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Yurdumuzu demir af farla örüqoruz 
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Cumuriyet hükumetinin zaferlerinden: Irmak -
Filyos hattı bugün törenle açıhyor 

Şimaldeki birçok Ha beş 
karakolu yokedilmiş ! 

Kömür havzalarımızdan birisi en kısa yolla anayur.da, 
Akdeniz de bir kere daha Karadenize bağlanmış bulunu!!or.. 

Ekmek meselesi 
l tanbulda bir türlü halledilemi • 

~en ~me~ meselesi mr. Şarbay 
1 
luhıttin Ostündağın sözlerinden öy. 
e anlıyoruz ki lstanbulda halledile • 
ltıiYen bu mesele bugünlerde Ankara. 
~ gidecektir. Uray idaresinin bu iş. 

Yalnız kontrol '-azifesi ile kalmı • 
hrak daha esaslı bir nazım rolü va
Pabilmesi için çare ve imkanlar a

0

ra
llacaktır. 

k Gerçek olan şudur ki lstanbulda 
'."ınek meselesi ne ~adece uray idare
~ının \·aıifesine bakmamasından, ne 
.
1
e fınncılann menfaat düşkünlüğü 

1 
e hileye sapmasından ileri gelrni · 

~r. Çünkü lstanbulun ihtiyacı olan 
t lllek her gün şehrin dağınık suret -
e her yerinde iki yüzden ziyade fı • 
~~da yapılıyor. Her bir fırın da gü-

un Yirmi dört saatinde hiç durma -
~" ekmek çıkarıyor. Bu şartlar al • 

1 
ılda kontrol memurlarının yazif e -
trfrıi suiistimalleri olmasa bile yine 
~UY:ıffak olmalarına imkan yoktur. 
t ıtıncılar arasındaki rekabetten mü
etelJit kötülüklerin mes·uliyetini de 

Roma, 11 (A.A.) - Tembien 1 
bölgesinin çevrilmesi hareketi Da! 1 

lamıştır. 

General Maravigna'nın iki~i 
kolordusundan bir yerli asker kı • 
tası T akazze istikametinde Abbe• 
bidda bölgesine varmııtır. Bu kı • 
ta, Hahe§lerin Adua ve Akaum 
üzerine herhangi bir hareketine 
mani olacaktır. 

Diğer dört kıta, Tzegedetde 
mühim stratejik mevkiler elde et 
mi,Jerdir. 

Makalle bölgesinde ise ltalyan 
kıtaları Şelikot kar111mdaki mer 
kilerini takviye etıni§lerdir. 

Roma, 11, (A.A.) - Cepheden' 
son gelen haberlere göre, İtalyan 
kuvvetleri Gorahainin şimalinde 
hareketlerine devam etmektedir . 
ler. 

!'lrırı ekmekçilere. yijkletmek doğru 
'"ll•ıuır. 

r ~~·Je sanıyoruz ki meselenin iç )'Ü· 

b llrıu teşkil eden bu cihetleri lst.an . 
,, 111 Urayı tetkikleri ile anlamr~tır. o. •• tırı . • 

General Grazianinin kuvvetle • 
ri son sekiz gün içinde Harrar yo· 
lu üzerinde ilk nıerhale olan Cici
ka istikametinde yüz kilometre . 
den fa..zla ile'l"lemiılerdir.. 
Şimal cephesine.:~. cephe önün • Yurdumuzu ören demir allar ve Irmak - Filyoı hattiyle tlemiryola ıahaııncla yeni bir zaleı daln ia~ 

r •<:ın arn ~ıra eczaneler gibi fı . 
'"l":ı .h . . 

1 ••• ı tn·::"" ~crccesınde kanun Yo -
u ile azaıir-:k fil,irleri oı·tııya ~;kı -

ASI !'t1 US 

'--
(Sonu Sa. 2 Sii. 5) 

deki müteaddit Habeş karakolları 
yok edilmiştir. Makallenin cenu . 
bunda mühim mikdarda yiyecek 
götüren 300 develik bir kervan e
sir edilmi§tir. 

(Diğ·er telgraflarımız 9 ncu sayı
fadadır.) 

Büyük harp esnasında kömür 
havzalaıınuzın iç memlekete olan 
bağsızlığı yüzünden, memleketin 
kömür ihtiyacım düşman tehdidi 
altında bulı.ınan deniz yolile yapı
larak giderilmiş ve birçok güçlük-

Uzak Doğuda Perde Açılıyor mu? 
Japonların h~reketi lngilizleri endişelendiriyor 
,, 
Japonya, lngiliz donanmasının başka yerde meşgul olduğu 

bir sırada harekete geçmiştir. Yapılacak şey •.• ,, 

Japonları kızdırdı lııgi terenin Çine para vermesi de 

~ 
~ .. 

l' 1ngiliz Clonan man r1e 'Japonların ıon ri:ıttem Naga to Dritnotu 

hidiıc~o, 11 "(A.A.) - Şanghay den dolayı teeuürleriııi beyan et• kUnıetinden mctaliba.tt:ı buluna -
t~h eıı üzerine At.aka Japon mittir. cağını tekzip etmiıti•. Maamafih 
ti'. -,.,, otu Şanghaya göntf erilmit - • • • vaziyet tehlikeli gorülqyor. Ve Ja• 
l'olcy areıal Şangh·~vşek Çinin Şanghay, 11 (A.A.) - J:ıpon jonların Şapeide b~r harekette 

0
• elçiıi vasıtasiyle hi.diae . atefe navali Japonyaıun Çin hü · <Sonu Sa. 10 Sü. ') 

ı 

zanan 8a§bakanı~ız lırnet lnönü 

lerle karşılaşılmrştı. Onun ·içindir 
ki, Cumuriyet hükfüııeti bütün şe
hirlerimizi demir raylarla birbiri -
ne bağlamaya karar verdiği za -
man, yapılmış proje ve planlar a. 
rasmrla demir yollarımızın bilhas 

sa kömür navzalanna kachr uza
narak makineli bir kömür yoJu 
meydana getirmek hedefi birinci 
derecede geliyordu. Bu ~uretle her 
hangi bir harp sırasında ~·emle -

(Sonu Sa. 10 ~ü. ::) 

Gebe kadın · idrarı 
ve gençlik 

Sovyet doktorun buluşu etrafin(Ja= 
doktorlarım~ın dediklari r f 

Dr. Bay A . Süheyl Ünver Dr. Baytın Nalire . 5aJi 
Dünkü sayımızda Soı·yct dok • .,. :a- ğum ı·c kadın doktoru Urolog - O -

rından /1ay Zambakof'un yeni bir ..... ,. peratör llayan N'!dire Sad! kendi ·i 
fini haber ı·crmiştik. llu keşif ::ı:.'>c ile görüşen muharririmizc ~unlan aöy 
kadın idrnrındarı Grat'idan adı ıc.; - lemiştir: · 
len bir serum yapılmasıdır. Doi>tor. - Zanıbakof'un Grayidan'inmı tec 
bu serumun bir çok hastalıklarda gö. rlibe mahsulü ve müessir ·bir ilaç 
rülmemiş derecede tesirleri görül - 1 k d" d "T'\ k 
dü ~·· - b' k ·•tı 1 · b o arak abul c Jyor um. 1.10 tor gunu ı·e ır ço · ııı yar arın u se- r ,. • Jd ... · 
r11m neticesinde gcndcsmcyc dniirrı ,,. Zondek m meşgul O ugu sahayı 
dını attıklarını mis~llc~rlc anlatı;ıak _ hiliyoruz.Sovyet profesör:üniin bulu 
tadır. Dün bir mulıarririmiı iki dok • şu eskidcnberi zayıf tenasül u~ 
torla görüşerek bu yeni keşif hal:lmı· larmın tenmiyesi için üzerinde yft-
da!.:i fikirl<>rini sormuştur. ıiinen sahada yapı lan bir keşiftir. 

Değerli kadın doktorlarımızdan do- (Sonu Sa. 10 Sii. l) 



Türk -
Gün geçtikçe 

kuvvetlenen bir 

Dost uk 
Anlaşmaların on yıl 
uzalıiışı ve 12vestiga 

Mosköva, 11, (A.A.) - Türk

Sovyet yakınlığı 
Son dakika: 

lnebolu vapuru battı 
---------· lzmir, ll, Gece saat 3, telefon-

la) -Bw·adan hareket eden (!ne 
bolu) vapuru bir kaza neticesi bat 
ımş ve mecmu yolcu ve mürette . 

batı olan 190 kişiden 125 kurtarıl
mış diğerleri henüz kurtarılama . 
mışlardır. 

,"-'ı-ll1t11mııı~ı,1;J;i1l1U1ıfl~Hl __ ,__,,.ltıı1tnt11il~ff1lllııtlllllllııl_..._ 
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ltalya - Habeş harbi -
Askeri Vaziyet 

Harp sahasında yeni ve önemli bir had11e vukubulmaıJlll" 
tır. Mahallenin zaptı sırasında ltalyanlar ile Habeşliler biri' 
çarpıfmıılar, fakat Habeşliler da'ha önceden çekildikleri için iti 
nüz ciddi bir muharebe · vukubulmamış, Habeşlilerin §imdi~ 
kadar dedikleri gibi, hakiki harp henüz başlamamışiır. Habetlr 
ler cephenin açılmaıını ve .geniılemeıini beklemekte devam eJİ'. 
yor ve azar a:ar geriliyorlar. Di.ğer taraftan Habeılılerin zetfl 
tedbirlerin tatbikini. ve bu tedbirlerin ltalya üzerinde yapacal' 
tazyiki bekledikleri anlC!§ılıyor. Bu tazyikin kendini hissettirril' 
1Jinden ıonra Habeşlilerin harekete geçmeleri ve ltalyanlara ,,.,,. 
kabele etmeleri çok muhtemeldir. 

Sorycl do~~k pa~rmn uzdtlma -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

sına dair olan protokolun imzası A skerlı· k mu·· kel lef· t• 
\ Bugün verilen malumata göre cenup cephesin,/eki hareki' 
g §imal cephesindeki hareketten daha ıonra fazla önem ka.z.aır, 
~ mıftır. ita/yanların ıimalden yürümeleri, cenuptan ilerlemeler' 
l neticesinde Habeşlilerin Hararda toplanmalarını intaç etrntJlı 

münasebetiyle Jzvestiya gazeteıi ?~\ ı ye ı 
ıu satırları yazmaktadır: 

"Bu yeni belge, birinci derece
de ehemmiyeti iıaizdir. Zira Sov
yet hüldimetinin genel barışı te . 
m\n için olan kati ve devamlı mü
cadele.inde yeni bir adını ve iki 
memleketin hakikaten dostane o
lan münasebetlerinin bundan son 
ra:ki inki§afı, için yeni bir merha · 
le teıkil ebnektedir. 

Bugün arsıulusal teşriki mesai. 
ye nümune olarak tamnmış olan 
Türk-Sövyet dostluğu, iki memle. 
ket yabancı müda1halelere karşı 
mücadele ve istiklallerini silahla 
müdafaaya mecbur oldukları çe . 
tin senelerde doğmuştur. Sovyet 
hiikUmetinin ilk adımlarından bi· 
ri, Çarlık Rusyaıımn doğu memlc 

ketlere kartı olan eski şiddet si· 
YMUmın kati olarak terkediliıi 
oldu. Diğer taraftan, sultanların 
feodal rejimini terkeden yeni Tür
kiye hükumeti de 1920 nisanında 
Soyyet hükumetine devamlı mü . 
nasebet tesisini teklif etti. Bugün 
cumur başkanı olan o zamanki B. 
M. Meclisi ba~'kanı Atatürk tara· 
f ından imza edilen bu belge Mos
kovada en hararetli bir akis bul • 
du. Sovyet. lhükiimeti, verdiği ce
vapta, "Türk ve Rus uluslarını 

ba.ğlıyacak bir dostluğun sağlam 
temelini koymakla bahtiyar oldu -
ğur--u,, bildirdi. 

Soryet hükUnıetinin tahmini te 
mamen yerinde olduğu sabit ol -
ıpıqtur. Siyasal ve ekonominin is
tJkbalde menfaat birliği iki mem . 
]«!ket arasında sıkı !bir dostluğun 
aağlam bir surette tesisine hakika 
tel) ıhadim oldu. 

Tiirkiyenin ulusal kurtuluş sa -
:va§ında elde ettiği zafer ve eko . 
nomik kuruluıa geçi§i, Türk hükU 
metine yurdun bar1ş içinde inkişa 
ffnl temin ve yeni, savaşlardan sa 
kmmak gibi çok mühim bir vazi -
f~ tahmil etmekte idi. Bu vazif eı 
Sovyet hiikUmetinin barı§ siyasası 
amaclarına temamen uygun idi. 
BaTqı temine matuf olan bu mÜ§· 

terek amac, 1925 tarrhinde Türk
Sovyel clottluk ve bitaraflık paktı. 
nın aktine müncer oldu. Paktı, ya] 
nrz Türk-Sovyet münasebetlerinin 
:kunretlenmeıi bakmıından değil 
ayni zamanda iki memleketin bn~ 
rıt için olan mücadeleleri bakımın 
dan da büyük bir ehemmiyeti ha
iz bulunmakta idi. 

Bu paktın imzasından beri ge • 
çen on sene, paktın yaıama ka . 
biliyeti ve faydasını iı;bat etmiş -
tir. 

Paktın şimdi on sene için uzatıl 
maıı bilhassa ehemmiyeti haizdir, 
zira bu uzatma iki memleket mü
naıebetlerinin iıtikranm ve iki 
dost devletin barış siyasalarında 

ki kaiüiiini göstermektedir. 
Türkiye, Sovyet Rusyarun teşri -

ki mesaniyle endüsLTiıini inkiıaf 
ettinnekte ve büyük fabrikalar 

. 
Kanunun maddelerini değiştiren beklenmektedir. Harar, imparatorun asıl ıehri olduğu için fi,. 

beşlilerin burada büyük bir mukavemet göstermeleri bek/ettir· 
(Harar) tn sukutu Adisababa - Cibuti hattının ke&ilmı?ıi dertte~ proje Kamutayda görüşülüyor 
olacaklrr. Bu yüz.den Habeşliler, K:ız.ılilenizle muvcualelerirt• 

Ankara, 11 (A.A.) - Kamu • 
tay bugün Nuri Conkerin ·baıkan· 
lığında toplanarak askerlik mü -
kellefiyeti hakkındaki kanunun 
bazı maddelerini de~iştiren ka • 
nun projesinin birinci müzakere
sini yapmıştır. 

Bu kanuna göre, a&kerlik çağı 
her erkeğin esas nüfuı kütüğün
de yazılı ve yazılacak olan yaıma 
göredir ve yirmi yaşına girdiği 

sene ikincikanunun birinci gü • 
nünden baılıyarak 46 yatına gir
diği sene İkincikinur.un birinci 
gününde bitmek üzere en çok yir
mi altı ıene sürer. 

Kanunun diğer m,.ddeleri as
kerlikte gönüllü hizmetlere kim . 
lerin alınabileceği, as'\cerlik yok -
lama şekilleri, askerlik mecliıle • 
rinin sureti teşekkülü, yokiamala· 
rın yapılma t:\rzı ve yoklamaya 
gelmiyenlerle firarilere karşı ya· 
pılacnk olan takibata ait hüküm • 
leri ihtiva eylemektedir. 

Gene bu kanun layihasına gö 
re, aıağıda yazılı ıarttarı haiz o -
lanar, aıağıdaki fıkra1arda göıt~ 
rilen kısa hizmetlerden biriyle 
muYazzaf hizmetlerin: yaparlar: 

A - Kanunu mahsus mucibin
ce ihtiyat zabiti olacaklar için 
tahsil ve askeri ehliyetnameleri 
derecelerine gÖt'e hizmet müddeti 
6, 8 1 O, 12 aydır. 

lhtiyat zab~tliğine liyakat ~ös -
termiyenlerin kısa hi-z:met hakları 
kaldırılarak muvazzaf hizmetleri 
İ§bu kanuna göre tamamlattırılır. 

Orta mektep ve muadilleriyle 
tal~ derecedeki meslek mekteple
ri ve muadilleri mezunlarından 
orta askeri ehliyetnameyi haiz o· 
lan sınıflarına mahsus muvazzaf
lık hizmet müddetleri nihayetin .. 
den iki ay indirilir. 

B. - Ellerinde pilot ıahadet -
namesi olup İ§bu §&hadetnamele; 
ri Hava mektebi kumandanlığın• 

kurmaktadır. iki memleketi idare 
edenler arasında tahsi temaslar te 
sisi ve bilhassa 1932 de Sovyet -
ler birliğine İs.met lnönünün bat 
kanlığmda bir Türk hükumet he • 
yetinin gelmesi ve 1933 de B. Vo -
ro§ilofun başkanlığında bir Sov • 
yet heyetinin Türkiyeyi ziyaret et 
mesi kar§ıhklı münasebetlerin kuv 
vetlenmeainde mühim bir rol oyna 

mı§tır. Ankarada 7 ikinciteşrinde 
imzalanan yeni Türk-Sovyet proto 
kolonun, iki memleket arasındaki 
mücerrep dostluğu daha ziyade 
kuvvetlendireceğine ve bu ıncmle· 
ketlerin sıkı siyasal, ekonomik ve 
kültürel bağlarmm bundan ıonra· 
ki inkişafları için yeni bir a~il o· 
lacağına JÜpne edilmez.,, 

ca tasdik edilmit olanlardan as . kaybeileceklerdir de, bu da pefinden dii§iinülmü§, ve bu mııcJd' 
keri tayyarecilikte bilfiil istihdam selenin Purmdan yoliyle tem ini için tedbir alınmıf bulanuyol· 
olunarak askeri pilotl•!k ıahadet· Porsu8an, ta Habe§ huducluna kadar demiryolu ile bağlı bıılt 
namesi alanlar 12 ay, nayor. Habe§1iler bu yol ile gelecek mühimmatı memleket içitrl 

C - 3 ve daha ziyade oğlu 0 ~ :.:. nakil için bin1erce deve satın almı§ bulunuyorlar. 1.lu Ja Hafilf 
lup da bunlardan ikisı askerlikle- \ gerilemesrnin ta bcqf~n dü§ünülmÜ§ ve ona göre hazırlanıltff"f 
rini yaparken veya te'.Jdilhavada f o1i/uğanu g~teriyor. * .,.. * 
iken öhuü§ bulunan baba veya \.nıııııımııııınııııı~ıııııııınıuııtlllllMlıuıııNllllllllllUııtdl•11111ıfllllllflllll1a111.-~111111•1MtmlllllllllMP' 
dul ananın üçüncü veya diğer o - --........... ---------~---~ ......... -----------_..........--

ğulları 12 ay, .A t db c. 
D - 3 ve daha ziyade oğlu aı• z ec ... , ·~ l P 1 

kerde veya tebdilhavada ölmüş & . ~ IJ,, 1 
bulunan baba veya ananın diğer ~ 

oğu1:~.~~::ı:ı.,; veva her han- Sudan ltalYanlara içece 
gi bir kıta ve müesaetede müıtab
dem bulunarak ıube kütükleriyle · 
veya evlerine ve komıularma g~ 

·su • 
yermıyor 

len kıtalannca tasdikli mektup · H4 rtum, 11 ( Ôze:) - SuJan hükumeti zecri tedbir1eri 
l~rla aabit ve askerden İ2;İnli veya bcqlatn&§tır, Eritredfm .~J.flna gqn derilen ue oradan er;;ak ttıİ"' 1 

fırar olarak ayrılğıklarınc ve ya · eden ltlliyan keruanlatl-~bunclan, "1U _,,l-= S.uc.l"na gıremıyece.kiır. ıj(JJ'Y"" 
'hut sevkleri ve mektupları tarihin lara PorJUdandan i~ile('ek su da ve rilmemehtedir. 

f 
zecri tedbirlere iştiraki için. ~i 
taT kazanmak,, it.teyen J-lıt 't. 
sosyalist unsurları protesto e:ll'' 

Londra, 11, (A.:A.} -Times ga 
zeteıinin Kahire aytarı diyor ki: 

"Zecri tedbirlerin tatbiki mesc· 

den itibaren betinci ~ene: sonuna 
kadar saihklanna veva öldükle -
rine dair bir haber gelmediği be -
lediyelerin ve ihtiyar meclisleri • 
nin idare heyetlerinden tasdikli lesini incelemeğe me~ur olan ko- tir.' . jft. 1 

tahacletnameler ile.anla,ılmıt 0 • mite, heni.iz itini bitirmiş değildir. B. Berger Waldeg, dinleY'1~ ti, 
lanlar askerde ölmüt sayılır. sanıldığına göre, komite, kapito- rinin dikkatini, Avusturya~.':,. 

C, D. fıkralarına gfüe kısa hiz- laıyonlarm, bu zecri tedbirlerin hara ıevketmek isteyen kötı.l jf 
met yapacaklar en yakın piyade tatbiki için bir mani teşkil etmedi-1 sihatçılar üzerine çekerek, dedi 

kıtalarma :verilir. ği fikri üzerinde ittfak etmştir.J tir ki: 1,. 

b Kom'.t,..nı"n Jtalyaya ı"hracı ya•ak "ltalya ile mevcut tecirn 111~e .... H - Binicilikleri, inicilik id· .... " ,. " 
man klüplerinden veya kazalan edilecek maddeler arflsında pamu zenesi, gayet açık bir surette :ı,ıı 
belediye heyetlerinden tasdik e _ ğu dahil etmemeğe karar verdiği di lehine cereyan etmekte 

0
.t' 

dilenlerden "7: 5,, yaşında ve en söylenmektedir. Fakat, Mısır, zec Avusturyadan zecri tedbirlere 
1 

az "1~45,, yüksekliğinde süvariye ri tedbirleri tatbik eden devletler tirakini istemek deliliktir.,, o~ 
elverişli sağlam kendi bineği ve grubu arasına katıldığı takdirde, lT AL YAYA YAPILAN KÖ~ 
nümuneıine uyğun bir eğer takı _ ltalyanrn bu maddeyi almak iste- IHRA:CA Ti 
mı ile müracaat edenter 12 ay. memesi muhtemel ~örünmektedir. Varşova, 11, (.A.) -_ttlllr:: 

Jıbu hizmet, arzu ettikleri bir 1T AL YAN TEZGAHLARINDA yapılan kömür ihracatı, ıltttet ...,, 
• bdP' 

süvari kıtasmda yaptmln. YAPILAN GEMiLER de 64.000 ton azaltılmış .,e r,6-, 
Bunlar kıtaya girdikleri gün • Cenevre, ıı, (A.A.) -Tali ko- racat bu suretle 120.000 den 

den itibaren bet sene müddetle mite meri bulunan konturatola _ tona inmittir. ~ 
hayvan ve eyer takımlarını hüsnü rın t~tbiki yüzünden ltalyadan it- halyan tezgihlarmda ya!.1"'" ~ \ 

h f 1 1 • h I b'tıfl ,,,, ' 
mu a aza ey eme erı ve er ne ıe· hal olunacak mallar üzerine mev ta olup gelecek martta ı . 'tfll" 
bebe mebni olursa olsun ziya ve zu yasağa ait tadilatı incelemiştir. olan "Bathory,, gemisine aıtl1'1' \ 
telef vukuunda ayni şartlar altın• Bu inc:elemelerden sonra, bütün turato mucibi Lehistan, it•, 
da diğerini tedarik etmiş hulun talepleri, bilhassa Monf alona tez 600.000 ton kömür daha ~er 
malan mqruttur.,, Ziya ve telef, gahlarmda yapılmakta olan Leh tir. .---<" 
seferde umumi ahki.roa tabidir,,. transatlanliği ile Siyama ait 9 tor E'.. k 1-cJ 
Bu müddet zarfmcla !ıayvan ve e- 1 Kme mese ~ ' 
Y
er takımlannı hüsnü muhafaza pidonun tes imini ka?ul etmiftir. . ·,,"'6} 

(Ustuam bir• • • 
etmedikleri ve ziya v~ telef wku• AVUSTURY ADAN ZECRi TED ,_1111 -

BİRLER iSTEMEK DELıL*KTIR yor. Pakat bize kalırsa _f.ı_rın .., .. ııııl'. 
unda yerine diğerini tedarik ey ı ·· """' -" zaltılması belki kötüJugu "'' ..- • 
lemedilderi kıta ve ıubelerince Viyana, 11, (A.A.) - Grazda kt>smek için llfr adımdır. _F.• adfJclff 
anlatılanlar muvazzaf hizmetleri biı· söylev veren dış işleri bakanı nacak asıl tedbirin kendiSI 1-1r" ~ 
tamamlattırılır. B. Berger Waldeneg, Avusturya- Asll tedbirin kendisine geliıı;P.,; 

lıbu efradın müıta~dem olduk• nın uluslaı· soşyetesine kartı -olan panın hliyük şehirlerin_ae ';;ur"'.-· 
ları müdd-+re hayvan farının İafe, d k t" . 'd "d t . f m~k ihtiyacı nasıl teının e -~i ,.t• ~1' 

...~ sa a a mı yem en teyı e roıf a yola gitmektir. Jstaııbuldn' ı1"rJ~ 
muy,tabiye ve.aire murafları hü- kat, "Hahe~istanın lehin~ olarak s~r fırının yaptığı iş~ ibaf\ .~pııı~,1'. 
kfunete aittir. Avusturya kamoyunu 1talya,aley - hır kaç ekml'k falJl'ıkası ) ıı ıılıt' -

V - Sakat efrat 12 ay "bu hine çevirmek ve Avusturyanm .bw1farı şehrin kontrolii al~~ıt' t'~ri 
müddetin altı aya indirilmesine tır. 'Fakat bu fabl'ikaları 8'1tiP ~ 

k? u.- .. k'" ur fırııtlll ,~ 
Milli Müdafaa Vekaleti salahiyet- yat zabiti yetişecckle~ hariç,; sa · ..c.a • 1 ~·uz nıs ~-..ıı ~·- il ' 
t d k t l l · h. . . ,,. & ve aılelerı acıkta \"e 1So" v•~ 11,ı, 
ar ır.,, a o an ara Kısa ızmetıerına .. n ı için bu (:ıbrfkaların ı·apıllll ,_ifl ,. 

