işlere öyle bir hız verirler k: o işlef .. '~ 
lar:t ortadan kalktıktan sonra da )l\l 

Mitsui'lerin kurdukları müessescle 
300 senedenberi durmadan ilerleıncsı 
zerinde ehemmiyetle durulacak bir 1\ 

tadır. J 
Hacbirobe'den sonra dünyaya ge 

olan Mitsui'lerin her birinin hiç olr11~ 
on çocuğu olmuştur. Bu çocuklar a~ 'I 
da da cedlerinden örnek alanlar tabi.l 
lunmuştur. Japon milletin~ has olart 
tizamperverliği; iktısadı, faaliyeti, 
tanseverliği katacak olursa!c tabiidil"; 
bu çocuklar arasında şayanı dikt- .t 
malar yetişir. ~ 

Japonlar şunu anlatırlar; ıutsu.1 
den biri ölüm döşeğinde imiş. Artı~ ~· 
tulamıyacağını anlıyan adamcağız ~ 
men etrafındakileri çağırır ve kendicrt 
cenaze elbiselerinin giydirilmesini cf11 ~ 
der. Sebebi soruldukta: cCenaze meti 
mi için vakit kaybedilmesın> der. 

Mitsui'lerden şimdi iş ba~ında bututtf 
zat cedleri kadar çalışkandır. Onla~ 
teslim aldığı işleri al!.fadına daha pa.rltl 
bir şekilde tevdi etmeğe azmeylenlıŞ~ 
Günde on beş saat çalışmaktadır. Bif İ 
ecnebi lisanına tamamile vakıf bulllfl 
bu .zat tam manasile b~-Samuray~ 

Yozgadda zehirli gazlar kurSll 
Yozgad (Hususi) - Burada ze}lW 

gazlardan korunma kursu açılrIUştıf 
Vilayet, memurları kursa devama f(le( 
bur tutmaktadır. İlk kurs bitmiş, 36 ~ 
şi ehliyetname alrnış.tır. İkinci de' i9 
devam etmektedir. Üçüncü devre~ 
hitamında, vilayetteki bütün merıı ıl19' 
lar zehirli gazlar hakkında esaslı ~ 
ltimat edinmiş bulunacaklardır. ~ 
kursu öğretmeni Nahid, kursa de~ Lİ' 
edenleri, bu husustaki geniş malfırtııı 
le kafi derecede tenvir etmektedir 

İngiliz vapuru kurtarıldı 

Köstencedcn Pala.rmoya 6.000 vJ 
benzin yükile giderken Çanakkale ~ 
ğazında Galata feneri !11evkiinde fır~ 
nadan karaya oturan Ingiliz bandı~t' 
Arlon vapuru, Türk gemi kurlarına ş , 
ketinin Alemdar kurtarma vapuru ıs 
rafından kurtarılmış ve Geliboluya f 
tir ilmiştir. 

Kaçan fil 1 



Edebiyattan doktora verdik. Bizi Kerkü~~e .tayin 
etmezler mi? Kuş uçmaz, kervan geçmez bı~ dıya;··· 
Derken bir dilbere de tutulduk. Başladık ıçmegel 

Röportajı ,.aparı: F aralı Ka~ 
tnit1tmi ... atSbu tlıa)ılıı -~ 

O f' 1de b' 
1 ız arkada merdivenleri çık· 

f.ı~Jfo ' 
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-Tiirkiyenin pamuk ambarı güzel Adana 
-Adana bu sene 184 000 balye Yeni yapılan şehir plinı 

k . .h 'ı . güzel Adanaya bambaşka 
paınu ıstı sa ettı bir çebre verecek 

Portakal da pamuk kadar ehemmiyet 
alıyor, beş sene sonra yalnız Dörtyol 

180,000,000 portakal yetiştirecek 

v 

Adancıda pamup ç~ki~ndn •wıklı.yan fabrikalardtm birinde faaliyet 

Adana (Hususi) - Çukurovanın en be- ı 
r eketli mahsulü pamuktur. Burada ona 
.Beyaz altın> adı verilmiştir. 

İki milyon hektardan fazla arazisi o
lan Çukurova, birkaç kısma ayrılır: Biri 
Merkez ovasıdır ki, buna Yürey:ir ovası 
da denir. İkincisi Ceyhan, üçüncüsü Os
maniye ovasıdır. Bu ova, garbda, Mersin 
ve Tarsusa kadar uzanır. 

Bundan başka, bu ılık iklimde, Seyhan 
kenarlarında, yer yer sebze bahçeleri 
vardır. Buralarda turfanda ıebıe yetişir. 
Memleketin her tarafında sarf n istihlAk 
olunur. Küçük şehir köylerinin bittiği 

yerde şeker kamışı istihsal olunur. Bir 
çok memleketlE\fde kış bahçelerinde, sak
sılar içerisinde binbir itina ve emekle ye
tiştirilen tropikal nebatlar, burada, tabi
atin ve iklimin lfıtfile mebzulen yeti~r. 
Bu meyanda, ökaliptils ağaçları ile mi
moza, palmie, lüküstrom, feniks, Jap0n 
:kavağı vesairenin pek bereketli semere
ler verdiğini de kayıd ve işaret etmek 
lazımdır. 

Pamu:< Adanaya hl'r sene 
15 milyon lira getirir 

Pamuk mahsulü, Çukurovaya her yıl 
15 milyon Türk lirası varidat temin eder. 
Yalnız, kurak yıllarda mahiul almak 
güçleşir. Mahsul azalır. Nitekim, birkaç 
ıenedir kuraktan köylünün fena vaziye
te düştüğünü gözönüne alan hükumet, 
TürkJyenin en büyük sulama tahsisatını 
bu mıntakaya ayırmıştır. Yalnız bu sene 
için, bir milyon altı yüz bin lira tahsisat 
konmuştur. 

Pamuk ekimi martın ilk haftasında 
başlar. Ya serpme veya sıraya ekme usu
Ule ekilir. Son senelerde, büyük zürra, 
mibzer denilen ekim makinesile sıra ü
zerine ekim yapmaktadır. Klevland pa
muğunun ekim sahası, pamuk ekimi he
yeti umumiyesine nazaran yüzde yirmi 
beştir. YOzde yetmiş beşi, yerli koza pa
muğu ekilmektedir. Bu yıl yerli pamul< 
piyasalarda 23 buçuk, KlevlAnd da 38 
kuruştan satılmıştır. Girişilen mücadele 
devam edip sulama işi de başarıldıktan 

sonra pamuk mahsulü bir misli daha zi
yadeleşecektir. Traktörlerle zer'Jyat da
ha inkişaf edip hükumetçe alınan diğer 
tedbirler de semeresini vermeje başla
dıktan sonra, istihsal masrafı kiloda ye
di - on kuruş kadar daha 3ulacaktır. 

T"Utulan istatistiklere göre Çukurova
da bu sene iki mılyon iki yüz bin dekarlık 
araziye palT'uk ekilmiş, 184000 balye pa
muk istihsal olunmuştur. Devlet fabri
kalarile milli mensucat fabrikalarının 

yıllık ihlivacı 80 000 bnlyt> olduğuna gö -
re. 104,000 t alye "'tok pa., uk bulunmak
tadır. 

Portakal git9ide daha fazla 
ehemmiyet kazanıyor 

Çukurovada ı:ıamuk kadar ehemmiyet 

Teknik U8Ullerle hazırlan.mış bir pamuk tarlası 

alan portakal mahaulünün bol istihsali darın 36,000 paket ihraç edilmiştir. Geri
vadisinde çalışmalar devam etmektedir. ye kalan kıamın sevki için de ambalaj 
Bu cümleden olarak fidan dikme işi ha- ve tasnife devam edilmektedir. 
raretle ilerlemektedir. Bet sene sonra, Profesör Bade ve başkontrolör Faru
tahmin edildiğine göre, Çukurovada yal- kun müştereken hazırladıkları etüd rapo
nız Dör tyol portakal rekoltesi yüz sek- ru Vekaletten Ticaret Odasına bildirH
sen milyonu bulacaktır. miş ve oda tarafından, rapordaki tavsiye-

Bu yıl Dörtyolun portakal rekoltesi lerin tatbikine başlanmıştır. 

altmıı bir milyon tahmin ediımektedir. Bu mıntakada, cinslerin ıslahı ü:r:erin-
Geçenlerde Dörtyol mıntakasındald deki çalışmalardan çok müsbet neticeler 

portakalcılığı tedkike gelen Ziraat Ve- elde edilmiştir. 

kaleti başkontrolörü Faruk ile, mütehas
sıs doktor Bade tedkiklerini ikmal ede
rek Ankaraya dönmüşlerd\r. 

Çukurova portakal bölgelerindeki e
tüdlerinden çok müsbet neticeler elde e
den Profesör Bade, Çukurova portakalla
nnın harice ihracı ve ambalaj şekilleri 

ile iyi bir şekilde istihsali etrafında ge
niş ve çok müfid bir rapor hazırlamıştır. 

Bu sene, bölgeden Almanyaya ihraç e
dilmek üzere 2001000 paket portakal için, 
müstahsiller angaje edilmiştir. Bu mik-

Adanada Atatürk heykelinin etrafında 

bulunan ve Milli mücadele safahatını 
".anlandıran figürlerden. biri 

Bilhassa Atatürk bahçesinin vermekte 
c,lduğu nümuneler, Dörtyolun mühim bir 
ihraç merkezi olacağını gö;tf'rmektedir. 

Bir usare fabrikası kurulacak 
Görülen neticelere göre, Dörtyol por

takallarının ancak beşte biri ıskarta çık
maktadır, ki bunların da gerek hariç ve 
gerekse dahil piyasalara sevki menedil· 
miştir. 

Bu ıskartalardan istifade için de, Dört
yolda bir usare fabrikası kurulması et
rafında tedkikler başlamıştır. 

Bu yıl için, ıskartaların sularından js

tifade edilebilmesi yolunda küçük bir 
firket teşekkül etmek üzeredJr. 

Adana ·harice de sebze ihraç 
edecek 

Dörtyol bölgesinin, ayni zamanda Tür
kiyenin ilk defa harice sebze ihraç ede
bilecek kabiliyette olduğu da gene Pro
fesör Bade tarafından i7aret edtlmekl
tedir. 

Şu hale göre; Dörtyol, sebzecilik bakı
mından da büyük inkişafa müırtaid gö
rülmekte ve gene haber alındığına göre 
burada bir de konserve fabrikası kurul
ması düşünülmektedir. 

Önümüzdeki sene içinde portakal ih
raca tının resmen kontrolilne başlanaca
ğına göre, Adana, Mc.rsin, Antalya, Fe
nike ve Silifkedeki portakal mahsulleri -
nin veriminin artacağı Vt! ıslah edileceği 

ı§®hesizdir. 

Adana, TUrkigenin en mllkemmel beled/ge 
idarelerinden birine malik bulunuyor 

Adana vilayetinin yaptığı yenilikler de şayanı 
dikkattir: Halk işleri bürosu bunların başında geliyor 

• 

Adanıını" modern mezbaha..ı nın dahilinden b!r m.anzara 

Adana (Husw;i) - Adana Belediyesi, 
metodik bk çalışma sistemi tatbik et
mektedir. 
Hazırlanan umuml imar plAnmda, A· 

dananın müstakbel ihtiyaçları da gözö-
' .. li.Ttde tutulmuş bulunmaktadır. Plin, 
eski Adana imar mıntaka\arı, yeni evler 
mıntakaları, endüstri mıntakaıı, nakil 
vasıtalarına tahsis edilen yerler, iıtira

hat ve park sahalarına ayr1lm11tır. 
Hali hazırda mevcud ana demiryolilt 

eaki istasyon hattı arasında kalan zavi
yede ikinci bir endüstri mahallesi daha 
kurulacaktır. 

Şehrin istasyon cebhesinde, örnek ev
ler, amele mahalleleri yapılacak, sebze 
ekim yerleri ayrılacak, hipodromun ya
nında da bir hava limanı kurulacaktır. 
Şehir imar planı çerçevesi dahilinde, ma
halle aralarındaki yollar, Atatürk parkı 
arasında büyük yeşil sahalar, müzikho1 

Adananın çalışkan belediye reisi Turhan 
Cemal Beriker 

ler, teraslar, konser parkları, yepı yollar 
veaire de yer tutmaktadır. 

Adanaya yepyeni bir manzara verecek 
olan bu ıehir plfını ve büyük imar pro
jeıi tasdik edilmek üzere VekAlete gön
derilmiştir. Proje tasdikten gelir gelmez, 
umumi hatları üzerinde faaliyete aeçile-

Adananın kıymetli vaUsi Teofik ı:adi 
Baysal 

cektir. Bu planın bilhassa en iyi tarafı, 
az para ile çok iş görmek esası üzerifle 
kurulmuş olmasıdır. Yalnız, şunu da sör• 
lemek rnzımdır ki, Adanaya yeni bir çcll• 
re ve iyi bir istikbal vadeden bu pJiıtl 
tatbik edilmeğe başlansa da, şehrfJl 
vüs'ati yanında, güdülen gayenin tahn1'• 
lruJrı zorca ve zamana mütevakkıf gör~~ 

1 
" ... edir. Zira, Adanada, ferdi ve şarı;ı• 
inşaat faaliyetleri yok denecek kadar ııı· 
dır. Belediyenin, şehrin genişHğile nisbet 
kabul etmiyecek kadar fakır olan 50o,ooO 
liralık büdcesi, bu büyük işlerı, ancal< 
uzun bir zaman zarfında başarabilir. 

Adananın mesken ihtiyacı 
Profesör Yansenin hazırladığı şehir 

planının mühim bir kısmını da meskc1' 
meselesi teşkil etmektedir. Fiihakika, bıı• 
gün Adanada, iklimin şaı-tlarınn uygtı11 

çatı pek azdır. Bundan başka, Adanal~· 
ların yüzde altmışının da evi yoktur. J{ı• 
rada oturmaktadırlar. Yani, Adanada, e" 
ihtiyacı diye bir mesele vardır. Beledıyeı 
Adananın bu mesken ihtiyacnu gözönii· 
ne alarak müteaddid defalar teşebbüsle' 
yapmış, bu işi bir inşaat şirketin"? havale 
etmele çalışmışsa da, bu büyük ihtiyacı 

(Devamı 13 füıcil sayfada) 

Adanada halk ifleri bürosu 



SON POS!l'A 

v rdun cennetten parça o an • 
esı 

•• o 

Mağrur Ye yalçın T•r•ılarm tepesinde bir kartal. Bu dağlara . Türk yiğitlerinden ve kartallardan 
başka hiç kimse hakim olamamıştır. 

Her köşesi cennetten blr parça, her yamacı bir ıllr, bir ıü..ıellJk ve ayni zamanda btr azamet lf ade 
eden 1'oroslardan E-eyrine doyum olmaz bir manzara. 

bi~0Yntıncia tarihin bfnbtr •~rini saklıyan Çukurovadan 
len ~nanzara: Silifke ile Mersin arasında Viranşehir deni

arabelerden deaia wtaaındaki Kız kalesinin ıörünüşii. 

Her gün yeni bir esere, her gün modern bir binaya kavu
ian Adanadan bir manzara: yeni yapılan ve büyük bir ıhtt• 
yaca cevab veren Adana mezbahası. 

~ ~~dw çelik aJlarla ören umiryolları üzerinde uçan tren, ı:üzel Adanaya her gün ıelişinde ldeta hayret aadaları çı
~ raraıt 6ter. Çünkü her defasında ora da mutlaka yeni ve filzel bir ieyin yapıl mış olduğunu eörür. Onu )'Ukanda Sey

nın Ozerm&eıı demir k6pri\den aeçtr ken ıörüyor.ı;unuz. 

~eYhan nehrinin iki kıyl.!lını ba~lıya n bu taş köprünün de büyük tarihi Dlr 
Yıneti var""' 

Çukurovanı.n en güzel köşelerinden 
biri olan Tarsus da her gün geçtikço 
y~ıpnekte vı defipekt~diı. 

