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Bir talyan Kolu MağlOD' 
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2()0 Bin A•ker Hudatlartla 

ltalga Ordusu. Bir Mil
yona Bulacakmış/ 

Bii.giilc ltalgan Zıta'/i/ıları Ana/llogtz 
iltihak Ediyor 

lloma 
;Mektubu 

Yüksek 
Bir 

Memur 
Rüı•et Ahrken 

Yakalandı 
Lt.nb.ı PoUıi din, bir rlfyet 

cDnalmefhudu yaptı. Beı bin li· 
rahk bir ....-..ı clrmlmethudu. 
Ve ,POl;1, it tlzerinde 7akaladala 
1UçluJU AdUye7e Yerdi. 

Safhalan ltayh kalab.ahk olaa 
ltu hl..U.Ji anlatahaa: 
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bir ıiıorta p rketi vardır: Daalip 
ıirk•lfr 

Flıtaaı lkk~ b)I ,_k.tln 
heıaplm aı kenc!i h ... p ID&teba .. 
ııılarııülaa. Mec!Cli- 1 evlllıe ince· 
lettirmek karanaı verOtif •• mll· 
teha1111 bu 'karar Gzerine ıfrketin 

t D T aa&1 11 hac\ Jlade ) ......... . ...... ~ .. ...... ., ... .. ..,... .... 

~--..,..ll!IMMl!l.,..a._...._. .......... _.. 
. ] 

Fransa, ltalgaga Karşı 
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Darmagı Kendisi için 
Nankörlük Sagıgor 

Parlı, 3 (ÔZ.ı} - lnsiltere ile 
Franu, dla aktam zecri tedbiri• 
m ... lell •trafmda aalapuflarchr. 
Bualana bqıada, ltalya1a kredi 

açmamak,ham madde aOndermemek 
ıibi uaalar vardır. A1nc:a. bu iki 
clwlet ltalyaya paral Yermem.,ı 
ele tuhhlt etmltlwdlr. 
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(Halkın Sesi] 
Hayvan Sergisi 

Hakkında Ne 
IJüşünügorsunuz? 

DOn, Ediraakapı emldik aJurla• 
randa, baytar dlrektörlOtll taraf ıD• 
dan hazırlanmıf olan hay·.an •er• 
giıl açıldı. Sergide, en iyi yetJtti· 
rllmlı kıaraklana, ineklerin• laay
vanların aabJplcrlne mDkifatlar 
nrildl. Bu USrenl açan ilbay Mu
hiddin OıtOndat, çok memnun ol• 
du, ve gelecek 1ıl, belediye bütçe· 
sinden b~yvan aabiplerine verilmek 
Oure 2000 lira ayırtaca~ını vadetti. 
Bu mOnaHbetle dün bir muharrl• 
rlmfz raatsra!dJklerl lrim1elerl• bu 
sergi etrafında giSrOımiJt n onla
rın bu buıuıtaki .otalealaruu nı
renmek Jıtemittiı• AJdı~ı cevap• 
ları aıat17a 7azıyoruıı 

~ 
Mahmutpa,a, manifaturacı 

Hayri: 
- Haynnlar birçok hizmetlerimizl 

görürler. Me1ell içlerinde öyleleri vardır 
ld, her bir taraflarmdan ayrı ayrı 
ı•klllerde iıtlfade ederl.s. E.kl atala· 
rımız bayvan1ann, btlha1aa beygirlerin 
kıymetini çok iyi l:ıflirlermif. Hatta 
oaların b• luymet biliılerlnl g8ıtereıa 
meıhur bir darbıme1el Yardır: •Atını, 
anadınr, ıilüını kimaeyo emniyet 
etmeJ. duler. Fakat maale11f, Hlma· 
7el Haynaat adıada bfr Çemlyetin 
mevcudiyetine raQ'mea, hayYan mu
habbeti cok ıaalmııtır. 

Bu itibarla, bu sibl sergiler çok 
7eriado n çok faydalıdır. Bunlnrı 

ııklaıtırmak, mnklfatları çotaltmak, 
Ye bu suretle do ha1na muhabbetini 
1eaiden diriltmek llsımdırl 

* Rıhbm tlrketl, başkltlp Zlyaı 
- Hayvan 1ergileri bittabi fena 

detil. Re.im Hrgiıl, kumaf Hrriıl 
pabuı; Hrflıl, dikit acrglıJ hulasa 
ıu n7a bu, aerıeyla Hrgiıl oluyor 
da hay.an HrJriıl aiçla olmasın. 

İyi hayno y•tlıtlrenlore mlkGfat 
Yerlllıt de fena doitil. Bu mbaebetle 
hatırıma blrıey l'elfyoı ı Senede bir
kaç defa da, çocuklarıaı iyi retlıtiren 
fakir analara mGklfat vermek lmkii· 
nını hazırlatmak. 

O takdirde hem analar, çocukla• 
J'Jna daha bakmıya tefYİk edilmlı 

i acaklar, hem çocuklar biraı daha 
'b rpelanmaktall kurtulacaklar, hem de 
vcrl.ecek para n. fakir birkaç alle
nin bazı lhtlyaçlar ını defetmek imki• 
nıoa k11vuıacaklr.r. 

Evkaf1 Camileri Tamir Ettiriyor 
Kışın yaklaımaıı doJayısiyle, 

evkaf idaıeai, hayır binaları ile, 
camilerin, kurşun, pencere ve sıva 
gibi tamirJerJnl yaphrmağ'a haı· 
lamıştır. Şimdiye kadar ukcnder 
paıa camlinin- kurıunlan bitiril· 
miş, Teıvikiye ve Beylerbeyi ca• 
mil rl de bitirilmek üzeredir. 
Teşvikiye ·camilnin önU, yeni bir 
şekilde tadil o'.unarak, glizel bir 
bahçe halino getirilmfttir. 

Uk Okullarda Yarım Tedris 
Usulleri Tatbik Edilecek 
ilk okullarm kayıt itleri geçen 

pazartesi günü kapanmıfb. Fakat 
hala bir çoklarına, bir hayb ta· 
lebe ba,vurmakta, bunlarm yer• 
leştiriJmeıi mümklln görülmemek· 
tadlr. 

Açılan bir çok şubelere rağ· 
men, her smıf tamamen doludur 
•e birçok mıntakalarda da yarım 
tedr:a usulleri tatbik o!unacaktır. 

[~~ 1 1 ( ( Ollnlin TarlhtD •::::: -----B:ZE!-------~-~-----.. - Bir iki 
Yalan Yere Şahitlik r---2-o_ı_ık-te-,-,-in- Satırla 

Dün Mahkemede Bir -
Anne Tevkif Ettirildi 

Pazar Genel lttaiyecller Bayramı Yarın 
Havaların yağıtlı gltmHi dolayıalle 

Nüfus Sayımı tehir edilen ıtfaiyeciler bııyr• m yarı• 
GünU 1aat Qçte ba1lıy3cak ve gece • abalaa 

S kadar dnam edecektir. GnndGz •• 
ayım ve kontrol memurlufıı 

ulaaal bir ödevdlt. Bu ödevi ını l'ece törn programı başka baıkadır. 
HH n öoımle yapını&. Geee yapılacnk ıenliklere Halk d• 

L _J iftlrak edebilecektir. 

Dun Ağirceza mahkemHiode 
dikkate ıayan bir muhakemenin 
duruımaıı yapılmıfb,r. HAdln 
ıudur: 

•••••••••••-.--•u••••••••••••••••••••••••••n•w•n--•••• ••••• -.... -.... -aıı-.-.. -.. -... -.. -.. ---------.. -------.---· * Jf- Jf-

Elli yaşlarında bir Madamın 
Koç.o nam1nda bir oğlu, V aalllkl 
adında da bir kızı Yar. Bu kız, 
Trikof adh bir gençle nl,anlı .. 
Fak at kızın ağabeJlal Koç o bu 
itin aleyhinde .• 

Bir akşam lld kardeı bera
berce dola9ırlarken karplarına 
Trikof çıkıyor, genç kılla konuı• 
mak ••teğlol glSıterlyor. Ba yüzden 
Koço llo Trikof ara1ında aytıtma 
başgöatermiştir. Birdenbire asa• 
bileıen Koço, belinden tabanca· 
aım çektlğl gibi Trlkofun Uıerlno 
doğru boıallmıı, Trikof yarala
narak yere aerllmiı Ye ölmilıtUr. 

Dlin Ağırceıada dnruı asına 
baılanan Koçonun bu ilk muba· 
kemealnde suçlunun ilk tahkikat 
enakı okundu. Koço Müstantik• 
liğe verdiği lladede hAdiseyl 
aynen anlatmııtı. 

Fakat mahkemede bu ifadeyi 
deaiıtirdl ı 

-
0 Trikot bir bıçak çekerek 

llzerime a ldı.rdı. KendJml mOda· 
faa etmek mecburiyetinde kaldım. 
dedi. 

Bundan ıonra durutmaya bir 
kadın çeğnldı Te ıahltlerin ifade 
..erdikleri yere ahndı. Ağırceıa 
bqkanı ıordu: 

- Sen ıuçlua1111 auitln. 
- Ana.uyım. 
- Şahitlik edip etmemekte 

aarbestsio •. Nasıl lıtorıin? 

- Şahitlik edecetim. 
Anno, ayağa kalktı ve dedi ki: 
- Bir akıam oA"lum eye geldi 

vuruldum; dedi. Tlrikof da nmıl· 
muı. Kızım eYde bayıldı. 

Kadmm yalan ıebadette bu· 
lundutu anl11şıldığından mnatan· 
tiklikteld ifadeal okunmıqhır. 

ifade okunduktan sonra hl· 
kim ihtar etti ı 

- Bak mtlıtanlikllkteld lf a· 
den batka. Yalan söyleme. 

- Yalan ıöylemi7orum efen· 
dim. 

- T okrar ediyorum ; dotru 
ı~yle.. Yoksa teYklf odecoğlm. 

- Baıka bilmiyorum. 
Genel yar HYaman ayağa 

kalktı: 

Bu kadının tev,kilile mOddel• 
umumiliğe gönderilmesini laterfm. 
dedi. 

Yarım dakikalık bbı mlb:ak_. 
rt.den sonra mahkeme kadmm 
tevkifine karar Ycrmiı ve kadın 
bir jandarma refakatinde mahke• 
meden çık&rılmııtır. 

Durutm• da baıka şahitlerin 
dlnlınmeai için baı ka güne bıra• 
kaldı. 

. 28 Senodenber! 3700 talebe yetlıtlren "(TQrk kadınları biçki yurda) dGa, 
Dı,.anyolundald bına•ında 82 nci Hr•lılnl açmııtır. Bu yıl meı:uD olan 73 tı
leb~nin çok güzel •aerlerlllden teıüknt eden Hrgl fOk wtbeldi.r, Yukarıdaki 
rHım buıene mezun olan ~enç kı.1larımnı göatermekt~dlr. 

ltalya ile Alış 
Verişimiz 

ltalyanlar Piyaıamızdan 
Yemlik Hububat Alıyorlar 

ltalyan • Habeı ihtilAfı baıla· 
dağı zamandanberi ftaJ1anlar Tür
ldyeden fada zahire almaktadır. 
Şimdiye kadar alıou en fazla ıcy 
bakla idi. Şimdi de yemlik huhu· 
bat almıya Ye kepek mUbayaaaına 
baılamıılardır. 

Fifüıtln de bizden fula miktar
da elma almaktadır. 

Yangm Başlangıçları 
1 - Ungada manav Arlflo 

kulabeainden yangın çıkmış, bir 
kııım eıya yandıktan sonra ıön· 
dUrUlmliıtUr. 

2 - Oımanlı Bankaaı baca• 
ıından ateı çıktıj'ı görülerek yal"" 
dıma koşulmuf bunun mutfakta 
yanan fazla ateften çıktlğı anla· 
ıılmıştır. 

3 - Çarııkapı Iskenderboga• 
zında Sa.niye kadının evinde ça· 
maşır yıkanırken kaplamalar tu· 
tuımuşıa da hemen ıöndUrUI· 
mllttllr. 

Hayvan Yetiştirme lşlerl 
Ônlimi\zdeki yıldan ltlbann, 

lıtaobul ilbaylığı içinde yetJşen 

cinsi kısrak ve atlara mahsus bir 
yarlf tertip edllmeai dütUnUlmek· 
tedir. 

Ilbaylık baytar direktörlUA"U, 
bu iş için ıimdldeo hazırlıklar 
görmekte Ye hayvan yetittlrme 
lı:ni ıa .Ab etmek çarelerine bat 
yormaktadır. 

I Okullarda Talebe 
Çokluğu 

Bu Yıl lstanbul Liseıine 
1600 Talebe Yazıldı 
Kültür bakanlığmm omrf Uze

rino, Orta okul ve liıelere baı· 
Yuran bUtUn talebe yanlmakta, 
fakat bunların yerlettlrilmeifode 
mütktllat çekilmektedir. latanbul 
Jiıesinin 9 ncu sınıfında eYvelkl 
gUn açılan ıube derhal dolmuı 
ve mnracaatlorin arkası hala gel• 
memiıtir. Bu yıl yalnız latanbul 
lisesine yazılanların yekunu 1600 
ıU geçmiıtir. 

Bu it için, bakanlıktan yeni 
btr karar beklenmektedir. 

Bir KHylU Araba Tel<erleklerl 
Alhnda Can Verdi 

Ömerli • Şile ~· o'.uoda acıklı bir 
kaza olmuştur. Bulgurlu köylln· 
den Mehmet oğlu Aziz adlı bJr 
gencin kafası araba tekerlekleri 
altında ezilerek canYermiıtir. 
Facıa ,öyle oJmuıtur: 

· Aziz ökUz arabaslle Bu1gur
ludan geliyormq birdenbire kar· 
şısına bir otöblli çıkmıf. Öküzler 
UrkUnce araba uçuruma yuvarlan• 
mış. Aziz bu sırada arabanın 
altında kaimıı Yo ürken öküzler 
arabayı ıürUklerken de tekerleldor 
kafasından geçerek ezmiıtir. HA· 
diaenin tahkikatına Beykoz jan
darma kumandam Teyfik Domlr 
o\koymuştur. 

Eşeğin Tekmesi 
Akıarayda Horhor caddesinde 

Hüseyin oğlu AIAeddml •tek tek
meliyerek batından yaralamııtır. 
Yaralı hastaneye kaJdanJmııbr. 

Paa•r Ola M•••• 8. Diyor Ki ı 

Halkevf nde Spor Salonu 
Yepıhror 

Halkev'l blnu·na modern bir ıpor 
ıalonu yapılacaktır. Projesi glhel 
hD'atler akademl•lade hazırlanmak• j 
tadır Bura7a 60 bin lira ıarEodilecelc 
paruını belediye verecektir. llS bSA 
llraaı Hrilmiıtir. Geri kalan kıımını 
da dört aenede ödeyecektir. 

* « * 
SelAnlk Sergisinde Mallar1mı::; 

Beyenlldl 
SelAnik ıerglıinde teıhir ettitf mlı 

mallar pek beyenilmiıtir. Bu mallarıg ; 
aQmuneleri, fiatfarı ve ihraç ede• 
tllccarların adresleri istenilmektedir. 

