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Sancakta jandarmalar soygunculuğa 
başladılar. Dayak hidiseleri çoğaldı 

• 
-lstanbul Valiliğinde 
tebeddül şayiaları 

MEVKUFLAR AHIRLARA KAPATILIYOR 

Arap jandarmalar evlere 
girdiler, halkı soydular Muhiddin Üstündağın Ege mıntakası umumi müfettiş

liğine memur edileceği, lstanbula da Ankara Valis4 
Nevzat Tandoğanın getirileceği söyleniyor 

Sancak sokaklarında 30 kişilik makineli tüf ekli 
devriyeler dolaşmakta, halk üstleri aranırken dövül
mektedir. 38 kişi sorgusuz bir surette hapse atıldı 

Halk dipçikle 
dövülüyor 

J 

Nev.zat Tandoğan Muhittin Ustündai 

Vali ve Belediye Reisi Bay Muhid-ı ğin idaresine memur edileceği, lıt~n
din Ostündağın Ege mıntakasında tef- bul Vali ve Belediye Reisliğine de An
kiline karar verilen umumi müfettitli- (Devaıw t ı inci sayfada) ı 

, Lazkiye 19 (Hususi) - Antakyada 
tlormal vaziyet henüz avdet etmemiş
tir. Sokaklarda haHi 3<>ar kişilik süngü 
lü ve makineli tüfekli askeıi devriye
~r geceli gündüzlü dolaşmakta ve hal 
lo. tazyik etmektedir. Devriyeler tara
~ndan sokaktan geçen halkın üstleri 
~ aranmaktadır. Bu arama esnasında 
!ii>vıne gibi hadiseler de eksik olma
%naktadır. Halkın sabrı ve tahammülü 
tükerurtektedir. Bugilne kadar mevkuf 
ltaıanların sayısı 36 dir. Bu otuz sekiz 
~i sm;guşuz. bi,. şekilde mahbus yat-
lllaktadırlar. Bunlar ekseriya oir don .......... Buean. eaddeal M kt t 1 b 1 . k b. 
bir gömlek kalıncaya kadar soyulmak H . . v k·ı· . p ~ e ep a e e erı Si 1 ır 
ta ve saatlerce. ya.ğmur aı~.ın.~a bırakıl- arıcıye e ı ımız arıse 
citktan sonra dıpçiklerle dovulerek hay • •b t it 1 k 
"anlar gibi ahırlara kapatılmaktadır. • tti t 1 b 1 d ınzı a a ına a ınaca 
Iiaıep,~:ı~!~~>male~ntakyada gı ' emaS arına aş a. ı SON POSTA'nın neşrlgatı tesirini giJsterdl 

bayram yapılınamıştlr. Dükkanlar di- F ransanın Ankara se/ iri de Par ise gitti Sancak hakkında 
ier günlerde olduğu giıbi açık kalmış, .. k ·' • k 
ltlektep talebeleri ,göğüslerine siyah cereyan edecek muza ere/ere ıştıra edecek 

(Devamı t 1 inci sayfada) (Yazısı t 1 inci sayfada) 

N o e 1 geliyor, fakat 1 Dört taraflı Şark 
bundan bize ne? m::!:ı!~fo~ta 

Ankara 18 (Hususi) - Türki-

Noelin dini mahiyetinden haberi olmayan bazı aileler o gece euleıin- ye, Irak, lran ve Efgan devletleri 
de ağaç dikip m•lemeyi ve çoculılmına hediye almayı adet edinme- arasındaki dört taraflı Şark misakı-
)'e baıladılm. Hır.i•tiyan ilinin icap ettirdiii bu adeti ~ize bilerek nın önümüzdeki mayısta imzala-

•okmak züppelik, bilmiye,relı .olacı.al ta •all..ttir. nacağı anlatnlmaktadır. imza me---------------·-----------.-..J rasimi ya Baidadda yahut da Tah
Noel geliyor!.. l3ütün Avrupayı ye

tinden oynatan bu geliş, bir müddet
ten beri memleketimizde de kendisini 
hisseltirmeğe başladı: Noel bize de ge-
1iyor! 

Kimdir bu Noel Efendi? Yahut kim 
(lir, şu uzan ak sakallı ihtiyar, hani 
lu Birincikanunun on beşinden sonra 
lllağazaların camekanlarına gelip yer 
leşen, sonra da ayın yirmi beşi olunca 
bep birden bütün evlere gelip misafir 
Oluveren Nol Baba? 

Noelin kendisi, İsa peygamberin doğ 
~Uğn, yahut doğumu farzedildiği tarih, 

u ıhtiyar, hani şu buram buram kar 
~~ğarken, başında bir takke, arkasında 
ır cübbe, elinde bir asa ile, gökten in 

~iş bir serseri şeklinde tasvir etlilen 
oeı Baba da 'hayali bir adamcağızdır. 

~dına Fransızlar Noel Baba, yahut No 
~l ihtiyarı gibi isimler verirler; Alman 
ar da sadece «Noel adamı• Weihnach-

tsrnann derler. nıbaşına konulan çocuk ayakkaplarının 
Bu ihtiyar bir hayli asırdan beri, jçine, kimse görmeden, herkes uyur

her sene, İsa peygamberin doğduğu ge ken hediyesini bırakıp .gider. Bazan da 
he ~ere iner, evleri dolaşır, çocuklara ayakkabıya, çorab~ sokar, ha.zan ocak 
edıye·getirİr, memleketine, yerine gö başında, bazan - bılhassa yenı ve ocak 

te bu hediyenin geliş tarzında fark var .sız evlerde - pençere~in dışına, kapı-
Öır: Bazı yerlerde ~vlerde ocağın ya- '(Devamı 11 incı sayfada). 

randa yapılacaktır. 

L·----------------·--~ 
3500 pOsta ve 
·telgraf memuru 

terfi ediyor 

-

Ankara, 19 (Hususi) - Yılbaşında 
Posta Telgraf Umum Müdürlüğü kad 
rolarından üç bin beşyüzden fazlası 

(Devamı 11 inci sayfada) ----·····---------------· .. -··---
Bugün 

Sen kimsin : Doktor 
Ya•a11: l•m•I Halbl 

7 aci .. yfıunıtda 

Bir memleket meselesi : 
Sporumuza çelme takan 

dUdUklU jimnasW< 
Y••••t &a•I K•rapl 

7 a .. ,.._...._ 

Mektep kıyafetile gezen ve talebeyi uygunsuz hall~re 
sevkedenler şiddetle takip edilecek, mekteplerde komis
yonlar teşekkül etti ve bunların emrine polisler verildi 

Bazı gençlerin talebe kıyafetine gi- nı ve bazı talebeyi de bu yola sürük(~ 
rerek uygunsuz hallerde bulundukları·ldiklerini evvelce SON POSTA sütun· 
nı, zehirleyici maddeler kullandıkları- (Devamı 3 üncü sayfada) 

• • 
· ispanya işi ltalya ile 
Almanyanın arasını açtı 

Almanlar General Franko hesabına yapılan 
masraf la.f9a ltalganları" da lştlralılnl istediler 

ıapanyol ıehirlerinde Faslı ukerler 
. Londra, 19 (Hususi) - Daily He- yaptığı müteaddit hücumlarının akim 
rald gazetesinin mevsuk kaydı ile ver,kaldığım gören General Franko düş· 
diği bir habere göre, ~ • · ride karşı (Devamı 11 inci sayfada) 

\ 

t 

' 
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Resimli Makale: Her gün 

Adananın felaketinden 
Sonra bir ka.ç mülahaza 

_ Yaz.an: Muhittin Birgen -

A
dan.anın sabıkalı bir nehri var-

Bazı .adamlar yaratılıştan azirnkar () 
lurlar. Başlad.ıldan işte önlerine çı-
1tflbilecek uf.ak tefek müşkfilittan 
yılrnıyarak mütemadiyen hedefleri
oe doğru yiirürlec ve ekseriya mu
vaffak olurlar. 

Bazı adamlar yaradılıştan inatçı
dırlar. Doğru yahut yanlış, kafalan
na koydukları bir işi behemahal yap
mak isterler. Sonunda karşılaştıkla
rı netice mutlak surette bir hayal
sukutudur. 

a Azim ve inat a 

dır. Ben çocukluğumdan beri 
bu nehrin arada bir huysuzluk yaptı
ğını hatırlarım. Bu huysuzluk kah c~
na ve mala, kah bunlardan yalnız bı
rine, kfıh aı: ve kah çok şiddetle hu
cum eden bir :su kitlesi şeklinde teza
hür eder ve her defasında o sahada 
yaşayan insanların birkaç sene içınde 
yaptıkları nüfus ve mal tasarr~funu 
yutup mahvedip gider. Son def~ı, bu~ 
dan evvelkilerine nlsbetle çok şıddetlı 
oldu. Oradan gelmekte olan hik3yele· 
re göre suyun alıp götürdüğü insamn 
sayısı :nali'ım değildir. Mal i.tibari'e 
zayiatı ise zaten ölçmeğe imkan yok
tur. Hadise oldu bitti, geçti gitti; fa
kat bu sonuncu değildir, bunun elbet 
yar

1

ınıda vardır)ıiç beklemc.J.ğimiz b~r 
günde bir su afeti, Adanaya tekrar bır 
baskın yapar ve gene birçok cesedi de
nize doğru sürükleyip götürür, ev yı
kar. ocak söndürür, tarla bozar, mal 
çürütür. 

11t:f :s~:,~~;:' rekorunu ·-H-E-RG_ü_N_B_tR-Fl_K_RA-· Lehistanda ayda 
Bir defa hamama 
Gitmek mecburi 

Bu bal bugüne mahsus değildir. A-
dana, Adana ve Seyhan da Seyhan ola
lı, kimbilir ne kadar asırdan beri bu 
hal böyle olagelmiştir. Fakat, bunun 
böyle olagelmesi, böyle olagitmesine 
neden sebep teşkil etsin'? 

* Elimizde, Adana şehrini yerinden 
kaklırıp başka bir yere koyacak iktısa
di bir vinç bulunmadığı malıimdur. 
Ayni zamanda Seyhanın asi tabiatlni 
yola getirecek bir fen ter:biyesinin ka
ça mal olacağını da bilmiyoruz. Belki 
8u da biz.im kolaylilda teşebbüs ede· 
miyeceğimiz ve büyük sermayeye 
mühtaç bir iştir. Fakat, hiç olmazsa bu 

Kıracalılar 

daima tekerrür eden musibete kar.şı Şu garip remn bir motosiklettir. 
alınacak başka tarzda tahaffuz tedb!r- 0 t..:ıı _J_ Ih ı bir ı 1 

tomooiı cruc:n mü em o an ıta -
leri yok mudur? Gönül öyle isterdi ki .. h __ J:_· d.. .. • _,_ 
f ı~ı.;._t 1. .....,,.....ikt d h" -1 yan mu Cllllllll unya •ur at rc:Jı;orunu e CU\.l: ge ıp o'""'s'ı en sonra a ı o - . . v • 

sa bu tedbirlerle meşgul olmaya ehem- motosık.let ile kırmaga karar -..erm.ı~, 
miyet verilsin ve eğer tuğyan esnasın- ve 'u ayakkabıya benzeyen motosık· 
da ittihazı mümkün tedbirlerin ittiha- leti meydana getirmiştir. 
zında vazife sahiplerince gösterianiş Bu motosiklet saatte 330 kilomet-
bir ihmal varsa bunlardan dolayı <la re sür'atle gidecckmi~. 
ayrıca mes'uliyetler tesbit edilsin. Bu Amerika müzelerinde 
satırları da bir kere bu ciheti hatıra 
getirmek için yazıyorum. hırsızlara karşı fevkalade 

* tedbirler 
A\'rupada da böyle huysuz sular var Amerika hükumeti müzeleri hır-

dır. Bu huysuz sulara kat·şı akıllı in- 1 li d k k · · L ,. 

h el:~ ~,.ıb· 1 lrnı 1 d sız arın c n en urtarma ıçın nususı 
sanlar mu t .u. tt:u. ır er a ş ar 1r. b' b ~ı.~ıa .k v karar 
Bu tedbirler, eğer on1arın huysuzlukla- 1~ ~ 1~ t: -~ı u~a.ga ver
rmı ferı kuvvetiyle terbİye ederek ven mı~tır. Şimdı muzelerıı:ı salonlarında 
mek şeklinde tezahür etmemişse h;lkı köpekler dolaşmağa vo ziyaretçileri ta· 
answn baskına uğramaktan ıkurtar- kip etmeğe başlamışlardır. 
mayı olsun :temi.ne kafidir; bu tedbir, Bu iÜne kadar müzelerden her ıee 
ekseriya su~ muhtelif noktalarda ne üç milyon dolar kıymetinde antika 
ölçmek, suyun geldiği «SU toplanma» e~ya çalınmakta imi,. 
hattı sahasmda~i r~urıa:ı ve su ka· Altıncı 'or'J·un en çok 
barmatannı daırnı bır tetkik ve kon- .1_• • 
trol altında tutmak gibi gayet basit sevdigı yemek 
bir şeydir. Şunu peık .az bir masrafla Altıncı Jorj ağabeyislııin hatıra.sına 
bu :kontrolü tesis etmek mümkün ve hürmet ede<:oğini daha 'imdiden ibaas 
binaenaleyh bu sayede halkın canmı 'etmiştir. Mesela, Sekizinci &lvard'ın 
~ ~ını da ~i bir baskın ne- Parİ9ten ~etirttiği ahcıya yol verme • 
tH:es.inde heder olmaktan kurtarmak mi,ıir. O da ağaheyim cib'i f'ransız ye. 
kolay bir lş olur~ Son facia gelip geç- ckl · · · kti 
tikten sonn. bu meselenin tekrar tari- m erını yıy.ece .r. • 
h 11_ ağmd fel!:.ı- ti b. iki' - Altıncı Jor1 en zıyade omlet yemesı· e Aanşac an, iiA.e n ır gun . . 
teessürünü taşıdıktan sonra, her va- nı aeverm_ı.;.f_. --------~' 
kit yaptığımız gıl>i, gene herşeyi unu- ~;y;t devlet te onlara yardım ede": 
tacağımızdan !korktuğumuz içindir ki, bilir. Elverir ki bu lfl 7Rpmanm lüzu
bu noktayı bir kere olsun hatıra ge- mu anlaştlmış bulunsun. İş anlaşıldı 
ti:m:ııek :istedim. Adanayı fen v.e para mı, üst tuafı .kolaydır; halkı, gelınek
kuvvetiyle müdafaa edemiyorsak, ge· te ol.an ıbir taŞkın.dan en az yirmi dört 
ne fen ve para kuvvetiyle Seyhanın saat evvel haberdar etmek, bu taşkına 
huyunu ıslaha muvaffak olamıyorsak karşı vaktinde lbazı tedbirler almak yu
hiç ı01ma7.Sa onun mazarratla.nnı tah· kanda bahsettiğimiz usul sayesinde 
dit için gözümüzü açmayı. öğrenmemiz çok mümkün ve hattl kolaydır. Ada
artık elzemdir. Onun hareketlerini ıet- na halkına bu işin üzerine düşmeği 
kik etmek için bir usul ve nizam koy- tavsiye ederim. Eğer berltes gibi. he
mamız, kÜQÜk bir büro yapmamız ika- pimiz gibi, oıllar da bu faciayı unutup 
:t'fdir. Bu büro beliti de Seyhanı ıslah giderler -ve !ihmalde devam ederlerse 

ltfe, o fenal 
Meşhur Manas efendi bir gün 

vaktin sadrizamına iftara ~ -
ti. 

Yemekten sonra, kahveler içilir
ken, misafirlerle ev sahibi aramı -
da, buan perde birunane bir şekil 
alan saçına sapan bir musahabe 
başlaclı. 

Her bfadan bir ses çıkıyor, da • 
hiliye nazırı bir hezeyan, Jeyhis • 
lim 1-şka. bir hezeyan ymnurtlu -
yor, difer vükeli da kahkahalarla 
ıfilüyorlardı. 

Manas efendinin hayretle baldı· 
iım cWeıı sadrizam: 

- Ne o, .Manas ef eneli? İpsiz sap· 
sız sözlerim.ize mi !hayret ediyor • 
sun! Hususi meclislerde baDJl 
böyle şeyler olur .. hoş ıörmeli! 

Deyince, Manas efendi: 
- Hususi meclislerde ebem.mi • 

yeti yok! Fakat meclisi hisı vüke • 
lada da hazan böyle oluyor da, işte 
o fena! cevabını verdi. 

Fransız gazeteleri yazıyorlar: Lch
Hler en az yık.anan insanlardır. Bunu 
bilen hükumet tek halkın yıkanmasını 
temin için asgari ayda bir defa yıkan
mayı mecburi hlmıftır. Hastalar, ihti· 
yarlar ve çocUklar müstesna hukcse 
birer kart verilir, bu kartlarla umumi 
hamamlara giderler, ve gittikleri kar
ta işaret edilir. Kartında i~aret olmı
ya.n1ardan ceza alınır. 

• -tr H erg oya göre hür memleket 
Sabık Kral Edvard, ne demektir? 
Moda aleminde Fransız demokrasisi buhran geçi-
Hala hükümran riyor, hürriyet elden gidiyor, diye kı-
Eski umile KTal yamet koptuğu bir sırada Heryo aü-

Sekizinci Edvard, rültü eden arkad~larından birine şu 
daha eski ismile suali sormu~: 

Şa - Hür memleket nedir} Prens rman. 
Prcn• dö Gal, vo Muhatabı kolaylıkta cevap vermi': 
yeni ad.ile de ' - Hür memleket öyle bir memle-
Vm<lloı- Dükü kettir ki orada her ferd dilediğini eer-
;aon Eamanlar• bestçe söyliyebilir. 
kadar moda mu• Heryo gülmüf ve «bilemedin azi-
cidi diye aııılrr, ve zim» dem.iş: 
lıer hareketini, - Hür memleket o memlekettir ki 
bütün Avrupa ~ orada vatandaflar~ her aklına gelip 
ee>qetesi taklid ıöz söY.leyeni aiıilemeie mecbur değil· 
edenti. lerôir. 

Son aünlerde Boşanma işiruk /span.gollar 
Vindıor Dükü- Amerikalıları geçtiler 
nün Boulogne Bir müddet e'9Vel Amerik.anin Re-
i • ıt uyonuııdan no tehrinde bopnmak isteyen çiftle. 
kalkıp da Vjya· riıı itlerinin .m•atıe ,arüldüğünG yaz. 
naya plirken, akpm remeiinl nliz. tı1ı: t _ı __ _...~1.-:-d '-.L--
1 · • Ü • d d •v f • de m.lf • 'llpUl7ua a-.ııa:uavr..&M e O~uau 
erının zenn e ye ıg 111 pzete o- ğumuza aöro Bmaloae halk. mab'ke-

kuyan, Londra aoıyeteıino memup . R mAJ,lr=-e:.bf ı--1 ,L_ 

hayranları, hemen bunu hir moda ha- meaı eno -~~ _ sö .'!~• qa.-

line ıokmutlar<lır. Şimdi huwst evler· rakacak kadar :ifi .ileri Fturmuftür. 
de ve büyük paatahanelen:le i-kemle- Bu gazctenbı yazdığına nazaran 
ler Y.erine ~alizlerin üstüne oturarak, isteyenler bet dakikada botanabiliyor· 
ienc valizler<le hazırlanan büfede çay lannıf ve ÜÇ ay zarfında bu mahk.eme
içmek~ imifler. nin verdiği kararlar 2142 adedi bul· ----·-· ... --..... ..._.. .. __.. __ 
yarın yeni bir .facianın ağır bir darbe-
sine daha uğramaktan .kendilerini kur-
tar.am.azlar. Xulai«ia Birıeıı 

muş imiş. 

10 kinunueVTelde saat 11 ile 12,45 
arasında 22 bopnma kararı vcrilmiftir. 

edecek olan müstakbel bir teşebbüs ..------------------------------------------
. için .şimdiden hazırlanması icap eden t s T E R ı N A N 
malumatın toplanmasını da temin 
eder. 

* Adananın bir hususi Vilayet idare-
si, bir de bir belediyesi vardır. Bun
lardan hangisi bu işi üzerine alsa başa
rabilir bir kudrette oJsa gerektir. Eğer 
yalnız birin.in kuı--veti ikan gelmiyorsa 
bun!ar BcU'\r\'.eilerini birl~ Gye
~i-nde gene bu i~i temin edebilirler. E
ğer kuvvetleri bu kadarcık küçük bir 
işi dahi ba.~armaya kifayet edemiyorsa 

iSTER iNANMA! 
Dün bir kadın Köpriiden Galatasarayına gitmek üze- ca da doğruca şirkete koştu. Kadın bindiği tramvayın 

r:e tramvaya b.inm.işti. Cebinde ufak parası yoktu, bilet- ve biletcisinin numarasını bilmiyordu. Şirkette ona ge 
~ye. b.ir beş liralık ~rdi. Biletci~ .de uf~~~· oe bütii.n tramvaylar depoya dönünce paranın emanet 
ğildı, derde vennek özete kadın ıçın k-estili biletın ıu.e- ~-:---:-.- bırakılma ını· ı· l~.;ı....,. •· ı-.oıı:ı 
rine parayı aldığını yazdı bileti kadına vel"di. Kadın wau~ 51 ıma 1 o ..... ~'-'Uu SfJY ~ er ve 
galiba biraz da},gm olacak ki Galatasarayına gel1ıDc:e ı-· 1 "lhlldlra geç vakit bir biletcinin {bir m~teriden gel -
rasmı istemeden tramvaydan indi. Makbuz Mlinde oiaıı m.iftir) cümlesile -490 kuruşu depoya bırak1nı~ olduğu
biletin:i de yırtıp attı ve • ...,, imeri vak'ayı hatırlayıa- mı iğrendiler. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA t 

Sözün Kısası 

Tiyatro mektebi 

!. Talu 

Bütün medeni memleketler konse::- .. 
vatuar'Jarmdan hiç de aşağı kalm1ycıJS 
ve belki de talim heyetinin ideale bağ .. 
Wığı itibarile onların fevkinde olan blJ 
müessese, üç yıl sonra milli Türk sah• 
nesinin temelini atacaktır. 

Kültür bakımından şerefli olan bıJ 
hadisede rol oynamak isteyen gençle
rin tehalükü yerindedir. Ve nefsinde 
bu istidadı gören, bu fırsatı fevte tme .. 
melidir. 

Geçen gün, benim de mütevazi bit 
işcisi bulunduğum bu yepyeni mües " 
sesenin kapısından içeriye girerkeilı 
himayesizlik yüzünden elem ve zarll" 
ret içinde ölen Ahmet Fehim gibi, J{ıİ" 
çük Kemal gibi, Otello Kamil gibi, Bİ!" 
nemeciyan ve Holas gl:>i hüdainabit 
san'at dehalarının heder olm~ C.imür" 
lerini düşündüm ve yüreğim sızladı .• 

.r~ 
----.. -·--···-··········--=·=······~ 
Biliyor musunuz ? 

1 - İstanbul için yazdığı bir kasi ' 
dede: 

Bep hilkatin etvan pesendidei rn~ 
b11J'f 

Derler ki biraz dilberi bimihrü ~ 
fadı1'1 

mısralarını yazan kimdir? 
2 - Gogol kimdir? 

3 - Portekizde kaç tane cManoel' 
isimli kral hükümran olmuştur? 

\Cevaplan Yarın) 

* Dünkü Suallerin Cevaplan: 

J - Andronicus çok eski Latin !iail'"' 
leri.nden biridir. 

2 - Budistlerin peygamberi 
Buddanın ikinci ismi Gotamadır. 

3 - Kleber bir Masonun oi:(Iudllf• 
Strazburgda doğmuştur. Fransır. inkl" . . 
labı ordusunun meşhur generanerıll 
dendir. Napolyonla birlikte Mısırcı ~.i~ 
miş, Mısırda Napolyonun vri· . .1.~~ .. 
yapmış, bir memtük tnrafmtlr.n ~ •• J:.ı 
rülrnüştür. 



