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tnARE YERi: 
IJ.:rturum Gölbaşı Do~u İdar~laau.-st 

!lazartesf den maada her gün çıkaı· 

Sayııı her yerde 5 kuruştur 
,......_ ___..,,., 

SA l'I: '10'1 • Ba!tlmayen yanlar geri verllme2 ÔNCELtk GAZETE • *WHHW'M''*'Y'F'&DW" 5 = 

Bir harp olursa ltalya 9 
·milyon asker çıkarıyor 

Atatürkün sıhhatleri 
Paristen gelen doktor Cumhurreisi

mize 1,5 ay istirahat tavsiye etti 
Kemalizm Mussolini Birinci Mareşal 

·ve yabancı . H b ~ .1 J l d l 
Ankara, 31 [.\ • . \.] - Hi)'tlSt•ticmuJıur l\Mibi l 'mumiU

\iindmı: Bursa \ ' C Yalo\n St')ahntlPrilulpn b!raz rahatsız olarak 
dönen Atntiirk·ün t tla\lhırl i~ln Pm•istcıı c.•.-lbt•dilc.•n profesör 
ınunyeıw netic.·C'shıd ,• ~ayanı elıeuıuıiy(•t hiç IJfr ~ey olm::tdığını 
bc)Ull edcr.•k, kc.•udilerlnt! bir lım;ulı. ay ı .. ndar isliruhut huyur
uıaltu•ı ta\'sl yesl nde IJulunıuu~ \'e Pnrlsc a , ·tlc.•t etmi~lir. 

ideolojiler ı rut esı e ta yan or u ar~ 
s i~lr hastaları vardı.r. BUyUk tehey- Başkumandanlıg~ ına gectı 

Yilç anlarını geçlrdıkten sonra, de- , ' 
~n bir sUkfita varırlar. Bundan bir iki 

:~ ~;:~11~~:. kadar Avrupaya da bu haı ı Evvelki gün Mecliste İtalyanın kuvvetinden Fransada yeni bir 
kabine buhranı mı? 

Buraya gelen Fransız gazeteleri, Al- bahseden nutku hararetle alkışlandı 
lllaııyaya kar§ı azamı nazik bir lisan 

ltıu1anıyorlar ve son emri vakiler hakkın- Roma, 31 (A. A.) _ Mussolhıi rtün 
lla ndett't .~z söylemek is temez glbi, mün- öğledtın ı:onra, mecliste bir nutuk ~öy
~'>ıı-3n ,lhn.dlseyl kaydetımekle d.kti!a edl- leyerek 1935 den şimdiye kadar geçen 

Yortnrctı. zaman içinde ltalyanın askeri vaziyetini 
Husm;ı blr lki gürUltilden \başka he- izah etmiş ve demiştir ki : 

llıen hemen hiç bir şey <iuyulmadı. 
o· esnada Lehistan, ııtvanya da,•ası - Bir seferberlik vukuundn dokuz 

da benizleri biraz sararttı. L!tvanyanın milyonctan fazln asker çıkara bileceğim . 
~aAıdan almaslle, 0 iha.dise de knpandı. Halıhaz ırdu İtalyanın deniz kuvvetleri 

nu seferki şaşkınlık anı kısa ıgeçmlş bQtnn dünyaya faiktir. Hava kuvvetle· 
Olacak ki, Musollninln mühim bir nut _ ı imiz de hemen bemen büton dünya 
k.u.nu ougUn gene ajanslardan nal:.len a- devletlerinin hava kuvve llerinden üstün 
hroruz. Lulunmnl· tvılır. i Bu20n ltalya havacılı-

Duçe, bir çok defalar alıştığımız ate- ğındn ylrınl , otuz binden fazlu pilot var
;tn ve 'ka.bnnk rakamlı ifadelerine bir ye- dır. Rizlınll' hıtrp etmek i tey<'n devlet
tıısını katmış. Diyor ki: "Hududlarımız letlor karşılarrnrta faik vo ıııiı~rur bir 
lteraıct ı:ı.ıtına alınmıştır.,. Yanl Alman - km· et göreceklerdir. 

Kabineden bir iki nazırın cekilmesi ve 
' 

kabinenin is~ifa etmesi bekleniyor 

Puris 30 ( A. A. ) - Bir gazetenin ı sinde dört defa kabine değiştirilmiş ohl· 
verdiği mBltlınata göre, Radikal Sosyıı· caktır. _ 
ltst nazırlardttn bir ikisinin istifası btk-1 Fı ansız - 1 ııoHJz eı ki• nı htulıl yelerı 
lenınektedir. Bu suret:e kubinenin ta· aı·nsı nda mü1nk .. r h•r . 

· · · · k i · ı Londra 30 - Franc;ız ve tngıllz er· 
mamen ıst.ıfu ı bir eınuvnkı şe 1 nı 8 a- kAnihıtrbi~·eleri arasındu mn1.akerelero 
caktır. lstıfauın yine pnlamento lle ka- devam edilmoktedir. Ancıık bu mo:zake· 
bine arasında çıkan bir ihıtıaftan ileri relerde alınacak kararlar 1ngillereyi siya· 
geldlA'i anla,.ıhyor. Ktıbine bu ~eter de si bir taahhUt sllınrln bulıındurmnyactık-
istırtt edecek olursa, son ictlma . devre- lır • " ;>l\lıın [{Cllp tc Brenner'c dayanmasını • 1tıSSOJini si'ııler ine ~öyle nlbnyct 

İtaıyn iç.in tehlikeli gör:mcdlğln i!öylc - vernıi., tir : . . 
ıtleoıc. :l'>tlyor. n:z ıylne Ducenin ağzından - Yal~ız Oıdu Kıııuaudıı rııe. clesı 
ı\'l\ıstuIJ'!Ulm tnmamlycti rnUlklyesl m~v - kalım~ tır. ) ukında büll\u Orduların Buş· 
tuti balısolduğu uman bu sözlerden tam kurnanchmlı~ını ben Oıerune alecı:ğıw. ita/yun Başvekili TJiıinci ·Mareş:ıl 
'1tslnın çıktığını Jıntırhyoruz. Başvekilin lm nutku mecH ·te alkış- .Mrıs.~olini· 

Bu yılki B~lediye bütçesi 
235 hin kiisur liradır EVet. M:.ısollnl, bir ınraffan, 9 mil _ lanmı\' ve kemlisine ltalya Ordusunun İ. . . 

l0t1luk ordusu 30 bln k1şl11k pllotlan ne binncl Mureşallığı vorllernk, Ordular ıçtu yeni moıh t bır tllfek kabul etıniş-
1tıa:ıyayıı kem ~özle bakanı, rkara-da, de _ Başkumandanlığı tastik ~dilmiştir. tir. Bu tUtck hafif ve kullnnışlı ve aynı 
.ııı2<1e, havada :m:ıJıvedeceğlnl ~öylerken, Buııdnn sonra meclıs İtalya Orclu~u zamanda kısadır. 
~lier taraftan, İngiltere ile Fransa er - -- İmar işlerine !tanı harb1yelerlnln siyası dllşllncelerden Çekoslovakya Mı· lletl~r ll~dc olarak { ! ) mlizakereye 'başlamaları 
t\a ~ayanı dlkkattir. d k 

1 

123 bin, bu meyanda 
istimlake 50 bin, elektriğe 

25 bin lira ayrıldı t. Gerçi İngiltere bu .görüşmelerde bir Cemı· yetı• n en çe ı· ı· yor ~a.dctık görmemektedir ama. .. Si -
~st işlerde blr çok fev'.ka~dde hfidlselcrln 

.... 
1r~ defalar mllŞahede ettik. Hnbeş da- llivanada eski Avusturya Harbıye bntçcsi 129 bin lira ldJ; 30 bin de mun- 123 bin küsur liranın da 50 bin knsuru 
~ l>le aleldde görUşmelerden çıktığını da . • Enuruıu B~ledlyesinin ~eçen l\eneki l Jmar işleri için konulmuş olan bu 

Q.sının, M~ounı - Laval müzakeresini 'J • • zam bütçe ynpıltırak ln9 küsur liraya istimlake, ö bin küsuru uwumr hal!lar 
. :nteaıc1p ortaya atılması, A\'USturya em- Nazırı tevkif edildi. Bir vali intıhar ettı iblağ olunmuştu. ıtnşaatına.3 bin kOı;uru park ve bahçelerin 

"aklının, lôrd Hallfaks - Hltıer görüş - Belediye daimi encümeni bu seneki tarh ve tanzimine, . ekiz Lln küsuru su 
~lnde.n ve lord Hallfaksın hariciye ne- (Yazısı 4 ı.ı ncü so.yı/adn} bOtçeyl 235 bin 800 Ura olarak tesbit yollarına, 7500 lirası yolların ıslRh \'~ 
tı eune gelmesinden sonra zuhur etmesi • k ? ve tevıin etmi$Ur. Yeni sene bOtçeslnde tanıimine, 2i> bin lirıısı elektriğe ve müte· 

bı.... . .. Kıyamet mı opuyor. idare ve hesap işlerinde 43 bin kOsur hakisi de kaldırım. köprüler ve su yolları 
~ Geçen İ>ost:ı.da. .gelen, "Son Posta., lira, sıhhat işlerine 12 bin küsur lira. tamiri gibi muhtelif ve mlHeferrik işlere 
) tı'k~ınizde .nazarı dlkk>ati calip güzel bir ş h • • d b • h Ik t tanzifat işlerine 25 bin kUsur Ura, imar ayrılmıştır. 
~1 Vardı. Bu yazı diyordu ki: Avrupada e rımız e ır ı a işlerine de 123 kQsur lira tahsisat konul- BııgOn içlimau başlayacak olan Be. 
~Ulut h;nrp b~lamıştır. Faşist devlet - muşt~~rülUyor kl bUtçentn masraf kısmı· j ledi~e meclisi, datı_?t e~cümenin1n tes.bit 
~ ler yayıyorlar ve- harp t!l!ek patla - b • t h • d • ı k om çoA-unu imar lşlerl teşkil etmekte ve ctmış old~ğu .bu butçe ıle esbabı mucıbe 

Ft<tan cereyan ediyor. ucu es 1 eş 1 r e ı. ece bu sene içinde f mar işlerine daha fn;la 'ı raporları uzerınde mnzakereye başlaya· 
ııt llugun propaganda harpleri almış yü- önem verfleceri anlaşılmaktadır. caktır. 
tı ~Uş bulunuyor. Umumi harbin, dehşe-
~ 'Ve ınes'uliyetlnl tcknbbUI etmekten 
~ Olan devlet ricali, hasımlarını pro -
~ 'ndaıarln -alt etmcğe çalışıyorlar.Bu
~ tı 1lıtıcr Vlyanaya ıgtrcrken , hiç bir 
,1~aneata maruz kalmamış, blr tek ki
>.a.ı n burnu tkannmnmışsa, nasyonal sos
~ztrıın, Avustur~ada 1yi zemin hazırla
% Ol<tuğuna hU.kmetmek ldzım gelir. 
tııı.~ tarihinde hiç bir zatnan görUlme
~~~lr. Bir mUstakll devlet, asırlarca miis- , 
iıtıt :Yaşamış başka bir devletin, topra
#ı~ tirıyor da .kan dökülmüyor. Yoksa 
1' turyada. kendine kıyan, intihar eden 
'llttıı~rdan hiç blr kimse yok mu idi kl, 
' eline alarak Alman ordusunun kar-
' a ~lltsın ... İ~panya nedir? Orada kar
~l ltaraeşı, İdeoloJ ller uğruna kat - . 
~tı, lıtor. Milllyetperverlcr, başka mil -
~~en para alarak, muzaffer olmak 
~~~t stne dUşrnUşlcrdlr. Baş"..ta bir mem
f(l' te.n 11>ar:ı ve gönüllll alarak muzaf
~ttı101lllnnın neye l>atlayacağını o lşe gi-
~4ıl1.tr <1e elbet tak.dlr ederler ve onlar da 
11>t~ ltı, tahdit edllmlş ıstiklıil ile, mll
~~erıtk flkirlerl tellf edilemez ... 
~ne yapsmlar ka.rJiılanndaki '\ıatan
~ llın kıııı ıuncm:ln.n korkuyorlar. Ve 
)'t~?ıçatııe ölmektense yan mtistnkll, 

il ıtercıh ediyorlar. 
ctıw> sABAN , .......... , ...... , 

FIKRA: ----
Koca Sinan 

Dr. Sabri Sidal bunun çok 21 deve yükü 
münakaşayı mucip olan tıbbi bir meşe od.unu 

