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Mlstr Edene Son Talimat Yollandı 

Londra Gazeteleri Haysiyeti
Kurtarınız Diyorlar • • 

---m·ızı 

Hakem Heyeti Habeşistanı Mes'ul 
Görmediğini ilin Etti 

-----------\ Loaclra, 6 (Ôzel) - Cene.- ' bufln olclap bclar tMBk•J• 
redeld ı.,um lae1etiala dllak& mi- dlpaedltinl yua1orlar •• flddet 
w••J• alt rapora bara1a Mldzde tavliJ• ecll1orlar. Abl halet. bl
plcll, kablae onda fevkalade tlnd1A1acla ve ll••plercle la
Mr toplaab J•ptı. mluken ıece silis nlfuau malavolacak. cllJorl 

Ş.,ld A/rllul•• .,,,_ ,,., ....... ,,.,.,.,,_ .,, .,..,, 

Adalar Deııizine Açılan ltalgan 
Gemileri 

Bunlar' Bizim Limtİ.nlar-1 
dan Erzak Yükleyecek 

Ankara, 6 
(Ôzel) - ltal
J,a biadea pek 
eok mal ı.tlyow. 
11.rlhl.t.n bir
.. taciri. 
411n TOrkofi• 
çok &nemli m• 
llcaatlar yap-

6lar. Sayiıı lferıf11 il•••••"•• 
alokuıu bulan 61r .,,.,.,, 
hu tacirler Ttırkoflıtea ıunu ıo
rayorlar ı 

.. _ ltalyadan mDhlm miktarda 
;uıaf, arpa, Ça•dar, manda ve 
taiır eti ılparlıl aldık. Satmak i .. 
Uyoruz. Fakat •• ıekllde hareket 
edeceğimizi TOrkoflateD IOl'ma11 
faydalı bulduk.,, 

1, Tlrkofla, \ba mlracaata ••t-
cliil cevapta lledl ldı 

"- ltal1a ile ticaret mıa .. 
Hbetlerlmb aormaldır. O.,acat 
taclrlerlmlı, her zamanki .. rtlarla 
ltal,anan llparlllerial.ıtı.11.t , .. 
tlreblllrle1 • ., 

Benim ıtreaclltl•• alre, ltal
ıaaıa NapoU limanından adalar 
denizia• hareket etmek emrini 
alan Celyo ve Avaatiao adındaki 
ltalyan ıemllerl, llmanlaramıu 
utnyacaklar ve ejer ihracat ta• 
cirlerl•izle ltalyan mDmeuillerl 
anlaıabllirlerae llmanlarımazdan 
mal yllrliyerek Dotu Afrlkaıına 
f6t8receklerdlr. 

Ôyle ulaph1or ki ltal1aaın 
blıden mal alma lateklerl devam 
eclecefttlr • 

32 Bin Göçmen Geldi 

Hepsi De · Ana Vatanda 
Yerleştirildiler 

------...... ·-· 1 . .. ~ .. 

Bulgaristan Da Türk 
Pasaport Vermeye 

Göçmenlere 
Başladı 

Romaaya, Bulıarlataa Ye Yu-
90tlavyaclan ana yurda ıBçmen 
ıelitl dewam ediyor. Bu yıl aon 
iki ay zarfında yalnaz Romanya• 
... on bin geçmen l'elmiftlr. 
Hazirandan e•vel ıelen gBç
•enlerle benber bunların aayı11 
82 bin beı yOzD geçmektedir. 
Nizam, Adana, Adnan, Hl1ar, 
Burıa, Yapurlan 16çmen Me
Urmek Ozere tekrar Kaıtenceye 
litmiftlr. Göçmenler latanbula 
ıellr ıelmeı derhal g6çmen e•I 
tarafından miıaftr edilmekte, ken
dilerine yiyecek ve yatacak yer 
llıterilmekte, iıkln edilecekleri 
••halle ı&nderllmek lzere tescil 
•uameleleri yapılıp ellerine 16ç
~·• katıda verillnciye ve 16tOrtl
"'P k61len, kaubalara lakin 
tdillnclye 9dar bllt8a mauafları 
k•kb.l tarafınclaa , ....... --· 

J.tabuJ. lalWa DUDlWll ha• 
rlciadecllr. Buaua içi• ıelea ılç
., .... Tnkp7a lekAa eclllmek

( ~ 11 .... J'Ü8cle ). 

Dod t•fO'l•oı•••• .-r Aii••'•r• 
Kriı llcl•ol r.l,.r feUllü fb• ..... ,,., .. ,, .. .., ... , 
( Gea~ kralı• bugla dojum 111· 

cl&ılmldlr. Tafiiltt 8 lncl ıajfadadar.] 

Son 
Dakika 

H•b•tler katya Sefa· 
rettne kalya Askeri 

Sokinurorlar 
Acliıababa 6 (A.A.) - Riva-

1ete 16n Hab•t Htlkameti ltalyan 
aef aretinin mabafaza11 için Habeı 
payıtahbna bir ltalyan m8f. 
rueılnin ıelmeainl reddetmif
tlr. Habet l111paratoru ltal1an 
Sefaretinin Hab .. pollai tarafındaa 
muhafaıa ecllleceil •adlade bulun-
m11flur. · 
Pr•••• Gazetelerl Yazlr•tl 

Pe• Gtlrllrorlar 
Pari" 6 (A.A) - Parlı mat

buab diba Ceaenede olan bldl• 
aelerln ml...U aetlceler Yum .. 
mden korkmakta ... baflnkl 
yuılanndan Bzlntl •erea bir 
bava 111maldadar. Fakat fJklrlerl 
muhteliftir. 

Maten ıazeteıl ı 
- Habet mBmuılU flddetll, 

arMll'a da tahkir edici bir dil 
bllandı. 

Ôvn 
- Hiçbir htlca• olmada, Ha· 

b9f mlmelllll hakikati 181ledl. 
Diyorlar. 

ıtaııa•lar llO Bin A•k•r 
D•ll• Topl•dllllr 

Roma 8 (A.A.) - 1912 ... 
alha ~p olap da Hzı 
allewt "laeplerd•• dola,. ılWa ...... çap.ı.., .. .S0,000 .... . ...... __, .................... .... 

JUlllDa kadar cle•am •Hl. aonra Vaziyet Yahimdlr. 
lasllb marablaularuaa ,.a1 tali- Hakem He.retl Karar1aı Yerdi 
•t 10Uandı. Bu taHmMıa ne . Cenevre, 6 (Özel) - Val-Val 
ohhaiu Wll dejllclir. Fakat ela- blcliaui hakluada hakem laeyetla-
ramaa harp ile netlceleaaaeli ce verUen kuu Ula edilmiftlr. 
ihtimalinin de fk6nlne alaadıta Bu kararda hlclil•in ltalya 
teİnla eclllmektedİr. hlk6metlnia ve oaaa ............... 

A aaa •••'al olmadaklMI bam .. , .. 
Loadra. 6 (vzel) - Bu aabah tewlf ,..aitten clotdala ve 

pu ıanteler laplla ha111etbala Hab .. hlk6metlala ••'aliJ•tlala 
... 50 Jl)claabm hiıWr ..... de •bit olmaclaja bllcUrllmekteclJr. 

Hila Aylık Bağlanmamış 1 

Bir Asker Anası Günler
denberi Açtır 

,. ,.....,,. ....... P. Uf ...... .. ....... ..,,.. 

Koyu aan, kara. iri kemllrH 
bir Jh, lberlnde tolmUf bir 
auto aarkaa ıa,.f bir vlcut, 
titrek hareketler ve tereddlltle 
bakan ıaıler.. lft• EJllpıultaada 
oturan bir ana: Bayan Hafize .• 

Bize bqwraa ba kadama 
derdi kendisince çok bDylk .• 

• içil içil ıız yq!an dikerek 
aalatb: 

- Benim Oç oğlum var. Biri 
12 yaıında, henDz Abi... Diğeri 
bastaiık!ı, za,U, dermanaıı ... 
çorapta çalıpyordu. Tam bq 
ay var ki. bir it bnlamıyor. 
OçllncD otlum timdi eşker •• 
•atanına daha faydalı olauu 
diye ı&nülltı yazıldı. Ben kudret· 
ılı bir kadınım.. Y qım SO yl 
ıeçiyor. Eopaulta•da Akarç• .. 
mede Sirkeci ıokajmda 38 nu
marada Liralık l.ir ~vd• ":u"'' 
yorum. Aakeriik Kanuautfa, 7G!:· 
..ı olan uker aaala-ına yardam 

(0...-9 .... ,W.) 



2 SON POSTA Eylôl 6 

(Halkın Sesi)]' ' j ( Gftnün Tarih~=;] 
Bir iki 
Satırla 

Aleyhimizde 
Filim Çevrilmesine 

Ne Der~iniz? 
Amerikadakl meıhur aslan mar
ka Metro GoldTinmayer kumpan· 
yaıı, bisim aleyhimizde bir filim 
çevtrmiı. Dün bir muharrirlmis, 
raatgQldllderi kimselerin bu hu
sustaki duygularıw n dOıünoe• 
lerinl öğrenmek iıternlştir. AJdığı 
ccnplan atağıya yazı,yoruzı 

BUyUkada Nizam caddesi, 
Tesblhçl aokaaı, 9 No. h hane, 
Faik GUvenç ı 

- Amerikan filim kumpaayilları, 

hayallerindekl kııırlığın ac111aı blıden 
çıkarmak lıtetlnde olaalar gerek. 
ÇOnkll ıurada burada ııöıterllen 
fillmlerinln uçmalığıadan, mevzu 
lnlubazına utradıldarı anlatılıyor. 

Anupada birtakım klmıelerln, bak• 
kımızda ell8'inden 1reldiğl kadar 
menfi propasranda yaptıklarını n bld 
hAIA ıalvarlı, poturlu, ıarıkh göıter• • 
meye çahıtıklarını bilmiyor detildllc. 

Fakat doıt Amerikan milletine 
meoıup olaaların, bu dOımanlıta alet 
olabileceklerini hiç umma:ıdık. 

Bu nziyet bizi; 
- Sen de mi Brtıtliı? deme1• 

mecbur ediyor! 

lf 
Y enlkapı KUtUk aokaaı, 11 

No Ekmel Refik: 
- Geçenlerde, Amerikan gue• 

telerlndeo birlıl, Amerikayli doıt 
olan bir millet aleyhinde netriyatta 
bulunrnuı. Bu hareket, teca•Ou ma• 
rua kalan milletin de.Jeti tarafından 
resmen prot .. to edllml .. 

AmerJkaa devleti, bu protHtoya 
.. rdlti cnapta; 

- Biz, demif, bu nılyetteo çok 
mDtee11irJı. fakat ne yapalım ki, mat• 
buabmıı.ıa bOrrlyetla• mOdalaale ed•· 
meyiz, 

Bu cevap beni nnla 1rıptaya 

ınketmlıti. Fakat fOplauls Amerlkaa 
filimlerlae de nrllmlt olan bu çok 
tenlt hftrrlyetln, bu ıon filimle •• 
kadar ıuUatlmale utradıtını ıBrUnce 
tH111Uf ettim. .. 

Ortaköy, Yatmak sok1191, 9 
No. h hane, Klmran ı 

- Bu haHket, ıon lnklliplarımızın 
doğurdutu laaaedl olta ı•rek. HoII• 
•utta, blıe dDımanhkları malQm olan 
Ye Amerikan olmayan kimseler de 
var. Onlar, haaetlerlııal duyurmak için 
mevzuubabı olan tirketl, tahrik Ye 
ljfal etmlı, laattl bu •turda haylı 

maddi fedaklrlıta da ıirivmlt olabi
lirler. Fakat bittabi bu, flıml çeviren• 
len tee11üf etmemize mani detlldlr 1 

Hava Kurumuna Yapılan 
Yardımlar 

DUn hava kurumu, bOtnn kol 
Ye derneklerine bir tamimde 
bulunarak, haYa hafta111 'içinde 

yapılan eğlenceleri Ye temin olu• 
nan yardımları bildirir bir llate 

lstemlıtir. 

Ecnebi Profesörlerin Sınıfları 
Dlin etibba od111, beş ecnebi 

profeaörUn ıınıflarmı tayin etmiı• 
tir. Oda heyeti, ıimdJ, yakıoda 

yapılacak olan seçim f ıterJlo uğ
raşmaktadır. 

DOn Üıküdarda KıskuJHl parkında Kızılay tarafından bir ıOnnet dOğllnU 
tertip edllmiıtlr. Realmde ıllonet edilen çocuklar görü]mektedlr. 

r 
Adet, Kuvvet 

Demektir 
20 llktetrln Pazar gU· 
nU yapılacak olan e•· 
nel nUfus sayımı TUrk 
ulusunun kuvvetini 
göst r cektlr. 

Şehrin Planı 
Mimarları Maketleri Geri 

Verilmiyecek 

Türk - Yunan Malı emesi İşi Bitti 

Şehir planını yapmak için mn
racaat eden mimarlar projeleri 
ile berab r bir d maket gönder
miılerdi. B tediye projesi kabul 
edilen mimarın maketini alıkoya• 
cak, diğerlerini lado edecekti. 
Hiçbir mimarın projesi kallul edil· 
memJştir. Fakat Belediye hor 
makett ayn ayrı kablll lılifade 
parçalar görqıUıtllr. Bunlardan 
latifede için hiçbir maketin iade 
edilmemeai kararlıttbrılmııtır. 

A dülha 
Talebi 

Muhtelit Türk • Yunan hakem 
mahkemesi lılerlnl bitirmif, son 
kalan beo lı hakkındaki karannı 
da alakadarlara tefhim etmiıtir. 

Bu arada Abdnlhamlt vereae
ıtnio Yunanlstanda kalan emlAk 
ve arazisi için Yunan blikfımeti 
aleyhine açtı~ı daya da vardır • 
Mahkıme bu daular hakkında 

evvelce ademi salahiyet kararı 
vermİf, fakat davacılar ladel 
muhakeme talebinde bulunmuştu. 
Mahkeme aon kararında bu iadel 
muhakeme talebini reddetmiıtir. 

Baıka it kalmadığı için Türk· 
Yunan mahkemetl de faaliyetine 
nihayet nrmlı bulunmakt dır. 

Muhtelit Hakem Mahkemeleri 
~ Binasmda Degifiklik Yapılacak 

Belediye tarafından ıatın alman 
muhtelit hakem m hkemelerl bl· 
na11nda bazı deji lkllklcr yapb· 
rılacaktır. Beledly binaya blr 
kat daha ilave ettire ektir. Bunun 
için Tllrk Mhr. rlar Birliğinden 
bir proje hazırlanm sı iatenllmlıtir. 

TUrk Talebe Birlr'inin Anadolu 
Seyahati 

Anadoluda bir t tldk seyaha· 
tine çıkmak için hazırlanan MJlli 
TUrk Talebe Birliii üyeleri, dUn 
aaat 10'30 d ıebrlrnlzden ayrıl· 
mıılardır. Gençler, 9 Eylfılda 
lzmlrin kurtuluı b yromında bulu· 
nacaklar dır: 

llkmekteplerde Serbsst Me il 
Bu derı yılı, h fta tatilinin 

değiımesi mllnaseb ille llkmek· 
teplerde Pazarteal gönl rl yapılan 
serbest meıil Çnrıamba günleri 
yapılacnktır. 

e • 

e sesını 

ddedildi 
Arteziyen Kuyuları 

VllAyetln Beykozdakl meyva
ıız ağaçlar fidanlığında arteıiyen 
kuyuıu tecrllbelerl yrpılıyordu. 
Son tecrübelerde çok kuyvetll 
ve gür bir ıu daman 1akalan• 
mııbr. 

Difteri Aşısı Şehadetnamesi 
ŞehrJm(z Sallık itleri Direk• 

törlUğli, KUltUr DirektörlUğüu 
müracaat . ederek, llkmekteplore 
yeniden yazılacak olan çocuklar· 
dan bir do difteri aıııı kAğıdı 
istenmesini bildirmlfUr. 

T .. rkveBizans evrineAit 
Birçok Eserler Bulundu 

Arasta Sokağında Bulunan Tarihi Mo
zaikler uhaf aza A tına Alındı 

lngillı bilgini profesör Ba· 
ktster tarafından Sultanahmettı 
Araata sokağında bulumm tarihi 
mozaiklerin muhafazaıı için etra• 
fına duvar çekilmlıtlr. ÜatU de 
kapablorak bu sene b~1lece mu• 
bafaza edilecektir. Kazı e&naımda 
Türk ve Bizanı devrin• alt birçok 
çanak, çömlek Ye çini parçalarilo 
birçok TOrk IUleleri de çıkmııtır. 

Tarih bllginl profesör Ru111l 
bunların ayrı ayrı fotojraflarını 
almııbr. Çıkan mozaiklerin hakiki 
devirlerini söylemek ılmdlllk mtim· 

( 

kUn a8rUlmemektedlr. Tahminler 
ikinci asırla altıncı aıır araımda· 
dır. Şimdi meydana çıkan zenkin 
alanda ( 150 ) metre murabbaı 
kadar mozaik vardır. Mozaik· 
lerln bulunduğu ıatıh dalgalıdır. 

lnlı çıkışlar vardır. Kazmm plan• 
lerını hazılayan M. Mamborl bu 
hususta ıunları ıöylemlıUr: 

- Mozaiklerin sathındaki bu 
dalga yer altından geçen ıularm 

tesirli• hllsıl olmuıtur. Bu moıa· 
lkler yapılmadan evnl oYvelil 
yer teıvlye edilir. Sonra Uıtnne 

9 aantlm kum döı nir bunun 
UatUne de 2 santim kadar bora• 
ıanlı bir madde konur ve sonra 

mozaiklor lflenlr. itte aaırlar 
geçtikçe sular bu kum tabakaaım 

aıındırmıı ve 1ıörlllen dalgalar 
husule gelmiştir. 

Kazı yerinde daha birçok ilmi 
tetkikler yapılmıı YO Hipodromla 

mukaddeı ıarıyın buaUnkO sathı 
araımdakl ytlkıekllk ölçülmllştllr. 

Et meydanı bugUnkD sahadan 
9.80 metre daha yüksektedir. 

Buradaki 18,5 metre derinlikteki 

bir kuyuda tetkik ettirilmlı ve 

ıarayın ve Sultanahmet camiinln 

temellerinin kaya Uatllne oturtul• 
duğu görUlmUıtnr. 

Kazı on be gUao kadar du· 
rncak ve gelecek sene tekrar 
devam edilecektir. 

Pez•r 01• H•••n 8. Diyor Ki ı 

Para,utçUIUk 
DOo gece Ferah tfyatroıunda tay .. 

yareclllk parıGtcilliik hakkında balkı 
bir film g8ıterJJmlttir. 

.. * ir 
Yeni Demiryolları 

Ankara, 5 - Demiryoliarınuı 
ıUr'atle lnıası ilerlemektedir. 
Erzurumdnn Erzincana doğru 
toprak tesvlyesin pek yakındı 
başlanaeakhr. 

* « • 
Ouıv rsltede Kontera na 
Arsıu usnl dermatoloji profuörQ 

Gujero, bugOa ötleden aonrn ilnlvıt• 
ıltede bir keaferanı verecektir. 

ir * ir 
ince Sofra Tuzu 

LıhiaarJar ldareal yakında utıf• 
ince sofra tuzu çıkaracaktır. 

* .. * Kaçok Etler 
N'ıantatındn Murad'ye mahalleılı, 

de Bakırköy ve KaragOmrOk cınY. 
larındn kııçak et ıntııı yapanlar , .. 
kalanarak ndliyeye verilmittlr. . .. .. 

Bir Tayyare Geldi 
Don Slmun markalı ve EnjenrtqJ 

lılmli bir tayyare, Jerar iımindelll 
rAkibf He Yeıllköye gelmlıtir. 

ıt .. ir 

Yangın Batlangıcı 
Betiktaı Pata mahalleal 31 aa7ıı. 

••de yansrın baılamıfaa da derhal 
ıöndctrOlmGıtOr. 

• .. .. ir 
Üniversitede Mezuniyet 

imtihanları 
Oniveraiteye, nıGlga drırGlfOnunddll 

nalıı:ll ıuretUe geçenlerin m~zuniy~ 
fmtlbaalarına 16 EylOlde batlaaılacall 
H bu ay ıonunda bitirilecektir. 

ir ir • 
Akalllret Makteplerlndekl 

TUrk Mualllmlerl 
Eenebl •• AkalJiyet mekteplerlııı 

nln bir kıımının kapanma11 n 
ainıflarını azaltmaları lzerln• açılri 
kalan TOrk mualllmlerladen Mualli 
mektebi mezunu olanlar, diğer mt1 ' 
hallere tayin edilecekler, diA"erJeriq_. 
lıe, yeni tııllmatname muclbioet '* 
Yerilmiyecektlr. 

.. * * Şakadan, Kavgaya 
Moda c ddeaiade ter:ıi çır&f' 

Alelul kabnci Sallmle ıakal ıırlırıq 

Salim taka niyetlle Alekıly• bir toka' 
yapııhrmıf, taka kngaya çflvrllmlıflı 

* * ... Cilt Haatahklara Kongre•I 
Hueki hutaneal cilt haatalıklU~ 

mfttehuıııı doktor Naci, toplanacllj 
olan 11ıuluaal cilt haatalıkları kol)
ır11lnde hazır bulunmak Gıere hUkQ• 
ıpet tarafından Avrupaya gönderil• 
ııniıtlr. 

.. * it 
Tatll GUnlerl Çalıtanlar 

Ceza Görecekler 
Hafta Tatili Kanununa aykırı 

olarak cumartesi gUnlorl öğlede~ 
ıonra kapanması icap eden baıı 
yerlerde çalıııldığı haber alan• 
mııtır. Buraların behemehal 
kontrol edllmesi ve çalışanlara 
ceza yazılması alakadarlara tamim 
edilmiştir. 

- Bekarlık canıma tak •tti, Ha· 
aaa Bey •• Bir içlm au 1 

••. Güıo )er güz.eli bir Bayan buldum.. ! •.• Lakla bana varmak için, önce lcen· 
dlılne bir apartımao, bir otomobil, bir 
ıUrU mücevher almamı latlyor •• 

Haaan B. - Bir içim ıu dedikten ıo ra 
kendini a,na pahalıya satma11 gayet ta• 
bildir. Bakaana, bir bardak su bile k ... 
ruşa sahlıJor l 



6 EyliU 

,------------------....... 
Hergün 

• Muhit Farkı 
19 Yaşında Kanadaga 

Başka Bir Misal 

* 
Muhit Farkı 
lugiltere' de Karabotyan adın· 

da Tllrkiye' den kaçmıt zengin 
bir Ermeni Yar. 

Bu adam orada biber ticareti 
yapar. Serveti milyonları bulur. 
Bu z nıin tllccarın oğlu geçen· 
lerde bir tayyare kazasında yara· 
landı. Hastaneye kaldırıldı. Bet 
on gUn tedavjden ıonra yaraları 

lylleımlye baıladı. Daha haatan•· 
den çıkmaama mUaaade edllnıl· 
)'ordu. Fakat gent Ermeni blr 
ı bah erkenden haataneden çıktl. 
l<roydon tayyare meydamna gl· 
dorek bir tayyar• kiraladı •• 
derhal havaya yUk1tlerek bir 
iki aaatllk uçuı yaptl •• tekrar 
Lasta yatafına d8ndU. 

Hastalıtı lyll•tmeden bu haTa
lanmaya neden IUı:um gördllil 
ıoruldutu ı:aman, cHaretlal 
kaybedip etmedltinl tecrUbe 
etmek iıtedlğlnı ıöyledl. 

Karabetyanm yaptığıaı ldeallıt 
lafr aenç yapaaydı tabii aıörlrdllk. 

SON POST" 

Re&imli Malcal 
Her ıeyi iyi gören bir filor.of " atk ölmezi ,, dtmlı. 