Seylap felaketzedel.erine nakdi 
muavenet 80 bin lirayı bulacak 
Şimdiye kadar yalnız Adanada 14.335 lira teberrü 

tdildi. Bu miktarın 50 bini bulacağı tahmin ediliyor l 
· Adana, IQ (Hususi) - Havalar 1yi Adana J!) (A.A.) - Şimdiye ka
~ittiği için 8U baskınına uğrayan yerler dar feyezan yüzünden' Adanada hasıl 
kurumuştur. olan zayiat şu suretle tesbit edilmiştir: 
l Xızılay, cami ve çadırlarda oturan- Polis mıntakasında ve şehir dahi-
kara sıcak yemek, çama.şır ve mahru- linde belediye taksimatına göre yedi 
•at dağımakta devam etmektedir. Kı-
~ ı mahallede 44:> ev yıkılmıştır. Bu ev-
k~ ayın şimdiki binası müracaatçılara lerde zarar gören nüfus miktarı bü-
.ıfayet etmediğinden komisyonlar Par 
~~ binasında çalı.5mağa başlamışlarci1r. yük küçük 1 :mn kişidir. 
11er taraftan para, çamaşır , yakacak Jandarma mıntakasında ve beledi
f:hnektedir. Adanadaki teberrüat ye- ye hududu içinde bulunan 12 köyden 

Unu 14335 lirayı bulmuştur. Bu ra- ekserisi sazdan yapma ve bir kısmı da 
karnın birkaç güne kadar yalnız Ada- kerpiç olmak üzere 801 dam yıkılmış
:~da elli bin lirayı bulacağı tahmın €- tır. Buralarda büyük küçük 4050 nü-
ılrnektedir. Dışarıdan gelecek o:an fus zarar görmü~tür. 
~ardımlarla nakdi muavenet mikdan- Şehir dahilinde 400 nüfusun evle-
ll.ın 80 bin lirayı bulması çok muhtc-
tneldir. Nafia Fen heyeti setlerde icap ri yıkılmadığı halde eşyaları selden zi.r 
~den tetkiklerini yapmıştır. Heyet bir yaa uğramıştır. Bunlar ianeye muh
laç güne kadar raporunu hazırlayacak taçtır. 
tr. Bazı evler peyderpey çökmekte ol-

Fuat duğundan bu yekuna 100 evle 500 nü-
'Yıkılan Evler Ve Açıkta Kalanlar fus ilave edilebilecektir. 

SON POSTA 

Almanya 
Hazırlanıyor 

Arjantin buğdaylarından 
stoklar vücude getirildi 

Paris, 19 (A.A.) - Oeuvre gazete
sinde Madam Tabouis, Almanyanın 
Arjantin buğdaylarından stoklar vü
cude getirmesi ile bundan 22 sene ev 
vel Almanya tarafından yapılmış ha
reket arasında bir benzerlik görmek 
tedir. Diğer taraftan bu gazete, Heli· 
goland denizaltı limanının inşası hu· 
susunun ikmal edilmiş olduğunu 
Berlinden istihbar etmiştir. Adaya 
mühim mikdarda malzeme gönderil
miştir. Adaya girilmesi yakında me
nedilecektir. Bundan başka, Morder
ney adasında Almanyanın deniz tay
yarelerinin en büyük üssülharekesi 
vücude getirilmiştir. 

Hububat piyasasında rörülmemiş 
bir tereffü 

Şikago, 19 (A.A.) - Hububat bor 
sasında sekiz seneden beri görülme
miş bir tereffü kaydedilmiştir. Mu
ameleler, bir rekor seviyesini bul
muştur. Buğday, 1,40 dolardır. Al· 
manyanın 3 7 ve İtalyanın 80 milyon 
ton buğdaya ihtiyacı olduğu söylen
mektedir. 

Sabık Kral 
sinir buhranları 

geçiriyor 
Dük dö Vindsor'a Avusturya· 

daki f8loaunda biri beyaz_, diğeri 
mavi ve sarı iki oda hazırlanıyor. 
Madam Simpson'un Kan' da bir 
mağazaya girif i ,ehri ayaklan
dırdı. 

İngiliz gazetelerinde okunduğuna 
göre geçen gün yanında iki polis ha· 
fiyesi, etrafında bazı polis memurları 
olduğu halde öte beri satın almaya çı
kan Madam Simpson'un biT tuhafiye
ci dükkanına girişi Kan şehrinde gü
nün mühim hadisesi oldu. 

Halk Madam Simpson'un otomobi
lini görünce, tarihi kadının mağazada 
olduğunu anlamış ve kalabalık bir me
raklı kafilesi dükkanın önünde birik
mişti. 

Madam Simpson dışarı çıkarken 
polis hafiyesi ile dükkan .sahiplerinin 
arkasına saklanmak meclmriyetinde 
kaldı, adeta muhasaraya alınmış olan 
otomobiline binemedi. Bu vaziyet kar
şısında polis hafiyesi civar karakoldan 
imdat ist~mek mecburiyetinde kaldı. 
Jandarmalar geldi, halkı dağıttı ve Ma· 
dam Simpson koşarak otomobiline bin-

Romada anlaşma 
temayülleri arttı 

Yeni kadın 
hakim muavinleri 

!..----b--b-------...: di. Bir a anın Halk günün kadınını alkışladı, me.-

~usolini mevcut ihtilafları Adliye terfi listesi hazırlan- k 
raklılardan bazıları mağazaya hücum 

Kor unç intikamı etti: Madam Simpson'un neler aldığı-

diplomasi yolile dı, beş Bayan hakim Çocuğu öldürülen bir baba 
16 Japonu öldürdü hailedecek muavini oldu 

h' Roma 19 (A.A.) - Siyasi müşa
Clıtl~r, Romanın beynelmilel vaziyetin
lkı gerginliği izale etmek arzusunda 

J() duğunu beyan etmektedirler. 
L· Bu müşahitler, M. Musolini'nin dün 
ıttoria 'da sulha davet mahiye· 

tinde telakki edilebilecek bir nutuk 
~Öylerniş olduğunu ehemmiyetle kay· 

etrnektedirler. Düce, ortada mevcut 
~lan vahim meseleİerin normal yol-
1.,a.n Yani diplomasi yolile ha1ledilmesi 
a.~ırngeleceğine işaret etmiştir. 
, Aynı müşahitler, İtalyan gazetele

•1.~in İspanya işlerine karşı alakasızlık 
:?stermekte olduğunu işaret etmekte-
.1rler. Bundan başka gazetelerin Fa

~Iıtn ile 'komünizm arasındaki müca
l eleye dair her gün yapmakta olduk
arı neşriyat sona ermiştir. 
t Gazeteler, Akdeniz hakkında fngil
l~re ile İtalya arasında aktedilecek iti· 
d~fa büyük bir mevki tahsi · etmekte-
ırler. 

lngiliz, ltalyan, Fransız Anla,maaı 
. londra 19 - Daily Mail gazetesi

lıın bildirdiğine göre, İngiltere ile İtal
h arasında prensip itibarile bir anlaş
ftıaya şimdiden varılmıştır. Ayni za
ttıanda Fransa ile ltalya arasında bir 
lnJa ma ihtimali de mevzuu bahsedil
bıc~tedir. 

Akdeniz Anl-.maaı 
londra 19 (A.A.) - Röyter ajan

~tıa. göre, lngiltere ile İtalya arasında 
ılbaşından evvel bir Akdeniz paktı

tıın akdine intizar mümkündür. 
I Röyter, büti.\n görü~ ihtilafları hal
Cdildikten sonra anlaşmanın gelecek 

•ene ,. · ... ·· 1 d 
d 

mer ıyete gırecegı muta easın a-
lt. 

Yeni lngiliz 
l<ralının unvanları 

J Londra tn (A.A.) - Kral altıncı 
Orj tahta çıktığı tarih olan 11 kanunu

:vve)denberi bahriye silahendazları
t ltı baş albayı donanma amiralı ve ka
~ ~e. hava ordularının mareşalıdır. 

9 
kııınci Edvard da bu ünvanları ta-

1tnıştı. 

Antrepolar talimatnamesi 
l Ankara, 1!) (Hususi) - Antrepo-
at ir· . b' 1· h 1 ~ ,..ın yenı ır ta ımatname azır an-
tı ·~ktadır. Yeni talimatnamede tesisat, 
lelı~uneolerin alınması, ve tahlil şekil
~ tı hakkında da yeni hükümler var-
it, 

Ankara, 19 (Hususi) - Adliyede 
terfi müddetlerini doldurmuş olup ta 
terfi edeceklerin listeleri hazırlanmak 
tadır. Müsteşar Hasanın riyasetindeki 
komisyon bugün de toplantılarına de
vam ederek hakim ve müddeiumumi
ler arasında terfi ve nakil listclerile 
meşgul olmuştur. Yeni liste şudur: 

Hukuk mezunu Belkis Adana, P:ra
ye Akhi.sar, Hadiye Edirne, Enise Po
latlı, Ayşe Geyve aza \'e haklın mua
\'inliklerine, İstanbul hakim namzedi 
Ayşe Bursa hakim muavinliğine, Mü
hiye Gelibolu, Vecize Balıkesir icra 
memurluğuna, Saadet Kastamonuya ta 
yin edilmişlerdir. 

Silvan müddeiumumisi Suphi Tor -
bali müddeiumumiliğine. Vize müdde
iumumisi Süreyya, Mudanya müddei
umumiliğine, Ankara hakim namzedi 
Ahsen Islahiye sorgu hakimliğine, hu 
kuk mezunlarından Edip Bileciğe, Er
zurum sorgu hakimi Fethullah Urfa 
hakim muavinliğine, Hukuk mezunlı:l-

Sao Paolo, 19 (A.A.) - Sao Pa· 
olo'nun bir varoşunda dün feci bir ha
dise olmuştur. 

Brezilyalı bir çocuk, bir Japonun 
bahçesinden bir iki meyva çalmış ol· 
duğundan bahçe ~ahibi olan Japon ~o
cuğu bnlta ile dövmüş ve müthiş su
rette sakatlamıştır. 

Bununla beraber çocuk sürüklen
mek suretile evine kadar gelmiş ve 

babasına başına geleni hikaye etmiş 

ve ölmüştür. Bunun üzerine kederin· 
den ve hiddetinden deli gibi olan ba
bası eline bir tüfek alarak sokağa fır· 

lamış ve rastgeldiği Japonu öldürmüş
tüı:,. Ölen Japonların miktarı on altı
dır. 

Bir genç sevdiği 
Kızı vurdu 

rından Sıtkı, Erzurum sorgu hakimliği K t•ı k d kt 
ne Polatlı hakim muavini İhsan, Çu- a 1 • iZi vur . u an s.onra 
buk sorgu hakimliğine, Urfa sorgu ha- Cahıde benı affet dıye 
~~mi Mithat, ~ub~orlu sorgu hakimli- ag"lamışhr 
gınc, Kırklarelı hakim namzedi 1\foh-
met, Urfa sorgu hakimliğine Reşadiye 
sorgu hakimi İbrahim Zara hakim mu 
avinliğine, Kastamonu hakim namıedi 
~hmet, Reşadiye sorgu hakimliğine, 
I~s~niye sorgu hakimi Ka<iım, Nizip 
hakım muavinliğine Ordu icra memu
ru Gevher Ordu hakim muavinliğine 
tayin edilmişleroir. 

İhracatçıların 
Ruhsatnameleri 

Balatta .J\alpakçıçeşme sokağında 24 
numaralı evde oturan Sadun isminde 
bir genç nişanlısını kalbinin altından 
vurarak öldürmüştür. Sadun 24 ya • 
şındadır. Nişanlısı Cahide ise 18 ya -
şındadır. Bu iki genç dört senedenb~ -
ri sevişmekte imişler. Her zaman be
raberce gezmeğe gittikleri gibi Sadun 
nişanlısına bayramda da ge7Jnek tek
lif etmiş, fakat Cahide bu teklifi ka -
bul etmemi~ bundan muğber olan Sa
dun genç kızı öldürmüş ve sonra da 
üzerine kapanarak, cCahide beni af
fet» diye ağlamağa ba~lamıştır. 

Cahide annesi ve babasile nişanlısını 
ziyarete gelmiş odada beraber otuc -
dukla ı·ı sırada Sadun Ca-hidenin an -
nesile babasının bir aralık dışarıda 
bulunmalarından istifade ederek bu 
cinayeti yapmıştır. Sadun polise ken
di les1im olmuştur. 

Ankara 18 (Hususi) - İhracat ta
cirlerinden ruhsatname aranmasına 
başlandığından tatbikatta müşkülata 
uğranmaması için İktısat Vekaletile 
Gümrükler arasında noktai nazarlar 
teati edilmiş ve mutabakat temin edil
miş olduğundan bu ~rada bazı banka
ların müracaatları da halledilmistir 
Tacirler tarafından t~rhin e~ilmii 

0
: .................... V.E·F··A~T····· .............. . 

lan malları b- .kalar ıhraç ettıklerı sı-
d h b 11 h k

"k ~ki l}ehreminlerinden ~ehir Meclisi reis 
ra a ru sat name u ına arın a ı i 1 . . , . - - .. . . 1 ·ı · l ·ı lekılı 1 evrık Turegun'un rdıkası ve Elek • 
s 1ı >ı o an ı nacatçıdcn aranacaktır. hik şirkeU miihetıdislerindt'n Rdik ı·ure • 

Çank 'yrek ha a mevkuf 
Şanghay, rn (A.A.) - Sianfu'dan 

gelen bir telsiz telgrafa göre, Maresal 
Çankayşek, bu ak~am henüz serb~st 
bırakılmamış bulunuyordu. 
...... -r;iı;:;;;;;;;~·bi~··k~~··;ü~~·····k;d~·; 
lstanbula gönderilecektir. 

ı;iin Ye Sular idaresi abonman kalemi ~eri 

Ihsan Tiırcgün'lin validesi, avukat Ziya 

Karnca ,.e Osman Kol:ıtm kayınvalide-.i 

Feride 'J'iiregüıı vefat etmiştil' 

Ccıııı ıesi pazartesi 11,30 da C:ilıa nı:ir t'ad

<lthindeki evinden kaldml:uak Cihangir 

( amiinde namazı kılındıktan ı;onra t'eri -

köydeki aile makMrine tevdi olunacaktır. 

nı, senebaşı dolayısile Sabık Krala bir 
şey alıp almadığını ısrarla sordular. 

* Enzesfeld satosunda bulunmakta 
olan Sabık Kraİa bir günde üç yüz ki· 
şi telefon etmiş, sıhhatini sormuştur. 

Söylendiğine göre Sabık Kralm 
son günlerde geçirdiği büyük heyecan, 
sıhhi vaziyeti üzerinde büyük bir ak
sülamel vücuda getirmiştir. Etrafında· 
kiler Sabık Kralın bir sinir buhranına 
tutulmasından endişe etmektedirler. 
Geçen gece hiç uyumamış, ilaç almak 
mecburiyetinde kalmıştır. Maamafih 
umumiyet itibarile sıhhi vaziyeti nor· 
maldir. 

* Şatoda, pek yakında gelecek olan 
yeni bir misafire hazırlık yapılmakta 
dır. Biri beyaz diğeri mavi ve sarı iki 
oda hazırlanmıştır. Eski antika mobil
yeler, Viyanadan getirilen yenilerle 
değiştirilmektedir. Beklenilen misafi· 
rin bir kadın olması ihtimali vardır. 

Kralın sıhhati müsaade ettiği tak
dirde şatoda eğlenceler tertip edilmesi 
düşünülmektedir. 

Madam SimpM>n Kan Şehrinden 
Ayrılmadı 

Kan lf) (A.A.) - Madam Simp
son'un burada bulunduğu ve Kahire
ye gitmemiş olduğu haber verilmekte· 
dir. Madam bir hafta daha hiç olmaz
sa kanunusaniye kadar burada kalmak 
niyetinde olduğunu bir kere daha söy
lemiştir. -------------------
Mektep talebeleri 
Sıkı bir inzibat 
Altına alınacak 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

larında teessürle kaydetmiştik. Gaze· 
temizin bu mesele etrafındaki neşriyatı
nın ehemmiyetle karşılandığını mem
nuniyetle ö~rendik. Bu gibi uygun
ı;uzlukların önüne geçmek için icap e

den tedbirler alınını~. mekteplerde bu 
işle alakadar olmak üzere birer komis
yon teşkil edilmiştir. 

Bu komisyonlar emniyet müdür· 
lüğü ile temaslar yaparak her tarafta 
ve her umulmadık yerlerde teftiş ve 
tetkikler ynpacak ve bu kabil talebele
rin kurtarılması için azami gnyretle 
çahr.caklnrdır. 

Emniyet müdürlüğü mektep idare
lerinde teşekkül eden hey'etlerle bir
likte çalışmak üzere her mektep emri· 
ne liizumu kadar polis verecektir. 

Polis, mektepli olmadığı halde 
mektep ~ıyafetile gezenler hakkında 

Sayfa :, 

• Romanyad;ı 
siyasi f aa/iyeı 

• Çehoslovahıada 
Alman meselesi H arici siyaset sahasında humma· 

1ı faaliyet gösteren memlekd· 
!erden biri de son günlerde Romanya 
olmuştur. Bir müddettenberi devam 
eden bu faaliyetin saikleri hakkmda 
insan kendi kendine birtakım sualler 
sormaktan nefsini menedemiyor. Bu 
mukaddGr sualin cevabını alabilmek 
için, bir nebze, arkaya bakmak fay
dasız değildir. O zaman görülen man
zara şu olur: 

Muayyen bir hedefe doğru müttefik 
lerile beraber yürüyen bir Fransa ve 
onun karşısında, Versay muahedesinin 
çetrefil şebekesinden kurtulmaya ça· 
lışan bir Almanya. Filhakika o zaman 
Almanya Cemiyeti Akvamın azası bu
lunuyor ve Versay muahedesind~n ya
kayı sıyırmaya matuf olan hareketle
ri, Cenevrenin mürakabesinden kur
tulamıyordu. Diğer tarafta Habeş me
selesile meşgul olan İtalya Merkezi 
Avrupa işlerile hemen hiç meşgul ola
mıyordu. Birkaç sene içinde bu vazi
yet baştanbaşa değişti. Cenevreden ay
rılan Almanya, Versay muahedesinin 
çemberinden de yakayı sıyırmanm im
kanını buldu. Ve bütün dünyada kuv
vetli bir siyasi taarruza geçti. İtalya 
ise, bazan bir rakip gibi, hazan da biı 
müttefik sıfatiyle Almanya ile ayni 
yola koyuldu. Romanyada göze çarpan 
bu faaliyet, bir ara, bu kuvvetli taar· 
ruz karşısında gevşer gibi görünen 
Fransa ile ittifakın kuvvetlendirilme
sine matuf bir adımdır. Veyahut man
zaranın müşahedesinden hasıl olan in
tıba, şimdilik bundan ibarettir. 

* Bir parça coğrafya bilenlerin dahi 
ma!Umudur ki Çekoslovakyada mühim 

bir Alman kitles' 
Çekler ve vardır. Kesif bir 
Almanlar akalliyet teşkil e-

den ve diller:n: 
memleketin resmi lisanı arasına sok
maya muvaffak olan bu kuvvetli kitle, 
Çekoslovakyayı her zaman düşündü
ren bir mesele olmuştur. Almanyada 
Nasyonal Sosyalizm iktidar mevkEne 
gelmemişken, Çekoslovakyanın endi
şesi daha kuvvetli idi. Çünkü bu Al· 
manların cümlesi Almanyaya iltihakı 
istiyorlardı. Fakat, şimdi bunlardan 
bir kısmı, bizzat Nasyonal Sosyalist Al 
manya için şayanı arzu olmıyan unsur
lardır. Diğer bir kısmının içtimai aki • 
deleri, resmi Almanyaya muvafık gö· 
rünmüyor. Bu sebeple Çekoslovakya
nm, kendilerile davalı bir halde bulun· 
duğu Almanların adedi, mantıkan a· 
zalmış oluyor. Çekler, bu Almanlara, 
bir nevi ademi merkeziyet vermek su· 
retile Çekoslovakyayı müzmin bir hal· 
de devam eden Alınan meselesinden 
kurtarmak istemektedirler. Fakat Al
manların akalli istedikleri, İsviçrede· 
ki akalliyetlere yapıldığı gibi mutlal< 
bir lisan ve kültür muhtariyetidir 

Selim Ragıp 

Ekmek buhranı 
başgösterdi 

İstanbulda geçenlerde bir kere ol -
duğu gibi yeni bir ekmek buhranının 
baş göstermesinden korkulmaktadır. 

Bu endişe şu sebepten doğmaktadır: 
Son haftalar zarfında Avrupaya faz

la miktarda buğday ihraç edildiği için, 
buğday piyasası bir kaç gündenberi 
yükselmeğe başlamıştır, bu vaziyet 
karşısında ayni zamanda narhı da 
yükseltmek icap edeceği fikrinde olan 
ekmekçiler narh komisyonunun haf . 
tada bir kere içtima etmesi dolayısile, 

içlima gününe kadar, zararına ekml!k 
satmak istemiyeceklerdir. İhtiyaçtan 

az ekmek çıkardıkları takdirde, buh -
ran gene bir emri vaki olacaktır. Dün 
Küçükpaznr ve Unkapanı tarafların . 
da ekmek bulunamamıştır. 
d-; ·t~kh;;t y~p;~~ktır.' . . ~. • ' ' 

Maarif idaresi mektep talebeleri
nin muhakkak surette her zaman res
mi kılıkla gezmelerini temin etmek Ü· 

zere mektep müdürlüklerine sıkı emir
ler vermiştir. 



4 Sayfa SON POST,._ 
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Bir sahte davası 

Bir noter katibi ile bir avukat ve diğer dört maznun 
davada mevkufen ınuhakeme ediliyorlar 

Ağır ceza mahkemesinde dün bij- ı misyoncusu olduğunu söyleyen şahit 
yük bir sahtekarlık davasının rüyeti- Kiryako ölen Savanın okuyup yazma
ne başlanmıştır. Suçlularının mevkuf ' sı olmadığını hatta A yı bile yazama
bulunduğu bu duruşmaya büyük bir dığını söylemiştir. Avukat Necmi Sa
ehemmiyet verilmektedir. Suçlular kıp Savanın işile doğrudan doğruya 
Beyoğlu altıncı noteri eski katibi Şe- meşgul olmadığını, Savanın okuyup 
fik, avukat Meleti Bodosaki, Ali Hay- yazması olmadığını, hatta gözlerinin 
dar, Mahmut Lütfü, Rifat ve Nazmi ol- bile ihtiyarlık dolayısile iyi görmediği-
mak üzere altı kişidir. ni anlatmıştır. 

Davanın mevzuu şudur: Bundan 1 Müddeiumuminin tahkikatında za-
iki sene evvel Sava isminde zengin bıt tutmuş olan bayan Nezihe ve Mü
ve kimsesiz bir Rum lstanbulda ölmüş nire esasa dair bir şey bilmediklerini 
ve terekesine varisleri çıkıncaya ka- bildirmişlerdir. 
dar hükumet vaz'ıyed etmiştir. Avukat Osman Vefik bir gün ken-

lddia olunduğuna göre maznunlar- disine Ali Haydarın vekaletini alması 
dan Ali Haydar ve arkadaşı Mahmut için Mahmut l.iitfünün yazıhanesinden 
Lfıtfü, avukat Bodosakinin yardımile avukat Bodosakinin telefon ettiğini, 
ve noter katibi Şefiğin delaletile sah- bilahara Ali Haydarın vekili sıfatile 
te olarak noterde ölen Savanın imzası- Beyoğlu 4 üncü sulh mahkemesinde 
nı takliden kendi lehine alacak senet- , duruşmaya girdi,;ini fakat kendisine 
leri tanzim etmiş ve bunları Savanın verilen senetlerde şüpheyi mucip bir 
terekesine vaz'ıyed etmiş olan Beyoğ- şey görmediğini söylemiştir. Gene ay
Ju 4 üncü sulh hukuk mahkemesine ni şahit mesele patlak verdikten ve 
ibraz ederek terekeden matlubunun müddeiumuminin iddianamesi maz
verilmesini istemiştir. Rifat ve Nazmi nunlara tebliğ edi1dikten sonra Bodo
de bu senetleri şahit sıfatile imza et- sakinin: 

miş görünmektedirler. - Vicdan azabı duyuyorum. Bu 

Hukuk 
Talebesinin 
Sevinci 

Hukuk Fakültesinde dört aenelik 
tedris usulünün ikinci sınıfa teşmil o· 
lunmaması Kültür Bakanlığınca kabul 
olunmuştur. Keyfiyet bir kaç güne ka
dar rektörlüğe resmen bildirilecektir. 

Bugün hukuk fakültesi ikinci sınıf 
talebeleri bir toplantı yaparak kanuni 
yollar dahilindeki müracaatlarını ka
bul eden Kültür Bakanlığı yüksek ma
kamına, yüksek tedrisat Genel Direk
törlüğüne şükran telgrafları çekmeğe 
karar vermişlerdir. 