• • • • • •• l H 81 cami, 51 mescit, 55 medrese, 26 d.a-naz ariy ey l teyıt ettığını soy uyor kaçak mı, değil mi? rülkura' 17 imaret, 2 dı\l'li~şifa, 7 liU ke• 
Keçe)an köyl\n<ie otuı beş yaşların- meri, 8 köprü, 18 kt>rvansaray, 6 mahzen, 

Namune Haıtanesl Baıhekiml 
ŞABJl.1 SJDAL 

da lbo U7.UD mUddettenberi kendisini 33 sarar. 35 haırıam, 1'7 türbe ... 

garip bir hastatığa tutııımuş hissetmekte Mal sal ibi odunların kaçak ~iıyarken ın~:ının ~erer.ı tükentror. 
] · .:\limar Sınan bunlarla yuz seneye yakla-

idi. lrl vUcutlu, kalın adal~li ve kuvvet- O}n1adiğJill SÖy}Üyor şan ömrünü doldurmuş. 
il bir erkek vildunda olan Ibo ömründe A..;kuleli Çomu o~'lu Mustafrt'mn 21 Türk kuvveti nereye ıirdlyse Sinan 

v 
6 1 da beraber girmiş ve o nerede yerleştlse kadınlara karşt bir vakınlık hissetmemJş d .. ve yuı.u· knç.ık me~e odunu orman 

" "' .... "' muhakkak ardında asırlarca payidar olan 
'\'0 knçi\k yaşındanberl uile~ı tarafından memurları tararınduıı YJ.kttlan?.rak mil· büyük eserler bırakmış ... 
kendisine vdpılan evlenme teklirterinl d dil · d le d tabkı'kat 

" sa ere e mış ve eve r e Ona bir zaman bir abide dikmek me-
k.abul etmemiş-lir. Kadın hal ve tavırla- h k tl · kadar muhafa · 

ve mu a ·eıne ne cesıne · selesi mevzuu bahsolmuştu. Bu büyük in· 
mıı muhafaza edicor, hatla kadın gibi dil k - E B ledı·vesine 

" z.a ~ rne. u.zre :z:urum. .) . " 
1
. "an. a S_üley __ manlyenin_ çat_ı_sı altmd:l.k.I o 

giyinmekten hoşlanıyordu. teslıın edılınışlir. Beledi:Ye de kefalete I miınzen turbeyl az rormuşlerdl. Hakhy-
Bundan yedi sekiz ny evvtıl lbo baA-lamak sure tile develeri mal sahibi-, dılar. ı 

karnının gittik~e bUyüdüğünü hissetmeğe ne vermlştJr. • ı·akat sınana yakı~an abideyi kim 
haşla~ış ve _bunun . ebebinin ne olduğu- Mul sabibt odunların kaçak olmadı· ı yapacak? Onun bütün ömrü bir fıbide 
nu bır torlu unluyamumıştır. A~rısız, ğını, odun ınntenhhldinden alınan bir değil mi? Süleyın:ınlye, Sellmiye kati de
sızısız bnyUme~e başlayan karnı nıhnyet vesikK ile geUrdigini iddia etm1$ ve 1 ğll mi? ve kim için bundan büyük tbl-

onu .korkutmuş ve E·ıururua gcler~k keyfiyet Erzincandonsorulmnştur.Odunlar 1 d~ler yapılmıştır? • 
tednvı çareleı ini arnmağ'a karar ve_rmış· orman daire~inln anbannıı konulnıu;;-1 Sinan her şeyden evvel hürmetle a
tir. Goç hal ile bundan bir ~·ıddet tur. Kaçalı: olmıdığı a~laşılırsa mal sa- ııacai'ımız rıe bütün bir nesle yüksek ya. -
evvel Er:ıuruma .g~len lbo şchrt.mız:Jekl hiblrıe tade edilecek; k~çak ise beın 1 pıcılık kabiliyeti itibarile örnek diye ıh· 
doktorlara kandını muayene ettirmııtir. odunhır, ı.ı nde develer sı:ıttırılarakJ tereeefinılı ebtcU "e büyük bir insandır. 

(Alt *ah' htUt) h11itı7ıt iratk aydedllecektır. ljüa4ır PtlUJla · 
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• Hayvanlar vergisin.~e 
yapılan değişiklıkler 

Fena havalar 
postaların 
intizamını bozdu 
Devrilen posta 
otornobilinin eşyasında 
eksiklik yok 

l NiSAN 1938 ~ 

YILDÔNÜMÜ MÜNASEBETlLE 

MIMAMAR SINA 
895. 996 

>Tımuı: Er,wrıwı J.lı>ts.I ~~vlh 

ı'iljrelmeni: J" ı\ I /\ B l S A L Hayvanlar vergisini indiren kaunn 
Vilayete tebliğ edildi ve kazalara 

tamim olundu 
T Urk snn:ıt tarihinde bl..r şahika, Tlirk İ iqinde yurdun bir çok yerlerini mannı. .. --ef~ 

mimarisinde bir deha; bütün tarihl ı dündlirdü. 
'l'rabzondan Erzuruma golnıektc iken oe\·lrlerın san'at.kl\rlarını kıskandıracak Ayas Paşnrun türbesi, şehz::ı.de ~!eli· 

I Gnuıüilbane ile Ha~·burt ara~ında devril- bir- kudr!!t gösterdi. met içln yapılan Şeh2ade cnmU, roığl: · 
Ha'-'Vcınhır vergisi kanununun bazı Jadde 5 - 1Lzkllr k munım ~3 üucü dlı!;ini dllnkll. ?Ushamızda bildirdiğimiz Yüz senelik hayatını, Tülk ülkesinin ı~nneden açılan su yollan 971 Hicrt se;ı~ 

,J • • 1 . . ı posta utomobıh clnn Bıı\1burllan hflreket t ı k "kl r ·n yu"~ ı mt ı1te0em ll.bl- : k d t ı 1 ri - ... n:J mad4lelerlnin değiştirıimesıne ve bu ka· maddesı asağıda yazıldığı şekılde de· ı ,, . . :m z o._ t> 1 e ~e en .. 1 
<t s.ne a nr amam anan -esere anı-

nuna bazı hükümler ilavesine dair ğfştirilmiştir: « 16 ve :.W inci maddeler-! e.demornlş, anc~k bugnn yolu ç1kabilmış- ue ve nefıq sun::ı.t cserlcrne suslcmeğe has- gi.rJiler. Yine bu bir yıiın eserin lç1ndt 
• 24 Mart 9a8 tarih ve 3343 numaralı de yıızılı haller mUstesna olmnk üıere İ tıdr. Ka?.. O:r.en~e hTr~db7.onj dı 0 .

1 
hça:ek_.b_t rcyllycrck Jc-lınyı n~aıı yarut.ıcılığ'ile k~n-

1 
en bUyllk şaJ1eserı -0lan Stileymaniye .c~' 

, kanun Mııliye Vekaletinden dnn telgraf- bu kanun rnuc:bince ulınucak vergilerle ! e .. cıı pusta mutea hı 1 smsı ele 1 dl inden f!vvel olduğu kadar kendisinden , mllni !nşa etti. Bu göz kall'lo'}tmcı e!>(<t' 5t:' 
. c 1 "' d 1 ld lercl dun Bayburda ı;elerek postayı · tesllnı sonra da :va.şanu.'i saıı'ntkt\rlnrın ~uhe~cr- k.!z senede 956 - 964 arasında bitiril?!'~ 
la vllayetlmfze blldirilmlşiir. .ez?klıa.m_ uu 1uş1 ask

1 ftnt. Y
1
82

1
11.

1 
m•

1
11 e Bie almış ve po~ta eşyasmıla hiç bir eksik- ıer!nl mag;·Hl.o etti. . , . . 3u tarihten sonra. Sinn ... · "'" yil~ 

· · Evvelki kanun mucibince at \'e ka- ve ı · mu;;av 11 ·s .e n ıı;ı o unur. · • - "'"• "' ~ 
: tırdan altmı~ar ve eşekten 25 kuruş rinci taksit müddeti koyun, kılkeçl, lif. il~ olma~ığı anlaşılmışt~r. Postn dOn 1 Bu Tlirk çocuğu; Osm::ınlı tarihinin ~nn ve şeref rütbelerine yUkse.ıdı. . En t>U 

tıkk . . d 0 l"'r iç' akşttma kadar gelemeUlıştl. Kopu <ışa· :t:I" devrinde kendi zck{l3ı ve kendi göras yl\k camllcrin su kemerlerinın k.öprU.!~rlJl 
vetg·ı alınmakta idi. Yeni kanu:ın göre · eçı merınos eve ve 011111z.. ın - · · · ~-

H . ' .., · 1 . 1 E 1•1 3
, , bilirse gece, şonıaısa buJün gelmesi ku~retile yetisen Sinand.ı . lı inşaatı artık hep Slna.nın snnatkılr l'llı.r bu hayvanla!' için alınan ,·ergiler 938 azıran, sı6ır ve m ·ınc tı ıç n y u . . 

1 
b kl . . · . <Ut 

mııli yılından itibaren tamamen kaldın\- lnrının ilk haftac:ıdır. ikinci tak ·it mUd· e enı~ or. · · teYd.i olunuyordu. BUttin bunları en bol_- • 

dl""ı gı·ba· sı .... ırdan alınmakto o!an 60 ' · J· . 1 ki d 1 Bilhassa şu son gUulerdc yolların Koca Sinan 895 mcrı senesinde Kay- 1 biri§ ynpar gibi s..ıralaya.n Sinem mute~~ 
ı; fi ... detı mezkar ay an ta· p c en ay arını k ho .. • . . -.ıııc.: 

ruş bO kuruşa ve tiftik için ıılınan no . i . r d \ . . 1 k r ço. zok olması ve Kopta .sık sık s~ri ha,·alislnde do~muş bir reaya ÇOCUğ\l bir hayat sürfiJor, kırlarda. gezip ~!'" 
bkılr ııcı bal tası ır. ' 7. çokk mbeöınl e 

1 
e dm devam eden tipi dolayısi!e postaların idl. Selim· k:ırde'-'lerlnin ve babasının 1

1 
c!crin görüşile seyretmekten 2CVk nlı)"'1 • 

kuım• ta 25 kuruşa indirilmiştir. l im o:ı"r arına (Jur"' a re en ge er e 1 ' "" 
..... k 11"k ·. "'.