* lf- Jıf. 
Londra • lstattbul Yolu 

Turizm kongreıine İft irak ede9 
marabhaalarmız dönmUtlerdlr. Kongr' 
Yugoılavyaya kııdar bltmiı olq 
Londra•laatenbul yolunun Yugoa\av7~ 
Türkiye kısm ının da bir an evYOI 
inıası temenni•lnde bulunmuştur. 

« iır -tr 
Slnopta Çar,af Yasanı 

Sinop, 2 - Sinop uray l<uruma, 
kadınlann çarıaE giymelerini ya11k 
etmlıtır, 

* ,.. « 
Kaymakamlar YllAyette 

iTonlandtlar 
Genel nllfua a yımı hazulıkla'1 

tamamlanmıı gibidir. Dün Kaymaot 
kamlar Villyette toplanmıtlsr Yt 
yapılan tılerl gfü:den geçirmlılerdir, 

,.. ,.. « 
Dört Kumarcı Yakalandı 

Abdi, Suphi, Şefik, Halit adlarında 
dBrt kiıl Fatih kahvelerinden biriad• 
bmar oynarlarken yakalanınışlardıre 

« .. 
Emniyet Dlrekt6rlü1Unde 
Emniyet Direktfirl6ğ0 birinci ıubet 

mQdOr munini Sadullah, VekAlet 
lmrlne ıılınmıtbr. 

* * * Yeni Halde 
ikinci teırJnln on beılnden aonra 

limon, portakal ve mandalinanıa 1 
toptan satıılnrınan 7enl hal binasında 
yapılması kararlaıtırılmııtır. 

.. « • 
Üniversitede Dersler 

Bu yıl, eylill devresinde imtihana 
l'lren Ün'veuite talebeainin kazan• 
dıkları numaralar, ancak dftn kendi• 
lerbae teblit olundutuDdao, bazı fa• 
kClltelerde de11ler b• nbah baıhlJI• 
bUmiıtir. 

lf- * ,.. 
Orta Tedrisat Kadrosu 
Bakanlık tarafından dCln gönderi• 

len orta tedrlaat kadroıu, derhal okul~ 
lata teblit edllmiljtir. 

,.. « • 
Evkaf Kayıtlar. 

Şehrimizde bulunan, cvkı:fa ai\ 
idare ve eYkaf kayıtlarının Ankaraya 
nakledilmesi kat'i aurette kararlaıb• 
rılmıfhr. Bu lıio en kın zamandi 
yapıl maaı için, hazırlıklara ba,lan• 
mııtır. • « ,.. 

Hukuk FakUltesl 
Hukuk fakulte1inln ameli kurlarİ• 

le, 1emin rlerine ikinci teırinin 15 in• · 
d~• itibaren baılanacağı talebelere ı 
bildirilm·ıtir. ~ 

- Hasan Bey .• Sizin gazetede 1 ... Demek artık köylerde de l ... Köylüler de s~ylevler, d_i· ı ... Ve blSylollkle kHylünUn 1 Hasan B. - Çok güzel Bayım: 
ekuc'um. Köylere d• radyo ko- boparl6r görDltcok... " yovler, vaJılar dlole)'•cekltr.. kiıfaıı da radyonun ııığmdan Fakat 'u lstanhul radyosuna da 
nacakmış. feyz alacak. değil mi? bir radyo koysalar bari l .• 
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e Avrapada 
Yeni Bloklar 

e Tarih bir tek•rrürd4r 
e Bir Der• 

Avrupada 
Yeni Bloklar 

. -
ltalya • lngili• anla9mazlıtı, 

Anupada yeni blokların tee&all· 
ıUoe sebep olmaktadır. Şimdiye 
kadar Avrupa itlerine doğrudan 
dağruya karıımak latemeyen in· 
glltere, Haheı meaelesl mtinase• 
betile Akdenlzde vaziyet almıya 
mecbur olunca, A•rupa milletleri 
karıısındaki durumunu da teabl· 
te mecbur oldu. bter tıtemeı 
Franıa tarafına gıçti. Fransa da 
bu fırsattan iıtlfade ederek in· 
&lltereyl daha aağlam bir ıeklldo 
kendisine bağlamaya teıebbUı etti. 

Fakat Italya, Franaamn da 
kendisini yarı yolda bıraktıiını 
görUnce kendiılne yeni ıiyaai ar· 
kadaşlar aramıya koyuldu. Muıo· 
llnl .. beni muahedeleri bozmak 
lıteyenlerln ıafına atıyonunuı,, 
diyor. 

Hitler bu 116zll iıltlnce derhal 
harekete ıeçti. Polonya, Maca• 
ılıtan ve Italya aratnıda bir blok 
YUcuda ıeürmeyl dll9tındU. P~ 
lonya ve Macaristan ıaten böyle 
bir anlatmaya razı bulunuyorlar• 
dı. Aralarına Italyayı da alınca 
orta A nupada sarih iki blok te• 
e11Us etmlı bulundu. 

Şimdi bir tarafta lngiltere, Fran• 
ıa, kllç.Uk antant devlıtlerile Ruıse 
ya, öte tarafta, Italya, Macarlatan, 
Polonya, Almanya ye belki de 
Bulgarlı tan. 

Bu Jkl taazıuv arbk gllndın 
ıUne elle tutulur bir mahiyet 
almaktadır. 

Cihan harbinden enel de Av· 
rupa devletleri böyle bloklara 
ayrtlmıılardı. 

Müşterek menfaatlere dayanan 
bu blokların teeuOsU Avrupada 
yeni bir harbi yaklaıtıran Amiller· 
dın biri olacakbr ve bu suretle 
tarihle bir tekerrUr daha kayde
dllmiı olacakhr. 

)f 

Tarihte Bir Tekerrür 
1914 harbinden bir ay evnl 

A\'usturya lmperatoru Franıuva 
Jozef, ıulhten bahseden bir be· 
7anatındaa 

- Biz herıeyl dUtOndUk, her 
ııyJ hazırladık, her şeyi yaptık ., 
demittlr. c 

Bir hafta evvel de Italya baı· 
Tekili bir nutkundaı 

- Herı•Y uzun uzadıya dllıU· 
ntllmttı, her ıey hazırlanmıı her 
l•Y yapılmııbr. 

Diyordu. 
Tarihte bu kadar benzeri! te• 

kerrllr pek eı görllnttr, ... 
Bir Ders 

Buyuk hAdlseler, bUyOk felA· 
ketler, ve mllıtorok tehlike kar• 
ıuunda bir milletin nasd tek cep
he olduğuna bu defa lnglliıler 
ıtizıl bir mlial daha glSaterdiler. 

lngiltere ile ltalya anlaşmaz• 
lıjı tehllkell bir tekil alınca ve 
Akdenlzde iki taraf ku•ntlerl 
toplanmıya başlayınca, o gllno 
kadar bllkiımetin harici siyasetini 
beğınmiyen muhalif gazeteler 
bile derhal hUkftmet tarafına 

geçtiler ve r 
- Hllkumetin ılyaaeti doğru 

•e yanlıı olabillr, fakat lnglltere 
dalma haklıdır, dediler. 

Derhal hükumetin dıt sıyaıa· 
11nda safa girdiler. 

Tcabmda muhalefet etmesini 
bildiği gibi aafa glrmeainl de bilen 
mlllet dUımandan korkmaz. 

,. r 
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Hayat bir topaç gibidir. Fırlatıld1j'ı andan itibaren 
döner, döner. Nihayet yorulur, yavaş yavaş hızını kaybr
der n ıöner. Topacı döndüren çocuk, onuu ııönecegi ni 

• ıörlir görme& kamçılar. Topa9 yeniden hızlaoır ve yenid 
ıürııtle dlinmeye baılar. Her kamcı onu canlandırıp htLı 
kete getirir ve ölmHine mani olur. 

Bizim de hayatımıı başladığı andan itibaren döneı 
Zaman zaman bir haıtaLk, bir beıibinlik, bir mağlubiye 
onu ıöndilr8r gibi olur, ıonra blr kamoı onu tekrar can
landırır ve tekrar hareket• ge9irir. 

Topaota olduğu ıibi, hayatta da kamçının teşvik edic: 
tokadına ihtiyaç nrdır. FelAkotier bu kamçı va.zife•ioi göriı 

Fe1Aket görmemiı adam, tecrübe1i az, bum adamdır. 

.... --•;::a:: 
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Türkiye 

Yugoslavya 
Doıt Elçi Aramızdan 

Ayrılıyor 
YugoslaYyaoıa Ankara Elçlıl 

doktor Miroalav Y ankoYltch'ln 
Tllrklyeden ayrılacağını teeaaüfle 
6ğrındik. rseflr baıka bir memu• 
riyetı nakledlJmfıtfr. Aramızda 
bulunduiu eınada Dr. Y anko• 
vitch'in, yorulmak bilme1en faa• 
llyetl 11ayeslnde yeni bir iDvenlllr. 
doatluk ve karıılıkla aay~ ha•aaı 
yaratılmııhr. Doıtluk ve ittifak 
andlaıması, tecim anlaımaıı Ti 

Balkın antantı paktı ile hukuki, 
ekonomik ve tecim alanlarında 
yapılan endlaımalar ıllıllııl, iki 
Ulke arasındaki ilgilere Yerilen 
yeni gidlıln parlak ıonuçlara ve 
dellllerldlr. 

Etiketsiz SUt 
Satılamıyacak 

Snt talimatnamesinin tatblkına 
baılanmııbr. Bu haftadan itibaren 
etlketılz süt 1atanlar ve ıUtlll 
maddelerin imalinde bileye teve1· 
ıtll edenler hakkında ılddetll ce• 
za1ar nrllecektlr. 

Tnllmatnamenfn ahır YI paatö• 
riıe lılerl için lAzımgelen aletlerin 
getlrllebilme11I için bir mtıblet Ye• 
rllecektlr. 

Bir lfçinin Eli Kesildi 
Gazhane fabrlka11 lıçllerlnden 

Vanh Reaul ojlu Mehmet elini 
makineye kaptırdığandan Balat 
haataneaine kaldırılmııtır. Haata· 
nede görülen lllıum Uzeırine Meh· 
medin aağ eli bileğinden k11ll• 
mlıtir. 

ikinci Bir Araba Kazası Daha 

ftportada satılan çavdar 
ekmek feri 

Hiyleli Çavdar 
Ekmekleri 

Çavdar Ekmeklerine De 
Etiket Konacak 

Istenbulun birçok 1emtlerinde 
çavdar ekmeği aatalır. Bu ekmeği 
EminönUnde, Balıkpazarında li• 
portalarda ıatan seyyarlu da 
vardır. 

Çavdar ekmeği ba7.ı hastalık· 
larda ilaç olarak da kullanılmak· 
tadır. 

intibah Hanında 
Şüpheli Bir Ölüm 
Dün Müddeiumumiliğe 

Bf r ihbar Yapıldı 
Karıköyde intibah hanının 

merdivenleri baıında ağar yarah 
olarak bulunan Ye hüviyeti de 
anlaıılmıyan yaşlı bir adam evelal 
ıUn Sen Jorj hastaneıindo ölmUş· 
tU. Hancılar bu adamın hasta 
olduğunu ve hanm ikinci katan· 
dan ayağı kayarak kazaen yere 
dUıttığOntı söylüyorlard1. Nöbetçi 
mUddeJumumrsJ Şefik öJOmU şüp
heli gördllğU lçin c11edl Morga 
kaldırmışh. 

DUn ıaat f 1 dı bJr ıabıı mUd· 
delumum: Hikmete müracaat ede· 
rek bu adamın kendi kendine 
dllımediğinl Ye hanın odac111 ta· 
rafandan aıağıya atılmak ıuretile 
yuvarlandığmı, bunu da iki kiti· 
nln gördüğUnU ve fakat odacıdan 
korktukları için söylemedlklırlol 
lh bar et mlş,lcap ederse ıahltlerl 
de MUddeiumumtliğı geürebllec .. 
ğini bildirmiştir. 

Bu ihbar üzerine MUddelumu• 
m1 muavini Şefik dlln geç vakit 
hana giderek tahkikata elkoy· 
muştur. 

Otomobil Kazası 
Şoför Haaanın 3526 1aydı 

kamyonu Erenköyde yol ameleıl 
Rizeli Yusufa çarpmıı, adamcağı· 
zı başından •e muhtelif yerlerin· 
den yaralamııtır. 

····························································-diye doktorJle zabıtaibelediye 
başmemuru Emin tarafından ııkı 
bir kontrolden geçirllmlıtir. la
tanbul tarafında, Kadıköy Ye 

Üsklldarda çaYdar ekmeği yapan 
fırın yoktur. 

Belediye çavdar ekmeklerinin 
altına da diğer ekmekler glbJ 
fırın etiketi koyduruJma11nı ta11ar· 
lam akta dır. 

Herkesin 
Ağzında .. 

~-------- Ek· Ta -
Herkesin ağzında.. 1 
Ne? Habeı • ltalyan vazgeç· ; 

tisi mi ?. Hayır ? Hocalarmı bak• 
lıyan talebe mi?. O da bayii' 1 
Belediyenin aUtçUlere bakamadığı 
mı ? .. Hayır, hayır, bayır 1. 

Ne ya ? Amerikan sakısl 1 
Mübarek öyle de yayıJdı, dal 

budak aaldı ki, kırk yıldır teın• 

imişiz aanki ! Bir vakitler, mlık 
gibi kokulu damla sakızının yıttı· 

tlği bölgeler elimlıde iken, mini 
mini toprak teıtiler içerisinde akta 
dUkkAnlarım sUıleyın bu mataha 
dönUp bakmazdık bile. Şimdi, 
bUyüğümUz de, kOçtlf tımDz de, 
kızımız kızammız, bayımıı baya• 
nımız.. Hepimizin atzmda bir 
ıapırtıdır gidiyor 1 

En yaıh baılı, akdh ulu 
olma.ııı IAzımgelenlerlml:ı, Sıy• 
rık mahalle kılları glbl, eyde, 
ıokakta, ile gllne karıı it batın• 
da: Çık, çık ta çık çık, habre ha 
gev:ı 1r•tiriyorlar. 

Nereden alııtak? AhlAkımııa, 

muaşeret adabımıza, 1&ygı duy• 
gularıınıza kasteden hangi eli 
kara 11oktu bu memlekete bunu? 
Amerikadan, alacak, taklit edı· 
cek başka ı•Y bulamadık mı? 

Eıkiden, sakıı çiğnemiye ISz.,. 
nen erkeık çocukları: 

- Kö11e olursun, ıonral diye 
korkuturlardı. 

Bugün, moda icabı, suratımız· 
dakl fazla tüyleri kazıyıp ta cas
cavlak gezinmeyi Adet ıdlndiğl
mlı için bu korku da kalmadı. 
Fakat saygı da mı, zarafet kay
ıusu da mı kalmadı? 

Durmadan çenealnl 01natan 
bir adamın ciddiyeti, efendiliği 
n.rede kalır? Herhangi btr mac
Uıte ağız ıapırdatarak, karı11m• 
dakllerln zevkı Hllmlal rencide 
eden bir klmıenln, baıkalarındaa 
1aygı beklemlye, aayp lıtemeye 
yUzU olur mu? 

