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u Sene Bir Oldu 
Yunanistan Mektubu 1 

Yunan Ayan Reisi 
Gonatas Diyor 

M . 
• 
1 =· 

T .. kiye Aleyhinde Bulunan Olmamıştır, 
Eğer Olsaydı Sözlerini Geri Aldırırdım 

Türkiye aleyhinde sözler s6yle· 
diklerini bile ileri silrüyorler. 

Yunaft agan reid M. Gonotas 

Muhalif fırkaların en kuvvetlisi, 
M. Venizelosun llderliği alhnda 
çalışan Liberal fırkasıdır. 

M. Venizeloı Avrupada bulun· 
duğu için fırkanın liderliğini Ayan 
meclisi reiıl M. Gonataa deruhte 
etmittir. Ben Tilrk • Yunan dost· 
luğu hekkmda Venizelist fırkanın 
fikirlerini öğrenmek için « Son 
posta » namına M. Gonatas tara· 
fından kabul edilmek ricasında 
bulundum. M. Gonataı beni 
nezaket ve memnuniyetle kabul 
ederek ıunlara söyledi: 

« - İstanbul gazetelerinde 
Yunan • TUrk dostluğuna dair 
çıkan Atlna mektuplarını ve bu 
mektuplar hakkındaki mUtalealara 
okudum. 

BirYunan gazeteainde bir avuka· 

Atine, 23 ( Husuıi ) - Son 
gUıderde baza lıtanbul gazeteleri. 
Yunaniıtanda Türk ·Yunan doıt• 
luğunu incit cek bazı alAmetlerln 
görUldUğUnden bahsediyor, bu 
~reda hükumete muhalif olan 
fırkalara mensup bir kasım 
mebuslar ile bazı Ayan azasının 

tm veya herhangi bir şahsın TUr· 
kiye aleyhinde tezahüratta bulun• 
dukları yazılıyor. Bilyorsunuı kl 
Yunan milletinin Türk milletine 
karşı beslediği hislerde, son se· 
nelerde çok bUyUk değişmeler 
oldu, iki millet biribirlerile kar· 
deştiğini kabul ve ilin etti. iki 

( Devamı 11 inci sayfada ) 

• 
Kitap Hırsızlığı 

---
Zengin Kiitüphanelerimizin Sahasız 

Eserleri Ortadan Yok Oluyor 

J 
• . J kitap bulunan Beyazıt kütiiphaned 

1 l d ·ı onlar eaerın e 
ç n e mı 9 ki· ı rllen kUtUphenelerde (90) bin ka· 

lstanbul, kUtUphaneler ve der kıymetli yazma eser vardır. 
taplar itibarile dünr~n~n en zen: Fakat bu kütU~hanelerin fihrist• 
gin ıehirlerinden bırıdır · Avrupa lerinl t tklk ettığlniz. zaman, çok 
dn ve Amerikada kitap adedi kıymetli birçok tarıhi .. eserlerin 
noktasından belki daha dolgun kaybolduğunu esefle ~orUrs.UnUz. 
1-Utü h 

1 
d Fakat kitap Para yekunu itlbarıle mılyon• 

a p ane er var ır. . . x..ı t b k • 
kaymetl itibarile memleketimıı çok larla ifade edebılkelcte• ım z buaıt . . Ş h l karışan ap arın UI 

daha zengindir, diyebilırız. . e " ' yıp ara 8 bıcl ııyfıda t 
rlmizde ıimdl adedi (28) z• andi• ( Devamı 

Dürtkü m•çt•• igi 6ir intiba 

Beşiktaş 3, Viyanalılar 7 
( Tafsllftt. 10 uncu sayfamızda okurunuz ) 

Lozan 

23 - 10 Temmuz 
24 Temmuz 1923. On bir 

sene evvel bugün, Lozanda, Tür· 
kUn aıU varlığı önünde bütün 
dünyamn mephut kaldığını gör· 
dük. O gUn cihan inandı ki yeni 
Türkiye çılgm ihtiraslara lokma 

olamaz . 
Dumlupınar zaferi dünya harp 

tarihinde nasıl bir harika iıe 
Lozan ahitnameıi de siyaset ta• 
rihinde öyle bir merhaledir. 

Gerip bir tecellidir ki Sevr 
feliiketinl omuzlenmıza yükletmek 
istiyenler Lozen vesikasile istik· 
liilimizi tasdik, tahkim ve tebcil 

ettiler. 

* Sevr ile Lozan arasında mu• 
( Devamı 8 inci ınyf ada) ............................................................... 

Sıcaklar Bu Sene 
Bir Afet Oldu 
Bu &enenin sıcağa dUnyanıo 

ba ına bir felaket gibi gelip 
çattı. Sağdan, soldan gelen tel· 
graflar, sıcaklar yüzünden dün• 
yamn dört köşesinde sayıııı 
facialar olduğunu haber veriyor. 
Yaz mevsiminin ve sıcakların bu 
derece kanlı olduğu görUlmUf 
şey değildir. 

Dlin ıohrimizde ıenenin en 
ııcak günlerinden birini yaşadık. 
Hararet derecesi, diğer günlere 
nisbetle dahn fazla idi ve rasat· 
hanenin tebliğine göre azami 
harnret 34 dereceye kadar çıktı, 
ayni zamanda saniyede 6 metre 
ıUratle eıen boğucu bir lodos 
rüzgArı da sıcağın nef ı kesen 
teairini ıiddetlendiriyordu. 

Sıcaklar yUıUnd n vukua ıe· 
len f aclalar bak kında beıinci 
ıayfamızda tafıilit vardır. 

On Adamı 

Öldüren 
Camide 
Katil 

On Birinci İnsanın 
Hapishanede Taşla 

Başını 
Ezdi 

Diyarıbekir ( Husuıi) bir kaç 
gün evvel şehrimiz hapiıhanHİn• 
de feci bir cinayet olmuştur. Üç 
sene kadar evvel Liceye bağh 
Benni köyüne bir kaç arkadaıile 
mUsellehan hücum eden Hamman 
isminde biri. köyUo camiini baı· 
mış, namaz kılmakta olen on ki• 
şiyi öldürmüş ve yakalanmıştı. 
Bu canavar katil henüz c zası 
verilmediği ve muhakemesi bit· 
= 

- Emin olunuz beyef ndi ıuyumuz haliı Tqdelendir .• 
içimine bakaraan, midedtlen• daha ziyade benıiyorl. 



2 Sayfa SON POSTA 

[Hcı-lkın Ses~I ~---------.-..---------------...,,-1 Güniin Tarihi 

Lozan 
Günü 
Ve Halk 

Yarın l.ozaa güniidür. Buglinün 
naeıl büyük fedakarlıklar baha• 
ıına kazanıldığını bu millet iyi 
bilir. Onun içindir- ki Üniversi
tenin de lıir ilim günü olarak 
kabul ettiği },ozanın yıldönü
münde halkın his ve intibaını 
tesLit etmeyi faydalı bulduk. 

Nedim Bey ( Edirnekapı Davulcu 
ıokağı 5 ) - Yarın Lozan gilnildür. 
Huta adam olan Tilrkiyenin dOnyaya 
bir ıulh gOneıi i'İbl yeniden doj'duğu 
l'ÜndOr. Türk dütmanlarım yendi, 
denize döktü. Büyük dahinin ltaret 
ettiği hedefine - Akdenize - erdi, 
.Silah aavaıını böylece kaybeden düt
manlnrı mız bizi Lozanda mnğlüp 
edeceklerini zannetmitlerdi. Fakat 
fbiz kılıç kuşanmasını bildiğimiz glbi 
ılyaıet yarenliklerinde de geri kal
mazdık. Lozanda ıözümilz de kılıcımız 
gibi nafiz oldu. Bence Lozan gfinii 
Cilmhuriyet Türki}eainin büyük bay
ramıdır. .. 

Ali Oaman Bey ( Akaaray Kazgani 
mahallesi 91 ) - Türkün hemaaetinl 
dünya tanır. Türk doğu ellerinden 
çıkb. Yel gibi uçan atına bindi, bir 
elinde kıhç bir elinde medeniyet ve 
bili'I ıııfı olduğu halde bQtün diln• 
yayı dolaıtı. Onun önüne dıığ, dere, 
deniz ıet olanıazdı. Düımıınlarımız 
Türk yalnız askerdir, ıiyaıette yaya
dır diyorlardı. Lo.ıan ahitnameai Tllr· 
lciln aözllnil geçirme.mı bildiğini 

dllnyaya gösterdi. Biz Lozan abitna
meaile dün~ a ıulhunu da teahhüt 
ettik. (10) senelik tecrübe bunu gös• 
terdi. Bize hakkım111 ve istiklalimizi 

'l.ozan muaaında yudum yudum 
veren diplomatlar bugiln öyle tahmin 
ederim ki sulhperver Türk mlUetine 
kartı çıkardıkları bin bir mllşkilattan 
.,k nedamet duymuılardır. O mfiş· 
\ilattnn birisi de Boğazlarm tahkim 
edilmemesi meselesi idi. Sulh namına 
Boğazları tahkim etmemize de nrhk 
müsnnde edilmelidir. ÇünkO Türkün 
ııulhpenerlikten bnıka hir endiıesl 
yoktur. 

* Mehmet Arif bey ( Çenberli taş Di· 
yarıbekir kıraathanesi) - SDngümüze 
mağlup olan düımanlar Lozan kon
feransında bir çok zorluklar çıkardı
lar. Fakat biz ılyasi manevralara, 
hilelere kulak asmadık. Tam manasi
le hür bir Türkiye kurduk. Kapitü
lasyonlar zencirini kırdık. Hakkımıza 
kuvvetle dünyaya taıtik ettirdik. Da
ıma haklı mevkiinde kalmak için de 
dalma kuvvetli olmaya mecburuz. 
Dilnya bizi on ıeneden beri tecrübe 
ediyor. Biz her ltimizle ıulhu idame
ye çalıııyoruz. Bizim kuvvetlenme
mizden, ıilahlanmamızdan kimse 
Grkmeain. latikl&llmize, hudutlar1mıza 
tecavüz edilmedikçe bizim tek bir 
kurıunumuz bile patlamaı. 

Başmuallimler 
Talebe adedi 300 den aıağı 

olan lıkmekteplerde başmuallim· 
lere ilave olarak ıınıf muallimliği 
vazifesi verilmesi tekarrur etmiş
tir. Maarif müdürlUğU teşriniev-

Dün Gece Kıptiler rasinda 
Kanlı Bir Kavga Çıktı 

Hükumet kıptileri Adapazarı, lzmit, Bursa ve 
havalisine iskan etmiı, bunların gezgin ve serseri 
bir hayat yaıamalarının önüne geçmek istemiıtir. 
Fakat bnnlardan birçokları gezginciliği bir UlrUi 
bırakıp şehir hayatına alııamıyorlar, tufeyli yap· 
mak iıtiyorlar. Bunun için de fırsat dütlükçe 
lıtanbula kaçıyorlar ve dileniyorlar. Poliı ve jan• 
darma geçen glin bunlardan elli dokuz.unu yaka· 
lamıı ve tekrar geldikleri yerlt:re göndermiştir. 
Bunlardan Adapazarh İbrahim kardeşi Hüriyet, 
SııJib ve arabacı Ali ile Fidan isminde bir kadın 

aevkedilirlerken kalabalıktan iıtifade ederek jan• 
darmaların önünden kaçmışlar ve Edirnekapı, 
Yedikule taraflarından serseri ıerseri dolaşmıya, 
bahçelerden meyva ve sebze çalarak yaşamaya baş· 

Bir Suçlu 
Vapurdan Karaya Çıkarı

lırken Denize Düştü 
Tokatta, arkadaşını öldürmekle 

suçlu Abdullah Ef. isminde birisi, 
kendisinde akıl hastalığı bulun• 
duğunu i]eri sürdüğü için Tıbbı
adlide müşahede altına alınma· 
sına karar verilmit ve iki gün 
evvel de buraya getirilmiştir. 
Muhafız jandarmalar kendisini 
vapurdan karaya çıkarırlarken 
Abdullah Ef. nin ayağı kayarak 
denize düşmlittür. Liman sandal
cılarından birkaç kiti derhal 
denize atlayarak kendisini mu· 
hakkak bir ölümden kurtarmış· 
lardır. Abdullah Efendi bir gün 
hastanede yattıktan sonra iyileş· 
miş ve tekrar jandarmaya teslim 
edilmiştir. Şimdi de Tıbbıadlide 
müşahede altındadır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Y enlşehirde Mehmet isminde 
bir sabıkalı manav Tevfiğin 115 
lirasını çaldığından yakalanmıştır. 

* Zeki ve Ömer isminde iki 
kafadar sirkecide berber Ago
bun 6 lirasını çalarak savuşurlar
ken yakalanmışlardır. * Sabıkalı A vram beyoğlunda 
bir sebzecinin 34 lirasını çalarak 
kaçarken tutulmuştur. 

* Beyoğlunda altın bakkalda 
Mustafa isminde biri Havva ha· 
mm isminde bir kadının 30 lira
ıını çaldığından yakalanmıştır. 

')f. Sirkecide denizden vagon• 
la yük taıımakta olan hamal 
Aziz arkasındaki yllk ile beraber 
düşerek sol kolu kırılmıştır. 

lf. Bahçekapıda tramvaya 
asılmak isteyen Hüseyin isminde 
bir çocuk düşerek ağır surette 
yaralanmıştır. 

velden itibaren hangi baş mual
limlere ders vereceğini tesbit 
etmektedir. 

lamışlardır. Bunlar dun geceyi Edirnekapıda sUr 
kovuklannın içinde geçirmişler bu gece yarısında da 
aralarında bir kavga çıkmıştır. Arabacı lbrahim Fidan 
hanımı başından tehlikeli surette yaralayarak kaç
mııtır. Polis bu dört serseriyi aramaktadır. 

Esasen yeni iskiin kanunu mucibince göçebelik 
yasaktır. Bu sebeple bunların iskanları mutlaka 
temin edileceldir. 

Bir Selam ı 
Meselesi 
Kadıköy ltalyan Mektebi! 
Hakkında Bir ihbar Yapıldı 

Kadıköy İtalyan kız mektebi ] 
hakkında Maarif idaresine bir 
ihbar yapılmıştır. Bu ihbarda, 1 
mektep idaresinin bütün talebeye l 
Faşist usulü selam vermeği mec
buri yaptığı bildirilmektedir. 
Maarif idaresi bu meseleyi tah· 
kik etmiş, ihbarın doğru olduğu 
anlaşılmıştır. Mektepte bir mU· 
fettiıt tetkikat yapmıştır. Mektep 
müdürlüğllne gönderilen bir tez• 
kerede, yalnız İtalyan tebnaıı 
çocuklara faşist selamının verdi
rilebileceği, diğer talebeye hiçbir 
surette böyle bir mecburiyet 
tahmil edilemiyeceği bildirilmiştir. 

Bir Banka 
r 

Bank Fra ko Aziyatik'in 
Bir Müracaati 

Türkiyede iş görmekte olan 
Bank Franko Aziyatik şirketi 
iktisat Vekllletir.e mliracaat ede· 
rek memleketimiz.rleki faaliyetine 
nihayet vereceğini ve munmelelee 
rinin tasfiye edileceğini bildirmiştir. 

Denizde Bir Facia 
Küçlik "çekmecede b'r facia 

olmuş, Halil isminde 12 yaşında 
bir çocuk yıkanmak için denize 
girmiş, fakat yilzme bilmediğin· 
den denizin derin bir bir yerine 
kaymış ve boğulmuştur. 

r 
Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? 
Bütün mekit1pl~rin kayıt ae kabul 
ş•raltini hergün sıra ile 11 inci 

•agfamızda bulac:aksını:z. 

Bu Hususta Karşlla,aca
Aınız MUşkUllerl Bize 

Sorunuz ı .. 

Yanan B·na 
Adliye Ankazını Alanlar 
Bir Haylı Kar Etmişler 

Yanan Adliye binasının ankazı 
beş bin liraya bir milteahhide 
ihale edilmişti. ihale şartları 
arasında, buradaki ankazın altı 
ay içinde tamamen kaldırılarak 
yerinin bir arsa halinde Milli 
Emlak Müdürlüğüne teslim edil
mesi hakkında da bir madde 
vardı. Dk müteahhitler ankazı 
büyük bir karla başkalarına 
devretmişlerdir. ihale ıartname· 
sindeki müddet içinde ankazı 
knldıramıyacakları için müddetin 
biraz uzatılmasını istemişlerdir. 
Öğrendiğimize göre müddet altı 
ay daha uzablmışhr. Burası ancak 
gelecek sene açılabilecektir. 

Susuzluk 
Çekiliyor 

iki günden beri Eyüp, Defter
dar, Ayvanıaray ve bu civar 
semtleri tamamile susuz kalmı§tır. 
Bunun sebebi, bütün çeşme su• 
larının kesilmiı olmasıdır. 

Çeşmeleri en bol bir saha 
olmasına rağmen susuzluk derdi
nin baı göstermesi, cidden ağır 
bir 11u ihtikarına yol açmışbr. 
Susuzluğun bir an evvel izaleıiİ 
beklenilmektedir. 

Talebe Yurdunda 
Kadirgadaki Talebe yurdunun 

tamir münaıebetile kapanması 
dolayısile açıkta kalan talebe
lere birkaç gUn daha burada ya· 
tıp kalkmaları için müsaade edil
miştir. 

Bu mllhlet te bittiği için ta
lebeler dlln yurttan çıkmışlardır. 
Bunlardan birkaçı, tatil mUnase
betile geldikleri yerlere dönmüş-
lerdir. Diğerleri ise latanbuldaki 
uzak yakın akrabalarının yanla
nna gitmişlerdir. 

Yurtta dünden itibaren tami
rata baılanılmııtır. 

Muallimlerin Sıh
hati Tetkik Edildi 

Maarif Vekaleti ııbblye he7•d 
reisi doktor Mahmut Celıil Be1 
ıehrlmize gelmiıtir. Blltiln Turkiy• 
mualJlmlerinin ııhhatl hakkında '/,.. 
k'let bilyük bir istatistik hazırlamıtbt• 
Öğrendiğimize göre büUin Avrupl 
memleketlerine nisbetle aıhhot itib,. 
rile, en ıağlam muallim ordu•• 
Türklyededlr. Avrupadakl m~mleket• 
lerde, muallimlerde hastalık niıbetl 
aıgari yüzde beıtir. Hastaların ekır 
riıl de veremdir. Türkiyede 18 biol 
tecavüz eden muallimden haıt• 
olanların ~dedi bu oiabetten çok dah• 
azdır. Bütün Tilrkiyede vıercm olıll 
ve tedavi altında bulunan 34 muallilll 
Yardır. 

