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lduW Polld din, bir rlf••t 
cllrmlmepadu J•pb. e., bla li-
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Galataa Vo1•ocla cedclHiade 
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Flnau Bakulıja, hu elrketl11 
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(Halkın Sest) 
Hayvan Sergisi 

Hakkında Ne 
IJüşünüyorsunuz? 

Dnn, Edirnekapı temizlik ahırla• 
rmda, baytar dlrektörlll,tD tarafın• 
dan hazırlanmıı olan hay'f&ll ıer• 

giıi açıldı. Sergide, en iyi 1eti1ti• 
rllmit k1&rakların, ineklerin, hay
vanların aahiplerlne mtlıkAf.tlar 
verildi. Bu töranl açan ilbay Mu· 
blddln OatOndat, çok memnun ol· 
du, n gelecek 711, belediye bütçe
Binden hııyYan sahiplerine verilmek 
Ozere 2000 lira ayırtacafını ndetti. 
Bu münasebetle dün bir muharri• 
rlıniıı: raııtgeldlklerl kim1elerl• bu 
sergi etrafında garUtmLıı ve onla
rın bu huıuıtaki aıiltalealarını Öf· 
renmek iatemiıtir. Aldıaı cenp· 
ları aıatıya yazıyoruzı 

-tı. 
Mahmutpafa, manifaturacı 

Hayri: 
- Haynnlar birçok bizmetlerlmiıı:l 

aörilrler. MHell içlerinde 6ylelerf nrdır 
ki, her bir taraflarından ayn ayrı 
ıekillerde illlfade ederiL E•ld atala
rımız ha1vanlann, bUbassa bey~rlerin 
kıymetini çok iyi bllirlermlı. Hatta 
ozaların bu kıymet bilitlerlnl göaterea 
meıbur bir darbımeael yardır: •Atın1, 
avradanı, sillbuıı kimseye eınni1et 
etme!. derler. Fakat maaJeHf, HJma• 
yei Hayvapat adında bir Çeml1etia 
mevcudiyetine ratmea, ba:yYaD mu· 
babbeti çok asalmııtır. 

Bu itibarla, bu sribl aersriler çok 
Jeri•de n çok faydalıdır. Bunları 

ıdıtlattırmak, müklfatJan çotaJtmak, 
•• bu ıuretle de hayvan muhabbetini 
yeniden diriltmek lbıoıdu! 

* Rıhhm ,ırketl, başkltlp Zlyın 

- HayYao aerııileri bittabi fena 
detil. Reıim 11rgiıl, kumaı 1erriıi 
pabuç ıerglıl, dikit terglal hulba 
fu nya bu, laerfeyla Hra-iıl oluyor 
da hayvan serıiı! niçha olmasın. 

İyi hayvan ytıtiıtlrealere mlkGfal 
•erllltl de fena değil. Bu miln1ebdle 
hatırıma bfrıe1 geliyor ı Senede bir
kaç defa da, çocuklarını iyi yetlıtiren 
fakir analara mükAfat vermek lmki· 
nmı hazırlatmak .. 

O takdirde hem analar, çocukla
ırına daha bakmıya teı•ik edilmlı 
,-acaklar, hım çocuklar biraz daha 

lı rpalanmaktan kurtulacaklar, hem de 
veri'ecek para ile fakir birkaç aile• 
nin bazı ihtiyaçlarını defetmek imki• 
nına kbvuşacaklı>.r. 

Evkaf1 Camileri Tamir Ettiriyor 
Kışın yaklaıması dolayısiyle, 

e•kaf ldatesi, hayır binaları ile, 
cam;Jerio, kurşun, pencere ve sıva 
gibi tamirlerlnJ yapbrmağ'a baş
lamıştır. Şimdlye kadar bkender 
paşa camlinln kurıuoları bitiril· 
miş, TetYikiye \'e Beylerbeyi ca .. 
milerl de bitlriJmek üzeredir. 
Teşvikiye camiinin önü, yeni bir 
şekilde tadil o:unarak, glizel bir 
bahçe haline getirHmiştir. 

ilk Okullarda Yarım Tedris 
Usulleri Tatbik Edilecek 
ilk okulların kayıt işleri geçen 

pazartesi güntı kapanmışb. Fakat 
hala bir çoklarıoa, bir haylı ta· 
lebe başvurmakta, bunlarm yer· 
Ie,tiriJmeal mümkün görülmemek· 
tedlr. 

Açılan bir çok şubelere rağ
men, her sınıf tamamen doludur 
ve birçok mıntakalarda da yarım 
tedr:a U9uH~ri tatbik olunacaktır. 

SON POSTA Birinci Teşrin 3 
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Dün Mahkemede Bir -
Anne Tevkif ·Ettirildi 

P itfaiyeciler Bayramı Yarın 
azar Genel Havaların yağıfh gitmesi dolayııl!e 

Nüfus Sayımı tehir edilen ıtfaı7ecnor bayrı m yarı• 
Gün Ü ıaat Oçte ba,Jıyacak ve gece .raba•a 

kadar deum edecektir. Gftndlh ve 
gece t8rn programı başka başkadır. 

Geoe yapılacak t•nliklere Halk da 
ittlra~ edebilecektir. 

Sayım •e kontrol memuxluğu 
ulusal bir ödevdJr. Bıı ödevi un 
HYe vı önemle yapınız. 

L,------------------~ Don Ağırceza mabkemeainde 
dikkate ıayan bir muhakemenin · 
dı.:ruşması yapılmııtır. Hidlae 
ıudur: 

Elli yaşlarında bir Madamın 
Koço nammda bir oğJu, V a.Jll.ld 
admda da bir kızı •ar. Bu kız, 
Trlkof adh bir gençle nişanla •• 
Fakat kızın ağabeyial Koço bu 
itin aleyhinde •• 

Bfr akşam lkJ kardeı bera· 
berce dolaıırl•rken karıılanna 
Trikof çıkıyor, genç kızla konuı• 
mak lıteğlni göıterlyor. Bu yOzdon 
Koço ilo Trikof araaında aytıfma 
başgöıterıniştir. Birdenbire asa• 
bileıen Koço, belinden tabanca· 
ıını çektiği gibi Trlkofun llzerlne 
doğru botaltmı9, Trikof 1arala
narak yere serilmiı .,. ölmUıtllr. 

Dlin Ağucezada duruımaıına 
baflanan Koçonun bu ilk muha· 
keme1lnde suçlunun Uk tahkikat 
evrakı okundu. Koço Müstantik· 
liie verdiği ifadede hadiseyi 
aynen anlatmııtı. 

Fakat mahkemede bu ifadeyi 
dejfttirdl ı 

- ., Trikot bir bıçak çekerek 
llzerime saldırdı. Kendimi mUda· 
faa etmek mecburiyetinde kaldım. 
dedi. 

Bundan sonra duruımaya bir 
kadın çağrıldı ve tahitlerin ifade 
verdikleri yere alandı. Ağırceza 
baıkanı ıordu: 

- Sen suçlunun neıiıln, 
- Anaııyım. 

- Şa hitlJk edip etmemekte 
aerbestsin •. Nasıl lıterain? 

- Şahitlik edeceğim. 
Anne, ayağa kalktı ve dedi ki: 
- Bir akıam otlum eve geldi 

vuruldum; dedi. Tlrikof da vurul• 
mu9. Kızım evde bayıldı. 

Kadının yalan ıehadetta bu· 
luoduj'u anlaııldığından mllatan· 
tikJiktekl ifadeal okunmuıtur. 

Uade okunduktan sonra hA· 
kim ihtar etti ı 

- Bak mtlltantlkliktekl lf a· 
den başka. Yalan söyleme. 

- Yalan ıöylemiyorum efen· 
dlm. 

- Tekrar ediyorum ; doğru 
ıöyle.. Yoksa teYkif edeceğim. 

- Baıka bilmiyorum. 
Genel yar 1&Yaman ayağa 

kalkta: 
Bu kadınan tevkifile müddei• 

umumiliğe gönderilmesini iıterim. 
dedi. 

Yarım dakikalık bir mtlzake• 
reden sonra mahkeme kadmm 
tevkifine karar Termit •• kadın 
bir jandarma refakatinde mahke· 
meden çıkarılmııtır. 

Duruıma da baıka şahitlerin 
dlnlenmeal için baıka güne bıra· 
kı1dı. 
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. 23 Senedenber~ 3700 talebe .Y•tlıtlnn fTiirk kadınları bi.çki yurda) dan. 
Dınnyolu~d•ki bına11nda 12 ncı Hr.-lıinJ açmıttır. Bu yıl mezun olan 73 ta
leb:nin çok güzel eserlerinden tefekkQI eden 1erg-l çok ıllzeldir. Yukarıdaki 
rHım . busene mezun olan ırenç kızlarımızı göstermektedir. 

ltalya İle Alış 
Verişimiz 

ltalyanlar Piyaıamızdan 
Yemlik Hububat Alıyorlar 

ltalyan • Habet ihtilafı baıla
dıtı zamandanberi ltaly:ınlar TUr
klyeden fazla zahire almaktadır. 
Şimdiye kadar alıoan en fazla ıey 
bakla idi. Şimdi de yemlik bubu• 
bat almıya Ye kepek milbayaHma 
baılamıılardır. 

Filistin de bizden fada miktar
da elma almaktadır. 

Yangm Başlangıçları 
1 - LAngada manav Arifin 

kulllbeaindeo yangın çıkmış, bir 
kııım eıya yandıktan .. sonra aön
dllrDlmOıtDr. 

2 :-- Oımanb Bankası baca· 
amdan ateı çıl;ttıiJ görülerek yar
dıma koşulmuı bunun mutfakta 
yanan fazla ateşten ~ıktığı anla· 
ıllmışhr. 

3 - Çarııkapı lskenderboga
zmda Saniye kadınm evinde ça· 
maşır yıkanırken kaplamalar tu
tuımuşıa da hemen ıöndürül· 
mUttllr. 

Hayvan Yetiştirme lşlerl 
Önümüzdeki yıldan it1bann, 

lsta.nbul ilbayhğı içinde yetişen 
cinsi kısrak ve atlara mahsus bir 
yarıı tertip edllmeal dUşilnUlmok· 
tedir. 

llbaylık baytar direktörlUğU, 
bu it için timdiden hazulıklar 
görmekte ve hayvan yetiıtirmo 

lıini ıı~Ah etmek çareierine hat 
vurmaktadır. 

1 Okullarda Tal ebe 
Çokluğu 

Bu Yıl lstanbul Liseıine 
1600 Talebe Yazıldı 
KUltllr bakanlığının emri üze

rine, Orta okul ve liaelere baı· 
vuran bütün talebe yudmakta, 
fakat bunların yerleıtlrilmeslode 
mütklllat çekilmektedir. latanbul 
lisesinin 9 ncu aınıfında e•velkl 
gün açalan ıube derhal dolmuı 

ve mUracaatlorin arkası hala geJ .. 
mem:ıtir. Bu yıl yalnız Iatanbul 
lisesine yazılanların yekunu 1600 
zU geçmiştir. 