Talebe yeni karardan istisna edil· 
melerinin şerefine pazartesi günü fa
kültede bir çay tertip ederek kendile
rine bu hususta yol gösteren Rektör 
Cemili ve Dekan Sıddık Samiyi bu ça
ya davet etmeği kararlaştırmışlardır. 

iktısat odaları 
yeni usul ilk olarak 

lstanbu) Ticaret Odasında 
tatbik edilecek 

Ticaret Odalarının ıelahına İstan
bul Ticaret odasından ba,lanacaktır. 
Bu hususta hazırlanan kanun layihası 
yakında meclise sevkedilecektir. Oda 
adetleri azaltılacaktır. lbka edilecek o-

Dünkü celsede maznunların hepsi işden Nazminin haberi yoktur. Eğer 
mevkufen hazır bulunmuşlardır. Mü- serbest bırakacaklarını bilsem müdde
clafaa mevkiinde avukat Sadi Ziya ve iumumiye bu hakikatı söy]erdim. de-
Besim Şerif yer almışlardır. di w ini ilave etmiştir. dalar da mahalli ihtiyaca göre teşkil e-

Kiryako, Nezihe, Münire, avukat g Muhakeme gelmeyen şahitlerin ih- dilecek, 0 şekilde değişiklik yapılacak-
Necmi Sakıp, avukat Osm3m Vefik şa- zarına karar vermiş, duruşma başka tır. 
hit olarak dinlenmişlerdir. Emlak ko- bir güne bırakılmıştır. Bugünkii teşkilatta bir çok ticaret 

Edirne hattı 
Yeni yılbeışından itibaren 

Devlet tarafından 
işletilecek 

Şark Demiryolları işletme malzeme
t ini hükumet hesabına devir alacak o
Jan hey'et bugün Ankaradan İ!tanbula 
gelmiştir. Bu hey' et Devlet Demiryol
Jarı umum müdür muavini Cemal Hi
dayetin riyaseti altındadır. Devir işi 
ay b~ına kadar ikmal edilecek ve bir 
kanunusani tarihinden itibaren bu hat
tı Devlet Demiryolları idaresi işletme
ac başlayacaktır. Bu hat, umum mü
dürlüğe bağlı işletme müdürlüğü şek
linde idare edilecektir. 

Şimdiki idarede çalı~an ecnebi me
murları hat yeni ~eklinde işlemeğe baş
layınca vazifelerinden çekile çekile 
yerlerini Türk memurlarına bırakacak
lardır. Hiç bir Türk memuru açıkta hı-

Dolu v yagmur ve 
---

Silivrikapı ve Uzunyusuf 
mahallelerjni sel bash 

Dün akşam hava birdenbire boz
muş, şehrin muhtelif semtlerine dolu 
yağmıştır. Dolu yağı~ı bazı semtlerde 
pek şiddetli olmuş, camlar bile kırıl
mıştır Evvelki gece de sağanaktan boşa 
nırcasına yağmur yağmış, bu yağmur 
da Samatyada Silivrikapı caddesinden 
geçen ve Şehremininde Uzunyusuftan 
geçen ana lağımları tıkamış, sel suları 
sokakları istila etmiş ve evlerin alt kat
larına sular girmi~tir. Mahalle halkı 
suların istilasından dehşete düşmüşler 
ve derhal telefonla zabıtadan ve itfai
yeden İstimdat etmişlerdir. İtfai müf
rezeleri sabaha kadar uğraşarak suları 
boşaltmışlardır. Çok şükür hiç bir ka
za kaydedilmemiştir. 
;~kıİ~;;;c~k,~·biİa·k~~i-s_y_e_nT-;;;;;"u-;- alı-
nacaktır. 

KOçOk Haberler 
Ticaret Odası Sanayi Şubesi Ufvediliyor 1 Tahlil i çin Na~ıl Nümune Alınacak 
Geçen senedenberi ~kkül eden ve Ti- Şehrin sıhhi bakımdan kontrolü için bak-

caret odasına bağlı olarak idare edilen Sa- kal vesalr havaylci zaruriye dükkAnlarından 
nayl ıubesi yenl sene bütçesi tasdik edllir- belediye zabıtası marifetlle alınan nümune
ken lağvedilecektir. Bu §tıbenln işf rene es- !erin mühürlenmesi alAkadarlanna blldinl-
kisi ~lbl oda tarafından idare edilecektir. mlştlr. , 

Çamaltı Sofra Tuzlan 
Bu nümuneler belediye zabıtası tallmatna

Ankarada bulunmakta olan Çamaıtı tuz- mesinln 518 inci maddesine nazaran muame
lası müdürü Sezal temaslarını blUrerek İz-
mire dönmüştür. le göreceklerdir. Ayrıca tutulan zabıUarda da 

bu cihet tasrih edllecektlr. 

odalarının mevcudiyeti lüzumsuzdur. 
Bu odalar kaldırılırken yerleri boş bı
rakılmıyacaktır. 

Buraları adedi azaltılacak odalara 
bağlı birer mıntalca adı alarak idare 
edilecektir. 

Diğer odaların alacakları şekiller 
ancak lstanbul Ticaret Odasının ısla-
hından ve alınacak 
belli olacaktır. 

neticeden sonra 

Bu husustaki kanun layihası hazır
lanırken Avrupanın mütekamil mil
letlerinde cari olan ve iktısat odaları 
adı verilen teşkilat projeleri getirilerek 
gözden geçirilmiştir. Yeni kurulacak. 1 

şeklin bunların en mütekamiline örnek 
olacak fekilde ve mahalli ihtiyacı kar
'ılayaca.k tarzda yapılmasına çalışıla
caktır. 

Ticaret odası adı iktısat odasına 
tahvil edilecektir. 

------
İstanbul Türk Kaşu Şubesi 

İstn.nbul Türk.kuşunun açılış töreni 23 bl
rincikfınun çarşamba günii saat 17,5 de Türk 
Hava Kurumu İstanbul Merkezi binasında 
yapılacaktır. 

Humt ı;ene 
l !SO~ -ı cı Kanun 
7 

T A · VIM 
1 inci KANUN 

20 
Rc-s nI sene 

lWd 

PAZAR 

Arabi ıene 
ıaoo 

Kasım 
43 
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Şevval \ u Yeni Bir Orta Mektep · • U. 5 .:>. • Lazam bir şekilde çalıştığı ve mübbn miktar- ı 39 12 Dl 
da sofra tuzu imal ettiği için sene başından Nişantaşında mevcut orta mektep binası- 7 22 6 ~ 

Tuzladaki ince sofra tuzu fabrikası mun-

"' • Ö • ' lı r"dı Akşam Yttdl 
tuzları piyasaya çıkarılacaktır. Tuzlada bü- orta mektep yaptırılması Maarif Vekaletin-

Birincikinun 20 

Modern uçak sergisi açıldı 

Serfic!.on bir köşe 
Dün Taksimde, Türk.iyede ilk de-ı Asri bir tayyare meydanının da bli 

fa olarak bir modern uçak sergiei açıl- ufak fakat gayet güzel nümunesi yaı 
dı. Amerikada senelerce tayyarecilik pılmıştır. 
tahsil etmiş olan Bay Yalçınkanat'la Bundan başka çocukların, uçan b 'ret 
şeriki tarafından açılan bu sergi dün, küçük tayyareyi kendi kendilerin • na.
bir çok kimseler tarafından gezilmiş- sıl yapabileceklerini nümunelerl<! ,,e 
tir. yazılarla mükemmelen tarif ede ı en• 

On beş gün kadar herkese açık bu- teresan bir köşe de bulunuyor. 
lundurulacak olan bu sergide, tayyare- Bu oyuncak tayyarenin tamamell 
ciliğin tarihi, ve icadından bu güne ka- yerli olan bütün malzemeleri de se. gide 
dar geçirdiği bütün tekamüller mü- satılmaktadır. «Afacan» adı ve•i)eflı 
kemmel bir surette göalerilmiştir. lca- bu oyuncak tayyarenin, küçiık çocuk' 
dından şimdiye kadar meydana getiril- larda çok alaka uyandıracağl sanılmak• 
miş olan bütün tayyare çeşitlerinin tadır. . 
birer küçük modelleri yapılmış, munta- Sergi, tayyarecilik ve tayyareciliğı? 
zaman sıralanmı~tır . tarihi hakkında kolayca fikir vermesı. 

Sergide, Man~ı. Bahrimuhiti ilk de- ve gerek halkta, gerek çocuklarda t~t· 
fa geçmeye muvaffak olan tayyareci- yare sevgisinin genişlemesine vesıl.e 
!erin isimleri, ve tayyarelerinin birer olması bakımından, şayanı takdir bıt 
küçük modelleri de vardır. teşebbüsün eseridir. 
c:::~===========c:========================-\-=====================-~ 
Kadıköyünde iki tramvay kazası 

Vatman Hayrinin idaresindeki 
tramvay arabası Kadıköyde Söğütlü 
çeşme caddesinden geçerken Kurbağa
lıderede oturan Seyfiye çarpmıf, ağır 
surette yaralamıştır. * Gene Söğütlü çe~me hattında bir 
başka kaza olmutı, depoya giden bir 
tramvay bu hatta işleyen diğer bir 
tramvaya çarpmıf, bu sırada ikit ram
vayın arasından geçen Haydarpaşa 

lisesi talebesinden Seyfi ayaklarından 
yaralanmıştır. _ ....... _.._..., _____ _ 

Server Bedi 4ml-.. 
CUMBADAN 
RUMBAYA 

Saf ve temiz bir aşkın heye
canlt maceras1. Kış geceleri 
lezzetle okunacak resimli ve 
~00 sahifelik aile romanı. 

Fiab 100 kuruştur. 

Kanaat Kitabevi 

rıı~ntıuı !tltd111nl 

~ıhirTiyatrosu 

111111111111111 

11...111 

lllUllll 

Şehıı . ıy trosu 
1 8,rJCbBŞI 

dram ı..ısınında 

20 - 1:! - 936 
gündOı saat 15.30da, 
akşam saut 20.30 da 

BABA 

Fransıı. 1ıyalro::ıu 
Operet kı.; ında 

gOndOz sant 15.SOda, 
akşam saat 20.30 da 

L E Y L A ve M E C N U H 

- ·Ciiıİiye · ~~- inh;~;iy;-·;~tit~h;~;;.-

Dr. ÇIPRUT 

Yeni çöp istasyonları 
Belediye tarafından Unkapanınd~ 

yapılan çöp istasyonu binası inş:ıntı 
ikmal edilmiş ve istasyon kuJlanılrna• 

ğa başlamıştır. . 
Yeni istasyonda arabalaT çöpleri bıt 

taraftan getirip dökmekte ve diğe" tn
raftan gelen kamyonlar da arababrııı 

bıraktığı çöpleri alıp götünnektedirlet· 

Belediye şehrin muhtelif bir kaÇ 
yerinde bu kabil bir çok istasyonlar da;' 
ıha vücuda getirecektir. Bunun için d~ 
tetkikler yapılmaktadır. .. ...... 

ANKARA 
Futbol maçları film\ 

BugUn Programa Ua.ve ularak 

iPEK ve 

MELEK 
sinemalarında gösteriliyor. Ankara 

stadının açılma töreni 

Fenerbahce • AnkaragDcU 
Galatasaray ve Altınord ll 

klOplerimlzin nıaçlan 

Taksimde- Maksim 
varyete lıyalrosunda 

Halk Opereti 
Bu nkşnın 21 de 
Matine 16 da 

ZOZO D ALMA& 
ve TOM A h OSLA 

HALiME 

----·-·.---

~yotlu, R~ .efarethane&i 11r,.,11nda Posta 
aokatı Mey~net arartıınanı. Telefon: 43353 

c::=~~=========~===~==================~ 
BugUn T O R K Slnemaaında : , 

JAMES CAGNEY ve PAT O'BRIEN 

1 ş T E B A B B 1 Y E L 1 L 1 B 
lUbaren bu fabrikanın istihsal •tti~i so!rn nın arkasında büyük ve tam techizatlı bir 

1 
k 1 t 1 t 

- . 1 2's· ~· ı ··'s· ·_'· •·· ' .. :;. yük bir elektrik santral tesl8atı yapılacaktır. ce arar aş ırı mış ır. _ ., ., .,., 
İktısa& Yekillnin Te&kikJeri Mezk\lr mektebin inşa.sına yakında baş- (Fransızca) flılveten : .ElU .. EH dünya haberleri 

... 1~ 11 14 a1 ıli -4'.! td 22 11·d t illtl metin• -w••••-~ Şehrimizde bulunan f:ttısat Vekili eeıru !anacaktır. İhalesinin bu günlerde yapılaca- ~::::~:::::::::::::::::::::::-;;...~~:-:::::::::-::::~4 B~&!~·~~U~n~s~a~a~t~~-·~e•n:-z-:-•'-:~:-:~"":m::~~=:--ı Bayar. Türkofis müdürile muhtelif mesele- ~ söylenmektedir. •• 

ler etrafında görüşmeler yapmıştır. Olis Beynğiu Halkevinde Kadınlar Karc;u MELEK sı·nemasın _)a p AR is L i ş ANT o z 
müdurü bu görüşme esnasında muhtefü tüc- Beyoğlu Halkevlnden: l' e 
carların dileklerini Vekile ıuılatmı.ştır. Evimizde, kadın şapkacılığı ve erkek pi- ARl HA EGGERTH Devam ediJGr. 

\'itrin Müsabakasını Kazananlar lama, gömlek ve iç çamaşırları kursu açıl- "·sl ·ı kt d" 
.JlJRNAI . .. 1rl!! ltı>rf'njn son krH:llk t Ad seleri MHfln tııfı;; lfıt le gu erı me · e ır. Vitrin müsabakasında derece alanları tes- mıştır. 1Hh•t tf'n: PAHAMOUNT • ., 

...._ Eugü n saat 11 de tenzllAth mati!le 
bit eden jüri hey'etl lşlnl blUrm~tlr. Reyler Derslere 1/1/ 937 tarihinden ltlbaren b:ı.ş- ,~ -.•:::::::::::::::::::::::::::;.~~~~;; _________ ~~~~~~--~=~----~ 
tasnlt edilmektedir. Netice, yann bellf ola- !anacaktır. 

caktır. Yazılmak an.u eden yurddaşların bu müd- i BPU GEÜ NK ço-ıd~ ~- ~· .. r Tu·· rk Genci Yi:k~ek Tf'dri'lat l\lüılUriiniin Tf'tklklf'ri det znr!ında evimize müracaat etmeleri. 

Yuk"lck tedrisat mfıdirl umumisi Cevnd .• ... . . • ·--· . ·--·-- . - ·- T k Türkçe musikili şaheser 
~n Gfıı .. el San'ntıar Akademisinde u•un bi profesörlerden yapılacak ıslahatın prog- Slnemas1nda ür Ç9 SOZıU -. . k d" 
uu .. " 11 k bntl ı ı IHI n Lafsilı\tıle gösterilme te ır. 
müddrt me:;gul olmuştur. 1 ram ve esaslan hakkında görüşmüş ve bu 11'\\, ,f':.: P.<\RAMOUNT .JURNAL: lııgilterenin son kra ı · • •ıs•e•e•r•ı •> •ı••••m:ı•••••••I .. .., 

Mudirl umumi Akademiye getirtilen ecne- hususta profesörlerin fikirlerini almıştır. Bugün saat 11 de tenzillltlı mstine .,. 
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EMLEKET HABERLERİ Erzurumşarkınenmodern 
Lı-m-l::JllBmll---..... :l:lnflMI~---~~---. - şehri olacak 

a karada mektep l•htiyac• on Muşla eleklrık H h d • b. f ali. .. ·ı ... b l d b" 1 1 U rr • l er sa a a geni§ ır a yet goster:ı mege aş an 1:, ır 
1. esısau yapı ıgor iki y.ıl iç.iııde şehrin rengi tamamen .değişmiş bulunacak 

O .. n de Delmekte d .. 1;' Muş (Hususi) - Eskiden Ganiya -
1 devgi denilen we şimdi Özınen 'Ve Mer-

gen adlarını alan memba sularının 
şehre akıtılması için icap eden tesisat 
ve inşaat devam etmektedir. Bu sular 
Kumhtk deresini takı'ben BQ§mahalle
de yapılacak depoya gele ve yol ü
zerin.deki Potik hamamında elektrik 

Burası Trakyanın en ucuz 
bir tavuk 15 kuruşa 

kilosu 60 kuruşa 

şehirlerinden birisidir, 
halis tereyağının 

sah1maktadır 

. !stihsa1ini de temin edecektir. Bu işle
re ait proje ve haritalar ikmal edile
rek alakadar anakamlara gönderilmiş, 
iktisat Vekaleti de Muşta elektrik te
'Sisatı yapılmasına müsaade etmiştir. 

Çankaya beledivesi 

1 

Ankara J.9 (Hususi} - Ankara 'Vjl8.
yetinde yeniden vücuda getirilen Çan
.kaya kaymakam4ğı aynı zamanda bele
diye şubesi müdür]üğü mahiyetini de 
alacaktır. Yalnız eyrı i>ir belediye Cli
ıektörlüğünün -kurulabUmeai için, ih-
dası düşünülen Jbclediye müdürlüğü Ermrumda yeni ppılacak eserJ erden birinin mücessem plnm 
sınırları içinde oturanların reyine mü- Erzurum (Husus!) - Doğu Anado- eline geçmiştir. 'Erzurum.da Selçuk 
racaat edilmek icap etmektedir. Neticei lunun en büyük merkezi olan Erzu - devrine aıt kıymetli eserler vardır 
arada, halkın ekıseriyeti müsbet rey rum Karasunun sula.8.ılı mümbit bir Yakutiye ve Rahmiye medresele.ri 
verdifri takdirde ihdası tasavvur edilen ovanın kenannda ve Palan dö"ken dağ- bunların en eüzel nümuneleridir. Et • 
belediye müdür}ij(Yij açılabilecektir. larının eteklerinde kurulmuştur. Er • raftaki karlı dağların, coşkun su1arm 

0 zurum İrana ve İrandan 'harice yapı - geçit verdiği her mevsimde 'binlerce 
ıaır_n.. _____ mnu mi "o"ru"nil""'" Belediye kanununa nazaran da, bu 1 ·ı o'lrlh.. d ft~-" k ş n-- b ahs l" .n.uua.<tı-Wllll • :.t.. an transı n~atınm urCIAların - ervan arJ'wı ve gar ın m u at ve 

!\Ialkara (Hususi) - Malkaranın u- nıflı olmak üzert ild. mektep vardır. inti~abın haziranda olması icap etmek- dan biri olmak itibarile 1ie ehemmiyeti mamulatını burada mübadeleye arze-
mumi nufusu 38 bin olup bunun 1 bi- Bu i:ki mekt~te 600 talebe vardır. 75 tedır. · haizdir. der ve mahir Türk i§çilerinin elinden 
ni kasaba merkezindedir. 75 parça parça köyde yirmi ~ mektep vardır 9· d . b" b I d" . İlk temel tqını bangi neslin attığı çıkan eserler uzak memleketlere zari:t 
köyü, Yörük, Mürtecep, Şahin ismin- ki köylerde mektep ihtiyacı .rJ>ek ba - l~a I yem ır 9 ~ 1~8 resmi belli: olınıyacak kadar eski bir §ehir o- hediyeler halinde gönderilirdi. Osman-
de üç nahiyesi var<lır. Kasaba bir ta - r.izdir. Belediyesi şimdiye kadar biraz Bıga <:ı.ususi) - Şı.mdlye . kad~r lan Erzurumun ilk sakinleri Xoman lılar zamanında şehrin nüfusu 130 bi-
laın tepecikler üzerınde olduğundan ağır davranmış ise de bu sıralarda faa- şehre getınlen odundan beledıye hıç Türkleridir. 1Biri Basra körfezine, biri ne ~ı. Fakat Rus muharebele -
güzel bir manzara arzeder. Her 5ene Hyet göze çarpmaMadır. Kasabanın e- bir resim almıyordu. Şimdi yeni bir ka- .Kara-denize, üçüncüsü de Hazer deni- rlnden ve zelzelelerden, nihayet cihan 
eylwün 18 inde burada büyük bir pa- lektrikle tenviri kararlaştınlmıştır. rarla araba başından 20 kuruş işgaliye ziııe dökülen ve dünyanın en güzel ve harbi esnasındaki istil8.Iar ve ıErmeni 
nayır kurulur, et.r.aftan bütün kazalar Yalrnıda işe başlanacaktır. Kasaba ci- alınmaktadır. Bu-vergi köylüler arasın- en bereketli ~prakla:UU '.fcyizlendi - vak'alarından sonra şehir tamamile 
bu panay.ıra iştirak e<ier. Mühim mik- varında güzel bir park ta yapılmıştır. da hoşnutsuzluğu ımucip olmuştur. T~~· sulayan üç nehrm membalarını harap olmuştur. İstiklfil .harbinde de 
tarda 'hayvanat ve saire a1ını ve satı - yüksek şahikalardan top1ıyan bu mın- ön ~afta bulunan bu şehir yavaş ya -
nu olur. Gerek merkez kasabaya ve K•ı• H lk • 1 taka tarihin her devrinde ehemmiyetli vaş kendini toparlamakta ve .inkişaf 
gerek köylülere bir hayli göçmen yer- ı IS a evı ça ışıyor bir Ine'Vki olmuştur. Malazgirt muha- etmektedir. 
le.jtirilm~, bunlara ev ve tohumluk rebesinden sonra şehir gene Türklerin Erzurum Türkiyenin ze~in bir yün 
yiyecek buğday, çiftcl allt ve edevatı, - K,,. h.. · _]""·--·--------.· --,,.-- istihsal mıntakasının merkezinde bu-
ö'küz ve saire verilmiştir. Her hafta a taaa Zirai lurunaktadır. Bu sebeple burada yünlü 
pazar günleri kasabada pazar kurulur. • kumaş sanayii pek ümitli gözükmek -
Bu paznra, Uzunköprü, Keşan, Tek - V 3 Z ] 'l'j e t tedir. Ayni zamanda bu mıntaka şe -
furdağı ve civar kazalardan 1'lle ge - ker pancarı ziraatine de çok müsaittir. 
le.nler ohır Köylü esltiden keneli malı 'Üçüncü umumi müfettişliğm teşek -

Hindi 70, tavuk ıs kuruşa, yumur- olan tarlasında şimdi külünden sonra Erzurumda her saha -
ta da 60 paraya ısatılır. Buz gibi tere - da geniş bir faaliyet gösterilmeğe baş-
yağı 60 kuru§adır. Maarif idaresi çok , rençber ve ortakçı olarak lanmıştır. Bir iki yıl jçinde ~ehrln ren-
iyi çalşnakta ise de kesafeti ..nüfusa hizmet ediyor gi ve çehresi tamamile değişmiş ola -
göre mektep mevcudu pek az gelmek- Kahta (Hususi) _ Burası sok ge- .:!.~:.....~.~ ·-~-· __ _ 
~e, bu yüzden köylerde tahsil çağına niş, feyizli, mümbit ovalarile tam bir 
girmiş, okuyamıyan binlerce çocuk 
mektepsiz dolaşmaktadır. Merkez ka _ ziraat memleketidir. Buğday, arpa, mı-
sabada tam 1.ı:!şkiliıtlı bir, bir de iiç 81_ sır, nohut, mercimek, burçak, pirin,ç 

Ankara hukuk talebesinin 
Adanah'lara ardımı 

gibi mütenevvi hububat külliyetli 'Inik
darda yetişir. Y.alnız ziraat usulleri gc-

Kilis Halkevl Jdir. Hala karasaban kullanılmalcta8ır. 
'Kilis (Hu.sus!) - :Oeçen şUbatta a -ı· muntazaman artmaktadır: Okuma sa - Ziraat usulleııi ıslah edilir de traktör 

Ankara, 19 (Tc1efonla) - Ankara çılmış olan Kilis Halkevi, ~yaa1ı ve lonuna her gün vasatı lfO vatandaş uğ- kuUanılmqğa ba,lanıra cazamız hiç 
Huku'k ıtalebesi, :Adana feliiketzedele- devamlı tbir ımesai sarfetmektei:lir. E- 'l'amaktadır. Kilis gazeteslle gençlik şılı>'lıcsiz hlı hububat ambarı haline gi
ri için aralarında topladıkları 150 lira- vin başkanı aiş hekinii ilihan Oktay, neşriyatı yapılmaktadır. recektir. tiıiılıe stoklarını sevk. için 
yı bugün Kızılay cemiyetine vermiş - 'henüz açılamamış olan 'beş şubenin Sporcular da intizamlı sur.ei'te ça • :yakın bir mahreç yoktur. CöJlxwı is • 
lerdir. hazırlıklarını da ikmal etmek üzere - lışıyorlar. ~e Antebe giderek tasyonu buraya 1 ~O kilometre mesa'fe-

dir. ora Halkevi futbol takımile ka~ılaş - d d' A ba k ib' k·ı 
f 1 . . . e ır. ra , amyon g ı na ı vası· 

T8ft5a V8 ram n taziyetferi Açıbnış olan şubeler halk dershane- mışlar ve ıyı hazırlanamadıklarmdan 
b.. "k 'f ::ı.1 k b t . 1 a· taları yoktur. Hayvanlarla yapılan na-b Jeri, kurslar, kitapsaray ;ve yayım, maçı uyu ar.ıua ·ay e mış er ır. . 