Yalan. Aok, m nnt bir ıngi, bir r b kaynaemaıı olarak 
kııldık9ll, ölmt1. Fakat maddtltımıye baılayan llfı atk 
ölümün lcuoağına dtıımeye mahktlmd•r. Atk maddt· 
leştiko• ıngi dt kuvvetini, ilk gönlerin ııtakhfıDı 
kaybedHr. V t ınal ıoğumaya baıladıktan ıonra da 
Hadet ıayıflar, ftllktfüı ıiyab kıaaUan ktndlnl 
göıttrir 

DABtLI 
karabetyanın yapbiıaı töhret K••ıtft Bak lığı T dbe } Ald 
·~ya para bır11 arkaaında koıan u r _a_n_.__ ~ ır er 1 

il Aık, Sevgi 

1 
Florya Y olun~aki 
Otomobil Kazası bir genç yapmıt olsaydı, bunda d A k 

tla atacakt birıey bulunamazdı. Bu yıl Liseler e çı ta 
Amma zengia, rahat ve koufora Dün Hadise yerinde Bir 
alıımış, gayesi olmayan bir genç T 1 b B k ı kt 
)'apar11, buau sadece mubltinnı a e e Jra ) mıyaca Ir Keıif Yapıldı 
telkınlne ,. tttirine atfetmek il· Florya yolunda Demir adla 

ıım gelir. L J d k• S f Ad tJ e A ) k bir ihtiyarı otomobllile çarparak 
insan yaıadıtı muhitin mah· İse er 9 1 1'01 e eri rttJrl aca öldürmekten suçlu ıoför Halıdin 

ıulüdUr. Karabetyanı bu hamleye Öjrendlğimlze gön KtUtUr ı----""--:-· · · ·--· · · ··· ... ~··- tevkif edildiğlnf ve CHedin mor-
ıevkeden kuvvet muhitindeki, Bakanlığı lıtanbul mekteplerinin 207 4 Kımsesİz Ço- ga kaldmldığınt yazmııtık. Rapor 
lılttiği, öğrendijl ml1allerdir. vaıiyetlnl yakandan tetkik etmekte• "" Y d henüz verilmemiftlr. Müddeiumu• 

1c dlr. Bu tene derı yılından eYYei cuga ar ım mi Ştsfik dun hAdiH pninde bir 
79 Yaşında Kanadaga yeni liseler açılm&1ına imkln ol- Ed.Jd• keıif yapmıı "• bu ketlfte bele· 
lıte ılze baıka bir misal: masa bile l11tlerdekl aınıf adet- 1 1 diye mUhendiılerindeo blrlıioi de 
J•an ondokuz yatındadır. Kol· lerl ve tub•ler arttırılarak dıta· Çocuk ealrgeme kurumu An· bulundurmuıtur. 

lejl henUı bitirmlıtir. Bab881 bir rıda talebe bırakılmiyacaktu. kara ııenel merkezi ağusto1 935 Hadiseye iki ele ıahlt bu!un• 
ıa tçidlr. Fakat o, meraklıdır. latanbul KUltUr direktör mu• ten 1 eylUI 935 tarihlDe kadar muştur. Blrlıl Muthatpaıa ~iftll· 
Ve onbeı yaımdanberl tayyare aYlnlne bu huıuıta lAzımgelen emir• 2074 çocuğa yardım •tmiıtir. jiode yanaıma,l.Jr. Ôtekiıi de 
lcullanmaktadır. ler verilmlıtir. Bakanlık bu yılvazi· Bunlardan 749 hasta çocuk Çatalcalı dır. Şahltleril'J ll~de.sloe 

k ld k d . d ve anneye genel merkezin poll- ö 1 D 
Bu geaç bu hafta lnalltereden yeti mUm Un o uğu a ar ı are kinliklerlnde bakılmıt ve illç da· i re, ö en emir getlrditf 

kanadaya uçmak teıebbUallade· edecek, gelecek derı yılında ta• jıtılmııhr. karpuzları satbktan ıonra döaü-
dir. Kendine göre kUçUk bir tay• lebenin açıkta kalmamaları için Süt damlasından berglln 185 yormuı. Yolda rlh:itr fapkatını 
rare yaptarmııtır. Bu uzua yolcu• kat'ı tedbirler alacakbr. çocuğa ıUt terilmit ve bir ayda uçurmuı. Alm•k lçfn 11rabAd~n 
luğu tek baııaa yapacaktır. Dijer taraftan, ilk tedrisatta 1783 kilo bedava ant dağıtılmııtır. lamlı ve tekrar br~mek i•terkea 

Bizde 19 Y•tında bir çocuk da öaemli değiıiklikler yapılmak· bl d b 
nıektebe kaydedilmek ıçın ıııder- Bir Cocuk Kuyuya DUftO Ve r en ıre arkaa,·ıdııın a•len oto-
lcen bile yanına ya all11iadea birini tadar. Bu lı lçla, her ,fliyetten mobilin önOue \" kmııt1r. Şoför 

Ankaraya çagw ıralan kültür murah· OldU b ~ i k k d bl d b l'll bir arkadatını alır. Tek baıı•a u can ça 1t -arıııın • r en fre 
lıtanbul içinde bile dolaımıya hatları, kendi mıntakalarıaa alt YAndut Tokmaktepe 13 aayalı Hğa kırmıt Ye fakat Demir ken• 
cesaret edemez. Aaadoludan la• ihtiyaçları birer raporla tHblt eYde oturan mahalle bekçiıl diıi otomobilin ıol arku•ne çarn-

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Musa Dağında 

40 Gün! 

---------Ek ·Ta -
Gazetel•rde, ihtimal, okumuş· 

sunuıdun Amerikada, Metro 
Goldwio Mayer sinema ıirketl, 
11Mu&a duğında kırk gün11 adı ile 
baotan aıaiı bizim aleyhimizde, 
baştan Bfağı yalan ve hezeyan 
dolu bir film kaztrlamıf. 

Mevzu bulamıyan bir Alman 
Y ahudialnin, iki sene kadar e\ vel 
yine Alman hUkı'.'ımetl tarafından 

centilmence bir hareketle ya ak 
edilen bir eaerindeo alınan bu 
f'lm, birleılk devletlerin eıkl 
l&tanbul elçlıl Morgentau bazir 
gAnın, yine eakl elçilik baş• 

tercümanı Şımavonyan ahparla 
baıbata vererek uydurdukları 
tezviratı taıelemektedlr. 

Senelerce, Amtrf kan luıunu 
aleyhimlıe tahrik eden bu tezvi• 
ratıo biz, artık mahiyeti meydana 
çıkmıı, hakikat anlaıılmıt blllyor• 
duk. Meğer linç memleketinde 
hlll bizim barbarlığımıza, kanlı 
katllllğimize inanmaktan vazgeç 
meyenler varmıı ki, ŞımaYonyan • 
Morgentau kumpaayaıınıo Tl1rk· 
lere lanat eylediği düzme mezall· 
mln timdi de filmlnl çektiriyor. 

Amerikahlar ötedtnberi hey .. 
cani. ve merallb sahnelere bayı• 
lırlar. Onlarm ıazeteclllil bile 
böyle merak ve heyecan u1aodı• 
rıcı ıeylerlı doludur. Yankeeler 
çok defa bunların aıdııı, astar-
11z olduklarını blle bile okurlar ve 
nefi&lerlne telldn yaparak, kea· 
dil erini bu kabil palavralara zorla 
inandırırlar. 

San aayon (tebeyyllç) oı alarda 
çok para eden bir mata'dır. 
Fakat, aanıaayon aramak için, 
bize kadar el ve dil uzatılmaaına 
ben mahal görmllyorum. M tro • 
Goldwinin yerbde ben olıaydım, 
NoYyorkta, Şlkagoda, Tekaaıda 
hera-Un, pHb~keraal Hbepltrle 
Uıerlerlne ıas d6ka1Up, linç ka· 
nunu mucibine• diri dirl y akıl~ln 
zencilerden bJr veya bir kaç 
tanesinin nasal yakıldığını filmo 
çeker, bUtlln dDnyaya yayardım. 

Propa11andaoan lylıf, lnaanın 
kendi yurdundan bqlar.. Hlzler 
de bu 11yede btraı me.:lenlyet 
ötrenlr, Llnçe, Morgentau baıir· 
flDa Ye ŞımaYonyan ahpara dua 
eder diki. 

t t 1 l dl B h t tl d b Şevkinin 6 yafmdaki çocuğu r 
•nbula otlumuzu tahılle ıönde· e mı er r. u eye 00 gun a a mııtır. Tahkikata de•ıım ed Hyor. Kapalı Çar,ının Tamiri Geri 
1 '- 1 '- ·ık t d · t it Hayri, komıuıu çocuğu 5 yatın· 

t '"en, bin tane taniye mektubu ça ııaca" ve 1 e rıaa a a ikinci Keze Kaldı 
l ı ı bi ki d ŞI diki h ld da Sabriye ile mezarlıkta oynar· 

a ır, yOz tane hlml ararıı. it er tirece •r ir. m a e, l k H k Avukat Robertfn ldareılndekl 
Iıte muhitin farkı bu mlaal· her viliyette bir mıntaka kurula· ar en ayri uyuya dUomUıtnr. Kapahçarıınıa tamir edilmeal 

lerde ııörDnUr. rak bir umumi mUfettlşlik teıkll Hayri kuyudan ölll olarak çıka· (ı 3oo) sayılı otomobil gOmrUkler kararlattırılmıftı. Fakat bu it * edilecek ye her mıntaka ayra bir rılmııtar. muhafaza kumandanlığı azallndao yeniden geri kalmııtır. Kapalıçartı 
Ba•ka bir misal müfredat programı yapacaktır. iki Kadm Arasında DövU,me NAzımın kızı Nenata çarparak tehir pllnı yapıldıktan ıonra 

-r muhtelif yerlerinden yaralamııtır. k çu kn lA d 
Size UçUncll bir mlaah Bu itlerden ıonra orta tedrl• Şehremininde Melekhatun 110• tamir edilece tir. n u P un a 
So•y•t Ruıya iki senedenberl 11tta yapılacak dejiılklilder için kağında oturan Feniye komıu· ~eyoğlu Mahkemesi Yerini çarııoıo tamamen kalıp kalmıya• 

fenne, bllbaııa tecrDbell feane İkinci bir heyet toplanacaktır. !arından Fatmanın evine tecavüz D ..,. 1. dl cağı belll değildir. 
"o'- kıymet verıyo B y I etmı, v• kendiıını dövmn-. ve egıf ır D . T I 
ı- • '· Şarap şı·şesile af'"' ara amış ... G l k Bu a Bır Ur U Hükumet dUoyıda mlıll bulun• bundan müteeS1ir olan Fatma a ataaaray, ya anındaki binada 
- Ş Salıpazarından Riza, Apartman (2,5) aylık ,.0 cug-unu dütürdUğUnU bulunan Beyoğlu mahkemesinin Tütün gOmrDğDnd• kahveci 
"Qıyan muazzam imi • Flalko • 
"1Ue11e11aı kurmaya karar veriyor. kapıcııı HUHm tı~afmdan kafa- iddia etmlttlr. Po!iı dün F eniyeyl Tepebaıında Şemı kulUbtine geç• Tahıin ile kah•ecl Mehmet nra• 
Bu kararını Üniversiteye bildiriyor ıının ıarap tltesile yaralandığını yakalıyarak mUddeiumumlliğe ver• mesi kararlattırılmıı ve taşınma ıında mUıterlye kahYe vermek, 
"' bu itin kaça mal olacağı ve iddia ederek poliıe baı\·urmuıtur. mittir. itlerine baılanmıtlır. yüzünden kavaa çılcmıf, Memet 
ile k d f ı i "l h k bir bardakla Tabslal batından ._ a ar maara at yec•ır A a • ,-----------------------·-----------------
••nda bir rapor lıtlyor. Alimler ı ı ı İ '"1 yaralamıştır. 
toplanıyor, incelemeler yapıyor, J STER . NAN STER NAN M A ! Balk-on-da-n-ls-keleye 
rakamlar toplanıyor ve gerek 
Aınerika, gerek Avrupada bir Georsr Yuasr lımlnde bir lnıilb: " Yııbeacı ılSz"le ınerku.ini Ank1raya glUUren Muıtafa Kemal (AtatGrk) latlnye caddesinde 88 illyılı 
6rneğine raıtlanamıyacak böyle lıtıınbul,. adında bir .. ., yaı:mıı. Bu kitabın Funı·zca de bunu pek iyi anlnmııtır.,, evin çocutu 8 yafında Necdet 
bir U tercllmeainde tlSyle bir batlanaıç var : Bir İngiliz diplo•atı böyle dütllnebllir. Ecnebilerin balkonda oynarken deniz kıyısın· 

m easese için 100 milyon k d aleyhimizde 1a:ıı yazmalarına o kadar alıtmıtızdır ki, k k l d k 1 rubleye ihtiyaç aöıterı'yor. " BGyOk Lir diltünce bu kitaba h&klm olma ta ır · b da l is e eye Otere yara an• 

K i l 
•h l Bir hriltlyan beldui olan lıtaabul, gGnUn birinde hria- unu artık tabii ıörebiliyoruz. mııtır. 

om ser er eyetı" top anı or Fakat bfae aarlp alSrOnen t•r bu eaerl lıtanbul 
L y ' tlyan olacaktır. Baıkalarının bir r•rlleme diye röıterdik· • • 
QU rapo t tkik dl belediyui tarafındaa neıredllea .. 1.tanbul beltdlye k ru e e yor ve fU lerl hldlıeler, Mr. Yung için uluaal bir r<Sneaane alim•· meemuaaı,, ada tefrika edllmHldlr. Belediyenin paraaile 
&rarı veriyor: tldir. Türklerden nefret ettltl feln deA-iJ, fakat Geora 1 

w • • • çıkan bir mecmuada ıtanbul ve Türkiye aleyhinde 
tQ istenilen para az görUlmOt· Yung'a alır• TGrkler latanbulda hiç bir zaman kendi neıredllen bir kitabın tefrlkuı, loaaılmıyaoak t•Y 

r. MUe11eıenin istenilen mUkem· rerlerlol bulamamıılardır. Türkl1• cOmhurlyetinlo amma, Hn, 
ltı~liyette yapılabilmesi için 150 
~ılyon ruble kabul edilmiıtir. ,. 

a,ka aöze hacet var mı? 
--~--~--~~·-------~~~~~~--------

iSTER iNAN iSTER iNANMA! 

Otomobil Bir Çocuftun Baca
ğım Kırdı 

J 
Kadıköyünde Bahlriyede Ke· 

çloğlu hamammda çaiıtan (13) 
yatanda Süleymanın dün bir oto
mobil kazaaında bacaaı kırılmııtır. 



4 Sa7fa 

~HICEHElEIH 
GöQoüKLrniMiz 
Çocuk 
Düıkünü Mü 
Dersiniz? 

insanların her sahada bitip 
ttıkenmlyen davalar1 araaında, 
htıkllmlerl verllemlyecek kadar 
karııı1ı ve ıırlp olanları •ar, 

Nitekim, mahk me koridorla• 
rında bana dert yanan Bayan 
N&dimenlo davasını okuduktan 
ıonra bir hUkUm verebUm"kte 
haylı zorluk çekeceksiniz kanaa· 
thıdeylm. 

Hırkalıerlfte 3 numaralı evdo 
oturduğunu söyliy•m Nedime, ylr· 
mi yedi, yirmi D1.ıAtiz yaılaranda 
olgun bir kadın. 

Sevgililerine nazlanan kadın-
Jann sahte dargınlığını andıran 
tatlı •e ae•ilml bir konuıması •ar. 

Şapka ııodan, lılcarpinltrine 
kadar her ıeyi, temiz, J•nl ve 
zarif. · 

Belll ki, ine• ze•ldue uygun 
kılaia aireblltcek kadar ml\reffeh. 

Ytb:UnQn alıcı allzelUjlue de 
bakınca insan feleğin ona karıı 
göıterdiğl c8mertllte a'IPta et• 
mekten kendini alamıyor. 

Fakat ben onun, bu zahiri 
mazhariyetler albnda gizlenen lç
ylbOnU ötreuloc• dı, görllnUı• 
aldanmıya bir daha t6vbe ettim. 

Bayan Nedime evliymlf; hem 
do Uç ıcnedir. Ve bu Uç s ne, 
karı kocanın blrlblrlerlnden bık· 
malarma değil, blrlblrlerlne kan• 
IJ3alarına bllo kafi gelmemlı. 

Geçenlerde çenesi dUtUk bir 
flhı.cl oaa, koca11nın ihanetini 
haberlemlf. 

Bu umulmadık haber, biçareyi 
1Dphenln, kııkanç.hjm uçurumuna 
7uvarlamıf. 

Ye yaptıtı tahkikat netlcealn· 
de de, koca11 hakkındaki 1Upho• 
alnl blr kanaat haline getJrmiı .• 

Koca11, uıun samandır, ıenç 
bir dulun evine de'fam edlyoranq. 

Kadın, kocaımı lnklr edemi
yeeek bir vaziyette yakalamak 
lltemlı, gllntın birinde de 
lıtedijial yapmıt. n kocasını, 
dol kadmıa e•inden çıkarkea 
yakalamıı. 

Fakat bu teaadUf, erketJ, ka• 
nunıa tahmin ıttljl kadar ıa11rt· 
mamıf. Ve o, kanaını ıtlkfıta 
da•et ederek: 

- Sana, demlı, her ıeyl aa-
1 ıtacağım. Ve o zaman hakkımda 
verdiğin bllkmüa hakikatten hayh 
uı:ak olduğuna 1en dt ·mana• 
cakaınl 

Ve oturduklan bir putane 
köıealnde, kar111na, hayatının bu 
pll tarafını anlatmıı: 

O, kar111nın ıüphelendftI dul 
kadınla, nikAhlaumadan önce 
tanışıyor •• konufuyormuı. 

• K endfıll• eYlenlf lerJndın bir 
ay ıoora ondan bir çocujıı dot
mut. Ve kadmın açtıtı da•a n .. 
tlcealnde mahkeme ona, çocutana 
bakmaya mecbur etmlı. 

Şimdi kadınla aralannda no 
hlul, ne maddi hiçbir mBnaHbet 
yok mUf. V • o kadımn ••ine 1ad .. 
ce çocuiuu ıörmek için tldi-
1ormuf. 

Fakat er ketin göıterdill bD-
tOn deliller• ve ettijl bUtUn 
yeminlere ratm•n kadın, bu ıöz· 
lerin doirulutuna lnanmamıı. 

ÇOnlctı koca11, çocujunu ara· 
da bir ıörmekteo vazıeçemlyor• 

mut-
Bu ltJmabıılak kandını mah· 

kemeye baı Yurmaya mecbur 
etmlı. 

Şimdi o, bu ayrılık da•aaının 

peıinde koıuyor. 
F alcat erkek kanuna karıı 

maddi manevi aadakatinl mah• 
keme huıuruoda ubat edocejlot 
kanimiı. 

' \ 
E,ıel a 

( ' - . ~.... ~E~M __ Lllİıııı....E~ Z!t!i€Z1!!!!!K~IJ~J:lmllll!. ,~H_A_B~E.-.R...._.L........_.R~ . .,._.J l 1i~ Lı&ll1ill 
Alıiıd~lud@_ Pırıf Pırıl Parlayan Bir 
IlçeMel-Zifoıil · ·· ~ · · 

Merzifon, ( Özol ) - Buranın 
havası, &uyu kadar kaaabanıa 
kendisi de güzeldir. iki tarah 
ağaçlarla gölıelenmtı geniı, dUı· 
gUn cadde çarıı içini boydan 
boya &Oılemlıtfr. içinde her tUrlU 
çiçek yetlıtJren park ka1abaya 
baıka bir gO:ıellik Yermektedir. 
Saat kulesi zarif bir san'at ese
ridir. Gece, bol eloktrlk ıııklan 
altında Merzifon pml pırıl parhyan 
blr ıordaolık ılbldlr. 

Halkan Belediyeden en bUyUk 
dlleil Merzlfona da bir AtatUrlı 
heykelinin konulm111dır. Burada 
gençler bitmez bir 111retle çalıt
maktadırlar. Hılke'fi faaliyeti halkı 
her yönden Hvindlrecek bir du· 

Merzifon parkı 
rumdadır. 1 yaaak edilmlıtlr. Bu yıl Meırlfon-

Peçe, çarıaf gibi ıeyler Urayca da ka•un, karpuz bolluiu 'fardar. 

Tetkikler: 

Köyünün Kuruluşu Ve Bu-
ıünkü Hali 

Nazillf, (Özel) - Arpaı köya 
bir sıra l~pelorln eteğindedir vo 
uzun bir köydUr. Köy 150 baneU 
500 nUfualudur. 1 bakkal, 2 fırın, 
7 kahve, bir cami, bir meıçlt ve 
eskiden kalma medreıeler vardır. 

Arpaz köyll IOO E"ne evvel 
kaza lmfı. Daha ıonra nahiye 
olmuı, bugO de bir köy halinde· 
dfr. Köyde gayet genfı 1 tane 
mezarlık vardır. Bu moznrlıklardn 
klSyOn geçirdiği devirlere alt ya· 
zılar ııftze çarpmaktadır. 

Burada 111 Feodalite,, devrinin 
canlı bakayaıı mevcuttur. Köyde 
muazzam ıato enkazı ve eski 
ıeklinl tamamile muhafaza eden 
derebeylik e•ltrl va derebeylnln 
ıahııno ait ol~n beı katlı kule 
me•cut!ur. 

Kulenin hiçbir pencereal yok· 
tur. 1'1°"9 .u}iam odaları ve 
munhmlm b1r hamamı da •ardır. 

BuıDn bfttlln bu ıato ev:eri, 
kule •e 1aire Arpazın zenginle
rinden Rlzanın elindedir. 

K6ytın doğusundaki tepe çok 
ftld devirlerin bakayaıı ile dolu• 
dur. Şarki Roma imparatorluğu 
parç.alan'dıjı sıralarda .. Harpazoı,, 
laimU bir jeaeral aılıerlerlle gelip 
bu tepede yerleımlı. Zamanla 
bur&11 bir merkez olmuf. KöyUn 
lıml olan Arpaı da buradan kal· 
mııbr. Tepede ııyet bUyOk 
k11me tatlardan ıurlar, ıu yol
ları, tiyatro •• aalre ankaıı • .,. 
dır. Mıktebbı bahçeafnde yekpare 
mermerden lıerl lılenmlı bir 
lahit •ardır. 

Arpaz k&yU Hamam, Cedit, 
Ahlan diye Uç mahalledeD iba• 
rettir. Geçimleri pamukculuk ve 
hububattır. 

Köyd• Cuma fllnlorl pazar 
kurulur. Paıar yeri köy ıenalole
rindeo Mehmıdin tapolu mlllkU
dnr. Pazar paraaını da o ahr, 
köy 11&ndıA"ına yalnıı zephiye rD
ıumu ve saire kalır. KöylOye aç· 
tmlmıı olan ıu arığıda evvelce 
Mehmedin emrinde idi. Y alnıı 
onun yDılerce dlSnllm araalıl ıu
lanır, antı her ıone köylUler 
arıtırd?. Bu yal yeni kay heyeti 
arıta el koydu. Ve ıulama Dere· 
ti olarak dönllmden 50 kuruı al· 
mıya karar Yerdi. Şimdi bu arıilP 
ıuyile Arpaz ovaıında (1300) d8-
nUm pamuk tarlası ıulanmak· 

tadır. 