Bu it için, bakanlıktan yenl 
bJr karar beklenmektedir. 

Bir KöylU Araba Tekerlekleri 
Allmda Can Verdi 

Ömerli • Şile yo'.unda acıklı bJr 
kaza olmuştur. Bulgurlu köyün• 
den Mehmet oilu Aziz adlı bir 
gencin kafası araba tekerlekler) 
altanda ezilerek canvermiıtlr. 
Fac1a şöyle olmuıtur: 

Aziz öküz uabaslle Bulgur
ludan geliyormuş birdenbire kar .. 
şısına bir otöbUs çıkmıf. Öküzler 
Urkünce araba uçuruma yuvarlan• 
mıf. Aziz bu sırada arabanın 
altında kalmıı ve Urken ökUzler 
arabayı aurnklerkon de tekerlekler 
kafasından geçerek ezmiıtir. HA• 
diıenin tahkikatına Beykoz jan• 
darına kumandanı Teriik Demir 
eTkoymuştur. 

Eşeğin Tekmesi 
Akıarayda Horhor caddesinde 

Hllseyin oğlu AlAeddlDI •ıek tek· 
meliyerek başından yaralamııtır. 
Yar alı hastaneye· kald1nlmııtır. 

P•z•r Ola H•••• 8. Diyor Ki ı 

* lf- lf-
Halkevlnde Spor Salonu 

Yapıhyor 
Hafkevl binasına modern bir ıpor 

ıalonu yapılac:ıktır. Projul gtlzel 
HD'atler akademlsinde hazırlanmak• j 
tadır Buraya 60 bin Jfra aarfedilecelc 
paraıını bo!ediye verecektir. 15 bl 
Urası nrllmittir. Geri kalan kısmını 
da dört Hned• ödeyacektlr. 

* « * 
Sellnfk Sergisinde Mallarımna 

Beyenildl 
Selaoik sergisinde teşhir ettiğimi' 

mallar pek beyenilmittir. Bu mallarıııı , 
nlmunelerl, fiatfarı ve ihraç ede~ 

tGccarlarıo adrea1erl iıtenllmektedir. 
... .. lf- l 

l.ondra - lstanbul Yolu ' 
Turizm kongresine İftirak edıl 

murahhaalarmız d8nmilt1erdlr. Kongrt 
Yugoalnyaya kadar bitmiı ola• 
Londra•lsatanbul yolunun Yugos'av1a, 
Tilrkiye kısmının da bir an en·el 
in9aıı temeoniılnde buiuıımuştur. 

« « « 
Sinopta Çar,af Yasa§ı 

Sinop, 2 - Sinop uray kurumu, 
kadınların çarıac giymelerini yaaak 
etmlttir. 

* lf- « 
Kaymakamlar Vll8yett6 

lToolanddar 
Genel nüfus sayımı ba:mlıklart 

tamamlanmıt gibidir. Dün Kaymaoıı 

kamlar Villyette toplanmışlar Yt 

yapılan lılerl gö.ı:den geçlrmitlerdir. 
lf- lf- « 

DUrt Kumarcı Yakaland; 
Abdi, Suphi, Şefik, Halit adlarında 

dört kiti Fatih kabvelerlnden birind• 
kumar oynarlarken yakalanmı~lardır. 

.. « .... 
EmnlJ'et DlrektörlUgUnda 
Emniyet DirektürltijU birinci ıube i 

nıDdOr muaYini Sadullah, VekAlet 
lmriue alınmıtbr. 

lf- lf- * 
Yeni Halde 

· ikinci teırJoln on beıluden sonra. 
ltmon, portakal ve mandaJinamaı 
toptan sat.ıluının yeni hal binasmda 
yapılması kanrlaıtırılmııtır. 

.. « .. 
Üniversitede Dersler 

Bu 711, eylUl devresinde imtiha11a 
giren Üniversite talebuinln kazaıı• 
dsldarı numaralar, ancak dftn kendi• 
le .. iıae tebliğ olunduğundan, bazı fa• 
killtelerde dersler b• ıabah baılaya• 
bilmittir• 

* * * Orta Tedrisat Kadrosu 
Bakanlık tarafındaıa dOn gönduri111 

len orta tedrisat kadroıu, derhal okul• 
lara teblij' edllmijtir. 

* « .. 
Evkaf Kayıtlar1 

Şehrimizde bulunan, ~Ykrfa ait. 
ldartı ve eYkaf kayıtlarınrn Ankaraya 
nakledllmeai kat'i ıurette karvrl ıh., 

rılmııtır. Bu lıin en k11a zamand• 
yapılması için, hazırlıklara batlan .. 
mı ıtır. ... .. * 

Hukuk FakUltesl 
Hukuk fakültesinin ameli kurlarİ• 

le, seminerlerin• ikinci teıriolo l Sin .. 
den itibaren baılanacağı talebelere 1 
bildirilmittir. i 

- Hasan Bey .• Sizin gazetede 1 ... Demek artık köylerde de l ... Köylüler de söylevler, di··. ı ... Ve blSylelikle köylünOn 1 HaBBn B. - Çok güzel Bayın:4 
0kuc'um. Köylere de radyo ko- hoparlör görUlecok... yevlor, va1ılar dloleyecekler. kafası da radyonun qığından Fakat ıu lltanbul radyosuna da' 
naca kmış. · feyz alacık, deiU mi ? bb: radyo koy•alar bari 1 •• 





HAH KEM ElEliE 
G1lRDükL[Ri M iz 
Şahitler 
Suçluyu 
Tanıyamıyor 

HlcliM bir tr•••aJ aralt...
cla ıeçiror.. F atlb • HarbiJe ara· 
.. c1a itler• Tr .. •ar Sultaaab
met durapıa .. llace arabaya 
JeDl bir yolcu atla7or. Biletçi 
Haıaa HllHJİDt 

- BIJetL. 

Diye sıencln &ntlne yaklaıınca 
yeni yolca: 

- Şurada loecetlmL Diyor. 
Fakat Tramvay Sirkeci latuyo· 
aunu da ıeçtijl halde yerinden 
bUe lumıldamJyor. Bu aefer blletcl 
clayabyon 

- Ya bilet alınız, 7ahat 
lnlolzl 

- Benden bUet almakla zea-
tl• mi olacak11n? 

- Ben yazifeml blHri• 
- V ermlyorum. 
- inim a1ı.,..r, 

Haydi bir ka•pl. Geaç bllet
çlnln herine ahlarak ıUle, yam
nk yatmaru yatdırm•J• bqhJor. 
O kadar ki EmlnhDnde hidlH,t 
ı&ren bir pollı memuru ka•p
cıları gftç halle aJlrablllyor. 

Şimdi bu hldlaenln duruımaıı 
birinci Sulh Cezada yapılıyor. 
Bilet memuru Haıaa HUHyln tabU 
davar.ı. Emin adında bir ıenç 
de maznun .• Fakat ifin asıl tuhafı 
nereal biliyor muıunuz? Hakiki 
auçlu belli değilf. Vakla maznun 
olarak Emin adında bir ı•ç Yal 

amma, ıuçlanun o olup olmadıiı 
hakkındaki ifadele deiltlk ••• 

Hakim phltlerdea bir taaulae 
10ruyor: 

- Bilet memuruna karp ıe
len bu ıenç midir? 

- Blr .. J cli1••e• efendim.. 
Belki ba, belld dejlll. 

Diğerine ıoru7or. O da tiri• 
diyor: 

- 8ememl1or detfL. Fakat 
lteal• tlrdlil• bira• tlaha 
lnıa boyla " blmazca ldL 

- Yam • d..aDiz; Ba1 
Pol18? 

- Kat'iyen tletll efeadl.ı •• 
anlannı girip aJlran benim; ta
nımaz IDIJ&mL Fakat dana a7ak 
diriyor. 

- Bu, ehndlmL Mahakkak 
bal. Aldanmayoram.. 

Suçlu bu ldclia71 f17le b.
ııbyor: 

- Bir JUhthia kurbaa ti· 
deceğim efendim; benim hiç bir 
p1den haberim 7ok!, 

Bu dan Hnh netlcelenmecll. 
Daha bir kaç ıalllt •ı.ı..ecelr. 

Nöbetçi 
Eczan•ler 

Bu .... ·••etçi ............... ,. 
Aleıilllar4f.tret). a.,a11 t (C-U), 

le•"e.... (11.aW.. Halli). F .. 
.. (Hlamed..... AkNrlJ (5.. 
nm). Karqllmrlk (iL Fuat), ~-
k3r (Sotrakl n Oçter), Oıkl•ar 
(imrahor), Ktlflkp..- (Ycql), 
Samatra (IW~aa) 8alaıklr CHIJAI), 
Betlktq (R.eeep), lır•J•r CN-0, 
Emihallll (lle•.t Klzı•), ŞltU 
(Di•ttnı, .. ,. eGarl.. u .... 
etyaa), Galata (Alll lttiutt, ş.a.. 
n..W ~ 11..w, (IWk), 
Ka ... ,... ...... ), BilJI .. 
CŞinui), fhrMli (Yam). 

SON POITA 

MEMLEKET HABERLER/ 
Izmirde Niifus Saylıiıı ğle 

Ostü Saat 13 De Bitecek 
lıalr, (Özel) - Geael alfae 

ayımı •aıırhklarma tamamlamak 
lzere bir b8ro tetkil eclilmif, bu 
bDronun ı•flijine •alrak itleri 
direkt&rl Dlliver atan11111t1r. 

lzmlrde HJI• lflerinde 2500 
memur çalııacaktır. lzmlr alb 
mıntakaya ayni.., Ye laer mıa
takaya birer ıapekter atanma,. 
tır. Sayım lılerlnlo behemelaal 
&ğleyln aaat on Oçe kadar ta• 
mamlanma11aa çahplacak Y• lıalk 
saat on içte ıokaklua çakacaktır. 

lzmiria lıgaliadeD .Sace nDfuıu 
800,000 ldL istirdat yılında mm 
ilinin değifik kötelerlndea Yuaa· 
ntıtana 325,000 muhaw sftUtl 
için allfuıa çok ualmıı; billhare 
mDbadele mntlle 100,000 kiti 
&mire ıelm)ftl. 

Arada ıeı•• oa lld ,.ı lçıade 

• 

lmnır -~·· bllro•••tla f8hfMI• 
lzllllrla nlfamada ı&•e çarpacak 1 sin. am..ı alfaı u1umada 
hadar barlı: blı artma tuplt lı:mlrla aam. 780.000 • 800,000 
edllmlftlr. Y apalan incelemelere araıında olacakbr. 

Sam•unda 6 CJçağa Ad Kondu J Armutluda 
· 3ir Ayı, Bir ineği Parçaladı 

Ve Toprafa Gömdü 
Armutlu (Özel) - Bulduk t .. 

peıladek:i ormanlıktan çıkan bir 
a)'I, oracıkta otlamakta olan bir 
inefe aaldırmıf, hayvanın elle,.. 
lerlnl çıkararak &ldDrmUıtDr. A11 
ineğin bir kısmını yedikten ıonra 
f3•deainin ıert kalanını topraja 
glmmlftth'. 

