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Yabancılar Habeşten ıkıyor 1 
İtalyan Gemileri Yunan Sularında 

Habeşe Göre, Harp Pek yakındır l Ingiltere -ltalga Harp Ederlerse ... 

i , g·liz Ve italJanTayyareleri Bu Sav~ş Nasıl Olur 
D 1 O Ve Kım Kazanır ? 
; Girit zerinde Dolaşıyor ltalga, Mısırı Tehdit Edebilir, 

lngiltere De Süvegşi Kapatır 
Harp, iki 

Gün 
Sonra! 

lngiliz Gemileri Ce
belüttarıkta Vızır 
Vızır Dolaııyor 
Parlı, 1 ( A. A.) - Tan ıaz .. 

teaiaJn C.bellttarıktaa 6jreodiğl
ae g6re, ıllel kazırlıklar ıece 

... dna •••• • Pai· ...... a....... • .. .. ... 
mUdafaa topu konulmuıtur. SOiia 
" cepaneoln •• bu arada atar 
topların tqanma11nı hızlandırmak 
için kırk kamyon kiralanmıtbr. 
C.belOttarıktan her ltalyan vapu
ru ıeçtlkçe bu, •IY• •• yolcu 
vapuru olıuo hemen bir IDılliz 
mayin arqtırma ıemlıl limandan 
pkmakta •• torpil konulup ko
aulmadıtına bakmaktadır. 
llabe"e ••f•rberllk a111rlnl• 

t.tblkl 9aclk111lr•c•k 
Aclia • Ababa, (Ôzel) - lmpa· 

rator tarafında• Yerilip te ıonra• 
ı .tan ıul alınan Hferberllk emri 
nln tatbiki, nihayet birkaç gla
llk bir meaeledlr. Hab91te, aaker 
toplama ıubelerl olmadıiındaa 
ıeferberllkte, halk, bOkQmete ml
racaatla mlkelleftlr. 

Burada buluaaa yabaaalarla 
bunlan• çoluk çoculdanaın benllı 
Clbutly• ,ttmek için reni ha11r· 
landıklarına bakarıanız. Hferber
llk emrinin tatbiki bir aı ıeci
kecek demektir. 

y abaacalar1a Adla· Ababa11 
( Dev••• 8 ıncı ylade ) 

H•••ı aık•rlerl c•plt•ı• ••vl•alllı•rlu 

Adlsababa Mektubu 

15000 Habeş Askeri Ge
çit Resmi Yaptı 

Aslan Yeleli Bir ihtiyar Şöyle Bağırdı: 
" - Beyazlara Ölüm ! ,, 

H•Nıl., .... Uldaef • .,.1ı .. 1 
el•• A411Mhkll• 1116111• 6"· 
••l•l•rl•• •ualııor: 

Burada yatmur mevllmlDin 
nlhaJ•te ermHini kutlulı1u Ma .. 
kal bayranµ de••• ediyor. Fakat 
ratmurlar henBı dlnm•rpfttlr am
ma haflflemiftlr. 

Bayram dola11ıll• ca•ar kau· 
balartlaa Adiubabaya binlere• 
laalk ıelmiıtlr. Ardı aruı kull· 
medea ratan yapar• rap•• , .. 
hlrde birik bir aakul ı•çit reıml •ı.aıı.~-~;~e; 
yapılmaktadır. Sokaklar baftaa 
8f8İI aıkuler tarafıadan lııaJ 
edllmlıtir. Her aokatan iki tara· 
fanda ılnıllll aıkerler dizilidir. 
Yalnız Adiıababa ,.hrinde kırk 
bladea fazla aaker Yardır. 

( De•amı 9 uaeu Jlıde ) ____ ._, ______ _ 
Harp, Arbk 

Bir GUn 
Meselesldlr 

Adlaababa, l ( A.A ) - Meı'al 
09Haler. Oeııeneaiıı Habeolıtana 
blr milfahlt ıöndenaeyl reddetmlt 
olmauıu, ıuqın pek yalda oldup 
teklinde tefılı ıdirorlar. İtalyan 
Eltiliğlnd•kt memurların aayııı 
altıya lndirUmlttiı. Alta konıoloatan 
dördü Babıtiıtudu aynlmıtlar· 
dir Sılahat t,Jeri 1 >inldaı MuaYlııi 
AIHdkala .P,. Hoıma.. M ....... 

oalu Ye-'--- ile DNclna';ta 
P!'etetmlttlr. 

Fakat Bu Harbe Fransa 
Da Girer&• lı 
Çok Değişir 

Babeı • İtalya ıerıinlitl lhtillflar• 
701 açıp lngiltere ile İtalya ara· 
ııada da bir harp çıbcak oluraa ... 

Bir Fraa111 meomuua, İuıitiı donan• 
maıının Akdenizde ıüm üzerinde 
tlurmaıı lrartı11nda ~u ihtimali 
aklına getiriyor veı 
- lociltere ile balya aruında bir 
harp patlak verirae bu iki dulet 
naııl oarpııacak~ Sualini soruyor 
•• bunun cnaplannı arattırı-
yor. .. 

iki lhUmal 
MUamre ,an, bir lasilb • 1-

talyaa harbi AYl'llpada arui Oıe
rlade cere1an etmlyecektir. ÇID
kD iki deYlet blriblrlwlnln arazi• 
llal. cotraft •uiyet dolayJalyl• 
lıtUl edemlyecekler •e biy le bir 
harp, ya denizlerde, 1ahat da iki 
devletin deniz •tın Afrika mil•· 
temlekeleriodı cenyan edecektir. 

"" Donanmalar 
Muharrir dl1or ki : 
lnsllblerin denizdeki DıttlnlG

tGnO klmH inklr edemez. 
1.105,000 ton hacmindeki do· 
nanmaıına karııhk ltslyanın de
niz kunetl ancak 406.000 tondur, 
Bundan baıka ltalyanm topu to
pu 4 ufi harp ıemiaine karp, 

( Dnamı 9 uncu 1bdo ) 

Y•I••• 1,,1 ,,,., •• ,. ~.111, ~ ....... 
•• •agillc clrltaotrı Hllll 

C•hlittfll'lh• 

ltalyan Gemllerl 
Yunan Sul•rında 

Dole91yor 
Atina, 1 (A.A)- GDYeailir ~ 

Yenlerden alınan haberlere tare, 
bir çok ltaly an ıemllerl bir kaç 
gtlndllr Yunan sulannda Girit 
adaaı etrafmda ıondaj yapmak
tadırlar. Akdealzd• bir harp tak• 
dirinde çok 6nemU bir nokta ola
cak olan bu adan·n llzuiode ltaf. 
yan Ye lnıiliı ha•• kunetlerl 
dolaımaktadar. 

Yeni Romanımız 

••• 
Kısmet 

Bekliyenler 
••• 

Yazan: Mahmut Yesari 

••• 
.,Kıımet Bekllyenler,, lı kıki h Lyatın bin bir içytll· 
lerile doludur. " Mahmut Y es ui., ııiıı kaltımlyle aatır

lara ~ir ayııa aadaka,ile ak1eJen bu yeni romanımı11; 

Yarından itibaren 
Okuyacaksınız 

• •• 



BugUnlerde gazetelerde esefle 
JrlSze çarpea hadiaelerden blrl•i 
de, Kabataf li•eıinde •ınıf dönen 
blr talebenin hocaaını bıçakla
nıaadır: 
DUn bir muharrlrlmiz, raatladıtı 
kimselerle bu huauata görltmOt 
•• on lardan yukarıkt •orgunun 
karıı lıkla rını topl amıttır. Ata~ıda 
l-u cevapları bulacakı ı mz: 

Gedlkpaf•, Molla •okatı, 29 
No.h hane .. Çetlnı 

- Hiç bir teyd• iki tıraflı adalet 
temin edilemiyor. Eaklden m ektep, 
medrese adını htıyan yerlerde hocalar 
kııı:alcık •opalarlle dolatır 1armıf. 

Oğ'.unu veya kız nı oralara Yeren
ler, hocalara: 

- Eti ıenin kemitl benimi Der
lermif. 

"Tekdir ile uılanmayanın bakkl 
katektlr,, kanaatini be1liyen aofta n 
müıteblt hoc ıJar da, •uçlu talebelerin 
eıl ı 2 omuzlarında kenarları çelik ıurbb 
tahta cetveJler paralarlarmıf. 

Şimdi yıllar Yar ki hocalar, tale
beler araı nda, elleri kamçıla birer 
.. ir bekçiai gibi detil, yürekleri tef. 
katli birer dojruluk n bilri rehberi 
ribi dolaşıyorl ar. 

Fakat timdi dt, blJıinla mabedi 
aa1abilecetimb de11hanelerln ul•iyetl 
talebeler tarafından iblll olunuyor. 

Ve çocuklar o mabette; en bOyük 
dGtmanları olaa cehaleti defli, ea 
bU1Dk do11tları olan hocaları alete 
tutuyorlar. 

Talebelerin bu, samaa zaman aoı 
tezahQrlerlyle karıılathtım ız zibniyet
l•rlnl kökllnden temizlemek lç1n ae 
yapılsa, ne kadu mGeadele edi\H 
yeridir. 

)f. 

Unkapanı, Omıt •oka91, Sl7 
numarah hane, H•ydar: 

- Gazetelerde buaa benzer laava
dlaler, maalHef aıklaıır ıibl oldu. 
Geçenlerde, S mıun liaul rlya:ıiye 
mualliminin evine bomba konuldu. 
Üniverı tedekl tabanca hJklyul pek 
Hkimedl. Anadoluda ta9a tutulan 
Maarıf Mftfetlitlnl uautmadık. Daha 
geçe n gOn, lzmlrdo bir talebe muaf· 
limini kaldırımlara serdi. BugUn de 
bu cerh hidiaeıi ile kartı karşıyayız. 

Anla9ılıyor ki, ba.ıı haata ruhlu 
talebeler, haylaz. ıklarının, tembellik• 
}erinin, iıtldataızhklarının 6cllnD, 
kendilerini bunla rdan kurtarmıya ça
hımaktao baıka hiç bir ıuçu olmıyaa 
hocalarından çıkarmıya kalkıııyorlar. 

* 
KaragUmrUk Hacımansur ao-

ka91, 7 No.h hane, Flkreb 
- Otinyaoın hor tarafında, dGn

yanın her çefit çatı ıı altında aüdD,kanı 

1ec·y .. ı bozuk, basta, 1akat inunlH 
tGreye bllir. Nitekim mekteplerde 
hocala rına bıçak, tabanca, uıtura 
çekenler l ile görO'.üyor. 

Fa kat ben, a-azetelerde bunlardan 
babı ·den utırları okudukça, bir 
tale benin hocasına b ı çak aallayı9ıoı 
duymuı kadar GzQltlyorum. 

Bittıı bi, bu alçaldığı yapanları, 
m ümkflo mertebe aa ır cezal ara çarp
mak lazımdır. Fakat bu cinayetten 
b h1tıdenlerin iki aQdO ~ bozutun 
İf ed iği cinayetin lekHioi, bütün 
t emiz Tilrk tale b•l•rine bulaıtırmara 
ne bak .arı var? 

Dtıo, Edirnekapı dııındakl 
fenni ahırlarda 25 k11rak, 48 tay, 
16 bufıa ve 15 inekten mlirekk~p 
l 04 hayvanla Ehli hayvanlar 
aergiıi açılmııtır. 

Bunlardan ı 9 kıaraj'a, 22 taya 
12 boğaya ve ineklerin hepsine 
mükafat Yerilmiıtlr. Birinci mll
kif atlar kısrak ta 70, inekte •• 
boğada 30 liradır. 

Park Otelinin 
Kasasına Anah
tar Ugdurmuı 

Park otelinde dikkate değer 
bir kaaa hınızlığı olmuştur: Otel 
aabibl birkaç ııilndenberi kaaasına 
koyduğu paralardan bir kıamının 
aşınldığını görmllf, otelde yapılan 
uaıtırmalar bir sonuç Yermeylnce 
polise bat yurmuıtur. 

Polis tarafından yapılan tah· 
klkat neticeeinde kasayı anahtar 
uydurarak açamn otel mllatah
demlerinden Zara olduğu meyda· 
na çıkarılmııtır. Zara &uçuou iti· 
raf etmiştir. Kaaadan en ıoa 
çalınan para 350 liradır. 

Sporcu lbrahimi Dövenlerin Ev
rakı Mahkemeye Veriliyor 

Üsküdar Mllddefumumtlitl 
Beykoz ıpor kulnbllnden lbrahlml 
Paıabahçeainde kollarından asa· 
rak döl enler hakkındaki tahkika
tını llerletmiı ve iddia edilen ewde 
araştırmalar yapbrmııtar. Burada 

bıçak, tabanca Ye kmk lilopalarla 
demir bulunmuştur. Eyjn Bahçeain· 
de de aopalann k11ildiji ağaçtald 
yerler tespit edilmiftir. Tahkikat 
eYralo yakanda mahkemeye •erJle• 
cektir. 

Doktora Muayene için Gelirken 
Yaralandı 

KaraklSyde intibah hanının 
ikinci kat merdivenleri dibinde 
bir adamın yaralı ve başından 
kanlar aktığı halde yathtı giSrll .. 
lerek hastaneye kaldmlmııtır. 

Yapılan tahkikatta adamcatıı 
doktora muayeneye gelmiıken U· 
zerine fenalık gelerek dOşUp ya
ralandığı anlaşılmıştır. 

lkl Sene Ayni Sınıfta Kalın 

Talebe Çok 
Bu yıl, iki senedir aynı aınıf ta 

kaldığından öturU re&mi okuUar· 
dan çıkarılan talebenin aayııı 
artmııtır. Bunlara, yalnız, huıuıi 
mekteplerde bir yal daha okumak 
hakkı Yerlimektedlr. 

Rektör •öylevlnl verirken 

Üniversiteliler İçin 
Lokanta 

Dün Üniverıitede Derı
lere Baılandı 

Dun, aaat onda, Üniversitenin 
lçllncU yılının açılnıa töreni ya• 
palmııtır. Geçen iki kurulut yJlı
nan aafhalarından bu yıl oaaıl 
çalııılacaA'mdan bahseden rektö
rün açılış aöyleYİ talebeyj çok 
alAkadar eden mab~ette ve çok 
önemlidir. 

Rektör bu Jıl ÜniYerslteyo 
alınan malzeme, kitap ve yaptırı
lan Enıtl tU binaları için 4 milyon• 
dan fazla para 1&rfolunduğunu 
ıöylemiıtir. 

Rektörlln talebeyi en çok 
sevindiren ıözil ise: Bu yıl talebe 
için bir lokaııta \'e bir yurt açıl· 

0maaının mutlaka temin olunacatı 
vadidir. 

, ' 20 llktefrin 
Pazar Genel 
Nüfus Sayımı 
Günü 

Sayım •• kontrol memurluğu 
ultual bir ödevdir. Bu ödevi HYe 

aeYe Ye önemle yapınız. 

FesUbhanellah 
Dtın akıam Ç1kan bir arkada· 

flm&z da ıu yazıyı gördük: 
0 0lin akıam aaat 21,20 de 

"K11rgiJmriikten" gelen Lamarna 
adında gaz yüklü bir ıemi Sarı• 
yer önllnde bir yelken gemiılne 
ç11rparak baı tarafı bordaaının 
su kesiminden :rukarı11nı parçala• 
mııtır.,, 

Acaba deniz 11Kara1Dmrtlk,, • 
kadar ytırUmllı mtı? 

ÇengelköyU poliı komiaerliil 
mUrett•batından 207 numarala 
polia Muatafa, don MUddeiumu-
mtllie müracaat ederek, Hld 
lıtanbul Emniyet Dlrektörll ve 
Mardin llbayı Fehmi tarafından 
dövnldUğilnU, bu } üzden kalp ve 
ıinir buhranına tutulduğunu öne 
aDrmnı, aleyhinde daya açmııtır. 

Müddeiumumilik, poli& Mus• 
tafayı, muayene için adliye dok
toruna göndermiıtir. 

Aka.l/ Ve 
Şirketi Hagrige 
Tarifeleri 

Uman tarifesinin evvelki ak· 
ıam geler•k 1 teırlndea itibaren 
tatbika baılaadığını don yazmııbk. 
Liman tarifeslle birlikte Akay Y• 

Şirketi Hayriye tarifeleri do a•l· 
mittir. Liman tarlfeainin müddeti 
altı aylık diğerlerinin lklfer aylık· 
tır. Bu yeni tarifelerde eaaab de
ğiıiklikler yoku da eıki tarif .. 
lerın anlaıılmıyan bazı maddeleri 
tasrih edilmiı, it aahlpleri lehine 
birçok kolaylıklar göıterHmiştir. 

Mıh mu tpaşa Camii Ta mir 
Edilecek 

Fatih devrinde yapılmıt olan 
Mahmut paıa camii son zaman· 
larda ) ıkılacak bir yaziyete glr
mlıtir. O kadar ki kubbesini ot· 
lar bUrUmUı, kurfunları kalk· 
mııtır. 

Evkaf ldareıi bunu nazarı dik· 
kate almıf, camide ketlf yaptır• 
mıştJr. Camiin 32 bin Ura ıarfile 
tamir ettirilmesi kararlattmlmıı, 
tahıisah ayrılmııtır. Ancak tami· 
re ne zaman baılanacaA-ı belll 
değildir. 

Dil, Tarih Ve Coğrafya 
Fakültesi 

Ankarada açılacak olan, dil, 
tarih ve coğrafya Faklllteıl için 
talebe yazımı dünden itibaren 
baılamıştır. Faktlltenln yatdı 
kıamı için de imtihanla 45 kiti 
alanacaktır. 

iskarpin Çalarken • AhdUlliadir namında bir adam 
Galip dede caddHiade kundura 
tamirciıi Mehmedio camekinıudao 
bir çift iskarpin çalıp kaçarken 
yakalanmııtır. ----

Dun Akşamki Yangın 
Dun akşam Y enlkapıda aliıap 

bir evfo llstkatından yanıın çıkmq• 
sa da yetiıen itfaiye tarafından 
derhal baatırılmıştır. 

