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BusabahParistengelen VARİQAT 'O M(·LYON 
. Suriye Başvekilinin LiRA FAZLA 
Son Posta'ya beyanatı 
Müzakereler çarşamb·a günü Ankara da başhyacak 

Buhran ve muvazene vergilerinde 
yapılacak tenzilat m·a/i yıldan 

evvel tatbik edilecek 

Suriyeli Arabın ne canında, ne malında gözümüz yoktur. Başkalarının da 
bize aid ıeylerde açık, gizli herhangi bir emelleri olmamasını 

isteriz ve bunu hak biliriz, HATAY bizim için böyle bir davadır 
r-

Maliyede tetkikler ilerlemiştir, varılacak netice bir 
kanun layihası halinde meclise verilecektir 

H ata y da intihabat Hatayda feSa.dcıların"" 

Ankara, 18 (Hususi) - Maliye Veka- met buhran ve muvazene vergilerinin 
letinin vergiier i>zerinde yaptırdığı ted- tevhidi ile hasıl vlacak r.isbet ve hayvan
kikler ilerlemiştir. Bu tedkiklerin buh- lar vergisi nisbeti üzerinde yapılabile

ran, muvazene ve hayvanlar vergisi hak- cek tenzil haddini tesbit imkanını bula
klnda olan kısmı ay rnnuna kadar ta- bilecektir. 
mamlanmış olacaktır. Bu suretle hüku- (Devamı 5 inci sayfada) 

hazırlıkları f 
1
. . . . k Cinayet değil, polis romanı! 

Müstemleke nıemurlannın aa ıyetı gıttı çe artıyor K ı·ıı 1 b · ı 'ki . b k 1 entrikalarına müsaade yOk Silah dağıblmasına devam ediliyor, haricde bulunan a 1 er a tın 1 e zı en ıra .iP tat 1 
Hataylılar yurdlarına dönmeğe b~şladılar taba gv l0f V çay şek erı·n ,. 00 .. , •• ffi .. şl r 

Antakya, 18 (Hususi) - Bura - d ~iınln ilan edilmiş olmasına rağmen e u r u e 
da herkes intihabat işlePlle meşgul- Hatayın her tarafında Türkçe yazıl
dür. J!aricde bulunan Hataylılar pey mış istidalar kabul edilmemekte, !ıa
derpey memleketlerine gelmektedir- la eskisi gibi muameleler Arabca ve 
ler. Evvelce de SO kişilik bir kafile Fransızca olarak cereyan etmekte-

Üsküdarda öldürülen ihtiyarın yanında bir kadımn 
• lastikleri bulundu, kadın mevkuf 1 

gelmişti. Bugünlerde de 70 kişilik dir. Üsküdarda Yenimahal!ede Miroğlu so-
ikincl bir ~e daha gelmiştir. Usbecilere karşı şiddet kağında oturan Onnik ismınde bir ihti-

Del9'e Garo Beruta ıitti Antakya 18 (Hususi) _ Hüktl • yarın boğazına mendil tıkanmak ve vü-
Atıtalçya, 18 (Hususi) - Usbe- cudünün muhtelif yerlerinden bıkaçlan-

met Usbecilere kar.şı şiddet göster • cilerin çıkardıklan hidiseleri müte• mak suretile öldürüldüğünü dünkü sayı- 1 

mektedir. Antakya ve İskenderun -
akib delege Garo Beruta gitmiştir. mızda haber vermiştik. 

da tevkü edilen Usbecilerin adedi o-Türkler dövtiliiyor Dün bir muharririm.iz hadiseyi mahal-
~'1\tıiıit~ nu bulmwıtur. lin~b~; Aldığımız mal~ma-

Jere muhalif 0~ ııtık.\imet ta • Ceyhan, 18 (Husus ) - 'Hataydan Maktul ldmdlrT 
............... w _... ......,1 ..,_.. rafın&n. @litız ·~~· tıl- ~~n gelen haberlere göre ~ • Onnik Acemiyan uJen İzmitlidir. 20 
. ~ maldlMılif. Tllrklt!ft bel" ne teh- QIAUI ~ çıkaqpak içib ya:Pil&D sene evvel İzmitte Margerit isminde bir 
- !iı' ay kad!f.'en:el ~zden ge - 4iifl t!dilmektedirliır, et daire- tahrtkM ~ ~dır. Müt· kadınla evlenmiş ve 1s1anbula gelerek 
terek, Franaız ~ rntiQıedesinin l lert ön~ fiile Türkler te.-vtıze temlekeciler elrall.iyetlere yeniden Uskilclarcla yerleımiştir. Onnik son yıl-
tasdikini temin İller• Pllrise git- uğramaktı 1ft clöviiltnektedltler. .Ulh dağıtınaktatfirlar. !arda halsiz düşmüştür; esasen çok ihü-
Dıiş olan Suriye etitt B. Cemil Antakya 18 (Hususi) - Yeril re- (D~mı 9 tıtactı ıayfada.) yardır. Çalışamıyacak bir haldedir. X.. 

(DeOOmı 10 9'itqı sayfada) \_,,_ ...... _ _ "'"'""" ________ ._. _ ______ .,.. _____ _, I r~~ı Margerit ~adıköyünd~ bir opera$. 

·Bütün ltaltan gazeteleri 
·Garonun yolsuzluklarını 

-··· .. -·-···-•••·-··-ı•••-• ___ run yanında, üvey kızı Sınorik te Tak· 
simde cam t.üccan İzak Simon isminde 
birinin evinde çalışmaktadırlar. İhtiyar 
adam Yenimahalledeki E'Vde yalnız yaŞa
makta ve karısı ile iıvey kızı kendisini 
beslemektedirler. 

(~mı S inci sayfada) .lfcıktulün smı resımlerinden btri 

tebarüz ettiriyc rl ır 

Dün gece 
Sanyerde beş ev 
tamamen yandı Otobüs dedikoduları işinde son vaziyet 

Roma 18 (A.A.) - Antakya ve İs - delegesi şiddetli tedbirler~· Bil- .. - J -. . . 
kenderun hadiselerini mevzuubahs e .1

1 

tün Türk mahalleleri zabıta kuvvetle- Beyoglu ve stınye ıtfaıye-
den İtalyan gazeteleri, Fransız delege- ri tarafından işgal olunmuş ve ekalli - sinden iki kişi yaralandı 
si Garonun yolsuz hareketlerini teba - yetlere aid d\,ikkanlar açık olduğu hal- .. 8 d S 
rüz ettirmektedirler. 1 de Türklerin dükkanlan kapalı kalmış J?un g_ece sa~t . de ~~yerde Ru -

Journal d'İtalia'nın neşrettiği bir tır. Bazı keyfi tevkifat yapılarak mev - 1 melıkava~ı cad. esıŞan :. . n~a~~lı 

Mülkiye. müfettişleri dün 
de geceye kadar çalıştılar 

telgrafta deniliyor ki: 11\.uflar İskenderuna gönderilmek - doktor Rukneddın ıre _aıd. evın ust 
«Sancaktaki vaziyet üzerine Fransız tedir. kt atından çıkan yatırngınDonkettıceRs~?kde ds ~v lhzaren celbi kararlaşan Avni Bayer yann avukatlaril 

t amamen yanmış · or u ne dm 
Şakir alt kattaı aile efradile beraber o- beraber adliyeye gideceğini söylüyor. Otobüs işlerin 

Maarif Eminlikleri 
yeniden ihdas ediliyor 

turur ve tavla oynarlar~en_ üst kattan den şikayetçi olanlar müfettişlere müracaat etmedile 
yangın çıkmış ve evdekılerın haberi ol ' 
maması yüzünden ateş tevessü etmiş - Bu s?,bah _çıkan ~~zeteler: . 1 
tir. ( Detıamı 9 uncu ıayfada) - Muddeıumumılik Bay Avnı Baye-

- rin ihzaren celbini emretmişti. Faka{ 

ye D j de TI j Z S) t) Bay Avni Bayer bulunamadı, dinlene
medi. Orta mektebler;e ilK tedrisat müfet' i~likleri Maarif 

Eminliklerine bağlan ~-lcak, vekaletin iıi azalblacak gemilerimiz Diyorlardı. Hakikaten de öyl~ oldu. 

Mekteblerde talebe, mekteb, muallim, _ Müddeiumumi Hikmet Onat davete i -

d 
· · · ğ 1m Al d l cabet edileceği ümidile son dakikaya ' 

müdür ve müfettiş n eaının ço a ası manya a yap· anlard.;1n kadar bekledi, fakat hiç bir yerden ses 
dolayısile her türlü ihtiyacı karşılamak b" • ' k h t 
lizere bir maarif teşkilatı kr..nunu projesi U ı ge,ece 8 .& la deı.ı.ıe çıkmad1. Ve çaresiz meselenin devamı 
hazırlanmakta bulunduğunu dün \Yttı7'- ine" ~ ' il_ c _ k pazartesiye kaldl. 
nııştık. Projenin esaslarından biri de Haliçteki taş kızakta yapılmakta olan Bununla beraber biz Avni Bayeri 
tudur: denizaltı lı(emisinin inşaatı ilerlemekte- geç vakit telefonla bulabildik: 

Vaktile maarif eminlikleri ihdas edil- dir. Bu gemınin bir qi de Almanyadakl - Davete icabette gecikişimin sebe -
nıış, fakat bilahare lüzumsuzluldanna tezgahlarda yapılmaktadır. 1stanbulda bi adliyeye avukatımla birlikde gitmek 
kana&.t getirilerek U.~volunmuştu. inşa edilen denizaltı gemisi on ay sonra jsteyişimden ibarettir, diyordu. Biliyor-

Orta tedıisat mektebleri bugün o za- 'denize indirilecek, makine vesaire aksa- sunuz ki iki mesele takib edeceğim: 
ınar.a nisbetle çok artmış bulunmaktadır. mının takılmasına başlanacaktır. Biri hukukidir. Diğeri cezai.. Huku-
Birkaç sene içinde de bir mısli daha ar- Haliçte yapılan denıza~tı gemisi üç bu- ki kısmın avukatı var, neşriyattan do -
tırılacaktır. Şimdi ki tE-şkiiata göre vila- çult sene sonra deniz harb gemilerimizin ğan cezai kısmınınki ise henüz yok.. 0-
Yetlerde mevcud orta tedrısat mektebleri . arasına karışacaktır. nu temin etmekle meşgul oldum .. ya -
~aarif müdürlükleri ile ilgm ise de bir Almanyada yapılan denizaltı gemisi rm sabah avukatlarım evime gelecek-
Çok işler için doğrudan c..loğruya vekalet- ise gelecek hafta denize indirilecektir. lerdir. Son neşriyatı da okuyacağız, o • 
le temasa geçmek vr.ziyetindedirler. Bu- Bu gemi, on altı ay sonra Almanyadan na göre istidaları hazırlayacağız ve pa-
llun i in hem vekaletin ~şi artmış, hem getirilerek donıarunamız.ı iltihak ettirile-l zartesi adliyede bulunacağız, dedi Mülkiye müfetti§leri .Belediye binan 
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1 Sayfa 

r 
Her gün 

Gene 
Onlar! 

Yazan: Muhittin Birıen -
1'17!!!!.. ün geçmiyor ki onlardan bir 

~ mektub alınıyayım. cOnlar> 

dediğim, Ç3k c;ocnklu ~nelerdir. Bar.ıları 

çocuklarının hastalıklarından ve bu has
talık esnasında sarhna mecbur oldukları 
paradan, bazıları da mekıeb kitabları için 
sarfedecek hiç paraları olmadığından 
bahsediyorlar. cÜç çocuğum>. cbeş çocu
ğum>, ·dört çocukla bir annem ve bir 
karım> diyenler, aldığı küçük bir aylığın 
bunların ekmek paralanna bile küayet 
etmcdF~ni anlatanlar, bütün bunlar ye-

~ 

tişmiyormuş gibi, nada bir çocuğunun 
mcktebdeki «içtimai r.aasraflar> için her
gün gelip kendisinin başının etini yedi
ğini yana yakıla hikaye edenler, hülasa, 
bu derdlı babaların her çeşicij var. Hepsi
nin derdi bir başka türlü, fakat, hepsi
nin derdinin esası bir: Aile geniş, çocuk 
çok, i.:mnların iht~yaçl<U"mı karşılıyacak 

kazanç dar ve 87. l\lfatbuaHa, bunların 

derdieri üzerinde Hk defa ehemmiyetle 
bf'n durmuş olduğum içir., bende kendi
leri için bir yardımcı, bir derd ortağı ve 
hatta bir dava müdafii görüyorlar ve •a
man. yaz, bizi müdafaa et, belki derdi
mizi işittirecek kulak l:.ulursun!> diyor
lar. Son zamanlarda o kadar çok mektub 
aldım ki işte, bugün tekrar ya.zrnıya lü
zum gördüm. 

• 
Düşünüyorum: Hükumet, maaşlardan 

kesilen kazanç, buhran, muvazene ver
gilerini yeni bir kalıba dökmek ve alaka
darların yüklerini hafifletmek arzusun
dadır. Bu .hususta tedkikler yapılıyor. Bu 
tedkütler arasında acaba bu nevi insan
ların derdlerini dikkate almak, yapıla

cak .hafifletme> <ımeliyesini bu derdler
lc mütenasib bir şekilde mütalea etme-, 
ğc imkan yok mudur? Bence buna im-
kan vardır, fakat, acaba bu tarzda yapıla
cak bir hafifletme derdin izalesine kafi 
gelebilir mi? Kafi gelmese bile, gene bir 
teselli, derde karşı bir a!&kadarlık ala
meti olabilir. Hıç olmazsa, çok çocuklu 
ailelere karşı devletin başka türlü baktı
ğını gösteren bir başlangıç olur ve bu 
fikir, gittikçe inkişaf ederek tedricen da
ha geniş sahalarda tatbikat mevzuu ol
masına yarar. 

Devlet, kazanç nisbetlerinde, irad ba
hislerinde, maaşlarda, ücretlerde ve ni
hayet vergilerde çok çoc.ıklu ailelerle az 
çocuklular ve hiç çocuksuzlarla büsbütün 
bekarlar arasında elbet başka başka mu
ameleler yapmıya, başka başka hesablar
la hareket etmeğe mecburdur. Birçok 
memleketlerde bu, böyledir. Bugünkü 
A vrupanın hemen hemen hıçbir memle
keti yoktur ki bu mesele karşısında her 
hangi bir vaziyet almış bulunmasın. Ki
misi fazla, kimisi eksılı: alaka gösterir, fa
kat hepsi de bu mesele ile meşguldür. 

Ayni medeniyet ve ayni ictimai teşkilat 
ve içtimai nizam içinde y<0şadığımız hal
de. bu mesele ile hiç meşgul olrnıvan ve 
yahud bu bahse karşı pek a7 alaka gös
teren yalnız biziz. 

Bu mesele halledilemez bir muamma 
da değıldir. Biraz bekardan, biraz çocuk
suzdan isteyip çok çocukluya biraz yar
dım etmek ve ayni zamanda bir tek ba
banın avucuna bakan çocuklara bir hi
maye kucağı açmak, çok basit bir işdir. 
Birkaç kere ya1.m1ş r.Jduğum gibi, bu işe 
birkere el atacak olursak hal şekillerini 
bulmak gayet ~olaydır. Hiç oılmazsa , şu 
sırada, yukanda hahsettiğjm vergilerin 
hafifletilmesi nııasında olsun hu işle 
meşgul olsak işe başlamış sayılırız. 

* 

..;oN POSTA BirinclkAlran t 9 

Resimli Makale: X Cesaret ile korku arası.. X ır-

Sözün Kısası 
Af erin Eminönü 
Kaymakamına! 

E. Talu 

le=' minönü Kaymakamı Bay Aga

~ hı tanımakla müşerref deği -
lim. Lakin, İstanbuldan uzak bulun -
duğum halde, geceli gündüzlü kendi -
sine, sıhhatine, afiyetine, muvaffaki -
yetlerine can ve gönülden bir duac> 
varsa o da benim. 

1 Bay Agah tam bir belediyeci! Zira 
bf' ediyecilik halkın huzurunu, istira -
)un:.ni, sıhhatini gözetmek, korumak de 
mektir. Eminönü Kaymakamı da i§tE. 
bunu yapıyor. Hem de yılmadan, bık -
madan, hakiki bir halk hizmetkarına 

yakışan bir fikri takib ile .. 

Cesaret her :r.aman ve her ye.rde büyük bir haslettir. Bil
hassa soğukkanlılıkla düşJ.nülerek gosterildıği zaman bü
yük bir kıymet ıfade eder, fakat mantık ve muhakemenin 
hududunu aştığı dakikada cinnet halini al:r. 

Korku insanın elini, ayağını bağlayıp ıradE>sini taınamen 
selbeden bir zincirdir, muhakemesiz c~sare' ise insanı uçu
ruma sürükliyen h!r fırtına sayılır, muvazene:i insan korku
yu tanımıyan ve göre gör<> ie uçuruma atlm1yan insandır. 

Geçen gün, lokantaları haddeden 
geçirdi; dün de yağcılarla, fırıncılar nö
bet savdılar. Cezaen kapatılan lokanta· 
ların adlarını gazetelerde okuyunca, ba 
zılarına ben de devam ettiğim için, he-
nüz sağ bulunduğuma hamdettim. Bazı 
İstanbul esnafının hile ve hud'a husus
larında en mütekamil oldukları isbata 
hacet bırakmıyan bir keyfiyettir. 

( sez ARASONDA " J 
Ve bu, dünden bugüne teessüs et -

memiştir. Oldum olası, İstanbullular 
suyu süt, şırlağan'ı zeytinyağı, kavran ... 
la karışmış kuyruğu halis trabzon, ki
remit tozımu kırmızı biber, kara keçi
yi kıvırcık, mandayı körpe dana, patika 
şurubunu şeker diye yemeğe alışıkdır • 
lar. 

Kent Dükünün 
Oğlunun 
Heykeli yapıldı 

Dört lira veririm 
Tefecinin biri bir g\i rı kiliseye git

mişti. A uinden sonra papas elinde al
tın bir haçla !efecinir~ eniine geldi, 

öptürmek iizere alt111. haç~ tefeciye u
zattı. Tefeci, haça baktıktan sonra ba

~ını ka.1dırdı: 

- Fazla etmez, deci'.i, bunu rehin 
olarak alırsam arıcak dö-rt liTa veri. 
riın. Ayda da yüzde (in jaiz isterim. - -· Kuş psikolojisini 
Tedkik eden adam 
Kanatlanın Odario şehrinden 

Fey kuşların psikolojisini kendisi 
bilen bir adamın dünyada bulunmadığını 
iddia etmektedir. cKuşların ahbabh ismi 

verilen bu adam tamamile serbest bulu -
nan her cins kuşların arasında yaşamak -
tadır. Yemek saatlerinde kuşlar Consun 

, etrafını çevirerek mıitemadiyen ötmek -

İngiliz kralmm xuçük kardeşi Kent tedirler. Bir çokları yiyeceklerini ağzın -
Dükünün oğlu Prens Edward'm Jlk dan :itapıp yemekte, bir kısmı başında ve 
heykeli yapılnuştır. Prens Edward İn - omuzlarında oturarak isımlerinin çağırıl
giliz Kraliyet ailesinin en genç pren. - masını beklemektedirJer. 

sidir. Cons bahçede bulunduğu vakit bütün 
• • kuşlar etrafını alırlar, eğer yürürse on~ 

Son Çin-Japon harbının Iar da kendısini takib ederler. Fakat 

"b bir neticesi Consun kuşlarla arkada~lığ~ ~sıl büyük 
garı 

1 

bir salonda görülmektedır. Içmde yalnız 
Birleşik Amerika hük\ımetlerinden Ko- b'r · k ı ·ı b. ok ufki degny ekler .. . ı . ıs em e ı e ır ç 

lombiyada kain Stefens koleJinın kız ta- b ı b b" ··k salona Consun girdig· i-.. ta. u unan u uvu 
ı b · Japonya Çine tecavuz e tlAçe ipek- · 
e esı . tl . kl' k ·1 ni gören kuşlar hemen oraya toplanırlar, 
li Çl1rap ve umumıye e ıpe ı umaş ar - · · ld kt 

· · ~ değnekler üstünde yerlermı a ı an son-
dan yapılmış elbıse gıymemege ahdet - .d ~ · · h" tt"kl . 

. . ra Consun hoşuna gı ecegını ısse ı erı 
m•şlerdı ·ı d. · ı · · karşılıklı ötmelerı ile onu eg en mr er. 
Kız talebenin bu kararı memleketin 

Nevyork caddesinin 
gürültüsü plağa alındı 

102 santim boyunda 
Baba, 98 santim 
Boyunda oiilu 

t o:tanbul ahvalinden bB.his tarih ki " 
taoıliı·ını açın, Göreceksiniz ki, esnafı1' 
mahlut veya eksik satan1anna karşı-, 
mütemadi bir mücadele devam ededur
muştur. 

Ancak alınan tedbirler ya manasız, 
tatbik kabiliyeti olmıyan veyahud Jd, 
davayı kökünden halletmekten çok u ,., 
zak şeylerıniş. ' 

Belediye tarihimiz, hilekirlıkla "'' 
hi1ekarlarla gerçekten ve müsmir su • 
rette mücadele etmiş bir tek sima kay
deder ki, o da bıtisap ağası ralım.etli 
,Hüseyin beydir. 

Hüseyin Bey, zamanının kanun te -
Iakkisi çok geniş ve müsaid olduğun • 
dan, mesela sütüne su katan sütçüyü. 
kulağmd;;ı.n duvara çivilemek, eksik tar 
tan satıcının parmağını kesmek, pek • 
mez güğümünün içinden çıkan fare ö • 
lüsünü zorla pekmezcinin kendisine 
yutturmak gibi islahı hal ettirici icra ~ 

S. astan bildiril' eli-· .• d atile meşhurdur. ıv gıne gore ora a. 
Hamza .isminde bir çocuk vardır ki ya- Vakıa onun bu yaptıklan, k.itabda 
§ı on dört olduğu halde boyu 98 ;an _ yeri olınıyan şeylerdL Fakat ondan son 
timdir. Hamzanın babası da çok kısa ra gelenler, k.i.tabda yeri olanı da dere-
boyludur. Hamzanm 45 yaşında olan ce derece ihmal ettiler. 
babası da 102 santimdir. Hamza ile ba- Eminönü Kaymakamı işte bu müfı... 
bası, Malatyanın Arka kazasındandır. mel hükümleri tatbik etmekle meş • 
Baba oğul, kaza kaza dolaşarak ayna ve guldür. Ve göreceksiniz, bu şiddetli ve 
resim yapıp satmakta, hayatlarını bu devamlı tedbirler az zamanda çok gij., 
bu suretle kazanmaktadırlar. zel neticeler verecektir. 