Dünyanın en tarihi boeazı. Dara ve Büyük İıkender zamarundanberi zaman 
zaman dünya tarihine ıeyfr veren Giilek botan, buıün Çukurovanm en §llyanı 
tjikkat köplerindes:ı. 'biı'idU. · 

Temizllii, aüzel yetiştirilmiı af açları ve palmiyılerile Adana belediye b:ıh
çeıi yalnız Çukurovanın delil, bütün memlek&tm ın ıüzel parklarından bi -
rjdir 

Modernl91m Adana: İtte tamamen asfalt olarak yapılan istasyon caddesi 
ve caddenin iki tarafını ııüsli>'ın modern vı zarif kö§kltr. 

rovanın cenneti andıran dl iter kCiş.eierinde:ı bS ,. T· r1ıus parla .• ı- .. 
rin jöleeleıi altında ve tatlı ıu1u .. : ı le ou iti.tın • u~ :ltiı'''";'(" gö•.ü. .r~~ 
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lliçfiatlarındaki farkların 
sebebi nedir? 

Ingiltere ile mali 
ve iktısadi 

müzakereler 

Otobüs münakaşası 
yüzünden çıkan dava 

Eczacılar bunun, bilhassa muhtelif fabrikaların imal 
ettikleri ayni kimyevi maddelerin çok larklı Hatlarla 

satılmasından neş'et ettiğini söyJüyor1ar 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

ları da dahil olduğu halde mevcud 
bilcümle hukuk ve vecaibi tamamen 
kendiıine intikal etmek ıartile en 
çok nominal kıymetleri üzerinden 
satın almağa mezun bulunacaklar • 
dır. Ancak Dcnizbanlun aatın ala -

Müddeiumumiliğin açhğı dava hakkında tatil kararı 
verildi, Avni Bayerin ihtaınamesi işi Ahmed Emin 
lehine mahkemeye intikal etti, idari tahkikat bitmedi 
Otobüs münakaşaları dolayısile açılan 

davalardan müddeiumu:rııfüğin Ahmed 
Emin Yalman aleyhine açtığı davaya as
liye 1 inci ceza mahkemesind~ başlanıl -
rn.ıştı. Bu dava matbuat kanununun 30 
uncu maddesine göre açılmıştı. Dün saat 
lO da duruşmaya devam edileceğinden, 

asliye 1 inci ceza mahkemesinin önü da
ha sabahtan itibaren gene kesif bir me
raklı kütlesile dolmuştu. Kalabalık ara -
sında Üniversite gençleri, gazete muha -
birleri ve Tan başmuharrir~ göze çarpı -
yordu. Bir müddet sonra neşriyat müdü
rü Sabri Salim de geldi. 

Aluned Emin Yalınan ile Sabri SaJIJll 
ise müdafaalarmda bu neşriyatın maclıll 
tayini ile yapıldığını, binaenaleyh 30 ar 
cu maddenin şümulü dahilinde bir 1111 
işlenmiş olmadığını beyan etmişlerdir. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
eczanenin semtine göre dükkan kirası -
nın tehalüf etrnesi.ıı 

Eczacı bay Karakin Kürkçü diyor ki: 
c- Her şeyden evvel şunu söylemek 

isterim. Sıhhiye Vekaleti eczacıların ih
tikar yapmak ihtimalinm önüne geçmek 
için, bir çare düşünmüştü: İhzar edilen 
ilaçların fiatlarını reçetelerin arkasına 

yazmak! Bu usule riayete mecburuz. Yal
nız size ufak bir mukayese yapacağım: 

Biz eczacılar, evvele~ yanı bundan 20-
25 sene evvel bugün kazandığımız mik -
dardan kat kat fazla lir temin ederdik. 
Diyebilirim ki bu kazanç maliyet fiatile 
yarı yanya idi. Bugün ise % 15 den 1azla 
kazanamıyoruz. Çünkü eczanelere gelen 
reçetelerin hemen hemen hepsı müstah -
zar ilaçlardır. Bunlardan edilen kar 
mikdarı yüzde 10 u geçmez. Halbuki, 
muh telif eczaneler rekabet saikasile bu 
ilaçları da muayyen fiatlarının dununda 
satmaktadırlar. Bundan başka, depola -
rın perakende satışı menedildiği halde 
buna riayet etrniyen pek çok depo sa -
hiblcri vardır. Çünkü lıer deponun kapı
sına bir sıhhiye müfe!\:işi dikmek imkanı 
yoktur. 

Fakat fiat değişmesinin asıl can daman 
şudur: 

Kullandığımız ilaçlardan bir çoklan 
patentlidir. Faraza bir ilacın gramı 5 ku
ruş olsa; ayni iJacın terkibi kimyevisini 
ihtiva eden ve diğer bir fabrikanın fir -
masını taşıyan ayni malın gramı da l 
kuruş olabilir. 1şte maliyet fiatları muh
telif olan ilaçların pahnhsı kullanıldığı 
takdirde reçete çoğa, ucuıu kullanıldığı 

takdirde aza malolur. Onun için, reçete
yi veren doktor yazdığı ilacın patentli o
lup olmadığını mutlaka tasrih etmelidir. 

Eczacılann ikinci bir derdleri de ve:- -
m ekle mükellef oldukları kazanç vergisi 
formülünün % 60 esasına istinad etme
sidir. 

Bütün bunlara çare bulmuş olmak için, 
resmi bir fiat tarifesi mevkii mer'iyete 
girmelidir. Aksi takdirde mevzuubahs 
meselenin halline imkan yoktur. Yalnız 

şu noktayı da wıut:mamalı: Ecucılık in
sani bir gayeye matuf ·olan bir meslek -
tir. Bu itibarla mesele her şeyden evvel 
ahlıiki karakter meselesidir ki bu nok -
tada halkın itimadı da esastır. Reçete sa
hibi paraya acımaktan evvel, yaptırdığı 
ilacın şifa hassasının tam olmasını dü -
şünmeli ve eczacıyı ikinri kalite malı 

kullanmağa mecbur etmerr.elidir .• 

F..czan Ali Rıza Gülçur diyor ki: 
c- Ecza fiatlanndakt tebalüfün mub • 

telif sebebleri vardır. Bunlardan biri ili
cın mucidi olan firmanın eczaya koymuş 
olduğu fiatın yüksek olmasıdır. Ayni ter
kibi kimyeviyi ihtiva eden, fakat hassai 
şifa iyesi itibarile ayni olmıyan ilaçlar b·ı
lunc'uğu gibi; diğer fabrikalar tarafın -
dan çıkartılmakla beraber ayni havassı 
kimyeviyeyi ihtiva edenleri de mevcud -

dur. İşte, bu suretle birinci ve ikinci ka
lite ilaç meselesi tahaddüs ediyor ki, ve
rilen reçetenin bunlardan her hangi bi
rinin kullanılmak suretile yapılması fia
tm değişmesini intaç ediyor. 

İkinci bir sebeb olarak da şunu söyli -
yebiliriz. Fabrikalar arasındaki rekabet, 
ceza depolanndan yapılan mübayaatın 

farklı olmasını tevlid ediyor. Bu suretle 
ayni ecza, muhtelif eczanelere muhtelif 
fia tlarla malolduğu için, yapılan reçete
lere istenilen bedel de azalmış veya ço -
ğalmış bulunuyor. 

Üçüncü sebeb de eczacılar arasındaki 
rekabettir. Çinkü henüz elimizde Sıhhi
ye Vekaletince kabul edilmiş bir tarife 
mevcud değildir. Mesele Vekaletçe he -

nüz tedkik safiıasındadır. Bu tarifenin 
neşrinden sonra, umuyorum ki ayni re -
çet.c nin muhtelif fiatl~1a yapılmasının 

önl:nc geçilecektir. Çünkü tarifede bü -
tür. ilaçların fiat1 tasrih olunacak ve bu 
sur t le reçetelerde yazılı bulunan ter -
k iL kirnyevilerin birinci veya ikinci ka
l fü iJaçlarla yapılmasının önüne geçile
cek' ir.ıı 

r ~zacı Rıfat Ziya DiJenıre diyor ki: 
Ecza fiatlarıqın degişmesinin bc:ıcc 

iki . bebi vardır: 

ı - Kullanılan malzemenin, fabrikası-

na göre maliyetinin değişmesidir. Bizim 
tecrübelerimizle sabittir ki bazı ilaçların 
ucuz veya pahalıları ar!lSlnda fark var
dır. Tabiatile bu da .reçetelerin muhtelif 
fiatlarla yapılmasını, fakat ayni hassai 
§ifaiyeyi vermemesini tevlid eder. 

2 - Rekabet, vakıa, her sahai tica -
rette rekabet vardır. Fakat ben, bizim 
mesleğimizde bunu doğru telakkı etmi -
yorum. Çünkü eczacılıkta itimad3 Iayık 
olmak esastır. Verdiğimiz kapa'ı bir ku
tudur. Fakat ehemmiyeti hayatidir. Onun 
için bu kapalı kutu üzerinde' pazarlık 
yapmak yerine meseleyi eczacının ahlak 
ve vicdanına havale etmelidir. Çünkü 
vicdanla pazarlık yapılmaz ve reçetenın 
fiatındaki cüz'i fark ile de ahlak satın a
lınmaz. 

Binaenaleyh, imkan dal ;lindc olsa da 
memlekete yalnız bir çeşid, yani birinci 
kalita ilac idhal olunsa, o zaman bütün 
mesele halledilmiş olur.> 

Tlbbi müstahmrlardan alınan resim 
Haziranda kalkacak 

cağı bu hiueler için ödiyeceği para 
ıirketin borçları çıktıktan ıonra ka
lan mevcud nakidle mathibatı mcc
muunu geçemiyecektir. 

* Denizbanka dahil olacak deniz müessese
lerinin muhasebelerinin tevhidi için tedklk 
ve çalışmalara, dün de, liman işleri idare -
sinde toplanılarak devam edilmiştir. 

Denizbank'm bir müdlri umumi, lkt müdlrl 
umumi muavini ve şube müdürlerlle llman ve 
deniz müessesatı olan yerlerde seksiyon ve 
ajanlıkları bulunac.ığı söylenınektedlr. 

Umum Mlidurlu~e kimin tayin edileceği 

henüz bclll değıld.r Müdlrl umumlllk ve mu
a vlnliklerl için bazı zevatın l>:lmleri geçmek
teyse de, henuz tekarrür etmiş_ bir şey olma
dığı da anlaşılmaktadır. 

Te'jkilat vesaire hakkında Ankaradan ma
lumat beklenmektedir. 

-
lzmirde çok garib 
ve feci bir hadise 

Mahkemede usulen tesbiti hüviyet is -
ticvabı yapıldıktan sonra müddeiumumi
lik tarafmdan tanzim edilen iddianame 
okundu. 18/12/937 tarihti iddianamede 
Tan gazetesinde neşredilen ve Ahmed E
min Yalman tarafından yazılan cAtatür
ke minnet ve şükran. başlıklı yazının ba-
7.l satırlarının memurların şeref ve hay
siyetine tecavüz edecek mahiyette oldu -
ğu kaydediliyor, matbuat kanununun 27 
inci maddesi delaletile, 30 uncu maddeye 
uygun olarak gazetenin başmuharriri Ah 

Ankara 4 (Hususi) - İspençiyari ve tıbbi (Btl§tarafı 1 inci sayfada) med Emin ve neşriyat müdürü Sabri Sa-

Bundan sonra mahkeme müzakere1' 
çekilmiş ve yarım saatlik bir müzakere
den sonra karar tefhim edilmiştir. 

Verilen kararda, müddeiumumilik ta
rafından 30 uncu maddeye göre açılan dr. 
vanın, bu maddenin şümul ve sarahld 
dahilinde görülmediği, davanın ancak t 
uncu maddeye tevfikan, yazılı bir §iki -
yetname ile tahrik olunabileceği tayde
dilmiştir. Bu yazılı şikayetname bakJO 
mahfuz kalmak üzere, cezn muhakeıD"" 
leri usulünün 253 üncü maddesine gört 
dava hakkında muvakkaten tatil karatl 
verilmiştir. 

Karar temyiz ediliyor 
Asliye 1 inci ceza mahkemesinin verdif 

bu kararın temyiz edilip edilemiyeceliJll 
müddeiunıumilikten sorduk. Kararıl 

temyiz olunmak keyfiyetinin mubtetrıel 
olduğu cevabını aldık. 

Avni Bayerio ihtarnamesine aW 
tahkikat müstahzarlar hakkındaki kanunun 16 ıncı Kan koca daha ilk günden birbir - l'imin muhakeme edilmeleri isteniyordu. 

maddesinin ~eğlııt~rllmes1 hakkındaki Uı.yl - ı lerine ısınmışlar, bu·birlerini sevmış - İddianame okunduktan sonra, reis Ah- Avni Bayer tarafından çekilen ihtarna
hanı~ umumı hey ette müzakeresi sırasında !erdir. Bu evlenmeden Rukiye adlı bir med Emine sordu. O da, yazılardaki mak- me üzerinde açılan tahkikat neticelen -
r:ıezkur maddenin kaldınlmnsına d:ıir Muğ- d k ~ . .. miş ve asliye l inci cezaya intikal etınıf-
la meb'usu Hüsnü Kitapçı tarafından veri -1 e ızları olmuştur. Fakat Rukıye bu- sadın belediyenin ve eks,..risi temiz jc gö- 6 

·· ·· ~ ti. Haber aldığımıza nazaran, tabkika1 

Up umumi heyetce n:ızarı l' lbara alınarak yuyunce gözlerınin kör·olduğu anlaşıl • r en memurların şahsiyeti maneviyelerini 
budce Ü i 11 ı. 1 t B t • k k b ·· neticesinde hadisenin birçok taraflatl ene men ne ver m"i olan takrir mali- mış ır. u ne ıce arı ocayı ta ıı mu- tahkır değil, yıiks~ tmek olduğunu, ya _ 
ye veklll ııe takrir sahibi hazır olduğu halde tcessir etmiş, fakat evlfıdlarma karşı zılannın bir kül halinde bulunduğunu hakkında ademi takibat kararı verilmiş -
konuşulmuştur. ·ı · d d h " b" ka be tir. Hadise, Ahmed Emin Yalmanın le -

Maliye Vekili de Verdi""' 1 
.... hatta bu -· _ sevgı erın en e ıç ır şey Y trne- madde ve isim zikredildiğıni söylemiştir. 

