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Musolininin Bir Sözü: Cenevrcden Hiç Ses yok 
ingilterenin Cevabı Fransayı "1!,ana, f!igakar Olma-

E d
. n·· .. d.. dıgım /çın Çatıyorlar.,, 

D IŞeye UŞUr ll ltalgada Harp Vaziyetine Karşı 

ı .
1
. K b• . y I iç Tedbirler Alındı 

ngı ız a ınesı arın BtltGn Avrup~ ~azelele.rl Habeı-ltal- ı 
ya ıergmliglnln ttlrlll aklıılerlle 

8 • T 1 t y k doludur. BilhuH bazı FraıH1t: n 
ır op an ) a pa ca İngllis gaaeleleri, Oene~e, Roma, 

Kahfıt, Adlaababa rlbı, bugün 
önem kazanmıı olan merkeslerden 
türlü haberler alıyorla.r. Biz, ıon 
gelen İnııiliz n Fran111 gasetelt
rinden bu haberleri alarak buraya 
toplu bir halde koy11yoruz; 

En son gelen haberler• ıöre Habeı • ltalya anJaımazlılı ıu aafha• 
larda toplamyor ı 

1 - Süel duruma Habeılıtan sıferbır olduğunu bildirdi. Öte yan• 
dan ltalyada Afrika cephesini takYfyeye devam ediyor Ye yeniden 
aıker topluyor. 

2 - Siyasal durum: Uluılar ıi5ıyeteılnde Konso1 •• A11abmle 
ılmdllik tatil gUolerine girmittlr. Şu haldı Cene•rede ıllldinet var, 
demektir. 

3 - lngiltere • Fransa: Billyoruz ki, ltalyanın Afrlkada harp yo· 
luyle genJılemek lıteğine karıı lngiltere Uiuılar ıoıyıte1l paktını Une 
ıUrdü •• ltalyanın bu hareketine karıı, Uluslar ıosyeteıl üyelerlnlnln 
kartı durmaları tezini ortaya attı. Buna karıı Fransada, harp yoluyla 
ı•n!şlemek makaadı Anupada da ıörllldllğU zaman lngilterenln 0 .ıa· 
illan da bu prensibe .adakat glisterlp ııöıtermlyeceğini aordu. lngilte· 
re bu •or2'uya iki glln önce cevap •eJ"di. Son haberlerde bu bahse 
alt te taflllit vardır. 

, ı>evamı 6 ıncı Jilzde ) Habeı ord•ları Ba,lc•manda•ı 
G•11eral D•tlg Va11t/ Vo•Hn 

·······-·····-···-··· .. ····--·-.. ········-········--· . Boğaziçi Kömür Depolarından Kurtuldu 

Mahkeme, Depoların Ka- Harp 
patılmasıına Karar Verdi Henüz 

Belediyenin Müsaadesi Bir Yok / Kararda, 
Hak Bahşedemez, Deniliyor İtalya Yeniden 

Nihayet karar •trHdiı 
Gazete ılltllnlarında yıllarca 

,OnlUk yazı mınuu, mahkeme• 
Jerde de dava meuuu olan Ku
ruçefmedekl k&mUr depolan 
kapanacak. 

Fakat bu lcapanmı kararını 
belıdlye •ermlı dığildlr. Botazlçl· 
nln Arnayutköy ve Kuruçeım• 
ııibi iki pırlantasını ılyah bir k&· 
buı altmda brakan o meşhur kö
mUr depolarının kapanmaaı kara· 
rını mahkeme vermiştir. 

Hatırlayacakıımz: Bu kömUr 
depolarının Kuruçeşme ve cı\'a· 
rmda oturanlara aağlık bakımın· 
dan çok zarar verdiği iddialarım 
önce " Son Poata ,, yazmıfh. 

Mahkemenin kararına sr•llnce; 
Kuruçeımede 42 ve 24 numaralı 
evlerde oturan eıkJ Düyunu umu
miye memurlarından Salih MU· 
nlr, bu kömür depoları yU• 

ıllnden evlerinin oturulamiyacak 
bir hAle geldiğini, halkan haıta
landığım öne sürerek mahkeme
ye mllracaat etmiş, mahkeme 
de zararın, depolara duvarlar 
çekilmek ıuretilo izales'ne aynı 
zamanda depo ıahiplerlnin de 
Bay Salih MOnUre tazminat öde
melerine k rar vermişti. 

Fakat İf bununla bitmedi. 
Depolardan etrafa yino bulut 

aibi toı saçı· A k Af lıyordu. Bunun S er ıyor 
üzerine Salih Adbababa, 30 (A.A)-Imapra· 
MUnUr, Kuru· tor, genel aeferberlık kararım 

imza ederken şu sözleri ıöyle-
çeıme hallamn mittir: 

umumi HkA· ,. - Memleketin korunması 
letlnl alarak için lüzumu olan genel seferber• 

tekrar dördllncü liğl ilin etmek huıuıunda daha 
hukuk mahke-- uzun müddet gecikmiş o!aaydık 
meajne mllra· ödevimizi yapmamıt olurdu~ 
caat etti. Mah• Ssferberlik, kıt'a:arımızı ıınırdan 
k.medo 

Salih belli bir yere kadar içeri geçmek 
Malılcem•ıtl• /ıaıkı için vermlt olduğumuz emri de· 
ı ... ,u •d•• Aaa• MUnürU a•ukat ğiştirmeyecektlr. Uluılar SoıyetHI 

icat Hid11g•t Hidayet tem· Uı iş birliğine her zaman hazır 
ıll ediyordu. DördOncU hukuk olduğumuzu bildiren eıkl ılSzlerJ· 
mahkemHl bu davaya dUn dı miıi yine tekrar ederiz. ,, 
bakh •e doktorlardan ve fen Sefeherliğio hfr h11fta sonra 
adamlarandan kurulan ehliYuku· ilin edilmeti beklenmektedir. 
fun raporlarını dinledi, sonra da Seferberik memleketin her 
f u mealdeki kararını vırdi. tarafında bUyUk bir törenle ve 

"Kanunu medeninin 461 inci sa.aı davullan ile ilin edile· 
mad ~esi mucibince, komıunun cektlr. 
ga) rımenkullerine zarar vermek SllAh H k11r1ç (malzeme } 
menedllmiıtir. Kuruçesm• kömlir ( Denmı 9 uacu yllzde ) 

depolarından doian zararın ref'U 
izalesi lazımdır. Belediyenin bun· 
lara mUsaade etmiş olmsıı da 
kendilerine bir hak bahşetmez 
binaeaaleyh depo' arın kapatılma· 
ıma karrt r veri :miştlr.,, 

Ehlivukuf raporlarında, depo-_ 
ların halk lizerinde yaptığı öldG .. 
rUcll zarar) 1rdan bahsedilmektedir. 

. Bu karar üzerine ıimdJ Kuru· 
çeıme •.e civarında buluİıan 24 -
depo kapab:acaktar. 

Habeşistan 
Taarruza mı 

Geçiyor? 
l 

Roma, 80 ( A. A) - Habıı 1afeı
berliği burada bir taarruz mahiyetinde 

telakki edilmektedir. 
TribUna riıeteai diyor kla 

'"' " _ Her ıey, Habeıiatanln bir ta
arr"'zu olduğunu iıpat etmek,tclir.,. 

L-----~--~ 

· * 
Muaollnlnln Bir &özU 

Franıız gazeteleri yazıyor: 
Son durum hakkında Pöti Jurnal 
1razeteslnln Roma muhabiri, Bay 
Muıollnl ile görütmllıtnr. Muıo
linl bilhaaaa demiştir ki: 

"- Bana, rlyaklr olmadlğım 
ve bllyUk prensiplere karp fera• 
gat ıöıtermediğim için çatıyorlar. 
Ben . hakikati sev~rlm. Açıl' 
knlpUlıkteıı hazzedcırım. urnnedce 
eıı fyi politikanın da bu oJdufuna • 
kaniim.,, 

* lt.ly• Ye Cenevre 

Elli gıl ••c•kl 11/ı Nahı - lt•lg• 
h•rbl11d• A/rllı•1111 ıtal,•• 

••.fc11rl ... Jclgah 
Cenevreden bildiriliyor: Duru• 

mun aldığı ııkil Ozerjne ltaJyanın 
Uluılar kurumundan çekilmHf bir 
ıUn meaeleal addediliyor. 

····················-·--····· .... -···-·-· ----
Maamafih lnglltere dahi, ltal· 

yanan tinıdi!lk kurumdan çekllme
ılnl iıter görUnmemektedir. Zira 
durum ıııilAhlı bir çatıımıya varaa 
dahi, lnglltere, barııın, yine 
Uluılar kurumu yollle yapılmaıına 
taraftardır. 

'f. 
ltaıyanın Tedblrlerl 

Roma'dan lnglli• gazetelerine 
( Deva•ı 8 ıncı yllıde ) 

Yeni 
Romanımız 

Batlıyor 

• 
Italganın 

Altınları 
Altın Miktarı 

Düşmüş 
MilAno, 30 ( A. A. ) - ltalya 

bankasımn yeni neıredilen 20 
eylül tarihli pflAnçoıu 10 eylül 

( Devamı 9 uncu yllzde ) 

Kısmet 
Bekliy~nler 

Yazan: Mahmut Yesari 
Hakiki hayatın içytiılerini, bazen ağlıyarak 
buen kahkahalar aruında okuyııoaktınıL 

iki Gün Sonra 
Son Postada 
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Sesi) 
Gençlik 

Teşkilatı 
Yapılırken 

Kültür Bakanlığı ık.arar •ermek 
ilnrodir: Blltüa mektep talebe• 
leri bir kılıkta lr:ol elblıeal giye• 
cakler. 88ylace, J•pılmak lıtınl· 
lan gençlik tetlcllltıaa dofru 
ilk adım atılmıı olacak. Bunua, 
gençlik terbiye •• dlılpllntnl ko
laylıkla temin itinde çok 8nemll 
bir yol oldufu ılSyleni1or. Bu 
•ünssabet)a laalka ıordulc n ı• 
cnaplan aJdılcı 

* All Ömer llkmektep öjret-
menh 

- Türk g•çlifiaia çok iyi yetft
me,ı bir ıtarurettir. Bence yunlmı 
iatlkbatl n iati1dlll için en önemli 
me .. 1e, l'ençlit•n yetittlrllaıHi it-Clir. 
Bugftn mektep talebelerinin bazı mn .. 
naıebetliz hareketlerde buluodukla• 
rını ltltiyoraz. ~•r ..-e11,llk teıkılAb 
yapılıp 1b1Hlln Tllrk gençllti b1r elden 
idare edilin• çok iyi bir lt baıarıl· 
m f olar:. 

* HUseyJn Turgaç, Kadıkfl~ 

Pazaryoluı 
- Az·ı:·m. Bea lherte7den öne6 

t.rbiye ı· ıteral lı:erinde durmak 
latfyoruın. B.ulm de mektepte bir 
çocutum Yar. Geçen yıl bat nı b1raııt 
boı b rakt •· Der•1erlne çaJıımadı, 
11nıfta kaldı. Demek ıkl çocugun ter• 
biyed itinde H1ile.rln de ro!D vardır. 
Fakat ugiio mekte,plcrde tatb k 
e ılen terbiye •&teminin de ıalab 

edilmesi liz.ım Fbl geliyor bana, 
Gençl k teı'k lib yapıl rken bu 

cihetin de &temle inc:elumeı·oi H• 

ruri g~k6yoruın. .. 
Tevfik ( G.lata ..... r 11•••1 

mezunlarından) 
- Mekteplerde der•l•r çok atır. 

Ben mektebi yeal IJ>itir&litlm lçia 

proı-ramların aekadar ytıld& o1dutuna 
bilıyorum. Diaip1ia mHelealae gellace; 
bu huauıta çok ıey'ler ıMlyleneblllr. 
Tatbik edilecek diaipliaill ne ıekllde 
olmu nı, hı1uır1 mteme IUJ'l'Ull bu· 
lunmaıını iyice tetkik etmek lhımdır, 

Afyon Alım Ve 
Satımı 

Afyon Köylüden Pefin 
Para l~e Alınacak 
Öğrcndiğimlze göre memlekeı• 

timizin afyon ltlerinde, yet:ıtirllen 
miktar .ile, aatılaa miktar aruın• 
daki niıpe'taizlikten Cloğan muva• 
zenesiz'ik içia, .JeM bir tekil tat .. 
bik olunJ1cak ve bu suretle hım 
mu•.um• temra elun•cak •e 'hem 
de köylü korunmuı olacakbr. 

Bu yeni tekle göre, lolılsar 
idaresi y•tlftlrilen büt8n afyonu 
k~yitMen peıln para ile alacak 
ve bir ıtok yaparak ihtiyaca sıöre 
mal Jhraç edecek, icap edene 
piyasayı korumak iç.in de, fada 
ma!ı imha edecektir. 

Şaka Ederken 
Tahtakalede karpuzcu Meh· 

met ile Bahri birbirleriyle taka 
ederlerken., takanın ıckli değişmiı 
Ye Mehmet ısuıtalasım çekUAi gibi 
Bahrinfıa aol koluna saplamıştır. 

Bey •• 
Bir kitapçıya ıormuılar, 

~~ 

Ola Uk. orta okullarla llı•lvdı reni rılın derslerine batlanmıttır. Yukarıdaki realm, d;,slıre betlı1aa ilk 
okallar tn)ebHUe orta okul ye liaelilerln Hvinçlırlni glSstermektedir 

Emlak Borsası Kurulacak 

Yılda Bir MilyOn Liralık 
Emlik Satışı Yapılıyor 

Bir Emlak Sahibi Hakkında Takibat Başladı 
ı.tanbul&ıki ıemlik te1lil .... _ .... N ..... 

0
:;·f ... u .... s ... u .... m ...... u .... z ....... B.-··

1
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komiıyoncutarı aralarında bir ce· 

mlye't kurmuıll'Tdı. Bu cemiyetin Eksı.ksı·z Bı·ıı·necek 
150 aza11 •.ardır • .Şimdi iye aayı• 
sının 250 ye çıkınUlna çab~ıl· 
maktadır. Üye sayısı 250 }9 çıkın· 
ca Finana Baknnhğına mnracaat 
edilerek Viy.ana, lsviçre ve Af .. 
manyada olduğu gibi, lıtanbolda 
da bir emiik borsa11 kurulması 
lalenilecektlr. 

Bunun ıebebi şudur: lstan
bulda yılda on az bir milyon lira 
kıymetinde emlik IBh§ı yapıl· 
maktadır. Fakat hl, bir ıatıı 
muameleal tapuya Jıaldkl kıymet 
Uzeriaden 'kaydettJrilmeme'kte, 
yarı yarıya kayd•ttirilmektedir. 
Bilfarz bir adam malım 200 bin 
4iraya aataa, bunu tapuya 100 bin 
lira olarak bildirmekte, 100 bin 
Uranın vergi ye reımlnden kul"" 
tulmaktadu. Bu .&ur.atlı hazine 
mühim bir Irat kaybetmektedir. 

Bir zat geçenlerde 190 bin 
liralık bir emlik aatıtı yapmıf, 

bunu tapada 90 Ya lira herlnden 
kaydettirmiftlr. H•lbaki mahn 
120 bin Uraya lpdtekll oloıo, ifi 
meydana çıkarmq, satan ve alan 
ale7blnae kanuni takibata bq
la1am11tır. Baalardan eizledJklerl 
miktarm tibi olduju re1ım· •• 
vwıl bir ımlBll fazlaaile alıaa
calttır. ıEmllk borsa• 'kurulduğu 
takdirde böyle bir vergi •• reaim 
kaçakçılıtı yapılaımyacakbr. Bun· 
dan baıka, ıbufb biaalar ıallcı He 
aatı~ıam aralannda ıkararlqtır .. 
dıkları bır fiaUa ya laymelinden 
çok yttkwğe, yahut çok Bfağtya 
satılmakta, ddma bir tarafın 
aldanmaıuu mucip olmaktadır. 
&raa kurulunca bu da Olmı .. 
yacak, binalar hakiki kıymeti lle 
aatılacakhr. 