P•z•r Ola H•••• •· Diyor Ki ı 

1111 ırr rıır ırı~ 
~\\lif ilk, 

MotörsUz Tayyare 
Evvelisi gfın limanımıza va• 

purla Ruayadan bir motöraGs 
tayyare gelmiştir. Tayyare dOo 
vapurdan çıkarıi mıtbr. Ankaraya 
göaderUecektlr. 

• * * 
Atına Şarbayı Gitti 

B'rkaç gündenberl ıehrimiıde 
bulunan Atlna şarbayı Koclyaı 
ta1yare ile Atinaya dönmUıtnr. 

* * * Etibba Odası 
Dun, Etlbba Odası idare hı· 

yeti son toplantııım yapmııtır. 

ÔnOmliıd~ki cuma güntı saat 15 
te, yeni idare heyetinin seçimi 
J&pılacaktır. 

,.. * « 
Kle Çahtma Saati 

Resmi dairelerde dünden Uh 
beren kıı çahıma aaatl tatblll 
edilmittir. Memurlar dokuzdaa 
on ikiye, öğleden sonra da 13teo 
17 ye kadar çalışacaklardır. 

« .. « 
OskUdarda Yangın 

Üsküdar Paıalimanı kayıkba .. 
ne Ustlindeki odalardan birindeı 

yangın çıkmlf, kaplamalar tutuı.e 

muıaa da geniılemeden &öndll• 
rUlmüımr. 

... « « 
Üniversiteye Yazllanlat 

Ünivera:teye yaztlma İfi, soo 
gtlnlerde müracaatlar çok artbt 
ğından 15 gftn daha uzatılmıştır. 

Son 3 gUn içinde muhtelif 
faktıltelere 20[) kiti yazı~mııtır. 

BugUn yazılanların miktarı 500 tl 
geçmiştir. 

« .. .. 
Tar1m Bakanı 

Doğu illerinde inceleme gezl.a 
yapan TarJm Bakanı Bafraya v•l'I 
mıı, orada da tanm itlerini göı• 
den geçlrmlıtir. 

.. * ,.. 
Salt Çeleblnln Konferansı 

Bu akşam &aat ( 21,50) d• 
latanbul radyosuada Sait Çelebi 
tarafından Balkan atletizm oyun• 
!aranan mevzuu çok dikkate değoı 
bir konforana yerllecektir. 

* * * 
Sayım GUnU Çah,aca~lara 

Vesika Verlllyor 
Iatanbul posta ve telgraf ida• 

real nUfuı sayımı dolayıslle bUttln 
memurlarına birer hüviyet veal• 
kHı dağıtmaktadır. 

Sayım gUnU postahanede n8• 
betçi memurlar çahıacaklardır. 

* « « 
8 Talebe Avrupay_, 

Gönderilecek 
Ankaradakl maden araşhrma 

enstitllıü bu yıl, bir liaan hileG 
lise mezunlarından 8 kişiyi tahsil 
için Avrupaya gönderecektir. 

.... 

- Halk tik&yot ediyoı, Haıaa Boy •• j ••• Mektep kitapları çok pahala di
yorlar .. 

••• Fukara çocuklar kitap alamı7orlar
D11f. Na derlin ? 

Hasan Bey - Silahçı dnkklnla, .wda 
tabanca fiatlarını artırıp, aradaki farkı ki· 
taplardaa tam il edecek olurlarsa, ta le be 
lcia do. Otretmealor için de hayırh olur. 



2 8'rlncl Teırln 

r 
Her gün 
---

Yeni 
Nü/U$ 
Sayımımız 

ıı ______ ôm•r Celil Sarc 

Onınr1lt• lıtatlıtlk 

Pref eı8rl 

' 

NUfuı 1&yımlannın 6neml, uı.un 
uza ıya anlatalmıya •e lıpata 
muhtaç bir ıey detlldir. Genel 
hayalin ihtiyaçları hakkında 
biraz olıun fikir aablbl huluaan· 
lar ara11ada bu önemi değer
lemiyecek kimse bulunamaz. Bir 
ticaret evinin defter tutmaaı, bir 
adamın malını mUlkUnll bilmeal 
ne kadar tablt IH, devletlerin 
yarJıklarıoın eıaıına teıkll eden 
nUfuslarıaın aay111nı •• terekktl· 
bUnU ötrenmelerl okadar tabiidir. 
Bundan dolayı nüfusu tHplt et· 
mek ihtiyacı en Hkl zamaalar
ctanberl duyulmuf, mazbut 1011al 
teıekktUler vllcut bulunca, nUfuı 
ıayımlarına baılanmııtar. Tarih 
bize mlllttan binlere• aene evvel 
Çin ve Mısırda nüfusun kaydedil
diğini öğretmektedir. 

Nüfuı aayımları ılmdl modern 
devletin en tabii ve normal ted· 
blrlerlndendir. Az çok mazbut 
teıkllltı olan btıtUn deYletler, 
S-10 ıınellk faaılalarla nnfuslarını 
baıtan baıa aayarlar Ye bunun 
için .biç bir külfetten çekinmezler. 
Adedi yOı binleri Ye hattı (Hin· 
dlıtanda) milyonu geçen aayım 

memurlarl kullanırlar, kucak do
luıu para ıarfederler. 

Fllhakika buglln ne devlet, nı 
do ilim ntifuı sayımları olmadan 
,alııamaz. DeYlet en mühim va 
ıarurl tedbirleri için, nUfuı iıta· 
tlıtiklerlne muhtaçtır. NUfuıua 
adedi, cinsiyeti, erkek nUfuıta 
aıkere alanabllecek yaıtakllerln 
nlıbetl malQm olmadan atlel ter
tibat alma mUmkUn değildir. Okur 
yaı.arların nlıbeti, çocukların ade
di, nUfuıun ana liıanına aöra 
lok11amı biJlnmezae, doğru bir 
kültür •iyaaaıı takip olunamaz. 
NOfuıun yayılıı tarzı, muh-
telif mıntakaların kHaf eti, 
meslek aablplerinin .niıhetl 
Mesleklerin inkıaamı kHln bir 
tarzda teaplt edllmft olmadan 
verimli ekonomik tedbirler almı· 
)'& imkln yoktur. 

ilim, nlfuı iıtatlıtlklerine belki 
devletten ziyade muhtaçtır. Mem• 
leket hakkında yapılacak demoj'
raflk, soıyal ve ekonomik batan 
ilmi araıhrmalar onlara dayanır. 
Devlet ıUcllnUn temeli,I meml .. 
ketin bayat kaynağı olan nnfu
ıun azalma yeya çoğalma yolunda 
ıöıterdlil temayülleri lncelımell 
tebıplerlnl anlatmak Ye bu ka1 
natı beılemek için alınacak ted· 
birlere semin hazırlamakla utra• 
ıan dımoaraff ilminin Haıı, nDfuı 
ıayımlarufır. En 6nemli ekonomik 
meseleler, aıeHll toprağın uluıu 
doyurmaya klfi olup olmadığı; nll• 
fuı lıtatiıtikleri olmadan araıtı· 
rılamaı. Nihayet tlcar~t. Alemi de 
nUfuı ıatatiıtiklerine bmnci der .. 
cede önem yerm-.ye mec.burdur. 
Muhtelif mıntıkalırın umumi ıart 

SON POST& 

Resimli Malcale il Harp Hazırlığı a 

Ne Oluyor ?1 

DABkLI 

DUn dlplomalan verilen yeni kara ve deniz kurmay sUbaylaramıa 

Ordumuzun Yeni Değerli Elemanları 

Kurmay Sübaylarımıza Dün 
Törenle Diplomaları Verildi 

Harp Akademlıl Şeref ıalo
nonda dUa Akademiyi ikmal 
eden ıUbaylarımıza diploma Hrme 
töreni yapılmııtır. Törende Org .. 
neral Fabrettln ve AH Salt ile 
Hkl Generallardan Eaat, Fuat Ye 
PerteY, eıkl Kurmaylardan ilk 
ErkAnıharblye mektebi {mUdnrn 
Halil ve Kurmay Feyd, latanbulda 
bulunan Generallar, Amiral ŞUk· 
rD, Kara ve deniz Kurmayları, 
6ğretmınler ye pı.etecller bulun• 
muılardır. 

Deniz Harp Akademisi 
Deniz harp akadımiıl DçUncO yıl 

mezunlarını vermlıtir. Bunlar muh· 
telif rlltbelerde beı dınlı kurmay 
ıUbayıdır. Adları Nureddin, Nuri 
Nlyaıl, Sllriirl, Refet Ye Seyrettir. 

Kara Harp Akademlel 
Kara harp akademiıi 17 ncl 1 

dı•re mezunlarını vermiftlr. Bun
lar da muhtelif rlltbelerde kara 
ve bava kurmayı ıDbaylarıdır. Ad
ları Azmi, Namık, Edip, Ali, 
Emin, HUınO, Rahmi, Cemal, 
Şeref, Ziya, Fehmi, Nami, 
Niyazi, Hayri, Abdürrahim, Meh· 
mıt Fuat, Abdülkadir, Kadri, 
Hamdullah, irfan, Ali, Tekin, 
Refik , Emin , Vedat Ali , 
Seıil, Ahmet Kemal Ye Ariftir. 

Bunlardan ıonuncuıu Efgan 
ıllbayıdır. Harp akademiılnde 
kurmaylık tahıU etmlıtir. 6 ay 
ı•nıl kurmayda ıtaj gördükten 
aonra meml•ketine gidecektir. 

Kara kurmay ıllbaylarından 
Oçll hava, on albıı piyade, biri 
ıDvarJ, biri muhabere, biri iıtlb· 
kim, alhıı d,. topçu ılibayıdır. 

Leve:ı11m 

Yüluık leyazım mektebini 

Kurmay sUbaylarımıza dlptomaları verlllrken 
bltlrenler de yedlıi topçu, biri 
le•azım, on biri piyade olmak 
llıere 19 kurmay ıUba dır. Adları 
Haydar, Suphl, Muhtar, Kemal, 
Nazım, Kimli, irfan, lhaan, Nihat, 
Arif, M. Ali, Oıman, AbdOlka· 
dir, lhaan, Haaan Fehmi, Tahir, 
Edip, Nureddin Ye ŞUkrUdür. 

Dlplomalaran Tevzii 
Törene Akademinin Şeref 

ıalonunda eıkl mütekait kurmay 
ye generallarla diğer general 
ve davetlilerin huzurunda lıtlklil 
marıı ile baılanmıştır. lıtlkJAl 
martı heTD çalınmıı, hem ıöylen· 
mit, bittikten ıonra Akademi 
yarbaylarmdan Hüıeyin HUsoU 
lılmlerl okumuı. Orgeneral F ah· 
reddin diplomaları te\ zi etmlıtlr. 
Türk dili tetkik cemi;- eti namına 
lbrahim Necmi Dilmen de diplo
ma alan kurmay ıübaylarımıza 
birer Türk dili kılavuzu dağıt· 

mııtır. Diplomalar verildikten 
ıonra Orgen•ral Fabrettln. 

- Hepinizi tebrik eder, va• 
tana hizmet etm•nizl, muYaffak 
olmanızı temenni ederim demlıtir. 

General All l'uadın Aylevl 
Bundan ıanra mektep kuman

danı General AU Fuat mezunlara 
hitaben bir ıöyleY ıöylemlıtir. 
Ayni zamanda kulaklardan biç 
çıkmıyacak bir dera mahiyetinde 
olan bu söylevinde General Ali 
Fuat bilhaasa demlıtir ki: 

- "Kurmay de•am eden bir 
oluıtur. 

YOce örnek Mareıaldır. 
Atatürk. Tllrkün ataıı. 
Yalnız 20 milyon TürkUn; çat· 

daı Türk acununun ata11 değil; 
mazideki, haldeki, lıtikbaldekl 
Türk uluı ve camiasının ataıı. 

Büyük Hrdarlar, dlhiler yetl,
tiren Türk ırkının hayat enerjisi-

1 .hreç olarak ehemmiyet• 
arını, m 

1 
. . ır... enmek için, sık sık ıa· ,.. 

erını ugr ı 
tl elerine mOracaat et• iSTER iNAN iSTER İNANMA! 1ımk n• l~ maelir. 1 icaretin bir 

me azı • . 
1 

ha .. ·at ııgortacılıtı, 
ıubeı, J • d t 
nUfus iatatiatikleri ıayeıın e •H· 

d b·ı l•tir Kıaaca, zama· 
ıUı e e ı m " · 

d Ufuı sayınıları, ıenel 
namız a D 

mübrem ve zaruri 
hayatın leni halini almıılardır. 
mllesıase er d'I 1 1 

1 tertip • 1 m f 0 • Bu aayım ar bJ 
d d ·'etler muntazam r 

maıay ı t\ • k 

lıtanbulda bu eene orta okullar, ilk okullardan çıkan 
oocuklara yetmedi. Yeni orta okullar aomalc mecburiyeti 
haııl oldu. Biri Ortaköyde, biri Kadıköyde iki orta okul 
açılma1ına lı:arar nrlldl. Haaırlıklar batladı. 

Derken mekteplerin açılma zamanı geldi, timdiye 
kadar mekteplere yaıılmıı ulular mekteplerine gittiler. 
Fakat Çamlıca ortamektebinı gidenler kapıdan döame· 
1e mecbur oldular. 

Sebep ? . 
Cüokü bu mektep, iki gün enel Balculıktan gelen 

bir telgraf emrile liğndlldi. Çamlıca ortamek&ebi bir 
kız yatı mektebidir. Buraya yazılan yatı taleb11l birden· 
bire açıkta kalıooa ot yapacaklarını ıatırdılar. 

Çamlıca mektebi kapatılabilir. Bu, idari bir tedbirdir, 
birıey denemez. Fakat bu kararı · mektepler açılmadan 
iki gtln tiiYYtl verilm11i... Fakat bu bir dkladır. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA 1 
idare m~kaoiııoa11 kur=~a,ca • \... 
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Sözün 

Uçtu .. 
Uçtu!. 

s.,.. 3 

Kısası 

:._. _______ Ek· Ta 

BHmem okudunuz mu? Yetil· 
k6yde, bazı kimseler, diri bir 
kartal yakalamıı.ar. Bunu t11lim 
edecek yer bulamadıklarından 
aötllrllp karakola bırakmıılar. 
Karakol, bOtiln ıuçu, yırtıcı bir 
kuı olmaktan ibaret bulunan bu 
kartala nereye koyacağım bil .. 
memi1- DliıllnmUı, taıınmıı: Ata· 
ğıya, parmaklığa kapatsa, ıece 

getirilen ıarhoılarla serserilerin 
var haliae 1 ••Mer'iyylllbatır., mi· 
ıafır .r aibl yukarıda bir odaya 
bırakaa, o da olmayacak. Kuı 
değil mi? KümıH aalmıılar. Fa· 
kat her kuşun eti yenmediği Klbl 
yine her kut da kümese girmez. 
K11tal, gaz aandıklarındaıı ~e 
padaYra tahtalarından pealenke· 
rlnl bir yapı olan knmesin iç .. 
riılnde ılSyle bir kanat denemlı 
ve çatır çabr kllmeal ıöktUjil 
gibi canlı bir tayyare halinde 
havalaomıı. 

HlkAye bul Fakat bunun ibret 
ahna<·ak noktaları vardır. Bir kıre 
bu kuıu yakalayan ben olıa 

' ıdlm, uzun boylu, tealim ecJecık 
yer aramağa )Uzum aörmeıdim. 
UJu ... tar soıyetHI ne gllne duru· 
yor'i lnııan olsun, hayvan olaun, 
kuı olıun.. Yırtıcı mabltakların 
yeri ancak oraııdır. 

lkinclıl, kartalı ktımeae kapat
mak, aılanı, kedinin .. petine 
yerleıtlrmek ka bllinden bir iftlr. 
Ben bunu da yapmazdım. Kral· 
lara, krallıklara Hmbollllk eden 
bu mağrur kuı, kaldınm ıllrtOk
lerine adı verilen taYukla, yahut 
kl ahmaklığın tlmeall olan kaz, 
nya iıml adamın hatırına, mllna· 
aehetsiz itlerde kullanılan camdan 
bir kabı getiren ördekle bir tu· 
tulmağa kail olur mu? 

HAdlae mademki Y .,Uköyde 
olmuı. Ben de hayvanı 11Stllrllr 
orada tay7are hangarlarından 
birine tealim ederdim. 

Yahut ki o da olmaıaa, Ba· 
karköyUn• kadar sahmet ihtiyar 
edır, Mazhar Uzmana: 

- Al 1 Ne yaparaan, yap! dl· 
ye~k verirdim. 

LAkln aııl fena tarafı: Şimdi, 
kanatlarında, kmk bir kllmesin 
ankaıı ile, göklerde, ve bıJki tle 
yUkaek bir dağın duruğunda ar
kadaılarına kavuıan kartal, lnnn· 
ların enailiğinl ıöyleye ılSyleye 
bltlreml)on •. r .. E>na yanıyorum 1 

··························· --~·················· ............ . 
nln; zeklsının; c•Yherinln, alyaaal, 
ıUel, ktıltDrel ottha11Dıo en yllce 
ıahıılanmııı Atatürk. 

Geçmit; ıelmlı, ıelecek çat· 
ları derin ve bDyUk tarih çehre
ılle kaplıyan Atatllrk. 

O TOrk ırkının fizldllr. 
Atatnrk Erkinıharbiye melrt .. 

binden yetlımıdi; fakat ErkAnı· 
harbiye mektebinde okudu H o 
mektepten çıktı. 

Güçlük itibarile dllnıa tari
hinde ve harp tarlblnde benzeri 
olmıyan Türk lıtUdll davaıının 
baıarılmaıındakl 11r nedir? 

Slyaaamn ıtıdemlne; lhtllllin 
gtldemin• ; harbin glldemine aym 
kudretle bildm ; sivil Ye ıllel •a• 
ııfları mOaavi kemalde bir ,.fe 
TOrk milletinin kaYufmHı. 