6• .... • .. ., • ı d. B k '. • hine olarak, 480 ve 482 nci maddelert 
mln mali yıl ortasında kaldtrılmasının mu··_ mış er ır. u or evlad karı kocanın Neşriyat müdürü Sabri Salim de, roah-

. b ~ ı k l d · tevfikan yalnız bir cihetten mahkemeyi 
vnzene bakımından doğru olmadığını ifade se\:gı. ag a_rını uvvet e~ ~_nni~, bı~bir l kemede Ahmed Emın Yalmanla bu mese- intikal edecektir. 
ederek 11ganın 1933 mall yılı 1ptıdasına ka - lennı eskısınden daha buyük hır hur - lede hemfikir olduğunu, vaz ıyE'ti ayni =-
d tehl i Y- İdari tahkikat henüz bitmedi ar r ni 15 emiştir. met ve muhabbetle sevmeğe, büyük kilde gördüğünü söyledi. Bundan sonra, 

Vaziyeti bir dah:ı tedklk ve mütalea eden servetlerini de güzelce idare ederek re- :müddeiumumi İhsan söz alarak, mütalea- Otobüs tahkikatı ile meşgul bulunaO 
büdce encümeni tenıln edeceği varidat yekü- falı içerısinde yaşamaya başlamışlar _ sını serdetti ve ezcümle şunl:ın söyledi: Dahiliye Vekaleti müfettışleri dün de 
nu ne olursa olsun müvazeneye tesir yapa - d rnesailine devam etmişler ve Tan gaze-
~lc herhangi bJr vergiyi sene ortasında kal- ır. «- Maznun Tan başmuharriri Ahmed E __ .. 1 

S l tesi başmuharriri Ahmed Emin Yalma-
dırmanın ötedenbert yliksek meclisin büyük ervet e, parayla saadet payidar ol - min Yalman 17 ilkkanun 937 tarihli Tan 
bl iti · ı · h d yeniden dinlemişlerdir. r na ve as:ıbiyeUe takib eylediği denk maz, m sana ta ı yar un etmeli, der - gazetesinde yazdığı cAtatürkc Minnet ve 
biidce prensibine uygun düşmtyeceğlnf Ye an ler. Doğru sözdür, yuvalarına büyük Şükran. başlıklı makalede İstanbul be- Dün ayrıca iki otobüsçü daha dinlen -
cak bu resim üzerinde ırıytha 11e kısmen ya- bir sevgi il_: .bağlı ~lan ka .. n k.oc.aya .. Al· j Jediyesinde otobüslere a id bır suüst! _ rniştir. 
pılan tenzllAt hiikiımetce 1937 büdcesinde za- - _ Müfettişlerden Ali Seyfi öğleden ev -
ten derpiş ed.Llm1ş olup Ilganın gelecek malt lahın verdıgı çocugun gozlermı kor e- malrlen bahsederken, küçük memurların 

d nh 1 h ve! vilayette müfettişlerle beraber ça "' 
yıl bqına tehirl halinde o zamana tadar en me us ta i gene kendini göster- şeref ve haysiyetine dokunacak şekilde 
t · b b. lışmakta, öğleden sonra belediyede otO" 
ıs.men yapılan bu tenzlllttan da vatandaş- mış, ir gece ır yangın da bu bedbaht neşriyat yapmıştır. Bu, riosyadaki rraze _ 

la h b kıl ı:. büs ruhsatnameleri üzerinde tedldkattl r ma rum ıra mlf olacağından llylha- ailenin bütün servetini yakmış, kül et- te makalesinin münderi<'atı suçlunun 
nın tehiri de yerinde olmıyacafuu düşüne _ ·şı· M l l tl . . . hk ' bulunmaktadır. 
ret lspençlyari Te tıbbi müstahzarlardan a - ~ı . ıri ~ıı:ı:ı erŞam~n :;:1 zen:.~n ka - m~. ~medeki tevilli ikran gibi delaille Dünkü akşam gazetelerinden biri mü -
1ınan tstibJJ.k resml ı Haziran 1938 den ıti- 1 csı 0 an e e e ve or ız- sa ıttır.> fettişlerin tedkikat ve tahkikat safbals -
haren tamamen taıdınlmat üzere layihanın ları bir gecede en muhtacı muavenet Müddeiumumi bu neşriyatın telmih .rını bitirdiklerini ve raporlarını huırl•-
yütset hey'etce birine! müzakerede "kabul e- bir fakir haline gelmişler, ekmek para- ima tarikile, şahıs tasrih etmeden yapıl _ k 
dtllytenJ fetkilde çıka.rılm~nı uygun gormllf ve sını kazanıp yaşayabilmek için birbir- dığını kaydettikten sonra gerek Ahmed ma üzere bulunduklannı yazmaJrtadı" 

e ye in ba tekilde yukset meclise arzına 1 . k " . d dah f . . • Kuvvetli membadan öğrendiğimize göte 
hükilmetın de muvafakatlle karar vermiştir. lennbe. el~kdısın enk. d ~. da~la sarıl1?ılş - Emının ve gerekse Sabri Salimin mat - otobüsler hakkında gerek tE'dkikat ve ge-

________ ar, ır ı e ter ı aru ıyar etmış e.r. buat kanununun 27 inci maddesi deıa·le- k hk k · ıtl 
• İs re ta i at safhası henüı bitirilmed•ı· 

evvela tanbula gelmişler, sonra da Iz tile, ayni kanwıun 30 uncu maddesı· .. e b "Doğunun çehresi 
Şimdiden değişti,, 

" gi i ayni şekilde bir müddet daha çalışı -
mire gitmişlerdir. göre tecziyelerini istemiştir. lacaktır. 

Ahmedle Şahendenin ve kızları Ru- -:==--............. --"""""'--------- ~ 
kiyenin memleketten bu aynlııiarının i · ı · 1 t 

1 Cwnhuriyet hükfuneti, bu iki yıl i- ~~~r;ud'I::.:::'::k:~,~z:~;~::fı::~~ n g 1 1 z e r a a r r u z a u ğ r a r a r s a 11 I 

(Ba,tarafı l had •11fad4J 

çinde Şarka karşı pek büyük fedakar - dönmeği hatırlanndan bile geçirme - ---------
hklar yaptığından Doğuda güzel eser - mektedirler. İzmir onlara ikinci bir va· (Ba,tarafı 1 inci •Yfa.da) Birçok yerlerden alınan ve birbirJeriıll 
ler meydana çıkmıştır. 1938 yılı için • tan olmuş, pek müreffeh bile olmasa maruz kaldıltlan takdirde mukabele et - tutan habedere göre, Hangçeu'nun u.V' 
d Do- d h b mek için emir almışlardır. tından so b b. d ğ il-. e gunun a a ça uk ve daha vasi iyi kötü hayatlarını kazanmaya sevgi - nra cenu u gar ıye o ru Ç"'~ 
terakki ve inkışafını göreceğiz. Türk }erini idameye, kör çocuklanna bakma- 40 Japon tayyaresi Hankow hava mey- !iyen Japon kuvvetleri geri çekilmekte -

·ı T .. k irf danı üzerine 77 bomba atmıştır. Yükse - dir parası e, ur anile yapılmakta olan ya imkan bulmuşlardır. · 
şimendifer, bu sene Divriği, Eğin, Ke- Fakat talihlerindeki nühuset devam len dev gibi alevleri pek uzaktan görmek Çekiang'ın merkezinin Çin kıt'alan tr 
n:.ah sarp boğazlarını geçmiş, Erzin - etmektedir ve bu nühuset bu mes'ud kabil olmuştur. rafından geri alındığı hakkındaki haa,ef. 

kl kta b 1 Şimdiye kadar hava meydanında hepsi kaydı ihtiyatla telakki olunmaktadır. 
cana ya aşma u unmuştur. karı kocanın sevgisini kökünden balta- de Çinli ameleden olmak üzere 3 ölü ve 

Erzurwndan Erzincana doğru şi _ 1amayı istihdaf etmektedir. Kara ta - 16 yaralı bulunmuştur. Amerikayı lnailtercden 
rnendiferin en büyük sınai imalatı, köp lihleri de kendilerile beraber başlan - Tayyareler, pek yüksekten uçmuşlar _ ayırmak aiyueti 
rüleri, tünelleri bitmiştir. Bu, büyük nın üzerinde seyahat e~miş, İstanbula dır. Düşman tayyarelerine tek bqma hü- Tokyo • (A.A.) - Yenı neşredilen bit 
Cumhuriyet eseri, Doğu diyarının çeh· onlarla beraber gelmiş, Izmire de onlar- cum eden bir Çin tayyaresi, hava meyda- brQjilrde amirallik mahfelleri tara.fmdd 
resini şimdiden değiştirmiştir. Trabzon la beraber gitmiştir. nile tersane arasında alevler içinde yere himaye edilmekte olan tanınmış muhaıw 
dan bilitibar İran hududuna kadar 600 Ahmed.le Şahende kör kızlarını gö - düşmüştür. rirlerden Motoleichi, Japon diplomasioilS 
küsur kilometre transit yolunda yük - ğüslerine basıp bin bir meşakkat için • Diğer taraftan sekiz Çin tayyaresi bun- Amerikanın İngiltereden aynlma.st i~ 
sek bir faaliyet görülüyor. Resmi oto- , d€ onu mes'ud etmeğe uğraşırlarken lardan bir çoğu Rus pilotları tarafından her çareye ha§ vurması lazun geldiği _. 
büs, kamyon katarlan iktısadi bakım - bir gün kapı çalınmış. ve postacı bir idare olunarak mütearrız Japon tayya _ zini müdafaa etmektedir. 
dan bu yolu şenlendirmiştir. mektup vermiştir. Bu mektup memle- relerine hücum etmişlerdir. Fakat Çin Sarı tehlike 

Bin bir cidale sahne olan harab Er- kette iyi tanıdıkları bir hemşeriden gel tayyareleri Japon tayyarelerine Han - Para 4 - cEpoqueıı gazetesi yazıyor: 
zurum yeni yepyeni medeni bir şehre mektedir. Fakat bir anda bu 20 yıllık kowdan uzak bir yerde yetişebilmiş ol - cÇinden yalnız Fransız, İngiliz Ye ~ • 
henzemektedir. İdare amirlerimiz ade - yuvayı temelinden sarsmakta ve yık - duklarından muharebenin neticesi he - merikalılan değil, ayni zamanda ıiınd' 
ta mücadele halinde çalışmaktadır maktadır. Çünkü mektubun muhtevası nüz öğrenilememiştir. ihtiyacı temin için keııdileri!lden iatifadl 

. . . · . anlatmaktadır ki 20 yıllık karı, koca ç· lil · ff ki tJ · edilen Alınan ve İtalyanları da sürme' 
Ekon~-~hası halkın ı~tıtaatıne Ahmedle Şahende kardeşdirler. Baba - ın enn muva a ye en 

yardım ettıgınd. :n devlet varıdatı çok t arı degı··ı ama anaları birdir. İkisini de Şangbay 4 (A.A.) - Çın gazeteleri, mevzuu bahistir. Bunlar da sarı ırkın di-
k bar tah ı-t k ı ı kl ı Hangçeu mıntakasında Çin kıt'alarınm ğerleri kadar düşmanlarıdır. Bir kaç ,,r 
;a 1 mıtt d sı a 

0 
ay ı a yapı mış ayni kadın doğurmuştur. mevzii muvaffakiyetler kazanmış olduk- ne evvel Mussolini, çınbyan bir nut -

ıu uruna a ır. Bu haber ikisinin de kan duygula· larını bildirmektedir. kunda bu Asya topraklarından yüksel • 
Bayındırlık, kültür işleri şükrana de rını harekete getirmiş 20 yıl birbirle- -··-······· ... •••00

············-···-·---- mekte olan tehlikeyi ilan etmişti. o za • 
ğer bir vaziyettedir. Hülasa Doğudan ri uğruna ömürlerini tebah eden, bir - c.yni istifham süzülmüştür: mandanberi bu tehlike ifa kendi mt:ınl"' 
çok memnun olarak geliyorum.» birlerini en şefkatli saygı ile sayan ve - Ya .. kızunız?... . .lif 

B · t "fh bs kalrn t K ketinin menfaatlerine uygun zannettır 
Umumi Mu··rettış' Vekı'lı' saygılı sevgi ile seven kan koca adeta u 15 1 am ceva ız ış ır. ar-

d k k ı · · odal d şekilde oynamaktadır .• 
Üçüncü Umumi Müfettiş Tahsin U- birbirlerinden hicab duymağa başla - eş arı oca gece enru ayrı ar a Harb uzun ıürecck 

zer iki ay mezuniyet alınış bulunmak - mışlardır. Başlan önlerine eğilmiş ve g
1 
eçinneğe ve ayrılmak için kanuni yol 
ara başvurmag-a başl~nncla d B Tokvo 4 (A.A .. ) - Malıy·" nazırı Kıa1' tadır. Kendisine Başınüşavir Nizamcd· ikisinin de dudaklanndan şu cümleler • --ı r ır. u - ., 

do .. ku··ımu··şıu·· r.· nun.için. memleketlerine gitmeleri icab yeni s ne münasebctile soyic d .ğ. hır nıY 
din Ataker veka le t edecekti r. Mezunen 

A 1 l 
ctmış, kör kızlarını bir dostlarına ema- tukta Japon mı.Jetıni uz· ııı siırcbıl ce 

sehrimizde bulunan Nizameddin Ata - - yn ma ıyız 1 ·· G .:1. · • . b .. :. d d dakl da net etmişler ve Tiranın yolunu tutmuş- bir hıt ı bın yükünü ta~ımak ıçin haı:ır 
ker bugünlerde Trabzona gidecektir. ene .1.Aısının ır en u arın n la.rdır. davet etmiştir. 
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} - 'l"oı vergisi vernı~K. Şehremininde, MevlAnekapıda Melckhatun mahal. 
lesinin Cami sokağında ı numaralı evde ot ran 645 numaralı Vatman 

l'usuf Nureli, her gece saat 22 ~e işinden evine dönerken, bu bataklıkta çamura 

&Ölnülmekten kurtaranıamıştır. Kuruşları teker teker sayılı kesesinden bir bu-
çuk lira d ~ ·· ...il d ·ı H b' a çop parası ölliyen vatmanın oturduğu sokağa çop,.... em en ızır ı-

le ayda b' ır defn uğrar. Orada oturanlar, çöpçünün yolunu rışırıp da kendi so • 

kaklanna dü§Illesini. bir sevgili gözler gibi beklerler. , 

2 Bir upartUnanın J:uzmeıçı oda.il 
• ibüyüklüğündekl Jnılübesinl od& 

namlle üç göze tak61m edebllmek muclze
ılni hani:f usta göstereb~tlr, bilemiyo
rum. Fakat temiz 'kulübesinln masum ve 
mes'ud havasına, bir mabede taparcasına 
bağlı bulunan vatman, her gece evine 11-
rerken, cam.le giren bir sofu glbl, kışın bi
rer çamur, yazın birer toz külçesi hallne 81 
ren kunduralarını çıkarır. Kulübeslnln te
.mizllf:1ne o kadar hürmeti, ve kaldınmm 
pisliğine o kadar nefreti vardır kl, çalın
mıyacağından emin olsa, tundoralarını .., 
ko.~a bırakacaktır. 

4 _ Sonra derhal wyunmak, ve yatağına gırmek mecbu
ç nyeHndedir. Çünkü ertesi sabah, saat dörtta 9 saat 
~~tnak takatını kazanmış bir insan sıhhatile yatağından 

ak ınecburıyetindcdir. 

5 Fakir mahallesinin en kalantor insanı olan vatman
• dan her p.fak vakti kapıönünde kısmet beklıyenler 

de vardır. Vatman, kenclisinin merhametine güvenerek, 
uykularını feda eden, ve yolunu ıözliyen bu yavruların 

l masum ·iimıdlerini boşa çık!)rmaz: Mütevazi yevm,yesinden, 
opların yevmiyelerini de ayırırJ 

7 _ Vatınanın istirahat gilnündeki ilk işi, geçen bir hafta içinde biraz daha 
çöken emekdar kulübesinde açılan yarayı sarmaktır. 

1 O- 'Vatınazıın istirahat günündeki zevkli vazifeleri henüz tamamlanma -
Celin llııştır. Onun her ay cebine giren 36 lirada, sade anasının, babasının, zcv-

~~ değU, taın üç kedinin, altı tavuğun, 4 fakir çocuğun,_ve 9 ~ne ~uşun da 
ltıak, biz 'V~dır_: İstirahat günlerinde, onlann hisselerine duşenlen .~.e dağıt-

llletlenni elile görmek, \•atmana zevk veren vazifelerden bırıdir. 

• 
Fotografları alan: Cemal . 

Tertib eden Naci SadulıaJı 

8 • Sonra, kendisine bir hafta hiz • 
met eden anasına, bilmukabele 

hizmet etmenin keyfini duymak fırsa
tını bulur. 