Ayakkabı Hıt11zı 
lbrablm ıadh birm dtln RUs· 

tempaıada kuaduraca Saidin dük· 
kim.dan bir çift ayakkabı çalmıı 
kaçarken yakalanmııtır. 

Sayım Esnasında Doğum 

Olursa Derhal Yazılacak 
Genel nüfus aayımının hiç 

aksaklık vermeden başarılabHme
ai için çok yer·nde tedbirler alın• 
mııtır. lıtiinbul .EB}lmn en güç 
o duğu ıehlrler arasındadır. Çok 
dağınık, çok geniş taksimat iti .. 
barile de çok kanpktır. Şehrin 

bu huausiyeti göz önünde bulwı
darulmuıtur. 

Evler• kapanmıt bulunma za· 
nanı saat yedide baılamaktadır. 
O glln sut 7edlden itibaren top 
abhncıya kadar sokağa klmıe 
Pmıtyacakbr. Sokağa ,ıkmak 
aalihiyeti olanlara birer resimli 
veaika yerllecektir. Ellerinde bu 
lfeıika bulunmayan1ar sokağa ÇI'" 

karlaua ceza glSreceklerdlr. 

Sokaia çıkmak yasak olduğu 
Eamonlarda haatalık, doğum, ,an-

gın veaaire gibi mfihim bir ıey 
oluna en yakın karakola kadar 
gidilecek, orada doktor, ebe bu .. 
lunacaktll'. Sayım eanasmda do .. 

ium oluna derhal aayıma yazdı· 
ralacak, ölüm olursa yazdm!mıya• 
caktır. So'kağa çıkmak 11alihiye
tlnde olanlar evlerinde yazılma· 
yacaktır. Bir adamın sayıma iki 
defa girmemesine, Yeyaaut bir 
adamın sayımdan hariç kalma• 
masına çok dikkat edilecektir. 
Makaat nüfusumuzu bir eksikıiz 
bilmektir. 

Sayım gUnll evvelce tayin edi· 
len 1&yım memurlarından .hana· 
lananlar bulunuua onların yarine 
derhal :yedekleri çalııtırılacaktır. 
Bir •• halkından olup ta o gtin 
başka bir yerdo bulunanlar yaz .. 
dirılmıyacaktır. ÇünkU herkH 
blunduiu yerde yazılacaktır. 

r \ 
20 llktetrin P.a· 
zar Genel Nü
fus Sarımında 

Yerli:, yabancı iherkeı o gün bu
lunduğu yerde ilcendiaini yazdıracalrtıı. 

L 

Üniversitede Ders
lere Başlandı 

ilk Açılış Dersini Doktor 
.Akıl Muh'tar Verdi 

Bu ıaabah Ü.ıivcrsitede, yeni 
ders yılı, törenle ve rektörün açıı 
nutkile ba11amıştır. 

Rektöriln, Ontvenltenin ge
çirdiği tekamül ıafhalarmı ve yeni 
yıla girerken, yapılan yenilıkleri ve 
değifikl'klerl an1atan 6nemli aat
kundan sonra, Tıp Faklllteıl pro
fea<Srler.inden doktor Akıl Muht-ar, 
Üniver.sitenin ıtlk açıı derıt•I 
vermiftlr. 

Üniversite, bu ytl, yeni yapılan 
iki Enstittl Fen Fakültetlnde ku· 
rulan timi • fink liboratn•an ve 
diğer liboratuvarların aletlerinin 
tamamlanmaıı ile daha veır1mlt 
bir baie gelmiştir. Bundan başka 
münhal bulunan fimi • fizik pro
fesörlUğUne arsı ulusal töhretle .... 
den Jan Savar 1(etffoilmiftir. 

KöpekJerden Kaçarken 
SUleymaniyede 9 yaımda Ra· 

mazan, Ytiksekkalclwımda ıkeodi
a1ni kovalıyan kapeklerden korka• 
rak kaçarken ~er,e dUımnı, bap 
kaldırımlara çarptığından yara· 
lanmıştır. 

Karadenizde Fırtma DJndi 
Karadenlzde -d«Srt gftndftr h11 .. 

kUm ıUren fırlına dinmiıtir. F.
tınanın ıiddetinden Ereğli Timanana 
ıığınaa ~apur1ar yolianna deYam 
etmey• Jbaflamıflardır. Akpm 
geç vakit limanımua gelen Kana
deniı: npudan dört~ pe
meyen Karadeniz ıPO•tuını Cla 
getir:mi ılerd~r. 

Yeni İlk Okul 
Upolunaa ve talebHI Gasi Oama 

Paıa kız orta okuluna aa1deClileQ, 
Çamlıca kııE okulu binHıaCla ta )'ıl 

bir ilk okul açılııcalı:tır. Gelecek rıI 
burada -bir yatılı llae açılması lçlo 
ıim(fülen tedbirler alıomıya baılan .. 
mı ıtır. 

Paz•r Ola M•••• ._ Diyor Ki ı 

( Gilnün Tarihi) 

Bir Iki 
Satırla 

ltalya Sefiri Ankeraya Gitti 
hninl bitirerek ruemleketimlz• 

dönmOt olan ltalya sefiri dün aktam 
Ankaraya aitmlitlr. 

« ... « 
KereaQaç Mezbahaaına Rıhtım 

Karacğaç mezl:ahaııaın rıhtımı 
yoktur, Belediye 6 bin lira aarflle 
buraya bir nhtım yaptırmaya karar 
Yermittir. 

• • • 
Kadıktiy • Gazhane Tramvayı 
Kadıköy .. Gazh nne tram vr y yolu 

dün teeri\bc seferlerine batlamııtır. 
Bugiinden itibaren devamb aeferler 
bqlamıf olacaktır. 

* * .. 
Belediyede Çahtma Saatleri 

BugOnden itibaren belediyede 
çalıım• •astlerl değitmlıtır. S.a bahle• 

Jia 1rcızlfe10 saat 9 da baılanııcak, 
akıam 17 ye k adar dnam edecektir. 
Saat 12 den 13 e kadar öğle pay .. 
Cloaudur. 

• .. * 
Kaçak Et 

Sabahattin, İımall, Hasan adlarııa• 
da Dç kişinin Karagllmrllkte Sultaa 
malaalleainde.ki evde kaçak et ticareti 
raptıkJarı anlaıılmıf ve 81 kilo kaçaJc 
et bulunmuıtur. Suçlular yakalan• 
mııludır. 

.. * • 
Maliye Deirelerl 

Finans bakanlığı Iataobulde G9 
maliye dairesi yaptıTmaya karar Yer• 
mittL Bina!ann projeleri te.nip edi(. 
difinden yakında injaat& ba1la1aa• 
c:aktar. " 

Jf- Jf- * 
ilk Tedrisat Öğretmenleri 

Diin Klltllr dlrekt8rlDğtinde, bq 
yıl, lıtanbul ilk tedrisat kadrCMua.a 
aakle411en öjTetmenleria tayialerl 
yapılmıthr. . . ... 

t=etaefe Kongresinden DönU• 
Ge?D .ay i~• Peri•te top'anaa 

Anıuhıaal Feleaefe ko•gereaindcs 
O.i•ermtemiz.l tem•U ed~o profHöt 
Hanı Reichenback, ıehrimlze diin• 
mOttDr. .. . . 

Üniversitede Engel 
imtihanlara 

lf>On, Üniveniteniıı bitin fakDlt•• 
lerlade l:ıfitOnleme, engel ve mezuDI• 
yet lmtlhuılara bitlrilmiıtlr. .. "' . 
••hlr Tiyatrosunda Tem• 

alHer Başlıror 
a. alqamdaa iltJbaren Şehir tlyat• 

rosu, yeni menim temsillerin• bar 
lamaktadır. Bu yılın ilk temaUl 
~D bir tereemesidir. 

Jf- Jf- .., 
ltapaa B•aJal Buglltl Açılıyor 

Uıun mUddetbınbcn ba.,rtıtı ya• 
pılan hayvan aargl•i buıln Edirneka• 
1>1daki temizlik ahırluJDda açılacaktıf . .. .. 

Emniyet DJrekHSrlUQUnde 

GörtUen lOzum Uzerine vekAlet 
emrine ıalınarak 1:1ir müddet itten el 
.çektirilen emniyet direktörllp ikinci 
ıube mi-dür •uaviai Sabri Hki Y&• 

~ifeabae tekrar bqlamJft1'. 
.. -tr * 

latanbul Erkek Lisesinde 
lıtanbul erkek lleeılnlo ikinci 

devre talebesi bu yıJ, bir çoğalma 
söıterdifinden, liae kı•mıoda yenide• 
4 ıube açılma .. kar•rlaıtınlm1ıt r. 

Haıan 1 .... Ea tok kitap okurn ldmleratr, ı .... 0 daı Gmç kıılaı 1 Cevabını vor- l -Erkeklerin, maiıet peşinde, bizzat 
dl7e.. - •lf. lan M derıla? roman aenn olmaktan okumıya •r 

Jdtlori 1ok WL. 
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1 Birinci Teırin 

Hergün 
_..__ __ _ 

Nüfus Sayımı 
Ve 
Faydaları m----- Yazan: Ahmet AJ>ğlu 

Bu uyım ne için yapror? 
Bir devletin başlic 6devl 

idare ettiği u~usa hizmeretmek, 
onun menfaatlerim koruık, ek· 
sikliklerini düşünmek, rtlerin• 
çare aramaktır. 

A_çıktır ki devlet b1 yazife· 
lerini yapabilmek için h•şeyden 
evvel uluıun ne kadar duğunu, 
artıp artmadığını, iler , ller· 
lemediğini bilmek ınecwyotln· 
dedir. Bunu bilmeyen t devlet 
karanlıkta iş görmllt pi olur; 
bir fabrika müdürllne ıınzer ki 
fabrikanın ne olduğunı bilmez; 
böy'e bir durumda olaıbir dev· 
letin blltUn lyl neticeUne hak· 
mayarak hatalar yapıuı, yanhı 
hareketlerde bulunmaspek no ... 
mal olur. 

Bu suretle, uluı halında ma• 
lfımat vere'l sayım, ıvleti bu 
gibi hatalardan, yanhf hareket• 
!erden korur ve ulusa lrşı ödev• 
)erini yapabilmek yolrını gös· 
terlr. 

İıte bunun lçindlrd de•let• 
ler ulus için değll, uldar devlet 
içindir. katdeal hakin:iken dev• 
Jetler sayıma önem ,rmeılerdL 
Kaziye t~rsine döndtD zaman• 
danberidlr ki devletler,ıayım gibi 
ulusa iyi hizmet yolları gHsteren 
vasıtalara bat vurmıyıbaşladalar. 

Şimdi bakalım ddet sayım 
ıayeıinde uluıa kartı ödevlerini 
narııl iyi yapmak lmAnını bu• 
luyor. 

Farzediniz ki bir syım halkın 
ıayısmrn ondan evveIL 1ayımdakl 
miktardan daha a olduğunu 
meydana koyuyor. 

Bunu gören deyfetadamı der• 
hal araıtırmaya balar, acaba 
azalma evlenmelerjn azalmıı ol· 
duğundan mı, ya öUhün doğum• 
dan çok olmaaında mı, veya 
gıdanın klf ayet etmdlğlnden mJ, 
Yaya muhaceret vak oldupndan 

mı? ileri geliyor. 
Araıtırmaların ıonunda hu 

1ebeplerden herbang birisi kendi· 
ılnl göıterirse devat derhal o 
sebebin lı:aleai çarel~ine bakmıya 
baılar. 

Meseli farzedinb ki ölOm do· 
tumdan çok oJduğı anlaşılıyor. 
O halde devlet beren sıhhi ku• 
rumlarmın kifayetsdlğine,. veya 
aıdanın azhğına bUklm verır. Ve 
derhal sıhhi kurunılırm iyileşmesi 
ye çoğalması, ya i?~nm bo!laı
ması ve ucuzlamaıı ıçın tedbırler 
alır; çünkU biliyor ~ almaHa g~t 
ııJde bu sebepler ku,yetlenfr, b · 
kın azalma hidis•• büyllr, a. 
inkıraza doğru yol ılır ki devleti.ı 
kendisinin de lnkıra!ı demektir. 

Keza, farı:ediniz ki iki sayım 
ırasında okuyup ya:anlarm ıayı· 
ımın azaldığı veya durgunlutu 
anlaşıhr; derhal de.tet buna kar· 

1 
tedbirler alarak mektepl•rin 

1 ğalmasma bakar. 
ço Bu suretle ulusal hal Ye du· 

hakkında sayı111 yolu n. ma· 
i:::at alan devlet a.damları der• 
h 

1 
çok f aalfyetlerin en çok 

a en önemli eksiklik llzerinde 
•t • ~n uluıu tutulmuı olduğu 
op adr ye kurtarmaka çalııır. 
arıza an uf Gö U rıunuz o us sayımının 

r Ydeğerl bUyüktlir ve bu. 
15nem ve . tn bllyüktUr. Zaten 
hassa ulus ıç d bUtün medeni 
böyle olma•:Y:c:hmetler ve para
uluslar bunc k sayım yaptmrlar 
lar sArfede~~keler yardır ki her 
m'? Uyle b yolda bUyllk pa· 
Uç yılda bir ktedirler. Fakat o 
raları sarfetme

1 
·yor yUıde bin 

paralar kaybo roı ' 
faizle geri a~ın_ıY 0;;lerde halk sa· 

Iıte bu gıbı Y okadar iyi an· 
Jımın faydalarını 

1 
iştir ki dev· 

lamış ve takdir ey ;:uyetinl ko
letin bu alandaki ı· den relen 

k · ı e ın d laylaıtırma ıç n . halk ken lai 
yardımı esirgemez, 

1 1 doldurur 

SON POSTA 

Resimli Makale a Yol Ortasında 

~' 

1: 
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lısız bir çol<lo yo1culuğa çıkmış Luluuııyorsuuuı. Her 
ıün bir köye, blr vahaya ulaşmak Umldile yol a]mı§SlOlZ. 
Nihayet yiyecek ekmeğiniz, içecek ıuyunuz kalmamı§. 

Hayvanınız yorıun n bezgin bir halde, artık ileri rldemi· 
yo:. Böyle bir. zıı.m~nda bir kaya gölgeııl, bir derebaşı, bir 
aıır .. çad!rı, eıae bır cankurtaran kadar ınJmli görünür, 
her şeyın kıymeti ııamnnında n nadir olu· 
vundadır. 

Hayat çöliinde yaptığımız yoiculukiarda bu dereb ı~ıııı 
bu kaya gölgeıini, bu aıiret çadırını aradığımız günler 

LI 

• 

çok olur. Bazan ba§ımız gb.ueşttın ynnıır, sığınacak blr 
dam aranz. Bazım aç ruhumuza bir lokma ekmek verecek 
bir oankurtıı.rıcrnın elini öpmek laterlı. 

Bu ııığınakları, bu oankurtıuanları evnlden yolumuz 
Uzorine dizip hazırlasak o nkit bu aoı teorlibeleri g-eçir· 
meye mecbur olmayız. 