Yalnız sağır ve dilsizlerden Bay Agahtan, tuttuğu bu yoldan şa4 
mamasını temenni ederken, diğer mes-

m ürekke b fut bol takımı lekdaşlarının da, elbirliği sayesinde şli 
Sofyada şimdiye kadar emsali görül - garib İstanbulun bir parça yüzünü gül· 

miyen ~ok garib bir futbol takımı teşkil dürmeleriJıi dilerim. 
edilmiştir. Bu takımın oyunculan sağır n 
ve dilsizlerden mürekk.ebdir. Bu tak~ ~ 

Bulgaristanın milli futbol federasyonu • / czA· 
tarafından da federasyona kabul edil -

bütün kadınlarına sirayet ederek şimdi 
Kolombiyada bütün kızlar yün çorap ve 
yi.in yelekler giyinmeğe ooşlamışlardır. 
Genç kızlar baiolarda bile ipekli tuvalet 
giymemek tedir ler. 

k • d miştir. 
Nevyorkda şehrin en mer ezı ca - Yalnız sağır ve dilsizler takımının du- Yunan Kralı 

Atinaga döndil 
delerinden birinin gürültüsü gramofon yup konuşan takımlarla maç yaparken 

ri bir devlet ictimaiyatı içnrie bulundu- piağına alınmıştır. Bu plak mutad plak hakemin huni.an nasıl idare edebileceği 
ğ~nu dd.ia etmeğe lıakkunız olamaz. Hal- !ardan değildir. İmali için Rokfeller fen zorluğu vardır. Hakemlere bir de dilsizler 
buki böyle olmak ve böyle bir iddiayı f enstitüsünden talimat istenmiş ve söy - Atina 18 (Hususi) - Yunan Kralı 
yapmıya hak kc.zanmak üzere her şeyi 1 ıendiğine göre beş bin sene bozulma - lisanını öğretmek lazım gelecek galiba .. Jorj bugün_,öğl~~e .. doğru Avrupa s:y~ 
yapmıya çalışıyoruz da bunu ihmal edi- dan muhafaza edilebilecek bir madde- lindbergin tayyaresi sanayi hatinden donmuşt~r. -~lı, Velia?! 
yoru7.. Bu ihmal büyüktür, caiz değildir, den yapılmıştır. Bundan maksad beş .. • d prensesler, başvekil, bı.ıtun ~~lar ı 

Fakat, bu işi sade n.uayven aylık ve devam edemez. bin sene sonraki insanlara zamanımız muzesın e le ordu kumandanları vesaır hukfünel 
ücretle çalı§BD babalar lehinde düşüne- Bunun için tekrar yazdım, tekrar ya- caddelerinin gürültüsünü anlatmak - Meşhur tayyareci Lindberg Atlantik erkanı istasyonda karşılamışlardır. 
cek değiliz. O ~aman memlekette yalnız zıyorum ve temenni ediyorum ki bir da- tır. Bu plak Nevyork hükumetinin e\r- denizini tayyare ile ilk defa geçmeğe mu
muayyen bir <nnı!ı himaye etmiş oluruz. ha yazmıya lüzum kalmasm ve hiç ol- rak mahzeninde muhafaza edilmekte - vaffak olduktan sonra tayyaresi Vaşing
Mesele muayyen bir zümre veya sınıfın mazsa bir başlangıç teşkil etmek üzere dir. 7,000 senesinde yaşayan insanlar tonun sanayi müzesine konulmuştu. 
himayesi değil, fabrika kazanları karşı-! şu vergil.erin tehvini meselesinde dikka- asrımızın insanlarının nasıl bir gürültü O vakittenberi seneler geçtiği halde bu 
sınıia alınteri dökecek, makıne gürültü- te alınsın. icinde yaşadıklarını bu plağı dinliye - tayyareyi görmeğe gıdenler mütemadi -
leri arasında makıneleıle birlikte çaba- Siz de dua edin, çok çocuk babaları ve rek öğrenebileceklerdir. Bu plak ile yen artmaktadır. 1937 senesinin ilk on ayı 
1 vıp bize mahsul. servt!t yetiştirecek o- siz de üm id edin, zavallı mahrum yavru- b irlikte bir de grafomon saklanmak - içinde Lindbergin tayyaresini ziyaret e-
lan bütün nüfus. derecesine göre, icabına lar! Muhırtin Birgen 'tadır. denlerin rnikdan 2 milyonu geçmiştir. 
göre, ıhtiyaç nisbetinde hımaye edilmeli-
dir. Vergilerde, ınektcble!"rle, hastaneler- r 
de. mümkün olan her yPrde ve her saha İSTER İNAN, İSTER İNANMA! da bunların derdlerile alhlrndar olmamız 
lazımd•r. Devletçi bir reiim memleket 
nüfu.:ıunun bu meselfsine lcikayd kala

maz. Sınıf ve zümre gözetmeksizin, her 
yerde ve her işde çocuğun ve çok çocuk 
bahasının devlet tarafı:1dan tutulması 
lhımd1r. Bu, o ~P.Vi :.raruretlerden biri
dir ki tatmin edilmedikçe Türkiyenin as-

Bir arkadaşımız c.nlattı: iyi cinsten değildi. Manavlann kilosunu 20 kuruşa verdik-
Dün Bey0ğlunda bir lokantaya {!irdim, yemekten sonra leri elmalardandı. Hesab sonunda lokantada elmalar için 

meyva istedim, biri buyük, diğeri kü\ük iki elına getirdiler be11den 15 kuruş aldılar. Bu hesabla elmanın kilosu 100 ltu
ki ikısinin sıkıet 150 gram ya ~ı,ıtar, ya lutmazd1. Bu elmalar ruşa geliyordu. 
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Amerika şiddetle 
harekete geçiyor 

Uzak Şarkta bir deniz nümayişi 
yapılması cereyanı kuvvetleniyor 

Londra 18 (Hususi) - Vaşingtondan şebbüsten sonra yeni bir nota verilme-ı Üniversal News Reels kumpanyası 
bildirildiğine göre Panay topçekerinin si muhtemel değildir. sular Panaym güvertesini işgal edince-
bon•bardımanı ııeticesindeı hasıl olan va- Cevab hazır değil ye kadar gemide kalmış olan sinema o-
~iYet, yeniden gerginleşm;ştiı. Tokyo l 8 (A.A.) _ Hariciye neza _ peratörü tarafı~d~n alınan fi!mlerin B. 
Efkiirı umumiye, Par.ay hadisesinin reti namına söz söylemeğe salahiyettar ~ooseve~tle ~~r~cı~e .bakanlıgı.nın em -

fena bir tesadüf eseri olmayıp mes'ul Ja- bir zat, Japonya tarafından Amerikanın rıne verilecegını bıldıı:me~tedır. 
l>un makamları ;.arafından kasden ika e- notalarına verilecek olan cevabın hazır llarb vazıyetı 
di!rnış olduğu hakkında l<Pısicumhur ile olmadığını ve tahkikat henüz bitmediği Londra 18 (Hususi) - Nankinin suku-
liariciy(! nezareti tar!lfından izhar olu- için bu cevabın ne zaman verilebilece- tuna şahid olan Rcutcr ajansının muha-
nan kanaate iştirak etmektedir. ğini tayin etmenin mümkün olmadığı- biri bugün Şanghay:ı gelmiştir. Muh&-

Sureti umumi yede zanncdildiğine gö- be · birin ifadesine :ıazaran Japon askerleri te nı yan etmıştir. 
•Japon :mparatoru Japon ordu ve bah- V . gto 18 (AA) R'" t Nankinde hayli mezalim yapmış, Çin e-

ti~c-sinin vüksek şefi Mfatile Roosevelt'e . . abşınild .. n D w. ·d -d <;Y er a - ser!erini öldürmüş ve rn:ığazaları yağma 
taı .. b . • . . .. 4 ]ansı ırıyor: ogru an ogruya sa-

, edılen temınatı vermf-'dıkçe huku- 1 .. h" tta , 1 lrn ba d . etmişlerdir. l'rtet . . . 
1 

a ıye r ve mes u -0 ıyan zı enız . .. 
ı tatmın <>dılmış c mıyacaktır. hf 11 . d b lt .. 1 .. Kedi ve köpeklerın, sckaklarda düşmuş n .. . : h R . ma e erın e eş a ı gun evve muna-
enız harekatı şefı c.ırrııral Lea y eı- k ed'l b" d . .. . . . k.. olan cescdlerı paraladık'arı görülmüştür. sic ,. . . aşa ı en ır enız numayışı ım anı 

Urnhur Roosevelt ı zıyaret ettıkten . d. h .. k.. t h fT d d Bir Japon barb gemisi bahn1dı 
8orıra demistir ki: şım ı u u.mc wme n ı ın e e mev -

~· .,, . . . . zuubahs edılmege başlanmuıtır. Hongkong 18 CA.A.) - Amoy'daki Çin 

l ' - "s'ımdıkı halde Çınde zahıren bıze Panay tavfasının da saa kalanların merr:balarındarı verilen haberlere göre 
a~rn 1 "kd d ·ı · · " 0 

o an mı ar a gem: erımız mev - gemiden aynldıktan sonra da kurşuna Wushan kalelerile Japon har°t' gemileri a-
etlddur. tutuldukları hakkında gelen resmi ma- rasında yapılan bir topçu düellosu neti-

Londra 18 (Hususi) - Tokyodaki Iürnat üzerine, efk.an umumiyede bü - cesinde bir Japon muhri~ini mühim ha
~erika büyük elçisi bugün tekrar ha- yük bir değişiklik olmuşsa da henüz U sara uğratarak Kuma'daki üssüne dön
liciye nazın Hirota ile görüşmüş ve Pa- zak doğudaki Amerikan menfaatlerinin müş ve orada ba!.mıştır. 
bay hadisesi münasebetile bazı yeni te- muhafazası için şiddetli tedbirler alın- Tokio 18 (A.A.) - Changhai'daki Ja
iebbüsatta bulunmuştur. ınasını tasvib etmeye müsaid bir hale pon umumi karargahının neşrettiği bir 

Amerika elçisinin, bu görü.şme esna- gelmediği gibi hükfunetin de meseleyi tebliğe göre Nankini te:-ketmiş olan Çin 
~1nda şiddetli bir lisan kullanmış oldu- hal için r;ok şiddetli bir harekette bu - ordusu t::!kriben 90.000 kişi telefat ver
Ru istihbar edilmiştir. Yapılan bu te - lunmayı derpiş etmediği şüphesizdir. mtştir. 

Anıerikanın 
Den_"z programı 

35 bin ton:uk harb gemileri 
inşa edi*iyor 

Fransız müstemlekecileri 
Suriyeyi parçalamak için 

faaliyete geçtiler New- York 18 (A.A.) - New -york 
Herald Times gazetesi, Amerika hükfı

Cezire mıntakasınd.:t müstal<.il bir devlet kurulmak metinin 35.000 ton hacminde iki yeni 
. • .. . . l . h "k d"l" kruvazör inşasını kabul etmiş olduğu -
ı ;tenıycr ve Kurt aşıret reıs en ta rı e ı ıyor . nu bildirmektedir. 1938 deniz progra-

Haleb 18 (Hususi) - Cezire mmta- şıyor. Buraya çağırmamın sebebi eli si-!mı ~undan maa.da 7.5oo ~o~luk iki .kru
ltasının Fransa himayesinde istiklali hu 15.h tutar kaç adamınız varsa köylerini vazorle, 8 torpıdo muhn.b.ı, 6 denızaltı 
Stısunda yapılan Fransız müstemleke - ve isimlerini gösterir bir defteri en çok !.gemisi ve 4 muavin gemı .~nş~sını der -
Cilerinin propagandası gittikçe inki.:;af bir haftaya kadar bana \'ermenizi bil- piş etmektedir. 2 ~rudvazor ınşa edil -
~t · · · · • · d" kt· B k" ·· 1 . mekte olduğu malum ur. 

------- -

[ 
Bu Sabahki J l 0 / 

1
- Gazetelerde J ~~ 

.E _ Gördüğümüz Fikirler AL: E 
Cumhuriyet - Yunus Nadi bu sabahki 

başmakales1nl Yüksek tahsil gençliğine tah- •••••••••••••••• 
sis etmiştir. Başmuharrir, evvelce vu mev- e /sviçre, Milletler 
zu üzerinde yazmış olduğu bir yazının baş-
vekllln nazarı dikkatin! celbetmlş olduğunu Cemiyetinin kol/ektı/ 
mc.mnwılyetıe kaydetmekte ve hükumetin vJcı"belerı"nden 
göstermiş olduğu alılkayl şükranla zikret - '"' 
mektedir. Yunus Nadi bu işin yakındn hal - kurtulmak istiyor 
ledlleceğlne emin bulunmaktadır. 

* Abidin Daver bugün Köşesinde Beyoğlun-
da duvarlara yapıştırılan luristıyanlara aid 
ölfım llO.nlanndan şita.yet etmekte ve bun
lardan bazılarının sadece rumca, bazıları -
nın ise rumca - fransızca olduğunu kayde
derek türkçe olmadıklarından dolayı ten -
kldlerde bulunmaktadır. 

* Kurun - Hasan Kumçayı cİklnci günnh 
nasıl işlenir• serlevhalı fıkrasında Balat ki
lisesi hfldlseslnden bahsediyor: 

Günahkar Madam Elenlnin günahını çı

kartmak için müracaat ettiği papazın ha -
leti ruhlyesinl anlatıyor. Madam Elenl bir 
günah işlemiş, papaz günahını çıkartacak" 
Eleninln ikinci bir günah işlemesinde ne 
mahzur olablllr .. Madem ki papazın san'att 
giınah çıkartmaktır. o ikinci günahı da çı
kartır. 

Ve bitirirken şu cümleyi ll~ve ediyor: 
«Herkesin günahları gibi kendi günahını 

da çıkarmak elinde olan bir papazın böyle 
bir vaziyette günah işlemesi de şaşılacak bir 
şey mi?ıı J 

Yeni tütün 
Kanrınıı 

Yaun: Sf'lim Ral!rn P'mt~ 

A }manya, Japonya ve İtalya-

nın arka arkaya Milletler Ce

miyetinden çekilmeleri üzerine İsviçrc
nin cemiyetle olan mjnaseheti ehemmi
yetle mevzuu hahrnlınayn başlamıştır. 

Maltim olduğu üzere isviçre Federal dev
leti, büyük harbe kadar Beiçika gibi bi
taraf bir teşekküldü. Bu bıtaraflık bütün 
dünya devletleri tarafından tasvib ve tas
dik edilmişti. Büyük harb içınde Bclçika
nın bitaraflığı tanınmayınca, İsviçre de 
bir gün ayni vaziyete ciuşmekten endişe: 
etti. Bu sırada bir Milletler Cemiyeti teş
kıl edilmiş olması, duyduğu bu endişeyi 
karşılıyabiiccek bir tedbir gibi göründü 
Cemiyete aza c.lciu BsJsen cemiyet mer
kezinin Cenevre olnrak kabul edilmesi, 
İsviçre için başka türlü hareket etmiye 
de imkan veremezdi. 

Milletler Cemıyetine giren İsviçre, ce· 
miyet misakı mucibınce, kollektif bazı 
vazifeler de kabul etmiş oluyordu. Fakat 
İsviçrenin eski bitaraflığından ayrılarak 
Milletler Cemiyeti safmda mutlak mevki 
alması da mevzuubahis değildi. !Buna 
rağmen, bu hal bazı İsviçreJileri düşün· 
dürmüyor değildi. Nıtekim, zamanla, ha· 

Dün lktısai Encümeninde zı devletlerin Cenevreye veda etmeleri 

müzakereler oldu bu düşüncı::leri artırdı. Hatw İsviçrenirJ 
MUletler Cemıyetinden çekilerek eski bi· 

Ankara, 18 (Hususi) - Kamutay İktı- taraf vaziyetine dönmesini istiyecek ka· 
sad Encümt:ni ~ütün ve tütün inhisarı dar ileri gidenler bulundu. Bu. bir fikir· 
kanun layıhası \ızerinrle tedkiklerine di ve halk kütlelerine heniız tamamilt 
başlamıştır. yayılmış değildi. Evvela Almanya ve 

Encümende İnhisarlar Vekili bulun- sonra İtalyanın Milletler Cemiyetinden 
muş ve İnhisarlar Genel D:rektörü Mit- ayrılmaları, bu fikrin bir havli teraklti 
hat tc.ırufından ızahat vP.r:lmiştir. Genel • ld ·· k" ·ı etmesine sebeb o u, çun ti sviçre, bu 
Direktör sorulan suallere cevaben bu ka- iki devletin rle komşusudur ve Milletler 
nunun niçin teklif eciilm:ş olduğunu kı- Cemiyetinin azası sıfatile, icabında, bun. 
saca şöyle izah C'tmiştir: Jara karşı vazife deruhte etmek mevkiin 

c- Yeni layihaya ıhraç mallarımızın de bulunuyor. İsviçreyi ehemmiyetle dil· 
birinci safında gcl:m t,;r maddemiz 01- şündüren de işte bu '·a.ıiyettir. Bu sebeb· 
mak aolayısile tütün !izerinde rnüstah- led:r ki, ilk zamanlar ~isli bir fikir gibi 
sillerin tcşnkı ve ka~ıtenın daha yüksek kulaktan kulağa fısı1danarak intikal et. 
olarak tutulması gibi esasları temin e- tirilen bu düşünce, bugün, tebellur et· 
decek kayıdlar konmuştur. Tütün istih- miş bir kanaat gibi müdr.ıfaa edilrniye 
salinden ıhracına kadar birçok kayıdla- başlanmıştı. ve bazı hvıçre vatandaşları, 
ra tabi bir maldır. Fakat bizim belli başlı memlf'ketlerinin lWlletler Cemiyetin. 
bir ihraç malımız olmak itibarile mem- den çekilmesi için arlıyı umumiycye mü
lekettl~n çıkarken de bu malın yüksek racaat edilmesini istemrktedirler. f sviç
v:ısıfiarına dikkat edilip cciiimemek hu- renin bu teşebbüsü ve mutlak bitaraflı· 
susunda bir kayda tabi olmuyor. Yani ğını diğer azaya tanıtmak istemesi, orta· 
standardizasyonun temini lfızımdır. y&. bir takım yeni ve ııazık meselelerin 

rn€ktedır. Propaganda faalıyetını bırl ırme ır. unu ımseye soy emeyın.ıt 
taraftan da fi'li hareketler tak!b etmek- Bu tembihattan sonra Cezirenin Su
~ed r. Bu maksaUa Arappınarı Fransız riyeden ayrılması hususunda silfıhlı bir 
IStihbarat zabiti bu mıntakada bu!unrın surette faaliyete davet edilen aşiret re

'11ürk aşiret re:slerini · bir hafla evvel ı isleri eli silah tutanları yazmağa başla
davet ederek demiştir ki: mışlardır. Bu haber Halebde heyecan 

Bu izahattan sonra kamınun maddeleri çıkmasını ıntaç edecektir. Nitekim (1921) 
üzcrin~e konusmaya geçilmiş. müzakc- de, Vilnada arayı t.mumiyeye müracaal 
reye Ziraat Encümeninin hazırladığı la- edilmesini temın için İs\·içre toprakla· 

Çekoslovakya yiha üzerinde başlanmıştır. rından geçirilmek ıstenen beynelmilel 
• kıtaata yol verilmemesi, o zaman dahi 

A~manya il~ Fransada yenı bır hayli müşkülatm meydana çıkmasını 
Ekonomik tedbirler intaç etmişti. Bu itibarla eğer İsviçre ta. 

anla ı;;.a cak mı ? Paris 18 (A.A.) - Kabme bugün dört rafındar. bu yolda bir te~ehbüse baş VU· 

'( saat süren bir toplantı yapmış ve bir ta- rulacak olursa, tıpkı onun gihi, diğer ha· 
•Fransa hep istedikleriniz için çalı- uyandırmıştır. 

.,._.,,.. -~·-·· ·-·---
Fransız askeri hey' eti 

• • • beyanatı 

Prague 18 (A.A.) - Salahiyettar bir kım ekonomik tedbirlerle dış ticaret kon- zı milletler de mısakın kollektif vecibe
membadan bildırildiğine göre Benes, trolü hakkında bir karar kabul etmiştir. }erinden kurtulmaya teşebhüs cdec~kler1 
Delbos'a Çekoslovakya hükumetinin B. Dormoy Fransadaki yabancıların bu ise, cemiyetin büsbütün infisahını in-

lAlman - Çekoslo\·ak münasebetlerin - nezaret altında bulu:-ıdurulması hakkın- taç edebilecek bir duruma dtyanacaktır. 
deki gerginliği izale etmek maksadile da bir proje vermıştir. Selim R.agıp Erncç 

reısının • 

1c Bu temas, eminLn ki Fransız - Türk dostluk bağlarını 
d: h :t A" i ada s;ığ laınlaştıracaktır ,, 

Ankara 18 (A.A.) - Fransız şark or- Frar.sız - Türk dostluk bağlarını daha zi
duları ali komutanı General C. Huntzi- yade sağlamlaştıracaktır. 
&er Anadolu ajansına aşağıdaki beyanat- Türk ordusundaki arkada~1arım tara-
ta bulunmuştur: fından en samimi bir hüsnü kabul gör-

- Ankarada büyük 'l'ürk ordusunun düm. Bu hususta kendilerine çok min
Cenei Kurmayı ile temasa gelmek ve İs- nettarım. 

Ankara 18 (A.A.) - Şehrimizde bu
lunan Fransız askeri lıcyetile bugün dahi 

lc:enderun S:ıncıığındaki l'ransız - Türk 
teşriki mesaisi ıcabından olan teknik me
saıı, tedkik ctuwk üzere hiikumetim ta-
tafırnd t d'l · lcl ğ d b"l Genel Kurmayda müzakerelere devam an aym e ı mış o u um an ı - ., . . 
hassa haz duyuyorum. ed!~mıştır. 

Cenevre mukarrcratı ~crçevesi içinde 1 Misafirler öğle ve akşam yemeklerini 
bulunan bu temasa ge!ince, eminim ki, Ankaıapalasta yemişlerdir. 

l<ızılayın 60 ıncı \:tld~Ü~Sthhat şurası 
Ankara 18 (Hususi) - Kızılay U - Ankara, 18 (Hususi) - Doktor Mu-

llluıni Merkezinde Tekirdağ Meb'usu rad Cankat, Saiın Ali ve Cevdet Fuad 
Ceınil Uyhandın reisliğinde bir komis- sıhhat şurasına yeniden seçilmişlerdir. 
S'on toplanarak cemiyetin altmışıncı 
~'tldönümünde Ankarada yapılacak me
rasim programını tesbit etmiştir. 

s ·v -;ı s vakıflar ml!dtirli: ğu 
k Ankara 18 (Hususi) - İstanbul Va
~lar mümeylzi Mevlud Sivas Vakıf

Müdürlijğüne tayin edilmiştir. 

Almanya ve ltalyanlar 
arasında anlaşmalar 

Roma 18 (A.A.) - Hariciye Nazın 
Kont Ciano ile Alman büyük elçisi B. 
Fon Hasse! bugün birkaç ekonomik an
laşma imza etmişlerdir. 

Alman ekailiy~leri m~cl~in~ halli ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

için Hizım gelen tedbirleri ittihaz et - r= Sabahtan Sabaha : 
meğe hazır bulunduğunu söylemiştir. il 

Bundan başka, iki devlet adamı ye
ni bir Rhin paktı için müzakerelere gi-
ı·işmek ihtimalinden bahsetmişler ve 
böyle bir paktın imzasının memnuni -
yelle karşılanacağı hususunda mutabık 
kalmışlardır. 

Prague 18 - Delbos, saat 12,20 de 
Parise hareket etmiştir. 

ltalgada 
Feyezan 

Roma 18 (A.A.) - Kral, refakatin
de Roma valisi olduğu halde, feyezan -
dan müteessir olan mahalleleri ziyaret 
etmiştir. 

Tiber nehri, 17 metreye kadar çık
mıştır. Bu seviye, 1900 daki feyezan se 
viyesinin biraz altındadır. Sabine ile 
mülakat tamamile kesilmiştir. Sular, 
bir çok eşya taşımaktadır. --

lrakda' • 
seçım 

Bağdad 18 (A.A.) - Bugün parla
mento seçimi yapılmuıtır. Netice yarın 
eo~ '>ah belli olacaktır. 

inkar etmiyelim 
Maarif Vekaleti şimdiye kadar tatbik edilen beden terbiyesı sistemini de

ğiştirecek, İsveç ve Alman metodlarını bırakıp ık.lime ve içtimai hayatımıza 

göre bir sistem kabul edece~§·. . . w. . . . . . . _ _ 
Bu haber, bu sütunda tahsıl sıstemının degıştırılmesıne doır ılen surdu-

ğüm fikirleri hatırlattı. Ben ya~nız be~en terbiye~i usullerinin değil, Y_ii~:k 
mekteblere kadar her sıntf tahsılde talım ve terbıye metodlarının değıştirıl
mesi lazımdır, öiyorwn. Beden ter:>ıye:sı metodlarını ııeden değiştiı.!.p iltli· 
me ve içtimai hayata uygun bir sistem arıyoruz. Çünkü bizim iyi gıda alma· 
mış, cılız çocuklarımıza bu bed~n terbiyesi ağ!r ?~liyor. B~tün ~ıhhi ~artlar 
içinde yetişen bir lsve<;li ve hır Alman _ç~cugu ıçuı. tam bır ın~ı~f vadeden 
mctod bizim zayıf bi.ınyeli çocuklanmız ıçın adeta bır ışkencedir. 