1 ı Hususi hayatında.ti uvkll vaıd .. 
- felerini de tamamlayan vatmanın 

aynca znklert de Tardır. Bir tarlhde Yu -
su! Nurelln bir arkadaşı zarurete ....,,., . 
Yusuf, sırf, o, kendlsinden mukabele .. u. b r 
parn almaya razı olmıyacak kadar mal;rur 
arkadııoına yardım maksadlle, bu yedi me
cidiye etmez sllflhı 7 liraya sa\ın alDUf. Ve 
bu sU{lh yüzünden de av merakına dü§ -
müş: 

- Bir .tlşeli 4 buçuk kuruşa doldurabiUyo
ı·um, diyor. Ve ilave ediyor: 
- Ekseri aylar meteliğe kurşun attığımız 

ıçln, bıldırcına 4 buçuk kuruş atmaya im
kan bulamıyoruz. Fakat iki Qç ayda bir de 
av bayramı yapabW,Orum. 

- - -- - __ - - - . ~ --·-::._- _-:;;.-_-::-::_ -=-=-----=-----=-----=-·-~--=--=~ 

Saria t ı 

S Gece yarısına ya&ın evine t:avup.n vatman, anasının yanında, yeme~nln ı· 
• sınmasını 'beklerken, teklrlnl olt§amaya, ve blr parça dinlenmeye ancak 

nkit bulabllJr. 

6- Ma_amaflh, tam altı gün, dünyanın bütiln eğlencelerine göz yumnrak ~ak 
mecburlyeUnde olan utmanın, haftada blr gün lstlrabat hakkı da. vnrdır . 

• 

1 
___J 

9 Ondan sonra da, te3tere81n1 alıp, tezg(lhını kurarak, masalarını, iskemlelerini, 
• hattl tepsbılni, elektrilinl, 10baaını elile ynptığı yuvasının blrı eksiğini 

daha eksllUr. 

12 Yusuf Nureı, raa:ır kesesinden, andece bir düzine mahlO.kun gıdasını değil, Os• 
• tell.lt ruhunun gıdasını bile doyurmak imkfi.nını bulmuş, daha doğrusu yamt-

mıotır: Saat sembereklerinden ellle yapt.ığı bu gramofona dört ayda bir yeni bir pl 
almak imkAnını bulunca, vatmanın sandeU tamamlanmaktadır. 

19 1'-lınayet, tehlikeıt, mes'uliyetli, ve güç vazlfesının başında dikkat kesilmiş bir 
tJ • halde gördütümüz vatman Nurel mütevazı büdceslnin lıP'='i"::n da §U suretle 

hülAsa etmektedir: 
• - 36 llramn 2G lirası mutfak masrafıdır. GerJ yanı da mütefen ~ masranarı. 
vergUeri ancak kapatır. 
Kendi esvabımı ~irket veriyor. Aileye elbise almak için de, senede bir defa şirkete 
borçla.nınm. 35 lira., bu borcun keslllşlnden sonra elime kalan paradır. 
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z Son Posta,, nın ESR 
İngilizceden çeviren: 

K. Neyyir 

• • 
Gecenin sessizliği içinde acı bir feryad 1 

duyuldu. Corç yolun yanmdaki otlu ıoete 
tırmanıp sesin geldiği tarafa baktı. Et
rafı çitle çevrili koca bir çayır, ortasında 
donuk san bir ışık pırıldıyordu. Ferya
dın geldiği pencere herhalde bu olma
lıydı. 

Baş, a.ş, nJL..::, gn~, ro .• ıauz .• u ~ :J u .. tJ.ı agr1.ctr111ızı derhal 
keser. lcabmda günde uç kaşe a'.rnabilir. 

'ıii. .. . - • ..... ' . · .. .,... ... "'. ~\~.-- ,,. . 

Ceblerini yokladı. Taba11cası, fişekleri 
hazırdı. Mesleğinin verGliği bir cesaret 
ve merakla oraya doğru yürüdü. Yüz 
metre kadar ilerleyince uzaktan çit san
dığı şeyin çıkılması imkansıı düz, yük
sek bir duvar olduğunu anladı. Eve baktı. 
O ışıklı pencerede bir başın bakmasile 
çekilmesi bir oldu. Aydınlı\:.. ta birdenbi
re söndü. Karanlıkta yam başında bir 
erkek sesi duydu: 

- Kimsiniz! 
- Siz kimsiniz? 
İkisi de kibritlerini çaktılar. Corç kar

şısındakinin kendi gibi çok genç fakat 
cılız bir delikanlı olduğunu gördü. 

- Ben, Malezyalı polis Corç. 
- Ben de M. Stefens. Duydunuz mu 

feryadı. Bu bağıran benim teyzemin kızı
dır. Amerikalı Gangsterlerin eline düştü. 
Buraya hapsettiler. 

- Neye polise haber vermediniz? 
- İngiltereye pasaportsuz çıktım. 

Çünkü Amerika polisi beni cinayet su
çile takib ediyor. Hüviyetim anlaşılırsa 
oraya iade edilirim diye poH:se gidemi
yordum. Ne olur bana yardım ediniz de 
onu kurtaralım. 

Corç, İngilterede on beş gıinlük tatili
ni eğlence ile geçirmiye gelmişti. Fakat 
bu ıssız evle, oradan gelen feryad onda 
derin bir merak uyandırdı. Stefens'la bir
likte ne pahasına olursa olsun oraya gir
miye karar verdi. Yüksek bahçe duvarını 
bin zahmetle aştılar. Otlu, ucsuz bucak
sız bahçeyi geçtiler. Evin bütün pence
leri sımsıkı kapalıydı. Su oluklnn da pC'n
cerelerden uzakta idi. Tırmanacak yer 
yoktu. Bodruma açılan bir küçük kapağı 
bin ihtiyat ve kurnazlıkla aralıyabildiler. 
Önce Stefans içeri daldı. Bodrumdan in
san sesine benzemiyen zayıf, korkunç 
acayib bir ses duyuldu: 

- Sensin ha! Stefens, geleceğini zaten 
biliyordum ben. 

Bu .sesi duyan Corç ömründe hiç hisset
mediği bir ürperme geçirdı. ve tam zama
nında geri sıçrayıp tuzağa düşmekten 

kurtuldu. 

* Ayni dakikada gene o pencere aydın-
landı. Harikulade güzel bir genç kız im
dad ister gibi uzanıp etrafına bakındı. 

Cocc'u gördü, usulca .. Kimsıniz> diye 
sordu. 

- Sizi kurtarmıya gelen bir dost. Ça
buk bana bir sicim, bir şerld, bir ıey 
uzalın. 

Uzanan ekli püklü sicime Corç yanda
ki garajdan eline geçirdiği bir ipi bağla
dı. Genç kız bunu yukarı çekti. Pencere-

SELANIK BANKASI 
T~sis tarihi : 1888 

• İdare Merkezi : İSTANBUL (GAT .... ATA) 

Türkiyedeki Şubelai: 

iSTANBUL (Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunanidandaki Şubel~ri : 

SELANİK - ATİNA 
Corc·un ba~na bir demirle vurdular 

sinin kenanna geçirdi. Fakat nedense tu- yabancı otomobil hırsızları sanılacaksı
unup inmeye razı olmadı. Çaresiz Corç nız. O zaman ... 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasıılar servisi 
onun yanına tırmandı. Fakat sözünü tamam1ıyamadı. Çankü 

Heyecandan kısılan bir sesle: Corç ellerinin, ayaklarının ipinden kur-
- Neye inmediniz? diye sordu. tulmuş, birdenbire ortaya atıldı. Zaten 
- Stefens'ı kurtarmadan ben buradan cansız olan şefi bir yumrukta yere sedi. üvey kardeşidir. Anneleri de benim tey

zcmdir. Bir gün Amerikada Gaunt beni 
bir toplantıya çağırdı. Meğer davetlile
rin hepsi gangstermiş. Gaunt da onların 
şefiyın.iş. Orada o gece onlardan birini 
öldürdü. Fakat öyle tertibat almışlar ki 
ben zan altında kaldım. O, buraya kaçtı. 
Bereket param vardı. Kefalete bağlı ola
rak serbest bırakıldım. Masumiyetimi is
bat için peşinden buraya geldim. Gaunt'
nun bir miras işi olduğunu biliyordum.İzi
ni avukatlarda aradım, buldum. Annesi ö
lürken varını yoğunu (Mari) ye bırak
mıştı. Eğer kızı muayyen bir müddet 
içinde gelip bu büyük serveti almazsa o 

bir adını bile atmam.. Elini, ayağını bağladı. Stefens'le genç kı-
Stefens Amerikan polisimn aradığı b·ı zı da çözdü. Masanın üstıindekı rovolver

cani olduğunu kendi ağzile iti.raf etmişti. leri aldılar. Birinci katta bir odadan k:ı
Fakat bu harikul5dc güzaJin hatırı için deh sesleri geliyordu. Çete efradı orada 
genç polis, canını tehlikeye atmayı göze içip eğlenmekle meşguldü. Birdenbire el
aldı. Tabancası elinde, aynklarının ucu- !erinde silahlarla kapıyı a~tılar ve bağır
na basarak birlikte bu f'srar dolu evin dılar: 

içini aramaya başladılar. Bir kat indiler. - Eller yukarı! 
Çıt yok. Bir daha !ndiler. Tam bodruma Sonra birer birer hepsini bağladılar. 
açılan kapıyı açarlarkE'n gizli bir kapı- O meşhur Gaunt çetes: hiç umulmadık 
dan çıkan iki iri erkek arkalarından ses- bir zamanda, ummadığı insanlar t?.rafın
siz sessiz yaklaşıp Corc'un başına bir de- dan ele geçmişti. Şimdi bütün iş polise 
mirle vurdular. İkisinin de ellerini bağ- haber vermekten ibaret kalıyordu. Bu da 
ladılar ve bodruma seslendiler: gecikmiyecekti. 

- Her şey yolunda şef Gaunt. 

* Bodrum tıkpı bir oda gibi döşeliydi. 

Kirli bir yatak, birkaç iskemle, bir rna.:sa. 
Stefens bir köşede elleri, ayakları bağlı 
uzanmıştı. Ölü gibi renksiz, yılan yüzlü, 
acayib sesli şef Corc'un ceblerinin araş
tırılmasını emretti. Kağıdlarından Ma
lezyalı bir polis olduğu anlaşılınca: 

- İş kolaylaştı. İzine çabucak gelen 
olmaz, dedi. Sonra kıza döndü: 

- Şu heriflerle birleşmekle kendine 
yazık ettin kardeşim. Biraz sabırıı olsun 
yarından sonra zaten bana lüzumun kal
mıyacaktı. Şimdi onlarla beraber sen de 
cezanı çek. İki dakikaya kadar bu bod
rum tadsız, kokusuz bir gazla dolacak. 
Bir saat sonra cesedlerlnizi garaJa götü
rüp otomobilin yanına bırakacağız. Sı1i 

bulanlar üstünüzde hüviyetinizi isbat e
decek hiçbir şey göremivecekler. Üçünüz 
de Londraya yeni geldiğiniz için tanıyan 
kimse de çıkmıyacak. Öyle bir tertib 
yapacağız ki bir kazaya kurban gitmiş 

* zaman miras oğlu (Gaunt) ya kalacaktı. 
O zaman Corç ıssız evin esrarını bütün İşte Gaunt bunun için bir düzenle Mariyi 

tcferrüatile öğrendi. Genç kız: ele geçirdi. Buraya hapsetti. Bu müddet 
- Çete reisi benim Uvey kardeşimdir, yarın bitiyor. Ondan sonra Mari serbest

dedi. Annemin ilk koca-;ından olan çocu- liğini elde etse de mirastan mahrum ka
ğu. Ben onu hiç tanımadım. Çünkü an- lacaktı. 

nemle babam daha bir yaşında iken beni Bu karışık meseleyi merakla dinliyen 
çocukları olmıyan bir kar~ kocaya e~·lad Corç dayanamadı: 
diye vermişler. Bu karı koca öldükleri - Peki ama Stefens nasıl oluyor da 
vakit bana pek ufak bir miras bıraktılar. sen bu çetenin polis~ teslim edilmesini 
Annemi, babamı da tanımıyordum. Ha- istiyorsun. Polis senin hüviyetini öğre

yatımı kazanmak için bir kitabcının ya- nince Amerikaya iade etmez mi? 
nında katiblik ettim. Bu adam yakmlarda - Onu, bir saat önce ben de öyle sanı
öldü. Ben de Amerikadan ingilterE'ye yordum ama Gaunt'nun cebinde şu tel
geldim. Bit gün kitabcının arkadaşı ol- grafı bulalıdanberi iş değişti. Amerikada 
duğunu söyliyen bir yabancıdan mektub bu çete efradından biri ele geçmiş. Cani
aldım. Beni katibliğe çağırıyordu. Kn- nin Gaunt olduğunu itiraf etmiş. İşte 
bul ettim. Daha ilk gün bu eve gCıya bir telgraf ... Yalnız insaf edin de siz de bizi 
mukavele imzalamıya geldik. Burada bu meraktan kurtarın. Nasıl oldu da ellerl
adam bana üvey kardeşim olduğunu söy- nizi, ayaklarınızı çözeb;ldinfz 
ledi ve beni bir odaya hapsetti. Niçin - O!!! Bu bir meslek. sırn. Ben her ih-
bilmiyorum? timale karfşı paçamın arasında daima bir 

Bunun sebebini hem (Corc) a, hem de jilet taşırım. Bunu bağlı ellerle yerinden 
kıza Stefens anlattı: .. ı çıkarıp kullanmayı da birçok ekzersizler 

- Çete reisi Gaunt hakikaten Marinin yaparak öğrenmişimdir. Şef söylenirken 

"Son Posta,, nın edebi romanı: 28 derecede sertti. Hayretle yüzüne bak - tarak başımı kaldırdı. 
t:m. - Niçin o1masın? Birbirini seven iki 

- Hangi komedi Nevzad bey? gencin birleşmeleri tabii değil midir? 
Dişleri arasından ıslık çalıyormuş gi- Bilmiyorum... der gibi omuzlarımı 

bi bir nefes çıktı. kaldırdım ve kesik kesik söyledim: 
Bir Genç Kızın Romanı 

- Hangi komedi Nevzad bey? Hep - Mektebimi henüz bitirdim .. hayata 
M T h · B k d bu anlamıyan veya anlamamış görün· yeni atılacağım.. kimsesiz bir kızım .. 

ua:z:zez 
8 sın er an mek isteyen küçük çocuk sualleri... Bir sizin hayatınızdan da bir iey bilmiyo-

Helecanla sordum: ı cikmiştim; yavaş yavaş giyinmiş, ya - aydan beri sizi sevdiğimi de anlamadı- nrm. 
- Bir cevab aldınız mı? kında ayrılacağım odamın dört huca - nız mı? - Bir aydanberi beni tanımadın mı 
- Şimdilik kat'i bir şey yok, fakat ğında tembel tembel dolaşmıştım. Ka • Önüme baktım. Anlamış mıydım? Selma? Sana kaç defa Tıb Fakültesinde 

bankalardan birine gireceğini umuyo- pıya vuruldu. Bilmiyorum. olduğumu, birkaç sene .onra doktor 
rum. - Giriniz! dedim. Nevzaddı. - Bana cevab versene Selma! çıkacağımı söylememiş miydim? 

