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ltalqan komutanı söqlüyor: Uykuqa 
dalmaqalım,lıarp henüz başlamıştır/' 
Habeş ordus cenup cephesinde üç günde 
150 kilome re ilerilemeye muvaffak olmuştur 

~:1:.117kiu?.ı~:~.k~!~" fh- ·f 500 bin 
Şırnali Çin dc\'lcti, kı a bir fasıladan 
0nra dün birdenbire doğdu. Bu yeni 
ae,·ıet Çinin beş vilayetinden müte • 
§~kkildir. Bunlar Hopci, Çchar, Şan
).~ Suiyuan ,.e Şantung vilayeleridir. 

eni devlet, Japonyanın .. KYantung 
Ordu u,, adını alan ,.c Mançuko ile şi
!tın)j Çinde bulunan askerlerinin e. C· 

l"İdir. Gerci yeni de,·Ict bütün bu vi • 
~ayetleri t~plnmış değildir. Fakat top-
1Yacağı muhaki-.uktır. 
Japonyanın bu işe giri~mesinin se

bebi iç l\fogolistanı kontrolu altında 
bulundurmaktır. Çehar ve Suiyuan 
~~layetJeride ~ aşıyan Mogollar, şöyl<' 
~?Yle bütün r\Jogolln_rın yans.11~1 te~ • 

Yunanlı kıralı 
karşıladı 

Kır al beyannamesinde: 

"Yunanistanı şanlı ba
bamın devirlerine ben

zeteceğım,, diyor 
Atina, 25 <özel) - Kral Jorj bu 

sabah saat dokuz buçukta Elli kru • 
vazörü ve refakatindeki Yunan do • 
nanm:ısile beraber. 11"'aler limanına 

varmı§tır. Yunan donanması ile bir 
tayyare filosu kralı ve veliahti Korent 
kanalı iç.inde karşılamışlardı. 

Kral yanında Ycliaht Pı·ens Pol bu-
H abq imparatoru tayyare ile lund ğ hal u ·ı 
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Edirnenin Kurtuluşu 
Dün Kutlandı 

ti ederi ı·. ~im<!li Çm devletının Jn • 
~ nufuzu altında ortn) a çıkması ile 
Japonya l\Iogoll:ırın bil) ilk bir kısmı
tıı kendi tnrnfınn almı oluyor. Diğcı 
t~taftan Japonlal', Mançul'idcn çıkıp 
~1<len , Japonyaya te lim olma · · 
jeıniycn Çinli t skilatın PcJ.d_n·dc. si • 
~hlanrnasına yahut Mancundckı vn

lanpcrver çet~leri idare et~csine kur
~' tce]mek gayesini güdii) orlıırdı . .Ta-

cephelere hakerete hazırlanırken Faler limanı iskelesine ~ıkmı Da~ -
bakan General Kondilis, Bakanlar Ye ---::---=--~":'.":'ı-~~~~~~~~~~---.::........r.-

Kahire 25 (Kurun) - Son 'haber • saylaYlar tarafından karşılanmıştır. 

.01llann P\lldn ve 'fientsin merkezle • 
~•ni ihtim eden Hopcı 'Yilur<'tini kon -

l roııeri altına almak istemelerinin ba. 
1 • 
~ ebebi de budur. 

d Yeni muhtar devletin \'İlayctlerin
en biri olan ,.e biiyük bir kısmı ·a

~tıcht·in cenubunda bulunan ~ansi 
.e Çinin en zengin parçalarından bi

;1dir. Bu vilüyette bol bol kömür var
l ~r:. Japonlar burasını komünist hu
bUlune maruz görüyor ve onun için 
Urasını da veni muhtar devlete knt

!tıı hulunuy~rlar. 
ö. R. Doqrul 

Habeş kunctleri içinde imparato • 
run modern askerlerinden 2;j,000 kişi 
bulunuyor. 

...._ (Scnu Sa. 2 Sü. 5) (Sonu Sa. 5 Sü. d) 

------~-------------~~-------~-
Un ive r sitede inkılap dersleri 

Atatürk'ün inandığı sır 
ve yarattığı eser .. 

Bay Recep yeni yılın 
verdi 

Bay Recep Peker inkılap kürsüsü 
nde ve dinleyicilerden bir gurup 

<Yazısı 10 uncu sayfada) 

Kral karaya çıktıktan sonra yanında 
\'eliaht Prens Pol olduğu halde açık 
bir otomobile binerek Singros cadde. 
sile Atinaya gitmiştir. Ifral Atinaya 
çıkarken general üniforması, veliaht 
de subay ve tayyare üniforması tn • 
şımakta idi. 

(Sonu Sa. S Sü. 3) 

Kağıt ve şişe f ab
rı kaları açılıyor 

...-~ 

Ankara, 2j (Özel) - Başbakan İs-
met Jnönü \'e Ekonomi Bakanı Celal 
Bayar, sah günü lstanhula hareket 
edeceklerdir. Ankanıdan lstnnbula 
yapılan bu .seyahııt, bize önümüzdeki 
hafta içinde çok mutlu Ye verimli hfı
diseler gösterecektir. Başhakan, iz . 
mitteki kağıt fabrikası He cam 'e ~işe 
fabrikalarının at,:ılma Ye Gemlikteki 
.sun"i ipek ile Bursadaki yün iplik fab
rikalarının temel atma törenlerind(' 
bulunacaktır. 

Kağıt ile cam ,.e şişe fabrikalan • 
nın ~alı;;maya açılı~ törenleri yapr • 
lırken, gelecek yıllarda nrimlerile 
karşılaşacağımız fabrikaların temeli 
atılmış olacaktır. 

Nereye gidiyordu? 

lngiliz askerlerini taşı
yan bir gemi yak/andı 

Kahire, 25, (A.A.) -Haber ve 
rildiğine göre, İngiliz askerleri ta. 
şımakta olup Marsa·Matruhe gi • 
den bir gemi durdurularak Mısrr. 
Sudan sınırı yakinindc bulunan 
Knssallaya götürülmüştür. 

soz er 
Şark demirqollarını da 

satın alıyoruz 

direktörü Parise gitti 

Kumpanya nasıl kuruldu - Nasıl. kazanı-. . . 
yor- Masraf yapmaktU;·n nasıl çekiniyordu? 

' . ... 
(Yazısı 10 uncu sayfada) 

. 

Kaybettiğimiz genç kız 

Şimendifer kazasına 
gazetelerinin verdikleri 

dair Fransız 

haberler 
Atatürkün himayesi altında Anu- t:::::=~-=~....,...--::--..__...._,.,-== 

pndn tah!':ilini yapmakta bulunan ba
yan Zehra Aylinin kurban olduğu ka
zaya dair, bugün gelen Fı-ansız gaze
teleri de şu maıumah Yeriyorlar: 

Cenç llayan l.ondradan ayrılırken 
Türkiye el~isi Fethi ve Zevcc...,i tara
fından tn•ne J,adar teşyi edilmişti. 

Kale - Paris treninde Bayan Zehra 
.~akin hir halde rngonun merdiveni 
önünde etrafı seyrediyordu. Saat 
dörtte yanına gelen mürebbiyesi onun 
böyle tehlikeli bir yerde bulunduğu · 
nu görünce telfış etti. Fakat Zehra 
biraz rahatsız olduğu için hava almak 
ihtiyacında bulunduğunu, korkacak 
hir şey olmadığını öyledi. 

On dakika sonra mürebbiye büyük 
lJir teliiş ile koşup bağırıyordu. Zeh· 
ra kaybolmuştu. Tren durdu. Kaza ile 
düşmüş olan genç m ,... berinde 
can çcki~iyordu. 

<Sonu: Sa. 2. Sii. 5.) 
Bayan Zehra 'A.ylinin Fransız ga· 

zetelerinclc çıkan bir reımi 
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Son dakika: 

Son çarpışmalar 
Habeşler üç düşman taburunu boz

kumandanı öldürüldü muşlar, Italyan 
Aımara, 25, (A.A.) - D.N.B. 

aytarı bildiriyor: 
Pazartesi günü öğle üstü haber 

verildiğine göre, General Mara • 
vigna cephesinde Habeı kıtaları i· 
le yeni vuruşmalar olmu, ve Ha -
!beşler zayiat vererek geri çekilmiş 
lerdir. 

Eykallet arasında bir ketif hare .. 
keti yapmııtır. 

İkinci kolordu cephesinde, 
ehemmiyetli mevzileı t garnizon· 
lar ve siyasal bürolar konulmut 
ve bu suretle İ§ial edilen arazide
ki süel ve idari teıkilit tamam · 
landınlmııtır. Gavinana fırkası 

müfrezeleri Aduanın cenubu tar· 
kisinde Enda Mikail Zongi mınta
kasını itgal etmiılerdir. 

Eritreli askerler ve batı bozuk 
kıtalar, Şire eyaletinin cenubunda 
Takkaze nehri kenarındaki ehem
miyetli mevkileri tem surette el· 
lerine almıılardır. 

Ali Çetinkaya 
Ankaraya döndü 

Ankara, 25 (Özel) - Feyzi• 
pafa - Diyarbekir hattının açıl· 
ma törenini yapmıı ola.1 Bayın· 

dırhk Bakanı Ali Çetinkaya ve 
beraberinde giden heyet bugün 
saat 14,20 de §ehrimize gelmiştir 

Bulgaristanda 
Kral istifa eden Başba
kan ve üqelere nişanlar 

verdi 
Sofya, 25 (A.A.) - Kral, ist~ 

fa eden baıbakan 8. 1 oçef'i ka -
bul etmit ve kendisin! Sen - A 
lekıandr nışanmın büyük haçını 

vermiştir. 