AtatUrkUn hem ihtilAlln ılya• 
ul baıkanı hem lhtilil harbinin 
filen bat komutanı olma11dır. 

Baıbakanımızın da m•nıel, 
KültUrUniln temeli kurmay m"le
ğldir. 

Kurmay Subay, Serdar, Dlf 
Bakanı, Baıbakan: General lımet 
lnönU. 

Buton erginleıme Ye JUk11l-
mı yeniden kurulan vatanın enJm 
ve gellıımlerinln ıablt mihrakı 
lnönO. 

BUtUn kurmay neıillerlne kıe 
Yanç ve övOoç ibiduidlr.,, 

Yeni kurmay ıObaylar ayrı ar 
rı tebrik edllmlı ve muvaffakıyet 
dilenerek akademiden çılalmıftır, 
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Bir Tehdidin 
Altından Çıkan 
Latife 1. 

- Ben ıana göıterlrlml 
- Ne göıterir1in sen ba a? 
- Göıterdiğim zaman g~ 

rUraUn ••• 
- T bdlt mi ediyor un? 
- N ıl telakki eder en •• 
1 i can ciğer ark d 1. Biri 

ıen, lAt' fecl. Dlğ ri de p k ç buk 
al vlon o alıngan b'r kimıe .• Bu· 
nun için Nıhat. yeni birinci genç, 
arkadaşı Hamdiyi rasıra kızdır

malctan z vk alıyor. V bir 
mUnakaşa e oa md birinin fazla 
asabiy ti iti ilerletiyor. Arkad ı· 
lık hududunu taıırarak blribirle
rlnl inciti)'orlar. it o kertıye 

· geliyor ki Hamdi eline bir klğıt, 
kalem kaptığı gibi b ılıyor yaz· 
mı ya: 

.. • . . • Nihat b•nl tehdit et· 
tiğlnden kendiıılnden daYacıyım.,, 

Nihat arkadapnın kolundan 
tutarak: 

- Haydi, diyor.. lıUdanı 
beraber gölUrellm. 

Yola çıkıyorlar. Tam Adliye 
kapıaı merdi enlerin adımlarını 
atacakları sırada Nihat güJUm
meyerek t 

- işte HamdU diyor.. Demin 
sana göıterirlm demiıtlm; şimdi 
o vaılfeml yapayım. 

H mdJ, ., acaba berkeı içinde 
bana tokat mı vuracak ? ,, diye 
dlljünilp, ıaıkın f&fkın arkada· 
ıına b karken Nihat bir elini 
u:ıatarak yold n iCÇOD bir genç 
kızı gö teri yor: 

- işte u kız 1 
- Kim bu kız? 
- Kim olacak; annenin •ana 

almak Ozere görUcll gittiği kiı 1 
Mahmure .• 

- D me yabul Sahi bu mu? 
- Vallahi o. 
- Yaşa be arkadaıl Adamıın 

billahi!. 
M ğer de!fkanlıyı annesi e ki 

usul 1 e ve kızı i8ıtermeden eY· 
lendirmek l~tiyormuıl. 

Tabii istida kapı GnOnde yır
tılıyor. 

Bir Doktorun 
GUnlUk s"" 
Notlarından (*) --Lokman Ruhu Delilili 

(Etheromani) 
Bir kadın müracaat etti. Ara ıra 
baygınlıklar i•çirdiA"inden n u1-
kularınan 11k ıık ekılldltinden Ye 

ıinir boxuklutundan ıiklyet etti. 
Yakıek bir aileye monıup bu 
hastanın ruht tabllllal yaptım. 

Baba n anadan kalma bir ruh 
hutaıı idi. Sık sık baygınlıkları 

(isteri) teklinde bir takım ıi•ir 
bozuklu1darıydı. Etrafındakiler bu 
(Ruhi) hutalıt• daha ciddi teklldı 
inanarak yan bayıınlık ıamaala
rında (eter) koklattnıy alııtarmıı· 
tardı. Aylardanberi mlt4madlyea 
eterin hayali Hrhoıluj'una ahıan 
hasta timdi eter tlryakiıl olmuıtu 
Tedarikte mG1kUlit çektitl eter 
için aık ıık htklm detiıtlriyor n 
bir tOrlll f tl,adını terkedemlyordu. 
Mua7tne ettim. 
1 - Kalpte rorgunlıılr Yardı. 
Eter kullanmuındıt (61Um) tehll· 
keıi meveut oldutunu ikaz ettim. 
Sinirleri için bir ıite (Noropatln) 
yazdım, banyolar Ye baıka bir 
9ehlre seyahat tavıl1• ettim. Üç 
ay aonra ha.ta fena itiyadını bı· 

raktığını yazıyor Ye teıekkllr 

ediyordu. 

(•) Bu notları ku p aaklayınn:, yahut 
l.iı a bU ne yapıfhrıp kollekılyon yap~ 
nız. ~ıkıntı saaıanınızdu bu notlar biz 
do to ıtbl lm<bdı ıza 7etlfabıl r. 

'-------------,·~--~~----~ 
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E LE ET HA LER 
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Iskilipliler Urünlerini Satabilmek Im-
kilılarını 
Arıyorlar 

lıkillp, (Özel) - ç~"Uma batlı 
bulunan ve maalHef ıimdiyo k dar 
bakımsız bir halde kalan lskillp 
ilçesi orta An dolunun en m h· 
suldar y rlerind n olduğu hald , 
yolsu:ıluk yUz.Unden, UrUnlerini sa., 
tamamaktndır. Son zamanlarda 
yapılım Çorum ıoaeıl ihtiyacı ki· 
fi dene de karııl mıyor. Çünkü, 
Çorum ıimendlfer gUzcrgahında 
değildir. Y pılmaıına beılanan 
Çankırı ıoıeıi henUz bltmemlıtir. 
l!~eyl Toıyaya bailıyan fOH de, 
baıı köprnler yapıldıktan ıonra 
tamamlanabilecektir. 

laklllbln görUno,u 

lakillp her bakımdan geri 
kalmıı bir ilçedir. Buğdaylar ha· 
JI, Hkl uıul değirmenlerde C>ğtl· 

tlllmektedlr. ihraç edilemedlil 
için çUrUyen mahıulden btifade 
temin edoc,k endl\ıtri mllesae11· 
lerl de yoktur. Kazanın hemen 
kıyısından geçen Kızılırmaıın ıu
yu tükenmez şclAlelerlnden lıtifa· 
de ile elektrik blle temin edile· 
memlıtlr. 

lıklfpliJer, Bayındırbk baka-

nının uzandığı her yeri bayındır• 
laıtıran elinin, kendi }Uvalarma 

da uıanmaıını beklemekte, Ye hiç 
olmaz.sa mahıuUerlni satabilmek, 

pazarlara göndermek imklnlarını 
aramaktadırlar. 

Armutluda 
Zeytinler 
Toplanıyor 

Armutlu, (Özel)- Yağ çıkar
ma itinde kullanılacak zeytinlerin 
toplanmaaına başlanmııtır. Bunla· 
nn klloıu 100 paradan aatılmak
tadır. Bu fiyatlano bir kaç gUn 
ıonra bir misli yükseleceği umul· 
maktadır. 

Tuılama zeytlnlerJo kllosunun 
12 kuruıa kadar yUkselecegl mu .. 
hakkak addedilmektedir. 

Bitliste Çar,af Ve Peçe 
Kalkıyor 

Bltllı, (Özel) - Belediye bir 
Teırinievvelde peçelerin, bir Ka· 
nunuaanide çarşafların ortadan 
kaldırılmasını kararleşhrmıı ve 
l'an etmiıUr. 

lnegölde Şiddetli Yağmurlar 

raımur e1raernda lnegölde uzun eokek 

laeg&J, ( Özel ) - Buraya ılddetli yağmurlar yatmıı, bir çok yer
hr ıu bfriklntlıi altında kalmıştır. Belediyenin temizlik amelesi ve me
murları derhal harekete geçerek kapanan yolları açmıılardır. Yağmur 
Yenice, Edebey Ye Cerrah köylerinde bir kıaım eTlerl tahrip etmlıtir. 
Zararın mikdarı henUz malüm deilldir. 

Kırkağaçta 
Bu Yıl Üzüm Ve Pamuk 

Bol, Fakat Kavun Az 
Kırkağaç ( Özel ) - Bağ mev· 

aiml ıona ermlıtlr, herkea kB1a
baya dönmllıtnr, ıon günlerde 
llıUm fiaUarının dDımnı olması 
bağçıları biraz cndifeye düıOr· 
mUı, fakat bUkümetln bOyDk 
alAkası fiatlarm yine ynkseleceği 
Omidlni vermittir. 

Bu yıl pamuk UrUnU iyi bir 
ıekildo yetiwml§tir, kozalar top
lanmaktadır, pamuk fiatları iyidir. 
Meşhur Kırkağaç kavunları bu yil 
kuraldık ynzllzOnden umulduğu 

kadar çok olmamııtır. Rekolte 
geçen yılın yaruil kadardır. 

Eskişehirde 
Elektrik Fiatları Ucuzluyor 

Eıkiıehir, (Özel) - Yeni il· 
bay Talat elektrik ıoıyetealnde 

tetkikat yaptarmıı, elektrik kilo· 
Yat Ucretlerlnfn 27 buçuk kurut· 
tan 23 kuruıa lndlrllebileceiini 
teıblt etmi§tlr. Yeni tarife Bayın· 
darlık bakanbğına gönderllmiıtlr. 

Gelir ıelmez ücretler 23 kvruı· 
tan abnmaya baılanacaktır. 

Durhaydalılar 
Köylerine Bir Öğretmen 

fıtiyorlar 
Karaman, ( Öıel )- Durhayda 

kö) u 85 eyli aoo nüfuılu bir 
...ASydUr. Köyde ıu kıttır. KlSyftn 
güı.el bir mektebi Yaraa da öaret
men tayin edilmediii için tedrisat 
1apılmamaktadır. Köy telefonla 
ha:ıaya bağlıdır, köyllller bu yıl 
mekteplerine bir mualllm tayinini 
dilemektedirler. 

Tokatta Hayvan Ser2isi 

fokat hervan eerglslnden iki görUnDf 

Tokat, (Özel) - ilk haynn aeraisl açıldı. Saylevler ıöyleodl, hayvan bakımının ehemmlyeUnden bab· 
Hdildi ve bUtUn hayvanlar gözden aeçirllerek dereceleri tayin edildi. Bundan ıoura hazırlanan yerlerde bay• 
yanlara manaj yaptırıldı. Bu ıerıi burada ilk açılan hayyan sergiıldir. Bundan ıonra her yıl tekraredllecoktJr 

Birinci Tepin 2 

111•ı•ımıa 
•J • 

mıı L&tıı ~m 
Kıskançlık 
Bir 
Hastalıktır 

Kukançlık bir meziyet değlJ, 
bir ku&urdur. Kuvvete değil, zaaf• 
delAJet eder. SevgAyl deA-11, kendin 

den baıksıını aevemememeyi lf ade 
der. Hiçbir vakit yUk ek bir 

hareket Hyılamaz Olgun adamın 
iti d ğil, çocukluk tezahurabdır. 
Ve nihayet kıskançlık bir hasta .. 
lıktar. 

"" Bir çocuk için kıskanç olm le 
tabltdir. Aczı, zaafı , zavnllıhAı 
onu annslne bağlar. 

O kadarki o arbk annesini baş• 
kalarile paylnıamaz. Anne&indeo 
ıefkat ve muhabbet lıtcr, çUnk 
bu sevgi ve ıefkat onun için bY" 
nevi emrıiyettır. Üç yaşla ieklz 
yaı arasında evv lA baba,ını, 
kızsa anasını kıskanmıya bqlar 
Bu çağ, çocuğun inkiıahnda e 
naıik devirdir. Bu çağda ltln 
ile bUyUtUlmeyen çocuğun kıı
kançlığa artar ve genç denecek 
çağa sıeldlği zaman ıefkat ve 
1evgl görememek onu bedbaht 
eder. 

Bu tipler lnhlaarcl olurlar. 
SeYdiklerinln yalnız kendilerine 
ait olmaaını lıterler. Hattll sevm .. 
dikleri kadınları blle kıskanırlar. 
Keıa kıskanç bir kadın, bir diğer 
kadının erkeğini ellnden almak 
için namuaauzluğu bile ııöze ala .. 
cak kadar ileri gider. 

* Bazı kıskanç insanlar hain olur• 
lar. Baıkalarındn da hep hlyanet 
ararlar. Bu &ebeple kimseye Jna• 
n mazlar. Böyle bir erkek fena 
bir koca, ve böyle bir kadm fena 
karı olur. Yahut eşini elinde tu· 
tamıyac k kadar aciz duyan! r 
lnıkanç olurlar. Soj"uk bir kadın 
kocaıını tutamayınca, kıskanç ol
makta mazurdur. 

Kııkançlağm dahi ıeklllerine 
alt bir çok mlaallar verilebilir. 

MeselA anne baEen kızanı kıı• 
kanır. Y cnl eYll bir genç kadın 
anoeılnin nazarında dalma sevgl
ılnl baıkasma veren bir mahluk• 
tur. Bu sebeple kadın damadına 
kızar ve kızmı ondan k11kanır. 

Bazı kadınlar 'ardır kl koca la• 
rınan izlerinden giderler. Karısını 
kuılardan, evdeki hayYanlardan 
blle kııkanan erkekler az. mıdır • 
Bunlar evlilik hayatını cehennemo 
çevirirler. 

Biribirini se"/cn iki insanın ra• 
hatsız etmlyecok, karıısındakinl 
rencide etmiyecek derecede kıı• 
kanç olma111 tabiidir. Bu kıskanç• 
Lir aevgl alameti sayılır. Fakat 
hakikatte değildir. 

Evllllk hayatında böyle kıe
kanç qe rastgelenler, tedaviıl 
mUmkUn olmıyan bir hasta ile ev
lenmifler demektir, bunlara acı• 
maktan baıka bir ıey yapılamaz.. 

Nöbetçi 
Eczaneleı 

TEYzg 

Bu gece nöbetçi eczaneler ıualardır: 
KUçlkpaıar (Necafi), Aleır.d r 

(Sırrı), Beyazıt (Aıadoryan), Şelı
zadd>atı (Hamdi), Fener (Ş rcf), 
KaraaUııırUk (A. Kemal), Kndıköy 
(Leon Çubukçuyan Ye Oıman Hu· 
IQıl). Üıklidar (Ahmıdiye), Sa· 
anatya (T coflloı), Bakırköy (lat • 
paa), Beıiktaı (Rıxa), Sarıyer (Oı
man), Emlnönll (Ali Rıu), ş·, 1 
(Narglleclyan), Beyotlu (Dellnsuda 
Ertutrul, naronakyan ), Galata 
(Karaköy), Şehremini (Ahmet 
Hamdi), H&1köy (Yeni TOrkiye), 
Kuımpafa (Yeni Turan), Buyllk
ada (Mehmet), Heybeli (Tan ı). 



On Sığır 
Derisinden 
Bir Kundura 

A m 1nyada Sakıunyadakl 

240 kılo da kundura fabrika· 

k
.. 

1 
k 1 törleri reklam için 

ose 0 u • bU ··k b' k yu ır aya • 
lanı lmıi ka b1 > apmıılardır. 

Bu a_ akkabının yüzll için on s ğır 
derisi ve altı ile ökçeleri f çln do 
240 k lo kösele earfedilmlşllr. 

~ 

A \iuaturalyadaSidney şehrinde 
deniz böc klerinin kabuk· 

.-8-b-.c-t1_k_k_a ___ larmdan lşlenmlı 

buklarından bir ,şal yapılmıı· 
Bunun için ylr· 

şal . mi beş binden 

fazla böcek kabuğu kullanılmış 
\ e oal tam 1200 Inglliz lirasına 
mal olmuıtur. 

* tran'da, Bahrlhazer cıvarında· 
ki Geylan şehrinde 126 ya· 

Yazi gaıındtı şında bir adam 
vardır. Bu ada· 

oğlu var mıo yUz ynşmdn 
bir ağlu, dokaan bet yaşında bir 
kızı ve Uç yUze yakın ahfadı 
vardır. Kendisi ılmdfye kadar Oç 
d fa evl nmlştlr. 

V ebaibakariy_ 
Çare Bu undu 

Londra 1 (A.A) - lı•lçr 11 bil· 
glo Henry Spntbling r'in ç hşm • 
ları say lnde vebaibak rtye artık 
bir çare bulunmuş dem ktlr. 

Spnthlng r, 1922 yılında Jnek· 
l rl veremden koruyan bir s rom 
bulmuıtu. 

O yıldanberl Ulıter'de yapı· 
lan 32 t crllbe mUsbet sonuçlar 
vermiı'crdlr. 6 oydaaberi tıb 
bulunan in kl re kuvvetli miktar· 
dn mikrop enjekılyo:rn ı:npıldığı 
halde hiç tesir etm mit v aıı· 
lanmıyıın hayvanlar 42 gUn lçin· 
de 8lmliş]erdlr. 

Bu te•·rüheler, kuz y lrland 
tarım b kanlığının tetkll ettiği 
bir komi yon tarafından yapıl· 
mıstır. 

Almanyada: 

Dört Uçak 
. Çarpıştı 
Berlin, 1 ( A.A,) - G çen 

hafta VarnemUnde'de yapılan ma• 
n vralar eınaıındn bir YCı uçağı 
ile bir bombardıman uçağının 
çarpışmış oldukl ra bugün öğre· 
nllmlştir. içlerinde bulunan 5 kişi 
ölmüştür. 

Yine ıisten 6tl1rll iki avcı 
uçağı da havada çarpışmıı YO 

pilotların her ikisi de telef ol• 
muıtur. 

EJ•bt 
T./rika 

No: 105 

As --

Üstüme ııtılmak isterken 
Hulusi Bey tuttu. Artık muhak•· 
mes:ni lcaçırmış gibiydi. Dudakları 
bembeyaz olmuıtu. Konuşacak 
hail kalmamıştı. 

Ellzanın yavaş yavaş uzaklaı· 
hrdığı arabayı işaret ederek 
ilave ettim : 

- Onun k nı ile hiç bir 
mUnas betiniz yoktur. 