1 
işleyen bir ıu detlrmenl vardır. 
O da Mehmedin elindedir. Yeni 
köy kurulu ve muhtar bu değir· 
meni de köy menfaatine ele almak 
istiyorlar:. Arpazın civarında bir 
taı ocağı vardır. Hükumetin yol 
lılerind~kl taı ihtiyacı buradan 
temin ediliyor. Köyde, Zıraat 
Bınkaaına bağlı bir Zirai yardım .. 
kooperatifi •ardır. EYvelce köy 
zenginlerine borçlanan köylU oim· 
dl bu kooperatiften çok yardım 
görmektedir. Hele Zıraat Banka· 
sına olan borçların 15 senelik 
taksite bağlanması köylllyU 
pek sevindfrmiştfr. 

Köyde 12 yıldanberl Oç ıınıffı 
bir muallimll bir mektep ve olll 
kadar talebesi Yardır. 

Sındırgıda 
Bir Kadın 8 Ay Evvel Ko

casını Ôldürmüı Ve 
Gömmüı 

Sındırgı (Özel) - Armutlu 
köyünden Ali oğlu Mustafa adlı 

bir adam bundan 7 • 8 ay lSnce 
kaybolmuı, aranmış bulunama· 
mqtı. Nihayet bu adamın karııı 
Hamide tara(ından ~ldtırU1dOğll 
ve ederinin civarındaki bir hen
değe g6mtıldOiU anla;ılmıştır. 

Ceset gömllldUğn yerden ~ı· 
karılmlf, Hamide ıuçunu itiraf 
etmlı ve tevkif olunmuıtur. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu ••c• nöbı~i ıcıantler ıan· 

lardın 

KOçGkpazar (H. Huluıi), Alemdar 
(E1at), Beyuıt (Be1kıı), Şehzadebaıı 
( Auf ). Fener ( Vitall ), Ak1aray 
(Ethem Pertev), KaraıOmrOk (Suat) 
Şehremini (Nb.ım), Kadıköy (AIA
ettln ve Rıfat), Samat7a (Rıdnr.), 
Bakırköy (HllAI), Betiktaı (Recep) 
Sarıyer ( Nuri ). HuklSy ( Yeni 
Türkiye), Kuımpafa (Yeni Turan), 
BOyQkada (Şloui), Heybell (Yuıuf), 
OıkOdar ( Ömer Keaan ), Beykoı 
(Beykoı), Paıab•bç• (Paıa baltçe)1 

Anadoluhlaarı ( Aoadoluhlurı ), 
Rumellhiarı (Rurnelihlıarı), Emin· 
önO (Aıop Mlnuyan), Şltll (Halk) 
Beyotlu (Tnkılm, Beyo~Ju), Galata 
(Mitel Sofıoa1adiı 

Yalvaçta yeni yapılardan biri 

Yalvaç Yeni 
Yapılarla 
Güzelleşiyor 

Yalvaç, (Özel) - Burada ıon 
yıllarda bir yeni yapı f aaliyetl 
göze çarpmaktadır. Bir .çok yeni 
binalar yapılmaktadır. Yeni bina• 
lar kArgir olarak inta edilmekte 
ve pllnlı yupılmıktadır. Caddeler
genişlemektedir. Yalvaç her gtlo 
biraz daha gOı:eJleımoktedlr. 

lf. 
lğlrdir gençleri buraya ıef. 

mlşler bir mftaamere vermlfler, 
bir do maç yapmıılardır. 

Bandırmada 
Orta Okulun Kapanacal'ı 
Haberi'Teesıür Uyandırdı 

Bandırma (Ôzel) - iki yıldan· 
beri huıuıl olarak idare edilen 
Orta okulun bu yıl klllttlr bakan• 
hiı idaruin• ıeçeceil umuluyor· 
du. Fakat okulun kapablmaaı ka· 
rkrlıştmldığı du,.ldu Ye bu ha• 
ber bUyOk bir te.,ılr ayandarcb. 
BandırmAhlar okulun KUltllr ba · 
kanlıtı ldareıine ııçmealnJ . •• 
kapaıılmamaımı rlca etmekt .. 
diri er. 

Bursa Şoförlerl De Bir 
Tayyare Alacaklar 

Buraa (Özel) - lıtanbul fO

förlerioin ayda bir lira vermek 
ıuretile bir uçak alacakları ha· 
beri burada ligi ile karıılan
mııtır. Bursa ıoförlorl de bu yol· 
da bir teşebbUı yapmıılardır. 

Adapazarında Hıl 

Adapazarı (Öıe1) - Uray ta• 
rafmdan güzel bir ıebze •e mey• 
va hali yaptırılmaya baılamlmıt-

Köyde Akçaydan ıolen ıu ile ,----------..J tır. Yapı Uç aya kadttr bitecektir. 

insanın 
Samimiyeti 
Nasıl Anlaıılır? 

Bir genç için en bUyOk m .. 
ıtle, kendl11lnl aeYdiğlnl zanaet
tlif ademıo sevgisinde samimi 
olup olmadığını anlamaktır. 

Her erkek her rast gelcUjl 
kadına aynı sözleri slSyler, ayna 
iltifatları yağdırır. Bir kızla heı 
tanııan erkek onu sevdiğini, &ltl .. 
clye kadar da seveceğini aö,,le't 

Peki amma, bu ıevgioio ate 
çUaO nedir? Ve bir kııa aevgi~ 
den bahıeden bir gencin hlıleri~ 
deki 19mimlyetl nHıl 6lçmelidlr ? 

Her aenç bu suallerin cevab~ 
buluncaya kadar, tereddnt, şllp~ 
Ye azap içindedir. Sever, aevdlll 
derece ıovilmek later. Fakat ka,. 
ııııadaklnden emin detildlr. 

Blaadan A. Ozan lmıaslle m•~ 
tup yazan genç. kızın da derdi 
budur. Bir aençle sevlılyor, faklt 
erkelin sevalslndon emin değildi&'t 
Emin olmak için ne yapsın 1 

Zeki bir kız için birçok Glç• 
lor •ardır. 

Erkeğin kh:a karıı aldığa ... 
ıiyotler, yaptığı teklifler, ıöyledl 
ğl sözler, onun niyet ve dlltl 
celerlnl okadar açık bir sure 
meydana vurur ki, hassaa ve H 

bir kız nftdlren aldanır. 
Aldananlar, safdillerdir, alda'~ 

mak ye--fnanmak ihtiyacında ola.
ladır. GönUllerinizl tam verm~ 
den evvel, karıınızdaklnln g8Dl3 
nD muayene ediniz. Eğer ora 
alze ayrılmıı blr yer oldujua 
16rUr1enlz, o vakit ona ıar1hD11: 

lf. 
V anda S. O. S. 
Bekledlttnlz kızın ıon me!R' 

tubu bir nevi uzaklaşma lıaretldW; 
bu kaz, mektebi bitlrlnclye ~ 
alılnle bağh kalmayı fa1dal 
bulmuı. Hayatını kazanmaya h-., 
layıoca alıden ytlz çevirm•J• 
kalkıımıı. Bunu daha fazla belılı' 
lımek bir az daha uzaklaım ..... 
Hbebiyet vermektir. Bence ... 
hal evlenmeyi teklif ediniz. R .. 
dederae, mahkemeye müracaa• 
ederek tazminat lıteylnlz. 

* Eekltehirde Ü. B. 
Bu ıenç im aizl h&lA H"!!Gfp 

Fakat ıize itimadı yoktur. ~ 
eleyl halletmek için ona reı~ 
iıteyiniı. Hem alz dertlen ~ 
tulmuş, hem de onu ıupheclel 
kurlarmıt oluraunuz. 

Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından 

TEYZS • 

Cuma 

(*) 

anari•( Parmak iltiha6ı 
llaa1•n•bane1e relen bir hula• 
bat parmatındakl atndan ı:ka,.t 

ecll1ord•· 
Geee,t uykuıus r•tlrmlf. 
derece at•tl •ardı. Baıı atrı1or ... 
Sat parmatındald •trı kolt•k ..... 
n• kadar dna• edi1ordu. 
Çamatır yıkarkea lıq par..k 
tar••i• sodeltnen n kanayan .. 
kadın hHtamda bakımııılık )G& ... 

den cerahat toplamıı H (Panarlı) 
meydana gelm"ttl. 
Tentllrdlyotla bu atnyaa Jerl t9-
•lalediaı. Soara açtım. 
Panaıman yaptım. 

On ıllnde iylleıU,ve tılerlne batlaA 

(*) Bu notları 11 .. ıp •klayıoı:ı, , ..... 
ı.&r albtlm• yap19brıp kollekaiyon ,.,
nıs. Sıkıntı samanınızda b11 notl ır Mr 
clektor 1r1ı.ı lmdadıaıaa yetifabU,r. 

~--------·------"'!'! 
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Para Eksiliyor 
emnuniget 
rtıyor 
Son yapılan lstntlıtlklere göre 

d Almanyada iıçl 
A:m.~nya a. haftalığı 1929 se
lşçı ucretlerı nesine göre yarı ya 

rıya azalmıştır. 

Resmi istatlıtlkler, haftalıkla• 
rm nzalmaaının aşağıdaki ıeyrl ta• 
kip ettiğini gösteriyorlar. 

1929 da ortalama hesapla 
bir İfÇİ haftada 54 mark alırken 

1933 de 35, 1934 de 22,50 mar• 
ka dt: şmUştUr. 

Vergiler ise buna zıt olarak 
artmıştır. 1929 da % 13 kazanç 
al nırken 1934 de hu nisbet 
0o 17 yl bulmuştur. Bugün Alman· 
~·adn en çok haftalık alanlar 
demiryclJarı iıçilerldir. Bunların 
Haftalığı 35 marktır. En az haf· 
talık alanlar da çiftçi ekıprldlr. 
Bunların 10 marktan ziyade haf· 
talık aldıkları görUJmemlıtfr. 

Bununla beraber Almanyada halk 
avziyctir.den memnundur. 

~ 

Fransız polisi geçenlerde te• 
sadUfen bir araştırma yap-

rdr11 o mıyan • • • d U ı 
n / tıiJ vakit bir ser-

ıerının evın e y z 
paralar bin franbk sahte 

madeni para bulmuş, sonra bu 
pnralardan 50 bin franklık bir 
miktarının piyasaya ıllrUlmUı 

olduğunu anlnmııtır. Yalnız bu 
sahte pnraları bulup toplamak 
henUz mümkün olmamııtır. Anla· 
şılan halk bunları bile bile kul• 
lanmaktadır. 

• 
L izbonda, bir IUks otel açmak 

iıllycn bir dilenci tevkif 

Otel açmak edllmft ve sokakta 

1 1. dl dilenen bu adamın 
1 ıgen • bir milyon frank 

lene/ aerveU olduAu an• 
laıilmışhr. 

········-···-·································-······· .. ···· Japon SU Bakanı 
T o ki o, 5 ( A. A. ) - Klwaahlma, 

ıU bakanlığı makamını rumen işgal 
tmi9tir. -

O en iyi fıklrlerlnl ıade Ye 
temiz kelimelerle anlatır. As 
konuştuğu zamanlar en hassoı 
olduğu zamanlrdır. Onu o kadar 
öğrendim kil 

Eşref Bey orljinalitesl olan bir 
•dam. DüşUnceler;nı va duygula· 
rını en iyi yerde belll etmenin 
Yolunu biliyor. 

Bu sabah heyecanlı o!duğum.u 
gördüğü için bana karşı adeta 
talim bir baba rolO yapıyor. Hak· 
kı da var. Onu bir az yumuıak 
bulsam •• 

O sekiz buçuk tlrenlne yetlıU. 
Bana öyle geldi ki bu on bet 

iUn ve on heı gecenin tarihi 
llrlık durmllftor. 

Önceden duyulan vak'alar, 
belki de eski Omltsizliklerin, eski 
lcırgınlıkforıo verlm.ldir. Ne olursa 
olsun. Ben hayatıma yeni bir 

htun ay doğacağmda şüpheliyim 
•rnrna bu kuşku beni korkutmu· 

Yor. ÇU.:.kU bu on beı ıUn bana 
>"eler. 

* Derle.t ki ıaade • ıibl 
lar da birbirini kovalar. 

ac1-

SON rrosrA 

ABİCI TELGRAFLAR 

F orida Sahillerinde Binlerce Kişin· n 
Akibetinden Haber Yok 

Uçaklar Her Tarafın Yıkıntı Ve Ce-l"'""M~~ırd·a·;--··-----·-... -.. 

:.:~~~":~r:ıf~~~~~((/ıuj_un_u Bildirdiler 1 UçL~:~aBir 
oldutunu tahmin etmektedir. 

Kaaırga, timdi Gaorıe lıtlkam•· 
tinde daha aa kuYvetle Hmektedlr. 
Harap oJan b61ga tı:erlnde dolataa 
uçaklar her tarafın 1ıkıatı Te ceHt• 
lerle dolu oldutuau hab•r Yermektd· 
dir. Trealer doludur. YoJJar kullmir 
tir. Haaar birkaç mllyoa tahmin 
dihnektedir. 

Saint Petenbur• balgeai, aı 
sarara maruz kalmııtır. 

Jackıonville, (Florida) 5 (A.A.) -
K6ya b6lgeal aballıindtD binlerce ki· 
§inin akıbati hakkıada henaz hiçbir 
h bar alınıı.mamıthr. Bu b6Jga, FJo
ridadan ıonra uıanan klçflk adalar• 
dan mtıtefftkklldb. 

MUaakelAbn lnkıtafndan 6tlrll 
mOphem gelen rtımi raporlara g8re 
ölU miktarı 200 O geçmemektedir. 

Fırtına çok genft alanları harap ı 
etmittlr. 

Bulgar· Yunan Dostluk 
Kurulları 

Sofya, S (Özel) - Burada bir 
Bul1rar • YunBD doıtluk cemiyeti ku· 
ruldu. Atinadakl doıtluk cemiyeti• 
nln teıebbilıO lzerine bu ayın sonla· 
rınn doğru 80 kitilik bir kafile Sofya• 
ya gelecektir. Bunların crHında önemli 
aiyııaal tahıılar da bulunacaktır. Teı· 
rin ayında da Yuaan ba9kanlarının 
Sofyayı aiyaret edecekleri bi1dirll• 
mekt•dlr. 

Yugosl vyada 37 Haydu
dun Muhakemesi 

Sof7a, 5 ( Ôzel ) - Belgrattan 
•Zarya,, gaut11ino blldir.lldlğlae göre 
Yugoılnyada birçok cinayetler ltliye· 
rek ıoyiunculuk yapın 37 haydudun 
Yııgodlna mabkemuinde davalaru1a 
bakılmıya batlanmııtır. Buraya getl· 
rUen ıabltler 300 O bulmuıtur. 

110 Yolcu Kurtarıldı 
Miami, 6 - Karaya oturmuf o]an 

Diıcl• .... atıl yolcularuadan 110 •• 
tayfuıadan 54 kiti kurtanlmııtır. 

Eıref Beyin Jeneve dl>ndUğU 
gllnUn akşamı beni telefona ça· 
ğırdılar. 

Bu muhakkak o idi. 
Bana aktam telefon edeceğini 

ıöylemiıti. 

Koştum. 

Onun ıeılnl duymak bana 
teselli verecekti. 

- Allo .. 
Busea. Imkinı yok. Fakat evet. 

Ali Sami Bey. 
VUçudüm taş keaildt Konu· 

ıemıyordum. 

O lsviçreye döndilğUnU, eğer 
( Caux ) dakl istirahat zamanımı 
uzatacaksam kendisinin de yanıma 
geleceiini iöylOyordu. 

Ne cevap \'erecektim. 
O burada! 
Bu on bet gilnlOk cennetime 

onun ayaklarını değdirmek.. Bunu 
yapamayacağım. Verdiğim cevap 
ıu oldu ı 

- Yarın geliyorum. 
Bize ne oldu yarabbi.. Cen· 

netten yere atılmak için ne günah 
işledik. Sevişmemiz. kababatsa 
insanlara SOYglyi nedeD duyurdun 
Alla hım. 

General .Kondllla 

Yunanistanda : 

Rejim Meselesi 
Çatallaştı 

Kondilia, istediği Olmazsa1 

Kabineden Çekilecek 
Atina, 5 ( Özel ) - General Kon· 

dilin . gazetecilere nrdlkl dlyevde 
baıbakan kaplıcalardan d8adGkten 
•onra ır•noyun kOnilye bırakılmasını 

lıter n bakanlar heyeti 11• ahali 
partiıi çoğunluğu da bunu kabul 
ederse kendiıinlo fikirlerini 6:ıkl\r 
olarak ileriye ılHürmek üzere kabl. 
neden · çtkilecetini ıliylemiİtlr. 

Ba9bakan pazorteıi bekleniyor. 
Salı günü de General Kondlllı Mora 
yarım adasındaki Kilinlı kaplıcalarına 
gidip bir mftddet i.tirahat edecektir. 
ÜzUmcUler OUrUftUIU Gösteriler 

Yephlar 
Atina, - Kelemabıdan blldlrill-

Ademin ıırkasınd~-0Havva da 
cennetten iniyor. 

Bu karlı çam ormanlarında, 
ne leziz bir bahar hayatı vardı. 
Biribirinl tenımıyan, her biri bir 
milletten, bir cemiyetten gelen 
insanlar arssmrla dedikodusuz, 
kedersiz, g6renekıiz, kendi hava• 
mız, kendi heyecanlarımız içinde 
ne tatlı yaşamıştık. 

Burada iman kalbini kutkuya 
düşürecek bir ıey yoktu. 

Bu (Arzı rncv'ut) kim bilir ne 
'bUyllk ıevgilerl çamlarının al· 
tında beslemittir. Fakat ne olıa 
mev'ut olan her ıaadet gibi en 
heyecanlı H\'gilerl de kemiren 
bir kert f8r. Bu kurt tıpkı cinı 
ağaçların özünden kendi kend;ne 
peyda olan ve için için çürüten 
bir kurt. 

* 
•.. Valizlerimi haı:ırlarken gHz· 

lerim yaıarıyor. 

Mektebe çağırılmıt yaramaı. 
bir talebe gibi ayaklarım geri 
gidiyor. 

Gideceğim gün kar durmuş, 
fırtına kesl'mişti. 

Buranın en hoıa giden karı 
ayaklarımın altında gıcırdıyor. 
Gök duman rengi. Skilerle ok 
gibi kendilerini kapıp koyve· 
ren ihtiyar Amerikn lılar, çocuk 
ıtlbl ııçrayan, atlayan ytı ş'ı lngl· 
liz kadınları ve dört k:şiıik dağ 

lıecaire 5 (A.A.) - Bakanlar ku· 
rulu ıtarafındao onaylancn ye Taana 
glSlüntiA iıletllmeaiyle llıfü olaa pr-0j• 
Mıııra yıllık bir para ödemek ıartilo 
Sudana, ıröliln yUıde 10 undan latifa· 
de etmek hakkını Yerm•ktedlr. Bu 
nlııbet; ihtiyaca göre, yll&dt- 50 ,ı bu· 
la bilecektir. 

Bir baraj yapılmaaı Ye bç taraflı 
blr antla11na imza e!ilmeıi lçln bir 
kom1te teıkil adilmittll'. 

lranla Irak Anlaştı 
Şehrlmia lran Konaoloılutundan 

aldığımız bir tezkerede Tahranda 
fra. • Irak devletleri mGme11illeri 
araıındaki görOtm•lerde muvafakat 
baaıl oldufu, fakat lkt devlet Dıt 

Bakanlannıa Ceaeneye hareketl•ri 
Uz.erine mukavele aktolunmuının 

mOmk'On olmadıtı bildirilmektedir. 
Aynı teıkered• ibtillfın halline 

dair mukavelenha Ceanre'de tanzim 
edllm11in• lki dnlet Dıt Bakanı 
tarafından munfakat olundutu llb• 
•dllmektedir. 

Bir Vapur Daha Çarpısb 
Marııilya, S (A. ıA.) - Doriç adın· 

daki İngilia Yapurundan ç•ldlen aıa• 
ğıaakl imdat tolgrafı alınmııtır ı 

"Doriç, çarpmıttır, S. O. S.,, 
Dorlce'in lhanıl gemi ile çarpııtıtı 

mn'üm değildir. 

··-··········--········ ... ·············•··········•········ 
yor: Geçen pazar günll ylJayetln bir 
çok kaanba\arında küme knme Q:r.üm• 
cüler ell.,lnde tuttuklnrı kara bayrak
lar lıerlnd• " kabrolaun lıtibdat, 
3,600 { bu rakkam Qzilm için latedik· 
teri fiattır ) ya'hut aıum ,, ibareleri 
1a:r.ılı olduğa halde ıö teriler yapmıı· 
lardır. Bu gösteril•rde toplanan abaU 
haklarını atıncaya kadar mücadeleye 
dnıım Umly• karar nrmltlerdlr. 

G6eterl yapaıyan dlQ'tr kaaaba· 
lardaki OzGmclJer de bu kararları 

kabul ettiklerini t•lirafla bildirmlı
lerdlr. 

Ylrınl dört ıaat dnam edecek 
genel bir rreY yapılmUIDJ deroetJn 
rnerkealne teklif etmlttlr. 

kızaklarma blrlbirl UstUne yUkle• 
nerek yıldırım ıılbl bayırlardan 
kayıp inen genç kızlu vı deU. 
kanhlar. 

On beı gDn ben de bu karlar 
Ustunde kaydım, sıçradım, dOı· 
tüm ve geceleri bu can verici 
kıt sporunun can alacı zevkini 
kana kana tattım. 

On beı gUn ve on bet gece. 
Buraya yataktan yeni kalkan 

dlnlenmeyıa muhtaç bir basta gibi 
gelmiştim. Fakat ıimdi haata 
gibi ıidiyorum. 

KbçUk defterimi ve en lAzım 
ıeylerimi içine yerleıUrdiğim el 
çantamla lıtasyona gidiyorum. 

Çantalarımı gönderecekler. 
Şimdi bir gece <hıce biten on 

beş gilnlük hayahmla bu gece 
baı'.ıyacak eski hayalımı dUıünU· 
yorum. Bu dönüt, bana Ali Sami 

. Beyin meıhur ıeyahatlerinden çok 
ağır g•ldi. 

Evime bir günahkar kadm ola· 
rak dönüyorum. 

Bu on beı günlUk hayatım 
benim için bir glinah değil, belki 
ibadetti. Bu iki haftalık ömrlim 
on dokuz yılın ilk yeıeren ve 
çiçeklenen baharı oldu. Eğer ce· 
miyet bunu gUnah sayana ceza• 
sını çekmeğe razıyım. 

Dağdan iniyorum. 
Cennetten iniyorum. 

Noreye Serendib'e mi? 

Sayfa 5 

:fi::"· o ·o N · •·· •'\ .,,.. . . 
... ~ •:. _ .. 

afatasından 
Kase 

Şeyhliktea tahlığa geçen Safevi 
lsmail T-ürk, hem. ,air bir Tiirk oldu· 
ğu halde mezhepçiliği milliyelç ilkten 
Oıttin tutuyordu. Sa~ında ve ıo'unda 
oturan kandao' arl le boğufup duruyor· 
du. Bu ardı araı kesilmez, ıonu ge ·• 
meı yerai:r. T• gerekalı aaldarııtar sıre. 

•ında Özbekler sultanı Şeybek hıınla 
da çarpıftı. Han, yaman bir TGrk,O. 
Şeyhlik kllllbını tahhk tacile değ ı· 
tiren bu kabana ı ğmaz po!etikacıyı 
kötQ bir duruma dft1ürm01t0, ezmek 
Ilı.ere bulun uy ordu. lımaili, pos• 
tun elden ildecejini au.nce 
kör kılıcı kınına koydu, keııkin :r.ek'· 
ıını itl•tmiy• koyu' ' u, ıav2 9 alanın· 
dan kaçıyormUf aibi gÖrÜnerclı. Önce• 
den hazırladıQ-ı pusu yerine kadar 
çekildi ve b"rkaç bin atlı ile ardına 
dtıten Şeybek Hanı orada elll bin 
atlıhk bır ordu ile çevirdi, öldilrdü. 