Beden terbiyesi için böyle iklimi ve içtimai vaziyeti göze a1ınca tahsil ve 
terbiye metodları için de içtimai, ailevi vaziyetleri düşünmek Hizımdır. Aile 
muhitinde fena tesirler altında kalan, sokak hayatında çir.Kin örneklerle kar
şılaşan çocuğu geniş ve serbest bir mekteb terbiyesi ile kurtarmağa imkan 
var mıdır? jlkmcktehden başlıyarak liseyi bitirinciye kadar en tehlikeli yaş
ları geçir~n talebeyı sıkı bir mektcb terbiyesile yetiştirmeli.yi.z ki hayata ~e 
yc.hud yüksek ihtısas müesseselerine olgun ve kar.:ktu sahıbı unsular temın 

edebilelim. 
Buna muvaffak olmnk için mutlak surette tahsil ve terbiye sistemimizi de-

y iştirmemiz ve sıkı bir sistem kabul etmemiz 13.zımdır. Disiplin, inzibat, belf i ağır görünür. Fakat ihtiyaç bunu za~·uri kılmıştır. Ask~ri mekteblc:,iwmi
zin yetiştirdiği gençleri takdirle seyr~dıyor~z \'e. bunda .haKlıyız .. o~Iar o~re
ten okşıyan, fakat icallında acıtan bır terbıye sıstemının E:se:-lerıdır. İnzıba-
tın 'terbiye üzerindeki faziletini inkar etrr'.iyelim. Bilrhan Cahid 
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Fantomayı taklide 
yeltenen üç Rum genci 

Kahirede 
hastalığı 

Dang 
çıkh 

Vitrin müsabakası birincileri de tayin edildi, dün 
mekteblerde çok güzel müsamereler verildi 

Mısır limanlarından liman
B ir zahire tüccarını ölümle tehdit ederek 1500 lirasını larımıza gelen yolcu'ar 8 

dolandırmak istediler, fakat yakayı ele verdiler gün tıbbi nezaret albnda 
bulundurulacaklar 

Kahirede Dang hastalığı hüküm sür
mektedir. Sıhhiye Vekaleti Mısır li -
manlarma uğradıktan sonra limanlan -
mıza gelecek gemiler hakkında tedbir 
almıştır. Ege ve Akdeniz kıyılarındaki 
Türkiye limanlarına Mısır limanların -
dan gelecek vapurlar doğruca Sahil Sıh 
hıye teşkı atı bulunan bir llınana de -
mirliyecek, gemide muayenei tıbbiye 
ve sivrisineklerin öldürülmesi için i -
~b eden tıbbi tedirler tatbik edılecek- lstanbul kız ona mektebinde verilen müsamereden bir intıba 
tır. B 1 İktısad haftası dün bitmiştir Vitrin- Dün haftanın SOil günü münasebeti ~ 

u vapurlarda ateşli ve şüpheli has- Jerini yerli mallarla süsle en ~a. a za -
talardan yollarına devam edecekler ge- lar arasındaki müsabak Y ı· g . _ le muhtelif mekteblerde müsamerelet 
mide ve kara ık k 1 1 k · d · .anın ne ıcesı ae ve ·1 · t· B "lh ı· t b l k _.. . . . ya ç aca o an ar a ı a a alınmıştır. Bı.rinciliği Istanbul cihe _ n mış ır. ı assa s an u ız or-
sıvnsınckıerden rna un olmak üzere t • d Perte B •1 · mek'iebinde verilen müsamere çok gu·· .. 
eş gun ecr d edılccektır. Lımanları - kövünde Asador mag· 1 lm t zel olmuş, talebeler büyu"" k bir muvaf • l 

b ·· t · . . . ın e v, eyog unda Imren, Kadı-

mıza bu gem;} d r 1 k .; aza an a ış ır. 
k ·

1 
k. ' : r en 5:1 ım 0 ara çı - Birincilere altın, ikincilere gümüş ma - fakiyet göstermişler ve takdir edilmiş • 

'

' bani ard se lz gkun tıbbı nezaret alt ııcla dalyahır verilecektır· l a· 
u un uru aca tır. · er ır. Fauıoma Tolü aynam r. k i.cıtiyen gcnçle'I" 

Zabıta zengin bir zahire tüccarını 
lehdid etmek ıuretile para almak iste
yen Andıcya Lambiki, Dimitri Lombar
ii ve Tanaş Lorenço adlı üç rumu ya -

ridis'in evine bırakmışlardır. Son Po ta - Dang hastalığı Tripan'>ZO _ · 'fl.l ••t . ı ~ ı.. Andırya ve arkadaşları Saridise yaz mlyas denilen neviden ve umumiyetle Afri - ır.1. ll e, errı.K: Toplantılar: 
dıkları bu mektubda Mecidiye köyü li- kayn mahsu<ı bir uyku hastalığıdır. Bu l as
kör fabrikası ilerisindeki yol üzerine talık. sivrisineğin ısınnasııe kana ve b•rıne
b r kutu içinde 1500 lira pnra bırakıl _ uce nuhaişevkiye, Tripanozom ısmi ve len kalıyarak adliyeye vermiştir. _ . • . . mikrobun intikal etmeslle husule gelir. Hns -

.Klzılay menfaatine müsamere 

Yarın akşam saat beşte Kıztlay ;ı:ıen
faatine Amerikan kız kolejinde bir mü
samere verilecek ve bir opera oynana. 
caktır. 

Beyoğlu Halkevindc konferans 
Salı günü saat 18,30 da Beyoğlu Halkevın• 

de blr toplantı yapılacak, profesör Kerim ta• 
rafından Ayinştayln nazariyesi mevzulu blt 
konferans verilecektir. __....... ....... -- ___ _._. ........ _____ _ Tehdidcilerin başı olan Andirya 20 

yaşındadır. Ve geçen sene Sen Jozef li
sesinden tahsilini bırakarak ayrılmış -
tır. Andirya mektebde iken dalına ian
toma romanlarını okuduğu ve bunları 
taklide kalk~tığı için arkadaş1an ~ten -
disine Fanooma lakabını takmışlardır. 

madıgı takdırde oglunun ve aılesı ~fra- talığın ilk devresinde gayri muntazam 110 _ 

dının öldürüleceğini bildirmişlerd ir. betler yapar. Çok defa bunun sıtma nJ i ığu 

Saridis mektubu aldıktan sonra, der- nınnedllir. BaZl hastalarda, hastalı~ın bu dev 
hal polise müracaat etmiş ve keyfiveti resinde yuz ve goz kapaklan §işer. '"iddctll 

.. . - " ağrıları hlssedll r. Boyun bezlerı :ıışer. 
1 
,..~------------.. anl~tmıştır. Bunun uzerıne . m_e~?rlar Hafıza zayıflar. Bazı defa melankoli, bazan ... 

tertıbat almışlardır. Üç tehdıdcı dun pa da hezeyan arazı gönilur. Bir kısım in,an- L t nbul Borsası kapanış Nöbetci 
Eczaneler 

Fantoma Andirya iki gün evvel ar
kadaşları Dimitri ve Tanaş ile beraber 
bir tehdid mektubu hazır1ıyarak Sen 
Jozef lisesinde beraber okuduğu Dimit 
ri adında bir arkadaŞJnın babası oıan 

ve Taksimde oturan zahire tüccarı Sa -

rayı almak üzere Mecidiye köyüne git· ı· rda ise hac;talık adam oldurmek arzu1arile f ı•atları 18 _ 12• 1937 
tikleri sırada memurlar tarafından va- kendini go tf'rir. Kısa zaman sonra hasta Bugece nöbetçi olan eczaneler 111nJar· 

dır: kalanmış ve karakola götürülmüsle~ - dur07unıuıoa du"er. 
d . ~ Hastalığın ikinci devreı:inde baslıca arazı 
ır. hastanın uvuklamasıdır Bir müddet "o:-ıra 

ÇEKL E R İstanbul cihetindrkller : 

Zabıta tehdidciler hakkındaki tahki- uvku trızlıı la ır ve hasta 24 saatin 20 saatini 
katını bitirerek bunlan dün adliyeye uyku 1le geç~rmeğe baslar. 1..ondra 
teslim etmiştir. Zamanla uyku ağırla ır; hatt!ı hastayı gı- ~t•-Yort 

A';ı.ı 1 
li2.1.5J 

!>,H87 
:>3.5J25 
1$ .9)S 
4 7 25 

Kapı 111 
C.25 •U 
c,79)2 
l3.S5 

Aksarayda: <Pertev), Alemdarda: (Sif· 

rı Asım), Samatyadn: tRıdvan) , Eminö· 
nünde: {Hüseyin Hüsnü), Eyübde: CIDk
met Atlamaz), Fenerde: cvıtam, Şehre
mininde: (Hamdi), Şehzadebaşında: 

<Hamdi>, Karagümrükte: (Arlt), Kil • 
çükpazarda: CYorgi), Bakırköyünde: (İs· 
tepanl . 

dalandırmak dahi mümkün olamaz. Ve ~oy- Parlı 

1 
lece iskelet haline gelerek olur. Mlllno 

Poliste: Mahkemelerde: Bu devre eksertya altı aydan 1a2Ja sür _ Brıf..sel 

nıez. Nadiren bir seneyi bulur. Bu hastalık ı- Atlna f I 3/ 
!' ,4;-5 

t.3.9488 
1.45>6 

ı:z. 13 

ıs,.ı 5 • 
4.7 65 

g1 4ı 
3, .575 

fA Kaçakcılık yapan Romanyalı iki tayfa 
yakalandı 

Bir suçlu dün mahkeme r'e tevk if cin muayyen bir tedavi şekil bulunamamış _ 
e dildi tır. Fakat ilk zamanlarda işin farkına varı

Limanımıza gelen Romanya bandırıılı Re- Bir suçlu hakkında tevkif kararı ve-
eel Karol vapuru tayfasından Dimltrl ve Zi. rilıniş ve muhakemesine mevkufen de 
lota şehre kaçak ipekli kumaş çıkannıslar ve 
satarlarken yakalanmışlardır. vam edılmek uzere tevkifhaneye gön-* Knradeniz vapurlle gelen yolculardan derilmiştir. 
Mehmedln uzerlnde de 14 kllo koylij. slgarnsı Bu suçlu sahtekarlıkla Eml8k ve 
bulunmuş ve müsadere edllmtştlr. Eytam Bankasında tekaüd maaşların -
Bir sarh()f bir k a hveciyi yaraladı 1 dnn 3 bin küsur lira dolandırdığı iddi-

Evvelkl gece Pendlkde Rıza ve İsmail ad- asıle mahkemeye verilınış olan Saim -
lı lt.l adam bir meyhanede lçt.lltden sonrn ıs- dir. Saim, mahkemede eJyevm Etı Bank 
kele civarındaki Ziyanın kahvesine gltmişler, da memur olduğunu söy emiştir. 

ı ... ·sa arsenikll emllh ile ve bilhassa neosal -
vnrsanla, sncvarsülle veya antJmuvan mü;:ı -
tekatlle ted ... vı edilir. 1 

Maarif Cemiyetinin 
• 

eşya pıyangosu 

Piyango dün Ankarada 
çekildi. Büyük numaralar 

aşağıdadır ve burada şarap içmeğe başlamışlardır. Kah- Muhakemeye dün başlanı:mış, ha -
ve sahlblerlnden Nuri iki arkadaşın yanına zırlık ve ılk tahkikat evrakı ile mahke-
yaklaşarak kahvede içki lçllemiyeceğln! ih - meye sevk kararnamesi okunm~ 'le Sa No. Lira No. Lira 
tar etmişUr. Kahve sahibinin bu ihtarına si- im sorguya çekilmiştir. Fakat suçlu ken 1227 200 166!i8 500 
nlrlenen Rıza bıça~nı çekerek Nurinln üze- disine isnad edılen suçları suretı ıtat'i- 3!l:!7.J 1000 24585 3000 
rlne hücum etmiş ve muhteilf yerlerinden yede reddetmiş, bahsedilen evrakın sah j 340 50 41431 50 
tehllltell surette yaralıyarak kaçmıştır. Yara- te olmadığını, gayet muntazam oldui'tu- 34ô37 50 :i95.'13 50 
h hastaneye kaldırılmış, Rıza da biraz sonra , nu ve kendisine böyle bir suç isnad e°di- 18922 100 50075 100 
y:ıkalanaralt adllyeye verilmiştir. lemiyeccğini söylemiştir. 31676 200 4820 50 

İki kaza Bunun üzerine mahkemede ehli vu- 282 50 5174ra 50 
Kom.i&yoncu Hulüsi idareslndekl hususi o- kuf raporu okunmuş, bunda ehlivuku _ 21014 50 51506 200 

tomobll dün Beşiktaşta Nuri adlı bir çocuğa fun evrakın sahte olduğunu, evrakdaki 44286 500 2001C 100 
çarparak muhtelif yerlerinden yaralamıştır. f yazıların da suçlunun el yazısı oldu ıhı 46541 100 J 6042 50 * Karagümrükte Kaleboyu caddesinde o- tahakkuk ettiğini bildirdikleri anlatıl _ 5737 100 1026 50 
tııran 9 yqında Mehmed dfin kale içinde mıştır. 50374 100 50'149 100 
oynamakta iken yere düşerek başından ya - Bundan sonra iddia makamını isgal 2055 50 58682 100 
r:ııanmıştır. eden muavinlerden Remzi ayağa J.:~lk- 13261 50 18412 50 

mış, suçun temas ettiği kanunun suç _ 49347 100 24892 1000 

Hilekar sütçıiler 
Yakalanıyorlar 

lunun mevkufen muhakemesini İcab et· 49062 50 30863 50 
tird 'ğini söylemiş ve tevkifini istemiş- 4252 50 32783 50 
tir. Suçlu bu talebe de itiraz etmiştir. 38430 50 43956 100 

Beyoğlu Kaymakamlığı hileli süt sa- Hey'eti hakime müzakereden sonra suç 19583 ıco 38938 50 
tanlarla sıkı bir surette mücadeleye geç lunun tevkifine karar vermiştir. İddia 31126 50 34140 500 
miştir. Dün yapılan bir tefli~de bir çok makamı bundan sonra şahidlerin cel _ 30739 100 1966 50 
h~leli _süt _satan ara te adi.ıf cdi mi , b"nı istemiş ve muhakeme şahid celbi i- 13856 100 40592 50 
sutlen musadcre cdilmıştir. ç·n başka güne bırakılmıştır. Mahke _ 14799 50 44054 50 

_ !I~lel_~ sü~ satarı:ara, kaymak altı sü- meye gayri mevkuf olarak gelen suçlu 3~2~08 100 . .~782 .. 100 
tu ıyı sut di~e dagıtanlara en ~(vade da jandarma muhafazası altmda tev _ 1 Turk. Maarıf Cc~ı::l'tının d.un Ankara-
Kasımpaşa cıvarında rastlarunaktadır. kifhaneye gönderilmiştir. da çekilen eşya pıyangosunaa kazanan 
Teftişler devam etmektedır. O~obüsün çiğnediği çocuk öld- büyük numa'ralar ~·ukarıya yazılmıştır. 

Bundan birkaç gün evvel Eyübdeubir ı ~~li lira~an az kazananlar ayrıca ilan e
otobüs tarafından çiğnenilerek yarala - ı a~lecekt_~·.. ~o~ rakamları 64.5g...51 j}e 

nan Tanaş ismindeki çocuk tedavi edil- bıtc.>n butun ıııletl:;r birer llra kazan
mekte olduğu Balat hastanesinde öl - mısl&rdır. 

Bir çocuk balık 
Tutarken boğuldu 
Köprü Kadıköy vapur ıskele i üzeri n- müştür. ÖğrE:ndiğimize göre .3000 lıralık büyük 

de balık tutmakta olan l S yaşlarında Tabibi adil Enver Karan çocuğun ö- ikramiye Samsun saylavı Bay Asıma çık-
Hakkı namındaki çocuk ayağı kayarak lüm sebebinin anlaşılması için cesedi _ mıştır. 
denize düşmüştür. Hakkı yı.izmc bilme- nin Morga kaldırılmasına lüzum göster- A1tm f ı tı diği için suyun üstüne bırkaç kere da- miştir. 
hp çıktıktan sonra boğularak kaybol - Adliyede odacılara elbise verildi . Btr~ ÜnlLurk dün 14,45 den muamele 
muştur. Cesedi geç vakte kadar aran - Dün Adliye odacılarına yeni elbise _ I dgormfi§tur. sterıın 62~ kurll§t.ur. Altın :riatı 

1 
.lm. 

1
. ı a iki kuruş kadar yukselmlştlr. 1060 kuruş-

dığı halde bulunamamıştır. er ven ış ır. .& tan satılmaktadır. 
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Beyollu cihetlndekile.r: ... 
io;tlkllı.l caddesinde: (Kanzuk), oaıre

de: (Güneş>. Topçularda: (Sporldiş), 
Taksimde; CNizameddln), Tarlabaflnda: 
(Nihad>, Şişlide: (Halit), Befiktaşta: 

<Süleyman Receb). 
BotazJçi. Kadıköy ve Aclalardakller: 
Usküdarda: <Ahmedlye>, Sarıyerde: 

<Osman). Kadıköyünde: (Büyük, Üçler>. 
Büyiıtadada: <Halk), Heybellde: <Halk>· 

Dünya muharrirlerinden tercümeler 
serisi: No. 12-13 

Turgenief 

Babalar 
ve 

Çocuklar 
Rusçadan çevirenler: 
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Hu.san Ali Ediz- Vcmf Onat 
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Şehzadebaşa Ferah Sinemada: 
Bugtln 12 den ltlbaren 

Sinema - Tiyatro - Varyetede 
Sinemada: Şirley Ye Ganpterler 
Ayrıca: Kallforniya Baydadlan 
İsmail Dümbüllü ve arkadafları 
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J9 Biriacikinun 

Karaburunda dünyanm en iyi üzüm 1 
ve zeytini yetişiyor 

Son istilada kasaba 
• • yem 

harab 
baştan ımar 

viran olan 
ettiriliye>r 

KaroDwtla 

Karabuna (Hususi) - K.a.rabmım E
te sahillerinin mciai, güzel İzmirimizin 
denize uzanmış olan en ıx:ı.ında bulıman 
bir kaza merkezidir. 

iz mirde turfanda 
yetiştirenlerden 

vergi alınmıyacak 
İzmir, 18 (Hususi) -Va1i Fazlı Gü

leç aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 
cBıı yıl Ağamemnon kaplıcalaıile 

Urla içmel~ imar işlerimiz arasında 
yer almıştır. 

Ziraat işlerinde turfandacılık için, 
sıcak suyu ola:tı yerlerde serler vücude 
getirmek esası üzerinde ciddi tedkikler 
yaptınnaktayız. Yaş meyva ve yaş ü -
züın ihracı işi, İzmir limanının yakın 
istikbalde mühim mevzuları arasına gi 
receği nazan dikkate alınarak vilaye -
timizin müsaid yayWarında. ve köy -
terinde iklime uygun ve ihracı müsaid 
üzüm ve meyvalar yetiştirilmesini teş
vik edecek tedbirler ahnağa karar ver -
dik. 

İslediğimiz şekilde zeytinlik, bağ ve 
meyva bahçesi yetiştirenlerin. toprak 
vergilerini, münasib bir müddet için 
verilecek primlerle takas elmeği dü -
şünmekteyiz. Bunun projesi meclise 
verilecektir. 

Vilayet dahilindeki kaplıcalardan 

hangisinde ser vücude getirilmesi mu
vafık olacağı ciheti üzerinde tedkikat 
yaptmyoruz. 

Yollar işinde bu seneki ihalelerimiz
le gelecek yılın tahsisatlan da kullanıl
makta ve gelecek yıllara sfü taahhüd -
lerle yollarımız ctam uzunluk» üzerin
de yaptırılmaktadır. Yolların bu şekil
de yaplınlmasırun daha iyi olacağını 
bize tecrübe göstermiştir. Bu sene so
nuna doğru Ayvalık şosesile İzmire 
bağlanacak, Manisa - Menemen yolu 
da ikmal edliecektir. 

Karaburun yolile Ödemiş - Çatal 
yollarından başka, Bayındır - Mahmud 
lar, Bağlararası - Yeni Foça yollan, ay
ni esaslar 9ahilinde bu sene sonundan 
evvel ihale edilecektir. 

Ödemiş - Bozdağ yaylasında kış 
spor1arının inkişaf edeceği anlaşıldı -

Kagabanm sonbaban l'e klfl gayet mü
liylın geçer. Her taraf yemyeşildir. Fa
kat bol ve şiddeUı fırtınalarla daimi ağ
lıyan bir havaya maliktir. 
Dünyanın en güzel zeytin ve üzümü 

burada. yetişir~ Yalnız keyfiyet itibarile 
çek güzel olan üzümler kemiyet itibarile 
ç~k azdır. Zeytinlerine gelince cfirına> 

denen tatlı zeytinleri ciünyanın hiçbir kö
şesinde yetişmez. Bu güzelim zeytinler
den yağ yapılmaktadır. Kasaba içinde bir 
yağhane vardır. Bunun değirmeni atla 
çevrilir_ zeytinlerin bir ·kısmı burada ve 
külliyetli bir kısım da evlerde sıkılmak
tadır. 

Zeytinyağları çok iyi ve pek nefistir. 
Tıirkiyede Karaburun yağları Ayvalık ve 
Edremidden sonra ikincföği alır. Bugün 
yağ kasaba içinde 30 kuruştan ve zeytin
ler de 15 kuruştan &atılmaktadır. Köyler
tle sıkılan yağları ıençper daha ucuza sa
tar. 

Limon, portakal, badem gibı diğer mey
\"alar da ınevcuddur fakat pek az yetişir 
hatta kazanın meyva ihtiyacını bile kar
§ılıyamaz. Kurak yıllarda da sebzecilik
ten sıkıntı çekilir. Bu yıl da sebze ihtiya
cı İzmirdeıı temin edilmektedir. 

Arazi dardır. Birçok yerleri de bağ ve 
zeytin ağaçlarile kap1anm.ı§hr. Rençper
lik azdır. E'l çok ekilen ve alınan mahsul 
arpadır. Bu dağlık arazide at, kabr ve 
mcrkcb fazlaca. lıeslenmrktedir. 

Kasaba İzmir istilisile beraber dört yıl 
düşmau işgali altında kalmış ve birçok 
yerleri harab ve virım C!lmuştur. Yeniden 
yenıye imar edilmektedir. Tam teşkilatlı 
ve modern yatılı bir ilk okulu vardır. Bu 
okul binası kayı;lar içinde Vf! denize hA
kim bir tepe iızerine ku.rulmu§tur. 

Sivasta piyango 
talilileri 

ğından, Ödemiş - Bozdağ yolunun da ' Wa Ura •ı •• 15" lira kazanan 
noksanları tamamen ilanal edilecek ve -.-. aa.a Fa&ma 

• 
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Tahsin Uzer Doğu valileri 
kongresini anlatb 

Trabzon (Hususıl - Üçüncü umumi 
müfettiş Tahsin Uzer Halkevinde kalaba
lık ve münevver bir kütle huzurunda do
ğu valileri kongresi hakkında ve memle
kete yapılan işleri c.nlatan bir konferans 
vermiştir. Konferansına Büyük Şef A
btür:<ün adını &narak başlıyan Uzer, ü
vertür olarak valile: içtiınamda millet 
ve !laik için hakikaten enteresan ve din
lenmiye değer cihetler olduğu için, esa
sen de devletin milletten saklı hiçbir işi 
bulundurmayı faydalı buJmadığını anlat
mışt.r. 

Tnhsin Uzer kon:ferammda ezcümle de
nıiştir ki: 

c-~u valilm Y.on~~.t', yapılan ve 
yapılmıyan ışleri pek açık olarak anlattı
lar. Hep birlikte emn;yet ve asayişin mü
emmen olduğunu söylediler. Eğer mem
Iek~tt": bugün nıatlak bir asayiş hüküm 
sürüyorsa bunda en l:iiyük amil bugün
ki. Tiırk orciusudur. EundEn sonra mille
th .sınesinden bır Çak·rt'21ı, bir Demirci 
Efe. çıknlasma im.kan y'>ktur. Çünkü bu
{f..irıkü ordu memleket evladJarını bir kül
tüı· kaynağı ve refah yuvası halinde içine 
cckıyor. Bugün Traoıondan Kürcübulak 
hududuna kadar ctomob.Jinizde gazete
nizı d:ıh c:ınn iyetle okuyarak gidebilirsi
niz. Bu~nkli devre hdar kanunun dahi 
.giremediğı Dersime bu devletın kanun
Ja:rı ~ird:ği gibi Atatürkün kendisi de gir
miitir 

N•.ulu hır baş c.raya inkıJab ışığını gö
türrr.üştür.> 

Umumi müfettiş memleketteki imar 
ve kalkınma işlerine temas ederek demir
yolu ve T.Jrai kalkınmaları anlatmış ve: 
cHiçbir s y:ısi endişem:z clmadığı içindir 
k• Cdal Bayar HtlkUmetinjn en mümey
yiz va fı, memleket iktısadiyatının kal
kınması ve ferdi ıcfah•n temini olmuş
tur..> 

cBundan oo!ayıoır ki en küçük köylü
ye vanncaya kadar bütün halkı kendımiz 
kııdar müreffeh ve kendimi?. kadar ileri 
safta gôrmedikce ~ atağım12da rahat uyku 
tı) uyamıyac:lğıZ.> dem:ş VF' halk tarafm
rlan şiodetk alkışluımmı:. 