Antalya Bel dlyelerl 
Antalya, 23 ( A. A.) şehriJJliı 

ve mülhakah belediyeleri kendi 
şehir ve knsabalnr mn harita ve 
pliinlarmı yaptırmak üzere bit 
birlik teşkiline karar yermişlerdir. 

Buğday Alamı 
Adana, 23 (A.A.)- Ziraat bank•" 

buğday alım itlerine dovnm etmek• 
tedlr. Şimdiye kadar alınan buğd•1 
7 milyon kiloyu bulmuıtur. 

Diğer taraftan pamuklnrmuza arı• 
olan kurtların tahribatının önfine gr 
çilmeğe bnşlanmııtır. 

UzunyayUi Sergi ı 
Kay.eri, 23 ( A. A.) uzun yayl• 

at ıergiıl Pınarbaıı kazasında rPe
raaimle açılmııtır. Serğiye iştlrilıı 
eden hayvanlara 6 bin lira lkramiy• 
dağıtılmııtır. 

Yerll Mallar Serglsfnde 
Dün yerli mallar sergisini gezer 

İerin miktar1, tatil gllnQ olduğu içİJI 
göze batacak tekilde fazla olmuıtur• 
Bilha11n akşam üzeri ıergi bnbçetl 
adım atılamaz bir bale gelmif, dah• 
fazla tehacilme meydan verilmeme•I 
için •erginin boıalmasını beklemek 
zarureti hasıl olmuştur. 

Umumi Kontrol 
Marmara mıntaknın ölçfiler ve 

ayar baş müfettiıliği tarafından önO• 
müzdeki hafta içerisinde, yeni ölçU• 
ler nizarunamesinin tatbikatı etrafın• 
da umumi kontrollar yapılacahtır. 

Yugoslav Misafirler Şerefin• 
Şehrimizde misafir bulunan Y~ 

ğuslnvyalı Oniversite talebesi şerefin• 
dGn aktam milli Türk talebe birlltl 
tarafından Holk evinde bir çay ziya• 
feti verilmittir. 

Oslo Başkonsolosumuz 
(Oslo) fahri başkonsolosumuı 

M. Kristensen ölmüştür. Onun 
yerine Oslo fahri başkonsoloslu· 
ğumuza Hariciye Vekaleti tara" 
fından gemi mlicehhezi M. Otto 
Kressen seçilmiı ve keyfiret 
icra Vekilleri heyetince tasvip 
olunmuştur. 

Kaçakçılık 
Tahkikatı 

Odesadan ıehrimize gelen bir 
&abn kendi eıyaaı arasında baıl 
etyaları da kaçak olarak geçirmek 
iatedlj'I iddiası ilzerlne baılan•• 
tahkikatı devam edilmektedir. 

Açılan aandıklann lçcrlııind• 
kilrkler, tablolar ve Ulks eıya bulun: 
mutlur. Tahkikabn bugün bitirilecer 
umulmaktadır. 

1 Son Posta' nın Resimli Hilc.8.gesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 

Diş Tabipleri Cemiyetinin koogre

.U.dı bir ıu duyuldu: 

1 

H. B. - Bundan tıonra altın di~im 
nr diye kimse kurumlanamıyacak, 9ün-
kü diıleriniıı altın olduğuna kimıe 
inanmayacak teotke diytcekleı .. 

H. D. - Eskiden tenekecilik ya
panlara yeni bir it daha çıktu dişgilikJ 

H. B. - Müşkülpesent kaynanalar, 1 H. B. - Artık altın diı lfotıtlet, 
gelinlerinin dişlerinin hakikaten altın yerlerini teneke diş Halitler bırak•· 
olup olmadıklarını anlıyabilmek i9io bir caldar. • 
kuyumcuy röst.rtoekler. 



T ... ma 

Her n 

Samsunda 
Köylüler Bir Araya Top

lanarak Kendilerile 
Tem as Edildi 

Samıun, 23 ( A. A.) - Sam· 
•un Halkevinin yeni mesai prog· 
ramına göre birçok köylüleri bir 
arada görmek imkanına temin 
eden bir köy ıeyahati yapıldı. 
Uzgur köyünde toplanan civar 
köylülerle sıhhi hasbuhaller ya· 
~aldı, hastaları muayene olundu. 
Adi cins tavuk ve horozlarm 
yerine iyi cins tavuk ve horozlar 
dağıtıldı. Geç vakte kadar devam 
eden bu toplantı köyliller üzerin• 
de çok iyi tesirler bıraktı. 

Siirtte Bir Kaplıca 
Siirt, 23 (A.A.) - Açılmakta 

Resimli Makale a Kardeş Mücadelesi a 

olan ikinci geniş caddenin birinci ·-1f!!!!!~~~~ 
kısmanın inşaah bitmiştir. Metrük i ~ · 
bir halde olan Bilaris kaplıcasının ! l 

•tamiri bitmiş ve halka açılmışhr. ~ . 

lııgiliz Si!cihlanması . s.ıi1 J 1 ,1 
Ve işçiler I~ 

Londra, 23 (A. A.) - HUkü· ~ ~; ':~1~' 
metin hava programı bugün ~;! "" 
Lortlar Kamarasında mUhim mü· 
zakerelere menu olacaktır. Mu· 
halif işçi fırkası reisi Lord Lon· 
dondorri, fırkası namına aşağıdaki 
takriri müdafaa eyliyecektir: 

«SilAhların arttmlması ıiyase• 

tinin silahların tahdidi konferansı 
neticelenmeden evvel hfikümet 
taraf.adan ilin edilmit olmasına 
teessDf eder. Keza parlAmento, 
Fransa ile yapılan son mUkAleme· 
!erden sonra bu siyaseti, sulhu 
tehlikeye koyacak mahiyette 
telakki eder.,, 

Diğer taraftan Deyll Telgraf 
gazetesi, deniz silihlarımn arttı· 
ralmaıım da izhar ediyor. 

Maarif Vekili 
Zeynelabidin Bey lıtan
bulda Tetkikat Yapacak 

Öğrendiğimize göre Maarif 
•ekili Zeynelabidin Bey Ağustoa 
içinde şehrimize gelecek, burada 
yeni yapılacak Enstitü binalarının 
projelerini tetkik edecektir. 

Nüfuı lıleri 
NUfus dairelerinin ıslah edil· 

mesine, nüfus ıubelerinin başma 
yüksek tahsilli ve kuvvetli genç• 
ler getirilmesi takarrür etmiıtir. 
Bu karar yakmda tatbik saha• 
ama geçecektir. 

Türkiye • Yugoslavya 
Yugoslavya Ticaret Nazırı M. 

Demetrovlç, Türkiye Yuroslavya 
ticaret mfinasebetleri hakkmda 
beyanatta bulunarak, Yugoılavya 
tacirlerinin lzmir sergisine iıtirak 
edeceklerini, lstanbufda da daimi 
bir sergi açacaklarmı söylemiştir. 

Amerika MUstemlekelerl 

Vaıington, 23 ( A. A. ) -
Bütün Amerika müstemlekelerinin 
bir elden idaresi için yeni bir 
idare tesis edilmiştir. 

Almanyada Yasak 
Edilen iki Film 

Berlin, 23 ( A.A ) - Sanıür, Nana 
•e Kokain kaçakçıları isimli iki Arne• 
rikan filıniufo ıöıterilmeıini yasak 

• SON TELGRAF HABERLERi 

Tramvay Ücretleri Ucuzluyor 
Hükiimetin Kararı Tebliğ Edilince 
Şirket 2 Milyon Lirayı Geri Verecek 

Ankara, 23 - Nafıa Vekili devam etmektedir. 960 senesinden sonra mübayaa 
Ali Bey maiyetinde Devlet demir· Vekiller Heyeti, Tramvay Şir- edilebilmeıi bUkmU ortadan kal· 
olJarı erkim olduğu halde fzmire ket~ ile yapılan son. ?1ukavel.e kacak, tirketin sermayesinin Türk 

~Uteveccihen hareket etmiıtir. y~r~ne 923 mukavelesmm tatbı· lirası olması icabedecektir. 
11 

Nafia VekiJi hareketinden ev· kını karar!aştır~ı.şhr. Karar firkete tepliğ edildikten 
vel vaki olan beyanatında bil- Eğer şırket ıtatraz eddeb~l~e mVah· sonra 20 gUn zarfmda tenzilat ya· 

. . . kemeye mUracaa e e ı ır. e• ı 923 · hassa demıştır kı: . . . . w pı maaı ve ıenesı temmuzundan 
" - Teftiş seyahatim bir haf· kılJar Heyetı kararı şırkete te~l~g itibaren ıirketin aldığı fazla • 

t kadar sürecektir. Bir müddet edilir edilmez 923 mu~aveleıınan ralaran·ki bu miktar iki milyon plira 
s:nra da diğer hatları teftiş ede· tatbik1na baılanacak, balet baıma ka~a~~ır·iadesi ve badema ilcret-

w im İstanbul rıhhm ıirketi Ue 20 paradan 40 paraya kadar lerın f ıcaret Odasmın hayat endek-
:tfıakerat müseit bir safhada tenzilAt yapı~ hattan ancak sine göre tanzimi icap etmektedir. 

Meclis Reisimiz Şantajcı Roma Büyük Elçiliği 
B. M. Meclisi reisi KAzım Paıa l Moskova BUyük elçiıi ffilıeyin 

Yalovaya gitmiıtir. Gazeteci er Ragıp Beyin Roma büyük elçili· 
Yenilenen Doayeler Matbuat Umum MUdürlUğU, liğine tayinine ltalya hükümeti 

meslekle hiçbir alikası olmayan, • ~.u.v~.f~~~~ .~~v•.~ı ~~~~!t!~:. ·-Adliye yangına lizerioe yanan _ 
·ı · fakat kendilerine gazetecilik ve dele etmeye karar vermiıtir. Bu dava dosyelerinin yenı enmeaı k b~l h f 
d'I · · mecmuacıhk mesleğine mensup 8 1 eı as tara mdan abone 