Bu haber beni hem sevindirdi, - Geciktiniz; annem beni sitl almak _ Benden ne istiyorsunuz Nevzad - Evet, fakat bir hayat kurmak için 
hem de korkuttu. Hiç tanımadığım in- için gönderdi. bey? bu k§fi mi? 
sanların arasında çalışmak düşüncesi - Şimdi geliyorum Nevzad bey. Bir Sesimde aynı çocuk suali vardı. Elle- Hırçın bir baş silkmesile doğruldu. 
içime tuhaf bir korku veriyor. Bunu dakika müsaade ederseniz saçlarıma şu rini omuzlarıma dayıyarak söyledi: -Açıkca bana beni sevmediğini söy· 
müdire hanıma söylediğim vakit güle- e~arpi bağlıyayım; dışarısı biraz rüz - _ Seninle evlenmek istiyorum.. sa· lesene Selma! Eğer sevmif olsan bu su-
ceğıni sanıyordum; halbuki o, gözlerin· garlı bugün. na hayatımı vermek istiyorum .. senin allerin boş olduğunu sen de anlıyacak-
de bana acıyan bir bakışla yüzüme bak- Aynanın karşısında kollarımı kal • benim olduğunu istiyorum. Anladın mı tın. 
tı: dmnış uğraşırken arkamdan geldi. Boş- şimdi? Cevab veremedim. Belki de onun 

- Hakkın var kızım; yabancı bir mu- }arımızı aynada görünce güldüm; fakat Şaşırmıştım. Cevab veremeden başı- hakkı vardı; :üikat bütiln bunlar ne 
hitt~ ~alışmak senin gibi ço~ genç bir onun yüzü fırtınalı idi. Arkadan dir - mı eğdim. Galiba dudaklarımda hafif müşkül bilmeceler yarabbimi 
kız ıçın zor olacak, fakat elıınden gel- seklerimi tutarak çenesini omuzuma bri tebessüm vardı. O tekrar sordu: Benim başka bir şey ıöylemediğim1 
~~ği ~adar seni tanıdığım ve gü:end~ • dayadı. _Anladın mı Selma? görünce Nevzad yavaş yavaş ellerini o· 
gım ıns:ınların arasına yerleştınnege - Başlarımız böyle ne güzel ve oir- - Evet... muzlanmdan çekti ve ağır adımlarla o-
çalışacagım. birine ne kadar uygun! - Bana başka verecek cevabın yok damdan çıktı. 

Batı ağrıdan 

çathyacak gibi 

En şiddetli baş ve 
diş ağrılarını 

dindirir. 

NEVRoz·N 
BU.tün ağrı, sızı ve 
sancıları keser. 

NEVROZIN 
Nezle, grip ve ro
matizmaya karşı 
çok müessirdir. 
icabında gUnde 3 kat• 

ahn•blllr. 

isim ve markaya dikkat, 
tak:itlerinden sakınınız. -----------11!1 ......... ·-································-... ---· . 

ben bu küçük bıçakla iplerimi yavaşça 
kesmiştim. 

* Ertesi gün noterliğe giden yolun liııtiln
de Mari (Corc) a soruyordu: 

- Annenle babım n~anlandığımızı 

duyunca ne diyecekler acaba? 
- Ne diyecekler, senın k'ldar eiizel b!r 

gelinleri olduğuna deli gibi sevinecekler 
tabiiL 

YARINKİ NtJBHAMIZDA: 

Kocamı seviyorum .. 
Yazan: Pende Cel4l 

yok olmuş gibi içimde yarım kalllllf bir 
duygu var. 

Evet, Nevzadın hakkı var .. onu sev
miyorum. Sevsem başımda ve kalbim
cie bütün bunları düşünebilecek kuvve
ti bulamazdım. 
Aşk yakınımdan geçti, fakat bana do

kunmadan. Elimi uzatsam onu tutabile
cektim demek ... Bu ne garib ve iç Ut· 
retici bir heyecan! 

Kalbim bomboşken ve bu boşluk ba
na azab verirken yanımdan geçen sev
gi beni niçin kavrıyamadı? Niçin bu 
genci sevemedim? Niçin onun bakı~la· 
rı ve sözleri kalbimi ısıtmadı? Bu mu
ammayı halletmeğe çal~ırken büsbü
tün bir çıkmaza saplandığımı anlıyor 
ve bir gün benliğimi altüst edecek olan 
aşkı düşünerek korku ile titriyorum. 

* Musiki.. musiki. .. 'Yalnız o ... KlAstk· 
lere daldıkca orada büsbütiln yeni gü
zellikler, derin, düşündürücü kuyular 
keşfediyorum. Bu kuyuların. dibine ka
dar varmak imkansız. Ne kadar çalış· 
sam, ne kadar hissetsem gene orada an· 
lıyamadığım, göremediğim karanlık Ne iyi kadın yarabbim; ona karşı o- Bunu ilkin bir çocuk şakası sanmış· mu? 

an borcumu nasıl ödeyeceğim ben? tım. Gözlerimi kaldırdım. Yüzü karmaka-* - Sahi öyle ... dedim. rışık, gözleri kıpkırmızı idi. Halinden 
Ş. d' d" .. .. tyı mı· ettim, köşeler kalacak. 
ım ı uşunuyorum. 

fena mı? Onu kabul etseydim mi? Fa- Bir taraftan da, yıllarca evvel öldük-

Herkes gazinoda idi. Yarın buradan Fakat o birdenbire kollanmdan tuta- biraz korktuğum için alelacele söyle· 
yrılacağımız için Melihanın annesi he- rak beni çevirdi. Yüzyüze gelmiştik. dim: 
1mizi çaya davet etmi.'lti. - Bu komedi artık bitsin Selma: - Bu nasıl olur Nevzad bey? 
Hiç bir sebeb yokken ben biraz ge - Sesi şimdiye kadar onda işitmediğim Biraz dürüşt bir hareketle çenemi tu-

kat böyle mektebi bitirir bitirmez ev· leri _h~l~e her zaman yaşıyacak olan 
ıenmek bana öyle tuhaf geliyor ki... musıkı ustadlarının hayatlann.ı ok:u
Önümde yaşanacak ve yürünecek bir yorum. cWagneu in patırdılı &mil, 
yol varken bu yol birdenbire kesilip (Arkaft Nr) 
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fstanbulda gömülü milyarlar etrafındaki gizli 

ineler· 
Magda heni tat · d · ., · · l k l .. l · "b" ·· l 1 Üze . .. .. mın e emıyec"'gını an ayınca, ap an goz erı gı ı ateş saçan goz er e 
def:ı~e ~uru~ü: "Bana bak, diye bağırdı. Değil Baumanla beraber olmak, hatta 
De~~: erı ~enın onunla pay laşmıya razı olacağını görsem dahi seni de öldürürüm!., 

teki Yazı h tercun:e ettiğimiz tablet- ı 
halde t er §eyı gayet sarih söylediği · .._ 
göste~~n r::!a (nasıl hareket edeceğini J 
Rostanun· ı:etname) diyor .. bu, orada 
'Vasiyetn ın kızına talimatını gösteren 
rnu? ame bulunduğunu anlatmıyor 

- E\7et.. 

- Baurnan b X. 
A\7ustur, .u l haritasının aynini 
ele geçi;~ velıahC:~nin kütübhanesindeı1 
Yeri ara ten sonra bu kadar sarih bil' 

- rnarnış ınıtlır? 
Elbette .. 

- 'l'aUrnat · 
- Za nanı"yı bulmamış mıdır? 
_ t nnederiın!. 

b Şte bu t r 
Ulunduğu a ımatta asıl definelerjn 

larına ald ınuhakkak olan X. IlI. plfın
sında b olarak verilen mahimat ara-u .. 
olamaz rru.fneş meselesi de bildirilmiş 

- '.Mürnkü - 1 n ... 
b· §te bu ın l" 

Üebilir S a umatı Bauman buradan Magda kaplan gözleri gibi yanan gözlerini üzerime dikti 
llıal!lrna~ :na da o vakit oradan aldığı 

tiagda ı oylemiş olabilir. " S p t kıyafetine girmiş olarak tesadüf etmiştik. 
letini ,,,. gene esrar ile bulutlanmış göz- OD OS a " nın Bunlar herifin büyük mikyasta faaliyet-

- y~;~arak şarab içmete başlamıştı: sergüzeşt romanı te olduğunu gösteren de1illerd:. Fakat ni-
nın göst n .heıne11 Yedi.kuleye gidip pla- _ 52 _ çin bizi ele geçirmeğe teşebbüs etmemiş-
. erdıı.1• ti? Acaba te..,ebbu" s ettı· de btılamamış mı 

ıırn na & Yere bir defa baka hm. Bi- ~ 

Sayfa l w 

Yeni şehi pli n Ad 
baş a bi ç h e er 

aya 
ce 

(Bcıştarafı 8 inc:i sayfada) tün müracaatları günü gününe ve s~r'at· 

tatmin edecek dolgun sermayeli bir mü- le takib edilmektedir. Vilayetin bu büro• 
essese bulunama "llıştır. sunun matbu işi takib cedvelleri Vl kon· 

Belediye varidatı artıyor trol ve takib fişleri vardır ki, bunlar sa-
Belediyenin son yıl varidatı 498,78'i' li- yesinde, müracaat sahibinin işini n hangi 

ra olarak teabit edilmiştir. Bu rakam, vA- tarihte başladığı ve eğer gecikmişs·' "e
ridatın her aene mühim mikyasta çoğal- den dolayı geciktiği bu cedvel ve fişleı 
dığını göstermektedir. Emrazı zühreviye vasıtasile takib ve izah edi lmektcdı· Ru 
hastanesi, ıdarülaceze, asri mezbaha, sayede halkın bugünkü ışini, memu-. ya· 
muhtaçlar dispanseri, yeni mezarlık, na- rına bırakamaz. Seyhan vilayeti halk i;· 
kil vasıtaları, itfaiye, parklar, asfalt vol- leri bürosunun 936 yılı kanunuevvc .-oin 
lar, şehir oteli, büyük gazıno) yazlık b an- 17 sinden 937 kanunuevvelinin 17 sin '·a
yolar, yapılmakta olan içme suyu tcs:satı dar bir sene zarfında gördüğü 5407 ı da 
vesair birçok eserler Adana Beledıy si- ve 2108 müteferrik iş ile izah edilr k· 
nin örnek eserleri arasındadır. Henüz tedir. 
tamamlanmıyan belediyenin Atatürk Büro, Adana valisi Tevfik Hadi Bay• 
parkı, şimdiden yeşil ve güzel bil' man- salın güzel eserlerinin başında b u ..ı n
zara arzetmektedir. Bu parkta yapıla- maktadır. Burada büyük bir intiza nla 
cak olan büyük havuz ve çeşmenin in- işliyen devlet daireleri, her an, valınin 
şasına başlanmıştır. Bütün bu işlerde, •;a- teftiş ve rnürakabesi altında bulunmak-

lışkan belediye reisi Tarhan Cemal Beri- ~~ı:: __ ·- ·--··· 
kerin büyük himmet ve iftihar hisscsı 

bulunduğunu da ' zikretmek lazımdır. 
Adananın asri mezbahası 

------
İstanbul Borsası kapanış , 

Hatları 4- 1- 1938 Adana mezbahası, bugün. Türkiyenin 
en uri mezbahasıdır. İstanbui V(' Anka- ; 
ra mezbahaları daha evvei yapıldığı için ı _____ ç_E_K~L_E_R _____ --41 

Adana mezbahaı.-ının sıhhi ve fenni ve
saitini haiz değildirler. MPzbahaya kesi
me gelen hayvanlar, orada 24 saat din
lendirilmekte, bu müddet zarfında mua
yene edilmektedir. Kesildikten sonra da 
tekrar bir muayeneden geçirilen etler, 
tekrar 24 saat dinlenmekte ve fenni usul 

Londra 
Jfn-Yon 
Par la 
MUlno 
BrUt..Ml 
AUna 
Gene'1'9 

Açılış 
'26.50 

0,80 
:ı3 ,jl)75 

15.2035 
4,71 

17.2S 
S,4515 

Kapanış 
626 . 

0,798!1 
2S.S275 
15,2075 
4.7130 

87 . .'.W 
3,•540 0ldi.j>;ü uınanla aradığımız ve arkadaşının yedeki evin hakiki esrarını öğrenmek i- idi? Buna imkan var mı? Onun elinde-

" 6 Yer or ki teşkilat, emindim ki, b izi isterlerse 48 4.Iİ\•e adeu ası ınıdır? çin beni hazinei eYrakı ar:mu ya memur ve vesaitle kasablara n:ıkledilmektedir 
J ... saat zarfında cehennemin dib :nd{: dahi 

P'ilhak"k ınınldandı. etmişti. Senevi 50 binden fazla hayvan kesilen 

llofJa 63.8467 63.8975 

Amat.erdam 1.4'42 1.43.ıJ 

r ı a ert . ~ d 1 bulabilirlerdi. llıda (Alt esı gunü Yerlikule surla- Halbuki işte biz Kariy~dek~ ev e e e mezbahanın bütün tesisatı otomatik ve 
lanı harita ın kapı) denilen yere gidip geçirdiğimiz taş tableti Bauman'dan giz- Magd~'da da X:. I. pl~nını. bul~~ğum~z 1 elektrikle müteharriktir. Hastalığından 
!tııı Zirna nın gösterdiği mevkie baktığı- lemiş bulunuyorduk. za~an. ılk defa şubhelı h:ı! er gormemı~ şübhe edilen hayvanlar için de tecrid a- 1 

- I:\7 n Magda: Bauman mel'unu bu vesikayı eline ge- değıldım. Acaba Magda Bauman haydu- hlrları vardır. Mezbahanın müştemilatı 
bed' et, burasıydı!.. çiremediğine göre acaba ne va7.iyette idi? 

1 
dile hala gi7Jice münasebette mı idi7 kesimhane, paçahane, barsakhane, soğuk 

din b~.ş~:a~a ise kazılmlJ boş bir ~ukur- Vakıa İstanbulda izimizi mütemadiven ~ Kendileri takılıp kaldıkları için define- hava depoları v~sairedir. Mezbahaya ge-
bır fey yoktu. fevkaliıde dikkat ve ihtiyatla kaybet~c- 1 nin izleri üstünde benim ne derecE>ye ka- tirilen bir hay\·anın kesim, iaşe, ahır, na-

)(. ın b ğe çalışıyorsak da herifin bizimle tema! dar yiiriiyeceğimi mi beklivorlar ve bun- kil vesair bütün masrafları dahil olduğu 
i Z 

1
E FÜI NELE R f N i N imkanını aramadığını zannediyordum.Her dan istifadeyi mi düşünüyoılardı? halde, mezbaha resmi, ki!oda iki kuruşu 

S T 1J N D E.. halde hazinei evraktaki fermanları ken- Bu miilfı.hazalarla Magdayı birkaç defa aşmamaktadır ki, bu kada!" ehven meı-
Biıans h . disine götürmcdiğime ve onun ondan son- hırpalayıcı bir surette istintak ettim. Fa- baha r esmi Türkiyenin h içbir yerinde 

d.~r ilerled~:nelerinin izi üstünde bu ka- ra bizimle meşgul olmadığına göre ya de- kat bütün ısrarlarıma rağmen istintakla- :•oktur. 
?Xı.ıı detuı 1

• ten sonra elimize geçirdiği- finelerden vazgeçmşi veyabud başka yol- nm onu asabi bir halde ağlatmaktan baş- Adana buzu iki kurll:.~ alıyor 
ettiren ip erın mantıki silsilesini devam larla defineleri bulmuş olabilirdi. Fakat ka hiçbir netice vermedi. Bana verdiği Adana sıcak memleketlerden olduğu 
linıJZdek· sanki birdenbire kopmuş ve e- hangi yollarla? Zira bu yolu aydınlatacak mahimnttan başka hiçbir §ey bilmiyordu. için, yazın, mühim mikyasta buz istihlak 
1 ı \7es"k eli anı ı alar manaları mahiyet- olan yegane vesika Kariyedeki evin mnh- Magda'yı son derece şiddetli bir şekilde eder. Buz işi de mezbahada halledilmek-
baÜııde ~ılaınıyan bir mua~mrı yığın1 zeninden bizim elimize geçm1ş bulunu- tazyik etmiştim: ... tedir. Sıfır sühunet derecesine indirilen 
ttınaınue •lıruş bulunuyordu. İpin ucunu yordu. O tablette işaret edilen rümuz el- - Eğer hala bu mel'un.l karşı kinini temiz sudan yapılan buzu da, mezbaha 
fçıllden kaybedeceğimizden ve işin lerinde olmadıkca ne yapabilirdi? tatmin için beni de alet olarak kullanı- halka perakende olarak kilosunu iki ku-

Praı 22.7434 22,7635 

Viyana 4.2186 4.2.!20 
Madrld ı,.7270 ı~.7380 

Berlln 1.9846 1.9860 

V~H 4.1090 4.2125 
Budapef\e 4.01 4.013J 
Bükr .. 106.6240 106.7092 
Beırrad !ı4.4S75 M,o•65 
Yokoh&ma l.7420 '.l.7442 
Moskon 23.6325 2S.6l 2S 
Stokholm ::1.0963 3.0988 . 