•••• .... lan w• ad koa .. Ulreal11de -•·-•• 
Sa...., ( Ônl) - s..._, 1 birine de Ka•ak, Alaçam Ye Fatıa 

Alaçam. Kanlı" Fataa .... a adlan kooaldL Tlnad .. IODra 
aba alman 8 açalı••••• ad ha•alanan uçaklar adlarım aldık· 

k lan yerlerlb lnrinde •Jft aJrı 
k••a tlteal kop Jerlade ıo uçtular. Halk HYİaç lçlntle7clL 
parlak ıhterilerle 1apalda. 3 açala Gıce belediye taraftndaa uıak-
S...an, eliler iç a~aktaa her çalar ıerefİlle bir f6len •erllclL 

Bursada 
Talebe 
Pansiyonu 

Baraa (Özel) - Burada hariç
ten ıelecek talebeler itin bir 
pauly• açılmfbr. Pa..l1oada 
her talebe için a1cla dokus llra. 
Ocret aluamakta. buna •ukabil 
talebenin Jiyec•ll, lçecetl. 1ata• 
catı n yakacatı, Jikamp temiz· 
lenmed temin edilmektedir, pu
ll1oa bllb... klJ çocaldan lpa 
çok fa1dalı olmuftu. 

Karamanda 1 Muza/ Köyünde Yeni Mektep 
BüUln Evler. Beyaza 

Boyudı 

Karaman ( Özel ) - Menim 
ıona dolayıılle bayıadırhk çalar 
maları hızlanmıtbr, ıehlr dahi· 
U.de blttla binalar beyua boyaa
..p.r. S.Jcli1e bltlbl cadclelul 
•• aokaldan ta•lr ettirmektedir. 
Cadde n Mkaklana temiz d•ı
•m lçla tedbirler ahamııbr. 

Nazillide 
Sarhofluk Yüzünden Bir 
Genç ArkaclaflDI Ôldlrdü 

Nullll (Özel) - ç.ıM otha. 
o. .... Şlkrl u. Derekırct.a 
llaatafa Ali urlaetlalda blrlblı
leril• ka•ıa etmiflercUr. Bu b.
p aeticulad• llaatafa AB ... 
plda ŞlkrlJI •ntellf r•rlerln•a 1arala1arak ~. 

Şlkrl A1• • ..ı.nt ,_. 
tuulne ıladerllerek tecla.t alb
aa a1m..., Muıtafa Ali de Hlda 
-t IOIU'a 1akalıurak AdllJtJ• 
...... edll•lftlr. 

I 

lneıal, (Özel) - llaul klJl l laa..U •• llAUlf pllaluma •r 
250 ••ll 500 nlfuılu hlr ka,.tlr. tok 8'ael 1eal bir mektep kur-
KIJcle ..ıddea kal•a kaime mutlardır. Yeni Jll teclriub ba 
.. ktep rılalaut..Juine bet elen• ,.t mektepte 7apdacakbr. 

Karaman idman Yurda Kongresi 
ltaram••· (ÔleJ) - ...... 

Yud1a paclerl ,.U.k toplantılanm 
,.,......,, ,ıaetim lmralaa 
Arif Hllaaet koaartlpl bap-. 
Rıfat ÔDkayı katip, Alua•t Şeal 
.... ec1ar. tanantl AliJI marala-

hu, R.cep Selpalda Aluaet fab
rikaa iye, Ha1dan 7lnelke dl
rektlrl, Qntm• Meluaecll de 
kaptan 7apmflarchr. 

Yeni 1&netia kurulu çalıım•J• 
bqlamıftu' • 

• • mlt\L&llll 
Karı Koca 
Niçi11 
Kavga Ederler ? 

Kan koca ka•plan eberlya 
............... ,ebıb .. b.,
.. claramr. Bu ıebepleri tir 
lece malayablllrı.: .. . 

i Para, b•ıum blrlaclalcllr. ı 
Koea, paruam kan•ndan uk• 

lamamalı, ona hakiki yazlyetinJ 
bllcllrmelidfr. Bu •ulyete ıör' 
kadına muay7ea bir maaı ba~ 
lamahdır. Bu para Ue kadın evi 
idare etmeli, kendi ihtiyaçların• 
sldermeliclir. Para tamu olmayaıa 
claatense, onu defter tutmayt 
ahfbrmahdır. 

Jf. 
JCaJD&Da, kaYpDID ikinci aebo 

bldlr Çocuklanm çok ıı•en •e ~ 
daa fasl .. ahabbet bekler .. ka~ 
nana, eYln içinde bir dınlb ka~ 
aapdlr. ih•llle erketıa ana"' 
nele bir belldar. Çlald kadıaJa 
laa7atları apl •• lçlade ıeçer. 
Eter erlrelr de m•aa ~ok bağb 
ile ve onun balarından çıkaauı 
1ona, ı,ı bir koca olmuına im'° 
lıla 1oktar. 

Kadın için bu -.ulyette y~ 
pılacak biricik .. ,, bynanllDlll 
ıklulae ft imalarına aldırma .. 
mak, ona- yok farzeclip blldiğial 

7apmakbr. 
Bu meHlenln radikal hal ıekU 

de, kaynanaya ayn ev tDtmakbr. 
Dljer ka•ga sebepleri ıu~ 

larclır: 
Kam.c:ı itiyat •• taWatlar. 

Herkula ufak tefek 11marıklıkları 
.fanı görtılebllir amma. karfl 
tarafı aiolrleadlrmemek pl'tile. 

Kıakaaçblr. 
Din, mlW1et, •eya içtimai ... 

YIJ• arnbiL Buau e•lenmede11 
enel gk &abe al.U ıer•ktlr. 
Çoculdarua terbiyeli m ... ı .. L 

• Arkadaılar da kavı• 1ebeb~ 
olabiUr. Kaclaa erkeklerclu, ukek1 
kaclm arkadqlardaa fada y~ 
Ye iltifat ıörlne, Gteld tar~ 
baau lmkaaabllir •e b11 laakanç4\ 
hk kavıa1a Yarabilir. , 

TEYZE 
1 

1 ~ 
Bir Doktorun 
GDnlUk Pert•mbe 

Notlarından (*) 

P•orgazi• 
(Cilt Hastalılı) 

811 elli beı Jatlarında bir hada 
ldL Altı MDIDenberl •Gcudun 
•Stla k11•ında n ellerlncle kol
luında bir kıtı•b il• batl•J•D n 
allaa7et beJ•• kabuklar •• çat• 
laklar rapu ... taLkta• tik•r•t 
etti. Muare•• ettı-. 
P..,aıiı adlı bir cilt •a1talafın· 
... •ut.ip eldapna .a,ıe~lm. 
Kam te•ladl. Alkol de luallaama-

Kar_.,eri blru tlttl· Huua 
fiııluda .tetll.U. bbıs çekirorda, 
P41J• kadar lıılrçok 11rıasalar 
J&ptlmıf ye ll&çlar Hrllmit o·m~· 
ııaa rat••• baıtahk lyil•ı•emi tti. 
~adlılne bir ay mtlddetle Tuzla 
lt•• mJU kallan•-• .e buadaa 
çok lıatlfad• edeeetial 13y edL 
Ta•llyeml J•ptl. Bir hafta ••Hl 
ı&dlm. Kaltuklar dltmlı 
lunuaıbk ual••t kaflDtİ 7ok, cdt 
altı .. aetlir slrme.&ıji bir 7umu-
1akhk içinderdi, haata ela m•m· 
DUD H mlıterihti. 

r> 8..ı •otJar1 ku p aakl•Jl.US, 1 011• 

tıılr a.Wlm• 7aplfbnP koRekai7cHI y.apa• 
-. •ınatı ıaaaaımıda bu aoU t "'· • 

ılektıer stM l..udaawa J•tlfloJ r. 





6 Sayfa 

Gazeteler 
Neler 

Yazıyor? 
Paris, 2 ( A. A. ) - Parls ile 

Londra aras nda bir takım nota· 

lar alınıp veri;mekted'r. Bu nota· 
lar, J.1gaterenin, Franın: durumu-

nu l no olacağına dair 6orduğu 
auai:er etrafmda teati edi:mekte-

dir. Franıanm bu hususta lngilte
reye müsbet cevap verdiği hak· 

kındaki ha ber!erl ıabab gazeteleri 
7alanlamaktadırl~r. Maamafib bu 
cevabın müsbet olacağı muhakkak 

sanılmaktadır. Hiç bir pazarlık 
dOşUncesile yapılmayan bu ceTa• 
ba kartı lngillerenin de daha mfl. 

aait dnra~ması lazım geldijlnl 
•aıeteler yazıyorlar. 

Pötlt Parlzyen 
Gazet6slne Göre: 
lngilizlerin •ordukları, Aılı 

incelemeleri icap ettirmektedir. 
Unutmamalıdır ki Londranan and
laımayı bozmaıından korktuğu 
devlet, dostluiu bizim için değef'" 
11 olan ltalyadır, 

Jurnal'• 
Göre ise .. 
Habeı meselesinin doğurabl· 

leceğl karıııklakları göz &nünde 
tutmalıyız. ltalya'ya kartı zecri 
tedbir almak demek, ltalyan 
orduıunun mahvı demektir. ltal· 
yanlar da diyorlar ki tayet bu 
yolda ufak bir adım atalarsa, bu, 
barut fıçısını ateılemek gibi bir 
ıey olur. Pariı'in, Londraya karıı· 
lık ~erebilmesi için, bir Afrika 
davasını tahdit için öğretmeyi 
ls.edıii çareler hakkında verilen• 
lerden daha vazih teminat veril· 
meaini htemeal tabiidir. ,. 

Maten'de 
Diyor ki: 
Fransa'da kendi durumunun, 

tecavllzün tahakkuka Ye mllte
cavizin tarifine batla olduğunu, 
geçen defa Sir Samuel Hoare 'in 
ıöylediii gi~l ihtimallere kartı ta• 
ahhCdt: girlımeye )Uzum olmadığını 
beyan ederek sudan bir cHap 
verebilirdi. O, Anupada bir teca• 
yüz oiuua lngilterenin yardımının 
ne olabileceiİni ıormakla iktifa 
etmiştir. Londrada da, bu takdir
de, hangi kuvntlerden fıtlfade 
edebi!eceğinl göıtermek 1Uretile 
kartıhk verml,tir. 

Eko de Parl de 

'unlar1 Yazıyor 
Fransız durumu Cenene and· 

latmaaına batla bulunmuıtur. ln
ıiltere. on altıncı maddenin 3 On
cll fıknıı mucibince tecayUze 
oğradıtı takdirde ona yardım et· 
memid lıtiyor. Fıkra da bunu amir
dir. Ancak bu elblrliği deniz üze
rinde kalmaı. Zira kavıa yalnız 
ıuda detil, kara Ye havada da 
devam edecektir. Bu Hbeple ba
gllnden yanaa iki taraf ara11nda 
bir clblrliği yapılamaz. Şimdiden 
kurmaylar ite koyulmalı •• bu 
konuımalar, bir Adet, bir abam 
haline girmelidir. ÇilakO buaDa 
dost bir devletin tecavllzll lnllne 
geçmek me•zuubahiıtır. Y ann da 
Avrupa, Almanyanın daha korkunç 
tecav8z prttarına kartı koymak 
mevklinde kalablllr.,. 