Sofya, 25 (A.A.) - Kral ve 
karliçe bugün öğle ü~tü istifa e -
den hükfunet üyelerin~ bir öğle 
şöleni vermişlerdir. Şölenden son· 
ra kral eski hükumet üyelerine 
Sen - Aleksandr nııanının Grand 
Officier haçını vermiştir. 

General Santini kıtaları Makal
le ile Dolo arasındaki mevzilerini 
tahkim et.mitlerdir. Bundan da an· 
laııldığı üzre burada ~ir Habeş 
mukabil taarruzu ibe'klenmektedir. 
Filhakika Amba-Alagi ile Dessie 
arasında mrktarı ibir kaç yüz bine 
yakin Habeı askeri athıit edilmek 
te olduğu anlqılmııtır. Raı Kas • 
a ile Raa Seyumun aralarında ir • 
tibat tesis ettikleri Ye bir lhat üze
rinde çalqtklan bildirilmektedir. 
General Mariotti kumandaımdaki 
Danakilli askerler fırkası, ltalyan, 
cephesi sol cenahında Ras Kas · 
sa Seibabatm çetecilerini tenkil et· 
mek üzere yeniden ileri hareke -
te geçmiılerdir. Diğer taraftan 
Maravigna kuvvetlerinin de mev • 
zilerinde ehemmiyetsiz bazı de • 
iitiklikler yaptıklarına iıaret edil. 
mektedir. 

Tayyare kuvvetleri Tembien 
üzerinde ve Amba Alaıiye dojru 
keıif hareketleri yapmıılardır. 

Oç lTALYAN TABURU BOZ- 10 yaşında askerlik 
GUNA UCRADI 

Manila, 25, (Özel) - Yeni Fi· 

lT ALYA TEBLICSI 
Roma, 25 (A.A.) - 54 numa• 

ralı harp tebliği: 
Mareıal de Bono'nun bir tel· 

grafına göre, birinci kolordu cep
hesinde ltalyan ve Eritrelilerden 
mürekkep bir müfreze Şelikof ile 

L 

Addis • Ababa, 25 (A.A.) -
Tigre cephesinde, Makalle mmta· 
kasında bir savaı olmut ve Decaz
maı Udreı'in askerleri Halake 
yanında üç düıman taburunu boz
mağa muvaffak olmuıtut. ltaı· 
yanlar, bir kumandan ve mütead
dit uker telefatı vermiılerdir. 

Veliahtin öldüiü hakkındaki 
fayialar kati surette yalanlan-

maktadır. 

Fransa ile Italya arasında 
münferit anlaşma mı? 

lipin adalarının reisi parlamento· 
ya Filipinde askerliğiu mecburi ol 
duğuna dair bir kanun vermiştir. 

Bu kanuna göre Filipinde asker 
tik on yatında batlıyacaktır. 

200 Japon çetesi 
1igen Çinde 

l tal ya - Habeş harbi 
- •J 

25 / 111935 te 

Askeri Vaziyet 
Cenup cephesinde 

Muhtelif membalardan ge.cn haberler Habe§iıtanda mii" 
him aıkeri hfuliseler vukubulduğunu gösteriyor. Her ıeyJetı 
önce Cenup cepheıinde hakimiyetin ltalyanlardan Habqlilere 
geçtiği görülüyor. imparator Haile Seliisiyenin birkaç gün önce 
Cenup cephesini ziyaret etmesi üzerine vaziyet birdenbire eleği§" 
miş, imparatorun bCI§ta kendi hassa alayını harekete ceçiretl 

'

- emri, derhal _yerine g~tirilerek Haheı ."'/,erleri Üf gün ~~J~ I 
_ 140 - 150 kdomet"elıh mesafeyi geçmış ve geçen halta h!ırıkıt !i 

iade süratle hareket eden General Geraziyani ordusunun ilerlı· J 
mek hususunda gösterdiği sürati gölgede bırakmı~tır. if 

•• ii.: 

E 
1 
~ 
!! = s 

ı 
l 
I 
\ 
( 
I 
= § 
~ 
~ 
E 
~ = 
l = 
~ 
i5 ::c 

Habeş ordusunun cenubunda ba§ladığı ilerleme hareket:l1' 1 
nereye vardırdığını bilmiyoruz. Fakat bu ordunun Gorhai meıJ" f 
kiine girdiği veya girmek üzere olduğu anlQ§ılıyor Habef ~ 
ordusunun muayyen hedefine vardıktan sonra V alval istikame' J 
tinde ilerliyeceği ve ita/yanlara karşı hareket ederek Ra& Dertti ,~ 
nın hareketine yardım edeceği bildiriliyor. Bu suretle Habe1 
ordusunun vaziyeti önemli bir dcği§iklik geçirmi§ bulunuyor. 

Şiinal cephesinde 
Şimal cepheıiııde de mühim hadiseler bC!§lamı§h:. Bir ara· 

lık sıkı&tırılmahta ve abloha altına alınmakta olduğ;ı ıöylenell 
Raı Seyum çete harp!erini büyük bir hünerle idme etmektedir. 
Ras Seyumun kuvvetleri ltalyan cephesinin aralarından Makal· 
le'nin ıimaline geçerek ltalyan kuvvetlerini me~ğul etmektedir. 
En ıon haberlere göre Rcu Seyumun kuvvetleri M akalle'nitı 
ıimalinde üç ltalyan kolu Üe har§ıltı§mİ§, bunları harbederek 
yenmi§ ve ha•ımlarını kaçmağa mecbur etmİ§lİr. 

ltalyanın Doğu Afrikaşına gönderdiği yeni Ba~humantlafl 
Mareıal .8adogliyo bugünden itibaren vnzifem.ne b~!ryacah ,,e • 5 ltalyan hareketlerini kendi planına göre idare etleec.~tir. 

~ Ma"'e§alin ne yapacağı hak/unda kehanetlerde bulunmall. 
l tansa hadisşleri beklemek dah2 doğru olur. * * * J 
\..1111"•'Mll11111111ıt•ııt•"'""""' ~ın11ııınıınu111111ıflın1tım11ııııııt1Rı11111:111nıınnı:ııııımı11•• 
--------------------------------------~----------~ 

Janeyroda Riyo dö • 
ısyan 

Harp gemi!eri, bombardıman tayyaresi gönderildi, 
Örfi idat e iJan edildi 

Riyo dö Jancyro, 2:> (Özel) - Na
talda bir MI cenah hareketi olmuş 
şehirler işgal edilmiştir. lsyanı bas . 
tırmak için harp .ıremileri u-4:-.ı • u • 
rnfştir. Sü baknnr da bir bombardıman 
tayyare filosu ile isyan rnmtakasma 
gitmiştir. 

Riyo clö Janeyro; 2:> (A.A.) - :;,. 
kanlar kurulu Bay N°""""~"' ın baş 
lığınılı> •-rınnmıştrr. . ltİ' 

İsyan Natal ile Pernnmbu!i'a '" .. ,. 
sar etmiştir. Hükumet buralarda 0 

fi idare tesis etmiştir. 

Fransızların isteği üzerine 
mitcsinin toplantısı geri 

18ler ko
bırakılıyor 

Peiping, 25 (A .. ) - Japon 
imtiyazlı bölgesinClen gelen ve Ja 
pon aüel üniformalaı mı taııyan 

takriben 200 kitilik b;r çete bu sa
bah Tien -Tsin in Çin mahal -
lesine yerleıerek karı,ıklıklar çı -
karmı9tır. Bu çete istikli.lci hare • 
ketin "ölüm kolu,, sıbtiylc ıeluin 
konferans salonunu İfgal ederek 
buraya makineli tüfekler yerle§ -
tirm~ti~ Bundan sonra çete men• -~~~~~~~-~~~--~~~~--~~~~~~~~ 

supları belediye daire•İne ve Jan· Patronları tehdit Kaybettiğimiz 

Komite petrola ve kömüre ambargo 
konmasını konuşacaktı 

(ondra, 25 (Özel) - Siyasal 
...ıahafilde, lngilterenin Parise 
eksperler göndermesindeki mak· 
sadm Bay Lavalin ltalya ile mün· 
ferit bir anla§ma yapmak için ko· 
nuımalarma mani olmak olduğu 
söyleniyor. Romadaki lngiliz elçi· 
ıinin de Bay Mussolini ile konuş• 
ması ayni kaygıdan doğmaktadır 
Elçiye bir tesviye sureti bulmaya 
çalıımau, fakat bu defa Akdeniz 
ve Libya vaziyetine temas etme· 
mesi yolunda direktifler verilmiş
tir. 

Pariı, 25 (Özel) - Bay Laval, 
lngiltere elçisiyle görütmüftür. 
Elçi zecri tedbirlerin arttırılması, 
petrOI, kömür ve demire ambargo 

konmasını konutmak üzere ayın 
29 zunda toplanacak 18 ler komi• 
tesinin geri bırakılması yolunda 
Fransız hükfımetinin ileri sürdü· 
ğü isteğin İngilterece kabul edil
diğini bildirmiıtir. Fransa hüku• 
metinin komite toplantısının te· 
hiri için ileri sürdüğü sebep o ta
rihte Fransa parlamentosunun 
toplanmasıdır. 

Fransız gazetelerine göre bu 
karar çok yerindedir. 

Bay Lavalin, bu mes'uliyetli i!e 
ancak parlamento ile temasa gel• 
dikten sonra giriımek ~•tediği ve 
bu ağır işin gecikmesinin çok iyi 
olduğu iıaret ediliyor. 

Çindeki karışıklıklar 
Tiyen Çin • 

ıs yanı suya düştü 
Tienbin, 25 (A.A.) - Bir kaç rine fikirlerinden vazgeçmek mec 

3Utlik muvaffakiyetten sonra Ti· buriyetinde kalmıılartlır. Vaziyet 
:muin'I pyrl askeri mmtakada vehamet kesbedince Çin polisi her 
kurulan müstakil )'eni devlet türlü tiddet hareketlerinin önüne 
çerçivesı ıçıne almak itiyen geçmek üzere ite müdahele etmit
isyancılar karargahları önünde tir. Bunun üzerine İs) ancılar ka • 
toplanan halkın protestoları üze • rargihlarmı terketmiılerdir. 

darma kumandanlığına yollanmış 
lardır. 