İ tanbulun Kurtu
luş Bayramı 

Belediyede Toplantı 
Yapılacak 

Talebesi tarafından yaralanan öQretman Ludner hastanede 

BugUn belediyede bir toplantı 
yapılacak, 6 Teırinievvel kurtuluş 
programı gözden geçirilecektir. 
Cumhuriyetin 12 inci }ıldönlimü 
bayramının fevkalade bir surette 

kutlulanması kararlaıtırılmıştır. 
Bunun için ilbaym başkan~ığında 
bir komisyon toplanacaktır. Bu 
komisyonda her reaml dairenin 
oldutu ıcibl resmi ve hususi bUtUn 
teıekkUllerjn birer delegesi bulu• 
nacaktır. Komisyon Istanbulda 
yapılacak Cllmhuriyet bayramı 
t•nllkJerinJa programını hazırla· 
yacaktır. 

Hocasını Yaralıyan Talebe 

urban Bundan iki Yıl Ön
ce Mektebi Ter ketmiş 
Öğretmen Ludnerin Hayatı Kurtarıldı 

Kabataı llıesl okurlarından 
Burhan adında bir gencin evelki 
glln Tünelde yazıcı ıokağında bir 
evde Almanca mualllmi Ludner 
TözUn'U bıçakla Uç, dört yerinden 
ağır İurette yaraladıktan sonra 
kaçtığını yazmıtbk. Dun zabıta· 
nın bütlln araıtırmalarma rağmen 
bu ıuçlu genç henUı: yakalana· 
mamıvtır. Bu genç Kay1erill ol
duğundan ve lstanbulda yeri yur· 

--··. • • • • • • • 1 • 1 • 1 •• • • • • 1 • • ... • • • 1 • • ... --

edecektir. Açıktır ki alınan ma
Himata yalan veya yanhı ıeyler 
karıı1ria • masraflar ve zahmet• 
ler bAdühava olur. 

Hiç ottphe yoktur ki Türk 
ulusu da bu önemJI ve erdemll 
iıte de•letin yardımına koıacak 
ve itin muvaffakıyetle neticelen• 
maslne her tllrlft hizmet aarfından 
ieri durmayacaktır. 

lıtntlıtlk Umum Ml1dür1Dğü tarafından 
1rl>nderllmlttlr, 

du da gayrimuayyen bulunduğun• 
dan yakalanmaıını kolaylP.şbracak 
bir iı yok gibidir. Maamafih Bur· 
hanm akşama, ıabaha kanunun 
pençeaine teslim •dileceği 1Up· 
heıizdir. 

Y ıırah öğretmen ise BeyoA"lu 
haatanesinde tedavi edilmektedir. 
Yaralı hastaneye kaldırılır kaldı· 
rılmaz ör:ıemle iyileımesine çalışıl
mıştır. Öğretmen Ludnerin ya· 
ralara her ne kadar ağır ise de 
bayah için bir tehliko yoktur. 
DUn kendisini ziyaret eden gaze• 
tecllerlı de konuımuştur. Yaralı 
öğretmen, muharririmize demiıtir 
ki : 

- Hadise bildiğiniz gibi ... 
Burhan evime geldi, kitap lıtedi; 
sonra bir bıçak çekerek beni bu 
bale getirdi.. Gazeteler beni Al-

MUze Direktörl eri1 Müzelerin 
içinde Oturacaklar 

Bakanlar kurulunun karan 
üzerine müze direktörleri müze 
binaları içinde ayrı yerlerde, ev
leri gibi, oturmıya baılamıılardır. 
SUel müze direktörü mtb.enln 
yanındaki binaya tafınacak, Evkaf 
müzesi dlrektörıı de, müzenin ml1• 
nasip bir yerini iıgal edecektir. 

MUu direktörler), bu ıur~tle, 
hor zaman mUıelerl kontrol et· 
mek imkanını bulacaklardır. 

.. ~~~· . <liye .. İ>nd.irir~~ia·r;;; .. B~-;; 
TUrkUml Batka mUletten değilim •• 

Bu yaralama bAdiseslnfn dUn 
bir ıabah gazetesi, Burhanın Al· 
manca dersinden aınıf dönmeıl 
yüıUnden vuku bulduğunu bildfr• 
mişti. Halbuki kUltllr dlrektörlU• 
ğUnden bize Yerilen maUimata 
göre bu talebe bundan iki yıl 
önce mektepten ayrılmııtır. Ha· 
disenin gerçek aebepleri ılmdllfk 
belli değildir. Hakikat, Burhan 
yakalandığı zaman anlaşılacaktır. 

5a;·a 3 

r-----------------
Söz ün Kısası 

Gizli Pençe .. 
Dikişsiz Yama .. 

•--------ı=-ı------Ek-Ta 
Ne de çok var? -
Şehrin, bir ucu:ıdan 6btir ucu· 

na, ana cEıddelerden, arka sokak· 
lnrdan geçerek, en kalabahk ma· 
ballelerden, en ıssız, gilıı görmez 
bucaklarına kadar, on adımda blr 
ayni levha ile kar~ılaşırsınız: Gizli 
pençe.. DiKişsiz yamal 

Bu levha günden gllne artan, 
fakat her ne pahasına olursa ol· 
ıun göze görünmemek, gizlenmek 
isteyen bir darlığm yaftası gibidir. 

Gizli pençe.. Dlkiısiı yama .• 
Bunlar, ayni zamanda birer sem• 
boldur. Dermanslz. vUcutlaran, boş 
bir izzetinefs kayiuıunun ağırlığı 
altında bir kat daha ezillşlerinln 
sembolü!. 

Yama gizli kaldıkça, bana, 
hamleyi kırar, enerjiyi yok eder 
gibi geIIJ or Örtülen kuıur kadar, 
insanlığa zarar veren birşey 
yoktur. Giz] yama, adama muzır 
bir cür'et verir.. SahtekArlığa, 
yalancılığa alııtırır. Yamala gez• 
rnekten utanan izıetlnefiı, tabanı 
delik kunduralarından eza duyan 
gurur, yüksek hamlelere 'fe mu• 
vaffakiyetlere namzet olablllr. 
Temiz gezmek, yeni giymek 
meşru bir gayedir. Buna irlşmek 
için de çalışmak, didinmek ister. 

işte bu meşru gayeden, bu 
çalışma ye didinmeden alıkoyan 
her teşebbüsU ben tehlikeli gö
rUrllm. 

Ben burada, elblaelere dlklısiz 
yama yapanların, kunduralara gizli 
pençe koyanların bu derece artma· 
msıını isterdim. Dedij'im yaftaların 
karşısında, yani her adım batında, 
f çimin parçaland1ğıru duyuyorum. 
Bu memlekette, ayağına bir çift 
kundura alacak, sırtına yeni bir 
kat elbiae uyduracacak kabiJI· 
yette olanlar bu kadar az mı? 

Gerçekten azalmıt İle, yürek· 
ler Rcıııdır! Zira bu hal, teteh
bUs kıtlığına, enerji kıtlığına d .. 
IAlet eder. 

Fıkarahk ayıp de~lldir. Ayıp 
olan fıkaralığım gizlemek, fıkara .. 
lığından utanç duymaktır. LUkı 
ayakkabıyı yamatmaktansa, ucuz. 
baıit, fak at yenisini giymek, fa• 
zllete daha yakan olur ılbime 
geliyor. 

Derdimiz buradaı Ayağımızı 
yorganımıza göre uzatmaktansa, 
yorganın ucuna yama eklıyllp, 
onu uzatmıya bakıyoruz. Bu da 
pek fena sırıtıyor. 

Glzll pençel Bu bir haydutluk 
romanının baılıtma pek ben• 
ıiyor. 

Ben, kunduracı camekAnların• 
da bu levhanın ve bu tabirin ye• 
rlne; ucuz ve sağlam kundura 
llinlarının çoğaldığını görmek 

lıtlyorum. -·············-·· ............. -.. -----...-.--.-
Alt m Yerine Çeyrek 

iSTER iNAN iSTER İNANMA! 
Okuyuculardan biri, 1ılSnderdlAl bir mektupta Gala· 

tadan rıhtıma çıkan 1eyyali bir Alman kadınının 
Karaköyden Emin6atiııe kadar olan mHafe dahilinde 

dOııoıa va:ıiyetl şöyle aolabyorı 
" 1 - Haliç iskelealne yakın olan blr yerde yanya.na 

giden ikl genç ye bir derbeder ona kol yurdular, elıA• 
dekl kitabı (yahut ıebre ait rehberi ) dllıilrttG. Bayan 

bunu yerden lıı:endisl aldı. 

mı geçeyim, solan mı geçeyim derken çocukların 

birlalle sarmaıdolaı oldu.. Çocuk rere dilıerken onu 
kucakladı, dütmekten kurtardı. 

4 - Biraz daha illrlde elindeki kitaba ve Halice 
bakarken bir küfecinln kUfeal omuzuna çarph. 

ö - Daha biraz ileride kendi yaoında olan tık bir 
bayanla karı •la9tı. Hemen yarım dakika dren bir 
ıaıırtmaca oyunundan aonra ikisi de durdu, blrlıi öte· 
kiain aağından diğeri de onua solundan geçmek ıure· 
tile biri birlerine yol nrdller. 

Ali oğlu Bekir adlı bir gınç 
., altın ıuyuna batırdıj'ı eaki bir 

gllmtlş çeyreği Mehmet adlı biri· 
sine altın diye 9 liraya satmıştır. 
Polis Bekiri yakalamıf, dHo mlld• 
deiumumiliğe vermiştir. Boklr: «Be• 
de onun çeyrek oldujunu bilmez• 
dim. Dört liraya aldım.,, lddiasm· 
da bulunmuştur. Beşinci mllıtan· 
tik Beklrl tevkif etmiıllr. 

2 - O Noktadan yirmi metro kadar ileride 7aolıea 
lcerliferll şiıman bir adamla vuruıtu. 

3 - Biraz ileride dört çarıaflı bayanın yanlarındaki 
lrlli ufaklı bir IDrQ çocukların kapladığı yolda ı.Cdao 

6 - EminönOne yakıa bir mesafede ıreae bir 
terblyeıizln kol vurmuına hedef oldu •• 

Talebenin Kıyafeti 
DünkU bazı gazeteler, talebe· 

nln, yeknaaak bir izci kıyafetli• 
dolaımalarınm bir karar altına 
alınacağını yazmışlardır. KUltUr bizıat mayım Ustele~~A oıaliimat 

•• doğru . ye ba dıe:. • ÇUnkll ı s T E R 1 N A N l s T ER 
vermeye dıkkat e 1 te önderlik L----~----------------------------------

iNANMA! idaresi bunu kat'ı surette yalan• 
lanmaktadır. 

l>u m:ı ümattır ki dev e 



Sekiz Yıl 
So ra 
Karşı Karşıya •• 

- Al eddinf 
- AIAoddlnl 
- Niçin öyle tuhaf, tuhaf 

bakıyorıun? Yoksa tanı amadm· 
mı? Sekiz. ı nelik karını unut• 
tun mu? 

-B na mı ıöylllyorsunuz. efen· 
dlm; bu ıöılıri? 

- Sana y , tabii sana.. Ki e 
olac k b kal. 

- Fak t yanlııınız olacak 
tanmm; Ben Al" ad din filin d • 
ğillm. 

-Yapm koc cığı 1 H 14 mı 
mcrhıımetsi:r.sin? Sana k fa tu • 
cağım diyo mi çekiniyorsun? Nl· 
çlu kendini inkar ediyor un? 

Ben azlyi unuttum Alil aa• 
na hlç bir ıorgum, 11ualim yok! 
Yalnız nrhk evine dön! Küçük 
lbaanınla ben, ı nelerdır seni 
bekliyoruz.. ikimizin de yegane 
dileği •nıla.. bils o Ali, lhaan 
bU ftdlil. lmkA ı yok tanıya az· 
sın. Fakat y vrucuğun b tlln 
derdi aenıln, " Anne bpnim ha· 
bam norede? Anne babamı ta
nıt banal,, Diye beni herglln 
Oı.er, durur. Haydi Ala, 
çocuğun baba haaretl çektirme 
artık ••• 

- Va~ Tabi.. Çok llteesaiı' 
oldum efendimi. Fakat lnanınıı ki 
ban bııhıettlğfoiz adam değilim. 

- Ali. h li mı o kadının peıi 
aıraııın? Hali mı evin dönmek 
duyguau u aDllllyor içind ? K r· 
tında göz yaıı d~keo ıu za•allı 
kadının ıstır bı olsun yumuıatmı· 
yor mu kalbini?. 

Yapma Ali, aaklama benden 
kendini!. Bir kadın ıözU, hele 
seven bir kadın göı.U ldanmaz 
AlA f.. 

Anhyorum el' an o ıebirll qkı· 
mn esri in •• Peki •• Yine &iti Bir 
atbı gelecek babahk duygusunu 
da anla~ acakaın Ali . O zaman 
olsun tereddüt etmeden yuvana 
gel ı Seni. çocuğunla ben, kirlen• 
memiş ve kirlenmeyecek ıe•gile

riınlıle bekliyoruz.. 
Ne acı bir alın yuım varmıt 

yarabbi! .• 

Genç kadın bir hayal rlbl 
merdivenlerde kaybolurken mah· 
keme koridorunda jımçkınklar 
yükseliyordu. 

Bir Doktorun 
Günlük s.J 
Notlarından (*) 1 

Tabes (Murdar ilik 
Hastalığı) 

Bugtln muay• ehıınem• bir •aata 
.8etlrdll•r, tiddetll bel afrılarıadu 
ye yOrllrken çok zorluk çektfğiadea 
iç tbOntlUerladen mutarip oldu· 
fuadan babaediyoıdu. 
ı - Haata oa Ha• hnl frhal 
geçlımitti. 2 • içki kullanmak 
adetiydi. 5 • Cio.i mllnaHlt• fazla 
yorulmuıtur: Frenal hutalıtınıa 
kana bırakhfı zıhlrler murdar 
ilikte tlddetli blr iltihap uyandırm't 
Ye alt taraf ıinlrleri de buadaıı 
mGte.Hir olmuıtu. Hastalık Tabu dl 
Haatayı blr baıtan•y• aaJdettlm. 
Smlft uıulile murdar illQ'o. Hromlar 
tatbik ettim. Ayrıca at•ı uaulll• 
frengi faaliyetini durdurdum. At· 
rılar h fifJedl, ytırOm•de zorluk 
azaldı ye tedaYiden lıtifade ettL 

t•) B nntları kctıı p salLla11 u, J• ut 
blı a bü e 7aplfbnp kolleka JOD 7apa
ııı:w Sıkın ı ıtauıanıouda bu ootlar blı 
dQ to 2tbl hndadı ıu 7ctl1eb 1 r. 

ulunan en· K .. o-
Kaynağı •• mur 

Eflini Ve ZafranboluyuDa ihya Edecek 
Zafranbolu, (Özel)- Y al bir 

kömUr madeni bulunan Ulus ka· 
munu Zafranboluya 75 kilometre 
kuzeydedir. Kamun merkezi 20-30 
e•ll bir köydUr. Köy Bartına Zaf· 
ronboludan daha yakındır •e 30 
kilometredodlr. Bu kamunun 60 
küsur k6yQ ile birlikte nUfuıu 22 
bindir. Halkı birkaç yıl önceye 
kadar keresteclllkle geçinirdi. Fa
kat ıon yıllarda kereatecllik e• 
hemmf yetini kaybettiği için bu it 
ta\fBamıı, arazi de mü.ait olmadı• 
ğından çiftçilik to yapamıyan halk 
ııkıntl çekmeie baılamııtır. 