Her halde bu çlıkla H iğren~ 
lbtilA}'ı beğenmlyen ıalt hın 
delilim, Bir yerden bu Sakıı 
hakkında bir mektup aldım, neı• 
retsem ıaıarıınız. Neyleyeylmkl 
aahibl izin vermiyor. Onun 
hesabına, bu daYaDID Müddeiu• 
mumiliğlni işte ben yapbm. 

Biraz ağır ıöyledlm amma, 
ne yapayım? Benim atzımda ıa· 
kız yok! .............................................................. 
GUmrUkter Müsteşarı Bugun 

DoDu illerine Gidiyor 
Gümrükler mUıteıarı Adil bu• 

gUn Cumhuriyet yapurlle Trab
ıona gitmektedir. Dolu Ulerind• 
bir ay ıüren teftftler yapacakbr. 
Trabzonda TUrk .. lran hudut 
gümrüğü işleri ile ve Iran· Trab
zon transiti meaeleai ile de meıgul 
olacakbr. 

iki Sabı kah Arasmda 

Şaban oğlu Recebin yUk ara• 
ba11 Şehremini Mimaracem ıoka• 
ğından hızla geçerken yol Uıtllnde 
oynıyan 8 yaşında Bedrlyeye çarp-
mıt, kızcağızı muhtelif yerlerinden 
yaralamıthr. 

Son zamanlarda içinde çavdar 
unundan bir zerre bile bulunmı· 
yan birçok ekmeklerin piyasaya 
çalitığı hakkında belediyeye tiki· 
yetler yapılmıtbr. Bunun üzerine 
belediye ekonomi direktörlüğü 
tarafından tahkikata başlanmıı 
çavdar ekmeği satan fmnlar te~~ 
bit ettlrlJmittlr. 

Beyoğlunda çavdar ekmeği 
çıkaran btı fmn Beyoğlu bele· 

iSTER iNAN iSTER 

Sabıkah Şemsi . fle 1&bıkalı 
Beyaz Nuri Keaercllerde kaYga 
ederlerken Şemsi bir muşta ile 

l Nuriyi başından ebemmlyetll ıu• 
rette yaralamıştır. 

Bununla beraber sıhhat lıHe 
llglll olduğu için, belediye muh
telif semtlerde bu adla satılan 
ekmekleri de kontrol edecektir. 

İNANMA! 
'1Kurtuluıta otUl'an 11 yııında İzzet, yanında bir 

arkadaıı lle Kurtuluı deresine inmişler vı dere iolnden 
kestikleri kur11un borulan orada bir lebleblciye götüre· 
rek eatmak istemitlerdir. 

Oflunun hıraızhğa ba1ladıf1nı haber alan b•ba, be· 
men Jeblıbloiye ıitmig ve oiluuun ılinde kurşan 

borularla 7akalamk1, derhal poliH göUiruekı 
- Oğlum İzzet dereden çaldığı kurıun boruları 

1atıyordu. Hırsızlıja başlıyan lıztt vı arkadaıı haldma
da takibat yapılmaeını ilterlm. 

Dtmiıtlr.,, 

iSTER iNAN iSTER iNANMA 1 

Kurşun Hırsızları 
Sabıkahlardan Siirtli aeyfl llı 

arkadaşı mabmudun yine 1&bıka• 
lılardan k<iır hakkının evinde kur· 
ıun sakladıkları haber alanmıf, 
yapılan araıtırmada Hakkının ya• 
tağı altında 118 kilo J&urıun 
yakalanmııtır. 
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HAHKEHEJE.RDE, 
GöQoükLE~j M iz 
Şahitler. 
Suçluyu 
Tanıyamıyor 

HAdlae bir tramway arabıı.un• 
da aeçiyor.. F atib • Harbiye ara· 
ıında iıleyon Tram•ay Sultanah· 
met durağına gelince arabaya 
yeni bir yolcu atla1or. Biletçi 
Hatan HUseyin: 

- Bilet! •• 

Diye gencin önftne yaklaıınca 
yeni yolcu: 

- Şurada ineceğim!. Diyor. 
Fakat Tramvay Slrkocl lıtaıyo· 
nunu da geçliil halde yerinden 
bile kımıldamıyor. Bu ıefer bllotcl 
dayatayorı 

- Ya bilet alınız, yahut 
ininiz! 

- Benden bllet almakla zen• 
aln mi olacaksın? 

- Ben vazifemi blllrim. 
- Vormlyorum. 
- ininiz &yleyae!, 

Haydi bir kavga!. Genç bilet• 
çinin Uıerlne atılarak ıille, yum· 
ruk yağmuru yağdırmaya başlı1or. 
O kadar ki Emln&11Unde hadiaeyl 
gören bir polis memura ka•ga
cıları gftç halle ayırabiliyor. 

Şimdi bu hAdlsenlo duruıması 
birinci Sulh Cezada yapılıyor. 
Bilet me u Hasan H üseyin tabli 
davacı. Emin adında bir ger.ç 
do maznun.. Fakat itin asal tuhafı 
nereıl blliyor mu9unuz? Hakiki 
ıuçlu belli değili. Vakla maznun 
olarak Emin adında bir genç var 
amma, suçlunun o olup olmadığı 
hakkındaki ifadele değiılk ••• 

Hakim ıahltlerdon blr tanesine 
aoruyor: 

- Bilet. memuruna karıı ıe
len bu genç midir? 

- Blrıey diyemem efendim •• 
Bolkl bu, belki değili. 

Diğerine soruyor. O da 161le 
diyor: 

- Benzemiyor değil. Fakat 
benim gördOğl\m bira• daha 
kııa boylu Ye blmazca idi. 

- Ya ılı ne derılnl:ı; Ba1 
Poliı? 

- Kat'iyen deifl efendim!.. 
aralannı girip ayıran benim; ta
nımaz mıyım!. Fakat davacı ayak 
diriyor. 

- Bu, efendimi. Muhakkak 
bul. Aldanmıyorum .• 

Suçlu bu iddiayı ıöylı kar
ıılıyor: 

- Bir yanlııhğa kurban gi· 
decoğim ofendim; benlm biç bir 
ıeyden haberim yok!, 

Bu dava benllz netfcelenmedl. 
Daha bir kaç ıahJt dinlenecek. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gece n8betçl eczaael•r ıanludırı 
Alemdar (Etr el), Beya11 t (Ceail), 

Şebzadebaıı (İbrahim Halli), Fe
D•r (Htbameddin), Akaarly (Sa· 
nm), KaragGınrlilc (M. Fuat), Kadı· 
köy (Sotraki n Üçler), OıkOdar 
(imrahor), KUçtlkpaaar (Y orgi), 
Snmat1a (Rıdvaa) Bakıık8y (HHAI), 
Beıiktaı (Recep), Sarıyer (Nuri), 
EmlnönG (Mehmet Kaıım), Şiıll 
(Dimitri), Beyoflu {GarJll, Limon· 
clyan), Galata (A1rt lttil•t), Şeh
remini (Nbım), Ha1ldS1 (Halk), 
Kaaımpaıa (Merkez), BüyD.kada 
(Şinasi), Heybeli (Yua•f). --
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Ostü Saat 13 De Bitecek 
lzmir, (Özel) - Genel nllfuı 

ıayımı hazırlıklannı tamamlamak 
Oıere bir bUro teıkU edilmft, bu 
büronun ıefliğine hukuk itleri 
direktaro DJ.liver atanmııtır. 

lzmlrde sayım lılerinde 2500 
memur çalışacaktır. lzmlr altı 

mmtakaya ayrılmat ve her mın· 
takaya birer ıspekter atanmıı• 
tar. Sayım itlerinin behemehal 
öğleyin 1aat on Uçe kadar ta-

mamlanma11na çalııalacak ~• halk 
saat on Uçte sokaklara çıkacaktır. 

lzmirio lıgallnden önce nUfuıu 
800,000 idi. istirdat yılında bmlr 
ilinin değiıik köşelerinden Yuna· 
nf atana 325, 000 muhacJr gittljJ 
için nUfuııu çok aıalmıı; blllhare 
mübadele ıoreUle 100,000 klıl 
Iı:mlre gelmlıtL . 

Aradan geçen on lld 1111\ııade 

lmnır ••r1111 bUros1111d• çah'8nlar 

bmlrfa oafuıuıada ıBıe çarpacak göre, umaml nlfaı uyımında 
hadar bariz bir artma toaplt lzmbin nUfuıa 760,000 • 800,000 
edflmlıtlr. Yapllan incelemelere arasında olacakbr. 

Samsunda 6 lJçağa Ad Kondu 1 Armutluda 
·Bir Ayı, Bir ineği Parçaladı 

Ve Toprağa Gömdü 
Armutlu (Özel) - Bulduk te

pedndeld ormanlıktan çıkan bir 
ayı, oracıkta otlamakta olan bir 
ineğe seldırmıf, hayvanın ciğer• 
lerinl çıkararak öldOrmUttUr. Ayı 
ineğin bir kısmını yedikton ıonra 
gövdesinin geri kalanını topraaa 
gömmUıtUr. 

Sa111sun •çaklar1 we ad kon111a t1Sre11lnd• bulunanlar 

Samıua, ( Özel ) - Samıun, I birine de KaYak, Alaçam•• Fataa 
Alaçam, Kavak .,.. Faha aamıaa adlan konuldL Törenden monra 
utıa alıaan 6 açatımııın ad haYalanan uçaklar adlarını aldık· 

lara yerlerin Dzerinde ayn ayrı 
konma tlSrenl koıu )'erinde ıok uçtular. Halk 1eviaç lçlndeydL 
parlak glSıterilerle yapıldı. 3 uçal'a Gece belediye taraf•ndan uçak• 
Samıun, diğer llç uçaktan her çalar ıerefüıe bir ıölen verildi. 

Bursada 
Talebe 
Pansiyonu 

Buna (Özel) - Burada hariç· 
ten gelecek talebeler icln bir 
pansiyon açılmııhr. Panalyonda 
her talebe için ayda dokuı llra 
ücret aluımakta, buna mukabil 
talebenin yiyeceği, içeceği, 1ata• 
cağı Ye yakacağı, yıkanıp temiz· 
lenmed temin edilmektedir, pan· 
llyon bilhaua köy çocukları için 
çolr faydalı olmuştur. 

Karamanda 
Bütün Evler Beya.1a 

Boyandı 

1 Muza/ Köyünde Yeni Mektep • 

Karaman (Özel) - Mevsim 
ıonu dolayısile bayındırlık çalıı· 
maları hızlanmııbr, şehir dahl· 
linde bUtlln binalar beyaza boyan· 
mııtır. Beldiye blltlia caddeleri 
ve sokaklan tamir ettirmekiedlr. 
Cadde ve ıokaklann temiz dur
maıı için tedbirler alınmııtır. 

Nazillide 
Sarhoıluk Yüzünden Bir 
Genç Arkadaıını Ôldördü 

Nadili (Ô.zel) - Ç•lha otla 
Oımanıu Şllkrll ile Dereköydea 
Muıtafa Ali ıarhoıhıkla blriblr
lerile kavıa etmiılercilr. Bu kaY· 
ıs neticeainde Mutafa Ali bı
çakla Şllkrllyll muhtelif yerlerin
den yaralayarak ka~mıthr. 

ŞUkrl Aydın mımlekıt hu
taneslne gönderilerek tedaYI altı
na ahnmıı, Muıtafa Ali de 11kla 
1&at ıonra yakalanarak Adllyo)'• 
teıllaa edllmlıtlr. 

, 
Inegöl, (Özel) - Maul k6ytl I hanell v• maarif pllnlınna uy• 

250 evli 600 nllfuılu bir k61dllr. cok gtbel 1eal bir mektep kur-
Köydı eıkiden kalma k6bnı muılardır. Yeni yıl tedriub bu 
mektep Jlkdmıf, 'yerin• bet derı• 1enl mektepte yapılacakbr. 

Karaman idman Yurdu Kongresi 
Karaman, (Ôzel) - ld"'8D 

Yurdu ıençlerl yıllık toplanblannı 
1apmı1lar, y&netlm kuruluna 
Arif Hikmet konurtlpı baıkaa, 
Rıfat Önkayı kAtlp, Abmıt Şeni 
yesnedar, ta17arecl Ali7I murah-

haa. Recep Solçulda Ahmet fab
rikacı ftye, Haydan 16nelko dl· 
rektörD, öğretmen Mehmedl de 
kaptan 1apmı1lardır. 

Yeni yönetin kurulu çahımaya 
baılamııtır. 
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moı~L&1111 
Karı Koca 
Niçin 
Kavga Ederler ? 

Kan koca ka•ıralan ekseriya 
manasız ve ehemmlyetalz Hbep4 
luı dayamr. Bu aebopleri tö~ 

lece aıralayabillriz: 

Para, kavga!n birloclıldlr. 1 
Koca, pal'uını kar111ndan 1ak~ 

Jamamalı, ona hakiki vazlyetioj 
bildlrmelldir. Bu vaziyete gör1 
kadına muayyen bJr maaı böğ-i! 
lımalıdır. Bu para ile kadın evi 
idare etmeli, kendi ihtiyaçlarınj 
sldormelldir. Para tamaı olmayaıi 
cinıtense, onu defter tutmayı 

alııbrmahdır. 
lf. 

Kaynana, kawganın ikinci sebo 
bldir Çocuklarını çok aeven ve o~ 
du fazlalmuhabbet bekleyen kay~ 
nana, evin lçlnde bir dmlh kaJıf. 
Dağıdır. Huıuılle erkelin anaeı1 
eyde bir belidır. Çllnkl kaduıı-. 
bayatları ayni ev içinde geçe ... 
Eler erkek de anaaına çok bağlı 
lıe ve onun hatınndan çıkamıı 
yorsa, lyJ bir koca olmasına fmi 
kin yoktur. 

Kadın için bu yaziyette ya~ 

pılacak biricik ıey, kaynannnıd 
ıazlerina wo imalarına aldırın~ .. 
mak, onu yok farzedip bildiğini 
yapmakbr. 

Bu meıelenln radikal hal şekli 
de, kaynanaya ayrı ev tutmaktır. 

Diğer kavga sebopleri şun .. 

lardır: 
Kızdırıcı itiyat ve tablatfor. 

Herkesin ufak tefek ıımarıklıklara 
mazur görülebtlir amma, kartı 
tarafı sinirlendirmemek ıartile. 

K11kançlık. 
Din, milliyet, veya içtimai ıe•, 

Yiye ayrılığı. Bunu evlenmedea. 
enel glb: önllno almak gerektir. 
Çocuklann terbiyesi meselesi. 