Bu maddeain muhtelif fıkra!a· az olanr yaptırılır. Arl i<>tirnk ('ttirill'cek:' 1\fc"ete 

rında yazılı sebepleTle kısa ~iz - Kamutay Carşa'raba iÜnÜ top 1edilccel ciheti bur.asıdır- ıd fJI 
mete tabi tutulacak efrattan "ihti- lanacaktir ~. Rll 



_.....___--~-~-~-~-~-

i ı ar etler 1 
ilyostan kalkan 

tren 
1 .Fil~, Ergani .• Bu ik: ad ön • 
.,, .. ~ l '- ·ı · l..~ _, • .,. b. Pft ':"• ORomotı ın 1r.fneuıgı ı · 
O,., ltft11yondan ibaret değildir. 'Gr lal/ece birer iıta.ıyon tlalıı 
~ İ~~•r,, heybe ve kağnı yolca· 
>.,. ,'~11Je, han, kervansaray arı· 
ı.... ~"•cın için bir büyüh bulut o· 
~tı. Halbuki bu ;k: İ•tcuyor 
"'4-i" • .k. l . L! k "'--· .. eıun ı ı yo unun, 11« e o • 

tı.~lt. kaynağının iı a"'et noktala • 
~PtlarıJır. Bu iki i•ta•yon bir
~ tarnamlıyan b:r gövdenin 
'lelr:'arı gibidir. Filyos kömür 
"1" kapı•ı, Erga~i bakır yo 

it lttıpıaı ... 
1. trrcıninin, dağların kaburga -
.._.,. . llw 
~ 1~•rtde •aklanan maden u 
ttt dırıi kah renk, kah m halinde 

Qyq atmı1tır. 
I,_ !"rtu tuırlardanberi biliyoruz. 
'-'.can Yiizü na•rl hiılzrr:i, ihtiras· 
~'tt, İ~inc/ekini ıakfo.-nakta gÜÇ" 
~tkcrıe toprakta ."çi~cle kay • 
"' ' İ~i11c/e ıekil•iz ltalmaktar. 
~ltq,. rnac/enin varlığım •aklıya· 
~ r. Bir tarla kenarmdaki renk 
~ ılQiın ıırtı •ırlarını ıeni%Ce 
>oı ctfQrı bir göz gibi geıJezelik etli· 
~ · Bir tunç heykelın, yaratıc. 
~ 'ttQhine parçcuını 1 toprak al • 
"".~Q bir ölü gibi bah•lbatlelmev· 

1 
behleme•i ne haz.i'1cl:r? 

~ A.rt<ıclolu toprak'on . .,Ja btı 
~rtii göre göre ölen neıillerir. 
;~nr ben nasıl anl't!~bilirim? 

"ır Yarım i.fletmeniıı toprak at 
'Qki cleğeri katır ı!•fına~ devt: 
" ~lQrrna yükliyere r, J. fıh "T o 
>tıı) ltalhanelerine, kit ( Reıüla 
>;,d. den yabancı yurtl!'ı: a gönde· 

ı. 

\. &Q en güz.el he~kE.llcı in Jökü· 
~fu trganı baRırını vsmanryt: 

~I bQ:ınc/a tesviye edümemi§ 
~;e~. ve kaldırım haycu_ı ha • 
~ rorJiim, bakırıı1 beygır nalı 1 
' rıa"' • • b b · k • ' ~~ ı:ıtıra a enzryen a •ı.a 

~t ~lflQ, ).•erinde k•ıllanılmıyan 
' t~ ~ierin iç sırrını <!u·~clum. Bu-
• Iİıı; bQhrr ağaçıır. b:r tcbiatin i-

ı,,,;dir. Bak:rı bir inltalık me 

Piyango 1 

Büyük ikramiyeyi kimler! 
kazandı? 

Yirminci tertip tayyare pi . 
yangosunun birinci keşides! düıı 
başlamıştır. Bu ke~idenin en bü · 
yük ikramiyesi olan .25000 lira 
24625 numaraya çıkmıştır. 

Bu biletin birer parçaları Be -
yoğlunda yeni çarşıda dişçi J ani 
ile Elazizde kuyumcu Cebraildc · 
dir. Cebrail bu numarayı .tayyare 
piyang~ müdürlüğüne mektup yaz 
rnak ve parasını göndennek sure
tile istemi~tir. Büvük ikramiye c·ı 

4 .. .. .,,, 

kan biletin diğer parçalan To · 
kat, Bursa, lzmir ve Erci~tedir; 

Bu biletin 750 aşağısı ve 750 yu 
kansına kadar sonlan beş ile ni -
hayetlenen biletler yinnişer lira a 
morti alacaklardır. On beş bin Ji. 
ra9156 numaraya çıkmL5tır. Bu bi~ 
letin bir parçası Galatada Bay O. 
merdedir. Bu numaralı biletin 750 
aşağrsı ve 750 jııkansma kadar 
sonları 6 ile nihayetlenen biletler 
yinni beşer lira amorti alacaklar
dır. Bu biletin üç parçası tstanbul 
da, bir parçası Diyarbekirde ve 
iiç parçası da lzmirde satılmıştır. 

On bin lira 25990 numaraya çık 
nuştır. Bu numaranın talililerin · 
den biri Beyazıtte Tavşan taşında 
Bay Lemidir. Diğer parçalan Kay 
seri; Çorlu, tzmir, Tarsusta sa .. 
tılmıştır. Bu biletin 750 aşağısı 
Ye 750 yukarısına kadar sonlan 
sıfll'la nihayetlenen biletler yinni 
şer lira amorti alacaklardır. 

Ankarada bir zat ispirtizme va 
sıtasile bir meyuma bu !efer ik -
ıauııytmm Z41t.> numaraya. çıkaca-
ğı söyletilmişti. O günden beri her 
tarafta fırıl fırıl bu nuamara; ara. 
nryordu. Fakat dün büyük ikrami .. 
ye·bu numaraya çıkmamış, büyük 
ümit ta.~ıyan bilet sahipleri de })er 
halde böyle şeylerin saçma oldu . 
ğuna immımştırlar. 

Çini sergisine biz de 
iştirak ediyoruz 

' \4 ;~ getirikcek oc!unla erit 
~ lt Qcaip iğne ile kuyu cleğil: 
~ t~· ltcızmaktı Bu h:ırl!ketin na· 
'qliinç bir §ey olcluğunu, ma . Londrada, 20 ikinciteşıinde açı 
~~ .•tQtiıtikleri anl,;,lır, Ergani . lacak olan çini sanayii sergisine 

· ı 1
•ti1. 1 hükumetimiz de iştirak edecektir. '.\ıi . 11•cı kudreti •t.:ıtiıtikler ci • 

~ ~ ttırı bir fakaııclır. Kömür hat- İstanbul müzelednde bulunan Çİ· 
o tr fQ'- ni porslcnlerin vazo, tab:ık, sürahi r '<aya nihayet :1eriyor. 1 

" ~ ,. ~ kase, ibrik gibi çini sanatim göste 
rl d "1~.l'oı hcıttı, yalnu: bakırın ele- ren 18 parça eser sergiye gön eri 
~ ' Vermiyor. Orta Anaclolu - lecektir. 
~ •tePten ormanlığa atlıyan •a· Yeni bir lahit daha 
~ "'rıı el b" .b. . b ""l d -.,_ 4 a arı ın"e ag ıyor. Süleymaniye camii önün e ya-
. 4 l'lQc/olu plcitlormu üıtünde pılmakta olan kanalizasyon inşa. 
r i,_ 3'Qkan ve kerpiç kullanan atında Bizanslılardan kalına bir 
~' lqlliıL 8 / • • k" 
~~1 l>tı 1( v_a~. un ar ıçın ° - la11id ile bir desti bulunduğunu yaz 
r cttQ· rılar •çın tahh ve kere•te ımştık. Müzeler direktörlüğü bu 

'iti1,
1
!' .ciiinyanın, a-:aip mahsul· gün de müze memurlan göndere -

q rta •dır. Çünkü kıraç tabiat on· rek kazıya devam ettinniştir. Bu 
~tr ~~rukat olarak ancak kuy- günkü kazıda da ikinci bir lahid 

~ti,., 8rar~n. orma:ılarını ver • daha bulunmuştur. Bu lahdin et -
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~ Gezintiler 

Mütarekenin 
yıldönümü 

[Yakalanan 

Londranın altıda 
biri okuyor 

hırsız "Haber,, de son gelen batt ga -

zetelerinclen alınmış bir sayım gö
züme ili§ti. Kocaman bir sayıla • 

ı nın büyüklüğü içinde kaybolan 
bu ıayım, ke§ki en iri puntoıarla 
vazıl•a ıJe kalın çizgilerle ku§atıl

\.: saydi! .. Okurhen içim fttı edi. On· 

Dün ayinler ve törenler 
yapı!dı 

Dün mütarekenin 15 inci yıl · 
dönümü olması dolayısile §ehri 
mizdeki Fransız elçiliği erkan 
Fransız kolonİ!İ İngiliz ve İtalyaı 
atatelerinin de iştiraki ile F erikö· 
yündeki Fransız mezarlığında ve 

sonra Sen Lüi kiJisesinde tören ve 

ayinler yapmışlardır. 
Sabahleyin saat onda mezarlı · 

ğa Fransız büyük elçisi bay Ka · 
merer de gel.miş bulunuyordu. 

Ondan başka Fransız baş kor.· 
solosu bay Hanriyo, ltalyan ataş<.> 
militeri bay Mannarini, İtalyan a· 
taşenavali kumandan Aganoni, 
İngiliz elçiliğinden bay Makdo • 
nald Fransız ata~emiliteri Bay 

' 
Kont dö Kurson, ataşenaval Ko • 
lonel Ruı, Fransız eski muharip· 
ler baıkanı Bay Robul, lngiliz, 
Belçika ve tlalyan eski muharip • 
ler başkam mezarlığa geimi~ti. 

Şehrimizdeki Fransız eski mu· 
haripleri ba~anı Bay Robul va • 
tan uğruna canlarını feda etmiş 
Fransız askerlerinin sükun içinde 
yabnalarını diliyen bir söylev ver· 
dikten sonra, Fransız büyük elçi· 
ai Bay Kamerer ezcümle demiş • 
tir ki: . 

"Burada vahşi l-tabusun bitme· 
sini ,-e vatan sünırunu kutluluyo· 
nız. Ayni zamanda hangi partiye 
mensup olurlarsa olsunlar, ide · 
allerini müdafaa için, vatan için 
düşenleri hatırlıyoruz. 

uı,,..,Jr *"roıı~a, ~araıarınr te · 
davi etmi5tir. Hiç bir kin ta.51ma · 
dan, daima idıeali peşinde, ali 
cenaplığile milletler arasındaki 
yolwm tutmuştur. Fransanm tali· 
hine imamınız, onu jdare edenle -
re inancımrz; Yardır. Hepimiz, aziz 
yurtdaşlanm uzakt..1. bulunan sev· 
gili Yatanımızın saadeti için kalp· 
İerimizi birleştiriyoruz. Yaşasın 
Fransa, Yaşasın Türkiye!,, 

Saat on birde Sen Lüi kilise · 
sinde ölülerin ruhunun istirahati 
için bir iyin yaptlmıştır. 

* ~·: * 
Dün İtalyan kralının yıldönü · 

münü tu'it icin Sen Antuvan kili· 
sesinde bir dini ayin yapılmış ltal
yan konıoloıluğu erkim ve ltal • 
yan kolonisi bu ayinde hazır bu • 
lunmuştur. 

Şehrimizdeki İngilizlerin de 
dün tören günüydü. Beyoğlunda · 
ki Kırım kilisesinde bir dua ya • 

pılmıf, bütün ihtilafların sulhan 
bitmesi temenni edilmittir. 

Girdiği evler birer birer 
1 f'spit editivor 

1 da üç satıra sığdrrılmı~ bir engin 
geni§liği, bir açık deniz derinliği 
sezmi§tim. 

Hırsız Celal Behi.ı 

Bcşiktaşta, Kadıköyünde, Pen • 
dik civarında. birçok evlerde hır -
sızlık yapan Celal Bekir Gebzede 
yakalanmış, tstanbula getirilmiş . 
tir. 

Celal yaptığı hırsızlıkların hep. 
sini itiraf etmiş, girdiği evleri an
latmıştır. 

Celal, son olarak Amerikan kon 
solosu l\faks Kendinin evine gir • 
mi.5, buradan çaldığr elbiseler ile 
Gebzcye kaçmıştır. Yapılan ~i · 
kavetler üzerine sıkı bir tah;pten 
so~ra yakalanan Celal, ~imdi gir • 
diği evleıi polislere göstennekte 
ve evlere nasıl girdiğini yerinde 
anlatmaktadır. Bu iş bittikten son 
ra bu kurnaz hırsız tüzeye Yerile 
cektir. 

Ekmek nark.1 

değiştirilmedi 
Belediye nark komisyonu dün 

toplanmı~, son hafta zarfında huğ 
day fiyatlcrinde ekmek fiyatina 
tesir edecek derecede bir değL}ik
lik olmadığım göıınüş, narkın de -
ği.5tirilmsine lüzum göıi.Hmemiş . 
tir. 

!kinci ekmek tetkikatı da henüz 
ncticelenmem iştir. 

Buğday. vaziyeti 
Dün payasaya çıkaı1lan buğday 

mikdan J 178 tonu bulmuştur. 
Sert Ye yumuşak buğday iize 4 

rinde hiçbir muamele yapılmamrş 
bundan ötüıü fiyatler eski halini 
muhafaza etmişlerdir. Yalnız eks-
tra mallar muamele görmüştür. 

Evvelki gün (10,35) e satılan 
ekstralar dün azami (10,30) as • 
gari (10,25) fiyatı eri arasında mu 
ameleye çıkınr~tır. 

Kızılca fiyatlcri de 7,5 ile i,~5 
arasmdadir. %h-aat bankası da pj 
yas .. 'lya buğday Ye11ncktc devam 
etmchiedil'. 

Tarihi eserler 

londradaki kitap evlerinin 
( 1,445,670) tiryaki okuyucusu 
varml§. Bu sayım, yıllarca süren 
denemelerin ortalaması (vasati ~ 

si) clir. Oralarda bu türlü i§lerin 
ne kadar ince eler.İp sr/. dokun -
duğunu bile/iğim içfo, kendim; 
avutacak ıeylcr aramadım. 

-Acaba??? .. 
Demeclim. Batıcla, hele lngiliı. 

ülkeıinde "&ayım,, ın kutsal "mu· 
kaclde•,, bir anlamı t•ar. Sofular, 
gök kitaplarına ncuıl ıöz kata · 
mazlar•a, onlar da ıayımlara el 
:ıüremezler. Varı, olam, ycqıyan 

gerçeği toplarlar ve s:mu neye va
rır•a var•ın ortalığa yayarlar. Bu 
bakıma göre yukardaki bir mil -
yon tlört yüz kırk bef bin al.tı yiiz. 
yetmİ§ •ayısı içinde yalan arana · 
maz. 

En yeni coğrafya kitapları. 

Londramn nüfusuna dokuz mil -
yona çıkarıyorlar. Şu halde Lon · 
aralıların altıda biri her gün ki . 
tap evlerine uğrayıp okuyan a · 
damlarclır. Sayımcılar, yalnız ge · 
fenleri bellemekle kalmamt§lar. 
neler okuduklarını, hangi kitap 
ların daha çok arantlığ'ınr ela he 
•aplaml§lar. Ruı, Amerika ve 
Hint ülke.ini anlatan et1erler bi
rinciliği alıyormuş. 

Çağımızda yenWk, devrim 
kaynakları tliye tamndığı için, 
Rus ve Amerika yaşayqına me 
rak sardırmal.arı yaclırğanamaz 

Hint, ise culında her lngilizin ez

berlecliği bir varlıktır. Onu gitme· 
elen, görmeclen bilir ve. tanırlar. 

Ara1tınlan, incelenen konular 
"mevzular,, ela göıteriyor ki, lngi· 
liz okuyucuları yalnız vakit geçir
mek için oralara gitmiyorlar, fUUr 

ayclınlığı altında çal.,tıkları be.ı • 
belli. 

Yukarcla okurken irim titredi 
demi1tim. Evet bu fena huyum 
var: Nerede olursa olsun iyi, gü · 
zel, büyük bir §ey görünce, ka -
lamcla ölçü baılar. Kt»ncl~ yurdu • 
mu clüıünür, tartarım. Bu hay, ba
na londranın bir buçuk milyon 
okuyucusunu yüzdelere ayırttı . 

lstanbul nüfusunu tlo. bu ölçüye 
göre böltlürdü. Ne yazık ki, ki.tap 
evlerinde §arın altıda birinı de
ğil, iki yüzde birini bile bulama -
dım. içimde avutucu biı ıe•: 

- Harf, dil de•ırimindeyiz. 
E•ki kitaplar gençler için Hiye ~ 
roğlile Jöndü. 

~ı to-. ".." ıç-ın de, -zılının kanl· rafı da temizlenmektedir. 
,,_. ,..,-Qkr. G Tarihi eserlerin tamiri için mü-

- 'li:l~oı hattı, (Bolu) nun orman ruzya vapuru _____ _ zeler dil'ektörlüğii bazı önemli tc 

Dün şehrimizdeki lngiliz, -Pa 
ras f ngiliz malullerine gitmek ü • 

zere - her sene olduğu gibi gö · 
ğüslerine birer sttn'i gelincik tak 
mı,lardır. 

Diye §ahlandı. Fakat ya biz 
Ytı§lakilere ne diyeceğiz.?.. l1te 
biz. ele okumı}•oru:. Kif!ıp ev/erir.
ele lo§ bir hava, çın çın öten bir 
yalnızlık, ve nemli kô:'fıt kokumn-

'> 
1

rıcle11 o • 8 J • • Sovyet ticaret filosunun en iyi l $Cbbüslcrde bnltmınu~tur. Sehri . t ı.,..,_, oer,ıyor. ·ı enız fım- p ferı· kontro ~ ~ ~ 
,. "-Q l vapurlarından olan' ve yakın şaı~ azar yer. mizde bulunan bütün abidelerin ~eli i . r )'o ~zluk )Üzüntlen d. l k 
~" Çırae kapanıp kalıyordu ka seferlere başlamış bulunan Sov e 1 ece ne şc•kildc ve nekadar zamanda, 

_ tQ~ .r"1cırılarındaki keresteyi yet vapuru "Gruzya,, ilk Odesa - !slanbulun muhtelif yerlcrintle tamir edileceği incelenmektedir. -------------
' ~.;, •riıindelıi lıömür ocalrları· Hayfa seferini muvaffakiyetle J..-urulan pazarlara belediye tara . Alman sonuca göre, bu ftbidelerin fidanlar için saksı 

• 'ııılq Qr •iiriiklemek dünyanın yapmış ve evvelki gün limanımız· fmdan sıkı bir kontı ol yapılma5ı tamir edilmesi iç:in en az on yıla 
4f rtaQ~ itlerinden biri idi. dan geçerek Rusyaya dönmüştür. için alakadarlara emir Yerilmiştir. ihtiya~ olduğu neticesine Yarılnu~- Beykozdaki ağaçlama fidanlı . 
'>ıq Qrle,. ki Ayni vapur bundan sonra inti· Sebebi, pazar, yerlerindeki pis . tır. Dunım kültiir bakanlığına bil- ğında türlü ağaçlar yetiştiıınek i-.ı ~ İ~i och cı arında galeriler zamla bu hat üzerinde işliyecek · I'k* d 1 h Ik aı>tıgw r (;;ika dir:ilmistir. Digw er taraftan müz.c - çin 'ilfıyet hususi idaresi bazı ter-•~ .. r"ı.t"· er •ene (Z) milyon ı '"en o.ayı a ·ın y ' ., - .. d b f' 

""' 

11 

t• 1 a· Irt" l" w •• l · t"" r· semt ti bat alımstır. Bu ar:ı. a azı ı -'~e 1. 'Y~ vardır. Fakat bu :!!!ır!!!.!!!!!!~~~!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!1!!!!!!11!!!!~ yetlerdir. er ırc \ or ugu şe ırın ur u .. 
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dan bQ§ka hiçbir §ey yoh 

S. Ciezgin 
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imtihan talimatnamesin
de ya ı acak değişiklik 

Ankara, 11 (Telefonla) - imtihan talimatnamuincle yapılacak 
tleji§iklikleri tesbit ed~·ek komi6yon ralıımalarına deram ediyor. 
Komisyoııca görüşülen şekiller ara sıntla, bundan evvd olduğu gibi 
•ınıl geçmekte hususi imtihanların değil, umumi imtihc:~ların ua. 
tutulması da vardır. 

Henüz kati bir kl'lrar verilmemi§ olmakla beraber bil e:Jann ko
muyonca kabulü ihtim Ji kavoetE gör.ilüyor. 

= 

idman ittifakı umumi 
toplantılarında ahnan 

= 
' . merKezı 

kararlar 

kaçakçısı 
mahkum oldu 

Tütün kaçakçılığından suçlu o . 
arak yapılan bir araştırmada evin 
de 13 kilo tütün ile 135 yaprak s1 
gara kağıdı bulunan Danyalın du
ru~masr dün 9 ncu ihtisas mahkeme 
sinde bitiıilmiştir. Suçlunun 13 ki
lo tütün için 65 lit1l ve sıgara ka . 
ğrtlan .için de 135 kuruş ödeme3i
ne ve 6 ay da hapsine karar veril . 
ıni~tir. 

lstanbul - Edirne yolu 
Istanbul-Edirne yolu inşaatına 

bü~iik bir hızla devam edilmekte. 
dir. Yolun büyük Çekmecenin on 
kilometre ilerisinde bulunan Çöp 

· lüce köyüne kadar olan ktsmı bu 
Ankara, 11 (Telefonla) - ld-ı ve Ankara mıntnkat::ırmdn.ki ku- ay sonunda tamamiJe bitmiş bulu" 

man ittifakı umumi merkezi top - lüplerde 18, 19: 20, 21 vaşlannda k naca ·tır. Bu suretle Tekirdağı hu 
Iantılannı bi~irmiştir. Nizamna · bulunan ~porculann oral.arda dudtma kadar 32 kilometrelik bir 
me.de ynp:hn:. mıa lüzum görülen rr:evc.ul pohgonlarcla atış tahml~- kısmı daha kalmaktad B d 
d·ı· h l' 1 f d 1 · ı '---- · · ı ~ ır. unun a ta ı at a :ıtınc.:a c erasyon arın rı yapma arı; o\lnun .•çın u~ım 00 h;Iometresi 936 yılı içeıisinde 

yeni bıı§tan tetkikat yapmaları gelen vasıtaların m ıntakalarca yapılmak üzere bir müteahhide ha 
kararlaşmıştır. hazırlanması. vale edilecel<tir. 

1 'mumi merkezce 3 ltnan d!gv er Ankara da bir isk:-im salonu a- .. .,, Diger taraftan !stanbul-Edime 
kararlar arasında biHmua ~unlar çılması ve buradaki İ&krim ama • l 

:o- yo una altı ve yedinci kilometrede 
bulunmaktadır: törlerinin ço&altılması. 

iltisak eden Bakrrköy-!ncirli yolu 
Bütün sporcuların her yerde Gelecek federasyon lıütçeıin - da asfalt olarak yapılmıştır. 

h . 1 el den la:ıarruf l~min e1.ı:.İt=rek bu . Edı"rnel~apr-Topk"'pı. Yedı"kule ÜV'.yet erini göstermc~e yar lnl • a 
nun deniz 3ponı Ve3atTin:n n.rttrıl• h 

etmek üze.re umumi merkezce 
kendilerine fotoğraflı ve yelme . 
s~J.r. vesiknlar verilm~si, geleceh 

Balka11 ''e Berlin olir.ıpiyatla.rına 
hazırlanmak için şimJiden pro -

g!am yapılması, lr.tanhul, İzmir 

sur arici yolunu ise Topkapıya 
mar.ma ve bu sahada f a~liyet gös· kadar bitirilmiş bulunmaktadır. 
teren kulüpleıe yardnr..ı tahsisi. Yolun plantörlüğü iki kısımdan 

Milli güreş anlreıt;;rJerinden müteşekkildir. Altı buçuk metre • 
Abbaam tahıili için ~uc!ape~te lik bir kısmı beton asfalt, beş bu. 
beden terbiye mektebi1ıf' gönde· çuk metrelik kısmı siivari; iki t.a
rilmesi. raftan aynca üçer metrelik kısım 

Dil, tarih, coğrafya fakültesine 
a:ına.~ak parasız atılı talebeler 

da yaya yoldur. Bu suretle bütün 
yolun genişlibri 18 metreye Yarmak 
tadrr. 