Ve neticede iki deTletin de 
temioat aramakta baldı olduklan• 
nı kaydediyor. ----
Yunan Heyeti Cenevreden 

DöndU 
Atlna, 2 (Özel) - Yunanlıta

nı Uluılar kurumunda temıileden 
heyet Atinaya d&amek Ozere yo· 
la çıkmıştır. Bu heyetin baıkanı 
dq bakanı Makıimoı, Salço Ma· 
çore kaplıcalarında teclavl için 
kalacaktır. 

SON POSTA 

,.. SON DAKİKA·· ' 
lTELGRAF, 'fELEFO:, TELSİZ HABERLERtJ 

Dün IJk Çarpışma Oldu 

İtalyanın Her Yanında Harp 
Gösterileri Yapılıyor 

Musolini Yeni Bir Söylev Verdi 
Franaız Somallıi hudutlarmın birleıtlii nokta civarın 
dacllr.] 

Habeı hnkumetl, ltalyanın niyetleri hakkında 
keain teminat ••rllmediğitakdirde yarın seferberlik 
ilin edecej'ini uluslar •oıyeteaine blldirmlıtir. 

Haber Yalanlanıyor Ama. 
Roma, 2 ( A. A. ) - Röyter ajanıınln r .. mı çe

Yenlerden öğrendltine ıöre ltalyanların Habeı 
hududunu geçtiklerine dair olan baberrdoğru detlldi. 

Fakat ... 
Roma, 2 (A.A) - ltalyan kıtaabnın Habeıia

tana ıeçtlklerl artık yalanlanmamaktadır. 

Baıka üir Habere Göre 
Reme, 2 ( A. A. ) - Propaganda Bakanhl•• 

ltalyan kuvvetlerlnln Habe,ıstan •ınırını geç· 
Uklerlnl yalanlamaktadll'. 

Maamaflh Afrlkada aUel har•"•tlerhı pek ya• 
kında bathracaıı muhakkaktır. 

Veıikaları Yaktı 
Adisababa, 2 ( A. A. ) - Röyter ajanıının bil· 

dirdiiine göre, ltalyan elçisi, enakını demiryolu 
durağına g&ndermekte ve vesikaları yakmaktadır. 

ltalyanın Her Tarafında Sivil Seferberlik 
Roma, 2 (A.A) - Bugün uat 15.30 da botun 

ltalyada genel aeferberlik yapılmııtır. 
ltaı.a11lar ilk taar"r"uzu gapmıı oltlakl•ra t••,.,uz 
lıtikaın.tlnl gö.t•,.•n """"" ( ole lı•,.tl11• dllclc•t ) 

Sabahtan bui blltlln süel 
kıt'alar ıeferberUk halindedir. 
Elçiliklerin emnlyeti için &zel 
tedbirler alınmııtır. imparatorluk 
yolunun boyunca radyolu araba· 
lar konmuı •e Musolinlnln ıöy· 
liyeceti ıözlerln bDtOa ltaJyantar 
tarafından ltltilmeıl lmkinı Yeril• 
mlıtir. 

Saat, 15.30 da blltl1n dodnkler 
&tmUf, mağazalar kapanmıt Ye 
halk, aababtanberi yağmakta oları. 
7ağmurun a~tanda hızlı hızlı, evveJ. 
cıeden malQm toplantı 1erleriae 
koıuımaya baılamqtır. 

Her yönde bir harp ha •a81 
esmektedir. BOtlln meydanlara 
kurulmuı bulunan hoparlörler, Ta 
tan prkılan 1aymakta Ye arada 
bir ıpiker ıu 86zlerl tekrarlamak· 
tadır: 

11 ltalyaaın azminden ıtıphe 
edenler yakında taribael reallt .. 
lerden gaflet etmekte olduklarını 

ıöreceklerdlr. " 
Rom2, 2 ( A. A. ) - Habet el· 

çllliinl 70zlerce muhafız kuıat
maktadır. 

Seferberlik Düdükleri 
Roma, 2 (A.A) - Memleketin 

her tarafında muazzam akisler 
yapan dodok •• ıiren aDrDltllleri 
uluıu teplaatıya çağırıyor. BtıtUn 
ıehlrlerde, en uz..k villyetlerin 
ea uzak k&ylerlnde bile bayat 
duruyor. KöylOler tarlalarını, ifçı· 
ler fabrikalarını bırakıyor. Her 
kH evine koıarak •iyab bir ıöm• 
lek ıiydikten ıonra Faılst teıki
lltlarana katılarak toplantı yeri .. 
rla• doiru koıuyor. 

20 Milyon 
Roma, 2 ( A.A ) - BugDnkU 

ılvil Hferberlik emrine 20 milyon 
ltalyan icabet etmiftir. 

Muaolini Yeni Bir Söylev 
Daha Verdi 

Roma, 2 (A.A) - Saat 18,30 
da nutkunu söylemeğe baılayan 
Duçe eıclimle deml§tir ki ı 

'' MemlekeUmiz tarihinde mtı-

* « • 

Tevfik Rüştü:" Harp 
Pek Yakındır,, Dedi 
Befgrat, 2 (A.A) - Dıt itleri Bakanı Tevfik ROttO Araı bu •a· 

bah aaat 7,40 da Belırattan geçmiı ve durakta, Baıbakan ve dıt 
itleri bakanı Stoyadinoviç adına aıbakan Martinoı ile protokol ıefl 
Novankoviç, TOrkiye •e Yunanlıtan elçileri birçok diğer zevat •• 
ganteciler tarafından karıılanmııtır. 

Gazetecllerhı ar.sıulusal durum b~kındaki ıorularıaa TOrklye dıı 
lşlerl bakanı aıağıdaki cevabı vermiıtir : 

" Balkan antantının sağlam Ye urıılma• bir temel Ozerine otur
makta oldutunu ve ileride çıkacak bOtlln hadl1elerln bunu ancak 
daha ziyade kuv•etlendireceğlnl bir kere daha mnıahede ettim. " 

Harp Yakın Görülüyor 
ltalyaa .. Habeı anlaımazhiı hakkında ise Tevfik RDıttl Ara., 

resmi mal(imatı olmadığını, fakat gazete havadislerine bakılırn sa•a· 
ıın pek yakın görtl!dUğOnl &aylemit •• sa•aıın vukua ıelmemeslai 
lıtemenin herkea için blr Tazlfe oldutunu llAve etmiıtlr. 

Boğazlar için isteğimiz 
Boğazların muhtemel ıiliblandırılma•ı hakkındaki soruya da, Ulus

lar soıyetnl karpsmda yaptıtı diye,Je TOrklyenin bu meseledeki 
durumunun •arih 90rette tayin edllmit bulundutu cevabını Termlıtir. 

Sofya lstasyonundaJ 
Sof ya, 2 ( Özel ) - Tevfik RDttll Araı buradan geçerken lata .. 

yonda Bulgar Baıbakanı Toıefle uzun mOddet ıörilftO. 

him dakika gelmek üzeredir. Ay
lardanberl amacımıza eriıeb .lmek 
litlmiz için aldığımız tedbir iler• 
ledi. Son anlarda bu tedbirler 
daha çabuk llerledL Amacına doğ 
ru yUrUyen yalnız ordu değil, 

ordu ile birlikte ıDrOyen, 44 mil· 
yon ltalyandır. 

1915 te ltalya mukadderahnı 
itilif de•letlerinlnki ile blrleıtirdl. 
Bir milyondan fazla yaralı ve ölU 
ile mlltterek zaferlerden ıonra 
diğer deTletiere dllten ganimetin 
yaln z kırıntılarını aldı. 

Cenevrede, tedbirlerden bahse-
diliyor. Fakat ben. ltalyan ölU
lerininln batıraımı yaşayan Fran
u'nın bu zecri tedbirlere iştirak 
edebileceğini zannetmediğim gibi 
hakiki lnglliz ulusunun da, bar
bar bir uluı, medeni uluslar ara• 
ıanda yer almıya gayrı liyık bir 
ulu• olan bir Afrika mem!eketi 

için kan dökmek iıtlyecejinl 
zannetmiyorum. Bununla beraber 
zecri tedbirlerin ittihazı mBmkDa 
olduğunu bilmeklljlmiz llzımcbr. 

Ekonomik mahiyette zecri ted
birleri fedakirlık rubu ile, diıip
lln ile Ye ceaaretle karıılayacajız. 
Sllel mahiyette tedbirlere ıllel 
tedbirlerle •• savaı hareketlerine, 
•avat hareketleri ile cevap vere• 
cejiz. bir mftstemleke işi mahl· 
yeti olan anlaımazhğın bir Avrupa 
anlaımazlağı cesametini almaması 
için elimizden geleni yapacağıı. 

lnglllz ltçllerl Zecri Tedbir 
Kararı Verdiler 

Brigton, 2 (A.A.) - BugUnkD 
lnglliz ltçl parti•i konferansı 
102,000 reye kartı 2, 168,000 reyle 
ltalyaya karıı zecri tedbir alın· 

ma11 lehinde karar •ermittir. 

13 lcr 
!Bugün 

Toplanıyor 
Cenevre, 2 (A. A) - OnUçler 

komitHİ, UJuılar s01ıyetesi kon• 
seyine Yerilecek raporu hazırla· 
mak üzere yarın (bugün) toplantıya 
çaamlmııtır. Madaryaia'nln yeni 
durumu komiteye izah edecetl 
muhakkaktır. Habeı lmperatoruc 
nun Franıız Somallıl makamlan
nın taTaasutunu teklif edltl gayet 
1 yl •urette kar1ılan1D11tır. CeneY. 
re çevenleri, durumun heyeti umu 
mlyeıini bOyDk bir ıtlkünetle t•· 
IAkldde de7etmektedir. 

in giltere 'ni n 
Müdafaası için 
Tam Salahiyet 
Lonra, 2 ( A. A. ) - ln,W. 

kabloeai bugün ıaat 11 de top
lanmıı ve ar81uluul durumu ıie 
rUtmllftllr. Toplantıdan enel 
lngiliı krah, Dıı itleri Bakanı ile 
SU Bakanı Lort Halifakıı kabul 
etmiıtir. Yarın (buglln) CeneYreye 
ıldecek olan Bay Eden de iki 
aaat ıDren bu toplantıda bulune 
muıtur. 

Nazırlar, ayalzamanda Lort 
Edenin yazdığı raporla Harlcl7e 
Bakanı Sir Samuel Hoarenln 
Londra • Parlı mDzakerelerl hak· 
kındaki diğer bir raporu gözdea 
geçlrilmiftir. 