Fnkat hıncı büyilktn, kaı.n nC:ığı 
aaferle de yatıımamııtı. Bundan ölOrü 
erce aı.nu, olan düımanının batını 
kestirdi, kafa tasım temiı.letU, elmcı· 
lar ve zOmrütlerle donattı, kendine 
tarap k4sesl yapb 6 'ünceye kadar 
itret ıofralarında onu kullan d ı. 

Böyle bir İfİ Jımailde.n 1987 yıl 
önce Çin imparatoru Juan Vani'da 
yapmııtı, Konfoçyoaun kafa t n ıı 
onun tarafından klee biçimine konul· 
mu9tu. Fakat imparator, bUynk fey
lesofun kafasını, tahkir için, bu hal• 
lcoymuı değildi. Dini bir saygı n 
derin bir ıcTiİ ile Konfoç7oıun ka
fasından bir kbellk bir parça ayırt
mıftı. o. akıllara ıaşkınlık verecek 
kadar <akıllı o!an bGyük feyleaofun 
kafa tasından ıu içerse lıLendl aklının 
çotalncatıoa inanıyordu 1 

Çin tahtında birçok d•Ritiklikler 
oldu, .ayıaaz anlaleler ve hatta TGrkler 
o tahtı ele geçirdi. F'ııkat Konfoçyo• 
ıun kafata1ından yapılma taaı, bOtOn 
o denimler i"lnde Pekin aarayındn 
kayboiınıdı, 1842 yılına lcadır kutlu 
bir nesne g!bi koruDdu, har: '.nede 
muhnfaza edildi. Şimdi de, Son Poı• 

tanın yaıdıjtına gGre blr lnıiliz alluinln 
•linde imio, londrada bulunuyormuı! 

2412 Jatında o\nn bu kafe.taıından 
bozma kasenin kmlıp bozulmadan 
foglltereyı kadar yolculuk yapabil. 
mui hayrete ve Şah lımallln 425 yıl 
önce Şeybek Hanın kafaaından yap-
tırdıaı •lmaah kAaealn yerind:. 
veller Hmeal ı.. ibrete deter. 
fyi dtl9Gnct n temls kalp ile 
yapılan ldhO iıler bile - fnırilteredekl 
fU kbe srtbl • lğrenUmeden ele alını· 
yor, korunuyor. Aynı cinıt•a olan 
baıka lıılr cHr İH • kara n ı.ata 
amellerle yapıldıtı lçln • ortadan 
kaybolup gidiyor. 

YOrek temfılı,ti, ruh temlzliQ'l 
kadar lcutlu, tu f&al bayatta ne 
nrdır ki? M. T. Tan 

Acaba cennettek: memnu 
meyvayı yiyerek her biri b :r 
tarafa atılan Ademlt Havva gibi 
bir gUn gelip tekrar buluıacak 
mıyız. 

Tarih mi yaııyoruz. 
Ş.urum -bir noktada duruyor. 

* Annomln ııovlmll yU:zU Aa 
Sami Ba}Jo alnıi ••e hilekar göz· 
!erindeki mürailiği kapatıyor. 

Bu dağ Hyahatl ban yalnız 
annemi ö:r.letmif. Onu da Jenev'e 
geldikten ıonra hisuttim. 

Ali Sami Bey hastAlığıma ait 
UzUnlfilerini tUccar dili ile anlat
bktao ionra meşhur Prag seya· 
hati hakkında da izahat verdi 

Beni inandırmak i~ln birçok 
IU:zumsuz tafsilat aaydı, doktU. 
Ona Prag yerhıe ( Parb ) ~ git· 
tlğini ve bunu ispat edebileceğimi 
ıöylemadim • 

Niçlrı &Ö) layecektim. 

Söylersem ne olacaktı? 
Kendini müdafaa edemiyecek, 

mlişkUJ mevkie dUtecekti. O 
zaman \'&Zi_yeti nasıl kurtaracaktık. 

Zaten şimdi kafam o kadar 
dolu ki bunu dUtünemiyorum bile. 

Annem beni biraz değişmiş 

buldu. 
lsHrahah ihtiyacım olduğunu: 

doktorun ıUkfınet \e irıivn tav• 
ıiye ettiğini Ali Samiye söyledim. 

Onun en hoşuna gitmİ) on şey. 
(Aıkası var) 
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1 TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERtJ Ôzüm Piyasası 

Paktı Ve 
Bulgaristan 

Son günlerin önemli siyaaal hldl
aeleri arasında Balkan paktrnın da 

Italya Donanması Ve Nakliye Dü~ ~~~~!!!~iyg:emıı 
Bır Toplantı Yapıldı 

genlt bir yer kaıanmıt oldutunu 
göröyoruı. Balkan paktı, dünya sul-
hfinUn kuru'utu n yDrOyll91l iizerinde 
muhakkak ki btlyük tesirler yapan 
önem:i bir sulh eserid ir. Dört Balk.n 
devletiain elele vermesile vücut bulan 

Gemileri Adalarda Toplandı t~~:~:i~~~:.i~!f.:ffü; 
bu pakt. yalnız Balkanlarda yegane 
sulh amıli olmakla kalmamıı, bar ıcıl 
tesirini Balkanlar dıtında da ıöa
termİftİr. 

Türkiye, Yugoslavy11, Romanya ve 
Yunanistanı. sulh yo!unda bir araya 
ıetirm if olan Balkan paktı, harp 
tehlllcelerlnin önüne geçen, Balkanla
rrn bu kuvvetlillğinl ispat eden n 
kuvveti gün geçtikçe ziyadeleıen bir 
varlıktır. 

Aşkere Çağırılan Rumlar 
tana Kaçıyorlar 

Yiınanis-

Son ıüolerde Sofyadao akHden 
aeslerden atre11iyoruz ki, Balkan pak· 
tının aJtında imzası bulunan devlet• 
lerin komıusu olan Bulıariıtan da 
Billkan paktına rirmek erılnlitinl 
göstermektedir. 

Bu da iıpat ediyor kl Balkan pakta 
aatlam, kuvvetli ve yalaız ıulb lçla 
kurulmuf slyaaal blr mOe11eHdir. 
Böyle bir ıulb mlleuuealnde kom9u• 
muz Bulrari•taaıa da hlaae Ye yer 
aahlbl olmas ı nı, barııaever Ttb)dJ• 
elbetteki Hviaçle kartılar. . . ... ·--- .. '.,. ···- ---r- ...,. 

Atatürk 
Heybeliadada 

Cumur Batkanı, Bat· 
bakanı Ziyaret Etti 

C.mur Batkanı Atatürk din 
aqam yanlannda lobakaoı ŞükrüKaya 
olduğu halde Heybeliadayı ıerellen
dirmiıltrdir. 

Cumur Batkanıoı, lıkelede, Bat· 
bakan İsmet lnönll kartılamıı n 
beraber lsmet lnönlDlu nine sl&
miılerdir. Heybelllller AtaUlrkU coı· 
kun 11vinç tezahürlerile kartılaouı· 
)ardır. Cumur Baıkanı ıaat 20,30 da 
Heybeliden alkıwlar araıında aynl
mıılardır. 

Bir mtiddıltenberi dlvlırladeD ıa· 
hataız bulunan Batbakan lamet İoö
oUnlln ıtamamlle iylleotiğlni ıeTinQle 
durduk. 

* Genel Kurmay Batkam llaıeıal 
Fnıi de dün B1tbakan lamıt loö· 
nttnü Heybelide ziyaret etmi9tir. 

1 . 

Çerez Kablllnden 

Her Zaman l!llmdel 

it"öi.aeyiii-ikiftcrc;;i;·9;ro·9 ... I· 
F1rtınall Geçti 

ltalyan Murahhası 
Solonu Terketti 

Cenene, 5 (Özel)- KonHyln 
ilk toplantııı tatil edildikten 
ıonra ikinci toplantııının ged• 
kecetl sanılmııta. Halbuki umumi 
kanaat hilAfına bugün öğleden 
ıonra da•et adildi. 

Cenevre, 5 (A.A.) - Uluslar 
aoıyetesi konHyi akıam 1aat 
19,25 de toplanmıı ve Habeı 
deleıHI Jeıze aöz almııtır, Ha· 
bet delegeıl ıöz alır almaz ltal· 
yan delegeleri celseden çekllmlr 
lerdir. ltalyan murahhaıı Alolıi · 
konHybı toplanbıını yarıda hıra• 
karak dııarı çıktıktan ıonra 
doğruca otele giderek Muıolini 
ile telefonla glSrlltmUttUr. 
Hab•t Delegealnln Sözlerl 

Cenevre, 5 (A. A.) - Konıe
yin buatllnkU toplantı11nda ltalyan 
muhtaraaına hlkftmetinln cevabını 
bildiren Habeı delegeal mudafa• 
Hını ulu1alar aoıvete1I pakbna 
latinat ettlrmlt •e harbin önUn• 
ıeçmek için bir teklif hazırlamak 
tlzere kon1eyla bir kaç llyellk bir 
komite taıkll etmaalal lıtemlftlr. 

Habeı delıgHi ltalyanın itti• 
hamlaranı tiddetll bir liaanla 
protoato etmif ve demlıtlr kiı 

"ltalya memleketimi daha iyi 
~ ~ 

Uzlaıma için Bet Ki· 
. tillk Bir Komite 

Seç il dl 
Cenen-e, 5 (A.A) - Kon1ey 

toplant'81nda bir uzlqma for
mOIG bulmak lıere bet &yelik 
bir komite Hçmlıtlr. Bu llyele
rin araaında B. Eden Ye B. La· 
val da bulanacakti,. 

aoymak için onu lekelemek iıti• 
yor. ltalya Habetiatanı kanun 

' harici tutmakla bizzat kendlıl 
taahblltlerinl lhlll etmit bir vazi
yete dDıllyor. ltalyan Habeıls-

------------ . tanla mlaaYat aaJreaiade mllıa• 
AbdOliziz devri ricalinden Hüaam kerede bulunmamak için kendin-
efeodi hasiıliği, pintiliği ile meı· de feYkalbeıer bir Yazlfe teımsll 
hurdıı. Yükaek mertebelerde bulun· 
duğu n bol bol maaılar aldığı ediyor . ., 
halde, derler ki, geceleri nind• bir Hllkümetln taahhltlerine aa-
tek yağ mumu ile oturur ve sıhhate dık kalacaktır •e uluslar aoıye-
nafidir diye ıade ıuya çorba teline ıtıveni Yardır. Konıey 
içermiı. pakhn 15 inci maddaal mucibln· 
Sadare• Mü•'eıarı Rıfat Pata Zade ce uhdesine terettllp eden me1u-
Rauf Bey de inadına mütrifmiı. 
Şimdi kültür direlı::törlüğll olan llyetl takabbOl etmelidir. Ve onun• 
konağında her geoe ziyafe,ler *erUp cu maddesinin hakiki deierinln 
eder, HZ alemleri, içki llemlerl ne olduğunu bildirmelidir. Kon• 
yapar, &Yuç a•uç para barcarmıı. ıey tecaYllz tehlikeaini durdura• 
Bırgüo, beraber otururlarken, Hü- cak tedbirleri alma:ıdır. Habeıla-
aam efend•, Rauf Beye naıihat tan ıizden soruyor: 
edecek olmuı: ''Bu kOçOk memleket, paktın 
- Birader! senin .bu gidiıin ıidit hilkUmlerine raX-men tehdit edi· 
deği l.. bu israfla halin neye vara· • 
cak1. Beaim gibi yaıamaya alış· Urken, k•ndi talilne mi bırakıla· 
una! caktır? korunu:mayacak mıdır? 
Di}·ince Jl.auf Beyı . ... · · • · --· · · ._. ••· · ·• .. · · · · · · • · · · · · -Fransa ltalyadan YUz 
- Adam Hn del demiı; helı pa- Çeviriyor 
ram tiikeoıio .. ondan sonra aenin Londra, 5 (A.A) _ Manchea-
gibi yaıam .. k, tabiatile her zaman ter Guardilm aazeteıinin yazdı· 
elimde olacaktır 1 • 

ğına göre, Fran1a hükumeti Lon• 
Tı/lı 

........ :;:ı.tı • .. • • • • • .. • • • • • --- · - - . .. 

Bir Mısır Tayyaresi 
Geldi 

Mısır Ayanmdan Yahya pııa· 
nm oğlu Ali Yahya, refika ıı ve bir 
arkadaşı ile Mııırdan tayyare ile 
tehrimize gelmiştir. Tayyare Kon• 
ya ve Adanaya uğrıyarak Mısır· 
dan 12.5 saatle ı•hrimize gel· 
mlıtir. 

draya bir nota vererek Ha beş 
işinde ltalyaya kuşı zecri tedbir· 
le-r tatb.kahna ftt irak edeceğ;nı 
fakat lngilte renin de be :-ızer bnl· 
lerde Fransayı aynı suretle tut· 
mayı taahhüt etmesi lazım ge!di· 
ğini bi '. dirmiştir. 

Gazete şunu ilave ediyor: 
Fransa için Habeşistanın is

tikliıi AYuıturyanmkl kadar e• 
heımmiyetli değildir. 

' 

Atine, 6 (Özel) - On iki ad•· 
larden kaçıp Slseme gelen yer· 
illerin v•rdlklerl malQmete gö· 
re yanlarından asker dolu bir· 
çok nakllye gemllerl bulunan 
ltalyan zırhhları Leroa edası· 
nın limanında toplanmakta
d1rlar. Bu ada tabii durumu 
dolayıalle ı,gallndenberl ltal· 
yan donenmalara için bir Ussu 
bahri gibi kulle•nlmakta idi. 
Buraya ltalran gemllerlnden 
ba,ka htrhangl bir vaaıtan ın 
yana,ması menedllmlf ve pek 

,ıddetll tedbirler ehn11u,11r. 
&on Vaziyet 

Atine, 6 (Bu 1&hah 1aat onda 
6ıe1 aytıırımız telefonla bildiriyor.) 

Italyan donanmaıının on 1.kl 
adalarda toplandığına, adalarda 
tahkimat yapıldıiına ve yerlllerln 
ıllAh albna çaimldıtma dair 
yolcuların verdikleri haberleri bura 
gazeteleri büyllk yazılar ile ilin 
ediyorlar. Reaml kaynaklar bir ıey 
ı6ylemiyorlar. Alacağım yeni 
haberleri bildirecej'im. 

' ' ltalga A•la Anadolu 
Kı.uıları11a El Atmayı 

Düıünmemiştir .,, 
Roma, 5 (A.A.) - latlfanl 

ajansı bildiriyor: Journale Dltalya 
Geneve gazeteıl ltalyanın meşru 
geniılemek ihtiyaçları hakkında 

yazdıiı bir makalede Anadoluyu 
telmih ederek bu toprakların da 
ltalyanın fazla nllfuıunu alablle
cejlnl ı .. ret ·etmektedir. 

Glornale Ditalya, bu yazıdan 
bahaederek diyor kiı 

Şura•lm hemen •&yla1alim ki, 
ltalya aılA Anadolu kıyılarına 

el etmayı diltilnmemiıtir. Bu top
raklar hiçbir veçhlle Habeılerle 
kıyaa 16tOrmez bir uluıa aittir. 
Ve ltalya TUrklyeye 1&mlmi Ye 
emin bir doıtlukla hatlıdır. ltalya 
tllrkiyenln bütlln hukukuna ve 
egemenliğine ve toprak tamamlı
tına hllrmet eder ye onunla ikl 
taraf için faydalı ve tam bir 
hukuk ve durum mU1&vatına da· 
yanan Amlml tatrlld mHll alya• 
ıa11 takip edebilir. 

iki Tarafta Harp Hazırlıkları 

ltaly a Ve Ingiltere Emni
y~t Tertibatı Alıyor 

ltalya 300 Teyy•r• Daha 
Gönderiyor 

Roma, 6 ( Özel ) - ltalya 
laa•a mOateıarı ıeneral Volle, 
Habeıiatanla ltalya araıında bir 
harp zuhur ettiği takdirde, ltal• 
yan laaYa kuYYetlerlnln Şarki 
Afrikada oynıyacakları mnhim 
roll izah etmlt ye demiıtlr ki: 

.. _ ~akında Şarki Afrika ya 
300 tane modern tayyare daha 
g~ndereceğlz. Bunlar Oımara, 
Zeila, Auab •• Moıadiıciıde 
tahıit edilecektir. 

Napoli, 5 ( A. A. ) - 2058 
siyah 16mlekli ve 45 ınbay diln 
akıam Gange Yapuru ile Eritreye 
hareket etmlıtir. 

12 yaıında Vincenzo Calabrere 
iımlnde bir trampetacı çocuk ta 
özel mDMade alarak alyah göm· 
leklilerle beraber gltmiıtir. 

Stıveyt, 5 (A. A.) - Son iki 
glln içinde 10 ltalyan ıemiıi 
Afrikaya atltmelc Uzere SUveyt 
kanalından geçmfıtir. Bu gemiler
den 3 O, 7000 asker ve dij'er 
7 si gereç Ye cephane taşımakta 
idiler. 

Habe•l•tan Hududa Asker 
Gönderiyor 

Londra, 6 (Özel) - Habeşls· 
tanın en muntazam askeri olan 
imparatorun muhafaza kıtaatından 
Uç bin kişilik bir kuv•et muhtelif 
cephelere gitmek Uzere yola çı
karılmıttar. 

Habeş hükümeti blitiin yOk 
vagonlarına el koymuıtur. Evvelce 
verl'.en bir emir üzerine alllhı 

olan herkeı kendi bulundutu 
yerin en bOyllk hllkümet memu-
runa mllracaat etmiı oldupndaa 
Habeıiatanın umumi Hferberliji 
ikmal edllmlı denilebilir. 

Adl1ababa, 5 (A. A.) - Ha:
bet orcluıuna menaup yükıek bir 
aUbaym •erdiği izahata 16re, 
muhtemel haYa hDcumlanoa karp 
bir tedbir olmak tlzere cephane 
ve gereçler hllkfamet merkezin• 
den batıya nakledllmlıtir. 

Meıhur Zenci uçman albay 
Juliıin. Ambo garnizonunun bat 
komutanhğına atanmııtır. 

. Habeılıtanda mevcut uçaklar 
harpte kullanalamıyacalc kadar 
eıki olduğundan Albay julialn 
uçaklaktan lıtif a etmittlr. 

lngllterenln Hazırhl• 
Londra, 6 (Özel) - lngilte

renin ana Yatan donanma11 Ak· 
deniz yolundaki Akdenlzdekl harp 
gemilerinden bir kısmı Hayfa 
limanında toplanmak emrini al· 
mııtır. Aretuza, Delhi ve DUrbaa 
harp gemileri şimdi Hayfadadır 
ve ıekiz torpito muhribi de bun· 
lara iltihak ediyor. Kolombo zırh· 
laıı da Aden'de demlrlemiıtir. 
lngillereden Hong Kon2a ıön· 
derHmekta olan kıtaat ile hava 
kuvvetler:nln hareketi durduruldu. 
Bunlar baıka bir yere gitmek 
Uzere emir bekliyor, 

Iskenderiye, 5 (A.A) - lngiliz 
harp gemilerinin burada bulun• 
ması, ahaliye bir güvenlik duy• 
gusu veriyorsa da, sigorta mu· 
kavelelerl aktı için yapılan milra· 
caatların çokluğu, halkın asabi
yel içinde bulunduğunu ıöster-
mektedir. · 

mak Ye normal fiıdı aaptamak 
amacllo ulusal bankalarm ittira• 
kile bir formol yapılmasıoı tenılp 
etmittir. 

Buglin Ziraat Ye it Bankala• 
rının lştirakile yapılan toplantıda 
böyle bir kurulun kurulmaıına 
karar Yerllmiıtir. 

Bu huıu11ta Celil Bayar, ken• 
dlılle görUıen bir muharririmlze 
aıaf~dakl dlyevi Yermlttir. 

Uzlim meselesini bntnn alaka• 
darları dinlemek auretlla incele• 
dlm. Dert eskidenberi konulmuı 
teıhlıteo baıka bir t•Y değildir. 
Bu dert kııa bir ifade ile arz 
Ye talep araımdakl mUvazenenla 
araııra bozulmaııdır. 

Lllzumıu• plya1a temevYUçl• 
rlni. ıpekUlasyonu, ortadan kal
dırmak ve arz talep araıında 
normal bir mlvazene kurmak lçla 
gereken tedbirleri almak ıama• 
nanın gelmif olduğuna kani bulu~ 
nuyorum. 

Ankara' da Bir Uçak 
Düıtü Hollandalı 

Pilot Öldü 
Ankara, 5 (A.A.) - Bugllo 

öileden aonra uçak alanında tec
rübe uçutları yapan bir Holanda · 
uçaiı bat•ı•ia iniı ııraımda da
ıerak parçaJannuıtır. Pilotu Ge ı~ 
hırt Santberg ölmDıtnr. 

Ankarll .. Zonguldak · 
Telef on Hattı 

Ankara, 5 - Ankara • ZoDf 
guldak telefon hattı dlln ikmal 
edilmlt. ilk deneme konuımall 
1apılmııtır. Hat birkaç ınoe kae 
dar halka açılacaktır. 

Bir Yunan Askeri 
Tayyaresi DUttü 
Atlaa, 6 (Özel) - Attiki tiz• 

rinde uçuf talimleri yapmakta 
olan bir a8el uçak yere düıma,. 
tllr. lçladekilerden blrlıl 6lml1t 
dlierl de yaralanmııtar. 

T 
Adalarda Tahkllhat 
Atina, 6 (Özel) - Italyanlarla 

adalarda tahkimat yaptıkları •• 
bllhaua lıtanköy ile Niılros' da 
fevkallde ve hummab bir ıekilde 
tahkimat yapmakta olduklarına 

dair ıayrlreıml kaynaklardaa 
ıelen haberler dojru tellkld 
edilmektedir. 

Yanyada YerSarsın• 
tısı, 40 Ev Yıklldı 
Atina, 6 (Özel) - Yanyada• 

blldirllditlne ıöre don ıece blı 
yer aanınbaı olmuı ve kark ka• 
dar e• yıkılmııtır. Ahali panlt• 
tutularak açık yerlere kaçmır 
}ardır. 

lpar Yatı Dün Lima• 
nımıza Döndü 

Bir müddet · evvel Adalardrı 
nlzlnde geziye çıkan ve Pireye 
giden Denizcilik kulübUnt\n lpar 
kotran dün limanımıza dönmUştlir. 

Kotra Adalar ve Marmara 
denizlerinde tehlikeli saatler ee· 
çlrmiştir. Deniz ıporcularımızm bu 
zorlukları yenerek bu seyahati 
muvaffakıyetle baıarmaları meır 

nuniyelle karşdanmııtar. Sporcu
larımıza tebrik ederiz. 
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Ziraat Bilgisi ("' J 
1 

Üzümlerdeki 
Çürüklüğün 
Çaresi 

-2 
Tavşancılda Bay Hikmete: 
Geçen yazımda llzflmlerde 

çilrUkltığün neden olduğunu, bunu 
yapan böcünün naııl yaıadığını 
anlatmııtım. Ona karşı gelmenin 
çarelerini de bu sefer anlatacak 
idim; iş~• yauyorum: 

1 - Ôdemisin kıflık yUYBll 
aamanm kabuklarınm alh veya 
hereklerin yahut da ağaçların 
çatlaklarıdır. Eğer kıflD batında 
veya sonunda lcUttlklerl güzelce 
ovalayıp bu kabukları ıoyar te• 
mlzlerseniz, buraya sığınmıf olan 
6demislerin krizalltlerini yok etmit 
oluraunuz. Hele bu temizlenmiı 
gövdelere yUz kilo ıuya 25 kilo 
( karaboya, zaç kıbrııı, ıUlfat dö 
fer) ve bir kilo zaçyağı kanıtırıp 
hazırlanan bir UAçtan da ı6rer 
lıenlz ödemlıln yııvaıını berbat 
etmif olursunuz. Şu kadar Yar 
ki sonbaharda (aralama) yaparken 
bağın içinde ne kadar çörçöp, 
çubuk, yaprak ve &teberi varta 
bunları toplayıp oldukları yerde 
yakmayı kat'iyen unutmamalıdır. 
Bunlaran kUIU toprağa ıubre 
yerine de ıeçır. 