için bir kanun kabul e 1 mışil. k kaydedilen ve aboneleri kendile· 
Bu kanun mucibince yenileme imiş gibi ıllı verere ıantaj yapan rine gönderilmeyen zevatın Mat· 
müddetinin bittiği 21 'temmuza balkı izrar eden eıhas hakkmda buat Umum MUdUrlüğUne mUra· 
kadar eJli bin doıye yenilenmiştir. takibat yapmıya, bunlarla müca· caati icap etmektedir. 
~~~~~.;.....-.---------~:.~~~~~~~..;._~~~~~~ 

/STER iNAN /STER iNANMA! 
Moloz tafıyan araba rilriUtüleri, tramvay çanları, edilecekmiı. Bunun için talimat hazırlanmıı veya ba

otoınobil kornelerinden ıokaldar geçilmez, evler o~u: zırlanmakta imiı. 
ruluıaz bir haldedir. Bir türln yavaı söz sCSylemeaını Bu •Öz ve bu yazılar, mevcut ferait içinde ve en 
bilmez in.anların ıamatalı konuıuıu, kamyonların do- hafif tabir ile halkla alay etmektir. Çünkü yolu olmı
lu dizgin sokaklarda yanf editleri de caba. yan bir tebirde rürültüye mini olmak meıeleıi mev• 

H lbuki satıcılar sabahın ıekizinden ey.el ıatııtan zuubahı olamaz. Binaenaleyh, biz, bilUln bu neıriyat ve 
mene~ilmiıler. Gürültü He mücadele edillyormuf yeya beyanatın lif olduQ'una inanıyoruz. Sen de ey kari, 

J TBR iNAN IS BR INANMAI 

Söz n Kı a ı 

Göksuda 
Bir Alemiap 
Egligelim ! 

** -
Boğa:ıiçinin kayıkçılarından Allah 

razı olıun, bu 11cak rllnlerde, hiç 
olmaua haberini gazetelerde okur
ken, inaaııa biraz ıerinlik veren guz 1 
bir tetebbüıe girişmiıler. Aguı l os 
içinde Bebek önlerinde bir kayık 
bayramı, daha ıonra da • fakat tabii 
mısır mevılmin1 geçirmeden- Gökıu

da bir gece alemi tertip ediyorlarmıı. 
Gazetelerin timdiden •erdikleri 

tafıilita göre, Bebek önlerinde yapı· 
lacak kayık yarıılarına hanımlar da, 
ilkin ayn olarak, ıonra da erkeklerle 
karıtık olarak. ittirak edeceldermif .. 
Demek o rnn İıtanbullular hakikaten 
rüzel bir gün geçirecekler. Hemen 
temenni edelim ki Bebekte yapılacak 
bu kayık yarııları, meıhur Adalan 
ıüzellettlrme cemiyetinin Büyükada
da tertip ettiti eıek 1antlarından 
daha parlak olıunl 

• 
Boğaziçi hammlan vaktile de 

kayık yar11larma ittirak ederl~rdi. 
Fakat şimdiki gibi knrek çeke
rek değil, bir vakitler feraceli ve 
ya yaşmakh, daha sonraları maş
lahlı olarak, kayıklarda oturduk
ları halde. 

fstanbul hammlarmın boğaz 
içinde yaımakh feraceli olarak 
kayıklarla gezdikleri en parlak 
zamanm ~ultan Aziz devrinde 
Mısır valisi lsmail paşanm emir· 
ginda oturduğu aylarda olduğu· 
nu rivayet ederler. Biz o zaman· 
Jara yetişmedik ise de, daha son· 
ra göksuda hanımların maşlahlı 

olarak boğaziçi kayıklarını süs
ledikleri zamam pek iyi biliyoruz. 
O zamanda da hanımlann kayık
lan ilkin erkeklerin kayıklarından 
ayrı olarak piyasa ederlerdi. Fa· 
kat alqam Ozeri R'fla kararmağa 
baılayanca Göksu der .. inde ka· 
yıklar biribirine karııırlardı. 

Dört bet ıene oluyor; Gl>kıuyun 
rençlitimde g&rdllğilm o maılahh 
dhrinl her nedense habrladım. Bir 
cuma gilnil aktama dotru kayıta 
binerek Gökıuya a-ittim. Hava karar• 
maya batladıtından dere içinde 
1c.ayıklar1n tam biribirlerine karıthkları 
zamanı aörecetimi aanıyordum. 

Halbuki dere ilzerfnde, benim 
binditim kayıktan batka hiç bir ıey 
yoktu. Yalnız, derenin kenarında 
yaılıca bir adam, diz çökerek olurmuı 
ney çalıyor, hem de atlıyordu. 

Zavallı adam, belki o da gnçJiğinde 
Gökıuda gördiltil bir pembe maılaha 
lıatırlamıt v• hiç olmazsa onua 
gezdlti yerleri görmek için gelmitti. 
Öyle olmasa da, Göksu kenarında 
gün kararmaya baıladıtı vakit ney 
çalan o adamın hazin veziyetl Boğa
ziçlnin timdiki halini pek ,.Uzel taavir 
ediyordu. 

• 
Bogaziçi kayıkçılan timdi ter-

tip etmek istedikleri kayık yarış· 
ları ile, Gökıuda gece ilemlerl 
ile Boğa:ıiçini acaba diriltebile
cekler mi? 

Muvaffakıyetlerini bltttln yft
rekten temenni etmekle beraber, 
muvaffak olabileceklerinden pek 
1Uphe ediyorum. Bence Boğaziçinl 
diriltmek, Göksu deresinde ney 
çalan adaman iıtediği gibi, geçliği 
ııeri getirebilmek demektir. Gençe 
lik nasıl geri gelmene ••. 

Baksanıza! Bugünkü Son Posta 
yazıyor, doğma büyüme Beykozlu 
olan Sabiha Hanımefendi bile, 
bilet parasının çokluğundan dola• 
yı, lıtanbula Divanyoluna taıınmıf. 

Onun için, Boğaziçinde ka)'tk 
yaraşlar1, gece alemleri yerine 
Göksu dereainin kenannda ney 
çaldml1a belki daha dojTu olur. 

_......._ __ ~•t~ani · 

--~-===-~~~~~~~~~~_J 



~M..t.bt M-=~·~ 
Çorumda 
.. ~por Ve 
Güreşler 

Çorum, ( Hususi ) - Çorum 
sporu acı bir boşluk içinde boca· 
lamakta, durgun ve alakasız 
görünmektedir. 

Buranm yegane ıpor teşek
kfilll olan «Hale» idman Yurdu 
da varlığım göstermekten uzak 
bulunmaktadır. 

Çorumun tatlı ve sıcak bir 
gençlik kaynağı olan Halkevi 
spor şubesi nazımlık vazifesini 
görememektedir. GönUI ister ki 
bütün şubeleri emsalsiz bir varlık 
gösteren Halkevi reisliği bu özlll 
ve canlı şubeye de ayni ahengi 
Ye ayni gidişab vermiş olsun. 

Çorum ve havalisinde milli 
sporumuz olan güreş iyi randman 
vermektedir. Düğünlerde, şenlik· 
lerde, panayırlarda kuvvetli ve 
endamlı vücutlarını hayran hayran 
ıeyrettiğimiz pehlivanlarımız da 
himaye ve alakaya muhtaçtır. 

Çorum, alaturka güreşin kay
aak yerlerinden biridir. Burada 
gtlreı yapılırken bir ihtiyar aarip 
bir gOlbenk okuyor: 

Evvelimiz Allah 
Ahırımız. Allah 
UUAheillalJah 

Han kından 
Çankırıdan 1 

• 
Gelin getir Ankırıdan 

* lıtanbul gelir kartal 
Tutar kiıpetlnl yırtar 
Yetft isen kendini kurtar 

* Varda aat tarafa dur 
Baıın bunaldıkça yan aarma11na vur 

* 
GöğOaten kaçar 
Topuktan kapar 
iç çeniele takar 

~ 

Rençper eker tarlayı 
Atalar be1ler kır tayı 
Y ener1en -.;erecetim ortar 

>f. 
Rençper eker m111n 
Atalar ıerer haıırı 
Var mı bu aalanı:ı kuıuru 

"* Ana çeker zahmeti 
Baba bilmez kıymeti 
Hep Peygamberin ümmeti 

* El göbekte, diz: yerde 
GGretelim düz: yerde 

)#. 

iki yetit çıktı meydana 
itlerini Allah onara! C. Y 

İnegöl de 
Su Kavgası Yüzünden 

iki Kişi Yaralandı 
lnegöl (Hususi) - Fındıklı 

köyünden ishak oğlu Hüseyin ile 
Osman oğlu Musa, Hasan ve 
Safer arasında su meselesi yU. 
zünden kavga çıkmış, Musa, 
Hasan ve Safer bıçakla Hüseyini 
ağır surette yaralamışlardır. Bun· 
lardan Safer de kaçarken Hüse
yinin amcası oğlu Hasan tarafın· 
dan tabanca ile 3 yerinden yara
lanmıştır. Yaralılar hastaneye 
kaldırılmışlardır. Yaralayanlar da 
yakalanmışlardır. 

lnegöl Tapu Va lskAn 
Memurluidarı 

lnegöl (Hususi) - Kaza tapo 
memurluğuna Zekai, katipliğine 
Nedim, iskan memurluğuna Ah
met Reşit Beyler tayin edilmiş
lerdir. 

Gerede Yemenicilerinin Gezintisi 
Cerede (Hususi) - Kazamız 

yemenici esnaflan cemiyeti bir 
kır gezintisi tertip etmiştir. Gezin· 
tiye bUtün esnaf iştirak etmiş, 
o gün bir tek yemenici dükkanı 
açılmamışbr. 

• 
A L 

Kemiklerde 
Bu Sene Fındık Mahsulü Az Mı? Hasıl Olan 

Kist Hastalığı 
Orduda Ve Trabzonda Yapılan TetkikatNeticesindeRekol- ınsan vncudunun iskele!~ 
t • G S N A QJd v T h • Ed•J• kemikler teşkil eder. Bu, Dl~ eDID eçen eneye azaran Z UgU 8 mın 1 ıyor dur. Bu kemiklerin uğradıkl • 

Ordu (Husu· dık rekoltesini muhtelif hastalıklar vardır ki bu,, 
si) - Memleke- teıbit etmek üze• da Jıerkeı bilir. Bu arada «K:Y~ 
fmizin iıtihsal re Oda Reisi yahut Recklinghausen ismi •. 
m ad delerin den Atıf, Başkatip len bir hastalık vardır ki aıll~ 
en değerlisi olan Osman Cudi ve dir. Bu hastalık, kemikler üzeJ'IP"'"" 
fındık mahsulü fındık mütehassı· bir takım şişlerin teıahürilo blf' 
geçen seneye na· ıı Kazım Beyler lar. Bu şişler evvela ağrılar ya~ 
zaran bu sene Rizeye kadar gi· sonra vticutte öyle tagayYll 
daha bereketli derek fındık sa· husule getirir ki hastaya kıDlllclf' 
olması beklenir· halarında tetki- mak imkinmı da vermez. Maa .... 
keo timidin hi· kat yapmışlar· fib kemik kanserinden daha~ 
IAfına olarak dır telakki edilen bu hastalığın t dit 

• imkanı vardır. Bunun için 
yüksek mmtakıl4 Ayni heyet boynumuzda mevcut aanmbrak ~ 
lann fındıkları birkaç gtln son• yuvarlak bir bezeyi çıkarlll r 
hemen bir ay- ra Vakfıkebi- kafidir. Bu bezenin büyüklüğü ~ 
danberi dökW- re giderek bu bezelye kadardır. Bunun vazife" 
miye baılamış· sevabil fındık- bugün için çok mühim addolu~_J 

ve buna ( paratyroide ) guddP' 
br. Ordııdtı iç fındık çuoallanrnatlan ••0111 elden ••çirilirken lanm da tetkik derler. 

ilkbahar havai& nnın iyi gitmesi istihsal olunması tahmin olunan ettikten sonra rekolte kat'i olarak Paratiroit guddeleri nç tanecllf 
fındıklarımızın doğumuna epeyce fındık mahıulü 3,500,000-4,000,000 teıbit edilecektir. ve kürükdirler. Bu guddelerin fi' 

d d bul f k kilo arasında tahmin olunmak· ~ ~ yar ım a unmuı ve a at Heyetin yapbğı tetkikat Şark :rjfesi vücuda dahil olan Kalc)'OI"" 
tadır. Fakat bu tahminler on giln uit. 

haziran iptidalarına doğru irıı: evvelki tahminler olup müstahsille· havalisindeki fındıkların geçen milhinin akibetini tayin ebneıLV"' 
olan haatalık yUksek mmtakalar rin eline geçecek fındık miktarının seneden az olduğu merkezindedir. Bu milh tabii vaziyette ve 1~ 
mabsulnnü müteessir eylemit ve sıhhatı ancak temmuz nihayet- Rekoltenin hakiki rakamları ancak mekler vasıtasile vücuda da 
bu ameliyeyi yarıya indirmiştir. ferine doğru beni olacaktır. olduktan sonra kemiklerimiz üJ~ 

Geçen sene ordudan ihraç Trabzon Fındık Rekoltası tS gün sonra bildirileceğinden rinde mevki alır ve onlann teıe~ 
olunan fındık 8,000,000 kilo rad- Tesblt Edlliyor timdilik rakam üzerinde hiç kimse küllerine hizmet eder. Sonra ~ 
delerinde idi. Bu sena Orduda Trabzon (Hususi) - 934 fın· bir ıey söyliyemez. karışır ve idrar vasıtasile çıkat• 

1 Yılan Nasıl 
Tren Yeni Bir Ticaret Ha- Terbiye Edilir 
yahna Yol Açtı, Hastane· 

Elazizde 

ler Çok Faydalı Oluyor 
Eliziz ( Hususi ) - Elizizde 

Oç hastane vardır. Bunlardan birisi 
Türkiyede İstanbuldan 11onra ikin· 
ci olan en büylik akliye ve asabiye 
haatanesi, diğerleri de hususi mu
hasebe idaresinin Memleket haa
taneaile Askeri hastanedir. Hasta• 
neler eıki Harput veya yukan 
ıehir denilen asıl ıehre 20 dakika 
mesafedeki mürtefi maheldP 
kurulmuşlardır. 

Askeri hastanede de halktan 
hasta olanlar tedavi edilmektedir. 
Hastane başhekim vekili yüzbaşı 
Celil Beydir. Operatör Veysi, 
dahiliyeci Nurullah Beylerle biz-. 
likte muhitin sıhhat noktai naza
nndan çok faydalı birer unsuru 
olmaktadırlar. 

Jf Tren geldikten sonra Ela· 
zizde göze çarpar bir yenilik 
başlamıştır. Yağı, balı, bademi, 
halısı, kilimi ile şöhret bulan 
Elaz.iz için yeni ve ticaret sahası 
açılmış olmaktadır, tren şimdiye 
kadar Elaziz ve civarında istihlak 
edilmekte olan bu maJlann Istan· 
bul gibi en uzak piyasalara bile 
sevkini temin edecek ve Eliiziz 
çocuklarına servet ve refah vere· 
cektir. Bunun için şimdi biltün 
ticarethanelerde kendini hariç 
piyasalara tanıtacak bir faaliyet 
meşhut olmaktadır. Eliizizliler 
trene kavuştukları için biribirlerini 
tebrik etmektedirler. 

Yılan Terbiye etten Rüsegın fJe 

Şeflket Ef. ler 
Tarsus, (Hususi) - Isparta 

Kadıoğullanndan Hüseyin ve 
Şevket Efendiler yılan terbiye 
etmekte ve bunlan oynatarak 
para kazanmaktadırlar. Hüseyin 
ve Şevket Efendiler küçükken 
yuvalarıodan aldıkları bu . yılan
ları haftada bir gün sUt 
içensıne bırakarak, birgün de 
küçük civcivlerin arasına salı· 
vererek beslemektedirler. Bu su• 
retle yılanlar istedikleri kadar 
sUt içmekte istediklerı kadar civ 
clv yemekte, eahiplerine de bir 
köpek kadar muti olmaktadırlar. 

Mersinde 
Haziran Ayında ihracat 

Bir Miktar Noksan 
Mersin Ticaret ve sanayi odası 

Akdenizdeki büyük limanımızın 
haziran ayındani İf ticaret hare
ketlerini gösteren bir yazıyı ali
kadarlara göndermiştir. 

Bu rapora nazaran 1934 se
nesi haziran ayı içinde Mersinden 
yapılan idhalitımız 226 bin lira 
kıymetinde J 196 ton; ihracatımız 
iıe 179 bin lira kıymetinde 3882 
tondur. ltha1it kıymeti 1933 ha
ziranına kıyasla 53 bin lira fazla 
olduğu halde ihracat kıymeti 
bilakiı 56 bin lira noksandır. 
Böylelikle geçen sene haziran 
ayında Mersin limanı iş ticaret 
blinçosu 62 bin Jira ile lehte ka
panmışken bu sene 47 bin lira 
ile aleyhte bir netice vermiştir. 

ithalatın hemen yansı Alman• 
yadan yapılmıştır. ihracatın ise 

· sıklet merkezi Filistin üzerinde 
toplanmı§hr. 

Tavşan1ıda ucuzluk 
Tavşanlı (Hususi) - Şiddetli 

sıcaklar hüküm sünniye başla
mıştır. Mahsul bereketlidir. Fakat 
fiatlar düşüktür, buğday 60 - 70 
paraya, arpa 45-50 paraya sabi· 
maktadır. Yumurta 8 paradır. 
Tereyağı 40 kuruştur. 

Karacabeyde Tetkikat 
Bursa ( Hususi ) - Ziraat 

Vekaleti Müsteşarı Abf Orman 
müdürU Bekir Beyler şehrimize 
gelmişler ve tetkikatta bulunmak 
üzere Karacabeye gitmişlerdir. 

Resimli 
• 
lzmir Haberleri 

1 - Muallim Naci Beyin yetittirdiği gençlerden mü
rekkep mandoiinato takımı lzmirde mu.siki bayatını can
landırmak için müsamereler t ertip etmekted irler 

2 - lzmirln tanınmış avcıları her hafta Kaptan 
Mustafa Burhıınettin Beyin ldareıi altında civar kaza ve 
kö7lude muntazam bir ıekilde aDrelder tertip etmektedir. 

Avcılar bu hafta Bulgurcaya giderek fotopafta görnlen 
yaban domuz:Jannı vurmuılardır. 

3 - Baıvekll ismet Paıa Hı., lzmlr ökıüzler yardım 
cemiyetine 5000 lira ltaaını emretmittir• Para diln lı 
Bankanka11 veınesindon alınmıtbr. 

Paratiroit guddeleri fazla ~ 
lıştıkları takdirde bu kalsiyoıl 
her ne kadar kemiklerimizin ilJ~ 
rine gelir konarsa da az soor' 
bundan ayrılır, bu suretle keııı}~ 
lerin kalsiomu boşalır. Kemiği 
esasını teşkil eden ossein kıs-' •e hazan tamamile kaybolur. 

Bu suretle kemiklerde bir *"' 
kım delikler hasıl olur. Bunlar' 
Kist derler ve Recklinghaut!" 
hutalığı başğöstermiı demekt~ 
Fakat kemiklerden aynlan kald~ 
yom kana karışmışhr ve ora • 
tabii halde on santigram buh·~ 
mak lizımgelirken, miktan (20)Y' 
çıkmıf br. Kandan idrara karıştll" 
ca idrar beyazlqır vetabii bil~ 
(20) santigram olmak liizımgelit' 
(40-50) santigrama kadar çıkaf• 
Kalsiyomun ensaç arasında "' 
barsaklarda toplandığı nadirdit• 
Yalnız böbreklerde biriktiği ço~ 
tur. Binaenaleyh kalsioym ya 
kireç maddesi, paratiroit gudde" 
lerinin fazla faaliyeti netice.l 
kemiklerden aynldığı zaman ke" 
miklerde delikler hasıl olur '11 
kanla idrardaki kireç miktarı d• 
artar. 

Bu hastalığın paratiroitleriıl 
fazla faaliyeti neticesi hasıl oldll'" 
ğu anlaşılınca bunlann üzerin= 
ameliyat yapılmış ve hayre l 
görülmüştür ki kon ve idrardalıt 
kal yom miktarı azalmıştır. f ak•d 
bu ameliyat çok nazikrir. ÇüPk 
vlicude lazım olan paratiroit, gnd; 
desinden kifi miktarda bırakın' 
lazımdır. 

Aksi takdirde vUcude gir;:ı 
kalsyom maddesi kana karışnı•Y8 I 
kamilen kemiklerde kalır, cuoıle 
asabiye bu yüzden vazifesini Y) 
pamaz, tetanos (Kazı' • buJJlı;;ı 
ağnlanna benz.er ağrılar h 

b h 1 · der eder ve u asta ığa teta~ı. d• 
ler. Buna mnni olmak ıçın ·Jeli 
kana karışacak surette dahı 
kalsiyom verilir. fi 

Bu suretle ve vaktile ted:... 
edilemez sanılan bir hastalık . iJI 
yesinde paratiroit guddelerı k• 
vazifeleri anlaşılmışbr ve rnuha i 
kak ki doktorluğun ile~J~ırı ; 
insan vücudunun faali}et~ın )'; 
kından tetkikı ile uıümkun 
muştur. - lf. 



Aınerika, Japon· 
Yaya Taarruz 
Edebilir Mi ? 
hl Hi~dode adlı Japon mtıcmlıaaı ~U

ın hır anket açmıf, Japonyanın ıle-
tl iClen aklı erenlerine soruyor: 

Amerika, japonyaya karşı taarud 
l>lr muharebe yapabilir mi ? 

Bu mecmuanın bu anketi açması· 
1luı •ebebi şudur: 
d 1936 ıeneal ıonunda Anıerik nın 
eıfrı proj'ramı tamamen tatbik edil-

~11 ve muahedelerin denl:ı. ıilihları 
uausunda ona vermif olduj'u haklan 

B~anıi istifadey. yapmıf buluna<'akbr. 
lnaenaleyh mecmuanın buhran sıün-1 . J 

berı diy! ad koyduğu fU aıral.ard~, 
u günku veya )arınki vaziyetı hır 

tefa daha gözden geçirmeyi faydalı 
ulınuıtur. Mecmuanın bu anketine 

verilen cevaplar ıunlardır; 
Japon k ntr amiralı Öda 

. Amerikan donanmaaı Japon aa
hıUerine kadar yaklaıarak bizimle 
hluh::ı.rebe etmeye teıebbü• ettiti 
takdirde tarafeynin deniz kuvvetleri 
ıu •az'yeti alabilir: .. 

1S Amerikan hattıharp ıemıaı, 9 
Japon hathharp gemiai. 8 puıluk harp 
kruvazörleri bah11inde lki taraf mü
•avat O.zeredir. 10 bin tonluk kruva
ıörler bahsinde iae biz Amerika} a 

faikız.,. 
Dcmz mutel a ıslarından Hfrada 
Amerikan donnnmaaı sıibi cihanın 

bir miılinl daha ıörmediğl muazzam 
bir donanmanın kendi ilılerinden 
uıaklaıarak muharebe etmesi imkan· 
•ııdır. Böyle bir ihtimal karııaında 
ailıai zaferi kısa bir zamanda denizalb 
ıemllerimlz temln edeceklerdir. 

Kontr Amiral Fukuda 
Ad it ltlbaril• en fazla denizalb 

ıemiıine eahip olan donanma Am•
tikanınkidir. Fakat onun tahtelbahlr
leri bGyOk bir it• yarama&. 

Japonyanın hacimleri bin tondan 
fa~a (22) deniıalh ıemiıl vardır. 4S 
tane de bin tondan az laaclmll deni
z.altı geoıiıl. Amerikanın 1000 tondan 
fazla hacimdeki denizaltı ıemllerl (6) 
dır. Diterlerlnln adedi iıe (75) tir. 
Mec•• hacimleri 67 bin tondur. Fa· 
kat bizim l'•mllerin kıymeti onlarda• 
çok fazladır. Amerika timdi te.zıAba 
ilç gemi koymuıtur. Biz alb, bu niı
betı muhafaza edeceğlı. 

Hava Mutehne ı ı Oka 
Farzedelim ki Amerika donaomP11 

JaponJ aya taarruı için harekete 
aeçt. Harek't ve muharebe ıahuı, 
blıt:nrur Japon uhlllerl olacakbr. Bu 
lakdirdc Japon deni• tayyarelerine 
kara t yyarelerl de yardımda bulu

"•bllel'eklerdlr. 
~.fot hae ıs YUzba ı "Taketom'nin l ıkri 

ABiCI 
Bir jVumaralı 
Halk Düşmanı 
Öldürüldü 

Şikago, 23 ( A. A. ) - AmerJkalı• 
!arın "bir numaralı halk dütmanı,, 
diye andıkları haydut Dilllnı•r, bir 
&İnemadan çıkarken, poliı tarafındaa 
öldilrülmO§Hlr. Polis, Dillinger ılne• 
madan çıkar çıkmaz at•t etmif, ba• 
tından ve kalbinden vurmuttur. 

Haydut bir kelime bil• ıöylem .. 
den ölmüıHlr. 

Birisi hafifçe yaralı olan iki arka• 
datı otomobille kaçmıtlardar. 

Dillinger, sinemada Nevyork hay• 
dutlarının fenalıklarını 16ıteren bir 

film seyretmitti. 

ll--
Şikago, 23 ( A. A. ) - Dllllngerln 

vurulduQ'u ıokağa binlerce kiti top• 

lanmııtır. 
Hatıra meraklıları, mendillerini 

veya gazetelerlni haydudun, kaldırım• 
lar üzerine yayılan kanına bulamıt

lardır. 
Morgla yapılan tetkikatta, DJllln• 

ger'n tanınmamak için, yilzündekl 
bereleri bir güzellik mOtebassısına 
müracaat ederek izale ettirdiği anla-

ıılmııtır. 

Fransız Kabine-
sinin Akıbeti 

Tuhıı, 23 (A. A.) Fransız Bat-
vekili M. Dumerg Hlı 1abahı ( bu 
aabah) PariH gıdecek ve akfıım 
kabine toplantısına rıyaset edecektir. 
M. Dum.,rı demittir ki : 

" - Etrafil• dUtünüp arkadaıla• 
rımla göruttükten ıonra bir karar 
vereceğim. ,, 

Yani Franaız kablneainin akıbeti 
buna röre teayyün edecektir. .............................................................. 
faiktir. Bu husuıta fU miaall zikrede· 
bilirim: 16 pusluk topların nbtı için 
(50) kl9iye ihtiyaç vardır. Nagato tl
pindelıl J pon g mil rinde 16 pusluk 
bil mermi 30 .. niyede abl.,. Amerl• 
kanan Colorado •••temi l'•mlleriade 
IH 3 Hnfyede, arada IJeı .. niye 
fark yardır. B'r oı harebede, mit .. 
madiyen artacak olan bu zaman ni.
petl, e.çıkgöz bir dilşmana çok ,eyler 
kaz ndır b'lir. 

Yeni bir allAh ergeç keifolunup 
benıeri elde o unnbilir. Fakat talim 
ve terbiye iti baıka teJdlr veasel m. 

* Yukarıki nıiltalaalar gösteriyor ki 
Japonlar, Amerika lle bir muharebe 
vukuunda neticeden em·n ,görilnftyor
Jar. Fakat nazanyatJa ameliyatın b•ı
ka baıka teyler olduj'unu da unut

TBLGB PLA 
Tabii Afetler 

Amerikada Sıcaklar, 
Feyezan, Panamada 

Korede 
Zelzele 

iki sıme euuelki feyezanda, Çinin Haokeu ı•hri bu hal• aelmiı ve 
sokaklarda kagıklarlo ıeyri .. / r gapılabllmiıtl 

Nev)ork, 23 ( A.A ) Bütün nubu ıarkiıinde Pakutlko nehrinin 
m~mlekette tiddetll sıcaklar hilkilm taımnııı yQ:ı::tınden 500 evi au basmıt 
aOrmektedir. Cuma gllnOnd•n beri, ~ Uzlcrce ev mahvoJmuftur. Birçok 
(256) ölllm ve yüzle~e güneı çarp• ölenler vardır. Telgrnf ve telefon 
ma!ı val<'uı olmuştur. 40 seneden- mulıaberahnın ke.ılme.i yilz.Qndcn 
ben, bu kadr kuraklık olmamıştı. far.la malQmat alınam maktadır. 
~ahıul tehlik.ededir. Binlerce h11yvnn Bir . ~azetenin yazdıtına ıröre, 
olmekte, bınl rce&i mezbfhalua S,000 kııı kayıptır. Fakat bu rakam 
sevkolunmaktadır. Fiatlar dütmilıtilr. faıla görunllyor. 
Şikago'da hararet ( 38) derecedir. Tokyo, 23 (AA.} - Karedeki 11u 
indi na'da da hararet (38) den yukarı burnumdan zarar sıoren halk, 100000 
çıkmıştır. Sen llli'de 39, fllinouvaa'da kitiden fadadır. Yüksekçe bir yere 
Springeield'de 41 derecel hararet kay- ıığınmıf M olıın 1~ kitinin. akıbeti 
dedilmittir.Şikago'da cumft günil yedi, meçlıul~ur. 400 ..vı au götürmUttür. 
cumnrtesi gQnQ 21, azar g(lnil 17 1000 cvı 11u basınııtır • 
kiti ölmilştür. P Panamada Da Zelzele 

fıllnuvas'da 61, Oklahoma'da 37, Panama, 23 (A.A) Zel::.elelcrln 
Ohı o'da rn kiti ölıoü4tür. devam ettiği Pil rto Ar Uel'de bulu-

Arkansas'da ınah11ulde yüıd nan Laa-Ulz ve Anıerikalı kadın v• 
25 ten yOzde 50 ye kadmr Loul•lane- çoeuldar Panamaya haHket etmlf-
de ,.tade 40 daa yAzde 50 )'• lı•clar lerdfr. Z~lzele mıntakasında 6rff idare 
zumr •ardar. ·ı d H Şlddetll Bir Bora ı An e limittir. alk korku içindedir. 

Londr , !3 ( A.A ) - Fevalade ı• •ıt • H 
tiddetll bir borayı müteakip hızlı hır ngı renın ava 
yatmur, diln gece Londra'nın Banll- K 1 yö'sunde birkaç aant devam elmiıtir. u vv et eri 
Memleke n muhtelıf yerlerinde ayni 
tidd tte fırtınalar k ydo!unmuıtur. Ve. . . Bir Miitalea 

Lehistan Feyezanlar1 Nevyork, 23 ( A. A. ) - Nevyork 
Tayma aaule•ı, lnsrilterenin bava 
kuvvetlerini takviye knrarından bah· 
aederken Almanya tehdidi yOzl\nden 
böyle bir karar vermek 1 ap ettlllnl, 
bu vaziyetin Fransa tarafından da 
alika u~ karıılandığını yauyor. 

Varşov , 23 ( AA Vi tül nehM 
rinin aevlyesl azalın ya başl mışhr. 
Fakat çok kun~tlı yeni blr yOkse
lito intizar olunmaktadır. 

Korede De.Feyezan 
Tokyo, ~3 (A.A. - Korenln ce· 

fX w =· @& 
mamak ııcrektir. - ur \ a 

Japon askeri Amerikan ukerine 