Çocuk hekimleri 

~n!-:.-.1:a, t! (Tt!lefon!:ı) - An· 
kara Dil, Tarı!ı, Coğr.ih·~ faki:I -
lC$ine alına~~-- para3 z :rattlı ta · 
!ebeler arasında açılan :nüsabak~ 
imtihanı :neticesi '°'n •.a§ılmrştır 
imtihanı kazn•an la !e~eıerin ad· 
Inrmı bilc.iriycru:n: 

Ş~rif Abb!ls, HaH"'t Osman 

dık, Cevdet, Yalçın, Mehmet Ti • 
mur, Şevket Hüsnü, Ali Yavu2:, 
lamail Mu~tafa Musto.rA Veli, A · 
biclin Hüsnü, lh&an A\ıclülhalim 

Vahap Ural, l\imet Ş-.l·~n, Veci · 
he Alırnd, M~!Uhnt Z lı:.i, SJ.adct 
Osman Nuri, Nerimatı A&ııf, Eni• 
se Tülmik, Sabahat t\\i:~taz, Ma
cide Tevfik, Sabahat Tiirkay, Ce
lile Etem. 

Çccu.k hekimleri encümeni Dr. Ali 
Şükrünün ~kanlığı aitında toplan • 
mıştrr. Geçen toplııntıdaki zabıt okun 
duktan sonra Dr. Yasfiye ,.e Raif Ye· 
sarinin azalığı kabul olunmuştur. 

Ronrn Dr. Ariz tarafından bir pi
:rodcrmi vnlfası '-e Dr. Nad tarafm
dan söylenilen çocuk terbiyesi fiıerfn
d~ konu~ul::ırak on beş gün sonra t~k
rar toplanılmak üzere top!antıya. son 
,·erilmiştir. 

-----------

Okullarda 
dönenler 

Talebe babalan Kültür 
bakanhğına baş vurdu.ar 

"•li• ha .. erlerl: -------Bahk yüzünden 
Kumkapıda kürkçü bafl 

ğmda oturan ~afiye ile 
arasında balık p~irmek 

kavga çıkmıştır. 
Bu kaYga neticesinde 

çocuk düşürmüş endişesi 
Lise direl~törleri dün kültür di· muş ve kendisi Haseki 

rektöı lüğünde yeni bir toplantı sine lmldırılmıştır. 
<laha y::ıpnuşlar, lise olgunluk ve OTOMOBiL ÇARPTI .--
bitiı1ne sınavlarında. bir dersten ra giimriikte Asımın 3378 
kalan talebenin yeni sınava tabi lr yük arabası Şişhane yo 
tutulması işini görü~erek münıe . çıkarken şoför Mehmedin 
yizleri seçmişlerdir. sindeki 2,148 numaralı 
Diğer taraftan duyduğumuza çarpmış, her ikisinin türlii 

göre birçok ta le be velileri kültür kırılmıştır. 
bakanlığına başvurarak orta okul TOPU<aU KIRILDI . ,.....,.,.~ 
larda. bir dersten dönen talebenin Alipaşa caddesinden g 
tekrar sma.va tabi tutulmasını is . lan şoför Muradın idar 
temişlerdir. Durum ki.iltür bal\an- 2084 numaralı otomobil 
lığı taraf mdan incelenecektir. şındaki Bekiro çarparak 
YENi DiREKTÖRLER - Yeni nu kırmıştır. 
açrlan Kumkapı orta. okulu ile Ka BAŞINDAN Y ARAL~ 
dıköy orta oku:ı! direktörlükleri Nişanta.şmda oturan Osınan. 
vekaleten ilk tedrisat ispekterleri deki çocukla seyyar boyacı 
tarafından jdare edilmekte idi. şmda Mehmet kavga 

Kültür bakanlığınca bu oh"Ullara ye Mehmet taşla O~manı 
ni direkiörler atamıştır. Kwnka.pı yaralaımştll'. 
ok-ulu direktörlüğüne Usküdar or KAVGA EITlLER -
ta. okulu Fraıısrzca öğretmeni Rid deniz fabrika1armda asker 
van Kadıköy orta okuluna da yük Ahmet ilo Antalya anbart. 
sek öğretmen okulu ö'rretmenle . ründe kaptan Rizeli H~~ 
rinden Baha atamnrştır. bir hustınıet yüzünden 

TALEBE ÇALIŞMALARI - kavga çıkmış Ahmet çakı il• 
Edebiyat fakültesi talebe kuru - yini yüzünden yaralaımştır• 
mu yeni yıl çalrşınasına önümüzde lu yaka.lanmıştır. 
ki çarşamba gününden itibaren - - i4 
başlayacaktır. Beledıye koopera~ 

Birlik yeni yrl progra.mmda ta. Belediye memurları koO 
lebcye ucuz yemek teı~in i~in fa dört ya§uıa giııni~tir. Şi 
külte lnk:ınt:rny ilP t"'Jn~~ gir"coı:- d,,11 uı Lahlaı-ına geyoce 
tir. Bundan ha.:ka geçen yıl ölen ,.e bakacak veren koor 
Yusuf Akçora icj n yakmda büyük dan sonr:ı altı t<ıksitt.e 
bir tören ~·apıJacaktır. üzere birer maaş nishetiıt4' 
AVRUPA BtRL1KLER1 TEMASI da ikraz edecokiir. 
- Milli Tiirk t.alebe birliği tara - Mezbahaya iske' 
fmdan Avrupa talebe birliklerile 
temas etmek üzere girlen birlik mu Mezbahaya on sekiz 
rahhası rfönmiiştiir. sarfile yeni bir İf•kele . 

Murahha.:ı hfüün Avrupa birlik- gibi beş lira harcanarak~• 
Ie!i ile yalmıdan göriişmü~ YC ça . hanm kalrlınmlan da taPJA· 
lışma ~ekillerini incelemiştir. Ya- celrtfr. 

~-~~ ....... ~~--~----
kın da Belçika talebe birliğinden ı Kısa 
50 kfailik bir kafile §ehrimize ge _..:.. ____ ...__ ________ _ 
lecektir. 

Nuri, Mahmut, Abdülk:l~İr Ka -
rabm, Mun~afa Ahmc'. lbrahim 
Munmı:ıcr, Süleyma ı Mehmet, 
Behçet, Rifat, Kemal Balkan, Is 
mail, 0Jm:ın Ilüsnü, ~elçuk Tev • 
fi}\, Cahit Vasfi, Hasan Halil. 
Ha~l Rifat, 1ustafa Hüseyin 
Kemal Özknn. Tahsin Öğünt, Ha
lii, Emin Çakır Hü~eytı'.\, Emin Sa· 

Konya saylavl Muzafferin fa 
külte dckanhöma tay ni ku'lvet -
le muhtemeldir. Fakü;tenin isim · 
siz kadro5u yülcsek ta.:;dikten çık · 
mı~tır. Fakültenin dtk<"n. profe -
sör ve döçentlcri yak•ıtda belli o · 
lac.akt:r. 

L Qelen!cr, Gideni~-' 
lST ATlSTİK MÜTEHASSISI 

-Ankarada bulunan istatistik mii 1--------------------------~ 

= 
Acrk say iv"ık ar j 

~nkara, 11 (TelefJrıla) - A· 
çrlt uı.ylavlıklara part:ce namzc. 
gcsterileccklerin önüm::~Jeki haf-
ta ilanı muhtemeldir. 

Eski Genel ispekter lbrahim 
T~i, merhum Mosk">'la elçimiz 
Vasıf Çınarın kardeşi Esal Çmar, 
romancı Hüseyin Rahmi ve Ab • 
durrahman Nacinin namzet gös 
terilecckleri söylenmektedir. 

De'Dlet demirljollarınzn 
alacağı memurlar 

Ankara, 11 (T eiefonla) -
l>t!vlet Demiryollnn i::laresi, hare
ket ~kirt namzetleri~·i askerlik · 
lerini bitirmis orta me~tep mezun· 
larmdan almağa kara• vermiıtir. 

Müsabaka imtihanında muvaf 
fak olanlara ife başladıklarından 
itibaren 40 lira aylık verilecektir. 

Tiirk - ]a'IJon ticaret 
anlaşması 

Ankara, 11 (Telefonla) 
Kendiliğinden bir ıene Uzamlf o-

Zetr i tedbirler ve 
hükumetimiz 

Ankara, 11 (T e.efonla) 
Milletler Cemiyatinin kararivle 1 
talyaya kar§ı alınacak zecri ted · 
birlere iştirak is.in hükumetçe Ka
mutaydan foteni!en ae.lahiyete 
dair kanun lnyihasını.1 encümen .. 
lerce tetkiki bitmitlir. Layiha Ka
mutayın Çar§amba günkü toplan
tısında görüşülecektir. 

Ankarada bir cinayet 
Ankara, 11 (Teıefonla) -

Bakkal Veli oğlu Mmtafa ile Sa• 
mi isminde iki kişi sa:hoş olduk -
ları halde Bcnddereı:rıden geçer· 
lerken Veli oğlu Cem.o\lle karşı · 
ı a, mı§ la r, aralarında cıkan kav -
ı;:ada Cemal Mustafayi kah~ etin• 
den ve kaburgalarından yarala -
mıştır. Mustafa, fazla kan kaybet
tiğinden hastahanede ölmüıtür. -·-------lan Türk - Japon ticaret anla,• 
maıının bazı maddeleri değiştiri
lecektir. Yapılmakta olan müza -
kereler bugünlerde bitecektir. 

tehassısı Ba.y Bnı~:eylcr dün şch -
rimize gelerek memleketi olan 1s 
viçreye gitmiştir. 

İmn1>ııı Btl~diql!si 

Sehir1Yycıtrosu 

11111111111111 

1
1 ıııiiiııı 

Bu akıam ıaat 
20 de 

Tohum 
Ynza.n: 

Ucc.ip Fazıl 
Kuakürek 

Naşit -- Erluğ1ul Sadi 
ŞnJ:ztzdcba~ı 1'U1ll. V .,..; . . - .- .. ~~· -~fl 

En gece s~at 

20,30 ela 

Kırmızı 

Fener 
Her tarafa tramvay. 

Telefon: 22127 

~A. ·-,~. - ·_ ,.M, 
.. 
··r 

----------------------~---

Fransız tiyat1osu 
HALK OPERETi 
Bu akşam 20,30 da 

BAY - BAYAN 
Büyük Operet 

Yazan far: ~1ahmut Yesari \"C Necdet 
Rüştü. Müzik: Sezai ve Sey -
fettfl" Asaf. Gi~e gündüz açıktır. Te · 
lef on: 41819 

Yakında: TELLi TURNA 

Yeni Eseı /er 
&t'i' 

Siyasal Bilgi~er 
Siyasal bilgiler "Mülkiye,, mecmu

asınm 5;} inci sayı~ı da çıkmrştır. 
na nüshada: "Harp sonu 1arım~a ı 

reform hareketleri,. , "so.~yal sınıf . 
lar arasında çirtçi sınıfının ststüsü,.; 
"Nietsclıc ve ı:oo;;;·al fazikt", "f:'ırre <le 
Malherg"in hukuk ,.e de\"kt telakki • 
st'', .. sosyal kredi ııeclir?,, , "WE>hr'c 
göre demokrasi ''e kapitalizm·•, ''1'nr
dieu'nün huhran hakkındal<i fikir • 
leri", ulusal ı-uh ve ulusal özgülük" , 
"ıir.ıi kredi kooperatiflerimiz.. baş . 
Jıkh yazılarla arın siya.c::ast T'e krono -
Jojisi vardır. Oknyan!arımrza t:n~iyc 
ederiz. 

DENiZ MECMUASI - Birinci tec:. .. 
rin s:ıJ,Sı çıktı. Bir ı;ok ehemmiyetli 
meslek bahislcrlle dolu 21)0 sahifeden 
artık bir cilt: 22 buçuk kuruş. De . 
niz lisesinin fa rih öğretmeni Fevzi 
KurtoğJunun hu ~ayıra ek olarak ..a
tılan bir eseri daha vardrr. (1877. 1~7fi 
Türk - Rus ltarbinde deniz hareket -
Teri) verimli öğretmenin e..~ri o dev .

1 

ri:ı donanma re.c::imlcrinin bir tokları 
ile de süslenmi .... ncak ''i\fü~·erridi 
Nusrat,. gihi, "Çakiranem,. glhi: "A\'· 
nilJah" gibi kalmama~• arzu <'dilen 
bazı yanlışlar vardır ki bunl:ır rski 
harflerle yaZlh metinlerden dizilmi 
olmaya da verilebilir. Her halde bu 
yanlışlarr ı.ikrc değmez gösterecek 
emek mahsulü sahif clcrin<!en dolan 
PSerl kutfar n~ hütün ~c:ıi:'.'::i! :: :-irniz<' 
,.c ~rlh meraklrlarına ta,·siyc eC:~riz. 

L Nöbetçi ecz.o 

Sanıatyada: Rr~l'B~, fd· 
Sarım, l\arıglimrtikfe., --.-~· 
l'emininde A. Haıncli. ~ .. 
samettin, Şchıadebafln 
Sirkecide: Bc~ir t\eına~~: 
ta: Strn Rasim, Cfball 
dfkpa~ada: Asadoo-arı •. ıf, 
ti Hıuı, Gala tada: lffds.) 
da: Kanzuk. Gün~ 1'~1 
rakin Kürkçiyan. KU~ 1• 
ı; k rç m. T~a!!!m ,~ş:ı da •1d 

Ifalıcıoilunda: Yenl 
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Yıldırım süratile yayılan 150 
ses: Hünleı qeligorl 

Biber gibi keskin · cezalar ! 
kamçı yiyen babayiğitler - Para ile ağlayan Habeş 
kadınlar.ı - ~ot ve bacaklan kesilen ceıatılat 

Tabii çocuk büyüdükçe yanın · 
!!.~.bu vahşi hayvanlar sürüsü de 
~yudü ve çoğaldı. Bunların ya · 
lltııa filler, gerkedanlar ve saire tbi diğer bir çok vahşi hayvaniar 
~~dı. Bir halde ki Çin impara · 
~' UQUJl sarayı bu hayvanların ses 
leli ve gürültüleri ile dolup taşı · J 
lor, adeta vahşi hayvanlar bah · l 
~ ınanzarasım alıyordu. ı 
ı.. Bir gün geldi ki a:rtrk bu vahşi. 
~-~nlara hükmeden :genç 'kenc~i 
~~e yap.maktan sıkıldı. İçine 
~dar olmak hırsı girdi. Bü · 
:: Qin ktt'asma in1parat.or olm!ll< ı 
.. ~u. Bunun için bir plan dü · 

liindü. Bu planın tatbiki için de 
~ hayvanlar sürüsünü alarak 
-gtanL -c;e kil dt 

la li'akat Hoang ·Ti bu suretle dağ 
\ta ~kilir'ken asıl maksadım giz 
inişti; sadece: · 

tedbirli bir hükümdar gibi hare -
ket etti. Zamanında Çinde güzel 
san' atlar pek çok ilerledi. Hoang • 
Ti bundan 'SOnra takvimi icat et -
ti. Seneyi üç yüz altmış güne ayır
dı. Sonra tuğlayı icat etti. Yeni 
harp silahları yaptı. iptida çarklı 
nakliye va~ıtalanm kullandı. Bir 
nevi orga benziyen çanlı ve boru 
lu bir musiki aleti yaptı. Hülasa 
Çin medeniyetinin inkişafı yo • 
!unda bir çok muvaf fakiyetler ka· 
zandı. 

HONLER iLE ÇtNLIU:R ARA • 
SINDAK1 HARP 

Geçtiğimiz aruiye lal'. Onların bu haline bakıp gü • 
Burka cleniyormut, eakideıı bura . lerken, birden müthiş 'bir titreme 
lar meıkUn imit, 1-890 yılıada ~1 • ile yere yıkılChm. Bir yıldırım -kam 
kan veba buralannı battan b;qa çııı ytlan gibi Yilcudüma ıarılmış 
harabeye çevirmif. Veba ilk önce beni yere yıkmıftı. 
Tiırede çıkmıt ve az zamanda bü Geceyi uyktııuz ve 'Y&ğmur için 
tün Habetiltanı Ml'llUf. Bu yıllar· de geçirdik. 
da tifo, çiçek, Jcolera hutabldarı 23 Mayısta Beddeeaelan hareket 
da vebaya karıtmıf. HUtabklar. ettik. 6 Haziran Pazar ıanü ~di • 
dan kurtulanlar o kadar zayifle - ıababaya vardık. Bu yolda ~ör -
miıler ki, hiç bir yabani hayvana dUkleriıni kııaca anl!ltayım: Bed• 
karıı kendilerini müdafaa edemez denadan eonr .. relen vı,llarda u• 
hale ~mitler. O yıllar kaplanlar, zun kıllı mayınunlarıı. çolc 'r~tla · 
Habeı köylerine hücum eder, nır. Bunlann araıınd" t"ellk renk 
Ha betleri ıözönünde parçalar yer ve güzel ıe.li ku;lar dil ~kırik de . 
lermif. Bunu ıörenlerin hiç biri iildir. Bunlar drii ı~r;.: uça .. lar . 

Otedenbcri Çinliler üç türlü a· kollarını lumıldatarak ne kendi . :Yolda zincirlere baih "bir Habeş 
fet tamrlnrdı. Bunlardan biri su lerini ne de arkadatlarını müda. gördük. Bu efendiıinder- lcaçaıı 
basması, ikincisi kuraklık, üçün - faa edemezlermif. ihir köle idi. Yab11 f"le vermit 
cüsü Hünlerin akmı idi. Çinliler Bu yollarda üç ıaat yürüdükten efendi•ine ıBtUrliyo1'1arch. 
bu üç afetten birinci ile ikincisine soma Derroya geldik. Burada bir Habe,istancla yanh kabr!arın 
karşı kurban kesmek çaresini bul· telefon merkezi vardır. Harar ve çektikleri azap ço< btiyüktür. 
muşlardı. Fakat üçüncüsü için hiç Cibutiye bağlıdır. Burac.ta küçük Bunlara bir nevi kuthr musallat 

di - Bundan sonra dağlarda ken bir tedıbir bulamazlardı. merkez arasında da telefon var. oluyor. K*trr onu kovalamağa 
başıma yaşry.acağrm !,, Çinliler esasen z'iraatçi bir mil· dır. Bir Riyal ile on bir dakika ko muvaffak olamadıfı için kut üze-
Demişti. letti. Hayatlarım topraktan çıka· nutuluyor. BW'a41a telefon kulü · rine iniyor ve bir par~a et kopar-
lloang . Ti'nin bu !ÖZÜ ziraat rır1ardı. Ziraat ile yaşadıklaıı için beıi iki metre yükaekltiinde iirt dıktan ıom-a uçuyor. .1!u suretle 

itlerm~ başka bir şey düşünn1i köylerde Ye şehirlerde yerleşirlercH. metre ıenitliiiDcledir. yaralı kamlar dicJikl?me 4id!kle 
~ inıparat.or Şen · Nung'un da Toprağı ziraat ederler, mahsul al· ne can verirler. 
hk hoşuna gitmişti. K~ndi kendi mak için hasat mevsimini bekler Tollo k•arrilu Kalano !neTldi tiü'l!ce 'sayılan 
~: }erdi. Hasat mevsiminden sonra bir yerdir. Bura'da Çirçir aclı veri· 

d rt · · ta I l k Derrodaa hareket etmek üzere len bİT ..:ı vanhr. İçin& ıu aygır. 
~- N~ ıgiizeU Bu ı... .... belasmdan a e esı sene yıne r a arım e e~ kalkt 5uı 

~ b 0 l k · · t k ·· ·nele " 1 • rğımız vakıt etraf miitlait bir ları ya•-. ..,..~--Jeyı'n si-"'l.un·· elra · de kurtulmuş olac .. x-.... ı me ıçın opra uzen 'Sa I l .,. .... ueçc 0 _ 

De ~.... şrrlarc}ı. • ıise boğu muıtu. 20 metre önü • fında otlarlar, ıilnaüzfüı gö:e ~i· 
- mişti. H lb ki M .. 1' t d t müzü ıöremiyorduk. 'Nl'ler. Bu -aöl deni:: y\izüıftlen 

Jj l_T "llu·' .: :ı ... -nr::-"-- .c.""n - Nunn a u ogo ıs an a o uran ...,._ __ -lailLAll~ ... --.......... ...., .. _,__ _ .. - ı 
Oa. ••• u. -4' ·- ;u,pr ~r: "'- .-m ..._ ı ~ııı °X·TVV''iiiehfl-•M!l:tı•1cıt1&. 

U tarzda OUSÜnmekJe hata edi . ttl•ıner 00,YlC \JegUUI, V'.ulfü z ret. d 'k' lr.~ ~-
b 4 t ·ı d v•ı b ık ·ı e . . ra an 1 1 saat YOayt af&it indik . Galahordı'm, Kant'\llı', Datlı0ra 
" 0l'Uu. Çünkü da

0
<rlarcn kendi ba a 1 e egı 1 ço an 1 1 e g çınır • B k :r ~ lerdi. Onların köyleri ve şehirleri ten sonra ur a ovaıma geldik. Malka volkanik ara'Zilerdir. 

k· ~ Yaşryacağmdan bah~eden ra · Saat iki buçukta Maçella denen ıu 
tAıb1 .Hoang . Ti'nin bir gün gelip seyyar çadırlardan teşekkUJ edeı- menbaına varmıttık. Su menbala Balci arazisinde Çirçir valisi A -
;: elınden ~ ... htını almak ı·stedı'gvı·nı· rli. Hünler ve aileleri bugün bura· ğayaı Veldoya raıtla~1k Kendb' ı. wı rı buraların cennetidir. Fakat biz 
aıkedemiyordu. da ise yann başka bir yere gide· k k b Müılüman imiJ. Cer~ döne:ken 

bilil'lerdi. Sürülerini otlatmak için yazı i u sudan içemedik. Biz kendisine ufl'amamızı rica etti 
~ ~~akika Hoang ·Ti dağlara otlakan otlağa geçerdi. Yaz mev · gelinciye kadar yüzlerce Habeıli Ayrıldıktan sonra ar.~1ttılar. A 
~luıkten bir müddet sonra bir siminde dağ başlarına çıkarlar, gelmit, ıular almıt, içmiıler, ça • ğayaı çok zengin ve kahraman 

~~saray muhafızları ve bekçile kış mevsiminde kışlaklara inerler maıırlarI1n yıkamağa batlamıt • bir adamımı. Avda sekiz on fil, 
·k bı·r dehşet · · d ıa· lardr. Bunlardan batka yüzlerce ı, ıçın e ge ı · di. Mo,ğ'olistanın iklimi çok sert ol· hayli kaplan ö'dürmii• itnif. 

t \re haber verdiler ki lmparato du~·ndan Hünler Çinliler gibi i· inek te etrafı •l'IDlfb· Saat altıda 
1'\U\ kurt ld .. 5u Burlci adı verilen b;.. suwn•n mec- Burada ıarip bir mayllıun aü , .,_,h u um zannettigi büyük pekten ye ti.inden yapılmış kumaş .. ;T - •• • 1 d k K l d 
~ 11ke . d"' .. .. H d J ra11ndaydık. Ha-anlara .... i..ır' - ruıime rasta j • a-;mıyor er ı. 
L genye onriıuştu. em c lar gi1•mezler, vücut1erini hamran ". -~ •y s· l k ş :t_ Ef d' k 1 
"1t ~ef b' ı... .:ı J • dikt~n sonra Tello te-ine .,_..1_ • ır ara ı eVKet en ı ar 'a -
a.": • a lr V3uŞi hayvanlar sürü • postları ile muhafaza ederlerdi. r-- Ta& d b• ·1 .. h 'D " k 
"" lle b · l'k d w ·ı mai• baıladık. Tep...vi bir 1aatte rm an ır ıı a attı. ı;;agrışara 
ııL • ır 1 te egı , büyük bir or Hünler için hayat ·vaJmz mna'rt;. ·en -J • k i b ı d " K 
"Q ile d·· ~ " ,,,, çıktık. Burası 2200 metre yu··k··k. oıuıma a ata na•·. opmı . 
•L onmii~ü. Bu ordunun ıçin bir mevkide oturmak degı" ·1di. Hay .... 1 ı b b ı 
~ asrı I likte:lir. G-- müthq' bı'r -:1ı:rmur yan yavru ar ana arının a a a r 

an ar, kaplanlar, filler, yı vanlanna, sürülerine en hol mdavı --- ,,.._ 1 1 .. bö b' J ... L-L_ , __ ..ı __ L!zı' L---=.ı.:....ı_ "-~ rının omuz arına atı :vor o suret· 
ln~·&, .. yük ve küçük her türlü bulabilmek i"in mmtaka, mmtaka -~ .......... 81 ~---~ ., "-~l§t '\? 1 'S dırlardan .._i dolan IU ltizt" göl le kaçıyorlardı. lf e müh ik hayvanlar vardı. dolaşmaktı. ·y-· ı 
enı de b d f b ah A h içinde bıraktı. Sabah agv arırken yagw çlerinde ayı katlar biiyüklen 

ı. U e a u v şı ayvan Onun için Hünler yemeklerini el M ~Ordu b' d t d V•ı b. d.. mur dinmiıti. ÇadD"larımızı ıöke- var ı. aynnm aüri.is·l :tanımız . 
'- gi~u ır os egı ır uş · at sırtında yerlerdi, at sırtında u· rek yola çıktık. Henüz uç·· ıaat ka dan uzaklatmııtı ki, t.ulutlar al 
~t geliyor ve gelirlerken et- yurlardT. Bazan atlannm eiteri ile l · --'-t- -'-tna Öl.. d h h ~ dar yol almıftık, alaca kedileri an ça ma1a, fi•~ Ç&Srr.ala baş-
)o"~"- um ve e şet avam saçı- sırtı arasında saklanmış bir Jlt\rça d l d A k d L • b. 4~ ıran köpek Düyükliliünde nıay . a ı. r asın arı mü".m~ ır yağ· 

B et ile geçinirlerdi. munlara rutladık. mur. yağmur kuru !>;r ipliiimizi 
'ltr~ hali gören saray muhafız Çok s,ert bir iklim içinde gL'Çen Habetler bunlara Yani diyor _ bırakmıyacak kacJa.. ıs1attıktar 
~ çaylak görmüş serçe sü - bu ağll' hayat şartlan Hünlerin lar. Yaıin çavuı bir daneıini vur- sonra güaet açb ve h?raz ıonra 

f Oıııa iibi feryat ederek dağıldı. tabiatini yal~tn kayalar gibi ~ert· mak istedi. Tüfeği doğrultarak a. kuruduk. 
~~ arkasından imparator ile leştirmişti. 'Bunun için memleket teı etti.Maymun, çıjlıklarla yere Bir gece Tçefidinn mevkiinde 
~~ r bütün etrafındaki vezir · len'nde kuraklık olup d ... "'a,,.." ... n · 1 d Fak 1 d'k G t f ::rı, nı o .,_ .t u.. yuvar an ı. at düftüiü yer 0 mo a ver ı . ece e rl\ ımızı ya • 
\ tOC:rrıu~la:1, hizmetçileri kaç - larmı, sürülerini beslemek için u· kadar dikenli idi ki, yaklqmak bani hayvanlar ıardı. S. baha ka 
h bonıb Çın ımparatonınun sara zaklara gitmek mecburiyetinde mümkün olmadı. dar bajrııtdar. 