• 
ola~~:.a~:~: e:~e~~:::en,8:;::~i 
kadın arkadaşlardan fazla yUz 
ve iltifat görUrae, öteki tara~ 
bunu kıskanabilir YG bu kıakanç~ 
lık kavgaya yarabilir. 'ı 

TEYZE 

r '4 
Bir Doktorun 
GUnlUk Pereeıube 

Notlarından (*) 

Psoryazis 
( Cilt Hastalığı) 

Bu elli beı yatlarında bir hasta 
idi. Altı Hnenc:nberl vücudun 
ıcsııı k11mında Ye ellerinde kol· 
larında bir kaımh ile bntlayan Ye 

alhayet beyaz kabuklar n çat· 
laklar yapan baatalaktaa ıikAyct 
ettL Muayene ettim. 
PIOryaziı adlı bir cilt haatalığın · 
dan muıtarlp olduğunu ıöyl• im. 
Kaaı temiıdl. Alkol de kullanma
mııtı. Karaciferl biraz tlttl. Hazım 
Jolunda deAildl, kabız çekiyordu, 
tlmdlyı kadar birçok ıırıngnlnr 
yapılm11 ye ll&çlar nrllmit o' ma· 
11aa ratınen hastalık iylleımem"ttl. 
Kendlıine bir ay mUddetle Tuzla 
içme suyu kullanmaaını Y• bundan 
çok iet\fade edecetini ıöy edi. 
Tanlyeml yaptı. Bir hafta evvel 
gördQm. Kabuklar diltmliş 
kırmızılık aı:almıt kaıınti yok, cilt 
altı Hnedir görmedıği bir yumu
ıakhk içindeydi, hıı ıta da nıem· 
nun ve mtıeterihti. 

t•) e .. notları kıııı p aaklııyı ıı:ı, y ıhut •lr a .btime )•apıvtmp 'kollekııyon y.ıpı· 
aıs. Sıkın tı r.aınıınınn:da bu notl ır ..,,: 
d•"tor &ibi lmdadı.ıı:ıa 7ctlte!ı . I r. 
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Süt 
Oğullarımı 
Arıyorum 

Seferberlikte Göztepede otu· 
rın Süleyman oğlu Reıat, Reıat 
oulu Muatafa, Ekrem ve hemıl· 
releri MUrıldeyl ırıyorum. Kon• 
dllerlnfn Bakırköyde evleri Yardı. 
Bay Sllleyman seferberlikte Top
kapıda bulundu. Bilen ve tanı• 
yanları aıağıdakl adrese bildir• 
molerinf dilerim. 

Beıik:taı V aldeçefmtsi Abaoı Latif 
ıokak N o. 14 de Bay Muıtafanuı 

ıüt annHI Eıma 

* Afiabeylerlml Ve Hısım Akra-
bamı Arıyorum 

Bla ailece Seliniğin Kllepe 
karyeıindealndeylz. Soy adımız 

• Haaan Çobanlardır. Dört yaıında 
GksUz ve yetim kaldım. Babam 
Yuıuf Yf' annem Fatma aldilkten 
ıonra hıaım akrabamı kaybettim. 
Ağabeylerim Ali 'H Htıseyln, 
dayım I.maiJ ve amcam Hlliıeynl 
bilen ve tanıyan Yarsa lnaaniyet 
namına blldirmelerlnl dilerim. 

İzmir Karııyaka Muradiye ıokağı 
No. 21 de hlıınet9i Ayte 

* 
Bir Kadm Karde,ıerinl Buldu 

Bundan bir buçuk ay kadar 
evvel yine bu ıütunlarda Çanak· 
kalede oturan Bulgarlıtanlı Ha· 
ıim otulları SUleyman ve Şilkrll 
llo Şükriye Ye Makbulenln kız 
kardeşleri (HUrmliz) il aradıkla• 
rını yazmııtık. SallhlJden aldıiı· 
mız bir mektupta deniliyor ki: 

- Kardeılerlmin aradıtı HUr
mOz benim. Adreıime mektup 
1azmalannı beklerim. 

HUrnıUzUn adresi ı Sallhll 
Mitbatpaıa mahalleıinde Haıim 
kıu ye lbrahlm karısı HUrmOz'dtır. 

Ayrıca Salihlide A•ukat Hayri 
oğlu H. Mllmta1a da mllracaat 
edilebilir. 

• 
Sut Karde,iml Arayorum 

I ,, 

Bundan 11 sene eYnl Edirne 
Evkaf mDdUrlliğUnde iken maaa 
baımda ani olarak ölen Bay 
Sadrettinln kızı ıtıt kardeılm Neı· 
rinl arıyorum. O zamanlar onlar 
Iıtanbula gittiler, bon de Çoru· 
ma geldim. Bilen Ye tanıyanlann 
adreaime bildirmelerini dilerim. 

Çorlu Saray cadde1l doğrama n 
maranJloz fabrikuı N 38dı lhaan 

• 
Amcalarımı Arıyorum 

40·45 aenedeoberl kaybettlifm 
amcalarım Malatyanıa Sarıcı of· 
lu mahalleılnde Diricanh ojulla· 
rından Mehmet Ye Hacı lbrahlml 
ınyorum KÖHn Ye tamyanJarm 
bildirmelerini dilerim. 
Malatyanın elektrik fabrika11 makinlat 

munini Diri oanb oğuJlanndan 
Ahmet Hamdi oi-Iu Mehmet Tabir 

* 
Kardesiml Arıyorum 

Balkan Harbinde babam ibra· 
hfm ve kardeılerimden Muıta'f a 
ıehlt oldular. Ağabeyim Nazif 
ayrl, annem Mücevherle ben ayrı 
TUrkiyeye kaçhk. Bulgarlstanın 
Petric kazaa1nın Konarne köyün· 
deniz. Ağabeyim Nazifi bilen• 
lerin inaaniyet namına bildirme• 
lerinl dilerim. 

Büyük erk&nıharbiye daire mttdtr
lüğü eratından 2690 ..Şerif 
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- BOyUk Brltatnya Ordusunun en 8nemll kuvveti erinden ı Sahll bataryaları 

Askerlik: 

lngiliz Ordusunun Kuruluşu 

Kara Ordusunun Bütçesi 43 
Buçuk Milyon lngiliz 
Lirasıdır 

Ana Vatan Ve Müstemle
ke Orduları Ayrı Ayrıdır 
Bugünkü İngiliz askerlik sistemini 

ve devıirme ıeklini kavray.abilm~k 
için, herıeyden evvel logılteremn 
tarihi ve coğrafi vaziyetine bir 
göz atmak lazımgelir. 

Tarihte lnglllz Ordusu 
Tarihl noktainazardan, Ingil· 

tere, asker devıirme ordu teıki !I 
hakkında, Franıız ihtilali kebirin· 
den evvelki aisteme bAla aadakt 
göıtermektedir. Bu ordu, aybklı 
askerlerden mlirekkeptir ve bun· 
ların hizmeti, imzaladıkları mu• 
kaYelelere göre nispeten uzunca· 
dır. Şu balo ı8re, lnglllz ordusu, 
meslekten yetiıme bir ordudur. 
Geçmlt zamana bakddıiı vakit 
lnglllz aıkerini muhtelif durum
larda görUrliz. 100 aene muhare· 
belerlndekl loglUz aıkerl kaba 
bir talancıdan beıka bir fey de· 
fildi. On ıekfzinci aıırdaki lngl· 
liz aıkeri lae bir zayall~dır. 

Meydan D•Y•i• 
ÇOnkU birtakım mllltezimler, 

biç te bot olmayan garip usullerle 
bir takım gençleri kandırır, bun· 
lar1 orduya veya donanmaya yaz· 
dırır, aonra lbtfyarlık ve sakatlık 

· yUzUııden bunlar kapı dıtarl edi• 
lirse ötekine, berikine ol açmak• 
tan baıka yapacak bir t•Y bula· 
mazlardı. Bu ordu da, inzibatta, 
kHtü Ha1lara dayamrdı ve ancak 
elli ıene var ki lngiliz ordusundan 
meydan dayağı Ye ıopa kalk· 
mııbr. 

Umumi Harpte 
Buna aebep, Cenubi Afrika 

harbi olmuıtur. Ordunun naaıl 
mUıkUI ıartlar içinde dövUıtUğU· 
nU ıören halkın, lngllfz neferine 
karıı olan hakaret emlz duyguıu 
ıllhımiı, büyük muharebe, bu 
duyguyu büıbUtln ortadan kıl· 
dırmııtlr. Çonkll o zamana kadar, 
lngiliz ordusuna giren ıiYHlerin 
ıayııı biç mesabesinde ldJ, umu· 
mi harpte lae, bu aayı, milyon-
ları aımıştır. • 

Coğraft Vaziyet 
Biraz bu yüzden biraz da fer

dlyetçUlğlnden dolayı lngf lfzler 
bir türlü orduda mecburi hizmet 
e1aımı kabul etmemişlerdir. 

Bu, iıin tarihi kıımıdır. Coğ· 
rrafi vaziyete gelince; 170 Hile 

Yar ki lngUtere, çok btlyllk bir 
imparatorluk kurmuıtur. Bu im• 
paratorluğun 1ahası 13 milyon 
metre murabbaını aımaktadır. 
Yani beş kıt' anm dortte birinden 
fazlacadır. Bu aebeplodlr kl hor 
biri dtlnyamn bir kıt'asmda bu· 
lunan bıgiliz topraklarını mllda· 

faa için lngiUz orduıu, busuıl 
bir ıurotte teıekkUlleudirlJmlftir. 
Ana vatan ordusu bir nevi 
Miliıtir. 

Domlnlyonlarda 
Dominiyon orduları hemen 

hemen mUıtakilleıtirllmlılerdir. 
Renkli mıntakalarda ise kumanda 
kadroıu Inıiliz olmak Uz.ere 
kıt'alar vücudo getlrllıniıtfr. Hin· 
dlstann bunlardan biridir. H in• 
distanm bUyUk harpte lnglltereye 
karıı gösterdiği yardım Uzerlne 
vu bir nevi mUkAfat olarak sivil 
teıkilitı nasal hlntlileıtirllmek 
için teıebbUslere gfriılJmiııe or· 
dunun da HintlileıtlrUmeıi yoluna 
girilmiştir. Fakat bu hareket 
okadar yaY&f llorlemektedfr ki 
başarılma11 belki kıyamete ka· 
dar ıUrer. 

BugUnkU Durum 
Buailn için lnglib ordusunun 

vaziyeti ıöyledir: 
l - Muvazzaf orduı ihtiyatları 

ile beraber bu ordunu hizmet 
yeri ana vatan veya Hindiatanla 

. mUıtemlekelerdir. Bllhaaa lmpara• 
t orluaun hayaU mlldafaa noktaları. 

2 - ihtiyat ordu: Bu ordu· 
nun hizmet yeri mUnbaııran 
lngilteredir. Parlamento karar 
Yermek ıartile ana Yatanm dııın• 
da hizmete gönderllebUir. 

3 - Zabit kadrolarını tamam• 
layan Uaiveraiteler, mektepliler. 

4 - Müstemleke kontenjanları 
ki aylıklı beyaz veya renkli göntll• 
inlerden mUrekke}Jtir. 

S - Domlnlyomların orduları. 
Bunlar da ıönUUUdtırler ve do-

Tank ve batarra 

lnglllz plyadelerl 
mlniyoaına gGre blımet tekilleri 
deilıir. Yalnız lrland aorbeat hfl· 
k6metlnlo ordu teıkilAb, lngllls 
ana vatan orduıunun teıkilitımn 
aynıdır. 

Taburların Yerlerl 
Her IngiJlz cUzUtamının bir 

adı vardır. Meaeli; Royal Seotı, 
Easex, Hlghlanders ve ıaire. 

Beheri üç taburdan mürekkep 
olan alay tertibindeki bu cUzU• 
tamların bir taburu mUatemleke· 
lerde veya Hlntte veya Mısırda 
bulunur. Diğer iki tabur lngil· 
terededlr. Birinin mevcudu tamdır. 
öteki tabur depo Yazifesini görOr. 

Bu suretle lngiliz ordusunun 
za hitan ve efradı, imparatorluğun 
muhtelif kısım ve halkile tamaaa 
gelebilmiı olur. 

• Mevcut Kadro 
Muvazzaf IngJiz ordusunun bu .. 

gOnkU mevcudu 149,626 dır. Bun• 
dan baıka 2574 te müstemleke 
aıkeri Yardır ki ana vatan bOtçe• 
sile idare edillr. Hindlıtan ordu· 
ıunun kadroıu ise 57,554 tUr. 
Ana vatanda, kara ordusunun 
blltçesl 1935 • 1936 da 43,550,000 
lngiliz lirasıdır. ihtiyat ordunun 
meYcudu iae geçen ikinci kAnu• 
nun birinde 130,458 zabit Ye 
Hkerden ibaretti. Askeri mektep 
Ye httkll&tm mevcudu da 40 bini 
geçmez. 

ihtiyat ordununmiktarı geçen 
ikinci Kanunun birinde 11 ,364 idi. 

Hizmet MUddetı 
lngilfz askerinin hizmet ~Ud· 

deti 12 senedir. Bunun yedı ıe
nealni mu,,:azzaf orduda, beş. •e· 
n.asini de ihtiyat orduda geç ırir. 
Maamafih 1924 te 23,000 kiıilik 
bir teknik cüzUtam vlkude getl• 
rllmiştir. 1932 denberi ise ihtiyat 
ordu münhasıran sahil muhafaza• 
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Almanganın 
Pamuk 
lthulô.tı 

Berl!n ( Özel ) - Bu yılın ilk 

Tiirkine git· alta ayı için yapı· 
• lan d ıt t icaret 

t ikçe Önemli istatistik:erine gö• 
bir ger alıgor re Alm a nya n m 

pamuk ithalab 6 ay içinde 1 ,41 
milyon kentaldlr; 1934 yılının ilk 
6 aymdaki ithalat ise bunun lkl 
miıli yani 2,07 milyon kental idi. 

Bu genel azaht bilhassa Mıeır 
ve Amerika pamuklarına te ıir 
etmiı ve 1934 yıhnın altı ayında 
Almanyaya 318,000 kental pam ık 
satan Mısır bu yıl ancak 192,C. 00 
kental mal ihraç edilebilmlt; ihr • 
catı geçen yılnı 6 ayında J ,331,C ll 
kentalı bulan Amerikanın ise L \1 

yıl yaptığı pamuk sahıı 295 l Hı 
kentaldan ibaret lkalmışbr. 

Buna mukabil yalnız iki mem• 
leketten Almanya1a yapılan pa• 
muk ihracatı mlltemadiyen inkişaf 
etmektedir. Bu memleketlerde 
Ttlrklye ile Breıllyadır. Ttlrkiye• 
nin Almanya1a ıattığı pamtı il 
miktarı 1934 yılının Hk alb ayın• 
da yalnız 925 kentalden ibaret 
iken bu yılın mütenazır ayları 

içinde 108000 kentale yükselmiıtlıı 
Brezilyanın da ihracata 9.900 

kentalden 401.000 kentale Yar• 
maıtar. Bu durum ihracatımız ba• 
lumından iyi bm kazançtır. 
,.------~-· ....... ~ .... ., 

~~na memur edilmiştir. Hava 
tehllkHlnln alclağı ehemmiyet 
OserJne bilha11a Londra mınta• 
kaıındakl ihtiyat ordunun bazı 
kıaımları haft hücumlarına 
mukabele ıdebllecek bir va1lye• 
le getlrllmiılerdi. 

Hava Kuvveti 
lagHfz hava teıkU&tı ise mllll 

mlldafaa teıkllltından ayrı bir ıey 
dlr. 1918 de bir naurbk lhdaaile 
toplu bir hale konan hava kuv• 
vetlerl, batlı baıına bir filo hali• 
ne getlrllmlıtm. Ayrıca ordu •• 
donanma ile teırlkimeaai eden 
hava flloları Yudır. 