0
f Ik ... 6 

• k 't gidiş ve geliş intizamı bozulmuştur. fa.nat, taht. kavgalarından istifade ede - du. · Bu yeni kıınun vilayetten kan1lara oyun eçı ve t t - ıçııı ta sı zaman ı 1 • s 
' 

1 

1 
- Meselıl: Pıızartcsi gnnü akşamı Erzu-

1 
rek mevkll iktidara geçince Anadolu reaya Bu eserler biterken Sinan 6ll j':·:.ıJ\ 

mOshıcelen tamim olunmuştur. ~isan lıırının Temmuz ve Ağustos ay arınrn d . . . ı t · . ·· ·2~n 
1 f d d itib ba 1 k . r V ruru an yola çıkan Trabzon postası Kop c;ocuklarımn devş1rılmesım emretti. O za- 1 ı~elmlş l. Zayıf vücudu, uzun boy-.. ı, ı. 
p ı asın tın Hren sayıma ş ımaca i~~ lı~ftsları. ~la~ak tesb~lıno Mıı ıy.e. e· dağ'ının tepesinde şiddetli tipiye lutuJ- ' :nann. kn.<lar Rumellnden L-oplanmak mu- ı sakalı ve kara g"özlerlle Ebtı.~\ıutlal."· sc· 

• ve yeni sene vergileri bu yeni kanuna kılllğı seHl~ı~e~lı~i~.. Muddetlerl, ıçınde du~u iı'n omdaki ç m kulesine sax.ınmlş 1 taL oJ dııgu halde bu defa Selim daha çok kullular arasında yer nlıyordu. . _·· .- ı 
ver~. a 51 erını 0 em:>'~n _er '1 ve iki ~ün orsda bekledikten sonra !~livı-11,iiği Anadolunun bnk!r deliknnlı - Koca Slnanın Kanuni devrirt.det.I ~ tevfıkan tubakkuk etlirilec~ktir. Bütün t t k tl j l h kkında ~ ..,. - 5 1 1 