Bakanlar kurulu, Uluılar So .. 
yelesi bakımından, durumun yeni 
gellılnl beklemek mecburiyetini 
duymaktadır. BlltQn bakanların 
her tllrlll ihtimallere karıı hazır 
buluamaları baklanda tertibat 
alınmııbr. Bu mUna1ebetle Bar 
bakana danııarak icap eden ted
birleri almak lçln ulusal mUdaf aa 
teıkilabna tam ıallhlyet •erll-
mittir. · 

M. Baldvln, 6tleden aonra 
deniz, Sil ye HaTa Bakaolarile 
görDımlt ve bu g&rnımede Malf 7• 
Dıt lılerl, tecim ı6mllrgeler Ba
kanlan hazır bulunmuflardır. 
Zecri Tedblrler için Devletler 

Arasında Pazarhk 
Part., 2 ( A. A. ) - Eko dl 

Parl gazeteBiııe Londradan yaul
dıtına göre lntiliz kablne•I, kol
lektif bir mlldahale yapıldıll 
takdirde Ulualar Soı1etesl dıpnda 
bulunan bOkômetlerln takınacak
ları durum hakkında endlıell 
dawanmaktadır. 

lnıiltereyl bllha11a dtlfllodDren 
Amerika, Japonya, Almanya •• 
Brezilyanın muhtemel durumlar1dır. 

Almanya, bu huıuıta lngllt• 
reye •erdiği teminatla oou tatmin 
etmlıtlr. 

Zecri tedbirler• lttlrak etmek 
için lttirakinl pahalıya ıatmak 
iıter ı&rl\nen SoyYet Ruıyaya 
karp IH boputauzluk •ardar. 
S6ylendltine ıare SeyYet Ruıya 
btlk(imetl, berhan,ı bir Alman 
ve Japon muhtemel taarruzuna 
karı• Ruıyayı koruyacak olan 
doğu •• uzak dop ml11klanna 
bilfiil iıtirak etm .. ıoı lngilteredea 
lıteyecektlr. 

Amerika Bitaraf 
Sandlyego (Amerika) 2 - BU-. 

leılk Amerika devletleri Cumur 
Baıkanı Ruzvelt, Amerikan do
nanma&1nın maoeTralarında bulun
me k iizere hareket etmeden 
evvel verdiği bir •öylevde Ameri• 
kanın bir harp takdirinde bitaraf 
kalmak huıiUsundaki keun kararını 
blldirmiı ve bazı u~uıların 1914 
çıl11nlığını ~tekrar edeceklerinden 
korktutunu ıöylemlıtir. 

" 
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• Süt 
Oğullarımı 
Arıyorum 

Seferberlikte Gödepede otu· 
ran SUleyman oğlu Reıat, Reıat 
oulu Muıtafa, Ekrem ve hemıl· 
releri Mnrıldeyi arıyorum. Ken• 
dUerlnln Bakırköyde evleri Yardı. 
Bay Süleyman aoferberlikte Top· 
kapıda bulundu. Bilen ve taaı· 

yanları aıağıdakl adres• bildir• 
melerinl dilerim. 

Beıiktaı Valdeçeım .. i Abaoı Lltif 
ıokak No. 14 de Bay Muatafanın 

ılit annui Eıma 

* Ağabeylerimi Va Hısım Akra-
bamı Arıyorum 

Blı ailece Sellniğin Kllepe 
karyeılndeaindeyfz. Soyadımız 
Haun Çobanlardır. Dört yaımda 
6ksüz ve yetim kaldım. Babam 
Yusuf Yf' annem Fatma öldükten 
ıonra h11ım akrabamı kaybettim. 
Ağabeylerim Ali ve HUseyio, 
dayım Iımail ve amcam H&.l&eynl 
bilın ve tanıyan varsa insaniyet 
namına bildirmelerini dllerim. 

İzmir Ke.rııyake. Muradiye ıokağı 
No. 21 de hizmetçi Ayte 

* 
Bir Kadın Kardeşlerini Buldu 

Bundan bir buçuk ay kadar 
evv.l yine bu ıütunlarda Çanak· 
kalede oturan Bulgarlatanla Ha· 
ıtm oğulları Süleyman ve Ştikrn 
ile Şükriye Ye Makbulonlo kız 
kardetlerl (HUrmliz) ll aradıkla· 
rını yazmııtık. SaJihllden aldığı· 
mız bir mektupta denillyor ki : 

- Kardeılerlmin aradıjı HUr
mUz benim. Adre&ime mektup 
yazmalarını beklerim. 

HUrmUzün adresi r Salihli 
Mithatpaıa mahalleıiade Haıtm 
kızın lbrahlm karısı HUrmUz'dtır. 

Ayrıca Salihlide Avukat Hayri 
oğlu H. Milmt11a da mtlracaat 
edile bilir. .. 

Sut Kard&f imi Arayorum 
I ,, 

Bundan ı 1 sene evvel EdJrne 
Evkaf mlldUrlükUnde iken maıa 
baıında ani olarak ölen Bay 
Sadrettinfn kızı aUt kardeıim Nes• 
ıinl arıyorum. O zamanlar onlar 
Iıtanbula gittiler, ben de Çoru· 
ma geldim. Bilen ve tanıyanların 
adreaime bildirmelerini dilerim. 

Çorlu Saray oadde1l doğrama Yi 

maran!loz fabrika1ı N 38de lhaan .. 
Amcalarımı Arıyorum 

40.45 aonedenberi kaybettlllm 
amcalarım Malatyanıo Sarıcı oğ
lu mahallesinde Diricanh otulla· 
rından Mehmet Ycı Hacı lbrahiml 
arıyorum gören Ye tanıyanların 
bildirmolcırinl dilerim. 
Malatyanın elektrik fabrikaıı makioiıt 

muninl Diri oanh oğullarından 
Ahmet Hamdi oğlu Mehmet Tahir 

* 
Kardesiml Arıyorum 

Balkan Harbinde babam ibra· 
hlm ve karde~leriındeo Muıtafa 
ıehlt oldular. Ağabeyim Nazif 
ayrı, annem Mücevherle ben ayrı 
Türkiyeye kaçtık. Bulgaristanıo 
Petric kazaıının Konarne köyün· 
deniz. Ağabeyim NazJfi bilen· 
lerln insaniyet namına bildirme· 
(erini dilerim. 

Bllylik erkioıharbiye daire mftdir· 
ltiğü eratından 2690 Şerif 
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Almanganın 
Pamuk 
Ithıılatı 

Berlin ( Özel ) - Bu yılın ilk 

TürkigB gı't- altı ayı için yapı· 
lan dış ticaret 

tikçe önemli istatistik:erine gö· 
bir ger alıgor re A) m a oyan m 

llUyUk Brlt•nra Orduaunun en önem il kuvveUerlnden ı Sah il bataryaları 
pamuk ithalatı 6 ay lçinde 1,41 
milyon kentaldlr; l 934 yılınm ilk 
6 ayındaki ithalat ise bunun iki · 
misli yani 2,07 mllyon kental idi. 

Askerlik: 

lngiliz Ordusunun Kuruluşu 

Kara Ordusunlln Bütçesi 43 
Buçuk ilyon lngiliz 

Bu genel azalıf bilhassa Mısır 
ve Amerika pamuklarına te ,ir 
etmiı ve 1934 yılının altı aynı da 
Almanyaya 318,000 kental pam ık 
satan M1S1r bu yıl ancak 192,l lO 
kental mal ihraç edilebilmiı; ihı· d4 

catı geçen yılıu 6 ayanda J ,331,0 ' f) 
kentalı bulan Amerikanın ise bu 
yıl yaptığı pamuk aahıı 295 l in 
kentaldan ibaret lkalmııbr. 

Lirasıdır 
Ana Vatan Ve Müstemle
ke Orduları Ayrı Ayrıdır 

BugUnkU İngiliz Hkerlik sistemini 
ve devıirme teklini kavrayabilmek 
için, herıeyden evvel lngiltorenin 
tariht ve coğrafi vaziyetine bir 
göz atmak lazımgelir. 

Tarihte lnglllz Ordusu 
Taribl noktainazardan, lngil· 

tere, asker devşirme ordu teşkili 
hakkında, Franıız ihtiJali kebirin· 
den evvelki ıisteme hala sadakt 
göatermektedir. Bu ordu, aylıklı 
aı:ıkerlerden mürekkeptir ve bun· 
larm hizmeti, imzaladıkları mu• 
kaYelelere göre nispeten uzunca· 
dır. Şu hale göre, lngiliz orduaıı, 
meslekten yetiıme bir ordudur. 
Geçmiı zamana bakddıiı vakit 
lnglllz aakerinl muhtelif durum· 
larda iÖrlirUz. 100 1ene muhare· 
belerJndekl lnglliz askeri kaba 
bir talancıdan baıka bir şey de· 
ğildi. On ıeklzinci a11rdakl lngl· 
liz aıkeri ise bir zavall~dır. 

Meydan Dayejı 
ÇUAkU birtakım mültezimler, 

hiç te hoş olmayan garip usullerle 
bir takım gençleri kandırır, bun· 
ları orduya veya donanmaya yaz· 
dırır, ıonra ibtlyar!ık vo sakatlık 
yUzUnden bunlar kapı dıtarl edi· 
llr11 ötekine, berikine el açmak· 
tan başka yapacak bir ıey bula• 
mazlardı. Bu ordu da, inzibatta, 
kötn e1a1lara dayamrdı ve ancak 
elli Hne var ki lngiliz orduıundan 
meydan dayağı Ye ıopa kalk· 
mı ıtır. 

Umumi Harpte 
Buna ıaebep, Cenubi Afrika 

harbi olmuıtur. Ordunun nasıl 
mtiıknl tartlar içinde dövüıtUğU· 
nU gören halkın, lngiliz neferine 
kartı olan hakaret amlz duyıuıu 
ıillnmiı, büyük muharebe, bu 
duyguyu bliıbUtBo ortadan kıl· 
dırm19tlr. ÇUnkU o zamena kadar, 
lngilfz ordusuna giren ıiYillerio 
ıay111 hiç mesabe1lnde idi, umu· 
mi harpte f ae, bu aayı, milyon• 
ları aımıştır. 

Coğr•ff Vaziyet 
Biraz bu yllzden blras da fer· 

diyetçlllğlnden dolayı lngllfzler 
bir tUrlU orduda mecburi hizmet 
Hasını kabul etmemiılerdlr. 

Bu, ioin tarihi kısmıdır. Coğ· 
rrafi vaziyete gelince; 170 sene 
Yar ki lngiltere, çok büyük bir 
imparatorluk kurmu9tur. Bu İm• 
paratorluğun &abası 13 milyon 
metre murabbaını aımaktamr. 
Yani beş kıt'anın dortte birinden 
fazlacadır. Bu. ıaebepledlr ki hor 
biri dUnyanın bir kıt'asında hu· 
lunan lııgiliz topraklarını mtıda· 

faa için lngiUz ordusu, husuıt 
bir ıurotte te§ekkUlleudirllmiştir. 
Ana vatan ordusu bir nevi 
Miliatir. 