GökgUrültüsUnden önce çat• 
laynn bir yıldırım şiddeti ile 

h ykırdı: 
- Piç midir? 
Sakln v• mUıtıhıl baıımı 

Mem ide: 

Seç·m işleri itti 
Y ainız Bir Yerde Yen iden 

Seçim Y pılacak 
Klalpeda, (Memel) 1 (A.A) -

Seçim dlin ıant 20 de bitmiştir. 
Kayıtla aeç nlerin yfizd 95 1 oy 
vermiılerdir. Y cniden hiç bir h • 

diao çıkmamıştır. 
Königsberg radyoıu, her iki 

saatte bir, s çmenl" r , ynlan h • 
berler ve tehditlerle kerışık lSğtlt· 
lerde bulunmuştur. 

Bu radyo lıtasyonu, seçimin 
sonuncu ne oluna olsun, M mel 
mukedd ratının değlşmiy ceğlnl 
haber v rmlttir. 

Uf k Bir dls 
Meme), 1 (A.A) - Seçimi rin 

ikinci günO birinci gUnUnkUnden 
dah fazla sllkünetl geçml tir. 
Seçim büroları snut 18 de kapon• 
mıştır. Memelin h men dışında 
bulunan Scbn iz şehrlnd seçim 
bUroıanun kapanm ıından sonra; 
bOro önUnde 100 ki l topl nar ak 
birçok seçmeni rin oya İ§tirak 
ed mem l rinden ıikAyet tmi • 
ferdir. Bundan başka hiç bir hA· 

diae oimamııtır. 
Klafpeda, 1 (A.A)- Pazar gtl

nU çıkan hadiseler üzerine, ı çim 
komisyonu Juknaclal ı çlmlerlnl 
bozmaya karar vermlotlr. 

ransızl r M mnun 
Pariı, 1 (A.A) - Bu sabahki 

Parls gaı t ı rl, M meld seçimin 
sUkün ile geçmlt ol a1ına s vin• 

mektedlrl r. 

Roterd m V puru TehH· 
kede Deftll 

NeYyork, l ( A. A.) - Roter
dnm v purundakt 450 yolcunun 
aktarma! r1 dOn akt m g ç akit 
bltmiıtir. V opurıın tebllkede ol• 
madığı aöylenlyor. -

lngllter nln en kuvvetli h rp 
gemi 1 ı Ulusl r Kurumu 

[ Bir Paris karikaütrti 1 
:n:z:: 

ıaı:adınıl 
- Hayır, yafııız anasının lw 

zıdır. 
Bir heykel gibi taş kes;Jdi. 

Diş:eri k~netlenml9tl. Hulfisl Be· 
ye dedim ki: 

- Voz.ly eti kiifJ derecede 
anladın z zanned rlm. Artık ken· 
di aranızda görUşUrsUniiz. Bana 
neticeyi haber verlnlz. 

Ve cevabını beklemeden Eli· 
zanın gittiği tarafa doğru yUrll· 
dom. 

1f 

Ertesi ftln doktor Naci şef• 

SON POSTA 

Oyun bozanlar karşı muzıpltk 

Sınırdaki adis 
Hakkında 

Bi dirik Çıktı 
Sfmla, ı (A.A) - Resmi bir 

bildiriğl hab r verildiğine göre, 
Hindistan kuzey-batıaı ıınırmdakl 
kabilelerle lngillz kuvveti rl ara• 
&ında yapılan çarpışmada &ubay· 
lardan ikisi 6)mUş, UçU yaralan· 
mış Y 70-80 kadar da nefer öl· 
mUıtUr. 

Bu kabll lerd n birkaçı bükü· 
m tle barışçıl flgller kurm k i· 
le~nd bulununca, hUk(im t sofi 
bölg sindeki bava faaliyetini der• 
hal durdurar k g6rUtm l re bae· 
l oması f çln d legasyon1er gön• 
d rmel rlnl kabile! re blldirmi • 
tir. Hal böyl ik n, dnn bir 
k lf yapan Wucbajawar b6Jge· 
ıine mensup mllletler Aşkar ka· 
bil si muhnrlplerlninln ta rruzuna 
uğrnmışlıırdı. DU§mnnın p k ağır 
tayı t uğradığı 1anılmakt dır. 

Amerik da: 

El Emeği Kullan
mak Zamanı 

Gelmiş 
Boulder • City, • Nevada • 

1 (A.A.) - Hükum te 165 mil· 
yon dolarn mal olan bilha&a 
elektrik enerj: inin lt.tihıali için 
Colorada nehri üz rinde 4,5 yıl

danberi yapı ına dev m dil n 
barajın tamamlanması il yapılan 
törende Ruzvelt, unları e6yle• 
miştlr: 

" Özel endUstrinln ba~lıca 
mes'uliy ti üzerine alarak daha 
fazla el emeği kullanması ı:amanı 
gelmiştir. 

kın ve biraz daha aptalJaımıı 
geldi. Olan biten hAdiseler onu 
alt Ust etmlotl. 

Beni de yaptıkları taahhUt 
iıleri ve kazandıkları ıervet gibi 
paylaşmak isteyen iki ortak Paris 
gidiyorlarmış. Ali Sami Bey b n· 
den bir wey istemediğine dair bir 
mektup yollamış. Aynı tekilde 
bir ce' ap bckled ğlni eöylemiı. 

Doktor Naci çol< saçlı kafa• 
sını sallaya sallaya söyleniyordu: 

- Bu nasıl iş anlamadım kil 
Sinir mi, hırs mı, çocukluk mu 
nedir? 

- An:aşılır gibi değil doktor, 
dedim. Sen doktorsun, fakat bu 
ruh ve ainlr davalarına slıin 
can kurtaran ilmin'z de deva 
bulmaktan Acizdir. 

• lsvlçre dağlarında beı mevsim 

[ Bır Almnn karikaturO ] 

sy da: -
Kri tof Kolomb'un 

El Yazısı 
Paria, 1 (A. A.) - Londradan 

Matin gazetosine bildirIIJyor : 
11Moskovadan alınan bir tel· 

gr fa göre, oradaki mUz nin ••· 
rakı rasında, Kri tof Kolombun 
öz. l bir gilnd mi ( ruz.namesi) 
bu1unmu9tur. Bunun ilk yaprıı· 
A-ındıı şu yazı vardır : 

•·Oğlum Diyego için, kendi 
e);mle yazılmıohr. 3 Ağustos 1492.,, 

a: 

3 Bayram Birden 
u u anac k 

Sofya 1 ( Özel ) - TUze Ba· 
kanı Karagözof'un bir dl}levlne 
göre, ayın Oç.Unde krahn tahta 
çıkması, Bulgarletanın birleşme· 
sinin 50 lnci yıldönllmO ve Bulgar 
ordusunun bayramı hep birgUnde 
kutlulnnacak ve bu Uç bayram 
mUnns betile 129 mahpuı affe
dilecektlr. Aff dllec k mahpus• 
lar, çok ibtiy r e u lu olanlardır. 

d n KömUrl r,I 
Sofya, 1 ( Ôı l ) - Bulgari• 

tanın m den k6m0rU ocaklarlle 
•n z ngln mınt kaıı olan Per
nlk'ln y nındokl Raykovıkl ile 
Tı \rn 1 ko ha•allsind )' nl mA· 
den k6mUrO tabakalan bulun· 
muıtur. 

Sofya, · 1 (Özel) Bulgar 
ihtiyat sUbaylarımn t bir dilen 
kongreıl ayın 28 inde Pilevn d 
yapılacaktır. 

Ar ıuluaal T clnt Konfe· 
ransı Açıldı 

Londra, 1 ( A.A.) - Arsıu· 
lusal ParlAmentolar tecim konfe
ransının açılmasında söz alan 
Newille Chamberlain, demiştir ki: 

•
4Avrupa işi rinin bugUnkU 

kar yağdı. 
(Florhmn) bahçolerinde bet 

mevsim bahar açtı ve GUlseven 

beı yaıınn glrdL Onun artık 
olmma yaşı geldi. Anasının 

on bet gün ye on beı gece 
mutlak aşkı yaıadığı Alp 
eteklerinde karların eridiği gUn· 
lerde onu artık anasının )Urdunn 

lstanbuln götürüyorum. Burada 
iki tf'Y bırakbm. Biri aşkımın 
yuvnsı. ÔbUrU annemin meıarı. 
iki yıl önce nnnemi kaybettim. 

Şimdi dünyada kızım ve ben 
başbaşa kaldık. 

Kızımın ba bcısı •.• 
Onu çok bek' dim. 

Okyanusların öteaindeki Alem· 
den gelen haberi r mevıimler 
kadar biriblrinden uzaktı. Sonra 

Yağın urun 
D·ı·, l l • 

lıte kaç gOndGr yağmur dlSkil fi. 
yor, Son bah r, dlzl dizi ıılak kelim•· 
lcrle bi:ıe bu yıl y zının da artık geç· 
tiğini ve yakında kıı gDn' rle kar • 
laŞ cnğımızı söyliyor. Kelimelerini gÖ· 
ı.OmOı.le gö üp sea"ni, blrnıı: DoOyerek, 
tenimizde duyduğumuz bu gökllll söy• 
levln itaret ett.ğl nokta ar ne kadar 
na:ıik ve ince?. K ıın yaklaıtığını 
söylemek, karlı gOnlerde yakacnkıı ı 
ka acak yoksulları imdiden dOtllnOn 
dem ktlr. Yine bu deyimde yarın yO 
gösterecek odun, kömfir lhtlkdrını b 
gunden knr lamayı ihtar eden bir z •• 

lam var. 
Yağmurun dlU belki blze, g çmlt 

gunlerln ıu fıkrasını da ıı8ylftyor ı 
Vaktıle adamın biri nanlı ö!Om 
meleği ııayılan A:ırnll lla knrıılaşır, 
doııtlrıtır ye mel k ondan, o da me• 
tekten hoolıııır. Konutmalnn bitip te 
aynlırlnrkcn ndıım yalYatır: 

- Kuzum Azrail, der, benim ce• 
lim geline ıınısı:ıın tepeme çullanma, 
6nceden haber ver ki itlerlml dftıel
teyim, ıröı.Qm arkada kalmadan (;imek 
yolunu bulayım. 

ÖJam meleği bu dileği kırmaz, 
eö:ı Yerlr; 

- P ki, d dlğin gibi yaparım. 

Sana 8leceğinl CSnceden blldlrirlm. 
Aradan aylar g çer, yıllar geçer, 

ndamcağııı: ihtiyarlar. Fakat ölftmil 
bir gün dahi aklına ııetirmeı. ÇOnkil 
Azraille uyugmuıtur, kendine önce• 
den haber sreleceğfne inaomııtır. 

Derken blrgQn • damd n dtııer gibi • 
Aı:rall boyunu gösterir. 

- Haydi bakalım, der, canını ver. 
Şimdi ölecekıtn. 

Herif ıaşırır, ıitem etmeye kalkışırı 
- Söı.llmü:ı böyle miydi. Hani 

bana haber verecektin, ben de ha• 

sırlanac&kbm. 
- Ben haber verdim doıtum, 

Fakat .een anlamadın. 
- Hayır, vermedin. 
- Vermedim mi?. lıkin babanı, 

a anı, amcanı, bOtOn senden öne• 
doğanları birer blrr.r ıııldım. Onların 
6lfimD bir r haberdi, sıranın sana il 1-
diğlni g-ö•terlyordu. 

F kat ı n gafil bulundun, haki· 
kat• kartı 1ılSıı: yumdu • Suç bend• 
değil, ı nde !. 

Sonbahar yaftmurları da uray 
loyarlnrına ensrln bir belAgatlo haber 
vuiyorı çlçeklerın solduğunu, rap• 
rakların dökOldilğünO, baRlnrın bo1ul· 
duğunu H bötUn bunların kıf ganle· 
rlni haber nren alAmetler olduğunu 
ıDyliyor. 

O halde z mhui aylarında yokıul• 
lara kömOr dağıtmak lcln para nra· 
mak, odun kömür ihtikarın• yine c 
nylnrda çareler dOtüamek yersiı 
olacak, çünktı o ltler bugOnOn 
çerçeveıln• glrmlttir. Yatmurun 
dill den blıı: bunu anlıyoruz. 

M. T. T n 

g rgin şartları içinde durluk (is· 
tbırar) için yapılacak her teşeb· 
bUs tomamile mantıksız. b\r 
hareket olacaktır. 

bu mevsimi r blrleşU blltUn bir 
kutup havası glbl buzdan ibaret 
kaldı. 

lstanbula ge'lrken 6ğrendlm 
kt Şıkagolu bir zengin kadınla 
evlenmek için istifa etmiş. 

Hayat yUrOyor. En çılgın aık
lar tabiatın öldüren ve doğurtan 
hükmUne boyun eğip ılSnUyor. 

B nim yirmi beı yıllık 6mrDmUn 
iki baftaıınn saklanan ıkım da 
bu hükmü yec:IL Ondan canb bir 
hlitıra Hklamaıaydam, klmblllr 
belki benim d hayabmda yeni 
yeni aşk baharları açardı. 

Yavrumun rııevglsl okadar 
sıcak ki kalbim başka ıevgilerin 
ateırinl aramıyor artık !.. 

Bitti 

Emirgi\n 26 Ey!UI 935 
Burhan Cahll 
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(Siyaset Alemi) ,. SON DA K j K A • ( Ankıµ-adan ) 
Orta Avrupad·a 1 TELGRAF, TELEFON, TELSiZ HABERLERi 1 -M.-m-u,-s-.-,ı.-v-ıar-ın_. 

TekaUdlyelerl 

Yeni Siyasal ' - ' Dün Mecliste Mü-
Hareketler Var Habeşe Göre, Harp Pek Yakındır nakaşalar Oldu 

Dlnya durumunun birkaç taraf• - ------ D rJ. 
ha .... ııaak ;,, d>dı,, g&terd;ti ,. • • ı • ,, • t T 

1 
• ivanı Muhaıebatın ı ez., 

~;:~~~~:~z:.~;::-~:.:::1 ıngı ız e ı alyan ayyare .erı =~:: ;~ö."!~ ~di~m .. 
h B ı d b l 1 o tayın dlnkD toplanbıında 6nem-

.::=-~çmıter i,7r ;,Ji· ·u u:~:a~~:. 61. rı·t ze· rı·nde Dolaşıyor u mllnaka,alaı- obau,. m•maı 
Soa umaad , gerek A'man, gerek olup da aaylaY olaolana tekallt-
Maear del erklamın yaptıkları mOte- iUklerJ naaıl yapalacaiı etrafında 
kabil zlyaHtler IH, bu ıonuncu •e· dlYanı muhaaebat tukereal ı&-

-L_ bilb h t bl .. [ Bqtarah 1 leci yUıde) • * * , ... te, · a11a uıuı r vnem Y•· Ö ..n-llIDrken birçok batipler 16:1 
rılmH Dİ icap etmiıtır. Bu nyahatteD terketmelerioe Hab.. sn bakanı slleye Doslru Gelen Telgraflar .... 
•JaHn a Akanın gln geçtikçe arttı• en ziyade taraftardır. Fakat im· abmtlardır. Divanı Muha•ebatm 
flaı ılirea A:man harlciyeal, kendi paratorun, korku ıebebl bulunm... 100 Japon su .. bayı Adı· s- tezkerem ıiddetle. tenkit edllmiftlr. 
fikirlerin• terclmaa olan ılyHal Ye dığını beyan ederek nazırın bu 56:1 alanlar aruında Ziya 
diplomatik Correıpondanee ıuele- dileğini reddetmitlir. GeYher, Mazhar MUflt, ,Raılh 
ılade, Kızıl Ordunun orta AYrupada Hebe9tekl lteırenl•r aba baya Gı·dı·yor Kaplan, Mithat (Aydan) vardır. 
huaı. getlrdifi tehlikeye karp ali- Mamafih ıehirde bili birkaç Mlb:akere oldukca hararetli ole 
kadarlana etrafa tliyle bir ı.Sz atma• ltalyan Yardır. Ve bir badi•• çık• 
lannın zanuet kHbettltlne parmak mamak için bualano bir an evYel Londra, 2 (A. A.) - Royter ajanaına Adlsababadaa. bildlrW1on mut. bu ıibilerin takaltUklerlala 
koyuyo-. g;tm~leri temenni olunmaktadır. Adl•ababaya gitmek llzere 100 kadar Japon ıllbaJIDın Inılllı 10ma• aaylaY talWaab ll•ml. yoku m .. 