Elli.zizde Manzur Köprüsü 

Gelecek yıl Uluı kamunu kaza• 
ya çevrilecektir. Zoniuldakla Ulus 
aranndaki yol 80 kilometredir. 
Bulunan kömür madeni Zongul· 
dağa kadar uzanmakta ve 120 
kllometro murabbalık bir sah yı 
doldurmaktadır. 

KarabUkto kurulacak demir fab 
rlkasından ıonra Uluaa u&ahlacak 
bir demlryolu kolu yalnız Uluıtada 
Eflanı ile bugün gOıersıAhta çalı• 
ıan 200 bin ltçlyi refaha knvuı
turacaktır. Bu k~mUr ve demir 
madenleri lıl meğe başladığı za· 
man Eflanı, Ulus ve dolayı ile Zaf· 
r bolu Tnrkiyenio ea mühim sa· 
nayl nıerkulerinden biri haline ı 
gelecektir. 

Elbb, (Özel)- Me hur Mun• 
xur ıuyu herin• bir ahı p k6p

rll kurulmuıtur. Bu kap tl Elhlz
Maz.klrt mllnakaleıinl te e • 
mektodir. Şimdiye k dar Maı.ldrde 

giden 80 kilometrelik yol hay

vanla katedilir, umur • yu liza
rlnde kBprU olmadlğı içi otomo· 

bil iılemezdL Şimdl otomooil de 
lılemeğe baıhyacaktır. K6prtbılln 

açılıı töra11'nde llç binden fazla 
inaan haıır bulunmuıtur. 

Develi Öğretmen Ve Talebeleri 
Erciyaşın Tepesinde 

'Develi, (Ôıel)-
Ôğretmon vo tale· 
belerden mUrek• 
kep bet ldflllk bir 
grup, bir tetkik 
yapmak bere Er
clyaıa çıklDlflardır. 
Bu çıkıtta en 6-
nemll ıeyl, harici 
tesirlerle mlltema• 
diyen ıekll değif en 
araılaln, etalderd• 
ince beyaz kum
luklaı ,. buz rlbl 
kaynaklarla dolu 
olma1ına rağmea 

yllkaeldikçe bUyU· 
yen kayaların en 
kUçük temasla bil· 
ytlk kaymalara yol 
açan biçimde ol-

-

mu dır. Erclyqın kerli tepelerinde 
Oçlinctl zamanın tirahit neY• -·················s·····o;:.··g:··u::··t·-t··e·················-

lnden olan bu tatlardan ekaeriai 

de aıamt miktarda kUklirdU ihtiva 30 Metre Yüksekliğinde 
etmutadir. 

Erci1eı, dea1% aevlyeıinden Bir Minue Yıkıldı 
3830 metro yllkaekliktedir. Eski Sörüt (Öıel) - Kore köyOn-
bir yanardaa olduiu içio Kratui deki camlin mfnareıl 926 
~ana da, fimal cihetinde oldutun· yılında yıkılmıştı. KöylUJer bu 
dan, rllzglrın teı!rile dolmuı •e minarenin yerine 30 metre yllk• 
kaybolmuıtur. Borada timdi irtl· .. kliğinde ve iki ıerefeJI bir baş· 
faları 200 metroyu bulan peri ka minare yaptırdılar. Yapı iki ay 
bacaları bulunmaktadır. önce bittL Fakat bu Jeni minare 

Ayrıca, baı.1 O)uklarda lıti· eTTelld glia eHn ıiddetll bir rüz.. 
Ilkklt •• iıtiJiğmlt teılarıda giSo- gArla yıkıldı, yıkılırken de alhn· 
rUIUyor. Burada, gUnfln, ııcaldık dakl camii harap etti. 
farkları tatların kaymaıını •• 
btıyOk a-trftltUlerle aıaya 1u•ar
lanma1ım mucip oluyor. 

1926 da Mftbendiı Baver is-
minde bir yabancı tetkikler yap• 
tıktan aonra taılar arasına çınko 
kaplı bir defter bırakmışhr. Bu· 
rayı gezenler o deftere lmıalarıaı 
atmaktadır. 

Karamanda Tarla Faresi 
Karaman, (Özel) - l~enlo 

bazı köylerinde tarla f aresl llre
mittfr. Bunlar maiı.ule zlyaa Ye

recek kadar çotaldığı için lSldO· 
rülmesi kararlaşbrılm11, lbım 

gelen tedbirler ahnmııtır. '. 

Bereketi 
Y ğmurlar 

Köylüler Her Tarafta Tar
laya Gir iler, Saban ar 

liyor 
Söğüt ( Özel ) - Alh aydu 

kurak gide haTalar çiftçi 
ça ım aın , topratı iflemesl , 
tohum atm ına meydan ver .,. 

· • B hafta bol •• ber ~ 
yağmurlar bailamıj, toprak bea· 
lenmit ve köylü sevinçle tarloıına 
girmiştir. 

* Adapazarı (Özel) - Yafımurlar 
çiftçiyi çok e lndirmfttir. Pancar 
nadasını kolaylaıtırmııtır. Tam 
buğday ekme mevlml olduğu için 
bu y ğmurlar çok faydah ol· 
maktadır. .. 

Kırkağaç (Özel) - Sonbahar 
yağmurları başladı. Halk bağlar
dan kaaabaya dönüyor. Y •imuı 
köylUlcri çok ıevındirıniıtir. Şimdi 
herkea t rlada çalıımaktadır. 

lnegölde 
Bir Adam Kız Kardeşine 

S rkıntılık Etmek 
lstiyeni Öldürdü 

lnegöl, (Özel) - Tahtaköpr 
k mummd biı' clnayet olm 
lbrahim oğlu Ali lnzkardeıine 
tecavUe yeltenen Ali oğlu S01ey
manı tabanca ile öldDrmnıtUr. 

Katil yakalanmııtu. 

Sabancada 
Su Yüzünden Bir Adam 
Komıuıunu Öldürdü 
Adapazarı (Ôıel) - Sabanca· 

run RUatempata mahalleaioden 
Ta mat otlu O.oıan ile Y enima· 
halleden Tanta oğlu lbrahim bir 
ıa meselesinden ka Yga etmqler• 
dlr. Bu ka•ga nellcaalnde Osman 
tabanca ile lbrahimi öldOrmOtUll. 
Osman kaçmış, yakalanmaaı için 
arkauna dllf Blmllftllr. 

Karamanda Kavun Bolluğu 
Karaman ( Ôzel ) - Bu yıl 

bnrada kanan mahaulD lyle bol· 
dur ki fimdiy• kadar bayi• bolluk 
görUlmemlıHr. Y almz Ada naya 
122 vagon kavun gönderilmiştir. 
Kiloıu 40 paraya ıablmaktadır. 

Ylnız 
Klan 
BiıGenç 

Yaincl aarın ortalarında 
yawıyqz. Hayat ta am n mad-, 
dtıqtf k sk tı k slldL lnaanlar 
h rt ) maddecilik g6ı.i1e görU• 
JorlarHerhamet, iefkat denile~ 
manevrarlıkların bil mahiyetleri' 
değıtti Birçok kimıel r bugUQ 
aı rha•t e ı fkat ölçllsUnü. 
maddi akımdan hes plı} orlar. 

At ı vda da öyle old • 
Ôyl genç erkekler, öyle 

ienç l!Jor blliyorum ki seve 
ceklerl vakit karşılarındnkinlii 
gönlUndı önce cliz:danını araıtı' 
nyorlar. Fakat buna rağmen 

effAtooi d dlğlmiz f ptldai le 
ıekll eln radan çekil•medi. 
Aıkın eUunl cinsino tutulanlar 
aramızd~l'an tllmen ttımcn. 

Bakın.. Size bir mektup 
okutayım Otuı iki ya ında blf 
erkeğin r&nd rmlş olduğu bu 
mektupt deniliyor kl ı 

•• Seki yıl önceydi. Gen~ 
gOzal, f it fakir bir kın sevdim. 
Hayatımız blrleıtlrdik. Çok fa.f 
kirdi. Amıodan baık klmseıl 
rokt Oa çok sevdlm. Gece_ 
gUndtiz o:rın içi çalıııp didindi~~ 
Onu kurtımekla kalmadım. On9' 

ayalin bitin gUzelllklerlnl gtis
terdim, b n zevlderfnl tanıttım~ 
F kat bu kadın alh yıl aonra

1 
benim h ytımı zehirledi. Bir gUil 
anıııı.ın evon kaçtı. Annesini d~ 
beraber g5\r uıtn. iki ay kada• 
aradım, nihyet öğrendim ki ba..
baaı yarinde ir damla birle mi~ 
O ad mı zegfn s nmı • Halbuk} 
eski bir mhıyedl imlı. Maaşın4 
dan ba9ka , ı parası yokmu 

Kendisin• yalvardım, tekra 
eıkl yuvaıını d6nmealnl slSyledlm.
Gelmedf. Aadan iki yıl geçtL 
Ona arasıra ıaber gönder"yorum. 
O adamı s~nnediği halde bana 
tekrar dömr.iyor. Ben de onu 
çok ıev"yoruı.,, 

Bu genç belli ki yalnız kal• 
mııtır. Bu abeple EflAtuni bit 
qk ona dala fazla sarmıttırıl 
Oğlum, ı n ınce kendini yalnız.. 
bktan kurtar, k adine kalabalılf 
bir muhit bul g5recekılo ki bu 
yeni bayat ene yeni bir atli 
bulduracaktır. Ve sen o zaman 
eakl sevgiden kurtulacaksrn. 

TEYZE 

dapazarnda Bir Yangın 
Adapazarı, (Özel ) - Semer

ciler mah lleliıde Boınak Se}fecı. 
dinin evinde lıir yangın çıkmıf, 
fakat çabuk y•tişilerek yalnız. bir 
ıamanhk yandığı halde s6ndllrUl~ 
mUıtOr. Yangııı aokakta bırakıl• 
mq olan mısu kabunlarının ge• 
ceyleyin tutotınası Te samaolıA'a 
ıirayet etmesi )ÜZUoden çıkmııtır. 

,--
Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu ı•c• nabetçi ecun•l•r ıualardırı 
Klçllkpazar (H. Hlanl), Al mdar 
(Cat otlu), Beyu1t (Sıtkı), Şehza
debqı (Aaaf), Fea•r ( Emilyadl ), 
Aluara}' ( Ziya Nuri), KaragllmrGk 
(Arif), Şehremini {Nb.ım), Kadık8y 
(Faik lakend•r •• Namık), Samatya 
( Erofiloı ), Bckırk6y ( Merkez ), 
Bef1Kl8.f ( Nail ), SarıyH ( Asaf ), 
Hasköy (H lk), Kaaımpaıa(Merkez), 

Blytlkada (Şinaai), Heybeli (Yusuf}, 
OakDdar (lttıh t}, EmlnönD (Beşır 
Ke•al ), Şifli { Necdet Ekrem )ı 
Beyotlu (KBnzuk, Karııkln Kilrk• 
dyan, GUneı), Galeta (Hidayet). 
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Nedir? 
Harp ' en ıon •n, Balt k c'en'z'nin 

ken r 'a •ında b rt ı k m k ıç • ı . l. üçil '< 

hü · um et 't'r m eydana g•lm'ş er ir. 
Bunlard an bi r t An esi de L ' tv ııy d r. 
Umumi nüfuıu ik i m ilyonu g e çın yen 
bu küçuk memleket, 1914- 19 1~ h rbı 
&onunda Ş rki Pruıyada l oyr forıık 
müs kil bir hale konınu' ur. Meme 
bu m em leketin Baltık üzerine açılnııt 
l ı manıdır. Memel Almancadır. Litvan
y .. lı l ar, Memel'e, Klepeda der er. 
Versay muahedeı'ni yapan'ar, Ş:mali 
L~hiıtanın bu Jimandıııı iıtifadeslnl 
dlitilnerek, ayni zamanda Avrupanın 
o noktaa nda da bir çıban başı YÜcude 
g etirmek için böyle bir nziyet ihdaı 
etmiılerdlr. Esasen Veuay muahedeal 
yapıldığı zaman, dllnya haritası, a-uya, 
mil'l mavcudiyetlere a-öre tan:ılm 
edilmiıti. Memcl'de bilyilk bir Alman 
ekaer.yeti vardı. YokH, çoktan, ora
ları da, Almanyanıo elinden alınmıt 
ol r. caktı. 

Lıhistana nrilmeyen Memel, o• 
zamanlar hudutları dahi belli olma
yan, binaenaleyh lkıbctl ıüpheli bu• 
Juoan Litnnynya da yerilmedi. ltlllf 
deYletlcrinln idar .. i altına konulc!u. 
Ayrı ca, Memeldc bir Fransız a1keri 
garnizonu bulunacaktı. 

Vaziyet b8ylc;cıt Oç aene duam 
etti. Litvanyalılarla miltemadl lhtlllf
ta bulunan Lohliler, 1920 yılının bi
rinci teırinlndc bir emrinki yaptılar. 
Lltvanyalılara ait bulunan Vilno 
ıehrloi zabt ettiler. O zaman, 
devletler aruındaki mllnubetleri 
tanıı:im eden aUfera lconferanı;a 

da gık demeden bu emrinkii 
kabul etti. O gUn, bugtln Litvanyalı
larla Lehlilerin araaı açıktır ve iki 
memleket, ne gftmrOk, ne ticaret, ne 
d iplomaai ah'tnameleriaden hiç birli• 
blrb:rlne b, ğlı deAildlr. 

Lltvanyalılar bu dersten lıtlfade 

etmekte gecikmediler. Almaayanın 

kıpırday. nııyaca ğı bir aırada ve 1923 
yılanın ikinci kAnununda Litnnya 
kuvvetleri Memele a- ırdller, muva kkat 
id reyi kaldardılar. Fransız garnizonu 
hiç bir ses çıkarmadan ıehri terkettl. 
Hadise, uzun müzakerelere aebep ol· 
du. Ve nihayet 1924 eenesinde, bura
ya muhtar idare verilmek ıuretlle 

mcaele, y nmuk ipliğ ine bağlandı. 

~ 
Memelln Cermenllği ıu götUrmez bir 

hakikattir. On senedcnberi bir Diyet 
mecliıile idare edilen (Memel)in otuz 
meb'usu vardır. Bunların ( 25) tanHI 
daima Alman o!arak uçilerelmittir. 

Lltvanya hükumeti, bu vaziyetin 
nezaketini blldlA"l için Memelde tıkH
riyet temin etmek Ye oradaki Al•a11-
ları koymak için elinden a-•lenf yap
maktan çeklnmemi,tir. Nihayet milli 
ıoay,.ll:ım cereyanı bahaoealle Memel 
Almanları, topyekun yakalanarak 
hapae tıkılmıılardır. itte bu auretle 
Memel Diyeti 1930 da hayatının ıo
nunu idrak etmittir. O nldttenberi 
Memclde yeni uçlm yapılmak gerekti, 
Litnfiya hükumeti, keyfi bir ıurette 
bu aeçimi geciktirdi. Bu mllddet zar· 
ında da (Memel)e kütle halinde Ut• 

•anyah getirdi Ve fayet kuran 
ir ıurette Hçim kanununu detlttlrdl. 
ftunyan a bu hareketidir ki aon 
uran berı milli aoıyallıt konrrHiode 
itlerin acı tenkltlerial mucip 
lmuıtur. Bu tenkitler neticeıl 

emel muhtar ldaruiaia •H'uliyetial 
zerlerinde tutan lariltere, FranH, 
al ya n Japonya bir defa daha 
tyanyaya, mevcut ahitltre riayet 

tmHlni ihtar etınitlerdir. O da, bu 
bitlere rlayetkAr olduA"unu tekrar 
tm:ıtlr. Fakat nziyet, yukarıda 
ıvir ettltim şeklldedlr. Yani Avru
aaıa mGhim çıbaa baılarından hirlıl 
e Memeldir. - Süreyya 
.......................................................... 
nanı Ve GUmrUkler Bal<anları 

Ankaraya Döndüler 
Şehrimiz.da bulunan Finans 

akam B. Fuat Ağrah ile Güm· 
kler Bakanı B. Ali Rana Tar
D Ankaraya dönmUşlerd r. 