Hopei ilbayı talimat almak ü • 
zere Japon genel karargahına git
mittir. Ve Japonlardan bu gibi 
gösterilere arka olmadıkları ceva• 
hını almııtır . 

Japonlar Çini protesto 
etti 

Tokyo, 25 <A.A.) - Rengo ajansına 
Pekin - Tien~in askeri bölgesi ku -
mandanı general Sungçeyuan, doğu 
Hopei'nin istiklali ilan edilir edilmez, 
yeni hükumetin merkezi olan Tungçau 
ya üç piyade bölüğü gönderilmiştir. 

Japon süel makamları bu tedbirleri 
protesto etmişlerdir. Çünkü Tangku 
mütarekesi çin kıtalarının gayri as -
keri bölgeye girmesine mani bulun -
maktadır. 

41 saatten beri kaybolan 
tayyareci 

Nevyork, 25, (A.A.) -Kırkbir 
saattanberi tayyareci Lincolin Ell· 
auvorthdan haber yoktur. Tayyare 
cumartesi sabahı cenub kutbu böl• 
gel erine hareket etmitti. Tayyare· 
de sekiz hafta yetecek kadar yiye. 
cek ve içecek varsa da yalnız 24 
saat yetecek kadar benzin kalmış· 
tD". Tayyarecinin gönderdiği bir 
telgraf halledilememi§tir. Bir yar 
dan heyeti hazırlanmıttır. Tayya -
recinin Balina körfezine yetiıtiği 
ümit edilmektedir. 

Avusturyada esnaf ve 
amele işlE1i 

genç kız 
(Üstyanı Birincide) 

ıa • 
Zabıtanın arn~tırmalannd:ın aıı. ill 

Viyana, 25 (A.A.) - Başba - şıldığrna göre, Zehra düşmemek 1~. 
kan muavini prens Starheml::erg parmaklığa asılmış böylece elli ıne il1 
Avusturya endüstri~ınin mühim re kadar sürüklenmiştir. Hadise;..
bir merkezi olan Stirya'da Leolen bir kaza olduğuna bu da bir delil e, 
şehrinde bir söylev vermiıtir. Bu kil etınc:•tedir. fiW 

Amiven belcdi .. •e reisi ile Paris ,, söylev, bütün amele smıfını, müs • - ~ çe 
takil Avusturya ve esnaf teşkılatı kiye elçisi kızın cenazesine blre~ıt il' 

lcnk koymuşl:ırdır. Zehra ·~~ 1 ~ el .. 
rejimine bağ!amak için kat'i bir bir trende bulunan Londra 1 urli 

11 
.. 

gayret teşkil etmektet'ir. çiliği ataşe .. i, yandaki kompartırı:'~. 11 İt 
Prens Starher.ıberı,: bilhaEsa şun da bulunduğunu, kazayı görmetl•g\ • 

ları söylemiştir: Parise yakın hir yerde Zehranın. 1'~etl 
"Yeni Avusturya, amelenin bü· bolduğunu anlayınca imdat ,şa 

tün haklarından istifo~e edebil - \'erdiğini .söylemiştir. ........._.-
____ .,_._,_..w=y=ıırıımr • 

mek, ve dünyada amele için en m~· ımnıım•nnıumıummnın .... ' tt 
sait bir memleket olrr.ak niyetin. Şimali Çin dev.e 
dedir. Bunu hükumet ve batbakan · 1,.e1111J 

h . d d d' (Vatyam Bir Schusc nıgg a ına va e ıyorum.,, şd" 

Bundan sonra, ya l'l.Çıkça Avua- Fakat yeni muhtar devlet, ):Jet'd • • 
d f ı ç· ·ı l\tançuko de• ' · ...k turya ile birlikte çalııacaklar, yar en aza an 1 eia ·r-ıaı giteP~ , . rasında bir 111an vazı _. ,~ _..,. 

but da, Almanya ya hıcret edecek ve Çinin Mançukoyu geri aı.....--
lerdir.,, karşı gelecektir. .,..,. 

Japonya bu hareket ve b9 • 11,o 
fakiyetle Uzak Şarktaki d--:ot• 
kat kat kuvvetlendirmiş ba1•11~,.ıl 

Afrika ya giden 
yeni kuvvetler 

Prinçipesa Ciyovc-:nna vapuru, 
34 subay, 1500 asker, 3 bölük kam 
yon ve bir bölük zırhh otomobil • 
le dün doğu Afrika'ya har.eket et · ... 
mış~ır .. 

Bugün de, Kolomba vapuru ile 
124 subay ve 2100 nsker, Naza• 
rio Sauro vapuru ile lQOO i!Çi ha· 
reket edecektir. 

ö.R.~ 

Yüzme rekoru kırıldı 
Kopenhag, 25, (A.A.) -: :% 

ikalı Kiff er, 400 metre ıırt~ 11,S 
me dünya rekorunu 5 dakik-
saniyede kırmııtır. . re· 

5 Dakika 8 1 O saniyelik eskı 
kor da, kendi üzerinde idi. 

1 
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Gar et 1 er 
lieykel ve kaide 

meselesi y .., .. .. d l 
·4 Oıka, Vayld hapi•hanede agmur YUZUD en Haliçte 
~ era bir mektup almıg, bu mek- • 

Pta "Siz kaideniz iUtünde iken Bır ev çöktü, bir kayıkçı s· ı b. 
e;::ereacznclınız,, deniyormuı. Oa· 

r 'V ayld böyle bir mektup al-
~ ?'ultr, almamq mıdır, onu 
.J• '"'Yonun. Y alnı:: Oakar V ayl· 
ıııın • lfaret ettiği nokta ıoıyal ha-
~t ~e intanlar için çok yerinde 

r 6afaıtar. 
lir heykel kaidesi ÜtltünJe 

1ttfrtaiıdu. Onıın utetik kıymetini 
~ kaiJeai ii•tünde iken tada
llllfJU. 

lieyltel lçln kaltle ne lae sosye· 
fe i..ı-c1 • • • J 

~"' e 1aıı1an ın•an '''" c 
•oıycrl rnrılait otlıa. 

lrtacım, mikro•kop altına ala· 
'~ latlece kendi §eyleriyle ölçe· 
~11telt oe ona göre clerecelendir· 
~ek, İn.an hayatını bir kuyumcu 
ill>i tetkik edebilenler ve insarı 
tırltlllta en lıurda parçalanna ka· 
ılq, ruh mikroıkopu altında tahlil 
~ıl~ler i~n belki mükemmel bir 
'ftir. Fakat herkeı ikinci Mahmut 

ıctrrıanının zeki, Halet elendi8inin 
•Qhip olduğu ruh ölçüsüne malilı 
olcınıaz. Halet elendi, bütün kuv· 
Vetini, bütün s.ervetini, bütün sos· 
~cd kıymetini yok ettiği bir adam 
ttrıııında irkilmesini soranlara 

f' 0 :Yle anlatmııtı: 
tl~- Evet ben bu adamın her ~yini 
1"11\den aldım, hey şeyini mnh,·ettim. 
aqt bir sey bir şey var ki onu yok 

tdtıuedim. ~ O~un cfcnl'ltıfğlni ilstün -
~ • · k d' · e 
h alama ım onun ıçın en ısın Q , 

'1lıet ediyorum.,, 

liaI'9r ~ndinin psikoloJisine 
~tfe t~. ,w-?:ı kayıtiı:z:dır. Kütle 
~' dcnoriyle tanır, dekora kal· 
''clını:z: mı silik bir hiç dekor ye-

r' 
'ne geçer. . . " 
.. Eliiyük heybetli dekorlar i,inde 

torclüğünü:z: hareketlerinclen ef" 
•Qnevi korkularla bahsettiğimiz 
'Iİce İnıanlar vardır ki, onlan kai-
de! • - a· a· · · · · !_,:/ erıncl en · ın ır ını:z: mı ıçınıza e 
~l~ı ile bir merhamet hissi uyanır, 
k lfclQfalar, ahmaklar, delilerle 
Qr§ıilCZ§hğınızı anlarsınız. 

l'ıfeıela, lmpaTator ikinci Giyo· 
'n:. bir kaidui üıtünde hahrlayın, 
b· 
ır bıyığım burduğu zaman Avnı-
:~a be, milyon .süngü o tarafa 

0 nerdi. 

yaralandı ır vapur a ır mo"' 
Hasköyde Cami altı caddesinde tor teslim alınmadı 

8 sayılı iki katlı kargir ev evvelki . 
gece yağmurların tesirile ansızm Haliç vapurlarını işletme ıda : 
çökmüştür. Alt katta yatan Has · re heye:i dün ~kşam Akay idaresı 
köylü kayıkçı Abdurrahman en · ıfıerkezındc hır to~~antr yap?1ış, 
kaz altında kalarak başından ya yeni yapılacak seyrusefer tarıfe · 
ralannuş, hastahaneye knldml - si ile diğer bazı işler görüşülmüş 
mıştır. tür. 
KURŞUN HIRSIZLARI - Us Yeni idarenin müdürii Bay Ha· 

küdarda Açık Türbe yokuşunrla s'an Basri Galatada seyüsefcr ıner 
Azizpaşa medresesinin üstünden kezinde bir odada oturacahi.ır. He 
50 kilo kurşun çalan hamal Ah · sap ve biletleri sayım memurlan 
met yakalanmıştır. Bu kurşunları için de köprildeki Haliç iskele 
alan leblebici Hasan hakkında da sinde üg daire ayrılmıştır. Haliç 
tahkikata başlanmıştır. sirketine ait olan ve iskclelcı:de 