köylülerimizi tıevlndlrecek olun bu mü· tabsıl~ emval kanunu hukmu tatbik olu· amele yardımile ancak dün hareket et- lnrını toplamakla iyi iblr sıyns~t göstermi:j e:.;erı BüyUkçekmece köprüsü <>ldu. (D_73) 
~~~: .ıumunu e)nen aşıığıya dercediyo- nur • » lirilebilmişlir. oluyordu. 1 Bundan sonra. İkinci Selim de\'(:ndt 

. .Madde 
1 

_ 
2 1

.
938 

tarihli ve 2897 Mudde 6 - l\Iezl\ur kanunun 26 mcı Ev-ve!si gece yani Çaışamba gOnC1 Anadoluya. giden yaya ba.şıları~ Kny- 1 K_oc:ı Sinan unvanını ltaıa.nan üstat·: S : 
maddesin son fıkrası aşağıda yı1zıldığı akşamı ı urudan yola çıharılan Trabzon seri ha.valisinden devşircllklcrl. oglnnlar dırnede Sultan SelLm c:ımUnl ~n.taY'1 ~ 

sayılı könunun birinci maddesi aşa~1da şekilde değiştirilmiştir. postaEı Ilıcan;n biraz llerlsfndoki Evreııi arasında 'O zaman henliz yirmi üç yo..şın- ladı. .'.3u sırada. 84 yn.şındo. .bir 1hti;·~ı., 
yazalı oldui'U şeklle değiştirılmlştir : -~ ..ıı 

• Nnfusu iki bin ve duba aşağı hanları yanında kara san. lanmıc::, ökliz ba,., da bulun:ı.n Sinan da vardı. Uç senede lbu eseri. de bitirerek.~--
• Turıdye Cumhur iye ti hududu için- -v 6 ·• · • ttl 

yerlerde 9 uncu madde nıucıbince kayı.t ıayıp çekmek suretile ktırtarıı·ına~ı""" "n- Sinan devşirmelerin sn.raylara t:ı.ksl- t:ı.rU\ine en gllzel maıhsulünU hNil»e e · de bulunan koyun, kalkeçi, tıftikkeçi, sı- ..... ..-• 8, b 1 ·ıoı" 
.. gır, manda, d~ve ve domuzlaıın sahip- defterine dahil edilme':111ş hayva~lar hak- lışılmışsa da muvaffak olamadıkları için mindc at meydanındaki İbrahim Paşa sa- .nanın u devir ude inşo.ntı gör 

lerl bu kanun mucibince vergiye tabi- kınduk~ malOmatı bildu.meyen .koy m~- dUn buradan J.:ızak gönderilmiştir. Po.;ta rayına verildi. Om.da terbiye ıgördll.kten l kutacak bir yekün tutm~tu: . . . 
tar ve ıbtiyar meclislerı azasıle beledı- hamıılesl kızağa ft'·ta.rma edilmek suretile sonra Enderunu ~1ümayunda t:ıhsll etti 1 81 cami, 51 mescit, 55 me.:ire-sf, 1'İ 

dirler. Vergı mukel!tfıyeti her yıl kayıd u.r.. ~ t· ık · 17 ·1 t 2 ' .io:.rU ·r· · ·7 91' ycce kayıt muumele::.lni yHpmakla tavzıf , . ve ustalık, amelelik gibi lstldaılının :ı.kış1- "-IRr l ıra., mare , '"' *" a:, · 
müadetlnin girmtı::.ile ert~si muli yıl için d'l . 1 1 k- h 11 1 . d otomMılln kardan çıkarılma.sına. ça.lL}lea- na mllsait sa .. halard:ı çalıştıktan sonra ye- kemeri, 8 köprU, 18 kervansaray, G~ın~· 

' ba"'ltır. · Mcılt yıl uırdikten sonra ecnebi e 1 mış 0 an ura oy veya ı.nu a e erın e _ .. ıı 
y o yapılım yoklttmu üzertne kaçuk hHyvıın cakakl ve geknel mllmkün olmazsa ileriye kı- r.!çeri oldu. zen. 33 saray, 3S ha.ınrun, 17 tllrbe, sc--

mem.lt)k.etleraen 'l'üıkiyeye ilhal edilen . z a sev o unacnktır. · · w• saire. ~ 
bulunduğu takdirde ıkramiye verllnıez.. Bundan sonra Binanın hayatı harp-

lulyvanlu.rdan o yıl ıçıu vtrgi alınmuz.» '.l.f yolun iyi ıgUneş alan yerleri nçılmı.ş, 
1 
ıcrc iştirakle devam etti. S~im ile ÇaJ.dı- Bunlar içinde bir pırlo.nta g:bl nıuM1 

M d '> M k~ k 2 . . Mddde 7 - IY ezkQr kanunun 31 inci dlkkn, te ça'"""n 'Rüstem pncın· nnm' u· ç!P> a de .. - t:Z ur ununun ıLcı dd 1 "' d kl k'Jd d l'rl ti .1 . ur· bazı kısımları erimiş karlarla. kapalı ve ran Mısır Kanuni Süleymanla Rados " .,,.. _... ...... 
d ) C (E wa tjs aşafiı a · şc ı e e~ ş rı ınış : . • • • ,. ·du 

mad esınw (8 , l ) ve ) fıkraları . 
1 

glineş almnynn kısımları ise henüz hiç çö- Belgrııt Mehaç Bağdat se!erlerinde bu- tezyinntile ince .sanatın numunesi~ · 
a~truta yazıh ~oküdt: deö-1-.tuılwfştir : • Vergmın tan lllk etliği muıt yılın ı d ' b t ' llI Murat devrinde Sinan muhım .. ~ 
.-ı. 11 6 Y bUt·ı- d 1 ib b. 11 1 i . d zUlmemlş olduğu için posta bu gibi yer - un ·u ki, ü Unıbu,.flituhat esnasın.da Ka-

u) u ı; ·bı c h 1 u un en t aren ır mtt yı çın e bü lik bi dı '7ft•- · ··" 111· · u .uU -.unun mucı Lı e ayv.tn arın lerde otomobilden kızağa ve kızaktan oto- hlrenln memlO.klerlnden kalma. Arap tar- · Y r eser yapma · ~""C" arwı>. 
l. d b 1 d "' ht b iki tarheôilmeyen ve tarbedıltp te k11tlıe~tigı . ti l 48ti nrı..ftte ıh+•;. ı..1· ._,llt · a.ay ınc a9 ~rn 1&1 tını ~ tnlJZ ya- moblle aktarma edilerek ve kara saplanan zı dbidelerl, Tebrizln muhteşem eserleri, yaramış ve ~ r""~ mı ~ · v r ~·~. 
11ına bıtırwtmış ıııgır, mtında ve devt:ler. m&li yılı takibeden beş Wttli yıl içınd~ Bağdat Emevı, Abbasi san'atı baklyelerini ~·elmiştl. Buna. rağımen Topkapı ıt.a •. ra~ 
... t hs l l l U yerlerde de ökUzler ko.şturulmak suretlle ı .,_ C) HUKiawetce tuyın olunacuk şart- a 1 0 unmayan vergı er m ruru zttma- hayretle temncıa ederek, ~a.nat dehasnı ın- daki bir yangından sonra g~ne lnş.ııht 

na u"'rlU'... nakledilmekted1r. Postaların lnt12amının --t 
lar auiresinde memlek~t iç ve dı~ındım ı:. kişıı.r ettirdi. Ve L<ıtı!.kbalde şahe.<>erlerlle tez taminıt sınana. ha.va.le edilmişti. 

M dd 8 14". lı k oGzulması işte bu sebepten ileri geLmcütte K 1 Al! p · · tıJ• 
tedttrık edılOp ddmızlık ohıuklurı resmi a e - u~ nuuıarıı anunun d.lr yln edeceği yurt parçalarında oen !kahra - ı ı~ ıı..~nın türbeSlnl .infa' e 
vesıkalarla ttyıd oıunuıı buğa, teke ve 13 üncQ uıadde:Ji nıucıbince hayvanlttr · · man bir nsker gibi harbcttl. sıragile sek- Ri 9!>5 senesinden bir sen~ sonra.'996 da. ,o· 
kocrhır. vergisınden ayıılmakttt olan ve 2459 B k M ban yaya başı, zenberekcl başı ıglbi mev - zünü haynta y\llndu. Bırııiıtt$ eserıerlll 

E) Devlet, vilayet ve Belediyelere sıtydı kwıunun 6 mcı maddesine tevfıkan Ü yÜ İmar kllerc yük.seldi Nihnyet İran seferinde ya.şayan Sinan mutevazı, bo..kım.A!l blf 
ait hoyvunıar: tuyyare resmi ohırak Haztnoce cibaye- LCıtfi Paşanın emrıle Van gölUnU ıgeçmek ttiı-bede SUl.eymanlye camll y.mına.! gö • 

3 - M~zkQr kanunun 16 ıncı mad· tına devam oıunan hısseıer 1938 mali Sinanın yı}dönÜmÜ üzere gemi inşa.sına memur edilmesi omm müldU. ...-
desiuin • bmek hayvanların sahiplt:ri de yılı biaayetin<len itıbııren bu vergi tanınmasında a.mıı oldu ve subaşılığa ter- -- · · 
hayvanltmnm yokiıtma muamelesini ha- tuhsiiutından tefrik edılınez... file ayrıca haseki oldu. Hayvan Sağlık 7...abıtSS& 
vı kayıt ilwulıat>eriDİ berıtbtırlerinde bu- Muvökkal ınaJde - 1938 malt yılı Dün lisede bir konferans verildi Kanuni Süleymanın blr diğer sere • Nizamnamesinde ··· . 
. lundurmakld mnkelleflir. » diye yazılı vergileri bu kunuo hUkUı'nlerl dairesinde ve Lalapaşa camii ziyaret edildi rinde de Prot neı u·: llzerine inşa ettiği . deXişiklik . 
iekızmcl fılm1sı kııldırılmışb.r. b 937 1 . · 1 köprU ile padl.şahın da t{'veccühtinü ihraz 6 · . 

M11dde 4 - Mezı,.tır kanunun 18 in· taı oıunur. 1 ve daba .~vve kı ma. i Büynk Türk miman Sinanın ve bunun neticesi olarak o sıralarda ölen .Hayvan Sağlık Z-ıbı.tası N'!~. 
el maddes'. aca"'ıda Y"Z•ldı"'t cıekı.lde de- yıllar ve~gile~lnde. n gerek ı~ıraz temyız do"'umunun yıldönümQ münascbetile, dun im b A Alid i "'l""ı ~A mesıninb!rlncimaddesiWn rp~ıd.al! ~ 

y 6 .. • fi 'il ik l k Ok 11 r 6 m _ar ·.aşı -.cem en .nuı tu ~ ...... en _,le de"'l"ti'rlldlbl -te'blf"- .AAil-latj"r. ~ . "'lştirll-·'ıııtı'ı·. ve .·ram. ıye. ış erıne, gere m e e ıyct öX-leden sonra lisede bir Sinan toplantısı ~ l'U s v 11 n ouuı.u."'l c 

.. a uu11 be Ei has~a mımarlıgına. namzet gösterldli. Ha •van $ahlık ZllLıt i( · ısı.' 
·.Vergi hayvan başına aşağıda hiza- vergı nıs tı ve mllruru zamana mllte· yapılm1ştlr. MualUm Ye talebenin iştirak Yeniçeri ağası bu tekllfi sınana ya - - b ~ 1 H 8Sl anuıı101· 

lannda Y 
...... 11 mlkt'"•d" alınır •• allık muameleleri taalluk ett~ği zamanlar ettikleri bu toplantıda tarih muallimi Fı:ıik d ha t 1 Si goı-e ayvan arın ve maddelerlllin 
u... U4 ... 1 b 1 k pınca or u ya ma ısınmış -0 an " naıı • k' kul T~ · . . ..... 

Nev'i Kuruş mer u unan ·aııun hDkOmleri dairesin- Bin;;;} tarafından Sinanın hnyau ve eser- hemen kabul Gcara.rını veremedi, uzun u- ~ ıyeye 5?: mtu'J ve urlii)'ed&Q. ~':;", 
de lnt .. " olunur ı 1 h kk d k 11 bl f . ~ . f nlması ıçın açık bulundurulacak .;.., Mnlnoı:ı koyunu : 20 "'l' • er a ın a ıymet r kon erans zun düşündü; gözünde göge yilksclen Jmb- , kapatılacak ka 1 Zirtl'* 

2;;. Madde 9 - Bu kanun neşri tari verilmiştir. b 1 alt tahtı bU 11.k ıı k.. u P ve . iskeleler. ..... Tiflf k keçi u e er, ın ar, Y gem er ·opr - 1 Vekaletince tesblt edilir Bu k nı ..... 
Kovun ve kılkcçl 40 hinden muteben.fü. Konferansı uıüteukip bir kısmı tale- ler canlıandı. Blr buhrandan uyanır gibi 1 k l 1 d Qs t ld . • ı . · ~~ 
Sığtr Sil .Madde 10 - Bu kanun hlıkümlerinl be muallimlerile birlikte büyUk Sinamn kab~l ettiğini söyledi. İşte bu hA.dise Tlirk ~e:r~t~~r~ r uma nre 61'1 .~1 

Mttnda 75 icraya Maliye, Adliye ve n t1hıliye nkil şehrimizde bıraktığı eserlerlerden olcın sanat tarllilnin itila. kapılarını açtı ve 1 Hayvan Sağlık Zabıtası NJıd'" 
Deve ve domuz 100 feri memurdur. Lala Paşa csmiini ziyaret etmişlerdir. 'Sinan -velüd zekAsının yardımile az zaman meslnln ikinci maddesi kaldınlaştır· __ __,...,,, 

,{ 

mek şartllc istediğ!n yere gelirim... ıtemadiyen pl~jda geçiyor. Bak ne kadar Selma: : ..S 
1 Seri adımlarla bahçeye döndüm. U - karardım. ~ - Haydi Stiheylft. ... ~ bu yet! 

·ı zakta bir masada kalabalık bir kafile o- j - Ne ise canım dedim ... Bırakın bu ta.~ammülsüzlüğünden öyle mir · 'I'~ 