Yakın ıark ye ana vatan . I!'• 
ailiı haYa kadroıu 33,000 klııdır. 
Hint kuvvetleri bundan ayrıdır. 
ÜniYeraitolerde de havacılık için . 
gönllllü teşkllAtları Yardır. Bir 
harp halinde ihtiyat zabiti yetiı· 
tlrmek için 1935 Mayısında lngillz 
hava ffloıunun blltçeaf 20 milyon 
650 000 lnglllz llraıı idi. Bu mlk· 
tar' 29,186,000 lngillz liraıma 
çıkarılmııhr. 
-- Askeri mıntakalar 

Askerlik noktaloazarından bil• 
ytık Beritanya ve lrlaoda aekiz 
askeri mıntakaya ayrılmııtır. Her 
birinin başında bir baıkumandan 
vardır. Kara orduıunun i.d~reai, 
refıi harbiye nazırı oJao Mıllı mll· 
dafaanın baılıca daire ıeflerlnden 
mürekkep bir heyete aittir. 

Muvazzaf rabit yelittiren mek· 
tepltr ise Wolwlch' deki Royal 
militaryacademy, Saodhurat d~kJ 
Royalmilitary College, Se~ıor 
offlcers mektebi Staf fcollege ııml 
Yerilen Erkinıbarb!fe mtıktebldlr. 

Motörlettırme 
Harpten aonra yaprlagelen 

manevralar' lnglliz ordusuou mo· 
törleştirilmo yoluna ıokmuıtur. 
Bu ordunun muhtelif ıUr'at ve 
kudrette birçok tanklara vardır. 
Bu tankların en tealrlileri 12 ton• 
Iuk ye 14 • 24 kilometre atir'atte 
gldebllen'erile 4 tonluk ve aaatte 
30 kilometre gidenleri a&}ılabilir. 
Ayrıca 20 tonluk vo kara dritno-
tu ismi verilen yeni bir tank 
daha tecrübe edllmekted~r. 

* HAien yine dünyanın en kuv• 
vetli donanması olma kta deYam 
eden lngiliz donanmaı; ı babı 
harici bırakılmııtır. 
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Kadlkorde Mabaklralr 
Bir Deline Var 

Y•z•n• llatlce 1-latip -es- 8-10-935 

Yatın Bir Salonunda, Birtakım Adamlarla Bir Genç Klız 
Arasında, Uzun Ve iddialı Birçok Bahisler Geçiyor.do 
- Çok ualaadım.. Tamamlle 

•az.lyetime te•ekkUI ediyorum. 
ve ba,ıma ı•tea bu macua)'l aa 
lıayat muha1ebem•11 tecrlhe def• 
terine varidat olarak kaydede· 

. ceğim.. Ziyan blynk amma <ne 
yapalım? Yerine başka fey ika· 
zanınm, sizi ilk ır&rdftğtlm zaman 
sizi tanıdığım ~aman hiçbir vakit 

• macerapereat insanlar oldujunuıa 
hOkmetmedfm apta1hğıma batııla· 
yın •• genç Sonya zevceniz TolftnO 
harikühide eyt oynadı. Yatm~· 

dakl Ellvirelen plljdald taıanla· 
rın en kibarlenıu daTet .. diyor· 
dunuz. f'eTkalAde gDnl 1'1bar .• 
Hayır kibar delfl ~enıtn 'V9 iyi 
bir adam rotn oynadınt'.I. MBmafib 
Norton inanınız bana, ılz aeTlnmz 
bir adam defHlfnk ~ Mkl
yelerlnl:d ftn• baglln ftft ft'ft 

dlnl•dim. 

- Bana iltifat •clt7oraun111 •• 
Aifzem. 

- Hayabmda ah• itimat eltl· 
ğlm günler kadar budala oldu· 
ğum başka ıtınler yoldur ••• 'Ma· 
mafib ne yaparsın?. Serde .talebe
lik yani paraaızbk Yardı. htanbula 
kadar bedaTa bir ••1abat. •• Do}
rusu buna dayaD&JDaduıa.. Jlaaaa• 
fih azizim b• •eyahatl 'llze lkat 
kat 6demfı olacağım... 'Minnet• 
darlık slzdı kalacak. 

Goldkowıky kabı, kaba. 
- işler ne merkezde un ba

na onu 116ylı ? .. 
Diye ıordu. Genç kız baıını kal· 

dırdı. Harikullde g!zel bir genç 
kızdı. YlizD parlak renkli bir mhı
yatOr glbl iı1enmlftl. ince 1>h 
burnu vardı, gözleri taze bir 
bahar filb:l gibi yemyıflldi. Ol· 
pn bir ıeftall rengindeki yanak· 
le.rlle onda bir çiçek veya b1ı 
meyva tazelltf vardı. 

ince kqlarmua ucuada .., 
çiçeği rengindeki dudaklar•• 
yanında bir lıtilıza mu .. okue 
nuyorduı 

- Oo doatum GoldkOl'wılq 
dedi, görDyoruı ki 'mua arka
daılığımız bld birlblrimiıe karp 
pek teklifsls Japb. Artılı ıeall 
benllylz... Peki o halde dinle 
aılzim... işlerin ne merkeııde ol· 
doğunu size e6yliyıyim. 

Elr an suıtu ve ıonra daha 
clddileıen bir çehre ile konut
mıya boıladı. 

- Sizi aldatmadıta•• emni
yet etmeni ı için b. c:l.fine hiJıa.. 

yeslnl size ti batından aalatayım 
doktör 1 T ezlml hazırlamak için 
Biıanı Asarını tetkik ve tetebbl 
ile meıguldtlm. Doktoramm lmT
vetll bf r tezi olma8llll iıUyordum. 
Bunu bula bilmek içlo de eıld 
,Blzanı aıarını karııtınyordum. 
Bir gUn Floransada bir maoaıtı
rın kUtüphaneıincle dördlbıcU .... 
ait olduğunu zannettiğim el yazı• 
bir kitap elime ~eçtl. Kitapta 
kim o!duğu meçhul bir rahip bir 
takım tarihi had'aelırl, menkıbe
leri ve sergüzeıtleri antabyordu. 
Tabii bun arı gayet iptidai bir 
yaı:ı ile u ga~t iptidai bir ifade 
ile anlat yordu. Edebiyat itibarile 
1Upheslz. hiç te kıymeti olmıyan 

bu yazıl mn zamanının hikAyesini 
anlattığı için luymetleri vardı. 
işte ben de bu )'llzden kemali 
dkkatle bu yazıları okurkea içlerinde 

bUhaaa 1bir taaul nazarıdlkka· 
timi celbeıtL 

Genç Jlm ı9linl kaldırdı: Mua
nın OıtUnde bir raf vardı. Ve 
o rafta muntazam ıurette tasnif 
ediJmlt olan dosyalardan bir ta· 
nemini çekti bunun üzerinde lrl Li
tin harfJerlle Tllt.kçe olarak ıu 
ıatırlar yazıb idi. 

Llclnlu• Definesi 
cltirtlUncU Asra Alt Vesikalar 

Do•~• wumara•ı ı. 
Genç kıs doıyayı :açh... lıte 

dedi Filoransadakl Hkl bir ma
naıbr kUtUphaneahade :okuduğum 
hikAyenin bir kopyeıl bir de Al· 
manca tercllmeal •.. 

Sonra gülerek flAYo etti: 
- Doktoram için tercDme 

.mt,tlm. Ba Jt ipka deifL •. ~· 
maflh H ;rapabm kadere boyun 

•lm4 
- :Blm litf• Almanca11nı 

o'km •••llllllL 
- fi9, laa.J Nartoa zata 

ibea ıile mm ppacaktım. 
Ve ~ ılmı kluörD ap.. 

Br :iki ppralı pYlrill. Ve ob
ma7a baflaclu 

Ba~ DIDl 'ft nhulkudtıı 
u•-. lmaem •derim ı6zoma. 
blr ralan c)k'tm. 

ihtiyar Ye ~ok iyi bir hın•· 
taran olma ırahlp Pfyer beni 
pj'll'tb.. Y:at4uı llzerinde 
maıı1111b. &,..u akalı yllillne 
bir uı. heybeti •• tatlılığı Te

ri.rordu. 
- Elbal eptam.. Beni takdlı 

ıattL 

- Oflaa dedL. Bu pce 
nlıa1111111 IMda bluiııden •ı,rı
lacağını •• 1emavata yllkselece· 

dald •vlae slttim "Cbalcedolne 'h 
Uize Seat Ôfemlnlo kurdutu 
bir toplulutun azuı oldutunu 
anlatan bu ihtiyar adam karııı 
oaadan çıktıktan sonra bana: "Ey 
pir dedi ... Sana ıöyliyecek bUyDk 
bir sırrım var .•• Ben kafir Luclniu
ıun en ıadık ve en yalan bir 
bendcıl idim.. 'Bir gece bUyUk 
Kostantin askerleri tahkim ettiği
miz Blzan.tı kaleleri 6nüoe kadar 
,elince mailüblyetl anlıyan efe~ 
dim ve ben ona en yakın olan 
birkaç bendeal e'fendimlzln hazl· 
nelerini aefin•lerı yiikleter•k do· 
nlze çıkhk Ye Blzanıtan Chac .. 
doine'a kaçtık •. Gecenin -karanlığı 
lçeri11inde kayalık bir sahile çıktık .• 
Çu•al çu•al altınları eYet efendi· 
mlı Uclniusa ordu toplayacak bu 
aenetl kayaların içerisine gömdük 
ıoara Chalcedolne ,.hrlne Jiir· 
meye ceıaret edemeelik bizi bek· 
liyen birkaç taraftarlarla birlikte 
ormanlara daldık.. ve aapa ye,.. 
lerden yollan uzata, mata Cbr;• 
ıopollı ıehrine 

( Arkuı nr) ----
Almanyadan Bir Doçent 

Getirlliyor -
Geçmı 7ıl, fen faldllteei P. C. N. 

&Umreıhıln kimya der.ini okutan 
profea15r Arudt, bu yıl bu der1I 
okutmıyacağını Unl-.ersltı idare
sine blldirmiı ve ancak kimya 
enıtlttisUndekl derıleriyle, idari 
vulfılerlni yapabileceğini ,aöyle
mifilr. P.C.N. dakl bu deni Yer
mek için Almanyadan blr doçent 
ptirilmek için muhabereye girl· 
1lleceğinde11, kimya derıi 20 glln 
okutulamıy acaktır. 

ğlnl liuealycrum. içimde haa- ; yarın akşam ' " 
ntiDe kawtacakl•ın ierahlığı T O 'ft K ;s· 
"VU .. Fakat llmeden '"'1 ıana n ınemasına 
bir mr teYdl •tmek IStiyorum. Bu ıldenler, lceııdllerini, ~inbir geoe 

maııallımmn efsaneler diyarında 
81m lbana 1Bhanıın 1c:arıı uhJllnde bulacaklardır. 

Chalcedolne ilsmlye edilen bu ~ uıuıwY .. !!_lllE 11.Aııcw 
beldeaen ı&lırJni dllayaya yu· HHi TURAllDOT. 
man bir .la1t1.Uya11 :enlatb .• o PRlfllCUSf DEC.HıNe 

hınıbyaa Llclaiuaun klfir ordosile ~ ~ 
birlikte .diaclar Ye vı Koıtan· ~ ·~ ~ 
tbıln erd.......,. karp (Chryao- ~ '1t 
polfı) de 1&•aı yapmıı gftnahklr ~ .,.~ <'ıJJ .&. 
bir cengaverdi. ,... x v 

Ben bu ııUnahkArı dojru 
dinli Ye allalwıı bulmuı bir bıril
tlyaa olar.ak tanıdun... Baba oğul 
w• rubülkudllı takda edlyorau. 
Baba otul •e rubllkudlla onu 
affetıinler. 

Bu mubarlp artık omuzlarında 
zıriı tıııyacalr, cirit kullanacak, 
ok ~ atacak ılnde ve çeYik bir 
lnaaa değlldl.. O .zayif ve alil 
bir ihtiyarda. Bir gDn Chalcedoine 
beldellaln Hhlllerjncle do1apyo,.. 
cham ki arbmda11 bir kadın 

.. .ı •ıatim. •• Bu kadm hem at· 
hyor... Hım <le : "Muhterem pe
derim, kocam ölllm halin.deair .•• 
ötmeden evvel glluahlarını çıkart• 
mak için onun yanına 1ıe1menizi 
rica ediyor ,, diyordu. 

Onun mai bir denizin kıyııın· 

ÇUnktl, ıgliselligi, doğu UUı:elerinia 
dört bucağında anılan nazlı I>rense1 

TÜRANDOT 
:cörenleri hay.raıı ve kendine •lir 
e1tcektir. 

TÜRANDOt: ıüzel TÜRANDOT 
diye in1iyen Semerkand Prenıinlıı 
bu ootkun ık tarkıluım mutlaka 
dinleyiniz. 
Aniltler; KATE DE NAGY 

Pll!RRE BLANCHAR 

......... 
~ 

Te..,.bqı Şehir 
Tiyatrosunda 

1 - 10 - 935 Sah 
alqamı iO de 

OLÇOYE 
OLÇI} 

ANKARA • 1Ztll1R • SAMSUN • BURSA 

Bayilerine : 
Telyazınıza cewep:: B1RINCI SAYIMIZIN lsTANBUL DA . 
MEVCUDU KALMAMIŞTIR. 

Rellmll 

HERŞEY 
.._ ____ .... iiiiiııı ................................. ., 

Birinci [eşrin 3 

Altın Fışkıran Memleket : 14 

HABEŞiSTAN 
Orada Macera Peşin e 
Koşa lar O kadar Çok Ki 

Kim bilir, kabkabalarıanıla, 
tarkalanmızla çın çm -çıolayu o 
bina timdi ne haldedir! Oda&.rı 
ısıız, ahırları boş •• a•lusunu 
yabani otlar kaplamııbr. Belki de 
bir Ruma yahut bir :Suryeliye 
kiralanauıbr. 

Roalna ve "Paatorl 
Sıtmadan kurtulduktan ıonra, 

bir gt1n lngiliz avukata dostum 
Gardinerl görmlye gittim. Evin• 
de yoktu. Oturup beklemlye k~, 
rar Yerdim. MUtalea odasındaki 
raftan bir kitap alıp bir sandal· 
yaya oturdum <Ye okumaya bar 
ladım. Biraz ıonra yerli biz· 
metçi yandaki odaya bir Avru• 
palı .zat daha getirdi, Aradaki 
kapı açık olduğundan birl
blrimfıl görebllfyorduk. Tanıma• 

dıAım bir adamdı. Bir bakııta 
onun tam Jated~im tılbl bana 
uygan bir edam olduğaaa aala 
dım, daha dqğruıu hl11ettim Ye 

_.derhal 1aD1t•ıya karar veNrek 
lt•ki ~daya :geçtim, lngllizce «o-
11u19ırak k•ndiml prazenta ettim. 
o bana rrauın:ca cenp ftrdi. 
Zaten Adlsababada ecnebilerin 
aralarmda konuıtukları llun, umu• 
miyetle, Franıızcadır. 