KUMARCILAR - Küçükmiis buhman beş telefon da dünden iti 
tafapaşada Yusuf, Mahmut, Halil, bareo. belediye tarafından kiralan 
Ferhad, Halim ile Samatyada San mıştır. Yeni idare, şirketin, 3 nu 
caktar Hayreddin mahallesinde maralı harap vapuı1.1 ile tenezzüh 
Ohanisin kahvesinde Danyel, IlO" motörü olan Haliç isimli motörü 
ğos Avadis kwuar oynarlarken ya teslim almamıştır. Şirketin atclye 
kalanmrşlardır. si de alınmıştır. Bm-alarda çalı · 
ÇORBA tÇMlŞ p ARASINl VER şan işçilerden istifade edilecek · 
MEMIŞ - Ali Riza isminde birisi tir. Şirketin muhasebesinde ve di· 
sarhoş olarak Beyoğlunda Davud ğer merkez bürolarında çalışan 
oğlu sokağında işkembeci Dam · memurlardan istifade cdilemiye · 
y::ı.nosun dükkanına gitmiş, içtiği ceği anla.c_;:ılmaktadır. Çünkü bun 
çorbanın parasını vermediği gibi lann işlerini yapacak teşkilat b e
masalan devirmiş, bardakları lm· lediyede vardır. Bu,sw·et1e yeni 
mıştır. Ali Riza. yakalanmıştır. idare birçok memurların maaşla· 

LAF A TIIGI iÇiN YAKALAN nndan da tasarruf edecektir. Ba 
Dl - Fatihte oturan kunduracı zı gazeteler yeni idarenin Akay 
Tevfik ailcsile birlikte ·unkaparu tarafından işletilmekte olduğunu 
köprüsünden geçerken Küçükpa • yazmışlardır. Bu haber doğıı.ı de· 
zarda komisyoncu Necati haya · ğildir. 

sızca sözler söylemiş, tevkif edil· Haliç vapurları doğrudan doğ· 
miştir. raya belediye tarafından i~letil · 

RAKI YOZONDEN - Cibali · mektedir. Şirket zamanında işle · 
de Kutu fabrikası karşısında kah meyen dört vapur da. birkaç güne 
veci Osman rakı içmiş, kahvenin kadar seferlere başlıyacaktır. Ye · 
camlanru kırmış, bu arada sol bi· ni idare Haliç~ seferleri daha kı: 
Ieği kesilmiştir. Fazla kan kaybet saltacaktır. 
tiği için hastahaneye kaldırılmış -
tır. 

OTOMOBll ÇARPTI - Ma · 
Itıı Tevfikin oğlu 10 y~ında Hay 
dara Salkım Söğütte 2102 numa · 
ralı Hüseyinin otomobili çarpmış, 
yaralamıştır. Şoför Hüseyin yaka 
lanmıştır. 

T AKSIMDE - Taksimae Sazlı 
dere caddesinde Jozefin ahçı dük 
kanından yangın çıkmış, rnutbak 
yandıktan sonra söndüriilmü~tür. 

DlV ARDAN DÜŞTÜ -Ayvan 

Şirket zamanında alınıp para · 
lan şirkete ödenmiş ofan karneler 
hakkında henüz bir karar veıilmc 
miştir. Ay başından itibaren yeni 
idare de Haliçin daimi yolcularile 
memurlar için ucuz kanıeler ve · 
rccektir. 

auımııınııumıaıııııU1111uııııımıuıımm:r.m muıımımnt11"1llnınlıımıııııı:ıın:ıımm 

sarayda un değirmeninde çalışan 
gece işçisi 50 yaşında Konyalı Ali 
divardan dü~müş, kaburga kemik 
leri zedelenmi~ hastahaneve kal · 

~ ' ~ 

dııılmıştıı·. 

Avrupa işleri 

Bir Çekos ovak gazete
cinin düşündükleri 

Çekoslovakyada Macarca ve Al 
manca olarak çıkaıı . birkaç gaze · 
tenin muharriri Çekoslovakyalı 
B.Kont Yulyus, Filistine yaptığı 
bir tetkik seyshatmdan dönerken 
~ehıiınize gelmiş Perapalas oteli 
ne inmiştir. , 

Kendisile görüşen bir arkada · 
şımıza, Türkiye hakkında yazılar 
~·azmak istediğini, fakat bu defa 
pek az kaldı[,11 için, daha iyi bir 
tetkikde bulunmak iizere bir iki 
ay sonra tekrar memleketimize gc 
l eceğini söylemiştir. 

Siyasal bir muharrir olan Çe · 
koslovak gazetecisi Orta Avrupa 
da bir harp çıkabilmesi ve A vus · 
turyaya Habsburglann dönmesi ih 
t imaline dair şunu söylemi~tir: 

- Almanya henüz harp edecek 
kuvvette değildir, ve o kuvvetle • 
nince, İngiltere ve Fransayı da ay 
ni kuvvette karşısında bulacaktır. 
Habsburgların Avusturya tahtına 
gelmeıi ise ihtimalden çok uzak
tır. Bundan başka Küçük itilaf 
devletleri (Çekoslovakya, Yugos • 
lavya, Romanya) çok kuvvetli • 
dir.,, 

Çekoslovah7alr gazetı~ci dün ak 
şanı Prağa gitmiştir. 

Londra Çin işleri 
serg"sinde 

Londrada açılan Çin i~leri por 
selen sergisinden müzeler direktör 
lijğüne gelen bir mektupta sergi · 
ye göndeıilcn lŞ parça kiymetli 
porselen ile bir bronz Çin t2psisi -
nin çok beğenildiği bildirilmiştir. 
Sergide 4000 kadar Çin işleri eser 
Yardr. Bunlar arasında Çin müze 
!erindeki 14000 parça eser · 
den birçoklan da bulunuyordu. 

Yeni giimrüklcr kadrosu 
Ankaradan yeni gelen ve tat · 

bik edilmeğe başlanan gümrükler 
kadrosunda mühim bir değişiklik 
yoktur. Yalnız 16 kolcu açığa çr · 
karılmış ve 40 kadar memur da 
muvakkat bir zaman için açıkta 

hırakılmL~tır. Bu memurlar üç se 
ne içerisinde herhangi bir memu · 
riyete mutlfık surette yerleştirile 
ceklerdir. 

1 
Y umnıWanm nkıp natuk söy

trken İMcm hakikaten onun taci· 
~i tlökten hntli eliyle ~ekip aldı· 
tırn ~rdı. 

ikinci cirit müsabakası Universite meydanında yapıldı 
b· flcıibaki timdi o, lhtiyarlamıı 
~r -trk mahluku ~alindedir. H~ 
• kQf en enteruanlıgını kaybetmıf· 

fır, 

~ Pof Prnxrre, o mqhur mOcla 
E alı da artık enteresan değildir. 
fer rakamla anlatmak iıteseniz 

:· 'fttilyonlarca •ılırlar arasında 
"nalınq bir mırdır. 

it • Fakat büyük taliler vardır) bir 
/ıde halinde bir takım insanlara 
.. "'eltlik eder. Bu yüksek kaide 
"°tfiinde ebediyete intikal ederler. 

Ç • AıntrcıI Çeliko gibi... Amiral 
.•lıko Yelkeni ilk icat eden gemi· 

Ciclen daha mı çok zeki, daha mı 
~oft hizmet etmi§tir? Buna müsbet 
cevap veı-mcğe imkan yoktur. 

I Fcıkat Çeliko koskocaman bir 
tl'°'ll?~~renin, ve büyü.k harbin kai· 
~ eat :cııtünde cihana görünüyor ve 
~rtQ.zeıi öylece tarihe geçiyor. ln
tl "'11 heykelin kaidesi heykel· 
::: tltılaa lüzumlu diyeceği geli· . 

Sadri Ertem 

Ciritcüerimi:z: Üniversite meydanına gelirken ve müıa baka esnasında. 

Bayburt Ciritcileri dün ikinci musa
bakalannı ilniveraite meydanında yap . 
tılar. Milli sporumuzla yakından alaka
dar olan iki binden fazla talebe ve yurd· 
daş önünde yapılan musabakalar çok 
heyecanla takip ve takdir edildi. İki bu· 
çukta başlayan musabaka iki saatdan 
fazla sürmüştür. Musabıklar kırrmn ve 
beyaz takım olarak alana çıkmışlardı. 

Kırmızılılar Ağa kaptan, Ali ,Süleyman, 
Halit ve İbrahimdcn, Beyazlılar Bahri 
kaptan, Salih, Osman Mürselden mü -

rekkepti. Ciritcilerin birbirlerine ya • 
kından cirit atmalan halkı heyecandan 
heyecana sürüklüyordu. Bu arada Sü -
leyman adındaki ciritci yüzüne rastla • 
yan bir okla hafifçe yaralanmıştır. 

Yiğit ciritciler musabakal.:ırdan son· 
ra at üzerinde türlü oyunlar göstermiş· 

terdir. Bahri kaptan adındaki ciritci bir 
muharririmize, ciride 12 yaşında başla
dığını 19 yıldır oynayarak hiç bir yer· 
de yenilmediğini, meydan okuyanlar var
sa musabakaya hazır olduğunu söyle • 

mi§, Mersin ciritcileri=-in kuvvetleri hcl<· 
kında söylenen sözlere karşı da: 

"Halep orada ise arşın buradadır. 

Kendine güvenen varsa meydana ~k • 
ı;ın karşılaşalım , sonuç belli olur,, de • 
miştir. 

Ciritcilerimiz bir ka; güne kadar An. 
karaya gidecekler, or:cl.ı musabak~Jaı 

yapacakardır. Hareketten evvel Kadı -
köyünde, bir musabaka yapmalan, An
karadan sonra lzmire gitmeleri de 
mümkündür. 