Ovalanan ve lllçlanao hatlar 
yıkanmıt bir in88n gibi ferahlar, 
daha iyi be1lenlr, daha kuvvetli 
olur. Daha çok ve daha iyi DrOn 
verir, Bu ilAç omcalaran toprak• 
takl kirece dayaom&11nı da 
arttmr. 

2 - Bağlar budandıktan ıon• 
ra kör gözlerin altından yapııkao 
bir halka ıUrmeyl tavsiye ederler
H de bu tedbir Ue buyuk bir 
ı•Y kazanılmaz. Kurtlan elle 
ayıklamak daha çok iyidir. 

3 - Asıl mücadele kurtlar 
çıktılı zaman bunları zarar ya• 
pamadan öldUrmektlr. Bunun için 
iki ıekll vardır: 

A - Bata aorpttiğlnlı Bordo 
bulamacının beher 7Ua kiloıuna 
250 • 300 gram uranya ıehlrl 
katarak bu illcı plıkUrmık. [illa 
•• Tornoıol " kAjıdı Ilı kararla· 
mayı unutmayınız ı 

B - Yahut [ ythde on niko
tini ihtiva eden blr huliaadan 1 
ytlz litreye bir buçuk kilo nikotin 
hull1111 •• iki kilo Arap 1abunu 
katılarak hazırlanan llAcı pOıkUr
mek. 

Bu iki lllçtan blrinclıl zehir
dir. V • bu aehirJe bulaıan ıeylerl 
kurtlar yeyince ölOrier. Halbuki 
lkinciıl ancak kurtlara temas 
•dince öldUrllcUdOr. Bunun için 
kurtlar taneye girdikten ıonra 
nikotinli illçlarıo faydası yoktur. 
Şu halde kurtların henUı taneye 
ıirmediğl zamanı keatirmek yani 
Jumurtadao çıkıp henUz dııarıda 
oldukları bir ıırayı bilmek pek 
Gnemlidir. Bu da kolaydır. 

Çiftçi 
[ B• uıul n onabın geri kalan 

kıımı gelecek yuımııdadır. ] 

(*) Ziraat buıu.undakl mUıktUlerf•lzl 

'blıe ıorunuıı.. Son Poıta'aıa ( ÇUtçl ) ıl 
•: ıı.c cowap worecektlr, 
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"'-_T_a_r_lb_l_Mlsahabe : ı Kwi Me1cta1>1an 

Tarihçi lbni Haldun, Cihan- ı.ıanbuıun 
ı: 

T• K d En Güzel lmUrUD &rŞISID 8 Adası: Kefken 
• 

.gır 

Timur Emrini 
Verdi: 

" Doğru Söyle, Benim 
Hakkımda Tarih Nas1l Bir 

Hüküm Veriyor ? 

Tarih ile aı çok uğraıanlar 

'
1 lbnl Haldun ,. u Tanırlar. Tu· 
nuıta doğan bu ince zeki, he• 
yecanla hidiselor içinde yu~rula 
yuğrula, işlene işlene olgunlaıtı 

ve dolgunlaıtı, on dördilncU aa· 
rm ıonlarında ve on beılncl as• 
rm ilk 1ıllarında göz kamaıtmcı 

bir biçim aldı. 

Heyecanla hidlseler dedik, 
gerçekten de öyledir. lbnl Hal· 
dunun baıından çeşit' çeıit felA• 
ketler geçti. BugUn aarayda ise 
yarın zindanda yaııyan keskin 
ı:ekAlı tarihçi, yel önüne dUtmUt 
bir yaprak gibi yerden yere ıU· 
rüklendl, tılkeden ülkeye atıldı. 

O, ilkin F aa saray:nda kAtlp!lk 
ediyordu. Hükümdara ihanetle 
itham olunarak zindana atıldı. 

Oradan yakayı kurtarınca lspan• 
yaya ıeçti, Gırnataya yerleşti. 

Fakat rahat edemedi, yine sor• 
ıulara çekildi, delikler• tıkıldı Ye 
gUçlUkle canını kurtarıp Fasa 
döndD, yeni hUkUmdarm mabeyf n• 
ciıl oldu, biraz ıonra da dndana 
konuldu ve bir . iki yıl s;eçince 
aerbeat bırakıldı. Sarayın kuıkusu 
ve pençeal sır!;ndao ayrılmıyordu. 
Faatan uzaklaşmayı doğru buldu, 
6z yurdu olan Tunuıa geldi. 
alyaıetle uğraımıyarak evine 
kapandı, KltabUlihbar adını taıı • 
yan o pek UnlU tarihini yazdı. 

Artık lhtiyarlımııtı, yıtmit 

yaıını aımak üzere idi, Mekkeye 
ıltmek lıtedl, Mııır yolunu tuttu, 
orada kervan bulamadı, bekle
meye koyuldu. Şöhreti dlllerde 
dolaıtığı için halk çarçabuk 
kendisini tanıdı, evinin eşiğini 

aıındarmıya baıladı. Mııır Sultanı 
da onuala allkalandı, bir çiftlik 
verdi ve omuzuna bir de kadılık 
yllkledi. lbni Haldun, kadılıktan 
hoılanmıyordu. Çtınktı ıerttl ve 
hllkllmlerlle ıunu bunu gtlcendlrl· 
yordu. Bundan 6tUrll Sultan NAsır 
Ferec'!• de bozuıtu, o ihtiyar 
yaıında bir daha zindana girdi. 

Iıte o sırada ak11k Timur 
Mısır kölemenler hükumeti al•y· 
bine harp açmıftı, Suriyeyi altilıt 
ediyordu. Sultan Ferec, orduıile 
Timuru karıılamıya giderken bil· 
giıinden, tecrllbelerlnden lıtlfade 
etmek için lbni Haldunu da 
slndandan çıkarıp yanına aldı. 
Fakat Japılan aavaılarda Timur 
galip geldi, Mııır orduıu yenildi. 
Bu bozıunluktan ıinirl bozulan Sul· 
tan Ferecin birçok ıeyler yapm111 
ve o aralık Ibnl Haldunu da öl· 
dUrtmeai mUmküodU. Bundan 
ötUrll Unlu tarihçi~ kaçmayı taaar· 
ladı, ıultan ve adamları Mı11ra 

do~ru dolu dizgin ıa •uıırken o, 
geri kaldı, Şam yolunu tuttu, 
aksak Timurun lutfuna ıığınarak 
çarelerini aramıya koyuldu. 

Onun Şama ulaıtığı günden 
bir hafta ıonra Türk cıhangir de 
kal'a duvarları önUne orduıunu 
getlrmittl, mubaseraya ha.zırlanı· 
yordu. Halk teliş içindeydi, kar 

1 
ı ~·~~:1111:: 

Bir zamanlar, lbnl Haldunun zeklslle k~rtulan Şam 
1 nuıulmıya baılanmadan önce de• 
1 lbnl Haldun olmuıu. ÇUnkll kılı
f ğı pek baıka idi. Hele sarığı öbür 

Cihangir Aksak Tlmur 

ıı koymak veya koymamak .. me· 
selesi bir tUrlü keatirilemiyordu, 
söz ayağa da dUımek ilzere idi, 
iıte bu durumda lbnf Haldun 
araya girdi, Akaak Timurun ye· 
nllmez bir hükümdar olduğunu 
ve Şam kalesini de kola~ hkla de· 
virebileceğinl halka anlattı, Ci· 
hangirin eline eteğine aarıhp ba
rıı yolile uz· aşılmıya çalışı!muını 
söyledi. Halk, bu öğüdü doğru 
bulduğundan hemen bir heyet 
seçildi, araıına lbnl Haldun'da 
katıldı. Aksak Timuruo yanına 
gönderildi. 

Bu heyetin Türk karargAhHJa 
ıeldiği ıarada Timur kendi kız 
kardeıinin oğlu o:up birçok &İya· 
sal ıuçlar i~lemif, sonunda Mısıra 
kaçmıt ve bu Hfer yapılan la\ aı· 
lar eanasmda yakayJ ele vermiş 
olan Hüseyin M;rzaya dayak ah· 

layordu. En kUçUk ıuçu ölllmle 
cezalandıran Timurun yeğenini 
parçalatmayıp da. dö~dürtmesi, o 
gUn için ıefkatlı b r durumda 
olduğunu göıteri} ordu. lbnl Hal· 
dun bunu sezerek sev;ndi, zekl· 
ıına ıen bir açı!ıı geldi ve Timu• 
run yanında tam bir diplomat gibi 
davrandı. Bir milyon altın öden· 
mek fartiie şehri kurtardı. 

Şamdan ielen heyet araıında 
Timurın dikkat:ni ilk çelen • ko· 

hocalarınkine hiç benzemiyordu, 
geliıl gUzel baıına dolaomıotı. 
Dağnık bir bez kümeı"ni andırı· 
yordu. Timur böyle donitimsi gi· 
y:mli ihtiyarın kim olabileceği 11 
kestiremedi, sordu: 

- Bu da kim?.. Tanınmıı bil· 
gen!c rdeıı mi gezg:nci derviıler· 
c.en mi, nedir, ta· ımak iıterim. 

Onun lbni Haldun oldutu 
ıöy:enince büyük bir ilgi göıterdl. 

- Tamdım, ta ıdım, dedi, 
tıırihçi lbni Haldun. Şamlılar 
böyJe bir elçi ıeçmekle çok iyi 
davrannıış oldular. Çünkü ben 
tarih liever bir adamım, tarihçi· 
lori de severim, 

Ve siyasal konuımıya giriş· 
meden lbni Haldunu ıorguya 
çekti, eseri hakkında kendisini 
uzun uzun söyletti. Tarihçi Ham• 
merin Monteıklyoya benzettiği 
lbni Haldun, yer yUzUnde ilk 
defa olarak kendi tarafından 
ortaya konulan tarih felsef etini 
heyecanla çözeliyordu, muhit ile 
insanlar araııodakl kuvvetli all· 
kayı, devletlerin canlı birer var
lığa benzeyltlerini Ye her varlık 
gibi devletlerin de gençlik, olıun· 
luk. durğunluk devreleri geçir.
ceklerinl ıevk ile, aık ile anla· 
tıyordu. 

Timur biltun bu ıözlerl, o de
vir için gerçekten yeni olan bu 
mülahazaları tatlı tatlı dinliyordu. 
Sonunda göz:erinl feyleaof tarih• 
çiye dikti. 

- Peki, dedi, bunlar hep 
güzel ve hep doğru. Fakat hldi· 
seler gibi ıahıslar hakkında 
da dUrUst hUkUmler bilirmfain? 

- Aklımın erdiği kadar! 
- Söz ielimi benim hakkım· 

daki düşüncen nedir? 
- Bunu bir tarihçi ağzile mi 

ıöyliyeccğim? 
- Tabii değil mi ya? 
- O halde dinleyiniz ulu ha· 

·············~·········· .. •••••• .. •··•••••••••••••••• .. ••••••• kan. Ne ıarkta, ne garpta, ne 

Son Posta 
iLAN FİA TLARI 

ı - Gazetenin esaı yaıısile 
bir ııütünun iki ıatm bir 
( aantim) sayılır. 

Si - Sayfasına göre bir HU· 

timin lliin fiatı ıunlardm 

1ayfa 1ayf• uy fa ._ayfa 1 Dljer 
3 5 ' erler 1 2 

400 250 200 100 60 
Krt. Kr,. Krt. Krş. K•t. 

8 - Bir ııantimde vasati ( 8) 
kelim• vardır. 

4 - lnc• ve kalın yazılar 
tutacakları yere göre 
1antimle ölçülür. 

Son 
1a7fa 

30 
Krt• 

eaki a11rlarda, ne yeni zamanlar· 
da c<hUkUmdar» olmıya ve tanın· 
maya ıenden daha ziyade llyık 
kimıe görülmemlıtir. ljte senin 
hakkındaki tarih hükmü budur. 

Timur gülümsedi: 
- Doğru değil amma, dedi. 

hoıa gid_,r bir hükUm. Şimdi iı 
üzerine konuıabiliriz. 

Akaak cihangirin hayatmİ ya· 
zanlardan Arapıah bu muhavere
yi kaydederken ibni Haldunun 
dalkaYukluk ettiğini söylemek is· 
tlyor. Fakat yerinde aallanan ka· 
vuğun kuru fel11felerden daha 
faydalı olduğunu unuduyor. lbnl 
Halduoun bu ıözUdUr ki Şamı ve 
Şamhlan kurtarmıthr. 

M.T.Tan 

Iatanbul, kucağında bir çok 
tabii gUzellikler ıak!ıynn verimli 
bir ıehir olduğu haide, biz bu 
güzelliklerden istifade etmeıini 

, bilmlyoruı, yahut bl:tyoruz da et• 
mlyoruz. Aranacak oluna, ıehirde 
ne enfeı yerler, ne bulunmaz 
manzaralı ıemtler meydana çı1'ar. 

Meaela Kefken adaıı bunlar· 
dan en mUhimlerlnd~n biridir. Bu 
adayı lstanbullular bilmez. latan· 
bula yakın harikulAde gUzel bir 
adadır. Bu ada Karadeniz 
boğazının so;mn ıarkmdadır. Deniz 
Hvlyeılnden 25 metre frtifadadır. 
Vaktile Cenevlzlller tarafından 
burada muntazam defne ağaçları 
dikilmiı, ada bir orman halini 
almııhr. Bu ormanın dOnyada 
eıine tesadüf edilmiyecek kadar 
gllıel bir kokusu ve intizamı 

Yardlf. 
Şimdi yalnız bir deniz feneri 

olan Kefl<ın adaaında bol bol 
tavıanlar da vardır. 

Deniz tarafmda da mermer
den tabii bir havuz bulunmakta• 
dır. içinde bir kaç yUz klfiyl bir' 
arada barındırabilecek olan bu 
havuzun tabii gUzelllği hiçbir 
yerde bulunmaz. 

HR v aaı çok aaf H temiz, 
manzaraaı gUzel, ıık ormanı ha .. 
rikullde olan b• ada, belki bir 
cennet haline getirilebilir. Burada 
yaz tatlll1ırlnl ıeçirmek, pek az 
bir imarla aeyyah celp etmek 
pekilA mUmkOn olabilir. Yabancı 
memleketlerin mahrum kaldıklan · 
bu çeılt tabii gDzelliktekf yerleri 
ihmal etmlyelim yazıkbr. 

Kaptaa 011naa 

Okuyucularımız• Cevapları 
Burea l:ii11r Alleddin mahalJe&i 

cami aokak N o. 9 da Necdet: 
- Lhıe Dcretleri eka1rlya 200 

ile 250 lira aruında değiıir. fo. 
tanbulda Haydarpaıa liıeainln ley· 
11 ncretl 200, Galataaarayın 250 
liradır. ,,. 

Okuyuoulanmııdaıı A. f, ye: 
- Çok geç kalmıııınız. Bla 

Ankara Gazi terbiye enıtltüılln Un 
kayıt ve kabul ıartlarını 1 tem .. 
muz tarihli ıazetemlzde ne rot· 
tik. Kayıtlar on beı ajuıto(h 
batladı ve altı eyllllde biteceL. 
Şu halde hiç vakhnaz kalmamıı 

demektir. 

E k ~ehir şimendifer fabrikatında 
J5 29 Şuaybaı 

- Ş:irl:ıiz gOzeldir, fakat net· 
retlirmek isteyorsamz edebi mec• 
mualardan birine göndr;niz. 

SUT-UN ULKE.Y-~ 
HE RC.UN 

"' 
DOLASAMAZSJ NI Z 
FAKATI 

~nPos 
DAKr e>I R. TL A.N 

6UTUN ÜLKEYi HU~ c.lJN DOLA$U! 

....................... ) 
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Esrarlı Mahzende Yapı an Araıtırma1a, Ansızın Peyda 
Olan Meçhul Bir Adam Da iştirak Etmiş Bulunuyordu •• 

Lami gülümsedi: 
- Ya bu ıalipler.. Bunlara 

ne derainiz. 
- Bu saliple.r sonradan ko! 

nulmuo olablllr... Burası, bakınız 
burası eski Finikolilero yOzde yUz 
onlara ait.. işte.. Iıt•.. Şu taıı 
görllyor musunuz üzerinde bir haç 
işareti olau fU kocaman taşı. Bu 
taş, bu lnıa tarzı Finlketilere 
aittir. 

- Bu mimari tarzınıo Fenike· 
lilere ait olduğunu tamamile iddia 
edemeyiz beyim. 

Hayretle arkaya döndUler. 
Ellnde kuvvetli bir eloktrik feneri 
tutan genç bir adam karıılarında 
duruyordu. 

Kimdi bu adom?.. Nereden 
çıkmıştı?. Nereden gelmiıli. Bu• 
rada işl ne idi?. iki genç adam 
evveli birbirlerine, sonra ııenç 

adama ıual dolu gö:derle baktılar. 

Gayette iyi giyinmiıtl. Üzerin· 
de açık renk yazlık bir kostilm 
vardı. Fötr ıapkaaı elinde tdl. 
Arkaya doğru taranmlf saçlen 
geniş bir alnı tamamile serbeat 
bırakıyordu. Elindeki feneri du· 
erlerde, tavanda, zeminde dolaıtav• 
rıyordu ve onların sual dolu göz· 
Jer"nin manasını anlemamııh. Ya• 
but da enlama~azhğa geliyordu 
ve sanki onlarla kırk yıllık ah• 
bapmış gibl konuımakta devam 
ediyordu: 

- Bu duyarların F enlkelilere 
alt olduğuna nereden hnkmedi· 
l 'Or&unuz lntfen izah ed•r misiniz? 

Ömer garip adama tuhaf, 
tuhaf bakmakta devam ederkenı 

- Bunu anlamak için teıların 
biriblri üzerine lconulut ıekUne 
bakmak kifayet eder. 

ı - F enikelilerln ilk nazarda 
1 anlaıılabilecek kadar buıusiyetl 
ole.ı bir mimart tarzı var mıdır?. 

Ömer bu garip adama baktı: 
- Yok mudur? 
- Bilmem amma ıannetml· 

yorum. 
- Neden zannetmiyorsunuz, 

cnlar vaktinde Bent Israile yalnız 

1
fendo değil bina kurmak 1an'a• 
tinde de hocalık etmiılerdir. 

- Benim bildiğime aöre OD· 

ların listUnde de Mısır tarıı mi· 
marisinin bUyUk bir tesiri ol· 
ınuıtur. 

- Evet.. Doğrudur. Onlar 
ecnebi san'atlerden parçalar 
alırlar... Onları birlbirine karıı· 
tararlar, ~e ondan bir Fenike 
tarıımimarisl ortaya çıkarırlardı. 

T e işte biz buna Finike tarzımI· 
ı ·ıı der ve anlarız. 

Genç adam duvarlara. kenar· 
dakl kUnUye bakmakta devam 
ediyordu. 

- Evet dedi ta eskiden 
Kostantin denioden daha çok 
eskiden KadıkC>yünde yaıayanlnr 
Ffnlkelilerdl. Hakkınız Yar.. Bu· 
rada b"r Finike mUitemlekesl 
vardı. Evet doğrudur. 

Ömer ve Lami bu kadar ga· 
rip l<onuşan bu adama dikkatli 
dikkatli bakmakta denm edi· 
yorlardı. 

Ömer: 
- Ben mimarım Beyim, dedi. 

Onun için bu duvarların yapılış 

t3rzından onu istihraç ediyorum. 
Hem de iU taşı görüyor musunuz, 

llzerlnde salip olan ıu taıı? 
Hep beraber Ômerin lıarıt 

etfği taıa yaklaıblar. 
- Oı:erlnde hatb mıhl aibl 

bir ıey var. 
- Hattı mıhi mi ? 
Genç adam eUndekl lambayı 

taın çeY:rdf. Fevkalade a1Akadar 
görünüyordu. Taıa yaklawtı, taı· 
farın üzerinde oyulmuı birtakım 
harfler vardı. 

- Fenike harfleri! dedi. 
- Hattı mıht 
- Hayır beyim, bu hattı mıhi 

değil .• Fenike elifbeılle yazılmıı 
bir kitabedir?. 

Llmi: 
- Va! .. diye hayret etti. Ben 

F enlkelileri Hattı mıht kullanırlar 
zannederdim. 

- Hayır •• Fenikelilerin yazısı 
mıhi bat değildir .. Vakıa· Alman 
iilfmlerinden doktor Homel ile 
doktor Petera Fenikeliler elifbeyl 
Geldanilerin mıhi yazısından al• 
mııtır diye iddia ederler amma 
bu iddia henüz labat edilmiı 
değildir.. F enikelllerin elJfbaıı 
huıusunda başka iddialarda var· 
dır. MeıelA bunlardan bir tanesi 
de bir F ranıız alimi olan Dorjenin 
iddJaııdır, o zat da bu ellfbe 
Mııırlıların hiyeratik yazılarından 
almmııtır der ... Fakat o da iddia· 
emı ispat edememfıtlr •. Bu muhak· 
kak değildir. 

Y almz muhakkak olan bfrıey 

vardır ki... 
- O da nedJr? 
- O da Finike alfebaslnin 

buıtn Avrupa akYamının kullan· 
dığı alfabenin menıl oluıudur. 

- Haklkatın fevkal&de •n· 
ıtereıan.. 

Bunu Umi ıl>ylemiıtl.. Sonra 
deYam etti: 

- Beyefendinin bu huıuıta 
meraklan ırar galiba. 

- Ôyleya efendim bu huıuıta 
biraz merakım Yar. 

Birdenbire elektrik IAmba11ndan 
çıkan huzme ktuıUye benzeyen 
tapn lizerinde teYeJdcuf etd: 

- Bakınız, bakınız. 
Şık gf yinmlı genç adam taıın 

yanına adeta koıtu. 
- Bir salip lıml ve altında 

bakınız ne yazılı ••. 
Aya Öfeml diye. yazılı... Gö· 

rUyor muıunuz. 
- Aya Öfemlf 
- Yani Seot Öfeml... Garip 

çok garip ı•y... Sent Öfemfyi 
tabii bilirdniz deiil mi? 

Liml genç adamın ylizOne saf, 
ıaf baktı: 

- Hayır efendim. Bilmiyorum. 
- Sent Öfeml Kadıköyün 

yani eaki Chalcedoine'an sıtkin· 
!erinden dJnder bir kadınmış. 
imparator Diocletlen damadı Ga· 
ler'in ısrarı üzerine ilk HırııtJyan• 
ları takip, onlara eza ve cefa 
ettiği devirlerde yani takriben 
311 • 303 seneleri arasında Hırıs• 
tıyanlar bu devre ( kurban veya 
ıehitler devri ) derler • yaşamıı 
daha doğruıu 49 Hıriıtiyan as· 
kerle birlikte 6ldOrlilmDıtDr. 