1 turuyoıl\ltı. Bunların arasında Selmayı sitemleri. .. Ba.şka şeyler konuşalım... 

1

; haaret zımnında. ha .. .. v~ sonra."'ylrie ~ 
· kol::ıylıkJa seçtim. O da benl gıörm~tU. ı Reşit: \'e şakrak bir kahkaha Ue gu.JdU: · 

1 
- ·Refik Bey . .. Reme Bey diye ses - - PeldUD., -dedi, a.nlat bakalım dinliye- Her s~ylenenı ~ın bir· di~e 4~ 

lendi. ' llın ... Sende birlkmiş ·kim bllir ne ha va- llyordum. Içiınde bütün kelimeler n.dt 
1 Bana dönen •başlar arasında Fa.hireyl, 

1 
disler vardır. t sızıdan bir iz ya.pıyorlıı.r-dı. Bu atın ıo.V' 

Reşldi ve SüheylO.yı tanıdım. Masanın ba- l - Bende mi? dedim. Vallah.lyok ... konu.şulma.sı beni daha. çoıc muztari9 e6l' 
şında bana hemen bir yer yn.ptıla.r ve da· Klmseyi ıgörmedim ki ... İş gt1ç ... Yalnız cektl. Atıldım: · . . , ' t 

"{C!l"Z,an. : B al•adır hn. iskemleme oturur oturmaz hü-cumlar, 4lhl Ayşeyi gördüm. Ayak üzeri Umla -1 - Bıra.kln dedim... Kabahat ~'. 
!/ başladı: nın nişanlanmak üzere olduğunu haber I b•ı ~a.rı ben açtım. Fakat LA.mit. ~ııd' fil 

- Maşallah efendim sizi -gören ne o- 1 
verdi... , şımızdır ne olsa ... Onu çekiitlrmi)!eilJJJ 

~lki bir çeyı·ek sa.tur :J>a.ş.ınızı bile oynat- nrnltim değildi ... Faka.t hakikatleri öğre- lur. j Gilllişmeğe başladılar. Ben anla - ·başka şeyler kon~ım. .. . . .. . 
1 

mada.n böyle ne dli'.şünüyor.sıu.nuz? ... necektim ve o hakikatlere göre LA.mla - Neredesiniz Refik Bey ... Hiç görün- madan baklyorduın. Selma: 1 İçim.de büyük bir şey yı~ ıgtbJ ~,; 
- Oturmaz m~ını.z blr parça?.. 1 hakkındaki düşllnceıeriml yeniden ·bina cil\ğ!.lnüz yok... 1 - Ay.,e dedi size bayat havadis ver- Lamiayı görmek merakım tamaıne ıı9: 
- Geleceğiz şinıdl., .. Slnemaya gel -

1 edee~tim. - İki ay mı oldu, üç mü oldu... 1 miş ... O iki nafta. evvelkiydi ... Şimdi b:ı.ş- 1 olmu.ştu. Onu artık ~ğerlendirmeYo' ıe 
mJştik ... Yemeğe de '.burada kaldık ... Fa- 1 Ben lçlmde endişelerimi tahlll etmek- - Sizi bu ·kadar vefasız diye bilmez- kası var ... Değil mı SüheylA? ! dıım bile... Kendlml kötU bir usB.d-0

1
• 

hlre Je var, tanır mısmız teyze mi? Reşit le meşgul olurken Milller i.şlnl bitirerek dik efendim. 1 Sonra .uzun ve şakrak bir ikaıtıkaha kuı1ban -olmuş addediyor \'e . .zamanın 't 
Ue Silheyld ... ıturtulabUlrlerse onlar da yanıma geldi: Beni şaşırtıyorla.rdı. 1 attı. SüheylAya Uzüntü ile baktlılll. Onun hlt'kAr eline kendimi tevdi e~ ~rf 
ıgelecektir ... Bir masa kapattırayım diye - Ben dedi Retik yorulmu.şum ... O - - Rlcn. eder!m'. .. Müsaade eclin he- söyliyeceklerinde sanki beni teselll edeı1 1 

veriyordum. .• ,J 
uğradım... turnuı.ğı dü.şüntiyordum. Fakat .anladun ki pinlıe tek tek cevap vereyim... Si7leri bir mana mevcut olma.k mukadderdi. Sü- ı O geceyi ta.kip eden gUnlenm· n'lutl , 

- Konuşuruı şu ha.ld~.. . istirahat etmek daha münasip olacak . .. 1 ıörmcmekte hakikaten kuSUrluyum. Fa -
0

hey1A kaşlarını çatara:k Selmayıı. dön<iU: bir sükünet .lçin<ie «eçti diye~İlrl.m. ~nı 
- Evet... Beni otelime kadar ,götürllr .müsün? lkat mcşguliyetıerimi hiç kale alnuyorsu-1 - Yapma. canmı Selma. ... Niçin bu 

1
.serlya MUlleri görmeğe .gidi~tınl· ~~ 

Aynlıp gitti. Ka.!amda beni işgal eden · Mü!ler beni lbUyük bir sıkıntıdan kur-

1 

r.uz... 
1 
kadar fena düşünüyorsunuz... l..Wniayı ı karşıya :masamızda. otıuru;"Or ve 'şıı~tJi 

ştyler bUSbütün canlı bir hal alını~lar ve tarıyordu. Bunu bir teslrle mi yaptığını - Pazarları da m~gul değilsiniz ya yeni yeni mi tanıdık sanki. .. Değişmedi buradan lc.-Onuşuyorduk. Bazı ·~!erd' t· 
benl daha çok ü:z:meğe başlanıışlardı. Sah- 1 yoksa.1ıakiknten yorgun mu olduğun udli .. I ~fenctırn dedi SUheyl~ ... Erenköye bir u - yn bu :tız iki n.yın içinde. 8iıln ka.lblnl.z 

1 
mektep -arkada§! gibi el ele muh.tefi! ~ 

neden bana gUlerek bakan Mtlller nrtık 
1

.şünnıedlm bile: 1 zan~aydınız güzel ıbir gün geçlrmi:ş olur- fesat ... Birisile ibir parça yanyana gör - lerde dolaşıyorduk. · · .-: • 
naean dikkatim! çe.kmiyordu. Onu başı 1 ,._.. Hay hay dedim ... Sen nasıl ister· ıluk... ıdUnUı mli idi hemen blr kulp takıyorsu - Bir gün onunla eski tsta.n~lu ı~, 
dönen bir adam glbl 'birbiri Uıerine otur- sen~··. • 1 . _. Sizi rahatsız etmek ı.stemedlm. Sa- nuz ... Vedadla cidden al~k:ılı idi... Fakat meğe karar verdlk Bay~ trı-.rn~B)I fi 
tulmuş bir '.kaç hayal g:ıo1 görüyordum. Bu 1 Beraber kalktık. Otelde b:rbirimizden de bcn!m için değil -galiba ~şıt için de berikisi Avrupada. alı.~mış, Ldmia hal.b'.lki dan indikten sonra onu sıueymıı11i~ 
a.qun bir 90k merakla.ı-nnı tatinın ede - ayrı.lı:,ken: . . . . 1 t~til 'g'Jnü haftada. bir ta.ne... ~ · bir parça. kendine ehemmiyet 'Veren •loZdır .. d~nı «ötürd11m. Ca.mU anıattıklt',,,.. 
ollet:etımı düşünüyordum. Bunların be -1 .:....·ı:ıenrcraüna bahçede ara. ... Bula - '... ..:... Bilft.kis ded! Re11t ... Ben l.2inliytm .. Onun:\''-i.lLa~L~ .. t.~ıdıtlann& ıtahnmiriUl d~li~rek ~~ lbt~ ıtilc~et ıçtnd• > 
pim için ne ışekllde h.J:slere ana olaca.klan mazsan bir kart bırak .. Saatlerimi gözet- SÜ'heyllda kalıyordum ... Günlerımıı mU· edemtd2. · ' . .. '/. dk Or'kmtn:·. •. ., (~ ..ı 
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·~ 
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EN SON HABE RLERD 
Otuz bin kişilik bir Japon 

·kolu muhasarada! . 
··-~ ., ,• 

.. 
'ip~· 

•: ~;::::==:::::========-"==:::-========= 

:.;·:General F;anko !Bir Japon taarruzu daha 
:. : ku~..-v.etleri ilerliyor! kanlı surette püskürtüldü Telrllm: 11 

Siberyada ·7 Yıl 
Toplayan; B. D. Esaret hatıraları 

· · BIHJa bu ilerlemelere roğmen Kafalarda bir korkular diyan 
· bllA Akdınıze Ya(mış deği14ir Çinliler mütemadiyen yeni kuvvet olarak tecessum eden Siberyaya 
t ··Saıamanktt .. ~O (A. A.) - Uuıumi J J } J } "" 

. t~'lll'f~ıtnn tebliğ: General Franko V~ ffia Zeffie a lYOf ar. apon arlfl agZIIll artık girmiştik 
•• 1ttllvvet1ert Arogon cephesinde ileri ha b k 

· keUerlne devam ederek, Gresin de- lÇa açmıyor Ne fazla. bir arızaya., ne de uçu - çıkmak, bir parça dolaşmak 1stiyordunı 
. ~~Ohmun - ştmalindA bulanan kaza ve nımlara ve sarılıklara tesadüf etmiyor- 1 Ayrı bir kıt'aya ve sihirli blr menılekete 
."'"1lcri temamile f1gal etmlşlerdir. Hmıkeu, 30 (A. A.) - (Resmi Çini ÇlnUler lak\•lyo kıtaa&ı alıyorlar sunuz. Her tarar zümrüt glbi yeşil. .. Bu 1 gtnni.ş lh.lssi vardı içimde ... zannediyor -
· · ~leat etmekt(} olan hUkfımctcilerle lebli~,iJ Bnynk kanalı ueç~n Çln kuyvet-1 Hankeu, 30 (A. A.) - Çinliler son- dağların ortasında etrafı ıgcnl.ş !bahçeler- 1 dum kl orada çak ncaylp şeylerle karşı -

: ''li:Q_ tmlcın bir çarı>•irnadıı lıOkOmetci- lerl NJkog merkezine ·l k:lometre şımal- muharebeden sonra yeniden takviye le çevrilmiş Zlatuusk şehri istasyonunda Iaşacaktım. Halbuki muha!ızlanmız bun
··w.~ iki yUz l telef \:Cfmişlcrdlr. A~ır ya- da bulunan beş hin kişilik bir Japon kuvvetleri ıdmış bulunmaktadırlar. Bu durduk. Bu istasyonda Ural dağlarından dan evvelki şehirlerde olduğu gibi burada 
·~lann da -miktarı tarladır kıtasını muhasara altma alınmıştır. Ru kuvvetlerden bir kol cenubi prki istl çıkan kıymetH taşlarla. yapılmış, b ilezik aa bizi yalnız istasyona çıkartmakla lkt1-

' ~-Yünallstlerlu ileri hnr.•liet lt>ı•J kitanın her an fçfn imha edilmek lehli- kametinde Uerliyerck, düşmaoa harruz gibi yüzük gibi bir takım zinct eşyası sa - ' fa ettiler. 
· · tlur!\luh'nlpu kesi mevcut oldu kundan ya~ında. bu- etmt tir: Japonhmn . beş tayyaresi düşQ· tıyorı_ardı. Onlardan !bir kaç -tane satın ı .. . .. . 

s.•- lunup vaziyetten haberdar edılen dığer 
01 

1
0 

t~ almagı Hunal etmedim. Kim bilir? Dlln- Uzüluyordum . 
ııı...i_'varselotıı Sl (A. A.) ~ Cepheden Japon kıtaatJ muhasarayı yarıp bl.t kuv- r m f ur. yanın ucu uzundur. Bir ıgUn rn<.>nılekete Ben de blr Evliya Çeelbl olmak isti -~~·baberlera o-öre, usilerln ileri hare· ı hl 
11

ML 
0 

vetlerf kurtarmPğ'a hazır anmaktadır. ,JftJ)ODlRrın ' 'Hzlyt•tl Wl tn dönmek nasip olursa bu diyarların bir dadı vardı galiba ... Yenı diyarlar mera-~rl durdurulmuştur. HUktlmetcller 
'-Pbe Gnzctt•cilcre bir ~ey söylemiyorlar Nankin, 30 (A. A.) - Japonların hatırası olara.k saklarız dl~ dtl§ürunüş- kınu tahrik ediyordu. Her uğradığımıa 
·~ ye külliyetli wlktnrdtt takviye kı- Şanghay, 30 (A. A.) - Son gnn- Hankeudeki \'87lyetleılnln !'OD derece tlim. kasabadan meraklı bir şey toplamak, her 
~ Revketmektedlrler. llükOmetcl tay· }erdeki hnrp vaziyeti hakkında gazeteci- vehamet keshe.lti"'i askerf makamattnn Dudut taşlan köyU görmek ve nıatıraıarıma bir satır UA-

; ·tı..~~rirı bombardımanlarına meydan s 1 
. ~ l ter buraılak( ,Japon a~keri. makamahn- öğrenilmi;ıtlr. zıatuu.sk'dan hareket ettikten sonra ve et.mak istiyordum. Fa.knt nöbetçiler ba-
. ıaa · ı aıamaktadır. ŞPhtrde gönllllü kay- dan malamat al?1nk ıste.mı~lerse de cc- ~auklnde '-'eol ldnre tırmanmamıza devam ettik. Dağ _ şım12a dikllmişler, ve bir parça kımılda-
. ~ .... - haddini bulmuştur. Hatipler so· vap er ekten u d ı ti " bil ı~'·A :-•llrda nutuklar irat ederek milleti v m ım na e ı mış r. Hakeu 30 (A A) - Yeni Çin hll· lar manzaralarını değ~tlrmcml.şlerdi. m~ınıza e "~n ~ırakma.mlflardı. 

ıı..ıı._ - ~ltltlcUl blr muhal'ebe daha ,, 1 1, k. N k. 1 d. J 1 ko . Ayni ye.şlllikler içinde hemen he _ Günler suren ibu seyahat blzim 19ln btr 