~~~~~~~================~~:ı:sın O beni ötekiler kadar sevı- sonra aabah vizitaıında, beni ke .. 
nara çekti: 

M•hrure Satni 

ÇÖL GİBİ 
- Anne, bak 

Cllye bağırmııtı. 

kar yatıyor 1 bana biraz da darıldı... lıaca, 
tentürdiyota, ıargaraya, derece· 
ye, her ıeye huysuzlawyordu. 
DarUleytam talebelerinin ıaripliği 
1esaizliği, lıer söylenene peki 
deyiıleri yoklu bu kızda. 

Bu 1ea aı kalaan, elimi maki· 
leye kaphnyordu. 

- Bana abla de, 
kardeşlerin de öyle 
dedim. 

çocujum. 
a6y1Uyor, 

Y anaklan pembelqti ı 
- Ben Zebranın ablaaıyım. O 

lhe «Anne» diyormut. dire c .. 

tap verdi. 
yanına gittim. Yorganını at-

lcııtırdım. Gftneııiz, karlı kıt 
IUnünde bile çilleri ıilinmemlt 
)'Uzcağızına bakmadan, aaçlarını 
••vdim... Sapsarı idi onlar, ku· 
ruınağa yUıtutmuı baıaklar gibi 
ları idı: 

- Peki, öyle iıe seni• de 
lnnen olayım! dedim. 
1 Ben öyle söyledim amat '!lç• 
arı a her değişimde gazıerıml 
Yq ta bu kUçllk kız on~an 
'o ra na tek bir defa bile 
lnn demedi. 

bu ~astaneme gelen ~ocukların 
Ik an saçhaı, batti gal'ba 

Sanki :zaafımı bilaıif aibi 
bana aomurtuyor, nazlanıyordu. 
Belki de bu halleri için ben onu 
çok seviyordum. 

Onun karıısında, öteki kllçilk 
baıtalarımda olduğu gib~ her 
aözllne her tenbihlne katlanacak 
bir bUyUk abla deji( de, adeta 
diltklbı Ye zayif annenin heyeca· 
nını duyuyordum. 

Bana kırplık veren uıath• 

ğım ilicı: 
- lçmlyecetlm iıte. içmiye· 

ceğim iıtememl diye iten ilk 
haıtam, oJmuıtu 

Bana oral rda, başka kDçUk 
bir mUstebldiml en çok hatırlatan, 
içimi ıızım 1 zım ııılatan ilk lSk· 
stiıUm iıte bu aezleli, akıırıldı 
AyıeydL 

yor mu idi bılmiyorum.1 Uyuz, 
kel, bitli boğmacalı, güzel, çırkin, 
kUçUk, bUyUk, pis, temiz bu bir 
sürll çocuğumuu her hangi birl 
kadar seviyor mu idi bılmiyorum 
anıma, ben onu.. Uzak uzak bir 
yerdeki benim okıUzllm olan 
olan asıl çocuğumun 1açlannı 
taııdığı için hepsinden de çok 

seviyordum. 
Belki de, pniyeden bile kıaa 

tek bir anan tlrpertisi ile nerda 
olduğumu, ne ya"pbiımı unut-

turan o: 
Anne, bak kar yajıyor! 

Diyen Haİ lçİll ,.viniyordum. 
~ 

Anne, bak kar yağıyor! 
Bu dört ekli pkhyan sayıf a· 

arkaaında çok •ilik, zor okunan 
üç kelimecik daha Yar Nesrin: 

'' Ayteyl Etfale glltftrdlller!,, 

Öyle oldu. 
Nezle geçmedı. ÔkaUrlik aksı• 

rık bitmedi. KUçUk kız iyileıecek 
yerde hastaneye gelifinin hafta• 
stnda ağırlaştı. Her sabah gelip 
al ını ok4ayan, derece kiğıdına 
bakan do tor bab sı: 

- Gr p, birıey değıl. .• Daha 
Uç gUnlük hUkmU Yar. Derken, 
kllçUğlin ateşler içinde ıayıklıya• 
rak geçird il kötü bir geceden 

Alimetler fena... MUdOr beye 
haber verelim, Etfale götUr1ftnler 
bu çocuğu, dedi. 

- Neıı var? Ölecek mi? diye 
ıordum. 

- Hayır o değil amma, bu· 
rada idet böyledir. Ağır haata 
tutulmaz. Mesuliyetli İf. Mektep 
lllemiyor, dedi. 

- Biz ona daha iyi bakarız 
doktor. Hem giderken ya ütllr1e .• 
Nuıl olur? Yazık deill mi, bn .. 
bütün haatalanacak, dedim. 

- Giderken UşUmeaine, UıU. 
mez. Ona ıöre tedbirli hareket 
ederiz amma .• Bilmem ki, diye 
duraladL 

Onun da içi razı deiildi. Tak· 
ma bacatmı ıürUye aürüye mUdllre 
ıitti. Ben müdireye gittim. 

Ne çare ki fayda vermedi, 
Adet bozulmadı ve Ayte Etfale 
gönderildi. Sarıp sarmalayıp, onu 
kucağımda otomobile indirirken, 
bir aralık aözlerini açb. Etraf, 
ağaç, çamlar bembeyazdı. 

- Kartopu oynı) or mu çocuk· 
lar? Dedi. 

Kard ıınl gormck için bakındı. 
- Ben Zehra ıle arkandan 

ıelecegim .• lkı otomobille gıd~ 
ceğiz Sen Nuriye Hınima llzm .. 

( Gönül {ıleri ] 

Herşegin 
Ortası 
/gidi I 

Sıva 'ta meı'ut olmak lıteyen 
okuyucumaı 

Oğlum, lJen 23 yaıında bir 
gencin evlenmeyi dUıUndUjilnO 
ititiuern, biraz acele ediyor, de-
rim. Eğer bu genç birikmit bir 
para, daha dogru u maaı harici 
bir gelir sahibi değllıe endiıey• 

hatlarım, ille aakerllğini de yap
mamııhr, derlerse kendiıine bir 
anne nasihati vermek isterim. 
Oilum anlıyorsun ya, eneli 
aakerliğinl yapacakıın, ıonra 1abit 
bir vaziyet sahibi olacaksın, bir 
parçacık olsun para biriktirecek
sin, ondan sonra evlenmeyi dütü'" 
neceksin. Bunun için beş senelik 
bir müddet kifi, 28 yat ta ev• 
lenme için geç değildir. 

Seçeceğin kıza gelınce; daha 
vaktin var, dOtUnürliz, yalnız fU 
kadarını ıimdiden ai>yliyeyim: 
Refıkanda aşın surette asri mu
aıerete vukuf arama. Sana mel"' 
but olması, evini ve çocuklarını 
dUıUnmeat yetişir. 

* H S Bauıma: 
Vaziyetiniz hakikaten naziktir. 

Oğlunuzun münasebetinden ha .. 
berdar olmuı görünmeyiniz. 20 
yaşında bir gencin, 28 yaıında 
ve bilha11a çocuk sahibi bir ka• 
dım uıun mUddet ıevmekte de
vam edebileceğine ihtimal vel"' 
mem. Zaman bu mUnaıebeti ıo-
ğutacaktır. Yalnız oğlunuzun 
itinden soaumasmın önün• g~ 
mek lazım. Bunu nasal yapabilir
siniz, husuıi vaziyetinizi bilmiyo
rum ki söyJiyeyim. 

lf-
çok du mıen Hamın kııa 
Yaıca sizden kUçUk bir 

erkek ile evlenmenid tavılye 
etmem. Hatta sizJen küçük ol· 
dujıJnu biç öğrenmiyecek olsa 
bile. Tabiatın kanunları değir 
mez. Bunu unutmamalı! 

... 
ık cıde Huan B e: 

Rabıtayı izdivaç haline ıe· 
tirmediainiz müddetçe bıkıncaya 
kadar ıörmekte mahzur bulamı· 
yorum. Mahiyetini anladıktan 
ıor.ra igreneceğiniz zaman el
bette gelecektir. 

den, güzel 
sakın e mi? 
çahşhm. 

HA IMTE~ ZR 

güzel yat, açılma 

Diye gtillimsemeğe 

Gözü, ağaçların, toprajın 
beyaz dllzgttnUnde kaldı ve gittl 
O sene kartopu oynıyamıyacaiJ 
sanki içine dojmuştu. iyi olup 
döndUğll vakit, karlar kalkmıt. 

arbk bahar 1ıelmitti 
Etfalde yatarken onu bir kere 

bile gidip görmemiıtim. Sokağa 
çıkmaya güvenemiyordum daha. 
iki aUnde bir, telefonla sorup ne 
hald, olduğunu öğreniyorduk. 

Doktor babaaı da ara sıra 
ujrayıp onu yoklu) or ve bize 
haber getiriyordu. Bu haberler 
hap iyi idi. Bayi• oldutu halde de 
klç8k Ane nedense bir tUrll 
mektebe d8nemlyordu. 

Bu merakımı bir gtin doktor 
giderdi: 

- iyi ki Ayte)İ burada tut• 
madık. Yavrucak fena bir tifo 
ıeçirdl. Çok şUkUr atlatb, iyidir 
arbk, dedi. 

On bet glin onra müdire 
hanımdan, Ayşenin döndUğl ntl 
öğrendim. Bana gelip görllnmo
miıti. Belki de aranılıp sorulma• 
dığına kırgındı. 

O aabab doktor bir reçete 
yaıdı: 

C Arkaın var 



... ________________________ ı. 
1 Dünya HddiseltJri 
1 

-..----------------------~.~ 
r?ransız Eshaını 
Taklit Edildi 

Birkaç seneden beri çok Kur· 

\ Floransada naz bir kalpazan 
1 izli bir şebekHi Fransız 

6 eshamma musal· 
1 matbaa lat olmuş görün· 
mektedir. ilk hadise 1932 ıene
ılnde çıkmıştır. O tarihte Fele
menk bankasının Paris ıubeıine 
bir müşterisi tarafında 1000 tane 
SUveyf hisse senedi getiriJmiı ve 
bunlara mukabil 10,000,000 frank 
ödünç para alınmıştı. Halbuki 
bu hisse senetleri aahteydi. Kal
pazanlık bilahare anlatıldı, failleri 
tutuldu, fakat hisse senetlerinin 
nerede yapıldığı anlatılmadı. 

ikinci hadiseye gelince, o da 
birkaç ay evvel yapılmış ve Pariı 
borsasına Lenı madenleri hisse 
ıenetlerinin sahteleri ıürülmek 

ıuretile 2,000,000 frank dolandı· 
rılmı tı. Bu hadiıenin failleri de 
tutuldu, fakat kalp hi11e ıenet
lerinin nerede yapıldıkları anla
tılamadı. 

Halbukl 'geçen hafta bir te
madüf neticesinde İtalyanın Flo
ransa ıehrinde gizli bir matbaa 
bulunmuş, ve birçok Franıız eı· 
hamının burada taklit edildiği 

aahit olmuştur. .. 
Mütekamil tiyatro hayatına 

mazhar olan mvnieket-

Beynelmilel 
tiyatro 

şerıliklerl ------

ler her sene bir 
tiyatro şenliği ter· 
tibine karar ver
miiler ve bu şen· 

liklerin ilkini Venedlk ıehrinde 
yapmışlardır. Bu münasebetle 
başta Fransanın resmi tiyatrosu 
olan Kom Franıez olmak 
lizere birçok memleketlerden bu 
ıehre tiyatro heyetleri geJmiıtir. 

~ 

Yazın ııcak günlerinde buz 
kullanılması eski değildir, 

Buzlu şer
b•ti kim 
icat •iti 

mazisi garp mem• 
Ieketlerinde dahi 
25 seneyı geçmez. 
1 n s a n 1 atı r. buz 

yapmasını öğrenmeden evvel met· 
rubatı soğutmak için kullandıkları 
bildiğimiz kardı. B.· kar kııın 
derin kuyulara bastırılarak sak· 
lanır ve yazın ııcak günlerine 
kadar aaklanırdı. Bir Franıız mu· 
harririnin anlattığına göre Frr.nsıı 
lar bu karın kullanılmasını ilk de-
fa bizim Kanuni Sultan Süleyman 
devrinde öğrenmişlerdir. O ıa• 
man Fransız Kralı Birinci Frnn
suva papayı ziyaret için (Nis) 
şehrine gitmiş ve orada kendiıine 
buz gibi soğuk şarap ikram edil
diğini görüce bu şarabın nasıl 
ıoğutulduğunu sormuı, öğrenmİf, 
&oora memleketinde tatbik et
miştir. 

Ba buının vaktile Ankara 
civarında küçük bir kasa

_P._a_r_is_t_e_b_i-,.-• bada hakimlik et-

Ermeni miş olduğunu söy
liyen (Kirkor Ben· 

cinayeti dikyan) isminde 
bir ermeni genci ( Nalbantyan ) 
adım taşıyan diğer bir Ermeni 
gencini öldürmüştür. 

Katil Ankaradan Iıtanbula 
gelmiş, burada bir lngiliz müeı· 
sesesinden himaye görmllş, Pariıe 
gitmiş, orada resim tahsiline bnş
lamı , bu arada (Nalbantyan) is• 
minde bir vntandaşile tanışmış, 
onun kız kardeşini sevmiş, iste· 
miş, alamamış, bu münasebetle 
aralarında kavga çıkmış bu kavga 
esnasında Nalbantyan ölmüştür. 
işin garibi ölümle neticelenen 
bu kavganın resim atelyeıinde 
çıkması ve Fransız talebenin 
6nUnde cereyan etmesidir. 