Ankara, 19 - Fransa hariciye na- oSpor ve ar ~uheleridir. Halk dershane- Sıra Antep takımında olduğundan şu lıyat da .paha~ıya malolm~taôır. ~a -
zırı ile han hariciye veziri hariciye leri şubesi üç Jruııs açml§tır. Bunlar - günlerde gelmeleri bekleniyor. Spor yıklar vasıtaaile .fnat ndmnden Bıre
vekaletine bir telgrı:d iiÖndererek Sey- dan biçki v.e dikiş kurswıa yüz, nakış şubesi voleybola da ehemmiyet ver - ciğe yapılan nakliyat da mevsime hağ-
Jab felaketinaen dolayı hükumetimize kursuna 65 ve fı:ansızca kuTsuna 70 mektedir. lıdır. 
'taziyede bu1unmuşlar.dır. müdavim v.ardır. Her üç .kurs ümid:n .Ar subesi .gençlerinin faaliyeti iyi Burada zahire üzerine iş gören tica

tevkinde rağbet görmüş ve talipler - neticeler vermeğe başlamışken Deleğe ret müesseseleri de bulunmamaktadır. 
Sivasta şiddetli soğuklar den çoğu muallimsizlik ,YÜ~ünd~n a - orta melde~ musiki öğretmeni Zihni- ~iraat bankasının miibayaa işleri için 

S . ·'l!Ul ") s· Jmamamıştır. Bu itene te:vsı edılmele- 'TIİn Osmanıye orta okuluna -na1tlet - burada da. bir Aubc açması çolc favöalı 
ıvas "nususı - ıvas ve çevre- . k 1 T .r 

· d . u tli w kl h·•n_ •• •. k .rı arar aşml§tır. mesi üzerine sarsılmıştır. olacaktır. 
ıın e şıgge sogu ar UKUm ırurme - Kita ;]{'t me d ..,_. 937 · · · d d'w b . d 
tedir. 5 - uk sıfırı al n.d '>2 d . .~arayın . .ı ap ~cu u um senesı ~~ın e ıger. ~ elerın e Bu yıl zahire rekoltesi geçen seneye 
. . ~ n tI a - erece- ikı 'YUZU geçrniştır. Açılfügında beş açılmasını milieakip Kılıs HalkeVci, · -'- -t __ .;ı F' tl d · b .. b' 
aır. Hs!fike v,e cfiva m Lk w k ~ . w .. nı:we en az.cır. ıa ar a nl6' ı ır ter-

• r a ar ~aima - yuz cılt bulunduguna gore aradaki muhiti için daha kıymetli bir kültür f .... 1 ek ed' M fh 
t&Öır. 'fark oldukça miihimdir. l3u miktar da kaynağı olacaktır. ı gl ordum t ır. h~ama kı geçen se-

ne er en artan za ıre ço tur. Ekstra 

- Dünh'ii gazetelerde ~ 
kudun mu Hasan Bey? .. 

P•zar Ola Hasan Bey Oiyor Ki : 

... 'Mt?Şhur <:Sinema yı1dı
"Zl Greta 'Garba .. 

Film çevirirken elbi
sesi tutuşmtiıŞ, az daha ya
"Dıyormuş. 

Hasan Bey - ~vah ... 
"Bundan sonra bir de yanık 
el1b~ modası &ıkacak de
ıene ... 

buğdayın kilosu 3,5 • 4 kuruf üzerin· 
:den muamele görmektedir. 

K~amızda ziraat bankası fUhesi 
tyoktur. Ziraat kooperatifleri de yok -
tur. Köylü mürabahacıların elindedir. 
Bu yüzden .toprağını da kaybetmekte
dir. Ve bazı köyler taşile, topraği1e-ve 
bınalarile ba,tanbaşa bir adamın ta -
sarruf ve miı'lkiycti altına girmiş.tir . 
~e eskiden toprak sahibi olan köy hal
kı şimdi eski arazisinde renç.ber ik et
mektedir. 

De.v1etin ıbu mesele,,ile yakından ala
kadar olması lroylüleri eevindirecektir. 
fliraat haıikaaınm Jcöylüyü .ıınürahaha
cılann esaretinden kur.tamıaın l>ütün 
köylülerin en mühim dileğidir. 

Hadiseler 
Karşısınd 

Bayan tablakar 
- ll.'eşerrüfümüze memnun oldum 

Bayan tablakar. 
- Ne söylediniz anlamadım, 
- Bayan taıblakar, dedim, ba§ın-

da tabla taşıyan insanlara tablakar 
demezler mi? Hani eskiden saraylar
da yemek götürenler varın~. Sonra 
sokaklarda başına tabla alıp simit sa· 
tanlar, balık .satanlar.. olurmuş. 

- Doğrusu ne demek istediğtnizi 
anlayamıyorum. 

- Siz de tablakar değil misiniz? 
- Ne !JllÜnasebet.. 
- Garip şey, halbuki ben sizi de 

tablakar zannetmiştim. 
- Ne münasebet? 
- Ne münasebeti ;var mı? Saçları-

nıza bakar bakmaz ona hiı rnıettiın. 
-????? 
- 'Başlarında ta"bla taşıyanlar, tab-

lanın başlarını acıtmaması için i>ir 
çare bulmuşlardı. Yünden, aynen si
mit şeklinde tabla altlıkları 'Yapar
lar ve başlarına onları, onların üze
rine de tablaları .koyarlardı. iBu adam 
lar bu tabla altlıkların öyle 'a.!ış
mışlnrdı ki 'bu tabla altlıklarını he
men her zaman başlarında taşırlardı 
Yani tıpkı sizin ~aptığınız ıgibi. 

- Benim yaptığım gibi mi ! 
- Ev.et .şimdi nasıl tabla altlığmı 

başınızda ta§ıyarsanız öyle! 
- J3.cnım hCiı.c::nnda tabla altlığı mı 

var? 
- 'Vay ya, yalnız sizin tabla alt

lığınız yünaen değil, saçlarınızdan' 
- Saçlarımla başımda yaptığım 

toparlağı mı söylüyorsunuz? O tabla 
altlığl oeğil, son moda saç tuvaleti! 

- ı:y aaaa demek son .moda saç tu
;valeti 'ha!.. Affedersiniz bilmiyordum 
bayan tablakAr. İMSET 



Fena başlayıp iyi biten 
bir hayahn hikiyesi 

Nalb:ıntlık, mürettiplik •e elektrikçilik yapbktan sonra _Herhalde zeki 

nasıl artist oldum ve nasıl ıöhret kazandım? bir adam. 

Y•z•n ı Morla &ev•lw• - Nereden q • 
Jacb) 

- Zeklnnı hiç ~~tl'1~ 
Meşhur olup ta 

herkes tarafından 
takdir edilinceye ka 
dar, çok çalışmak, 
dunyayı dol&t--mak, 
birçok ahbap ve 
dost edinmek, bin 
b r tiırliı maceraya 

-.rf etmediiinden ..ı·•1~ 

atılmak K:ç p,ı.ti. 
Yaşadığım, renkli 
bayatın ıçınde bazı 
sahneler vardır,. ld 
on an hafızamd3Jl 

hiç bir suretle çıka
nmam. Ve o vak'a
lar gözumun önüne 
g ınce, ıçimin titre 
-d ıni hissedenm. 

* 

. töNUL iSLERi 
Bir 11enc lıız dilfmelı 
blfealnde 
Blr l'SIÇ kız uçunmıun kenarmda, 

ilerdeyse clüfecek. Fakat kendisi teh 
lbyi ıewniı değil, beQ bunu bina 
~ mektubun bir atırmdan an
Jı:yorum. BiyW ki: 

Bu yll SuactJ,eye gitmiftit. Biti· 
.. kötkte oturan ailenin bir erkek 
fDCUP vardı, AiJelerimlE t8nıpıea 
ilk de tanıpn'f olduk. Bu taqıkbk 

ınelA alıe toplmtılannda konuş " 
IDlkla bafladı, derken kır gezbıWe
rlne 1mdar uunc:h, biribirilhir.e mUte 
ısıayildik. Aramuıda qk balıialeri 
:,.ı, evlenme tikırdıJan Oldü, bu 

mi? Gecıe gözüme uyku girmedi ve 
ubah olur olmaz size yazmayı dü
tündüm, ne yapayım? 

••• 
Bu genç kızın benden sorduğu 

muhtemel bir rakibesi karşısında ne 
yapması IAan geldiiJdir. FJ]tat teh 
llte alınacak tedbirin iyi veya fena 
oluşunda değil, binefsıhi bu &a· 
lebetin kendisiodedfr • 

belli. Ebilmıeain c:li. 
ye Akhyor. 

* Haketmlş 
- V eatiyere se

ne bir lira balıtit 
verdin .• 

- Nasıl vermem, ....._.. ___ 
benim yırtık parde- -, ~--.: 
aüyü alm!fb.. çı • 
k.iırken yepyeni bir 
pardetü verdi. 

* ••aar-

..... 
Birahanede müfterilere )'adlar 

daiıtblar: 
- Bu yutıklan niye daiıttımz) 
- Orkestra fimdi bir ninni çalacak 1 

BY..WW-Şa~ ....... .,., ..... .,ı.....-.. 
lliMflr tleldor-............ ....... ~ 

lltln 
• ,. bia.tWi Piırclı: 
-..,AIMt .... ıf ıı•i• ,., 

kkh• 9NiiJe 1mt J'IPbim• n •• 
Wt aöZlinle airdlm . 

- 1ftita ediyonmıuz Bayaq 1 
- C&ıiimle aördüm diyorum. 
- Görclüiünüz bekka1ın cleiD. 

babın çıraiı idi. 

Beraber 
Genç erkek gen~ 

kıza eokuldu: 
- Sizi dün aec• 

rüya~ trördüm. 
- Herhaıde an • 

nemle babamı da 
~raber JıÖrmÜf8Ü 

a'"'-~PM nüzdür.. Onlar yae 
nımda olmadan be~ 
hiç bir yere aitmem 1 

* ismi 
- Karınızı c:IA .. 

dünüz bal. 
-Evet. 
- Sizin iaminia 

nedir) 
- Mütfik M.. 

IOml. 

Anne •Iuna eördu: 
- Sen tıiyle IMblam k&plk im fllrl 

kek kudet mi menin, bir kız brdef 
mi) 

- Ne o~u, ne ele iStekini •ne. hı. 
_.cak at ilteriml lid..:.... I 

~.cmlUm~ 
- B6tiln latanbulu iki uatta nuil 

paJiıriz) 

- Ameribnftril 
Dedi 'Ye mh etti~ 
- Karun m klMD"''• luzim m P 
------~ .. , .... , -... ... hlt6a Lanhalu iki .. tte ... 
... olduk. • ........ 

- Ne aüzel aözlerlnis ..., ~ 
- Oı.bilir bay. Kocam aöz müteı-

.. 11111cbr. 

..-ada da kıt geldi. Şimdi sem.tleri
alz yelrdijıerine epe,..-e uzak. Bu
ilunla beraber birkaç defa lfnemada 
~ Konuşmelar daha derinı

l'akat geçenleftle bu genci bir 
ı.ıcl ~mla, muhakkak bJr ıenç 
~ sıb ,. &örülür gö~ 

Bir genç kız yum sayfiyede, hat
ta kışlık evinde ailece ~ünasebette 
bubıduiu lömaelerin genç çoctık
Wile kıonuşabilir, fakat bu konupna 
evin muhitinden çıkıp ta kır gezın
tileri, bete ıinema üemleri haline 
girince kız :a1ak ve kayıCf blr yola 
ayak bunut demektir. Kır lleminl 
plij, plljı sinema, ıinanayı ,gaı'lno, 
gazjpoyu da kira!* bir oda takip e
.debilir. Etmeae bile bir erkek bu ka
dar kolay bit kızı zevce olarak almı
Y&cab muhakkaktır. Herşeyden ev
vel tawt,an, bu milnıaebetin bu 

- Bana ..,.. 'ı.. bdu mert •mmma dok • 
-· ben ...... kıdemliyim. Sen ..... .. .... 
Dne7e doktor ohmdan .._ .... ..._ ._._ 

- Çek lladaıa-..-. rüatm ...., .... _._......,........ .... 
-Yakw•ilkf 

noktada kesikıaktir. TBIZB ,.~ -'9rkıli71b• 

.. 
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~--ıı s EN KIMSIN?---- Memleket meseleleri: 

Türk sporuna çelme 
takan düdüklü jimnastik 2 - 0 O K·T O R 

• 
Yazan 

• 
/ 6'4+1 ~ ~~~~~~ 

Sporumuzu kurtarmak istiyorsak İsveç usu Ü 

jimnastiği derhal hudut harici etmeli ve Ordumu
zun tatbik ettiği usulü almalıyız 

K endisile otuz sene evvel müşer-ı 
ref olmuştum. Sırtında bonju -

ru, elinde eldivenleri başında silindir 
Şapkası ve çenesinde sivri bir sakalı 
\'ardı. 

İyi gün dostu mu idi?. Pek zannet -
llıenı, çünkü hep ııasta olduğum za -
lnanlarda evimize gelirdi. 

- Sayemde iyi_ olacaksın! 
Demek isteyen bir hali vardı. Ve gi

~erken ertesi gün gene geleceğini söy
eıneyi unutmazdL 

Bunu anlamazdım: Bize bir çok mi -
Safirler gelirdi. Hiç birine giderlerken 
Para verilmediği halde doktor denilen 
ll'ıisafire para verilirdi. 

* O zaman aklım bu kadarına ererdi. 
~~di daha fazlasına eriyor. Ozamanda 

ı Kastaki eczanesinin köşesine büzüi
~~§ doktoru bir yana bırakıp bugü -
tı.un sfilıibülapartıman, velhan velotel, 
'-'e bir kaç dükkan doktoruna geçe -
~irn. 

* Lüks apartımandaki lüks muayene-
h~nenin lüks antresine girer, ve beyaz 
~ornlekli, saçları pennenant yapılmL) 
iki karış ökçeli hasta: bakıcıya sorarsı
nız: 

- Bay doktor buradalar mı? 
- Buradalar, biraz beklemeniz Ja -

~ırn. 

Diyecektir.. Olur ya meraklısınız; 
gene sorarsınız: 

- Hastalan mı var? 
b· - İçerde başka doktorlarla beraber 
ır konsultasyon yapıyorlar. 

liasta bakıcı yalan söylememiştir, fa
ltat söylediği doğru da değildir .. sade -
ee Yanlıştır .. Vels'in görünmeyen adail gibi, görünmeden toplandıkları o-. 

1 
aya girersiniz, ne ile meşgul olduk -
~~ını, ne kolsült~onu yaptıklarını 

Rorürsünüz. 
Dört doktor bir masa~ın etrafında-

0tunnuşlardır. Önlerintleki bir t:ıhlil 
raPoru mu, hayır; bir apartıman pla-
~1dır. Onun üzerinde konuşuyorlar -
"'ır. 

h Konuşma biter, hasta kabulü başlar: 
~ktorun yanına girersiniz. 
h - Sizi iyi etmek için elimden ge!.:m 
~r şeyi yapacağım.. 