·. · ~del8ye dav~t . etmektedirler. Bütlln Hanken. 30 ( A. A.) - Şinkog cep· aumet e ın . ıt.n n e apon arao" Y manzaraları e derek ·olı _ istasyonlar teakubundan ibaret kaldı. Pek 
· · .~let ·=tıoktlmetc ~ardıma ko~ mHğa besinde 30 bin kişilik yeni takviye edi- muş olduktan ıdari · kttnuıılann bulmıU men 5 yrc .Y 1 n.adiren Jstasyonlarda ylyece.k satmap 
' ,_IDtılardtt~ · · · . len Japon kıtıtatile Çlnlller arasında şid- olınadıttını ilıln etmiştir· muza. devam edlyordıtk. Bir ara gelen köyltilerle eğer bll.lyorlarsa türkçe 

. j demir yolunun en yüksek irtifaına . de'lı b r muharebe olmuş Japonlar mU- Ht•s blD de•"ll• otw. bln 1 lduğ ldik K t b bir ikl ıkellnıe konuşab11iyorduk. Yokla Yug~s1avya~ın uç 
~ · · · harp gemisi 
··Met.asimle denize indirildi 

Deniz işletmesi 
kanunu kabul edildi 

" 

. · .llu . nıünasebetle Nafıa 
· :Vekili uzun 

beyanatta bulundu 
~ 4a&ara, 30 (A. ı\.) - Buglln kamu· 
.lch..tley HUmt Orao'ın riyaseti altında 

· ~~..._.tak deniz işletme.o;f hakkındaki 
~-- lAylhasile \'ekiUetlerln bütçeleri' 

. §G ~rn gelen fevk olAde lHhs!sat bak
·~~l kanun ·ıaythasının ikinci müıa
~liııl yaparak kabul etmiştir. 
~Naı.a Vekili Ati Çetinka deniz işlet· 
._,, hakkında uzun izahatta bulun-

· -·.Cenubi Mısırda 
''·· •. ~-çi~. başladı 

k1r11ıkllk ihtimaUerine karşı 
faıkal ide tef birler alındı 

~ ..!:bire, Si (A. A.) - Bugün cenu
t._ ?dl' seçime başlanmıştır. Asayi
'-ft ternıni lçiiı lazımgelen tetblrlcr alın
~ te çıkacak ufacık bir kargaşahğ'a '&11 Verilmemesi için lbımgelenlere 
"ttı •t verilml~tir. Bu meyanda göz ya-
~ R.•z da kullanılabilecektir. S nıtınasebetle Başvekil Mehmet 

tt.-. Ut Pata b'r beyanname neşretmlş
)a"'1, ~ekil beyannamesinde balka, 
~l'Q cet propogandalarB ehemmiyet 
~:•esını tavsiye etmekte ve bu işle 
'' •r olacak memurlan doğru vezire ' 'le ve milleli taıyık etmerneğe 

thnekted ir. 

Sön .. . d t ınuş bır yanar ağ' 
6krar ateş püskürüyor 

~:~ova, 30 (A. A.) - Kamçntka 
~ • eıu ıe.neden beri sönmOş bir 
..._ ~•!!IJ'dat bugnn tekrar in· 

ttı.rA. _ 

. ~ u · vası o u yere gc . a anmız ura- h teaddıt taımuı.larda bulunm.uşl~rsa da Sanghay, :ıo (A. A.) _ R*'ınni lıit da bir tevakkuf aptı. Solumuzdaki u- a!ızamızdakl bir kaç rusca kelime ~ 
muvafrak olumamışlttr ve haylı mıktarda f t .. bl' 1 ö c.· .. ı: "inde 'fnflU kaz b1 i . Y 

1 
d 1k1 i b alı.ş verişlerimiz! ta.manüamaga anea.t 

zaylrıt vermişlerdir. Çlnlllerln her tarar- Ç nhe. ıdğ ne kg re, k..,'ılmnutreçllk '·irç., .... p fa çda trt tepen ntilzelmr n e ldnskan "'Uo - muvaffakıyet hasıl olabiliyordu. · 
t td l'r ·b· h d ki h 1 . d ıeep esın e se Ren ı oıne u . .., • yun a a.ş an yon u uş ve o u ça •u - • 
a o ıı,..u gı ı ura a · arı.ı erı e za- d ıı· h 1 ı kt d .... ı hl ı 

ferle ncticeleunılştlr. Bu harpte 3 Japon hede şld e ı mu ıırebe er o ma a ır. yUJt bir kaide üzerine oturtulmu.ş dört kö- ı en şe r er: 
Lfvnsınılıın 800 kişi ölmüştür. Binden Geri ~e muv~sal!l9l kes~len yirmi, şe bir sütun vardJ. !3unun Uzerlnde lrl Kur:gandan sonra. rncŞhur Obi nehri 
fazhı yaralı vardır. nemiryolu üzerinde otuz bin kışllik hır Japon ku\'vetl cephe harncrle rusca bir şeyler yazılıydı. Bu sahilindeki Petropavlosk .şehrine vasıl ~-
b 1 t , • rt d 9 J yarmak Jçio nmitsfz gayretlerde bulun duruş ve o tl4 merakımızı mucip olmu.ş- duk. Bu şehir büyük ve eski kalestle sür _ 
u ııaan a~) are mey nnın . ıı apon . tu Biz evvelA. blr meçhul asker :ı.'bidesi .. - . 

tal yııro i tnhrip edilmiştir , Çinlller bu- maktadır. : gunlerin muhafaza edildiği bır yerdi. Eski 
ralnrda hlr 'irnç şehir daha· ele ıreçirmiş- . · Çinliler yeniden bir takım şehirler veya bir kahraman adına dikilml.ş bir anıt Rusyanın :pek çak siyaŞi mllcr!mlerl bu
ıerdlr. . tşgal etmişlerdir. ka~ısında !bulunduğumuz kanaatine dllş- rada ikamete memur.edil~lerd1. Bu şeh-
---------------·------------~~- m~tu~n~~ab~uMnn~~lM- redeOhlüwti~Utlmiş~y~b~~P~ 

Roman. yada ka' 'b•ıne •ıst•ıfa ett•ı den hakikati sorduk. Meğer bunlar Av - Yii. aşarak geld1k.·Pe~rop:ıvloskdan sonra 
nıpa - Asya hududunu ayıran taşlarmış. sı.rasııe Omsk, gene Obi kollarından biri-

, Ural ıdağlarının hattı bal!lsı coğrafyacı - nln üzerinde bulunaıı Novonlkoloyeosta Bnkreş, 30 (A. A.) - Kabine busrnn istifa etmlftir. istifa eden Başvekil bµ larea Asya ve Avrupanın hududu olarak Tarzga, Marimsk, Açens.k ehlrlerlne _ 
ml'ırıasebetle beynnalta bulunurttk demlıtlrki: kabul ectilmiş olduğundan her tepenln en radık ve nlhayet Krasnoy~·ska ul tıkuğ 

• Benim rlyasetirn altındaki kabine dabtli siyasetin dQzeltilme~t için kurnl- yüksek yerine böyle bir işaret taşı dikile- ~ · 
muştu. Yeni anayasa müttefikan kabul · edildi. 938 yıla bütçesi de lastik kılındı. re-k Hô kıt'ayı da !ilen b irbirlerinden ayır- 22 rünlük seyahat: 
Şu huldo kabinemiz, esasla bir vazifesi kalmadığından istifa etmiştir.. nuşlardı... Sütunun Avnıpaya bakan ciha- Bugün Ukte§rin ayının 'beşl. .. Ba.kü-

Bükreş, 31 (A. A.) - Yeni kabine dOn teşkil editmiştlr. E11ki Hariciye Nazı- tinel A=~pa,Bm~kabiltl~t:nde de A!ya denberı tam yirmi lk,i gündür yoldayız. 
rı Antenesko kabineye dahil olmemışbr. Bu kabinenin muvAkkat bir zaman için yazıkııt' ş .. · filu aşgi1,! 1 .. bul an sonrda k s- !3u Yirmi iki günü na.sıı rbir zahmet 1çinde 

ya asına en • "'-"9 unuyor u . kurulduğu znnııedilınektedir. geçirdiğimizi ne kadar ra.lıatsız ve perı _ 
Yeni kabine öitleden evvel bir içtima yapmışlar. Bu içtimada verilen karara Ura.ilan qtık: şan Qlduğwnuzu anlatmak kabU ·dei'lldir . 

göre, e,ki Brşvekillerden müteşekkil bir Ke18met nıeclfsi teşkil edilecektir. Bütün Bundan sonra trenimiz mütemadi Günler ve ,geceler suren bu uzun aeya.ha-
cenıiyot ve parliler bu tarlbten itlbarf'n levgedilmtştir. bir yokuştan ~ağı inmeğe ba~ladı. Artık tin artık sona ermesini ve nerede olursa 

l1 ilistine bir İngiliz 
heyeti gidiyor 

Fransa tayyare inşaatını 
arttıracak 

Ural dağlarının yüksek tepelerini atlamış olsun bir parça Jstırahat edip yıkanmatı . 
ve Asyanın vasi ovasına inmiştik. Buraya temizlenmeği artık özlemiştik. üstümüı 
gelir ~lmez hava birdenbire soğudu . O başımız adam akıllı OclrlenmLşti. Müumıa 
zamana kadar sobaları sırf çay ve yemek -diyen sallanan trenin tesirlle serseınıe-

1.ondra, :n (A. A.) - BugQn Avam Parls, :30 - nokQaıet yenJ tayyare pişirmek için yakarken artık vagonu ısıt miftik . 
Kamarasında Müstemleke Nazırı Fillstın- inşaatına btlyQk ehemmiyet vermektedir. mak gayeslle de yakmağa başladık. Bu o- Tren yoleuJuğunan &Onu: 
de ic11beden bazı tekiklerde bulunmaia Tayyare fabrikaları sahipleri ve patron- vada ille tesadüf ettiğmlz ~labinsk _,chri 
memur edilen he yelin buz Un lontiran ha- tar cemi yeti ile bu hususta müzakereler td.1. Bu şehrin etrafında bU%ük f::r:ik~ar Krasnoyarskda tren yolu sona eriyor. 
're ket otliğ'ini söylemiştir. devam etmektedir. kurulmuş~. · Bu fabrlkıalarbtn 

1 
ç t aıı.n k u- Burası tam 53 derece arzı şimalde. Bura-

----------------------~----~ m~arbUWn~~bm ı rss a~~danö~~"hl~kas~aft-~a~n 
altında bırakıyordu. Göz g~ü görmez bir dakl münakale artık kızak1arla yapılıJ-0". 

GÖRÜŞÜM 

Manevi yorgunluklar 
R. Fethi TAŞKIR 

l\lane\1 yorıuohık, rtzyoloJik 
yorgunluktan dalma daha ağır ve 
daha tehJlkelidir. Bet on saatlik bir 
u~·ku, ılık bir duş, bir kaç rünlük ls
Urah:ıt ~ok apr fizyolojik yorgun -
lukJarı bile bıçak gibi keser. 

HalbukJ, bir manev1 yorrunun 
almmn lunşıkbklanm, çehresinin 

mel:lnkGlik hatlarım, takatsiz ve ih
tirassız gövdesinin utırabını kolay 
kolay değiştirebilir ve dindirebilir 
misiniz? 

Sosyeteler için de bu iş böyledir. 
Bir cemiyetin maddi yorgunluk -

ları daima kolayca kabili ld.h ve do
J~ysile kablll telAtldir. Fakat ruhi 
sarsmtılan pek kolay seçilemez ,izah 
olunamaz ve telifi edilemez. Gerek 
insan ve ıerek ıosyetedekt: manevt 
yorıunluklann büllertnl tsaha kal· 

1 ~ırsak, muhJtt Ye ve tleranl Com -
plexe1erio Arap saçı flbi kanşaklık
larını ayıklamak mecburiyetinde 
kalırız. 

Ve bu da. kabul etmeUyb ki, her 
şeyden evvel (metOclik ça.hşma) ve 
(zaman) meselesidir. 

Bir operatör saka tblr azvu ke-
ser atar. ı 

Bir doktor nekahatteki hastasını 
şınnraJarla daha çAbak sıhhatine 
kavaşturar. 

Fakat bir ruh hekimi ijneyle 
kaY11 kazar, kannca kaderince me -
safe alabilir. 

Cemiyet bld.Jselerini tahlile ça-
J14tıtım samaıılarda manev1 aksak -

! bldar karşısında · hemen bedbin olu
rum. Halbuki Uml realite bana dalma 

j . • 

' sabır, dktnet" aebat tılftlJt eder. 
----.-.------~ ..... --~ __ ..., __________ ....,_,, 

halde idi. Çelabinskden bir hat ayrıla " Zaten oraları artık senenin hemen hemen 
rak Petrograd'a gidiyor. bütiln ayları zarfında karlarla örtülü gibt 

İlk kar: ofr .şey. Katar durunca blzJ vagonlardan 

Yolumuza bir gün devam ettikten 
sonra sabah kalkınca etrafı bembeyaz 
karlarla örtülU bir halde bulduk. Artık 
manzara tamamen değişmişti. Şimdi bli
yük çamların f;Ölgeledlğl karlı bir ovada 
yolumuza devam ediyorduk. Burada .kii -
çük bir köy olan Şum1kha istasyonunda 
trenimiz durdu. Bura.sı Rus mülki te.şki -
lA.tına ıgöre Rusya Avrupasının son köyü 

ildi. Buradan bir parça ileride bulunan bir 
ı.ta.ş sütun Sberyanın başladığına 1.şarct e-
diyordu. 

kafile ıkafUe 1ndirdiler. Ve kızaklara bin
direrek şehrln dışındaki !bir mahalle sev
kctmcğe başladılar. Her Rus şehrinin blr 