Domlnlyonlarda 
Dominiyon ordulara hemen 

hemen müıtakilleştirilmlılerdir. 
Renkli mıntakalard& ise kumanda 
kadrosu lnıillz olmak Uzere 
kıt'alar vUcude getirilmiştir. Hin· 
dlstann bunlardan biridir. Hin· 
distanın bUyllk harpte lnglltereye 
karıı gösterdiği yardım llzerfno 
ve bir nevi mükafat olarak sivil 
tcıkilatı nasıl hlntlileıtirilmek 
için teıebbtıslere glrişJlm'ı•e or• 
dunun da Hintlileıtlrflmesi yoluna 
girilmiştir. Fakat bu hareket 
okadar yavaı Jlorlemektedir ki 
başarılmaıı belki kıyamete ka· 
dar ıUrer. 

BugUnkU Durum 
BugUn için lnglib ordusunun 

vaziyeti ıöyledir: 
1 - Muvazzaf orduı ihtiyatları 

ile beraber bu ordunu hizmet 
yerJ ana vatan veya HindistanJa 
mtiıtomlekelerdir. BUhaaa impara• 

torluğun hayati müdafaa noktalar1. 
2 - ihtiyat ordu: Bu ordu· 

nun hizmet yeri münhasıran 
lngilteredir. Parlamento karar 
vermek şartile ana vatamn dııın• 
da hizmete gönderilebilir. 

3 - Zabit kadrolarını tamam• 
Jayan Uaiverıiteler. mektepliler. 

4 - Müstemleke kontenjanları 
ki ayhkh beyaz veya renkli göntıl• 
IU!erden milrekke.,tir. 

5 - Domlnlyomların orduları. 
Bunlar da rönUllUdürler ve do· 

Tank ve batarra 

Buna mukabil yalnız iki mem• 
lekotten Almanyaya yapılan pa• 
muk ihracata mütemadiyen inkişaf 
etmektedir. Bu memleketlerde 
TUrkiyo ile Brezilyadır. Ti.irkiye• 
nin Almanyaya Htbğı pamt re 
miktarı 1934 yılının ilk altı aym· 
da yalnız 925 kentalden ibaret 
iken bu yılın mUtenaıır aylan 
içinde 108000 kentale yükselmiıtirı 

Brezilyanın da ihracatı 9.900 
kentalden 401.000 kentale var• 
mııhr. Bu durum ihracatımız ha· 
kımandan iyi bir kazançtır. 

..cıu1.-.....--ı ıt:111 •• • ••,. ı ı '' ı • • ı ı • •ı 

ıına memur ediJmlştlr. Hava 
tehllkeslnln aldığı ehemmiyet 
üzerine bilha11a Londra mınta• 
kasmdald ihtiyat ordunun bazı 
kısımları ha Ya hücumlarına 
mukabele edebilecek bir vaılye• 
te getlrllmitlerdL 

Hava Kuvveti 
lniilJz hava teıkiJAh ise mflll 

müdafaa te9kilAtından ayrı bir ıey 
dlr. 1918 de bir nazırlık ihdaaile 
toplu bir hale konan hava kuv· 
vetlerl, baılı baıına bir filo hali· 

lnglflz plyedelerl ne getlrllmlıtlr. Ayrıca ordu v• 
mlniyonına göre hizmet ıeklllerl donanma ile teırikimesai eden 
değiıir. Yalnız İrland serbest hU· hava fil olan vardlr. 
kiimetlnln ordu teıkilAtı, lnglllı yakın tark "• ana vatan • I!'• 
ana vatan orduıunun teıkilitının ailiz hava kadroıu 33,000 kiııdır. 
aynıdır. Hint kuvvetleri bundan ayrıdır. 

Taburların Yerlerl ÜniYenitelerde de havacıhk içhı , 
Her lngilJz cftzütammm bir gönüllü teşkil4tları vardır. Bir 

adı vardır. MeselA; Royal Seotı, harp halinde ihtiyat zabiti yetir 
Eısex, Highlanders ve 1aire. tlrmek için 1935 Mayısında lngillz 

BehHi üç taburdan mürekkep hava filosunun blltçHI 20 milyon 
olan a1ay tertibindeki bu cüzü· 650 000 Inglliz Uraaı idi. Bu mlk· 
tamların bir taburu müstemleke· tar' 29,186,000 lngillz Jiraama 
lerde veya Hintte veya Mııırda çıkarılm19br. 
bulunur. Diğer iki tabur lngil· - Askeri mıntakalar 
terededlr. Bf rinin mevcudu tamdır. - Askerlik noktainazarından bil· 
öteki tabur depo Yazifosini görOr. yük Beritanya ve Irlanda nkiz 

Bu suretle lngiliz ordusunun k ı t Her 
aıkeri mınta aya ayrı mıt ır. 

zabitan ve efradı, imparatorluğun birinin başında bir baıkumandan 
muhtelif kı11m ve halkile tamasa vardır. Kara orduıunun idareıai, 
gelebilmiş olur. reiıi harbiye nazırı olan Milli mU. 

Mevcut Kadro dafaanın baıhca daire ıeflerlnden 
Muvazzaf Ing;liz ordusunun bu.. mürekkep bil' heyete aittir. 

ı gUnkU mevcudu 149,626 dır. Bun· Muvazzaf zabit yetiıtiren mek• 
dan batka 2574 te mUstemltske tepler ise Wolwich'deki Royal 
askeri vardır ki ana vatan blltçe• militaryacademy, Sandhurst d~ki 
sile idare edilir. Hindlıtan ordu· Royalmilitary College, Se~ıor 
aunun kadroıu ise 57,554 tür. offfcers mektebi Staffcollege ııml 
Ana vatanda, kara ordmmnun Yerilen Erkamharblye mektebidir. 
bütçesi 1935 • 1936 da 43,550,000 Motörlettırme 
lngiliz lirasıdır. ihtiyat ordunun ı ı 
mevcudu ise geçen ikinci kAnu· Harpten sonra yapı age en 

manevralar, lnglliz ordusunu mo• 
nun birinde 130,458 zabit Ye törleştirilme yoluna ıokmuıtur. 
&1kerden ibaretti. Askeri mektep Bu ordunun muhtelif ıür'at ve 
Ye teıkil&hn mevcudu da 40 bini kudrette birçok tankları vardır. 

Bu tanklerm en teslrlileri 12 ton· 
luk ve 14 • 24 kilometre ıür'atte 
gidebilen!erile 4 tonluk ve saatte 
30 kilometre gidenleri sayılabilir. 
Ayrıca 20 tonluk vo kara dritn<>* 
tu ismi verilen yeni bir tank 
daha tecrübe edilmektedir. 

geçmez. 
ihtiyat ordununmiktarı geçen 

ikinci Kanunun birinde 11,36.f idf. 
Hizmet MUddetı 

Ingilfz askerinin hizmet ~ild· 
deti ı 2 senedir. Bunun yedı ıe· 
neılni muvazzaf orduda, beş. H· 

nesini de ihtiyat orduda geç ırir. 
M&amafih 1924 te 23,000 kişilik 
bir teknik cüzUtam vUcude getl .. 
rllmiştir. 1932 den beri ise ihtiyat 
ordu münhaııran sahil muhafaza• 

* Halen yine dünyanın en kuv• 
vetli donanması olmakta cle.am 
eden lngiliz donanma~ı babı 
harici bırakılmııtır. 
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Yatın Bir Salonunda, irtakım Adamlarla Bir Genç Kız 
Arasında, Uzun Ve İddialı Birço B hi ler Geçiyordu 
- Çok uslandım .• Tamamlle 

"dyetim t vckkUl diyorum. 
V başıma elen bu macerayı da 
h yat muhaı bemtn tecrnbe d f· 
terine varidat olarak kayd de· 
_ceğim.. Ziyan bOyUk amma ne 
yapalım? Y rine başka şey ka· 
zanmm, sizi ilk g6rdftğllm zaman 
sizi tamdığım zaman hiçbir vaklt 
maceraperest insanlar olduğunuıa 
hUkmetmedlm epta1lığıma bağış1a· 
vın genç Sonya zevceniz rolünü 
har"kü'ad y1 oynadı. Y tınız· 
daki UvAre1ere pi jdakl f anla· 
rm n kibarlarını davet -ediyor• 
dunuz. F vkalade glht J kibar •• 
Hal ır kibar d ğll zengin ve iyi 
bir adam roln oynadınız. Mamafih 
Norton 1 nanınız bana, siz sevimsiz 
bir dem değllliniz kovboy hl .. 
y lerinizl yine bugUn s o eve 
dinledim. 

- Bana Utifat ediyorsunuz .. 
Azizem. 

- Hal atımda slxe itimat etti• 
ğlm günler kadar budala oldu· 
ğum ba.,'ka gU:ıl r yoktur ... Ma· 
mafih ne yaparsın?. Serde talebe
lik yani para&ıılık vardı. Istanbula 
kadar bedava bir seyahat. •• Doğ· 
rusu buna dayanamadım.. Mama· 
fih azizim b eyabntl 11lze kat 
hat 6demlı olacağım... Minn t• 
darl ık stzd kalacak. 

Goldkowsky k ba, k ba: 
- I ler n e.rkezd n b • 

na onu s6yle ? .. 

bllh ssa bir tanesi nazarıdfkk • 
timi celbettL 

Genç !kız elini k ldırdı: Ma • 
nın üstünde bir raf vardı. Ve 
o rafta muntazam urette tasnif 
dilmiş olan dosyalardan bir t · 

neıinl çekti bunun Uz rinde iri La
tin harfi ile Tıilrkço olar k ıu 
ıahrlar ya21lı idi. 

Llclnlua Definesi 
ördUncU A ra it Vesikalar 

Do ya nu r11sı ı. 

G nç kız dosyayı çtı... işte 
dedi Filoransadakl ki bir ma· 
nastır kUtUphaneai de okuduğum 
hikAyenin bir kopy si bir de Al· 
manca tcrcOmeıL .• 

Sonra güler k ilave ttl: 
- Doktoram için t re ıııe 

tmltU • Bu it ilçin değil.. M • 
mafih y p lım !k der boyun 
ğmeli. 

- Bize lôtfea Almancasını 
o ur mu& nu1. 

- H .y, y Norto z n 
b n de onu :yap cakbDL 

V • ç kızı ldasörll Çb. 
lllr iki y pr k çevirdi. Ve oku
m y b ladı: 

B b , oJ'ul ve ruhulkudll 
a n k e d ri söı.Omd 

bir yalan oktur. 
ihtiyar • ,ok iyi bl.r hırı • 

tıyan olan ra1ıip IPJyer b n 
~ğırttı.. Yıatağm lizerinae 
zanmıb. B yaz s kah yUzUn 

lblr Ulz h yb U tatlılığı ve-
riyordu. 

- Elini ZSptUm.. Beni takdis 
tU. 