!Gezintiler 1 
Aç çocuklar 

Dedelerimiz: 
- Aç ayı oynamaz! 
Derlerdi. Dünyada açlığın yal· 

nız ayılara düştiiği.i bo!luk günle-

ri de varml§ demek. Dün gazetele· 
ri okurken rastladığım bir konu, 
beni uzun uzun dügündiirdü ve 
son sözüm yukarıdaki cümle oı
du ... lstanbuldaki "Kızıl Ay,. ku
rumu, yaptığı incelemc~erle fan• 

mız okullarında öğle yemeği ye
miyen on bin çocuk bu!unduğunı.t 
ortaya koymuş. Kuşluğunu bir "._ 
mitle geçiştiren, yüz paralık leÖ-

lebi tıkaciyle midesinin sızısım 
clinclirenler de be§ bini geçiyoJ"I 
mu§, işte bu derdi karşılamah, bu 
büyük yarayı sarmak için "Kızıl 

Ay,, yurdunda bir top!antı yapıl· 
dığı söyleniyor. Fakat işin sonu 
ne yazık ki, vara vara hiçe daya
nıyormuş. Çünkü para yokmuş ve 
yavrulara acry:ınların elleri bö· 
ğürlerir:dc kalıyorm:ı§. 

Dü§i!nün k?., okuma çaeında on 
be§ bin çocul~ açtır. Ve biz bu ~ 
on beş bin gövdc11in ba;ınclan 
günde beş ders, be§ vazife istiyo· 

ruz. Gündüzü aç geçen çocuğun 
gecesi de elbette karanlık geçCf'.. 
Bir damla ga:z:sız, bir pa:rça mum· 
suz yıl süren bu uza~ gecelerde 
kimbilir neler çekiyorlardır? Ba
kın kim bilir? diyor ve boynumu 
büküyorum. Sanki bu;ıu düiün
mek ve söylemekle iş bitermiş gi· 
bi arka:ımdan vicdan rahatı ıJe 

ılık bir iç aydınlığı bekliyorum. 
Çocuklara saray yapan bir ülkede 
çocuk aç!ığı ne elemektir? Aç a-

dam, şüphesiz ki, a=ı bir §ey; fa
kat aç çocuk korkunç bir kalçı v 
gönül işken~cı;İne dö:ıüyor. 

Okullar sıkı bir be.hım e!inclen 
geçirilse, kimbilir ne kara rapor· 
larla karsılaşacağız? Yüzde kaçı· 

nın ciğeri temiz, kemiği sağlam, 
göğsü dinçtir? Bunu da bilmiyo· 
ruz. Dersler bCZ§lıyalı iki ay oldu. 
Yardım bölümünden bir lokma 
geldiği yok. Çocııkları Esirgeme. 
"Himayei Etfal,, nerede? "Kızıl 
Ay,, la onu ni~in cle!c ve bu der
din bag ucunc!a görmiyoruz? .. Nü· 
lus siyasası, bir bütün "kül,, dür. 
Yalnız doğurtmak, çoğaltmak yet
mez. Y aıatmak ve sağlamak .da. 

gerek. Bugün tutarı böyle binleri. 
bulunca, on kuru§la da bir çoculi 
bes!encbilir. Şu halele lstanbulcla 

her gün bin bq yüz lira harcanır'"' 

ıa, yavruların benzine kan, kolla
rına güç gelecek. 

Ben, öyle görüyorum ki, . bu iı 
gittikçe özel ba§arışlarla kar§ılcı
nan bir §ey olmaktan çıkıyor. Bir 

devlet dava&ı ha!ini alıyor. Unur 
mıyalım ki, şimdi on kuru§la kur
tarılabilen çocuk, yarın on bin 

lira ile de ölümün di~lcrinden sö
külemez. yara derin ve önemlidir. 
Ona yakından bakalım ve acıyı 
payl CJ§al ım. 

S. Oc2g:n 

Çukurova çifiLği davası 
Türk • J.ransız muhtelit mahke· 

mesinde bulunan Adanadaki Çu • 
kurova çiftliği davasına hakem se 
çilmiş olan Holanda eski ziraat ba 
kam Vanderstok, bu davaya ait 
evrakı tetkikle meşguldür. 

Diin mahkeme reisini görme!{ 
istemişse de, reisin rahatsızlığı do 
layısilc buna imkan bulamamıştır .. 
Yarın, mahkemeden bir diğer sa .. 
lahiyetli zatla görüşecek ve en kr 
sa zamanda Adanava hareket c • 
dip Y.erinde tetkikat yapacaktır. l 
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Türk - ltalyan tecim anlaşması Bu yıl Amerikadanl 
seyyah S!elmiyor 1 

Suçlu işyar /öğretmenier kıde 
tevkifanedeyken .• zam'arını istiyorla Ankara, 24, (Özel) - Türki . 

ye·ltalya ile ticaret anlaşma.sının 
ildnd c!efa bir ay uzatıldığı ma "" 
lumdur. 

c 

Yeni anl&§ma müzakerelerine 
zemin olmak üzere dış işleri ha . 
kanlığı ile ltalya sefareti arasm· 
da temaslara yakında başlanacak 

. tır. 

Akden:z durumundan 
çıkan neticeler 

Şehremini belediye tahsildar - v 
lanndan Asını, odaraki işyarlık Makam tahs sat arın~n 

Ankarada bir define 

Bükreşte yapılan Turist acente ·· 
leıi arsıulusal kongrasrna Türki . 
yeden iştirak etmiş olan "Natf.a,, 
acenteleri direktörü B. Ziya Feh 
mi şehrimize dönmüştür. 

zamanında bir ınikdar parayı zim rilmesi yakında başıyor 
metine geçirdiği iddiasile yakalan Şehrimiz ilk okul öğretnıenle 
mış. İstanbul ağır ceza hakyerin - rinden 850 kişi kıdem zan101ı f,O 
de duruşması yapılmış ve sonuçta müşti.ir. Bu öğretmenlerin ıadt 
suç sabit görülerek, üç yıl, iki ay zamları birincfü~şrin başındBll 
hapis kararlaştırılmıştı. Dosya, tibaren verilmeğe başlanac3~~ 
şimdi yargutayda gözden geçiri • Fakat ikinciteşrin sonu gel~, 
Hyor. halde henüz alamamışlardır· ı 

Ankara, 25, (Özel) - Saffet 
adında birisi vilayete başvurarak 
imar müdiirlüğü tarafından satın 
abnan amalardan birisi üzerinde 
biı- define bulunduğunu haber ver 

mi~tir. Saffetin ifadesine ıöre bu 
definede on binlerce altın bulu'n · 
maktadır. Yakında kazıya ba§la • 
nacaktır. 

Çe/,;rge kon~resine giden Anadolu sür'at 1kafarında 

Akdenizdeki gerginlik dolayı -
sile seyyah işlerinin ne kadar 
bozulmuş olduğu ve dolayısile 
memleketimizin bu bakımdan ne 
derece mü~r olabileceği hak . 
kında kendisile görüşen gazeteci -
lere demiştir ki: 

Fa~at,_ bu sırada Asını aleyhi • retmenler kıdem zamlarının~ 
ne yem bır dava açılmış, bu da - mesi için uray başkanlığın' 
va da ağrr cezaya veıilmiş ve tev- dilekçe vermcğe hazrrlanmald3 
kifhanede bulunan Asımın bu iş- lar. . tS 
ten dolayı da duruşması yapılmak Bundan başka makam tahSiS'1 s1t' 
üzere, hakyerinde celse açılmış • nmn da Sanasaryan hanından . 
tır. ~ ~ni dav~da, Asım_ın gene Şeh nan para ile verileceğini yaznt 
remmı b ... eledıye tahsıl?ar~~ğmda tık. Bütçede yapılan münakale .. tt 
bulundugu sırada, vergı mukellef karada tasdik edildikten s~"' 
l~~:ıden aldığı parayı onlara ver. makam tahsisatları Yerilece~~ 
dıgı makbuz kısım.l~rma tamam, Ankaraya giden vali Muhıd ~ 
makbuzların kendısınde kalan ve Ustündağın orada bu i~le de ıı1 
dairesinde saklanan dip koçanla - gul olacağı öğrenilmiştir. 

murahhaslarımız üçüncü mevki 
- Bu yıl Amerikadan seyyah 

gelmiyecek. Çünkü Akdenize ae • 
fer yapan gemilerin yüzde dok . 
aan beti bu i.Jten vazgeçmiştir. 
"Seyyahlarımızın hayatını ve gemi 
lerimizi tehlikeye koyamayız,, Di· 

Ankara, (Özel) - Şam da yapı 
!an çekirge kon.grasma ittirak e • 
den Ziraat Genel Direktörü Abi • 
din ile Fen müşaviri Aziz, bir haf 
la sonra Ankaraya clöneceklerdir. 

Sayım vergisi kanununda 
·qapılan tadiller 

Ankara, 25, (Özel) - Sayım 
vergisi kanununda yapılacak ta • 
dillere ait kanun layiha ı ziraat en 
eümeninc~ aynen kabul edilmi§ • 
tir. Layiha maliye kavanin ve büt 
çe encümenlerinde tetkik edildik
ten sonra genel heyete evkedi . 
fecek ve :mali yıl bitmeden meclis 
ten çıkarılacaktır. 

Alınacak yolcu 
i.aygateleri 

Ankara, 25, (Özel) - Hava 
yollan genel direldörlüğünün 
Drezo sisteminde üç yolcu tayya • 

.. resi aatm aldığını bildirmiştim. 
Bu tayyareler, lngilterenin Li 

Hamlen f a.brikasma ısmarlanmıt· 
ttr. Tayyareler, mart ayında teı • 
llın edilmiı bulunacaktll'. 