Gümüşhacıköyde posta günleri 
haftada liçe indirildi 

Gümüşhacıköy (Hususi) - Öteden
beri haftada beş defa olarak tesbit edil
miş olan posta günleri üçe indırilmış
tir. Bu vazıyet her sınıf halk arasında 
aqemi memnuniyetle karşılanmıştır. 
Devir ve inkılabı.mızın bu husustaki 
hedefi her köye muntazam posta temi
nı iken 7.000 nüfuslu, ıktısadcn müll!In 
bir kaza merkezinin haftanın 4 günün
de dünyadan alakasını kesmiş görmek 
çok hazindir. 

Alakadar makamların bu mühim ih
tiyaca bir çare bulmaları şayanı temen
nidir. 

Bigada Bulgaristandan gelen 
bir kuş avlandı 

1'.figa (Hususi) - Boı.lar köyünde av
lanan bır sığırcık kuşunun ayağındaki 
bılezikde Bulgaristan - Sof va kelimele
ri okunmuş, bu bilezik hükfunetc teslim 
edilmiştir. 

İzmirden azami dört saatte BozcJağa Tayyare piyangosunun son keşide -
gidilecektir. sinde •o bin liralık ikramiyenin onda Derincede bir tren kazası 

Bu sene Bozdağ yayla.sında kış spor- biri Üçlerbey mahall~e ~turan ara- tzmit (Hususi) - Derinceye gelen 
ları için bir sığınak, Bozdağ köyünde bacı Hasan Bilbaya, 1.5 bin liralık ikra- posta treni bir kaza yapmış ve maki _ 
de bir spor klübü binası in§asına baş - miyenin onda biri de S.t_Jla:.başı mahal - nisti Mahınudu altına alarak iki ayağı
lanmıştır. Her ikisinin de ikmali gün lesinde oturan Fatma Ozgole isabet et- nı koparmıştır. Yaralı adam memleket 
meselesidir.» miştir. hastanesine nakledilmiştir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Şehrimizdeki lokantala
rm teftişine ehemmiyetle de
-.ı ediliyor Hasan Be7. 

... Bunlardıın aşçıları ve 
yemekleri p.is olanlann kapı.. 
lanna derhal kilid vuruluyor. 

· ... Bundan başka kapatılan 
lokantaların gazetelerle ilanı 
da ciüşünülüyormUf. 

Hasan &y ·- Peki amma o 
7aman gazeteler havadisleri
lc. tefr.ikalarl.D.l nueye koya
caklar1 

Cinayet değil, potis romam ! 
Katiller altın bilezikleri bırakıp tatlı 
tabağını ve çay şekerini götürmüşler 

(B~tarafı 1 ift.Ci ıayfada) 
Oruıik bundan bir müddet evvel olduk

ça masraf ederek içinde oturduğu eve 
yeni bir şekil vermiş ve bu evin yanın
daki diğer bir evi 250 liraya satm alm.ı§
tır. Bu sebeble aile efradı borca girmiş
ler, kadınların mesailerile bu borç ta ka
panmıştır. 

Borç verilip alınamıyan paralar 
Onnık, gayet hatırsever bir adamdır. 

O civarda oturan1ardan bazı kimselere 
borç olarak para vermi~. fakat bu para
ları geri alamamıştır. Bunlardan birile 
mahkemelik olmuşlar, 'Oskudar hukuk 
mahkemesinde muhakemeleri başlamış

tır. Fakat, evrak Üsküdar adliyesi yan
gınında yanmıştır. Elindeki numara sa
yesinde Onnik yeniden miırncaatla dava
yı tazelemiştir. Duruşma önümüzdeki a
yın başınüa yemden görülmıye başlana
caktı. 

Bir haf ta evvel Onnik diğer bir ala
caklısı için de adliyeye müracaat etmiş
tir. 

Gmih bir nıkta 
Hadiseden bir hafta t-Vvel, şayanı dik

kat bir vak'a olmuştur. Bir gün gene 
vak'a mahalli civarında dolaşan ihliya
nn önüne tanımadığı bir adam çıkmış
tır. Bu yabancı Onnıke bir yumruk ata
rak, sersemletmiş ve cebindeki 9 lit"a pa
rayı alıp kaçmıştır. 

Hadise nasıl haber alındı? 
Son hadise perşembe gecc.c;i vukua gel

miştir. Cinayeti ilk ortaya çıkaran ihti
yarın 75 yaşlarınd.ı Kirkor isminde bir 
arkadaşıdır. Kirkorda evın bir anahtarı 
vardır. Kirkor arkadaşının evden çıkma
dıgmı görünce, kapıyı anahtarile açarak 
i\eri girmiş, arkadaşını çağırmış, fakat 
bır cevab alamamıştır. 

Bundan sonra yukan kata çıkan Kir
koı, fecı bir manzara' ile karşılaşmıştır: 

Onnik kan revan ıçerısinde yerde yat
maktadır. Başında ve \•ücudunun muhte
lif yerl<>rir.de bıçak yaraları vardn-. Ağ
zına büyük bir mendil tıkanmış, lamba 
devrilmi§, ortalık karmakarışıktır. Cese
din yanında üstünde kan lekeleri bulu
nan hır bıçak görülmek'1:edir. Kirkor, 
dı..:hşet içinde dışarı fırlam:' ve vuiyeti 
gene yakında oturan Serkise haber ver
miştır. Serkis, derhal yakındaki Çinili 
karakoluna hiidiseyı l>!ldirmiş. polis tah
kikata başlamıştır. Ev mühürlenmiş ve 
cinayet Üsküdar rniıddeıumumiliğine bil
dirilmiştir. Müddeiumumi muavini Or
hnn hadiseye el koymuş ve Onnikin ka
rısı ile üvey kızı da vak'adarı habC!I'dar 
cdılerek, davet olunmuşlarciır. 

Ertesi günü Üsküdar adlıye doktoru 
maktulü muayene etmiş, başında ve '\IÜ

cudun un bazı yerlerinde sekiz bıçak ya
rası tcsbit etmiştir. Onnikin bıçak darbe
lerinden mi, yoksa boğazına sokulan 
mendılden mi öldüğünün krıt'iyetle tes
b·tı için, cesed morga katdırılmıştır. 

Bulunan ip uclan 
Diğer ~araftan tahkikat ta derinleştiril

mı.şt r. Elde edilen ilk deliller bazı ipuc
ları vermekle beraber, hadiseyi biraz ka
rışık bır safhaya sokmuştur. Cinayet po
lıs romanlarında okunulan garib vak'a
lan hatırlatacak mahiyettedir. Cesedin 
yanında bır çift bağlı beyaz ayakkabı ile 
bırlıkte, b"r çift te kışlık kadın lastiği bu
lunmuştur. Bu lasUklerin o civarda otu
ran bir kadına aid olduğu anlaşılmış ve 
kr.dın nezaret altına aJmmıştır. Dolaşan 
l:ir dedikoduya göre, bu kadının işsiz, 

güçsüz, arada sırada anasına uğrıyan bir 
de oğlu vardır. Bu adam, hadise akşa

mındanberi ortada görülmemiştir. 
Ele f"Çen mektup 

Diğer taraftan dnayeli işliyenler, flk 
kattaki odada bir de acaib mt>ktub bırak
nı·şlardır. Bu mektubun meali şudur. 

cBu adam kaçakçılık yapardı. Bundan 
başka ahlaksız lrir adamdı. Cezasını 

verdik. 
Fakabasmaz Zeki, 
KurabaRalıdan A.> 

Mektubun abrtayı oyalall'?ak maksa
diyle yazıldığı anlaşılmaktadır. 

Parmak Dleri 
Onnikin yattığı odada bir gözlii masa 

ü zerinde üç rakı kadehi ile, boşalmış bir 
rakı şişesi balunmuştur. Onnik rakı i~ 
mediği için, faillerin üç r.şiden aşağı ol
madığı, tahmin edılmektedir. Masa üze
rinde, ca~ lcadehler üzerindeki 
parmak izleri alınmıştır. 

İşin garibi cinayeti işiiyenler rakı iç
tikleri masanın gözünde saklı altın bile-

zik, yüzük v.s. den ibaret mücevherleri, 
duvardaki halıları ve diğer kıymetli ef
yayı bırakml§lar, topu topu bir battaniye 
ile. bir kilo çay şekeri ve dolabdaki ı. 
tabak tatlıyı alıp götürmüşlerdir. 

Cesedin solada oluşu, ortalığın karışık 
vaziyeti mücadelenin odada başlaclığıni. 

Onnikin kurtulmak için dışan fırladığı 
sırada öldürüldüğünü göstermektedır. 

Tahkikat 

Üsküdar müddeıwnumi muavinlerin· 
den Orhan ve zabıta haciiseyi elrafile 
tahkık etmektedir. Dün geç vakte kadar 
kınıse tevkif olunmamakla beraber, elde
ki deliller sayesinde suçlulann gecikme
den yakalanacakları muhakkak addedil
mektedir. Şimdilik bazı kimseler neza
ret altındadır . .Bunıudan biri de, yuka
rıda da söylediğimız gibi, biı kadındır. 

Maktulün karısı ve kızı ne diyorlar? 
Onnıkin karısı Margerit ile üvey kızı, 

dün bir muharririmıze şunları söylQ
mişlerdir: 

c- Onnilt 60 yqını henüz geçmişti. 

Ahlakı gayet iyi idi. Herkec:~ hoş tutmak 
ister, yardımdan. hoşlanırdı. Bazı kimse
lere borç vermiş, fakat bun1arı geri ala
mamış, adliyeye baş YUrmuştu. Öldürül
düğü zaman yanında nihayet 15-20 lira 
parası bulunduğunu tahmin ediyoruz. 
Cinayetin şebebi hakkında bizim de, bir 
fikrimiz yok. Onun kimse ile qüşmanlığı 
yoktu.> 
Diğer bütün mahalle halkı da ihtiyarın 

çok iyı huylu olduğunu, bu cinayet kar
şısında hayret duyduklarını ~öylemiş. 
lerdir. 

Varidat 40 milyon 
Lira fazla 

(BC&§tarafı 1 inci 8Clyf ada) 

Varılacak netice birer kanun layihası 
halinde Meclise teklif edilecektir. Buh
ran ve muvazene vergilerınin tevhidin· 
den hasıl olacak nisbet iızerınde karar· 
laşacak tenzilatın yeni mali yıldan ev

vel tatbikına geçilmesi ihtimali de var· 
dır. Zıra esaslı bir mkişaf gösteren vari· 
dat seyri içinde bulunduğumuz mali yı-

lın mayıs ayı sonunda kırk milyon liraya 
yakın bir varidat fazlası ile kapanaca~ 
ümidini vermektedir. 

Bazı inhisar memurlan 
harice staj için 
gönderiliyorlar 

Ankara, 18 (Hususi) - İnhisarlar ge
nel direktörlüğü mütehassm memurları
nın bılgi ve görüşlerini artırmak için bu 
sene 12 memur bılgi ve san'Cltt aileri olan 
memleketlere staj ıçin göndermeğe ka-

rar vermiştir. İçlerinden b r tohum mü
hendısi., iki imalat mühendisi, bir kim
yager, bir ziraat mühend:s.i, beş eksper 
ve iki harmanCJ bulunan bu mütehassıs
lar bildikleri yabancı dillere göre grup
lara ayrılarak bir kısmı ı~merikaya, bir 
kısmı Fransaya, diğer t.lr kısmı da Al
manyaya gönderileceklerdir. 

lzmirde arttırma haf tasının 
son günii 

İzmir l 8 (A.A.) - Sekizinci arttır
ma ve yerli malı haftasının son günü 
olan bugün saat ı .5 de Cumhuriyet a -
lanında Atatürkün heykeli önünde bü
yük bir wplantı yapılmıştır. Törene 
mektebliler de iştirak etmişlerdir. İl -
bay ve C. H. Partisi Başkanı Fazlı Gü
leç gayet veciz bir söylev vermiştir. 

Eski saray ara balan 
mÜzeye devrediliyor 

Ankara, 18 (Hususi) - Dolmabahçe 
sarayının parçalanndan olan agavat dai
resinin içindeki eski saray orabaJan, ara
bacı üniforma lan ile birlikte Müzeler ida
resine Meclis reislik: divanınca karar ve
rilmiştir. 



1 Say& 

C Hldiaeler Karpmıda :J 
VADORGAMA 

( 

·u netin memesinden süt sağdılar, ltit-

çüye: 

- Yahud da ... 
- Bu cebinden '1kardıl1arın pera de-

ğil! 

- İç! 
Dediler, içti: 
- Süt buna mı derler? 
Dedi 

* 

* Kahveciye çekirdek kahveyi gcs.terdi-
ler: 

- Bu ne? 

Ayyaş evine geldi, kapıyı çaldı. İçeri-
- Herhalde kahve değil, dedi, kahve 

daha başka türlü olur, toparlaktır, lıeble
biye benzer. den bir ses duydu: 

- Kocacığım sen mi geldin? 
Ayyaş düşündü: * 
- - Bu kadın benim karım aeğil, herhal

de sarhoşlukla evi şaşırmış olacağım. 

Bizde.ki bestekara bfr nota nrdiler: 
- Bunu oku! 

* İstanbul1u düşündü: 

Bestekar notaya baktı: 
- Ben, dedi, çince bilmem. 

- Belediye mahlut yağ tarnamile pi
ya~adan kaldırırsa acaba pışirdiğimiz ye
mekler gene eskisi gibi lezzetli olur mu? 

* Radyo meraklısı, İstanbul radyosunu 
ı:ıçtı. Hiç dinlemediği bir plakı dinledi.. 

- Bizim !'adyo bozulmuş galiba, diye 
düc;ündü, İstanbulu açtım, başka yer ça
lıyor. 

* Beyoğlunda geziyordu. Kulağına türk-
çe konuşan ıki kışinin sesleri geldi: 

- Tuhaf, dedi, insan kendini Beyoğ
lunda zannetmiyor. * MeTT'ur cebine baktı: Beş lira var. Tak-

* vıme baktı: Ayın yirmi dokuzu. - Ben şairim! 
Dedi. Cebinden bir tomar para çıkardı. Dtişündü: 

Şaşırdılar.. -· Takvimden nasıl oldu da on yaprak 
- Ya sen şair değilsin, dediler, yahud \fazla kopardım, anıamıyorum! 

da... İsmet HulUsi 

ı_ 
Banknotu iik önce Çinliler 

icad etmiş;erd;r 
Banknotların ilk 

mucid1eri Çinliler
dir. Çinliler, ilk 
banknotu, milad
dan (2800) sene 
evvel icad etmiş
ler ve buna c Uçan 
para• adını ver
mişlerdir. İlk Çin 

Dünyada konuşulan dıllerin 
mEcmuu 2796 imiş 

Amerikalı dil i
limı Lesting'e gö
re bugün dünya 
yüzünde konuşu

ian (2796) dil var
dır. Bunun ancak 
(860) tanesi az çok 
mu&yyen bir e
hemmiyeti hai..,.. 
dir. Bu dillerin 

banknotunun bir tarafında >Çok istihsal ( 48) i A vrupada, 
(153) ü Asyada, (118) i Afrikada, (44) Ü 

ve az sarfctmek> cümlesi yazılı idi. Bu Amcrikada, (ll?) si de Avustralyada ko-

kağıd paraların bir ara boyu büyüye bü- nuşulmaktadır. Mütebakı diller hususi 

ytlyc? ikı metreyi bulmuştur. kabile lisanıdır. _ .. 
---··-··········· ........................ -............. ---··········-.. ············-···· .. ······-· .. 

Çiçek muallimleri aranıyor Bir mektebin babçes~ genişletiliyor 

Akşam Kız San 'at mektebJerine çi
çek muallimleri alınacaktır. Kız Ensti

tülerinden mezun olanlar arasında a -
yın yirmi dokuzunda Beyoğlu Akşam 
Kız San'at mektebinde müsabaka ~m -

Fındıklıdaki İsmetpaşa kız mekte -

binin bahçesi genişletilecektir. Daimi 

EncUmenin bu hususta vermiş olduğu 
kararla burada mevcud dört ev istim -

lak edilmi!itir. Yakında evler yıkıla -
caktır. tihanı yapılacaktır. 

CÖNÜLiSLERi " 1 

Kocasının yanına 

Gitmek istemigen 
Kadın 
Adapazarlı Bay A. E., yedi yıldır 

evli bulunc!uğu karısınrlan iki sene 
evvel bir hiç yüzünden ayrıldığını söy
lüyor. Şimdi altı yaşında bulunan bir 
de çocukları varmış. Bsy A E. halen 
Ankaradaymış, ve zevcesini de yanı
na çağırıyormuş. Fakat zevcesi: 

- Sen lzmite gel! diyormuş. 
Halbuki Bay A. E.: 
- Ben, hem işimden ayrılamam, 

hem de ailemin memleketi olan 1zmit
te geçinemiyec:eğimız muhakkaktır, 

diyor ve soruyor: 
c- Benim vaziyetimdt> bir insan ne 

yapar? 
Ben, bu suale cevab bulabilmek 

için, zıhni.me takılan bazı suallerin 
cevablarını bilmek mecburiyetinde
yım: 

Beş sene beraber yaşamış iki insanı 
birhirinden ayırabilen chiçten sebeb> 
ne olabilir? Bayan, aradan geçen bu 
iki sene zarfında bir başka münasebet 
peydahlamadığına göre, zevcine bağ
lıdır. Böyle eılduğu halde, Ankaraya 
gitmekten neden kaçmıyor? Gösterdi
ği sebebler nelerdir? 

Ve nihayet, Bay A. E' yi, ailesinin 
memleketinde yaşamaktan korkutan 
saikler nelerdir? Bay A. E. dedikodu
lardan mı çekiniyor? Yoksa, ailesinin 

yakınları içinde, yuvalarının yıkılma
ımı istiyenler mi var? Eğer varsa, on
larda yedi yıllık bir yuvayı yıkmak 
crzusunu uyandıran sebebler neler
dir? Bay A. E. den niçin hoşnud de
ğildirler? 

Görülüyor ki, okuyucum, hayatını 

müşkül bir safhaya sokan sebebleri 
örten perdenin, hemen dörtte üçünü 
kapalı bulundurmak1:adır. 

Kendisinden beni kafi derecede ten
vir etmesini beklerken, onun mektu
bunu, diğer bazı okuyucularıma hitab 
için de yerinde bir fırsat olarak kulla
nacağım: 

Benden fikir danışan karilerim ara
sında Bay A. E. gibi davranan başka 
okuyucularım da var: 
T~krarlamak mecburiyetindeyim ki, 

ı;?Önül işlerinde de tedavinin muvaffa
kiyeti, teşhisin konulmasında göste
rilen ıse.betin derecesine bağlıdır: Se
beb iyice aydınlatılmalıdır ki, çare 
yolları karanlıkta kalmasın. 
' Binaenaleyh, benden herhangi bir 
sual soracak okuyucularımın, beni bol 
meçhullü dava:lar karşısında bırak· 

mıyacak derecede zahmete katlanma
larını da rica ederim. 

Çünkü meçhulleri bol riyaziye rnu
adelelerine hiç benzemiyen bol meç
hullü hayat davalarının ıçinden çıka
bilmek için ne vuku!, ne tecrübe kafi 
değildir: Buna ancak keramet lazım-
dır. • 

TEYZE 

SOJJ POS«A'. 

IKADINI 
Sağlık ve güzellik 

Zayıflamak, şişmanlamamak ... iBugü,
nün kadınının işte iki büyük güzellik en
dişesi. Hakları var. Şişmanlık kadar gü
zelliği bozan pek az şey vardır. Sade bu 
kadar değil. Şişmanlık sağlığa da bir za
rardır. Birçok kadınlar incel -
rnek veya ince kalmak kaygusile zafiye
te, kansızlığa düşecek kadar kendilerini 
her türlü yiyecekten mahrum bırakıyor
lar. Halbuki buna hç .te sebeb yok. Hem 
vücuda muhtaç olduğu gıdayı vermek, 
hem inceliğini muhafaza etmek hatta lü
zumu kadar zayıflamak pekala kabildir. 

Bunun için neler yemeli? 
En fazla : Meyva, .;;alata, sebze. Porta

kal mevsimindeyiz. Bu vitamini bo1, gü
zel yemişten istediğiniz kadar yeyiniz. 
Besler ve kuvvet verir. He1e cildiniz için 
en iyi kremlerden daha iyidir. Böbrek-
lere, karaciğere, ınafsa!lara çok iyi bir 
tesir yap-:ır. Onları, acide urıque denilen 
biı düşmandan kurtarır. 

Bunun kin sabahleyin kalkar kalkmaz 
hemen bir bardak portakal suyu içmeli
sinız. Z&yıflamak istiyenler buna yalnız 
ya bir çay, ya bir kahve ile. birlikte bir 
iki pisküvi ilave <.tme!idir1er. Eğeı: öğle
ye kadar midenizin açlıkt.<i.n tırmalandı

ğını duyarsanız ye'lidrn bir iki pislüivi 
yahud da bir iki portakal yersiniz. 
Öğle yemeği: lskara dlcr, sövüş, sala

ta, bilhassa az zeytinyağlı çok limonlu 
lD.hana salatası. Limonu claima sirkeye 
tncih etmelisiniz. Çünkü~ l:I{'m karaciğe
re iyidir. Hem de cılde parlaklık verir. 

Seb7eyi, bilhassa mevsimine göre do
mates, turp, havuç gibi ç'y yenilmesi 
mümkün olanları da unutmazsmız. Sof
radan kalkarken bir elma yemek te iyi
dir Hem besler, hem cıldi güzelleştirir. 
Eğer yemekten sonraya ka!ıve içmeye a
lışık iseniz ıçiniz. Çay da, kahve de u
zuvları kuvvetlendinr, yağlanmıya ma
ni olur. 

Sütten, sütlü şeylerden hoşlanır mısı
nız? Zayıflamak veya şişman1amamak is
tiyenlerin rejiminde bunlara da yer var. 
Çiinkü sütlü şeyler vücudu toksinlerden 
kurtarır. Yoğurt, beyaz pe?ynir, bir litre
de kaynamış ı:ıüt. İşte mükemmel bir ak
şam yemeği. Ertesi gün aynaya bakınız. 
Ne dinlenmiş ne parlak ve taze bir yüz 
gö':"eceksin iz. 
Haftanın muayyen günlerinde sütlü 

şeylerle kar:crı. do~rmak llem .sağlık_ 

hem güzellik için mükemmel bir usul
dür. 

İ~te zararsız hatta faydalı bir zayıfla
ma rejimi. Kilonuzun yavcış yavaş düş
tüğünü görünce arasıra istediğiniz her 
hangi bir yemekten de yemeye başlar
sınız. Eksiltecek fazla kilonuz yok ta, sa
Jece şişmanlamaktan korkuyorsanız da
ha ilk günden ıtibaren yazdığımız reji
me vakit vakit istediğiniz yemekleri ila
ve edebilirsiniz. Ancak pehrizi tamamile 
bozduğunuz günlerin arka.!':ından az ye
mek çok meyva ile gecFcelr bir pehriz 
günü gelmelidir. 

--------
- - ------ - ~ - - -
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Tarilıt tedklkler : 

Çin'in tarihi 
.... * 

Çinliler fimaltlm t11un yapan Tiirlı kabilelerine lıarıı iki bin kilometr 
m:wduğandaki meıhur (Çin duoaJ"ları) nı inıa ettiler. Bu tluıJtular 
yii%iinden OTta A•ya milletleri garba akm yaptdar oe (muha~ere_ti 
akoam.) denilen tarihin en bayiilı hadueai vııkua gelerek meclenıyetın 

yeni bir idikamel olmcuına aebeb olJu. 

Y uan: Turan Can 

Çin ~i.Mn lrif- görünüş 

Yiız milyonluk bir millet, dört yüz mü-Jhükümdarı olan Vu-Vang ç;nde kan 
yonluk bir milleti (~ziyor. Medeniyetin lan ve medeniyeti ıslaha çalıştı. Mil9. 
binlerce sene evvel beşıği elan bir mem- dan evvel 775 senesi ağustosunun yir 
leketın çocu!darı, medeniyeti kendisi~ dokuzunda bir güneş tutulması oldu. 
den binlerce sene soma gösterebilen bir hadise Çin tarihini doğru olarak ta 
memleket çocukları tarafında m~lı1b etn.E·k için esas tutuldu. 
ediliyor. Çinlilerin meşhur din adamı Konfü 

Çin - Japon harbinden bahsettiğimiz, yüs te bu sırada gelmiştir. Bu adam 
şübhesiz anlaşılmıştır. Günün en mühim asıl adı (Kong-Çnng-Ni) dir. 
hiciisesi de budur. Vaktile Avruparun Çinde o zaman müdhiş b~r derebey · 
göbeğinden çıkan dünya harbinin bugün vardı. 