- Ojl d di.. Bu g 

dakt evine g.lttim Chalcedolne'h 
azize Sent Öfemiuln kurduğu 
!bir topluluğun mııaı olduğunu 

nlatan bu ihtiyar adam karısı 
oaadan çıktıktan sonra bana: 11Ey 
pir dedi ..• Sana ıöyliyecek bUyUk 
bir sırrım var ..• Ben kafir Lucinf u· 
ıun n •adık ıve n yakın bir 
hendesi idim.. Bir gece bUyllk 
K.ostantin askerleri tahkim ettiği· 
mlz Bizamı k leleri 6ntine kadar 
g Jlnc mağlüblyeti anhyan efen• 
dim ve ben ona n yakın olan 
birkaç bendesl efendimizin hazl· 
nelerini fin lere yüklet rek d • 
nlze çıktık ve Elzanstan Chnce· 
doine'a kaçtık .. Gecenin karanlığı 
içerisinde kayalık bir sahil çıktık •• 
Çuval çuval altmlan v t ef ndl· 
mlz Llcinlusa ordu toplıyacak bu 
s rvetJ kayalarm içerisine g6mdllk 
ıonı·a Ch lcedolne ehrine gir
m y cesaret edemedi bld bek· 
llyeo birkaç taraftarlarla birlikte 
ormanlara daldık.. ve •apa yer-
erd n yollan uzata, uzata Chr}• 
ıopollı ıehrin 

( Arkruıı var) ----
1manyadan Bir Doçent 

Gelirlliyor 
Geç n ı·ıl, fen faknltesl P. C. N. 

zllmreainln kimya dorıinl okutan 
profei5r Arudt, bu yıl bu der.ul 
okutmıyacağmı Unlverslt ldare
'!iin bildfrml§ ve ancak kimya 
enstitnsllnd ki dera!eriyle, idari 
vazlf lerlnl y pabll ceğinl sHyle· 
miıUr. P.C.N. dald bu dersi ver-

k için Almanyadan bır doçent 
g tirilmek ı,1n muhaber y giri· 
ıtl ceğinden, kimya dersi 20 glln 
okutulamıyacaktır. 

Bfrlncl Teşrin 3 

Altın Fışkıran Memleket : 14 

Kim bilir, kabkabaiarımızla, 
ıarkılanmızla çın çın ç nlnyan o 
bina imdJ ne baldec:Ur! Odaları 
ısaız, ahırları boş ve nYlusunu 
yabani otlar kaplamıibr. Belki de 
bir Ruma yahut bir Suryeliye 
kiralanmııtır. 

Ro lna ve Pastori 
Sıtmadan kurtulduktan ıonra, 

bir glln lngiliz e\• ukatı dostum 
Gardinerl görmiye gittim. Evin· 
do yoktu. Oturup beklemlye ka· 
rar v rdlm. Mlltalea odasındaki 

ırnftan bir k'itap alıp bir sandal· 
yaya oturdum Ye okumıya baş· 
ladım. Biraz onr yerli biz· 
metçi yandaki odaya bir Avro• 
palı zat daha getirdi, Aradaki 
kapı açık olduğundan biri· 
birimizi görebiliyorduk. Tanıma· 
dıA-ım bir adamdı. Bir bakışta 
onun tam latediğim gibi bana 
uygun bir ad m olduğunu anla 
dım, daha doğ'ruıu hJsaett.im ve 
derhal tanı mıya karar vererek 
öt ki odaya geçtim, lngllizc ko
nuşarak kendimi prazenta ttim. 
O bana Frımsızca cevap v rdl. 
Zat n Adlsababada ecn bll rin 
aralarında konuıtukları lisan, umu• 
miyetl , Fransızcadır. 

Biraz konuıtuktan sonra ken· 
dlsinin Italyan olduğunu anladım. 
ismi Tullo Pastorl lmio- Maden 
arayıcısı imiş. Fakat daha bir 
stlrU işler yaparmıo. Oda benim 
Adisababaya geldiğimi hah r al
mıı. Bilhassa plAtin bölgesinde, 
WaJegada fapmıı olduğum seya• 
hat hakkında malumat almak i~ 
tiyormuı. Yarım s at zarfında, 
sanki on senedenb rl yan y na 

de 
• 
ı 

~a.san: L M. Neıbftt 
bir adamdı. Fakat her nasılsa 
6nllne l>ırlıl çıkmıı, ona. Habc
ıiat ndan bahsederek burasını 
hemen hem n tanınmamış ve 
binaenaleyh kapışılacak saf ırtlar 
ile dolu bir meml ket olarak tarif 
tmiş. Bu yeni El Dorado, yani 
lbn diyarında az bir müddet 

kalarak mUhtm bir servet eldo 
edec ğlne znhlp olan Rosina da 
bu adamla beraber kalıp yola 
çıkmış ve nihayet Cibutiye gelmlf. 

Am lallk Çok Zor 
O zaman Cibutl ile Adisababa 

arasındaki demlryolu henüz in a 
di!m kt imiş. Rastg 1 n l§e atıl· 

mak hevesinde olan, Roslna, lnea• 
atta f almış. Fakat alışmadığı 

için em lelik kendisine çok zor 
gelmiş. Bundan vazgoçmiş ve ti• 
carete atılmı • Fakat aradan çok 
geçmeden Italyadan beraberinde 
getlrmiı oldu§'u bUtUn paralarım 
kaybetmlı Ye tekrar kazma küre
ğe sarılmıya mecbur olmuş. O 
zaman memlekete d6n0p bu acı 
tecrllbeyl unutmlya çalıimnk kn• 
bilmiş, fakat buna da gururu mani 
olmuv. 

Sıc k Ve Avrupalılar 
Vahşi v sıcak ülkeler " bliklm 

devl tin m muru olanlarla, kendi 
memleketi rind açlıktan ölmlye 
mahkum bulunanlar mUst sn 

Diye ordu. Genç kız ba§ını kal· 
dırdı. Harlkul do gtizel bir genç 
kızdı. Yüzü parlak renkli bir min
yatür gibi i lenmf şti. ince bir 
burnu vardı, g<Sılen taze bir 
bahar filizi gibi yemy şildi. Ol
gun bir ftaU r nglndekl yanak· 
larile onda bir çiçek veya bir 
meyva tnzoHği vardı. 

ırohumun b den kafeaind n sıyn· 
1 cağını ve semavata yUkselece· 
ğinl hfss diyorum. IJçlmde has• 
r ti k u cakların ferahlığı 
var.. Fak t ölmeden vv 1 ana 
bir ır tevdi tmek istiyorum. Bu 
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çalışını ız gibi birbirimizle anlaş• 
mı , sıkı dost olmuştuk. 

Bir albn rayıcısı 

olmak tizere • Avrupalıların y r• 
leşebileceğl y rler d ğildir. ÇUn· 
kn sergüzeşt pe inde dolaııp bu· 
raya dUıen blçare~er yavaı yav8f 
buradaki hayatın vahşi oeraltilo 
mUcad leden usanmakta v I· n• 
dllerlni bu hayata kaptırmakta· 
dırlar. Tabiatlarının iki cephesi 
arasındaki mftcadelenln lıl rl çeh· 
r lerindeld çizgilerden b bellidir. 
Bu çıplak v yabani memleket• 
(erde karşılaşılan acılar, mihnetler, 
mahcubiyetler, rezalet v ahlAk· 
sızlıklann envaı araılnda maişet• 
lerlni gUç belA temin ed bilenle
rin dedi p k az. olduğu için, 
burad kt hayatlarından memnun 
olanlar da aı.dır. Namuslu adam• 
lar buralarda hemen hemen hiç mu
vaffak olamaı.lar. Bu gibi y rlerd 

ince kaşlarının ucund n r 
çiçeği rengindeki dudaklannın 
yanında bir istihza nası oku• 
nuyordu: 

- Oo dostum Golakorwsky 
d di, g6rUyorum ki uıun arka· 
daşlığımız bizi birlbfrimiz karp 
pek teklifsiz yaptı. Artık senli 
ben iyiz... Peki o halde dinle 
azlıim... işlerin ne merk ı.de ol· 
duğonu size söyliyeyim. 

Bir an sustu ve sonra daha 
ciddileşen bir çehre ile konuı· 
mıya başladı. 

- Sizi aldatın dığıma mni· 
yet etmeniz için bu d fine hika
yesini size tA başından anlatayım 
doktör r Tez:lml baz:ırlamek için 
Bium As rını tetkik ve tet bbn 
lle meşguldOm. Doktoramın kuY· 
vctll bir teil olmaaını istiyordum. 
Bunu bula bllm k için de eski 
Bizans a nrmı karı tmyordum. 
Bir 'glin Floransada bir manaıtı
rm kütüphan sinde dördUncU esra 
oft o!duğuou zannettiğim el yzızı ı 
bir kitap elime geçti. Kitapta 
kim o!duğu meçhul bir rahip bir 

tııkım t rihl hadiseleri, menkıbe· 
leri v ergüzcıUeri antat.ıyordu. 
Tabii bun arı ga t iptidai bir 
yazı Ue ~e gayet iptidai bir ifade 
ile anlat yordu. Edebiyat itibarile 
§Uphcsiz hiç te kıymeti olmıyan 
bu yazı l mn zamanının hikAyesinl 
anlattığı için kıymetleri vardı. 

l§te beıı de bu )'Üzdeo kemali 
dk!:atle bu yaz:ılnrı okurl{en JçJer.inde 

ırn ban Bizansın karıı sah'Jllnde 
Chalcedolae tesmiye edil n bu 
b ldeden g6zl rlni dDoyaya yu. 
man bir hmıstJyan anlattı.. O 
hınabyım 'Llclniuıiill kafir ordusil 
birlikt dJnd r fyl Koatan· 
tinin orduların kar§ı (Chryso· 
polis) d snva§ y pmıi gllnallkôr 
bir cengav rdl. 

Ben bu gUnabk rı doğru 
dinli ve allahını bulmuı bir hıris
tlyan olarak tanıdım... Baba o§-ul 

e rohüllrudllı takdlı ediyordu. 
B ba oğul Vi) ruhUlkudlls onu 
aff tsinler. 

Bu muharip artık omuzlarrnda 
ı:ırh ta ıyacak, cirit kullanacak, 
ok atacak zinde \le çevik bir 
insan değlldL.. O z yif v alil 
bir ihtiyardı. Bir gUn Chalcedoine 
b idesinin sabiller~ndo dolapyor· 
dum ki arlrnmdao blr kadın 
se 1 iı:ttim... Bu kadm h m ağ· 
lıyor... Hem d : 0 Muht rom pe· 
d rim, kocam ölnm halindedir ... 
Ölmeden evvel gUnahlarmı çıkart• 
mak için onun yanma gelmenizi 
rica ediyor ,, diyordu. 

Onun mai bir denizin kıyısın• 

R K Sinemasına 
giden! r, kendilerini, binbir gece 
mnıallurının efsaneler diyarındn 
'bul cnktnrdır. 

Ulf lll ltA"nlllfRRE BLAHtlW 

UR-· DOT .. 
PRINCE.SSf DE C.HINE 

ÇUnkU, güzelligi, doğu ülkelerinin 
dört bucağı.dda anılannaı.lı Prenses 

T 
a• 

RA DO 
göreni ri hayran ve kendine 
edecektir. 