AnkaT'a fel&iz ve radyo 
gon1Jometresi 

Ankara, 25 {Özel) - Ankara 
Uçuı istasyonunun telsiz ve radyo 
gt>nyometre techizatına yakında 
ba§lanacakhr. 

Kopenhag ataşemiz 
Ankara, 25, (Özel} - Kopen· 

bağ ticaret ata eliğine Bay Nec • 
meddin Meto tayin edilmiştir. Nec 
meddin Meto, bu hafta yeni vazi· 
fesine başl mak üzere hareket e· 
cİecektir. 

Tskan genel d,irektörlüğü 
Ankara, 25 (Özel) - Sağhlc 

!Bakan1ığı iskan genel direktörlü -
iüne Bursa aağlık mücadele cemi
) tl batkanı doktor Cevdet tayin 
edilmittir. Genel direlctör, bugün· 
lerde yeni vazifesine ba§lıyacak • 

Ankara, 25 (Özel) - Her gün 

Ankara - Haydarpaıa arasında 
iıle:mekte olan Anadolu sürat ka• 
tarları, Birincikanunun birinden 
itibaren üçüncü mevki yolcu ala· 
caktır. 

lstanbul beledil}esi 
hakkındaki kadro 

)Corlar. Tabii bu, yalnız Türkiye 
için değildir. Amerikanın Akde · 
niz seferlerinden istif &de eden hü 
tün memleketlere teıiri dokuna • 

Ankara, 25 (Özel) - lstanbul cak bir vaziyet haaıl olmuıtur. Ak 
Belediyesi memurları maaşlanna deniz seferi töyle olmaktaydı: 
~apılacak zamlarla belediyede Nevyorktan kalkan aeyyah dolu 
ihdas edilecek yeni memurlar bir tranaatli.ntik, İapanya, İtalya, 
hakkında lç Bakanlığınca hazır _ Yunani•tan, Türkiye, Mııır, Filistin 
lanan tamamlayıcı kadro, Finans Suriye, Fu, turu yapardı. 
Bakanlığınca incelenmektedir. Bu seferi yalnız bir kumpanya· 
Bundan sonra da Bakanlar Kuru• nm yapması muhtemeldir ki o da 
luna verilecektir. Konard Vaystardır. Nevyorkta, 

iskan işi Sağlık 
bakanlığına geçiyor 
Ankara, 25 (Özel) - lak.ani· 

!inin iç Bakanbğmdan sağhlc ha -
kanlığma bağlanmasının kısa bir 
zamanda onardmaaı kararlaımı§ 
olduğundan, yakında devredilme
si beklenmektedir. 

Kadıköy Su Şirketi 
satın alınacak 

Akdeniz seferlerinin yapılıp ya . 
pılmaması hakkında kumpanya · 
!arın yaptığı bir konferansta yal 
nız bu kumpanya müstenkif kal . 
mrş, sef ei-leri bu yıl için tatil et • 
mek kararını tehir etmiştir. 

Her yıl buralara kadar gelen 
Amerikan gemileri, bu seneki ha 
diseler dolayısile Cenubi Amerika. 
ya, Garbi ve Cenubi Afrikaya gi 
deceklerdir. 

Bu çok fena oldu. Çünkü Ame 
rikadan gelen türistlerin sayısında 
bu yıl bir artma görülmekteydi. 

!ngiltereye, gelince, oradan sey 
yahlar bu yıl en çok Avusturya Vf> 

Macaristana gidiyorlar. Prens dö 
Galin bu sene oraya bir seyyahat 
yapmasr, bunu lngilizler için bir 
moda haline soktu diyebilir, maa 
mafih oraya giden seyyahlardan 
mnumiyet itibarile Türkiyeye bir 
alan temin etmek temayülü var . 
dır. 

Bu suretle Amerika gemilerin · 
den kaybettiği, Türk turizm ale · 
mi, bu yıl Tuna \•e Karadeniz yo. 

nna _da eks~ rakam kay?etmek Üniversitenin isiikta:ı 
suret:ıle 14 lıra 81 kuruş zımme - .. .. ... . 11' 
tine geçirdiği iddiasr, ortaya atıl. . Kul~ur .B!1ka~hgı vasıtasile.. • 
mıştır. Bu iş Asım tevkifhanede nıveraıte ı~ın ~n~~ Bakan~• 
iken meydana çıkarılmıştır. Da _ da:ı 200 bın lıra ıstıkraz yapı 
\'a ceza kanununun 203 üncü ve cagmı yazml§tık. dili 
56 ncı maddelerine uygun olarak B~~ı gazeteleri~ hab:r ve!tede 
verilen duruşma kararile ağır ce- ne ~ore. bu para ıle Unı;.eı~ S1l 
zaya gönderilmiştir. yem tesıs~~ yapıla.ca~ d .. egıl~•. 

Asnn, esasa itiraz etmedi. Dip para, Ünı,.:ersıtenııı ı.s!ahı L • )\J' 
koçanlanndaki ym~ıya bakarak, rmda rasathane ve ~er yezıl ıa 
kendisine ait olduğunu söyledi. Sll\llar yapılıl'ken butç~~e ~~ · 

B d h lrt• • d gelen açığı h:apatmak ıcmdıt·.1;, 
up. an so~ra a":.1crın e g~- niversitede yeni yapılacak etı:""..., 

nel savamanhgı temsıl eden yar. t"" te yurd ·ı d'ğ , ·ı·kıer 2l~' 
1 d Ah t ~{ hl" Tü ö u' ı e ı er ~em ı .tt 

1
:r d:~-. me 1 u ıs may, ş Y hin liranın ic;tikrazı~dan soni"~ 

1 
• pılacak olan 2,5 milyonluk "r'" 

- Anlaşılan, bundan evvelki bir istih'Ttlz ile hru;arılncaktf1'· 
hadise meydana çıkarıldığı za - J 
man, bu krsını gözden kaçmış. Yabancı ve azlık okll" 
Sonradan yapılan tetkikatla zim- /arının p102rr.urdcıtı 
mete geçirilen paranın dnha faz· Yabancı ve azhk oktill~ 
la olduğu tesbit edilınis .Fa.kal, müfredat programlarını· inceleJJl6 • 

haruse birdir. Ayni adam, ayni iş- üzere kültür direktörlüğünde toP 
yarlık sırasında, ayni zaman ve lanan komisyonlar çahşmal~ 
mekanda suç işlemi§tir. tşlediği dün da devam etmişlerdir. 3f1tl 
iddiası ileri sürülüyor. Dolayısile Komisyon çalışmalarını Y 'J,f 
o ve bu hadiM arasında bağlılık akşama kadar bitirecekler ,·e ~ 
vardır. Davalar da biribirine bağ- şamba günü bir arada topla.n3 ~. 
lıdır. İlk davanm dosyası yarnu • alınan sonucu gözden geçirece 
tayda bulunduğuna. göre, oradan lerdir. , 
bu husustaki durumun sorulması- R h bb · eıJı 
nı, o vakte değin de bu duruşma- asal ane .ku esz g JJJS 
nın talikini isterim. Univcrsi~ ?ahçesinde yapı 19 • 

Kemalin bn~kanl!ğr altında ü- rasathane ıç.m Alına~a~ get 
yelerden Sakıp ve Abdiirrahman marlanan kubbe evvelki ~ tı· 
Şerefle kurulan hakye:ri kurulu, miştir. Kubbe bu haf~ itin~oP 
bu isteği yt!rinde buldu, duruşma- ı;ııa~aktız:: Rasathaı~:?ı.n .tel ıış' 
yı başka giine bıraktı. aletı henuz gclınedıgı ıçın ça 

Bayındırlık bakanı Ali Çetinka 
ya Kadıköy su şirketinin belediye 
tarafından satın almmasma işaret· 
etmiştir. Bu sosyeteden Kad1köy 
ve civannda oturan halk zaten da 
imi bir suret~ şikayet ediyordu. 
Bu arada saatlerin yanlış yazdığı, 
senede fazla olarak beş lira alm· 
dığr, suyun bulanık verildiği söyle 
niyordu. Bakanın söylediği gibi 
Kadıköy halkını memnun edeme 
yen bu sosyetenin de yakın bir za 
manda belediyenin eline geçece · 
ği muhakka.hiır. Mukavelesine gö 
re , dört sene sonra şirket beledi 
ye tarafından alınabilecektir. 
Bununla beraber bu işin daha ev -
vel bitirileceği ve halkın bu şir · 
ketten de kurtulaca~ zannedil · 

lundan telafi edilebilir. --------------

! ·ı~... d tt.:ıluaya tek Eltmek fiyatları ı ··., ii 
maya başhyamıvacakttr. 

ngı wte en " sey · Gümrük direktör ug 
yah bHe gitmemektedir. Jd X. 'b• k 1d 

O UaU gı 1 aı: 1 binası 
Almanyadan bu sene memleke di 

timize seyyah beklenebilir. Fakat Belediye nnrk komisyonu bor · Sirkecideki gtimriikle: baŞ ~ 
Ege yurdu Almanyarun şimal rneınleketlerile sada un fiyatleri ~ok fazla değiş rektörlüğü binasının denıze f t)tt 

Hal kaldırımları yapılıyor yaptığı turizm kle2·ing anlaşmala· diği zamanlar hnftada bir defa kaydığına dair ortaya çıkan 1~r. 

tır. mektedir. 