Dun O§ kaldı. kaldıkları zaman Çin hudutlarını Bunun sesini duyan dijer aay- Adiıababaya geı..fiğimız gün 
ltaıaıı un üzerine Hoang . Ti boş geçmekten hiç çekinmezlerdi. Hün munlar yaygarayı butdar. Bir çok yorgun ohlupm :~la lıemerı 
~htuı saı.ya girdi. tmparatorluk ler hudutları geçip de Çinlilerin çoiu kaçtı, bir kramı da bizi teh _ iıtirahate çekildik. s,b~hleyin u
ta dia~~turdu. Ancak bundan son- tarlalarım istila edince toprakta · dit eder gibi ağaçlardan üzerimi. yandığım vakit ıokaı<1ıuda müt . 
fl ha afda.n sürüp getirdiği v~h· rım ve mahsullerini muhafaza et· ze doiru yumruklarını ıallıyarak hit biı · aürültü vardı. 
-...:•nl~r or-dusunu dağıttı. Bu mek istiyen Çinliler için bunlarla bağırmakta devam ettiler. Bu or- Vih, vih, vih diye J,aja-.,orlar· 
~ _ ~l'dt.i -dağıldıktan sonra Ho \'UnIŞmak lazım gelirdi. manda filditi, kahve ve bal mu • dı. Pencereden bakt.wı, yüzlerce 
~ etı· kendisini Çin imparatoru Fakat ,,..;nliler harp ve müca · mu tqıyan kafilelere rastladık. kadın. Sonradan ögvrendim ki, bir 1• ~ 1 ve ın 1 k ti · d · · b · v• ~r. e e e 1 .aıe}e aş dele bayatma alışmamışlardı. Mii Saat dört buçukta Herına denen cenaze varm19. Arkumdan giden 

la . sademelerde hemen daima mağ · ovaya geldik. Burada geceledik. kadınlar da para ile tutulmuı ağ • 
t\~ 'fJ.Ya'ltt dıkkat bir hidise ola · IUp olurlardr. Hün akmlannı önü· Obur tün e· kenden yolumuza layıcdannıı. Burada ::>1dükten 
~ ~g .. Ti imparatorluk tıı.h · ne geçilemez bir afet o!arak te · devam ettik. Deniz yüzünden üç ıonra mezarın etrafıa~:ı .>arım sa 
~ 'ftıeı.e:an, vahşi hayvanlar· lakki cderlerdt Bu afet karşısında bin metre yükseklikte bulunuyor. at kadar tepiair İmifıer. 
~ 8on e~ ordusunu &ığrttık- yapılacak şey sadece vaktinde teh duk. Birden tiddetli ~ir yağmur Habeşlerin yemekten de p . 
~ -~ab~skı halinden en küçük ' likeyi hab~r almaktan ibaretti. batladı. Ateı yakmaia 'batlryan riptir. S.,lrca ,.mekleri şunlar • 

ile kalmadı. En_a.ııu.· l....lJ·eı_ ______ _j:..ız.lı:lllL.111IE.l.~LI::Wtz81m....'Ylaamıda.JaıL1a..DıYll..A-8L__J~ill9ILlmiklliktl!ILMm1 a. . 

vuç avuç biber katılAralc yllpi'lan 
Zeni, kor üurin4e pifirileh "ve 
Tesmi denen et, liçüiıcüri -de 
Brondo denen yemek~ir ki, bu tda 
.çiy etin bibere bUla'itarak yeWfile
ıiair. Bu -ekmekai2 yemir Her 'Ka~ 
bet evinde hiber okbtaJla ltukı -
nur. Bunlardan bqh l~lJlel;i Ha· 
betlerin en çok yenett- rneyveticli,.. 
Ratti leblebi ile ka. ın doyuran • 
lar da vardır. 

Menelik'in lhiildlmet merkıezi 

olarak ıtmraugu bu ~r ilenit yü
zünden 3200 rne~re .,ukstiklikte -
dir. 

Biı;inci tün $eyh MfJhme't SWidt 
Y.alıya heni ziyarete tıeldi . Kwd\ .. 
r.ai Ha'befietawm e1s~i hdk&net 
merkezi olan Gollda1lıdıı. 

Ceza ve 'M!illHİltfM'leler 

Habefietamn cemillah kmmzı 
biberleri kaaa.r kre:ıfrinBil-. (1) 
Cezalar, kabahatin dereceeine 
göre tayin edilir. Buraaa yü7. 
kasnçı yiyen babayiğ;!JN V.rdır. 
Kattıçıya mahldtitı oi:.mlarrn el1e 
ri, ayakları iplerle baf.anır, \"ÜZÜ 

koyun yatırılır. 1>ört "•Yıttaıı ht-r 

bir.ini ıtnr 'Veya iki 1'İ!'1 öyle çclte: 
ki, herifin kolları, b1c .\klan Vü • 
cudünde:ı kopacak d~~-eye ge -
lir. Cerc.Qin1ikten -artlk1 ,·ü~i!, gök 
IÜ yere değmez, havaJ:ı asıh ka 
hr. Celli.t, .-uzun bir ~-amrı ile bi
y.-..,.i 9tpl-1c .lan ~.a tetleı:ine 
baldırlaTına vurmak ~ııretiyle i§e 
ba,lar. 

Hır$ı:?:hk, h:y~nct, muk~ddeaa· 

ta hake.l'et., isyan, el ve 3yak ~eıil· 
mek suretiyle ceula:ıc1 ı r':.lır. 

Bu ceza büyiilc mey<ian.-'ıkla 

yapılır. Cezalının ko'i.t veya sya • 
fı 'keailmed~m fuıce a1r ~haa.r •e 
lıaayır sahibi biri de12ir biT le• 
yr veya demir bir tav-1. içind~ Mj'ı
tnayağı kızdırır. El ve ayt.k kwall • 
dilden ıonra kamn ~lurmaıı ~n 

ya demir ile clağlahır 'Vefa te'ttltn
yağı dökülür. 

ltalyan - Habeı hvbinde Mu
aavva avaTınilaki Ha'hetler ~tal • 
yanlara asker yazılmışludı. Ban
tat'tla'll Hahetlerin e4he t.mlbia 
esir düıtü. Muharebeden .-. 
hıet*ni vat.n haiai sarılarak .ı ... 
leri kesilmi,ti. Burada katilia .. 
zası idamdır. Katili verese iıı.. 
ona \eslim edilir, vere~e ~ 
katli 11atd yaptı in ;yle ilcMrilr. 
Vereae ttann ltemen 51dünMI: o
na isl'ediii gibi itkmt• ya_.r. 
Bu da katili meydana ballar, "iti 
kılıçla karıııma ıeçer, bütün lntı 
ile kılıcını kaldırıp yüzüne doiru 
intlirir. Fakat vurmaz, zavallı a • 
dam bin defa ölüp dirifir, ontlan 
IOD1' f&V&J y&Vaf dojranarak ii(. 
diiriilür4 

(1) Ba ce&aldlt lmpwrator ile· 
nelik zamanımla tatb ~k dilen ee· 
zalartlır. 

Ha va rozetleri 
HaYa kurumu üyelerine ve . 

ıilmek üzere bakanlıktan ge~n 

rozetler hava kurumu t!tanbul 1U 
besi tarafından bütün illere gön. 
derilmektedir. Ayni zamanda ili. 
mizde üye olanlaı-a da dünden iti 
haren rozetler merkez k&Nkolla
n tarafından dağıdılmap baglan. 
lftIRt!F 



Dilimiz üzerinde : -1 Hikiye Danışıklı Dövüş Fransı::cadan Ulus'u anketine karşılık l 
Bayan Rönc kacasmm evvelki 

gibi kendisini sevmediğini, vazi -
yetinin günden güne değiştiğini 
anlryor ama bunu maddi delillerle 
bir türlü tesbite muvaffak olamı • 
yor. Arada bazı ufak tefek hadise 
ler oluyorsa da bunlan ayn ayrı 
gözönüne alınca hiç birisinin bir 
incir çekirdeğini dolduracak de. 
ğerde olmadığını görüyor. Fakat 
hepsini bir araya toplayınca bun
lar kendisine seven bir kalbi cok 
incidecek oldukça önemli bir)'! -
ğm halinde görünüyor. 
Kocası J orj ona karşı eski sev . 

gisini gösteriyorsa da, Röne bu -
mın ciddi olup olmadığım bir tür
lü kestiremiyor. Sebebi yok değil! 
:Mesela geçen akşam lokantada ye 
mek yiyorlarken Jorj niçin, o ka
ömdan söz açtı? İşte yalnız bu, O· 

nu şüpheye düşürmeye kafi idi. 
Daha yemeğin ilklerinde Jorj bo
~ arkalarındaki masaya bakı . 
yordu. Röne başım arkaya çevire 
ceği sırada kocası dedi ki: 

- Şu arkanda, sağdaki son ma
saya bak. Orada uzun saçlı bir a
'damm yanında oturan sanşin kadı 
nı görüyor musun? Evet, o ... Nasıl 
buluyorsun bakalım? 

Sarişin kadın her gün sokakta 
yüzlercesi görülen narin, zarif bir 
kadmdr. Jorj cevap almaya lü -
~um görmeden sözüne devam etti: 

- Ne güzel bir başı var! Hele 
omuzları, gözleri, yüzünün çizgi . 
leri... 

- Daha neler! 
Jorj sustu. Fakat dudaklan ü

zerinde garip bir gülümseme var. 
dr. Artık ağTr bir se~izlik başla -
ınrı tr. Ö'i kadar ki, sanki Jorj ora
da değildi, pek uzaklara gitmiş bir 
acl:ıırnlı. Röne kocasının bu sükU -
tünü bozmaya çalıştr. Konuştu. Al 
dığı cevaplar candan olacak yer. 
de nezake~li bir resmiliğin sözle -
ri oluyordu. 

- Ah Röbr, bana inan, ister . 
sen seni temin edel'im. Hic de fe
na değil! llkin tesadüfler: karşı . 

lıklı gülümsemeler oldu. Gittikçe iş 
Uerilcdi birbirimizden hoşlandık, 
seviştik, evlendik. Bu böylece de
~a.m etti. Daha devam edebilir 
ama ... 
--Aması ne? 
- Tahammül edilmiven bir ha-

-Neden? 
- Sevmeyen bir kadım sevmek 

insan için işkencedir, doğru; 
- Lakin çok, pek çok seven bir 

kadın da dayanılmaz bir şeydir. 
- Çok mesut olduğun için şika 

yet ediyorsun demek? 
- Bak, dinle! sürdüğüm haya -

tı anlıyamazsm. Düşün ki kendim 
için hir tek saatim yoh.iur. !şten 
artan vakitlerimi benirnseyor. Her 
ne söylesem, mutlaka onun altın
dan ince ve gizli bir mana çıkar
maya çalışır. Aklıma gelmeyen 
şeyleri uydurur. Evin içine yem 
her ne getirsem sebebini anlatma 
ya mecburum. 

Her sözümün doğru olup olma
dığını tahkik ettiğini, ve arkam -
dan beni tarassut ettirdiğini zan . 
nediyorum ... 

- A, bak buna dayanılmaz. 
- lşte bunun içindir ki, sen -

den yardım bekliyorum. Yap:-.çak . 
sın değil mi? 

- Eh, ne yapalım, gönlünü kır 
mak istemem. Bu güzel kadın ... 

- Pek ala, pek ala! Anlaştık 
-·1 '? gı mı. 

"' * • 

-E, sonra? 
- Bunu size ikrar etmeye cesa 

ret edememiş. 
- Pek güzel yapmış. Dostum 

Rober, siz hiç de ciddi değilsiniz. 
bunu J orjn söylüyeceğim. 

- Çok ciddiyim, madam, ne 
kadar ciddi olmak mümkünse o 
kadar ciddivim. Bu arkadaşımın 
adını söylerim, ancak Jorja 
katiyyen açmamnk şartile. 

- Bu arkadaşınız ya pek genç, 
yahut pek aptalmış! Her ne ise 
J orja söylemeyeceğime söz veri . 
rim. Bu kadar hoşuna gittiğim bu 
adam kimmiş bakalım? 

- Biraz yakın gelmek. Böyle 
açıktan söylersem uşak işidir. Rö
ne emniyetsizlikle yakla.5tr. Röber 
kadının kulağına söyliyecekıniş 

gibi birdenbire boynuna saıılarak 
dudaklarına kondurduğu bir öpü . 
ciik ile ağzını kapattı. 

Tam o sırada Jorj kapıyı açtı. 

!kisini sal'ma::; dolas görünce nef. 
;ı ~ 

retle dedi ki: 

- Mükemmel, ikinizi de tebrik 
ederim. 

(Sabahleyin), (.3.Lşamleyin), ( 
(gec~leyin),. (gündüz1eyin), (yat·'ı 
sıleym) deyımlerdeki (leyin) ek· 
lentisi üzerinde diişi:ndük~erim 
şunlardır: Bu eklenti•ı:n İstanbul 
şivesinde, Türk dili !lVUmundan 
ayrıks.ı, ince okunuşu da gfüterir 
ki, uğranık (son ekler) inden (= 
meful eklentilerinden) "ile., dir. 
Bu eklenti biliyoru1.; ki, seJliyle 
biten deyimlerin son:.ında bulun . 
duğu zaman ilk (ha:fini) ''Y,, 
okunuşuna çevirir. Ve gene bili • 
yoruz ki, Türkçede "T. , harfi hep 
kaba okunduğu hal le "Y., den 
sonra geldiği deyimi~ ·de - dey; .. 
min ilk harfi olarak bulunduğu 
zamanlar olduğu gibi - ince oku· 
nur: 

Yayla, aylak, :,-:ıvlak, hayli, 
boylu, haylaz, yaylı de)1imlerinde
ki ''L,, ler, (yala, sa ~ak;- halı, 
Borlu, ala:t, yalı) d !;•imlerindeki 
''L,, den ayrımlıdır. Ü!lun çin (ba
basiylc, dolayısiyle, ~ğziyle) de . 
yimlerini böyle yazmayıp da (ha· 
basile, dolayısile, ağzile) ya • 

zanlar okunuşu güderek yazma . 
dıklarından yanlış yapıyorlar de
mektir. J . J ., 

- OfJ, OTJ .... 

Rene Jorjun bürosuna gitmiş - - Jorj, bak anlatayım... Bu zaman zarfı o:an (sabah, 
ti. Tammadığı yeni ev u~ağma soı· - Hayır, ne söyleseniz boş. ak~am, gece, gündüz yatsı) de ~ 
du: Hem gördüm, hem anladım. Yal_ yimlerinin yalnız bir tanesi ses . 

- Jorj daha gelmedi mi? ruz kabahat bende oldu. Kapıyı liyle bittiği halde t.epsinde de 
- Hayır, ama siz gelince. Bu . çalmadan açtım. Bunun için affi. "ile,, son eki, uyuma :\yrıksı ola -

yur etmemi söyledi. ı , mi rica ederim. Sizi rahatsiz et _ rak; ince okunur, ç"jnkü b'..l de. 
Genç kadın odaya girer girmez memeli idim. Maamafih zıyanı yimlerde ''ile,, ( uğram - adı = 

hayretle bağırdı: yok. Devam edebilrsiniz, ama bu . masdar) ı ola,ı (ilmek) den çık -
- Vay Röber, siz burada ha! rada, benim odamda değil. ~na (ilegen) şeklinde yalnız bu 
- Jorju bekliyoıum. Diyerek kapıyı gösterdi. Röne deyimlerde kullanılc.. Dilde bir 
- Nereye gittiğini biliyor mu- yalvardı: kural vardır: (Ayrık&l kullanıs • 

sunuz? Gecilonesi beni düşündürü _ Jorj, Jorj, sana yemin ede. lar, ayrıksı kurallar y.:ıretır). ~ 
yor. - rim. Dur, din)e... Bununla beraber Ans-ıfoln kul. 

Bl'lını'\•onım T :.kı·n bu saat lanışmda uyumlu okı.ı ..... ur·. Sabah-
- • • .LıC\ • Halbuki J orj çıkıp başka bir ·• 

te burada bulunmadığından mem- odaya girmLs ve içeı·den kilitle . Jaym, akşamlayın, ya~~ılaym) de-
nunum. ınişti. nir, netekim: ( vurduklayın kafa• 

- Neden? sını kırmı~) gibi .. 
Uşak, Jorjun vermiş olduğu emir 

- Çünkü birisinin emanet etti. Anadolunun "ardmcalık,, ka • 
üzerine kendisini ziyarete gelıni~ 

ği size ait bir sözüm yar. Onu Jor- im olarak kullandığı l,u ''vurduk: 
olan bu bayan ile barı sokak ka -

'c 
Osmanlıca yazi • diline geçıneJ1111: 

·ı·~ı 
halk dilinde kalmıştır. Halk dı 1 

bütün incelikleriyle ılköııce yııı· 
larmda belirten romancı "Hii•e' 
yin Rahmi Gürpınar., ohnıı ~tııf· 
Bu kulla.nışa da ilköm .. ~ onun ro' 

"' I' manlarmda rastlamlmııtır. ı' 
nız kimi yerde okunuş gibi, Jtilll' 
yerde de "ile,, biçimi '1de yatt'1

1r 
tır. 

Rumeli halkmın dainde clt b~ 
deyim "vurdı~ !n,, şeklinde goril' 
lür ki, (yazın, gf zün, kı~m gii11d~ 
zün) örneklerindeki ileğen., ye 

• ·yle 
rine kullanılan "ın,, eklt"ntısı 
bu anlamı vermiş oluyoı . Nete' 
kim: ATdıncalık kal ıbında olı# 
(gelince) kelimesi ye:ine çok·1'tJ 
Anadolumuzda (geli!in) k;ull•11

; 

lır ki, bu (gelişi anın.ia) derl1e 
tir. Ve pek doğru bir •leyiındir· , 

Eski kjtaplarda ( vıırduğuyls~, 
yerinde ( vurdığınca) !ekJine 

\J' 
rastlanır. Demek ki, -ıaman ati 

mmdaki "çağ,, dan k'.cülme (et: 
ca) eklentisinin yeri.ıi tutu§U~t 
dan da anlıyabiliriı: ıd: Ak,c'lıı1 , 
yin - ak§amlıı berabP.r, sabahle 

te' yin - Sabahla berab"!r, yaUI. 
. . l b b • ı .fıf· 

yın - yatsıy e era .?r, aeıne!\' te 
Netekim (gelişin) de .ıe1 iş çaiıO' 
beraber, o anda) demektir. .. ·it' 

Burayadek çıkış yolunu ,o) I· 
diğim bu (leyin) ekle.1tisinin }c\I' 

lam§ta (çağ - birliğ:} anlar11fl'.c 
da yer aldığı bu sayılı deyirıılet1 

hep zaman zarfı oluş ·Judan bn~'. 
·ı·..ıj• 

rak söyle bir kural çıkarabı ıı· . , 
''Doğmaca zarf - sıf .ıth..rına f ., . 
k.ımş (nisbet) anlamı vermek 1 e 

d·-· · d f f .. ,,nıı te ıgımız e o ıar - .:ı atı o ·~ 

(ın, leyin) eklentil.!rinden bı C 
getirilir: Şunun gibi: 

Erken - Erkenley'ın 

Erte - Erteleyin i~ f/ 
( F erdasıgün yahut sabahleY 0 

yerin~) dünleyin dena'ği gibİ·· tı 

Yukarı - Yukarılaym, 

Karşı - Kaışılayu, 

lleri - llerileyin, 
jun yanında söylemek istemem. layın,, deyimini lstantlul şivesin -

pısına kadar teşyi ediyordu. - :Niçin? de uyumlu olarak ( vurduynan) Beri - Beri!eyin it' 

-"~n1atı1naNs! p.ek. güç ... ? Kum kapıda balo o(ku
1
nur ve hatta u:nma - kalıbı (Çankmda kullan·lan ve t~ ı 

- ı aaa. .... e muş o soz. sı a ~nygası) olan "v lrduk, sıfa.. mini anlamına gelen ( c;rdl~>1~~ 
- Şu ki... Nasıl söyleyim? .... Pazar günü saat on altıda Kum tmm bağmlısı (muzaf) nı her üç deyimine benzeterek "kıyın 1'~~ , 

Bir arkada~nn ... Yalnız rica ede- kapr yıdız saonundla bir balo ve· kişi - yerindeliği (şu.lııs zamiri) yakla~mak,, eski kita1')1arda go~·' 
rim bana gücenmeyiniz. Elçiye za rilmiştir. Kumkapıda oturan bü . ne bağmlıyarak: (Vwduğumlan. ~üğümüz "uğrun uğru.1 y:.iriiril~ştl 
val olmaz. Bir arkadaşım, sizi se - tün ermeni vatandaşların istirak vurduğunlan, vurduğuvlan, vur . ve "arka,, dan arkın. "yaka .. 
viyor, size tapıyor, gece ıiıyasm . ettikleri bu balo çok mükemmel duğumuzlan, vurduğurıuzlan, vur· yakın gibi.) ııi 

da, gündüz hülyasında sizi görüyor olmuş, ~abaha kadar dansedilerek duklarıy~<m ) ?ehlindı? ~ıralamaca Tokat orta oku1 türh~e öğretıt1c 
' le geldi. ~ yalnız sizin için yaşıyonmış da... eğlenilmi~tir. (ta::rif) alır. Fakat bu kullanış Saff ~t Tunt:ı'I ~ ....... , ....... ...., .... _. ____________________ ~ ___ ,._ ........ _. .... ._.._._. ______________________________________________________ _... ..... ,~L--,;,_ ........... _.. ............. ----~p------~~f 

A d 
.., K d ., raktın, o mu seni bıraktı. lahlı hem ele barutlu, her ı;.eyi tam 0 • mnz:,ın H! elbet yolunda bir e 

ra 1.1. a ID • - O beni bıraktı. lan birisi, cllel'i kolları bağlı durur . caksın .. ! -~ 
~ - Vah Yah .. Lakin fena da olmadı sa... Ahmet Bey bana daha pek çoli:' 

=:-....=: ~anmm ... llk günlerde çok güzel ve - • . • • ledi. .,r# 
ve Hayat Romanı ı• l)i bulmakla beraber bu görüşlerimde - Silin a>ıl e\'lcnme zamanını7. şim o. bı>ğazındaki kara ) ılan• ç>k Aşk, Macera 

;ymıan : Kadircan Kafh 

Ben de hu ya1nız ,.e ı.ssızlığımda bir\ 
gün sönüp gidecektim. yahut bir te · 
sadüf beni tekrar hayata çıkarabile · ı 
cek. 