Çin vr. Japon ufuklarıncian hortlıyacağı- ç ... u sülalesinin son zamanlarında h" 
nı :leri sürenler büsbütün haksız değil- kfı~et zayıf düştü. Büyük prenslerde 
d:rler. yedisi istiklal ilan dtiler. Hariçten Çin 

Biz burada C;inin pelc meraklı olan ta- akınlar oldu. Nihayet bu sülaleden (Ç" 
rihini ::azacağız. Şi-Huv:mg) prensleri rnağlub etıti * (Ti = İmparator) v1du. 
Eskı Romalıl~lr ve Yunanlılar Çine Ç:n çok zrngin ve hemen hemen d .. 

(Serique = Serik) dP.rlerdi. Bu, ipek yanın en ileri memleketlerinden biriy 
meml<'keti aemektır. Gerç:r:kten dünya- Oraya en çok akın yapanlar da (Hiya.n 
nın ak !pek memleketi orasıdır. Çinliler nu) denilen Türk kabileleriydi. Çin i 
ipckböceği beslemesinı binlerce seneden- paratoru bunların akınlarını önleme 
berı bilirlerdı ve bu ışi gizli tutarlardı. için meşhur (Çin duvarları) nı yaptL U 
Rivayete göre iki mjsyont'r birkaç asır zunlıığu iki bin :kilometre uzayan, birço 
evvel bu böceğin tohumlarını, saçlarının kulelerle tahkim edilen, üs:ünden bir v 
arasında yarud kamışto.rı bastonlarının ya iki araba geçecek kadar kalın yap 
içı.ıde meşhur Çin duvarları kapıların- lan, bazı yerlerde iki ve ba1.ı yerlerde Ü 
dan geçirdiler, Avrupaya getirdiler. katlı olan bu duvarlar dünyanın en bü 

Çinliler kendi memleketlerine şu adı yük ve akıllara ı ıyret veren eserlerin 
verirler: Çu.ng-Kuo. (Orta imparatorlu- den birisi, belki hidncJSidir. 
ğd) demektir. Bu duvarlar dünya tarih.inde mühi 

Çınliler tarihlerıne bt-ş hükümdarla bir rol oynamışlardır: Şarka ve cenub 
başlarlar. Bunlaraan önce Çinliler vahşi ilerliyen orta Asya milletleri garba, A 
bir halde bulumıyorlardı. Bu hükümdar- rupaya akın yapm:şlar, (muhacereti a 
lar Çinlilere aile hayatını öğretmişler; vam) denilen ~neşhur tarihi hadise mey: 
iik devlet teşkilatını kurmuşlardır. dana gelerek dünya medeniyetine y 

H~kütndarlarııı en büyüğü miladdan bir istikamet vermişlerdir. 
3300 sene evvel ~ükümran olan Fu-Hidir. Han sfüalesi zarr.anında Çinliler he 
Onun ktıyduğu kanunlar hor zaman Çin- Türklerle ~arbetmişlcrdir. 
rle tatbik edilmiştir. Ağla Lalık tutmayı, Meşhur Çin generali Pan-Çau Türkl 
koyun, kuzu, at, köpek gibi hayvan ter- re karşı müdhiş bir ~efer açtı. Onları gar 
biyesini de o öğretm.ıştir. ba sürdü. Çinliler ilk defa ondan sonr 

Hükümdar Şin-Nung ç:ftçiliği, Hu- garbla ticari münasebetlerde bulunma 
vang-Ti de aşarı hesı:ıb ust1 lünü, zama- ğa, ipeklerini İran ve Irakla Anadoluy 
nın hesabını göstermiş: rnrı elbiseyi ilk göndermeğe başladılar. 
defa giyen adam clduğu için (sarı hü- Han sülalesinden Ming, Buda mezheb 
ki.ımdar) manasına clarak kendisine bu hakkında tedkikat ~·aptı. Bu dini Çind 
h:m verilmiştir. yaydı. Buda dini Çinde Koııfüçyüs mez 

Fakat tarıhçiler ~diye kadar yazdı- hebi gibi pek çok rağbet gördü. 
ğımız ŞP.ylerin masaldan ibaret olduğunu İmparator (Hu) .~arba doğru yürüyü 
yazarlar ve asıl Çin tarihinin miladdan §C çıkmış, Hazer denizi kıyılarına, İran 
sekiz veya dokuz yüz sene evvel hüküm- kadar gelmiştir. Hatta Romalılarla mü 
ran r,lan (Yü) den başladığını ileri sürer- nasebette bulunmak üzen daha ileriy 
ler. Bu hükümdarın, Çindc en büyük fe- gitmek ıstediyse de bu ikı memleket ara 
lak<:tlerden olan (nehir tı:ı~ması) hadi- aında ticaretle geçinen Part'ıar kendi za
se~rinden birin;n yaptıgı korkunç tah- rarJarına olduğu için ona çok korkun 
ribat hakkında Şen-Şan dağına diktirdi- şeyler söyliyt>rek ,·azgeçirdiler. Esase 
ği kitabe, bulunmuştur. Çinliler bu derece geniş hır imparato 

Yü"dpn sonra nazırlardan Şun yerine luğu idare edenıiyerek kısa zamanda o 
geçti. Sırasile Hia, Şang ve Çe-U sü!Ale- ta Asyayı elden çıkardılar. 
le.:-i hüküm sürdüler. Son sülalenin son (Devamı 8 inci sayfada) 

Diş ağrısı Bacaksızın maskaralıkları : -

n 
·'0}~ 

1 ' 
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!!!lence ıehirlerlnde 60 giJn: 17 • r;:~J-

P arİste seyyaha gecelerı Medeni cesar~ti kuvvetli 

? olmıyan bır genç 

neler gösteriyorlar. • n!:""'"';:;..:~ 
Samsunlu okuyu. -

Hem cami, hem lokanta, hem de hamam!.. içeri de de cumuz karakteri .. 

yanık yanık Çakırcalının türküsünü söylüyorlar!.. ~~hlüinıi bek: 

Yazan: Kemal Ragıb En.OD Kendini meyda-
na vurmıyan bir 
zekası vardır. İlk 
defa bir şey ifade 
etmiyen ruhi ah -
vali, gıttikçe hüviyetini izhara başlar: Me-

deni cesareti kuvvetli değildir. İhtiraslı 
hamlelerle mücadelelere yanaşmaz. Gizli
ce kadın mevzularile allkadar olmak is -

ter. 

* Pek göz bir tip 

u Ben bir tımarhane kaçkınıyım!., 

Adli Tıbdan tımarhaneye! 
Ben doktorların imtihanını yalnız geçmekle 
kalmamışım, aynı zamanda tam numara almışım. 
Tehlikeli cinsden deli olduğuma hükmetmişler 

-~-
- Salim ağabe-

yim sana çok bü
yük bir ricam var 
dedim.. · 

- Söyle ... 
- Bana bir lira 

ver. 
- Ne yapacak

ım? 

- Kani bana bir 
liralık öteberi al-

Röportajİ yapan: F aralt Küçiilı 

<Terct\m• w 1kUlıu b&t.b mablmdar> 
.. 

Gene Samsu:n- mıştı. Ona verece
lu biT okuyucu - ~ · 

gım. 

muz da karakteri. - Yalan söylü-
nin tahlilini isti " yorsun .. 

yor: - Sen kendi e-
Ağır söze, tabak ı· ı ın ever .. 

küme, tahammü - - Olmaz. 
lünün azlığı sebe .. Kani ile Karnik 7'ımarhanenin umumi m4ft zaran 
bile sert ve dik de geliyorlar. Kani: ruyor: 
başlı davranırsa _ Salim ağabey, diyor. Ben Faruğa - Nasıl rapor yazm.ı.şlar gördan mu? 
da iyi muameleye bir lira masraf ettim. Şu lirayı onun pa- - Görmedim. 

karşı hem.en yumuşıyabilir. Gözü pekçe rasından ver.. Vedalaşıyoruz. İçime bir gariplik Parisin umu mı manzarası 

M d 1 ine bulvarına çıkan sokağın ba- lı:ıştık. En sonunda bir yerde durduk. Ka-
a e e · d 

11.nda, France tourisme bürosunun -~nün- pının üzerın e: 

olduğundan etrafiyle kolaylıkla müca .. _ Ben beş para veremem. Parası ra- çöküyor. Burnumun direği sızlayor: 
deleye girişebilir. Boğazını sever. Bazan pora geçti. Tımarhaneye gidecek. Gittiler. Yalnız kaldık odada. Korida; 
inadçı ~ur. _ Aman Salinı ağabey. Benim beş ra bakıyorum, ipek pijamalı hfila ser· de buluştuk. Bir kaç tane otokar, uç beş Cafe, Reıtaurant, Hamam, Souks 

otomobil... Tercümanlar herkese birer Moıque de Pariı * param yok. Bugün gidersem ne yapa- best, serbest dolaşıyor. Bu adama öyle 
Pek gözlU bir genç nm? içerliyorum ki kabil olsa çıkıb bir kaşık birer yer gösteriyor. Evlerinde, işleri - Dfye yazılı ... Bizi:n bildığimiz cami, i-

nin güçlerinin başında kim bilir ne ka - badE't edilen oır yer df'mektir. Burası hem 
dar hırçın, ne kadar ıers olan insanlar kahve, hem lokanta, hem de hamammış!. 
bile böyle :kalabalıkla gezmeğe çıktıkla? Kapıdan içeriye r.irerken kulağımıza bo
zaman birdenbire değişiveı:~yorlar: En sı- ğu bnğt.k bir • Yale!~ çarptı. _so~ra, sır
nirlileri de, olsa olsa, kenaı kendıne ho- tına smoking, başına fes gı~1mış bir adam 
murdanıyor; onbaşısından öd~ kopan ~- karştladı. Tercümana \.,kıştı. bıze de hır
cerni bir nefer gibi gene hepsı de tercu- çınlıkla yol gösterdi. Yok<>a bu da mı 
man ne derse onu yapıyor; onun_o~ur, de- gösteriş, bu da mı yapmad~ idi, pek. iyi 
diği yerde oturuyor; bekle, dedığı yerde anlıvamadım ama, ters suratlı bir herıf ... 
bekliyor; kalk, der demez yerinden fır - C~mi avlularını andıran bir yere gir
liyor. Oradan oraya dolaşırken içlerinde dık. Orta yerde bir ş.ıclırvan ... Etrafında 
birisi sürüden ayrılsa, şöyle biraz geri- bardaklar: .. isteyen, bardağı şadırvandan 
lerde kalacak ols~, ya sokak ortal~rında doldurup su Jçiyor. Fesli, şdvarlı, belle~i 
kayboluverecekmış, :yahud da tercüman- ku!';aklı birkaç kişi, tlle!inde birer tepsı, 
dan azar işidecekmiş g;bi telaşla koşuş- ort~lıkta dolaşıyor: Hepimize alaturka bi
mıya başlıyor... rcr k&hve sundular ... Su başındaki kah-

- Bana ne? Verirken bana mı tanış- suda boğacağım. Ben de heyecan için-
Sirkecide Niko dm... deyim, bugün gideceğim bu muhak -

fmzcuile soruluyor: r ~ _ Danıştım, danışmadım.. sen şu li- kak .. fakat hala tımarhanenin gardiyanı - Muvaffalc o -
lacak mıyım? rayı ver. Cebinden çıkacak değil a. gözükmedi.. 

' ~fa - Ya .. deli çocuğu kandırır lirasını Koridorda da gardiyan Niyazi soru-Gözü ~k olmak, 4 
~ alır mısınız? Baksanıza, o deli. Ne yap- yor: hayatın müşkül ... · d 

lerine tahammu ~~~ tığını bilir mi? Bugün tımarhaneye gı- k -;ımarhanenin gar iyanı nerede 
·· t k f t decek.. aldı. gos e:ı;:mc muva -

fakiyet için lazım Soruyorum. - Gardiyan aşağıda, fakat otomobil 
- Ben deli miyim? daha gelmedi. olduğu kadar da d t h 
- Delisin ya, akıllı nu? Hem e e - - Neden? hovardaca hare -

ketlerden uzak bulunmak icab eder. likeli cinsinden.. -Gümüşsuyu hastanesinden bir has .. 
- Kim söyledi? ta getirecekler. 

. - T~kın~l do~to.rlar. Nah ra~.run da Yedi Bela yanıma gelerek: * Her şeyden evvel sebat 

Uzaktan bakınca, ins:ına oldukça gü- \'C sı:ı.fası, ancak :ik üç dakika sürdü. An
lünç görünen bir gezinti ama dünyanın la~ıın kı burada da muşteriler sıra bekli
her yerinde, böyle bır terc_Wnanın. a:k~- yor: içeride birkaç sr.lon daha nr; onlar 
sına takılıp sokak sokak doıaşan, bır abı- da sev\•ahlarla dl>1u ... 

Ajyondan 
Fethi aoruyo-r: 

ışte .. Şımdı sem tımarhaneye gondere- _ Faruk diyor, akşama seninle tı • 

M. ccğiz. b k marhanede görüşürüz. 
Salim ağabey koca ir tomar cvra ı 

- Tuttuğum i§ • 
te yükselecek mi
yim? 

burnuma sokuyor. Ala, yalnız imtihan- Kapı açıldı. Malatyalı geri geldi. Su-
da smıf geçmekle kalmamışız, tam nu- rat bir kanş .. 

- Beg~ endiniz mi yaptığınızı? diyor mara da almışız ... 

denin önünde. ağn açık, hep onun dedik- !)e~lnki rmokingli, ters suratlı herif 
lerini dinliyen msanlara rııslgeliyorsu- {!<.'r.e gö':'iindü; teıcümana bir şeyler fı
buz.. şıldadı. O da bize işaret wrdi; hep bir-

Kani soruyor: Bak işte, gerisin geri gidiyorum. 
etmekle, _ Sen şimdi bu parayı vermiye cek Gardiyan Niyazi gözüktü:, 

amirlerinin tevec- misin? - Haydi Faruk, gidiyorsun. 

Sebat 

Saat dokuz oldu. Hepimiz otokarlara dt'n ay .. ğa ka1ktık. Bir c"hlizcien geçtik. 
bindik. Tercüman da §Oförün yanında, ı;:r.nktan uzağa ku~ağımıza bir türlü ge
yüzünü bize doğru donmüş, ayakta du- liyı•rdu: 

cühünü devam et_ _ Vermiyeceğim .. dedim a. Delinin Dört gün kaldığım odayı terkediyo-
tirmekle müm • sözüne bakılır mı? rum. 

Tam kavga kopacaktı ki Allahtan o- Salim ağabeyin karşısına dikrclim. kün olabilir. 
ruyor, geçtiğimiz }'erlerin adını, oralar- lzmirin "avskları, 
da ne:er olup bittiğini, ingifüce, almanca, Dökülür yaprakları .• 
italyanca anlatıyor... Bana da Çakıcı derler, yar fi. Son Posta 

Fotoğraf tah:ili kuponu Bastil'i geçtik; ilk önce Hr Bal Müzet'in dan boylu, 
önünde durduk. !çerisi hıncahınç ... Zaten 
daracık bir yer ... Dans için ayağa kalkan
lar ancak olduklan ver..ie tepinebiliyor. 
M~yhaneci yol açtı. Dirsek dirseğe her
kes birbirini ite kaka, içeıiye girdik. Hep 
olBuğu yerde kaynaşan ka~abalık birden
bıre yarılıp da orta yer;nden yabancı bir 
insan dalgası ilerlemeğe ba~layınca tepin
rnclF·r artu. Çalg: biraz daba canlandı; 
tiırki.ılerin perdesi ~-ük:.e1di ... 

Kenardaki masalarda oturan kadın, 

erkek. ı?ski müşterileri kaldırdılar; bize 
yer gösterdiler. Ark:ı.~ndan, kalabalığın 
ortasında, başların iı~tünden, birkaç tane 
tepsi uçuşmıya başladı. TE'rsilerin içinde 
bardaklar, onların içinde de şarab vardı. 
Hepimicn burada beş dakika oturup, bi
rer b~ırdak şarab içmPğe hakkımız var
nıış. Biraz sonra tercüman, işaret etti; 
yerlerimizden kalktık. Gene öyle itişe ka
kışa meyhaneden çıxtık ... Sözüm ona, biz 
onları görmeğe gelmiştik ama, yanların
dan geçtiğimiz in~anlar, ş_sıl bizim hali
mize gülmemek için kennilerini güç tu-
tuyorlardı... · 

Meyhanenin önünde başka bir kalaba 
lık toplanm~tı; cıılar da içf'riye girebil
mek iç;n kendi sıralarını bekliyen turist
lerdi. Anladım ki; o:ılar gelince bize yol 
görünmüş ..• 

C~ne otokarlara bindik. Tercüman 
müjdeledi: 

- Şimdi, Parisin meşhur camiini göre
ceksinız!.. 

Kendi kendıme: 
- Ne dedi herif? Cami mi? Gece yarısı 

canıiin ne münasebeti var". 
Diye soruyordum. Sokak aralarında do-

Yıkarız konakları ... 
Ei:·•ienbire şaşırdım. Gözlerimi kapa

sam kendimi Kanciıranm kahvesinde sa-

I.im • • • 
Adre1 • • 

• 
• • • 

nacaktım: :i337 de İstanbuldan Ankaraya Dİ~T 
k d k.. Yoil~rda vayan giderken f'ot.ograf taıılıll lçın bu kuponlardan 
..ıçıyor u · 5 adedinin gonder1lmes1 p.rttır. 

Çeıkes çeteleri l:ıızi sardı; Kandırada on ı 
b"'s glin kapandık kaldık: Aramızda yedi \a...,.. *'-- +......--- ijj 

sl'l~iz tane h:mirli 'ardı. Can s'.kıntısın-l.:--··········· .... ········~·~···~~ ............ - ....... .... 
dı:ın bütün giin türkü !'.:öylprJerdı. Sabah- başka b:r odaya goturdu. Brraz sonra bız 
fon akşama kadar ci:nliye dinhye Çakıcı- de 0 odanın önünden gf'çiyorduk. Çakır
nın türküsünü biz de cnlardan öğren- Cciiırıın tiirküsü ş!mdi de orada başlamış
miştik. Şimdi o günler ~ö?.iimün önüne tı. Anlaşılan repertuar!arı pek zengin de
geldı. ğil ... Kapıdan baŞJmı uzattım, içerisi baş-

DC'hllzin bir ucunda, iki yanına perde- ka seyyahlarla dolu, hep~:jnin elinde de 
ler asJlmış bir kapıdan girdik. İçeride biıer fo~ran kahve ... 
ba~ka seyyahlar da var, masalara otur- . Bir ~ki dehlizden caha geçtik, bir iki 
muşlar ... .Bir köşede uıunca bir sedir, se- odavn daha girdik. PencneJerde kafesler, 
dirin uzer;nde bağdaş kurmu~ bir saz he- k:mis;nde birer de cumba .. köşelerde se
}-.·tl klmid tef, kimisi '.!d çalıyor. içlerin- dirler ... Sedef i~lPmeli küçük küçük ma
den bir tam.si d~ (,.!akuralı Çakıcı Meh- 'Salar, Jdtab rahleleri, bakırdan siniler .. 
medın türküsünü söy::üyor .. Hem, J><'k de tavar.larda sazd:.n i>rülmüş askılar ... Hep 
feııa rleğil ... Yanık, ic;~i bır · ses ... Paı isin Avrupa:uarın, Aml•::kahların sayıkla
bir köşesinde, sözüm ona, adı cami, fa- dıkınrı şark musalları ıçin uydurulmuş 
kat ne föadete, ne 1e g;_;naha yarıyan, dC'korlar .. 
sader.e turistleri (ğıcndirmek için yapıl- Benimle teraber coJaşanların hepsi 
mış bir dekor ... Bu <.!ekorun içinde bir m,,mnun. hepsi ele heyecan içinde ... Bil
e~kJya türküsü!.. mem. ben arada oir ciuclağımı mı bükü-

Ort.ılıkta dolaşan, MÜ~leriJere yer gös- yordum, kendimi 1.ıtam&yJp gülümsüyor 
t ~ ren adamlnr hep Aral:>, yüzlerinin çiz- m~vdum ner nedense iderinden bazıları 
gis1nden, renginden beili .. Yalnız Çakı- banwa dik• d:k bakıyorc!u. 
cının "Ül'küsünü söyliyen ~dnmda hiç A- /.rka kapıdan dar h.r sokağa çıktık. 
rah ~ı·.ıC>si Y''k. 'l ürkreyi de İstanbullu 'iOkağın köşesinden cadde görünüyordu. 
g:b: ho:ıuşıfyor. Ona <ia, ~anında çalgı ça- Orada da büyük bir kaJahalık, bizim gi
l:mlara da Haydari dNiikleri biçimde, bi Parjsin gece hayatını (!) görmeğe gel
Şam kumoşından bırer rühbe giydirmiş- n · iş se:, yahlar, kapının önünde, kendi sı-
ler!.. ralarını bekliyor~ar!.. 
Yazık kı türkü yanda ka1dı; smokingli Gene otokarlara bindik. 

Arab buraya da yet!şti, çalgıcıları aldı, Kemal Ragıb En.son 

lacak merdivenden ayak sesleri duyul- Evrakımı, anahtarlarımı gardiyana ies-
du. Gardiyan Niyazi:. lim ettiler. 

_ Nuri bey, der demez patırdı ken- Tımarhane gardiyanı: 

diliğinden mayna oldu. Odalarımıza _ Dört lira da paran varmış; diyor, 
girdik. aldun. 
Sevkolunacaklannı bilenlerin hepsi - Onu bana verin. 

heyecan içinde yoku bekler gibi sevk - Olmaz; tımarhaneye kadar götü-
saatini bekliyoruz. Kani para alamadı- receğim. Orada sana verirler. 
ğına müteessir. Arpacı kumrusu gibi Bu sırada Eftra ve Semiha da yanı~ 
düşünüyor. Çocuk gülüyor, sıçrayor, mıza geldiler. Hep beraber aşağı indik. 
seviniyor. Hepimizin boynuna sarılı - Kapıdan çıktık. Allaha ısmarladık. 
yor: Adli tıb. 

- Gidiyorum, bugün gidiyorum.. Beyaz otomobil binanın önünde. ~a-
bundan sonra vallah, billah bir daha pısı açık bizi bekliyor. 
çalmam diyor. Çini mavi gözlü hala dö- Eftra, Semiha ben içeri giriyoruz. 
nüyor. Hava, güneşli... Pencereden gi- İçeride bir jandarma, yanında kelep • 
ren güneş odayı adamakıllı aydınlatı- çeli birisi, bir de açık gri elbiseli, şiş-
yor. man, sarışın, şık giyinmiş birisi var. 

Koridora açılan pencerenin önüne gi- Semiha kelepçeli adamın yanına o-
diyorum. Jandarma Ahmed, başına turuyor. Eftra ile ben gri elbiselinin ya. 
miğferini giymi.ş, palaskasını takmış.. nına .. 
onu şimdiye kadar bu kılıkta görme - Gri elbiseli, serseni sersem. adeta af. 
miştim. yon yutmuş gibi soruyor: 
Kapı açıldı, gardiyan Niyazi gözük- - Ben neredeyim? 

tü. Gülerek: C'evab veriyorum! 
- Malatyalı Mehmed, dedi. Haydi - Otomobildesiniz. 

bakalım doktora.. -'- Nereye gidiyoruz? 
Zavallı adam, boynu bükük, müte - - Gezmeğe .. 

vekkil, ikinci defa tekrar ettirmeden, - Beni ne için götürüyorsunuz? 
kalktı gitti. Eskiden olsaydı, yüz defa Gayet yav~ tane tane konuşuyor. 
seslendirirdi... Bir motör sesi, benzin kokusu, bir 

Gardiyan Niyazi yeniden içeri gir - sallantı, gırr .. otomobil kalktı .. 
di. İstikamet tımarhane, marş! 

- Kani, Karnik, Küçük .. haydi ba- Otomobilin dört tnrafında dem.ı li ve 
kayım, gidiyorsunuz... Eşyalarınızı sık telli, dört pencere var. İçeriden dışa-
toplaym.. nsı görünüyor. Fakat dışandan içeri-

Zavallıların ne eşyası var ki.. Kar - sinin görünmesine imkan yok. Sokağı 
niğin gözleri dolu, dolu.. seyrediyorum. 