( Arkası var ) 

Süreyya 
TAKSIM BAHÇESi ' 

optrttl • Yeni operet vo Muhlis Sabahaddin tarafından bu akşam 

AYŞE 
..._ ____ _. 7 Eyini Cumartesi Suadlye PIAjında 
----------~-------------~·--··--

lstaiıbul Kültür Direktörlüğünden : 
Kapanan Türk Lisesi Birinci Ye ikinci devre mezuniyet imti· 

hanına girlpte ikmale kalan talebenin mezuniyet ikmal f mtihanları 
lataabul Erkek Llıeslnde yapılacaktıl'. AIAkadar olan talebenin 
imtihan gllnlerlnl mektepten anlamalan ve imtihan glloünden iki 
gün evnl Fotoğrafla beraber derhal latanbul Knltlir DirektörlUğU· 
ne gelerek belge almaları, beyan ve llAn olunur. . ' 15333,, 

Türk Hava Kurumu .Piyango 
Direktörlüğünden : 

Açık Eksiltme ile 50 ton yerli maden kömürli alınacaktır. Mil· 
naknsa 9/9/935 Pazartesi aaat 15 tedir. istekli olanlar şartnamesini 
P!yaogo Direktörlüğü Muhasebesinde hergUn görebilirler. "5266,, 

Beşiktaş Orman İdaresinden : 
MUıadereli emYaldoo Fındıklıda 141550 kilo meıe odunu ile 175 

demet çalı ve Kemer Burgazda 1250 kilo Meıe kömOrll ile 200 kilo 
odun ve iki baltanın artbrma ile ıatılıktır. Iıteklilerin Beılktaı 
Orman ldarealne Ye ibate gllntı 24 EyJUl 935 11at 14 de Beyoğlu 
Ka}'makamlığında müteıekldl arttırma 'H aatıı komiıyonuna 
gelmeleri. 115317,, 

İstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

Urfa Merkezindeki GfimrUk Muhafaza kıt'ası için 126 lira Uc· 
retle veya Binbatı forma ve maaşile bir baytar alınacaktır. lıtek· 

liler An karada Gümrük Muhnf aza Genel Komutanlığına, lstanbul· 
da Gümrük. Muhafaza BaşmUdürlüğUue müracaat etsinler. 115286,. 

Hayrabolu Şarbaylığından: 
Her sene Sonbaharda yapılmakta olan meıhur Hayrabolu 

hoyYan H emtea panayırı bu ıene dahi 11 15 ., EylUl 935 
Pazar ıünU açılarak üç gün davam edeceği ilin olunur. ••StM,, 

Genç kral ikinci Plyer Londradan Belgrata döndUIU gUn 
generallarla mUaafaha ediyor 

Dost Devletin Genç Hükümdarı 

Bu2ün Kral ikinci Piyerin 
Y ıldönümüdür 

Bu Münasebetle Şehrimizde Ruhani 
Ayinler Ve Kabul Resmi Yapılacak 

Doat Yugoslavyanıo sıenç hU· 
kümdarı ikinci Piyerin buiUn 
doğum yılıdöoUmüdUr. Babaaı 
bUyllk Kral Alekıandr'm Marail• 
ya faciasına kurban gidişiyle Yu· 
goslavya tahtına geçen Kral 
ikinci Piyer 6 Eyllll 923 yılın· 
da 8 ğ' .atta doğmuştur ve Kıral 
Aleksandr'ın ikinci çocuğudur. 

Kral, en küçük yaşından baş• 
lıyarak, çok ııkı surette tanzim 
edilmiş bir çalııma hayatı ge· 

çlrmlştir. 
ilk önce, kral Piyer, Yugos• 

lavyada, kendi yaiındaki çocuk· 
lar için yapılan dera proğrarnını 
takip etmiştir. Esasen bu, babaıı 
Kral Aleksandr'ın istediğine uy• 
gundu. Kral Aleksandr, bilhassa 
demişti ki: 

" - Pjyer, okul arkadaşları 
gibi çalıımalıdır. Kendlıine, hiç· 
bir suretle iıtisnat muamele ya• 
pılamaz, çUnkU gUnlln birinde 
tahta çıkacakbr. 

Piycr, bu suretle dörl yabancı 
dil öğrendi. Fransızca, logilizce, 
Ruıca ve Almanca, devletin temel 
yHa tarihini okudu, Yugoslavya 
tarihini ve mensup olduğu hane· 
danın tarihini öğrendi, qynı za· 
manda süel bilgilerin ilk esasla· 
tını okudu. 

Okuduğu dersler araıında, 
tercih ettiği. fizik ve Yugoslavya 
tarihi idi. 

ilk okul taha'lini bitirince, 
genç kral, Ingilttıreye Sandroyd 
kollejine· gönderildi, Plyer bu 
koHeje' 1934 eyllliUnde onu ha· 
basından ve Yugoslavyayı sevsıill 
kralandan mahrum eden Marailya 
cinayetinden nncak yirmi glln 
kadar evvel gelmiftl. F ed ha dl· 
aeyi, cinayetin ertesl gtınn, 10 
ilk teşrinde haber aldı. O gön 
aaat 6,30 da, Kralın profesörU 
Koleje geldi ve yanında direktör 
bulunduğu halde, onu uykudan 
uyandırarak kendisine mlithlı 
haberi verdi. Profesör sözUnU bi
tlrdiğl zaman yine Kral, sapsarı 
kesllmlı, sabit bakıılarla, onun 
yUzllne bakakalmıştı. Duydu~u 
actnm okadar zebunu olmuıtu ki, 
bir kelime söyliyemiyordu. 

Genç kral, bunun üzerine, 
derhal uluıunun yanına döndD Ye 
hararetle alkışlandı. Yugoılav ulusu 
Kral Alekaadr' a bağlandığı büyllk 
aevgilo ona da bağlandı. Kral 
Piyer, bugün Yugoslav uluıunun 
OD bUyUk Umldidir. 

Ruhani Ayinler 
Yugoılavya Kralı ikinci Pi· 

yerin dotduğunun yıldöo\lmü 
Uılalyle, bualn Galatada, Sen 

ikinci Plyer 

Jorj kilisesinde, saat 9 da Ye 

Galatada Mumhane caddeılnde 
109 numarada Sent Andre orto
doks klllsealnde de aaat 10 da 
ruhani Ayin yapılacaktır. 

Bu Ayinlerden sonra, Yugoa· 
lavya e!çiıi, 12 den l 3 e kadar 
Yeniköyde Yugoslavya elçilik 
binasında, Yugoı'av koloniılnl 
kabul edecektir. --- _ ............. --.... ............... -

( Toplantılar, Devetle;-) 
latanbul mimarlar vo mllhen· 

dislerinin 17 Afrustosta yapacak· 
ları vapur gezintisi, daha munta• 
zam olmasını temin için 14 Eyllll 
Cumartesi gllnline tehir edilmiştir. 
Vapur o glin köprüden sa~t 14,30 
da kalkacak ye Kadıköy, UskUdar, 
Altınkuma uğrı) arak Btiyllkadaya 
aidecektlr, gece 22 de Bllyl\ka· 
dadan hareket edilecektir. 

_....._. _.....ti ...... ... _._ ......... ,_ 3• • .,..._--

Yeni Neşriyat: 
De Profundls - BOyOk lnılliı 

muharr:rlerinden Oscar Wildeln D• 
Profundl• adındalci Herlnl Burhan 
Ümit Toprak TOrkçeye ~uirmlt •• 
bu uer dün ve yarın kUlllyatında ba• 
aılmııhr • .............................................................. 
Tepebaşı Be•ediye Bahçesinde 

Du akşam aııat 21 de 

KARAGÖZ 
Hu hafta Cı&ma, Cumartul, Paz.ar aktaml•l'I 
~~---·------·- . ·-· ............. -..... .......-.--

TAKVİM 
Gla CUMA Hıı• 
>o 6 EYLOL 935 124 

Arabt 1354 Rumt 1351 
6 Cem.lhar Akuııtoı 24 

r,_~~~~~~'--~~~·-----

Evkat ~ Vua 1 Yakıt ::!,.~ .. •·1 

Glln•t 10 Sol 5 31 Aktı• 12 - ıs 3~ 
Öil• s 56 12 12. \'atıı J 3S :.IU 12 

tktncll 9 14 ıs so •ma&ı. 9 lJ J 47 



SON POSTA 

OSMANLISALTANATIGÖÇERKEN 
( MCltareke tlıvrıaıa tarllll ) N.0111 

-~ Her hakkı mahfudur. ~-----. Yazaa: Zlg• Şakir.-----------· 619/aa~J 

lstanbul Efkarıumumiye~i Paris Sulh 
Konf eransile Meşgul Bulunuyordu 

Şu halde rapılacak ilk hare· 
ket; bO,Uk bir kuTTetle tekrar 
hu cepheye ynldenmek Ye oradaki 
milll ve aakeri kuTvetler eaaah 
bir surette 1erleımeden, on~an 
oradan ıöktnrmekten ibaretti. 

Yunanlılar bu kararı werir· 
•ermez, topçu Ye mitralyozlarla 
takriye ettikleri llıi ~alay plya· 
deyi, tekrar Boraıama lalikam .. 
tine tahrik etmlılerdl. 

J!u alaylardan biri, (Dlldtl) 01-
tUnClen, dll•rl de ceauptan; (Ber
gama) üzerine ytirUmU ılerdl. Bu 
llrada • O ha•allde bulaaan • Tlrk 
kuwyetferl, mftteferrik• bir halde 
idi. Miralay Kızım Bey •881nd 
alaya mnıup uylf bir ku••etle 
Bergama da bulunmakta idi. Fa
kat bu lrunet, Bergama llzerln• 
yftklenen dUıman k •etlain onda 
birine blle taka bil edecek mlk· 
tarda bile değildi. Böyle ol· 
makla beraber, Miralay Klı.ım 
Be1 dllımam uzaktan karııladı. 
Mnıademeye baıladı. Ve kıla 
bir u ında, 1Jddetl arttı. Dilş· 
manın bllbaun top ve mitralyoz 
ateılnln fev calAde falldyetinc ıraj'• 
lllen bu müsademe, o glln ak· 
ıama kadar, gittikçe artan bh 
ıiddetle devam etti. Mir.alay KA• 
:ıım Bey, kendblndon kat kat 7Uk· 

lip 'H matlftp • deTletlerfa •urab
haa laeyetlerl, Patl.tn u mubte
ıem otıllırladı ealınup 1'9Hrler
kea. Oımaala ldlknmell murall· 
haslarınıa bu 111ız ıatoya k pa· 
tılmaaı, adeta bir tecrit mahiye
Un de idi. Fakat her huıuıta pek 
piıkln olan Damat Ferit Paıa bu 
barldane muameleyi de, Franıa 
l'e Iogilteredeki btlyllk ıabıiyet• 
lerden mürekkep doıtlannın bir 
lltlfab te!lkkl etmft; bu ıarip 
pto •laafirlltlne (allllne bir allı) 
vermek lıtemlıtl. 

Andaa bir kaç ana ae~r 
geçmH, konferan•tan haber gel• 
mtı, Oıman1ı murılıbaı heyeti· 
nin ne lıtediklert ıuıl edllmtfti. 
lstanbulda tanılın edilen protram 
mucibince, bir hafta ıonra Parlse 
ıre!ecek olan Terlik Paı be\de· 
nllecelc; konferanıa beraberce 
mftracaat edilecekti. Halbuki, 
kendlıinde pek mDmtaı bir eh
Jlyet ve ılyaat kudret ıftren 
Damat Ferit Paşa; Tevfik Paıayı 
beklcmiye lftıum gftrmeden bir 
muhtıra ya%m11, Te\'fik Pqenıa 
Parfse muYatmletlnden bir gftn 
eyvel, { 17 Huiran 1919 da) 
Mösyö ( Klemanıu ) ya gander
mlşU. Bu muhhra, bir bayii edobt 
cftmlelerl lhtln etmekle beraber, 

dofnı dOrUıt Oımanb hnkOmetl· 
nln hudutlarını bile g6ıtvemiyor; 
bu çerçeye fçfae ıığdmlan af yut 
fikirler de pek sılillloç bir mahiyet 
ihtiva ediyordu. 

Damat Ferit Pqa, 'ferdltl 
muhtıramn bUytlk bir zaferle 
neticeleneceğinden emin görllntl· 
yordu. Halbuki derhal matbuata 
intikal eden bu nota etrafında 
ceroJ•• eden mllaakap, btltün 
timltlerl &öndUrecek bir yazlyet 
ıı~sterlyordu. 

BntDo bu hldiaatı •• lace 
teferruatına kadar ıözden kaçır
mıyaa ( Muıtıf a Kemal Paıa ) , 
artık filen harekete ııeçmek za· 
manuun ıeJdlğlne hDkmotmiıU. 
BlUUn orduların akaamile temaı 
ye irtibat temin edilmiş; mlllot, 
mUmkUn oldutu kadar lntibl\ha 
getirilmiı; milli teıkilAt ve mUda· 
faa kabiliyeti de kendini göıter
mlıtt. 

Muıtafa Kemal Paıa, Haziran 
ayanm birinci haftauoda ilk fl'li 
harekete geçmijtl. Hana ve Mor• 
zifon kazalarında köylue kadar 
ıamil olmak üzere sHıhlı bir teı· 
kilit vUcuda goUrilmiıti. Hana 
askeri deposundaki ıflib Ye cep
haneler, halka tevzi edllmiftL 

(Arkaıı var) 
1ek olan adet we alWı falkiyetine --=-=-=== ..... -:ıı::ı:==-=--=m::c=:::ı::ıı-=-===zzı:::===-==::z::ııııı:=-===r::::: 
kartı daha Hk mUsadomede çe• 
kllmek icap ederdJ. HalbuJd o, 
Bergama halkını bir katliAmdan 
kurtarmak lPıı dUımanı orada 
bu tiddetll mUaademı Ue tevkif 
etmlt; bu mUddıt zaıfmda da 
kasabada bir tok fert kalmayın· 
caya kadar halkı ve balkın mal 
Ye bayvanlarmı Soma btlkametlne 
letkeyJemiıtL Nihayet akıam 
olurken, arbk kuvvetlerini top
lıyarak ııeriye ,ekilmlı; dllımaaın 
eline, bomboı bir kasaba goç• 
mı1u. 

Filhakika Berıamanm tekrar 
dftıman eline g•~mHI, Tatanper· 
•erlerin kulblnde blr tecıllr bı· 
rakmııh. Fakat bu mUe11lf Yak'a 
•yıu umanda; artık milli mtlda· 
faa Ye mabYemet fikri.ala, mil• 
letlo ruhunda pek e1alh bit 1• 
tattutunu anlatanıta. ... 

Millet; koadl nrhğmı kom• 
•ak lçia dtıpıan •lifi altıada ve 
keadl kanlan Jçiade hu ıuretJe 
didinip danark•; PUJ Ye Ba
bılll, derin bir hlallilik ~• ka yıl• 
autık ıı&ıtul1ordu. 

Jatubul efkln 11111umiyeıl, 
•lnhawao Parlateld aulh kOllfe
raa.acla cereyu eti• allzakwat 
Re metıul ol'!yor; fakat Parlatea 
ıelen telıraftara nazaran, . artık 
bu konferanıtan bekleaea lanlt· 
iv, herıDo blraı daha kmbyorda. 

Sadrazam damat F erJt paıa 
Ue maliye nazırı Teyfik, Şiirayı 
D.Ylet reltt, Rız.a T evlik, Bera 
••fln Reıat Haliı, u4aret JaYul 
Jllzbaıı Aıaf • huıuıi kltlp Rıfat, 
Cemil ye Reıat Nuri Beyler
deıa ml1rekkep olan murabha1· 
lar heyeti Ue maiyeUerl; hui· 
tanın 13 llncU ıllall Par~• 
-••aaalat etmiflor, Franıa bllkU
llıetl tarafından ikametlerine tab. 
•la edilen, • Parlı civarında· kft. 
'ilk bir ıatoya yerleımtılerdL 

"Konferanaa lıtirak eden • ıa-

Hala Aylık Bağl.aılmamış 
[ Baştarafı 1 laol yllıdı ) 

yapılacağı kaydı Yar. Ben de 
mahalle miimeaslllorl Tatıtuile 
bir iıtlda çıkardım ve Eyüp nahl· 
ye mUdllrllliün• mUracKat ettim. 
Bana buadao 7 ay eYHI 6 lira 
verdiler. Oadan ıonra aybk k .. 
ılldi. Bin dela baı vurdum, bin 
defa ııarqbm. Gltmedlilm yer, 
yalYarmadıtım kim•e kalmadı. 
Fakat bir tOrlll halime bakılmadı.., 

Bayan Hafize ba yUzd• çok 
mDıktU lttr ftziyette kal11111, di· 
kif aaklneainl aatmıı, öteye b .. 
r1ye borç yapmıı. 

- Bakkala borcum 25 lirayı 
1>1Jldu, diyor. Ne yapacatı•ı ıa· 
ıırdım. Artık ldmıecl1der de blr,.7 
vermez oldu. Geçenlerde Eylp 

nalıiy• mlldftrllanae batYUrdum, 
hiç olmuaa ıu kaçtık ojla111ua 
bir .. ktebe Tuilmuini diJ.a.m. 
olma& 

Be1an Hafizeaia ellade "Fatllı 
kay...U .. Halik ,, imzala Eylp 
uJılye mDdlrlljüae hltabea bir 
de m•ktup var41ar. Mektupta ea
clmle donllfyol' 1d! 

0 
• • • Alkerlik mftkelleflyet 

kanununun 71 inci maddeli mu· 
clbiace yardam 1apıl111a11 kaııunea 
mecbur bulunduj'U 1'1n bu it•• 

Hiçbir fJktyete meydan bıra• 

kılmadan yapıl111aaanı ÖTeale 
lıterim.,. 

Bayan Hıfiı:e nahiye madar
IUj1inden, (florinin altı aydanberl 
ıllrllncomede bırakılma11ndan do
layı ıiklyetçidlr. 

- Allabın gllnll demedim 
gitti-. kıra YH•medijtm i'1a 
beni odamdan da edeceklerdi. 
lkiacJ oj'lum ipU, benim bir tek 
gelirim yolr. Bua aec:eler, bir 
lokma birıey 1emeden yahyoruz. 
Şu ifim olu, eh, milletin helll 
paraa1dır dl1• Allah bereketli 
eder. Aylarca beol · böyle kıvran· 
dırıp açhja dilfilrmek doğru 
mudur? •. ,, 

Dlter taraftan dlln baıvurdu• 
tumuz Eytıp aahlye mlldnr mua· 
Ylai T e•flk bb:e tunlan ı6y ledJz 

" - Bayaa Hafize uzun mlld· 
dettenberi bunya selip ticliyor. 
Fakat biz bu ltt• •~•'ul deiiliz. 
Çlaktl mahallulal detfftlrdi. Ba 
yUıdea de ye•I mahaUuindeld 
mlme .. merin bnnna ilatiyacımız 
nr. Enelld ,On Bayan Haffae 
geldi ve yine bir mftddet haklam 
midaf ıa ettJ. Bu arada çocujıaaa 
nahiye mUdUrline bırakıp gitmek 
latedl." 

Hulha: Bir Tlrk icadını, Mr 
asker anaıı bugtln aç kalmııbr. 
Bunun işi dalaa çabuk Japalamaz 
mı idi? 

Bu akfam ıaal 9 dı İ P E K Sinımasmda 
FraDaııca ıöı10 ıen, Ye kahkahalarla dolu bir filim., 

KIZ, KADIN OLUNCA 
Oya11an : Glizel Ye &arlfm yıldu 

• MARYON DAVIES 
Ayrıca ı Paramount dllnya havadisleri aıaıetHI 

Dikkat ı Bugün matinelerde ıon defa otarak ı BULUNMA YAN ADAM 

Sayfa 9 

Avcllık: 

Bıldırcın Avı Baıladı 

iyi Avlanmak için Sinir
lenmemek Şarttır 

Bıldırcan avı arbk baıla• 
yor. Bu kıymetli, Ye pek lezzetli 
aonbabar mlaafirl, t•hrlmlz d•a· 
rında en ziyade KDçllkçekmece, 
Anbarh taraflarında, •• Anadolu 
kıyısında Maltepe, Kartal ciYa• 
nnda aYlanır. A"ma Eylülde bq· 
lanark Birinci Teırin sonuna ka· 
dar devam edilir. Mehtapsız, ve 
poyraz geceleri takip eden gtın• 
ler, en çok Yuruldutu ıaman• 
lardır. B5y1o gntılerdo bazen 
milyonlarca dllfer, Ye adım ba· 
ıına blrl(aç tane kalkarken avcı· 
lar buna (curnata) derler. Blldır
cın kapekle avlanır, ttıyıUz Pu· 
•antr DeYinden k~pekJer bu aya en 
elvcrftll olanlardır. Sıcak meYılm· 
de aYlandıjı için tOylO köpekler 
dayaaamayıp çabuk 1orulurlar •• 
Bıldırcın köpeğe (ferma) •erir. 
ve ekterlyetle çift kalkar. Maha• 
retli avcılar hiç tellı etml1orek 
kalkan iki kuıu da kolayca vu• 
rurlar. Buna (dubl) yapmak deni· 
lir. Bıldırcını gövende, mııır Ye 
domatea tarlalarında aramalıdır. 
Y atmurlu, ve çok rOıglrla ııOn• 
terde kendhıl kara çalılara atar. 
Öyle zamanlarda kuı hendekler
deki ıık diken ve böiUrtlenlerde. 
kara çalılarda bulunur. Avlarken 
daima rO:ı:gAra kartı getirmelidir. 
Gec lodoı rll:ı:glra Herae kuı 
durmaz, geçer. 

Bu sebeple lodoı gftnlerde bu 
kuş hiç bulunmaz. Ôyle yollarda 
avına çıkılmaz. En ı.lyade karayel 
vo poyaraz rllıgirlı ve baflf yağ· 
murJu ifecelerin sabahında avla• 
nar. GUnq doğmadan kalkan 
kuıa ttıfek atmak doğtu değil· 
dir. Eıasen gUneı 16rllnmeden 
avlamaya baılanmax, çUnktl kal• 
kan koı vurulmaua baıkalarını 
da ptılne takıp glStnrnr. Bil· 
dırcın kolay aYlanar, tellf 
etmemek ve bazı kaidelere riayet 
etmek llı:ımdır. Köpek ( ferme ) 
edince hemen lföpeiln karpD• 
geçip kuşun buluadutu çat.ya 
doğru bir adım atmakla kuıu 
kaldırmalıdır. K6peil ( fer-
nıede ) bekletmek Ye kuıu 

ona kaldırtmak yanlııtır. K111 
kalknaca hiç acele etmi1erek 
otuz metre kadar ııözle takip 
etmeli ve ıonra birdenbire arpa· 
caja alarak •teı etmelidir. Namlü 
ile kut takip etmek kazaya ..
bebiyet yerecetl için tehlikeli ve 
iaabet ihtimali daha mlfkOldlir • 
Kırk, kırk bet adımlık mesafe
den yakan ateı etmemelidir. 
Rtbglra karıı kalkan bıldırcm 
bazan birdenbire .. i •eya 
ıol tarafa d&aer, o zaman meaafe 
1akın olN da hemen at .. etmek 
lizımdır. Kuıa arkada tllfeak 
ahbrken tam mbna. etv lal· 
nUzden geçiyoraa bqana ateı 
etmemelidir. Size dotru p
liyorta ayaklanndan biraz aıa· 
tıya bakmalıdır. Yerden kaJdmp 
kaçırılan kutun kondoiu yere 
gidi:lp tekrar kaJdınlma11 dotru 
deiadir. iyi bir avcı bunu yap
maz. Çnakn awcıhk bir ılnlr 
moaeleıidir. Kaçak kuı ainlrlerl 
mutlak bozar. Yani kuı kuwkulu 
oldujundan ( ferme) Yermiyecek, 
uzaktan kalkacaktır. O ıertln 
ılnir1erle ters, Ye uzak kalkan 
kut yine kaçıralacak, ve bDUln 
bütün bozulan alnirlerle o gllnkll 
parti hep aksillk içinde muvaff a• 
kiyetılz aıeçecektir. Bu hale mey• 
dan vermemek için vurulmıyan 

bir kuıua plflae dOpaemeli, onu 

1 
{ 

kovalayacak yerde bir goraedt 
birkaç dakika oturup blr alialf 
telJendfrmeli, biraz ıu fçmeM 
lnHn Ustll.ndokl aaab1 HruntıJJ 
gldermeHdir. Sonra baıka >erler
de yeni kuı aramalıdır. 
Bazı avcılarımız ~'"rulao ve c•o) 

dl\ıen kutları öldürmeden c.;a .:ıa' 
larına atarlar. Bu, pek ıallmaa• 

1 

bir harekettir. Za•allı h117vaa 
kapall çantada aaatlarca can ÇM 

klıir ve yarasından kan akacaji 
için hem çantayı, hem dlj'cr ku ... 
ları bozar, kirletir. Canlı kufil 
hemen keıkin bir av ~akıılt• 
boğazından kesip kanı aktıktan 
ıonra çantaya atmalnhr. Bıldırctl 
için hazır yapılmıt flıek kullallıf 
mıya lüzum yoktur. Zaten mem
leketimizde barut, •açma •e at 
levazımJ pek pahalıdır. 