Hiç yoktan koca bir devlet 
kuran Türk kahramanlarından 
biri de Tulun oğlu Ahmettir. Tu
lun, Buhara köylUlerindendi, 
zekas:Je çarçabuk mevki kazandı, 
Abbasiler saltanatında mlihim 
roller oynayabilecek bir seviye} e 
yükseldi, oğlu Ahmet, kendisin
den çok daha zeki idi. Henüz 
kUçükken yaşarsa birçok şeyler 
yapabileceği, bakışmdan, duruşun· 

dan anlaşıhyordu. 
Tulun, zeki ve yiğit yapılı 

oğlunu okutmak istedi, Tarsusa 
yolladı. Birkaç yıl sonra kendi 
ölünce karısı, Ahmcdi Bağdada 
çağırdı. Genç Türk, anasının da· 
vetine icabetle Tarsustan ayrıldı, 
Bağdata doğru yollandı. O, işte 
bu seyahaUt ikbaliB.in ve çok 
parlak istikbalinir: ilk bast.mağmı 

cessur bir hamle ile yarattı. Mü· 
teakip teşebbüslerle de o basamağı 
merdivenleştırdi ve kendiıi en Ust 
kademeye çıktı. 

Tulun oğlunun ilk nıuvaffaki
yeti, bir bakışta basit gibi görli· 
nlir. Fakat tahlil olununca ve 
hele vücude getirdiği neticeler 
göz önüne alınınca o muvaffaki
yetin pek mühim olduğu anlaşı
lır. izah edelim: Genç Ahmet, 
Tarsustan geJirken içinde bulun· 
duğu karvanı çöl hırsızları pusuya 
düşürmüşlerdi. Karvanda TUrk 
olarak yalnız Ahmet vardı, öbllr 
yolcular Araptı. Hırıızlar da 
bedevi çapulculardı, yirmi kişilik 
bir çete idi. 

Kirvandakiler kımıldanacak 
halde değillerdi, hayvanlara yüklü 
enalarını hırsızlara HS çıkarma
dan teslim ettikleri gibi, Ustlerin
de ne vana onları da atıyorlatdı, 
sade bir gömlekle kalıp bir kö
ıeye çekiliyorlardı. Y oJcuları soy• 
mak vazifesini Üzerlerine alan beı 
bedevi, Ahmedin önüne gelerek 
hırçın bir ıesle emir vermişlerdi: 

- Soyu ya iblis! 

Ahmet henüz terliyen bıyık
larını burmak iıter gibi elini 
dudakları Ustune götUrdUkten 
sonra sakin sakin cevap verdi: 

- Ben TUrkUm arkadaşlar. 
Ne soyunurum, ne ıoyulurum. 

Bedevinin biri vurmak için 
elini kaldırdı ve ayni 2amanda 
ağzına inen bir yumrukla otuz iki 
diıinl birden yutup yere yuvar
landı. Öbürleri, umulmıyan bir 

ribl 

rası 

çekmişti, heriflerin kulaklarını, · 
kollarını doğramıya koyulmuştu. 

Pusudakiier " ben Türküm ,, 
diye bağırarak kılıç oynatan 
delikanlıya uzaktan dahi 
"merhaba,. demediler, diyemedi
ler, yurtlarına kulaklı ve elli 
ayaklı dönmeği tercih ettiler, çil 
yavrusu gibi dağıldılar. 

Ahmedln bu suretle kurtardığı 
kirvanda Bağdat halifesi "Müste
in ,,in de kıymetli eşyası vardı. 

Binaenaleyh macera, halifenin 
kulağına aksetti. Ahmete (1000) 
dinar - beş yUz Iniİliz altını 
demektir- mükafat verildi, iltifat 
gösterildi, hatta Miyase adh 
bir de güzel halayık bağışlandı. 

Ahmet bu vak'adan ıonra 

büyiik bir ün aldı, herkesçe 
tamldı, sarayca da kendiıinden 
istifade edilmek istenildiğinden 
ordu erkanı ııraıına konuldu. 
artık büyük hadiselerin hepsinde 
Ahmedin adı ve parmağı görll
nüyordu. Genç Tulun oğlu devrin 
en çok anılan simalarından biri 
olmuştu. 

O sırada Mısır, Bağdata bağlı 
idi. Fakat Türk valiler tarafından 
idare olunuyordu. Bunlardan biri 
Tulun oğlu Ahmedi Mısıra getirtti, 
mühim bir askeri vazifeye memur 
etti. Şimdi Ahmet, Bağdattakin· 
den daha geniş bir faaliyet sah· 
nesi hulmmıtu, var kuvvetile ça
b9ıyordu, çığırından çıkmış olan 
Mısır itlerine demir pençesi içinde 
düzen veriyordu. 

Bir aralık Bağdat ha lif eıi onun 
kazandığı şöhretten ve kuvvetten 

......................................... - .... - .... w 

- Son Posta 
iLAN fiATLARI ~ 

l- Gozeterain esas gazısil• 
6ir sütunun iki satırı 6ir 
(ıantim) sayılır. 

1 

2- $oyjasınt1 göre bir •onti· 
min ilan /iatı şunlardır: 

reayfıı sayfa sayfa f aeyf a 1 Diğer Son. f 
~ _2 __ 3_,~~ yerler ~ayfa1 

'400 250 200 100 60 30 Krş. Krş. Krş. Krş. 1 Krş. Kro. J 

3 :.-•Bir •an timde e1asati 
•(8) fcelime e111rdır. 

4- ince 11• fcalın gazı/ar 
lutacakları yer• ıöro 
8nlimle ölçülür, 

Urktti, kendiıini Mısırdan getirt
mek istedi. Tulun oğlu tath dille 
yazılmış bir mektup ve bJraz da 
hediye göndererek bu emri geri 
aldırtb, biraz sonra da Mısırda 
istiklalini ilAn eyledi. 

Zekası etrafında topladığı 
hayraniyetleri bir saltanatın temeli 
yapmak muvaffaldyetini gösteren 
Tulun oğlu Ahmet, bu temeli 
kuvvetlendirmek için icap eden 
her feyi yaptı, yerinde kılıç ve 
yerinde zekA kullandı. Bir taraf
tan da Mısırı güzelleştirmekle 
meşgul oldu. Saraylar, kaleler, 
bulvarlar vücude getirdi. Bugün 
bile Kahirede onun adını taşıyan 
mahalleler ve muhteıem eserler 
vardır. 

Tulun oğlu Ahmet, Filistinle 
Suriyeyi de almıştı. Adana ile 
Tarsusu dahi ele geçir~rek kurdu· 
ğu Türk devletini, biraz daha 
büyültmek istiyordu. Bu emelle 
orduıunu Halepten ileriye doğru 
tahrik etmek üzere iken fena •e 
ıgrenç bir haber aldı: Oğlu 
Abbas Mısırda isyan çıkarmıı 
ve kendini hükümdar ilin ederek 
bUtUn devlet makinesine vezıyet 
etmiıti. 

Tulun oğlu son derece mllte
essir olmakla beraber .telaş glSı· 
termedi, Suriye işlerini yoluna 
koymadan geri de dönmedi. 
Yalnız oğlunu doğru yola çevir· 
mek için bazı teşebbüslerde bu· 
lundu, adam ve mektup yollayıp 
nasihatler verdi, fakat mUsbet bir 
netice alamadı. 

Artık baba ile oğlun çarpıt· 
mnsı :zaruri idi. Tulun oğlu, ıon 
bir nasihat daha verdikten sonra 
Mısıra yUrUdü ve kendisi henüz 
geride iken ileriye yolladığı bir 
kolordu iıi prensi yakaladı, huzu· 
runa gönderdi. 

Tulun oğlu, esir düşen prenıl 
hapse gönderdi ve onu cezalan· 
dırmayı, onunla elbirliği yapan 
diğer ele başılarm toplanmasına 
b ıraktı. Bu iş yapılınca Ahmet, 
oğlunu mahpuıtan çıkarttı, yanına 
getirtti: 

- işte, dedi, seni uçuruma 
götüren dostların. Kendi elinle 
bunların ellerini, ayaklarım kes • 
ceksin. 

Abbas bu emri kabul etti, 
kendisi için ıilaha sarılmıı dost
ların ellerini ve ayaklarım uçur
mıyar hazırlandı. 

itte o vakit Tulun oilu Ahmo· 

Dört Köy 
Halkının l:Jir 
Ricası ~ 

T avşanlımn Doğanlar, ~ .; 
ler, Yataklı ve Kadıköyler~ 
minen ıekiz senedenberi ._,_ 
Madeni Şirketi tarafmdan ddl' 
bırakılmıttır. Bu tirket eı ,;I 
beri akan ıuyumuzun ~~ 81 
değiıtirip madene çH·irmıştır.cl 
ıu madenden tekrar eıki ; fi 
bama dönmekte ise de ya c. •• ~ 
batak olarak akmaktadır. .,..~ 
fena bir hal almaaı yiiılilll 
tarla ve 1&İr itlerde iıtifade e ~ 
memekte bayvanatta bu .k' 
ve yağlı ıuyu içememektedır.~ 

Hayvanların ve insanların 11bl' 
tine teıiri olan olan bu işin tıı". 
için alAkadar makamlara ~ 
caat edilmiıse de henüz 111 Ji!ı 
ve menft bir netice alının dJ 
Gazetenizin bu hususta delile 
rica ederiz. 

Tavoanlı kazasının Yataklı, ?0~ 
Jar, Öksüzler ve Kadıköy)erı ~ ..ı
liıi namına Yataklı ve Dog ı.» 
köy muhtarları Muıtafa ve lbrP" 

Saat Meselesi 
Bir Kariimiz Biriken Si' 
Paralarını Tayyare Cenı~~ 
tine Vermeyi Teklif Edır 

Elektrik saatleri meselesi ~ 
kındakl yazınızı derin ve oı 
eHir bir alaka ile okudum. , 

Ben eaasen Istanbul'da ika ' 
eden ve muvakkaten Ankar• 
bulunan bir kimseyim. Saat ~ 
ıelesi çoktanberi zihnimi işga~ 
mekte ve gazetenizde bunun ,... 
bir yazıyı beklemekte idim. ;J 
rimce mukavelenin tadili ve. t* 
meselesinin bUkümetçe hallı "* 
zamana mütevakkıf olsa gere 
Bunun için: 

1 - İ•taobulluların ıiaıdi: 
kadar verdikleri bilhesap te~ 
yUn edecek saat kirala~ 
ıirketten hemen ve bili tea :; 
alınarak tayyare cemiyetine v• 
mesinin temini. ~ 

2 - latanbulda bulunan "J 
tün abonelerin şirkete mürac .J 
ederek aaat bedeli olan aftır 
lirayı vererek kiradan ve bi~ 
tice ılrkete anafor verme~ 
kurtulmaları, hem kendi me ti' 
atleri ve hem de memlek• 
menfaati iktazaaındandır. ,) 

Her iti hükümete bırakıll b' 
doğru olmaaa gerektir. 1 
kumpanyalara karşı bir ~ı ti 
ahalinin harekete gemcsı t 
hakkını araması lazımdır kaP• 
tindeyim. 

1 
• 

Ankara'da Samanpıızarmda 2 ~Ot 
hanede Solumazoğlu Canip 

Cevaplarımız 

Akhisarda Kara Ahmet oglu ,[\{eısı· 
duh Ef endiyeı f'1 

· - Mektubunuzdan bir .J 

k 
.,.,. 

anlamadık, ne deme ve .,l-
6ğrenmek iıtiyorsunuz? Dah• 
zıh yuınız. 

>f Jlıı• 
Fenikede Sarılarlı zade Ali 

Beye ı ıolt-
- Antalyada da buğdllY rtlt 

bayaa merkezi ihdası tekııtk.r' 
etmiştir. Buğdayın kiloıu 4,5 
ruttan alınacaktır efendim. • ..... ... 

..di~ .. ;~~;·~d;~··i ;~·i~;i;ğ;··~;·;ö·ı: ,;bı 
glirlediği görüldü: UP(<O 

- Sen oğlum değilsin, ~ le t• 
bana isyan ettin. Fakat· f ureııi .. 
değilmişsin. Çünkü canları011 ~deJI uğruna feda etmeyi kabu ıırl•" 
dostlarını elinle kesmiye t'srııeıt 
nıyorsun, Türk dostunu e 
hatta incitmez. r ar 

Ve sonra hüngür hüngUkl•'~ 
)adı, acı acı inledi. Dudd. kUl04 

dan hep bu kelimeler 0 

yordu. 0,glı" - Bana bu yaradılışta ç 1 
lar mı baba diyecekti - "1· 



, 
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=I Vecizeler 1 : 

Atka Ve Kadına Dair 
Bir arkadaıın aldatma11 bir 

kadm10 aldatmasından daha 
acıklıdır. Çünkü birinden daima 
beklenir, ötekinden beklenmez! 

* 
Bir kadının, bir erkeğin aşkına 

likayt kalmaıı; o kadının doğru
luğuna değil, bir b< şka erkeği 
ıevdiiine deJalet eder. 

lf 
Evli bir kadın tahta çıkmış bir 

k&edcn baıka bir ıey değiJdir. 

* Kendi faziletinden bahseden 
bir kadından mümkün mertebe 
uzak kaçmızf 

i' 
Bir kadın, ayni erkeğin ismi

ni günde iki kere ıöylerıe; tesa· 
dtif demelidir. Fakat üç kere 
ıöyledimi itin içinde İf olduğu 
muhakkaktır. 

lf 
Güzel kadın herkes için gü

zeldir, çirkin kadın da güzel ola
bilir. Eğer glinlln birinde ıevilirıe, 

aeven içini 

Kadın sevildiği ıçm değil, ıe· 
vildiğindcm emin olmadığı için 
ıever. 

* Kadın çabuk kanar, amma 

çabuk ta kandırır. 

···················••ıl••····································· 

ti 

Hasan ı.,ey -

- Talibıiz kime darler Haıan Bey amca? 

Sar.yor.un , s.ırıyl rurn amma hala sonuna gelemeuim. 

Bu Sah Da Cöyle Oluverdi 

Yerli Mallar Sercisinde 

Vardım, dedim, ıör•ılm sergid• ne var 1111 gole; 
Anladım orda gole gole, lıerı•g var hem herı1111 cok .. 

Bu yanda günlü kumaş, öte ganda ipekli; 
lv11 d• giJzel dokunmuş ltel11 şu al b~nelcli. 

1'im görürıt1 bir anda ıözlln• lcestirigor; 
Bak ı• lciiçük hanıma beş metre kestirlgor. 

Başka bir Ilerde ıapka, lslcarpln, bavul çanttı, 
Yerli malı ne lgl almamak hügak hata .. 

Hele koka kısmına bagıldım kaldım aman; 
Çıkamadım dışarı, dolaştım epeg zaman; 

Güzel bir fcıı 11llm11 biraz kolonila döktil; 
Ne oldu ben şaıırtlım kalbimi sanki söktü. 

Çıktım bahçeg11 içtim, otur•p bir bardak çag, 
Önümden g11çlgordıı insanlar alag alag .. 

Genç eılcekler, ıü,el lcıdar glrmiıtiler lcol kola; 
Yüriigorlardı bögle bakınıp •ala •ola; 

Va/eli geçti etrafı karanlık gece sardı, 
,lerıiden çılcıgoıdam,#'fin• ı81süm kabardı. 

P. O. H. 8. 
- Emin önllnde karpdan kart•Y• 1&pa1atlam l 

· en otom~ L---·---..... ------·--------------....1 

....... , 
Bilmem ·Amma 

. F u n Beyin boyu .uzun dejil· 
dir l İr baloda gayet uzun bovlu 
bir kadınla "dansed yordu. Kadı~la 
l i · şeyler konuımak iıtedi; 
d j9ündU, dündü: 

- Hanımefendi. 
Dedi kadın baktı: 
- Siz ıimdlye kadar hiç 

ağaca tırmandınız mı? . 
- Bu da nereden aklınıza 

geldi Hasan Bey? 
__: Bilmem amma hanımefendi 

ıizinle dansetmeye baılayalıdan 
beri hep aklıma ağaca tırman
dığım çocukluk zamanlanm geli· 
yor dal.. 

Elden Ele 

Bahkçı - Denize bak Hasan Bey! Ne güzel 
Adeta zeytinyağı gibi ! 

Haun Bey - Öyle iae altına bir ocak yakıver, 
raida luzarmıı balık avlaraual 



8 Sayfa SON VOSTA 

ı Bu Başı 
'L..--___,.,.--·-- Ne Yapahm? 
Aşk ve Macera Romanı 

- sa-

- Gazeteler bu cinayetin ele 
geçmiyen meıhur caninin cinayet· 
leri şeklinde olduğunu yazını· 

yor mu? . 
Bob omuzlarını ailktlı 
- Almanyada saiki meçhul 

ve faili ele geçmiyen ve bütün 
cinayetleri hayali bir tek katile 
yükletiyorlar. Ve bUttln cinayet• 
lerin faili ayni adam zan• 
nedildiği için her cinayete ayn 
bir suçlu değiı, biltlln cinayet• 
lere bir tek suçlu aranıyor. lıt• 
bunun için de pansiyonun önüne 
gelmişlerdi: 

- Haydi Bob benimle bera• 
ber gel. 

- Peki. 
İkisi birlikte binaya girdiler, 

merdivenlerden çıktılar Ye bir 
dairenin kapısı önllnde durt4ular 
Andrea Albertini cebinden bi7,ök 
bir anahtar çıkararak kapıyı açtL .. 

Şimdi oldukça temiz bir pan• 
tlyon odasında idiler. 

Andrea yatağın üzerine çök
tü, pantalonunun cebinden çıkar
dığı bir kUlçe anahtan arkada• 
ıana uzatb: 

- Bob rlca ederim. blltllD 
•§Yalarımı teker teker aı ve bak 
bq içerlainde mi? 

Öteki el8sen kendine fazla 
rica ettirmek niyetinde deiildJ, 
anahtarlarla dolabı açb val izleri 
çıkardı. 

Mösyö Domonsky ile değlt
tf rmek istediği aarl çanta da bu 
efyalar araaında ldL Bob onu da 
açtı. 

Evvet Albertinl doğru söyle 
miıti. Gazetelerde katilin kesik 
batı alarak gittiği yazıhyordu. 

Halbuki onlar Berliae vasıl 
olduğu andanberi haberi olmadan 
kendi arkadaılan tarafından 
takip ediliyordu. Bu, t91killtları• 
mn bir uıulü idi. Ecnebi bir 
memleketten gelen arkadaılar 
daima gizli bir kontrol altında 
yaşarlardı. Bu kontrol Albertlni• 
nln bu bap bir tarafa ıattırdn
jilnü görmemiıti. 