- Bugün cumartesi, diyor. Muamele Tıbbı adlinin yanındaki yokuştan 
bitmiyecek, pazartesine kadar Kapıal- çıktJk. Son Postanın önünden geçtik. 
tında sürüneceğim. Ne olurdu, pazar- Belediye binasının önünde biraz dur-
tesi günü sevkedeydiler? duktan sonra yola düzeldik. 

Kani ve çocuk memnunlar .. Kani so- (Arkası var] 
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Hı::iyeaı 
1 Tarihi tedkikler 

• ince bir kadın sesi büyük bir merakla, . 
yalvararak sordu: . 

- Doktor bey Allah aşkına söyleyin, 
yüzümde izi kalacak mı? 

Uzun boylu, çatık ka~lı doktor her sa
bahki gıbi sert bir sesle cenb verdi: 

- Sıze söyledim ki yaranız korkulu de
ğildir, çabuk geçecektir. 

- Fakat, izı kalacak mı? Ben •.• 
Genç kadın sözlcxini tamamlıyamadı. 

Doktor odayı dolduran karyolaların bo
yunca ılerlemiş, hastaları gözden geçire
rek uzaklaşmıştı. 
Aynı gün öğleden sonra uzunca boylu, 

zayıf ve sevimli bir adam genç kadının 
yanma çekine çekine sokuldu. Elindeki 
bir demet ı.ıülü onun kollarına bırakır

ken: 
- Bugün daha iyisin Perihan, hutane 

Ciirektörü üç güne kanar buradan çıkabi
leceğini söyle•U. Bilsen ne kadar sevini
yorum. Senden ayn ka1mat ne kadar zor
muş! 

Dt-di. 
- Kendin sebeb oldun! 
- Ellerim kırılaydı da o vazoyu senin 

başına atmasaydım! 

- Başıma atsaydın bir ff.Y değildi. Fa
kat yüzüme ottın. Eğer !ı: bırakırsa seni 
hiç aff Ptmiyeeeğim. 

Genç kadın bu sözleri o kadar hınçla 
söyıemış•ı ki dişlerinin arasmdan sı:uyor 
gıb"ycii. 

Adamcağız sarardı. 

_ Sanmam ki brakııın! Bu operatör 
'°k ustadır. ,, 

Üç gün sonra yara son defa açıldı. 
Ve bir daha ~rı~madı. 
Doktor: 
- Biz yapabiJeccğ'mizi yaptık! Artık 

gidebilirsiniz! 
Dedi. Kocası sevinç iç:naeydi. Fakat 

yaranın yerinde hemen göze çarpan bir 
çiıgi vardı. Onu görür görmez sarardı. 

K endisini toparlamağa çahşarak karısına 

sokuldu: 
- Z::ımanla geçer c . .. Doktor öyle söy

lüyor! 
Doktor çoktan 1?itmiş tuJunuyordu. 

Genç kadın mermerden farksızdı. Bi
raz sonra morardı. An~zın geriye döne
rek kocasının yüzüne tükürdü: 

- Alçlk, beni öidürseydlıı daha iyi o
lurdu. Madem ki bunu y&pamadın, ben 

- Voktof' bey, Al?aha.5kına söyleyin, 
.n1eı: evdeki bütün u.ynaJarı kırdı. Ancak 
o zaman biraz rahat edebildi. 

Yüzündeki yara izini soranlara düşman 
oluyor, bir daha böy:elerile karşılaşma
mak için hiçbir şeyi eı.irgemiyordu. 

Böylece yıllar geçti. 
Yara izi unutuidu. 
Eski aşk ve evlilik günleri bin kat gü

zelleşerek hatırasında ca:llanıyordu. Fa
kat buna rağmen kocasının sık sık gön
derdıği yalvarışlarla dolu mektublara ce
vab vermıyordu. 
Adamcağız o kadar yazdı, o kadar yal

vardı ki bir gün kendi kendine kararını 
verdi : 

- Beni gerçekten seviyor. Böyle olma
sa şimdiye kadar ba~kasile evlenirdi. Za
ten istiyerek yapmadı ya! Gideyim, çün
kü onun ayrılığı benim de yüreğimi ya
kıyor. 

İki keJimelik bir telgraf çekti: 
- Ya rın oradayım. 

••• 

yüzümde izi kalacak mı? 

disi de vardı. Şıktı, gülümsüyordu. Fa
kat ... 

Yüzündeki o derin yr.ra izi bu gülüm
seyişin ortasında bır gül yaprağı üstün
deki tırtıl gibiydi. 

o acı hatırayı unutturan aynasız yıllar 
bircienbire bir deste ı.skamb.il gibi devril
di!er. 

Genç kadın kocasının boğEZına atıldığı 
zamanki halini aldı. 

Gözlerini yumdu. 
Bundan sonra o izi her gördükce ko

casına karşı derin bır- kin alevlenecekti. 
Ger.c; kadın bu yüzden, vakit vakit boğa
zı,ı ı;ıkan fakat tam boğacağı sırada bı
rnk:ın bir canavarın penır-esinde yaşıya-

(B~tcmı1' S "° .ayfada' 
Mil&dın 589 senesinde Han sültlestnin 

yerine (Su-i) süWesi geçti. Ondan 80l1ra 

Çin dıpn memleketlerle mdnasebeUeri
ni kestı, kapalı ve esrarlı bir ülke olarak 
kaldı. Yalnız Hindistanla ticari münase
betlerde bulunuyordu. 

On üçüncü asırda Cengiz Han Çin du
varlarını aştı. Bu zengin memleketin bü
yük bir kısmını idaresi r.ltma aldı. 

Cengi:ıin torunlarından Kublay Han 
1260 senelerinde Mogol payıtahtını Çine, 
Pekin şehrine tapciL Orada yerleşti (Yu
en) sülilesini kurdu. Kublay Hanın haş
met ve zenginliği. büyük kudreti, seyyah 
(Markopulo) tarafından tanıtıldı. 1368 
dm 1644 tarihine kadar (Nank.in) e çe
kilen Ming sülalesi hiikümdarlan Mogol
lan kovmak için uğraştılar ve muvaffak 
olarak tekrar payıtahtı Pekine naklet
tiler. 

Bugün Çinde bütün şiddetile devam 
eden ve Japonları en çok sinirlendiren 
Avrupa nüfuzu da bu taıilılerde başladı. 

İlk defa 1514 de Portekizliler Makaoda 
Çinlilerle tanıştııar ve Çini gördüler. 

1689 da (Kang-Hi) .Ruslarla Nert§insk 
muahedesini imzaladı; 1''ransa .kralı on 
dördüncü Luinin misyonerlerini kabul 
etti. Kiyen-Lung'un 1736 da başlıyan elli 
senelik saitanatı esnasında Birmanya ve 
Tibetle harbettiler. On dokuzuncu asır
da Çin ruhu \'e zekası Avrupa ile kat'i o
larak ve iyice tamştı. 

Çinliler çrık afyon kullanılar. 1839 da 
bir İngiliz gemisinin getirdiğı afyonlar, 
halin korunıak maksadile Çin hükumeti 
tarafından denize dökülünce İngiliz hü
klımeti har b açtı. Nankin muahedesile 
beş Çin limanı İngili7. t ;caretine açık bu
lunduruldu; Hong-Koı;g &aası İngilizlere 
te:-keclildi. 

A~ ni limanlar 1844 de Vam-Poa mua
hec!esile Amerika ve Franı:aya, daha son-

cakt ı. ra diğer Avrupa hükumetlerine açık tu-
YJzünün yarısını örttü. Kocasının bu- tuldu. 

lunduğu tarafın aksine yüriıdiı. Önqe şeh- Çinliler isyan rttiler. Bu isyan kanlı 
rın kalaba!ığına, sonra tir otelin en ke- bir mukabele gördü. Amerika. İngiltere 
nar odasına kapandı. ve Fransanın müşterek crdulan hareke

Aksam trenıle dönerken şöyle yazıyor- te geçtiler. Nankini işgal ettiler. 1857 de 

du: nli!=iyonerlerin öldürülmesi üzerine ayni Son zamarılnrda Ankarıtya on iki sa.. _ Sent" se\•ı'yorum. Başkasını sevemem. ı d p ki d 
- şckılde Kanton işgal o.un u. e n e attc giden ekspres, ona hir misli hızlan- Fc•k" t ne yazık kı" yu··_7u"" m"'ekı' yara izini 1 b 1 

w .. " Fransız ve ngiliz elçilerinin u unması mış. d.eği.l, yav~şlamış" gö~nüyordu. . p,l': ci:ikcc. bu aşk cıecPk, onu unuttukca kabul edildi. 
Bınncı mevkı vagona ~:r~ı ken ayna_ ı~e diril ecek. Senin yanında hl'lunup da aş- Şimald ... n Ruslar da Çini istilaya baş-

karşılaş~ı~. v~. sendel:mıştı. ~~un ıçm km•.a bu en büyük i~kc>ncevi yapmaktan- Iadılar. Fakat Çinliler yaman bir isyan 
hemt'n uçuncu mevkıe geçmıştı. Burası sa kendimi ve seni mahkum etmeliyim. çıkardılar. 1881 de Kulea'yı geri aldılar 
rahattı: Kendisıni gormüyordu. 1 AIA.:ı l,aısmarladık. ve Rusları şimale sürdüler. Tren istasyonda curdu. 

1 

Büyük bir kalabalık vardı. Bunların a- ı YARINKİ NU~~~D~: 
rasınd3 elinde kocaman bir çiçek büketile ÜçuncU ŞIŞ8 seni. .. l 

Adamın boğazına parmaklarını doladı. bekliyen k9cası da gözüne çarptı. O karı- İngilizceden çeviren: K. Neyyir 
Tırnaklarını geçirdi ve sıkmağa başladı. smı henüz sörememişti. 1.....,._ __ __.~~~~======= 

Hastane karıştı. Genç kadın bir an önce kendisini onun &k·ı~kÖ;-f;;;· cİ;lı--;ind~-
Ko~t ular ve kadını çekip götürdüler. ' kollarına atmak jçin yerinden fırladı. Ka- Mahcuz olub satışına karar verilen 
Adamcağız inliyordu: la balığın rırasında kocasına doğru adeta 25 koyun ve ı S kuzu ve sütlü 1 adet 
- Onu bırakın! Benim davam yok ... koşuyordu. Bu sırada furgC\n'un kapısı ö- ineğin yevmi satış olan 28/ I 2/ 937 salı 

Hakkı VH onun!... nünde duran blr hamal kalın sesile ha- · k' 

1882-1885 senelerinde Çinliler (Tonkin)' 
için Fransızlarla harbettiler. Neticede bU 
memleketi terketükten başka her harlt 
sonunda olduğu gıbi Avrupalılara yeni 
yeni .!.imanları serbest bulundurmajıl 
mecbur tutuldular . 

1894 de ilk defa Japonlarla kal'fll~ 
lar. Donanmaları mahvoldu. KOl'a ve 
Mançuri işgal edildi. 1895 de Avrupalı
ların ve bilhassa Rusların tazyiki üzeri
ne Japonlar Simonoschi muahedesine gö
re Koranın istikl&lini tanıdılar; Formos 
adasını, Peskador ada1ıırını aldılar. 

Çinı:ie milliyet fikirleri gittikçe ilerli
yordu. 1900 da Avrupalılara karşı bir a
yan çıktı. Bakser isyanı denilen bu hi
dise de Çine bir şey kazan.:ı•rmadıktaa 
başka kaybettirdi. 

1912 de (Semanın oğlu) denilen Çin 
imparatoru tahtından mahrum edildi 
Yuan-Şe-Kai ilk cumhurreisidir. 1916 ya 
kadar oldukça sükun hüküm sürdü. Bü
yük harbde itilnf devletleri tarafını tut-
tular. Siyasi ihtilaflar çoğaldı. Muhtelif 
vali ve kumandanlar devlet reisliği içiA 
harbettiler. Müdhiş bir anarşi 1924 sene
sine kadar sürdü Bu tarihte cumhuriyet 
te kalktı. İktidan ellerinde tutanlw h~ 
kim oldular. Bir aralık Çin §imal Ye ce
nub diye iki kısma ayrıldı. 192'7 de Ma
reşal Çang-Kai-Şek işbaşına geldi. Çine 
hakinı oldu. Şimdi de onun idaresindedir. 

İşi iyice tedkik edenler diyorlar ki: 

- Japonya Çinde ÇinJilerle değil, AY. 
rupalılarla harbediyor. Japonya harbin 
neticesinin Çinde Avrupa nüfuzunu ve 
imtiyazlarını kaldırmak 'Suretinde belir
mesine çalışmaktadır. 

Bu vaziyet, yağlı müşteriyi paylaşamı
yan satıcılardan birisinin, rakiblerle a
çıktan açığa karşılaşmaktan çekindiği 
için, müşteriye yüklenmeı:;inden başka 
bireşey değildir. 
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Şehir Tiyatrosu 
Dra•ıı kısmı Tepebaşı 

tiyatrosunda 
.Bugnn saat 15.80 da 

ve akşam saat 20,30 da 

j TURANDOT 
Masal 6 Perde 

Operet kısmı eski Fransız 'l'iyatrosunda 
Bugün saat 16.30 da 

ve akşam saat 20.30 da 
B ILM~CE 
Komedi 3 Perde 

günü saat 13,5 <1ı_e Osmanıye öyünde Genç kadın ınantosunu1' geniş yakası- ğırdı: cami önÜnde satıfacağından talih olan-
nı yara izinin bulunduğu yanağının üs- - Varda, hanım! 

ların mahallinde buJunpcak memuruna tüne kadar çekti. Sonra yerleri tekmeli- Kadın durdu. müracaat etmeleri ve rüsumu dellaliye 
yerck çıkıp gıtti. Hamal kocaman bir aynayı sırtlamıştı. 

Baş, dış, nezle, ~rip, romatızma, nevr,alji, kırıkhk ve bUtUn 
ağrılarrnızı derhal keser. lcabmda günde Uç kaşe ahnabilir .. 

* Dönüp yürüyünce Pcr;han aynanın cilalı ve sairenin alıcıya aid olduğu ilan olu-
Fcrih:ın İstanbula, annesine döner dön- tarafüe karşı karşıya geldi. Orada ken- nur. (3079) 

TakJitleriDden aakınınız Ye her yerde ısrarla GRİPiN isteyiniz. . 

de So··yledı'g-ı'm gı"bı· , dersler mek~eb sa- ~b bo_ şandı gib_i. Bazı zamanları bu ten- alakadar etti. Riyaziye hocası alay eden "Son Posta" nın edebi romanı: 9 _ ı · b ~...ı:. 
atleri haricinde olacaktır. Mesela pazar halıgı çok sevıyorum. Kocaman mek- dost sesile benim yenme ceva v~uı: 
sabahı ve çarşamba akşami .. münasib tebde birdenbire samimileşen, birbiri- - Onu mükemmel bir riyaziyeci ye-G K Romanı mi? ne yakınlaşmak isteyen birkaç insan- tişmek üzere 'Üniversiteye göndermeli. Bir enç ızın Profesör düşündü.. ceb defterine dan ba§ka kimsenin görünmomesi bana Bu dersi sevmediğimi bildiği için 
baktı, baktL Sonra kalın bir sesle, ho- değişik bir zevk veriyor. Büyük yemek- bana ta.kılıyordu. Kimya hocam kaşla-
murdanıyormuş gibi söyledi: hanede ancak beş sofra var. Birinde ho- nnı çatarak itiraz etti; ıiyaziyecinin a-

Muazzez Tahsin Berkand - Pazar saat on .. çarşamba saat altı.. calar, ötekilerinde sınıf ve yaş farkı layını sahiye alıruşt.ı. 
Kim bilir o da benim için ne miıda aynca fransızca, ingilizce ve pi- yalnız çok çalışması şarttır, kaybede- gözetmeksizin yanyana •bekir> tale- - Hayır, Selmada daha ziyade güzel 

kadar masraflar etmiştir. Şimdiye ka- yanoya çalıştırdığını anlıyorum ve bu- cek vaktim yok. beler... san'atlara karşı istidad görüyorum lıeD; 
dar bir arzumu bile reddetmedi, hatta nu anladığım için içimde sana karşı Anınla da aksi ve mağrur bir adam- Son sıruita olduğum için bu sene <ha- mesleğini o yolda aramalıdır, meseli 
birçok defa gizli isteklerimi bile keşfet- coşa.n sevgi ve minnet duygusu kalbi- mış. Bu zümrüdüanka kuşun~ ne_redon na itibar çok. Müdire hanım kendi sof- edebiyata~ fena bir netice ver
ti: cGeçen gün Çarşıda bir çift terlik mi sana doğru sürükliyecek kadar taş- bulup başımıza bela diye getirm~ler. rasında boş kalan bır yere beni oturt- mez sanırım. 
görmüştün, hatırlıyor musun Selma? kın. . . Dudağımın ucunda hafif bir gülüm- tu. Hocalann kendi aralannda konuş- Madmazel Jaııet, çetrefil türl<cesiJo 
Renkleri ve üstündeki telli işleme- Allah sana bu büyük iyiliğinin mü- seme ile müdiremin\yüzüne baktım. O maları, şakalaşmaları, birbirlerine ve söz aldı: 
si o kadar hoşuma gitti ki dayanama- kiifatını versin melek huylu anacığım; gayet ciddi idi. Bu dakikada hiç bir şa- mektebe, memlekete ~id şeyler anlat- _Bence Selma miilı:emmel bir fran
dan aldım; ayağına uyacak mı?. İki kızının bundan başka bir isteği yoktur. ka kabul etmiyen ağır yüzünden kork- maları pek hoşuma gıdiyor ve onlan sızca veya ingilizce hocası olmalı; on
gün evvel bu terlikleri elimde evirmiş, e tum. Sesinin de çok kat'i bir ifadesi büyük bir alaka ile dinliyorum. Benim, da ecnebi dillere 1aırşı. büyüle bir isti-çevirıniş ve istemeğe cesaret edeme- Bu sabah elüd zamanında müdirem vardı. yemeğimi unutarak onların sözlerini dad görüyoi-um. 

miştim. çağırttı; gittim. Yanında mektebe yeni - Elbette çalışacak efendim. Onun dinlemem bir ara fizik hocasırun gözü- Kendi kendime •Hocalık mı? Allah 
cŞu kadifeyi beğeniyor musun Sel- gelen piyano hocası vardı. Konserva- için bu derslerin hayati bir ehemmi- ne çarptı: . vermesin!• diye düşündüm. 

ma? Mavi renk sana yakışacak sanı- tuann en büyük profesörlerinden imiş. yeti vardır- maamafih öyle olmasa da - Ne o Selma? Yemek yemıyor mu- p· f .. .. .. k lın sesa' .ı:nn-. 
• ' .. . ıyano pro esorunun a 6-rım.• • Beni takdim etti: boş vakitlerini zaten piyano etudlerı- sun? ledi· 

Benim fedakôr an".cı~, ~en olma- - Size bahsettiğim talebe . budu~. ne hasrettiğine göre bu cihetten kor- . ~ir kabahat üstünde yak~l~ış~ __: 
0 

halde bizim emeklerimiz lıeP 
oan benim zavallı oksuz bır kızdan Kendisine haftada iki defa benun daı- kum yoktur. gıbı kızardım. Bereket. versın mudıre boşa. gidecek ö 

1 
mi? Benim onu mu-

farkım ohnıyacak, bütün ömrüm bir remde piyano dersi vennenizl rica e- Sonra bana döndü: hanun imdadıma yeli§ti: Ski için hazırf.%ığunı bilmiyor musı>-
seri mahrumiyet içinde geçecekti. deceğim. - Gidebilirsin kızım. - Sizinle ilk defa beraber bulunmak ı , 
Halbuki sen beni en zengin aile kızlan - Peki efendim. Yalnız küçük hanı- Cebimdeki yün yumağını havad~ atıp kızımı biraz şaşırtmış olacU. n~dire .. k iL ProfCSÖ-
gı.bı" refah v saadet i"inde y~cıattın ve mm kompoze ettiği parçalan lUtfeder tutarak koridorlarda koşarken düşünü- Hocaların bakı§ları: cOnda şaşıracak .. b so~e 

1 
~mamdı.ş teşledi· 

e ~ -ı . . . ·· ., 'his" d bana ilmiş- run u son cum esı onu a a · büyüttün· bana en zengin aile kızlarına mısınız? yordum: g_oz ""': "':1 ·• gı m en çevr s· iı k d" !iki Ierinizi ileri lôyık bir 'tahsil ve terbiye verdin. Bun- Kulaklarıma kadar kızardım. Mildi- - Kızım Selriıa, bu suratsız hoca se- ti. Tanhcı Memduh ~ey. ~~u: .. -:: ız ep. ':'1 ı r b ersin ba-
ı k t • · k şun· dı" takdir ede· rem hiç aldıns etmedi· nin başına bir çorab örecek galiba. - Bu sene mektebı bıtirince ne ya- suruyorsunuz; bır de o ceva v ıarm ıyme ını anca • · 1ma , büm. 
biliyoruJl\. Ancak şimdi beni niçin öte- - Hay hay; onlann bir kısmı bende- . . ~ . . pacaksın 8'.' • . . . (Af kası - ) 
,.i arkadaşlarımla beraber okuttuktan dir, size hemen veririm. Ancak demin Bayram tatili ... Bir hafta lÇlll ~- Bu tek cilmle, sofradakilerin hepsmı 



Defineleri 

.... ,. . 
Otobüs dedikoduları 
işinde son vaziyet 

(BQftaT'afı ı iRd •Jdtulll) 3 - Bay Sabur Sami tarafından Ali 

Bizans hazinelerinin işareti~i ~apyan tqı iple sardıktan sonra birdenbire çektik. 
O anda muthış ve gürültülü bir inhidam oldu 

Şehidlerin i1bia1eri_. med Emin Yalınan aleyhine madc:lll 
Diş doktoru Avni Bayer ile telefon- mahsusa tayini ile açılan hakaret.. 

da konuştuğumuzdan biraz aonra dok- .f - Müddeiumumilik tarafından 
tonın evinde bir toplantı olduğunu i - Ahmed Emin Yalman aleyhine açılall 
şittik. Birkaç dostu kendisini ziyarete hukuku umumiye davalan ... 
gelmişlerdi. Doktorun iddiasını isbat i- fıave edelim ki mülkiye müfettişleıt 
Çin dört tane şahide malik olduğunu tarafından yapılmakta olan tahkikat 
IÖylediği hatırımıza geldi. bittikten sonra bu dava silsilesinin bi • 

Magda kendinden geçmif bir halde ba- ı 
jırdı: 

- Bak, bak.. Duvar ne itina ile örii -
lerek kapatılmış! Gördün mü? Yık şu 
dunn, çabuk ol.. 

Kazma pek sağlam yapılmış bir itfaiye 
kazması olduğu halde, küçük olduğu için 
bu sağl~m duvarı yıkm&kta bütün sür'a
limize rağmen pek çok güçlük çektik.. 
Ayni zamanda tuğla şeklinde taşlan bi
rer birer çıkarmak lazım geliyordu. Fa -
kat kant~r ıçinde kaJmak)a beraber ni -
hayet duvarı ortasından ta dibine kadar 
aökebildik. Son taşları kaldırdığımız za
man, Magda gördüğü şey önünde ve he
yecanla bir deli gıbi bağırdı: 

- Bulduk! Artık defineler bizimdir ... 

* 
Mag1:mın hakkı vardı. Gizli bir örme 

duvar !çinde bu kadar itına ile konul -
muş olarak bulduğumuz şey, bir gece 
profesör UJştaynın bana fotografını gös
terdiği \'e üzerinde (III.X) işareti bulu -
nan taşın ayni, yani müselles şeklinde, 
bkat üzerinde latince yanJar hakkedil -
miş bir taştı. T8§1D üzerinde, sol tarafına 
doğru Bizans imparatorlennın kullan • 
dıkları armanın tutalı hAkkolunmUf • 
tu. Bu taşın, ilk bakışta, 40 santimetre ir
ttfaında Jdiçük bir kitabe olduğu hemen 
anlaşılıyordu. 

Taşın sonradan Mapda tarafından alın
mq bir fotoğrafisi lstanbula gelen be -

· yaz Ruslardan biri mari!etile Fransaya 
göttirülmüştür. 

Ben, yarım suttenberi kanter içinde 
kalarak. gayet büyük bır dikkatle, taş -
larmı teker teker aôkiip açtığımız bu ör
me duvarın altından Bizans definelerine 
aid böyle yazılı bJr taşın çıktığını görün
ce gayri ihtiyart bc?ynime yıldırım düg -
müı gib~ faplamı,tun. 