E S HAM 
-

Açılış Kapanış 

1 
Anadolu tın. S 00 
pef ln - -
A fm. " eo ndtll - -
BomonU - Ntt\&J' - -
Aı;tan çlmın"1 9,45 9. 4S 
Merlle:s banka" 99 99 
İf B&ntuı 10 2S -
Tele ton - -
İttihat n Detir. - -
fart Dettrmt nl - -
Tt rkoa - -~laınıitÇikarnıyacağımızdan korkmaya Zihnimde bunları düşünerek büsbütiin yorsan bu ikimizin de felaketilP biter.. ruşa satmaktadır ki, bu kadar ucuz fiat

}aıı etrnı ıın, \Takıl, fimdiye kadar cere- hararetleniyor, defineleri bulmak husu- dedim. Baumanla benden gizh münasebe- la buz da hiçbir yerde sa~ılmaz. 
bo~uş J :~an hadiseler mantıki seyrini sunda her halde bir gayret daha sarfet- tin varsa bana söylemelisin .. onlar defi- Şehir fidanlığı da mezbahaya bağlıdır. 
trıa11 \7e :gıllerdi, Anla~ılıyordu ki Bau- mek lazım geldiğine hi.iknıediyordum. neleri buldularsa vaktile hükumete ha- Bu fidanlıkta, nadide <;içek, meyva ve 

İSTİKRAZLAR 

Açılıı 

~. irn a anıları, İstanbulun altında Bi- Vakıa Bauman'ı maliye nazırı Cavid ber verip hiç olmazsa kaçırmadan evvel ağaçlar yetiştirilmektedir. 
lı11, ka~aratorluğunun defineleri yattı- beyin evine girerken görmüştüm. Bir d~- kendilerini tevkif ettiririz.. Mezbaha, bütün bu teforrüatiıe. beleı:li-

nrt boroa ı p .. ln 
t t l U dt ll 18.475 

18- 425 

Kap anıt 

U!.50 
18.4 ) ~lltt bütnolur olmaz faaliyete geç~işler, fasında da ona meşhur Eyüblü Hali din (Arkası var) yeye, yıldan yıla artan mü hım bir vari-

t r Vt bir n Avrupa müzelerini aramı~- ===-- dat getirmektedir. 932 yılında 78,000 lira 

• • n ndelı 

TAVİLAT 
Onlar e\7\r ÇOk ipuclan ele geçirmişlerdi. olan mezbaha geliri, bugün 140,000 lirayı 
tilbhaneain~lA ~vusturya veliahdinin kü- aşmıştır. 

Açılı; 

ftvıtaıad ekı pl~nı ele ieçirmek jçin Adanada idari işler 
ttlı e caıuy h Hali hazırda, Adanada memur adedi üç 

Anadolu ı pe. 
., I ndell 
.. u pe. 

Çekin ane Adiseler ika etmek- binden fazladır. 
neden so lllernfşler ve ilk olarak bizim 

., Dn. 

tld nra b ld ğu Adana vilayetinin en büyük hususil-
e etrnın1 ~ u muz (X. I .) planını 

hak.Jarınd"' ~reli. Bu plAnı elde edince H A yeti, birçok vilayetlerimizde bulunmıyan 

Anadolu mtl. pepıı 

1 PARA L AR 
için İstan~ki liddetli takibatı durdurmak 1 G rip, aş ve Diş ğrıları, bir halk işleri bürosuna sahih ve malik 

durup .a ul - Edirne arasında treni dur- Nevralj0İ, Artritizm, Romat;zma oluşudur. Bu büro, Adana çiftçi ve köy- 1 Türk altını 10 9 

1 
Alış Satış 

ıcso. 

'74. lt\Qy Q.\7\ıstury M . lüsü için kurulmuştur. Bul'ada, halkm !s-
esinde a - acarıstan sefaret tidaları ücretsiz olarak yazılmakta, bü-

ı Banknot Oa. B. 273. 

,v, heınen n lllahreın amirleri çalmışlar E Ô ·· A J " 
Vakıl UPl!nın yerlerini aramışlardı. BETONARM K PRlJ tNŞ ATI LA NI 

llının ha~ı~rine geçirdikleri bu x. I. pla- Nafıa vekaletinden : 
htlerin Y • ten dofrudan doğruya defi
tı, İrenayerini gösteren bir plAn olmadı
l'eketinı g~ bırakılınlf ve onun sureti ha
Oldu4u 11\~teren talimata aid bir harita 
\Pedikuı akkaktı. Heri.tler bu talimatı 
l'U:u ıurlarınd ki . 
1 

derhaı k a (Altın kapı) cıva-
. •rdı. tfagd aıarak meydana çıkarmış
l'llat oraya ~nırı söylediğine ıöre, bu tali
~üı tehUk 

1
.•rlyedeki evde de gördüğü

h u~ için n ı tertibatla yerle9tirilmiş ol-
'Yatuıa rrı ~umanın feriki olan adamın 
~aurn a olmuttu. 

d.ı... an \'e t d 
l 
·.,ıda de• anıları her ne kadar ilk 
tl'i •ınelerj b 1 

l ne 'tll':lh u amamışlarsa da el-
lltd b talimat . 
1 

1• .ou talfına ıeçirm~ bulunuyor-f lniaruıaa ttan da definelerin X. III. 
t:l"dı. Onun ~ldu~unu ötrenmiş oluyor-
11 \ra ettiği ~rıne, her halde, bizce ih-

dll"latnaın deky' er rneçhul bu1unan bu ta-
ek.i ı ta · 

h. tnahud . vsıyelere göre K ar iye-
·•ıalar evın kanal d ltı Yaprnııl ın a da araştır-
r ~k için saht ar j fakat yabancıları şaşırt-
e ler onları ~ .. 0 arak konulmuş olan işa
. Onun liı . usbütün şaşırtmıştı 

llılfu l erıne idi ki B . 
eld z U Veya n "' f auman İstanbulda 
0 

C' ederek k llu uzsuz birçok adamları 
}'unıa 1 u andığı ·b· b . r a <'ide et gı ı enı de aynı 

rneğe çalışmış ve Kari-
1 

ı _ Sinop vilayetinôe ve Sinop - Ayar.cık yolu üzerinde, Karasu betonarme 
köprüsü inşaatı kapalı Z3rf usulile münakasaya çıkarılmıştır. Bu köprünün. yeni 
keşif bedeli (48.000) liradır. 

2 _ Eksiltme 19/1/193'3 tarih ine müsadif çarşamba günü saat (16) da Nafia 

Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu odasındrı yapıla

caktır. 
3 _ Eksiltme şartnamesı ve buna rnüteferri diğer evrak (240) kuruş mukabilin-

de şose ve köprüler reisliğinden alınabilir. 
4 _ Eksiltmeye girme:~ isteyenlerin (3.600) liralık muvakkat teminat verme

leri ve bu gibi işleri yapabileceklt!rine dair VekAletimizden alınmış müteahhitlik 

vesikasile Ticaret Odasına kayıtlı olduklarına dair vesaik ibraz etmeleri lazım

dır. 
İstcklilel'İn teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten evveline kadar 

komsiyon reisliğine makbuz mu'kabllinde vermeleri muktezidir. Postada olacr.k 
gecikmeler kabul edilmez. (4709) (8699) 

,.. ' "*' ..... 
·~ ·. ·: . ' . ' . ~ '... . 

v 
Baş, diş, nezle, grip, romatizma ve bütün ağrılarrnızı derhal 

keser. icabında gUnde Uç kaşe ahnabilir. 

-
inhisarlar İstanbul 

Başmüdürlüğünden : 
Çam~ltı rneml~h~sınd!l surı!ti mahsusad& tesiı edilınit olan ince tuz değir

menlerınde fennı hır surette ihzar olunan ve evvelce kilosu c5.2lh kuruş 

hesabile elli kiloluk çuvalı c262.5.. kuruşa satılan mutfak. tuzunun 1/1/938 
tarihinden itibaren halk tarafından kolaylıkla tedarikini temin maksadile 

kilosu 3.80 kuruş hesabile elli kiloluk çuvalı 190 kuru~ indirilmiştir. 
Çuval bedeli, tuz fiatına dahil olduğundan müşterilerden ayrıca çuval 

bedeli alınmıyacaktır. c872fü 

Belediyesi ilanları 
Keşif bedeli 527 lira 16 kuruş olan Sirkecide Ebussuud caddesinrle 11/13/15 

No. lı matbaa binalarının tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile 

şartnan;ıesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda ya
zılı vesıkadan ba l<a Nafıa Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 39 

lira 54 kuruşluk ilk teminat makbuz \'e;ta mektubile beraber 14/1/9313 Cuma gü-
nü saat 14 de Daimi Encümende bulun malıdırlar. (İ.) (8695) 

Tarsus Belediye Reisliğinden: 
Belediyemiz itfaiyesine kapalı zarf usulile bir Yangın Arazözö alınacaktı . 

Muhamı:nen bedeli (6830) lira olup muvakkat teminat akçesi (512) lira (25) kt. . 

ruşt~r. lhal~si 20!1/~938 Perşembe günü saat 15 de Belediye Encümenındo yapı 
lacagından ıstcklılerın şartırnmesini Bele diycmizden aramaları ilan olunur. (1) 
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Saragında 33 

iı\J ıı Bir 
. Haremağasının Hatıralar• 

Yazan : Ziya Şakir 

Müşfika kadın,Abdülhamide karşı beslediği candan mühabbe' i, hünkarın en felaketli 
günlerinde göstermişti. Padişah 31 mart vak'asın 'an sonra hal'edilerek Selaniğe 

gönderi:irken hiç tereddüd etmeden kocasının arkasından gitmişti 

Genç ikbal Selim efendiyi görür gör-ı dan (kadın) tesmiye olunan- hünkarın 1 himdi. Maiyetinde birçok sarayWar ol· 
mez, derhal pencereden geri çekilmişti. bu güzide ikbali de ( 1321) senesinde 

1 
duğu halde, harem dairesine bitişik o

Ve bu fena tesadüften, büyük bir tees· tevellüd etmiş olan (Şehzade Abid e· !an hususi bir dairede ikamet ederdi 
sCıf his!etmişti. fendi) nin validesidir. 1 Vazifesinhı başlıcası, hariçten saraya 

Harem dairesi esasen kıskançlığın Abdülhamid, bu ikbalini de pek bü- gelen kadın mısafirleri kabul etmek- ı 
bir kaynağı halinde idi. Abdülhamıd, yük bir muhabbetle sevmiş .. kendisini ti. 
lıangi kadına biraz fazlaca nezaket, tc- · çok yakınında bulundurmak için hu- Hariçten gelen misafirler, harem da-
veccüh, ve muhabbet gösterirse, derhal 1 susi ikametgahının üstiindeki daireyi iresindeki hususi dairelere giremezler- 1 

müdhış bir kıskançlık başlar; onu göz- 1 o~a tahs~~' etm~şti. S~n evladı_ o~du~ __ i- dL Bunlar, doğruca merasim dairesin
den düşürmek için vesileler, bahaneler çın Abduıhamıd Abıd efendıyı buyuk de kabul edilirlerdi. Harem dairesine 
icad edilirdi. j bir muhabbetle sever; aynı muhabbeti, misafir olarak girmek hakkı; yalnız 

lkincilclnun __!, 

SPOR 
• 
lstanbul Şild maçlarına 

bu hafta başlanıyor 
Galatasaray istanbulsporla, Beşiktaş Doğansporl" 

Fener bahçe Süleymaniye ile karşılaşıyor 

fi 1 

Müşfike kadın, Abdülhamidin en aziz 
1 
validesine de izhar ederdi. Naciye ka- sultanlara •er ilmişti. Hanedana m en

bir sevgilisi olduğu için, ona karşı_ da dm da, ahlakı, tabiatı, şefkat ve ne1.a- rnb olan; fakat şehrin m uhtelif yerle
kıskançlık besliyenler az değildi. Işte 

1 
keti ile harem dairesinin en mümtaz rindeki hususi saraylarında yaşıyan 

bunlardan biri. ve hatta bir kaçı derhal ~ahsiyetlerinden biri idi. O da, Abdül- sultanlar, Yıldız sarayına misafir gel- Galatuaray . lıtanbulqor lig maçları ka.1şı~nd.ı 
Abdülhamide koşmuşlar; bu fena te _I t ~i~i büyük bir mu~a~betle severdi. ~ikle!'i ~zaman, kime. mi~a.fir g~lmişler İstanbul lig maçlarının nihayet bul-, Şeref stadında; HilAl _ Beyle# 
sadü ru • guya, Selim efendi oradan ~e- ~ıte_kı_m, o ~ -tıbkı Muşfık~ ~adınef~n- ıse, dogru:a o:·aya ~debılı~lerdı: , ması üzerine, milli küme oyunlan baş- karşılaşacaktır. 
çiy<rmuş da; genç ikha.1, ~c:re.m~ dı gı~ı- z~v~m:. karşı _besled~gı_ vefakar-! • Fa~a.t ~ukel~ ve _vu~era aılelerı, -hat- 1 ı~yıncaya kadar boş kalan vakitten is _ Saat birde ba.şlıyacak bu müsa~ 
camını bililtizam çalmış - gıbı hır. iftı- lık_ hısl~rı~ı gostermış, Selanık yolcu· ta, hıdı~ın ':alıdesı bıle- Ytldız sarayı- tıfade etnıek kasdile hazırlanan şildjyı Nuri &sut idare edecektir. 
raya kalbederek hünkara fitnelemışler-. lu~n~ ıştırak etmekle beraber, ge~~k n~ geldıklerı zaman, harem ka.pısı~da, /maçl~n bu pazar başlıyacaktır. Beşiktaş • Doğanspor saat 1-',' 5 
di. Sela:ıı~te ve. g~~~k İstanbulda, Abdul- sgalar ta:afınd.an _karşılanır]~~· dog~- . Bır turnuva halinde yapılacak bu Adnan Akının idaresinde başlıya~ 
Eğer bu vak'a, bir başka kadının ba· hamıdın geçırdıgı mahbes hayatını o- crı merasım daıresıne sevkedı lırlerdı. •müsabakaların milli küme maçlarına Kadıköy stadında; Anadoluh~ 

şına gelseydi, hiç şüphe~i7: ki h~rem nunla ~ranı:r _geçi~işti. .. . _ 1 B.unlar:ı hazinedar u:rıa karşılar, izzet kadar nihayetleneceği ümid edilmek _ Davudpaşa karşılaşacaktır. Saat bil~ 
dairesinde mühim bir hadıse teşkıl e- Abdul_hamıdın, dıger (gozde) lerı~ı ve ıkran:_da b~lunur, ıcab ~derse, der- tedir. yapılacak bu müsabakayı Bürhan }. 
der. helki de günlerce uzun uzun tah - , ve (hazıneda~.) larını b~r~da b!rer hı-

1 
hal A~ulha~~de arzederdi. 1 Galatasaray • İstanbulspor maçı idare edecektir. 

kikat cereyan ederdi. . rer say':1ayı l~z~msuz goruyoruz.: sa?e- Abdulhamıdın ~~zuruna_ .. çıkan ~~· Taksim stadında olacaktır. Saat 14,-4 5 Fenerbahçe - Süleyrnaniye, sat ''' 
Fcıı:at Abdülhamid, genç ikbal_m_e ? ce Abdulhamıdın en çok hu~~sıy~tıne d~nların ~şl_arı~ı o_rtme1en ad~t degıı- J de yapılacak bu müsabakayı Beşikta.ş _ de Ahmed Ademin hakemliği alt~ 