O halde bu ııe demekti? Bob 
eçıkça: 

- Andrea Albertlnl ben ıiz• 
den şliphe etmekte deYam edi- . 
yorum, dedi. 

Öteki, meılektaımı temine 
uğrqıyordu: 

- F ak~t Bob birkere tunu 
dütünlinüz. Eğer ben katil olsa 
idim... O kadar bllyük bir ıafl· 
yelle bu hadiseyi ıize anlatır mı 
idim? 

-11-
Yatak odasının kapıu &nüne 

gelince Fatoı birdenbire tevak· 
kuf etti. içeriye natıl girecek, o 
bqı taşkyan çantayı nasıl eline 

-· l.'. 1 •••••• l;t ••• lc..ıN ••••• ...._. 
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Sl 24 Temmuz 834 80 -Arabi ı Rumt 
11 ~~53 ll • Temmuı • llH 

Vakit Eza 1 Vasati Vakit Eıanl 1 Va•at 

Gll •ı Akşam 12 - 19 34 

Öil• 4 4S 12 20 Yatsı 1 54 / 21 19 
ı ı 8 44 , 16 17 f .. •a'k 7 Ol ..! 40 

Y•zan 
Suat Suzan 

1 
alabilecekti? Rengi bembeyaz 
olmuıtu. 

Y orgunluj'un ve içtiği fampan· 

1 

yanın tesirile esaaen hızla, hııh 
Yuran kalbi ıimdJ sanki gUğOı 
ıemiklerini kırmak iıtiyormuı, 

24·7-934 

göğüsten dıtarı hrlamak, bir yer• 
lere kaçmak iıtiyormuı gibi ve 
adeta eli ayağı da varmıı gibi 
torter tepiniyor. 

Bir an bir garson çağırmayı 
çantayı ona vererek yazı odasın· 
da bekleyen efendiye yollamayı 
da dilşUndO. 

(Arka11 var) 

Misafir Tayyareciler 
" Yunan Tayyarecileri Cumhuriyet Abi-

desine Merasimle Çelenk Koydular 

Ahide ö11iinde dıirtki ın•rasimde11 iki 6irifnü, ... 
Şehrimize gelen Y.unan bava vaziyeti almıılardır. 

filosu zabitleri dün 6ğleden evvel YenikHydeki Yunan sefaret 
Taksimdeki Cumhuriyet abidesine yahaında da misafirlerimiz ferefi· 
bir çelenk koymuşlardır. Bu mti· ne dün bir çay ziyafeti verilmit· 
nasebefle Abide karıısmda mera• tir. Gece de Türk Tayyare Cemi· 
aim yapılmlf, çelenk konurlurken yeti tarafından filo .zabitlerine bir 
miıafir zabitler selim ve ihtiram ektam ziyafeti keşide edilmiftir. 

23 - 10 Temmuz Ve Lozan Günü 
................................................ 

( Baıtarafı 1 inci sayfada ) 
kayese yapmak istemiyoruz. 
ÇUnkll arada bir mukayese imkanı 
yoktur. Fakat Lozanı iyi anlamak 
için Sevrin ne çeıit hezeyan 
olduğunu da bilmek lazımdır. 

Sen, bir Tıürk yurdu, bir 
Tnrk istiklili tanımaz. TUrkü bir 
millet olarak bile kabul etmez. 
Yalnız Konya vilayetini nimert 
bir padipha malikane olarak 
tahıis eder. O kara sultan ki 
Tttrkii ink&r etmek istiyenlere 
ihtiras bekçiliği vazifesini kabul 
etmiıti. Hulasa, Sevr bir tarafh 
bir mahlcnmiyet fermam idi. .. 

Lozan nedir? 
Lozan bizim için herşeydlr. 

Bu mukaddes kitabı Türkiln sün-
güsü yazdı ve İsmet Paşa onu, 
Gazinin altın kalemile imzaladı. 

Loznn muahedenamesi mil1et· 
ler arasında sulh ve dostluk cere· 
yanlarının ilk vesikasıdır. Güzel 
yurdumuza ıaldırılan ve bize düş· 
man olan bir komşu, lozanı im· 
:uladıktao sonradır ki bize dost 

elini uzattı ve bir bu eli ıönlü· 
mftzün en temiz hislerile ııktık. 

Lozan muahedenamesi ihtiras· 
ları dindirdi, düşmanlıklan ezdi 
ve iki eıeli komıu arasında ebedi 
btr dostluğa yol açtı. Ve o artık 
ebadı bir hakikat olmuıtur. 

BugUnkU Merasim 
Lozanın yıldUnUmü münaaebe· 

tile bugftn liniversitede bftyUk 
m81'asim yapılacak. Lotan ıulhu 
kutJulanacakbr. Ayrıca Haütevi 
de bir kutJulama programı tertip 
etmittir. 

Üniversitedeki merasim Hukuk 
Faknltewi Talebe Cemiyeti tara· 
fmdan ter:tip olunmuıtur Ye me-
rasime öğledeıı :ıonra Üniversite 
konferans salonunda ba~lana· 
caktır. 

Halkevinde kutlulama gece 
yapılacak, 21 den aaat 23 e ka
dar devam edecektir. 

Halkevinden : 1 - 24 Tem· 
muz Lomn gilniiııll esit için bu 
gece saat (21) de Halkevinin Ca· 
ğaloğlundaki merkez aalonunda 

Kitap Hırsızlığı 
- ----------

Zengin Kütüphanelerimizin Bahasız 
Eserleri Ortadan Yok Oluyor 
( Baştarafı 1 inci sayfada ) j tabile (1315) No. da mukayyel 

maceraları çok karanlık ve hayH bir de divan vardır. 
esrarengizdir. Bunlarm arasında baha bict 

Bu kitaplar kayıp mı olmuş, lemiyece'k kadar mühim olan ~ 
çalınmış mı, onun buman elinde tanesi daha vardır ki 0 da P 

mi kalmıt? Bur.ası meçhuldür. numarada kayıth (Tarihi Erınr 
Son Posta, bu meçhulü halle niye) dir. Bu ermenice yazıaa fil 

yardım edebilecek bir tahkikata yegane eser alınarak yeriO• 
vesiJe olmak ilmidile bir muhar· matbu bir formalık bir ruınc• 
ririni kütüphanelerdeki kaybolan lügat kitabı konmuştur. 
eaerleri tesbite memur etti. Mu· •. _..J. 

Nuruosmaniyede a 169 tar:iıu..-
barririmiz kaç zamandanberi yap· teJİ• edilen Nuruosmaniye ıkiitliP" 
bğı tetkikatmın neticesini şöyle hanesinde 5053 eşsiz yazın• 
anlatıyor: ' 

_ hk olarak Ayasofya, Kön-- eaerle 49 adet ktymetli Jevh~.~..ı 
r murakkaa vardır. Ceylan der.uc:s• 

rlllll ve Nuruosmaniye medresele· ilzerine altınla yazılml§ bütD• 
rini gezdim, kaybolan mil_yonlar 
değerindeki eıerleri isimlerile ve kıymetli Kur'anlar, tarih ve cot'-

. laymetlerile teshit ettim. rafya kitapları hep bu 1küttıpbr 
Ayasofya camiinin içindeki nede idi. • 

Birinci Mahmut kütüphanesinden Hazreti Alinin ceylin deK r~ 
timdiye kadar (14) kıymetli yaz· üzerine yazılmış el yazması JJI 

an da burada 25 numarada k•• ma eser kayıplara karışmıştır. 
Kaybolma tarihi olarak (1327} yıtb idi. Yakup Musta'aibinin dt 
menesi Heri alirUlüyor. Bazı ali· 34 ve 36 numaralarda .el yazmlll' 
kadarlar bu kitapların kazaya iki kur'anı vardı. Daha bu 
utrayarak kaybolmasına akıl er- gibi altınlı ve minyatörln 7 cer 
diremiyorlar ve bunlar için «ça• lan deriıi Kur'an ve kitap ta 
hnmışbr» ıözUnil kat'i bir büküm buradadır. 
olarak ifade ediyorlar. Esasen bu Türkün daht ıbir deaizcilİ _.. 
(14) kitaptan yedisinin çalmdığı itimi olan ve AmerikaDUl ilk lar 
teıblt edilerek fihristin k~narına ritasını yapan Karamanb Had 
da işaret olunmuştur. Bu kitap- Mehmet zade Piri Reisin de ell 
lardan birisinin içinde (15) taıae kıymetli ve el yazması oldujll 
çok kıymetli mecmua bir arada muhakkak sayılan 2989 ve 3004 
ciltlenmiı bulunuyordu. numaralarda kayıth (Kitabı bair 

(4) numarada kayıtlı ve Ya· riye) len de m11alesef ça1ına• 
kup mllsta'siminin el yazma• kitaplar arasındadır. 
bir kur'an da vaktile buradan Nuruosmaniyeden ıimdiye kr 
~alınmıı ve gtimrftkten Avrupaya dar çalınan kitapların yekund 
kaçırılırken yakalanarak saraya (155) ~bf mlhim bir yekün tut-
verilmiştir. Kttttlphane fihristinde makta yalnız bunlardan 9 taor 
bi>yle bir kayıt vardır, fakat •İnin zayi olduğu ktitilphaııeııill 
kur'an şimdi nerededir? bilinml- fihristinde kayıtlıdır. Fakat (14~ 
yor. Yine bir açıkgöz (3289) ve sının evvelce çalındığı bir flr 
(3289) mükerrer numaralarda riıtin üzerine yazdmıı ve "Ta'ldtld 
kayıtlı ve içinde kıymetli minya• klitllphane memurile Medi•i mar 
törler bulunan çok değerli bir rif aza•ından ıltirisinin mfthrile 
şehname ile bir Medine tarihini mtihtirlenmiştir. Fakat ça1man • 
ktttfiphaneden çalmıf, (70) lngi- kitaplann isimleri ve numaraları 
liı lirasına ıaatmıt ve fakat kitap yazılmadığı fçlu bugün bile bu 
gUmrükte yakatanmıfbr. Ayaıof• ikUtUpbaneden kıymetli bir kitap 
ya kütttpbane1inden qırılan ki- alarak yerine bir baıkasını koy-
taplarm numaraları ıunlarckr: mak mtimkUndilr. Bununla bera· 

(381), (389), (976), (3293), ber bu kütüpbaneye yeni tayio 
.(3975), (4903), (4906), (2223), edilen Rasim Bey leminde yük• 
(4353), (4357), (4634), (4745), 11ek tahsil görmllt ibir memur ça• 
(4799), (4) bunların arasında mu• 1ınan kitapların bir Jiıteaini yap-
rakka denilen iki de kıymetlt mış ve mlUıGrliyerek kfttiiphanr 
levha vardır. ye aamııtır. 

Divanyolundaki K6prfilU kn.. Diğer (25) kütüphaneden çr 
tilphanesinden aşınlan kıymetli lınan kitapları da batka bir gUa 
kitaplar da mnhim bir yeknn tu· yazacağız. 
tuyor. Şimdiye kadar buradan Bunları yazmaktan makaad • 
20 mühim eıer aımlmıftır. Bun- ımız, geç. te olsa, tahkikat yapı · 
1arın içinde TUrk ilimi İbni• masını istemektir. Çünkll bizi o 
ıinanın ( l 95 ~ ve ( 893 ) limidimiz, tahkikat neticesine 
numnralarda kayıtlı ( Şifa ) bazı hakikatlerin meydana çık,.,. 

.;(~El""m=u::;ı:"=c=ez.,;)=i=ı=i111 ... =li=i=k=-i _k=ı='=y=m_e_t_li==~ki-==··~=ca""'ğ=ı"_"""'m-=:er:=k=e==z=in=d~e=d=ir:c." =====-ıa=- .-. 
bir konferau ve konser tertip l cemiyeti bir toplatıtı tertip etmir 
edilmiftir. tir. 1'-oplanb aaat (17) ela Alaf 

2 - Ayni gece Evimizin T... köıklinde yapılmıJtır. Merasiın• 
pebaşı Meşrutiyet cadde1indeld latiklil marıı ile ba ılanmıı, buo• 
Beyoğlu kısmında da ıtemıil ıu- dan eonr:a cemiyet reisi Şadi 
bemiz tarafından milli piyesler Hafim Bey bir apf nutku ira~ 
temıil edilecektir. etmiftir. Müteakiben Ahmet Zeki 

3 - Merkez ve Beyoğlu kıs• Bey Erzur.um kongresi hakkında 
mında verilecek konaer ve temsil bir hitabe irat etmfttir. Bu bita· 
için davetiye yoktur. Her arzu beden sonra Lfıtfi 'Bey EuuruDI 

edea 6felebilir. Çocuk kabul edilmez. koagresinin hukuk bakumndaJI 
23 T•mmuz izahını yapmııtır. Müteakibelı d• 

Dün 10. 23 temmuz Meşruti• Eauruma mahıuı maballt prkı• 
yet illnımn 27 11ci yıldinllmO idi. lar okunrnuıtur. 
27 yıl evvel ıo - 23 temmuzda Edlrnede Lozan GiinU 
Türk gençliğinin yaman bir ham· Edime, 23 .(A. A.) - Eclirn• 
'eal, bu •llleti yıUarca lılleten ve Halkevi uzan ,aünUnU kutlulaınak 
memleketi «Hasta adam» rapaa için haıırbklar yapmaktadır. 51 
Kn:ıl Sultan istipdadmı yıkmı§b. günü Halkevinde toplanılaca 

Bu münaıebet)e din reamt halka Lozan günllniin m••"" 
..daireler .tatil edilmif, şehir bay- enlablacak ve bir de mn.a111er• 
raklarla ~onab1mııbr. verilecektir. ,..,. 

Erzurum Kongre•I -;~P~~~· ~~·.~~·.~~· ~~~~ 
Milli mücadelemiıln ilk temeli Şehir Tiyatro,. 

'Olan Erzurum kongresinin dUn lll ı 1 1 ıııı(I S ' tklrl•ırt 
on beıinci yıl dönUmU idi. Erzu- jı ! J 

8~a!fındao 
rum kongresi 23 temmuz l 335 28 Tem~...-
-senemnde Gazi Hz. nin riyasetin.. ı Perfentbe ~ 
de toplanmıştı. ak.ııamı saat 22 

Bu mesut günün yıl dönUmllnil fll ADALAR 
:<utlulamak üzere ıehrfmızdeld ı ll\\I\ REVÜSÜ 
Erzurnm liıe1inden yetiıenler 



İTTİHAT ve TBRAKB.1 
Her hakkı mahfuzdur -

Beşinci Kısım No. 6 
...... ................ ·················-············· 

Nasıl Doldu ? •• 

Naııl Yaıadı ? .• 
24 - 7 - 934 Na$ıl Ôldü? • 

Yarıklı GUiette tıraı 
bıçakları her yerde 
aranmaktadır. Çünkü, 
bu bıçaklar, bıçak 
imalatındaki 30 sene
lik bnynk terakkiyatın 
mahsulüdür . 

._ ~Ziya ~akil ... 

Y anya Kalesine Arnavut Bayrağı Çe- 1!~11 ~mr 
k ~ · M 1 Ol t 11 111 

ilip Çekilemiy~cegı ese e muş u • 
• Bu esnada Cenubi Amawtl": ~ S A T 1 E 
gun her tarafına Arnavutluk bükü· 

illetinin bayraklan çekildiği halde YERLı· MALLAR SERGı'Sı'NOE 
Yanya kalesinin üstünde Osmaob 
sancağı temevvüç ediyor; bu san· 
cağın dibinde, kahraman Türk ne
ferleri çelik sinelerini geriyordu. 

Arnavutluk hükumetini tesis 
eden İsmail Kemel Bey, - aslen 
Arnavut olan .. kumandan Esat 
Paşa ile Mevki Kumandanı Ve
hip Beye haber göndermiş; Yan• 
ya kalesinin üzer.ine Arnavutluk 
bayrağı çekilmesini istemişti. 

:-akat bu iki birader; hükumeti Os
nıaniyenin nüfuz ve hakimiyeti si· 
yaseten Rumelide zail olmadıkça 
buna cesaret gösteremiyeceklerini 
ıöylemişlerdi. Fakat aradan çok 
geçmemişti ki: Bu iki kumandan 
birader biiyUk üniformalannı giy· 
mişler; karşılarında bulunan • ve 
henüz kfiçlik biJ zafer bile kazan• 
mamış olan • düşman ordusu 
kumandanına baş eymişler, kıhç· 
larını teslim edivermişlerdi. 