.. Bunu söylerken sakın doktorun yü -
:~ne bakmayın, gözleriniz onun yü -
d llnden arkadakı duvara kayabilir ''e 
d Uvardaki crnuayene ücreti beş Jir'.l _ 
~~~· peşin verijir» levhasını görürsü -
• 1uz. 

l J?oktor hastalarını savar .. papelci::C -
erıni sayar, iş bitmiştir. 

Y•zanı M. &•mi Karayel 

MUAYENE/ 
ÔCRETj 

' 
Telefon çalar: 
- Ben doktor filan! 

Askeri lise talebelerinden bir grup jimnastik yaparken 
, Türkiyede sporu inkişaf ettirmek !s- ,tahsil görmüş şehirli ve kasabalı genç 
teyenler evvela; sporun Tünle tarihin- )erden orduya gelenlerin sporları ge
ıde geçirdiği safhaları tetkik etmelidir- ser akçe halinde değildi, tek terbıye, 
~er. tek usul, iki terbiye, iki usul olmu~tu. 
, Eski Türklerde spor, askerlığe yarar Hal böyle iken; Sultan Azizm TLirk 
yasıtalardan idi. Binicilik, atlı cirit, ka- sporlarına olan meyil ve rağbeti. gü
;a güreş, okçuluk, kayakçılık, sürgün ;reşi, ciritçiliği, biniciliği muhafazaya 
avı, kara yürüy~leri, gürzcülük, to- ,saik oluyordu. 
makçılık, kampçılık, alpinizm ilah .. gi- Sultan Aziz öldü. Murat teceıınün 
lbi... ,~ip gitti. Sultan Hamit tahta ge.!di. 
, Anadolu Selçuk hükfunetinin son ~te; Türk sporunda feliı.ket te buradan 
,devrine kadar da Türkler yukarıda başladı. 
saydığım sporlarla nıeşgul olurlardı. Evet; Türk sporunun birinci !e~.'iketi 
Halk ve ordu sporlarında tek usul ve Kızıl Sultanın istiodadile başlar... Te-

l yamıyoruz? Bakkala verdiğiniz para - ,tek terbiye cari idi. ,cemmüü düğün eğlencesi halinde bile 
yı bakkal saymaz mı? Sayar değil mi? Osmanlı Tül'kleri üçüncü Selim dev- ,olsa meneden bu Padişah Türk sporu
Fa.kat biz sayamayız. Ancak odadan rinin vücude getirdiği nizamı cedit teş nun köküne kirbit suyu ekti. Ortada; 

- Şimdi imkaru yok, bir çok hasta - çıktıktan sonra anlaşılır: Beş lira koy- kilatına kadar eski an'aneyi bozmadı· \kala kala Galatasaray mektebiyle as
larım var, onları muayene etmeden ge- muşlar .. bu olur mu, bu olur mu 1iiç? lar. Nizamı ceditle beraber yeni teşkil ;keri mekteplerdeki Alman jimnastikle 
lemem. Fakat meslek, idbar eder, ertesi ak... edilen askeri Jnt'alara Fransa usulü ;ri kırması olan Amaroz jiınnastikıeri 

- Acele mi dediniz, peki .. 
Yutkunur, acaba söylese mi söyle -

mese mi? 
- Şey vizitem evlere on beş lira -

dır. 

- Peki peki biraz sonra gelirim. 
Doktor şapkasını giyer, çağırıldığı 

yere gider .. bir kaç dakika içinde ora -
daki işini de bitirmiştir. Artık serbest
tir. Bir bira iÇ5e fena olmıyacaktır .. 
Otomobilini bir birahanenin önünde 
durdurur. 

- Bonjur doktor. 
Bir tanıdığa rastlamıştır. 
- Buraya oturmaz mısın doktor? 
- Teşekkür ederim. 
- Bira mı? 
- Evet.. 
Bira ve meze gelir .. Doktor çatala, 

kaşığa, iğrenerek bakar: 
- Sıhhati umumiye namına böyle 

y.erleri kapamalı! Şu hale bakın! Şu 

bardağa bakın! Muhakkak ki etliye ko 
nulmamış. Hele şu turuplar .. sterfae 
edilmiş mi, h~a; çatal bir mikrop yu
vası .. yenilir, yenilmez .. kapamalı. Biz 
doktorlar bunti'nla mücadele etmeli -
yiz. Biz ki sıhhati umumiyenin müda
fileriyiz .. dişimizi tırnağımıza takmış; 

yaz, kış demez, aç susuz bir bir insan -
lara iyilik yapmak, hastaları teda
vi için uğraşırız. Halbuki bunlar bizi,.m 
yaptığımız iyilikleri yıkıyorlar. Dok -
torlar kadar zavallı bir sınıf yoktur. 
Herkesin gözü doktorun vizitesinde, 
herkesin gözü doktorun kazancmd:J .. 
halbuki elde, avuçta ne kalıyor? .. Dü
şüniin bir kere: Şu kadirşinaslığı dü -
şünün! Bir kulübe, başımı sokacak bir 
kulübe yaptırdım. 

Bunu söylerken gözünün önüne yap
tırmış olduğu altı katlı apartıman ge -
lir: biraz fazla küçülttüğünü, bir par
ça daha büyütmesi Iazı~ geldiğini dü
şünür. 

- Kulübe dedim ya, yani kulübeden 
farkı bir kaç odası, bir banyosu olması 
değil mi? Bu herkesin gözüne batar. 
gazeteler yazarlar. Doğrusu olacak şey 
değil.. gece yarısı saat kaç bilir misi-
niz? Sabahın dördü. Telefon çalar; E -
dirnekapıda bir hasta varmış .. gider -
sin, bakarsın, ilacını yazarsın. Cebine 
bir şey koyarlar. Sayamayız! Neye sa-

şam çağırdılar mı gene gideceksin! ;idmanlar da girdi. kaldı. 
Sıhhatin müdafiisin, vazüen bu.. İkinci Mahmut; Yeniçeri ocağını kal Otuz dört sene süren istibdat, tecem 

Biralar içilmiş, sterlize edilmediğin- dırıp tamamile Nizamı cedidi tesıs e- müe, güreşmeğe değil, tek bir spor ha
den şikayet edilen turuplardan masada dince; ordu ile halk sporlan arasında reketine bile meydan vermedi. 
eser kalmamıştır. ufak tefek ayrılıklar başl~dı. MaaınA- Otuz dört sene sonra, yani bund::ın 

Doktor evine, pardon apartımanına jih; bu ayrılıklar hiç bir vakit umm9iii yirmi dokuz .sene evvel, Meşrutiyet 
döner.. ,beden terbiyesinin esasalını ihlfıl etmi- ~lan olundu. Türk istibdattan kurtuldu. 
Kapıyı hi.zmetci açar: yordu. Çünkü; güreşen, sürgün avı ya- Türk genci, spora yeniden kıymet ver 
- Karım yok mu? pan, ok atan, atlı cirit oynayan Türk di. Galatasaray, Beşikt~, Fener klüp-' 
- Biraz başı ağrıyor. .genci orduya geldiği zaman derhal or- )eri teessüs etti. Bunlardan SOilfa da 
- Onun da hep başı ağrır .. ne yapa- ,du talimlerine intibak ediveriyordu. 'birçok klüpler teşekküle başladı. Bu te 

cağım bilmem, bir doktora göstermeli. Türk sporunda Sultan Azizin son §ekküi eden klüplerin hemen hepsi Al 
Bizde de iyi doktor yok ki. pevri saltanatına kadar devam eden man jimnastik iletlerile mücehht.zdi, 

Yemek hazırdır. tek usul, tek terbiye Galatasarayın te- ler. Ve gençler Alman jimnastikler1ne 
Otururlar. ,sisile başka bir veçhe almağa başladı. ;inhimak gösteriyorlardı. Bu meyanda; 
Yeşil salata vardır. Doktor çatalını 1885 de Galatasaray lisesi için Fran ,Amerikan mektebi olan Bebekteki Ro· 

atar, bir solucancık salatanın a- sadan getirtilen muallimlfr Amoroz ber Kolej ile, Bursada, Adanada, İz
rasına sıkışmıştır. O da salata ile bir- jimnastiklerini de beraber getirdiler. ,mirde, K.ayseride, Merzi.fonda ilah ... 
likte boğazından aşağı iniverir. Türklerin o devire kadar malumu olmı bı:ılunan Amerikan kolejlerinin Türk 

Gündüz balık yedikleri için bardak- yan canbazi jimnastikler görülmeye ye Hıristiyan gençlerine aşıladığı spor 
lara balık kokusu sinmiştir. Fakat dok- j>aşladı. Hatta bu jimnastikler mühen tif tarzı terbiyeyi ifade eden atletik 
tor şikayet etmez.. pishanei 'berri hümayuna, mekte~i sporlar meydan almağa başlamıştı. 

- Ben biraz çalışacağım, .Yatak o - l!Jahriyeye, harbiyeye yayıldı. Bu su - Görülüyor ki Türle sporlan otuz dört 
dam<laki sobayı yakın! retle~ halk sporlarile, ordu ..sporlan a· senede ölüp ~ömülmüş, Garbin atletik 

Başı çatkılı karısı sorar: . rasında ikilik vücude gelmeye başla- sporları v~ bu sporların idman sistem 
- Neye çalışacaksın? • µı. O vakitki ordu zihniyeti; Amaro:l, Jerile, Alman jimnastikleri meydana 
- Yarın akşam radyoda cHifzıssıh-, daha doğrusu Alman jimnastikleri kır- ,gelmişti. 

ha bakımından yatak odalarında soba ması olan bu sporlara fevkalade ehem- Meşrutiyetin ilanı olan 1908 senesin 
yakıJrnwa.mah~ır>. adlı bir konferans miyet veriyordu. Çünkü 1870 de Al- den 191 O senesine kadar süren iki se• 
vereceAgım, §ımdıden çalışmıya başla - ,manlara mağlup olan Fransızlar bütün :ıe zarfında, Alman jimnastikleri fut
mak lazım. mağlübiyetlerinin sebebini Alman jim- ool ve atletik jimnastikle Türk spo-

Doktor . yazısını yazar. Yatacaktır, ,nastiklerile yetişen Alman ordusunun runun rehberi oldu. 
haber verır : . w kuvvetinde buluyorlardı. Bütün dünya 191 O dan soı:ra; yeni bir devir açıl-
-. Telefonwla benı hastaya çagırırlar- pin gözü meşhur Yan tarafından tesis µıaya başladı. Isveçe tahsile giden ve. 

~~ ~ı~ oldugunu, nereden t_elefon etti- edilen ve Alman gençliğini köylüsile )sveçte dokuz ay tahsil edip İstanbula 
gını o?I·enmeden evde old~gumu söy - beraber elli seneden beri teşkil ve ter gelen Selim Sım Tarcan yeni bir mek 
lemeyın.. ha bakın o Edırnekap•daki lbiye eyleyen Alman jimnastikleri üze tep k~adına kalkıştı. 
h~tadan telefon ederlerse yok dersi- rinde kalmıştı. Fransızlar mağlUbiyetle Meşrutiyetin Maarif Nezaretine İs-, 
nız .. an~adını~ mı? rinden sonra, aslan İspanyol olup Ji"ran veç jimnastiklerini takdim etti. O va-

.. y~~agına gırer, yorganın altında iki $ada miralaylık rütbesine kadar yük- )<itler Meşrutiyetin Maarif Nezareti çıl 
buklum olur.. . ,selen Amarozun meydana çıkardığı gın ve yaramaz bir çocuk gibi, Gar-

. - Bu oda da hıç ısınmamı~, sobaya jimnastiklere, tapınmağa başlamışlar- ~in nesi var, nesi yok kapıp alıyordu 
bır kaç odun daha atın. Bugun gene dır. ~şte; İsveç jimnastiklerini de bu oyun 
pe~cereleri a~ıp odayı hav~~andırdınız İşte; bu Avrupai zihniyet Türkıye- caklar meyanında aldı. Ve bu 'alış veri· 
~alıba, bu so?.u~ hav?da ?oyle. şeyler ;mize de gelerek mekteplerimize, ordu- şin ilmi tezini de şöylece ilan etti: 
) apıp .?day~ uşutmeyın dıye sıze kaç .muza girdi. « ••• Alman ve Amaroz jimnastikleri 
k~re soyledım. Kulağınıza lfı:f girmez İşin garibi; Alman jimnastiklerini, anti fiziyolojiktir. Bu jimnastik!crin 
kı. .... · namı diğer ve ilavelerile kırması olan bütün harekatı; kavsarai sadriye uze· * Amaroz jimnastiklerini yalnız, Galata rinde temerküz etmiş olduğundan cız-

Sen böyle misin doktor? saray lisesi ile askeri mektepler kabul ,mikas, hicabı haciz ve kalp üzerınde 
- Değilim! etmiş bulunuyorlardı. Bütün fabrikas ~birtakım tesirler husule getirdiği ci -
Diyeceksin öyle mi? 01abilir. Belki yon bunlardı. Türk gencinin, Türk köy )ıetle bütün Avrupa ve Amerika ctib-

sen de&rilsin, fakat öteki öyledir, öteki lüsünün, Türk mekteplerinin, Türk ,basınca merdut addedilerek orduların 
değilse daha öteki muhakkak! ... Aı·tık maarif inin bu jimnastiklcrden haberi dan ve mekteplerinden tardedilmiştır. 
teker teker soracak değilim ya, kim olmadığı gibi klüpleri ve cemiyetleri Bu köhnemiş ve tarihe karışmış olan 
böyleyse o üzerine alınsın! de yoktu. Ve böylelikle; Tüvk sporu canbazi jimnastiklerin ferdi oluşu da 

İsmet Hulllsi ikiye bölünmüştü. Artık, köyden ve (Devamı 11 inci sayfada) 



8 Sayfa 

Galatasaray - Güneşle 
bugün karşılaşıyor 

Bugün T opkapı - Süleymaniye, lstanbulspor • 
Anadolu, Fener bahçe - Hilal, Beykoz - Eyilp, 

Beşiktaş - Vefa miisabakalan da var 
İ tanbul Iik şamp'yonasının fikstürü 

içinde Galatasaray - Güneş maçı :?ey~
can itibarile en mühillı maç oldugu gı
bi hararet itibarile de hıç şüphe yoK ki 
me\simın en alaka verici müsabaka
$ıdır .. 

Şimdiye kadar yaptık.lan maç,ara 
göre bir hüküm vermek lazımgelirse 
şanc:;ları pek farklı olmıyan bu ilti ta
kımdan hangisinin galelbeyi elde ede· 
ceği kolay kestirilir bir iş değildir. 

istediği ve dıled'ği zaman oyun ka
bili.> etl ... rin ·n üstüne çıkabilecek oyun 
cularla dolu olan bu iki takımın her 
ikisi de bu maç için azami gayret sar
fetm ~e meobur<lur. Güneş - Galat.asa 
ray maçı ayni zamanda bize hakiki fut 
bol varlı ",ım1zın ö çüsünü de gösterece 
ği için ayn bir r.evik taşıyacaktır. 

Bu maçta en büyük rol müdafaadan 
ziyade hücum hatlarmındır. 

T opkapı - Süleymaniya 

takım ·bugünkü maçlarile hakild kuv
yetlerini göstermiş olacaklardır. 

Beşiktaş - Vefa 
Üzerinde ciddiyetle durulacak oyun 

!ardan biri olan bu müsabaka, hangi ıta 
.raf lehine dönecektir, kolay kolay ka 
tiril em ez. 

Her haftaki oyunlarında mahsus bir 
terakki &-Osteren Vefa, B~iktaş gibi 
kuvvetli bir takım karşısında henüz ta 
lihini denemiş değildir. Likte kuvvetli 
takımların başında olan Beşiktaş ta bu 
oyunu kazanarak likteki vaziyetini 
sarsmak istemiyeceği şüphesizdir. 

B. takımlan maçları 
Galatasaray • t;unsş 

2 2 
Dün lik maçlannın mühimmi 'Olan 

Galatasaray ile Güneş B takımlara kar 
~ılaştılar ve mıticede ild ikiye berabere 

Üzerinde durulacak oyun1ar<ian biri 'kaldılar. 
hiç şüphesiz ki Süleymanıye - Top~apı Maç ÇQk herecanlı ~ldu. Her ilci ta
arasmdaki miisabakadır. Lik şamp.yo- raf ta maçı kazanmaya gayret .etmiş
nasında şayanı memnuniyet netice a- ,!erdir. Oyunun birinci devr-esi kısmen 
lan iki takım müsavi kuvvette bir :va- Güneşin ikinci devresi tamamile Ga-

' ' ziyettcdir. latasarayın hakimiyeti altında cereyan 
Bugün yapacakları oyun, lıırteki de· · etmiŞtir. Goller mütekabil olmuş ve bu 

receleri üzerinde esaslı bir rol oyna- )tarşJlıklı gol oyuna ve seyredenlere 
yaeaktır. ,heyecan ve zevk vermiştir. 

lstanbulspor - Anadolu Süleymaniye - lopJ<apı 
Son haftalarda yaptığı her maçta 4 1 

bir pa;ça ileri giden !stanb~1spor, n~.r- Süleymaniyc ve Top1<:apı B takımla-
~~1 bır oyun oyna~gı takdırtle bugt~n rı da Galatasaray _ Güneş ;maçından 
kü maçı kazanrnaga çalışa_~ktır. Lık ıevvel karşılaşmışlardır. Süleymanıye 
maçlarıhn~a ~adm:n zamaAn gduzluel ~la })u maçı bire kar.şı dört ile kazanmış
rma .şa ıt oı ugumuz na o tal\um t 
tia ihmal edilir bir kuvvet değı1dir. ır. 

F enerha~e - Hila.1 Fenerbahçe - HilAJ 

ION POSTA 

Örme kostüm 

Birincikinun 20 

Geçen Bilmecemizde Kazananlar 
'(Dünkü nüshadan mabaat) 13/A dan 1392 Şinasi Tümer, Beyoğ 

DİŞ MACUNU 15 inci mektep 4 den Saliha Ahrtı 
~ra İltekin ilk mektebi 3/C den İstiklal caddesi Suriye apar. Att 

803 Gültekin, Biga orta mektep M. Alil Can, Samsun orta ticaret mektebi 
Aydoz, Kayseri bez fabrikası 4 • den 131 Cemal 
üncü dairede Zübeyde Rıza, An- KAR~ 
kara erkek lisesi '4/C den 430 Enver, Balıkesir H. Rifat Imam oğlu A 
Kızıltoprak kız orta mektep Satia, Da- kızı Nezihe, Kız .orta mektep 2/A d 
vutpaşa orta mektep 64 Cahit Çalış, 422 Refahat, Eskişehir Akçalar I<ı 
Kurtuluş ilk mektep 1 O Stefo Poli - cad. 2 7 de Erkal Ucur, Kurtuluş Er 
horn. genekan Şehap sokağı Nevzat M~ ı 

p ARA ÇANTASI fa, Denizli İsmetpaşa ilk mektebı 
1unawtköyü birinci cadde 90 da den 192 İ. Kusaner, Adapazarı or 

Şake, Sirkeci Aydoo otelinde Baha, mektep 2/B den Necati, Ankara D~' 
İstanbul ı inci mektep 4 den 596 rim mektebi 5 fD den 682 Sabri, Sö 
Şivekir Küçükayasofya Şehit Meh - İsmetpaşa mektebi 4 den pevin Boı 
me~ yokuşu 25 de Fehmi Baysal, .k.aya, İstanbul erkek Ii~esi 80.3 Nib

2 İstanbul kız lisesi 1602 .Fethiye. Özcan, Gedik.paşa Nev'ıye sokak 
MUHTIRA DEFl'ERİ de Nihat, Beyoğlu Musevi lısesi 3 

Mardin Sakarya ilk mektep 3 de Jak Papa, Ve!a erkek lisesi 245 1'9 
Necdet, Ankara Attila caddesi Gün - rık Erkman, Istiklfıl lisesi 2 den 33 

düz 80kak S de Oğuz ÖZdeş, Zile 1s - Enver, Ankara Ulucanlar cad. 125 ~ 
tiklAl mektebi 20 de Turgut, İstanbul kile Eriş, Adapazarı orta mektep : 
erkek lisesi 412 Bülent Bayraksan, İs- den Fethi Sezer, Vezneciler Bozdo~ 
tan'bul erkek lisesi .38~ Ekrem Olgu - kemeri Kirazlunesçit 1 7 de Pakize_ .. 
ner Kırık'Kale e.skeri san'atlar melde- ren, Osmaniye orta mektep 84 ReW"" 
bi a den 28 Taltt Ertuğrul, Bakırköy Benli, Giresun Osmaniye mahail 
Hatboyu J 04 Ender Kökel, İstanbul Karşı sokak 3 de Alaeddin, Tekird 
erkek lisesi 476 Celaleddin Evren, orta mektep 898 Mithat, Ankara C~ 

ALBÜM huriyet mektebi 5/B den 242 Hatıcfı 
Bursa Set.başı Kurtoğlu Ka - İzmir Faikpaşa mahallesi K.arak9f, 

mara sokak 7 d. Zerrin Artanı, Gazi cacl. 17 de Nusret, Balıkesir lise ~ 
Osmanpaşa orta mektep IJD den 966 üncü mektep 53 ı Mesrure, Baııke 
Haydar Gerede Anadolu oteli sahibi orta mektep 1096 Meliha İpir, AnkBr' 
Tevfik 'oğlu tsmail Konya Pörçüklü kız lisesi 1 /B den 1231 Hatice Sane~ 
mahallesi 27 de ~abat, Konya Scy- 43 üncü mektep 4 den 173 Miifi, 
dişehir askerlik fUhe başkanı yüz - Hüsnü, İstanbul erkek lisesi 728 Etı 
başı Feyzullah km Mü.salemet, İstan- gin, Ankara Tahtakale caddesi Hall~ 
bul erkek lisesi Lfttfullah, ·O üncü Mahmut sakak 65 de Ümit Türk~ 

yünd "--:.,..._;;.:.... "'-yyo~rün mektep 52 ömer Farulk, Beyoğlu 16 İstanbul birinci mektep 416 Ali JhJd 
San en Orw.uı~~ur. .a.a h. K . ta 1-Atib' H oJ " . ...,,~ bandl 1 '·"~~daki ncı mektep 1 l.f Affan. ır, aysen pu Ajl ı am.za 

111 uzenndt:ıAı ____ ara, ya~uı 'i c b" G" TT • ..:k - z· Gök ,..., 
· ah ·· dendir Etek iki yan- D.ıŞ FIRÇASI a ır uner, n.ır: agaç ıya 1i 

kordon .sı!. ~ · __ .. . . İstanbul d.i6esi 830 Yilmaz, Fatih mektebi 457 Zekiye, Ankara D. D. 
[arda~ cfüz ve dardır.~ l!1 Tezglhçılar sokak 45 Zehra Özadalı. hasıllt dairesi yolcu kaleminde of91 
yatın.ası ıçın omuzlardan aşagıya do~- !stanbul erkek lisesi 4/F den 819 Ra- hemşiresi Muzaffer, Bursa İsmetp~ 
nı bırer pens yapıhnıŞtır. Yaka ~~ız gıp Dikmen, Buyükada Nevruz mev _ mektebi S den Mihrican, Kırıkkale gf. 

b~ b81:ddan yapılmıŞtır, kazak bıçı - kii 17 de M~ünnisa., Beyoğlu İtalyan kerf san'at lisesi Ramazan DemU'l<~ 
mı~.ır. Kol~a~ ytikan. .~:m1'- çok lisesi Nuri Ulkmen. Ankara Çankaya ilk mektep .f deP J 
bol oru~rek iki arlı:ada, iki 'Onde ol- KiTAP Hikmet, İzmit ınugazı mektebi 61 
mak üzere dört tane deri~ ı>ens ~o~ul- Niğde iskan müdürü oğlu Remzi De- Ziya Yusuf, Adapazarı Sablha hanıı" 
It!uştur. Siyab bandlar bırlikie oru'l - mire~ Tarsus postahane karşlSl 1O1 de mektebi 3 den .f ~ Beria, Kırka~ 
~ü.~ü~. Dil~ örgüdür. Diğer bsrrnJar Ahmet oğlu Abdüsselam, 49 uncu Ziya Gök Alp mektebi 3 den -4581 
pırmç iğnedır. mektep 42 Muzaffer, Adana Gazipaşa şe, Hamiye Artigratyan melttebi 2 

Kollar w siyah bandlar bu takıma mektep 4JF den 453 Saim Eryıldız, HaykUhi Kasaboğiu, Bursa Hoşka~ 
ço'k güzellik vermektedir. Diiğme ye - Konya Mecidiye hanı altında terzi Se- mahall~i Sağlık so'kak 6 da ~ 
rine modeldeki gıbi siyah bukel kul - yit oğlu Bekir, Pertevniyal lisesi 23 7 Top Gd. erbaş mektebi 35 M. F. C• 
lanmak dfilta şık olur. Aydın Dömer., İstanbul erkek lisesi :ğatay. 

4 o 1stanbuı ıik şampiyonasının en ba- ıtarşı iki go1 yemek suretne kazanını~- tiebediye yoıu üzerinde, diğeri şışıı - Karaman ovası su alt1nda 
şında gklen Fenerbahçenin bugünkü <>- Fener stadında da B takmılannın Jik tır. ·O-
yunu, Hilal takımı için oldukça sıkı bır maçlanna devam edilmiştir. Fenerbab Tuğla harmanları arasında cereyan e- Karaman (Husm.1) - Burada f' 
oyun olacakt1r. HHfilin Fenemahçe ö- ,çe ile Hilfil B atkımları karştlnşmışlar, Bugünkü kır decektir. • deW bir y:ağmur yağmış ve yağnıllt' 
nünde muvaffakıyetli bir oyun tuttur Fenerbahçe faik bir oyundan sonra 'Karaman spor mantakası dan sonra Karaman O'VBSl BU alttıl0' 
n.ası sıkı bir müdafaa yapmasile kabil ,4 - o maçı kazanmlftır. k·nşular.,ı a.-1.m t Ek: .... 1 ın· nn r a.o··rdiii'1 

:u Karaman (Hususi) - Karamanda ·Aö ış ır. 01 er ..... ra ~ oıacaktır. lstanbulspor - Anadolu söylenmektedir. 
Be k E U Beyoğl~ Halkevi senelik kır koşusu· spor günden giiDe inkişaf etmektedir. -·----·-.... - ..... ___.-

Y OZ • J P 2 3 tDU bugün Şi§lide yapacaktır. .Konya mıntakası içinde en 'kuvv~i :man Yurdu takımı kazanmaktadır. 
Müsavi kuvvet1erin çar{iışacağı bu Fenerbahçe - HilAl maçından evvel Müsabakalar 3000 ve 5000 metre ola .fut'bol takımı Karamanda.dır. Burada , Karamanda yeni bir spor mıntt ' 

oyun haftanın güzel maçlanndan biri- 'İstanbulspor - Anadolu B takımları rak ıki sınıf üzerinden olacaktır. ı;ık, aık fufıbcl maçları yapılnuiktadır. ;kası ihdas edilmiş, Teis1iğe A,gih öıJDI 
dir. Likte bin'birini takip eden bu lki karşılO§DllŞtır. Bu maçı Anadolu üçe Müsalıakalardan biri Şifli • Hürxiye Ve bunların ekserisini de Karaman İd· seçilmİJjlir. __, 

" Son Posta ,, nın edebi tefrikası: 64 mıştı: miz kabuslu bir rüya gibi yav~ yav8f bilsen o geçen günler iç.in beni af!~~ 
- O da .gittL .• Şimdi dünyada ya- hayalimizden silinecek vo ik.imzi bira· der, artık hana bu kada.r cezayı ·ISı" 

payalnızım ... Ömrümün ısonunu bele.- rada, yıllardanbe.ri suaachğımız aaadc- görÜrdün .. 
!emekten batka bir ~im kalmadı ar - te kavuşacağız • Bazı geceler: 

tık... .. .. . .. Aylar var, ıbu ~r~jc benliğimde öy1e _ Çekil Ekrem, senden iğreaiYO; 
Fakat bu omur ne sonsuz .bır gece kok .aalıp yerleşti ki, artık. beraber ce- ruın, aeni görmek istemiyorum, .eıı 

yarabbi 1 Ne bitme tükenme bilmiyen -çecek her iÜnümüz:ü, bu ~nlerimizin iç1n Mual1a yoktur artık ı 
Yazanı Mua••ez T•h&ln -. ka d karanlık ve uzun bir gece! her saatini hayalimde canlı bir rcaim o· h kı . . . . L b" 

- u r n * 'b· .. .. ıye ay ran acımı ışıtmemea. ~• ---------------- gı ı goruyorum. .. . . J~ 
Hem aöy)ü~or: ~ Bcdiamn ~ap- döndü: .. ... .. Ekrem MuaUMım ellertini ~vuç.la:-' Düfün bir kere, baŞba~ geçecek hü- na kapı:ı .~ost~r~n, .. bcnı cen?~kll' 

k~sını, katkulunu duzeltmek bahane- - Ab Muall~ ecn de mes ut arasına .Umış, onları korkak, tıtrek bır tün bir ömür; bn ömrün her saati, her kovan kuçuk eliru gormemek ıçuı rııt" 
llıle onun eaçlannı, yüzünü çenesini olmalı: iatescyWn; aen de ayağına ge • zavallı kuf gibi okıuyor, sevjyor, öpü- saniyeai itin hir aevgi ve saadetle dolu laklan~ı Y~~ıklarım arasına wı~ 
okşuyordu. len saadet ümitlerini bir hayal uğruna yordu. o1acak. yor, gozlerımı yumruklarımla k 

Göz.leri dolu. ~ol~, ·~ ~uktu, feda etmeseydin kej.ke, ne olurdu! Mua~& arbk çırpınacal._: kaçacak Bunu tasavvur edebı1lyoroun değil yanım. , .,;ır 
Bedın teyzesını hıç bır vakit hu de- * kuvvetı bulamadan zaafla agırlaşan ba- mi MuallU Bu gelecek aünlerin zevki O gecelerde benı gl>Taen, bana 

rece helecanlı görmemişti. Fcridunun V~r karanhklan yararak. uzak1a- .şını onun ıöğıüne bırak.mıf, gözlerini ve lezzeti ~i de titretiyor dej>il mi aın Muallil 
sesi d~şarıd.a sabırsızlanı~k~n onu i.fit- prken ince.. keskin .bir luçlcırık Mualla- kapemlfh. Uzaklardan, derinlerden sevgilim? Vücudünün kollarım aruın- Fakat artık 

0 
i,kenceli günler t"' • 

1 mele ıstemıyerek teyzesmın boynuna nın omuzlarını sarstı. Yanında .karan- gelen bir müzik 'gibi onun sesi kulakla- da, ürperdiğini, cözlerinin iki tarafın - ti.. hunları unutacağız. Bundan ~ 
atıldı. lık bir ıgôlge gibi durup ona bakan f1- rında oğulduyor, bütün varlığını lez- dan yafların sızdığını görüyorum. Bı- hep beraber, hep yalnız, hep .ikiaıil••' 

- Muallacığım, can Muallicığım met koluna girmeseydi, aciz ve 'Zaafla r:etle ürpertiyordu. rak, bu Y8flıın dudaklarımla kuruta • c- l . • Mu 11~ bit ~ 
be . B" - d . . b ı.. - b' .. . S ·ı· t '- h d . ,_ . A - el" il d b k Da oz erını yumma aua. ,ı,.. nım... utün saa etırnı en sana nemcn oracıga ır t~n uzcrme otu • - ev.gı ı, ar JI(. ayır emıyecex:sın yım .. titreyen vucu un e u o - .. l de di ecebiJı v· 
bo 1 B · h h ·d d" ·· ·· .. 'b kr d "'il '? Bak 'le.im· d k d 1 k ıoy eme .• evet .. evet y ~at 
babrç uyu~d· _ enı~ lem anam, em .de rup kgı. en vapurun onuşunu e ı • e~ b~ı L ld .ı ~-~z . edeneh a ~ ~- rımHa sı a~ık~· b' ö l ğıı mi sev:ıili) Beni tekrar aefil bir 

11 am oı ugunu ö sem de unutmıya- yece ti. tesız ır na eyız. Jx.ımız er gun uı· ayır, ~ı ayet etme, ır fey s y o • 
1

_ ib. k -' k ak.idi,,. 
- S d d v 'd k . Ha ,.J• - •• 1 k d h "]" Gö 1 . • d l J d ... pe .. gı ı apmuan ovmıyac cagım. aa ete ogru gı er en gözüm - yaı yavrum yuru; yorgunu • raz a a o uyoruz. nıe... z erının saa ete para ıgını -· ·~ 

hep arkada olacak, hep 8CDİ düşün ece- tan harap bir haldesin: seni evine ka- Artık bana izin vereceksin değil mi görüyorum Mualli .. benim Muallnm. ğil mı . . ~; 
ğim, inan bana 1 dar ııötüreceğim. MuaUU Bu hafta içinde Mersine gi • Artık bundan sonra yalnız benim. Ellerıni çekme, onların •ıcakb1S·:,a-

Yüzünü onun yüzüne ıriirüyor, du- Genç kız anlamayan gözlerle halası .. dip yuvamızı haurlıyac:ığım, dönüşte Bir zamanlar dünyada ecnden ba~ka vuçlanmda duymak iatiyorum, ~~,,O: 
dahlannı değdirmeden küçük bir kedi nın oğluna baktı ve tekrar ıka.nml& de bugünkü iıayabmla alakamı keserek bir şeyin mevcud olabileceğini düşün • vücudünün sıcaklığını du~~k ~~ 
gibi Muallanın yüzünü, gözlerini kok- sulara daldı. Onun.kinden başka bir sc- nikahımızla uğraşacağım. Artık on • düğüm için kendimden ne kadar iiren- rum. Duc:1aklannı ver sevgıli, 
layordu. .sin inleyormuş gibi mınldandığı söz • dan sonra hiç, hiç ayrılmıyacağız yav- diğimi.. yıllarca kendimi naaıl tel.in et- nefesini, ağzının alevini ver1 ) 

Kapıdan çıkacağı sırada gene ona leri kendisinden bafka kimse duyma· rum .. bütün bu yalnız geçen aenelcri- tiğlmi, kendime naaıl ifk.ence ettiiiıni .(Ar._ •at 

--
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lttihad ve Terakkide on sen~I .... ______ __, 
Albncı kısım No. 2 :___J 

ER 
Biz endişe ettikçe ermeniler : "Vehme 
kapılıyorsunuz!,, cevabını veriyorlardı 

Harbin ve nefis müdafaas:nın hissiz kanunları hükümlerini icraya başlamıştı. isyanın 
ilk günlerinde binler ve binlerce yapılan Türk katliamları karşısındaki te,dibin 
şiddet~ni tahfif edecek kudret hiç kimsenin yumruğunda toplanamazdı. Bunun 
için işler, her türlü inzibat kadrosunun haricinde cereyan etti: Altta Türklerin ve 
Üstte Ermenilerin cesetleri... Meydana büyük bir facianın korkunç sahnesi çıkh. 

Fakat, patrik efendi bu söz • 
leri dinlememiş, eonra da bir 
aürü sadakat teminatını tekrar ede -
rek Enver Paşaya hükumetin vehme 
düştüğünü ve böyle bir şeyin aslı ve 
esası olmadığını iddiada ısrar eylemiş. 

Bu cevap, o .zamanlar bir parola 
halinde idi. Bütün Ermeni politikacı
ları ayni tarzda cevaplar veriyorlardı. 

Bir gün Zohrapla konuşurken bana 
ayni şeyi tekrar etmişti: 

- Vehim, vehim ... dem'işti; Vehi~ 
den haşlca bir şey olamaz. Siz, Ermeni-
leri Çarlığın kara gözleri içıin kendileri- Kafkas cephesinde esir aldıiı IDIZ Rus aabrlerintlela bir pup 

11.İ feda edecek kadar ahmak. mı zanne- rek memleket içinde bir cephe teşek - dalgası halinde cereyan etmifti. Bunda 
diyorsunuz} İsyan çıkarmak! Ne mü- kül etmesine vakit bırakılmadı ve bu merkez hükumetinin hatta düşünüp 
nasebet 1 mıntakalar birer birer sarılarak ateş karar ve emir vermesine bile zaman 
Aynı günlerde Vartakes de bana. söndürüldü. Jsyan o kadar ani başlamış kalmış, her fCY nigihini aurette olup 

aynı tarz.da ağız kullanmıştı. Harbden ve muhtelif yerlerde o kadar feci bir bitmişti. Fakat, te'dlbin ikinci aafflası 
evvel, Rusyanın Ermenistan davasını Türk kat1iami şeklinde tezahür etmişti böyle olmadı. Harb mabudu, bir gün 
müdafaa ettiği sıralarda gene böyle ki artık te'dib hareketi hiç bir iradenin gelip Talat beyin kulağına bir fCyler fı
E'.rmenilere müracaat edip ~u işlerde avucuna sığmıyan bir şiddet kesbet • sıldadı: bunun üzerine Takvimi Ve -
Rusyanın oyununa kapılmamalarını mişti. Harbin ve nefis müdafaasının kayi bir tehcir kanunu neşretti. Bu, 
rica ettiğimiz zaman bize: hissiz kanunları hükümlerini icraya ha;b ve ihtilal mabudunun ilham ve 

- Artık size emniyetimiz yoktur, başlamıştı. f ayanın ilk günlerinde bin- telkin ettiği bir kanun idi. Bunun tat
dcvletlerin ve Lillıassa Rusyanın hi - ler ve binlerce yapılan Türk katliam • bikatı, Anadoluda milli bir birlik vü • 
maye ve teminatlarını isteriz! lan karşısındaki te.dibin şiddetini tah- cuda gelmesini mucib olduyea ela tatbi-

Oiye cevab vermiş olan bütün Er- fif edecek kudret hiç kimsenin kattaki ifrat da. uzun zaman, bizim a-
rncni politikacıları bu defa da başka yumruğunda toplanamazdı. Bunun i- ley.himi:zde dünyanın.her tarafında net
~ bir ağız birliği etmişlerdi. On - çin işler, evvela her türlü inzibat kad - riyat yapılmasına aebebiyet verdi. 
ara: tosunun haricinde cereyan etti: Altta Bu kanun ve onun tatbikatındaki if-

- Aman, bizim başımızı da, kendi Türklerin ve üstte Ermenilerin cesed- rat. acaba hükumet ve ittihat ve T e -
~ınızı da belaya sokmamak. için bun- leri, meydana büyük bir facianın kor· rakki tarafından ilk dakikadaki taaav· 
dan vazgeçiniz! kunç sahnesi çıktı. vura uygun mudur} Bu huıuata kat'i 

Diye müracaat cttikce onlar da bize Ben bunu tasvir etmek değil, hatta olarak hiç bir fCY eöyliyemem. Şu ka-
hcp bir ağızdan: düşünmek bile istemem 1 dar söyleyebilirim ki tehcir kanununun 

- Canım. hiç böyle şey olur mu? Harp mAbudunun kanunu tatbikatı esnasında ittihat ve Terakki 
Si2 vehme düşmüşsünüz! içinde iki muhtelif cereyan birbirilc 

Diyorlardı. Halbuki hükumetin c - T e'dibin birinci safhası, aedlerini çarpıştı. Sağlar ve merkezdekiler şid -
!indeki vesikaların kafi derecede sarih yıkmış olan bir tuğyanın, önüne tesa- det tarafdarı oldular, eollar ela müla • 
olduğunda şüphe yoktu. Bunun için, düf eden her maniayı devirip giden bir yemet istediler. Bende şu intıba kal • 
0 rdu, bir taraftan bu müracaatları --~·----·- • • mıştır ki hükumet, kurunun yanında 
Yaparken öte taraftan da askeri ve in- yaşın da yanmasına karşı layıkı derecc-
~bati tedbirler almıya ehemmiyet ve • ı • 1 o. p o 1 ta • de dikkat göstermeğe çalıflllamıt ol • 
rıyordu. Fakat, dört tarafta cephe ile İstanbul Gelir ve Para makla beraber ifratı da istemiyor • 
meşgul olan bir hükumetin, nakil va-! B O R du. 
•ıtaıu zayıf olan bir memlekette alacağı S A S 1 l Hükumetin ve ittihat ve T crakkinin 
aakeri tedbirler yavaş inki~f eder. Bu- rn-12 _ 1936 birinci derecede istedikleri ,ey, Ermc-
nun için bütün tedbirlerini almıya ve I niler arasında komitecilik ruhunu ez • 
isyanın çıkmasına mani olmıya zaman Türk Devlet Borçlan mek idi. Fakat, o tarihte komitecilik 
lr.almadan ve fakat, isyan için evvelce Ur~ Lira bunların arasında o kadar yayılmış bir 

L " 7,5 T. B. J 22 6S ı " 5 Hazine B. 00,110 lnuıtarrer olan vakit de henüz gelme - halde idi ki kimin komiteci. kimin de. d ~ 7,5 T . B ll <!l.3J DahiJl ıstaru99,05 
~n aynı zamanda her tarafta bir - ~ ?,5 T. B. m oo,oo 

1 

ğil olduğunu ayırmak kolay olamazdı. 
n isyan zuhur ediverdi. Planın k~ 1 (Arkuı var) 

~::~~itfe :~~:;ğ::~~~:::;~ti. ~;:::: · Devlet n~:_:yollan Borç~a 
11 

~R-A ID~-· 
0
_ 

tedbirler biraz daha ilerlemiş olduğu Ergani 97.25 il Anadolu Iveil't0.40 U 
~'kdirde isyana hiç imkan kalmıyaca _ Sivas Erzurum 95.0:ı Anadolu M «.OO 

tını düşünmek, onları bu suretle ace - Sosyeteler Esham• E ugünkü Program 
leye aevketti. Ura Ura 

Is yam şiddetli itir tedip ka"-tladı ts. s. Mü. sı .ro tst. Tram ... a1 ~t.,' 
• Y • • Hl. 10,:ıo Bomontl 9,SO 

Hükumetin henüz son ümidlerini • • Name lı.J,OJ Terkos 14, . , 

kaybetmediği bir zamanda, birdenbire Mertes B. o . 89 5) A. Çimento u.2s 
Patlayıveren ve cephede Rus taarruzu 
il ÇEKLER e müterahk olan isyan, ilk hamlede Krş. L T. L. lçla 

0, ,4171 

15.1475 

feci haberler gelmesini mucib oldu. Er- terıın tıı6. o:> il Dolar 

~eni komitecilerinin tahrik ettiği kit- . J'ranlJ 17,09 L1rft 
e iyi hazırlanmış oklukları halde ke- ______ N_AKİT _____ __ _ 

~ kJ'f. 
20 P'. Franıı 117,0J 1 Mark 26, il 

1 Dolar 1'6,50 20 Drahmi 2',JO 

1 İaterlln e\8.0J 20 Len 23,0S 

20 Liret l:.!S,w 20 Ley 14.JJ 

Borsa Dışında 
L iL 

Ölle -.riya&I: 

12,30: Pllkla Türk muslldsl, 12,50: Hua. 

dis, 13,05: Plikla hatif müzık. ı:us : Mub-

telit plllı: netrıyatı. 

Akşam Nqrfyatı: 

18.30: Pl~kla da.na musltısl. 19.30: Konfe
rans: Suat Dervif tarafından. 20.00: Belme. 

ve artadqları tarahndan Türk musikisi n 
halk prkılan 20.30: Badi n arkadaflan ta-
rafından Türk musikisi ft halk prkıJan. 

21.00: (Saat ayan) orteatra. 
22.00: Ajans ve borsa haberleri. 22.30: 

Plakla sololar. 

Yarıalı.I •r•ıra,. 
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lBTANIH11. 

Sayfa 9 

Baba annem burada ) 
Ölen baba, bugün annemin ya -

nma gömülüyordu. Ve ben otuz yıl 

evvel söylediğiın bir sözü tekrarla -
dun: 

- Baba annem burada .. 
Otuz yıl oldu. Ben dört yaşımda bir 

çocuktum. Babamı çok, fakat annemi 
ondan daha çok severdim. Bir sabah 
uyandığım zaman babamı evde göre -
memiştim. Annemin gözleri şişti, ağ -
lam~tı. Ben de ağladım; fakat çabuk 
sustum. Gülmiye başla4ım. Benim 
güldüğümü gören annem de güldü. 
Ben o çocukluğumla bu gülüşte bir a
cılık olduğunu hissetmiştim. Ve ne 
vakit gözleriınin önüne annem gelse 
onım bu gülüşünü hatırlarım. 

O günün akşamı idi. Babamı kapı -
dan karşıladım. Elleri boştu. Her ak -
şamki gibi bana bir şey getirmemişti. 
Yüzü gülmüyordu, ve ben cesaret e -
dip: 

-Bana ne getirdin baba? 
Diyemediın. Annem o akşam benim 

yemeğimi ayn yedirdi ve erkenden u
yuttu. 

Sabahleyin odada kimseyi göreme -
dim. İçimde bir korku vardı. Yalına -
yak kapıya doğru yürüdüm_ Baba -
mın sesini duydum: 

- Çocuğunuzu istediğ'iniz zaman 
görürsünüz .. 

Hafif bir ağlama sesi buna cevap 

Yazan= İsmet Hulftsi İM "ET 

Anneme, bana bakan yaşlı kadınlı 
birlikte giderdim. Annem bana yemiş 
ler verirdi. Kucağına alır, öper, kok • 
Jardı. Ve dalına gülen gözlerinde ağ · 
lamak istiyen bir hal belirirdi. 

Bir gece babam eve geldiği zarnaıı 

evdeki kadınla bir şeyler konuştu, 

Ben o zaman dokuz yaşımda idim; ka• 
dın babamla konuştuktan sonra benl 
alelacele giydirdi. 

- Gezmeğe mi gideceğiz? 
Diye sordum: 
- Evet, dedi, annene gideceğiz; se, 

ni göreceği gelmiş .. 
Anneme gittik, annem yalı\ ordu 

Hasta idL Beni yanına almadı. Faka1 
yanına almak, beni öpmek istediğin! 

anlamıştım. Ben sokuldum: 
- Olmaz, dedi, ben hastayım? 
Sonra hastalığım sana geçer .. 
Ben onun yüzüne bakarken o da ~ 

!atıyordu: 

- Babanı çok sev, dedi, o seni ço1 
sever .. 
Artık kendimi tutamadım. 
- Ben seni: daha çok severia1 anne1 
Dedim, annemin gözleri boşand~ 

ağlıyordu. İşitilir işitilmez bir sesle: 
- Böyle olmasaydı, ne mes'ut ya. 

şıyacaktık. 

Dediğini duydum. O gece annem 
verdi. Annem ağ
lıyordu. Kapıyı 

açmak, anne d~ -
ye atılmak iste -
dirn. Amma atı -

Yarmki nushamızda : 
hep rüyama gir • 
di. 

Bir daha anne
mi göremed~ 
Ve göreyim de • 
medim. Söy liye • 
rniyordum am ~ 

hıa, oınun art~ 
görüle mi yece 1 

Iamadım, niye 
a tıla ma dım ? .• 
Kork muş tum .. 
niye korkmuş-

Köyün Deccalı •• 
Yazan: F. Bercmen 

tum? İşte bunlan bilmiyorum. 
Evde artık annem yoktu, yaşlı bir 

kadın bana bakıyordu. Ben bu yaşlı 
kadını hiç sevmiyordum. Babam ak -
şamlan eve gelince benimle uzun u -
zadıya oynuyord\L Amma benim ak -
hmda hep annem vardı. 

Galiba epey zaman geçmişti. Bir gün 
babamla birlikte vapurda idile. Biz hır 

kanapeye yan yana oturmuştuk.. Çar
şaflı bir kadın yanıba.şımızdan geçti. 
Bu çarşaflıyı birdenbire tanımıştım. 

Annemdi. 
- Baba annem burada .. 
Babamın kuvvetli eli, bileğimi ya -

kaladı: 

ğini biliyordum. Annem ölmüştü. Seı 
neler geçti. Babam evlenmedi, eden ~ 
rnedi. Fakat bu benim için kftfı değil 
di. Ben annesiz büyümüştüm. 

Babam, dün öldü. Ölürken yamba 
şında idim. Odada başka kiınse t'r yok· 
tu; gözile yaklaşmamı işaret etti. Ta 
katsiz.eli, sesi güçlükle anlaşılıyordu: 

- Ben kabahatliyim, dedi, be;ı bu 
kabahati annenden ayrıldığın gÜJl 
yapmadım, fakat sen vapurda: 

- Baba annem burada! 
Dediğin gün yaptım. O gün ne diy• 

annenin peşinden gitmedim; o gün n• 
diye artık her şeye rağmen çocuğu • 
muz için birlikte yaşamamız }azım, de. 

- Hayır o annen değil.. medim. Olan oldu. Annen o zavallı 
Annemdi, ben annemi bilirdim. Ya- senin ayrılığına tahammül edemedi 

nımızdan geçen annemdi. Belki ondan öldü. Buna sebep olaı 
- Baba annemin yanına gideliın! benim. Beni affet. 
- Olmaz.. Rengi solmuş ellerini öptüm. Aı1.ıll 
Ben bütün bu olmazların manasını söylemiyordu. Vücudunun soğuduğu • 

o zaman anlıyamamı.ştım.. Sanki şim- nu hissettim: 
di anlıyor muyum? Babam annemden Bugün onu mezarına gömerken; 0 • 

ayrılmıştı amma niçin? Bir kere bile tuz sene evvelki sözü tekrarladım: 
bunu merak etmedim ki.. - Baba annem burada! 

* Dedim ve babam annemin yanına tf 
Babam beni anneme gönderiyordu. yanma gömüldü. 