Bu ••J•hetln, a1_rıca, So"J•t Ru.. Durul\' aakiodir. Burada, dlnya- U.m. geldiği bllclirlliyor mur maaf\ ileml ukalt edilecek-
,., Romanya n ÇekoıloYakJ• ara- nın d8rt bir tarafından gelmlf B • y Ad d K ) lerl ı&rllfalmlftllr. 
81Dda ••YC11t oldutu iddia edilen yl19bdar pzeteci vardır. ır unan asın a an 1 Neti3ed• Ziya GeYher (Ça• 
alel andlqmıya bir kartılılr •icada D&t ... lren ..... den Çtkenldı nakkale)Din teklifi &zerine DiYUl 

ptirec•tl de kaydolunuyor. Maamafila Londra, 1 (A.A)- Reuter a• HaA dı·seler Oldu muh-bat tezkerul tetkik •dll-
baaı Bulln kapaldaruadaa aızaa ha- jaumm Maltadan 6ğrendlğine mek here Mali7• •• b&tçe _. 
nrler, nsiyetıa zaaaoluadatuadaa ıöre, dlrt ltal7an Maltadaa çı- cllmenlerhı• ·gıaderllmlttlr. 
4aha 4'Hmllleftiğlnl, buplerde, Ber- Atlu, 2 (A. A.) - Lokat adaİll• telpaf muhaberab .kemlmlftlr. 
liade yeni bir alya1al b'okun t•ı•k· kanlmıfbr. Banlar, bir daha Mal- Adadaki durum hakkında malimıt 7oktur. Gueteler adadaki çiftçi- * 
kil etmek User• bulundafu••, bu taya dlnemlyeceklerdir. Bunlann ler ara11nda karlflkhklar çıkbtını •• karqıldıldar olduiunu yazmakta- Gazeteci aaylaylardan Nece 
Woka Uk umanlar AlmHJa, Maoa• aramında Maltadald fqi•tlerin bar dırlar. Adada kanh hldlaele olduju, bir &ili ye iki ldflala raralan- mettin Sadık, Mahmut So1daa 
riaaa, AY1&ıhıl'Ja •• belki Lehiıtaaıa kam •• Roma banka• tube.tnin dıp blldirillJor. Ye Yunu• Nacliala t•ll masmil-
pecefial, ıonradae bu bloku• ... ileri ı•lenlerindea B. Fuko Yar- 7etlerlaln kaldlnlmaaı hakkında 
• • , 1 •••• 1 Uatimaııerınia çok k•••etu dar. Bunlar bir çok ,.ııardanberı Fransa, Jngı•Jtereye Henu••z Batv•kll•t tezkereleri Kamuta1• 
oldupau biJdirlyorlar. Ba blok, ltalya I~ Maltada casu.Iuk Y• Yerilmlıtlr. 
ıa,ıece, bir taraftan Moıkon, dlter propaıaacıbk y•bldanodaa do- Kowuk Ro ..... r• Uçekçllen 
tar.aft•• Pari•• dayanan kDçiUc ıtlllf layı çıkarılm11lardar. Cevap Vermedı• Zeter Anıbn• çeıenk 
n Balkan blrlitin• karplak .Yerecek· ltellefte .. terberllk Kovdular 
•İfo Maamafib Lehlller, ba J••I hare- Adiaababa, 1 ( A.A ) - Teyit Ankara, 1 (A.A) - Rom .. U-
ket kar111ında ıoa derece ihtı1atlı edilmeyen bir habere ıGre, pnel Parla, 2 (A.A.) - FralJA ve Inıiltere araııada notalana teati cakçılan b.,.ada Albay Nigr ... 
dawaamakta Y• ansajmanlarıaıa •eferberlik bu alqam ilin eclll•· edllm ... efkln flddetle m .. pl •tmekteclJr. Gazeteler, laıilt•enla co olduğu halde buı&n aaat 17 
clereceal hakkında hiçbir PJ cektir. aoa ıuallerlne Fru•anıa ceyap verdlii Ye ba ceYabıa •hal' olduğu de sıfet anıtına fiderek bir ç .. 
•sdır•amaıctadırlar. _ !ürena [Soa Poata ı Hanıt• •ferUrlik baklandaki haberleri yalaalamaktadırlar. Maamaflb, gazeteler, ba lenk kormuflarcbr. 

ceYabm ml\abet olacatuacl-. mtıtteftk ılrllllmektedirler. A kar ( A. A. ) R ellnlk arpıfmaıarında aç illa edllmlı, fakat tatbik teebhlr o· n a, 1 - amea 
Kiti yaralandı lunmuttu. Bu laaber tatblka ait olH , ·ıt r J <' J. uçakçılan preffn• Kumanya elçili 

Atla 7 ( 0 ıerektlr.J ıftdl •re, C ransaaan 6'07u.U: W.afaaclaa ba alqam elçilik biaa-
a, 1 ıel ) - Pazar laYlçrelller Hebefte e .: .. ada lilr akptir fllinl nrilmiftir. 

tini Seliolkte clmhuriyetçiler Adiaababa, 1 (A.A) - Bir... H Ol F D 1 ·ı s.·ıolarda BuJGrday Alım v. u. kralcılano çarpıımumda 89 arn ursa ransız onanması ngı - • 
La.: yaralanmııtır. Ba hıdlaler Ylçre ihtiyat zabiti buraya ı•lmlf '!" r Satımı Azaldı 
..... tir. Yabancılann himayal lçiD t N 1 y d y n k? 
•1Daancla ldareaizlik ı&neren pollaln tenalldyle meığul olmak ereye 881 ar iM 8r8C8 Ankara 2 (Ôzel) - Ditarda-
Vall ile Polis DJrektarlnla azUDi llzere yalanda birçok Jayfçnll ı.. ki fiatlar daha ,tlkMk olduı--
eDmhuriyetçiler iatemiflerdir. letektlr. Londra, 1 (A.A) - Akcleai• ı bunun •ona, Anupayı, birbirine du .Uoların bağclaJ abm Ye ... 
a.noyun önce Kralı a.. Şap Denizinde ERarenglz de bir harppkana Franuaın daı•an iki lmma ayırmak olur • ., bmı ~k ualmatbr· Y •i tedbire 

IDfiltere donaamuına •• .. kil ltalyanın Taahhütleri ler ahnmuı dllflallmeldedir. 
11r .... ,. Çttlıtanlar Art11or Gemiler Dolqıyor de yardım edebllecejlnln Franaa- Mltealnben M. Daltoa, lla•o- yeni Te9klllt Kanun-

AUna, 1 ( A.A )- Halkçı parti Adl .. baba, 1 (A.A) - 16 d.. daa •oraldutuau Mornlaı Pott Uninln ulallar 1101yetemn• kar• 
1ayla•lan araaında krahn plebl· nllalb gemisinin. Jabancı mem- ıazete.ı yazmaktadır. Salihlyetll olan durumuna tlddetle tenkit et• ları Hazırlanıyor 
lltten enel enel memlekete l•ketlwdea Habeflıtua g&aderl• mahaftl, Franuaın bu tekllfl ka- mlf, ltalJarı taahhltlerlDI yerine Ankara 2 (Ôzel) - VllAyel-lı 
cllamul için cahtmalar gittikçe lebllecek harp leYazılllUU 7akala- bul edecetl, fakat •b•biyet Yeril- getirm•J• ve harbı alyal&I bir lerimlsde merkes kala tqldlltı 
artmaktadır. Daha tlmdlden 120 mak için Şap dealzlnde demiri•· medlkçe her kufi, Mldırma kar- ilet olarak kullamaktan Yuıeç- ppılmuı ~ bir proje huırl ... 
AJlaY bu harekete lftlrak etmlt" cliil bildirilmektedir. Hiçbir ba,. .... ada lasrlltereaİll de aJDI m- meye daYet etmlf, koDferum, IDlfbr. Geaial l'P'kterUkJerl 
ıludir. Kra!ın dGnebilmut •• rak çekmemlf olu lld ... anatlı retle Franunın yardımına kefma· blyle bir karar kabullllle cla•et baıbakaahfa 1taila1acak olan bir 
151 aaylama reyi lhımcbr. vapur Franu SomaDıl açıkların- .. oı Fran•a late)'9Cektlr. temiftir. kanun projeli lıuarlaamak ... 

Silahlı Nümayiıler da g6rlllmllftlr. Banlarin binlere• lngiltere v. Baıkın Kararname, •1nca. uıa.ı.r redir. 
Atlna, 1 ( Ôzel ) _ Lefkacla mltral16zll hamil oldukları ve bun Bu mlaa•ebetle Taymi., in- aoıyete•I Dbamnameal dalre•lncle lı Banka1tnın Kumbar• 

lan Cibatlye kaçak mretlle çıkar ıilterenln Akdenlzde yalnız bap• çalıpcak bitin I09yete IJelerll• Jkr -ı.. l . . Kaz ) 
aclu prapçılarmdan llilihh Jç mak içia mlllait umam beklecllk na hareket •tm .. ı• •naubaba Intllterenla el lalrllii ebDulal ı.- &uu:Je ermı anan ar 
IU kiti bir ,aaterl yap•ılar •• len uanedllmekteclir. olamıyacatıaa. bu tephbllıln tek temekted~. Ankara, 1 - it kumbara•aa 
.. kametten ittela:lerlnla hemea Adiıababa 8ombardııuan amacıaıa , Akd~• Intllter• Suveyı Kanalı lkramlye.t çeldlmiıtlr. Birinci IJıı. 
bWıao c:m.,mı,ıerdır. ~lınilyecelc: ı bir baskına uP.ar1a, 1a1mz kaıa- Londra, ı (O.el) - sı••Yı ramı1• olan 'bla lira ı.taabahla 
Maear Baıbakanı Döndl Paril, ı {AA) Tan guetui• mıyacata inancını elde etmek ol- baah mecllıl ldareıioln ~ YafıU' Alml• ı50 Urahk U... 

Budapqte ı (Ôsel) _ Berlia- nln Adleababadaa &pendiiha• duğuna kaydedlyor. iyeleri bu hafta aoaunda Pariate IDIJ• de KadıklJllnde Paldzeye 
.. &aemll ı&r&tmeler yapan e.,. eare, HWıiyettar Ç•Yenlerde, aJA Harp Ve lıçiler 7apılacak topla~· çatnJmıı•~ çılsm11tır. 

G adar d.-'etlenn· harp -L unı: Lo dr 1 (A. A.) - o..ıı..ı..to- dır. Bu toplanb, zecri teclbll'> ol- D iu ili • d Sul•ma ltaku lmbaı laJJ&r• De bura- YI •uKU u8 D &, n. n. un.u ..- ah k 0 efJD e ~ Adlubabanıa bombardıman edil- ela toplanan lfçi partlai konferan- mak kere kan D apanliauı m•· 
fa d&lmlfllr. mi1 eceğl haklanda ltal1a hllkl· 11, zecri tedbirler mueleıinl huıu- ıeleaile al~kadardır. itleri 
Türkiye-F enlandiya T eclm metinden teminat ı.ıedllderl iddia ıt bir ıur•tt• takip etmenin icap Tedbırlerden Sonra Alakar., 2 (Ôlel) - BayıadP 

Anlqmaıı eclUmektedlr. eyleyip eylemeditl hakkında bii Pari1, 1 (Ôzel) - La•at in- pk Bakaahjı 2rıarum •• Kana 

H 8 .ı. 1 konferanı aktetmiftlr. silis elçili u, zecri tedbirler tat• m1tirilecek içme aulan ile Iidır-
Aalrara 1 - Tlrld1• • ,_ - arp a,..yor Pon•onl!J de fU a&zlerl a&ylemiftlr: bik edllcllii takdirde Akdenade d;kı Serderabat banjı yamtulJ• 
cli7a Tecim anlaflllUI ta ... k Adiaababa, 1 ( A.A )-- Haheı .. _ Eler bOtilıı ulu.tar zecri çakabilecek badbeler etrafıacla ltdır ovaıını .ıamak itini ine .. 

.dumek lzen Kamata7a Yeril- ••I çeYenlerincle, ltal1aa lllel tedbirler• taraftar olmazlaraa, tirlfmBttl.-. temek l•er• bit mlteha ... ıa1 
~tir. brarlarnnn yafmwu• azama11 h•J•tl ıandermifU. Bu he7et Do-
.f:.-h• I I ·z1 I Pi" Jlzlbaden clarauyacaja aaanedil· bellittanlca ıe!mlftir. Kaua'nm otlu 20 bin kltiJI• pek ~yu iltilama pllnl D Uk Is.., 
Y5 ., ., mı D mar anı mektedlr. Zira Oiladen, Daakil H H yakında baba11nın yanına sıid•· ...... 1',... hamlaadı.ı..... Bakanhta 

&-•--- 1 ° &-kar L..!-fn n t.J_ arb'- A.... Mı.... arp.. arp.. cektir. ,.. ·-
ftlllUll"•t - na a feunu •• il" uw a J•a-ur .J••....- bildinaiftir. 

r.8U'81D:ı •apmq olu prof..ar Ya- 1or. Toprak kurumq sibidir. Loodra, 1 (A.A) - lta!ya ile Ll-b Mu .. bi mat 
1 

..- G dar' L-dar -!et t..-.1 d Hab•••tan arasında IB••P mani na eı m 'in bltla .. blrlerimida imar on a iYi ucaa uo ge e -r- ki 
.. ner hAll hlldim anr..ekte ol111ak lmicli ameU olarak kaim... Be iyor 

~lllhlllD·a nezaret etmeli için o!ma•ına rajmen HalMt lot'ataaın mıftır. lngilterenin, pakbn mtlda- Adiubaba, 1 (A.A) - Hab .. 
•ikamet mlpYirl olarak uıaje yllrDyllfl durmamııtır. ltalyan faaıı &deYial yalnız batı ıa deruh hllktimetl mtıbim mikdarda ılllh 
ldllm..a kanrlaıllıtbr. htlcumlannın ve 10 Dkte.,.ra te etmlyeceğl tekrar edilmektedir. mühimmat, ıaz mukeıl ve ulr• 
anınmıı Alman Muıiki· araııoda baıhracap fanedilmek• Italyan Sevkiyatı bekliyor. Hüktimet bunların efe 

• G ı· tedir. Roma, 1 ( A. A.) _ Aılre.r Ye geçmemine mani olmak iç1a tid-
pnaaı e ıyor lnglfterenln Amlral ft-mlel ~ d t • dbı"t ler almaktadır ..., mllhimmat aevklyab tacil edil· e ı • • 

Tanınllllf Alman mm·ldıln.. Cebelattankta mektedlr. Jngiliz Hava Komutanı 
Hhıdemiç memleke"'8dzdeki 1Du• Lendra, 1 ( A. A. ) - I.ıilte-

m6e11eaeı..w.. iLrumi tan- renin Ablllli& fibunaa J•Di Ana;. Haheıte HaZJl'lık cebellttarık, 1 ( A. A. ) - la· 
etmek Ozere clatet •dlhaift:r. ral pmili olan Kraliçe Ellzabe Ama.baba, 1 ( A. A. ) - Gon- ıili• han manplı Brakpofham 

-.ı•au yakında ıac.eldfr. urlalbi t;u aabala lu.ıiıteı,cı.. C... far ~ kat&Abma .. ı Raa burae ,_. laeiek •t•ktr ..._,. 

.... -
larla ı&rlfm&ı Ye 110Dra Maltaya 
hareket etmlftir. 
Ingiliz ve Franaız Filoları 
Berıaber Çahımıyacak 

Londra. 1 ( A.A ) - Rami 
çevenler blı- lııpli• gazeteslola 
dediği aibi, iki memleket filoıa• 
nUD berat.er phfmua b.aklcında 
lqilt.., il• mlzakereye Fran ..... 
ma teweulll ettliinla dotr11 .ı
fnadaiina birlla etmektedlihr. 



. -· Cıunyanın En Kuvvatll OUrUltUeU .. 
1883 yılı Ağuatoaunu 2ô ıocı günil 

Krakotoa yanar dağında olmuıturl 
Cava ile Sumatra araıında Pula adaaında beli· 

ren bu yanardağıD güı üitiisü 3000 mil öteden iti• 
tılmif, titremeıl bUtUn dünyada işitılmlı n içinde 
24 ıaatte 500 milyon metre miklbı ate9 çıkmıştır. 