kaç kllometro uzağında Voenni Oorodok 
adı verilen bir a:s:kerl garnizon vardır. Bu 
garnizonlar dahlllnde muntazam kışlalar, 
mazbut bınalar bulunmakiadlr. Buralarda 
asker ve zabitlerin bütün ihtiyaçlarını 
!rnrşılayablleeek şekilde teşkUA.t yapılmış
tır. 

Voenni Gorodokda: 

• Bincilğ:lll!iZ ltızaklarla takriben yarım 
Siberyaya ilk adım: • saatılk blr yol katett!k. Ve etrafı tel ör . 
Kafalaroa bir korkular diyarı olarak güler ve te..bta. perdelerle ç.evrilmif büyUk 

1 tece.sslim eden Siberyaya artık glrm~tlk. bir sahaya vardık. Belki on kllometro 
Etrafıma bir parça hayrete karışan kor - murabbaı mesahasında olan lbu büyük 1 

kulu h!sler1e öa.kıyordwn. BUtün bir inı- garnizon daşlalarla ve muhtelit binalarla 
1 paratorluğu dolduran insanları korkut - dolu Jd.1. Kapıdan içeri girer girmez b1zt 
mak dçin bir umacı gibi llerJ sürülen yer Kançılarya dedikleri kalem ooasma gö -1 • 
bura.sı mı 1cU? Karlarla ve çamlarla örtü- türdüler. Burada ıbJzden dnba evvel gelmiş 
lü olan bu topraklarda korkulacak bir olan ma~ llmühabenmlze göre bir liste 
şey yoktu. B!lA.kis gözleri okşayan vaıtışi hazırlamışlardı. Yoklama yaptılar. Yokla
bir sllzelllği bile vardı. Yalnız soğuk daha.J madan sonra orada lbuluna.n Rus sabiti 
flmdlden kendisini hlssettirmete bafla - Türk kampına haber yolladı. . 
, mıttı. stbeeyada rutıadıtunıı llll ve ol -
.,...., ... -..................... ' . . . . ( ..... 'firl. 
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Şehrimizde bir 
hılkat ucubesi 
teşhir edilecek 

Kemalizm 
ve yabancı 
ideolojiler 

D O c'1 U 

Şehrimizde müfit 
Konferanslar 

Söz.de, sohbetde, asarı kalemiyede, 

Belediye memur 
ve müstahdemleri 
için sandik 

1 

Memlekete 
gelecek 
göçmenler için 

l
şiirde, işde, muamelede, fende, mantık-

('Oıt taralı 1 ln.clde) (Bmmııtkaledtn tieııam) da, hukukda h·tsılı beşerin cllvei nllma 
• 

1
01dutu ber şubei mesaide baro reısımiz Belediye nlcclisi bu ay Hükfiınet yeni ve ıniihifll 

Doktorlardan bazıları bunun bir ka· İşte burada da. propagandalar, har- Sayın Dstad avukat Memiş yazıcı 1 Ni 
raciğer su toplantısı olduğunu zannet- bcdlyor. Türkiye ne antifaşist, ne de anti-!san 938 cuma günü saat 14 de (Montes toplantısında bu yerinde tertibat almaktadır dl' 

• mişler ve o sııret~e teşhis koym~ışlardı:. komünisttir. Halk rejimin, faidelerini, ve kiyo) nun kammlarıu rubu eserini bu kararı IllÜzakere edecek Romanya ve Bulgariıstan<lan ı;e ilfl 
Bununla beraber lbomm sı~lıııtın?e bır tliytiictüi5i.lnli tak.dlr ettiği için, dünyayı ' gUnkO kavaninimizle olan farklarını kon· ğer memleketlerden isklia kanuouD 1, 
boz~\\luk ta mnşııh~de . edılmemış v~ allak bullak eden ve semalarda dolaşarak, feransında anlatacaklardır. Erzurum Bel(•diycsl, ıneıoıır ve yürürlll~e 5rlrmesl tarihi olan 21 Hs.f 
hadı.;el~~ln ne suretle_ ırıkişar edeceğı ner kulağa eğilen çeşit çe~ ! t propaganda- j Bilhaqsa: bir mliletin teşekkülü 01.e· mibhthdemler!nin istikbulir.i om niyet ran 193·1 t arihlne kadar yurdumuıtı. «:r 
ş~hrimızın bu.tan. doktorları tarafından 

1 
ıara gülüp geçiyor. Tür:< vatandaşı bili- rinde fikri ve edebi CP-ryanlarm en mil · elhna almak düşl\nceslle bir !'andık len muhadrlerden henUı ev ve dıA . 

dıkkatle . takıbedılmeğe başlanmıştı~. l yor ki, diinyanm en rah~t köşe.c:;lnde, en him amil olduğunu ve edebiyahn l'n ka- teşkiline karar nmniştir. • Erzurum ihtlya~hırı temin edilmemlt bulunan ııı~ 
B.undan bır müddet evvel lb" k~rııında biiyiik emniyetle huwr içinde yn.şamak- ti te.sirleri icra eder buhmrtuğunu Şekls· Belediye:.i mernıır Vfi müstatJtemlerine hacirlerle öntımllzdckf senelerde rJ.Pıec 1)1 

bır hareket mevcut olduğunu .soylemiş t:ı.dır. Ona. ra'lıatı veren İdeoloji, ne 1 pir, Milton, Lok vt-. l-,prnser,Ugöte, Şiiler, yardım ve t•~kal\t sanıh(~ı .. ndı verilen muhaelrlern yapılacak umumi yardı9, . 
ve dokto~ların ~endislni tekrar m~rnycne fa~izmdir, ne komünlzındlr, ne de cu re- Kant, hegel, ?tfolyer, Volter, jan jak ro- bu sand;~ın nizamn1tmesl daıwr encü şeklini ve~ tesbit edilecek kararların 'a
etmelerlm Mfstemıştfr. Bunun , ~zenne as- j!mlere dü.şman olmasıdır. Kemalizm, so, Vlktor1Hoğo, Dante, Makyaval, Brono, mence lesbH o!unarıtl< Belediye mcc bfk surot!ni görfü;mek Uzre Ank&ı' 11 w 
keıt ve Numune hasta~.a~~l~rı .dokto:ıa- sulhpcrvH Türk tabiycsın:n içinden en Poşki~ lerm<'ntof, Tolistoy, ve sair odip· lislne sa\·kedilm)şt~r. _ hir koml!O{On lfş'dl edilaılşti. ~u ~l•Jll ,. 
rınd~n mnteşekkil 12 kışılık hır h~y~ti büyük Türk dehasından doğmuştur. ıler şaırler ve mlltefekklrlerin hayatları Snr.dı~ın lt:·şkılınden ruııksM, ısının y<'n tarafindan tıhnaa k3r~rlnr ! k4P ~ık 
sıbhıye lboyu tekrar muayene etmıştır. Kemalizm ~·olunda .Lr;abetle yUrU _ ı hakkındfl~ geniş Bnlatmalaı y~pacağı gi· den dı! rmhışılac~ğı veçhil~, Bekdiye nel .direk_törlU~ü. tarafım.1&.o ~ '~1·!a1:: ı:W 

Bu muayene netlceslnd~ İbonu.n dü~ilmUz, dünyanın bugiinkü karı.şık a - 1 hl bukukı bılkilor hakkındakı vukufu hı: meuııırl· rı ','nlışamıyaeak bır hale gel- yenı kannn prOJBSlnde ~u.ı oaıındt 
kar?ında canlı ve bOyOmekt~ olan bır nında, gerek da.hm ve gerek har:cı itiba-: mile dinleyicileri tenvir edecek. Ve ay- dikteu . onrn veyahııt herhangi bir j tulucnktır. · 
şey~n ~~vcut olduğuna müttefıkan 1 .mtr rımızı herkesten yük ·ek tuttuğum·.ızla sa- nca İsviçre kanunları ve aile hukuku feJAkelc nıtrımıalıın lrnlind~ ma~ş bf'ğ· _ Alınan kararlar nr.a ınt.hi tf·!~' 
verılmıştır. , . bitti~. jhakkın~a fedaral. mahkemeleri kararhırıM lanın~~' veya mıkdi y~rdım.yııpılmasıdır. goçmen b.abul etmek va:dy~llnJ tft~!.ır 

Heyetl sıhhlye~e rıy8set etmJş olan Ideolojller, milletleri refaha r.urüıdi- m tefsır edecektır. Bu hususlarda kor.fe- Sandığın kurulı.ıbılınesı ber şeyden eden iskan kanununu muafıyetıore 17~ 
nümune. ha~tuhanesl başhe~l~i doktor yecek fikirlerse, işte '!'ürk milleti ve Ke - 1 rans muayyen olerak 30 defo vNilecek- evveJ bir Sf'rmuye ''e gelire baJtlı bu- o~an otuz ikinci maddesinin cJakişttril!O~. 
Sttbrl ~ıdal e fzdha~ vermesı ı~ln mora· mallzm, ve işte İspanya! ... Avusturya ... ldir. lunduğundan g111fr kayıuıkları şu şekilde sı ile menkul olmayaıı mı.tbac-tr uı~. ıııı_. 
caat ettık. Doktor ~ıze dedi kı : Jaıponya ... Ha;beşlstan ... ve hatta Cemi • Sayın balkıınızm bu fırsnh kaçırma- tesbit olunmuştur: nın tasfiyesi ~uretlyle ve banka1.h\~ 1 .P.,1 

- Eskidenberı., kadın ve erkek ay· yeti Akvam. yarak ncret.;iz olan serilere devamlarını l - Belediye bütçesine nıc.v.m maaş ralal'l karşıbıtında mel gettret'ek f.r-ı" 
nlığının insanlığın ılk za~anların.da mev· CİHAD BABAN ve bu vazifayi nalkıınıza Han~n ve im- ve Llcretlcr yekununun Ya 6 sı nhbetinde sahibi muhacirlere 12 bin 1irayit · ~ 'id~ 
cut olmadığı hakkında hı~ na.zarı!e mev· zamla bildirmeğe beni memur eden sa· her sene Belediye bütçcs!ne konıılncttk muafiyet verilmesi temin <ılwıacaktır·· e· 
cut idi. Bu nazariyeye gore ılk ~n~anlar lyın üstad Memi1 Yazıcıya minnet ve te- meblng, Herhangi bir suıetlo 'fiirkiyeyf1 il . 
şahıc;larındll kadınlığın v~ erke~lığın bO- Çekoslovakya şekkürlerimi şimdiden sanarak ill\nen 2 - Belediye IJütçf>:>inden ruaa!i ve len ve kabul edilen mubncirlerin i tl~o 
tDn hussalarını cem etm1şlerdı. ~reme bildiririm. (No: 21 ;,) 1 ncret almakta olan momur vo ml\stah· ccklerl çift hayvanlarına (BükO Ile.ı' 
işi ke~di kendıni aşılama suretıle te· Cenevreden Kaf;:flar cadıle:-i Xo: 6 irlnre re demlerin maaş ve l\creaerinden kesilecek yardım ettiği adcd dahilindek.ilere) yrıtll 
kemmul ediyordu. ywzıhnnesi s~hibi Refik ç ğ Ya 6 dan hıJSJl olacak meblağ, verllınesi ve bunlann Oç sc~e .ı.ua•jde 

19 Bunun böyle olduğuna adem - hava k• ı· 3 - lkrazat ve tevdiattaıı alınacttk sayım vergisinden muaf tutulııınsı iJll~ 
efsanesi h11kikatın derecesfnitayin ede- Çe 1 ıyor faizler, altına alınmıştır. 
memekle beraber oldukca kuvvetle delalet Doğunı 4 _ l~lelmeden haır;ıl olttcak temel- Bir çift hayvan, (manda, ökU:ı, ıııe~~ 
etmektedir. O efsaneye göre bava A· Pnık. 30 (A.A.) - Bir ÇekosloV8k _ , . ., . tUler. için her baş başına 25 lira, boyıtlt j 
demden yaratılmıştır. Yani ilk insan gıızeteslnın yazdığı bir makaleye göre lşbaukası veznedarı fü cep l a~tttnın Sandığın idare lıeyeli daimi encU- lira araba için 20 lira bir pulluk j(IO 
kendikendini aşılttunrak ortaya kendisi· yakında c.eko.slovaJ<ya .hükumeti de mH- bir kız ÇOCUA°U dUnyttya g-el~lştlr. lşmi ~ u'ra prı'm vcrı'lecektır'. OclmJG "8 ,e· " l T ka . ınen olacak ve mssr:ıfüırı d:ı şu esaslar v v • 
ne benzer başım bir canlı muhlğk. çıkar· etler cemıyetınden çekılecektlr.. Ur ndır. (!\'> 2l2) dairesinde yaµılacaktır: lecek olıın muhacirlerin hepisino ev 11~ 
m~ştır. Buglln bu, hassaya gözle _ görl\~- Bir Lu kU, hir lnUhar ı _ Belediye memur ve rulıstahdem- tırıl~~sı komisyonc" çok ~Ublm J{~r~ 

• mıyen küçüle h8}V8Dlttrda tesudut edı- Viyana JO ( A. A.) - Eski Avus· Elli senedir· söndürüleıni· lerintlen tekaüt mllddı:tini Jkmal edenle- muştur. Romanyactao getlrıleo mubacı~ d· 
)'Oıuz. Bunlar huceyrelerimiz bayntlarının turya Hariciye Nıızırı tu~Un lttılyadan re tekaüt maaşı vermek, har!ç olmak l\:zere iskan. kanuouna ı• 
muayyen sıralarmda parçalanmakta ve avdet eder etmez tevkif edilmiştir. Ôğ· yen yangın 2 _ Ölen memurların aile~ice yardım naden Bulgaristan ve diğer yorlerdeP 