~~~~~==~~==~~~===-1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Cerrahpaf& Hutaneai rontken ıerviıi için lüzumu olan 12 blem alit •• 

edevat açık eksiltmeye konulmuttur. Bu alil ve edevata 2539 lira bedel 
tahmin olunmuftur. Şartnamesi ve listesi levazım müdürlüğünde görülebi
lir. istekliler 2490 N.b kanunda yazılı vesika ve 190 lira 43 kurutJuk ilkte
minat makbuz veya mektubile beraber 21 /12/936 pazartesi &iinü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (3274) 

Liseler Satınalma Komisyonunda .. 1: 
Komisyonumuza Lailı on yedi lise ve ortaokula (27450) kilo mangal 

kömürü itasını taahhüt eden Y enikapı iskele meydanı 6 - 7 • 8 numarada 
odun taciri Filni ve vekili lbrahim taahhüdünü ifa etwediğindm mukave
le1i fesb edilerek nam ve hesabına açık ekailtmeye lmnaN:fhir. 

Muhammen bedeli 1098 lira olup ilk teminat 82 lira 35 lmnı,tur. Ell
ailtme 4/l/937 pazartesi günü aaat 15 de lstanbul Li.eler Muhuebecili • 
iiade IDpl.nan komisyonda yapılacaktır. Bu ite girecekler TICU'et odasınm 
vesika ve teminat makhuzlarile beDi gün ve saatte ebiltmeye gel. 
meleri ilin ohmur. (3661) 

Ki OP R iN kaı~l~ri r E~':~RD~;r;&,JR~Ş 
e• .oi .1tOMATİZMA A~Rı .. RİLE.GRi vf :-. ~:·.:Y: •.:. ;;'ı =·~·c"· ·.~A.:~ıR 

:==-
17: Konferans: İnkılab dersleri Üniversl - kisi ve halk şarkıları. 20.30: Safiye ve arıta-

•if olarak bulundukları yerlerde Türk. 
halkı üzerine atılmışlar ve feci bir 
lr.atliima başlamışlardı. Van ve Sis gi
~i Yerlerle merkezin muhabere ve mü
-.aealası bir an için kayboldu ve bura
larda pek çok Türkün pek feci şek:iJler· 
de katledilmif olduğuna dair haberleri 
tonradan aldık. Bereket versin ki is -
l'~n vaktile haber alınarak ihtiyat ted
~1.rlcrine tevessü) edilmiş olduğu için 
ışın biiyümesine ve muhtelif isyan mın
~kalarının aralarında irtibat tesis ede-

Kredi Fonstye 
1880 senesi oo.oo 

L. it. 
Miibadll Bon. uu,<I.'.> 

Gayrı• • O.OH 

ötıe n9"'1yatı : .wJen naklen, Mahmut F&lt Bozkurt tara - daşları tarafından Türk mus1kial -.e halk fU'• 

12.30: Pllkla Türk muaUd.d. l2..50: Ban· .hndan. 18.30: Plakla dana musikisi. 19.30: kıları. 21: (Saat liyarı), Şehir Tiyatrosu Dram 
cHs. 13.05: PlWa hatif mimk. 13.25: Kllhte· . 

1903 • 10'3,0J Altın 1020 

1911 • 97.0 1 Mecidiye OJ 
Çocuklara masal: L Galib tarafından. 20: kısmı tarafından bir temsll. 22 : Ajans •• 

üt plllı: neırl1at1. 

Rıfa& .,. arkadaşları tarafından Türk musi- borsa haberleri. 22.30: PlA.kla sololar. Ak..- aqri7atl ı 
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IJitı TOtıK ZAlliTi 

Cem.il'in Akıbeti t1' ________ ,a;:ıl t 1 

- iKiNCi KISIM A. R. 
Cemil kendisine nezaret etmek Üzere memur edilen 
Maşayı, Çarın ve Rasputinin aleyhine çevirmeğe 
muvaffak olmuştu. Maşa Cemile: - " Ne isterseniz, 

ne emrederseniz yapayım,, demişti. 

İyi amma, sen onları büsbütün tamamile benim dinime ck&unmaktır. 
felakete mahkum ediyorsun ... Bir an, Cemil, iyi bir ip ucu yakalamıftı. Bu 
düşün. Herhangi bir sebeple, çarlık fırsatı kaçırmadı: 

devrilirde, hafiyeler meydana çıkarı • - Haaaaa .. ne demek istediğini, ta-
lırsa, o zaman senin halin ne olur?. mamile anladım Ma~a ..• Sana bu hu· 

- Feci .. çok feci . sustaki fikrimi, pek k11a olarak eöyli-
- Ya, ötekilerin .. o kadar Üzerlerine yeceğim ... Ma~al.. Senin dinin, ve be-

titrediğin o kıymetli sevgililerin .. on- nim dinim; yoktur. insanların, bir tek 
lar o zaman; açlığa, sefalete .. belki de dini vardır. O da, fazilet •.. Galiba, iyi 
ölüme mahkum olmıyacaklar mı?.. anlamadın?. 

- Susun .. Allah aşkına susun. Ar- - Hayır. 
tık, bana hiç bir şey söylemeyin. Za- -Sen din tarihi okudun mu Mata? 
ten ıstırap içinde yaşayan kalbimi, büs- - Evet. 
bütün incitmeyin ... Size inanıyorum. - Pekala.. hana .. insanlara karşı fe-
Size, bütün mevcudiyet~mle bağlam- nalığı tavsiye eden bir tek peygamber 
yorum. Söyleyin .. anlabn bana .. ne gösterebilir misin?. 
yapmam ]azim .. ne yapayım?. - Hayır. 

Cemil, derhal parmağını Rasputinin - Musa .. lsa .. Muhammed .. bunla-
resmi üzerine uzattı: rın hangisi olursa olsun; insan vicda-

- Her şeyden evvel.. şu resmi al nının kabul etmiyeceği f>ir ıfenalığı 
yırt.. parçala.. ayaklarının altına at. emretmiş mi? .• 
çiğne... - Hayır. 

Maşa, şaşaladı. Cemilin yüzüne ha- - Şu halde bunların hepsi de; ce-
ka kaldı. Ve sonra birdenbire kaldırdı. nahı hakka ibadet etmeyi.. insanlara 
Havada salladı. karşı şefkat ve muhabbet göstermeyi •. 

- Aman Allahım .. ben bu sözleri bilhassa: bilerek hiç kimseye fenalık et
bilerek ve istiyerek işitmedim.. tövbe.. memeyi emretmişler, değil mi? .. 
yüz bin defa tövbe... - Evet. 

Diye bağırırken; üst üste, üç defa - E .. şu halde yavrum, bütün din· 
haç çıkardı. ler bir noktada birleşiyor .. ve bir ~ekil 

Cemil, biraz fazla ileri gittiğini an- gösteriyor .. o da, insanların şaadetini 
ladı. Taa_sup karşısında, en bariz ha- tekeffül eden; fazilet .. öyle değil mi?.. 
kikatlerin inkar edikliği bir muhitte; - Evet. 
bu kadar mutaassıp bir kızın hissiyatı- - Şu halde .. senin dinin, benim di-
na indirdiği bu darbenin aksülamelin- nim namile ortada bir şey mevcud de
den korkarak şaşaladı. Fakat, çarçabuk ğildir. Bütün beşeriyetin, tek bir dini 
kendini topladı. Eğer, küçük bir zaaf vardır: - Fazilet ... 
ve rüc'at gösterecek olursa, partiyi ta-
mamile knybetmesi ihtimali vardı. O- - Sarhoşluk yüzünden, kendini re-
nun için tavrını hiç bozmadı. zil ve kepaze eden bir adamdan hoşla-

- Anladım, Maş~. bu sözlerim nır mısın? .. 
seni niçin bu kadar ürküttü?. - Hayır. 