ILMAY. 
EY L 

.Balina 
~~~ı ...... p·"'·~..a!.~ Kemiğinden 

Y pılmıı Bir Du•ar 
Şlmel denizinde Bo kum adında mini mi· 

Babasının 
nl bir Alman adası var4ır ki, balina av· 

layan balıkçıların mezkezl uyılır. 811 
adada evlerden birinin bahçe duH• 

, 1 

Ayak izleri .. 
Ccnubt Afrikaaıa 
Natlal 85 re1lnde 
bir çiftçi babuıaın 

rıaın etr.ıfı na balina kemi· W....,:i....-'t-t---+-;..-P-H'-f'C,.P'i.~ 

3ldUğU gOn toprak 
Ozerlade bıraktığı ayak 
izlerini, etrafına tıı, dö· 
oeyerek 50 11ldanberl 
muhafaza etmektedir. 

-~:i'Jlm~~~~ıııığlndeo bir du· ~i~f:l:::JtJtı:f.1-7k var y•pıl• ~ 
mııtır. 

Huy canın altındadır. 
Kaplaıı ranılnl auıl 

detı,uremeue iaun da 
kötll huyunu ekseriya 

değlıtlromer. 

7amn en m91-
hur futbolcuıu 
aayılaa lnr:lla ~_,,_.,,_,.-- ı 

Cakl hayatında 
encak iki dDzll- Aı!~~"T 
•• gol •tmııtı. 

c;, ,·1 7 

DUnyan1n En · 
BUyUk Kfisesl 

Almanyanın Silcz-
ya kıamındn 

Bunzlav ııehrin

dedir. 1753 yı 
lında bu wehir 
Delediyesiuln 
alemi olmak ü
zere yapılmış-
tır. O zaman· 
danberi Bele
diye binuının 
kiremitliği ü
zerinde dur

maktadır . 

........ •e•••• •••••••••••••••••••••••••••••11111111111••••••••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ 
-Mukabele B~~lemiy~n Bir Aşk j - 1 Şu Garip Dünyada 

Numunesı N J QJ ? e er uyor . 
Beş Yıldır Hanımını 

Bekliyen Köpek 
Herkes Tarafından Sevilen Fakat Yal

nız Bir Kişiyi Seven Bir Mahluk 
Amerlkada Çiko iaminde cinı 

bir köpek bundan beı aene ev• 
Yeline kadar mes'ut bir köpek· 
mit- Fakat bundan bet aene ev• 
vel hanımı hutalanmıı ve haata• 
neye kaldınlmış. O da hanımının 
petini bırakmamıt- Hastanede bile 
yatağının ayak ucunda yatmı~ 
Fakat hanımı ölünce köpejl bin 
mUtkUIAtla hastaneden çıkarıp 
ıokağa atmışlar. Zavallı köpek 
o zamandanberi hastanenin auva• 
nnıo dibinden ayrılmamıı, kııın 
dondurucu ayazlarında bile bura• 
da kalmıı ye batını yukarı kal· 
dırarak hanımının pencereyi açıp 

keodiılne ınaleomeslnl beklemiı. 
Aradan yıllar geçmlf, köpek 

bakımaııhktan v• yaıhhktan hl· 
tap keJmıı. GUnlUk laıeainl temin 
için aokaklarda sllrOomUı. Fakat 
çektiği bntnn ·bu meıakL.atlere 
rağmen herg8n ha1tanede hanı• 
mının 6ldüğU pencerenin önün• 
ıelir H acıklı acıklı ulurmuı. 

Çiko bugün hail 1ajdır. Bu· 
lunduğu kasabada herkes onu 
ıever. Fakat onun kalbinde yal· 
nız bir Hvıl vardır: Hanımının 

ıevgiıf. Ve köpeğin haline bakı· 
lıraa bu 1evgl ölUnciye kadar de· , 
yam edecek. 

Senede 1100 Liraya Ki
ralık Kocaman Tarihi Bir 
Şato 

lngilterede, lı· 
koçyada 13Dnc0 
aaırda, yani de-
rebeyliklik tam 
manasile hUkllm• 

ferma oldutu 
zamanda yapıl· 

mıı olan meıhur 
ıatolardan Kin· 

nalrd ıatoıunu 
ahiren Gauld 

iıminde bir in· 
alli} satın almıı 
ve burayı elek· 

trlk, kalorifer, 

aaanıör gibi en 
ıon konfor vasıfalarile techlz 
•tmiıtir. Fakat vasi araziai bu· 
Junan ve birçok hlzmetciye lüzum 
ıöıteren bu ıatoyu idare edeme· 
mit kiraya Yermeye • kalkıımııtır. 
Elli altmıı dönüm parkı ve içinde 
bir de nehir geçen araıiıi, kırk 
elli odası ve tUrlU konforu olan 
bu koca ve mefruı malikane lçio 

ne kira iıtlyor dersini&? Bizim 
paramııla 1enede 1100 lira bu 
para ile bizde Takıimdi yapıl·, 
mıı yeni apartmanların gayrlmef·, 
ruş bir dairesini bile tutamaısı· 

nız. Bayle ıeylere merakla olan 
Amerikalıların bu kel•pir ıatoyu 

kaçırmıyecaklarına hiç ıUphı et• 
mevfniz. 

Cigarasını Yak
mak için Arkada
şının Sırtına Tır
manan Cüce 

Bu resme bakan bir fen adamı 
buna .. bozuk guddeler:n iki ne• 
Uce1i ,, der geçer. Halbuki bu 
adamlar lngilterede bir tiyatroda 
numara yapan iki artisttir. BUyli· 
tUnUn vücudu gayet muntazam 
yapılıdır ve boyu iki buçuk met· 
rodur. Arkadaşı elice lıe 22 ya· 
ıında, yani ötekinden iki yaı bU· 
yllktDr. Boyu bir metrodan biraz 
fazladır. İkisi de Avusturalyalı 
olup beş aenedenberJ Avrupanın 
muhtelif şehirlerindeki tiyatrolar· 
da oynamaktadırlar. 

Yegilnc tikayetlerl kendi ev• 
lerlnde kendileri için yaptırdık· 

' ları husuıi eşyalarından mahrum 
bulunmalarıdır. İri adam ote'Jer• 
de rabatca yatacak bir karyola 
ve yahut ta bir sandalya bulama· 
makta, elice boyluıu ise yatakla· 
rın, 11ndalyaların ,. maaalarıo 

uoeyli Telgraf,. a mektup 

Nezleye ta· yollayan bir oku• 
tutmamanın yucuıu diyor ki: 

Nezleye tutulma• 
çaresi kolag mak için size çok 

kolay bir uıul bulunduğunu ıöy· 

leyecğlm. Nezlenin yaklaştıA'ını 

hisseder etmez hemen yere eğl· 

lerek lskarplnlerinlzln bı~lınnı 

çözUnOı, tekrar bağlayınıL 
Bu aahrları okuyan tavılyenln 

gerfılnl beklememelidir, zira ta•· 
ılye ettljim korunma uııulU bun· 
dan ibarettir. 

Ben bunu iki yıl önce kuzey 
Afrlkauan bir gazetesinde oku· 

Belgrad yanında jezevltıa 

Yeni bir ,.11 .. kaaabasında o~u· 
ran Prelich lamın• 

kor kırıldı de bir adam yeni 
bir rekor kırmııtır. Bu adam (67) 
yıl içinde, hUkümet aleyhine 148 
dava açmıı, 87 polis mUdUrllnUn 
azline aebep olmuı ve bu lıl 
baıarabllmek için 32, 160 mil yol 
yörilmUıtUr. 

···························--····························ı muştum, o ı.amandanberl tatbik 
eder ye nezleden kurtulurum. 

Bu uatilo rağmen ııfa bulmı• 
yan tek tUk insanlar tanlyenl~ 
tecrUbe edilmeye değmeyecey 

derecede aptalca olduğunu aa 
nanlardar. 

Zenginseniz Siz De Bir 
Alabilirsiniz 

Tane 

Pli tinden 

bUyükiilğıi~d~n • İiklyet ~tmek-
teolr 

Bir Mayo 
Yapıldı 

BUyDk harpten evvel plAjlarda 
görillon kadınlar gayet komilc 
bir manzara arzediyorlRdı. VU· 
cutlarmın hemen hemen her ta• 
rafı btçlm~lz YO garip kostüm• 
lerle kapalı idi. Sanki bu elbi· 
ıeler, onları erkek nazarlarından 
aaklamnk mnksadile iideta çadır 
dikenler tarafından vUcuda ge• 
tirllmi9tf. Bu koıtllmlerin uıun 

paçalı donları •• bunların Uz.,. 
rinden de sarkan çirkin gömlek· 
leri vardı. HattA o zamamn ka• 
dıoları denize girerken bile çorap 
giymek mecburiyetinde idiler. Bu 
kostnmUn altındaki mevzun ba• 
caklar, kalçalar ve kollar çirkin 
birer uzuv manzara11 veri) ordu. 

Fakat o zamandanberi her 
ıey doğlıli. Kadınların idi blreı 
uzuv o!mıyan aUzel bacakları, 
mevzun kolları ve cazip omuz• 
ları olduğu artık bir 11r olmaktnn 
çıktı. 

R11imde gördUğlinUz bu son 
moda plitln mayo denilen deniı. 
kostlimU gayet ince ve parlak 
tollerden ynpılmııtır ve gUneıin 
aitında pırıl pml pırıldamaktadır. 
Üzerindeki teller sudan pn&lan· 
mıyacak ve parıltısını kaybetml· 
yecek bir madenden yapılmıı 
olup plAjlnrda herke&ln gözUnU 
kamaıtırmaktadır. Çeıit çeşit 
ren klerl de vardır. 
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OSMANLISALTANATI GÖÇERKEN 
lngiltere - ltalya Harp Ederlerse ... 

devrıaıa tarllll ) No.163 (MI tar elle 
•• Her hakkı mahfuzdur. c ,. Yazan: Zlg• Şakir •---------_, 2 /10/35 c 

Yer Yer Kendini Gösteren Milli Kudret- ı 
ler Vatanın Selimcti için Çalışıyorlardı 

Bu Savaş Nasıl Olur 
Ve Kim Kazanır ? 

Fakat sarayı en çok te
IAıa dUşllren cihet, Erzu· 
rumda vukubulacak bu içtima 
neticesinde, Anadoluda umumi 
bir kıyam ve isyan zuhur ederek 
bunun taht ve saltanatı devirmek 
korkusundan ibaretti. 

Bunun üzerine; saray, H arbiye 
Nezareti ve Mustafa Kemal Paıa 
ile yine kuvvetli bir muhaberoye 
girişilmişti. Erzurum telgrafhane· 
ıinde, makine ba&ma davet edilen 
Mustafa Kemal Paşa ile ıu yolda 
bir muhavere başgöstermiıti: 

lsanbuJ, Mustafa Kemal Paıaya 
tir çok teminatlar veriyor; şahsı• 
om, lstanbul itilaf mümessUlerl 
tızerlnde basıl ettiği teairden 
bahsederek ıerlan Iıtanbula av· 
detlni rica ediyor. 

Mustafa Kemal Paıa, buna 

cevap veriyor: 
(Şahsım hakkında pek yanlıı 

ve hatab telakkiler olduğunu gö-
rllyorum. Buglln vatanın herhangi 
bir köşesinde, miJli bir kudret 
ıörlllüyorsa; o kudretin, cereyan 
eden hAdiıat ve felaketlerden 
ibret alan va mütenebbih olan 
mllJetin kalp ve dımağindan 
doğduğuna emin olmalıdır. Beni 
buradan lstanbula çekmiş ol· 
makJa artık bu kuvvetin önUno 
geçilemez. Burada sarfolunan 
mesai, tamamen Yatan ve 
mi lelin selametine matuftur. 
Hayatlarmı bu ite hasredenlerin 
artık yOrümeye baıJadıkları bu 
yoldan dönmelerin• lbtlmal yoktur) 

Diyordu. 
latanbul, kurnazlık etmek iati· 

Jor; Mustafa Kemal Paıanın 
bu sözlerindeki yüksek maksadı 
anlamamıı gibi görünerek bu 
def'a da: 

[Şahsınızın her tUrlU tecavüz· 
den masun kalacağma dair Ha· 
riciye Nezareti tarafından ltilAf 
devletlerinden ve bilhassa lnglllı· 
lerdoo kat'i teminat almmıthr. 
Gerek Iıtanbulda ve gerek latan· 
bula yakm arzu ettiğiniz herhan· 
gi bir mahalde kemali emniyttt 
ve istirahatle ikamet edebilirsiniz. 
Derhal hareketinizi bildiriniz.] 

Diye rica ediyordu. Mustafa 
Kemal Paıa lse buna kar.yı, açık 
ve sarih bir lisan ve vicdanla: 

(Benim masuniyetim hakkında 
Hariciye Nezareti tarafından lugf· 
lizlerdon teminat alındığı beyan 
olunuyor. Buna, hayret ettim. 
ÇUnkü devletlerinin ve mllJetleri• 
nin nam Ye ıerefine olarak imza· 
ladıkları mlltarekename ahkAmını 
muhafazaya bile aa)a riayet et• 
miyen, vo vatanın her tarafını 
alabildiklerine lttili ederek TUrk 
milletinin varlak ve istiklAll· 
ne tecavüz göıteren Itilif devlet• 
lerlnin birçok haysiyetvlken mi· 
sallerl ortada dururken böyle bir 
teminattan bahsetmek, pek saf• 
dillik olur. Eğer burada der'ubde 
ettiğim ml111 Ye vatani vazife, Ista~ 

bula gelmema müsait ol.aydı, Iogl· 
llzlerln böyle bir teminat vermele
rini veyahut •ermemelerlni kat'f. 
yen nazarı dikket ve ehemmiyete 
almazdım. Eğer memleketimin 
selamet ve halası, şahaımın bu· 
radan çekilmesine vabeste olsay• 
dı; bilakaydilşart, ve nevibeşero 

hiç bir Umit ve emel rabtetmiye 
tenezzül etmiyerek nefsimi kur
ban etmekten \'lcdanen zerre ka· 
dar tereddüt duymazdım.) 

Sözlerile mukabele gösteri· 
yordu. 

Fakat, bUtün bu yüksek ıöz.· 
lef ve fikirler, sarayın ve saraya 
merbut olanların ruh va vicda
nında on küçük bir ma'keı bile 
bulamıyordu. 

Nihayet şu kıaa telgraf, mu
haberenin şeklini değlştirmittl: 

[ Hasbellcap, memuriyetialiye
lorlne hitam verilmiş olduğundan, 
hemen, bllAJ teahhUr Dersaadete 
avdetlerl lradelpadiıahi iktiza· 
sındondır.] 

Anlatılıyordu ki; bu telgrafJa 
Muıtafa Kemal Paıayı tehdide 
yeltenenler, bu bDyUk ve emsal
aiz ıahsiyetin ruhuna henüz nU· 
fuz edememiıler; onun, milli ve 
vatani gayesine ermek için ne 
bUyllk feragat ve fedakarlığa 
hazırlandığını idrak eyliyeme
mişleıdi. 

Mustafa Kemal Paıa, resmi 
memuriyetine hitam Yeren bu 
telgrafı alır almaz, artık Iıtanbula 
kar§t son darbeyi vurmak zema· 
nının geldiğine hükmetmiş; bi:zıat 

1 
Padltaha karşı ıu tel&'rafı çekmişti: 

- Aynen -
8/9 Temmuz 885 

[Şimdiye kadar ger k zatihll· 
mayunlarına ve gerek Harbiye 
Nezaretine vaki olan maruzatım· 
da, vatan ve miUetin maruz ve 
giriftar olduğu avakıbıelimeyi 
tekmil safahat ve haklkatile arz 
ettim. Bunu jfa etmekle, mukad· 
desatımm nefsiicizanemo tahmil 
eylediği en yUkıek ve en Y:cdani 
vazifelerden birini yapmıı oldum. 

[ Amal ve teıebbiiaatıaııo, in· 
gillzlere karıı hükumetiseniyelerinl 
ne gibi ta2yik ve elim lnhiHr 
altında bulundurduğu ve bulun· 
duracağı malumdur. Bunun daha 
fazla teıeddüdtine hiç bir ıuretle 
raz• olamıyacağımdan, yalnız me· 
muriyetiiicizaneme değil, tekmil 
mUbAhatmı •atan ve milletimin 
nurufeyz ve Decatından alan pek 
çok 1evdiğim mübarek hayah as• 
keriyeme de veda ıuretile beyana 
fedakarı eylerim. 

[Necip mllletimin, hayatımın 
ıon noktasına kadar haria ve 
ıadık bir ferdi kalacağıma 
itimat o!urısun. 

llud•f a K •mal 

(Arkaaı Yar ) 

Adisababa Mektubu 

15000 Habeş Askeri Ge
çit Resmi Yaptı 

( Baıtarafı l lnel yGz:de ) 

Geçit reımi yapılacak sahaya 
gittim. imparator için huıuıi bir 
yer hazrrlanmıı. kocaman bir 1ay 
van kurulmuı Habeı bayraklarile 
donatılmıı ve orta yere de altan 
yaldızlı bir taht oturtulmuş, mey· 
danhğın öteki ucunda ( Sen Jorj) 
namına dikilmiş ve bayraklar~a 
ıUılenmiş uzun bir direk ~ar. 

Rahipler 
Alayı: 

Geçit resmi başlamazdan evvel 
e.ahaya sırmah esvaplar giymit 
bir rahip alayı girdi. Bunların 
arasında buhurdanlarmı sallıyaıı 
Hlrlstiyan papasları, başları 1&rık· 
b MüılUman imamları, Yahudi 

hahamları da vardı. En başta, 
kırmızı, mor ve yeıil renkli cUb

bealno bllrUnmllt bat piskopos yti· 
rUyor, arkasından başına şemsiye 
tutan adamları geliyor. 

15,000 
Asker 

yağmur ve doluya rağmen 

td 1 ~ 000 Ha beı askeri itti· geç e ..,, 
rak ediyor. Hepsi de Hçlarını 
uıatmıılar. Habeşlstsndll, saç 
uzatmak harbe hazırlanmak de-

mektir. 
yollara biriken halkı polla ve 

saray muhafızları güçlOkle zapte· 
deblliyor. Nihayet binlerce halkı~ 
alkııları ırasında lmperator golı· 

Sahada birjken halk yere yor. 
dizçökUyor, krallar krah bu me• 
resimle tahta çıkıp oturuyor ve 
evveli ıllvari, sonra da piyade 

k 1 i tı' rakı"le geçitreıml 
ıta arının 1 

baılıyor. 

Aslan Pileli 
ihtiyarlar: 

Bu geçit reamine Aduya muha· 
rebesinde ve başlarında aslan ple
JerJ taşıyan ihtiyar muharipler de 
iştirak ediyor. Bu geçit resmi es· 
naaında şayanı dikkat bir hadise 
oldu. Bu ihtiyar muharlplerden· 
biri imparatorun önünden geçer
ken sıradan ayrıldL imparatorun 
önünde durdu, ve yere diktiği 
mızrağma dayanarak imparatora 
döndü: 

- Sen daha ananın kuca· 
ğmda iken ben Aduva muhare• 
besinde bulundum, dedi. 