Arkasında istinat edecek koca 
bir göle, müstahkem bir mevkie, 
her tllrlü vesaite malik olan Yan• 
ya kalesi; düısman tarafından 
muhasara ve hatta ciddi bir taz• 
yik bile gormemiı olduğu halde, 
bu auretle sukut etmiş .. Çatalcada 
devam eden kanlı harplerin mu• 
kadderah Uzer.inde bir sarsıntı 
~u5.ule getirmişti. Bir kalenin su
kutu, şüphesizdir ki maneviyatı az 
çok sarsan bir amil olmuştu. Fa
kat Edirne.. Bu altıyüz senelik 
Türk kalesi; (koca Mimar Sinan)ın 
ebedi bir taç gibi başına kondur
duğu Sultan Selim camisinin mina• 
releri arasından Osmanlı san· 
cağını semalara doğru yilksel· 
tlyor.. Açlığa, susuzluğa, hiçbir 
muhasara tarihinde görülmemiş 
olan bütün yokluklara rağmen: 

( Türkler, kolay kolay kale 

teslim etmez. ) 
Düsturunu, bir defa daha 

tarihe tekrar ettiriyordu.. Cesur 
Ye pervasız bir kumandanın .• 
azmi, imam hiç bir kuvvetle 
ıarsılmayan Türk evlatlarının 
emsalsiz fedakarlığı sayesinde 
• yalnız Türklere değil .. cih n 
harp tarihine bile şeref veren 
Edirne, muhasarası, hiç ştiphesiz 
ki düşman muhasara ordusunun 
tam bir aciz ve mağlubiyeti ile 
hitama erecek .. her kanlı harpten 
sonra muhasara hattının kuytu 
derelerinde : 

- Mayko.. mayko .. 
Diye feryat ederek can ve

renlerin yekunu, Bulgar tarihine 
en kara bir yazı ile geçecekti. 
F al<at ne çare ki; ( fırkacılık ) 
Edirne kalesinin saf sinesinde de 
korkunç bir karha husule get;~miş, 
ihtirasla malama! olan partızan· 
lığın hain brnakları, bu k.~rha~ 
deşmiş.. ( Edirnenin pur9a~U 
şeref zaferi) iğrenç bir le~s . e 
kirletilmek istenilmişti... Hurrıyet 
ve itilaf fırkasına mensup olan 
lbrabim Efendi isminde cahil bir 
topcu milazimi, (Türk yurdu) iı· 
illinde bir risale neşrederek as· 
kerin ruh ve maneviyatına bir 
avuç zehir ıaçhğı gibi, mütareke 
eınasmda Y amk kışlada zabitana 
konferans veren bir Erkinıharp 
binbaıııımn aö2leri de 1anbı te-

Çatalca. istihkauılanna çekilen bir Osmanlı müfrezesi 

lakkilere uğratılmıt-. Rumeli redif ederek; siperlerde son kurıun~a-
taburları efradımn ıilahlarmı ata• rmı attıktan.. ve düşmana teslım 
rak takım takım memleketlerine etmek istemedikleri silahlarını 
savuşmalarına kapı açmıfb. taşlara çarparak parçaladıktan 

Fakat bu feci hadisat bile ıonra, berhava edilen cephane· 
Edirnenin maneviyatını aarsama- liklerin semalara doğru yükselen 
mıştı. Açlıktan ot yiyen, karar· alev ve tarra kaları arasmda ıe• 
gablarından siperlere kadar elin• reflf mukadderatlarına karşı bo-
deki değneğe dayana dayana gi· yunlarını eyerken, Istanbulda da 
den bitap ve mecalıiz Edirne yeni bir takım hadisata zeminler 
miidafilerf, hUtlln vazifelerini ifa hazırlamyordu. (Arkası var) 

açtığı daireyi mutlaka ziyaret ediniz. 
Orada faideli yenilikler 

istanbul Tramvay Şirketinden : 
lstanbul Tramvay Şirketi, tramvay arababaları son hareketlerinin 

yeni bir iş'ara kadar şu suretle deği~tirilmiş olduğ-.ınu muhterem 
ahaliye arzeyl~r. 

No. Hat 
12 Harbiye - F atib 

22 Bebek - BminönU 

32 Topkapı - Sirkeci 

Belediye 

istikamet 
Fatihten Harbiyeye 
Harbiyeden F atibe 
Bebekten Eminönüne 
Eminöntinden Bebeğe 

Beyazıttan topkapıya 

T opkapıdan Beyazıta 
Topkapıdan Aksaraya 

Saat 
24,20 
1,-

24,40 
1,20 ( Harbiye ara• 

balarile tesadOf 
eder.) 

1,30 (Harbiye ara
balarile teıadllf 
eder.) 

1,IO 
1,45 

Sular İdaresinden : 
Kağ•thane terşih havuzlarında yapılacak hafriyahn 

günü 2517 /34 Çarıamba olduğu halde çıkan ilAnda 
2517 /934 Pazartesi yazıldığı görUlmUştUr. Tashih olunur. 

münakasa 
yanlışlıkla 

114063,, 
================-===========================--

lb 
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, .................. . 
VAPURCULUK 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
fatanbul Acentalı§'ı 
Uman Han, Telefon: 22925 • 

İzmir ve Mersin 
Sür'at Yolu 

SADIKZADE VT~=~~; 
Cuma günü aaat 11 de Sirkeci 

nhhmından kalkarak doğru IZMIR, 
Antalya, Meraine gidecek. Dönüıte 
bunlara ilaveten Alanya, Küllük, ı 
Çanakkaleye uğrayacaktır. 

'----------------' DUzce icra memurluğundanı 
Düzce hnzinei maliyesine 4-10-335 
tarihli senetle 226 lira 5 kuruş ile 
ayrıca faiz vo masraf ve resmi tahsil 
itasına bor~lu Düzcenin Cedidiye mn• 
hallesinden Şakuç Hacı Mehmet Zad" 
llyns efendiye çtknrılııu icrn emri mu-

hatabının ikıımetgiilıı roe~·lıul bulundu
ğu cihetle ilandan itibaren beş güı 
içinde borcun ödenmesi bu müdde 

için do boı ç ödenmez tetkik merciindeı 
veya temyiz veya in<lei mlllıukom 

yoluyle ait olduğu mahkemeden icra
nın geri bmılnlmııeına dair bir kara · 
getirilmedikçe cebri icraya devam olu
nacağı yine bu müddet içinde mal 
beyanında bulunulması ve bulunulmaz 
ea hapisle tazyık olunacıığı ve haki
kata muhalif beyunda bulunursa ha 
pisle cezalandırılacağı teblığ makamını& 
kaim olmak üzere ilôn olunur. 

ÇANAKKALE 
Şehitlerini ziyaret acyahati 

26 temmuz per,cmbe 
GÜL CEMAL 

Yapurilo yapılacnkbr. Bu ııene 
Boğazın Rumeli 1ahilindo karaya 
çıkılarak Şehitlikleri imar cemiye
tinin temin ettiği vesaitle 

MEHMETÇiK ABİDESİNE 
gidilecek ve ınernıim orada yapı
lacaktır. O kahramanlık diyarını 
ve orada yatan aziz telıitlerimlıl 
ziyaret etmek bir Yazifedir. Bu 
vazifeyi ifa iÇin Ş"hitlikleri imar 
cemiyetinin hazırladığı fırsattan 
istifade edilmelidir. 



SON POSTA 

Arablstandaki Gizli Kuvvetlerin içylzl 
Yazan:* * 

Filhakika öyle olması lazımdır, 
fak at her nedense Mister Filbi 
ile M. Van Depol pek dostturlar, 
Sinyor Delikata'ya galince; onun 
fikrinde İtalyan otomobilleri, Ye
men çöllerinde yapılan tecri.ibe· 
lerle sabit olmuştur ki blitlin diğer 
markalara faiktir. Bu faikiyeti 
etrafa anlatmak lazımdır. Bu se
beple o, ötekilerle aelimlaıır, 
yolda tesadüf ederlerse görUtUr· 
ler, fakat bu münasebetlerin doat
luk derecesini bulduğu hiç görül· 
memiştir. 

Mister Filbl makarnayı hiç 
Hvmediğinden, Van Depol iıe 
Napoli şarkılarına tahammül ede· 
mediğinden bahseder. 

Bu üç yeni müslllman avuç 
lçi kadar bir şehircikte otururlar 
da işte böyle uyuşamazlar. Neden 
mi? bilmem ki ••• 

Bu Uç yeni mUslUman dedim, 
filhakika koca Hicazda bunlann 
bir dördUnclisU yoktur. 

Ancak tamamen hakikata ter
cüman olabilmek için bir ( eski 
mUslUman ) dan da bahsetmek 
icap eder. 

Bu da Ciddede mukim İbrahim 
Debevidir. Bu zat Fransızdır, bu 
zat anasıl mUslüman ana babadan 
doğmuş halis muhlis bir müslüman 
olduğunu söyler, hatta Cezairin 
en asil sülalelerinden birine men· 
sup ve daha ileri giderek seyyit 
olduğunu da iddia ederdi. Y erlf 
Araplar, bilhassa eşraf lbrahim 
Debevinin yarım yamalak bildiği 
arapçayı bile bir frenk ıivesile 

konuştuğunu söylerler. 
Vakıa onun sakalı Hicazın en 

büyük sakalıdır, bundan dolay\ 
ona ( İbrahim Ebu Digin) derler, 
o, sakalını öyle bir sıvazlar ki, 
o ande bliyUk bir lazarit papazı· 
nın gözünüzlin önüne gelmemesi 
imkAnsızdır. Arapça kitap okumak 
adeti değildir, fransız gazetelerini 
ve kitaplarını okur, belki muzip· 
tik olsun diye ona Cezairden bab· 
sedenlerin lakırdılarını ağızlarında 
bırakır. Hele aslım neslir./, men
sup olduğu büyük ve asil Cczair 
sUlilesinin adını sanını soranlara 
kızarak birşeyler uydurduğunu 

Son Posta 
-v;;;i, •l}•111t, H;;.dT. ve Halk gaıetui 

l::ski Zabtiye, Ç'atalçeşme sokağı, 25 
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Gazetemizde çıkan yazı 
ve resimlt:rio bütün hakları 
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Cezairi karıı karış bilen oralı bir 
zengin anlatırdı. 

Onun Adaphğını Cezairliliğinl 
meslümanhlığını ispat eden bir hali 
vardı: Tunustan getirttiği aşçısına 
iki üç ayda bir nefiı kuıkuı pilAvı 
ve aside yaptırır ve dinine ima
nına inanmıyanlara ikram ederdi. 

İbrahim Debevi Şerif HUseyinl 
sevmez, amma bütün umumi harp 
senelerini onun yanında geçirmiştir. 
timdi olduğu gibi o vakit te 
oturduğu eve hep Fransız bayrağı 
çekermiş. O zaman Medineyi mu
hasara eden Emir F ey sal - vefat 
eden Irak kıralı Feysal Hz. • ka· 
rargAhında uzun zaman kalmış, 

şonra tahliye ettiğimiz Medineye 
Fransız heyetinin başında girmiş 
ve oradan bütün Arabistanı do
laştıktan sonra tekrar Mekkeye, 
Ciddeye gelmiş .. Zayıftır, hastadır 
amma bir türlü Hicazdan ayrıla
maz. 

Araplığını, Miislümanlığını is· 
pat için kuskus pilavı ve aside 
pişirttiğinden bahsetmiştim, onun 
bir de hemşiresi vardı ~·e hemşi
resi ile Ciddede bcr:ıber oturur
lardı. Fakat hiç kimse bu kadın· 
cağızm yüzünü görememiştir. 

Haydi erkeklere namahremdir de 
ondan görünmU: ordu diyelim, 
fakat yerli, eşraf aileleri acaba 
erkek kardeşine benziyor mu diye 
okadar merak ederlerdi de yine 
bir Uirlü Debevi'nin bu hemşire
sini göremezlerdi. 

Muamma mı? 

Bu hal Fransızların iyi hır 
müstemlekeci olmadıklarını iddia 
edenlere hak verdirebilir. Fakat 
şunu da düşünmek lazımdır ki 
Fransanın ne Hicazda, ne de 
Yemende gözü yoktur. 

F ransanın bu iki kıtada oraları 
benimaemit olanlarla beyhude bir 

24-7-984 

" Kantar topu 

" Edremit 
Vtıne 
Erlk 
Üzüm çekidekaiz 
l:ımir 

1 

= 

Dünkü Mühim Maç 
···-·····-··································· 

Beıiktaı Takımı 3, Viyana Takımı 
Sayı ile Oyuna Nihayet Verdilef 

bir baıka intiba ) 

larma kadar uzayan bir ::; 
paa verdi. Sağaçık sağ içe ~_,..~ 
Sağiçleri güzel bir ttitle ıkl"' 
sayıyı kaydetti. • .dl 

Beıiktaşlılaritakımlarında tar 
yapblar, kalecllerini değiştircnı-

Vlyanan1n ÜçUncU Goll 
Otuz altıncı dakikada, aağ~ 

pas alan Viyana soliçl kafa 
kaleye attı. Kaleci tuttuğu bal.it 
elinden kaçırarak Viyanalı .... 
liçlincU gollerine sebep oldu. ti 
Vlyananın DördUncU GO 

Kuvveimaneviyeleri pek sa,; 
lan Beşiktaşlılar vaziyeti Viyaol' 
lılara tamamen bırakmışbla'I 
Devrenin bitmesina beş dald~ 
kala Viyana merkez muhaciınİ~ 
soliçi beslemesi ve onun da ı 
bir vuruşu ile dördüncü Viyıo' 
golü de oldu. j 

Birinci devre böylece 4 -
Viyanalıların galibiyeti ile netice' 
lendi. 

ikinci Devre 
ikinci devreye Uç gol f arki' 

çıkan Beıiktaşlılar iki daki~' 
içinde biri Şerefin ayağı. ikin~ 
Bambinonun kafasile biribirJ UI' 
tüne iki gol çıkardı. 

Vaziyet hiç beklenmediği b~ 
zamanda 4 - 3 haline gelmifli
Beşiktaşlılarm limitleri, seyircileıl 
arzuları yine coımuştu. Fak~t 
ümitlerimiz çok devam edem•di-

Y edincl dakikada Viyanalılaf 
ıol açıklarile hücuma geçtilel'• 
. ' Sol açık ıUrllp sürüp kal•Y. 
yaklaştırdığı topu pek sıkı bit 
şiltle içeri çekti, beıinci golt 
kaydetti. 

Bu golden sonra hAkimfyetl 
tamamen kendi taraflarına alaJI 
misafirlerimiz sahada iıtedikletl 
gibi oynamaya baıladılar. Pe~ 
ağır bir tazyıkm ifadesi olan bit 
çok şütler çektiler.I Uzaktan çr 
kilen şiltlerin ekıerisi kısa fark" 
larla dışarı gitti. 

Vlyanahlar1n albncı v• 
yedinci gollerl 

1 Kırkıncı dakikaya doğru •0 

açıklarının ortaladığı bir t~~ 
isabetli vuran merkez muhacılll 
leri altıncı golli de atmıt oldu· 

Bundan iki dakika sonra yiaı' 
solaçıklarının indirdiği bir bUculll~ 
merkez muhacimleri yedinci g 
şelinde neticelendirdi. 

MUesslf Kaza k 
Oyunun neticesine iki dakl; 

kala Avusturya milli takımı oyu 
cularmdan Çizar Fahri ile çarrıı: 
tığı sırada kolu fena halde kır 

1 0 
Dün soliçte çok muvaffak 0 • 

11 
bu kıymetli Viyana oyuncuıu~u 

11 
başına gelen müessif kaıa 

1
:,. 

dolayı seyirciler tee1&ür duydu 

* ılf Fenere Yapılan Bir T•"M• 
Evvelce şehrimize g~l?.1if o:~ ,elr 

cari~tıının Ro~kay kulubu ke , 
(Devamı 11 inci aayfada 



itte; Aradığımz ve beyeneceDiniz tırıs bıçağı, 
itte; Kemali memnuniyetle kullanacagmız tıra' bıçaöı, 
itte i Zevk ve neşe ile tırat olacagmız tıraş bıçağı, 
itte i Cildinizin taravetini muhafaza edecek tıraf bıçağı, 
itte i Tıraş merakhlarmm kullandığı tıraf bıçağı. 

Senelerdenberi bütün dünyada şöhret 
kazanmıı olan 

POKER 
Uraş lHçakları, emsalsiz cins ve mUkemmeliyeti itibarile 

herkea tarafından tercihen kullanılmaktadır. 

Yalnız markasına dikkat ediniz. 
p O K E R tıra bıçağını tecrUbe edenler, artık batk• marka ~ıçak kullanamaz. Umumi depo ve aatıı mahalli : lstanbul • Tahtakale No. 10 
ANK t p Sofo Zade Mehmet Emin - IZMIR satış <lepoı1u: Odemı,11 HUseyin HUsnU Bey maOazasıdır - SAMSUN satış deposu: Dursun Eşref Şirketi. 

A"A satış Deposu: Şark azan 

Yunanistan Mektubu 

Reisi M. Yunan Ayan 
Gonatas Diyor Ki: 

( Baştarafı 1 inci sayfada ) 
lbllleti blribirine bağhyan kuvvetli 
dostluk bağlan bu gibi tek tük 
hareketlerle koparılamaz. 

Türk - Yunan dostluğu akıl
lara hayret verecek bir harikadır. 
Hepimiz sanıyorduk ki eski diiş· 
lllanlık ananelerile btiyümüş olan 
bugünkü nesil ortadan kalkma• 
dıkça dostluk hisleri doğamaz. 
Fakat hadisat hepimizi aldattı. 

Tarih şahit olmuştur ki Türk 
devlet adamları buraya geldikleri 
Zanıao, Yunan milleti gönlünden 
kopan ve hiçbir harici tesir 
altında kalmadan Türk büyüklerini 
derin bir tebeyyüçle alkışladı, 
selamladı. Bu teht'yyüçte sami· 
illiyet ve ciddiyet vardı. 

Yunan milletinin daha sonra 
TUı·k tayyarecilerine karşı göster· 
diği samimi kabul, Türk sporcu
lan nın ve Türk bayragının bura· 
da karşılaştığı beyecanlı ·alkışlar, 
aradaki dostluğun şaşmaz delille· 
ridir. Bütlln bu tezahürat. Yunan 
bıilletinin kalbinden doğmuştur. 
Çünkn bu tezahüratın harici te
ıirl~r ile cebri bir surette hazır
lanması imkan haı·icindedir. Hn· 
itikat böyle olunca, münferit is· 
tianaların ehemmiyeti sıfırdır. 

Tükiyede, Yunanistan ve Yu
llanlılara karşı dostane hissiyat 
heslemiyen mahdut sayıda Tllrk 
•atandaşı bulunmadığını kim cid
di olarak iddia edebilir? Bere· 
ket versin Yunan siyaset Alemin
de ve Yunan ordusunda Türk -
Yunan dostluğuna muhalif kimse 
Yoktur. Bütün siyaset adamları, 
lürk- Yunan dostluğunun fayda
ları:u takdir ederek bu dost]uğun 
b'41lenip büyümesi tarafdandır
lar. Türki} ede dahi ayni hava
rıın esdiği ümidindeyim. 

Iatanbul gazeteletinde çıkan 
bir Atina mektubunda da, Yunan 
Ayan meclisinde bir hatibin Tllr· 
kiye aleyhinde söz möylediği ya
lıhnıştır. 

Filhakika birkaç gün evvel 
lrıecliste Yunanistanın müdafaası 
llleselesi görilfülürken, Türkiye, 
Romanya ve Yugoslavya ile mu· 
kayeseler yapıldı. Fakat hatipler 
hu mukayeseyi yaparken Türki
yeyi ve diğer devletleri düşman 
gözile görmediler. Hele ağızlar
dan Türkiyeye dokunacak e'! ha
fif bir söz bile çıkmadığım Ayan 
llıeclisinin reisi sıfatile resmen ve 
•çıkça beyan ederim. Eğer böyle 
hir~ey olsaydı hemen müdahale 
ederek hatibi, sözünU geri almıya 
ltıecbur ederdim. 