Diye mırıldandı. - Ahlak ve fazilet düsturlarını a • 
Maşa isyan başlangıcı gösteren yaklar altında çiğniyen insanlardan haz 

bir asabiyetle cevap verdi: eder misin? 
- Sizden, çok rica ederim .. ne i~ - Hayır. 

terseniz, ne emrederseniz, yapayım.. - Ya, bir takım masum insanların 
yalnız, benim mukaddesatıma tecavüz saflıklarından ve zaaflarından istifa • 
etmeyiniz. de ederek onları türlü türlü fenalıklara 

- Mukaddesatına mı, Maşa?.. sevkcdenlerden.. bunlar hakkında ne 
- Evet. hissedersin? .. 
- Eh .. 'ben böyle bir şey mi yaptım? - Nefret ederim. 
- Evet. .. Buna, bu resmin sahibi· I - E .. işte, yavrum; şu iki tek keli-

ne en küçük bir tecavüzde bulunmak; me ile, bu adam hakkındaki kararı, ;=-- " . . . . . . - . . ·-·· ... --. . ·- kendin vermiş oluyorsun. 

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 
Kara ciğer 
Bozuklukları 

Pazar 

(*) 

-Naııl? .. 

- Çarlık .. ve, din... Bunları bir • 
birinden ayırmıyorsun, değil mi'? .. 

- Evet. 

- Ve .. bu adama da dini bir kudsi-
yct veriyorsun .. Çarlığın hamisi telak
ki ediyorsun, değil mi? .. 

Yazan : Celal Cengiz 

Kralın kargılı muhafızları Tanzer ile 
Tunçayı aramağa çıkmışlardı! 

Tunçay, babam beni isteyenlere vermedi dedi, çünkü Asulardan biri ona 
" Günün birinde. sen.i~ kızın kraJlık tahtına oturacak ,, demiş, taliplerden 

hıç bınnde tahta uygun meziyetler yokmuş. 

Bundan evvelki kısımlarm 1 - Baban budala bir adam değil. kralının arası açıktlr. Benim oraya se-
hulasası Kolay kolay ölmez .. kork.mal ' lişimden çok memnun ola~br. Hele 

S~rlllertn en parlat devirlerinde - Gerçek babam çok inadcı bir a· Gudeadan kaçıp geldiğimi anlıyacak o-
Kral Oudea'nın tızı fena halde hasta- damdır ama .. Gudeanın muhafızları o- lursa .. 
!anıyor. Rahipler Gudea'nın kızının iyi nu yakalarsa, onlara nasıl karşı gelebi· O gece dağların koynunda uyudu • 
olabllmeai tçln tnlaunı bir kızın kanı- lir? lar. 
nın akltılmasını tart koşuyorlar. Bu kız _ •• - Ben babanı bugün dağda gördü- Ve ertesi sabah Su.z yolunu tuttu • 
seçiliyor: Demirel Taner'ln on sekiz ya- gum zaman, bana: (Kızımın ölümünü Iar. 
ıındalcl tızı Tunçay. Taner kızının kur- görmemek için Suz'a kadar gidece .. • • • 
ban ec11ıme&tne ıuçıükle razı otuyor ve ğim ı) demişti. ( Tunçay ) ın başı ustUnde 
başını alarak dala çıkıyor orada kızı- Eı~--ı • · · d ha 

' - ıam ar ın ıçın e ne yapar • 
nın sevgill.sl ve Kralın yeğeni Tanzer'e ham'\ 0 d d d.. 1 yürüyen gölgef 

t V 
... 1.. r ra a onun a uşman arı var· 

ras geliyor. a....,eu anlatıyor, Tanzer d S ır uz şehrine girdikleri zaman. ba • 
bu müthif haberi alınca, atını herke- • . . .. 
sin ııözü önünde mabede doğru sürü- - Sızın neden çok dllfDla.nınız var? lın sarayı önünde büyük bir blabalJr 
yor. Kurbanlık bir koyun glbl ya.tan - Güzellerin düşmanı çok olur .. vardı. 
sevglllsl Tunçay'ı Kral Gudea'nın göz- bilmez msiin. Nipurda da. Suz şehrinde Tanzer y~ya yürüyordu .. T unçay da 
leri önünde atına alıyor ve Frat kena- de beni almak, kaçırmak isteyenler at Üstünde. Kalabalığa k.arıftılar. 
rında ağaçlık bir bahçeye götürüyor. çoktu. Babam onların hepsini kovdu. Yorgundular .. 
Orada. evlenmeleri hakkında kontl§u- - Niçin seni bunlardan birine ver- Tanzer Suz'a ilk defa gelmiyordu. 
yorlar. medi ? Üç yıl önce de bir iş için gclınif, ~ on 

Roman denru etmektedir. -Veremezdi .. çünkü Asu'lardan biıi gün burada kalmıştı. Şehrin her tarafı-
- Hayır. Fa1cat, ben fakir demirci ona: (Günün birinde senin kızın kral- nı biliyordu. 

kızıyım. Sen bir kral yeğenisin 1 belki lık tahtına oturacak 1) demif. O, beni ia T unçay: 
beni sana denk gönnediği için vermek teyenlerin hiç birinde bu tahta uygun - Nereye ineceğiz? 
istemez. meziyetler görmedi. Diye sorunca, Tanzer: 

- Ben onun sözüne bakarak değil, Tanzer gülümsedi: - Vaktile Ur'a gidip gelen bir inci 
kenai kalbime danışarak hareket eden - işte bu çok güzel bir haber .. doğ- tüccarının evine gideceğiz. 
bir erkeğim. Seni benden kimse ayıra- rusu buna çok sevindim. Acaba hanai Cevabını vermişti. 
maz Asu müjdelemiş babana bu haberi? Sarayın önündeki meydanda Elam 

Tanzer, bu sırada, ağaca bağlı du- - Beyaz sakallı bir ihtiyardı. Adını askerleri toplanmışlar .. ortada duran 
ran atının kişnediğini duydu. bilmiyorum... ihtiyar bir adamı sopa ile dövüyorlar • 

- O ne ? Bir ses var.. Sahile inen atlılar gözden kaybolun- dı. 
- Kimin sesi? caya kadar konuştular.. Herkesin gözü sarayın kap11ından 
- Belli değil. Atım haber veriyor... Ve uyumadılar. bakan kral Nabo'ya dikilmifti 

Uzaktan gelen yababcıyı çabuk &ezer Suz şehrine gitmeğe karar vermi~ • Belliydi ki bu cezayı ihtiyar adama 
benim atım. Ierdi. kral vermişti. 

Tanzer euyun kenarından fırlayıp Suz.. Tanzer dayanamadı .. 
ayağa kalktı. Arkasına göz gezdirdi. Burası Sumer'in batı eınırlarında ya- Arkasındaki adamlardan birine eor• 

- Yolun üstünde yürüyen gölgeler şıyan Elamlar'ın hükumet merkeziydi. du : 
var.. Onlar da vaktile Orta Asyadan göç e- - Neden dövüyorlar bu adamı> 

- Nipurdan şehre gelen yolcular • derek buralara yerleşmifler •. ve aradan - Tanımıyor musun sen onu> Üg 
dır.. uzun yıllar geçince toprak kavgası yü- gündenbcri boynuna ip takıp eokak 

- Fakat yolu bıraktılar .. sahile doğ- zünden birbirlerile bir kaç kere dövü~- sokak dolaştırdılar. 
ru saptılar. müşlerdi. Tanzer dudağını büktü: 

- Sakın kralın muhafızları olma· O sırada Sumerlilerle Elamlar ara· - Biz köyden yeni iniyoruz. Hah.· 
sın}· larında bir anlaşma yaparak. toprak rimiz yok. 

- Olabilir. Belki bizi aramağa çık- kavgalarına nihayet vermitlerse de, sı- - Ha, öyleyse an.latayım: Bu a • 
mışlardır. nırlarda sık sık çarpışmalar olur ve bu dam komşusunun su kabını çalmıf· 

Tunçayın düşündüğü gibi çıkh .. çarpışmalarda iki taraftan da bir çok Suz'da böyle bir hırsızlığın eşine tim• 
kralın kargılı muhafızları atlarını sü- kimseler ölürdü. diye kadar rastlanmamıştı. Kral üç gün 
rerek !ahile iniyorlardı. Sumer kralı Gudea'nın mabadı ve boynuna ip taktırarak köpek gıôi 804 

T anzcr birden atına bindi ve sevgi- dileği Suz şehrini zaptctmek ve Elam kaklarda dolaştırttı. Şimdi de yüz elti 
lisini kucağına alarak Firat boyundan tahtını devirmekti. sopa vurulacak .. ve biraz ıonra tcfıit-
uzaklaştı. O tarihte Ela{ll tahtında kral Nabo den çıkarılacak. 

- Haydi, Ni.pur yolunu tutalım.. oturuyordu. - Ceza iyi ama, şehirden çıbmıak 
- Nipurda bizi çabuk yakalarlar. Nabo çok sert, insafsız ve komtu - da ne demek .. ? 
- Orada benim dostlarım var. larına karşı daima istila emelleri besli- - Burasmı Ur mu sandın een) Biz 
- Benim düf.IDanlarımm da hepsi yen bir hükümdardı. hırsızlık yapan adamı aramızda tutma-· Karaciğer vücudumuzun en büyük - Evet.. şüphesiz ..• 

ve en mükemmel fabrikasıdır. Safra ıt- - Fakat, bu adamda dinin emrettiği orada. Zaten Sumer kralı Gudea da bunu yız. 

raz eder. Şeker imal eder. Vücudun bir faziletten zerre .kadar bir hie mevcud 
çıok zehirlerini zabt ve mıha eder. İdra- olsaydı; ber şeyden evvel, Çarlığın ah
rın kana karışmasında en mühim imll lakını islah eder, casusluğun önüne 
olan ve (iıre) denilen mühim hastalık- geçerdi. 
larda böbrek kadar karaclğerfn rolü M del 
çoktur. aşa, sen emişti. Cemil, gene o-

nun zayıf damarına bastıgv ından dola-
Çok yemek yemek, oburluk, şişman- b 

lılc karaciğerin vazltesl\-ıl güçleştirir. Bü- yı, ir memnuniyet hissetmişti. 
tim alkollü içkiler karaciğer için zarar- - fsanın felaketine kim seheb ol • 
lıdır. Ağır yağlı yemelcler, salçalı ve sa- du, Maşa? .. 
l_!lmuralı maddeler karaciğeri çok yorar. - Hain Yuda. 
Böylece iıstüste yorduğumuz karacJ.#er - Hain y uda, ne yaptı? .• 
günun birinde artık vazifesini ifa edemez Ca 1 k · J 1 - sus u ettı. sa i e onun hava-
o'lur. O zaman ilk olarak şeker hastaıır.ını ·ı · · h b d. e; rı erını a er ver ı. 

beklemek lazımdır. Bundan sonra netl-
i k h 1 

- Şu halde.. Hıristiyanhk, casu• _ 
ces ço e cmm yetil olan karaciğer na- "' 
tamamiyeti arızalan başlar. İnkıbaz, ye- luktan ne&et eder ... Bunu inkar edebi-
mekten sonra şlşklnllk, sıkıntı, hep ka- lir misin, Maşa? .. 
rnclğerden •llcrl gelir. Bu mühim uzvu- - Hayır. 
muzu korumayı bilmek lbımdır. Koru- 1 E R t• . - . , aspu ın ne yapıyor? .. O da 
mak için ne suretle hareket etmek icap , sıze bır taraftan kilisenin direklerini 
edeceğin! ayrıca bildireceğiz. 1 •• k d 

-:-:-:--::---~--::-~------- ·---• ıoptürür en, iğer taraftan din ve Çar-
(•) Bu notlaıı kesip aalı::layınız, ya _ Iık namına yapılan casusluklara mü _ 
but bir albüme yapııhnp kollckıiyon sama ha gösteriyor. Binlerce insanın fe-
yapın•z. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 1 k 
bir r or gibi imdadmıza yetİfebilir. n etini .gördiiğü halde, hunların hiç 

birine merhamet etmiyor. (Arkası -var 

- O halde ne yapalım~ bildiği içindir ki, Elam tahtını devir • Bir başkası da aözıe karıftı: 
- Dağa doğru uzanalım. Sonra dü- meğe karar vermişti. - Hele komşusunun au kabinı ça· 

şünürüz ne yapacağımızı.. Gudca zaman ve fırsat bekliyordu. lan olursa .. 
Yollarını çevirdiler. Sumer dağının Sumer ~ralını Elamlar üz.erine yü • - Soyunu sopunu da beraber mi çı· 

yamaçlarına tırmanmağa başladılar. rümeğe teşvik eden kumandanına Gu· karacaklar şehirden dışarıya .. > 
Tunçay, gecenin k.aranlıldarını yır- dea şu cevabı vermişti: - Soyunun sopunun ne euçu varf 

tan parlak gözlerini yukarıya kaldır - _ Ordumuzu biraz daha büyülte • Suçu işleyen odur. Onu atıyoruz ara • 
dı: d lim .. ambarlarımız erzak, hazinelerimi- mız an .. 

- Ulu Tanrım, sen bizi affet! 
Tanzer mırıldandı: 

.. - Tanrı bizi koruyacak, Tunçay! 
Uzülme.. bu geceyi dağda geçirelim. 
Yarın ne yapacağımızı, nereye gidece
ğimizi düşünürüz. 

zi altın ve mücevherle dolduralım. On- Bu aralık meydanda dayak yiyen ih· 
dan sonra yola çıkarız. tiyar • canı çok yanmış olacak ki • acı 

U h . . b l ki d l acı bağırmağa başlamıştı. r şe rının am ar arı erza a o • . 
k · · b. ı h · l · lt 1 d l - Bırakın benı. . yeter artık bu da· ma ıçın ır yı .. azme erı a ın a o - • 
k · · · b. k l beki k yak. Bırakın yakamı 1 Ben suçlu değı· ma ıçın ıse ır aç yı eme ge - . 

Yüksek bir tepenin 
lar. 

kt
• lım. Komşumun su kabını çalan adanl 

re ı. 

üstünde durdu- gece karanlığı içinde savuşup gitti. 
Tanzer dağ başında sevgilisinin di -

Tan zer sordu : 

- Burası nasıl..~ 

- Fena değil. Şu ağacın di!ıtnde ge-
celeriz. 

- Buraya şeytanlar bile çıkamaz. 

- Ba.b.amı yakalayıp (Ölüm Kuyu-
su) na atarlarsa ... 

Tan zer sevgilisinin eözün Ü kesti: 

Suz kralı bu sözleri işidince sara}' 
zinde yatarken, Gudeanın düşünceleri- muhafızına dönerek: 
ni ve Suz kralının emellerini göz önü· . d' - Bak, ne diyor bu adam t dedi. Su· 
ne getır ı. . l b k . . Ev b d v , . . . çu ış eyen aş ası ımış. ger u og· 

- Suz a gıdelım, Tunçayl dedı. O· ru ise, ona iftira edeni bulu) getirin 
rada umarım ki kral Nabo tarafından buraya ı 
da çok iyi karşılanacağız. Dayak faslı birdenbire durmuştu. 

- Nerden anladın çok iyi karşılana- Kabı çalınan adamı meydana getir· 
cağımızı? diler .. sordular: 

- Nerden mi? Çünkü amcamla Suz (Arkası var) 



SON POST .A: Sayfa il 

• • 
ispanya işi ltalya ile Mevkuf/ar Hariciye Vekilimiz Parise 

Ahırlara 
Almanyanın arasını açb Kapatılıyor gitti, temaslarına başladı 

(Bqtarafı ı İDC:i mQfada) da bir hüklımet, bir de memleket ha- (Bqtarafı 1 inci sayfac1a)" Geçen hafta Azı il malarda hazır bulunacaktu. 
kordela1ar t~lar, bu suretle 1 Ki- karadan fehrİmi- l Büyük Elçi Ponao, Noel ve yı lbaşı 

ıtıüş olduğu müşkül vaziyetten kurtul
ınak gaye.sile Katalonya ve Bask rica
lini elde etmeğe çalışmaktadır. Bu ri
~aı ile giılice temasa giren Franko, 
harpte bitaraf kaldıklan talcdirde Ka
lak>nya ve Bask eyaletlerine tam bir 
istikıaı ~eği vadetmiştir. Yapılan 
bu temaslann ilk neticesi olarak. Bask 
lar ile Frank<> hükfuneti arasında esir 
ler mübadele edilecektir. 

irileri vardır. Burgosta kendilerine hü- nunuevvel hadi8etri.nde ölen iki aencin d _,__ ,__ d p . . d'k 
kfımet süsü vermiş olanlar, beynelmi- e z.e önmÜf umu yortuwuını a arıste geçn ı ten son• 
Ieı bir mevcudiyet olarak telakki edı1· hltırasmı taziz etmişlerdir. Fransız büyik eJ. ra lstanbula dönecek. Ye bilahara, MiJ.. 
memek icap eder. Asiler'! yapllan mü- Jandarma halkı SOJUJOT ~· M. Pomo, 

: t ·~· _.Ll:hıa 

sellfilı yardım, tecavüzün yeni bir ~ek- Halep, 19 (Hususi) _ 922 de hubu- 1aükumetindea al-
lidir. Bununla beraber, İspanya hükfı- bat fiyatı nuan itibara abııarak Türk dığı emir üzımiae 
meti, bitaraf müşahitlerin ademi mü- köylerine konulan lğır qar vergisi ik- ini surette Pari.e 
dahaleyi kimlerin ihlal etmekte olduk tısadi şeraitin defişmesine rağmen h3- hareket etmittiı. 
larını tesbit edebilmeleri için bir kon- la tahsil edilmektedir. Birkaç ay geç Evvelce Smie 
trol ihdasını kabıtıl etmeğe imade bu- kalan işaı' bakaya.sının tahsili için man yede Fransız yük 
Junmaktadır. d let la iıdd ti tt dater t!'I memur n f e ar ır- aek. komiscrJiiini 

' '·, ,,,·~ .. ::i~' . 
" .ı: ' 

. 
~ 

~~ 

letler Cemi~iııin kanuausani toplan· 
bamda Fransayı temsil edecek olan 

hey'etle beraber Cenewede bulunacak· 
br. 

Cemiyetin ıbu toplantmnda San
cak nacaelesi görüşülecek ve bitaraf 
rnüşalıiderin iazırlayacakları rapoı 

tetkı1t eclilccektir. 
Diğer taraftan, Daily Telegraph ga

letesinin ist ihbaratına nazaran, :Fran
ko hükumetine yapıhnakta olan mad
di nıüzaheret meseleii Almanya ile İ
talya arasında bir ihtilaf doğurmuştur. 
Alınanlar, Franko hükumeti hesabma 
Şimdiye kadar yapılan masrafların bü
Yi.ik kısmını deruhte ettiklerini iddia 
etırıekte ve· bu masraflara İtalyanııı da 
~akini istemektedirler. İtalya ise bu 
hlt'!iusta tamamen lfıkayıt bulunmak
tadır. 

Cqjlaelenle Sil ımşlardll'. Tahsildarlar beraberlerinde yapmıf olan M. 
Madrid 19 (A.A) - Harbiye ne- taşıdıkları .Arap jandarmalarla hod be- p F M. .__ Hariciye Vekili Pariate 

zakretbi: evvkel~i _gec_e bir tebliğ nCf?ede- boci isiedikleri TI,i:~:'hakiııe:1~dip -~ık ae~:;~·i ma~~~ temin edildiiüıe Paris, 19 (A.A.) _ Haric'ye "\fe 
re ır ço asılerın Guadarrama cep- lan eşyayı pazar.-n... .uu egerm- .. . . . 
h · _ _] sı· ld k,__ 1...~ıd· • • . den çok ·~gı· va satmakta ve pek fahiş eorc, Surıye ıtlerınde ftkufundan do- kili Dr. :rcvfik Rüştü Aru ve murah· 
eaıooe te ım o u .uuını ·ili ınnıftır. ~ .J. ı_ p · H · · V k'l" · T h h ' F h k.. · 

C h 1 d _t..· L __ ._ • 
1
.•. __ L_L! k olan verginin ödenmesi için evler tam myı, arıste, ancıye e ı ımız ev· as ey etimiz, ransa ü um • ı tara• 

ep e er ~ı nare&elsız ıgın 11CDaJı e- f~'- R·· .. A ·ı_ F 1.L-:-:.- f ndan c __ --'- l · · - - k " 'f · . takır bırakılmaktadır Vergi tahsiline ıx uştu ras ı.ıc: raımz A -~,..... ı ~ mese eaını goru n e u• 
sı sıstır. . · . - · 

M d "d 
19 

(H . ait tazyikın bilhassa Anıık ovası koy- Nazırı Delboı araunda Sancak meae- zere -vaki olan davet üzerine. l uray~ 
ıL -b' .8 _]rı ') ' - avas a1ansı mu- lerinde Bayır Ve Bucak nahiyelerinde lesi etrafında cereyan edecek konuş- gelmiftir. 
ııa ırınuen: tatbik edildiği tesbit edilmiştir. ---------~--------

. Dü~ ~~ saat 21 den itibaren Sucak halkı mill8yaldoz N o e 1 g e 1 ı· y o r ' f a k a t irlaııdaıun yardımı ~ıddetli bir topçu· bombardnnanı ~la-
DuıtJ.1n, l9 (A.A.} - İrlanda Cum- mıştır. Kesif bir siı bu bombardımanın Halep. 19 (Hususi) - J1 Birincik.i-

hUriyet ordusu mensuplarından 80 kj- .istikametini tayine mani olmaktadır. nun ~ihin~: .Arap ga~tel~e. veri- b u n d a n b )• z e n e ? 
~· ihak k ·· 1· An '- b' uh L __ • -· 1 k len bir tebhg ıle konsevın Türkiye a-
y! ınilislere iltı etme - uzere span ca~ ır m arcocn1n yapuma ta , l hind kar la .1 ='--: tn·· b.'d. ·ı '' 1 . . ey e ar r 1 tu.ldL e gı ı. ırı 
,,aya hareket etmişlerdir. o ması melhuz değıldir. Çünkü ruiyet ekte bu suretl Türk tezinin aleyhi-

1 b h ... m, e 
spanyanm ccva ı sa ası on metreyı geçmemıştır. ne propagandalar yapılmaktadır. Bu 

\ralende, 19 (A.A.) - İngiltere j}e Gaz Muketeri propagandaların hedefi bilhassa Sanca 
}).ansanın tavassu~ teklifl~rine İspan Londra 1 f) (A.A.) - Röyter ajan- ğı Suriyenin parçası saymayan Sancak 
Y.~nın vermiş oldugu cevapta ezcümle sı, dün İngiltereden Madrid hükUme- Türklerinin gösterdiği mukavemeti ve 
!tiyle denilmektedir: . tine beş bin gaz maskesi gönderilmiş yılmaz kudreti fütura uğratmaktır. Bu 

Ortada muharipler yoktur. Meydan- olduğunu haber vermektedir. nun manasını pek iyi anhyan San('a'k 

Memleket 
Meseleleri 

·•· halkı propagandaya karşı azami teyak 

ı lstanbul Valiliğinde kuzu ele almıştır. 
Tebeddül şayiaları Suriye - Lübnan ihtilah 

(Ba~tarafı ı inci sayfada) Şam, 19 (Hususi) - Vatani partisi 
( BaştaraTı 7 inci sayfada ) kara Vali ve Belediye Reisi Bay Nev- m~uplan arasında Suriye - Lübnan 

terbiyevi noktai nazardan faydasızlı- zad Tandoğan ·ın tayin ediıeceği şayi- ihtilaf1 ciddi endişeler uyandırmakta-
lın bir delilidir. Binaenaleyh; hem ter d' dır. Bunun jçin ihtilifiann daha derin 
biye donelerine ve hem de anatomi ve ır.E d b I sahalara yayılmadan halli için Lübnan 

1 
pey zaman an ~i stanbu1un hükumeti ile temas edilerek Lübnan 

fiziyoloji mutalarına tetabuku 0 mı.~an idari ve beledi umurunu tedvir eden 
bu jlinna.shklerin yerine Garpte mute- Muhiddin Üslündag·ın ayrılıs,ından do- ve Suriye vahddetinin muhafazası ça;e 
lrnmim ve müstevli bir varhk gös!.e- lerini temin e ecelt esaslar aranmaK-
ten terbiyevi İsveç metodunu Tfr:-ki- ğabilecek teessür, Bay Nevzadın Se- tadır. Bu maksatla Şam m~usu ihsan 

vimli ve yapıcı idarccjliğinin husule Elşerifin evinde bir top1antı yapllmış 
Yede tesis ilah ... , · d' ~. 1 B .-. ı d Llib n ı 
liabıki İsveç jimnastikleri Türkiye getır ıgı memnuniyet e zail oluyor. tır. u ~'UP antı a nan ı e an aş-

için yeni değildi. Bu tarihten çok ev : Sevilen ve sayılan bu iki idarecimiz~ mayı temin edecek heyet azası seçil
Vel, Sultan Hamit zamanında asken yeni vazifelerinde muvaffakıyet dile- miştir. 
lnektepleroe İsveç usu Ü hareketle= ta yoruz. Nel~rle uğrt:Şlyorlar? 
lirnme baslanmıştı. Harbiye mektebin- Hama, 19 (Hususi) - Şamdan gt-l-
de tatbik ~lunmak üzere ilk kitabı Mi- Sütü bozuk olanlar mekte olan istihbarat kwnandan Bo-
talay Mustafa Bey isminde bir 7.at neş Belediye doktorları tarafından tan- poy Kürddağlı Reşit Ağaya rast gel-
l'(!tırıişti. Fakat biliıhara bu usul uru- zim olunan süt raporları üzerine suç- miş, kendisine biJ\'ok vaatlarda bulun
tuıup gitmişti. . . . lulann is'imieri yazı1acaktır. Bu suret- muş, fakat Re~it Ağayı ikna edeme-

İşte; terbiyevi İsveç jimnaslıkler~n'~ le belediye zabıtası ahkamına muhalif miştir. 
'l\irkiyede teessüsünün tarihi ve ı~mı l\ı.1nrıılen T" .. k ruuı~Jru-i.n.ift tez· . . hı. hareket eden şahsın tereddüde mahal UWu tt U1 :f'"'Y m nn = ~İ.aarif Nezaretinin bu il.a- kalmadan tayini mümkün olacak ve mezarlarına Çelenk kondu 
tıını ordu ve askeri mektepler hep bir- bu kabil raporlar derhal kaza encü- Ada~ 19 (Hususi muhabirimiz -
den itiraz ederek programlanna kabul menlerine sevke.dilerek bozuk süt sa- den) - Sancakta halk neticeyi sabır-
ettnediler. Alınan jimnastiklerine de- tanlardan para <:ezası alınacaktır. sızlıkla beklemektedir. Sancak ha;kı 
Vaıu ettiler. bayram günleri gündelik elbise1erile 

(Baştaraiı 1 inci sayfada) 
mn içine bırakır. Hülasa, bu Noel Ba
ba Hıristiyan dünyanın çocuğu 'Olan 
her evine girer. Nadiren hediye get!re 
mese bile gene adı ile olsun ziyarette 
kusur etmez! 