Magda ise hemen efilmfı, elektrik fe -
nf'ril! taştaki yazılan okumıya çalışı • 
yordu. Fakat yazılar !athıce oldup için, 
tabif, hiç bir rey an!amıya imkln yok -
tu. 

Bilmem kaç dakika ilı:ımiz de, Bizans 
definelerine uid olarak ilk defa elimize 
geçtrdiğimz bu kitabeyi heyecandan don
mUJ bir ~ıalde, hayran hayran seyrettik. 
Kenchme geldilim zaman kitabeyi 1'e -
men almak tızere üzerine atıldım. Fakat 
Magda çılgın bir feryad!a ellerime ya • 
pıftı, benf geriye çekti: 

- Salan? diye bağırdı. 
- Ne var? 
- Acele etnıe~ .. Bunların tertır>aıh ~ 

larak ltonulmuş oldufı;nu bilmiyor mu
sun? 

- H.ıyırl Ne tenibatı?_ 
- Biııı Baumanla Yedikule sarlannın 

albnda gene böyle bir tsı sökmii§tük. 
Magda heyecandan donuk ıözlerle ba

kıyordu. Yutkundu, aOzünü ikmal ede -
n:iyordu. 

- Ya? dedim. Siz Baumanla böyle bir 
taı buldunuz demek? 

- Evet! Fakat dinleEene! Baumanın 
genç arkadaşı 1fte o zaman feci bir ge • 
kilde öldO. 

- Öldil mii? 
- Evet.. çok feci bir surette .. bu işe a-

id g&nOJmQı lritabelet!n ptık hayret edl
ltttk bir tekilde ~erJet1i."ilmif oldutunu 
ifte o vakit anladık. 

- Nasıl? 
- Bnman'm arkadaşı da böyle senin 

gibi 116rdül6 taşı yerinden kaldırmak i
çtn tutup ~ktiiı zaman surdan birden
btr., ewelc:ıe bir demir ?11anive1' ile tut
turulmUf gayet alır ve bskin kenarlı 
ta,ıaı dehfeW bir li1rültüyle döküldü. 
Hem Baunıan'm arkada§lhın baf1 ezildi, 
hem de kitabeyi tuzla buz •tti Ben çok 
lr.orlanuftwn, ~yıldım.. Bauman'm ce
sedi ne yaPtıAım hill bilmem, fakat tuz 
haline gelip earanm bir andı berhava e
den tq için haftalarca YU\Dllf, hiddetin
den kudurm&qtu. 

- Çok garib şey •. 
- Evet, çok garib. Fakat haftalarca dü-

§Ündiı kten aonra Bauman bu definelere 
aid olan her ,eyin gayet ustalıklı terti-
batla Bizans mühmdisleri tarahndan ve 
bir plana göre pyet Hina ;ıe konulınU§ 
oldukJauna hüküm verdi. 

- · Evvel& bu .:avaUı müh~ndislerin ca
nı cehenneme sönderildi~e de §Übhe 

yok.. demek bu define!eıe MI kadar e
"8ı11Mi1" ~erilmif. 

Bauman'ın kerıfleT'ine gör~ k deftne'le r Bizmaı imparcıtMlan"nm ~ . 
kalmıı n btl metli h.a.zincle7'dt7'. 

Gazeteci küçük bir haber alabilmek raz daha uzaması da mümkün.dür. 
için saatlerce beklemekten çekinmez; Mülkiye müfettişlerinin çabşmalan.. 
gelen misafirlerin isimlerini öğrenip Dün Cumartesiydi. Devlet dairele • 
yazmak, sonra bu bayların söylenen şa- rinin saat birde işe nihayet '\-erdikleri 
hidler arasında bulunup bulunmadıkla- güne müsadifdi. Buna rağmen ~abah • 
n üzerinde araştırmalar yapmak müm- leyin erkenden iş başına gelen müfet • 
kündü. Fakat mademki alakadan bu i - tişler küçük bir yemek fasılasını mü~ 
simleri son dakikaya saklamak arzu - akib akşam geç vakte kadar çalışttlar. 
~dadır. Tecessüsü fazla ileriye gö - Bu mesaiden öğrenebildiğimiz kısmı • 
turmekten çekindik. nın bir bilançosunu çıkaralım: 

* J - Otobüs işletmek için şimdiye a 
Bu sabah Avni Bayeri tekrar ~ra - dar müsaade istemiş olanların listesi ÇI 

dık. Gerçekten müzakere ve iştişare ha karıldı. 
lindeydi ve: 2 - Müsaade isteyenlerden kim • 

- Yarın saat dokuz buçukta beni a - talebi red, kimlerinki is' af edildiği tP.t
avukatlanmla birlikte müddeiumumi- bit edildi. 
likde göreceksiniz, diyordu. 3 - Müsaade alanlardan kaçının b1I 

Avni Bayer müddiumumilik tara - müsaadeyi başkalarına devretmiş ol• 
fından ihzaren celbedildiği için yarm duklarına bakıldL 
sözünü tutmamasına ihtimal verile - 4 - Esbabı mucibeleri sıralandı. 

" Son Posta ,, nın 
sergüzeft romanı 

ratorlujunun ~iması JhtimaHne ~al'fl mez. S - Belediyenin varidat ve muha • 
tekrar ilıyasa ıçln llzım gelen tedbırleri Sabar Saminin davw.. sebe müdürlüklerinden maldmat alın • 
almıyı teşvi~ edip durmuf. Nihayet, ev- Avni Bayerin vaziyeti bu safhada dı .. 
veli Kostantınin en çok sevdiği ve zekA- kalsın. davalar silsilesine dün bir ye - 6 - Otobüscülerden bazıları din • -38- sma tapındığı küçük kızı İrena'yı gizlice nisi daha inzimam ettl Bu yeni dava lendi. 

- Bauman'ın keşıflerine göre, bu defi- ve Bugdan yollle Lehistana Jraçırmıya ra- Sahur Sam.inin davasıdır ve Emin Yal- Göze~ Mr llbkta 
neler Bizans ımparatorlannın bütün ec- zı olmuş. ~nra da, bütün hazinelerini man aleyhine açılmıştır. Maddei mah- Bu arada göze çarpan bir nokta11 
dadındanberi kalmış en kıymetli hazine- piinlarl:ı gızlemiş. Kostantin birdenbire susa tayini ile hakaret suçundan bahse- kaydedelim: 
lerdir. Yalnız K0&tantin htanbul muba- Türklerin kalelere girdiklerini görünce den ( .f80) inci maddeye dayanmakta - Bir refikimizde otobüs imtiyazı iste-
ıarasında şehrin Türklerin eline düteee- de fe,·kala~e telA§a düşe!'~k son işareti dır. y!p de alamamış olanların şikayetleri 
f.ini kat'ıyP.n tahmm etmiyordu. Çünkü alellcele. bızzat hau>~pasa gömdürmil1- Müddeiumumilik bu davaya aid is - ,çıkmıştı. Fakat buna rajmen bu şiltl • 
İstanbul o vakte kadar birçok defalar Bauman ıştP. bu ışareti eline geçirmiye ça- tidayı tedkik etmektedir. İcabını pazar- yetçilerden hiç bir müfettişlere müra • 
muhasara edilmif, fakat zabtolunaınamıt- !ışıyordu. tesi yapacaktır. Şu halde şimdilik açı - caat etmemişlerdir. 
tı. - O ipret, buldufumuz şu kitabe mi lan davalar, sırasile ,unJardır. fstanbula bir teftiş hey'eti geldi. G~ 

&uman bu meseleler üzerinde pek çok &caba? 1 - Ahmed Emin Yalman tarafın - zetelerde eran bu meseleye aid yazı181' 
U'Taştı.. Magda t-übhe ıle başım s:ı1jadı: dan Avni Bayer aleyhine açılan baka - sütunlarla ölçülüyor. Hidiseyi duyma• 

Onun anlattığına ~öre Kostantinin - Zannetmem! Çüılirii-buradaki kita- ret, iftira.. yan kalmadı. Buna rağmen şikAyetçi al 
mahremi o~ başpapas gece gündii2 ga-

1 
be itina ne gömülmüş ve bir duvar örü- 2 - Bay Recai Nüzhet Baban tara - dukları söylenenlerden ortada eser yok. 

yet :nuztarib bir t.alde olan Kostantinin 1 krl'k kapatıımıı ki, bu, fÜphesiz, çok va- fından Ahmed Emin Yalman aleyhine Burada küçük bir tevakkufla: 
yanından ııyrılmamış, onu Bizans impa- kit ister. (AT'kaıa "°") açılan iftira.. - Niçin? diyoruz. ........... ,.~ .......... 

FEMiL 
Sag'ık ve sradet haz'nesidir. 

Adet zamanlarında FEMIL kullanan bayanlar kat'iyyen rahim ve sinir 
hastalığı çekmezler. Yıkayıp kullanılan bezler ve konulan pamuk tampon
lar her zaman müdhiş kadın hastalıklanna ve hatta kısırlığa yol açarlar. 
Çünkü, bu iptidai usuller kanın kokması demek olan mikropların üremesi • 
ninen birinci &milidir. Ayda ufak bir fedakirlıkla alacağınız bir kutu (FE
MIL) sizi bir çok üzücü ve iğrenç zahmetlerden ve tedavisi müşkil hasta • 
lıklardan koruyacağı gibi ebedi neş'e ve saadetinizi temin edecektir. Gayet 
s;hht ve pratik ve her yerde ku1lanılan (FEMIL), wminin 16 misli kan ve 
ifrazatı çeken ve harice sızdırmayıp ŞBYHJU hayret bir şekilde muhafaza eden 
hususi iki cins pamuktan yapılmıştır. (FEMIL) Bayanlann ebedi ve samimi 
bir dostudur. Her eczene, tuhafiye ve parfümöri mağazalannda ve kadın 
berberlerinde 6, 8, 12 lik ambalijları daiJna hizmetinize imidedir. Umum 
deposu İsmet eczane ve Llboratuvan Galata, İstanbul Telefon: 49247 

Ad .... lnl blldlren MYtn mDtterllerlmlze 
pek kıymetli bir hediye takdim edeceOlz. 

Grip, 
Nevralji, 

LMINl 
Baı ve Diı Ağrılan, 
Artritiz~ Romatizma 

Belediye Sular idaresinden: 
Haydarpapda D. Demiryolları tarafından açılan ıeçidin alı.dan leçeD su bo

rulannuı yerlerini delifUrmek ıerettiiinden 18/12/~ Pazar IÜJlÜ akpmı aaat 
18 den itibar• l8ki& llti Xanc:aıhnwldeıı :eo.tancıya bdar olall ;yerlen a. 
-4 .l81'l vcıilelDi~ ..,. Mlb ~.. • ... .,. 

Dlln gece Sarıgerde Halayda f esadcıların 
Beı e11 Faallgetl gtttllıçe 
Tamamen yandı Artıyor 

1 
(BG§tarafı 1 iaci •!ifada) (Bqtarafı 1 met ıayfadll) 

O sırada karşıki yalılardan birinin Tahrikitcılar şimdi de Türklere ku 
1 bekçisi Süleyman iJe Sanyer jandarma şı: cŞapkalannızı yırtın ve fes giyin. 
karakolu onbaşılarından İbrahim tara - Size para vereceğiZ> teranesini tu~ 
fından yangın görülmüş ve zabıta ile is muşlardır. TahrikAt karşısında halk 19 
tjnye itfaiyesine haber verilmiştina celeri sokağa çıkmamakta ve sabahla • 

İtfaiye harik mahalline geldiği za - ra kadar uyanık durarak nöbet bekle ,. 
man ateş iyice tevessü etmiş bulunu - mektedir. 
yordu. Böylece sıra ile Doktor Rükned- Yüksek mahkeme ldmlenlea 
din Şakirin evinden başka Takuhinin, müteprJdl olacak? 
Körpeyanın, Balıkçılar Cemiyeti kitfbi Antakya 18 (Hususi) - Garo Sancaldll 
Fahrinin ve azminin evleri tamamen hıtikal devresi için teşkil edilecek ,. 
yanmıştır. sek mahkemede reisın, müddeiumnmhıa 

Yangının İstinye kara ve deniz itfa- ve azanın Fransız olacağını ikinci anhll 
iye bölüklerinin çalışmasile söndürii - da İskenderun müddeiumumisi Hilam
lemiyeceği anlaşılınca Beyoğlu itfaiye tin tayin edilecejinı söylem;§tir. 
grubuna telefon edilmiş ve ateşin zü - Antakya, 18 (Hususi) - Süveydiye na. 
burundan bir saat 4S dakika sonra Bey biye müdürü bqta utmak üzere Hata7, 
ojlu itfaiyesi de gelmiştir. nahiye müdürleri aldıklan direktif mD-

Yangın mahallinde kaymakam Az - cibince halka FransıZlann Sancaktan ... 
miden, jandarma kumandanı Talibden, la aynlmıyacapu telkin etmektedirler. 
kaza.serkomiseri Fehmiden başka ıtfa- EnMnUeri tahrik 
iye müdürü İhsan da bulunmuşlar - Garo intihabatta uru.urları birbirledle 
dır. anlaşmaktaıı men için tedbirler almakta-

Maalesef hadise bu kadarla da kal- dır. Sekiz birlnciklnunda muhtelif Br
mamış ve itfaiyecilerimizden iki kişi de meni zümreleri mümessillerini kabul .. 
yaralanmlfbr. derek demiştir ki: 

Bunlar, fstinye kara itfaiyesi Amiri -Her feyden evvel Ermeniler bir Jdlt. 
Ali ile Beyoğlu itfaiyesi Amir muavinle- le haline girmelidirler, Fransa Eımmlw 
rinden Behluldür. Ali başından ağır su lerin bAmfsidlr, Hlmlsl kalacaktır. Bea 
rette ve Behliil de parmaklanndan ya- shinle beraberim. 

---------------------------ra lanmış la rd ır. Her ikisi ele hastaneye 
kaldınlmıştır. 

Yangının neden zühur ettiği henüz 
anlaşılamamıştır. Doktor Ribeddin i
le hlcliseden alBkalı r.annohman diğer 
buı eşhasın ifadeleri alınmıştır. 

Anlıanula Hulıulı 
Falıllltesüıde toplantı 
Ankara, ıa (Hususi) - Artırma ve 

yerli mallar haftasmın bitmesi münase
betile bugün l!ukuk FUültemn~ bir 
toplantı yapıldı. Toplantıda dekan Baha 
Kantar, profesör Yusut Kemal, General 
KAzım özalp ve talebeden Abdülkadir, 
Sabahaddin :S.yri 16z söylediler. Bütün 
J1bek mekteb talebeleri. .-ofeaörler 

Ölçü Ozerine 
Fenal Ka11k •lları 
Mlde, barsak, bObrek 

ctatktlnlaatıne , .•. ........ 
1.ti,..ı.r.. ölçi 
.... p.derilir. 

Emlnllna 
tzmir sotegı 

Tel. ao2t9 
ZAHARYA 

Oreopulos 
Taklitçilerden 

sakı1111z. 
~ "nhmdu•er ,..•••••.,. 
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SPOR 
Şişli - T oğla harmanları 

yolunda kır koşusu 
Nöbet odası denilen 
arzeden perişan, pis 

yer bir 
ve pek 

mahalle kahvesi manzarası 
Heyoğlu Halkevinin tertib e~tiği beş bin metrelik kır 

koşularının biri.:-ıcisi bugün yapıhyor 
Beyoğlu Halkevl Spor Şubesi kır koşuları Dördüncü müsabaka: 6 Mart 1931 pazar 

süfli döşenmiş bir salondu için çok zengin bir .program hazırlamıştır. giınü Şişli - Tuğla harmanları ara.sında üç 
Kır koşularının blrlnclsl bugün Şlşll - Tuğ ve beş kilometre olacaktır. 

la harmanları yolu üzerinde bq bin metre o- Sert halinde yapılacak bu müsabakalar· 
Bu binayı da geçiniz. Abdülhamidin mesinler, dedikodulu mevzulara giriş-, za edilir. cİstitraten şunu da arzedeyim 

geceleri yattığı bir katlı, adi ve göste- mesinler diye, mahalle kahvelerinde ki; Abdülhamidin her gün kahve içtiği 
rışsiz (dairei hümayun - yahud - habe- oynanan oyunların bütün envaını bu- fincanlar, gayet basittir. Düz beyaz Ü· 
gahı hümayun) denilen binaya doğru rada cem'ettirmiştir. Zaten burada otu- zerine altın yaldızla (A. H.) harfleri 
ilerlerken, araya sıkışmış gibi görünen,) ranların fikir, iz'an ve zihniyet seviye- nakşedilmiş sade fincanlardan ibaret
birkaç odadan mürekkeb küçük bir dai- si de, münhasıran bu oyunlara rağbet tir. Fakat misafirlere mahsus olan kah-
reye rastgelirsiniz. gösterecek derecededir. ve fincanları son derece kıymettardır. 

larak yapılacaktır. d3 en çok birinclllk kazanacak aUet.e bir lra-
İkinci müsabaka: 2 KAnunu.sanl 1938 pa- pa, takım halinde kazanacak blrincl. l.tlnei 

zar günü Fenerbahçe stadı ile Kalamış yo - ve üçüncü gelen takımlann atıeUerlne de ma 
lunda yapılacaktır. dalyalar verilecektir. 

Üçüncü müsabaka: 6 Şubat 1938 pazar gü- Halkevl atletlerin mükMatıannı büyük. 
nü Heybelladada küçük tur olacaktır. bir merasimle verecektir. 

Adnan Galatasaraya girdi Dünkü maçlar 
. Bu binanın camekanlı kapısından gi- Burada; bol bol sigara, kahve, çay i- Bilhassa Mısır Hidivi Abbas Hilmi pa-

rerseniz, sağ taraftaki küçük oda, (hu- çilir. Sarayın en mühim şahsiyetlerinin şaam validesi misafür geldiği zaman 
susi şifre katibleri) ne mahsustur. Bu merkezi olan bu garib oda hazan o ka- kendisine kahve takdim edilen elmas 
odanın karşısında gene küçük bir salon dar sigara dumanile dolar ki, adeta ne- ve mine işlemeli altın zarf ve tabaklar, 
vardır ki; tam Abdülhamidin yatak o- fes almak güçleşir. kuyumculuk san'atinin birer şfilıeseri
dasının arkasına isabet eder. Dar ve u- Sol taraftaki köşede, beş metre mu- dir.» 

İzmirin kıymetli futbolcularından Adnan 
İstanbula gelmiştir. Geçen seneki milli ltüme 
maçlarında Doğanspor takunında oynayan 
Adnan bilhassa Beşiktaş - Doğanspor ma -
çında güzel kesişleri ve uzun vuruşlarlle na -
zarı dikkati celbetmlştlr. İzmlrin bu kuvvet
ll oyuncusu müdafl Adnan Galatasaraya gir
miştir. 

Dün Taksim ve Şeref stadlarında B takım 
ları arasında maçlar yapılmıştır. Galatasan1 
B. takımı, Beşiktaş B takımını 4 - 2 yenmlt

tJr. Beşiktaşlılar çok sert oynamışlar n ha -
kem oyunu bozuk bir şeklide idare etmlşt1r. 

zunca bir koridorla Abdülhamidin ya- rabbaı bir yer camekanla ayrılmıştır. Abdülhamidin kahve ocağında ateş, 
tak odasına merbuttur. Geceleri, mü- Burası, Abdülhamidin kahve ocağıdır. hemen hemen sönmez gibidir. Hünkar, 
him bir işden dolayı yatağından kalk- Hünkarın kahveleri burada kavrulur, kalktığı dakikadan itibaren yatıncaya 
mıya mecbur olan Abdülhamid, bu sa- burada değirmende çekilir, burada pi- kadar sık sık ka~ve istediği için, kah
lona geçer. Kendisine vuku bulan e- şer. Fevkalade kıymeti haiz olan kahve vecibaşı ocağın başından bir yere ayrı-
hemmiyetli maruzatı burada dinler. İ- fincan lan, ve tepsiler burada muhafa- lamaz. (Arkası var) 

Halkavi voleybol turnuvaları 
Beyoğlu Halkevi tarafından t.ertlb edilen 

senelik voleybol maçlarının beılnci turu mü
sabakaları bugün Halkevı salonunda yapıla
caktır. 

Taksimde yapılan Güneş - Vefa B takım
ları maçını Güneş B takımı 3 - 2 tazanmlf
tır. 

Braddock - Far mlçı 
Dünya boks şampiyonluğu için blrtaç de

fa maç yapmış olan İngiliz Farr lle Amert-

cab eden emirleri burada verir. Ondan 

~~i:··sa::~i:e:i:kk::::::n:::::: 1 ~A ovo 1 ŞAYANI HAYRET 
odanın arasında camlı bir kapı vardır. &ugünkü program I B ,. r TEN 
f~te bu kapı, nöbet mahallinin kapısı- l

9 
Blrincikanan 19

37 
Pazar 

ciır. Bu kapıdan içeri; hususi bendegan- ı 
8 

T A N 
8 

u L 

dan. müsahiblerden, rnabeyncilerden, ötte neşriyatı: 
başkatib ile nöbetci katiblerden başka 12.30: Pl!lda Türk mustklsl, 12.50: Han· 

kimse giremez. dis, 13,05 Beyoğlu Halkevi gösterlt kolu ta -
Abdülha~din hususi bendegarunı:rı rafından bir temsil. 

gece gündüz ikamet ettikleri bu büyük Akşam neşriyatı: 
odayı nasıl tahayyül ve tasavvur eder- 18.30: Plakla dans musikisi, 19: Safiye: Pf
siniz? Duvarlar ve tavanlar, yaldızlı y:ı.no ve keman refakatlle, 19,30: Eminönü 
nakışlarla müzeyyen, yerde dört par- Halkevı gösterlt. kolu tarafından blr temsil, 

20: Müzeyyen ve arkadaşları tarafından 
mak kalınlığında kıymettar bir hah .. Türk musikisi ve halk şarkıları, 20,30: Hava 
her tarafta, Hereke kumaşından yapıl- raporu, 20,33: Ömer Rıza tarafından arabca 
mış, muhteşem koltuklar, yerden ta- söylev, 20,45: Bay Muzaffer ve arkadaşları 
vana kadar halis Venedik aynaları, ta- tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları, 
vandan sarkan billur avizeler vesaire <Saat Ayarı), 21•15.: Orkestra, 22,15: Ajans 

" Makiyajh ,, 
görünmeksizin 

k~lı Braddock yeni bir müsabaka yapacak -
!ardır. 

Busabah 
Başvekilinin 

Paristen ge?en 
Son Posta'ya 

Suriye 
beyanatı 

(Baştarafı. 1 in\:i ıayfadc.) /bir mümessili olmaktan gayri bir telak-
Mardam refikası ve hususi kalem mü- kiye uğrıyamaz. Bu sebebledir ki ken
dürü ne' birlikte bu sabahki ekspresle disiııi aramızda gördüğümf.iz zaman gös
şehrimize gelmiştir. :crdığimiz iyi karşılama ınu&melesi, mün-
Başvekil B. Cemil Mardam, Sirkeci hasıran bu düşünüş_ ve .. bu du~~an 

· tas d r Muhiddin üstündagw, ilham alan bir tezahurdur. Surıyelı Ara-ıs yonun a va ı 
1 

d ·· - - k 
emniyet direktörü Salih Kılıç, Fransız hın ne canında, ne ma ın. a g~zumuz yo -
konsoloshanesi mümessili ve diğer ze- tur. Başkalarını~ ~a lllze a~d _bulunan 
vat tarafından karşılanmıştır. Bir po _ şeylerde açık, g'.zlı ~erhangı hır. emel
lis müfrezesi selam resmini üa etmiş- lerı olmamasını ısterız ve bunu hır hak 
t . biliriz. ır. 