Ayni şekilde Başvekil ve Har• 
biye Nazırı da müdahale ederlerdi. 
Mernlcketimizde matbuat o kadar 
•erbesttir ki eğer Ayan Meclisin· 
d~ Türkiye aleyhinde bir söz 
lJylenmif olsaydı gazeteler bunu 
d<'thaı yazarlardı. » 

~ n bu sözlerden sonra M. 

- M. Venizelosun Balkan 
Misakına aldığı muhalif cepheden 
sonra liberal fırka Tllrk - Yunan 
dostluğuna hararetli taraftarlığm· 
dan vazgeçti mi? 

- Böyle bir vaziyet çok bO· 
yllk bir hata olur. Eğer M. Veni
zelosun nüfuzu olmasaydı ilk 
Türk· Yunan dostluğu vukua ge
lemezdi. Eğer M. V cnizelosun 
Türk· Yunan doıtluğunun fayda
larına imanı olmasaydı, bu dost
luk Yunan halk tabakalarına 
ulaşbrılamazdı. M. Venizelosun 
Balkan misakının vaDh ve aşikar 
olması iddiasında bulunması, Yu
nanistanın Balkan harici bir dev
letle harbe tutuşması müşkülatından 
ileri gelmektedir. Bu da vatanına 
olan vazife mecburiyetinden doğ· 
maktadır. Bundan başkalarının 
gücenmeye hakları yoktur. Türk
Yunan dostluğu M. Venizelosun 
öz çocuğudur ve buna karşı fev· 
kalade bir muhabbet ve şafkat 
bealemekteclir. - A. V. 

DUzce icra memurlu§undanı 
Düzce hazinei maliyesıne 17· fl-338 

tarih ve 192 numaralı noter senedi 
mucibince 294 lira ile ayrıca faiz ve 
mnsraf ve resmi tahsil itnsınn Lorçlu 
Düzcenin Çay malıallesindeu kasap 

Şakir efendiye çıkarılan icra emri 
muhatabının ikametgahı meçhul bu
lunduğu cihetle ilandan itibaren beş 
f!:Ün içinde borcun ôde[lmesi ~u müd
det içinde borç ödenmez tetkık mer
ciinden veya temyiz veya iaclci muha
keme yoluyla ait olduğu mal~ke~eılen 
icranın geri bırakılnıaı;ıına <laır hır ka-

rar getirilmedikçe oe~.ri icr~y~ devam 
olunacağı yine bu nıuJdet ıçınde mal 
beyanında bulunul~aı;ını ve ~ulun
mazsa hapisle tazyık olunacegı ve 
hakikaw muhalif beyunda bulunursa 
hapisle cezalandırılacağı. tAeblig mııka
mma kaim olmak iizere ılau olunur. 

DUzce icra memurluftundan: 
Düzce hazinei maliyesıııe aıılıye hukuk 
malıkemeei iliırıı mucilıince 474 lıra 
55 kuruş ile ayrıca faiz ve .~asr~F 
ve resmi tahsil itasına borçhı Duzeeııın 
Camiikebir mahallesinden kayıkçı Liiz 
Ahmet efendiye çıkarılıın icra emri 
muhatabının ikametgahı meı:hul bu· 
lunduğu cihetle iliindan itibaren beş 
gün içinde borcun ödenmesi b.u müd
det içinde borç öd~nmez ~tkık mer
ciinılen veya temyız veya ıadel mu
hakeme yoluyle ait olduğu mıthkerııı_
den icrtlDIIl geri bırakılmasına daır bır 
karar getirilmedikçe ce~r~ icra yapıla
cağı yine bu müddet ıçıode mal be· 
yanında buluuıılrnası v~ bulun~ıızsa 
hapisle tazyik olunacagı ve lıakık.ats 
muhalif beyanda bulunıırda hapıele 
cezalandırılacağı tebliğ makamına kliim 
olmak üzP-re ilan olunur. 

Sultanahmette 
SAN'AT MEKTEBi 

Sergisini görünüz. 
3 Alusto• Cuma gUnU 

17 ye kadar açıkt1r. 

(4082) 

- Aşçı, yapacağınız işleri 
ıize söyledimi? 

- Söyledi Hanımefendi 1 Ha· 
nımefendi hazan mutfağa gelir, 
ben uyuyorsam hemen uyandı
rırsın, dedi!. 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? .. 

Yüksek Deniz 
Ticaret Mektebi 

Mektep tali ve yüksek olmak 
Ozere bet •ene leyli ve meccanidir. 
Gayeai buhar wemilerlne kaptan ve 
makinist yetiştirmektir. Mektebin tali 
kısmına talebe alınır. Bu kısma gir-
mek isteyenler:n Ortamektep mez.unu 
bulunmaları ve 18 yatını geçmemif 
olınala,.ı la11mdır. 

Talip olanlar mektep müdüriyetine 
hitaben yaıacaklan istidanamelere 
büvivet cüıdanlann1 atı kağıtlarını, 
ıahııdetnRme veya ta1diknnmelerini, 
polisçe musaddak hüsnühal ilnıüha
ber:erini ve velilerin'n muva:ızah ad
res ve tatbik imzalarını, dört adet 
veıika fotoğraflarına ilive etmeleri 
lazımdır. 

Kayıt muameleıi 16 eylül pazar 
gününe kadardır. Ayrıca taliplerin 16 
eylül sabahı saat 9 da muayenei sıh· 
biye için mektepte hazır bulunmn
lan tartbr. Müracaat günleri cumar
tesi, pazarteıi ve çarpmbadır. 

Cevaplarımız 
T~üleburgazda süvari fırkıı.s1 3 ün

cü şube müdiirü Arıf Bey oglu Servet 

Efendiye: 
_ Bu ıena için liselere leyli mec• 

ani talebe alınıp alınmıyacağı henOz 
~alum detildir. Maarif Vekileti ni
hayet bir ay içinde bu hususla mÖs· 
bet yeya menfi bir karar vermif 
olacaktır. Bu karardan sizin gibi bü
Hln karilerimizl de haberdar edece
tiL Gazetemizi takip ediniz efendim. .. 

Galatada Nordister Han kahvtocİ 
Hamdi Efendiye: 

_ Yaşınız daha müsaittir. Size 
tavalyemiz, evveli leyli meccani 
liselerden birine girmektir. Bu da 
muayyen zamanlarda yapılan imti
hanlarla kabildir. Evvela bu imtihan
lara kendinizi haz rl .yınız ve Maarif 
Vekaletinin lise meccani imtihanları
nın yapılacatı günü bekl<yiniz.. Bun
dan aonra da kara veya gedikli 
küçük zabit mekteplerinden birine 
bat -.urunuz. Bu Ud mektebin kayıt 
ve kabul şeraitini birkaç güne kadar 
sütunlarımızda bulacakaınız. 

Her iki mektepten biri, mutlaka 
aizi temin edecektir zannındayız. 

* Aklıitarda M. N. Şevket Beyeı 
_ Birkaç gline kadar lateditiniz 

mektebin kayıt Yfl kabul .. raltinl 
blldirecetiz efendim. 

Dünkü Mühim Maç 
~ .. ..-

( Baıtarafı 10 uncu sayfada ) Ayrılma karannın hio bir infial ve 
rin~e .A~usto~un 15, 19 ve 20 nci glin- gerginlik neticesi olmadığı, her iki ku• 
lerı bilyuk bu futbol turnuvası tertip lübün teşekkül tarzlarına nazaran bao· 
etmektedir. Bu turnuvaya ltalynnın ka Lıaşka 111balarda çabomak vaziye· 
Aınbrazyona, ·Viyananın AYUsturya ve tinde bulundukları için böyle bir kararın 
Çekoslovak~·anın Slavya takımları da· liizumlu ve faydalı görüldüğü bildiri!• 
vetlidir.Yaluıı Slavya 0 tarihlerde bu- mektedir. 
Junmasının nıeşkük olduğunu bildirdi- Yaz At Yar1tları 
ğinden Boçka.y, evvelce kendisile maç Yaz at yarışlarına önumüzdeki Otı· 
Y~pmıo olduğu Fenerbahçe kulübüne ma günU bnşlamlacnktır. Yanşlarn işti· 
murııe;aat ederek Slavyanın gelmemesi rak edecek he.yvanlarm keyıt muamelesi• 
kat'ileştiği takdirde onun yerine turou- ne Baytar müdilrlüğünde başlanmıotır. 
vııya girip girmiyeceğini sormuştur. Yarışlar, bu sene de Veliefondi ça• 
Fenerbahoe 10 ve 11 Ağustos tarihle- ymnda ynpılacagı için burada hazırlık-
rinde Tirkolor kulübü tarafındnn, Bük- hır tamamlanmak üzeredir. 
reştc iki maç yapmiya davetlidir. Bu 
sebeple Slavya İştirak etmediği takdirde 
Boçkayın bu talebine muvafa.knt etmesi 
esas itibarile kabilse de teferruat hak
kında iki kulüp arasında muhabere ce

Fransa Blslklet Turu 

reyan etmektedir. 

Paris, 28 (A.A.) - Fransa bi iklet 
turunda 91 kilometrelik mesafe olan 
Lüşon - '!'arp merhalesini Magne, 9 
saat öl dakika 41 saniyede katetmiştir. 
Truebn, ikinci gelmiştir. Umumi tasnif 
sudur: Vefa Kum kapı 

Ayrıhyor Mu ? 
Evvelce •· Vefa - Kumknpı iımi 

albnda birleşmiş olan iki kulübü~ tek-

l - Magne:lOS saat, 6 dakika, 55 
eaniye, 2 • Martanor 105 saat, 26 da
kika, 41 saniye, 3 • Verwaecke: 105 
saat, oG dakika, 53 saniye. rar ayrılacakları haber verilmektedir. 
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Mevcut IAstlklerln en dayanıkhsıdır. 
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Telefon : 20932 
Telgraf : TALAŞ istanbul 

1 Emlak ve Eyt•m Bankası ilanları 1 

Esas No. 
500 

Kapalı Zarfla Satılık Arsa 
Mevkii ve nevi 

Galata'da Kemankeı mahalleande Kemeralb so
kak ve tramvay caddesinde eski 83 ve yeni 4-6 

Teminat 

numaralı eski Voyvoda karako!u arsası 1110, -
Yukarda yazılı arsa bedeli pefİo tesviye edilmek ıartile ve 

kapalı zarfla arttırmaya konulduğundan taliplerin Şubemizden bir 
lira mukabilinde bir ktt'a şartname alarak teklif mektuplarile bir
likte ihaleye müsadif 11/8/934 Cumartesi günU saat onda Bankam1-
z:a tevdi eylemeleri. 

İstanbul Üniversitesi 
Komisyonundan : 

Mübayaat 

Üniversite Merke:ıi ile Faknlteler ve müıtemilibnm ıenei ma• 
liyesi için " Maden, kok, mangal kömürü ile odunu ,, müzayedeye 
münakasa kanununun maddei mahsusasaoa tevfikan 15n /934 tari
hinden 5/8/1934 tarihine kadar kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmu9tur. Taliplerin bergtin Mübayaat Komisyonuna mllracaatl• 
şartnamelerini tetkik edebilirler. Talipler teminatlarını bir gUn 
evvel Üniversite Muhasebesine yatırmaları ve ihale günü olan 
5/811934 Pazar ııtinli aaat 15 te Üniversite Mnbayaat Komisyonun· 
da hazır bulunmaları ilin olunur. 113843,, 

Hayvan Panayırı 
Babaeski Belediye Riyasetinden: 

Yedi giin devam etmek üzere her semı 12 ı\ 'U tosta ktişnt edilmekte olan 
Babaeski belediyeııirıe ait eenebnşı h!lyvıı.n ve ı>mtea panayırı bu sene 12 
ağustoı ]934 tarihine müsadif pazar g inü açılar·n~mdan gelecek tiiccnr ve 
eınnfın esbabı iıııtirahatları tahtı temin• alın lıgı ılau olunur. 

Zayi- lstanbuldo, Balıkpa:uırında 
Makıudiye hanında 19 numarada 
komisyoncu Ohanes Çakeryan Efendi 
imzasile milmzi Ünyede Veysi zade 
Nuri Beye hitaben yazılmıı tahminen 
on beı katlar biriblri içinde merbut 
mektuplar 18 temmuz 934 çarşamba 
~nQ Poatahanede Birinci Ticaret 
mahkemeıi koridorunda kazaen dG-
flriUmDt oldujlladaa iMaJeeh• a.... 

'r '"' Doktor •••••1111ıı. 

1 /!9/!.!!.<?I! !!.!:!! 
Emiuöoiı Valide kıraat.hanesi yamn

ldakı muayenehanesinde tedavi edP.r, 

----~ .. 'l'clefoo: 24131 • (23ü) 
-;~ollnde i~;;;;;i~iıoda so-::~~;;;;: 
Nur nakliyat ambarına getirdikleri 
takdirde ••••- edUeceklerdir.(1342) 
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Çocugunuzun güzel ve kuv 
vetli olması icin içecegi sütü 
taze ve sıhhi hir surette 

muhafaza edecek 

dir. Orada saklayınız 
BOURLA BİRADERLER ve Şsı. 

Devlet Matbaası Müdür)üğ"4inden: 
Şartnamesine tevfikan 25,000 kilo kok, 1,000 kilo İngiliz an• 

transiti ve 2,500 kilo mangal kömUrU ile 30,000 kilo kesilmiş odun 
aleni müzayede suretile satın alınacaktır. Müzayede l 1 Ağustos 
934 Cumartesi gUnü saat 14 te lMatbaada yapılacaktır. Şartname 
hergün Matbaa Müdürlüğünden alınabilir. "3951,, 

üf ş m tli"'i 
Müsabaka imtihanı 
Tü kiye Ziraat Bankasından: 
"6,, Müfettiş Namzeti alınmak üzere 11/8/1934 Cumarteai günü 
saat 9 da Ankara ve İstanbul Ziraat Bankalarında bir müsabaka 
imtihanı açılacaktır. Müsabakaya iştirak edeceklerin "Mlllkiye,, 
veya "Yüksek İktısnt ve Ticeret,, mektebinden veyahut Hukuk 
Fakültesinden mezun bulunmaları ve yirmi yaşından aşağı, Otuz 
yaşından yuknrı olmamaları lazımdır. 
Müfettiş Namzetlerine "J 40,, lira maaş verilir. iki senelik stajdan 
~onrn yapllacak mesleki imtihanda muvaffak olanlar "175" lira 
maaşla mUfettişliğe terfi ettirilir. 
imtihan programını ve sair şartları havi matbualar Ankarada 
Ziraat Bankaıı Teftiş Heyeti Müdürlüğünden ve lstanbul ve 
İzmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. Talipler bu 
matbunda yazılı veıikaları bir mektupla birlikte Ankara Ziraat 
Bankası Teftiş Heyeti Müdürlüğüne nihayet 2617 /934 Perşembe 
günU akşamına kadar göndermek Yaya bizzat vermek ıuretile 

müracaat etmiı bulunmalidırlar. "3776,, 

I
,_ 

Denizyol ları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karak6y Köprllb21f 
Tel. 42362 - Slrkecl MUhOrdarsade 

Han Tel. 217 40 
----~ ......... 

Trabzon Yolu 
vapuru 24 

Temmuz VATAN 
Sah 20 de Galata nbtimın• 

dan kalkacak. Giditte Zongul
dak, lnebolu, Sinop, Samauo, 
F atH, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. DönU9te bun• 
lara ilAveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. "4080,, 

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA T~~:u!5 
Çartamba 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. "4081,, 

Dr. A. iEL 
Karaköy Topçular caddesi No. 33 ............................................................... 

Son Poata Matbaaaı 

Sahibiı All Ekrem 
Netriyat MGdürUı Tahir 

Sabah erkenden - Akşam geç vakte l<adar 
Gunun her zamanında 

Yağmurlu, bulutlu havalarda 
Güzel resimler çıkarma-k 

ve neticeden evvelce emin olmak için 

FİLMİNİ KULLANINIZ 

...-;ı:· 
..[ . ~: . . - . . ·- - -

iki emüsiyonlu 
Son derece 
Ortokromatlk 
Yüksek ür'at 
Fa la ha sasiyet 
Jelatini mat 
100 0/0 anti • HalO 

Kopyalarınızı " VELOKS,, ki§ıdına baatırınız, dah' 
canh çıkar, detaylar kaybolmaz. S nelere• aararmad•• 
dayan1r. Kopyaların •rka ında "VELOX,, kellm•slrt1 

~(825) 

me 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 

Eskişehir HllAUahmer merkez anbarmda satılığa çıkarıl•' 
eıyadan ( SUIUyen, yaih boya, yeşil toz boya, mukavva, ambaiıJ 
kağıdı, karblt) 26 Temmuz 934 Perıembe glinü ve ( lnıaat mal' 
zemesile marangoz edevatı) 28 Temmuz Cumartesi gllnll sa•t 
14 ten 17 ye kadar açık arttırma ıuretile ambarda aablacağı. 

Boyaların kıymeti muhammenesi olan ( 88294) klğıtlann ıııU' 
bammen kıymeti ( 83456) ve karbitin ( 52500) inıaat malzeıııl' 
ıile marangoz edevatının kıymeti mubammenesi olan (29660) kll' 
ruıun yiizde onu ni!betinde depozito akçelerile taliplerin mezld' 
gllnlerde ambardaki 1atıı komiıyonuna mUracaat eylemeleri 

c -· ~ 
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ilin olunur. ~ (1324) 

SİNEKLER 
bulastırıcı hastahklar • 

tevlit ederler. 
••• onları FLiT ile öldürünüz. 

Z a h i ren za ra rsız. g ib i gö rUnen ra• 
kat, Hummal T ifo ldl, Skarl a t l n .,. 
hatta Verem g ib i o ld UrUcü hasta• 
lık l ar ı bulaştıran bu ehemmiyet· 
s iz fa kat p is sıne1< ı er. sondereco 
tehl ikel id i rler. Bö yle olduğu h n ldO 
b a zen bu nları oldü r m e l< için te< 
s i rden fır ı ve yaln ız şaşı rtan onıa r• 
ad i haşarat o l d ü r ücü may iler 1<ul• 

'~~;;~ ıan ırla r. Sa1< 1nınız " e her h a lde 
FLİT dört h arfli F-L·İ·T teda r lM 
edin iz.. S ıyah kuşak lı "e ası<e• 
resi m li sarı t ene1<elere d ikkat "" !!!l:ljiiilll"I 

Umumi Deposu IÜL KREPEH. isıantıuı , Gaıaıa, Voyvoda Hın Ho ~ 