içleıinden kendilerine benzer yeni bir renildiğ'ine göre, aşağı Avusturya Umu· l>l\nyıının yangm rekoıunn gene etmek, · gelen muclrlere, yalnız kereste, 1<ireJ11

11
' 

varlık yaratmaktttdnlar · mi Valisi Rnytr de bu sabah intlh·\r et· Amerika kırdı. Bundan elıt sene evvel 3 - Vazife dolayı .. ııe nıalOl dOşenle · cam ve hu~da~at gibi muhncirl~r tar•~ 
Yine bu nazariyeye göre insan son- miştir. Amerikanın Obyo bUkümetl dahilinde re uç derece (\zerinden ikraaıiye veyahut dan tedarıkt ımkanı bulunmayan 1 ·~l 

radan kadın ve erkek diye lkl cinse oy- Çdislo,·ak mccllslndt·kl Almıuı köınllr madenleri amelesi grev uan et· tekaüdiye vermek, malzemesinin verilmesi \'e usta t~~ . 
rılmıştır. BugUn ~er iki ~insin vUcu- mebushu·J yeni st çlm isliyor mlştl. Bu grev altı ay devam ettiği hal- 4 - Herhangi bir foUlkete duçar tle evlerinin ~ubacir~er taraf nda.o. ı~ 
dunda bu evvelkı blrleşikuğe delalet e· Prağ 30 ( A. A. ) _ Alman çiftci, de, iki tarufın arasını bulmak mümkün olanlara yardımda bulunmak. genel direktorlUA-Un_un talimatı daıı aP' 
decek bakıyeler kalmı~tır. Kadındaki sosyal ve hirlstiyan ve pariilerlnln bü- 'olmndı. Grevciler de bir geca a:1en Beledıye memur ve müstahdemleri- de yaptırılması.temm olun.acak.t;ır. P' 
yumuıtalı~ıar erkeklerın busyelerine, yük _Alman partisi ile birleşmesi hakkında !kuyularına ate verdiler. nin yapmakt~ bulunduk hırı vazifoler, ma~yad~1n getlrılen muhacirlere .gene ef' 
erkekd~kı prostad ksdı~da rahme, ka- mecliste bir karar verilmiştir. Bu müntt-j Bu mın~aka Amerikanın onda bir Devlet memur ve mUstandemlerlnln kfsı glbı .ev yaptır~lacak ve dıger f ·o· 
dında.~ı bızır erkekdekı ona mukabil sebetlehararetli nutuklar söylenmiştir. Bir ·kömUr lıstihsaU\tını temin ettiği fçin, bu hizmetlerinin hemen ayrıl bulunmasına lerden gelen" muhacırlere bükılmeti_ıı ~· 
tenasuli uzva tehabül eder. Alman mebusu· demiştir kl: « Almanlar lyengın yOzünden gelen :z:arar pek bU- rağme, diğer memurlar gibi tekalldiye zum gürdllğ'u yerlerde gene ev yıtP 

loo'nun tesbit etUğimiz vakası bu bayati mücadelelerine davam etmekte· yoktur. Elli senedenbt>ri devam eden bu h..ıkkından lstifode ed~memelerl bunları mata devam olunacaktır.. 
8
,. 

~ddiuyı kuvvetlendirecek mahiyettedir. dlrler. Çekslovakyanın da bu hususta yangın b4ta söndürUlememiştlr. pek haklı olarak istikbal endişesine . HQktlınetten yardım ıst~aıer~e~ '~· 
lbo ilkısbıbinef::ıihi (k.endikendini aşılama) Alman arzularına iştirak etmesi lazım· düşllrmektedir. Netekim Belediyede ça· tıle y~lnızca s~rbellt ~uha.cır g·ıbı ~t~ 
surt:tıle gebe kalmıştır. Fakat teşekkül dır. İlk yupılacak iş seçim işidir. » ı·LAN lışan bir memur, tekandiye hakkından mek ısteyenlerın verdıklerı te3bbOd J' 
nakıs ol\luğu için bu kttrnında taŞıdığı istifade ederek h :·m }·endisinin ve hem yapablHp yapamayacııkıan ve malf }; r&' 
mah.ük.u herhalde ameliyatla dışarı çı- Alman Ye A vus.taryn ordulannın de ailesi efradının iı:;tiklJ .. linl temin etmek retlerlnin TUrk.lyede aldkah ülkele ı~· 
karmak zarureti vardır. Biz bu vaktıİı . hlrlt•şuıeleri . . Devatr ve aıUesseselerde ve husu~ düşüncesile, Belediyecff'l.i fttzla maaşını yapılacak bir nfzsmname ile tesbiJ o 
gelme::ıini bekleyoruz. Bu vak'a bütün Berlın 30 ( A. A. ) - Alman ordu· şekılde kullanılma~a elverişli kuvvetlı feda edip devlet hi'lmelindeki daha az nacaktır. 
uunya bp edebıyatını alakadar edecek sile Avusturya ordusunun birleşmesi işi ive sağlam işler \'8ziyette bir kaç tane Rus maaşlı bir vazifeye geçmeği tercih -------------./-
blr mahiyettedir. Büyük tıbbi bir hadi· d?~ay!sile _yapılm?kta. o~an ısla?at.ve de-. malı telefon makineslle birde numarator eylemektedir. · • f~ 
sedir. Şımdiye kadar okuduğumuz kitap- ğışıklik Nısan nıhayetınde bıtmış ola- Vftr~~r. Almak isteyen zevatın pat pazarı işte böyle bir sandığın kurulması Trabzon - ıran Transıt Yolu sır 
Jarda çok münakaşalurı mevcut olan cakbr. dtthıhnde 7 N. dllkkana mnracaatları. Belediye memurlarının istikbalini düşün- Mınfaka Baş Müdürlüğünden! 
söylediğim nazariye bu sayede artık ln- Berlin 30 ( A. A.) - Geçenlerde {No: 214) K. Alper mek noktasından çok faydalı olacak ve 0 .. 0 V'Ul ti d hi 

1 
d · 'frıtlr 

kar edilmez bir surette isbat edilmiş o· Nasyonal Sosyalistlere hakarette bulu- onları işlerine daha emin bir hevesle 1 um :ane it 
1 Yı8 8 

;.. 
0 8 

0J 
lacakur ,. nan Avusturya Kraliyet taraftarlari şefi- bağlamsğı temine yarayacaktır. tzlonK, rand ':"s yodununb •1'1ğfana ıcilet• 

· i .r.ı b u Llbe ı k kl G e op a5ı arasın a mu te met ·~ 
lbo'nun vakası bir telgrana n. n ?A u ug n . ra ampına na e· o· o u Erzurum Belediyesi, esbak reisi de bulunan 16 adet silindirin. ta011 

Paris tıp akademisine bildirilmiştir. dılmıştir. Seyfullah Topdağı zan_ıanında da böyle 12 Mart 938 günllnden itibaren ylr~l ı"' 
Bu vaka, şehrimizde muhtelif şekil· InglUz kabinesinde toplantılar iLAN TARiFESi bir sandık kurulmas~ ıçin nizamnamesi gün müddetle açık eksiltmeye çık~ 

lcrde Şöylalara sebebiyet vermiştir. Bir Londra 30 ( A. A. ) - Bugün ka- ynpılmtş ve me~lısçe 
4 

onnyh. n_dıkta? mıştır. . ) 
.;ok kimseler vttkamn hakikatını öğre~- bine Çembe!"laynın riyaseti altında bat· 8 net sayıfada santimi 25 Kuru, sonra berayı tasdık vilayete venlmiştı. ı- Sillodirlerfn keşif bedeli (1~zı 
mek için sttğa sola başvurmuşlardır. Bu talık toplantısını yapmıştır. 1 • • • ~ • Faka~ ~ n~~amnamenin bazı maddelerin· Ura 70 kuruştur. ,r 
halk tthadımü karşısında doktorlar Alman müllecUerJnc }·ardım ~ • : • 100 • de gor.:lmuş olan eksiklikler ve aynca 2- Keşifte gösterilen ncık&OP ~ 
efkarı umumıyeyi tatmin etmeğl dOşün· Vaşington 20 ( A. A. ) - Fransa, ' , : • : 150 : da geçen seneler :.Ga1rfında maaşlar~.n ber çaların her silindirin kendi tahrik.illi~ 
mUşlerdır. l:iu mııksatla bir toplantı Brezilya, .Meksi~a, Pero ve Libnan hü· U • • • 200 • ay muntazaman veri emem~si. yUzunden malı ve biç kullanılmamış yeııJ pJaC 
tertıp etmeA-e ve vukayı halka aınlatma- kılmetlerl de Alman mnltecileri için A- 2 • • • 250 • sandığın kurulmasına tabuıtıle imkan tır. ,. 
ğu karar veımışlerdir. me~ika tartıfından teklif edilen toplantı- 1 • • • 400 • görülememişti: Ş.imdi ~aaş ve ücretler 3- Silindirlerin tawil'i ve p.aır111~ 

Erzuı umdu geniş bir salon mevcut ya ıştlrak edtceklerini bildirmişlerdir. na.n verecek kimseler DOÖU Oaze- muntazam verıldığ'ı içın sandığın tesisine rın takılması Nafia meklnistinlıı rııl1 
olmaması yüziıncıen bu toıılantı hasta· Eski Amerika Cumhrreisl test İdare MOdtlrlOğtıne moracaat etme- madd~ bir ~a~i kalınıyor demektir. ıtle yapılacaktır. ~ 
haueler caddesinde ve doktor Subrı harbe hıannııyoı· ttdlrler. Devam~ llAnlar tçtn bususf B~ledıye meclısı bu ay toplanhsınd~ bu 4- Her slllndiı'in tamiri bittitice t.ı'' 
Sldalın Duğumevi bitişiğindeki evi önün- Nevyo. k 30 ( A. A. ) - Avrupa- tarife tatbik. edlhr. . işı de mnzakere ve tt-tV.ik edecektır. aşağı iki saat çahşmak suretlb teer~ 
de bugün ve saut 12,30 da yapılacaktır. dan dönen eski Cumhurrelsl Huver ya- t z1 'ımııah11 ilAnlarda tanfe bfr misli si tapıldıktan sonra teslim ahnaca~tJ., 
Doktor ~abrı Sidal burada lboyu halka kında bir harp olmasına ihtimal verme~ a a~; ~ır. ti k 2,.. k 

1 
5- lbale 8-4 38 pazartesi go11D '1,· teşhir ederek evinin önündeki balkonda diğlni, harbin kolaylıkla önüne geçllc- rete tabfJır.etfş rme " uruş uk ne- Erzuruın Tapu on beşte Nafia mUdürlUtü binuınd• 

ufdk bir konferans. verecek ve bu me· ce~ini söylemiş, şimcLiki ~illblanma ha- • • :\. .ı{ •• d ·· ·ı ·· ğ.. d . pılacakbr. . er.; 
raklı Umi bbdbeyı bQtün. tererrüatlle ve zır lığının kuvvetleri muvazenelendirmek- DOÖU Abone tanfesı l\ u uı u ll n en . 6- işbu tamirata ıştlrak ed f! ~ 
halkın anlayabileceaı bir dille anlata- ten başka bir şey olmadı~ını ilave et- Sene""'l 12 E y 1 k "lr h 11 • mUteahhit ve makinistlerin Yo de ';,~ 
caktır. miştir. "" 7 Llra . 1'%Urum onca l su a ma a e~ı yüzde yedibuçuk ilk teminat ohıra1' .eP' 

Altı aylıtı 
4 

• camime molla Kaya tar3f .adan vakfedı· Ura ile silindir ve makina işlerinde ~ 
- ~& ~~tAğ. ı ,50 • len. ayni m11hallede mllştemiUUlı bir ba- liyet gösterditini isbat eder ehliyet ,.e 

• ne ıle Hacı ded~ ağa tar~ından vakfe- kası gOstermesi şarttır. (No: 21M ./ 
ECNEBi MEMLEKi: TL ~R iÇiN dilen Hafaflnr çarşısındakı 63 numaralı ~ 

SenellAl : 24 t.tra dükkanın Erzurum vakıflar mU<lUrlüğUn· 
. Ah avhtı : 14 • ce vakfl namına tescili istenmiş olduğun- Erzururn Selaınet ' 

dan vakfiyeti hakkında 9·4 938 Cumarte- s· · deJl ' 
========·-- · - si gUnU s:ıat 14 de mahallerinde tahkl· \ ırketııı b,,,r 

kat yapılacağından bu talebin hilafında ~hthnles zttde Temel Sôıer, ~elJ~13t' 
Snhlp ve Başmuharriri: bir iddiası onlar varsa evrakı mllshite· Dilaver ve şürekasi Selamet ticaret pte~ 

CİHAD BABAN lerile birlikte tahkikat gOnüne kndar si Unvanlı köllektit şlrkellmiı gOJ5e1'. 
Umum neşriyatı idare eden Yazı I.;lerl Tapu müdürlüğüne ve yahut tahklk'lt 1 ıu.zuaı u:ıerine kapatılınıştar. !{i~ti'r 

MüdtırU: Bahadır DülgM gününde mahallinde bulunacak tahkik borcumuz yoktur. hişlJti olanlarıtı ~c,, 
memuruna murncaatları U!n olunur. 1 mnmessili SnleymLı nnaverft ınur;) 

1 (No: 211} hırı ilin ol~nur. . (Na: 21 

rı 