<lercce emin ve 0 derece merbut ıdı kı; karışmış; ve onun hayatının gunlerınde dı. Bunun ıçındır kı, devlet erkanından dan Basri idare edecektir. yapılacaktır. 
ona hiç bir şey söylemek !~zumunu. bi-j berab~r yaşamış olduğu diğer saraylıla-

1 
k:s~anç ve ~~taassıb olan_lar , zevcele- ._ ___ ---.. ,..._ ....... -

le hissetmemiş. Yalnız Selım efendıye: j ra geçıyoruz. ı nnı saraya gondermezlerdı. Fettanıfer, Ankaradan mi'li kümeye 1 Galatasarayın AnkarS 
_ Büyük bir lüzum ve ihtiyac ol • (H~z~nedar usta ) nm ism~ (Fettan~- hazi.nedar ~st_alık vazi:esini uzu~ ı:nü~- namzed olabilecek Üç şubesi Ankarasporla 

madıkca; harem dairesinde, kadınlar fer) ıdı. Fakat saraylılar ·bırçok kelı· det ıfa etmıştı. Bu vazıfe. çok muhımd1. 
1
. akım kaldı 

arasında dolaşmasın. meleri ve isimleri kendi dillerine uy-lÇiinkü Abdülhamid, kendi saray -bahu- birl~ş ·yor mu? - ~'-
D•ve haber göndermişti. durdukları gibi- buna da (Fetanfer) sus harem- halkının, hariçtekilerle te- Ankara CHususll - Ankara lig m~çları - Ankara <Hususi> - Galatasarayın ~-

d ı d. Abd""lh "d" ta ·ı 1 1 k h · · d" G na bu hafta şehir stadında devam edıldi. Bi- rada blr gube açtığı malümdur Son gii (Başikbal Müşfike kadın) 130-4. se~e- ı ~r er ı. . . u amı ın :rıa~ı e em· mas ar:na. ço e emımıyet verır ı.. e- 1 rincl maç 12,15 de Demir Çankaya ve Anka- de dolaşan şayialara nazaran, bu fube. ~ 
sindP doğan (Ayşe sultan) ın valıdesı • n_ıyet ve ıtımadını kazandı~ı ıçın, (~a-I :en rnısafı~lerle konuş~.l~n şeyle:-1 en ı ragücü arasında oynandı ve (2 _ l) A. gücü- karasporla birleşip müşterek çalışacaklJl:ı 
dir. Fakat bu şefkatli kadın, Abdül'1a· ı zınedar usta) lık makamını ıhraz etmış- ı~ce teferruatına kadar ogrenmek ıster-lnün gallblye.~lle sona erdi. Galatasarayın ileri gelenleri Ankarası>O', 
rnid.n bütün sıultan ve şehzadelerine ti. . ı di. -Oyuna Guçlüler başladı, ilk on beş da~ika ısı Orhan Şeref ile temasa geçmlş.lerdlt· 

· d ·· • ı H · d t ı · "( · k ·· 1 (Arkası var) rnutevazln geçti, bundan sonra Ankaraguç - lendlğine göre bu pek yakın bir zamand~ı 
karşı. kendi evliidı derece.sın e musavı azme ar us a ıgın vazı esı, ço mu- lüler ü.stünlüğti elde ettiler ve Fikret otuz be- ıacaktır. ve blr ecnebi teması da yapııav 
bir sefkat ve hürmet göstermiştir. _°"""I 

1 

ştncl dakikada Gücün ilk sayısını yaptı. oev- tır. 
Gayet ağır boşlı, son derecede ciddi, ' l .. R ~ ~ y o 1 re böylece bitti. İldncl devrenin ıs inci dakl- Klübün 1sml Galatasaraydır. Renk pe~ 

aynı zamanda fevkalade nazik ve ter-, Bir ~Oktorun 1.1= ~ lb::U kasında Hamdi Gücün ikinci golünü attı. bU olarak san - Kırmızıdır. Bu kararı '/ 
b. 1" b"lh d g·r sözlü dürüst ta- Gu··n ıu··k (2 - 0) mağlflp vaziyete düşen D. Çankava hassa Ankaraspor namına alkışlamanıaS 
~ye ı, 1 ~ss~ . 0 u . •. Çar,ıamba mühaclmlerl gol atabilmek içln, Güç kalesi bil değildir. 

bıatlı oldugu ıçın, kendısını hem Ab- (*) Bugünk ü progr•m önünde toplandılar. Mühacimler gol atama - Selim~ 
dülhamide, ve hem de bütün harem Hotlarından 5 ikincikinun 938 Çarşamba makta yarış ediyorlardı. Bu hali gören eski 
halkına sevdirmişti. Hünkarın nezdin· t s T .& N 8 u L Fenerli Yaşar sağlçe geçti. otuz beşinci da - j 
<le kazandığı parıak ve mümtaz mevkii Şeker Hastallğı.. öııe neşriyatı: k.lkada ayağına aldığı topu sürerek karşısına 1940 Tokyo ollmpig8 

k . b' k k'b l . ld • B' kaç t~ 1 .. - d Bir ..... m şeker gelen oyunculan birer, birer geçtı. KuvveUI U / hl 
çe emıyen ırço ra ı e en o ugu ır ur usu var ır. ,.,,ı 12.30: Pllkla Türk musikisi. 12 50 Han· bir şüt çekerek takımının ilk ve son sayısını .ııBZlr l arı 
halde, bu zeki ve dirayetli kadın tam hastalığı vardır kl idrarda şeker yoktur. 1 dls. 13 05: Plfıkla Türk musikisi. 13.30: Mub- :raptı ve netice değişmeden oyun boylece 

Hasta bir günde bir gaz tenekesi ve belki 1 t lir 1·... · 
Yirmi iki sene hiç sarsılmadan, bir ke- e P a .. neşrıyatı. bitti. 

1 daha Cazla idrar eder. Ve o kadar da su 
re hı.le hu'"nkaArın en ku··çu""k bı"r tekdiri· Akşam neşriyata: Sıra beklenen Harbiye - Ankara -1 içer. Bunların susuzluğu, harareti, kuru· 
ne uğramadan mevki ini muhafaza ct-1 lukları çok fecidir. Su içer, idrar eder. Bu 17: İnkılAb derdi: Üniversiteden naklen,! spor maçına gelmişti. Herkes genç . . l hastalığa Dlorlcetı tnsiplde derler. Bu Yusuf Kemal Tengtrşenk. 18-30: Plakla dans ve mağl(ıp olmıyan Ankarasporlulann ne ne 
mıştı. hastalıkta daha ziyade dimağda bulunan musikisi. 19: Necmettin Rıza ve arkadaşları tice alacağını merakla bekliyordu. Hakem 

l\föc::fika kadın, Abdülhamide karşı tararından Türk musikisi. 19.30: Kon!eraru: K. Halimdi. -. Cipo!ls> denilen guddenin mühim rolu 
beslediği candan muhabbeti, hünkarın vardır. Dr. Fahreddin Kerim (Rüyaların mahiyeti). Oyunun ilk zamanlarında takımlar mü -

· en felaketli günlerinde göstermişti. Ab- Nitekim bu hastalıkta Clpofls) hfillisala- 19.55: Borsa haberleri. 20: Mustafa ve arka- ı>avl bir oyun çıkarıyorlar, zaman, zaman 

Q
, "u" lhamı"d ( 31 - Mart) vak'asından son· ı rının şlrlngaları harikulade lyl tesir ya- 1 da.şiarı tarafından Türk muslkLı;I ve halk 1 karşılıklı hücumlarda tam mAnaslle beraber-

i şarkıları. 20.30~ Hava raporu. 20.33: Ömer lik var. Bundan sonra Ankaraspor mühac1m-
h 1, d"l 1 (S 1. "k) ·· d ·1· par. Derhal idrar azalır, su iht.lyac.ı da, 1 ra a e ı ereK e anı e gon erı ır- Rıza tarafından arabca söylev. 20.45: Nezihe 

1 

leri Harbiye takımını sardılar. Sabri İ.sken -
kuraklık da tabll olarak azalır, hasta ra-lten hiç tereddiid etmeden zevcini takib ve: arkadaşları tarafından Türk mu~lkJsl ve deri marke ettiği için gol kralı İ.skender fır-hat eder. Fakat bu tiringaların tesirinin 

1940 senesi Ağus
tosunda Tokyoda ya 
pılacak olan on ikin 
el ollmplyad oyun -
ları içln Japonla -
rın olimplyad ko -
mıtesı, yaptığı ha~ 

zırlıkla.ra hergun ye
ni bir hız vermekte· 
dlr. 

Japon ollmpiyad ~ 
komitesi, bu oyunlara mahsus olmak (J 
resmini koyduğumuz pulları hazırlBJJll 

edecek kadar cür'et göstermişti. Halbu- • kat'i olmadığını unutmamak lazundır. halk şarkıları, (saat A.yarı). 21.15: Orkestra . .ııat bulup gol atamıyor, diğer mühaclmler de 
ki Abdülhamidin bu gıdişi, akıbeti meç- Bu nevi şekersiz şeker hastalığı ekseri- 22.15: Ajans haberleri. 22.so: PlAkla sololar.! bir çok sayı fırsatları kaçırıyorlar. llakkı ı·le .Qere•çe 

opera ve operet parçaları. 22.50: Son haber- Ve devre (0 - Ol bitti. y J ' 
hul olan bir yolculuktan başka bir şey yetle irsidir. Veyahud pek küçük iken Jer ve ertesi günfin programı. İkinci devreye Harbiyeliler canlı başla - :k 9 
değildi. Böyle olmakla beraber Müşfika görülilr. Bu hastaların ana veyahud ba- 5 İkincikiinını 938 Çarşamba dılar ve hemen üstünluğü ele aldılar. Dev - Ceza mı verilece • ( 

balannda nyahud ana Te baba tarafının ..... rŞl 
kadın her iedakarlığı göze alarak Ab- iti cenahında oeker hasta.lığı mevcud 0 • A N )[ A ıt A ti'nin ortalarına doğru Harbiyeliler sağdan İstanbul Futbol .Ajanı Bükreşe -0~ dülhamide refakat etmiş; -(Selanik) de lup olmadığını araştırmak lazımdır. Ke- ötıe neşriyatı: işlemeye başladılar. Hilminln surdüğü topu ltacak muhtelit takım için Beşiktaş :ki fi 
(Al• t" · k"' k" d ) B lk h b" zallk böyle ailelerde alkolizm ve frengi 12_30: Muhtelit plfılı:: neşriyatı. 12.50: PlAk: Celfıl yakaladı, kaleye şüt çekli, Cahid yer den Hakkı Ue Şerefi de davet etmtşU. et 

a ını oş un e • ve a an ar ıne Türk musikisi ve halk •ark.ıları. 13-15: Dahi- tutmaya vakit bulamadı ve atılan şüt otu - her iki oyuncu, hiç bir mazeret blld1J1ll,, 
t k dd .. d ·· 1 d Abd""lh · veynhud artrltik hastalıklar mevcud o- v tıı" e a um e en gun er e u amı- li ve harici haberler. zuncu dakikada ağlara takıldı. Oyun da böy davete icabet etmemişlerdi. Takımda tıt'.ı{ 
din İstanbula getirilerek (Beylerbeyi Iup olmadığını tedklk etmelidir. Tedavi- lece cı - 0) Harblyenl ngalibfyetlle bitti. ka oynayacak olan bu oyuncuların_ bU~· 

1 nln vechesl ona göre değişebilir. Akşam neşriyatı: Y" 
s::ırayında) geçirdiği- onun altı senelik 18.30: Muhtelif plak neşriyatı. 19: Türk Bu maçtan sonra Ankara Klüplerlnin va- gelmemeleri üzerine tak.Un nlsbeten za t 

k 
(•) Bu notl arı kesi .. uklaTınız, wabud ·1 l'-·etl ROyledir· kilde sahaya "ıkmış 1'e mar.1up oınııJŞ hapis hayatına, memnuniyetle iştira " " muslklııl ve halk şarkıları CM. Karındaş ve .. " " · şe ,.. ,.., ıı 

. f k"' • .. bir albüme yapıştı.rıp koleksiyon yapınız. arkadaşları). 19.30: Saat ayarı ve arabca neş- Muhafız gücü maçlarını bitirdi. 12 puvan .Ajanlığın, bu davetine lcab~t et.ınefC~ 
eylemek suretıle ve a arlıgını goster- Sıkıntı zamanınızda bu notlar bir doktor ile bekliyor, bunları ıo puvanla Harbiyeliler oyuncular ayni hafta kendi lig mııçlJ..ı rlyat. 19.45: Türk mustk.lsl ve halk şarkıları ıw 
mişti. g-lbl imdadınıza yetişebilir. • <Hikmet Rıza ve arkadaşları>. 20.15: İktısadl taklb ediyor, Harblyelller önümüzdeki harta oynadıkları için hastalık gibi her~.• 'i; 
Müşfika kadınefendidcn sonra, ikin- - •.. • - •O• • ·~· -·~· •••••• -·. • •••• ·-·-- konuşma: Ş. Süreyya Aydemir. 20.30: Plflkla Demir Çankaya ile ~arşılaşacaklar, gallb ge- sPbeb lleri süremlyeceklerlndcn TUtk e41' 

ci ikbal) lik rnevkiine, (Sazkar hanım) r l dans musilı::lsl. 21 : Ajans haberleri. 21.lS: llrlerse °'.'-oka~~ lig bırincist olacaklardır. Har Kurumunca tecziye edilecekleri sanrı 
' Nöbelcı· Stüdyo salon orke!'!trası 2ı 55· Y k1 !blyelilerı bugun 9 puvanla Ankaraspor takib mektedlr. 

geçmişti. Bu da ( 1308) tarihinde doğan• ram ve İ.stıklfll m~r ı. . . . arın prog- ed•yor, diğer klüblerln milli küme davasın -
(Refia sultan) ın validesidir. ı Eczaneler ş dan bekledikleri yok. 