Habeşte Hazırlık Yapılıyor 
~~~~~~~~~~~ --~~~~~~~~~~~ 

Ha be Dayanmak için Top-
rağ& Erzak Gömüldü 

Adbababa, 30 (A. A. ) - lmperatordan sonra 
Habe§:stanın en mUhim adamı Raakasaa 250 kitilik 
olan ıimal ordularına kumanda etmektedir. Raakaı
ea karargahı olan Debratalor civarında muhtelif 
yerlere erzOk gömdürmek auretile iki Oç sene ıUre• 
cek bir ıaYaJ için hazırlık yapmııtır. 

Ogaden ·cephesJle Deaıiye'nio dogusundakl cep
henin bizzat imparator tarafından murakabe edilme
si muhtemeldir. Zira timdi habeılller, ltalyanlarıo 
Aımara ve ltalyao somaliılnden yapacakları taarruz 
ile birlikte AHabdende taarruz edeceklerini zannet· 

mektedir.Haftanm son gUnlerl zarfında Adlsababa mın
takastna yagan yagmurlar yUz.Unnen 14 klıl boğul
muıtur. Birçok evler Ye bir köprü 1ıkılmııtır. Hay
van telefatı mühimdir. 

Röyter ajansının muhabiri, imparatorun ıimal 
cephesini iıtediği gibi idare etmeai için Ka11a'ya 
tam 1&1ihiyet nrdiğlni bildiriyor. 

Cenevreden Hiç Ses Yok 

ingilterenin Cevabı Fransayı 
Endişeye Düşürdü 

" [ Bıı.ştarafı 1 lnoi yüzde ) 
4 - lngiltere • ltalya: Uluslar 

kurumundan lngiltere, Afrlkada 
harp yoluyla geniılemek lıtiyen 
ltalyaya karşı zecri tedbir istemiş· 
ti. ltalya, çlzmiı olduğu pilanı 
bozmamak azminde olduğunu s6y· 
lemekle beraber lnglltere ile bu 
yolda karıı karııya bir konuıma 
yapabileceğini bildirdi. Son ha
berlere göre, lnglltere bu itin 
Uluslar kurumunda konuıulması 
kararından dönmlyeceğini ıöyle· 
mektedlr. 

5 - işte .. ıon haberlere göre, 
genel durum, yukarıda hUlAaa et
tiğimiz gibidir. Şimdi en son ha
berleri size, bütün tafıl!Atı ile ve· 
rlyoruz: 

lnglltere • Fransa 
Parlı, J ( Özel ) - A nupada 

atatUkoyu bozan devlete karıı in· 
gilterenln ne durum alacağını ıo
ran Franaaya verilen cevap, tUr
IU mütalaalara yol 2çmıştır. Ge
rek ıiyaaal çevenler ( mahaf ıl ) 
gerekH gazeteler, bu cevapta tam 
bir sarahat görmüyorlar. BUtUn 
Franıız gazeteleri, aıağı yukarı 
ıöyle diyor: 

" lngiltere, eğer Fransayı tat· 
min etmek istiyor ldise, Yerdiği 
cevapta daha açık ve sarıh olmalı 
idi." 

HattA bazı gazeteler, bu 
cevabın Almanyaya cesaret vere
cek mahiyette olduğunu öne 
ıürerek, bunun hem endlte 
verici, hem de hayal inkisarı 
uyandırıcı olduğunu yazıyorlar. 

Fransa'nın Mukebelesl 
Loodra, 1 ( Özel ) - lngiliz ka· 

blnesl yarın toplanacak, Franıanın 
ıorguıundan sonraki durumu 
inceleyecek, bu arada lngiltere· 
nin ceyabına karşı Fransa'dan 
Yerilen cevabı gözden geçire
cektir. 

ltalyay• göre 

Roma, 30 ( A.A ) - Tribuna 
grıetesl, lngilterenln bugüne ka
dar tatbik ettiği soıyete ılyase
tlnln, uluslar ıosyetesi paktmıo 
tefıir ve tatbiki hakkında lngiltere 
tarafından Fransaya verilen ce
vaplar tekzip edilmlı olduğu ka
naatindedir. Gazete diyor ki : 

" Uluslar ıosy eteal Inıiliz taı• 
ylki altında, bu meselede (Hab•ş· 
ltalyan meaele1inde ( tersine ha
reket etmek lıtene, lngiliz hü
kumeti kendi kendlıinl tekzip et· 
mit olmayacak mıdır? Bu tezad 
balledilmelid:r. ,. 

lngiltere • ltalya 
Londra, 30 ( A. A Röyter ) -

lngiltere hükumeti lngiltere ile 
ltalyanın Afrikadakl menbatle-

.. * * 
Oğleye Doğru Gelen Haberler 

Habeş Ordusu Huduttan 
Geri Çekilmemiş 

Roma, l (A.A.) - Asmaradan Istefanl ajanıına blldirlldiA"ine 
göre Habeı ordularının huduttan 30 kilometre geri çekildikler) ha
beri tamamile asılsızdır. 

KtiçUk hudut postaları yerlerindedir ve bunlar muntazam kıt'alar 
tarafmdan takviye edilmektedirler. 

ita/yan Üçak Gemisi De Yola Çıktı 
Napoll, 1 (A. A.) - MiragUe uçak gemisi bombardıman uçaklarını 

ve 380 tayyareciyi hamilen hareket etmiştir. 

Filgos Irmağında 21, Alaçam ~a
yında 6, Giresunda 17 kişi Boğuldu 

Zonguldak, 1 ( Özel) - Filyos ırmagında nakliyat yapan bir bot 
batmıt 21 amele boğulmuıtur. 

Bafra, 30 ( A. A. ) - Dün yağan ıiddetll ve ıürekli yağmurdan 
Alaçam çayı taşmış ve cadde kenarındaki tütünlerini kurtarmak isti• 
yen Uç kişliik bir aileyi aeller tUtUn salaııyla beraber sUrUkllyerek 
köprüye çarpmıı ve boğulmuılprdır. Bunlardan başka daha Uç kiti de 
yine sellere kapılarak boğu! muıtur. 

Giresun 30 ( A.A) - Bu akıam hızlı Hen )'ıldız rUzgArı deniz• 
de karada bliyük fırtına yaptı. Birçok ha1arah ve lnıanca zayiatı 
mucip oldu. Limanda demirli bulunan Uç yük motlSrU 3 yelkeuli 
ve 4 mavuna battı. Tayfalarından 17 isi boiuldu. 6 ısı sahilden, 
halat ahlmak ıuretlle kurtarıldı. 

rlni uygun kılmak için iki mem
leketin el birliği ile çalışmalarına 
dair ltalya kabinesinden doğru· 
dan doğruya bir teklif almmıt 
olsa bile, lngilizler bunu, ltalya 
ile Uluslar Soıycıtes.nin üzerine 
aldığı me11elenin dııında saya· 
caktar. 

* Cenevre 30 (A.A.) - Habeı 
imparatoru imzaladığı seferberlik 
emrinin llAnım ıimdilik geriye 
bıraktığrnı Uluılar Soayetesl 
Başkanlığına reamen blldirmiıtir. 

Cenevre mehafill durumu çok 
nazik ve çok ciddi addetmektedir. 
Buna raimen ne Aıamble, n• de 
Konsey fevkalade toplantıya 
çaaırılmamıtbr. Evvelce verilen 
karar mucibine• Konsey pazarteai 
gUnU toplaoacaktır. 

Bugün yalnız Onüçler komiteıl 
tarafından seçilen Uç kiıillk tAll 
komite toplanmıı Ye Habeşiıtana 
bir tetkfü heyeti gönderilmesi 
hususunda Habeı imparatoru 
tarafından yapılan ıon teşebbüs 
hakkında konuşmalarda bulun
muştur. 

iyi haber alan mehafile göre, 

Habeılstana bir tetkik heyeti 
göndermek iti zannedildiğinden 
daha bUyUk ıorluklarla karşılat· 
maktadır. Bu itle mefgul olan Uç 
kitilik tali komite raporunu pt:r· 
ıemhe gUnü toplanacak olan on
tiçler komitesine verecektir. 
lnglltere - italya Konu,malera 

Londra, 1 ( A. A. ) - ltalya 
Sefiri Grandı buglln Hariciye 
Bakanlığına giderek 30 dakika 
kalmııtır. 

Adi1ababa, 1 (A.A.) - Halk 
ıllkunet içindedir. Seferberlik 
çok yakında ilin edilecektir. 

Sağlık Bakanı Ankaraya 
Döndü 

Trakyada göçmen Ye fıkAn 
itlerini inceleyen Sağlık Bakanı 
ile mUsteıarı HUsamettin dUn 
aabah ıehrimiz~ dönmU9ler ve ak 
ıamkl trenle Ankaraya gitmiılerdir. 

Muratlıda Genel Müfettiş ve 
Trakya ilbaylarının lıtiraklle ya
pılan btıyUk bir toplantıda şim
di} e kadar yapılan itler gözden 
geçirilmiı ve yeni tedbirler alın
mııtır. Trakyada göçmenler için 
yapılan evlerden beş bini bitmlıtir. 

Birind Teşrin 1 
====-Ga_z_e_t_e_l_e-rd_e_] 

usoiininin Bir Sözü: 

~ana, Riyakar 
rmadığım için 
Çatıyorlar.,, 
( Baotarafa l inci yOzde ) 

Yvor: 
tlya hükumeti, nhll ve dahil 

l~rinde ve kaaabalarda bütün 
ailelslf11ine müracaat ederek 
ev,de kendi ailelerinden baı· 
kaç nüfus barındırabilecek• 
ler\ormuıtur. ltalya hükumeti 
lcaıa ıabll ıehlr ve kasaba• 
ları~i halkı dahile nakletmek 
Ye '.Dttirebilmek için ıimdlden 
tedl.Jmaktadır. 

lf 
ıarlşler 

) İngiliz 
Reddedlldl 

gazeteleri ya• 
ziyor • 

ita hükumeti, lngiltereye 
yUz ~rce lngillz lirası kıyme• 
tlnde)milr ve demir siparlf 
etmlıkat Ingiliz ticaret evleri 
bu s~iılerl kabul etmemltler• 
dfr. {,tu bir taraftan Ingilt .. 
nin dt ihtiyacı fazla olmakla 
herab diğer taraftan İtalyanın 
lngllizclrlerlne olan borcu da 
çoğal~r. Son yapılan hesap
lara i • ltalyanın lnailiz firma• 
)arına buçuk milyon lnglllı 
llraaı l:u vardır. 

* Kızddenlzd• 
Lon. gazetelerinde ıu ha· 

berlerl okuduk: 
Kıuniz.de bulunan ltalyan 

aavaı gileri, rastladıkları ka· 
yıkları vlrmekte, araıtırmalar 
yapmakır. 

~ 

ltalytıUkumetl ile Papalık 
arasmdaın günlerde bir anlat· 
ma olmur. Bu anlaımaya göre, 
Romaya Yadan bir taarruz ya• 
pıldığı tairde V atikan da ııık• 
larını sörırecektir. 

Kü11ıiay Bi1iüiı·-
Çalışıalarına 
Başlıgr 

Ankau (Özel) - Kamutay 
bugUn öğl,n •onra toplantıla
rına baılayaktır. Bugün görtı
tUlecek itltarasında bazı ölüm 
cezalanna ~r mazbatalar, askeri 
Ceza Kanunun b11ı maddelerl• 
nin dcğlştirieıine dair IAyiha ile 
zirai satıı kıperatlfi birliği hak
kmdaki liyf. çiftçiler kredi ko• 
operatifine Cr layiha vardır. 

Bunlardaı baıka, bugUokll 
toplantıda, l\skoYa büyük elçi• 
llğine tayin edilen Diyarıbeklr 
sayJavı ZekiiApaydmın saylaY• 
laktan {9t{fasa dal.- tezkere ile 
bazı ıaylavlar tetril maıuniyet• 
!erinin ref 'ir dair tezkereler 
de görUıUlec~tir. -

ÇerezKablllnden 

&adakaJ BaAıtlamıt . 
Güliıtao adıD&ki ölmez eserin 
tairi Şlraılı Sli ıöyle bir hikaye 
anlatın 
İhtiyaç içeriıin• kınanmakta olan 
adamın birine buı tanıdıkları, 
ıehrin ıı:enginleinden blriıioe baş• 
vurup yardım dilemeıinl sağlık 
verirler. 
J'ukara olmakla beraber, kimHY• 
avuç açmamıı olan bu adam, bu 
nasihati kerhen dinler n ıöyleneo 
unginin e~İnt ıider. 
Kapıdan joeri girer ıirmez, tera 
yüzlü, earJcık dudaklı, patlak KÖılil 
bir herifle tarşılafınca tere yüzü· 
ne döner ve evden dışarıya fırlar. 
- Niçin bcıyle yaptın ~ . 
Diye ıorıan lar• da, şu cevabı vırır: 
- Vereceği sadakayı ıuralıııa ba
ğıı ladım 1 

Tıflı 
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Pazarola Öğretmen 
Olmuş 

- Vur, kol demirini!. 
_ Allah, A Iahl 
- Getir oradan piştovu!. 
_ Ayol, ne olu} orsJn Hasan ı 

Be ? Aklanı mı kaçırdm? Yoksa 
ka;agöze Kan ·1 Nigür oyunun.u 
oynatacaksın da, prova mı edı· 
yorıun? 

_ Ne 0 , ne ol Beni orta 

'mektebe öğretmen yapmıılar da, 
blıim bacıya sesleniyor, fimdiden 
tedbir alıyorum. 

_ O naııl tedbir llyle? 

- Baıbayağr. Boyuna ıaze· 
telerdo okumuyormusu? Ôğr t· 
menlerden, yanılıp da azıcık ta· 
lebeyl ııkıvtıran oldu mu, alnının 
orta yerine yiyor kurıunul 

- Canım, hiç mektep talobeal 
67le ıey yapar mı? 

-Y apmamnsı lAzım gellrH de, 
yapıyor; birader. Bu, bir değil. 
iki değil.. lzmirde, aalanlar 
lflbi bir delikanlı olan resim öi· 
retmenl Haydar böylece top yo
luna gitti. Geçen gOn de, K~ba· 
taı mektebinin Almanca 6gret· 
meni Lütnerl vurdular. 

- Ey, bunun sonu 1 
- Sonu, l9te bu. Bundan son· 

ra, öğrotmon olacak m.sm? Ev· 
dekilerle heliillaf .• Smıfa ıalAvatla 
gir.. Yolda gidip gelirken efrafını 
kolla .. Talebeden biri yan1na yak· 
laıacak olursa, tetik dananıp 

gırtlağına sarıl.. Kapın çalınırsa, 
gelenin kim olduğunu pencere· 
den gözetlemeden ıakm açma .• 
Dushanede, tabanca elde, par· 
mak tetikte otur.. Hele dUımanın 
•ar da, öc almak lstiyoraa•, im· 
tihana mümeyyiz olarak çağır ye 
talebeye karşı biraz sert daYran· 

l k kulaXrına fııla .. 
masanı uıu cacı a d ı 
Bir ay içerisinde ltl tamam ır 

_ Peki amma, . HaHD beyci· 
tim yaıık değil mı? 

_: Ne ıöyliyoraun?Yazık olmaz 
olur mu? fakat bu lıt• emin ol 
kt, mekteplerin kabahati zerre 
kadar bil• yoktur. , 