Bir tesadüf! ... 
Hiç bir şeyi tesadüfe bırakmak is· 

temiyen bir adamın böyle kadere bel 
bağlaması kadar acıklr ne olabilir'.' 

lçinde yaşadığım sosyeteye sövüp 
sayıyorum: Çarşaf, peçe, kafes arka· 
-.ında gizlenen, harem denilen zindan
da esirler gibi müşteri bekliyen bin· 
Jerce kadın ve kız var .. Onların arala· 
rıncla kim bilir "AradTğım I\adın,, dan 
kaç tanesini bulabilirdim. 

Dir aralık yurdu bırakmak, erkek
le dişinin arasında geçitsiz harem 
dağlarının bulunmadığı yerlere git . 
mek istedim. 

Fakat yapaı:nadım. 
''Aradığım Kadın,, ın hasretine bir 

de Nastalji'yi eldemek korku~u beni 
bu düşfinceden vaz geçirdi. 

Gfinler, haftalar ve aylar tat<>ız ve 
kutu ge~p gidiyordu. 
~ bfli ~~& 9l]l§~ıi!fll!Z ba~ 

yanıldığımı pek ~ahuk anlann~tım. e didir. Sonu ll) rılılda hilen C\'lenme - mıyan çohnr.a: 
Bölem . 48 kadın ~eni öldürüyordu. !erin çoğu p~k gen~liktc yapılanlar . - Isır ... Durmadan ısır! .. 

- Öldürse bir şey değil. siiründii . dır. mr <'rkck otuzdan öne~. evlen . Diyen adamın ta kendbıirdi. dl~ 
doktor Ahmet Bey ~imdi de bu hasta. 
neye geldi. Beni görünce: 

- Yahu, sen burada mısın? Hani 
Beruta gitmi~tin'! 

Diye merak ve ~evinı;1e e1imi sık · 
tı. 

Benimle g~rüşmek onun hoşuna 

gitmi~ti. Doğrusu ben de se\'inmemiş 
değildim. 

- Gittim ,·e geldim. 
- Ne zaman geldin? 
- İki yıl kadaı· oluyor ... 
- O zamnndanberi nasıl oldu da 

görü~medik. Ben lstnnbuldan hi~ ar· 
rılmadım. E~ki yerde idim. Hem, nr 
diye adamadın? Eski dostluk ne ol · 
du?. 

- Hiç dışan çıkmıyordum. 
- Nereden? Evden mi? 
- Buradan .. Evim yok artık benım. 

Sizin gibi ... Sizin de aylarca hastane
den çıkmadığınız, kimseye görünme . 
diğiniz zamanlar olmuyor mu üsta • 
dnn? 

- Yaaaa ... Hayatlarımız hiribirine 
h ... ,.."; tfoc:• n•- ~An kn rrnı mı bt • 

rüyordu. meyi değil, eğlenceyi düşünm<'1idir. Ben de dü;iindiim. Hak ,e~ ı:ı~· 
- Hakkın rnr .. Fakat henüz grn~· I\:admlar ö1iinceye kadar çccul\ kalan l\ıırtuluş yolu hu idi. ÇeneJeı:i~~;,,• 

sin? .. Yaşın ka!;?.. mahliıklardır. Puta 1:ıpn11 in:-;anlar gi- hm Yr. yılanın başını ı-.Tl"arak 
- Otuz.. hiclir onlaı· ... Ifocalarmrn kt'nrlilerin . dtm. K~ndimden uzağa attın 
Koltuğa oturdu Arkaya ya.-.landt. den iis tiin, biı· biiyük kardeş gibi ol . 'i- "" l} 
Ben de oturdum. "tiiı1" 9 r.nn o1r!:a:ını i<;terler. Böyle olmıy:ın· Yakti1e heni de beraber ~o ·.:tif' 
Uir -.igara yaktı. Başını kaldırdı n l:ır da yok değildir, fakat azdll". ve b~ra~r gezmek, eğlenmek ı:ı 

dumanı h~n-.ıva saYurdu. J - flt'n bö_v1e <lü~ünmiiyordum. Bit arkad:ışlanmı buldum: 
Dağıla dağıla y\ik<;elen mavimtırak llalkalara baktı: arkada:;; i-.tiyordum. - Papaz1ığrmı hırak1yorum• 

- Aziıim, karını ~e,iyor muydun? - Şi,ndi hu dü~ünceyi llfrnktın H Decliın. 
l)u ı'stckten ,·az ı t• ? İnanmadılar. Ant irtim: 

- Onu .!"everek değil, acıyarak al . · m ge~ ın · ~ 
mı-.t m - Bulamıyncak olduktan sonra is- - \"a11nhi bıraktım ... 

:. 1 • 
- Sonradan !':evişebilirdiniz.. kmPk neye yn.rar? - Üyli.' i~e göster bunu .. 
- Hu da olmadı.. - Hu iimit ; i;;:li!< ni<.·in'? .. Sen rle bel - Simdi .. Nerevc gidelim?· J~~ı • • 401f11l • 

- O halde kaybedilmiş bir ~er yol•· nim Y<'Phfrım yanhsa düşüyorsun. A· O ıamanlarda Direldernr1U' rclt"( 
tur. Kurtulmuş bir adamsın! rıyan lmhır. Ara makan ) orulmamalı. akşam ve grce gezintileri pek Jl~

7

tfll' 
F k t 

• • 1 \! 1 l • t 1r llll' I:' I a a nıçın mrada kapanıyor . ~ i ıma gc mışken söyleyim: EvJcı!C· du. lki taraflı (•:ıyh:ınelcr 1
" .. ,ııı-• ·ııı:ı•· ' 

sun? ce~in kadını sakın kadına a~ oldu~ım hm clolar, Yoldan ela beyaz) 'b1,1~ • d~ ; ~ 
- Sizin gibi yapıyorum. 7.amanda se~me .. Aldanırsın ... Iı, ~ar~fh, ~ık hanımlar, 1 

1' t.f~t (• 
- Ben öyle yaptığıma pişman ol . - • . . lı, saçlarını parlatmış olan ~ .::ııtı1 11 

dum. Bulmak için aramak lazımdır. - Uurada kapanma: .. Arzuları U · ler ge~er1erdi. ur atmal:ır. 
1 

Böyle t~bihlJöceği gibi büziilüp ka . yu~hıran. hize hayattan ve onun tat- gülüşler durmadan süre:.d~:. bit i5'' 
tırsan hava bile bulamazsın clostl!m. larınıfan ziyade öEimü ve acılıkl:-rı Bir <;i\zgiin hakışın. kuçuk: dt· 
Gen~sln, yakı~ıri:lısın. 1~in de iyi .. Ba- ~ö:::•"r<', hu itckordnn uzaklaş. ı-\J.i ... n retin cl~nya kadar de;?eri ,.:ır 
rut-.u7. ,.<' ~iHıhsıı avcının av k~H:ır- in~rn Fcllcrin~ \arış ... Pen ele onl;ıı·l: oflr1 
masınn s.ısmanı. Fakat böy1e hem si· bl.'rahrr ak ... Olgun ,c dinçsin. no~u1· ( Arkrt

8
r ' 
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DUH~B~~llH~ 
-

Çırçıplak 7 Ören 
}' apmaktan Nasıl 

Vazgeçtiler? 

GENE 
MEY VEST! 

Brit.anya Kolwnbiyasında mu . 
hacir Rus köylülerinden bir kısmı 
run kurduklarr bir koloni vardır. 
Bu Ruslara Duhoborz diyorlar. Du 
hoborzlaıın inancr, Bolşeviklerin 
inancına uymamış ve bundan do
layı Sovyet hükumeti sınırları dı
şansma çıkmağa zorlanmL5lardrr. 
!nanç ayrılığı, din, mezhep nokta
smdaruruş ... 

Her ne halse, bu Duhoborzlar, 
sığındıkları Britanya Kolumbiya -
smda kendi adetlerine. uygun o -
larak, kendi dinlerince, mezhep . 
!erince yaşamak imkanını bulu • 
yorlar. Fakat, bir hadde kadar! 
Günün birinde orada yaşıyan baş 
ka ahali, bunlann bir hususiyet . 
!erinden dolayı resmi makamlara 

. . 

1 müracaatla bu hususiyetin yasak Maymunla oyna§an bu yıldız, Karola Höndür. Almanlann bu yeni yet· 
edilmesine karar istedikleri gibi, drzr, hayli parladı. Birçok filmde rol aldı. Yukardaki Dozu, "Tek 

ııt 

i~. -·--~ 

Cirtet Malı Donald, müthit bir ten:U meraklısıdır. Günde ıp; aet t.ızeri· 
ne teni. oynar ve lifi •aha"daki bilgİ•ını artırmak için hCiltaaa üç <Iefa 

·~ der• ala. Klark Geyblle birlikte çevirdiği "San Franıisko,: /ilminde. 
1 011tr tenia oynarken görecek.iniz. Yukardaki, bu filmde bir teniı fa. 

•ıl'UınJa Jinleniı pozudur. Kendisi bu filmden sonra da Nelson Edeli 
ile beraber "Roz Mari,, filmini çevirecektir 

""'= . 

• • • Fenni Filmler • • • 
Filmden tedris vasıtası olarak 

1~ tll.ekteplerde şümullü şekilde isti · 
1 ' fade edilmesi için uğraşan 1ngi ·, 

~·' lizıer, bu yolda birkaç film \'ÜCU· 

~~ de getirmişlerdir. Bir yandan da 

b<l§kalannr yapıyorlar. 
11i 

İngiliz havagazi endüstıisi he· 

sabına <la bir film çevrilmiştir. Bu 
filmde havagazi istihsalindcn is 
timaline varmcay:ı değin bütün 
safhalar gözöniine konulmal\ta. · 
dır. Film, şimdi bilhassa lngilterc 
de endüstrinin propaganda vası • 
tası da oluyor. Bu filmler, tngilte 
rede çok rağbet göriiyor. .......................... __ ... ________ ...., .......................... ----------

~ 
'tı~ 1'ennerle karı•ı l!.leorıor Mey, fMrdikleri "Kollicet,, isimli fil· 

1
" bir yüzü§ sahnesinde, lastikten ördeğe koloniyal §aphü giydirmiş, I 

qleni )'Orlar ! · 

ayrıca hakyerinden ceza karan damlada bir çift!,, lilmindedir. 
almak için, oraya da başvuruyor - _, ________ ....., ___ ...,._ 

lar. Böyle ~opluca şi~ayete sebe~ dikiş takımları istiyorlar. l\Iey dan sonra böyle y1ldızlar gibi şık 
olan hususıyet, nedir'? Bu, haylı v estin ve diğer kapalıca giyinen yıl ve kapalıca giyimli olarak tören 
enteresandır doğrusu! dızların elbise modellerine baka- yapacaklarrm bildiriyorlar. Ver • 

Duhoborzlar, bağlı bulundukla · rak, HoliYuddan çağınlan bir teı·. dikleri söze güvenilcre'K, altı ay 
rı mezhebin bir kaidesine göre, zinin nezareti altında oraya bir yıl sürgiindc kalınalaıı yeter göriilün 
belli gü~lerde kadın, erkek, çoluk dızlar terzihanesi şeklini veriyor _ ce, bir kararla salıveriliyorlar. Ko 
çocuk bır meydana toplanrp, ana Jar. Biilfısa. kapalıca giyiniş iı10 ~ calarr da yeni durumu beyendik • 
dan doğma çmıçıp!a.k so. runuyor aasr on arr cıplaklı'Ktan a~n1 de - . lerınden, papazları araıannCia mu 
ve böylece dansederck bir nevi tö rece,de acık -~mcıkhhian, s~ğutu . zakereyc girişiyor ve .mezhebin 
ren yapıyorlar. ~ö.yle tören yap .- yor ı · · çırılçıplak soyunup da tören yap .. 
mak, mezhcplerının en esaslı kaı- D ·k .. . .. t ki"Itt d". k mak hükmünü, bir tefsirle kapalı-
d 1 · d b" · · · 1 eı en, suıgun eş .ı ı uc · . . . .. w •• 

e erın en ın ımış. f" r· w.. 1 d f kl . ca gıyımlı toren ya pmaga çevın .. 
Oralarda yasıyan türlü türlü din b~r tJıgunte ~rad aı:m an 

1 
skeç 1t.~ el1 vorlar ı Bu surtele Duhoborzlarm 

• • w • • ır 1eye rron erıp çıp a · oren .ı • : 
ve mezheplere baglı ahalıden hıc ~k 0 't.kl . . b kom~u ahali ile a!·alanndaki an • 
b. .. . . .. J vapma ·tan vazgeç ı · erını, un · ~ 
ır zumre, bu hususıyetı hoş gor - ~ laşmamazlık, ortadan kalkıyor! 

müyor. Bu ~·\.izden asayişin bozul. Simdi bunların bulundukları 
masmdan korkuluyor. Ahali, bu Bu resimde gördüğünüz kız, Ta- yerd~ ~·apılan Duhoborzlar sinema 
şekildeki töreni utanmazlık sayı - hitilidir. T ahiti güzelinin ismi. sın da boyuna filim seyrediliyor. 
yor. Hükumet, çokluğ1m heyecanı Mamodur. Mamo, "Bo.vntide a· Ancak, hükumet açık, saçık giyi· 
m :.·atıştırmak lüzumunu hissedi . ya.klanma,, filminin bfr sahnesin· 11E:n, daha doğrusu hemen hemen 
yor ve çırılç~pla~ so~'Unup töreni de Klark Geyblin koUarı soyunan yıldızların filmlerini ge. 
yapmayr kcsın bu· emırle yasak e- ı ara•ında...... tirnıemeğe dikkat etmek hususun'da 
~i~o:. ~as~k.kor~ttsu bu törene ib1 pek uyanıktrr. E!de edilen emeğin 
tılayı gıderıcı tesır bırakmıyor. Bn boşa gitmesi ihtımalinden ~-
nun üzeıine de, yasağa karşı ge] . lamyor l 
dikleri hakyeı'.i kararile anlaşrlan lşin bir de başka cephesi var. Bu 
250 kişi, üçer sene müddetle Piyı hadise Holivud filmcileri arasın "' 
tzland denilen adaya nefyediHyoı da Duhoborzlar hakkında ilgi u .. 
lar. Bu sürgün cezası da tesirsiz yandrrımştrr. Bunların mezheple , 
kalmca, onları idareye memur o - rindeki şimdi değişen eski husu • 
!anlar, ~aşmyorlar. Sürgün teşki . siyetin bir filmde canlandırılma . 
Iatı <lircktöıi.ine giderek, yana ya ~r, yeni bir film kon~""U olarak a -
kıla durumu anlatıyor, akıl danı . ! ı kıllarına gelmiştir. Bu filmi yapar 
~ryorlar ! ken Duhoborzlardan da faydalan 

Direktör, Duhoborzlaıın sinema mayı tasarlıyorlarmış ! Bunu Bri -
nm daha ne olcluğwm bilmediklc tan ya Kolumbiyasmdaki resmi ma 
rini düşünüyor ve bir plan lmru -l kamlar, tehlikeli bir davranış diye 
yor. Adada bir sinema yaptırıyor. karşılamıştır. Film için de olsa 
Buraya ba§ta l'ıf ey Vc.st olmak ii- Duhoborzla11n yeniden soyunma -
zere en şık ve nyni zamanda kapa ~ı ve Holivuda gidince atelyelerde 
lrca giyinen yıldızlaıın rol aldık görlslerle, hani şu revülü filmler · 
hırı filmleri getiriyor. Bu filmle de adeta çırılçıplak soyunan, bo -
rin, oraya sürgün edilenlere hafta yuna baldır, bacak sallryan kızlar 
da iki defa göi'lcrilmcsi usulü ko la tanışması, acaba ciddi bir tehli 
nuluyor. Otc taraftan kadmlann ke teşkil eder mi? Belki evet, bel 
koğm~larma giyim, kuşaın v. s. tu- ki hayır! Bununla beraber, muhte 
valct işleri için gerekli ~eyler yer- mel bir tehlikenin önüne geçmek 
leştiriliyor. Bir, iki derken, kadın için, ihtiyati tedbir almağa daY . 
lar ayna karşısına geçiyor, süslen rnnılıyor ! 
meğe koyuluyor. Getirilen kapalı- Hiikfımet, Duhoboı:zlar arasına 
c:ı ve şık elhi~eleri \"Ucntlerine ~e i lr>livud filmcileıinden ve yahut 
çiri~·or, koğuşlarda lnrmı 1arrm do •dnlaıın arlamlarmdan herhan~j 
laşıyorlar. En kuvvetli tesir, Mey ·· rinin girmemesi için pek tetik ha 
Vestten geliyor. Onun giyinişini. 1 - ı. •:t etmekte, oradan gelenlere a-
omm hal ve tavrunn taklit e"diyor- ı--t.a şüpheli insanlar nazal'ilc bak. 
lar. l3ir tamftan da modeller vel ü'~ ! 
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Gönen yollarını 
tamamlamak lizım ! 

Merziforida 

Bir facia 
A lta yaşında katil, üçbuçuk 

Menderes'in kaynağında 
Evciler nahiyesini geçtikten sonra - ·· 

Bir yandan Balyaya, öte yandan Ayvalığa ... - Yol 
yapma cemiyeti - Par.ayırın yeri - Kaplıca 

yaşında maktul! 
Son posta arkadaşnnız Merzi -

fonda olan bir faciayı haber ve -
riyor: 

Bıçkıcılar • Ayazma - Alabalık 

Gönen, (Anndolodn dolaş.an genel ı 
.ıytarımızdan) - Bandırma ile Gönen 
arasında.ki şose üzerinde bozulan ) er- j 
lerin onarılması iı:in oldukça bir ça 
lışma yardır. Bir kaç yılchmberi yü
züne bakılmıyan bu şosenin bozuklu
ğundan pek çok zahmetler çekiliyor
du. Balıkesir illJaylığının bir çok iş
leri arasında bu şo eyi de düşünerek 
yaptırmasından dolayı bcr iki ilçe hal 
kı çok sc,;nmişlerdir. 

Gönen ilçesi iskele ve denizlerden 
uzak bir köşede kalmış olduğundan 
alış veriş hususunda halk o kadar 
memnun olmamaktadır. Eğer burası 
bir tarartan Balya)a, diğ<'r taraftan 
da Ayvalığa şo clcrle bağlanmış ol · 
sa şimdiki durum birdenbire dcği~e • 
cektir. Balya yolunun açılması için 
ora kaymak:ımı hay Rifat vnr kune
tile çalışmaktadır. lki ilçe halkı söz 
birliği ve iş birliği yaparak bu yolu 
başa.rabilirletse Balıkesir ili gerek 
sebze ve gerekse kaplıcalar için ha -
ranın en birinci mUşterısi olurlar. Ay 
valık yolunun yapılmasından da çok 
faydalar olacaktır. Oradan Gönene 
ze.ftinya~ı ve sabun gönderileceği gi
bi buradan da oraya sebze, kavun. knr 
puz gibi oralarda pek az lıulunan şey 
Jer gönderilecektir. Bu yollar yapıl · 
dıktan sonra b!r t<>k gidip gelmeler 
ve bJr ı;ok alış verişler olur. Uozdo -
ğan ilç~inin de durumu burası gibi 
iken oı:p Jınlkr (yol yapma cemiyeti) 
adiyle bir kurum vücude getirerek 
yedHlen yetmişe kadar canln lfaşla 
~alışını Jnr, Mul{Ja yolunu yaparak 
kendilerirti selltnetc çıkarmışlardır. 

Bal~·a - Karaaydın ilçebayı çok kıy
metli \'C ~ok mm«tffnkıyctli bir ida
re h(lamıdır. Eğer Gönen tarafından 
dıı dttun gibi <'lllr~ılmıs olsa Gönenli-. . . 
ler de nı znmnn ~onra umdul\Jarına 

erişmiş olurlar. 
Gönenin daha ziyade kfırlı f ler gö 

reb!lmcsi i<:in Sarıköy panayırının şim 

Döflliz ve altın 
kaçırıyorlarmış! 

i~mH·, gümrük muhafaza teşki
Ultr, önemli bir altın ve tlöviz ka. 

cakçılığr meydana çıkarmıştır. Son 
zimanlarôa !zmirden Filistine hic 
ret eden ınusevi zenginlerinin ser 
vetlerirti hangi vasıta ile dışaı·ıya 
çıkartlıkları güımi.ik muhafaza teş 
kilatı tarafıntlan hususi bfr ehem -
miyetle takip ediliyordu. 

Ilu arada lzmirin palamut tüc . 
carlanndan Yuda adında bir mu -
sevinin ailesile birlikte lzmirden 
Pireye hareket edeceği. ve para ka 
çıracağı muhafaza teşkilfltı tara -
{ından haber alınmıştı. 

Yuda ve beş kişilik aile efradı 
yolcu salonunda sıkı sıkıya mua · 
yene edildikten sonra vapura bin -
miş, gi.imriik muhafaza n\emurla -
n vapurda bu ailenin kamaıcısın
da ani Bir arama yapmıştır. Neti -
cede Yuaanm C"eket :ıstarları ara
sında (3175) liralık döviz ve ka -
ğrt paı·a ile bir dikiş makinesinin 
çelik yatağı ~rasınfüı (200) adet 
Türk altını bulunmuştur. 

Yuaa ve ailesi vapurdan indiri
lerek yakalanan altınlarla birlik -
te ihtisas mahkınesine verilmiş -
tir. Döviz kaçakçılığı işinden do -
layı da ayrıca asliye mahkemesin 
de muhakeme edilecektir. 

diye kadar kurulduğu ıssız yerlerden 
bnldırılarnk Gönen kasabasının ke · 
narında kurulması gerektir. Bahke -
irin kıymetli illmyı SaJim Gündoğa
ıun hu IUtfii Gönenlilerin<len esirge
memesini hiz de rica ederiz. 

Merzifon, orta mektep tarih ve 
coğrafya muallimi Hulkinin 3,5 
yaşında Attila isminde bir oğlu 
varôır. Küçük, evvelki gün karde
şi Semiha ile sokağa çıkmış ve !r 
fan mektebi önünde oynamağa 
başlnm ışlardır. 

Bu sırada yanlarına gelen kom 
şuları 6 yaşındaki Kaya her iki 
kardeşi kandırmış, üç küçük heıj 
beraöer eve girmişler, yukarı kata 
çıkmışlar, Kaya arkadaşlarını a
ğabeysinin odasına sokmuştur. 

Gönenin bugünkü önemini arttıran 
bir şey Yarsa o da kaplıcalarıdır. Bu 
kaplıcanın sıcaklık derecesi yetmiş 
sekizdir. na,·uzlnra su doldurulduk · 
an sonra ik! gün gcçmeclfkse !'Icaktan 
içine girilmek kabil olamıyor. Kap -
lıcanın ı::imdiki durumu elverişli oİ -
madığından ynnr ba"'ına dokuz gözden 
ibaret a ri hamamlar yapılmaktadır. 

Bu kışın, ) eni hamamlar bitirilecek 
ve gelerek yaza miişterilcre açılacak
tır. Bu hamamların her biri bir aile 
nin banyo alabilmesine müsait bir şe
kilde yapılmaktadır. Ust katlarında 
birer oda ile hirer salon ,·e alt katla
rında da banyolar ,.e helıllar yapıl • 
maktadır. 

lki kardeş bu yabancı odada ~l§ 
km şaşkın beklerlerken küçük Kn 
ya ağabeysinin yatağı altını aç. 

Kaz8ağıncla bıçlnlttr ve Meiıclcresin kaynağı: AyazmA. 

Hamamlnrın inşaatı epeyce iter • 
!emiştir. Belediye kalfa~ı Ser\"et a • 
dıiitla bir aelikunh bu hamamları yap 
tırmnktadır. Bu genç kalfa, bu gihi 
işlerde ,.e bil hassa betonarmede ihti 
sas· sahibi olmuştur. Kaplıcanın kira
cıları değişmi~tir, yeni kiracıların gü 
zel hizmetlerden dolayı müşteriler 

kendilerinden hoşnuttu r lar. 