Biraz konoıtuktan ıenra ken· 
dlslnin ltalyan olduğunu anladım. 
ismi Tullo Pastori imi• Maden 
arayıcısı imiş. F~kat daha bir 
stirU iıler yaparmtf. Oda benim 
Adinbabaya aeldlğiml haber al
mıı. BflhaHa pJAtfn bölgesinde, 
Wale,gada yapmıı ,oldujum .5eya• 
bat hakkında malümat 181mak ia· 
tiy.orm119. Yarım .aut ..zarfında, 
sanki on eenedenberl 7an yanll 
çahşmıııı gibi blrbirlmttle anla,. 
mıı, sıkı doSt olmuıtuk. 

Bir altın arayıcı•• 
Pastorl henllz kırkını aımu, 

uıun boylu • .ıayıf, çelik gibi• sert 
bakıılı -.e kararını verince, bO· 
tlln manialara rağmen sıayeılne 
naal olan blr adamdı. Da· 
ha küç&k ~tında, JUVWllRll 

kendisine dar gelen bir çaylak 
ya'fruu &lbl memleketi olan 
Padua'den çıkmıı \le altın •ramak 
için Avuıtralyaya t'ltlnif. 8un1lla 
karandığı paralarla bazı •Pekft
liıyonlare glrlf11lit -Ye tı11l Yar 
nesi yoksa hepsini kaybetmiı. 
Nihayet ötesini berisini ıatarak 
Hindistanlı gidebilecek kadar bir 
yol paraıı tedarik ıdebllmlf. 
Hiudi11tanda it aramakta iken 
birkaç Amerikalı onu Habeılstana 
ıf tmeye ikna etmişler. O zaman• 
aanberl bayab mlltemadt bir 
Uzllntll, ıikıntı ve fellket içinde 
aeçlrlyormufc 

Şimal de, madenlerinin yerliler 
tarafından tahrip edilmeaindea 
aolayı Habetistan hükfımetindea 
tuminat lıtiyor w aylar.danb-erl 
btrtllrll bltq> ınkenmeyeb bu 
nr.tıcll işin peti~den kOJUyormttf. 

Yirmi '.'&ene llEvvel 
'Tranı;tıld:an bir.kaç gOn sonra 

P.aı\orl 'beni Rôalna hnnlnde <liter 
lffr ;ıtalyana takdhıı etti. Bu atlam 
Paıtorlden daha yaıh, dUrOıt, 
aakln •e mlltevBZl bir zatü. 
Banda• yirmi sene enel, ha1 •• 
vakti .yerinde oldulu halde Pfe
monteyt erkederek Habepatoa 
hicret elmlftl. Roelaa tal>' an bir 
Hrgftıqt 'hayalı pçlrmeye mail 
dejlldL O, daha ~iyade J•kneaak 
bir laqabD ıülruııudaa hCJiluan 

~•on: L. M. NM/lltt 
bir ı:adamdı. F:akat her nuılıa 
c&IUnı :birlal çıkm11, ona Ha~ 
ıietan.dap bahHder.k buraıuıı 
bemeo hemen tanlDlllBmıı vo 
binaenaleyh kı\.pwılacak •afırtlar 
ile dolu bir rmemleket olarak tarif 
etmiş. Bu yeni El D.orado, ranl 
•ltın diyaruıda u. bir m~adet 
.kalarak mOhhq b~~ eel'ftt eld• 
edeceğine zahlp olan Roslna da 
bu adamla beraber kalıp yola 
çıkmıı ve nlhayet Cibutiye gelml1c 

Amelellk Çok Zor 
O zaman Cibutl ile Adisababa 

araınndakl demlryolu henUz lota 
edilmekte imit- Raı~elen fıe atıl• 
mak heTHlnde olan, Roılna, inıa• 
atta it almıt- Fakat alı~madıjı 
için amelelik kendiılne çok zor 
gelmfı. Bundan •azgeçmiş ve ti· 
-carete atılmıı. Fakat aradan çok 
geçmeden ltalyadan beraberinde 
aettrmiı oldutu bOtlln paralarını 
kayb•tmlf •e tekrar kuma ltllre
A'• ıarılmıya mecbar olmuı. O 
oman memlekete ~nllp bu acı 
tecrllbeyl unutmlya çalıımak ka• 
bllmlı, fakat buna da ıururu mani 
.olm&lf. 

Sıcak Ye Avrupalılar 
Va}ifl Ye 11cak lllkeler • hlklm 

devletin memuru olanlarla, kendi 
memleketlerinde açlıktan aımtye 
mabkQm bulunanlar mlsteına 

olmak Uzere • Avrqpalıların yer
leıebilecejl yerler değlldlr. ÇOn• 
kU aeratb:eft l>•tin'de dolaııp bu
raya dtışen blçare!er yavsı yavaı 
buradaki bayatın 'fahıt ıeraltilı 
mUca'dele't!•n unnmakta ve ken
dilerini bu <bayata kaptırmakta
dırlar. Tllblatlarının iki cepbed 
llraıındıikl mltcad-elenln hlerl çeh• 
Telerlndeld çlzııihn·deu beıbellldir. 
Bu pplak •• yabani memleket· 
lel'de larrııla"Ştlan •talar, mihnetler, 
mahcubiyetler, rezalet n iihlltı. 
sızbkların envaı araılnda malıet
lerlni 1ıUç beli temin edebilenl.
rln •dedi pek az olduğu için, 
buredald hayatlarından memnun 
olaolar da azdır. Namuılu adam
lar buralarda hemen hemen.hl& mu
•affak olamazlar. Bu gibi yerler.de 
en ziyade muvaffak .olanlar, mea 
deni m1111leketlercle cemiyet lçla 
tehlikeli ıörllltip pranıaya vuru
lacak olan kimselerdir. 

.Hat boyunda, intaat kam~ 
lennda yaıayan Rbsbada böyle 
manevi bir duraunluğa dUtmUı. 
Fakat son bir gayret göstererek 
Eritrey9 kadtir gilmlt e orada 
ıiraatle meısıul olarak bir 111Ud
det ltalyan ..kert kıtaetmm -ot 
mDt.ahhitllilal apmat. ÔairhO. 
yirllll Hn.aibl ıyabaDCI memle
ketler.de geçir• Roelna bir eralıek 
daUısılaya tutolmut " ımemle
ketln• döotb&ş. Fakat bUıbBtOa 
batke bir h-,ata allfttlı için 
Atrupllda uiMıft lliOddet kalttMmıı 
ve tekrar yaylaya dlSnmDı. Mem· 
leketinde kaldığı birkaç ayda, 
yirmi nhb ftrfında eeler kay· 
bettiilni anlamq vebu defa Yicdan 
azabı .e pişmanlık hlıslni U) ru
dıran bu muhitten tamamlle ay• 
rılmıya karar yererek dönmUştll. 

Da11aklle Seyahat 
'K.endisıle tanııtığım zamaa 

Rosltıa, 'Habeıiıtan dabilinde, 
muhteiif yerlerde çalışan 'birtakım 
Avrupalıların ajaolıjını, daha 
doğruau wekllliğini rapıyordu. 

(Arka•• Y•r) -
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---. Her hakkı mahfuzdur. Yazım: ZI•• $alclr 1 lllfll c 

Milletin Başsız Vücudu; Kendine Liyık 
Olan Büyük Başı Bulmuştu 

(Mattafa Kemal). tarlhla br 
det.edlit ba e...ım lerapt 
•• fedaklrlıtı Tlrk tadWala 
ebediyete kadat sldeeek olaa t....._ " tuba 1a1falanaa br 
dettlrlrlreaı telpafbaaealn daYa
rmdald Mat, ı•ceala tamt (10,50) 
rakamım ,Wal1•da. 

Koca Aufvtalar kahramanı, 
•rmah lrordoaa n muhte .... 
apaletlerile glrdiii telsraflaaneden 
timdi daha 71lksek bir laqmet •• 
nlrar U. plaJor; TOrk mDletlnln 
uU bar fenli afatlle ••hinde 
ea halda lalı ..,_ cluJUyoruda. 

(Mastafa Kemal) , Telıraflıa· 
uclea çıkınca clotnıea HlldUaet 
Konağm111 kaquında, e.ı..u,. 
dalrnhle bltiflk olu (llldafaal 
Hukpk M.kua1 blauma ıeimlg 
ikametine talnle edil• d.trede, 
derhal 1azclıjı telıraflarla bu btı
,. M taıilll haclilıeyl ._ tarafa 
tebliğ etmlıtL Arbk o, ( yayerl 
fürlt lmzıett ı•brirut. --.c1 
ordu mDftıttftl Mumla Kemal 
Pap ) ııfatlle cleill; ( namt mfat 
" •alihfyetta •nc.r.t alarak, 
Jahm: milletin tefkat " aqa
mertlijiae s&•eaerek, o blıllr 
Tlrk millethaha bit .. ı t8kenmez 
f.p ft bclret ...abamdaa ilham 
•• kanet alarak ), ancak ba,ak 
plamiyetlaba biç bir afat •• elkap 
ile 6lçUlemlyecek kadar ytkıek 

o1aa ( Muaaia "•4• l ••• 
Ylcdant vazlfealne d••a. ...... .. 

(Mustafa Ke ... )la skterdljl . 
bu yDksek necabet, Emıraml•lan, 
fevkalAde alt.ah ... et.itti. Er· 
W gDa. biti. Erz ....... lana 
lmlWac:le, l>IJlk Wr kawt •• 
-1Jetle fU ..... J• etmitti: 

- ipe, baca felakette. ..-
tam kart.racak ....... . 

v. •an; .... h•Jt 1 4nn t.mı. 
h•k'k.._ pek cak aa • felAbt
lere uparu feclılr4r Eınra
llıtllnde, en kı1aaettar Wr taç sUll 
ylbelaafttL 

Eaura.ı.ı.., ... ... ... .. 
(Mutafa Kemal) • klU'fl olan hi.. 
lırini. ıu tezkere üe keadlilae 
anetmlşlercJiı 

NO. 191 

Emırum 
ıo Temımn 1985 

MmcahhU M•ht..,.e111 Maatata 
Ked.aı Pef8 Hazretlerl-
Vatam parplaa .. ktaa, Hu· 

kuku milliye n ..ıtaaat Ye laill
Fetl ciia•-kten kurtll'rmak 
tmelile ~·'•• •lcalııecW milliye
r• blliltlfa .. ivdi aacaWt .. 
latlle iftlrak bar•daldanna 4alr 
._.. t..ldre ahnu 9 Temmuz 
sas tarih •e N8 •u•ralı tezk .. 
rel aıtnelerl, n ı •mt ltlr fteda 
•tıruı U. alaadı. Taribbalze 
laymetli •yfalar ilAYe .... ••· 
ıata alkerlfea1zde• cew'-ek 70-
laaclald fedakklıla, •iaaet Ye 

llkranla kufıladık. Enanmahda
nn ublli vat••P•"ernelerlae 
lrarp lalllemekte olclep itimat 
w ......... 1111 vesile Be ele anı 
Wr ftdM addettik. 

Samimi lhtlramlanmm -.. 
lren, oemiJ9tlmlsia bapaa 19e .. 
rek Yalama temini ..ı&metine ft 

H\1kuk11 mmet ve aaltanabn mu
bafuasıiıa mabd amali mllllyeaia 
tabalıı.lsw.... w-et ltu-

JW1Dılannı, m&nDemleqam olaa 
hami1etl vatanlyelerlndea temaanl 
eyleris. Leffen takdim kıhaan tali-
matta muharrer olduğu Teçhile •eza• 
ifl muhtelife( vataniye ile mlbllef 
buiunan he:retlfa'ale riyasetinin, 
zati amllerl ve rlyuetlsanlyeslnin · 
de muhterem Rauf Beyefendi Haz• 
retleri tarafıntlan kabul buyurul
maaıaı ve heyetimaruzaya, heye
timb:den d,, ballda eıamilerl 

auJuırrer ıatJeria tayin •• tefrik 
eclilcliiialn arzile, temennHmu•af· 
fala1at •• kesblfıref eyleriz, 
efendim bazr•tlerL 

KWılr: Erzurum tubıll 1135 
VM11atı . Şarkiye Mtldafaal 
. Hakuku · l6lliJe 0..i,W ....... ..., 

Tabrede ( l.llda lalmlerl 
muharrer) dire bat.olanan zatlar 
da ıuDlardan lbarattl ı 

H.,.ıHclare Reill, R'lf Efndl 
(aabık .. .,._..rda) 

Heyetii•re ••andan, mıt .. 
kalt Bfnbaıı Süleyman Bey (mer
h1m) 

Heyetlldare ua11Ddan, mtlt.. 
bit Blabqa Khım Ber ( k&çtlk 
Klıım. lbtekalt ) 

HeyeUldare azuından, Al 
Bayrak sautell mtıdlrll NecaU 
Bey (timdi, Istaobul KlZ Hıul 
muallimlerinden) 

Heyeti idare azasından Dursun 
bay zade Ctvat beı: ("-'1dl; kili· 
......... iı181.tilltdiac1U) 

G&r1l17or ki; milletin baım 
Ylcuda, amk keadlllne IA11k olaa 
ba,lk batı buluyordu. 

O tarihte mudafaalhukuk f.r.. 
111rum ıubeıl; baıta he1ıtl idare 
reW Raif efendi oldata halde; 
Haca Hafız efndl, Slleyman be7, 
Mabut be1, Momt hey, Necati 
boy, Alı•et b91, Khım bey, 
.. aza olmakla beraber kltlpllk 
nzlf•l Ha eden .. Cevat be7dea 
mlrekkep balunu1orda. 

Cemiyet, lıfuıtafa Kemal pqa 
De Rıuf beyin koagreye lttlrak· 
lerinl temin ve teabll için, konı-

ro7e Erzurum mlmıum olarak 
intihap edilmiı olan mlltekait 
blnb.,. l{iam ve Danan boy sa-

Buak,am 

MELEK 

ele Cevat heyı.t, .. •rı•Dlld. 
latlfa ettlrmlel-clL 

Ba hacllHJI ele cl..W haber 
alan lnıilizlu, M'bk telAtlarmdan 
çıldırmak derecedne plmlflerdl. 
Trabzon •• SalUllD lllkelelerlne 
harekete Amade olmak here 
(Batum) ela bulunan bir lnafliz 
alayına hazırhk emri ftl'lllİfler
di. (Trabzon) a çıkacak olan ta
burlar, Erzurum lzerlae 7Drl-
1ec:elr •• Samauna çıkanlar da 
SıYas latikametine hareket •· 
decek;' bu ıuretle de Mu .. 
tafa Kemal Pap arada aıkıt
brılarak el~ geçirDecek Ye lıtan
bula gotlrilecektL 

Halbuki lnıillzlw, ba lft• 
muvaffak olup olBIDlyacaklan 
bakkanda bla tereddllt içinde 
muhaberelerle nldt reçlrlrkea, 
hldlaaat yDrll1or; Tlrk milleti, 
UaJlp buJdafa btlJlk JaaJtakın
nın baJ?ağı altında tık tarihi 
karanm YOl'lllek için blrleflyordu. 

Nihayet, o blyllk ve tarihi 
,n.- ıellDİf tL Tlrk tariblain, btı
yllk b& minnet ve flkraola kay• 
dedecetl ( 1335 • 1919 ••neal 
T emmuıunun 23 Oncll Çartamba) 
1D.all Erzurum; en bayllk bey .. 
caaım lmaetmlftı. 