Bundan sonra da Italyan aefi· 
rinln oturduğu tribüne a-eçerek 
kılıcını çekti, sefirin ayaklarının 
dibine vurdu ve yUzüne ka. şı: 

" - Beyazlara öUiml diye 
bağırdı. 

imparatorun 
Canı Sıkıldı: 

Bu hadiseye şahit olan lmpara· 
torun cam fena halde ııkıldı. 
Kaılarmı çath ve yerinden. ka!k· 
mıya çalışb. Fakat saray teıri· 
f at memurlarile poHıler işe 
mlldahele ettiler ve ihtiyar Ha· 
beoliyi sahadan dııarıya çıkardı· 
)ar. Bliyilk bir korku geçiren ı~ 
taJyan ıefirl Kont Vlnçi bu sıra• 
glliUm1emeğe çaLııyordu. 

imparatorun önünden geçen 
eski kabile reiılerl imparatorun 
önünde duruyor, yere diz çöke· 
rek eaki ·monkabelerlnl anlatıyor 

ve bazı dileklerde bulunuyorlar. 

rsARETLER 

. • ro,. ha!ındı lıNGIL TER 

lnglltere ile ltalya donanm11lar1nın mukayeseli grafi§i 

( Bnı t.'.lrafı linci yiizde I dan boya fethetmek mecburlye-
lngllterenin yepyeni 15 büyük tinde kalır. 
zırhlısı vardır. 

* Zafer Kimin? 
ltalya ilo lngiJtere arasında ki 

harpde en bllyük rolü nakliyat 
işi oynıyacak, zaferi, nakil vası
taları en aağlam olan taraf ka· 
zanacakbr. 

ltalyanın elinde, Garp Tarab· 
lusunda, Bingaziden Mısır hudııt· 
!arına kadar uzanan bir tren yo
lu vardır. ltalya, bu demlryolu 
ile Mısırı bir aralık tehdit edebi
lir. Fakat lngiltere, Süveyş lia· 
nalını kapathğı takdirde ltalyanm 

Eritre, Somali mtıstemlekelerinin 
halkı temamile aç kalır. 

"" Malta Ada•r 
Fakat böyle bir harp oluna 

lngl!tere bu yolları tamamlle kon• 
trol edebilir mi? Akdeoi:ı yoluna 
hakim olduğu sanılan Malta adası 
bug!ln eski ehemmiyetini tamaml· 
le kaybetmiştir. Sardeoya adasın· 
dan bir ıaatlik bir uçuş mesafe
sinde bulunan bu ada, her daki
ka ltalya hava kuvvetlerinin teh· 
didi altındadır. 

Bu itibar fledirkl Akdenizdekl 
lngiliz donanmasmm Maltada de
ğil, Cehe;üttarakta ve hatta Ak· 
denizin ıarkmda GirH ve Mısır sa· 
hillerine çıkması lazım gelir • 

>f 
Akdenlzde 

Halbuki bu limanlarda açıktır. 
Buralara da ıahJl bataryaları, tay• 
yare topları yerleıtirmek, tahtel
bahir hücumlarına karşı ağlar ger
mek ve mayin dökmek lazımdır. 
lngiliz donanması böyle bir hava 
tehdidi karşısında limanlara sığın
maya mecbur kalınca, ltalya da 
A~denizde ıerbestçe hareket ede· 
bilir vo Tırabu;usgarp 'faaitaaile 
Habet hududundaki ordularını 

beıliyebi:ir. Fakat lngHtere, Sil.ayı 
kanalını ve Bahriabmeri kapattığı 
takdirde ltalya çok fena vaziyete 
düşer. Eritre ve Somalideki as• 
kerlerini bea:iyebilmek için bütün 
Mıım, hattil Şarki Afrikayı boy· 

-···-·····················-·····-··-··-······-·-······ imparator da bu dileklerini ço
ğunu derhal ls'af ediyordu. 

>f 
lsterll<-' Bir Amerikan Kadınının 

Göaterlşl 

Roma, ( Özel ) - Amerikalı 
meıhur milyarder W oolwartbin 
varislerinden ve her iki ayda bir 
koca deiiıtiren Amerikanm zen· 
gin kadın"arından Barbara Hutton 
dün akşam Romadakl otelin pen
çer•ıini açmıı ve aıağide topla• 
nan bir faşiıt kalabahj'ına hitap 
ederek " yaıasıo Habetiıtanl ,, 
diye bağırmııtır. 

ltalyan poJiıi tetkikat )'&pmak• 
tadır. Kadının sarhot olduiu 
zannı kuvYetlldir. 

Frensaya Gelince 
Her iki taraf için de kat'ı bir 

netice alınmadan yıllarca sllrecek 
olan böyle bir muharebede Fran• 
sa'nıo alacağı vaziyetin bUyllk bir 
ehemmiyeti \'ardır. 

Fransa, lngHtereye zahir olur 
Ye ons. ıimali Afrikadakl liman
larını açarıa o zaman lngiJtere 
Akdenlze tamamile hAklm bir 
vaziyete geçer. Girit H Mısır 
limanlarından çok daha mOstalı
kem olan ve kuvvetli hava liman• 
ları bulunan böyle llılere daya
nabilecek olan bir lnglllz denli 
ve karakovvetl, bir taraftan Ak• 
denizi Ye Italyan araılsinl tehdit 
edeceği gibi, diğer taraftan da 
hem Mısır, hem de Coıair tara• 
fından yapacağı hücumlarla 
Trablus'daki Italyan kuvvetlerini 
iki atcı araama alabilir. 

* Clbutl demlryolu 
Bundan baıka, Fransa bitaraf 

kaldığı takdirde ancak aıhhl 
malzeme taııyabilecek olan Clbutl 
- Adisababa dcmlryolu da askeri 
nakliyata tahsis edilir ve Habe
şlıtana hUcum edecek ltalyanla · 
orada lngillz silahları, lngiliz ptr 
rası ve lngiUz kuvvetleriyle kar .. 
ıılatırlar. 

* Aksini da dUşUnellm 
Bir de bunun aksini, Franaız· 

lar.n ltalyanlara iltihak etmesini 
dllflinellm : O vakit FranaanıD 
timaJi Afrika limanlarından kal• 
kan tayyareleri bütün lngiltereyt 
tehdit edebilir ve lngitere hüku
meti de ilk hamlede CebeJnttank 
ve Akdeniz hibimiyetlni kaybe
der. Kendi derdlne dllfen lngl• 
lizler Bahrıahmer, SüYeyş ve hatti 
Mısırdaki kuvvetleri bile çokmiye , 
Ye ltalyayı Eritr• ve Somali ha• 
vaJiainde aerbeat bırakmıya mec• 
bur kalırlar. 

Otel lskelecileri Yeniden TUradi 
llkelelerde bazı otellerin isk .. 

leci denilen adamları vardır. 

Bunlar yurdun dört kaıcslnden 

tedavi veyahut baıka bir it için 
lıtanbula gelenleri karıılıyorlar 

ye ucuz bir fiat. göstererek kendi 

· otellerine ıetiriyorlar. Bunlara 

bir iki gl1n ucuz yatak verildik· 

ten sonra yllkaek bir tarife tat• 

bik edili)'ormuş .. 

Belediye bu gibi lakelecilerl 
bir zamanlar menetmlttf. Bunlar, 
timdi, yeniden tOremiye başlamır 
lardır. 

Yapılan ıikiyetlere •• iddJa• 
lara göre bu gibi iıkelecller bazı 

halta yalcuların da önUne düşerek 

kandırmaktadırlar. 

• 
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Piri Reis Bir Türlü Planını Bozmuyor, 

SON POSTA 

Her gün 
Yeni 
Nüfus 
Sagımımıs 

( BaıtaraJı 3 ünon ylizdt ) 
-

Verdiği Karardan Dönmüyordu 
Fakat, bir bak yeri kurulup da 1 ( 

Piri Bey ıorguya çekilae ılyaaal, ıll- OçüncU Kısım 
el Hbepler bularak, belki de kuY-

lar, bugOn kntnphaneleri doldu· 
ran ilml e1erler yazllamayacak, 

~ ticaret ileml de en kıymetli . bir 
vaaıtadan mahrum bulunacaktı. 

yetji mülAha:ıatar yilrtlıterek kendini Başhyor 
müdafaa edebilirdi. Hind denizinde TiickJer tefrika· 

Llkin o, ne hak ıerlerl, ne de eının ikinci kıson da birlt:aç güne 
tarih önOnde müdafaa edilmHI möm· kadu bitiyor Ye ılra Murat n 
kUn olmıyan bir karar daha verdi, Seydl Ali Reislerin - Şark ve Garp 
Buradan uzaklatmayı tuarladı 1 tarihlerinde önc!ımll ıayfalar i9gal 

Bu karar, öyle bir denizciden hiç •den • ıugüzeıtlerine geliyer. Tef-
bir durumda beklenmeyen delice bir rikamız bu Oçüncü k111mla sona 
itti. Ne yazık ld o, O•manlı deni• erecektir. Naaıl ki Hind denizine 
ılya.etin• kendince bir çerçen çiz- yapılan Hferlerf n tarihi de Seydi 
dikten ıonra Burada kalmayı gerek- Ali Rtiıin oradan dönütile kapa· 
ılz buldu, dab11 dotruau hazinelerinl nıyor. 
kurtarmayı ülkü edinerek uçma lila- Tııfrikammn ü91iacü kısmı da 
paD mllllhazaların glSlgeılne aıQındı. iklııoi kıaım gibi batlı baiına bir 
bir kaçma pldnı çizdi. Onun Murat romandır. Öbürlerinden ayrı olara1ı:-
relıten Qç kadırgıi ayrılma1ını lıteyl· ta okunabilir. 

ıl ye bu kadırgaları da adamlarının L--~.:....----------.J 
l umanda11 altında buluoan!ardan HÇ-

mul hep bu llkll yüzündendi. 
Bununla beraber ne Murat reiı, ne 

Recep relı Piri Beyin bu dlltllncea1nl 
aezmemltlerdl Ye sezemezlerdl de. 
Çünkü çok parlak itler g8rmUf, ken• 
dini frenk diyarına da tanıtmıf, yaıı 
yetmlıl bulmut öyla bir adnmın böyle 
bir dUıünce beıleyecetl kimsenin 
hahrına relmezdi. 

Ne kadar yazık ki bilgen dealzci 
kararından dönmedi, kurduğu pllnı 
bozmadı. Yanlıı bir yolda yOrDdll, 
ketf6 çıkaracağını ıöyledlği lka-
dırgaları ayırttıktan ıonra baı• 
tardeden onlara kumanya ıönde· 
rlyormut gibi g6rlnerek bir rece bO
tOn haslnelerl taııttı, kendiıl de - ka· 
dırga kilptanlarlyle g6rilımek. ı•rekU 
olan emirleri .-ermek bahaneıiyle • bir 
kayıta atlayıp • yine rece yar111 • 
hazinel•rlnha ardına takıldı, ilk çıktıtı 
jkadırgaya <SbDrlerinia de :kuman• 
~tarını çağırdı, lstanbuldan . kara 
yoluyla aldığı Cferman Gıerlne 
hemen yola çıkmak ieap etti• 

ğİni, bir karıııklığa meydan ,Hril· 
memek içln bu ridfıia ıl:ıdi tu
tulmaaı liıım geldlğlni, ondan ötlrü 
ketfe çıkmak babaneeinln ortara a
tıldıtıaı anlattı, gün dotmadan demir 
alınmaaıaı emretti. 

Erteal gön rlizlerlnl limana açaa 
lnentler H reiıJer 09 kndırganıa fi• 
lodea ayrıldıtını r<>rmUılerdi. HerkH 
onların keıf• rtdecetinl blldlti için 
bu görOı bir hayret u1andırmamıfh. 
Yalnıı dudaklar, bütün dudaklar ıea• 
ıizce kımıldamıt, yüreklerden kopan 
duayı okumuttu. Büyük kOçtık her 
denizci, tehlikeli blr yolculuta çıkan 
kadırgaların HIAmetle rldlp ael&metle 

.dBnmeıl için Tanrıya yalvarıyordu. 
Fakat biraz ıonra bOtOn o dudak

larda yaman bir dedikodu belirdi. 
Baıtarde ıüvariıl, amiralın rece 
yarısı ketfe giden kadırgala11 ıl· 

yarete gittlti halde dönmeditlal 
blltila fJloya yaymıı ve bu haber 
lıerln• rllrliltaJO bir dedikodu bat· 
lamııtı. Birtakım dooizciler Piri Be· 
yln önemli bulduğu ketlf itini kendi 
yapmak iatediQ'in•, o eebeple HHizce 
filodan ayrıldığ na hükmediyordu Ye 
bu rlditl ıerefli bir hareket olarak 
alkıılıyordu. L&kin pnun kendi baı• 
tarduındakl ıünrlye bile haber ver
meden yola çıkıtı dikkat uyandır· 
maktan geri kalmıyordu. Hele yol 
boyuna derleomlt, toplanmıı olıa 
hazinelerin de el çabuklutil• kadir· 
ıalara taıındıfı anlaoılınca bllkiimler 
değİftİ, Piri BeY.İn dflpedUz kaçtıQ'ına 
lnanıldı, kıyametler koptu. Artık her 
remide bir mecliı kuru!uyordu, do
nanmayı yllzilıtll bsrakıp Ye hazin•· 
leri ahp aayuıan amiral hakkında 
türlü tUrlii feyler ıöylenlyordu. 

Murat Reis - donanmhnın en ukl 
kaptanı olmak hayılyetile • bu duru• 
I'" ligi gaıterdi, bOtlin aDvarllerl 
fopladı, P iri Beyin hiç kimseye bab•r 
urmedea batını alıp belirsiz bir ya• 
na gitti tini, f vlcetli hUn kAr adrna 
yanında bulundurduğu hazineleri de 
birlikte götilrdütüntl anlattı, ne yapıl· 
ıak azımgel~ceğini ıordu.~Bu ıoruya ilk 
k ~ rı Irk yeren Recep relı oldu ve 
0011 1 karııl tı da bir ıoru teklinde 
duyuldu• 

- Piri bey battardede alıkoyduğu 
frenk kızın ı da götürda mb? 

- HarırJ 
- Vah vah, acele edip en bOyllk 

ha.iDeyi bunda komuı, ona yakııan 
bu avratı da taıımaktı. 

Ve aonra clddilettlr 
- Ben daha Süve11te iken beyin 

aklından kutkuJanmıttım. lıte ıahi
dim Selman reia. Yarın iki eli yanına 
dUıecek, yalanım Yarsa ıö1lesln. Ben 
ona ua:un uzun anlattım, P;ri - beyin 
Barb.aroala boy öiçOımete kalkhfmı 
ıöyledim. Demek ki o aapıtmıya bat
lamııta. Buralara kadar geldikten, 
hele o altın küpler, o kGme kime 
elmular ele geçtikten aonra bu &a• 

pıtma ilerledi, bizim bey büıbütön 
detittl. Na yeri, ne glSfQ g8r0yordu. 
Haıin•lerin baıından, o dell avratın 
da yaamdan ayrılmıyordu. Bu gldltle 
baıımııu derde ıokacaktı, bizi kepaz~ 
edip bırakacaktı. Bu akibeti Hzdlm • 
geçen fÜn ılzl çağırıp içimi açtım. 

Siz, ınıek davraodınts, Sapıtm ıı bir 
adamın ı6z0ne kandınız, ilç kadirga 
ıeçlp eline Ytrdinis, " buyurun. dile
ditin yere git,, dediniz. O da yelk•n· 
lerl açtı, ıize allaba 11aıarladık bi'e 
dem•den IUUtUP glttJ. Şlmdi D• 

ta1alanı7oraunus? Yerinde t~dbir 
almıyan ıonunda d6vünGr. Tanrı ooa 
HlAmet; bize de akıl Hrlİn f 

Reialeriıa çofu, ortada atır bir 
hakikat bulunmuına rafmen, Piri 
Beyi lttiham •tmek lıtemiyorlardı. 
Onun geçmtı gUnlerde a-öaterdlti 
bahadlrliklerl. kahramanlıkları hatır· 
layıp adını yine 1aygı ile anmaktan 
kendilerini alamıyorlardı. Likin do
nanmanın batsıı kalması: .. hele dUıman 
tarafından taarruz edllecetl aöyleoip 
dururkea • dofru detildl, Bu Hbeple 
bir baıbuj' Hçmek zaruretini herkea 
hluediyordu. 

Uıun milnakatalar ıoounda Piri 
Beyla belki keıf• gitmit olacatıİıa Ye 

bu oranlayıf dolayııile timdiHk lıtan
bula bir te1 yazılrnamHına, Murat 
Relıin, Amiral d6nünceye kadar 
baıbut tanılmaaına, ihtiyati bir tedbir 
olarak da donanmanıD HUrnıQz botaıı:ı 
dııına kadar açılıp etrafı gözetJeme
alne karar Hrlldf. 

Recep Reb, keadl fikrine bira:a 
uypn dlif me7ea bu kararın HrllmHI 
üsirlne ıordu : 

- Piri Beyi ne nkto kadar bek· 
leyeceğiz? 

Onu aevenlerden biri ee\•ap verdb 
- Gdinceye kadar f 
- Yaya kaldın tatarağHı. O "gitti 

1rlder, d!bi rider, dAbl gider" 1.. 
(Arkası nr) ................................................................ 
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Iıte hnkumetimiz bu noktayı 
nazarı itibara alarak önümüzdeki 
tHrlnde ikinci bir sayım yapma· 
ğa karar vermlttir. Bu aayımın 

önemi birincinlnkinden daha bü· 
yllktllr. Çünkü evvelkinden daha 
kesin neticeler verllp nüfus du· 
rumumuzu daha doğru bir suret• 
te göıtereceği gibi, mukayeııeler-

1 le nüfuıumuzun inklfafının dahi 
tesbitini mümkün kılacaktır. 8 
ıenedenberl nüfusumuz ne kadar 
artmıştır? 

Kadınlar erkeklerden yine 
fazla mıdır ? Nüfusun ekonomi, 
askerllk veludiyet bakımından en 
ehemmiyet:i kısmı olan 20 • 45 
yaıındakilerin nisbetl yükselmiş· 
midir ? Okur yazarları~ faal ve 
meslek sahibi olanların, nisbetl 
8 sene evvele kıyasla nasıldır ? 
Mesleklerin lnkısamında bu müd-
det zarfında ne glbl değiıiklikler 
olmuıtur ? Mesela ziraatta çalı· 
tanlar azalıp, sanayi He m•ıiul 
olanlar artmıı m:dır? 19J5 sa· 
yımı bunun gibi birçok noktalar 
hakkında b:zl tenvir edecek, 
hükumetimizin tedbirlerinin ve 
zamanın Ttirk topluluğunda yap· 
tığı tahavvliJlerin genel bilanço· 
sunu çizmemize imkAn verecektir. 

Sayımın muv ... ffak olabilmesi 
için devletçe lazımgelen blltUn 
tertibat alanmıştır. Bülten, sualler 