_ Kabahat kimde yı, Pa•· 

llnada mı? 
_ Hayır : Ailede. BuıQnkO 

ocukların ekıerlıi, aile bucağın· 
~ keodllerfoe iyiyi kötUdon ayırd 
e:tLrecek, büyüklere, öğretmenlere, 
battA ana babaya saygı öiret!• 

k 11ygl aıılayacak soıyal ter-

Ha1an Bey - Nihayet dünyayı kara sevdaya kurban ettiler!. 

ten sonra aile duıeni de bozuldu. Sigor a 
Karı koca yaıama kayguıuna Sigorta 11imıarlnrından biri, o 
dUıtUler. Çocuklar ihmal ediliyor. zamanlar henüz evbark 11ohibi 
Bu bir yaradır, doıtum. Öğret• olan Haıan Beyi zorluyordu: 
menlerin b6yle kazaya kurban - HRsan Beyi Artık evlendin. 
olmıları da o yaranın ufunetlen• Mutlaka ıigorta olmalısın! 
mHlndın ıayrı blrıoy değildir 1 Hasan Bey, herifin dik dik 

- Çar11i ? ytiıUne baktı: 
- Sen Marko Paıayı tanır - Merak etmo, dedi, karım 

mısın ? nekadar tehlikeli olaa, evclaHah 
- y o l Neden ıordun 1 hakkından gelirimi 
- Bu derdin çareılol ancak -· .. --..... - ..................................... _ 

o bulur da •• 

iki Dertli 
iki ahpap, kahvede oturmuşlar, 

dertleıiyorlardı. Hasan Bey: 

- Birader l dedi; karım, 
boyuna benden önceki kocasından 
bahıediyor; çekilir gibi değil, 
arlık 1 

Muhatabı: 

- Bu da bir ıey mi ? dlyo 
sordu; benimki, mfilemadiyen 
benden ıonra varacağı kocadan 
bahsediyor. Buna ne demeli? 

Ondan Baskın Çıkmış 
Hasan Beyin dostu Bay Gü· 

mUşgöz koıa koşa geldi ve: 
- Hasan Beyi Dedi; hani ya, 

yazın plajdR, annesi f evkalac e 
zengin bir kızla ikimiz d• tan. J• 
mıştık, hatırlıyoraun ya? 

- Evet; ne olmuş? 
- Ben senden atik davre. ı• 

dım, o kızla iti uydurdum, evl • 
niyoruml 

Hasan Bey kahkaha ile gOldü: 
- Vah, zavallı dostum!. DeC:i. 

Yandın öyle iae. 
- Neden? 
- Ben senden daha baakm 

çıktım: Anaslle eYleniyoruml 

Can Sıkan Şey 
Hasan Bey, bir Yakitler mektep 

hocalığı ediyordu. Bir glln, tale• 
beslnd n birinin babası olan 
ohpap]armdan birin : 

- Birader! dedi; senin çocuğu 
mektepten al.. Tahammül ede· 
mi yorum. 

- N den, Hasan Bey 1 N 
yaptı sana?. Bir s ygısızlık mı 
etti? 

- Hayır. F k t ben derı 
yazdırırken, boyuna bend n, ke .. 
llmel rln imi ıını soruyor. 

- insaf be Ha11an Beyciğim ! 
Bu da ıuç mu 1 

- Doğru 1 Bunun o kadar 
ehommfyetl yok.. Fakat bilme· 
dlğim bir ıeyJ söylemeye mecbu• 
olmak o kadar canimı sıkıyor ki, 
tasavvur edemezıfn 1 

Tel Ehli 
Hasan B y bir gUn (Neves r) 

vapuril Adaya gidiyordu. Yolda 
vapurun makin ıi bozuldu, vapur 
durdu. 

Yolcular tellı ediyor, 1abır• 
e1Zlamyorlardı. Hasan Bey, bir ko
şu makine daire.ine indi, çarkçı• 
baııya : 

- Size yardım edebilir miyim? 
dlyo ıordu. 

Çarkçıbaşı, hayret etti: 

- Sen makine tamirinden 
anlar mısın, Haıan Bey 1 

Deyince, bizim Pazarola r 

- Anlarım ya J dedi; bizim 
evdeki kıyma makineılnl kaç 
defa tamir ottlm J b~y~yl alamıyorler. Umumi harp. 

- ------------------------------------------r ' BENZERSiN ÖYLEDiR 
Merhamet kıl bana h Ne canlardan geri kalmış, emaa, 
Ehli irfana benzerain. Dünya m:aaflrhanedlr .• 
Salınıp ıezdiiin zamaıa Yıkılmlf, salt yeri kalmıf, 
SenireYana lıenzerıin. Bu gönül bir Yİranedir . • 

* ~ 
Din• aellr gören kAf' Bunda bahtiyar olanlar, ır. 

Cevrin çoktur, cefan zlhlr; Aradığını bulanlar, 
J-Jer alııverlıte mahir Hole dünyada doyanlar, 
Bir bezlrglna henzerıln. Birer kuru efıanedir. 

~ * 
YUzUndo bhir glll açılmıı, Kimselerden umma medet, 
f{okuıu ru a saçıhnıı Ne zemmeyle, ne de m~dhet, 
Gözlerinden and lçU~t Karııı - Na1ıl tanııbğımızı Şu glirdUğlln koca llmmet, 
Babaristina benzersin, 

1
' batırlarllD detll mi H&1an Bey? Hepten 1ana biganedir. 

Jıf. y atmurlu bir allnde ıemslyesfz >f. 
(Pazar Ola ) öğer ıeni. sokaktan geçiyordum da, beni (Pazar Ola), ben anlamam: 
Yakıp, kOJ eyleme heni ıımıiyenln alhna almııbn ?. Mest olmaktan nedir m ram 1 
Vadettiğin şeyler hanı ?' HaaaD Bey - lıte o glln bu- Şu elinde tuttuğun cam 
Sen bir fettana benzerain 1 nUndUr ben de 1omıl7e taıımaya Zehir dolu peymanedir 1 , 

• l J L_ _________________________ .J töybollyiml '"-----... ------=~.....-... ----... ---



Kadıkoyde Mabakkak 
Bir Deline Var 

SON POSTA 
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Gençlerin Hararetli Hararetli Konuşmaları, Hep Define 
Hikayeleri, Altınlar Ve Buna Benzer Bahislerden ibaretti 

- BeyefencU yabancı delil 
O da yukarı çıkar. 

, içeri girdikleri ıamaa Llmlyl 
mUthit meıiul buldular hakika• 
ten kAğıtları arasında idi. Kimi• 
alnl yırtıyor ve kimisini taanif 

1 edij or. Kimlıfnl bir kenara ata• 
yordu. 

- Vay sefa geldiniz. 
- Sefa bulduk. 
Koltukların OzerJnde yer aç

J maya çalı9arak: 
- Buyurunuı, oturunuz ne 

iyi ettiniz de gıldinfz.. Ben de 
kağıtları yerlıttlriyordum. 

- Bırakmayınız canım. 
- Yok .• Yok bın de blr aı 

dlnlenmfı olurdum.. BJrer ılgara 
almaz mısınız? 

- T eıekkUr ederim beyim. 
~ - Meni ..• 
. - Atıı 
- Aman Oç olmasın. 
- SISndilrdüm kibriti itte .. ; 
Onların karıııına ııçmfı otu

• ruy ordu ı 
- Dftn akıam az kaldı bizim 

701 paraıı glrlltUye ıidl1ordu ... 
t Ne ıanısızlıktı dı~Jl mi beyim. 
Mamafih son kularda ne fae ••• 
Kendimizi bulabildik .•• 

- Yine var mısın LAml? •• 
- Aman Allah göst&rmealn •.• 

Zaten kabahat hep lsmetto .•• ismet 
lşl azışhrdı. Yoksa o kadar bUyllk 
orun aklıma gelmezdi hoı bugUn 
gittim ne olur ne olmaz diye 
biletleri aldUD ya.. Y okH pokır 
oynamıya mı geldlnlzdl? 

- Yok canım deli mlıla Tur
pt it baıına gidiyor... Bana 
gelince.. Ben caa aıkınhıı ile 
nereye gideceğJml bllemiyorum. 
Sana uğradım.. E ?... Söyle ba· 
kayım dUn 101 parasını kaybet· 
11ydin ne yapardın ? •. 

- Ne yapacağım.. Bugünler
de bir daha yol parası bulmak 
lmkAnı olmadı§'ı için.. Baılardım 
para bulmak için topraklan kaı· 
mıyn. 

- Toprak kazmıya mı ? .• 
- Ô7lo J•I ••• lıtanbul toprak• 

larının altmı ıiz Uıtllndeo daha mı 
fakır zannederalniz uizlm. Yanı· 
hrsımz:. Bntlln arkeolokların fikri 
blrdır, lstanbul ıehrl Bfznı en· 
kazı ve Bizanı serveti UstOne 
kurulmuı bir ıehirdir •.• Hangi ta· 
rafta toprağı kaz1anız albndan ... 

- Altan çıkar... Yine define 
hikayesine mi bqladın. 

- Yavrum benim buna ima• 
nım var.... Ben Handanın tezini 
okudum... Genç kız bllylllc bir 
aarahatle Blzanı deffne'erin-
den ve Bizanıta nerelerde 
böyle ıeyler bulunabileceğinden 
bahıettıkten ıonra asıl bahsi LfcJ. 
nius'un defineal üzerine g~tiriyor 
ve bize iaJ1at ediyor ki: 

Osman ılnlrli sinirli gOldO: 

- KndıköyUnde muhakkak 
bir define var ••• 

Ö.ekl aaf, saf baıını aalladu 
- Evet ..• Evet. 
- Sen inaanın canını 11kmak· 

tan b r an geri kalmazsın .•• 
- Eu tezi mlldaTaa eden Alim 

Handa ı H:ın m kim oluyor? 
- Kim mi?.. Türk kadınları· 

nm en zekisi, en muktediri... En 
bariku. de 1... En güzeJi ... En ... 

- Of, can sıkt n, amma da 
uıathn ha... Kadri Beyhı kızı .•. 

Bizim KAmranın kız kardeıi •.• 
- KilDl'anın kız kardeıl mi •• 

Hımmm ..• 
- Uzatbm mı rica ederim, 

buna bakar mııınıı? 
Ve yere ab~mıı bir fototraf 

aJbllmU aldı, burada ıapkah bir 
ıenç kızın uzaktan alınmış bir 
reımial göstererek: 

- Bakınız ıöılerlmde mllba· 
laga var 1D1? 

- Fakat bu KAmranın resmi. 
- Kamraam resmi... Yok 

de Ye.. 
- Fakat Kamranıa re1ml 

diyorum ıana.. Y oba ben Han· 
dam tanırım.. Handan Klmrana 
lale benze•ez.. 

- Tabu benzemez Handanın 
llmal7ah diz parlak 1açları var
dır. Parlak bir ıaç canlı blrıey, 
laalbukl KAmraaın aaçları aap11n, 
ot ıibl aarı. Sonra Kimranın 
ı&ı:erl •1abbr. Halbuki Handa· 
mn yııil çimen aiıf, filiz gibi 
i>ahar gibi , .. ıı bir çift ıöz8 
YarcLr.. Sonra. 

- Fakat realmde azizim •• 
Realmde tabU lbirblrlerlnln eıl. 

Öteki de reıme baktı Ye hak 
••rcllı 

- Renkler l'ISslkmeylnce ve 
reılm uzaktaa oluncL. İki kar
deı Jnanılaıaz derece birbirine 
benziyor. 

- Detfl mi? 
Turgut da reı•I eline aJmııb 

uıun uzun bakb. Cam ~bf glS.zJ .. 
rinden ne dlflndDil anlat lmıyor· 
du. F otojraf alblmuau masaya 
bıraktı Ye koha dald aaate b•lcb: 

- Gitmela mi lıtlyor1unm g .. 
clkUaiz •I?. 

- Eb biraz daha durabilirim.. 
maaYlnlırlm yerlerlnd.edir. Endi· 
... yok. .• 

- T abldbbaaz, taklbatuuz 
ne merkezde? Bu mHele hakkın· 
da bir fikir edlneblldinh mL 

Öteki garip garip tebesııUm 
ettlı 

- Eh •talı yukarı ••• 
Bu ara kapıya Yoruldu: 
- Gir. 
Hizmetçinin kız kardeşi Hu

riye elinde kahve tepaisile içeri 
girdi. 

- Bizim kız nerede ... 
- Bulaııkları yıkıyıverdlde 

ben gelirdim kUçlk bıy. 
Kırıtarak bir masanın Uzerine 

tepıiyi brakb. Ve teker, teker 
fincanları misafirlere dağıtmıya 

baıladı. Tam fincanı Turguda Ye
rirken Turgut onun elini tuttu. 
Gınç kız f aıaladu 

- Gt1%el bir yüzOğUn var kı· 
zım. Nereden buldun bunu? 

Yalancı bir balkanın UstUne 
geçmft bir kol dUğmeı·n:n Uıtll 
idi... Ve Uatl1Dde pırlanta ile iş· 
lınmit (N) harfi Yardı. Huriyenin 
yUıU kızardı. Şaıaladı: 

- Aldım, dedi. 
- Nereden aldın? •• 
Genç kıı btiıbOtDn bozuldu. 
- Hediye aldım .•. 
- Kimden?.. Hedf ye aldın ... 
- Kimseden .•• Şey ... yaniya .•• 

Şey yok mu. 
- Bocalama kızım ... Söyle bu 

ylizUğO nereden aldın? .. 
Huriye ağlamak lizerc ldiı 
- Beyefendi diye kekeledi ..• 

Aldım işte. 

- Peki kimden? .• 
Genç kız önüne baktu 
- Bu yUzllğün kıymetini blll· 

yor muıun? .• 
- Evet .• billyorum .•. Beı lira. 
- Beı lira mı? Hah hah hah ... 

Bu yllıUğl\n kıymeti en qajı elli 
liradır·.. Üıtündekl parJantalar 
knçUk amma muhayyert\l'ukul aft. 
zellikte pırlaııtalardır •• Bu ytlzUğll 
aaaa kim hediye etti?.. Hem bu 
yllzUk .•. YUzUk değil bir kol düğ'• 
mH dir. Yllzük halkaıı yalancı 
bir halka ... Sonradan kol dOğme1i 
bu ha!ka Uıtüne takılmıı. 

- Evet efındim. 
- Peki bu nedir?.. Bunun 

ıenln el'ne ıaçmesi biraı acayip 
dıiü mi?,. 

Sonra; ıınç kız yutkunarak 
ıuatu. Göı:lerl kızarmııtı: 

- V allabf ben bunu bir J•r
den çalmadım beyefendi. 

Diye kekeledi. 
- Peki nereden buldun dot

ruyu söyle. 
- Bunu bizim evde buldum ..• 

iyi •atta ol.unlar bizim eve & .. 
tirmitler. 

Bu defa iç erkek beraber 
ifDdD: 

(Aıkuı var) . . . . ... 
Tepebqı Şehir 

Tiyatrosunda 
1 • 10 • 93S Salı 
akşamı 20 de 

OLÇOYE 
OLÇO 

TORANDOT 
Gilzelllğl ile Semerkand 

Prenıinin yüreğine ateı ıaçan 

PRENSES TORANDOT 
bUllln gönülleri coıturan 

PRENSES TORANDOT 
BIYmiılerln, ıevenlerln 

seveceklerln f imi ı 
Ye 

PRENSES 
TORANDOT 

BATI DE NAGY 
PIERRE BLINCllAB 

Pek yakında 

T O R K Sinema$ında' 

~---. ANDRE BARDE ve RAOUL MORETTI'nln 
mewhur Fransız opereti ' PARA BRALI 