86yle hazır alınına btltün b~ 
tDn pahalı oluyor. Hazır f iteklet 
rln adedi beı kuroıtur. HalbukJ 
ayni fiıekler e•d• doldurulurı• 
llç buçuk kuruta mili oJuy~ ' 
Kapsülleri de değiıtirllino dalu& 
ucuza ı•lir. Fl9ok doldurm ... · 
kolay bir ıoydlr. Yalnız dlldmtll 
bulunmak ister. Fltek naaı~ do., 
durulduğunu burada tarif ed•,..: 1 
12 kalibro kuvanlu için ~!6 1 

ıram ılyah barut, vı 35 ıı=wm 
aaçma. 16 kalibro koft~Uar ~Jl'f · 
4 aram ıdyah barut ,.. 30 gramq 
uçma kwlanılacaktır. Sacma !d 
yahut 11 numara olmıabd•r• 
Birinci nevi ıiyala barutum• 
pek elYerltlidlr. Dumanıı~ ba
rut kullanmaya hiç IDzum yok
tur. EvYell ko•aalara barut ket 
yup tapalarını indirmeli, ıonr• 
orta11 deHldl bir tahtada fiıelde-t 
rla kapıollan dellte plmek her' 
biraz baruta ııkııtırmak için l•H 
ivin• Yurmah, ıonra uçmalui 
koyup yine llatleriııe açma ta,.. 
lanm yerlqtlrerek makbaede bllıj . 
meli, bltOn ameliyat baadan lbat 
rettir. Yapılan fitekler ratube~ 
1erde ıaklanılm&bdar. 

Kullanılan kuwanları atmı1a 
kapıollarını değiıtirfp bir defa 
ha kullanmalıdır. lnhlıar idare 
ıiyah renkte adi fiıekltrl bir de 
için pek allzel kapılll deii$tir• 
ye geliyor. içlerinde nadi 
bazıları çatlıyor. Tabl1 bu çatla 
kovanl.ır kullanılamu. Diğerler 
tekrar doldurularak bıldırcında 

kullanılır. Ben iCÇ•D ICD8 b' 
tarzda hareket ettim, ıly2h kq;ı 
vanları ikinci defa olarak pe~ 
gllzol kullandım. 

Salfh M~ mut 
•f 

' .. ·' r ' ~ 



ıo Sayfa 

Biat Denizlerinde 
Tir ki er Yazan: 

M. Turhan 
Hadım Süleyman -Piri Refı- Murat Reis 

Kaleye Çekilen Bir Teslim Bayrağı 

Türkleri Durdurmağa Kafi G"Jmişti 
Bu dllejtin yarattıtı mGaakafa 

uzun aurmedi, Janın Safer r•iıle bat 
bata kalmak nya afur; atısa konut· 
mak emeiinl bulemiyerek oau uuk· 
tan gfümek lıteditinl anlıyan amıral 
böyle bir g3rOıte mahsur bulamadı, 
karı11nın sıönltıntı hoı etmek yolunu 
tuttu. Kaleyi çeyiren orduya bir ılSd 
yarmıı sıibi davranarak çarçabuk bir 
lteyoz bayrak çektirdi. 

Canla batla ıoYaf yapan, duyar· 
lar, tırmanmaya aaY&flD Tllrkler, o 
bayrotı warar g8rmea dldlamelerlal 
bırakmıılardı, hendekler lçlad• kil· 
melenmltlerdl. Onlar ınnfa ara Ye• 
rllmealnl lıtly•• b8yl• bir •ıaretl sılS
tlnce yakalanmıı ftrutları d t feda 
edecek kadar ylkıek du71ıul• yltit• 
lerdl. En oulk durumlarda dlımanıa 
Yak;t kazanmak lıteyebllecetlnl de 
dtt10nml1erek UHtalan eli tutmak, 
1ö7lenilen ı8ııD dinlemek lıterlerdL 
Harpte sıBaterllebllecek c:eatllmenct• 
Ufla en yilkıek dereceıl olan bu .... 
reketl Türkler her 1erde Ye her ıa• 
mın yapmakta• rerl kalmamıtlar, 
dtlımanlarıoa bile bile bir çok fınat• 
l"r kazandırmıılnrdır. Şimdi de HYllfl 

barakmıılardı, kaleden ne 1H1lentce· 
ıtnl dlnlemeyı hasırlanmıılardı. 

Amiral karuına Safer relıl 181• 
termek için na yolda duran•ak il· 
ıun weldltinl keatirmiıtı. Çektlrdltl 
bayratıa ıaYafa ara verdlflni a6rla· 
ea Janın keltutuna ıılrdl, kalın dun
tıa keaarına kadar geldi, aıafıya 

dotru etildi, ellol boru aibl Japarak 
•aykırdı. 

- Safer ref ıle konufmalc lıtHlm. 

Aıkerlerla ara11nda bulunan yltit 
T8rklln heybetli endamı çarçabuk 
ltallrdl ve ııür ıeal de duvar ilattiad• 
titredi; 

- Safer Relı beni•. Kl•lnla ko
auıuyorum? 

- Vlı Run Amiral dö SHYeyrl 
ile 1 

- S11lala botuk çıkıyor da blrdea 
tanıyamadım. Ne lıtlyouuauı: AmlralY 

- Pat•••• bealmle düelloya tıka• 
eak mı, çıkmıyacak •ı? On.a aırea• 
mak lıtlyorum. 

- Çıkmıyor Amlral, cık••yor. 
ÇOnkü efeadllerln utaklarla dlello 
etm11l Adet datllmlf. Buau ıtıln bil· 
meylılnlııa de ı•ııyor. 

Onlar aacerat dilli• koauıuror· 
lardı. Aıatıdakllerln hemen hepıl, 

rukaradakllerın de blrçotu bu dili 
bllmlyorlarda. Fakat Jan, kot&1ıaı 

TGrk Amlrahna kartı uıak .ını, .. 
ılnd• göre• •• bu g<SrDıD•tl iha1kır
maktan çekinmeyen Safer Relıla 

ıulnl duymakla lcfada tutuıunran 

lblem n s8re1l ateılae dayaaaaadı, 
sBzDnde rercektea utaldataa kocHı 
il• yaptıfı ualaımaya tıhllke7a 41tll· 
teeek bir laeyıcaala hemen oraya 
18mıldl: 

- Rumi • diye lla1kırdı • Burada 
ben d• nrım H 1tılnlnl ltltl7orum. 

Safer relı, uauduleuı a-Onltrlo Ye 
91aeeralar1D bu bUlur Hılnl du1uaoa 
birden irkildi. Bir taraftan kıza aol· 
makla beraber bir taraftan da OD\ln 
kardttl lmlral da Suuaın ıu yJı Ru· • 
YA ile kurdukları tuaatı hatarlıyaralr 

lae1ecanl•ndr. 

- Ya, dedi, damell ıla dı blıe ok 
atıyonunuı, kızsıın ıu d3kUyorıunuıı. 
Halbuki bir yıl önce bize candan doıt 
r8rün0yorduauı. Ne çabuk blııl unut· 
tunuı? 

Kendini hendeklere, ıevıillıinln H• 

ılnl taııyao boıluta atmamak için 
ltüyQk bir it zahmeti çeken Jan yal• 
varır 1rlbl ceYap verdiı 

- Unudulan benim Rumi. Bize 
hücum edan de Hnıin. Buraya c.'oıt 
olartık gelHn olmaz mı? O •akit HY• 

cim ıenl bir kardet gibi kartılardı? 
- Zncln mi?.. Demek nlendln 

ha kilçük? •• Kime vardın bakayım? 
- Viı Runnın eti olmakla bab• 

Uyarım. 

- Y akıada dul kalacak11n kOçlk. 
Ketld acele etmeıeydln? 

- T.ınmun latediti olur Rumi? •• 

r- ' Tefrlkamızın ikinci Kıamı 
Ptrl Reis 

Tefrlkammn biriaol kıımı 
bitmek üzeredir. • Ondan ıonra 
Piri Relıin seferi başlıyor. Piri 
Reiı, Türk denizollerlnin en Unlll
lerinden ve Akdenizln beUibath 
hakimlerinden Kemal Reisin yeğe• 
nidir. Hind den1'1ne doğru yaptığı 
1tfer, heyecanlı hAdiıelerle doludur 
n gerçekten romandır. 

Tefrikam111 ba§ındanberi oku· 
yamıyanlar lklnol k11mı takip ede· 
bilirler. ÇDokli bu k111m baıh 
ba,ana bir tarih aayfaeı n bir 
dHtaıı paroaııdır n çok he1eoanlıdır. 

Ben berıeye g3ttıı nren bir kadınım. 
Amiral d3 Sllnyranın Hbrı, taham

mGIG artık tnkeomlıtı. Kendlaa uıak 
diyen ıu adama bak kaaandıjı kartı· 
lıfı bile verememek ae111nı karııının 
rlttlkçe baıka bir rota dotru aldea 
ı3zlerl yliz kat çotaltmııtı. Blraa da· 
ha ıuıarıa onların •eçmit sıOalerl dile 
alarak birbirlerine 3ılemlerln edl 
harkıracaklarıaı oranlıyordu. Bundan 
8tllrl araya rlrmek tıtedl, kar11ınıa 
ıon ı8zDae Saferin ceYap Yarmeılne 
enwel oldu, Batırdı: 

- SeY1fill karım Jan ılzln ltrenç 
bir mabltlk oldufunuzu ıöylGyor. 
Ekmetinl yedltlnlz BahAdlr Şahın 

haılne!erlnl çalarak HYUfmaaız da 
karımın ılal itrenf i'lSrmeılol hakla 
sılSıterlyor. Fakat yakında bu hazine· 
lerlode buabnu bana Yar .. eksloiz. 

Ve karmna d8nGp ıert ıert ılSy
lendlı 

- Bir kelime daha atıınızdan 
fıkarıa bozufurus. Deminki durumu
nuzla buradaki hallnlı bit te uyıun 
dOımtiyor. Aklınızı baııoıaa alınız. 

Ayni samanda ayata kaJkmııtı, 
karıaını da kaldırmııtı, beyaa bayraQ'ın 
lndirilmHI amrlel nriyord•. Fakat 
o teJAı Ye o kızi'ınlık aruuada Safer 
Relıln cnabı da kulaklarına çarp• 
maktan •eri kalmıyordu. Yltlt Türk 
onun ıon ılSdlne ıu kartıhtı 18nder
mf1th 

- Karıaızı ekallc ı8yletmltılnls 

Amiral, baı.lneltr lıifae rellnciye kadar 
3frtnecetlnlı daha aeler nr neler. 

[Arkaaı nr] -----. 
Zafranboluda 
Peçe ve Çarıaf 
Kalktı 

Zafranbolu, S (A.A)- Kadro· 
lara peçe Y• carıaf için beledi· 
yenin Ytrdlğl mühlet bittiğinden 
peçe kalkmıı çarıaf da yerini 
mantoya bırakmııtır. 

Rize Saylavı Karaköıede 
Ildır, 4 (Ôzel) - Rize 1aylaY1 

Akif ıehrlmlze i•ldl. Bir müddet 
kaldıktan ıonra KaraklSıeye ılttl. 

lktısadi Ve içtimai 
ilimler Enstitüıü 

Geçen Jıl, OoiYeraltede, Hu• 
kuk faklllteslne bağlı olarak ku· 
rulan iktııadl ve içtimai lllmler 
enıtitUsU talebe için çok faydala 
olmuıtur. Bu itibarla, bu dera 
yılı lçln, yeni lllvel.erle, faa• 
liyete geçecek olan bu eostltUye, 
llaan bilmek ıartile, her bul<uk 
talebesi girebilecektir. 

Tetkik Gezisine Alt BrotUr 
Anadoluda, Ünlveralte, içtimai 

ve. f ktasadt ilimler enıtltOatı namı· 
na blr tetkik gezisine çıkan pro• 
feaör Kesler ile doçent Muhllı 
Ete bu ay sonunda avdet ede· 
cekler •• seyahatlerine ait bir 
broıOr razacaklardır. 

SON POSTA 

Iran Dış 
Iıleri Bakanı 
Şehrimizde 

Ankara, S (A. A)- Cınevreye 
gitmek Uzer• TOrklyeden geçmek· 
te olan Iran dıı fılerl bakam 
KAıımt hın bu aabahkl Toroı 
ekıprHlle Ankaraya gelmft ve 
durakta dıı itleri bakanbAı Ye 
Iran bUyak elçlllj'I ileri gelenleri 
tarafından karıılanmııtır. 

Dıı tılerl bakanlıtı genel ıık· 
reter veklll tarafından öile Uıtü 
Iran dıı itleri bakanı ıereflne 
Anadolu kulUbllnde bir tlSlen Y•• 
rilmiıtlr. Kbımt ban bu ıkıamkl 
Anadolu ekıprealle lıtanbula git· 
mit, durakta sellmlanmııtır. 

Komıu ve dost memleketin 
dıı lılerl bakanı lıtanbulda bir 
glln kalacak ve yarın akıamkl 
ekıpresle Avrupaya gidecektir. 

Belediyeler Bankası 
Genel Kurulu DUn 

Toplandı 
Ankara, S (A.A) - Belediye

ler bankası genel kurulu buglln 
danııtay bayındırlık dalreal baı· 
kanı B. Ali Rıza Sun'un baıkan• 
lığında toplanmııtır. Genel kurul, 
yönetim kurulu ve mUrakip ra• 
porlariyle bu hHap devresi bilanço 
ve kir, zarar heaabını lnceliyerek 
mtızakereden sonra, safi kArdan 
Hrmayeye ayrılmeıı lbım gelen 
28,819 liradan yirmi bin Uranın 

fevkalAde ihtiyat akçesi olarak 
ayrılmaaına, raporda gösterilen 
safi kArın nizamnamenin 56 ıncı 
maddesine göre dağıtılmaaına, 

935 yılı hesap devreıi için de es· 
ki mürakip avukat B. lhsamn se• 
çllmeslne karar verilmiıtir. 

lsveç Krahna Gönde
rilen Başsağı Telgrafı 

Ankara, 5 (A.A.) - Ylğenlerl 
Belçika Kraliçesi Astridln acıkh 
ölUmll dolayısile ReJılcumur Ata• 
tftrk'lln laveç Kralına gönderdiği 
baıaağı telgrafı ile buna gelen 
cevap aşağıdadır: 

Yiğenlerl Belçika kraliçesi 
mejeıte Astirdln ölUmU dolayıslle 
majeaterlerile yliksek ailelerinin 
uğradıkları acıklı keder kar111ın· 
da en samimi beıaağıJarımm ka· 
bülünU majesterlnden rica ederim. 

Kamil AtatOrk 

Çok nazik baısafllanndan 
dolayı lçden teıekkUr ederim. 

• GOıtn 

Parti Kurulu 
Toplandı 

lıtanhul, 5 (A.A) - C. H. P. 
genel sekreterliğinden: 

C. H. P. ıenyön kurulu haf
talık toplantı11nı Jatanbul lly6n 
kurul kuragtoda yaptı. 

Nevıehlr ilçey~n kurul baı· 
kanlığına seçilen general Hakkı 

SUtekinln ve Erzurum llyön ku· 
rul Uyellklerine seçilenlerin öde•• 
lerlnl onayladı. 

Antalyanm uran teıkilatındakl 
değlşlkllkler aerlç ilçe kongreal· 
nln yenilenmesini ve Samıun il 
YO ilçesindeki parti lSrkUtü içinde 
gerekli görlllen değitiklik önerge• 
ıini kabul etti. Önümüzdeki cum· 
hurlyet bayramını kutlama için 
bir komlıyon a) ırdı. 

inkılap Enstitüsü 
Kuruluyor 

Üniversitede tııklllne karar 
yerilen lnkılAp Eostltüsil bu derı 
yıla batına kadar kurulmuı ola
caktır. EnstltUnUn semlnorerine 
lbım olan kitaplar ıetlrtllmek· 

tedlr. 

Eylül 6 

Spor: 

Birincilik Maçları 

Bugün lzmir Ve Samsun 
Birincileri Karşılaşıyor 

lzmlrde TUrkly• ıarpl ,amplyonl•rr ••reflne verilen ziyafet 
Bugtln Takılm ıtadyomunda lzmlrin Karııyaka koyunda yQı• 

93~ mevıiml Türkiye futbol birin· lerce yelken merakbsıaın gözleri 
ciliklerlnln dömifinal maçı lzmlr önUnde Uç ıon bUyUk bir allka 
Altmordu kulUblle, Samıun Id- ile dıvam ederek ıonuçlanmııtar. 
man yurdu araıında Japılacaktır. Bu yarıtlara baılanırken Iıtanbu• 

Türkiye futbol blrlncillğl ol· lun en iyi yelkenclıl Demir Tur-
hal maçının lıtanbul ile lzmfr gudun karıısında lzmlrlt Refik 
araaanda oynanma11 akla en UJ• gibi çok dığerll bir rakip Yardı. 
gun gelen bir yoldur. Samıun TUrkly• yılken birlnclllil bu iki 
takımı hakkında fada bir ıey ıarplcl arasında takılme utraya• 
yazmamızıı imkln yoktur. Futbol• cağı kanaati Yardı. y arıılara. 
da birbirini takip eden ıUrprlzler federasyondan ı•len murabbaı 
•• bugOnkU maç da bizi aldat· Bay Rızanın tertip ettiği proı· 
maZ11a her halde TUrkly• birinci· ramla baılandi. 
ilk maçmm ıon oyunu lıtanbul il 
ile lzmir ara1ında olacaktır. ilk gün bUyUk bir tallhılzll 

eHrl olarak lzmlrll Bay Reflğla 
Atletler Ça ı9ıyor ıarpisl bUyUk bir kaza ıeçlrerek 

Altıncı Balkan oyunlarına bozulmuı, Demir Turgutla lıtan-
ittirak etmek Uzer• Göztepede bullu Bay Şeref raklpalz olarak 
kampa giren atletlerimiz lkl gUn mllıabakalara deYam lmkAnını 
denberl idmanlarına muntazaman 

bulmuılardır. 
devam etmektedirler. Hazırlık 
kampı programı fU tekilde teaplt Üf 1ıUo deYam eden mU1aba• 
edllmlttlr. kalar ıonunda Demir Turgut (lı• 

Uyku 21.30 tanbul) birinci, Şeref ( lıtanbul) 
Kalkmak 6.45 ikinci, Arif (lzmlr) UçOncll olmuı• 
Kahvalh 7. ıo tur. Bay Demir Turıut, ılllOn gibi 
Antrenman 10.00 ıarpiılle 357 puvan kaıanmıya 
Öğle yemeği 11.30 muvaffak olmuıtur. 
Antrenman 15.00 ·MU1abakalardan sonra hmlrln 
Akıam yemeği 19.00 deniz kullibU, Kordondaki deniz 
Atletluimlıden bir kıımı 18• kulnbU bina11nda ıarplcller adına 

bah ve akıam idman etmekte• bir eğlence tertip etmlı Ye TUr-
dlrler.. kiye 9ampiyonu Demir Turgutuo 

Y ""' J G " madalyaıı merlılmle kendiılne ag 1 ureş verilmlıtir. Diğer derece alan 

Şehremininde Önemli Mü
a:: bakalar Hazırlandı 
Son Postanın açtıtı yatlı gll• 

reş mUaa bakaları bUtUn memle-
kette ligi ile karşılanmı9tır. Şimdi 
yer yer gllreı mtısabakalara tertip 
edilmekte, bunlardan ek&erlılndı 
de Son Poıtamn tavauutu lıten• 
mektedir. Ekaerlıi Hava Kurumu 
için yapılan bu aUreılerde de 
Son Posta elden gelen yardımı 
yapmayı bir ödev bilmektedir. 

Bildirildiğine alSre Şehremini 
Hava Kurumu da önemli bir 
yağla gUref müsabakası tertip 
etmlıtlr. Bu mUıabakalar bu ayın 
sekizinde yapılacak ve o gUn 
uat 15 te baılayacakt1r. Kara 
Ali, Tekirdağlı HUıeyin, Molla 
Mehmet gibi ıöhretll pehlivanların 
katılacakları bu mliaabakada hşvlk 
amacı da görUldüğUnden kaza
nanlara mükAfat verilmesi karar• 
laştırılmıştlr. Baıa gUreıenlerden 
galip gelene 100, baıalhna 50, 
bUyllk ortaya 30, kUçUk ortaya 
20, desteye de 10 Ura verilecektir. 
Müıabakalarda hakemliği Suyolcu 
Mehmet pehlivan yapacakbr. 

Türkiye Şarpi 
Birlnclllklerl 

lzmir ( Spor muhabirimizden ) 
- Türkiye 1elken birincilikleri 

ıarplcllere dı madalyalar Yerll
mlttir. 

__...... ...... ...._... ..... -.... ----··-··--
latanbul 7 inci icra memur

ıuıund•nı 
AtnaYutlukta mukim n ikamet• 

gihı meçhul olan Panafot nrial 
Vangeleı 

Aıpirinin temellüktınd• Ollmplya• 
nın Ueküdilr birinci Noterliğinden rHeD 
tanzim ettllmlı 20 Şubat 919 tarihli 
n 29. 788 numarala Noter aenedilı 
ölü Panayot ılmmetlnde alacağı olao 
2000 Uranın temini zımnında mezkılı 
Noter Hnedi lora ya vasedilerek biha11· 
bilveraııe hakkınızda yapılan takip 
üzerine tarafınıza tehllğ olunan lora 
emri ikametgAhınızm meçhul olması 
haubile tebliğ edilemımiı ve illneo 
tebliğine karar verllmlıtlr. 