Noel, Almanların mukaddes gece de
dikleri bu gece, büfün Avrupayı mis
tik bir ruh ile saran dini bir dalgadır. 
Hırjstiyan terbiyesi bu dalganın içine 
çocuğun da ruhunu atmak istemiş, iş· 

te bu Noel Babayı, onun için icat et
miştir. O zaman çocuk ta büyüklerle 
beraber çam ağacının kandilli dal:an
nın başına geçer. hem Noel Bahanın 
hediyelerinin hayallerine dalar, hem 
de bütün mevmu mukaddes gecenın 
kudsiyetıerini terennüm eden dini ~ar 
kıları ve mistik ilfıhileri dinler_, 

Bütün bunlar güzel şeyler, Hırısti
yan Avrupayı kudsi tanınmış bir 
gecenin mistik ha\rası içinde en kiicük 
çocuktan en 'ihtiyar bir dindara kadar, 
hep b ir araya topla~ an güzel bir adet, 
hiç şüphesiz iyi bir efsane gecesi ... 

* 
Fakat, bw1dan bize ne? Tek tük gö

rüyoruz ki yavaş yaı·a.ş Noel Efendi, 
bizim, bu işin dini mahiyetinden habe
ri olmıyan bazı ham asrflerimizin ev
lerine de gelmeğe başlıyor. Asriliği, 

Avrupalının her yaptığını yapmalcan 
ibaret zanneden bazı aileler arasında 
çocukların Noel Babadan bahsettikleri 

~~~~---------· 8500 posta ve telgraf ' 
Memuru terfi ediyor 'le 0 zamandan beridir ki, ordumuz Bir Ermeni hudıt harici edilecek gezmiştir. Antakyalılar bayramın bi-

\re askeri mcktepleı·imiz düdüklü iim- rinci günü sem hadisede ~ehit edilen !ki (Baıştarah 1 inci sa,,fada) 
?lastikçilerin senelerce süren bütün Polis uzun zamandanberi Aleksan Türk gencinin mezanna gidere"k çelenk maaşlarına birerdere<:e zam görecekler 
Propaganda ve bütün mücadelelerine oğlu Mirat isminde bir Ermeniyi ara· ler koymuşlardır. dir. Umum müdürlüğün kadroları nre
l'ağmen Alman jimnastik usulünden makta idi. Bu Ermeninin Unkapam Havasın Ankara muhabiri Antakya· riyete girmek üzere yeni teşkil.at ka
Uzaıtıaşmalc gafletini göstermedi. Fa- civarında Ali oğlu Murad ismile dolaş- ya gelmiş ve durumu jncelemeğe baş-1 nununa göre hazırlanmaktadır. 'Yila
kat; maalesef düdüklü jimnasUkle!l di .. hğı öğrenilıru. ;ve yakalanmışhr. Mi- lamıştır. Muhabir Türk partisi lideri yetlerde yeniden teşkil edilecek 62 

görülüyor. Şık ve modern olm. 1 P,ay
ret eden ve nasılsa Avrupadan o r gej 
miş, yahut Avrupalı He biraz t .nas et 
miş olan bazı asriler, çocuk! ını se
vindirmek için bir Noel ağacı d ~meyi, 
onu süslemcği ve çocuklarına n _diye 
almayı öğrenmeğe başlamışlarmr. Bu 
adetin bize de girmeğe başlamasının 
başlıca bir sebebi de Türkiyede A man 
]arın çoğalması ve bazı evlerde • lman 
mürebbiyeler bulunmasıdır. Al 1anlaı. 
A vruparun Noele en çok ehen l11iyet 
veren milleti oldukları için de Tü:-ki
yede Noel merasimine en fazla •onlar 
ehemmi3•et veriyorlar ve bu ruretle 
yavaş yavaş Noel b ize de soku U\ or. 

Tiirkiyenin yerli Hıristiyank.n No
ele çok ehemmiyet vennezler. Bunun 
için işlerin mahiyetini bilmiyen ham 
asrilerlmiz de Noelin dini bir m:ıhiye
li olduğunu farketmiyerek bunu bir 
asrilik adeti diye kabul edip d ~or
lar. 

Bilenler bilmiyenlere öğrets : , ·oeJ 
bir Hıristiyan adetidir. Bu ad. • bize 
bilerek sokmak züppelik, biln 'uek 
sokmak ta gaflettir. Yılbaşı b • .ı bir 
~ey, Liyik bir adet, dinle alaka. olmı· 
yan birşey. Yılbaşında , biz de \i,;upa
hlarla beraber, eğleniriz, bayram yapa 
rız, bu, dini bir şekil değil, be.> lmild 
ve dünyevi birşey. Halbuki N _ bir' 
din bayramıdır, bunu bize sokmakta 
mina ve münasebet yoktur! 

Bahçesiz meldtplert bzhçe 
ilave olunacak 

Maarif Müdürlüğünce, fdı "mizdc 
bulunan ve binaları lda.rei Hu usiye 
malı olan ilk mekteplerin ha! .! ih't i· 
yacı düşünülmüştür. Bu ilk -Oirullar· 

dan bir kısmının büyük bahçeleri var
sa da, bir 1u:smının si,a yok~ur Bu malı,, ğ~ sahalarda sporun ilerlemesine ma- rat ecnebi tabi.i}'etindc olduğu ~~ Türk Abdülgani i}e ,nörü~ü~tür. posta, telgraf müdürlüğüne ait kar:ır-

tıi alabilecek kadar geniş bir yer tııta- topraklarına izinsiz girdiği için hudut Fuat namede bu tayinler de yüksek tasdike zurun izalesi için ilk tedrisat müfet· 
bildi. harici edilecektir. Halay Cemiyeti bir br°'Ur arzolunacaktır. tişkr.i tetkikat yaparak mevcut mek-

Pikrimi hülfısaten kaydedeyim. TJrk ..................... ---·-- 08ŞfBtli Diğer taraftan posta idaresi te~kiFı- tep ibinalanna mücavir arsaları tesbit 
8Porunu diriltmek istiyorsak İs\:eç u- r 1 tını yüksek mektep mezunları ve yeni etmişlercfu. Bu arsalardan m . ·• ~ı>le-
suıu 1·iınnastigı-· ®rhal hudut h.arıcı e!-.

1

1\,obelcl 

1 
Hatay İstiklal cemiyeti bir broşür k 1 1 t k . . _ te nisyen ere a ·viye ıçın Avrupaya · b h ı · ·ı· ed"lm · 1 -

ll'ıeli, yerine ordumuzun tatbik ettıgı 1 neşretmiştir. Bu broşürde Sancak hak talebe ve stajyer gönderecektir. Alman rın a çe erme ı ave ı esme mzam 
llsuıü almalıyız. Eczaneler kında Türk \'e Fransız tezleri ve San- görülenler, maliyece !Jc:onm~ lny met,. 

:Niçin düdüklü jimnastfü1e - Bu geceki ni;bet~i eczaneler şun cak meselesinin konseye verilmesinden ya ve Fransada okuyacak olan ta ıebe- leri v.trsa, istimlak kanunu ah .,mına. 
~n · ı l · • · o ı d eV\•elkı' tarı·h"esı·, Ha\1asın yalan n· ... ber ler 30 kişidir. f k k ı ı <ı sporumuzun ı er emesıne manı - ar ır: 11 .. tev i an ve ıymet eri o mıv nların 

lan ihni sebeplerini bundan sonraki ya İstanbul cibetiıulekiler: !eri, bunlara verilen cevaplar, Tevfik Bundan başka her talebe de Yüksek sahiplcrile pazarlık suretile sath alına· 
~ırnda izaha çahşacagı-m. Aksarayda: (Sarım). Aiemdarda: Rüştü Arasın Meclisteki izahatı, İs - Posta, Telgraf mektebinde okutulacak 

- caktır. M. Sami Karayel (Esat). Bakırköyünde: (Hilal). Be- tanbul gazetelerinin bu mesele <!tra- tff. 
--------- yazıtta: (Cemil). Eminönünde: fındaki başmakaleleri fransıır.ca olarak 

Fena başlayıp iyi biten (Mehmet Kfızım). Fenerde: (Vita- yazılmıştır. Yunan Kralı Larisada Sanayicilenn yeıi bir l('~:ifj 
bir hayatın hikayesi li). Karagümrükle: (M. Fuat). Kii- Cemiyet bundan 'sonra da neşriyatı- Atina, 19 - Kral ve Metaksas bu lstanbul Sanayi Birliii, pa· uk in.· 

··k d (Y ') Samat d na devam edecektir. r (Battarafı 6 ıncı sayfada) çu pazar a: orgı · ya a. sabah Larisaya muvasalat etmiş ve fiği idhalini Vekaletten müs ade a·• 
li'ilrn perdede görünmeğe başladı. Ben (Teofilos). Şehremininde: (Na - Hatay Cemiyetinin Şubeleri halk tarafından hararetle karşılanmış 
ıı zım). Şehzadebaşında: (Hamdi). Adana, 1 !) (A.A.) - Hatay Er- lınmadan yapılması hakkınd. :.:i tüc· 

oris Şöva1ye işte söz söylüyor, atlım k . lardır. Kral, garnizon kıtaatını teftiş et carların dileklerini Vekalete nrinder-
8.tıyor, şarkı söylüyor, ve şapkamı sal- Beyoğlu cihetindekiler: inlik Cemiyetinın Dörtyol ~besi miş ve Metaksas da liseye giderek genç ~~ 
lı'Jon:tum. Halk kahkaha ahp ta bra- Ga1atada: (Sporidis). Hasköyde: 5(X) HaUıylının huzuru ile eT'tdki gün liğe hitaben bir nutuk söylemiştir. mişti. Vekaletten gelen son cevapta. 
'-'o diye beni perdede a\ktşlarlten bu (Barbut). Kasımpaşada: (Va!:>ıf). açıldı. idare lıey'eti aeçiini derbal ya- . ·- bunun kabil olamıyacağı bildirilmiştir. 
Sefer altıncı hissin gene kulağıma eğil- Merkez nahiyede: (Kanzuk, Gü - palclı. idare hey'etine seç~nkr fUnlar- •e, Şükrü Kayaya tazim telgraflarJ Bunun üzerine sanayiciler jplik ai-· 
di: neş). Şişlide: (Halk). Taksin1de: dır: çekmiştir. Cemiyetin lslaniye, Mer- parifleri.nin kendileri tar.fından yapıl-

- Moris Şövalye, zafere ulaştın de- (Taksim, İtimat). Kil --L-1 
dit Üskiidar, Kadıköy ve Adalardaki • DoktOT' Abdunabman. Rasim sin ve · is fUDC eri de açılacalchr. ~ matttRt, fakat idhal işinde almacak mü-

... )er·. YurdmaA. laayd Mu~. O-... At- &aylılar bayraklarının şeklini teb.t et- •aadeain Vekaletten dejjl bu i~ izc-
Elektrikçi çırağı, mürettip, kahve 

~~ntözü, ben şu sizin bildiğiniz, sevdi- Bü,yükadada: (Şinasi). Heybelide: taroğlu, Haydar Kılıç. ismet Yakp, tiler. Bayrak aynen Türk bayrağl tek- rine aLw uyufturuc11 ıraldcler inın.. 
girıb: adam olmuştum. (Tanaş). Kadıköy ~ki İskele cad - Abdurrahman Mun.t liııde ve re.ngjndedic. Yalaız yıldız be- n idaresinden yaplm..ım istem~· 

-
desinde: (Sotraki). Kadıköy y~·dc- Y~k izaMtlBT: Nuri Aydın, Ce. yaz çizgilcrden ibacet ve wtw kııJN- dU. Bu teW edilaı ,driBe iplik idha
iinneninde: (Üçler). O'skiidar Se- lil Berzi ~Mustafa Akçay'dıar. z.dır. Bayrak llU iki gÜDe kadar Dört- li koleylaflltl! olac:abr. Teklif Vdr.i-
Jimi ede: (Selimive). Kon,re, Atatm1ı"e1 lsmct İnönü- yol 9ubeafttc meralıi.mJe çckileoe&tir. ktıc ... I ri' "ıtiv. 



12 Sayfa 

Kulağınıza küpe olsun 1 

Kullanmakla kabildir! 
Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti sür'atle 
düşürür. Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrılan ancak 

GRİPlN almak auretile çarçabuk defedilebilir. 

Kat'i tesir 

WOLANT~( RAN~ ONi NV 
l(AQAl(OY, PALAS ALALEMCI ~AN 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 

San' at mektebi mezunu 
aranıyor 

Nazilli Basma fabrikBll montajında çalışmak ve ehliyeti görülenler 
biUhara fabrika kadrosuna alınmak üzere, Tesviyeci, Elektrikci, 
Demirci, su ve buhar boruJan tesisatcı11 elektrik kaynakcısı, 75 
San'at mektebi mezunu alınacakbr. 

Taliplerin 25112/936 tarihine kadar Ankarada Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğüne qağıdaki vesikalarla milracaatlan ilin olunur. 

1 - Mektep mezuniyet vesikası, 
2 - Bonservis, 
3 - 3 adet vesika fotoğrafı 
4 - Nüfus kağıdı 
5 - Hüsnühal vesikası 
6 - Sıhhat kağıdı 

Not: 

Nazilli Fabrikası tarafından verilmif olan ilAn herine vaki olacak 
müracaatlann Banka Umumi Müdilrlügüne gönderilmesi. ( 3647) 

J Urfa Vilayet Daimi Encüneninden: 
Memleket hastanesi için alınacak « 1300» lira muhammen bedelli « l 70» 

lralem iliç 28/11 /936 gününden itibaren yirmi bet gün müddetle açık ek· 
ailtmeye konulmuttur. ihale 22/12/936 Sah ıünü saat «14» de yapılacak. 
tır. latekh1erin müfredat listesini ıörmek için latanbuI Sdıhat Ye içtimai Mu
ayenet MüdUrlüiüne, pey sürmek için de % 7,5 depozito akçelile Urfa \Ti. 
liyeti Daimi Encümenine müracaat etmeleri ilin olunur. ü572» 

SON POSTA 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

sennayeat Llrft '100,000,000 
İhtiyat akçesi Liret H5,269,IM,5t 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın b&f}ıca fehtrlerlnde 

ŞUBEJ.ERİ 
İngiltere, iavtore, Avusturya, Maca

ristan, Yugoalavn, Romanya, Bul
garistan, Mı.sır, Amerika Cemahlrt 
Müttehldeal, Brezllya, fllJ. Uruguay, 

Arjantin, Peru, Ekvatör ve 
Kolumb!yada 

Atllyuyoiilar 

tsTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata VoJTI)da caddeal KaraköJ 

Palas (Telef. 44841 /2/ 3/4/ 5) 

febir dabilladek.l aeen&el• : 

tstanbulda : AWemciJ&n hanında 
Telef. 22900 /1/11/12/15 BeJOI -
lunda : İstlklll caddeal Telef. 41041 

İZMİRDE ŞUBE 

BELSOGUKLUGU 
VE FRENGİYE YAKALANMAMAK 

tÇiN EN İYi İLAÇ 

PROTEJİN. dir 
50 K~. HER ECZANEDE BULUNUR. 

·-~ Dr. IHSAN SAMI ' 

BAKTERiYOLOJi 
LlBORATUARI 

Umumi kail talılilib, freagi aokt.U 
naurından ( W .... nnaıı Ye Kahn teamül· 
leri ) kan küroyvab 1ayılmaat, tifo vo 
11tma hutalıldan teıbial, idrar, balgam, 
cerahat, kuurat ve IU tahlili.tı, ültra 
miıao.kopi, buauai qılar l.tiburı. Kanda 
iiro, teker, Klorür, KoUMteria miktarları• 
aıa tayini. 

Divanyolu: No. l l3, Tel: 20961 

ASiPiN KENAN 
Halis ve hakiki tabletleri sıhhatinizi 
110iuktan ve bütün ainlardan korur 

iSMiN• DlkKAT 
___ ., Doktor .._ __ ..._ 

HORHORNi 
Eminön6 eczanesi yanında. Her 
pn akşama kadar butalanm 

--- kabul eder. Tel. 24131 

Birincikinun 20 

Soğuk ve rutubetli havalarda 
AKRiDOL 
kullananlar soğuk algınlığinda, grip 
nezle ve boğaz olmaktan kurtulurlar. 

A K R ı D O L boğaz ve bademcik 
fltihaplannı da pek oabuk geçirir. 

Her eczanede bulunur. 

15 tanelik kutusu 86 
40 • • 10 kuruştur., 

VATANDAŞ YERLi MALI AL! 
Avrupa m•llndan d•ha iyi, 
Avrupa m•lından daha ucuz; 

BAŞKURT 
Çatal, bıçak, kqık, çay kllfliı ve 
vesaire halis ALPAKA, biç bir 

zaman pasl•nmaz. 
Her yerde arayınız. Avrupa malını 

verirlerse almayınız. 

Umumi deposu: Tahtak.ale No. 51 
Poker traf bıçaklan deposu • 

CiLDiNiZi 
BESLEYiNiZI 

28 gün zarfında birçok teneler daha gençleşmiş olursunuz. Mefhar bir 
Ünivenite profesörü, genç hayvanlardan cilt irin hakiki bir cevher istihsa
le muvaffak olmuştur. 

100 kadından 99u beslenmemif bir 
cilde maliktirler. Buruşukluklar, aol
mUJ tenler ve gevşek yanaklar bu 
halin bazı alametleridir. 
Zamanımızda tecrübe ile sabit ol

muştur ki; cildiniz, milyonlarca me
sameleri sayesinde sureti hususiyede 
hazırlanmış birçok unsurlan mas ve 
canlı hüceyreler şekline ifrağ ederek 
kaybettiği güzellik ve tazeliği kaza
nabilir. 

Cilt için en mükemmel ründelik 

genç h•~unl•I'· 

d•n lıtıhul edl· 

'•" " BIOCEL .. 
c•vh•rl 

güzellik reçetesi budur: ruza bakarak t&Sdik edeceksiniz. 4() 
Genç hayvanlardan istihsal edilen w SO yaşlarında birçok kadınlar 800 

Biocel cevheri, taze krema ve musaf • 
derece beSJ.eyici bir unsur olan bu 

fa zeytinyağı. kremin muntazaman knJlanmaJan 
Bütün bu unsurlar, şimdi Tokalon 

kreminin terkibinde mevcuttur. Bu sayesinde hemen bir genç kızın teıil 
taze cildine ve nermin tenine malDL krem, tanınmış cilt unsurlannın en 

mükemmeli ve en fazla besleyicisi .. olmağa muvaffak olmuşlardır. Ak -
dir. Yalnız bir gece zarfında cildini - şamları, Tokalon kreminin pembe 
zi taravetlendirecek ve inanılmıyacak rengindekini ve sabahlan (yağsız) 
derecede canlandıracaktır. Ve 28 gün beyaz rengindekini kullanınız. Pem-
zarfında devamlı bir güzellikte yeni be rengindeki krem en fazla bes · 
bir ten temin ed~ek, beşerenizi bir leyici bir kremdir. Fakat sabahlan 
gül yaprağı gibi daha tatlı, daha (yağsız) beyaz krem kuJJamlm&11. 
nermin kılacak ve buruşukluklardan, müreccahtır. Çünkü fevkalade bir ci1& 
gevşek yanaklardan ve yüzün zayıf- unsuru olduktan başka pudrayı gay-

KAYIB: Mardin jandarma seldzincl seyyar Iamış adalelerinden kurtaracaktır. rimer'i kılar ve son derece yapışma· 
taburundan almlf olduğum terhla tezkeremi B h t · sına medar olur. u şayanı ayre semereyı, ayna-

kaybettim, yenlalni çıkartacatımdan eaklsl - --------------111!!!~-----------.. nln hükmü yoktur. (774) .4111 

Oelne Muataf&paf& mahalluinde "{ J)ı."" UÇA lf ( T O R K 

Son;~;;. ~,.
9 

~~ 
101 

MODEL UÇAK 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 2S. 

İSTANBUL -
İlan fiatları 

- Gazetenin esas yazısile bir sü
tunun iki satırı bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre hir santim ilan 
fiatı şunlardır: 

Sa hı.re 

• 
• 
• 

: 1 - 4H kurut 
: 1-Z5t • 

1- ZH • 

Dller yerler : 
' - lH • 

- 81 • 
Son sahife : - 3t • 

3 - Bir santimde vasati (8) keli
me vardır. 

4 - İnce ve kalın yazılar tutacak
lan yere göre aantimle ölçülür. _ .................... -...... ._ .• ._. ............... . 

... Po•ta .......... 

Netrlfli Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

ı1t..aa.1aPLERll( A. Bkrena UŞAKuOlı. 
__. &. B.,ap EMl!:Ç 

SERGiSi 
20 Birinci KAnun Pazar pnO Taksim'de açılıyor 

girif serbesttir. 
- - ---- ------------ ------·-

Kadıköy "aklflar DirektôrlUğU lllnlan 

Muhammen kıymeti 

Lira Kr 
103 24 

170 62 

137 rr 

Teminata D. No: 
Muvakkatesi 
Lira Kr 

7 75 1523 Ualdidarda Se1imia1i Ma. 

12 88 

10 30 

Ekmekcibatı So. 6 No:la ar
sanın tamamı. 

1456 Çengelköyünde Ahdiojla 
So. 3 No:lu ahpp eYİll ta• 
mamı. 

428 Üıküdar Pazarbqı Mahal • 
lesi Mizoğlu IObjmda .W 
22, 24 Ye. 30, 32 Sayıla .,.. 
sanın tamamı. 

Y ukanda mevkileriyle numaralan ye cinsleri kıymet ve teminatlMı ,a
zdı mablw yerler satılacaktır. ihalesi 23/12/1936 Çal'f&mba ıünil aut 14 
de Kachkö1 Vakıflar Müdürlüjünde yapılacaktır. isteklilerin minaalk • 
n. (3416) 