Gönen sc.vimll bir kasabadır. Şifa
lı k:ı ıılıraslle suyu, ha 1·asr Ye ucuzJu 
ğu tllmrllc yaşanacak hir yerair. B. 
Melımet'in oteli ile altındaki ge1tiş 11;a 
zinosu 'e diğer kah,·cler temiz ve gil
zcldir. Çarşısı pazarı hoştur. Mahsu
ı: tı ~oktur. sebıe~i boldur. Kavun ye 
1.at·puzları meşhurdur. Ynlnız bir ku 
Suru varsa yemek l iyccek a.damnkıl . 
1ı lıir lokantaı::ı roktur. 

mış, eline geçirdiği tabançayı bir Çanakkale, (Özel aytarmıız · ı 
denbire Attilanm üzerine tutarak: dan) - Kazdağıntn güzelliklerın 

- Hadi bakalım, söyle .• Şimdi den bundan önce bir j11ektubumda 
seni vurayım mı? . Diye bağırmış- bahsetmiştim. Evciler kamunun -
hr. Semiha kardeşini kucaklamış: dan ohtz kilometre çağrımda sık 

- Attiladan ne istiyorsun? Sa çam onuanlan arasında döıt çev . 
na ne yaptı?. derneğe kalmadan resi kaz aaırımn etek tepelerile ör 
küçük K:..ı.yanm panuağı tabanca· tülü bıgkılaı·, önünde vatliyi dol -
nm tetiğine değmiş ve ateş almış- duran ve ça.ğlıyarak akan.Mende. 
tır. Çıkan kul'şun zavallı küçük At res, buranın gQıiinüşünU bir kut 
tilanm kafasına isabet etmiştir. qaha ~~lçşprjyor. Sekiz yUz -
Hadise derhal duyulmuş, evine den artık yükseklikte bU~tJna~ bu. 
kaldırılan yavn1 acılarla kıvrana. a·aşı temJz .ıuw\\§ı, uru u7~ 1 
rak 24 sa~t sonra ölmüştür. Kaya >iil?i suları, He di lenm~k~n ;c~n :iyi 
ne yaptığının farkında değilair. ~rer ... Eskitlen savaş yıllan içiı~de 
Fakat korkusundan ağlamakta"dır. buradp. bıçkı fabrikası ·vanmş; O 

3'apı clöküntiHeri heni.iz; . tluruyor. 
iş kanunu için tetkikler Buradan başlıyarak yo~ ~anıa:µıjlc 

çam ormanları içine giriyor; otuz 
kilometre kadar daha gidilince 
kaz dağının eteklerine geliniyor, 
burası ayazma, :Menderesj.n çık -
tığı yer ... Sarp, dik ve yalçın ka . 

~ 
riibe için suya sokulan el srı~ t4 
yirmi saymcıya katlar zor t1l 
yor. Daha fazlasına dayanıİJJJ! 
yor. Bu dmu ve buz gibi sU fi. 
o kadar çok olmıyaıı ve sulaı111 
rinliklerinde yaşıyan bir balık. 
(Alabalık) tıpkı baı·bunya 

gibi, fakat ondan çok iyi ve 
li... Köylü hunları özel ara ıwı 
m·lryor; bir gi.indc ancak 66-·ı-ı 
ne tutabiliyorlar. En bü~ 
yliz gram kadar olu~'or, yirtJlİ 
tanesini bir söğüt çl.ıouğ\ı 
ı·e :.S'ö ~kuıı.tşfun elli kuruşa,_ ... P,, •• ,_ 

satıyorlar. Bu bahklanıı nıii 
sıs avcıları iki i.iç ki~i .. Balıll 
S(\niz bir gün evvelden habel' 
siniz, o suretle tc~darik oıun 
Bıçkılarda kamp h.'1.tranlar 911 
balıklardan her gim bol bol~ 
fırsatım buluyorlar. 

Biitün İjyarlnr Ye buraya gelip gi
den mir.:nfirlcr bu yiizden ~ok şika -
yetçidirler. 

R. K. Cantüı-k 

Ekonomi bakanlığı iş ve işçiler 
bürosu direk-törlerinden Halük ve 
Kasım ile memleketimizde iş ka . 
nununun tatbiki için çağır.dan mü 
tehassıs Dr. Veigertten mürekkep 
bir heyet gitmiştir. 

yalardan yükselen tepelerin uney- Eceabat ilçe bayı 
dana getirdiği Yadi arasından kor ... 

Heyet vali Fazlr Güleçi ve Par

Al a ca höyük' de ti başkam Avni Doğanı ziyaret et 
ıniştir. Tecim odasına da giden 

Çok kıymetli eser!er heyet, genel sekreter Dr. Mehmet 
meydana çıkarı ldı Ali Etenle göriişmüş, kendisinden 

yapacakları incelemelere esas ol . 
Elli yıldanberi arkeoloji alim - mak üzere bazı malumat almıştır. 

leri tarafından yoklanınakta ve in Heyet tzmirde on gün kadar ka-
celenmekte bulunan Alacahöyük ı kt aca ır. 

tarihsel mıntakasında Türk tarih 
kurumu tarafından son günlerde Heyet lzmirdeki belli başlı fahri -
yapılan araştırmalar mevsim yü . kalan gezecek, işçileri i~ başında 
zünden şimdilik gelecek seneye görecektir. Bundan sonra esnaf ve 
bırakılmış ve doktor Hamit Ktış~y işçi birlikleri bürosunda i~ilerle 
ile arkeoloğ Remzi Oğuz ve arka- doğnıdan doğıı.ıya temasa geçe -
daşlaıı ilk kazılar hakkındaki ra- cek, dilekleri olup olmadığını so

porlarmı hazırlamak üzere Anka- racaktır. 
11111111ttmmntnlwıttlmmtmtıtftt ... 111Mn#ltıttlftl1MnttlftıtlııtltttadllllillllftmillmlRCm' 

raya dönmüşlerdir. 

Heyet her şeyden evvel Höyü -
kün yaşını, Höyükte kaç türlü me 
deniyet çağı geçtiğini tesbit et . 
mek istiyordu: Onun için ilk ame 
liye olarak Höyi.ikün en alçak ye -
rinde' açılan denerne hafriyat a . 
lanmda sistemli bir sondaj yap -
ınıştır. En yeni bir metodla yapı

lan sondaj Höyi.ikün en yüksek ye 
rinden 18-20 metre aşağıya kadar 
inmiştir. Uç metreye kadar Os . 
manh, Bizans, Roma dev1'İnin son 
ra birden Eti çağı yapıları ele ge 
çiıilmiş ve dört metreöen ~onra 
Eti çağının vesikalaıı, altı metre -
den sonra Pl'Oto Halli ve Kalka . 
Htik çağımn eserleri bulunmuş -
tur. Onuncu metreden aBağıda da 
muhtelif devirlere ait kültür tab~ 

kaları devam etmekle beraber top 
raktan sızarak gelen suların çok 
luğu çalışma jmkanını kaldırmiş 
tır. Fakat bütün elde edilen bu e 
serlerden Alaca Höyükteki med( 
niyetin üç bin, üç bin beş yüz yıl . 
larına kadar uzandığı tesbit edil 
miştir. Bunun Anadolu tarihi me
deniyeti bakımından büyük öne . 
mini kaydetmeğe lüzum yoktur. 
Altı buçuk ve sekiz metre derin -
liklcrde ele geçen üç büyük me -
zar bu güne kadar ön Asyada bu
lunan tarih vesikaları arasında 
birinci dereceyi işgal etmektedir · 
ler. 

Çıkarılan eserler arasında tunç, 
bakır, taş, pişmiş toprakdan va -
zolar, Kaplar, şampanya kadehle
ri, bilezikler vardır. 

kunç gürülti.ilerlc akan Menderes kaz<;ıya. ugrad.ı 
on beş metre yükseklikten <lökü . · Çanakkale, (Özel) - ~ 
!erek be~·az köpüklerle bir §erit ilçebayı Ali Riza acıklı bir ı11 
gibi uzayıp gidiyor. Çağlıy.anın nın kurbanı olmuştur. Jle~ 
b!:!~mda oturma~ icin düzlükler ,.a memleket hast..1,hanesine get ·· 
~ ~ " .. 1J11 

pılınL'j, orada oturarak bu kor - mişsc de kurtarılamamış ? 
kunç, a.yni zamanda şairane .ge tür. Çahşkan, değerli bir ılçtl 
rilniişü seyretmek, do~wnıaz bir dı. Bu ani ölümü bütün Arka 
zevk ... Bumda asıl (Ayazına) de- lan ağlatnuştu·. 
nilcn bir kaynak var, öbür sular 
gibi soğuk değil, biraz daha 1lık, 
o bölgede buranın şifalı olduğu 
ve içinde yıkaııanm dertten kur -
tulacağı inanı var, herkes geliı> 
taşlardan havuz gibi yapılan bu 
çukura giriyor, banyo yapıyor. Ka. 
yaların üzerine de renh: tenk bir 
çok bez parçalan bağlamışlar; her 

halde bu suyun (Radyoaktivitesi) 
olduğu anlaşılıyor; biz de dirilik 
ve diıiklik duyuluyor. Bu su ince
lenir ve (radyo aktivite)si anlaşı. 
lırsa hem sağlık, hem de kazanç 

bakımından burası için bir gelir 
olur. Karşıda bir buçuk metre kut 
runda ağzı açtk mağaralar va\·; 
buralaraan kı§ın ağ1z doluumncn 
sulaı,n büyiik bir tazyikle dı~an 
ya taştığını .söylüyorlar; bu sular-

\' 

la Menderes büyüyorınu~, şimdi 
bu mağaıcılar din1eniyor, hem 

boş ağzına vardık, büyük för so · 
ğu'k hava dolabı gibi 'insanı ü.~ü · -
tüy01·. Suların içimi ve soğukluğu 
yazın 35·40 derece sıcaklığı içfo -
de yiE·cklerc f ~iahlık veriyor; tec 



G ö r Ü ş 1 r 

ecip Fazılın (Tohum)u 
başka bir tohumdur 

Mütarekenin 
yıldönümü 

lngilterenin her tarafında 
törenle kutlandı 

ltalyanların ilerile
yişi devam ediyor 

Londra, 11 (A.A.) - Müta - • 

rekenin yıl dönümünü kutlulamak ZJ b l R ' J t lıa •hum ne iıpanak tohumu ı 
1 ile dereotu, ne d~ sakızkaba• 
~ecip Faz ılın bu tohumu bat
.,., tohumdur. O tohum, onun 
"1ııa bamba9ka lir feyiz.,i 

ba9ka ne ki, görüyouak hepıi ru
hun bafka ha!ka 9ekHlerde birer 
gölgesidir. Onun için öx cevhe .. 
olan ruhun karı11ında madde bir 
oyuncaktır) nazariye.ıiııi tairane 
ve feylezofane bir tekild~ ortaya 

üzere, lngilterenin her tarafında rıa eş er arar ua op .. 
büyük Britanya imparatorluğuna k •• k •ı c 

~ğlı b~tün ül~~l~rde, saat 11 de /anma uzere çe l ıyor 
bır dakıkalık sukut muhafaza et· 

en ıelip yerle9miı ve on ye
liill orada kalıp ti":'fillendikten 

Şehir Tiyatrosunun sahne • 
dütmüttür. 
~ten Tohumcunun kendisi de 
• or ki, benim piyeıim tam 
e için, yani bugün sahne tek
denilen ıeye tıpatıp uyğun ol
diye yazılmıı bir eaer değil • 
Ben, onu içimde nasıl d:>ğ • 

öylece karaladım ve u.h -
öylece verdim. Onun için be-
Pİyeıimde buıünkü tiyatrocu 
·)'le sahne i9lerin"! uymıyan 

vana ona ben kanımam. 
lcaf amda doğan bu fikri sah-

~ b1'eketi, enter~ki bilmem 
t.atamam ölçülü bir piye' di

~"1bedim. Onu, ben \lraya mü• 
ir bir 9iir diye verdim. 

~ecip F azd kendi eseri ıçın 
• e demekle beraber bence T o

n sahneye aykuı gelen bir 
)oktur. Oyunda piyes itiba
hiçbir aksaklık görmedim. 

• '-zı yerdeki har~ketaizlikler 
l>i1ea için bir kusurdan ziyade 
'beziyet yerine geçmiştir. Da
'ttafh tabirle Tohumda yalnız 
t)\.eri değil, münevver olmr 

. h.Ikı bile sıkan taraf yok gi
b: Ve bunda sahn~deki dekor· 
lt'\ikte yazıcının esere 7azı ile 
dııiu dekorların da çok teıiri 
dıt. Eğer piyesin mina cihe • 
'il anlqdmıyan ufak tef ek 

' , ·\'arsa or.u da artık hoı gör
I İt, Çünkü pir Herinin her 
lnı bütün dinliyenler olanca 

~iiyle anlaıın diye yazmaz. 
'litinin, görü9ünü~, sezitinin, 
tının kuvvetli clduğuna hiç 

• !ta olmıyan Peyami Safa idi 
bt, Tohumun birind perdesı 
i ~i~ mektep temsili, ikinci per
. •sın de bir melodram kokuı\.I 

0rdu. Ben ise ne birinci per· 
~ ~ir mektep tem~m çetniıini, 
Lıkinci pet dede bir me:od . 
llQ'tamı sezdim. Bir kere mek~ 
te..ııillerinde Maraşh Ferhat 
~bi bir tip pek kolay kolay 
."iııi ıösteremeı. Melrtep 
••rinde çok raıt!anan yurd 

. --.ı sahneleri l.aıka ... Pe -
~ S-f a belki de bu cihetten on· 

ltıektep temıiH çe!niıi ıez

hciııci perdedelci melodram 
•• -- ıelince: 

koyuyor. 
Belki tohumcunun burada ıör 

lemek istediği baf ka feyler de 
vardır. Eğer öyle ise O.lU da size 
kendi bir daha uzunboylu anlat 
sın! 

Gelelim temsil itin~: 
Ertuğrol Muhsin her rolünde 

olduğu gibi bunda d• tam okka 
dört yüz dirhem ve dört ba91 ha 
yındır bir Ferhat Beyıii. 

mİ!lİr. 
Mütarekenin yıldönümü mü · 

naıebetile Timeı diyor ki: 
"Mütarekenin hatırası, İtalya • 

mn harbi tercih etmesinden mü • 
tevellit teessürü art~ırmalıdır. t • 
talyanlann çoğu diktatörün işa. -
retlerine uygun olarak düşünmek· 
te iıeler de, Romanın kültürlü ve 
seçme tabakasından şimdiki du -
rumun endite verici telakki etme
si muhtemeldir. Bu mümtaz taba· 
ka, Habe,iıtan'ı bomba ve mit -
ralyözle medenileştirmek fikrini 
herhalde kabul etmemektedir.,, 

Yugosf avyada 

F erha.t Beyin o esrarlı ruhunu 
tamamen almı9, kend; kafasına 

tastamam kavanço etmitti. Neyre 
de o kısa rolünde liayı ribi tuta• 
mamdı. Osmanın karısını oyni -
yan kadm da sanki Osmanın iki 
türlü iztirap çeken gerçekten ka _ Hükumet - par Jamento 
rısiydi. Bazı rollerinde fevkali· gerginliği kalkıyor 
deliii geçen yükse~ arlist Galip, Belgrad, 11, (A.A.) _ Parle . 
hancı da o hancıydı. akat o hancı, mento t ı nt f · d. . . . nun op a ısının are esın e 
o hancıda daha batkalatabılır; hük. • t 1 · • • · ı · . . ·ume çeven en ıc sıyasa vazı-
Maraıın daha tahıl hır bancısı o- yet h kkı d ·kb · ~ ·· ··kü 
:abilirdi. Hele o yqu bir Anado- H"l~":.a t~l a mi ın tgozu ydor 
1 h 

. . . Uhuıne ı e par emen o arasın a. 
u ancıst sanmam kı, h3.nın ıçın• ki · ı·k k 11~ k ·· d" p 

gergın ı a tuua • uzere ır. ar 
de o kadar ayakta koııutıun. 1 t h .. k. t l"' I l 

K d ... 'lk d f (B b v• emen o u ume e aznn o an e .... \: 
en ısını ı e a ~ egın e- · t 154 ld v h 1 ··1 ....-. ') • · d d k 1 .. d .. senye o ugu a de hul\.urnet 

vı pıyeıın e o tor ·:o un e ıor· 17 v • • 

d 
.. v•• k ha ld o rey toplayacagmdan emındır. 
ugum zaman ona pe yı ım 

ve ilerde daha çok geliıerek yük- • • 
sek bir artist oıacağ1m söyledi - M uso lı nı 
iim Tal t.. tohumda Tohumcu -
nun göstermek istedigı ihtiyat za• Birkaç ay ıçinde iki eskj 
biti pek olamadı. hesabı temizlemiş olacağız. 

Kar9ısındaki büyüİ( ustası ile . 
konupn, onun, ufak tefek i9le~ne d 1 yor 
kan9an ihtiyat zabiti Talatın oy - Roma, 11 (A.A.) - ltalya 
nadıiı zabit değildir tanıyorum. kralının yıl dönümü münasebetiy· 
Ne yazık ki, ilk gördüğüm iaman le Bay Muuolini Roma Garnizo 

Asmara; 11 (A.A.) - T igre 
cephesindeki Havas ayları bildi • 
rıyor: 

"General Graziani'nin güney 
ve general Santini'nin kuzey böl· 
gelerindeki ilerleyişleri, Habeşis· 

tan ile Somali arasındaki irtibatı 

kesmekle tehdit etmektedir. Bu, 
Habeşleri Harrar' da toplanmak 
2orunda bırakacaktır. 

"PeJaritana" fırkası ile Trab • 
luslu askerlerden mürekkep tabur 
lar, güney cephesi arkasında Ouea 
Chebeli batısında ve Habetistanın 
güney doğusunda ihtiyat kuvveti 
olarak bulundurulmaktadrr. 

Kuzey cephesinde bulunan ge
neral Santini kuvvetleri, Secbcot 
yüksekliklerinde mevki alırken, 
bu kuvvetlerin sol cenahını teıkil 
eden Danakils'ler, Ouachere·Sceb 
cat bölgesinde toplanmaktadırlar. 

Amba - Alagui bölgesinde ke· 
şif uçuşları yapan ltalyan uçak • 
ları önemli Habeı kuvvetleri ve 
Dessie' de toplanmak niyetinde bu 
lundukları tahmin edilmektedir. 

General Gonture'un gayri mun 
lazam kuvvetleri, Setit nehrinin 
Omager ile Egehim arasında ve 
Sudan seddi yakınında olup No • 
gar'a giden yolun yakınında ye -
glneC\JılabUecck-noRtaımıı a~ınr! 

tır. Bu kuvvetlerin bir keşif ha • 
reketi yaptıkan sonra geri çekil • 
mek niyetinde o1maları mu~te • 
meldir. 

MAKALLEDE SÖKÜLMÜŞ BiR 
UÇAK 

kendiıinde büyük bir istidat sez . nu kuvvetlerine bir geçit törenı Asmaraı 11 (A.A.) _ Tigre 
mit olduğum Talat (Cürüm vece• yaptırmıt ve onları teftiı etmiştir. ~~~~~~~==~!!'!!!!"'l!"'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!t 
za) da da Bebeiin erindeki Dok- Geçitten sonra Venedik sarayma -
tor Talit olamadı ve crada bütün dönen İtalyan baıbakanı halka 
piyes boyunca rahmetli Alekıan - hitaben bir söylev vemı!ş ve ıöy
yanı canlandırdı. durdu idi. Fa • levinde demittir ki: 
kat dilerim ve umarım ki, kendi - "Faıizmin 14 üncü yıh baılan
sinde o ilk gördüğüm istidat ve gıcında İtalyanların malik oldu · 
cevher oldukça Tali~ berikine ğu kuvvetlerden ufak bir kısmınr 
muvaffak olacaktır. aördünüz ve takdir ettiniz. Bu 

Emin Beliiin rolü zaten o ka- kuvvetler bir tek hisle mütehassis 
darcıktı ve o, o kadarcık rolü pek- bulunmaktadırlar. Avrupada, Af 
ili yaptı. Çete reisin:fe Mahmut rikada ve her nerede lazımsa ora· 
da tamamdı. Eksiii, fazlası o da da ltalyan menfaatlerini ve şere • 
o kadar olurdu. fini müdafaaya hazırdırlar. Bir . 

lıte (Tohum) için benim dü - kaç ay içinde iki eski hesabı te · 
tüncelerim... Bakalım, Necip Fa• mizlemit olacağız ve bunun arka· 
zıl bu Tohumt!an ıo.ıra bir de sı devam edecektir.,, 
(Fidan) yazacak mı? 

Osman Cemal Kaygmz 

Fransa da 
Çocukları öldüren ve 

bogan bir ana! 

~-ki, melodramlarda o 
kıaa bir an içinde o kadar --------------
Ürperten bir mjedi man - En büyük slratos-

i ta/ya protesto 
edecek! 

Fransada Mezonsel - Sen -
Piyer köyünde bir k\dtn üç haf• 
talık bir. çocuğunu boğmak suçu 
ile hakyerine verilmi~tir Kadının 
suçu yalnız bu değildir. Daha ön· 
ce de dört çocuğunu ~çlıktan öl -
dürmüştür. O zaman hakimle r, 
kocası sarhoş, hırsız h:r adam o • 
lan, daima hapse giren bu kadı -
nın fakirliğine acıyank hafif bir 
ceza vermiıler, sonr.\ kendisini 
göz altına alarak yeni doğan ço
cuklarını elinden alm1~lar, bu su• 
retle dört çccuk kurt'lrmıılardır. 

Fakat kadm bu dokuluncu çocu -
ğunu kundağını çok hzla sıkmak 
suretiyle boğmuştur . 

() leçermi? f b . I 
'-Lneden melodram kokusu er 8 ODU 

I ac&ba orada (~lmumcu). 
O ') aı kedi meyhaneıi cina -
~ 1

, (Ekmekçi karı), dramları• 
1 • ~Jet ıahneleri'1e benziyen 

() dııl1.r? 
'-~de (Oteli o) da (Hamlet) 
c1....._ -~ ıibi melodram kokusu 
~~tir. 
..__un mevzuundan burada 
"teiz &çmaia lüzum ıörmi

tünkü birçok kimse bun 
~lıın uzadıya bahsettiler. Sc:' kadar söy~:yeyim ki, 
ll ln1h burada teylemek İ• 
':' llladde yok r:ub Yar de

, 1"ı da hiraz eskidenberi 

~ ~~~ heT varlıimi 

South • Da.kota; 11 (A.A.) -
En büyük Stratosfer balonu, bu 
sabah vahalanm19t1r. 

lngiliz zırhlıları 
Malta, 11 (A.A.) - "Ramil • 

lieı,, adlı lngiliz zırhlısı, "Reso • 
lution" zırhlısı, yerini almak üze• 
re lıkenderiyeye hareket etmi9 • 
tir. • 1 

Bir uçak düıtü 
Marsilya 11 (~.A.) - Mar • 

silya - Banelon senisini yapan 
v, içinde pilot Lemoigne, bir rad• 
yo memuru ve bir makinist bulu • 
nan bir uçak, l strea cİftnnda y~ 
re düterek·taımamile parçalanmıt 

Roma, 11 (A.A.) ·- HükUmet, 
dün akpm zecri tedbirlerin tat • 
bikine İ!tirak eden bütün memle
ketlerdeki diplomat~k mümessil . 
lerine zecri tedbirler aleyhinde u• 
zun bir protesto notası yollamış -
ltr. Notanın metni b11rada yarm 
netredilecektir. 

Kendisini ele geçtren jandar -
maların sorğusuna şu cevabı ver 
mit tir: 

- Kimbilir, belki bilmiyerek 
kundağı ziyade sıkmışım. 

Eşya navlunlarında - Bu çocuğun ölme•İni istedi-
ğinizi kimseye söylemediniz ·ni? 

yüzde on tenzilat 
- Evet, kocama söyledim. 

Ankara, 11 (A.A.) - Kömür Çünkü yeniden hapte gidiyordu. 
fiyatlarında yapılan 130 kuruş · Açlıktan ölmekten ise .. 
luk tenzilattan deniz yolları ve ---------- ---
vapurculuk sosyetesi eşya ve na~ 
lun tarifeleri üzıerine: yapa.ca8ı tE:· 
sirin derecesini inceleyen ekono· 
mi bakanlığı timdilik bu tarifele
rin efya navlunları k1'mmda yüz 

nzilit a ılma11nı ve bu 

idarelerin ellerinde bulunan ve 
e:ski fiyatla satın ahnmıt olan kö . 
mürleri göz önüne al.u·ak bu ten
zilatın bir sonk anun t:ıri hindcn i
t~baren vauıl ıımsını tensio etmiş I 
lır. 

cephesin'deki Havas aytarı bildiri . 
yor: 

Haber verildiğine göre, İtalyan 
uçakları Amba · Alagui yakının • 
da bulunan Snint - Michail'de top 
!anmakta olan takbiren 1.000 ki • 
şilik bir Habeş kuvveti , ve güney 
istikametine kamp kurmuş olan 
düıman kıtaları görmüılerdir. 