filmini görmeğe haıırlanınaz. Oynıyan : 
GEORGES MILTON 

Gilzel musiki, nefis ıarkılar; fantezi, lllkı, net•• 
Mevsimin birinci bUytik filmi olup 

SÜMER SiNEMASI 
Pek yakında BÜYÜK GALA SUVl\RESI olarak gösterecektir. 

Bu hafta : ANNY ONDRA : 
K N O C K • O U T ( JKt GENÇ KAN) filmi. 

Birinci Teır'n 1 
-:::=:3 

Altın Fışkıran Memleket : 12 

HABEŞiSTAN 
Mısırın Nilini Kurutmak 
için Teşebbüsler Yapılmış 
WJder'ln da vetl olma1a KllndUzlerl 
yahuı kalacak b&blUOD ııkıla
caktım. 

Çakal Yevruler1 
1928 aeneıinin ilk gDnU Wi• 

der'ln evine yerleıtlm. Ev ıehrln 
hem merkeziqde hem de gayet 
sakin bir ıokakta idi. Tek katlı, 
uzun, duvarları kAgfr ve damı 
saç lavhadan yapılmıı bir bina 
idi. Önünde boydan boya bir 
veranda& vardı. Oldukça bUyOk 
bir avlusu ve bunun bir tarafında 
da hizmetçilerin daireleri ve ahır
lar vardı. AYluda bir sUrQ may· 
mun, çakal yanuları, kediler, 
kuılar, iki k6pek, lkl de at dola· 
ııyordu. Evfn yan tarafındaki iki 
oda pavallar, aandıklar, heybeler 
Y• eyır takımlarUe doJu idi. 

Bu Hde Wider'le benden 
baıka Makkrey iıminde bir Ame
rikalı ile karısı ve Farago lımla• 
de bir Macar oturuyordu. 

Bir Muharrir 
Makkrey, kıaa boylu, tıknaz, 

kırk Jatlarında ve çeklnıen ta· 
vurlu bir adamdı. MıneYlyatı bo
zulmuıa benziyordu. Amerlka 
mecmualarında• birli• yarısı Sel· 
dan, yarısı da Habeılıtana dair 
60000 kelimelik bir makale Hrbl 
yazmak için anlaımıı ve bun· 
lara mukabil ıimdiye kadar aç 
defa da avanı almıştı. Amerlkadan 
hareket etmezden eyyeJ, sfnama 
makineli olan blr de fototrafcı 

ile uyuımuştu. Her ikisi birlikte 
çalııacakJardı. Yanlanna karıla· 
rıoı alarak yola çıkm,ılar ve 
Cibutlden ı'mendlfere binerek 
yaylaya gelm"ılerdi. Fakat Ame· 
rlkadan buraya kadar ınren uzun 
yolculuk e nasında her iki taraf da 
birbirlerile uyupmayacaklarını ve 
birlıkte çalııamıyacaldarı111 anla· 
mıtlar Adi1&babaye ıellnce de 
ayrılmaya karar ve.rmlılerdl. Si· 
nemacı ile kar\ıı derhal Amerl· 
kaya d6nmliıler. Makkrey ailesi 
lae burada kalmııtı. 

Mavi Nil 
Amerikalı muharrir Adisaba• 

hadan memleketin muhtelif ak· 
aamına kısa kısa seyahat yapmıı 
ve mecmuaıına da birkaç makale 
gö•ıdermlıti. Fakat tam bu 
ıırada kendisini gazetecilikten 

daha ziyade celbeden bir ıeyle 
karşılamıftı. Birçokları ıibi o da 

Nile, bilhassa maYl NiJı aıık 
olmuıtu. 

Mavi N 1 Habqiıtandald Tana 
gölünden başlar, Hartumda Be· 
yaz Nil ile birle9lp tek bir aehlr 
halinde Sudandan ve Mııırdan 

geçer ve Akdenize dökUIUr. Mavi 
Nil Tana gölünden ayrıldıktan 

ıonra Habeıiıtanın en dağlılc 
arazisınden geçerek takriben bin 
mil uzunluğunda bUyUk bir kaYİI 
teşkil •derek akar. Yol da, buna, 
dağlardan inen ve bllha1&a yağ
murlu mevsimlerde beraberlerinde 
külliyetll miktarda ince bir nevi 
kum getiren 1&yııız dereler Te 

seller karışır. 
Hayat ve ••rvet saçan 

mukaddes çamur 

Y a•an : L. M. Nes/Jltt 
dan ııtlrdiğl bu kı.) mettar çamur
dur. Eğer Nilin ıuyu berrak ol· 
muş olsa idi öteden beri dftnya· 
nın zahire ambarı töhrctini ka· 
zanmıı olan Mııır bu kadar ıen• 
gln olmazdı. Nehrin bUyUk baraj· 
larJa toplanan sularmın bir kısmı 
salıverilip etraftaki arazi bir mUd· 
det su olhnda bırakıldığı vakit, 
bu çamur da araziye yayılır ve 
en kıymetli bir gübre teşkil eder 
Ve bu kıymetli madd•yf getiren 
de Mavi Nildfr. 
Habeşliler Nilden Hiç istifade 

EtmlyorJar 
ÇnnkU beyaz Nil Albert g6-

1Dntln fimalindeki aahllinden 
ayrıldıktan ıonra ona aacalr 
ebemmlyetılı bazı çaylar v• 
dereler kanşır. Bunlarda iae 
Habeı Nilinln taııdığı bu kıymetli 
madde yok denecek kadar azdır. 
Habeıler Nilden hemen hemen 

hiç istifade etmezler. Çönka bu 
nehrJa kendi memleketlerinden 
akan kıımı tamamlle Jfikıek, 
Hrp Ye çıplak datlann arasından 
geçmekte •• ancak Sudaa ve 
Mısır ovalarına lnditf Yaklt bun· 
dan sulama huauıunda istifade 
etmek kabil olabilmektedir. Bu· 
nunla beraber mayi NHfn ve bu 
mUnasebetle de Sudan ve Mısırın 
zenginJiğfnln membaı olan Tana 
s61U Habeı arazis"ndedlr. 

Fakat Nasıl ? 
Şu halde Habııistan Nil va• 

sıtasilo meml ktten harice akan 
bu muazzam ıervetten niçJn bil' 
vergi vtsya ihracat reaml alma• 
ıınlar? Fakat naııJ ? 
Nlll Kurutmak için Kurnazca 

Bir Tavaıre 
Sivri akıllı bir Avrupalı der

hal Tana ıölftnUn, mavi Nilln 
baıladığı noktasına bir baraj ya• 

pılma11nı fısıldamıı. Su} un ktsmı· 
4zamının kökten çıkmaaına mani 
olabilecek derece bUyllk bir ba· 
raj yapılırsa Mavi NI in suyu aza• 
lacak ve buna dağlardan akan 
sellerin getirdiği o kıymettar ça· 
murlar da, Mavi Nil dahw Hartuma 
varmazdan enel ya kuruyacak 
veyahu da nehlrln dJbiue çöke
cek, ve Nil de zenginliğini kaybe· 
decekti Ele böyle mUthlı bir 
sllAh geçirilirse Sudan ve Mısır 
feci bir vaziyette kalacak, Habc· 
ıiıtanm, eli kolu bağlı bir kölesi 
olacaktı •• Fakat bu kadar bUyllk 
bir barajı yapacak para nereden 
gelecıktl? 

Bir Zenginlik Hulyası 
Her naıılıa, günUn birinde bu 

projeler Makkrey'in de kulAğına 
gılmit ve Tana gölllnde yapılan 
böyle bir bar.ıj onun da hayalini 
kamçılamıf. Bu barajı yapmayı 
teahhnt ed~ek büylik bir 
Amerika şirketi bulur ve Habe-
ılstan hUkô.metini de kandırır
aa kendiıl de bu itten bU· 
yllk bir servet kazanabilecekti. 
Amerika" tlrketinln yapacağa 
masrafa kar11 Habeşistanın güm· 
rük varidatı pekala karşıhk gös· 
terile bilirdi .• 

(Arka11 var ) 

.. L.o~Cı,~ci~ A·,~.~·~•~· 'T8<:1.;-
Konterans• 

Parlamento tecim komisyonu, ar. 
aıuluaal tecim konferansına i•tirak 
edecek olan 30 ulusun de gelerıni 
ilkteırinin 1 inden 5 tine kadar kabul 
edecektir. 

Bu ince çamur, toprakların kuv· 
vei inbatiyesioi artırmak huıuıun• 
da son derece kıymetli bir mad· 
dedir. Zaten Sudan Yt Mııırın 
zenginliğini temin eden ıey, Nilln 
ıuyundan ziyade Habeı daaların· 

Bu konferansın açılma USreni ya• 
J rlD Lordlar Kamaraaıoda yapıl•caktır. 

r 
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•• Her hakkı mahfuzdur. < • Yazan: Zlg• Şakir 1 /10/35 < 

Erzurum Kongresinin Toplanması için 
~ Hummalı Hazırlıklar Yapılıyordu 
f Benim adolunduğuma Ye her 

tUrlO ayakJb• mahk4• b lundu· 
ğuma ıtpla• yoktur. Benim Ue 
alenen tepildmeui etmek, ayni 
aYaldbi ,ımcllden kabul etmektir. 
Bundan baıka, Menuubahlı etti• 
jlmlz vaziyetin talep ettitı ada
man, dfter birçok noktainazar} ... 
dan dahi, mutlaka benim ı bsım 
olabilecefi gibi bir iddia mevcut 
değildir. Yalnız; bu meml ket 
eYIAdındao birinin, herhalde orta· 
ya ablma11 ıarurl olmllftur. Ben• 
den baıka bir arkadaıı dahi dtı· 
ıllor.aek mllmkllndllr. Yeter ki o 
arkadaf, bugllnkn Yazlyetin ken
diıinden talep ettiji tarzda hare
kete muyaffakat etı·n. .. ) 

Mustafa Kemal Paıa, fikirlerini 
ba suretle izah ettikten lioara; 
b6yl• mnhlm bir vaziyet kaıısında 
birdenbire (karar Yermek muva• 
fık olamıyacağından, bir m8ddet 
dlıllnmek ve huaual mlldaYele 'f. 
efkAr edebilmek için, mlizakere· 
)'• hitam) Yerdtfini beyan eyJ .. 
miıtl. 

ikinci içtima, uzua surmemlş-
11. Bllllin o zevat, ayni liaan ile: 

- lıln baıınn siz geçiniz, Ye 
devam ediniz. Biz de ılıinla be· 
raber yUrUyeceğiz. 

Cevabını yermişlerdi. Esasen 
hepıi de temi~ ve necip birer ra• 
bıta Ue vatan ve milletlerine bağ· 
lı olan bu zevattan, başka türlü 
bir cevap beldeaemucll. 

Bu ı,ttmada da verilen •on 
karar, ıundan ibaretti; 

Mustafa KemaJ Pqa, [Aaker
llkten istifa ettikten ıonra da, 
tıbkı ıimdiye kadar olduğu gibi 
(yani, mAfeYk kumandan imiı gI· 
bl) emirleri ifa] •dilecektf, Bu 
büyftk daYada muyaffalriyetin 
111T1nı •ide edebilmek için, bu 
eaaab ıartı kabul etmek; hiç fftp
heıizkf, pek elzemdL 

* Bu aht 'Ye karar G:ıerine ar
tık bütün meıai, kongrenin ha· 
11rlıklarıoa llurecilJmitü. 

Ayal zamanda, Er.ıurumlular-
da faaliyet içinde idi. Umumi 
merkezi btanbulda bulunan (VJ
liyab prkiye müdafaai hukuk 
cemiyeti - Erzurum ıube1ı1l), bir 
müddet evvel tark viUlyetlırl 
•urahbaıtluından 00 iki zatio 
buıuril• bir lstima akdetmİf, fa'al 
bil' heyet se,mif; •• •onra Trab
ıonda da t•kkül eden Müdafaai 
Hukuk Cemly~tlnin lttirakile ( 10 
Temmuı ) tarihinde UJnumi bir 
koagre akdine karar YeraıJ, oldu· 
pııu; •••• ıc. •r&•bnlttllr. 

Bu buauıta cemi)'etla Erz 
-erkezl tarafındaa bitin urumk 
- .L k 18? di1•tl•dn• uirço tebllaat ... 
bulduP )aald• vaziyette bir ağ.,. 
lak ıörliailJOI'; koaat'••la •lcdine 
p.k az Wr saman kaldatı haıd 
1 tenilen aıurabha•lar batibap ~ 
s 1 .ı ord ... 
lip j~n~:rl ;,.ıı1 tabii idi. Çt..ku 

. tJeriolD M•ea k4lf 
P~:~';- uzak oldukları i:: 
• __ ııetio bUtln lnceUJc • 
umumi v~ b--..1 d v. e 

tinden ha 9n1U eiillerdl. 
yabaaıe ..ı- hUk6met JDerL 
A 1 .pıaau-. ae

yn 1 böyle bir harekeu.. 
zln• k.ar~esir baııl edeblleceğine 
naaıl bır bir tcreddllt e•çiraıQ. 
dair de 

ltelerdi. 

1 
Erıurura merkuiaJn aarfettijf 

meJalye rağmen meaelenia bayle 
•iır 1lriimHI, Mu.taf a Kemal 
Papnl• derhal nazarıdikkatiaf 
celbettL Arbk Yali ve kumasa
danlarla bizzat muhabereye giri· 
ıer•k Yillyetlerde konıreye gön
derllecek murahhu~arıo bir an 
eYvel intihap ye izamı için ciddi 
tedbirler ahnma11Da lhum ıös· 
terdi. 

Muıtafa Kemal Paıa111• bu 
teıebblıB. derhal Hınere Yer-
1111fti. Murabb11slar, birer ikişer 
Erzurum• gelmişlerdi. Temmuzun 
IOuacu glial aktedllmeıl tasavvur 
edJlen konl""ealn, tam on u, gln 
teahhur ettikten 1011ra, Temmuzun 
23 l•cl ıbl toplanma11 tekarrlr 

etmiftl. 
B6yle bir lçtlmaın aktetdlle-

cetf, Erzurumda bulanan (lnglllz 
kay•akamı RaYlinıon) tarafı dan 
latihbar edilmlt ve derhal latan· 
bula haber verilmiıti. Artık saray 
Ue Babılli Ye b1Jba11a lıtanbul-

İtalyanın Altınları 
( Battarafı 1 iaci yüz.de ) 

tarihlialne g3re bllyük fark r 
göstermektedir. 

Albn ihtiyati 4562 milyon li· 
retten 4334 milyon lirete Ye döviz 
mikdarı da 432 milyon liretten 417 
milyon lirete dUımUıtUr. 

alar dizdanı 4048 milyoa
daa 4410 ..,._. •• tomlNanla'
lar da UOS ....,._.._ 2830 mll-
7oma çıkmııhr. 

TedaYOldekl banko.ot ..ıkdan 
iM bu oa aln içinde 14234 mil-
1ondan 14917 miJyoaa çakmıfbr. 

ltalp11•n l•tlknızı 
Roma, 30 ( A, A. ) - ltal1a 

bankaaı tarafından veril•• malü
mata göre, kredi mtlHıeacleri, 
yftzde b., faizli yeni isttkra110 iJk 
gtbıden kendilerine tahıia edibnlı 
bulunan 20 ilk tefl'İDe kadar bir 
milyar 8ç yb mU7on Uret ka,. 
detmiflerdir. 

Orta Okulların 
Kadrosu 

Evvelki gUn Ankaradan gelen 
Kültür direktör Tekili Mehmet 
Emin, yeni açılan Dç orta okulun 
kadrolarını da birlikte getirmittlr. 