Tarihi illndan itibaren nihayet 
bir ııy ıarfında borou ödemez n btı 
mOddet zarfında tetkik meroiine veya 
ait olduğu mahkemeden icranın geri 
bırakılmıııı hakkında bir karar &•tiril· 
medıkçı cebri iora yapılacağt ve btı 
müddet zarfında lcra ve lflae K. nuıı 
74 üncü maddesine tevfikan malbeyn• 
nında bulunulmaaı Ye bulunulmedı~ı 
takdirde icra iflas K. nun 76 nıo& 
maddeaine tevfikan haplı ile tazylk 
olunacağıoız n hakikate muhal be· 
yanda bıılunulurııa yine hapiı ile oe· 
zıılandırılncağınıı ma!umuııuz olınak 
n icra iflas K. nun 3~ inci madde· 
ılne tevfikan tanzim n tebliği muk
tui lora emri tebliği makamına kairıı 
olmak eUıer ilanen tebliğ olunur.(489) 
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Z n Koşelerladea 
ıldız Sara ı a 

~~~Yazanı Z. Her hakkı mahfuıdur ~--

Vahan) evork, Ermenilerin lntik • 
mını Almak çin Bir Fırsat Bulmuşlardı 

Ş o yOz.lil bir adam olan Ke· 
Vork u&ta, bu adnmı görUr gör· 
ınez aUIUmsedi: 

- Hoı geldin, Vahan ahbar. 
Ayaklarına soğuk su mu, yokıu 
Eıcak 11u mu verelim. On beş 

Yirmi gUndtır yUzüne hasret kal· 
dık. Çamiçin hnHs dDılı hazır. 
M~ze; çiroz salatası, fasulye piya· 
zı, ciğer tavas ı, zeytin yağlı do!· 
rna. Dolma, nmmn ne dolma. 
Bizim dudu elile sardı. Uıkumru 
pilakisi. Y emo de y nındn yat. 
Emret bakayım, daha ne istersin? 

Dedi. Vahan, ciddi bir tebes• 
aUmle cev p verdi: 

- Farketmez, Kevork uda! •• 
Ne oluran olsun. Ben aul bir az 
s ni aörmek isterim. 

- Hele dur, ıu mezeleri ha· 
tırlayım da, gelirim. 

- Hayır, hayır. Çok vaktim 
Yok. Mez lerl çocuğa bırak da 
sen gel, bir az konuşalım: 

Kevork usta, işini t zgAhtakl 
oğluna terketti. V banın yanma 
gitti. Karşııın geçti. Şimdi bu 
iki adam, başbe a Yermişlerdi. 

- H yır ola Vahan; nedir 
bu tel şın? .• 

- E... Mesel , teJAı edecek 
kadar var. Hele oku ıunu. Fakat 
dikkat et. Yabancıl rdan gören 
olmasın. 

- Ya hancı yok. Hepsi, bf ılm 
tocukl r. 

Vahan cebinden çıkardığı bir 
k&iıdı, ma1anm altından Kevorka 
uzattı. Kevork, bu kAğıdı aldı. 

Avuçlarının içinde açarak oku· 
rnıya başladı. Kağıtta şu satırlar 
•ardı : 

[ Havmetpenah ! .. 
Emlrnamenizi alır alma%, Yıl· 

dız sora) ana gittim. Sultanla mU
IAkat icra ett:m. Bu mU1Akatın 
leferruatlle zati haşmetlerJnf meş
gul ve rahat11z etmekten içtinap 
ediyorum. Sadece neticeyi arzet
ltıekle iktifa ey il yorum. 

Zatıhaım tlerine karşı derin 
bır hulus ve muhabbetle merbut 
Olduğundan bahseden ıultana, 
P k mahirane idarei lisan etmem 
1 Y &inde, zati başm tlcrinin ar• 
tutarını kabul ettirdim. Ancak, 
hQzı husus! esbap beyan ederek 
k ndilerl de birkaç oart teklif 
ettiler ki, onları da şu suretle 
hul aa edebilirim. 

Sultan, Prenses Nadya Haz· 
reuerlle muhterem zevcinin ika· 
llıetlerlne mükemmel bir hırno 
tahaıa edecek aşçı, uşak, arabacı, 
araba ve batta Prenses Hazretleri 
için kadın hademeler de gönde· 
~· cektir. Sultanın bütün ricaları 
kır noktada temerkUz etmektedir 

1, o da; Prenseı Hazretlerinin 
~aly tinde bu ual hizmetlerine 
akacak bir Ye nihayet iki kadın 

kda hlzm tçlılnden maada, refa• 
6tlcrlnde hiç kimsenin lstanbula 

Rellrilmemesi ve bir de isimleri 
~ ' k e hUviyetlerl etrafında bilylik bir 
h etQoıiyet gösterilmesidir. Istan• 

Uldnkl • d dlkoducu Avrupa 
ltıahnfil:oden tafncak • ·ve Avru• 
~anın muhtelif merkczler:nde do 
dilllkal uyandıracak aylata mey· 

t 
aıı vermemek için Sultanın bu 
tkl'f bı 1 ini kabul etmek te, ayrıca 

" r fayda temin edeblllr. Bu ıııe-
•ait · .,. 
ıu • zata haşmetleri tarafından da 
l> lfen kabule mazhar olursa, 
tenıea Hazretlerlle muhterem 

1 zevçlerlnl sessize ve glzlic latan• 
bula nakl için S faret maiyetine 
memur (Kolkida) vapurunu Yalta· 
ya vey Sivastopola göndereyim. 

En derin hürmet ve tazlmlerle 
iradenize muntazırım, haşm t· 
penahım.) 

K vork usta, okuduğu bu ki· 
ğıttan hiçbir şey anlamamııtı. 

Onun için derin bir nazarla 
Vahanın yUzUne baktı. Dudaklarmı 
bükerek başını hafifçe iki tarafa 
salladı. 

Vahan sordu: 
- Anlamadan mı? •• 
- Yoook. 
- Canım biç bir ı•Y anlama• 

dm mı? .• 
- Anlamadım, dersem; artık 

okadar da hıyar değilim ya, Vahan. 
Anladım. Prensea Nadya mıdır, ne 
karın ağrıııdır, lstanbula gelecek. 
Kendisine ev, aıçı, daha bilmem 
neler verilecek. Bana ne? .. 

- Amma, dikkat ediyor muıun 
bunlar gizil gelecek. 

- Bana ne?. 
- lıte gördün mU?.. Hakika· 

ten benim mak&adımı anlamadın. 
- E.. Sen anlat bakalım. 

Bize bundan ne fayda var? 
- Bunda bize fayda ıu ki, 

uıta Kework •• Bu pren&11es Nadya, 
Çarın akrabaııdır. Her nedenH 
la nbuJa gelecek, bir müddet 
burada kalacaktır. E~er biz bu· 
rada bunlara bir oyun oynarsak; 
muhakkak ki. Ruslarla Türkler 
arasında bir kıyamet kopacaktır. 
Vahanı bUyUk bir dikkatle din• 

leyen Kcvork uıta, birdenbire 
başını göğsOnUn Ustilne eydi: 

- Haaaa. Şimdi anladım. Si· 
h1, kıyak bir f f· 

Dedi. Ve sonra, batını çeYire
rek te:zgAha seslendi: 

- Hadi oğuJ. Biraz çabuk ol. 
Bana da bir kadeh getir. 

Birkaç aaaiye, sUküt ile geçti, 
Kevork'un kafoıının içi bir ma· 
kine gibi işlemekte idi. 

Çocuk gelmiı; rakılarla meze· 
l~rl, .m?aanın Usttıne yerleştlrmiı; 
gıtmıştı. 

Kevörk, kadehi eline aldı. 
Yukarı kaldırdı. Vahan da öyle 
yapmıştı: 

- Hadi hayırlııı. 
- Hayırlı olsun. 
Vahan, ıert ra'kıdan yOzUnU 

buruıturdu. Elindeki kUçUk lene• 
ke çatalla, boğazındaki aleti gi
derqcek yumuıak bir meze arı• 
yordu. 

Kevork, dirseklerini masanın 
mermeri Uı rine dayayarak sorduı 

- Sen bunu s farethaneden 
aldın, değil mi ? .• Sakan bir men· 
tara basmıyalım ? .. 

- Ne s&ylUyor un, usta K•· 
•ork. BaıkAtip Mösyö Nelidof [1) un 
masaaı Uıerinden biızat, kendim 
aldım... Efendim, bak aana me• 
aeleyi kısaca anlatayım... iki glln 
en el Rus yadan sefaretin postaııı 
geldi. Poıtamn içinden Çarın 
huıuıl bir mektubu çıktı. Sefir 
ile Baıkltip araıında bir fıskos 
başladı. Acaba bizim iç:n bir 
şey mi ? Di) e, beni de bir merak 
a!dı. Bugün Sefir, Cuma ıeliim· 
lığtnn gitti. Biraz geç geldi. Ben, 
derhal işi keşfetti:n. Sefir, bugUn 
muhakkak Paditahla konuıtu; <lee 
dlm. 

( Arkaaı Yar) 

[1] Eıki Rus~'" Scfıri (Möıyö dö 
N ılidof) ile bu uti hirlbirioe karıtbr· 
marualuur. Bu ıa& onun akrıbuın· 
dan dar. 
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32 Bin Göçmen 
Geldi 

( Beotsrafı 1 lncl yBlde ) 
tedir. Bulgariıtan da göçmen 1ıf. 
dişine müsaade etmlı y göçmen· 
lere pasaport nrmeğe başlamış· 
tır. Bu yıl içinde aelecek göçmen· 
lerin yUz elli bini bulacağı umul· 
maktadır. Bunların derhal mUı
tahsil vaziyete geçmeleri için bU
tUn tedbirler alınmı , köyler ha· 
zırlnnmı hr. Gelatadakl göçmen 
eYI hergfin perakende surette ge
len kırk elll aileyi -tskln mahal· 
1 rine göndermektedir. 

Bir llyon Kiremit 
lzmlr, 6 ( Özel ) - Trakya 

Genel ls~eklerl General Dlrlkten 
llb yJı~a ge!en bir tel yuısında 
Trokyaya yerl~ıtlrllecek göçmen• 
lere inşa edllec k evler için bir 
milyon kiremit ıatın alınarak 
gönderilmesi iat nmiştlr. Bu g8ç· 
menlere verilmek Uzere önemlJ 
miktarda pulluk d satın alma• 
caktır. 

,~~~====~~~· 

+ So Posta • 
lsteobul gelir Ye para 

B SASI 
s • 9 - l93:S 

rı--====-

TUrk Devl&t Borçları 
Lira Lira' 

"7,5 T. B. I 27,35 il ~ 5 Hazine B. ~7,25 
% 7,G T. 8. il 25,2il Dahtll lıtlkras 9•,25 
% 7 ,1 T. B. 111 26,-

Devlet Demfryolları Borçlar. 
Lira Lira 

Ergani • 95,25 il Anadolu PtfO. 45,!\~ 
8ıv111Er:turuaa 96,~0 A. H. O/o 60 25,SD 

Anadolulnll 4S,20 ,, H. •• 100 42.QO 

Sosyeteler E•h•mı 
Llra 

1 .. D. MO. 92 
,. • Hı .. 
• ., N ıme 

Merkeze. O 

9,SO 
9,SO 

58,15 

lıt. TramnJ 
Bomonll 
Terı..oı 

A. Çimento 

Lira 
Sl,70 

7,S5 
15,~0 

ıo,oo 

l•terlla 
F. Frangı 

Çekler 
Krı. 

623,SO il Liret 
J2,03!l:t Dolat 

1 T. L. lçl 
9,72 
0,7947 

Nakit 

2 F.Frıngı 
Kr9, 

169,00 l Marh 
Krı. 
42 

1 Dolar n6,00 20 Drahmi 24,0:l 
l l•terlln · 621 20 Leya 24 

23 Liret llH 2tl Ley J7,00 

Bor • D19ınd11 
L. K. L. K. 

Kredi Fonılye \\ MUbadll Bon. 73 
1853 Ha .. ı J22;00 Gayrı. " 16,25 
1901 ,, SS;Oi> Alho 936 
1'11 ., 83,50 Mecidiye 13,00 

Perl Borsası 
F. Fr. 

'47,!IT. borcu 301J;O JI Do'ar 
Oı. Bank111 262,50 l.terlln 

Sayfa 11 

Avrupa 
ktupları 

carlar p ı lık an 
Şikayet E lar 

Bir acar, Finan 
rirken : "Para 

·zde Olm ya 

Ba anhğı ı G ·· ste
a hğı, Dedi. Yani 

Sen Gellert banyosunda Tilrk seyyahları 

Pe te, ( Özel) - Oç gUndOr larlle dolu, koltuk değnekli bir 
Peşte'dıyirıı. Bu ıtrin ve modern mnlöl zabit, bir pengö mukabl· 
ıehrin belllbaıh bldelerini, par• llnde ve harp önU ve harp aonu 
lAmentosunu, tiyatrolarını, Üniver- Macaristanınm - karta basılmıı 
sitilini, Mllz lerloi g6rdUk. Ve lıarit larını satıyor. 
Buda-Peşteye ilk ani fidanını * 
getlr:p diktiği için "Glilb ba .,e Peıtede kaldığımız aflnler k nc' i, 
adı verilen ıatın türbesi 1i ziyaret mizi zaman zaman, frangın dO§kLı 
ettik. olduğu sıralar, birkaç dolarla 

Bakır damlı muhteıem saray· Pari&i altUıt eden Amerikalılar .1 
lar, bir yığın aan'at ve tarih benıcttlm. En lükı lokantalarda 
eserleri içinde beni kendine en yedik, içtik. Belli baıh barlarda 
çok çeken mUtevazı bir taı sUtUn oturduk. Hesap pusulası dalma 
oldu. Bu mUtevarı taş ıUtun, tahminlerimizin yarııı çıktı. 
11 Trianon ., muahedesinin acı Modern bir ziraatçı ve haJ .. 
hatırası için dlkilmiv, Uı:erind ven yetiıtiren b reketll bir çift· 
matem alBmeti o]arPk dalma ilk olması itibarile Macari ta 
yarım çekilen bir Macar bayrağı muhakkak ki ucuz bir memleket. 
var. Ve altında cihan harbinden Fakat hayatın ucuz olduğu hır 
evvelki ". cihan harbinden ıanrakl yer gibi p r çok p halı, buraıı 
Macarlıtanm tnmamlle ç.lçeklcrd n da muhakkak! 
yapı1mıı bir beril si.. Çiçekten Bizi g zdiren tercUmanlardan 
meydaoa getirilen bu haritada biri bllyllk bir binayı göal rer le 
11Tiryanon,, muahede1Ue Mac • • ..Finans B ka~l~ğı,, demişti. Atre 
ristandan ayrılan parçaaı aly h kadaşlardan. hm anlayama~ı vt 
çiçeklerle, Macaristaıun altta ka- ordu. • TorcUn)an d~ba an aşıl • 

bilfr bır kelime slSylemlş olma · 
lan parçalarda beyaz çiç ki rl ·ç1 up B k 1 ğ d dl u: · ·ı i ı n : ara a an ı ı,, e . Y• 
gösterı m I· gUlerek llA.vo etti : 

BugUn Macar gençliğinin g6- - Y nl, bizde olmıyan ,ey,, 
zUnc bir ant (abide) olar k s rl· F kat buna rağmen halk ucur 
len bu taş &Ulunun altında, ski eğlenmesini biliyor. 
ceketinin g<.~lisü harp mad ly • Ahmet Naim 

= 
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Nltantat1nda: Tramvay ve takayık c•ddelerlnde 

ıvATıj Şişli Terakki Lisesi 1oüNoüz1 
ANA • iLK • ORTA • LiSE 

57 yıl; önce Selanikte kurulup 1919 da Iatanbula taımmıı Tllrklyenln en eıkl &zel okuludur. 

R•smi Liselert1 muadeleti t:1• durum fiti tutamunun düzgilnlülil maarlJç• saptanmıştır. 

Kız ve erkekler için : yanyana ve genlı bahçeli iki binada •yrı yatı dalrelerl vardır. 

Fransızca Almanca, İngilizce kurlarma dokuz yaııgdan ba9hyarak her talebe girebilir. Yabancı 
dil öğretmeğe ve her bakımdan talebesini iyi yetiıtirmeğe önem verdiği için ımıflarına çok talebe 

oturtmaz. LiSE hergün aaat 10 • 17 arasında açıktır. Kayıt itlerine Pazartesi • Çartamba • 
Cuma günleri bakılır. Telefon: 42517 

L u Akşam ~-------------------, . 
Harblye'de B E L v_ u Bahçesinde 

Y a.şar ve Celô.l 'in 
GECESiNDE 

BOyllk 11a'atklrları di )emekle beraber meıhur Kavuklu AH Beyin 

Orta oyunu, Çengi ve Monolog Ye ıUrprlzlt:r. Tel. 49091 

Kültür Direktörlüğünden : 
ilk MEKTEPLERDE TALEBE 

KAYDINA EYLÜLÜN BiRiNDE 
BAŞLANACAKTIR. Blrlnci SJNJFLA
·RA BU SENE 928 DOGUMLU-
LARLA daha ••nlkl dotumlulardan arta kalanlar alınacak· 

tı ... KÜL TÜR DiREKTÖRÜ 10 EY-
•• LULE kadar bulundukları yere en yakın okula, çocuklarını 

kayıt ettirmelerini velilerden rica eder. "5015,, 

100.000.000 

kişi 

tıraş 

bıçağı 

Kullanmaktadır. 

#9--------------, Denizyolları 
iŞLETMESi 

AHatelerl ı Karak8y KlJprlbaşı 
Te!. -425'2 • S irluel Mlhlrdanade 

Haa Tel. 22740 

Ayvalık Yolu 
MERSiN Yapuru 7 Eylül 

CUMARTESi gUnU Hat 17 de 
AyYalık yoluna kalkacak ve 
bu posta bu aeferllk lzmlr'• 
kadar ildecektir. "5334,. 

Mersin Yolu 
KONYA vapuru 8 EylUl 

PAZAR gtınU saat 10 da Mer· 
ıine kadar. ''5335,, 

latanbul ikinci Ticaret Mah
kemeslndenı Haim Eıkenazi ile 
dua olunan lıtanbulda Aımaltında 
39 No. da Ebusrali zade Ahmet ara
ıında mevcut nlecak d ıı.vaıının yenl
lenerek yapılan muhakemeainde; Dan 
olunan Ahmedio mahkemede mevcut 
lkametglh adresine yapılan tebligatta 
ikametgAhını terk eyleyerek elyevm 
nerede bulundutu meçhul oldutu 
kaydile iade edildiğinden mahkemece 
kendiılne yirmi gün mtlddetle ilAnen 
tebligat yaptlmnsına karar verilmit 
ve mahkeme gOnQ olan 27191935 
tarihine müaadlf cuma jlftaQ 14 talik 
edllmit olmatla tebliga t yerine geç
mek üzere keyfiyet Hin olunur. (14251) 

ADEMi iKTiDAR 
Ye 

Bel gevşekliğine 

HOR'MOBiN 
Tafsilat r Galata Posta kutueu 1255 

,, Galata'da · ı L~i"E N••Tj Ô Rr 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 1 A"ı~rya m~~~eri 

ISTANBlJLDA Kayıt muamelesine başlamıştır. Her 

BOM ON T ·ı Ş •ı Ş E B ı• R AS 1 ıtın aaat (9·12) n (8·6) ya kadar 
müracaat olunmal!lı. Tel: 42095 • MUıterllerinin kazandıkları mUkAfatlar ı ' 

• r , 

MOkAfatlınını 

64732 No. 100 Lira 
63855 ,, 60 

" 54487 ,, 30 ,, 
almak bere numaralar hamillerinin en ı•ç 

kadar firkete mDracaatları ?İca olunur. 
20 EylGle 

r Emllk ve Eytam Bankası llinlar1 1 

Esas No. sı 
165/22 

Kiralık Emlik 
Mevkii Ye Nev'i 

Galatasarayda AYrupa Pasajında 22 
No. h dükkln. 

11 SMeksube Teşvikiyede Hamamcı Emlnefendt ıoka• 
tında eakl 3 mftkerrer yeni 19 No. la 
Teşvlkiye Apartımananıa 5 No. la 

Depoıito 

103 Lira 

Delreai. 57 Ura 
Yukarıda yazılı yerler bir yahut Oç Hne mftddetle kiraya v .. 

rllmek Uzere açık arttırmaya konulmuıtur. lateklllerin 12 Eylöl 1935 
Perıembe eUnU ıaat oada ıubemize ıelmelerL .. 215,. (H.l) 

Karıp - Seyrlufer mQdQrUltOn
dea aidatım arabacılık ehliyetimi 
kaybettim. Y eniıJni alacatımdan 
hGkmO yoktur. 

Gedikpaıada DIYanıAll caddHI 46 
No da ıucu dOkkAnında 

Bodoı otlu Lambo 

BiÇKi ve DiKiŞ 
Esasla ıurettı öfretip muaaddak 

diploma veren 

NEKTAR K ZARUKYAN 
talebe kaydına ba~lanmııtır. Pı· 
•ardao maada hergftn 9 • 12 vı 
14 • 18 e kadar müracaat kabul 
olunur. 
Adr11: eeroııu Altın Bakkal 

Babll caddeal ıayı 83 
• 

.............................................................. 
Soıı Poıta Matbauı 

Jjeedpel ll&M.,, 1 r.ı. ........................... ~ 
ı 

2 ve 20 lcomprimelik a·mbalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan 9' markasını arayınız. 

Eylftl 6 

Karaciğer, Mide, Bağırsak, Taş, Kum vı Şeker haıtahklarma 

TUZLA iÇMELERi 
ye oteline hergll ı KöprOden 6,30 - 1,35 • 8,20 • 9,45 • 11 • 

13, 15 • 15, 10 da Haydarpaıaya 11ideo Yapurlaran uenlerl 
menbalara kadar herıUn ılderler. 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezı 
Satın Alma Komisyonundan: 

Tabip Ye memurlar için 107 muh~fıılar için 109 muıamba ile 
gemic:ler için 63 adet caket pantalon yağlı gemici muıambnı ve 
30 çift liatik çizme kapalı zarf uıulile aatm alınacaktır. 

A - Tahmin bedeli 5083 liradır. 

B- Şartnameler merkezimiz Jerazımından parasız olarak ahn•r. 
C - Eksiltme l 7 Eylul 935 Sah gUoU aaat 16 de Galatada 

Kara Mustafa paıa ıokağmda lıtanbu! Llmao Sahil Sıhhiye Mer
kezi Satmalma KomlıJ.onunda yapılacakttr. 

D - Ekılltme kapnla zarf uıulile yapılacaktır. 
E - Muvakkat teminat 382 liradır. 
F - isteklilerin bu İf ile halen meıgul olduklarına dair 935 

aeneı 'ne ait Ticaret Odası vesikalarını göıtermek mecburlyetind .. 
dirler. Aksi takdirde mllnakasaya Kİrmezler. 

G - Ekılltmeye ıirecek olanların kapalı zarf uıulile teklif 
mektuplarını saat 14 • kadar zarfları mllbilrltl olarak makbuz mu• 
kabili ıde komiıyona vermelidirler. Saat 14 den ıonra teklif mek· 
tubu kabul edilmez. 

H - Teklif mektupları verilmezden eYvel muvakkat teminatla· 
rın merkez yeznesino yatırılması ve mukaboJeten makbuz almaları 

oarttır. (5094) 

MAZON 
fıim ve markasına 

dikkat 

MAZON MEYVA TUZU 
Sabahları aç karnına bir kahve 

kaıığı alındıkta 

KABIZLICI DEF'EDER 
Yemeklerden bir aaat ıonra alındıkta 

HAZiMSiZLi~I, MiDE EKŞiLiK 
ve yanmalarını giderir. Aiızdald 

tatı.ıdık ve kokuyu izale eder• 
ft1'1t1mJ~Hffi'.·~~~~~ Fazla bir yemek ve içın•• 

den ıonra hissedilen yor·ı 
gunluk: ve şiıkinliii hafifle
tir. M A Z O N tazuouıı 
tHirinden memnun kal'" 
mıyanlar şige.i aoık da olı•• 
Habçekapıda İt Bank:a11 ·~ 
kaııada 12 No. lu MAZÜl"' 
BO'ITON ecza depoıuna iad• 
ederek bedelini ••ri alabillrlet• 

Kol•ylık olmak Uure 
perakeade 65 ku uıa 
nhlan t',,eler p ıy .. -

aaya çıkanlm19tır. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satınalma Komisyonundan : 
1 - Taaınlanmıı parası 6000 lira olan açık deniz motörlerlne 24 

tane ıilindir baılığı 23/9/935 tarihinde aaat 15 de kapalı zarfla 
ekılltmHI yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyondan paraaız verilir. 
3 - istekliler MuYakkat teminat olan 450 liralık Yezne makbuzu 

yeya teminat mektuplarlle birlikte saat 14 de Komlıyon• 
vermeleri. "5332,, 

ETE. VASSAF Sinir ve akıl Dr. huWıklan mUtebaaııl& 
Caial•flw Orllaa &ap.,...._ Tel.J'MI ~w. 8'adaklr llala•·r• lıwl Mkall Te&.&ıl7f 