ve talimatnameler çok iyi bir su• 

rette hazırlanmış, Avrupadan ge· 
tlrllen bir uzman bunlarda deği9· 
tirilecek bir nokta bulamamı~tır. 
Aıll sayımda yanlıflıklara meydan 
vermemek için, birçok yerlerde 
tecrübe sayımları yapılmıştır. Fa· 
kat bUtUn bu emekler, sayım 

memurları ödevlerini iyi yapmaz· 
lar, halk yersiz b:r korku veyahut 
ihmal yüzünden doğru cevaplar 
vermezse, boşa gitmeye mahkum· 
dur. Bundan dolayı bu muazzam 
işte en btiyllk meauliyet, halkın 

blızat kendisine ve bilhassa mü· 
nevverlerlmlze dUter. Kanuna 
göre nüfuıumuzda okur yazar 
olanların hepsi sayım memurluğu 
yapmakla mükelleftirler. 

Münevverlerimiz kendilerine 
rayım mem"rluğu verildiği tak· 
dlrde, bu ıerefli işe dört elle 
sarılmalı, ve memurluk yapsınlar 
yapmasınlar hepsi, &ayımın ma· 
hlyetlni anlamıyanları bu hususta 
tenvir etmelidirler. Halka anlat· 
mak lazımdır ki, sual varakaları, 
istatistik idaresi tarafından iti•· 
nilir lşlenllmez imha edilmektedir. 
Korku ve telaıa hiçbir mahal 
yoktur. Veaveae yüzünden yanlıt 
ceYap verenler, hem kendilerinin 
hem de yurdumuzun menfaatle-
rin• karıı hareket etmektedirler. 

·······-····················································· lstanbul Asliye Mahkemesi 
ikinci ticaret dalreslndenı Haim 
Eıkenazi ile daTa olunan latanbulda 
Aımaaitında 89 numarada Ebugali 
zade Ahmet arasında mtTcut alacak 
davaıı yenilenerek yapılan muhake· 
mHlnde; Dava olunan Ahmedin mah
kemede mavcut ikametrihına yapılan 
tebliratlarda lkametgAbıaı terk ile 
elln nerede bulunduğu meçhul bu· 
lunmakla bu kerre mahkemece gıya
banda mubailemenin devamına karar 
verilmlt ve kendiı\n• yemin teklif 
ettiğinden uıuliln 402 inci maddesi 
mucibince 20 gln mGddetle gıyap 
kararı lttihaı kılınmıt olmakla muha· 
keaıe günG olan 29/11/986 cuma gtınQ 
uat 14 de yemini eda •ylemek Ye 
keyfiyet mal\kmu olunmak tııere 
illa olunur. (15060) 
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İhtiyat Bankası Nasıl Soyuldu ? 
-6-
Billyorıunuz 

ki, bu delikanb 
aynı bankada me· 
murdu. BUtno 
filpheler babaıı· 
nıo üzerinde top· 
lanınca, zavallı 
çocuğun banka· 
daki mevkii son 

derece aarsıl• 

mıştı. VakıA her• 
kes, ooa kartı 
terbiyeli davra· 
nıyordu. Ezcüm• 
le, Bay Ayırlendfıı teessüfe ıa· 
yan yokluğu esnasında kendi· 
sine vekalet etmesi için gönde· 
rilen Bay F rençe Roborte, kartı 
fevkalade kibar hareket etti. Bu· 
nunla beraber, Robert, bu vazf· 
yet karşısında istifa etmek niye· 
tini izhar edince kimse ıaşmadı. 
Kendisine fevkalade ıahadetna• 
meler verildiği gibi, babası iyi 
olur olmaz da, harıçta bir it bul
mayı vadettiler. Lakin o, sömür• 
gelere gitmekten, uzak illerde 
izini kay bettlrmekten ~ absediyor· 
du. Her halde, Londradan uzak· 
laşmak istemesi kadar meşru bir 
ıey olamazdı. 

Robertin bu durumu da, ba· 
basının üzerinde toplanan şüphe
leri artıracak mahiyette giSrUlU· 
yordu. Demek oluyor dukl, direk• 
törün ~uçlu olduğu ailesince bile 
tasdik edilmekte idf. 

O ise ki, direktör kat'iyen ma• 
aumdull. 

Zavallı, iyHeıüp te ifade ver
miye muktedir olunca, bu baki· 
katın nasıl meydana çıktığını pek 
iyi hatırlaraımz. 

Verdiği izahat gayet açık ol• 
muıtu. Direktör, musikiye fevka· 
IAde düşkündü. O gece yemek· 
ten sonra, akıam gazetelerinden 
birinde Kvins Hol de verilecek 
çok önemli bir konıerin ilanmı 
görmüştü. Birden oraya gitmek 
arzusunu duydu. Evden çıktı, ya· 
ya olarak, Hola kadar gitti ve 
konserin sonuna kadar orada 
kaldı. 

Bu iddia, belki onun kavli• 
mUcerredinde kalacaktı. Fakat 
talih Bay Ayırlendin lmdadına 
yetiıti. 

Konsere girerken, bilet gişe· 
alnin önünde bir ihtiyar kadmla 
nasılsa atışmıt ve idare ile orada 
ki zabıta memuru ite müdahale 
etmişlerdi. Şimdi, memurlar de, 
polis de, sade badiaeyl değil, onu. 
çıkaran şahsı da hatırlıyorlardı. 

Bay Ayırlend, ı6z ıöylemek 
mecalini kendinde bulur bulmaz, 
en önce bu hAdlseyl anlattı. Ve 
o zaman, kendisinden fllphe 
edenler ciddi hayretlere düttüler. 
Diğer taraftan, adamcağız, kendi 
özel servetinin de hesaplarını 

verince, gayet zengin ve iılerl de 
yolunda olduğu anla~ılclı. 

Her halde, acilen OD bin 
liraya ihtiyacı olmuf olsaydı, bu 
parayı, elindeki tahvilatın bir 

kısmını rehin vermek ıur.,tlle bir 
saatte tedarik etmesi itten bile 

değildi. 
O gece, evinden ya:ubanesine 

giden kapıyı kapamamaıını bek· 
çiye tenbih eden, filvaki kendi&( 
idi. Bunu pekAIA hatırlıyor 
du. Zira o gece, konserden 
dönüt bir iki mektup 
yazmak niyetinde bulunmuttu. 
LAkin, Umldinln hilafına, konser 
muoca aUrdüğllnden ve kendisini 
avdette biraz yorgun hJ11eyledi
jlnden bundan bilihara vazgeç-

mi9tl. 
Yolda, otluna raıt ıeldlğl 

Bayan Ayırlend kocaaından 
lstedlAI kadar para ahrdı. 

cihetle, onunla koouıa koouıa 
dönen direktör, eve girince ka· 
pıyı yoklamayı da 11la aklına getir 
mediğini söylüyordu 

Bekçinin, bundan baıka ifa• 
delerin! de kat'iyetle reddetmekte 
idJ. Zira, giiya karısının kendiılne 
bitap ettiii iddia edilen saatte, 
onun Kvlns Holda tatlı tatlı mu• 
dk dinlemekte olduğuna birçok 
ıahltler vardı. 

Demek oluyordu ki, gece 
bekçisi bir rllya görmUıtU! 

Her halde, direktör temize 
çıktı ve hiçbir ıuretle artık taclı 
edilmedi, 

Buna rağmen, Ba1 Ayırlead 
lhtlyat bankası dlrektörlOğtınden 
ayrıldı. Gerek kendi Ye gerek 
karısı, bu it etrafında lUzumun• 
dan fazla dedikodu Japılmış ol• 
duğuna kanidller. Sonra eskisine 
nazaran sıhhati de çok bozul• 
muıtu. 

Bugün, Bay Ayırlend, Sittlng• 
burne'da güzel bir evde otur• 
makta ve bahsesfle, piyanosunun 
arasında vakit geçirmektedir. 

Ben ki, Londrada, itin içeri• 
alnde bulunanlardan 1ıayrl, mese• 
lenin lçyllzünü bilen yegane kim· 
eeyim, bazen : 

- Acaba, Bay Ayırlend de 
hakikate YAkıf mıdr? Diye kendi 
kendime sorarım ... 

ihtiyar artık suımuıtu. Onun 
hikayesini dikkatle, nokta nokta 
takip ederek dlnlemlıtim. V • 
buna kendi hatıralarımı da ve 
özel düşüncelerimi de katarak, 
herifiıı vardığı neticeye ben de 
varmıya uğraııyordum. Halbuki, 
o susar ıuımaz, ben ne diye
ceğimi bilemedim. 

Bir iki kiti, dlrekt6rlln karı• 
smdan tüphe etmiılerdi; fakat 
haksız idiler. Babacan bir ev ka· 
dım olan Bayan Ayırlend, koca• 
sından iıtediğl kadar para alır 
ve çok paraya da ihtiyacı olmaz• 
dı. Üstelik, hıraızlık vukubulah 
iki yıldır, po'.b onu da kocasını 
da takip ve nezaret altında bu· 
lundurduğu halde, ıüphell bir 
hallerini görmllş değildir. 

ihtiyarın çatlak 1esl yine çın· 
ladı; sanki fikrimden geçeni bili· 
yormu~ gibi: 

- Y an'.ıt yoldan yUrUyorau• 
nuzl. dedi. Muhakeme tarzınızı 
uılAh etmek istiyorsanız, benim 
usulümden ayrılmayinız. Ônce 
mUsbet, sarih ve kafi nkaylle 
meşgul olunuz!. 

* [ Sagın okugucalarımızın bu· 
rada durup, bu muammanın 
bağını kendi lt.•ndllerine çöz· 
meğe çalıımalarını rica edt1riz.J 



• .,.ı •edam ... ..._. 
lllllaendlallif ıa.uDlll ._lilfa. 
rma de... ıdltmektedlr. K-. 
ç•er• nald.ttirileo nafta fen 
oblu biauı, bu it için kulla .... 
caktar. 
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Beşeriyete bela olan fareleri imha ediniz .. 

FA H 
Fare zehiri macunu 

SAN Fare Zehiri 
Fare zehiri buğdayları 

Bir parça ekmek veya pastırma veya yağla 
gıdalara ıUrülerek farelerin bulundukları yore 
bırakımr. Ei:haua uçanlar derhal ölür. 

F arelerln bulunduklar1 yerlere Hrplnlz. 
Bilhassa kliçUk farelerle fındık fareleri 
derhal ölUrler. 

25 kuruştur. 25 kuruştur. 

Macun ve Buğday ikisi bir arada 
Bazı fareler buğday zehirinden hoşlanır ve bazıları macun yemek ister. Bazı fareler 1abah 
yediklerini akıam yemezler. Bunun için farelere her iki çe9ldf vermek lAıı:ımdar. Bunun 
içindir ki her ikiıini lıtlmal eylemek çok muvafıktır ve bu suretle farelerin ana, baba ve 
ı:lılleıi muhakkak ve kat't surette ölür!cr •• kokmazlar. iki.af bir arada 40 kuruştur. KAR GiBi Haean depoeu : Ankara, latanbul, Beyoğlu 

9~VAZLATI~ 
ıeeeeeeeeeıeeeeeee•e•e•••e•e•e••••e•••e•ee•••e••ıeeeııeeeeeeeeeeıııııeee .. ııeeeıııeeıııeııııeeeeııeeeeıııı•••••e••e•••••••••e•••••••• .. - ----ıeeeeeıeeeııııııııeıııı 

Kı<~~kek YUCA OLKöNSi.iSELERi llk~q~rla ı~_. ÇAGLAYAN 
Eaki MOLEN RUJ 

Kuvv~tıı bir talim 

( Eıkl 1 N K I L A P ) 
Kuranı, DlrektörU ı NEBi OÖLU HAMDI ÜlkUmen 

heyetine maliktir. RHmi okul!ara muade:eti taadiklldir. Kayıt için 
o\uDabillr. l1te7enlere mufaHal tarifname fÖOderilir. 

berırGn mOrııca ıt 

CeQaloğlu • Yanıkear•ylar oranı - Telefon : 20019 

#'-----------•~ Beşfktaf • Yıldız, Telefon ı 4.2282 _. ______ 1 
_____ • 

l Okullar llneşl Dlrektorllğlnden : 
45 senelik ( ŞemsUlmek8tlp ) 

__.. Herglln Yuva - ilk •e Orta kııımlara Leyli• Nehari Kız ve Erkek talebe kayıt olunur. .._ ... 

--~~~~--~~----------"'!-----------------------------~~~~~~~~---. •• 
Oksürenlere : KATBAN BABKI EKBEM 

RADiO SALTS 
ile çabucak ıeçecektlr. H .. 
men buıtünden bir kutu alı
nız, ve akşamlarl derununa 
kifi miktarda koyacağınız 
Radlo Saltı ile bir ayak ban· 
7010 yapınız. Kat'f bir tew 
davi buluaacak. ayaklarınız 1 
\ıafif llyecek, sancı ve iltkln• 
Ukler zail olacaktır. Botun I 
ecıanelerd• aatıbr. , 

NURBALEM • 

KURŞUN KALEM F ABR1KASI 
Mekteplllerln, MUhendlslerln, Ressemlar1n, Devalrln 
ihtiyacını temin eden her cins keleml yapmakted1r. 
Her kırtasiyecide aatllır. Ecnebi mUmeeslllerlnden 

kat'lyy~" UatUn ve uc:uz olan çeıltl•rl •t•l•d11d1r ı 

801 No. lu 
501 No. )u 

DAGDELEN 
1011 No. lu 

99 ,, 

701 " 
702 " 
901 ,, 

1812 " 
1823 ,, 

Mektepll kurıun kalemi 
1, 2, 3, dereoe ıertllkte rHlm kurıun kalemi 
10 muhteHf Hrtlikto en iyi clnı kurıun ka)elll 
Muaoıoz kurıu• kalemi 
Taıçı kurıua kalemi 
B ve C, 2 Hrtllkt• devair için Kopya kurıun lcaliml 
A, B, C, D, Renkli kop1a kalemleri 
bir ucu kırmızı, bir ucu maTI kalem 
6 renkll kalem 
12 reDkll kalem 

NURKALEM : Türk yapısı, ucuz ve UstundUr. 
NURKALEM : Her TUrkUn elindeki kalem olmalıdır. 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
· Şimd=ye kadar binlerce kiıiyi zengin etmiıtir. 
19.cu Tertip 6. cı Keşide 11 1. el Tetrln 935 dedir. 

Buyuk ikramiye: . . 2 O O • O O O Liradır. 
Ayr,ca :30.000, 20.000, 15.00(), 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

b~heri ( 50.00[)) liralık iki mükafat vardır. 

~ ...... _._._...mws~~ ................ -. ...... 1 
O G U Z D E S T A N ı' ,. Haaeki hasta~eai cildiye ve 

1 zUhrevıye ş•fl 
Cumhurıyet bayramı için Dr 
en giizel ulusal piyeı 1 N • Ü • E 

vezan, Ull sman ren 
VEHB/ CEM _/ Aurupadakl kongradan dönmüştilr. 

TOZU iLE BiLCüHLE 
MU!l'BAIC EŞYA VI 
EDE VATINIZl,BANYO· 
LARINIZI VE SAiRlYi 
VORULHAWSIZIN TE • 
MiZLlYiB PARLATABi· 
LECEGiNiZi NATIAINIZ· 
DA TUTUNUZ. 

BiR 

TURAN 
MAMUL ATI DIR~ 

Denlzyolları 
iŞLETMESi 

AeHteleri ı KaraldSJ KllprGbaıı 
Tel. 42561 • lirkHl MClhlrdaraade 

HAD Tel. 127 40 

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA •apuru 2 Birin· 

ci teırin ÇARŞAMBA ıUoU 
saat 19 da A YV ALIGA ka· 
dar. "6042,, 

Mersin Yolu 
ANAFARTA vapuru 4 BI· 

rinclteırin CUMA ıUnD 1aat 
11 de MERSiN' e kadar. 116090,, 

Trabzon Yolu 
CUMHURiYET vapuru 3 

BlrJncitetrln PERŞEMBE .ıUnU 
ıaat 20 dı HOPA'ya Ka· 
dar. ..609111 

IMROZ YOLU 
KOCAELi vapuru 3 Birinci· 

teırln PERŞEMBE gtınll ıaat 
16 da IMROZ'a kadar. "6092,, 

5 Birinci tefrln Cumartesi ak9amı AÇILIYOR. 

• 
EFTALYA 8ADI 'Beaıeklr BIMEN 

Bayan EFTALYA tarafandu DANSLI ZEYBEK TURK'OLERt 

San'atkAr: HAL 1 DE B 0 Y 0 K G A LA 
Beıtekir BlMEN tarafından kendi eserleri. 

' Saz: Şehrimizin . en maruf n HYimll artiıt Ti 1an'atklrlım. ---~ 

1 

BAYANLAR 

COŞKUN 
manifatura şirketinin taaffyeıfnden b(r an evvel lıtlf ade ediniz. 
Çünkü: Taeflye için Ticaret Odaeının tayin etmı, oldulu 

mUddet bugUnlerde bitmektedir. Fevkallda tenzllAtll 
satı,. Fiyatlar maktu ve ••lif pazarhksızd1r. 

Beyoğlu it Banka11 Kar111ında 

let•nbul B•l•dly••I lllnları 1 
Çocukları Kurtarma Yurduna llzım olan 21600 kilo ekmek 

pazarlığa konulmuıtur. Şartnamesi Levazım mtldOrlUğllnde g6rUIUr. 
Pazarlıia girmek isteyenler 2490 No. la arttırma ve ekıiltm• ka• 
nununda yaııb naika ye 187 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat !> 

makbuz Yeya mektublle beraber 3/10/935 Perıembe ıllotl aaat 
15 de daimi encllmende bulunmalıdır. (8.) "4641,, 

lf- • 
Ketif bedeli 214 lira 16 kuruı olan lıtaabul yırem dlapanHrl 

Çamaıır ve tnkrDk hokka11 yıkama yeri ln~aıı pazarlağa konulmuf' 
tur. Şartname ve ketif evrakı levazım mUdllrlOtllnde g6rlllllr. Pa• 
zarlığa ılrmek isteyenler 16 Ura 65 kuruıluk muvakkat teminat 
makbuz veya mektubUe beraber 3 • 1 el teırln 935 Perıembe gttnQ 
aaat 16 da levazım mlldUrlUğllnde bulunmalıdar. (1.) 11607Z,, 

Yaratmaz! 
Dünyanın en tanınmıı 

kremi olan 

CaJalo!lu Orhan B. apuhmaı Tel.2:1JJJ EY. ı<.a:ıuöy B:.hariye ileri ıokak Tel.679 

letanbul birinci iflas memur
luAundan ı MOfli• Klrup• Dirador
yan itinin yenfleomHİ için alacaklı· 

ların ellerindeki veıikaları ve ewak
Jarı ·n vekil olanların vekiletname• 
lerlle birlikte 10/10 935 pertembe gll· 
olt aaat 10 da memuriyetimiz• gelerek 
toplanmaları lbımd1r. Mtıfliııin dahi 
ııer•d• IH o gOo ve ıaatt• mOracaatl 
••cburidir, (15072) 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
Tafeılô.t ı Galata Poııta kutuau 12:>5 