Kadrolar dünden itibaren tebliğ 
olunaııya baılanmışlır. 

l)irekt6r yeldH Mehmet Emin 
blrdeabire rabataızlaodıtından 
din, direkt6rl0ğe gelememiı •• 

direkt6r Şevket ISUreyya He 
!:~ı eYine giderek kendilinden 
mal~mat almıflarclır. lıtanbul kll
tftr direkt6r1Uğtlne kimin atına
cağl belli değildir. Şimdilik yar 
direktir Şevket Stireyya Yekiht 

•tmHtedir. 

Yumurta Ilı Yapılan Yiyecekler 
Kontrol Edilecek 

Belediye, makama, terlye, 
P•lta ftaalre gibi bltOa ylye
ce1deria ııln b1r ıarette kontro
llne baflamıftır. Bu kontrolde 
)'Omurta ferfoe boyr lrullanmlf 
olanlar 'Zuhur ederse mallan imha 
:clılec•k, kendileri de şiddetli 
U..tte cezalandınlacaktır. 

dald lngfüz mahafili, pek bOyOk 
bir teliıa girmişlerdi. 

lılanbulda bulunan lngl"lz or· 
duları kumendanı (General, Al· 
lenbl), Harüiye nezaretine bir no
ta göndererek •e baı mabeyinci 

Yaver Pa,ayı da karargahına e'

bederek gerek blikiimeti ve ge· 
rok Padi11ahı tiddetle muahaze 
etmiı; 

[Mustafa Kemal Pa9ayı isten· 
bula celbetmek hususunda gös e· 
rilen ağırlık, bu hıtdiaata sebebi· 
yet verJyor. Bu zati; ya derhal 
lstenbula getlrtiniz. Veyahut, S.-

vas ve Erzurumuo ifgaJi için 
askerlerime emir vereceğim.] 

Demiıtl. 

Saray, Sivas ve Erzurumun 
lngiliz aakerleri tarafmdao itgaline 
pek oka dar ehemmi) et vermemiı 
idi. ÇönkO, bizzat saray bile 
lnıiliz nllfuz ve hakimiyeti altmda 
titremekte idL 

( Arku Yar) 

Harp Henüz Yok! 
( B ıtaraJa 1 inoi yüzde ) 

yUklU bir Belçika gem si, Habe· 
ıistana gitmek üzere yola ç.ık· 
mıtbr. 

Bundan başka japonya'dan 
da gelecek önemU miktarda 
silAh ve harp kereçi (malzemesi) 
yükleni1or. ........... 

Atll.ababa,00 (A.A)-lmpara
tor, genel •eferberJik kararna
meaiııi lmzalamııhr. Fakat Ulus
lu Soayeteane b'r aayp aö•t•r
•ek tçin netrinf a-eclktfrmiıtir. 

750 bin Asker 
Adi•a Laba, 30 ( A.A) - Se

ferberlik Jlin edl:ince, bOtün kuv
vetleria az zamanda toplanaca· 
ğı ve imparatorluğun (750) bin 
nefer çıkaracağı tahmin edilmek· 
tedir. 

ltaly• Asker Topluyor 
Roma, 30 (A.A) -1907, 1909, 

191 O ve 1912 sınıf Jarınıo bazı 
efradını sllAb altına çağıran 
fiç emirnameı ne9redilmiştir. 

taarruz başlamadı 
Adisababa, 30 ( A.A) - HO

kümet, ltalyan kıtaatırun muba
samata baıladığıoı yalanlamak· 
tadar. 

Roma, 30 (A.A ) - ltalyao 
kıtaatının Habq hududuna dotru 
ytirlidtıkleri hakkındaki haber 
yalanlanmaktadır. 

Habeşten Ayrdanlar 
Aden, 30 ( A.A) - Çotu 

Misyoner ve Hintli tecimenler 
o:mak fizere birçok uluıludaa 
ıığımklar Cibuti yolu ile Hab .. 
fiıtaodan buraya aelmektedir. 

Y:eni Liman T ari
fesi Geldi 

Ailkadular tarafından bek· 
Ienmekte olan Uman tarUeai dllo, 
Ankaradan aönderllmiıUr. 

Tarifede eaaalı bir değipklik 
yoktur. Yalnız enelce karışık 
ıörllltD maddeler tavzih olun· 
mut ve tarife daha aarib bir , .. 
kil almıştır. Yeni tarife bugün· 
den itibaren tatbik edllmiyo bq-

lanacaktır. 

Savh 9 

l~~~l·~l;_n~b~u~l~----------------~~I 
Beyoğlu Yenişehir Katmerli aokakta 10 No. lı e\in maili in-

hi~am o'~p. sahi~i adr~si malüm olmadığı cihetle ihtarname tebliğ 
edılemem.ştır. Bınaena1eyh teblığ makamına kaim olmak üz re ta• 

ri.hi llAnd~n itibaren 15 gün nıUddetl mahzur refe clilmediği tak· 
dırde Daırcce yıkılma cihetine gldileceği ilan o:uuur. (B.) u6069,. . .. 

Keş f bedeli 20214 lira 70 kuruş olan Karaa w aç Mlle1&esata. 
mezbaha aYlua ada yapbrdacalc har,Jı parke JcaJdırJm kapalı zarlı. 
ebi tmeye koau mut ar. Şartname k.pf evrakı ve projem 101 ima 
ruı bedo lcı L~v•zım Mndnrlilftlnden a·ıaır. EkaiJtme 7/I0/9S• 
Paz rtesi gOnO nat 16 da Daimi Encümende yapılacaktır. Ek.U.. 
meye girmek iateyenler 2190 No. b artttrma ve eksiltme kanunmp 
da yazıh Ye•ka ve 15f6 HraJılc muYakkat teminat makbuz veya 
mektubile teklif mektuplarını ve Fen lt!eri MtıdOrlüğllnden alacak• 
lar• ehi yeti fen iye veıikaamı havi zarflarmm yukarda yazılı gllnd• 
aaat 15 c kadar Daimi Encümene vermelidir. 115763,, 

1ıtanbul 7 inci f cra Memurluğundan : 

Emniyet Sandığı 
nam na b:rJncl derecede ipotekli olup Yeminli Dç ehli m

kuf tarafından tamamına ( 3965 ) lira kıymet takdir edllea 
Dog zi\lnde Kuzguncukta eıki çarıı yeni Paiallrnanı caddesinde 
eıki 128 yeni 143 No. lı maa mUştem lfıt ahşap sahllhanenia 
tamamı açık arttırmaya •aıedilm ı olduğundan 4/11 /935 tarihin• 
mUsadif Pazarteai gtınO saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci 
arttırması icra edilecektir. Arlt rma bedeli kıymeti muhammenenla 
0 o 75 ini bulduğu takdirde mUıterjsi fizerinde bırakılacakbr. Akel 
takdırde en ıon artbranm taahhlldU baki kalmak Uzere arttırma 
15 gUn müddetle temdit edilerek l 9/11/935 tarihine mü&adlf 
Saı gllnll ıaat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak 
lkkci açık arttırmuında artbrma bedeli kıymeti mubammenenie 
% 75 nl bulmadır• takdirde aabf 2280 No. h kanun ahklmına tetı
fikan ıeri bıralubr. Sattı peıindir. Arttırmaya iftirik etmek lat9& 
yenlerin kıymeti muhammenenio % 7,5 niabetinde pey akçui veya 
milli b r bankanın teminat mektubunu himll bulunmaları llzımdır. 
Hakları Tapu aiciW ile aablt olmıyan ipotekli alacaklar da dliu 
allkadirlma •• irtifak hakkı aablplerlnin bu haklarını ve hususile 
faiz ye maaarife dair olaa iddialarını enakı mllsbitelerl ile bir-
likte illn tarihinden itibaren nihayet 20 glln sarfında dairemize 
bildirmeleri lizımdır. Aksi takdirde hakları Tapu ıicilli ile sabit 
olmıyanlu aallf bedelinin paylaf111811Ddan hariç kalırlar. Mtıteraklm 
verıl, tenYlrlye, taml!iyeden mltovelllt Belediye rusumu •e Vakıf 
lcareıoi bedeli mtlzayededen tenzil olunur. Daha faz.la malftmat ala 
mak lıteyenler 10 • 10 • 935 tarihinden itibaren herkesin görebil
mesi için dairede açık bulundurulacak arttırma f8rtnamesi Ue 
934/2894 No. il doı7aya mllracaatla mezk\ir dosyada meYcat yesa• 
iki görebilecekleri ilin olunur. 116066,, 

Dr. ETEM VASSAF haeta~!7~~ v:u~:.:! .... 
Cata.ofluı Orlau B. apartıauı TeLl'JOIJ E,,. 1Caduö1 Bahar 1• lıorl ••kak Tol.67' 
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BULDUM .. 
mueısese Hiçbir 

R Asrımızın En BUyUk Dehası Ol~an 
Hiç dökUlmiyen 

PUDRAYI 
"Tokalon pudrası., 
rU:ıgara, yağmura, 

ıpora \eya danıa 
rağmen, hiç dökül· 
miyen •e cilde ta· 
rlf olunmaz tazelik 
ve ıUzelllk ve. eıı 
pudradır. Bunu 
kullananın biç b"r 

maiazaları kadar ucuz •e 
her keseye elveriıll fiyatlarla 

en iyi lngillz marka 

MUŞAMBA 
•• 

TRENCH·COAT 
lum :ıenıin çeıitlerlal 

takdim edemez. 

, 

Fiyatlar hakkında .,lr fikir 
edinmek için vitrialerimize 
hltleo bir göı ıezdirlaiı. 

Beroııu latlklll c•tldeaı. 1936 model, 16 - 2000 metreli 

~ Dr. lbrahlm Zati 
Belediye lıartıııada Pıycrlotl 

caddHinde No. 21 
ffera-il• 3jledea ıoara baatalarıaı 

kabul eder. 

TokalonPudr4. 
sını tecrübe 

ediniL, 
başkdl hiç bir 

Pudra 
aramıyac.skSınıı. 

DiKiŞ iŞ Yakında TUrkiyeye gelmektedir. ' 

vakit burnu parlamaz, yüzu kızar· 
maa. Bu pudra ıayesinde, parlak 
burun, parıldıran •• kızaran yüz 
kalmamııtır. Meıhur aktriıler, 
ılnema yıldızları, her memleketin 
nam vermiı ıUı.elleri, hulasa, 
3,000,000 kadın her ıabah 11kr .. 
ma köpUğll,, ibtlYa eden "Toka· 
lon pudra11,, nı "kullanıyor. 

iMALA THANELERt 
Bvlırı dllllf werııor. Satış geri: 
Otıırduğuauz yerde yevmiye { 1 J , 
[ 1 buçuk ) ; [ 2 ] Ura çıkarmak 
mümldlndUr. Arzu eden bayanların 
mektupla ıeraiti latemeleri. 

SAHiBiNiN Sl!SI, Beyollu Galatasaray merkezi karfısınde 

Dr. A.KUT iEL 
l Diki• 191 Galata Karantlne ıokak 

Haaan Bey han No. 4 J. 

BAYANLAR 

manifatura ılrketl•in ta1fly~ılnden bir an eyvel iıtlf ade ediniz. 
Çünkü: Tasfiye için Tlc•ret Odasın111 t.yln etmı, olduGu 

mUddet bugUnlerde bitmektedir. f'evkallde tenzlllth 
aatı9. Flr•tl•r m•ktu ve ••bf pazarhkaızd1r. 

Beyoğlu it Bankası Karıııında 

• 
1 

Kadın Erktk terziliği az ıamaada öfretilrr. Onunou 7ıl aergisi açıktır. 
Talebe kaydı baıla•ıtbr. 

--- Ç•r91kapı ya11an Feyalltl arsasında No. 6 Ttl. 29994 

-
&izi soluk algınhlınd••• nezlede• 9rlpte11, 
•lrllar1ndan koruyac•k en IJI lllç b11dur. 

ismine dikkat bu7urulma11 

... z"-· ----- =~Got ~ıt1 

Taşra Sinemaları 
Direktörlerine 

Kemal filim, Halil K&mil, Opera, 
Metro ·n po1İ filim mOe11eHlerlnin 
n plyaa a nın bOtUn Hll

0

.Z filiml11• 
rlnl utla aldım, Bu flllmleri ge· 
çlrmek lıteyen taıra ıine•aları 

direktörleri, l:r:mlr blriacl kordonda 
Şahinı1ri lıaanında fııimci Muıtafa 

adrHiıı• müracaat etmelidirler . 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şubesi 

Merkezi : Berlio 

Türlclg•tlt1lci ıube/•,.l: 

Galat• • lat.nbul • lzmlr 
Depoıu ı Lıt. l'utüa Gıimrilğil 
il H•r tür/il banka iıl + 

.............................................................. 
Son Poıta M1&&baaıı 

1'1 .... 711 MtMlere ı TalW 
lieWpı.ri 1 .. ıı;u.., .. • ... ,. .. Udi 

Kare.köy Topçular cadd11i No. Sl 

Petrol Nizam 

Bealer • KuvYetlendirlr • 
DökUlmHinl keser uzatır. 

Tecrübe edJlmfı en iyi ıaç flicıdır. 

Maliye V ekiletinden : 
Eıki Kllmllı mecidiye •e aksamının ı ıubat 1936 tarihinden 

itibaren her hanii bir kıymetle möbatlele YHıtaıı olarak kullanıl· 
mıyacağı Te bunun hillfına hareket edenler hakkında da takibat 
yapılacalı 2257 No. lu kanun muclllince llln edilmiıtlr. Mtlddetin 
hitamına az bir saman kalmıı olmaaına mebni halkımızın yedinde 
mevcut bulunan eıkl ıtımUı paralarının ı•rek •eral borçlarına t .. 
diye edilmek ve ı•rekH ilin olunan flatler OzerindeD tebdil ettiril
mek için Mal1andıklarına mUrac~at etmeleri tekrar ilin olunur, 

(5933) 

KaraciDer, Mide, Bağırsak, Taş, Kum ve Şeker haıtaltklarma 

TUZLA iÇMELERi 
'H oteline her,no KöprOden 6,30 • 7,35 • 8,20 • 9,45 • 11 • 
13, 15 • 15, 10 da Haydarpqaya ılden •apurların trenleri 

menbalara kadar berıUn ılderler. 

Kadıköy - Gazhane 
Tramvay seferlerinin işletmiye açılı§ı 
Üıküdar • Kadıköy ve Havall•i Halk tramvayları T. A. Şirketinden: 

Kadık8y tram•ay ıebekemizde inıaatı · bitirilen Kadıköy Gazhane 
hattı, YUkıek Nafıa Vekiletlnce tasdik olun&n •e ılmdl tatbik edil· 
mekte olao ücret tarifelerine göre, 1 Birinci Teırin 1935 sabahından 
itibaren lfletmlye açılacak ve bu ıuretle Kadıköy • Altıyol • SöğtltlU· 
çeım• • Köpru • Gazhane arasında muntazam tram••Y ıeferlerl teli• 
edilecektir. 

Buyuk ikramiye: Liradır. 

Ayrıca :30.000, 20.000, 15.000, 12.000, ıo.ooo liralık ikramiyelerle 
baherl ( 50.000) liralık iki mllkifat vudır. 

1 