O ıtbı daha erkenden halk 
alma akm (Tebrla kapıu) dYarı· 
na dGkllmUı, (idadi mektebi) nio 
etra61ll kaplaufb. Batta budo 
mazlhJan oldufa halde uker 
kıt'alan, mektep talebeleri meYld 
al11111Jardı. Mokteb.ia bl,ak Rlo
au; bayrakl,ar, halalar, pllar, kıy
metli lmmqlarla dcwe0 mlfb. Sa
l•ua orta11Dcla hlyllk ve uzun 
bir mua ile etrafında 11ra ara 
cllzilmiı uadal1eler •arda. Baıun 
burada, Tlrk .Wetinin makad
duatı laalloı-c.kb. 

(Ark ... .,) ---Bir Ad8da Kanlı Haclı ... 
ler Oldu 

Atlu, 2 (A. A.) - Leacade adUI 
ile tel.raf •ahaberele.al lnkataa •I· 
ra•ıfbr. 811 adanın danama hakkında 
lre•ln ma1Gmat elde edlleme111iıtir. 

Guetelerla •er4111 ••&erlere 1'6re, 
çiftçiler bu adada kar11ıklıldar çıkar-
~. Bir ldtiain lltlltft, iki 
kifham 1aralaadıfı liifle•mektedir. 

FERNAND GRA VEY 
MARCEL CHANTAL 

Jda.ı Tunan111 meıhnr 
Çipn orkeıtruı 

Sinemasında BO• IAllBOa 
Pnnwzc• •llzll bUylk fllm 

MACAR 
ROMAN Si 

Ayrıca: · 

PARAllOUNT ~· 
haberleri Habef lmpe-
ratoru Fraamıca elarak 
cllnJ•J• WtGp ediyor. 
Ve Balkaa OJllllları 

Y1rllrilİZi ıvvlldu ahknı 
Tel. 441118 

8011 YARlfLAR 
mlklf atlana clajılmuı 

Bhiltlrlae 1alapn .iEAN CRAVFORD 
iKi BOYOK ARTlsT \ KLAAK GA8LE 

Btfiae .._ ıardlklan • güzel w: 

ALTIN ZiNCiR 

Sayfa 9 

Şehir Tiyatrosunda 

Yeni Mevsim Temsillerin 
Shakspeare ile Başlandı 
Eser, Tercüme, Oyun Ve Artistleı; 
Hakkında Münekkidimizin Görüşleri 
Şehir liJatrOIU temalllerl , 

Sbakıpeare'ala (Ôlclye ÔlçD) ıll 
Ue bafladı. Trotue l olank ti1at
romaza alna (Ôlç61e ÔlçU) illt 
defa 1604 Jihnda oyaanmıtb. 

1935 - 1604 = 331. 
Ba lauapla Shakpeare'nln eseri 

iç clefadaa fazla bir zamandan 
arta kalmıı oluJor. ~e mutl11 o 
eHre, ne mutlu o ... r1n JUIClll

na. Yabm ıunu da 86yliyeyiJD ki 
ı 935 Jlhncla .. ÔlçlJ• Ôlçtl ., yl 
ıeyr•tmelr, tiyatro MYenler içla 
hiç matla blrteJ delll I 

TIJatro saa'atl a•rlar enet 
bir deha yaratm11 olabillr; fakat 
o deha, ..ama dehuadır. Oaa, 
o ama ,adle per, kulatll• 
dlnlenek latlnde ellllrb· Aaa .. 
baıtlnla ihtiyacını Pferm•• o; 

Tiyatro, eğer bu ... J8flJ'Oraa, 

1ann yaıamaıı ıere._ o da devre 
apaak mecburlyetiaclectlr. 

Sinema tlyatroJU lldlrcll 
di1enJer, ıeali •ema çıktıktan 
aoara t11atronun yeri 1oktar, 
lddiaanda bulananlar Janılmıılar
dır. Fakat yalan bir Deride 
tiyatro ortadan kalkacak olursa, 
ıebeblni DO ıunda, ne de bun-
da aramalıdır? Tiyatroyu o~dan 
kaldıracak yine tiyatro olacaktır. 
Çünktl J•ni mey•alanm ylyemi-
JMUL • 

Shakıpeare'yi ıe1retunyellm 
mi ? Bunu demiyonım. Spakıpea· 
re'den bir Hamlet g6rellm; güzeli 
Fakat bir çap açıp blltthı Spak .. 
peare1eri, l,ı.IDI ldStDıllaD afır
medan arka arkaya aeyretmiy .. 
llm buna tahammll eclilm~ 

Umumi ılrDıll bırakıp bize 
geçelim : Bir tek tiyatromuz Yar. 
Bu bir tek tiyatroda oynanacak 
.. erlerin seçiminde en ldlçllk bir 
hata bile bulunmamahdır. Trajedi 
)l oJmyan 0 tiyatro, komediyi 
oymyaa yine o, opereti oym1aa 
yine o. 

Tek tı1atroya çok 1llk yllkl .. 
tilmif, JllldlnD taııyor amm1t; Jllk· 
ler biçimli• istif edilir-. ylkti ta-
111an botuna yoralmut olar. 

Geçen Jıl HamloU ıeyrettlk, 
bu yıl 11 ÔlçDye 6lçl " Jll aeyret• 
meme llydik 1 

* u Ôlç61e iilçll ,, - menuu 
ıudura 

Viyana clakaa NJahate çıb
capu ıöyliyerek hllk6met fdar .. 
ılnl yeğeni Anjellya bıraklr. An· 
Jel& idareyi eline ahr, Dllk aeya
bate "kmamııtır. Bir papaa laya
fetioeı·r.,rek halk araamcla cloJqar. 

Bir ı•nç kız:a mlaasebette 
bulunan bir erkek vardır. Anjell, 
bu erkeğin idamına htlldlm werlr. 
Erkeğl:ı kız kardefi Anjelldaa 

Roıana çok ırı .,....,. .. ~-
•rtl•t 1 CleOp 

kardethala affmı later. Anjell la
za bir teklifte bulunur. Kaz Aa• 
j.ı&ya tetllm olursa kardeıl kar
talacaktır. Pa.,.. layafetincleld 
Dak olanı biteni ltnnir. Kızm 
yerine Anjell1a, AnjelAnun terlr 
etmfı olduğu eıkl nfıaalıaını ıCS• 
terlr. Anjell, karanlıkta kenc:U.1-
ne gelenin kim olduğunu farkede
mez; idam edilecek erkelin kar
deıl sanır; b6yle olmakla beraber 
yine idam kararını bo,maz. Fa• 
kat DDk işe el ko7ar; erkeği .. 
idamı geri kalır, htrt•Y yoluna 
ıirer. 

il 
T ercllme fena dejildl. D&lc r~ 

lllnll yapan Galip! Çok iJidi. Sami, 
Aajeli da manffak oldu. Nfrealr 
Gllç roltınl kendisine haı uata
Ljıyle baprdı. Operet ve tlya~ .. 
ronun birletmit olmua iyi aetic ' 
•erdi; en buit roll• blJe tecrt • 
beli artlatlere Yerilmiftl, bu Jtb
den aahnede, ghel bir anaambJ 
glrOleblll7ordu. /•met Halo.t., 

TAKVİM 
Gla PERfEllBE Bim 
11 3 t el TEŞRiN 9311 151 

Arabi lSM 
J Recep 

Niçin Berlitzde 
DIRIK DiLLERi 
ôtreniyor•unuz? 
Çünkü 

1 - Metoda ..... " pntildlt. 
1 - BerBb okuluı, atrettlll clll 

lçla bir diploma •••bilir. 
3 _ T&rkiıecleld BerUb obl• 

n her MD• 1t1t .... baka 
açacak. KuaDAD talebı,t 
Parlat• oimttuacak; bMla 
........ Berlib okulalan 
lıe1etl idaresi tarafındu 

Yerilec• ktir. 

Bu ftnattan istifade edin& 
Berlltz okulalaıma yaııw•s. 
Kayidler açıklar, 
lataabal. latildll atlcW 
371 Aakara, Xoa1a • .... 



10 Sayfa 

91 Biat Denizlerinde 
Yazan: 

M. Turhan Tir ki er 
Hadım Süleyman -Piri Reia- Murat Reia 

Piri Bey Her Şeye Rağmen Hazineleri 
Elinde Alet ittihaz Ediyordu 

Piri Be1, arka
da bıraktıRı filo , 
aHrGnmeır; olduk
tan sonra ağır bi• 
buhrana kapıld•.' 

Yaptıtı itin yaman 
blr ıuı ııayılabil•

ceğini dlltOnerek 
ttzlllüyor, ııkdıyor, 
ah H of çekip 
duruyordu. Fakat 
doııanmayı lyl vı 

utlam bir liman• 
da bıraktığına, ha· 
•ine1eri kurtarma• 
yı dOtllnmekle i7l 
bir it yaptıtına 

lola içln inanmak
tan da geri kal
mıyordu, her haaaıf 
bir durumda :ıatea 
l(ilnncl bu. bezi-
nelerdi. Bir ıavaı
ta yenllH, bit fır• 
tıaada donaoma11 
elden çıkarıa ba&l• 
neleri ileri ıOrerelı 
her türlil cezayı ıa· - Piri baştardede 11lakoyduQu Frenk kızını 
vuıtaracatına inanç da beraber götUrdU mU? .. 
bu~i1ordu .. Habukl timdi filoyu dU· ı lıadirga da yalpalayıp duruyordu. 
ıenıle Baarada bırakmııtı, Maakııt Batmamak, karaya wurmamak için 
kalHlni almıı n blrkac adayı bom- fırbnanın muhitinden uıakla.ımaya 
bardıman etml9 bir amiral ııfatile çalıımak, çok u.talıkh davranmak 
dönil1ordut ınketUi bOnkira bol bol r•rektl. Halbuki kaybolan kadirrada 
armatan l'ÖtDrUyordu. Bu tdurumda birçok yoldaılar vardı, oolarıa yardı-
kimHnlD atıı: açamayacatıaı umu· mma koımak da blr borçtu. O me• 
yordu. bareti~ bu borcu bir yere g•tirmek, 

YaJnıı yoldaılarından, Murllt Relı• iklıinJ d6 g6z8nGnde tutmak mfJmkOn 
Uırdea, Recep relı!erden, Selma11 detlldi. Bundan ötOrU Amiral yalnı• 
relılerden utanıyordu. Fakat onJann dövllaUyordu, çırpınıyordu. 
da, ıar&yın ıuıtutunu 1'8rGp atı• Uzun n korkııdu uatlerdtn ıonra 
açamayacaklarını, kendini kınamaya• fırhna dindi, aata ıola bakmak 
cıı.ldarını oranlayıp tb:iioUlıOnQ aider- lmkinı yllz16ıterdl. Piri Bey de dört 
me1e aavaııyordu, o, HaHn Jat•D yanını glSzden geçirdi, kaybol•• ka-
çekilmek, bir lk61eye yaılanıp bari· dlrl'adan bir iz ve bir Her röremedlt 
talarile, kltap!arUe utraımak iıtlyor- kamaraaına kapanıp •llaırnya koyuldu. 
du. Şlmdl ele geçirdiQ1 bialerce keae Kendllerlnl durup dururken ölGme 
ııkçe tutarındakı baaiaeler, bu emelini ıQrllkledill dhlHilerf, millet mah 
JHlne retİrmeye bol bol Jeterdi, olup yeralz bir Hfer IJrllında 
KeAdiıi denizden ve denlzcllerdeD ild.a çıkan kadirwaya afla· 
uzaklaıtıktan ııonra yapılacak dedi· J•rdu. LAkin ne fayda? •• Yazlerce 
lı:oduların ne deA'rl ohırdu ki?. Türk Ye koca blr kadlrga, haıhıeler 

Plri Bey böyle dllıOnllp kendi kurtumek .hu~yHı ufrunda, iıt• ht· 
kendini teeelll ederek, araaara da der olup srıtmııtı. 
yaptıtı itten utanıp buhranlara kapı· Piri Bey bu acıklı durumdan da 
larak batı lıtikamttlnde yol alıyordu, yine hazinelerini dOtOntrik ıı · yrıldı. 
SUvene varır varmaz l•tanbula hlr Buradan lzinılz dönOıllnD hünk4ra 
kitıt yollıyacak, Hlnt deniırl aefirl•· hoı glSıterec•k olan hazineler, ıu 
rlnln yerıizlltlnl, Baaradan ileri l'id&I- kaybolan hayatlara •• kadirga71 da 
menin doğru olmadıtıııı anlatacak, dile aldırmayabUirdl. Kendiıi, sarayın 
armatanlarını da o arada ıunup kendi ağzını tuttuktan ıonra 6len yoldaı-
kıyfio• bakacaktı. LAkin Basra ile ları11 • mnlitler okun11rak, aadakalar 

SOT6Yf ara.aında uzun yollar, fırtınah 

den izler vardı ve bu yollor kolay 
bltmi1ordu, o fırtınalı denizler bil' 

, hamlede aıılamıyordu. Puodan dolayt 
da bilgen d.aizçl ıon derece ozaıa. 

rerdu, tabınızlanıyordu, tltlzleniyordu. 

Onun talibl ilk gtlnltirde lyl l'it• 
mlıti, ne Hlrmns botazı afızlarında. 
lle de enginlerde dOıman donanmuı 
roktu. Kadlrgalar, kalyonlardan ve 
baıtardelerden yollu ldf, diltmana 
raagelinae bUe pupa yelken ıavuımak 

lmkinı vardı. Lakin gDJH yüz taıtr 

ıibl görünen baht, bö1le bir teaadO· 
fe de rer vermiyordu, üç kadirga ea.
dlteaiı Uerleyordu, üç d8rt 1rün aonra 
bu galer yOzlü talih, bırçınlıta baıladı. 
kadlriaların yllrüyüfU gllçleftl, yaman 
bir ~1rtma den'zl alti1!Jt ediyordu, yol
euı: 7ola çıkan Piri Beyi telit içinde 
blrakıyordu. 

Blr arahk bu fırtına bir muıibet, 
bir fellket biçimine girdi, kadirga. 
)ardan birinin direkleri kırıldı, dümeni 
lılemez oldu, HrHrl bir afaç gibi 
d•niz üzerinde çalkalanmıya baıladı. 

ÖbUr iki kadirga da ııaj'lam bir 
durumda olmadıklarından ve her 
dakika alabura olmak tehlikHile 
1UzJefeieldiklerlnden dümensiz gemi
nin yardımına koıamıyorlardı. Nihayet 
o kadirga dalgaların kucağında çal
kana çalkana yOrüdO, karaya dotru 
ıilrllklendi, i'özden kaybolup &"itti. 

Piri Reiı ıimdi dövilnDyordO., 
Dereye gittitl beı ; ı olmıyao geminin 
ardma düıemiyordııa, keıadi blnditl 

datıhlarak - ruhlarıoı memnun ede· 
cektl. O durumda bundaa biıka r•• 
pılacak bJrt•J de 1oktu. 