Ankara, 25, (Özel) _Ankara· rma gireı-sek, turist harekatı mem toplanıp narki deği§tiriyordu. l\o lerin asılsız olduğu anlaŞ!ln'l 1~bit Kerestecilerdeki sebze <hruihin ·l' o dun·· toplaı1mış f' tl"'td d A..,,,·e da bulunan İzmirliler, Ege Yurdu leketimiz lehine daha çok artar mıoy n ' ıyn \; e Bina, beş altı sene ka ar~ ~ 
adı ile bir cemiyet kurnc.aklardır. rıhtım kaldırımları yapılmak-ta · ve hatta Sovyet Rusyada olduğu fazla bir deği~me olmadığmd:m metre kadar denize doğru k3~1Ş 
Cemiyet için izin alınmıştır. dır. Bundan sonra sokaktaki kal gibi memleketimizde turizm en · narkın değiştirHmesine lüzum g()~ sa da bu kayma ha1:-ekeU. ~?l<J1'lt • 

İzmirliler, ayrıca Yurd adlı bir' dınmlar da yenilenecektir. düstrisi bile doğabilir.,, memiştir. ve binada hlçbil' ariza gö~U san• 
de mecmua çıkarac~I:lnrdır. Halin Unkapanı istikametine ---------'~--- Bu suretle na.rk on beş günde miştir. Son defa yapılan ~ı~ehlf • 

doğıu yeniden bir kısım yapttrıl [ -J bir değiştirilır.iş olacaktır. France daj ameliyesh:ıde de hiçbır 
Keı este suiistimali masr evvelce kararlasmı~tı. Bunun Nöbetçi eczaneler la, birinci ve ikinci nevi ekmek fi. kenin olmadığı anlaşıln'llştır . .,._..,, 
Ankara, 25 (Özel) _ Kereste için tcthikata başlanmıştır. 936 yatleri hu suretle bir hafta daha -- _.--de 

. b"t . b kı 1 Samatynda: 'feofilos, Aksarayda: "bl ..\ ·ıht; ... m=-~kem"ıı,vrir1 .--
ıuiistimalin-:!en do!ayı açıf;a çıfoı- senesı u çesıne u snun yapı Z. Nuri, Karaiümrükte: Arif, Şehre- 1 ~a eaılm!ş oluyor. ... ... ıu ... -

nlan memurların itirazları, dev. ınası için tahsisat konacaktır. Ye mininde: A. Hamdi, Fenerde: Emil - Saraybutnundaki 
ıet Sn ıd . s • h · · ni yapılan ~·er bittikten sonra k~ .vadi, Şehzade başında. üniversite, Sir-• rasına ge ı. ~ura, epsını tahta iskele 
bir arada tet'iik edecektir. vun karpuzla birlikte kum soğan kecidc: Beşir Kemal, Beşiktaştn: ı'a. 

ve digrer kuru sebz~lc~·de hala nlr il Halit, Kumkapıda, Belkis, Zeyrek. Sekiz sene eV\·el Saray burnu . 
r:-snaf ban J,cı_<:! su1·1·sı1·maıı· ı:,. #'- -- nacaktır. Hasan Hulusi, Divanyolunda: FA>nt, na divarlann yanaçması için hir 

Ank 25 (o l) E Galatada: Hidayet, BeyoğJqnda: Kan ara, ze - snnf •. --.-_,,,,,....,,.,,,,~ .. '"-*''.......,_ tahta ı"skele yanılmıc:tı Dalgala 
ıuk. Güneş, Pangaltıda: Karakin 1 :. • 

Bankası ıuiistimali yüzünden Is :r:ıe kararı, l,efta idndf Devlet S .. ö ,..,., teSl'r:ı'l" h" ·a 1 b · k l 

1 

· KOrkçüyan, Kurtulu)ta: ?\.'ecd2t Ek- lLJı ..:; u.I p O :ın tı lS .e e -
tanbul valili hakkında mülkiye ra~i _umumi heyetince görüşü!e-J rem, Kasımpa:acla: Yeni Turan, Ha _ nin yıktırılmasına karar verilmiş 
dairesince verilen lüzumu muhake cektır. ' lrcıoğlunda: Yeni Türkiye. tir. 

Beraet etti c;\)çft1 
Tütün kaçakçılığın.?3n 9 ~c\J 

Harunun duruşması dun 'ti nıniş, 
ihtisas mahkemesinde b; ~8pt_ı • 
suçlunun tiitün kaçakçılı~ ıir de" 
ğm.a dair mahkemece kat~ raati • 
lil elde edilemedi~inden e 
ne karar verilmiştir. 



M ~t°~;·~i~····3·0---···-o-···,;_-,--o=···= .. =·o;_o __ s_iı_.-v-===a:.....-- t.~:: E~~;~!:~:::::.;~~ ~~~~~ yolun un he e fi 
göre Falerden Atinaya kadar 500 bin 

tisi Çin Üzerine yürüyor klş~:~::d:~~::~~~e~:;.,indenıoı Bay Ali 
sözleri Çetin kayanın 

pare top atılmış, müzikalar milli mar- Bayındırlık Bakanımız Bay Ali 
------ şı çalmış, kilise ~.anları çalınmıştır. ç . 

. 
Dogruv dan dogruv ya Hün !arda degıv•ldi. Han Sı"nı·n ıs· tı"mdat· etınhaya Diyarbekirclen döner· nı Kral bu alay ile doğruca Evange- k 

i ~!etine rot bir ki.YJUet idi. Onun lan boşa gidiyordu. Halbuki, life listira kilises;ne giderek orada varışı en türlü iıler hakkında §U beyll'" 
_çın bu eraziye karşı el uzatılmak tenin süvarileri bir taraftan Ma- şerefine yapılan ruhani ayinde bulun- nafta bulunmu§tur: 
~tedilniğini görünce harekete geç Yi merkezini sarmıştı. Han·Sinin duktan sonra yine açık otomobilJe " - Açbğımız hattın esas he~ 

tit~m. Tatarlara karşı harp ilan et • muhafaza kuvvetleri yiyecekten Meçhul asker abidesine gitmiş n bü - defi bakır madenini i!letmektir. 
nı !,, mahrum bulunuyordu. Uzun za . yük bir çelenk koymuştur. Hat bakırdan geçerek Diyarbeki· 

METE FOTOHAT YOLUNDA man beklemeğe tahammülleri yok Kral Jorj, Meçhul asker fıbidesin- re geldi, artık madenin bir an ev-
M te tu ,·onun içinHa.n-Sin nı"hayet teslı'm den saraya gitmiş n balkona çıkarak vel faaliyete geçip bakır randıma• • 

e Tatarlar üzerine yaptığı olmagav mecbur oldu. Fakat Me· saray önünde biriken halkı selamla - nını vermesi lazıindır. Son zaman-' 
S:ferden avdet ettikten sonra ye. mış, Atina e.snaf cemiyetlerinin önle· 
llil den bir takım ecnebi kabileler · tenin ordusu Ma·Yiyi aldıktan son rinde bayrakları bulunduğu halde yap larda bakır madeni yakınında 
~. Çarpışmağa mecbur oldu. Çün · ra asıl Çinin vaziyeti de tehlike . tıklan geçit törerini seyretmi§tir. Bu kuvvetli krom madeni keşfedildi. 

k
1 

U bu kabileler kendisi Tatarlar i. ye düşüyordu. Çünkü Ma·Yi de · akşam Atina şehri donanmış, büyük Bakır nakliyatı esas olmakla b~ 
e u.. nı·ıen merkez fevkala~ de sevkul . fener alayı yapılmıştır. raber Diyarbekir büyük bir istih-
. graştığı sırada gelmişler, Çi · nın h d t ·ı · tl · · · 1 t · cevc:ı ehemmiyeti haiz bir mevki KRAL JORJUN BEY ANNAMESl sal hinterlandına ticari, iktisadi 

1 
. u u vı aye erını ışga e mış- "~ erdı M t ·· ·ı · · - idi. Atina, 25, (Özel) _ Kralın •a. merkez olmak mevkiindedir. Or-

1 
.. • e e suvan erının yorgun . .. Uguna balanıyarak bunlar üzeri . Burası Mete tarafından işgal e raya varmasını müteakip derhal ta Anadolunun Şark vilayetleri· 

ne yfuüdü. Bu arada vaktile ken. dildikten sonra aıtıkasıl Çinin yol a!ağıdaki beyanname neıredilmiş mize Diyarbekirde demiryoluyla 

disinin yanlarında rehine olarak lan açılmış bulunuyordu. Bunun i· tir: bağlanmasiyle yurdumuzun p.rk 
b~unduğu Yu.Çi kabileleri ile çin Mete valat kaybetmeksizin Çin Ef enilil'\I", baw.lisini bilfiil ga•be •aptetmek 
N'ı Çe üzerine yu""riimegv e başladı. 12 yı:l uzak kaldıktan sonra, vaziyetini elde ettik, demektir. 

b 
YU kabilelerini itaate mec · müttefikan yaptığınız davete ica· 

Ur etti. Bundan sonra kendi Mete ordularının ileri hareke . bet ederek yeniden çok sevgili va Diyarbekir idari merkez olduğu• 
lllillkü etrafında ne kadar yaban tini haber alınca Çin imparatoru tarurnıza dönmüş bulunuyorum. na göre bu havalinin idare iılerin· 
cı kabileler var83 hepsini cizyeye Kau-Çu bizzat taarruz kuvvetleri- Heyecanım çok derindir ve mille· de dahi tamamen yeni bir vaziyet 
hağladr. o vakit kendisine itaat et ni karşılamağa karar verdi. Bu • tiıp.e karşdı olan şükranım ölçüle- ve kolaylık vücude getirilmit de-
nıe Ti nunla beraber mukabil harekete mıyecek erecededir. Uzun yıl . mektir. 

h 
Yen ng.Lingler kalıyordu. Ni lar, ayrılığnmzm kederini ve Yu· ŞARKA DOOR 

ayet bunlar üzerine hareket et geçmezden evvel bir kere Hünle · nanistan için duyduğmn daüsınla· U 
ti. Bundan sonra Metenin ordula ıin ahvalini tahkik etmek istedi. yı kalbimde ,gizledim. Milletime Şüphesiz daha ıarkta bulunan 
rı ta Obi nehrinin kenarlarına ka. Bunun için de casuslardan birini karşı olan aşkım ve onu, hatta ben vilay~tler Diyarbekir istasyonun· 
dar ilerilemiş bulunuyordu. gönderdi. Çin imparatorunun gön siz, refaha doğru gider görmek ar dan her hususta İ§leri için nakil 