Togora bölgesi köylerinde de 
Habeş kuvvetleri bulunmaktadır. 

Uçaklar, Achenighi gölü etrafın· 
da hiç bir süel hareket gör • 
memi,Ierd İr. 

ltalyanlar, Makalle içinde bir 
depoda sökülmüş bir uçak bulmuı 
lardır. 

1T AL YANLAR ANT ALO'YU 
ALDILAR 

Adisababa; 11 (A.A.) - Reu· 
ter ajansı aytan bildiriyor: 

Gayri resmi bir kaynaktan öğ· 
rendiğine göre, kuzey ve güney 
cephelerindeki Habeş kuvvetleri 
tamamile geri çekilmektedir. 

Söylendiğine göre, ltalyanlar, 
Makallenin güneyinde bulunan 
Antalo'yu almışlar, ve ltnlyan fa· 
al kolları Dagabour kuzeyine ka· 
dar gelerek Dpidjiga'ya doğru i· 
lerlemeğe ba§lamışlardır. 

HABEŞ KUVVETLERİNiN MA· 
NCVtVATI ÇOK YOKS I:l<. 

Adisababa; 11 (A.A.) - Hu· 
vas ajansı aytarı bildiriyor: 

Dün yaya olarak Tembien'den 
buraya gelen Tigreli bir din ada -
mr, İtalyan uçaklannın Tembien 
üzerinde mutat keıif uçuıları yap· 
tıklarım, fakat top seslerinin en • 
der olarak duyulduğunu söylemi§ 
ve ıunları ilave etmiıtir: 

"Önemli Habe§ kuvvetleri, 
Tembien etrafında, düşman uçak .. 
ları tarafından görülmemek için 
büyük gruplara ayrılmak suretile 
mevki almıt bulunmaktadırlar. 

Bu kuvvetler taktiği, kalaba • 
lık bir ordu tetkil etmeyip, mevzii 
çarpı,malara giriıecek olan dağı• 
mk gruplar halinde kalmaktadır. 

Tigre cephesinden Tembien'e 
bir çok yaralı gelmiıtir. Bunlar 
içinde epeyce ölü bulunduğunu 

söylemektedirler. 
T embien bölgesindeki Habeı 

şefleri, İtalyan kuvvetleri ile Ç&l' • 

pıfmaya hazırlanmaktadırlar. Ol· 
kenin pek dar olan tabii istihsa • 
latı ile yaşıyan Habeş kuvvetleri -
nin maneviyatı çok yüksektir. 

Tembiendeki sivil ahalinin ço • 
ğu güney istikametinde hicret et • 
mişlerdir. 

Ras Gouksa'nın herkesçe ma .. 
lum olan ihanetine hiç kimse ö • 
nem vermemektedir. 

Roma, 11 (A.A.) - Reuter a· 
jansı aytarı bildiriyor: 

Sasahaneh•in işgali henüz rea· 
men teyit edilmemiştir. Fakat, 
Mogadiscio'dan gelen bir telgrafa 
göre, İtalyan keşif kollan Saaa -
haneh ötesinde bulunan Doıa • 
bour civarına varmıtlardır. 

ISVEÇ KIZILHAÇI 

Cihuti, 11 (A.A.} - la-.~ Kf.' 
zılhaçı tarafından Habe~istana 

cönderilen bir heyet, 25 tonluk le· 
vazım ve bir çok hasa arabası ile 
bura a elmi tir. 



Ziraat işçileri için de 
kanun hazırlanıyor 

Yurdumuzu demir 
ağlarla örüyoruz 

((Jıtyanı I incide) 

Uzak Doğuda Perde 
Açılıyor mu? 

Ekonomi bakanlığı iş bürosu zı 
raat i!Çilerinin de vaziyetini ince
lemektedir. 

Öğrendiğimize göre, ziraat işç~ 
le?i hakkında bir it kanunu çıka
nlacaktır. Türkiyede ziraat işçil~ 
ri end49bi i!Çilerden daha fazla· 
dır. Bilhassa Adana, ziraat iıçile 
ı-inin toplu bulunduğu bir yerdir. 

Kanun toprak ıahiplerile, zira · 
lt i!çileri araımda bir ahenk temin 
edecektir. 

925 senesinde Adanada topla . 
nan pp.mukçuluk kon,grasmda, a
melenin vaziyeti etraf mda dikka
te değa.r müzakere olmu§tur. 

O zaman Adana valisi bulunan 
Bay Hilmi, ziraat amelesinin baya 
tına dair yazdrğı bir raporda, bu 
meseleye ehemmiyetli bir ıurette 
temas etmi§tir. Bay Hilıninin ra -
poruna göre, ziraat amelesile, t.Gp 

rak sahipleri arasındaki i~ müna. 
aebetleJLi, pek İptidai makamlaTa 
istinat etmektedir. l~ verenle iş "· 
lan arasında elçi başı diye mü~a · 
va1Jıtlar vardır. 

Raporda bu mutavassrtların fe 
na rol oynadığından ame!enin ha!: 
kını yediklerinden bahsedilmek · 
tedir. 

Kongrada, ba~ta sıhhiye müc!üril 
obnak üzere muayyen murahha.9. 
lar amelenin bu vaziyetine n.iha • 
yet vermeleri için birçok met~r? . 

ler yapmışlardır. Bu metalipler iş 
kanunu çıkacağı zaman, gözönün 
de tutulmasına talik edilmittir. 

Bundan ba.,ka Ankarada 929 
aenesinde toplanan ziraat kongre• 
sinde de amelenin vaziyeti görü • 
şülmüttür. Bu arada söz alan ba· 
zı murahhaslar, bazı amelenin pa· 
ra alıp, it görmeden, tarladan sa· 
VUftuğunu da söylemiıtir. 

Netice itibarile, görülüyor ki, 
ziraat işçileri içim ortada bir ka· 
nun bulunmamaıı, hem ziraat İ! • 
çilerini, hem de toprak ıahipleri· 
ni memnun edemiyor. Her iki sı· 
nıf arasında bir ahenk temin et • 
mek vazifesi devlete dü~mekte • 
dir. İ§ bürosu, pek yerinde olarak 
bu meseleye ehemmiyet ve:mek · 
tedir. 

Alakadarların ileri sürdükleri· 
ne göre, yeni çıkacak ziraat işçi • 
Ieri kanununda, her §erden ~vvel 
elci batı denilen mutavaasıtla:nn 
ortadan kalkması lazımdır. Her 
ye:::-cle olduğu gibi, işçi tedarik et· 
mek istiyen toprak sahipleri, iş 
bürolarına müracaat etmelidir. Kö 
yünden kalkıp, §ehjre iş aramak 
için ge!en i!sizlerin ili: başvura • 
cağı yer, bu iş bürcnuduT, bu leş • 
ki!at sayesinde i~sizlere aldanma· 
c!an ve ~ef alet çekmeden kolay • 
ca iş bukbilirler. 

kette kömür ihtiyacı büyük bir 
emniyet altına alınmış olacağı gibi,. 
diğer taraftan kömür istihWti ar
tacağı için memleket dalıilinde kö 
mür kullanmak suretile onnan tah 
ribatının da süratle önüne geçil . 
miş olacaktı. 

Bugün kömür havzasına varan 
ilk demir yolumuz, 1rmak-Filyos 
hattı bitmiş bulunuyor. 

Bu hattın 104 kilomerelik olan 
trmak-Çankın ve 135,6 kilometre 
lik Filyos-Eskipar.ar kısmı evvel . 
ki seneleı·de ta.ınamlarunrş ve iş . 
letmeye aç.ılmrştr. 

Iki parça arasında 151 kilomet. 
relik bir kısım kalmıştı. Son ay i -
çinde bu parça da tamamlanmış, 
hat tam verimli bir hale geldiği gi 
bi bu suretle memleketin birçok 
feyizli ve çalışkan kasabalan; ba.ş 
tan aşağı demir yoluna kavuşmuş 
tur. 

Bugün açılına töreni yapilacal~ 
olan lnnak.Filyos hattının Çankı-
11-Eski pazar kısmı ~erinde çok 
sarp inşaat bakımmda.ı\ c;ok mas. 
raflr mmtakalar \:~ı:dtr. Yeni de -
mir yollammz Uzeıind~ yapılan 
tonellerin en u.~u olan 3440 met 
relik Batı beti tuneli bu mıntaka· 
dadır; ve hat üzerinde teknik ba
kmundan hakikaten kiymetli bir 
çok köprü ve viyadüklerle diğer 
birçok demir imalatı da bulunmak 
t.adır. 

. . . J.!ıld." Ct1st!J(lm Birincide) yanın ceva.hmı ~·-1 

bulunma.ar ihtimalinden bahs~di ret etmektedirler. ~ 
liyor. 1932 Şapei iatitisir.ın teker· Tokyo, 11 (Özel) - l~ 
rüründen korkan halk Şapei'..Jsn jansmm bildirdiiine. ,are 
akın halinde arsıulusal imtiyaz). Dı~ işleri nazırt miifarir~ 
bölg~e gelmektedir. su fngilterenin Çinlilere 

Londra, l 1 (A.A.) - t.Jzak istikı·azdan dolayı çıkacak 
Doğudaki yeni hadiselerin lngiliz mesuliyeti de alması ~c&P 
çevenlerinde uyandır-hc:1ı endu;e söylemittir. 
yi mevzuu bahseden Daily Ex . Japon maliye nazırı aı• · 
presa gazetesi, ln11iltere ile Ame . kar§ı lngilter~rin bu ha ~,.ı.; 
rikanın Uzak Şarkta :oplu h~re Cinde mali ve iktis.adi ~· 
ket etmelerini tavsiye etmekte ve ;lduğu gösterdiğini ve A ~ 
şunları yazmaktadır: daki karıfık ahYal içinde ;J. 

"Japonya. lngiliz Jt'nannıast· Şarkta büyük menhat!er 
n~n başlı:a yerde moş~u! olJuğu ettiğini söylemitlir. ,J 
bır ırrada harekete if !Çmiştir v~ ş. r ç. d k . k attı , 
bu ıuretle bizi ani bir durum kar· ıma l ın e l ti} ~ 
şı11oda bırakmıthr. Şanghay, 11 (Ozo!) - ~ 

Hido Makayama'yı öldüTen ta• hay Mayhiçi sazeteai bir / 
banca seai, bütün dünyada akisler kaynajından aldığı "labl" ~ 
uyandırabilir. lngilte ·e ve A:.a:eri· Japon hükUıneti ile Şimall .... 
ka, Japonyaya ihtarda bulunmalı ki kıyuı baatmnak filı;tind~ ~ 
ve tam bir beraberlikle hare)cet et· Japonlar ŞimaJi Çind.ki • 
melidirler. lapçıların hard<ih Ja,,~ıart'~ 

INGILTERENlN ÇiNE PARA tisadi ve mali m~ııfaaılrr.iO'~-
VERMESl JAPONLARI olduğundan bu harekit.a ~i' 

KIZDIRDI hammül etmek niyetit!cle d 
mitlar. ..d 

Tokyo, 11 (Özel) - l?ütün Ja• 1 EN "'INL~• 
Pon crazeteleri bilhau~ T okio Ati TEVK F EDiL '.r 'Vl 

• Londra, 11 (Öze ) - ·";.il 
Şimbun gazeteıi, Fölki~er Beo · Herald,, gazeteıinin ı>eiı~ 
bahter gazetesinin ayt~lTınm bil · aytarmın bildirdiğinf! ı~~ ' 
dirdiğine göre> lngilterenin Ja · h • J h k · ükUmet1, apon ü üıncıoki ~~ 

zuıu üzerıne ımG.11 tn 

Gebe kadın idrarı 
ve gen "!İk 

Bugün Cumuriyetin on ikinci yıl 
dönümünden sonra gelen ilk sone 
içerisinde bitn~ olan lnnak-Fil · 
yos hattının, memleketin baymdn: 
lık cihetinden büyük bir ehemmi . 
yeti vardi:r. Bu hat yalmz kömür 

ponyaya haber verma~aizin Çinli- · ş· _ , .. ç· ;! 
fere yapt•ğı iat.ikrazd3n bahset · h d k k ' dat ,.~ 
mekte ve İngiltere ha~tkında Tok nu imaye e en rr ~a ~ 

yi tevkif etıniftir. Bunlar·" ~ 
yoda verdiği ıözünü hoıduğun · d" ı tl b'tl ~! ıp oma ar, za ı er vtt : 1" 
dan dolayı da. §iddei.li bir Hsan OniYeuitui profeıöneri .,....
kullanınaktadırlat. maktadır. / 

Gazeteler i:eitli - Roas ile ya· Çin zabıtuı dana 1JJ 
(tJıtyaıu. Birincid~) 

K&d'ı:nlarda. ay başından kesilin · 
ceye kadar faaliyette bulunan 0-
vür guddeleri, kadm 40 yaşını 

ge~tikten sonra faaliyetten kalır. 
Bu vakit kadın vücudündeki hor · 
mun azalmıştır, demektir. 
Bundan sonra kadın uzviyeti ih -
iyarlamağa başlar. ı 

Gebe kadm idrarının farelere 
zerki sonucunda fare yumurtalık 
lanna kan hücum ederek canlan · 
ruğI ve faaliyete geldiğini görii -
yoruz. Bu1 idrarm vücude tenasül 
hormunu vermesidir. Binaenalevh . .. 
sönmüş veya sönmek üzere buhur 
muş insan tenasül uzuvlarının da 
ayni ilaçla canlandınlmasr müm -
kilndür. Bizim kullanmakta oldu · 
ğumuz ilaçlar dişi ve erkek hay · 
van. yumurtacıklanndan alınarak 
filtre edilip ampullere konan ilaç· 
lardır. Ay başından kesilmeğc 
yüz tutan, sinir buhranları ve a · 
normal haller geçirenlere bu hor 
munn veriyoruz, bu suretle dişi -
nin yumurtalıklarını tenbih edi · 
yoruz. Bu yalnız kadınlarda de · 
ğiJ erkeklerde de Ya.kidir. Hatta 
erkek hayvandan alman hommn 
hazan kadma. ızerkedihnektedir. 

Gebe kadm idrarının yapılan tec· 
rübelerde görülen hayatiyeti, ka • 
dınm gebe olduğu vakit şifalı te · 
sirleri bulunan hormunun idrara 
karışmaSI sonucu olacakttr. Bina
enaleyh gebe karlın idrarından ya 
prlan serumun ihtiyarlarda şifalI 
tesirleri görüleceği umulur. Yal · 
nrz bu serumun göğüs anjinine, 
kansere, tıkanıklığa ne derece mü· 
essir olduğu hakkında bir şey söy· 
1iyemem.,, 

Doktor Bay A. Siiheyl Ünver 
fikirlerlnl ıöy)e anlatnu!tır: 

- tdrarm farelere tecrübe~i u· 
sulil oldukça eskidir, ve bir çok 
d°"1un klinfklerinde belik ile 

' yoluna doğru u1.a.nan bir bölüm ol 
uğraşan hekimler gebeliği ilk ay· mak itibarile değil, ana şebekeden pılan anlatmada. Çin\\ m'91i mua · namh adamları levkii e.J 

veneti için her halde iki hü~me- ÇINLILER 81R JAPı>N ~-~& 
tin yani Japonya ve lngilterenin ZASINI PARÇAL~IJl~ 
hirlqmeıi Jiz1m gelcli~ini1 halbu- Şanghay, 12 (Öze;) ..- . • 
ki lngilterenin Japonvanın arka · Ajanıının aytaı mm bild' 
Slnda Çine istikrazda bulunarak göre, dün burada bir Ja~..AJ 
sözünü tutmad1ğmı, fncıiltere hü~ len m&iazuına Çinlilei biiP". 
kiimeti Japonyanın l.ondra &efiri derek büti.in camehi.111.a.•ı 
Oriotiye Çine yaptla\;<t.\( iıtirar. i lar ve rnağazum1, m.Jla1'• 
ç.in malumat vermi1ıe de Japon - etmi1lerdir. 

Jarda teşhis için ara51ra farelere gelen trenleri Filyosa kadar gö -
bu gibi zerklerlc meşgul olmuş • türmsi itibarile de mühimdir. Bu 
tur. Gebe kadın idran üzerinde suretle Cunıuriyet hükumetimizin 
tecrüb3ler eskiden vardı. Eski düşündüğü ve on senedenberi tat. 
l\Iısırhlar gebeliğin teşhisi için şu bik sahasına. koymak için çalıştı • 
usule müracaat ederlerdi: Gebe ğt ideallerden birisi daha hakika • 
olduğu şüpheli olan kadın arpa te çıkmış ve Akderıiz ile Karade • 
ile dolu ihi kaba idrar ettrilirdıi. niz bir kere daha birbirine bağ . 
Eğer her iki kaptaki arpalar filiz- Ianmx.~ hulunmakta.dxr. 1936 ve 
lenmeğe haşlarsa kadın gebe iti· 1937 seneleri içinde Filyos hattı-----~--...------,,..-------------....... ----
har olunurdu. Eğer yalnız bunlar· run Zonguldak \Te Er"Cğliye doğru 1 r a k T u·· r k ı· y e 
dan biri filizlenirse kadın gebe i· uzanıp a~lmaya başlanla.Sile Ana V e 
ti bar olunmazdı. Bundan başka dolunun kömür havzalarındalti . ----· 
gene Mınrhlar kadının karnında· bayındırlık faaliyeti bitmiş ve s· "' k t .. · k• d } d 
ki çocuğun krz; mı, erkek mi oldu· yurd tam bir emniyetJe beraber ır Jra gaze esı ı l ev et arasın 
gu.. nu da anlamak i""in ufak bir 0 ktisadt b" .,; ... am altın d al b k b 
kaba arpa, bir diğerlne buğday ~ış bulu:~. a a m- Ü yü ağlardan bahsediyor 
koyarlar, eğer buğday filizlenirse Diğer taraftan Sivas-Erzurum .. 4'ı 
kız, aksi takdirde erkek olacağına hattı inşaatı da büyük bir gayret- Baidatta çıkan (El Irak) ga • ğunu anlatıyor, Atatürk'if ~ 
kanaat getirirlerdi. Bu tecriibe le sona erdirilmek iizeredir. zeteai cumuriyet mayramrmız mü aek eserlerini birer bi..- 1, '1' 
aynen Amasya.da da halk tarafm· Bu sene inşaat ve ı;ay döşenme nascbetilc yazdığı bir başyazıda ve daha ıonra yaztıına tlf1 . J 
<lan tekrar olunmu~tur. FıSki Mısır faaliyeti devam etmiş olan ınmtq dost Türk \ılusu ile Irak ulusunun vam ediyor: ,,.; 
itikadının aynidfr. kalarrn uzunlukları şöyledir: ·'Bütün Araplar, bil~ kom§ulukta mütterck tarih, müş • ı. d 

İdrardan tedavi nıaksadile bir Diyarbekir hattında Yolratı-Di lılar hiçbir vakit Tür• 
k dd 1 l · .., · terek m<" .... 11fAatlerle bağlı oldukları d ı -att ço ma c er ayrı mış \'e tecrit · yarbekir 160, trmak-Filyos, Çan • an ayrı mamıf, vo ıvıır--

beler edilmiştir. Aşılar yapılmış • kın-Eski pazar 151, Filyos.Zon n\', yakın !arkta barı§r aağJamlıyan ler iki mHld arasındaki 
tır. Fakat halen bu şekilde gernlı: guldak 65, l\Ialatya.Çetinkaya 90, mit.kların bu mijnaıebetleri kat bağları gev§etcmeıni9tlr~., 
teşhis Ye tedavi için bu usule çok Sivas·Erzunıın ı 77

1 
Aydrn-Kanı kat kuvvetlendireceğini 3Öyledik · Irak, TüTkiyenin _.41 

müracaat olunmuyor. tcrar zerki· koyu 113, Balrrz·Bordor 24, Bo .. ten aonra hvgünkü Türkiyenin ye· mütkül zamanlarında ~ 
yatının toksik sonuçlar verdiği ce zanöni.i-bparta 14. nilenıne, yijkseJme nümunesi oldu teveccüh ve muhabbeti ~ 
malCımdur. Bu gibi bulunan mad· Bu suretle 1935 yılt içerisinde yacaktır. Türk, lrakln ~ 
deler evvel ha'"'"•anlarda tecru .. be ilim ndamlan l\alıul ettiği halde· ·ık t y n ldu " hu~ " · ikmal edilen demir yollam:ınzın 1 anı a 0 

Oıllnur Ve Onlardan aıınall netl·ce· bu herke$C tatb1·k edilir bir \':tzi - t f d 1ri ..-
tulii 754 kiJometreyi bulnıaktadrr. ara araam a 

lere göre insanlara tatbik edilme· yete ginnemiştir. dostluğun temelini .al .~ 
si düşünülür. Fakat bir kaç hay· Diyarıbekir hattı Bu aşı hakkınd~ gaıctcıfrı;de dı. ~~ 
vana bu tecrübeyi yaptrktan son· Ankara, 11, (Te.lefonla) -- lr - n~rolunan bfr kaç müşahede bır Türkiycnin ulutal --~ 
ra hir kaç insanda da iyi netice a· ınak-Fil~·os hattından sonra·Diyar nun bütün <liinyaca tatbik ohm - ve ıarkın kahramanı A~~ 
lmmasr ile bu usuli.in hakikaten bckir hattının açılma töreni yapı - masına bir sebep t~şkil edemez. lam1arrz. Kalpleri"!;.. Jti 'J 
parlak olduğu iddia olunamaz. lac.aktır. Bu töreni Başbakan ls . Bunun nümunesi elde olunur da rımı• dost Türk 111111~~·~ 
Zira yüzlerce insan üzerinde bu met tnönünün açması muhtemel - hakikat bu zikrolunan şifa bahş ederek ıamimiyet v•,. -~ 
tecrübeleri tekrar ile alman nefr gir. neticeleri burada da veriyorsa hu nuyor. Atatiirkün devl.t _,.;~ 
ceye istinat edilerek söz söylemek mml hakkında bir miilahaza C(!r - ile Kral Gazinin d_.;.ı ~ 

I~~ en doğru harekettir. Avrupada dilmediği soruşturulur. Zira baş - meyan oluna.bilir. tlmi mecmua · arasında prkm eyi flj' -

bulunmuş bu gibi maddelerin nü- ka memleketlP,rde yapılan tecrü · larda. ve ilmi cemiyetlerde bu usu· lerinin ilerlemesi '!'1' ıtl,,t' 
müne1eri bu işlerle il~li olan ser heler bunlan tekrar etmek istiyen !ün istinıale değer olduğuna dair hislerle, en kuvveth ~,,. 
vislere d-a~11ır ve a~rni neticenin yerlerde ayni neticeyi vermiyebi · tehliğlcr ve mü~cd1e"delere calıa pan kalplerd4t'1 bir ki 
onlar tarafından da elde edilip e· lir. Voronof apmm eŞ88DU bütün henüz tesadüf olunamamJttır•u mittir·u 

1 



Dünkü Keşiôede Kazanan Numaralar 
Eminönünde Tekkollu Cemal gişesi listemizin gösterdiği 

mük8.fatları derhal verecektir. 

No. 
50 
6S 

ı21 
l .. ? ;>., 

159 
360 
408 
531 
559 
638 
647 
658 
682 
715 
787 
916 
ıoo2 

30 
62 
87 
89 

1112 
ıı, 

ısa 
164 
276 
885 
442 
531 
639 
58T 
589 
649 
689 
'102 
79« 

2061 
ısı 
191 
197 
257 
278 
~ 
330 
365 

!?.tos 
433 
465 
473 
502 
60t 
781 
7 3 
797 
S42 
ıı 

02? 
97;; 
~029 
~ 

Lira 

50 
BO 
50 

100 
50 
50 
30 
50 
50 
50 
50 
3-

500 
150 

50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 

100 
100 
30 
8-0 
50 
30 

150 
500 
30 
50 
50 
80 
50 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
50 
50 
!iO 

150 
150 

~~ı 30 
soı 
50' 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
50 

150 
30 
30 
50 

• 100 
30 
50 
3Ö 
30 
30 
50 
50 
5() 

30 
50 

150 
3<1 
30 
6() 
5o 
30 
30 
50 

100 

No. 

55 
93 

157 
lM 
221 
245 
250 
303 
330 
486 
491 
515 
~ 

4662 
663 
693 
775 
798 
986 

5067 
70 

115 
120 
120 
313 
452 
497 
;;so 
626 
666 
679 
761 
796 
959 
9 6 

6025 
34 
40 

119 
6121 

2.10 
254 
411 
426 
418 
4$5 
4~7 
612 
n.~ 
813 
834 
8-1-0 
8t5 
'48 

911 
'7061 

131 
267 
421 
418 
436 
518 
~:)1 

571 
7l">.'l9 
769 
789 
824 
su 
$89 
896' 
910 
912 
929 

8.110 
:ısı 
!l;)() 

379 
460 
f>51 
l.>51 

Lira No. 

150 579 
~ 599 
50 614 
80 626 
50 640 
30 650 
30 759 
50 908 
50 979 
50 9092 
50 99 
50 156 
50 224. 