TÜRANDOT, i\izel TÜRANDOT 
diye inlıyon Scmerkand Pren inin 
bu çoşkun ok şıırktlannı mutlaka 
dinleyiniz. 
rutiatler; KATE DE NAGY 

PJERRE BLANCHAR 

Tepe başı Şehir 
"fiyatrosundn 

1 - 10 - 935 Sah 
akşamı 20 de 

OLÇOYE 
'lÇO 

ANKA • iZ IR • U 

Bay·ıerine : 
1STANBUL DA T ly zınıze c v p : BlR1NCl SAYIMIZIN 

MEVCUDU KALMAMIŞnR. 
Resimli 

H ŞEY 

Pastorl henllı. kırkını &§mı , 
uzun boylu, nyıf, çelik gibi sert 
bakıılı e kararını verince, bU· 
tun manialara rağmen gayesine 
vasıl olan bir adamdı. Da-
ha kilçiik ya ında, yuv sını 

kendisine dar g len bir çaylak 
yuvruau gibi memleketi olan 
P. dua'd n çıkmış v altın er mak 
için Avustrnlyaya gitmio- Burad 
kazandığı paralarla bazı sp kU
lôsyonlaro girişmiş ve n sl var 
nesi yoksa hepsini kaybetmiş. 
Nihayet Btesini berisini satarak 
Hlndlstauıı gidebilecek kadar bir 
yol parası tedarik edebllmtı. 

Hindistanda İi aramakta ik n 
birkaç Amerikalı onu Habeşistana 
i'itmeye ikna etmişler. O zaman• 

, danberl hayatı mütemadi bir 
UzllntO, sıkıntı ve felAket içinde 
geçlrlyormuı. 

Şimdi de, madenlerinin yerliler 
tarafından tahrip dilme nden 
dolayı Hab ıistan hUkümetindan 
tazminat istiyor v aylardanberi 
birtilrlU bitip tükenmeyen bu 
Uıllcll işin peıinden ko uyormuı. 

Yirmi Sene Evv 1 
Tamıbktan birkaç gUn sonra 

Pe.storl beni Roslnn 1 mind di~er 
blr halyona takdim etti. Bu edem 
Pastorld n daha yaşlı, dHrtıst, 
sakin v mütevazı bir zntti. 
Bundan yirmi sene evve], hal ve 
vakti yerind olduğu halde Pie
montoyl t rked rek Habe istana 
blcr t etmişti. Rosina tab'an bir 
aergftıeıt bayah geçirmeye mail 
değildi. O, daha ziyade yeknesak 
bir hayatın allkünundan hoılanan 

n ılyad muvaffak olanlar, m 
deni m mleketlordo cemiyet için 
tehlikeli görUlilp prangaya vuru· 
lacak olan klms lerdlr. 

Hat boyunda, iniaat kamp
larında yaşayan Roslnada böyle 
manevt bir durgunluğa dUşmU§. 
Fakat son bir gayret göst rerek 
Eritreye • kadar gitmiş orada 
ılra ti meogul olarak bir mlld· 
det ltalyıın a keri kıtaatının ot 
mUteahhitJiğinl yapmış. ÖmrllnUn 
yirmi sen sini yabancı memle
ketlerde geçiren Rodna bir ralık 
daüssılaya tutulmuı \'8 m mle· 
ketin d5nmllş. Fakot bUsbUtUn 
ba kn bir hayat alıştığı için 
Avrupada uzun mUddet kalamamış 
ve tekrar yay~aya dönmU9. Mem· 
lek tinde kaldığı birkaç D} da, 
yirmi s.ne zarfında n l r kay· 
bettlğini anlamı~ ve bu defa vicdan 
azabı ve pişmanlık hissini U} en• 
dıran bu muhitt n tamamile ay· 
rılmıya karar vererek dönmUştU. 

Doneklle Sey hat 
Kendisile tanıştığım :ınman 

Roslna, Habeiİ&tan dahilinde, 
muht af yerlerde çalışan birtakım 
Avrupalıların ajanlığını, daha 
doğruıu vekilliğini yapıyordu. 

(Arkıı11 Yar) 
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12 Sayfa SON POSTA Birinci Teırfn 3 

ASAN KUVVRT URUBU 
ZA Fi UMUMi, 
Çocuklar, Gençler, Genç 

KANSIZLIK ve KEMiK hastalıklarına şifai tesir'leri çoktur. 
Kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. HASAN ECZA deposu 

Doğduğunuz tarih ne oluna 
olıuo, bu Hne lı:uandığınıa 

ve mU•eakıp Hnel•rd• ka
&anaeağınız parlak muvaf- • 
fakıyetler yıldıılara değil, 

biızat kendlniıe medyun • 
dur. Şimdi her kadın lıatt& 

ıolmu~ ve7a buruımuı bir 
7Uu malik olıa bile cildi• 
ne gençliği iade edebilir. Vi• 
yana Üninrıit11l profHörtt 
doktor Stejıltal'ın huıuat U• 

ıulll dalrHiade geno hay
vanlardan iltihsal edilen n 
Blooel tabir edilen gençleı• 

tiriol cnher ıimdi, pembe 
renctndeki Tokalon kremi 
terkibinde mnouttur. Yal• 
nız geceleri yatmaıdan eY• 

vel tatbik td•ctğioiz bta 
lı:rem, Uykunuz HD&IJDda 
cildioiıi besler n gençleı· 

tirir. Y tiz ün zayıfl ıımıt •ıle-

lelerinl kuvvetleadlrir. Sa-
bahları; beyaz rengindeki 
( Y 1tğsız ) Toklllon kre
mi kullana· 
nıı. Mün
heeit me• 
aamatı 11k
laıurır ve 
ıiya~ bea· 
leri giderir. 
B11 krem 
beyazlatıcı 

l.eıleyioi n 
mukavim • 
dir. B11 yeni geuçltvtırıcı ttto

rlbeyl yapınız. Yüzünüzde 
haııl olaeak ıayaoı hayret 

tebeddül, ıiıe mt1'ud va 

muvaffak1yetli bir iıLikbal 

tımln edecektir. 

• 

6m ............................................. , 

Ev veya Apartımanını değiştirenlere 
lnı-ilis muvamba n Linoleom, lacinrl ıtor ve perdelikler ile markizet, 
etamin n filtlerimizln naair mtfr•ııata ai& mallarımızın çeıit flat;arını 
tetkik etmek menfaatiniz icabıdır. 

GALATA MEFRUŞAT PAZARI 
Fizult İbrahim ve Y. Kilitiı ı Galata Tllnel oadde!İ 24 

._ ________ _. Telefon s 43957 41 ________ ., 

Dr. ETEM VASSAF haeta~~~:ı v~u~,~~~8191 
Caiale11• Orbaa B. apartıaaaı Tel.2.IOH Ey. ICadıköy Bahariye ileri •okak Tel.679 

Denlzyolları 
iŞLE TME Sl 

Ae .. teleri s Karaldl1 K8prlbatı 
Te1• 'lS6l • Slrl11el MDhlrdanade 

Han Tel. 22740 

~---·· Mersin Yolu 
ANAF ARTA vapuru 4 Bi

r:ociteşrin CUMA günü saat 
11 de MERSIN'e kadar. ''6090,, 

Trabzon Yolu 
CUMHURiYET vapuru 3 

Blrinciteştin PERŞEMBE gUnü 
saat 20 de HOPA'ya Ka· 
dar. "6091,, 

i LU 
KOCAELi vcıpuru 3 Birinci· 

teşr·n PERŞEMBE gUnU saat 
16 da IMROZ'a kadar. "6092,, .. , 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
Tafsılat : G llnt" Poııta kutusu 1255 

Tetri ievvel a_ ın:ı mahsus~ 

BÜYÜK TENZiLAT 
KUrk mantol•rınızı 

uy '-&d6 ıh~ •• k ı . luLoıZ 

BEYKO 
tlcarethanHinden tP.ıiarik erlioiz. 
Mahmutpaşe, KUrkçU Han 

'- -. '!'el. 21685 , 

-----------------------------------------------------------------~------~---... 

.. . 

1 
HEMEN BU GÜNDEN blr tüp TGRAN tırat kremi SATIN 
ALINIZ: Memnun kalmadığınız takdirde, Sirkecide Nur hanındaki 
l'urnn kumpanyası, tüpü aoık olduğu halde alacak ve paranızı 
iade edflcektir. 

~ ................ _. ........................... ~ 

En son çıkan Türkçe plakların listesi 
FE 83 - MÜNiR NURETTiN 

Hergun o güzel sahile 
Cemile kız 

A X lli57 • FAZİLET 

Neden böyle durgunsun 
Kaşlarmı bana çatma 

A X 1858 • MÜZEYYEN 

Mecnun 1 nci kısım 
Macnun 2 nci kısım 

A X 1859 • KOÇOK NEZiHE 

Bir bahar akfamı 
Nafile gUlme 
A X 1860 • NullllU Abmtt F•nl 

Nigdem. TUrkU 
Talas yolları. TUrkO 

A X 1861 • PERiHAN 

Rakıcılarız biz 
Yaldızlar parhyor. Foks Trot 

~ ~' . . . . . 
f~, '"-~~ ~İMAYİ YAQATAN DAY1HA011l 

,/;,)~~~ "' r 
, · Reve d'or _ _..., 

l.T.PiVER . 
fARIS 

E SAN S-lOSYOn 

VE PUOOA 

Parfümöri L. T. Pi VE R A. Ş . , lstanbul Şubesi 
Şişli Ahmet Bey sokak No. 56. Telefon =43044 

, ... 
VAPURCULUK 

T0RK ANONiM ŞiRKETi 
IST ANBUL ACENT ALIÔI 

Llau Haa, T elefonı 829811 

iZMiR SURAT YOLU 
SAKARYA vapuru her hafta 

PERŞEMBE aünleri aaat 16 da 
Iıtanbuldan IZMIRE ve PAZAR 
aiinlerl de IZMIR' den latan bula 
kalkar. 

MERSiN YOLU 
INÖNÜ vapuru 6 Birinci 

teırin PAZAR gllnU ıaat 10 da 
MERSiN' • kadar. 

-------------------------TRABZON YOLU 
SADIKZADE •apuru 5 

Birinci teırin CUMARTESi sa· 
at 20 de HOP A'ya kadar. 

l 
MOND • EXTRA 

tıraş bıçağı hüilin dünyada vöhret 
kaıanoııştır. 10 tanesı 50 kuru9. 

· Her yerde utılır. ,1 

Taşra Sinemaları 
Direktörlerine 

Kemal f 1lim, Hulil KAmil, Opera, 
ve poli fılim mOeHeselerlnln 
ve piyaaanın bGtün 1e11' :ıı: filimle· 
rlni .atın aldım. Bu flllmleri ge
çirmek isteyen taırn ıinemaları 
direktörleri, lımlr birinci l<ordonda 
Şahlngari ilanında fiti mel Muıtaf a 
adrHine mürııcaat etmelidirler. 