Vali Muhiddin üstündağın refaka _ Hatay, bizim için böyie bir davadır. 
tinde Sirkeciden otomobille doğru Pe _ Tesadüfün sevkilf oraya gelip yerleşmiş 
rapalas oteline giden Suriye başvekili, olan iki buçuk m;isteınlekc memurunun • . • ? ' 

1 
hr.berlerl, 22,30: Plakla sololar, opera ve o -

degıl mı·.. peret parçalan, 22,50 &>n haberler ve ert.esl 
Fakat, hayır. Abdülhamidin has ben-

1 
günun programı. 

deganının daimi merkezi olan bu nöbet 1 ---------------""' 

odası, adi bir mahalle kahvesinden ( ıı A T .f . ı 
farklı değildir. 1 an arı emız 
Camlı kapıdan içeriye gir<iiğiniz za- ---

HAVALANDIRIL
MIŞ YENi PUDRA 

CILDDE HEMEN GORONMEZ 

b l t'ntrikalarına ve Türk - Arab münasebe. bir arkadaşımıza şu beyanatta u un-
tini bozacak mahiyetteki hareketlerine 

muştur: müsaade edemeyiz. Memleketımize gelen c- İstanbula tekrar geldiğimden do-
layı çok memnunum. Paristeki temas -
larım sona erdi. Şimdi Ankarada Tür -
kiye hükCuneti erkanile görüşmelerde 

Cemil Mcrdüm'dPn, Suriye namına iste
diğimiz ve beklediğimiz ayni adamlara 
karşı ayni hattı hareketin takibinden iba· 
rettir. Sel gider, kum kahr, sözü Türk · 
Suriye münasebatı münasebetile her za 
man hatırlanabilecek bir ata sözüdür. 

man; karşınıza çıkan manzara şudur: Birince aahil• 400 lnıruı 
Duvarların dibinde, sıravari adi ka- ikinci aahile 250 

Makiyajı aratmıyan ve hatırlatma
yau taze, nermin ve cazip bir sevimli
lik, o kadar ince ve o kadar hafifdir ki 
cild üzerinde adeta görünmez bir pud
radır. Hiç k.mse, yüzünüze bakınca 
güzelliğinizin tamamen tabii olmadı
ğını iddia edemez. 

napeler. Ortada, küçük küçük masalar~ Üçüncü ıahil• 200 
bunların etrafında düz, basit, eski püs- Dördüncü ıahile 100 

J) 

kü sandalyeler. Kanapelerde ve sandal- 1f aahileler 60 
yelerde bağdaş kurmuş, uzunca otur- Son •o.hil• 40 

• 
• 
• muş, ayağını ayağının üstüne atmış. bir 

bacağını altına almış, renk renk sakallı, 
çeşid çeşid kıyafetli, ekserisinin fesleri 
kulaklarına geçmiş sivil ve asker kıya
fetli adamlar ... 

Bilhassa kanapelerin manzarası, pek 
sefilanedir. Kumaşları yırtılmış, şura
larından buralanndan, kirli pamuklar 
f•şkırmıştır. Gece gündüz oturmadan, 
üzerlerinc uzanıp yatılmadan yaylan 
bozulmuş, her tarafları kamburlaşmış-
tır. 1 

Mu&yye~ bir müddet zadında fazla• 
ca mikdaı da ilan yaptıracaklaı· ayrıca 
tenzilatlı tarifemızden ü.tifade ede
ceklerdir. Tam, yanın ve çeyrek sayf ı 
ilinlar 'çin ayn bir larife derpl~ 
edilmiştır. 

Son Posta'nın ticart Ilanlarına ald 
işler iç:rı fU adrese müracaat edıl· 

ınelidir· 

tlincılık KoJlpktlf Şirketi, 
B:ahramanzftde Ban 

Ankara caddesi Yerde, hazan günlerce süprülmiyen 

Bunun sırrı, yeni chavalandırma. u
sulü sayesinde temin ve Tokalon pud
rası da bu usul dairesinde istihzar o -
lunmuştur. Gayri kabil zannedildıği 
halde on defa daha ince, daha hafiftir. 
Hemen bugünden chavalandırılmış. 
yeni Toktılon pudrasını tecrübe ediniz. 
Bütün gün, işiniz başında çalıştığınız 
halde, yüzünüz kat'iyyen nerminliğini 
kaybetmiyecektir. Bütün gece dans et
seniz bile teniniz, daima ter ve taze 
kalacaktı:-. Yalnız Tokalon pudrası sa
yesinde c:ızip ve sevimli bir güzelliğe 

eski ve yırtık bir halı vardır. L----------------!l 
Engözeçarp~ş~1 ortadakiaditah- ~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

malik bir ten temin ediniz. 

ta masalardır. Bu masalar, pek kaba bir EKSİL İME iLANI 
tarzda yapılmıştır. En süfli mahalle 

kahveıerindeki masaları andırır. üzer- Antalya Nafia Müdürlüğünden: 
lerinde, örtü yoktur. Tahtaları yağ için- ı _ Eksiltmeye konulan iş: 40514 lira 77 kuruş hedeli l:eşifli Antalya Meyvacılık 
dedir. Çünkü bu masalarda, sabahtan ıstasyonu binaları inşası. 
akşama ve akşamdan sabaha kadar is- 2 _Bu ıse aıd olan evrak şunlardır: 
kambil, tavla, domino, pastra, bezik oy-
nandığı gibi; yemek de bunların üze
rinde yenir. 

Muhtelif binaların arasına sıkışmı.ş, 
ve üç tarafı camekanla çevrilmiş olan 
bu odanın tavanı çinko ile kaplanmış
tır. Yazın; buradaki hararet, tahammül 
fersa bir hale gelir. Havasızlıktan nefes 
ahnak mümkün değildir. Burada otu
ramar, mütemadiyen buram buram 
terlerler .. adeta, vakit \'akit baygınlık
lar geçirirler. Kışın da, -hiçbir vasıta 
ile, Iayıkile ısıtılamadığı için- tiril tirıl 
titrerler. 

Bereket versin ki burada yaşıyanlar, 
vaktin nasıl geçtiğini bilmezler. Hemen 
hemen bütün zamanlarını, oyunla ge
çirirler. 

Bu, oyun işine de hayret ettiniz, de
ğil mi? .. İşte bu da, Abdülhamidin bir 
siyasetidir. Bütün bu has bendeganı, 
boş durup da şundan bundan bahset-

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri gene~ şartnamesi. 
P - Hususi ş<..r tname. 
T - Keş!f cetveli. 
F - Proje. 

İstiyenler ~u şartnamelerle evrakl&n Nafia Müdürlüğünden görebilirler ve 
ıo :ira mukabilinde aldırtabilirler. 

3 _ Ekı:;ıltme 3 Kanunusani 938 tarihine müscJdif pı.ızartesi günü saat on beşde 
Antalya Nafia dai:-esınde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulilye olacaktır. 

5 _ Eksiltmeye gircbiimek için isteklilerin 30~8 lira 61 kuruş muvakkat temi
nat vermeleri bıar.dan başka Nafia Vek5let:nden aimmı~ yapı müteahhid
!ik vE.sikası ibraz Nmeleri ve yaptıkl.:ın en büyük işin bedelı on beş bin 
liradan asağı olmuması. 

6 - Teklif mrl<tublan yukarıda 3 CÜ maddedo yazılı sa<ıtten bir ~at evveli
m- kadar Antalya Nafia Müdürlüğü dairesine getirilerek eksiltme kornis
) onuna makbuz muknbili verilmek şaı-ttır. 
Posta ile gönderilE>cek mektublarııı nihayı·t üçüncü maddede yazılı saa
te kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühi.ır mumu ile iyice kapatılması 

lazımdır. Postada olacak gecikmel~r kabul edilmez. (8325) 

bulunacağım. Bu defa iyi neticeler el
de edeceğimizi ümid ediyorum.» 

Perapalas otelinde bir müddet istira
hat eden Suriye başvekili, saat l O da 

vilayete gelerek valiyi ziyaret etmiş \•e 
bilahare vali de bu ziyareti Perapalas
ta iade etmiştir. 

Muhiddin Üstündağ saat 13 de misa
firimiz şerefine Perapalas otelinde bir 
öğle ziyafeti vermiştir. 

Suriye başvekili salı akşamı Anka -
raya hareket edecektir. 

* 

Maarif Eminlik/eri 
Yen iden ihdas 
Ediliyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
de orta mekteblerin snyısı çoğaldıkça bir 
ıdare güçlüğü baş gfütermiştir. Maarif 

V ckaleti, vilayetleri orta tedrisat bakı~ 
mından mıntakalara ayıracaktır. Birkaç 
vilayetten bir mıntaka vücuda getirile.. 
cek, bu suretle ınaarıf e-mınlıkleri bazt 

yC'nilıklcrle tekrar ihdas olunacaktır. Bir 
kaç vilayetin orta tedr·sal işleri, bir e
minliğe bağlanacak, eminlik te bu vila
yetlerin merkezinde bulunan bir vila

yette kurulacaktır. Orta tedrisat mesele
lerı etrafuıda Maarif Vekalet; ancak mın .. 
taka merkezleri yani erninlikler ile mu
habere edecektir. 
Mıntakaların rnyısı az olacağından her 

mıntakaya 8-10 vilayet verHerek tqki-
15tı vücuda getirHrnesi muhtemeldir. 

İlk tedrisat müfettişleri iöarei husuli

vclcrden alınarak ınuvazenei wnumiye
ve bağlanmıştır. Yeni teşkili~ ile ilk ted
risat müfettişleri mür,hasırr.n viliyetle
rin emrindt• ulmıyacak, mmtakalar em
rinde bulunacaktır. 

İ1ıc tedrisat rnüfetti~lerinır. bir villyet
ten dığer vilayete geçJrilrnesi gayet .ko
ıay olacaktır. Bu şekille müfettişler uzun 
scr.<'lcr bir vilayette çalışmıyacat, her 
sene hatta senenin bazı aylarında başta 
\"iliıyE:tlerde de teftiş yapabilmek imk.i
nını bulacakfardır. 
~-----------·--,,_, ____________ _ 

Kayıp otomobil plakası 

Suriye başvekili Bay Cemil Merdüm 
bugün geliyor. Kcmşu Suriye b:ışvekili
nin bu ziyaretini mcmnu•ııyetle karşıla
mamak :çin hiçbır sebeb yoktur. Bir ta
raftan Hatayda yeni rejime aid seçim 
hnırltkları yapılır, diğer taraftan Fran
sa ıle Ankarada gene Hataya aid bazı 
müzakereler cereyan c.derken, hakim dü
şüncemız, bu nevi ziyaret ve temaslardan 
pC'k büyük faydalar gelebileceğinden iba
ret tir. Esasen mem!eketimizın Hatay me
selesi karsısında almış olduğu vaziyet 
sarihtir. Hatay Türktür. Büyük harbin 
müessif bir neticesi olarak Suriye He ay. 
ni mukadderata tabi tu~ulan ve Türklü

ğü itiraz kabul etmiyen bu toprakların 
muayyen ve yeni bir ıeJim altında yaşa
ması bütün ~araflarca tasvib edilmiştir. 

Ta 1918 senesindenbcri Suriye istiklali
nin temini davasını kendi davasile bera. 

ber yürütmüş olan memleketimizin dile
ği, Milletler Cemiyeti önünde kabul ve 
rr·ahiyet! tahtim edilmiş olan bu kararın 
gillugıştan ari olarak [ y:ıen tatbik edil
mesıdir. Bu esasa ri:ı) et edildiği takdir

de, beynelmıkl siyasi sahada kendisile 
tcşrikı mesai ettığimiz Fran~a ile ve kom
şumuz Suriye ile aramızda herhangi bir 
göri.iş ayrılığının çık~nasın1 hiçbir zaman 
vesile vermez. Suriyenin ıstiklal davası
nı bu şekilde tehikki E-tnıiş olan Cumhu
riyet Türkiycsı için, bu :stikl51 uğurunda 
ötf'denberi çalışmış olduğunu bildiğimzi 
Bay Cemil Merdüm'ün şahsı, komşu dev
letin her zaman dost gözHe giSrcceği.miz 

Sahibi bulunduğum 848 pl~ka numaralı 

Buik otomobilimin pl(lkalarından blri İstan-
bııl - Çorlu yolunda düşmilştilr. 

Yenisini alacağım için eslı.Jslnln hfitmft 
yoktur. 

Taksim Şehid Mdhta.r caddesi ltmnel 

apartımam bir numarada 
Mehmed Nuri Sartca 



KIZILAY 

OYUN GITL RI MO OPOLU 
Sayın mUşterllerlne, plyaaeda en ziyade arar.makt4' olan: 

No 15, 16 ve buna mümasil O Y UN K A Ö J T LA R J'ndan 

Yeni stokun hazırlanmıt olduğunu ve 
istenilen miktarın depodan ahnabileceğini ilin eder • .._.,., 

ı _________ ı_sı_a_n,_b_u_ı_B __ e_ıe_d_iy_e_s_i __ lı_a_n_ıa_r_ı ______ __.I 1 

Belediye zabıtası ta'imatnamesinin 525 inci maddesi umumi meclisir. 15/11/937 

tarıhli to~~antısında aşafiıda gösterildiği şekilde değiştirılmiştir. 
Alakadarlarca bilinmek üzere ilan olunur. 
Madde: 525 - Umumun yiyip i_çmesin c, yatıp kalkmasına, taranıp temizlen

mı::sıne, eğlenmesine mahsus olup Belediye !<anununun .:m beşınci maddesinin 
üçüncü fıkrasında sayılanlarla bunlara benziycn yerlerin E:ahibleri buralarda 
yenilecek ve ıçilecek şeylerin fiatlarile ınevcud olduğu takdirde kira, hizmet, 
dühuliye ve bilet :nukabili alınan mebaliği gösterir üç nüsha tarıfe tanzim ede-

ceklerdir. Bunlar Belediye iktısad İşleri Müdürlüğünce teclkik ve tasdik edildik
ten sonra bir nushnsı aid olduğu Belediye Şubesine verilecek ve diğer nushnsı 
müessesede saklanarak her taleb vukuunu:ı. ibrazı mecburi c•lacak ve suretleri bu
raların kapılarımı ve ıç taraflarında halkın kolaylıkla ~örebileceği münasib bir 
veya icabına göre müteacldid mahallere bir anda göze çarpacak surette iri harf
lerle büyük levhalar hnJ:nde ve cmusaddak fiat tarifesi> adı altında asılacak 
ve bu tarifelerin hirer örnekleri de küçük matbualar ~alinde nıasalar üzerinde 

bulundurulacaktır. Kap.fara ve diğer münasfo ·yerlere ;asılacak tarifeler en az 
35/55 eb'asında o1acaktır. 

Musa-:ldak !iat tarifesi bulunmıyan ve bunları yukarda gösterilen şekilde ko
layca gö~i..ılecek yPrlere &smıyan müessese :;ahibleri hakkında umuru belediyeye 
müteallik ahkamı cezaiye kanununa tevfikan takibat ~'apılacaktır. cB.> c8387> 

1938 YILBAŞI 

HAVA KURU~,.U BüYUK PiYANGOSU 
Bü3rük ikramiyesi 

( 500.000) Lirad!: 
Aynca 200.oco, ıso.o, o, ıoo.ooa 70.0JJ, 60.'lOO, s 1,00:>, 

30.000, 20.000, 15.coı, liralık ikramiyelerle ( 100.00J, 400.000) 
liralık iki adet mükafat vardır. 

Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır ..• 
Biletler : (2,5), (5) ve (lı.J) liradır. 
Vakıt kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 

1 Deviat Demiryclları ve Li~~nları lŞ etme Umum idaresi ı anları 1 
Almanyada T eknikum tahsılı yapmak için Devlet Dcmiryolları heıa· 

bına talebe gönderilmek üzere müsabaka açılacaktır: 
1 - Müsabaka 3.1.938 Pazartesi günü saat 9,30 da Ankarada Devlet Derniryol

ları Zat işleri Dairesinde Haydarpaşa Birinci İşletnıe Müdürlüğünde icra edile
cektir. 

2 - Talihlerin en aşağı orta mek:teb veya o derecede san'at mektebi mezunu 
olmal(\rJ, 20 yaşını mütecaviz bulunmamaları ve ahvali sıhhfyelerinin şimendifer 

hideınatını Jfaya ınüsaid olduğunun İdare hekimleri tarahndan tasdik edilmesi 
şarttır. . 

İkt sene her hangi bir müessesede bil fiıl lesviyecilik, demircilik veya buna 
:mümasil makine kısmında çalışmış olduğunu isbat edenlere san'at mektebi me

zun lan 24 ysşına kadar müsabakaya .kabul edilirler. 

3 - Talıbler müracaatnamelerine ailevi vaziyetlerini ve pederlerinin tercümei 
halini, polisden tasdikli hüsnühal kağıdını, mekteb şahadetnamesini ve başka 
yerde çalışmış ise aldığı bonservisleri bağlıyarak Ankarada Devlet DemiryolJarı 

Zat İşleri Müdürlüğüne ve İstanbulda Haydarpaşada İşletme Müdürlüğüne mü -
racnat edeceklerdir. En son müracaat tarihi 25.12.937 dir. Bu tarihten sonraki 
müracaatlar kabul eclilmiyecektir. 

4 - Müsavi numara kazananlardan Almanca lisanına vakıf olanlar tercih edi-
lir. ..4537 > c8350> 

Sorulacak sualler 

1 - Urrtumi malumat ve Türkçe 
2 - Hesab, Hendese, Cebir. 
3 - Fizik, Kimya. 
4 - Almanca bilenler Almancadan. 

Muhammen bedeli 3000 lira olan 200 adet 50 Kg. lık dökme demir dirhem 
30/Xll/937 Perşembe günü saat 10~ da Haydarpaşada gar binası dahilindeki ko
misyon tarafından açık rksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 225 liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin 
ettiği vesaiJde birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları la _ 
atmdır. • 

Bu ite aid wtnameler komisyond.an paraaız olarak dafıtılmaktadır. (8368) 

SAÇ BAKIMI 
Giizelllğln en blrlncl şart.ıdır. 

Kepekleri ve saç dökülmeslnl tedavi e -

den tesiri mücerreb bir ilaçdır. 

n Posta 
Yevmi, S1yas1, Havadls ve Halk razetesı 

Yerebatan, Çatalçeşıne ı;okak, 2'. 
İSTANBUL 

Gazetemizdı:? çık..n yazı ve 
ı esimlerin bü t'Üll haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE fl~iLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. K,. Kr. -

• t'ORKİYB 1400 7.,() 400 1511 
YUNANİSTAN :l340 1220 710 271) 
ECNEBİ 2700 1400 800 aoo 

-

Abon'! bedeli peşindir. Adrea 
de~i§tirmek 25 kurU§tur. 

Gelen evrak geri 1Jerilmc~ 
ilanlardan m••'aliyel alınmC12. 
Cevap ıçın mektuplara 10 kuruıluk 

Pul ilivesi lizımdır. 

Poıta kutu.nı : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
T~lefon : 20203 

-----------·--·· .. -· ..... ·----·---
Soa P0&ta Matbaası 

N~Fiyat Jl.üdürü: Selim Ragıp gm .. 

AHİP 1: 
S. Ragıp EMEÇ 

S LER. A. E1cnM U,SAKlJGU. 

s.,.r. ıı· 

Siz de bu kremden şaşmayınız! 

BALSAMİN KREMİ 
Bütün cihanda elli senedir dai

ma üstün ve eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMiN 
Büyük bir ailgi ve uzun bir tec
rübe mahsulü olarak 'iicude ge
tirilmiş yegfıne sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAMJN 
Şöhretini söz ve şarlatanlık 

değil, sıhhi evsafınm Londr~ 
Paris, Berlin, Nev-York Güulli 
Enstitülerinden yüilcrcc krem 
arasında birincilik mükafatım 

D 1 K K A T : kazanmış olmakla isbat etmişti" 
KREM BALSAM/N Gündüz için yağsız, gece için yağlı ve 

halis acıbadem kremleri olarak dört 
nev'i vardır. 

KREM BALSAM J N Öteden beri t_an~ş hususi vazola : 
rında satıldıgı gıbı son defa suretı 

mahsusada imal ettirdiğimiz gayet şık ve beraber taşınıağa elverişli 
hususi tüpler derunünde dahi satılmaktadır. :Fiatca daha ehven oldu -
ğu kadar pek kullanışlı ve zarif olan 

KREM BALSAM/N tü~leri bütün nevi~erile tan_ınmış, ecza 
ıtrıyat ve tuhafıye ınagazalannda 

İNGİL1Z KANZUK ECZANF.Sİ 
BEYoGLU - iSTANBUJ .. 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ 
iDARE HEY'ETİNDEN. 

l - Seksen bin litre benzin alınacaktır. 
2 - Şertname her gün Büyük Millet Meclisi Muhasebe Müdürlüğünden be -

delsiz c~arak alınabilir. 
3 - Eksiltme 10/li938 Pauırtesi günü saat 15 de Büyult Millet Meclisi idare 

heyeti odasında olacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 1110 liradır. 
6 - Teklif mektubları 10/1/938 Pazartesi günü saat 14 de kadar İdare heyeti-

ne ,.-erilecektir. Bu saatten sonra mektublar kabul edilmez. 
7 - Şartnamenin 4 üncü maddesinde istt;uılen vesikalar teıninalın konduğu 

zarf içerisir.e konulmuş olacaktır. c8348• c4511> 

" l-IUSUSI ŞAJ'2TLAQlt"llZ f.4AKk:'INDA 
GIŞ[L~l21MiZD~N MALUMAT ALIN 1 Z 

iSTAN~UL- ICAQA~OY PALAS - ALALEMCf MAN 

Akay işletmesinden: 
Nefsi Kadıköy İskelesi iç büfe 
Bostancı İskelesindeki dükkan 
Sama-:.ya vapur iskele arsası 

Yukanda yazılı mahaller açık artırma usulilc l/Kiinunusani/1938 tarihinden 
itibaren bir sene müddetle kiraya verilecektir. Artırma 23/12/1937 Perşembe gü
nü saat 15 de idare merkezınde Şefler en cümt'n.n.ie yapılacaktır. Şartnameleri 

idare levazım şubesinde görülebilir. İsteklilerin ınezk\ır gün ve saatte teklif ede-
ı cekleri senelik kira bedelinin % 71h ğu r.isbetinde pey ~kçelerile tınciımene gel-

meleri. (8379) 

lstanbul Defterdarlığından : • 
Sirkecide Hocapaşa mahallesinin Hüdavendigar caddesinde 38, 40, 42 numarah 

Karasi Otelile altındaki dükkanların dörtte bir payının yetmiş ikide on dördü, 
parası peşin ve sırf nakit verilmek ve bu hisseye t>it Evkaf taviz bedeli ile sair 
biletimle mesarifi alıcıya ai<i olmak şartile muhammen yedi yüz lira bedel üze
rınden açık artırma usulile satılacaktır. İsteklilerin 3/1/938 pazanesi günü saat 
on dörtte % 7,5 pey akçelerile Milli Emlak Müdürfüğünde topJanrm komsiyona 
gf'lmeleri. (T. İ.) (8459) 



~ 

LİRA VEAER.EI< 
ALINI~ 

Fiatı her keseye elverisli 
~ 

Büyük radyoların evsaf 
ve kudretinde 

Lüks gösterisli 
' 

bir radyo 

12 ay veresiye s AH i B i N i N s Esi Beyoğlu lstiklAI caddesi No. 302 V8 acentalarındı 
Ankara - Adana - Adapazarı - Antalya - Antep - Balıkesir - Bandırma - Bursa - Diyarbakır - Edime - Elazık - Ereğli - Eskişehir - Isparta - ~ - Kayseri - Kon.1a -

Lüleburgaz - Malatya - Me~in -Samsun - Sivas -Trabwn - Van -Zonguldak. .. ı 

EMLAK ve EY AM BA KASI 
' 

MERKEZi: ANKARA 

Şubeleri - İstanbul, İzmir, Bursa 

Yapdacak ve yapısına başlanmış m skenler için 
vatandaşlara mümkün olan kolayhkla yardım eder 

Mevcut gayrimenkuller 
karşılığında ikrazat yapar 

Faiz senede 0/o 9. 1 /2 dur. 
ayrıca komisyon almaz 

' 
Ekspertiz ücreti ( 1.000.) liraya kadar 
istekler için 1, fazlası için 2 liradır 

· · Gayrimenkul ipoteği ve Esham 
ve tahvilat rehni karşılığında 
. Banka muameleleri yapar 

-
Kaşelerjnin tesirini öğ-renenler bas. 

diş, adale ağrılarını unuturlar 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMATİZMA, GRİP VE EMSAU HAS
TALIKLARA KARŞI BİLHASSA MÜESSiRDiR 

Terkibi Te tesirindeki sfir'at itibarile emsalsiz olan GRIPIN'm 
JO tanelik yeni ambalAjlannı tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ağrılara karşı ihtiyatlı bulunmuş oluraunuz 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla Gripin isteyiniz. -------

ADEMi iKTiDAR ~ 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri •. Her eczanede arayınız. (Posta kutt11u) 1255 Hormobin 

Galata lstanbul 

v esiz mevduat ~llr. c..! !
0
2

1
! ~eLF~i~ !u~. ~ 