150 329 
50 46S 
30 480 
50 583 
50 663 
301 711 
30 '731 
501 lli 50

1 849 50
1 876 50 889 50
1 928 ao 970 

500 998 
ao 10068 
30

1 76 30 
30 39-1 

403 
1~ 455 
100 10463 
30 531 
60 598 
50 698 

778 50 
500 793 
30 823 
30 914 
:JO 962 
50 11020 
@) 22 
30 66 
ıoo 1 • :; 
501 H!l 
;;o ı ıso 
30 272 

100 :n:ı 
50 399 
30 414 

1!'10 515 
50 :l36 
30 563 

100 mo 
50 11;)88 
pO 6.30 
!iO 667 

150 7:l2 
30 SM 
50 910 
30 926 

100 979 
l:JO 12:105 

50 65 
30 143 

100 :n1 
50 328 

150 374 
30 376 
50 4:18 
30 !130 
3Q f>47 
30 M9 
30 1 :t6:) 
30 !'172 
50 562 
30 678 
50 764 
50 766 

Lira No. 

100 811 
500 8" 
100 866 
500 916 
30 985 

150 13035 
50 62 
50 75 

150 118 
100 19S 

30 205 
5000 215 

30 223 
50 26l 
30 295 
30 soa 
30 309 
30 320 
30 32:l 

150 33.? 
30 35~ 
50 432 
30 1168 
30 538 

600 570 
50 591 
50 609 

100 670 
50 705 

100 730 
30 13834 
50 859 
50 919 
50 936 
00 959 
50 14090 
50 153 
30 164 
:m ı 2 
50 290 
30 313 
:5() :ıı.ı 
50 !151 

1030001 378 416 
ao 436 
5(1 1177 

ıooı 521 
30 530 

100 575 
30 916 
30 921 
50 939 

100 15151 
50 2.ı2 

"'fJO ~1 

50 319 
30 324 
30 337 
30 1 4.34 
50 444 
50 5.17 
so sıı 

100 662 
150 66' 
30 680 
50 695 
50 703 
30 R39 

150 903 
30 9;"'l8 
30 986 
30 16012 
50 16 
50 120 
30 126 
50 242 
30 313 
50 Hl32t 
:Jo :l.11 
30 36' 

Lira No. 

so 386 
30 391 
50 444 
30 461 
30 489 
30 492 
so 587 
30 693 
50 695 
50 701 
50 752 

ıoo 110 
50 851 
30 17160 
50 239 

500 308 
so 337 
50 376 
50 440 
50 455 
30 456 
30 555 
30 579 
50 17663 
30 671 

150 698 
30 718 
50 T68 
50 827 
30 S39 
50 853 
50 887 

100 928 
30 18006 
30 11 
30 95 
30 294 
50 344 
50 !:l74 
50 ~5 
30 1151 
30 .168 
30 ~ 
50 550 
50 601 
50 693 
30 TOS 
30 7M 
90 956 
50 19002 
50 86 
30 105 
50 132 
ao 3os 
50 417 

'100 ~ 

30 533 
50 581 
30 583 

150 642 
30 734 
50 792 
50 900 
30 908 
50 929 
50 !l62 

100 0000.1\ 
50 10 
30 28 

100 191 
50 23:l 
50 379 
50 416 
50 647 
30 446 
50 484 
30 !'>70 
30,20&!.'l 

100 7Hi 
50 SJ9 
501 871 

Alman bayan 
tt tCJcukları terbiye ynhut ev idare 
~ ttı~ için derhal iş arıyor. İyi bon 
•dnı.,leri vardır. Lutfen aşağıdaki 

#9- Dün ve Yarın -
Tercüme külliyatının 4 üncü 

serisi tamamlandı 

l'esı Yaun1z. 

~ • ., Posta ktltuau 2032 Jstanbul 

ke latflllbul aaliye birinci hukuk mah· 
~ilden: 

Birinci taksit 220 diğerleri 
ayda 100 kuruş 

31 Raıin Ahmet Reıit 
32 Ariı'.o Metafizik Hilmi Ziya 
33 lakender Haydar Rifat 
34 Kadın ve 50.ıyaliztn Sabiha 

35 Demokrit 
36 Dinler Tarihi 
37 Filozofi ve ıan'at 
38 Etika 
39 Heraklit 
40 Ruhi mucizeler 

Zekeriya 
Haydar Rif 
Hilmi Ömer 
Suud Kemal 

Ağaoilu 

Haydar Rif at 
Cemil Sena 

"e~~~adolu Kontuan Limitet şirketi 
~liğ·· l l.tercan ile lstanbol tfttün güm 
''tıdu 17 numarada Yani Boyacis ara
'lli a açılan 268 Ura 54 kuruşun t.alı
tıın talebine mütedair bulunan dava
leyhf'ri muhakemesinde: Müddaa • 
ltıı erden Yani Boy:ıcise tebliği muk 
ka:ttı gıyap kararının mumaileyhin i . 
u. ~~tgahının meçhuliyetl hasebile 11. 
filta • l<. nun 141 inci maddesine tev
liğinn cevap vermek uzere illnen teb-
~tel ve muhakemenin de 24-1-36 Mutlaka alınız ve okuyunuz 

Lira No. 

50 884 
50 S90 
30 21226 
~ 250 
50 299 
30 410 
50 421 
30 437 
30 530 

100 55' 
30 602 
50 630 
30 &il 
so 691 
30 697 
30 '131 
50 843 
30 856 
50 915 
30 985 
50 22060 
50 92 
50 96 

100 152 
50 222 
50 230 
50 230 
30 Z'14 
~o 2so 
50 313 
50 349 
50 387 
30 407 
r>o 540 
so 633 
30 688 
50 761 
30 790 
50 820 

150 854 
50 881 
50 906 
60 911 
50 943 
30 960 
30 967 
30 983 

100 23006 
30 23013 
60 31 
so 54 
50 73 

150 89 
30 101 

ıgg ın 
50 295 
30 413 
30 433 

100 468 
500 578 
30 671 
50 721 
30 7~ 

r>oo 572 
30 747 
30 762 
50 su 

100 8Z1 
30 921 
30 9:>8 
50 24l:l2 
30 153 

500 197 
30 198 
30 2.89 
30 362 

50124!>25 
50 62.l 
30 718 
50 729 

;Ura No. 

50 731 
30 25016 
GO 46 
50 49 
30 76 

100 94 
50 149 
50 2rl 
50 307 
ti() 321 
50 852 
30 465 
30 48.5 
30 489 
30 490 
50 5M 
30 633 

150 830 
50 835 
30 839 
60 860 
30 85' 
30 25858 
50 867 

100 887 
500 890 
500 990 
30 26108 
60 120 
30 135 
30 153 
So 192 
60 210 
50 314 
80 362 
50 373 
50 405 
30 470 
30 5M 
50 673 
30 733 
30 743 
30 780 

100 785 
100 789 
50 803 
50 'n077 
50 120 
30 189 
80 193 
30 39' 
15() 397 
80 ıroı 
50 467 

~ ~u 
500 602 
30 873 
30 895 

100 995 
30 28048 

500 " 
150 309 

50 371 
50 468 
50 :iO:l 
30 '734 
30 9M 
50 2899-i 
50 2902'l 
30 38 
30 42 
30 156 
30 2';)7 
50 ~00 
50 :l71 

100 441 
nO 718 

25000 920 
50 9:1!) 
50 997 

Lira 

50 
oOO 
50 
50 
60 
50 
50 
50 
50 

100 
50 
50 
30 
30 

100 
50 
50 
50 
50 
60 
30 
60 
30 
50 

100 
30 

'0000 
30 
60 

1000 
100 

50 
30 

100 
150 
30 
30 
50 
30 
30 
60 
50 
30 
80 
30 
IO 
ıo 
30 
so 
ao 
80 

100 
80 
50 

" 100 
go 
30 
50 
so 
50 

150 
50 
50 

500 
500 
50 
50 
ı;o 

50 
50 

100 
100 

50 
50 
50 
50 
50 
!JO 
50 

1 Fransızcayı 

BfHlillm öireniniz 
1 - l\fedodu esa..c;en pratiktir. 
2 - Her öğrenilen dil için imtihan 

dan sonra bir diploma. 
3 - Her sene yapılacak müsabaka 

ile Pari.ste 3 !lene bedava okuma. 
4 - Talebelere hususi tnrif eler. 
5 - Tediyatta kolaylık. 
Geliniz parasız bir tecrUbe dersi 

alınız. ~ayıtlar açıktır. 

İstanbul: 373, l-;tiklil cadde.o;ıi. 
Ankara: Kıonya caddesi. 

OSM'Z\NLl BANKASI 

t LAN 

dıı~ 4 de talikine karar verilmiş ol- latanbul • Ankara caddesi 
Ye~nfüın mumaileyh Yani Boyacis .. __________ . __ ... ! 

bitıa . Ve \'akti metkurda mahkemeye 
dttl?I! ~~~medJği veya bir vekil gön -
tlıtnı dıgı takdirde hakkında mahlte
~erııen gıyaben cereyan edeceği muha
Y;ı.b lt divanhanesine talik edilen gı . 
illi o] ararı~ın tebliği makamına ka
t0782~ak Uzere ilAn olunur. (V. No. 

% 3 faizli, i911 ihraçlı MISIR CRE
DlT FON'ClER tahvillerinin 1-12-
1935 tarihinde )'apılncak itfa ~ekimi 
üzerine başa baş ödenmesi teblikesi
ne karşı O ·manlr Bankası Galata mer 
kezi ile Yenicami Ye Beyoğlu şubele • 
ri tarafından pek iyi şartlarla sigor -
ta edileceği, m<'Zkur tahviller hamil 
]erinin haberi olmak üzere ilan olu -
nur. 

/stanbul 6 ncı icra dairesinden: 

Bir alacağın temini için haczedi -
lip bu kere satışına karar ' 'erilen bir 
çift araba beygiri Taksim Feridiye 
caaaes1 98 numarah dükkanda 13 -
ı l - 93S günü saat 16,30 da açık art
tırma ile !atılacağı ilb olunur. 16497 

BORSA 

11 - 11 - 935 ~-
Ulı:alarmcla flld.a. ip.retli otuıl&r, tie • 

nnc'le muamele ırtJl'Olllerittr. R•DmJer - ı 
l! kaP"Dlt aatlf ftyatlarillö. 

nukut 
• Londrı 
• Nnyorl 
• Pıtlı 
• '.Plllltao 
* Brülse 
+ Atlnı 
• Ceaefrt 
• Sotyı 
* Amatırdın 
• Prac 
• Sıetlıı>l• 

ı it, - • VJyıu !3, -
.~1'. - * Mu!rld 17 -
l6S. - * Rttlln 34, -
177, - • Varşon !4, -
Si, - • Bndıpeşte 2:1 -
24, - • IBUres 15, -

~us -· • Belgrıd ~•. -
63, - _. Yokehım• 35, -
84, - • Altın 936. -
94. - * Mıcldlyı 53, ..... 
3t, - * Bntıaot t3J -

:----- Çe'lller -----
;; Londrı 619.- * Sıo\hlm 3.1287 
• NeYJOr\ cı.79'4 • Viya~ 4.H8i 
• Pırls ıt.;06 • Mıdrld 5.Sl90 
• MJluo 9.779'J • Bulla ı,9763 
* !rİil:lıt 4.6990 • VarşoYı 4,Ui'!> 
• Atin• Sll.69- • Badıpışte 4,3'96 
* Cıııenı ı.••25 • 8Dk're$ IOJ,~9-
* Sotrı 63,7ıt- • nııcrıd M.sno : 
• :Aniıttrdım 1.17- * YotohaıDı !.764t 

• Pru l9, 19M * Moston 1090 75 

ı, ~aiibsı P.54>- Traınay 

l
*Audolıı 25.4! * Çlmeto u. 9.10 

Rt!t t.ıl Oayoa Da«. -.-
Şlr. Hıyrtr• 11..... Sark Dil. -.-

Mert• Bnhıt H.te Batyı -. -
U. Sl&OrtJ Şuk & ICU -.-

Bomontl 8,tS Tıltloa -.-

letlkrazlar - tah vlller-
•111STtrk Bor.\ ~7.iH FJitiril -.-

. il tf.;IS Trmn, 11,70 
• • ııl 2l'.10 Rılriını 4' -

lititrb1DiMll I 19 - • A1110la l 4',00 
• lfıaaı ıııttruı 91. - • Anidohı ı ı 43,00 

19ts A M 10, - AHilohl lJJ 1,40 
SıYu-!mıraa 9J. •Mtawıı A <l"-fıO 

ISTANBUL - 18 PJfik neşriyatr. 
19: Bayan Hailde konu uyor. 19,30: 
Ege caz. Fehmi Ege ve nrkadaşları. 
20: İstanbul belediyesi nefesli sazlar 
profe.qörJeri tarafından konser. 20.:rn: 
Radyo caz ve tango grupları. 21: Stüd 
yo orke.~trnsı. Hafif musiki. 21,:J:;: 
Son haberler, borsalar. Hnva kurumu 
piyango numaraları. 22: Dayan Pn • 
terelli ldareBinde mandilln orkestra -
sr, konseri. 

• SMı Çarıtambn 
Takvım 122 ct tc,rın rs2 cl t()Jrı. 
,========115 Şaban 16 Şaban 

GUn doğu§U 
GUn batı,ı 
Sabah namuı 
Öfte namazı 
tJdnd1 D&mUI 

644 6,45 
16 55 16 53 
5,48 :; 48 

11 58 11,58 
14,37 4J,B6 
16,SS 16,53 
18,i8 18,27 
:i.02 503 
3,15 816 

50 49 

BaTILllllin letaf eU ve l:fl menba ıu
Jaflle meşhur Kısıklı'da mmft,.; ~d
deSlitde fevkalAde neiiı'etll mat.fts 

' analar, becMUDla o/o 30 u ~ ~ 70 l 
jfrini tabltJe 6denmek ft Ok 'tablt 
veiillr veiilmes ferağ muameJMI ya • 

pılmak Unre takiltle satdacafm'dan 
btlyenlerln GaJatada Fermenedlerde 
(llyadf) hanmda (6, 7) N. ya 11 den 
4 e kadar milracaatlan. (Tel: 42235) 

1 - Bolaziçi, J\rnavutköy tevfikiye camii altında 42 No.lt 
dükkln. 

Kira uzu: 936 seneıi Mayıs bitimine denlO. 
2 - Mahlnutpat.ı, Nunıoımaniye camii avlusunda imaret ma

Jialli. 
KlrlL uzu: 938 - aeneıi Mayıı bitimine denlu. 
Yukarda yazılı malialler kiraya verilmek üzere arttrrmr..ları u?.a

..bl-..tır. laı.kUJ~ 14 - Tetrini.ani - 935 Perıemhe gün:j saat 15 e 
denlO Evkaf mUdilnyetirlde Varidat kalemine gelmeleri. <7097) 

DHlll Utıimlllrı 11 1i111l1r1 illttıe DiMi i~UHi ilinları 1 
Erzurum hatlan hariç Mudanya - Buna, Samıun - Çar!amba 

ve Aydm hatları dahil olmak üzere en çok 70 kilometre içinde bu· 
lunan her hangi bir istasyon arasında mektebe devam etmek için se
yahat edecek talebeye mahıuı aylık ıeyabat kartları tıırifeıi ib8aı 

etlilmittir. 
Seyahat kartlannm ücretleri: ~ ~ 

t' - 8 kilometrelik meıafeler 
9 - 14 ,, ,, 

15 - 25 ,, ,, 
26 - ~5 ,, ,, 
46 - 70 ,, ,, 

Kuru9tur. 

için 
,, 
,, 
,, 
,, 

il Mevki 

150 
200 
250 
450 
750 

111 Me-.ki 

100 
125 
175 
300 
500 

Bu tarife, mevcut tıırifelerden daha ucuz düıtüğü münaıe\;et· 
lerde 1 Birincikanun 1935 tarihinden ve daha yüksek düştüğü müna• 
sebetlerde de 1 lkinct1c~nun 1936 tarihinden itibaren hthik edile
cektir. Ve bu tarihlerden itibaren ıimdiki tarifeler lağvo1unacakhr. 
Tarifenin tatbik şartlaı·iyle diğer tafsilH.t istasyonlardan öğrenilebi-
lir. (3319) (7!\82) 

Dağlıç 

Etinin Tahmin ~eddi 
Kilosu 45 K. 

Günde en çok 
Karaman Dağlıc 

60 Kilo 30 Kilo 
64 ., 31 ,, 
18 ,, 7 ,, 
14 " 6 
14 " 6 ,, 

170 80 

Beyaz Knramc.m 
!E~inin Tahrr.in t~-feli 

Kilosu 42 K. 
Günde en az 

Knr~rnan Dağ~xç 

50 25 Kilo Ce~rahp:t. a 
57 28 " HH!!ki H. 
12 G ,, Bev,,ğlı.1 H. 
10 5 ,, E . .f\thrcviye 
9 5 ,, Z. Kamil H. 

133 63 

Yul<arda isimleri ynılı hnstanelere Mayıs 936 nihayetine kadar 
lazım olan et kapalı z uf usulıyle eksiltmeye konmuştur. Şartnamesi 
Levazım müdürlüığünd .. n parasıza mır. isteklilerin 2490 No lı ka.ıun· 
da yazılı vesika ile 1831 liralık teminat me1dup veya mah:buziyle 
25 - lkinciteşrin - 93S Pazattesı günü san\ 15 de Daimi Encümen 
ae bulunmalı<lır. (6936) 



ABONE ŞARTLAR/: 
rıllık e a)'IJk il aylık AJ1ık 

Hemleutlmlzd• 711() '20 23a 110 
Yabancı yerlere 13!)0 72& 400 1~ 

Posta birllğlne \ 
gtrmlyen yerlere) 11!00 9:10 000 ~ 

l'Urldyeıılıı ber poırta merkeı:lnd• llUKUNa abone yazıb:r. 

YAZ/ VE YONETIM YERi: 

ı..taabUI. Ankara caddut, '\IAıt.n yurOU) 

l'eıetoa pdare: 24!70 
1 Y &Z.J 14ıert: ~•a;e 

Telgrat &dreal: ILUKUN lat.aı:ıbuJ 

Poııta lrutu.su Nn te 

1 ı111111ıııııı111111ııııtr1111ııııııı11111ıı•"'ıt11111ııııı1111111ııııu1ııııııırıııı111111ı•ııı11ıııı•••ıııı111 11ıııı1111111 ıınıı111111ı"'"'1ııı11ımıı11111ıım1111111ıff•n"1111ıın111111ııııııı1111111ıınıı111111ınmı111111ımıı11111ıırıııı111111ııııı111111ırııııı11111ıının11111rfl'm111111ımn11111 ıınııı11 111 ıımı11 1111 ııııııı ı1111ıı•• nı11111 ıınııı 1111111ıııı111111 ııııı111 111 :ııı1111 111, 1 ııırııı1 1111 ııııııı·•""''"',,..J 
. . ..................... . 

Vapurculuk 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lıtanbul Acentalığı 

Liman han, Telefon: 22925 
Galata şubesi Tel: 43663 

-------------------------· 1rabzon Yolu 

WKSU vapuru 14 ikinciteş
PERŞEMBE günü saat 20 
HOPAYA kadar. 

r. 

OAY c;~v,NC: aıotaıoı 

Aı.TıN C.OlOl 

C::::=: 7> ; l o l ur 

Ctiİt< KÔpRuyt~V.AP,Oı 

KAR.:OIOA Mİ\."fO""lAR. VAR01 

250 metre mikibı 
• 

cevız tomruğu 
Askeri Fabrikalar Umum 

Müdürlüğünden: 
Talimin edilen bedeli 13750 lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı mal7eme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komis· 
yonunca 28 - lkinciteşrin - 935 tarihinde Per§embe günü saat 15 
de kapalı zarf ile ihal~ edilecektir Şartname parasız olarak komis 
yondan verilir. Talipierin muva•{kat temin.ııt olan 1031 lira 25 kuru 
ıu havi te\dif mektuplarını mezku: günde saat 14 e kadar komisyon!l 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddele
rindeki ve!aikle mezkur gün ve saatte komh;yona müracaatleri. 

(6986) 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
satınalma komisyonundan: 

1 - Aıağıda çeşıt ve sayısı yazılı iki ayakkabı kap \lı zarf usu
lü i~ eksiltmeye konu~mu,tur. 

2 - Satın alınac~k (3875) ~.:zmenin çiftine bin ve (4062) yeı
J.11eninin çiftine de (214) kuru~ fiat tahmin edilmiştir. 

3 - Çizme eksil'meai 28 - 11 - 935 Perşembe günü saat 
:cıo) da ve yemeninin .1e saat '151 Jandarma Genel Komutanlığ1 ku· 
ra.ğmda yapılacaktır. 

4 - Çizmenin ilk teminatı (2906) lira (25) kuruş ve §artna· 
me bedeli (194) kuru!. yemeninin (651) lira (96) kuru1 ve şartna• 
me$İ parasız olarak k~misyonumı:zdan alınabilir. 

5 - Eksiltmeye zl.rmek '.stiyenlerin kanun ve şartnamede ya
lızı belgeleri muhtevi teLlif mektuplarını eksiltme vaktin-:len bir saat 
evvel komisyona verm~~ olmaları. (7085) (3330) 

Yüksek Mühendis 
ve eksiltme 

Mektebi arttırma 
komisyonundan: 

Mektep L:.l.boratuvnı içiıl 7 - 11 - 935 tarihinde kapalı zarf 
ile alınacağı ilan olunan 9600 lira kıymetinde ve 100 beygir kuvve· 
tinde ki Türbo elektrik cihazına verilen fiat gali görüldü?,ünden iş'f:?u 

cihazın 25 - 11 - 935 saat 14 de pazarlık ile alınacağı i!an olunur. 
(7100) 

Sinir ve akıl hastahkları 
Mütehassısı Dr. Etem Vassal 

Den izyol ları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy - Köprü batı 
fel. •23•2 · Sirktd Mllbilrdar sade 

I•-- ilan telefon: 2.2740--• 

1 rabzon Yolu 
KARADENiZ Vapuru 12 

lkincitefrİn SALI günü saat 
20 de RlZE'YE kadar. (7056) 

Ayoalık Yolu 
ANTALYA Va?uru 13 1-

kincite§rin ÇARŞAMBA günü 
!aat 19 da A YV Al.lGA ka• 
dar. (7094) 

Mersin Yolu 
ÇANAKKALE Vapuru 14 

lkincite§rin PERŞF.MBE günü 
saat 11 de PAYAS'A kadar. 

(7095) 

Aari kadının severek• 

tercih ederek kullandığ1 

KremSimon 
Kadın yüzüne, her kaJının sıh 

hi ve mükemmel bir kremden bek

lemeye hakkı olduğu neticeyi ve· 

rir. Bu netice: 
Ciltte kadile yumu§aklrğı. renkte 

günq pembeliğidir. 

Krem Simon 
ve 

SABUNU 
Her yerde satılır. 

Göz Hekimı 
Dr. Şükrü Ertan 

Babıili, Ankara caddesi No. 6Cı 

Telefon: 22566 
Salı ııünleri meccanendir .. 

Olfaloğlu llilfıliahmer caddesi Keçlgören apartımanı kat No. (1) Tel: 22033l Sahibi: ASIM US - Vakıt matbaası 
Ern JCUıkijll. Balıari11e ileri ıokak nu mara 3. Telefon: 60791 l Ne§riyat direktörü :Refik Ahmet Sevcngii 

2 ve 20 komprimclik ambalajlarda 

bulunur. Ambalaj ve komprfme· 

lerin üzerinde halisliğini tekeffül 

eden EB markasını arayınız. --...~~~~~~ 

BANKAYA 
YATIRILAN DARA J;Yi 

EKiLMi~ TOl-IUM GiQi V~QiMUDiR 

UOlANTS( OANr ONi~: 
K"ARAKOY PALAS ALAL~MCi l-IAN 
~~~~~~---~ 

komutanlığı Jandarma genel 

satınalma k . dan: 
omısyonun . de" 

d ~ erııı . 
1 - Kapalı zar! ~ksillmesinde verilen fiatin . tat1l ~~ 0ıı 1'~: 

görülmemesinden (55) ell; be~ ku.'U§ tahmin bedellı (10, (tS) 
. . b .... "Aat 

kılo vazelın pazarlıkla r: - 11 - 935 Çarşam a ~unu .. 

Jandarma Genel Komutanlığı kurağmda satın alınacaktı"· ·t?r f:k•i1~.; 
2 ~ 1 - • ' · lınabı .. t 1° . - -sartname er parasız ırnmısyonumuzaatı u. '1) dot " 

· k · · l · l k ·· .. t' de (41 ·ıe )<O meye gırme ıstıyen etın paza• ı gunu ve saa ın 1 ı.ı ı 

on dört lira (50) elli ln:ru~luk makbuz veya banka :rnekttl '(3328) 

misyonumuza br.ş vurm'l".rı (7084) 