İtte ikl kadlrga b6yl• bir felAketi 
atlatbktaa ıonra Adene ulaıtı, kı .. 
bir kalafattan ve kumanya alındıktan 
ıonra thnale y8neldl, Kızıldenlzi aıtt, 
Sitv.yıe vardı. Demek ki aefer ıonu· 

na ermlıtl, hazineler ael&metle aon 
menzile retlrllmlıtJ, artık yapılacak 
it kolaydı n bu it tantanalı bir mek
tupla lıtnnbulu a't'famaktan ve hiııaealnıt 
ayrılan haıinelerl yollayarak ıevketll 

bOokirıa göallntl boyamaktan lba• 
retti• 

Piri r•i• arkada kalan uzun yolun 
Baarada bırakılan donanmanın ha· 
tıralarını bir raoa bırakh, kıv;ak 
manevralar yaptırarak lı:adirgaları 

Silny9 limanına ııoktu, kaleyl top 
atarak Hllmladıktan ıonra hemen 
hazinelerin batına koıtu, kendininki 
ayrı, 11arayınkini ayrı kayaklarla ka· 
raya çıkarttı. O gece dinlenecek, er• 
teıi itlD İıtanbula adam çıkaracaktı. 
Fakat soyunup dökUnmlyt kalmadan 
karııırna lılı adam dikildi. 

- Mııır v11liıi selam ediyor, aya· 
tınııın tozlle yola çıkmanızı iıtiyor, 

ıevketll hllnkArın fermanı nr ıize 
tebliğ edeçekL, 

(Aıka1i11 var) 
_.. .................................... --··-···-·--··--· 

Kayıp - Hih·iyet oüzdammı ke.y
bemm. Y eniıini alacağımdan hükmü 
yoktur. B•yollu mektep ıokatın 

da Asop kı:u Takuhi 
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BPlgar kralı Borl• 

Kralı 
Devirmek 
istediler 

BuJgaristanda Örfi 
idare Konuldu 
Sofya, 2 ( Özel aytarımıı bil• 

dirdi) - Hükumet reımt bir teb· 
liğ neşrederek Bulgaristan' da örfi 
idare iJin ettL Örfi idare Ue bera• 
ber Bulgar Kıralamn clHus yıldö· 

nümU mllnaaebetile yapılacak olan 
tören de tehir edildi. Öğrendiğime 
göre bunun sebebi şudur: 

BüyUk rlltbeli zabitlerden olup 
allrğllne gönderilmif olan Damyan 
Velçef, gizlice Sofyaya girmlye 
muvaffak olmu,, kralı ve hUkft· 
motl devirmek için harekete geç• 
miştir. Fakat hükumet bunu 
haber almış, Velçefi derhal tev· 
klf etmiştir. Daha birçok kimse• 
ler tevkif edilmiştir. Aralarmda 
Karakulakof ve Miralay Andrl· 
yef' de vardır. 

Kabine Toplandı 
Sofya, 2 ( A.A Röytor ) -

Bir auikast teıklJatmın meydana 
çıkarılması üzerine bUUin Bulga
ristan' da istisnai idare ilAn edil· 
miştlr. Siyasal zvena grubu Bat· 
kanı Albay Velçef ile taraltar
larından birkaçı ve çiftçi Pladne 
grubu üyelerinden bazdarı tevkif 
olunmuştur. Bunlar bir hilkümet 
darbesi hazırlamakla lttlbam edil· 
mektedirler. 

Baılannda Uzunof 'un bulun· 
duğu bir çetenin auikastçdara 
yardım için Yugoıslav • Bulgar 
sıınırım geçtiği ıöylenmektedir. 

Sofya'da sUkôn varaa da bUyUk 
bir heyecan hüküm slirmektedlr. 

Kabine toplanmııtır. 
Georgiyef kabinesinde Finans 

Bakanı olan T odorof' da tevkif 
olunmuıtur. 
Dlvanıharpler Faaliyete 

&atladı 

Belgi-at, 2 (A.A) - Öğrenildi· 
ğine göre, B. T oçefe karıı hazır
lanan suikast şefleri arasında Vel· 
çef, Daymon, Çiftçi partisi Uye
leri \ı'e Zevnari gurupuna mensup 
generaller vardır. 

Süel mahkemeler duru9malara 
ba9lamıfhr. 

Toçefln Beyanatı 
Sofya, 2 (A.A) - Baıhakan 

Toçef Bulgar ajansına demiştirki: 
"Hükumet, fesatçılarm devlet 

baıkamnın ortadan kaldırmak ve 
blikiimetl devirmek projelerini u· 
zun zamandanberi biliyordu. Fe· 
aatçılar, bu iti, kralın tahta çıkı
ıınm ydd6n8mil olan 3 birlnciteş• 
rinde yapmak niyetinde idiler. 

Birinci Te~rln 3 

MÜSABAKALI 

BiBAYELIR 
Beıinoi I 

Parkta Bir Cinayet 
-1 

Lokantada; 
her zaman ot&:• 
doğum masamn 
tA karıısındaki 
köıede, artık bu 
acalp lhtlyarm 
huzuruna ahı· 
mışbm. 

Ne zaman ka· 
pı dan içe rlye 
gir&em onu, 1an
hrançh elbl&esi· 
nin içinde, upu· 
zun kameti ile 

orada buluyordum 

Bana nadiren 
selim, aabah va
rlrdJ. Seısizt ıa· 

dasız, mtınhaıı· 

ran zerza vattan 
ibaret yemeğini 

yer, sonra da . ~ 
!il'\ 

cebinden bir al·~ 
cim parçaaı çı· ı 

karıp, miyop 
gözlerinin kena• Kaldırıma doaru, yere yuverlanmıt birini 
rma kadar götll· gördU ••• 

rlir, dUğUm üıtUne dnğllm ya• 1 
pardı. 

Bir gUa, damdan dllter albl, 
bana şu suali •ordu ı 

- Recent park cinayeti ile 
hiç alikadar oldunuz mu? 

- Bu meselenin teferruab 
pek akhmda değil. Fakat o ıa· 
ınan hayli heyecan uyandırdığını 
hatırhyorum .• Cevabını verdim. 

ihtiyar, •özleriml ikmal etti ı 

- Bilha11a, ylikaek kumar 
oynanan mahafildo 1 Dedi; bu 
cinayetle uzaktan, yakından llglll 
olanların hepal de, muhtelif ku· 
lüplerdo önemli kumar oynayan· 
lardı. Hadise] bütün bu kulüpleri 
alakadar etti. 

Portland meydanı ile Recent 
park arasında uı.anan kliçllk 
bahçeyi blHrslnlz, değil mi ? Ka
labalık ve geniş bir geçit olan 
Marilborn caddeal bu bahçeyi 
ikiye böler. Bu bölükler, yerin 
altından geçer bir dehliz ile biri• 
birlerine bağlıdırlar. Bu dehliz de 
tam, caddenin alt.na tesadüf 
eder. 

6 Şu bat 1899 .. Gece, ortalığı 
koyu bir ala kaplamıttı• Buna 
rağmen, parkm bata tarafında, 
30 numarada oturan Bay Aron 
Kohen, Harrud kulllbUnUn yeıll 
çuhalı kumar masasında kazan
dığı önemli parayı cebine yer
leştlrip, yalmı baıma eYln yolunu 
tutmuştu. 

Sabahın ıaat ikisi idi .. 

Bir saat ıonra, parkın batı 

cihetindeki evlerde oturanlar, 
caddenin kaldırımlara llzerlnde 
cereyan etmekte olan bir kavga• 
om gUrUltllsll ile uyandılar. 

Bu kavga ve ağız dalaıı birkaç 
aanlye sUrdU. Arkasmdan: "Can 
kurtaran yok mu ?. Adam öldiirll· 
yorlar, yetiılol,, feryatla~ı duyuldu. 

Ve birdent lki el silih patladı .• 
Sonra yine ortalığı sllkiin kapladı. 

ihtimal ki denemit, bilirsiniz; 
ıisll havada, sesin nereden geldi· 

ğint tayin etmek gUçtür. O ise ki, 
o gece, dediğim gibi; göz gözü 
görmeyecek derecede koyu bir 
sis vardı. 

Bununla beraber bir iki dakika 
geçmlf, geçmemiıti.. Çaddenln 
köıebaıında nokta bekleyen 18 

numaralı zabıta memuru, yak'a 
yerine yetlıti. 

Cıvarda bulunmaları melhu 
olan arkadaılarını çağırmak itin 
dOdUk .öttllrdllkten ıonra, imdat 
isteyen adamı araıtll'mıya koyuldu. 

Pencerelerden baılarını 1arkı .. 
tan merakı.tar, pollıl, blrlblrlnden 
aykan sıözlerile ıaıırtıyorlardı. 

- Parmaklığin yanında, pollı 
efendll. 

- Daha yukarıda, caddenin 
llstbaıında •• 

- Hayır, daha aıaiıda •• 
- Kaldırımın beri yanında 

idi, eminimi 
- Değili çok 6tedef 
Nihayet, 22 numaralı baıka 

bir memur, Ku.ıey cihetinden par
ka doğru geliyorken, kaldırımın 

UzerJnde, kafası parmaklığa da• 
yalı bir vlicuda çarpıp, aendeledl. 

Bu aralık, eYlerden clıvarıya 
fırlayan bir meraklı kalabalığı,' 
olana biteni anlamak tlzere ora• 
cıkta toplanmııtı. 

Memur, elindeki elektrik fen .. 
rinln ııığını maktulün ytlzllne tuttu. 

Sonra yanındakine dönUp, mak• 
tullin dudakları araamdan aarkan 
dilini ltaret ederek: 

- Boğmuılarl Diye mırıldandı. 

Seyircilerden biri, yaklaımıı, 
cesedi tetkik ediyordu. BlrdenblrA 
Haykırdı: 

- Tanıdım! Bu, 30 numarada 
oturan Bay Kohendlrl. 

( Arkaıı var > 
_ ........................................................ --

•• 
Olçü üzerine 
F ennl Kasık Bağları 
Mide, barsak, böbrek 
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rennl 
Sorsalar 
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tarifesi göoderifü 
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İzmir soknğı 
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HASAN KUVVET URUBU 
ZAAFI UMUMi, KANSIZLIK ve KEMiK hastalıklarına tifai tesirleri çoktur. 
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Doğduğunu tara •• oluna 
olRa. ltu ... buacbiws 
•• mllteakıp ... •lwd• b-
ADauiuus pulak ••'ftf
fab1eta. ,..._..,. deliJ.. 
biaat keacllaiae med11111 • 
cluı. Şimdi her bclıa hatta 
...... ..,. IHINflll.. itli 
Jlse ... .. •• aileli· 
•• Pnoliii ... ...Mlir. VI-
, ... Oni••nl .... prof..art 
doktol Stejlbl'aa lluut • 
11111 ......... , ıa.,. 
......_ llftal eclOenn 
Blooel tabir Mil•• pa9le .. 
tiriol .,.... ... pemM 
r••sbadeki Tobloa kremi 
terkibinde ...... ımr. YU. 
ms poelerl 7atmudu eY. 
ftl tatbik e4leoeflais k 
ktem, 117kuu ......... 
cildfaisf beller •• paoJ.,. 

tirir. Ytbiiıı zaydJ••lf ade
lelerial kanetleacllrir. Sa· 
bahlan; MJH nnıfııdeld 
( T •iu ) Tokalon kre
mi kallaaa
DIL Mila-•·•· ... ..... ea ılk· 
latllnr •• ........ 
leri ıid•rlr. 
Ba knm 
M,ulaboa ..... ,. .... 
auka~m • 
dir. Sa yeni ıeoçlef&mısı &eo

rlbeJl yapıaıs. Ymiln,Uad• 
laud olaeak .. ,.... laaynt 

teltecldil. ıise meı'ud •• 
•••affakı1•tli biı iatikkl 
te•la edeoektiı. 

Ev veya Aparbmanını deilttlrenlere 
.Lıpis •••it• •• Llaol•om. IAolftlt n. •• perdellldu ile marklut. 
etamiD •• fiı.aerimisla ....ır mtfntala ait mallanmaıa f91İt flatlarıaı 
.. tkik etmek meafUtials lcaWır. 

GALATA MEFRUŞAT PAZAFll 
FizaU lbnlai• n Y. Kilitil ı Galata Tbel eacldni 14 

................ ~Telefoaı"957411 ............... r 

Dr. iTi• V AllAF .... !:! ..:.~:.. .. 
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Denlzyolları 
IŞLITMISI 

A•ateleri ı K.r•kl1 Uprlbaıı 
Tel. '2162 • llrkeel lllhlr•arude 

Haa Tel 22748 

Mersin Yolu 
ANAF ARTA •apur11 4 Bi

r:nciteırin CUMA ıtınll ıaat 
11 de MERSIN'e kadar. ''6090,, 

Trabzon Yolu 
CUMHURiYET •apuru 3 

Blrlnciteırln PERŞEMBE ,Onll 
saat 20 de HOPA'ya Ka
dar. "6091,, 

IMROZ YOLU 
KOCAEU Yapura 3 Birlncl

teırln PERŞEMBE gtlnll saat 
16 da IMROZ'a kadar. "6092,, .... ____________ _, 

DEMi iKTiDAR 
•• 

Bel gevşekliği.ne 

HORMOBiN 
Tafıilit ı Gllhta Poata katuıu 1255 

Tepi levvel aJ ma •abaua 

BOYOK TENZILA. T 
KUrk m••lol•nnıaı 

tay \Aclct lltt -· k 1.1WNIZ 

BEYKO 
tlcarethaoHinden tedarik ediniz. 
Mah•ulpll ... KUrkfl "811 
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HEMEN BU GtlNDBN bir tip TURAN tirat kremi BA'l'IN 
ALINIZ: Kemnwa blmdJğws takdirde, Sirkeolcle Nar .......... 
Turan kampanyam, tipi apk olclaiu halde a1aaak n ,.._ 
iade eıfeoeJEtir. 

En son çıkan Türkçe plakların listesi 
FE 83 • MOrsllR NURETTiN 

Hargun ı gozel sahile 
Cemile tuz 

A X 1157 • FAZiLET 

Neden böyle durgunsun 
Katlarım bina oatma 

A X 1858 • MOzEYYEN 

Mecnun 1 nci k11111 
lacnun 2. nci kı1111 

A X 1159 • KOç8K NEZiHi 
Bir llUlr ak911111 
Nıfllı gllmı 

A X lifi• Naim• Mmet Fn.t 

NlildenL Tlrkl 
Talıı yıllan. Tlrkl 

A X 11A • PBdHAN 
Rakıcllanz biz 
Ylldlzlar parlayw. Fıkı Trtl 
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L.T.PIVER 
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.Revedor 
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,.. 
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MERSiN 
INONO ••p-. 8 Birİnd 

t .. ria PAZAR ,aaı-t ıo·.ta 
MERSiN'• kati..,. 

TRABZON YOLU 
SADIKZADE npan 5 ..... ~~-

... • de- HOPA'p ._ .... 

• 

MOND • EXTRA 
bıat bıoata blt1D-"1a7Ma tlbrea 
kuan••ttır. 10 ..._,i llO ~ 
~-~ Her yerde 1atalır. ~-r 

Teıra Slnemalan 
Direkt6rlerlne 

Kemal filim, Halil Kamil, Opera, 
•• po1i f'.U. .......... .... 
•e plru.saı• Mtla •uis filbDI .. 
rl•I aatıa ald... a. ftUlllerl p
~ lıteyea taır• ... alan 
4&r,fktlrleri, Ja.ı. ~el 1ı--.c1a 
~Pi" ~ tiiıaet ••et• 
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