B tak.b d 'kb ıı 1 d T F B dd MU!i küme takımlan bu üç klüb arasın -unu ı e en ı a er, şun ar ır: 1 Bu rece nöbetci olan eczaneler f'lnlar· Cmmy arr ra 0Ck'fa dan !kisi olncaktır. Önümüzdeki hatta An • 
(Pesend hanım) - (Hatice sultan) ın dır: k J 1 karasporun Gençlerblrllğl Ue blr maçı var. 

validesidir. Bu sultan, pek küçük iken İstanbul clhetindekller : arşı aşıyor Şayet onu kazanırsa, Harbiye de, De:nlr Çan 
vefat etmiş .. Abdülhamid (Hamidiye' Aksarnyda: (Ziya Nuri>. Alemdarda: Büyük Brltanya ağır siklet boks şampiyonu kayaya mağlup olursn Muhafızgücü ve An • 

CEs.ıdL Beyazıdda: !Asador). Samatya- T 
Etfal Hastanesi) ni, bu hazin hadisenin ommy Farr bu ay içinde dünya şamplyo- karaspor 12 şer puvanla blrlnci olup mllll 

da: <Teofllos). Emlnönünde: (Salih Ne- nu Amerikalı Brnddock Ue karşılaşmak üze- kümeye ayrılıyorlar demektir. Aksl hal vaki 
hatırası olmak üzere inşa ettirmiştir. 1 catll Eyübde: !Ari! Beşir>. Fenerde: re Amerikaya gitmiştir. Bu mühim karşılaş- olursa Ankaraspor bu işe veda edip Ankara 

(Behice hanım) - Bu, harem daire- i CVıtall). Şehremininde: CNftzım). Şeh- ma Madlson Spuare'de yapılacaktır. ınlll1 küme tnkımlannı iki askeri takım tem-
sinde (ikizler) denilen (Ahmed Nured- zadebaşında: <i. Hakkı). Karagümrükte: · ·-·--· · ... ·-- sll edecek demektir. Sellin Tezcan 

1 (Kemal). Küçükpazarda: lHuHlsn. Ba- 1 y 1 
din efendi ile Mehmed Be:ireddin efen- 1 kırköyünde: (Hllô.I>. eni neşriyat B 1. 1 1 
di) nin valideleridir. Bu ikizlerden Beyoğlu cihetindekller: ta'\IOl arı maç arı 
Bedreddin efendi, dog~masını müteakib 1 İstikHil caddesinde: (Galatasaray, Ga- Df'niz - Türk Ticaret Kaptan ve Makl- İstanbul Futbol Ajanlığı tara!ından ter -

1 

nl~tler Cemiyetinin bu aylık meslek mecmu- tib edilen B takunları maçlarına Cumartesi rlh). Gnlatada: (Hidayet). Kurtuluşta: · 
vefat etmiştir. <Kurtuluş>. Maçkada: CFeyzll. Beşiktaş- asının 31 inci sayısı fevkalfı.de sayı olarak in- günü Taksim ve Şeref stadlarında devam e-

Naciye hanım - (Altıncı ikbal) un-ı ta: (Ali Rıza>. tişar etmiştir. Bu sayıda denlzclllğe nld blr dllecektlr. Galatasaray - Topkapı maçı Tak-
vanını taşıyan ve M .. şfika kn.dınef en- çok yazılardan başka son Hisar raclası tar- sim stadında yapılacaktır. Müsabaka 14,30 

Boğaziçi, Kadıköy n Adalardakiler: sllfıtı ve resimleri va d d l k R n... 1d d ı diden sonra, Abdülhamidin en çok mu- . . r ır. a yapı aca ' maçı ıuu are e ecekt r. 
Usklıdarda: Clttıhad). Sanyerde: CAsat>. Ülkü - Her ayın blrlnde çıkan bu kültür Şeref sahasında Güneş - İstanbulspor ta-

habbet ve emn ~etini kazanan -ve bu I Kadıkoyünde: (Sıhhat, Rıtat). Buyüka- mecmuasının jJl uncu sayısı blrçQk al~kalı kımlan 14,30 da karşılaşacaklardır. Maçı 
sebebdcn dolayı da birçokları tarafın- dada: (Şinasi Rıza>. Heybelide: (Tanaşl. yazılarla çıkml§tır. nahaeddln idare edec&ktlr. 

Deniz Lisesi vo'eybolde 
Bursayı maglüb etti pi_ 

Bursa askeri lise inin 1 tlrnklle '1' ~ 
askeri liseler arnsındakl ş:ı.mplyonanın ~ 
leybol müsabakası da dun Beyoğlu J1 lf 
salonunda yapıldı. Bursa lıse 1 lle petı { 
sesi arasındaki bu m bak bacıdan ı. 
kadar büyük bir he ccan içinde C~1 

Neticede Deniz 11 esi 05 - 9l cıs -
... ıır· :vılar yaparak nusııbak yı knurun... fi 

~lz lisesi: İbrahim, Rasim, Naci, şeref, 
Vahid. 1~d Bursa lisesi. Mu ta.fa, H lük, Snbll 
din, Asım, Fuad, Ferdi 

Giines - Vef . ~ 
Llg maçlarının y g m gerl knlan b ~ 

çı pazar gum • b1rd" T -ıı st ~ 
yapılacaktır. B ı ııaçı Beşik aş klüb 
Rüşdf.ı idare edecektir. 
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5 İkinc':L~
~ ~un 

ALAN·YATA'.GA·DOŞME~ 

Elektrik işleri ilôııı 
Sındırgı Be ec!ij e Riyasetinden : 

B ~ ~ Sındırgı kasabasının elektrik tesisatının santral inşaatı ve a~aç direkler 
te~ ed~~ece inşa ve ihzar edilmek şartile makine ve elektrik techizatile şebeke ve 
nı~etıiiatı (13,655) lira (75) ku~ keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usulile 

Unakasaya konulmuştur. 
b 

2 
- Eksiltme 17/1/1938 tarihinde saat 15 de Sındırgı Belediyesinde encümen 

Uzuru d 
3 n a yapılacaktır. 
A. - Bu işe aid evrak şunlardır: 

- Proje. 
B - "' .f neşı cedveli. 

~ - :Fenni şartname. 
E - Mukavele projesi. 
}."' - Eksiltme şartnamesi. 

- Bayındırlık işleri genel şartnamcsı. 
'k 

4 
- İsteyenler bu evrnkı Sındırgı Beledinesinden görebilecekleri gibi birer 

;.~Yesini bedeli mukabilinde İstanbulda Galatada Selfınik Bankası beşine. katta 
' Uhendis Hasan Haletten alabilirler. 

k 
5 

- Eksiltmeye iştirak edecekler •,'{, 7,5 teminatları tutarı olan (1024) (18) 
rn~:Uşluk muvakkat teminatlarını ve 1937 yılına aid Nafia Vekaletinden alınmış 
tı Uteahhitlik vesikasını vev1 bu nevi isleri muvaffö'Yivetle başardı~ına dair ka
fi aat bahş vesaiki ve Tıcare! Odası vesik;sını 2490 nurn;ralı kanunun hükümleri
! e göre ıhzar ederek tekU ml'ktubunu ihtiva eden mühürlü bir zarf içinde iha
e6 saatinden bir saat e\•vel Belediye Reisliğine göndPrmclcri lfızı:ndır. 

.. - Postada vaki gecıkmelerciC!l mes'u liyet.knbul edilmez. (8550) 
....______----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--r_ ... E ... m_r A_k_v_e_E_y_t_a_m_e_a_n_x_a __ ı_ı _u_a_. ,_1 _ır_ı __ ı 

Dq:ı •>zitosu tsas 'N 
~ Yeri No. su Nev'i 

C. 27 Beyoğlunda Meşrutiyet mahal- Eski 43 M. Apartımanın 
T.L. 

45 
lesinde Molla ayazma kodaman Yeni 138 1 No.h daıresi. 

V sokağında. . . . 
ıe Ukarıda adresi yazılı apartımanın 1 numaralı daıresı açık arttırma ıle 1-3 

rıe nı·· dd k İh u etle kiraya verilece tir. . . . . . .. 
§llbeal~ 10.1.938 Pazartesı günü saat ondadır. İsteklılerın bıldırılen gun ve saatte 
~e gelmeleri. (721) -

SON POSTA 

HAYATIMIN 
En Büyük 

HEYE CANI 

YEN/ SiNEMA 
YILDIZI 

Üç merasim gününde adi bir pud
rn kullanmak mecburiyetinde kaldım. 
Pudra, cildıme parça parça yapışı

yor ve yüzüm cmakiyajlı> bir §ekil 
gösteriyordu. Bu pudradan tamamen 

sarfınazar ettim ve havalandırılmış 

ve krema köpüğü ile karıştırılmış ye

ni ve tamamen görünmez bir pudra 
kullanmağa başladım. Beni görenler 
şaşalıyordu. Çünkü ben artık ayni de
ğildim. 

Pudra üleminde keşfedilmiş en bü
yük sırdır. Bu yeni pudranın formülü 

ve istimal hakkı büyük mali fedakir

l:l:larla hr>mcn Tokalon müessesesi ta
rafından satın alınmıştır. Şimdi Toka
lan pudrası namile ve hergün daha 
taz.:?, daha nermin, daha güzel görü-

ııünüz. 

---··~----------~~-----------Son Posta Matbaan 

N""~ri.vat t.ı:Cdürü: Selim Ragıp .ı-. 
. S. Ragıp EMEÇ 

SAHirI.ERl: A. Ekrem U.~AKUGlı. 

• 
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Türk Hava [{urumu 

BÜYÜK iYANGOSU 
OçuncU ketJde 11 / lkinclklnun ı 1918 dedir. 

SüyUk ikramiye: 45. 000 Liradır ... 
Bundan baıka: 15.000, 1 .... 000, 10.000 

(20.000 Ye 10.000) liralık iki adet mj~if.ıt 
Liralık ikramiyelerle 
vardır .. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
iştirak ediniz. .• 

eden bu piyangoya 

1 Devlet Oemiryol.arı ve Limanları işletmesi Umum idaresi illnlara 
Muhammen bedeli, isim ve mikdarları aş&ğıda yazılı üç liste muhteviyatı mal

zeme 4/2/1938 Cuma günii saat 15 de kıı palı zarf usulü ile Ankarada İdare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kanunu 

tayin ettiği vesikalan ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
14 de kadar komfsyon reisliğım: vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada 

Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmak tadır. (32) 

Mikdar 
Liste Kg. 
No. Malzemenin ismi 

1 Muhtelif rondela, gupilya ve ba-

Muhammen 
bedel 
Lira 

Muvakka& 
teminat 

Lira 

kır perçin. 24570 8000 
13400 

600 
1005 2 Muhtelif maden ve ağaç vidaları. 21775 

3 98 kalem Haushalter ve Resny sis-
temi sür'~t kontrol saati ve te-
ferruatı . 8500 637Y.I 

~ 

20/1/938 tarihinde eksiltmesi yapılacağı evvelce ilan edilen lokomotif yedek

leri eksiltmesi idarece görülen lüzum üzerine 10/2/938 çarşamba günü saat 15 e 
talik edilmiştir. (8741) 

~ 

Muhammen bedeli 16582 lira olan 1050 aded çam tomruk ve azman 18/1/1938 

salı günü saat 15,45 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1243,65 liralık muvakkat teminat µe kanunun tayin 

ettiği vesikaları ve nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14,45 e 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lfı.zımdır. 

Şartnameler parasız olar:ık Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpqada Te
sellüm ve Sevk Şefliğinden, Eskişehir ve İzmir mağazalarından dağıtılmaktadır. 

(8702) 

İstanbul Orman Baş Mühendisliğinden: 
1 -.- İstanbul Sarıyer kazasında hududları şartnamede yazılı Belgrad Devlet 

Ormanının Bahçeköy serisinden 17/12/1937 günlü kararla arttırmaya çıkarılan 
22805,5 kental oduna 3/1/1938 günü talih zuhur etmediğinden ve müddet kısa 
görüldüğünden 938 Ağustos gayesine kadar çıkarılmak üzere arttırma 10 gün 
müddetle uzatılmıştır. 

2 - Arttırma 10/1/1938 tarihine rnüsadif Çarşamba günü saat 10 da İstanbal 
Orman Başmühendisliğinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

3 - Beher kental meşe odunun muhn mmen bedeli 20 ve karışık odunun 11 
kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 249 lira 15 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavele projesini görmek istiyenler bu müddet içinde İs-

tanbul Orman Bnşmühend!sliğıne rnüra caat edebilirler. (22) 

, ... ırm .......... _.. .. mıı~ 
05 ANLI BANKASI 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ : 1863 

Sermayesi: ıo,cıoo,:.ıoe İngtll2 llra.IJ 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugosla\ ya, P.omanya. 
Suriye ve Y~nanistdnda FiJyaller! 
vardır. 

Her turlU banka muameleleri 
yapar. 

AN KARADA 

AKBA 
Kitap Evi Y.iatçılık 

Bntun mekteo kıtaplı:rının satı~ 
yeridir. Mektep kırtasiye çeşillerj 

en mosıut şımlarlıı temin edilir. 

Tel. 8377 

Posta 
Yevmi, S!yast, Havadis ve Halle gazetesi 

Yerebatun. Çatnıçeşme sokak, 25 
ISTANBUL 

Gazc~cmizde ~'lkan yazı ve 
rt>sim!erin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize a ittir. 

A ONE FiA TLARI 

Abone bedt:i ı.ıeşirdı . Adres 
de;işUrır. k 25 «:uı uştur. 

Gelen evrak geı-i ı;aiJmez. 
1LC.nlarda,, mes'uliyet alınmaz. 
Cc\·ap iç·n mt>klublnr:ı 10 kuruşluk 

r.ıuı ılfıvcsi liı.zımciır. 
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Yağlı ve yağsız acı badem, 
.., 

yagsız kar·ve yarım yağlı gece ve gündüz 

Çilleri ve Sivilc-eleri ve 
1 

kat'iyyen izale eder. 
ihtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

asan ismine ve markasına dikkat •• 
L 

, " 

25 ince 
20 Kahn 15 kuruştur 

~ '~~-~---~~--

öksUrenler• ve KAT 
göAU• nezlelerin• AN BAK 1 EKREM 

Maliye Vekaletinden 
Eski bronz beş kuruşluklar la yüz paralıklar ve nikel kırk paralıklar 1/1 /938 

tarihinden itibaren bir sene nihayetinde yani 1/1/939 tarihinde tamamen teda-

vüldcn kaldırılacaktır. 
lC~yfiyet 2257 numaralı kanunun sekizinci maddesi 

nur. 
mucibince ilan olu

c8620> 
~ ............................................ ._ ... _. ....... ~, , 

P A T l 
iç ve ôş basur memelerinde, ha.sur memelerinin her türlü 
iltihnplaunda, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan buur me
melerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle tifayı temin eder. 

ilan T a.rif emiz - --Birinci sahile 400 kuruı 
ikinci •ah:le 25G » 
Üçüncü tahile 200 » 
Dördüncü .ahife 100 » 
iç sahifeler 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında fazla
ca ınikdarda ilan yaptırac:aklar ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilnnlar için ayrı b.r tarife derpiş 

edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler için §U adrt>se müracaat edil
melidir: 

bancılık ıtollektif Şirketi, 
Ka.bramanzade Ban 

Ankara caddesi 

Evvelki gün soğuk almıfbt 
dün yalıyordu, bu ıabah 

dipdiri ayağa kalkb 

GRİ PİN 
Bütün ağrı, sızı 

ve sancılan 
dindirir. 

GR~PİN 
Soğuk algınlığına, 

nezleye, gripe, di~, 
bel, ıinir, adale 
ağrılarile romatiz· 
maya kartı bilhaaa 

müessirdir. 

Tecrübe ediniz. 

~

lca bında günde 3 kaşe ahnablllr. 
Taklitlerinden .akınınu ve her yerde ısrarla "GRİPİN,, isteyiniz. 

İçme suyu isalesi münakasası. 
Kalecik Belediye Reisliğinden : 

1 - Kalecik kasabasına isale edilecek içme suyunun kaptaj, çelik isale bo~ 
su, fcrşi ve depo inşası vesair teferrüatı 15/12/937 tarihinden 14/1/938 tarihine 
kadar bir ay müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 18219,99 liradır. 
3 - Proje, keşifname ve prtnamesi 225 kuruş mukabilinde Kalecik Belediye-

sinden alınabilir. 
4 - Münakasaya iştirak etmek isteyenlerin Dahiliye Vekaleti imar heye~ 

den musaddak ehliyetname ibru eylemeleri şarttır. 
5 - isteklilerin 2490 No.lu kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki şeraiti haiz ol

maları elzemdir. 
6 - Muvakkat tenimat mikdarı 1367 liradır. 
7 - Taliplerin teklif mektublannı 14/1/938 cuma günü saat 14 de kadar ıc... 

lecik. Belediye Dairesinde müteşekkil ihale komisyonuna göndermiş olmalan 1'
zımdır. 

8 - İhale 14/1/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de Kalecik Belec:Ufe 
Encümeninde yapılacaktır. c8808ı. 

En muannit ök•ürüklerle 
bronıit, utm, Ye boğmaca 
öksürüğünün kat'i ilacı· 

dır. Göğüsleri zayıf olan .. 
lara vikaye edici tesiri 

şayanı dikkattir. 

9UtU11 eczanelerde 
bulunur. 

İngiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoğh:, lstanbul 

ŞURUBU 