Hülasa :Mete az bir 7.!ıman is:iıı <lordiği hn c~ Hülerin karar . zum, beni, bu uzun yıllar, gölge · vasıtası olarak istifade edecekler 
de 1\inğoliStan etrafındaki bütün gahma vardığı zaman hiç tahmin de kalmağa icbar etti. Bu esnada dir. Fakat daha ıarktaki vilayet· 
e \..!' ka edilemiyecek bir manzara görmuş·· me~leketin siyasal, sosyal ve eko ler için Diyarbekirde kalmryaca· 
C?ıeu! hileleri birer birer mağ. nomık hayatını ihlal edP.hHecck 

lup etmişti. Hepsini kendine vergi tü: Tanju Metenin ordugahı zaif her türlü teşebbüsten kat'i suret . fımız füpheaizdir. Daha ıarka 
"~ııneğe mecbur biraknuştı. Şim· ve topal, biı· takını atlar ile has · te çekindim. Fakat hiç bir dakika doğru mümkün olduğu kadar sür· 
dı. Yalnız onun emri altına girme . ta ve .zaif bir kuvvetten ibare't idi. ~ jY! ye fena gµnı~ni71i dikkat ve at ve ehemmiyetle hatlarımızı u • 

Tayyareler gar be olan istika• 
metlerde işliyeceği gibi bilhassa 
§ark ve cenup istikametlerde de 
faaliyete başlıyacaktır. Bu husus· 
ta yeniden dört beş tayyare satın 
alınmak üzeredir. ilkbahardan iti• 
baren faaliyete geçilecektir.1 

YENi TELEFONLAR 
"Bundan ba§ka coğrafi vaziye

ti itibariyle memleketimiz telgraf 
ve telefon işleri için şarkın mühim 
bir geçidini teşkil ettiğine göre 15" 
tanbul ve Ankaradan ıarka ve ce
nuba doğru muhtelif istikametleP 
de, belki memleketin bütün vila
yetlerine şamil bir telefon şebeke
si kurulması mukarrerdir. lstan
bul telefon !İrketine dört ıene 
sonra tediyat yapacağımızdan bu 
tarihe kadarki safi varidatı bu İge 
hasredeceğiz ki, senede dört beş 
yüz bin lira eder. Telgraf hatlarl" 
mızı dahi esaslı surette ~arka ve 
cenuba doğru ıslah ederek bu ta
rafların telgraf muhaberelerinin 
emniyetli bir vasıta olmasına cah• . 
şıyoruz. Bu da bir iki sene içinde 
olacaktır. 

KADIKÖY SU ŞlRKET1 VE lS
T AN BUL BELEDiYESi 
Kadıköy Su §İrketinin dahi ar

tık halledilmesi znmanı gelmiıtir. 
Bu hususta lstanbul Belediyesi a· 
Iakalanırsa icap eden teıebbüıte 

bulunacağız.,, 

TELEFON OC~TLERl 
tnış bir memleket kalıyordu ki, İmparatorun casusu bu vaziyeti gö ~a13.ka Jle ?kip~tm~k-ten hali kal zabnak gayemizdir. 
bu da (Çin) idi. rür gönnez büyük bir sürat ile ge. madım. Yuk's~ vazıfemc yen:iden 1936 eeneıinden .jtibaren her· Telefon ücretlerine, İJllUbabere 

'

r k · d" d"' l to "K b davet ~dilmiş olduğum bugün bü halde daha ötelerde ı"n•aata d- · a ıa (Çin) in fethi diğer ka · nye on u. mpara ra ay e· tün k-uvvet"m· b··t·· te .. be '. ıc .... tesısntına mutedil bir §ekil vere-
~·1 d k b" d k.ika ı ı, u un cru mı ve d ... El'" . d V ' ~leri itaate mecbw· etmek ka · ece A ır a. . yoktur. Hünler bütün faaliyetimi milletimin hiç vam e ecegız. azız en ana ve ceğiz. Yakında l stnnbul telefonu· 
dar kolay d';)ğildi. Fakat Metenin fevkalade zaıf hır kuvvetten iba · bir istisnasız bütün milleİimin hududa kadar olan kısmın ilk is- nun mühayaası formalitesi bite-

l?ıağlubiyet ne olduğunu göı·m~mi~ rettir. Derhal üzerlerine yürümek ma·ddi ve manevi yükselişine has tikpfım bir fen heyetine yaptır cek ve bu kanun 1eclisten geçe-
~~an orduları gitt ikçe büyümüş ~ lazımdır,, dedi. retmeğe tamamen hazırnn. Mazi dık. cektir. Afyon - Antalya hatbnın 
tu. Bu ordu şimdi (300,000) sü · Hal bu ki imparatorun casusu bu unutl}lmu_ştur :. Azmim, h~rkes için TAYYARE SEFERLERi Isparta ya kadar olan kısmım ve 
'1ariden teşekkül ediyordu. suretle efendisini harbe ve müka. m~tlak hır !11~ya: ve ad~l~t «? · "Ankaradan itibaren şark ve Afyondaki abidelerle asri mezar· 

'l"" t · ·· d bı'l taaıort• teş .k d k k mın etmektır. HukUmetlennın di . . .k · ıt.Le enın suvari or uları atlann ı uza vı e er en ço · ya rektifleri ve himayesi altmd b'. • cenup ıstı ametlerinde sivil tay- lığı ismet lnönü yakında açauk· 
rengine göre dört kısma ayrılıyoı- nılıyordu. Çünkü l\lete bir harp hi tün Elenlerin manevi birli~n~. yare teıkilitı yapılmaktadır. tır. 
~: k~~pm~~(20~000)~ilika · ~~nW~~w~m~i~~dhl- ~~----------·-------------

duBkti~~n~~~~~~~d~~~~:';~i~ ~n·::~a~:e~~~;;e~~~!:i· ~~i~~.i~~~~~~bb1~\?:b~~ ltalyanlar geriliyor Edirnenin kurtulu-
:Y~h renkli idi. Cenupta bulunan i Kendi yanında bilakis pek ehem. ve şanlı babamın devirlerine ben (Üstyanı Birincide) •• du··n K~ utlandı kınc· .. . d 1 miyetsiz, hasta "e zaı"f atlan ve zer saadet ve ~n günlerini yeni . Adisababa, 25 (A.A.) - Habeşistan ŞU 

ı suvan or usunun at an kah· ~ den getirecektir. hükQmeti, Ras Seyyum kıt.alannın ~e renğinde idi. Cenupta bulunan askerleri biraknuştı. Çinliler bu iKİNCi YORGI dün MakaJJenin şimalinde üç Jtalyan Edirne, 25, (Telefonla) - Edir 
Uçüncü ordunun atlan beyaz, şark :kuvvetlerin zahiri vaziyetine al · A ö taburunu hezimete uğratmı oldukla- nenin kuıtuluşunun 14 üncü yıl 
ta ola a·· d'" ·· d tl danacaktı, bı·r kere """"rruz ı""in or K tdina, 25' ( zel) - General rını bildirmektedir. dönümü bugün kutlandı. 1829, . n or uncu or unun a an l<\C:l ::r- on ilis istifanamesini venni§tir. 1878, 1913 ve son defa düşman al 
ıse boz renkte idi. taya atılacaktı, iki taraf arasmda Yarın kral tarafından kabul edi . UYKUY ~ DALMIY ALinJ, HARP · tında inliyen güzel Edirne, Cumu· 

Bundan sonra Metenin yıldı . harp başladıktan sonra asıl mü . lerek kendisinden ~ifahen noktai HEı\ v;_ BAŞLAılllŞTIR riyete bağlılığını bütün yervüzüne 
trnı sür'ati ile hareket eden bu him kuvvetler gizlenmiş oldukları nazarı sorulacaktır. Asma~a, ~~ (A.~.) - ~areşal dö haykırmak ister gibi çoşuyoi·du. Şe 
dö~ renkli süvari ordu lan Çine yerlerden çıkarak Çinliler üzerine Kuvvetli bir ihtimale nazaran B~.no, Cıano ıle dıger. zabıtlere gü - hir baştan başn donannuş biitiin 
d _ yürüyecekti. Kondifüıin i!lifası kaıbul edilecek- muş madalyalar ,·ermış ve bu müna- köylüler büyük bayramla~m kut 
ı:gru dönüyordu. Yine Metenin 1,mparator Kau Çu casus tara. tir. Bundan sonra yeni bir seçim sebet~e a_şafıdaki sözleri söylemişir: lamak iÇin şehre gelmişlerdi. 
. ?"ençliğinde bizzat keşfederek f d . yapılarak yeni hükumet kurula • flıç hır mukavemete tesadüf et . 1\1 • • 9 _ 1Ptıda babasının askerleri üzerin · m an getinlen haberi dinledi. caktrr. Bu hi;kumet, meclisi feshe. mek:-;izin Aksunı'u, Aduayı ve Adig . d ~ıtsımd saat lt',4b 1d.e başlan. 
de tesirini tccıiibe etliği, ondan Buna bir türlü inanamadı. Hünler decek ve yeni intihabat yapacak- ratr iıgal ettik. Ve Tacazzc"yi geçtik. ı. n ara an ge ~n e lıye ya~ın 
sonra birçok ecnebi kabilelerin daha evvel bir çok askeri muvaf. tır. Çünkli Habeşler bize knrşı mükave • ~f'Y/~v, ~.enedalbS'jlıh, Şems]ddCuın, 
llıa '"l "' b" · fakiyetler kazanmışlardı. Nasıl Yeni hükumet af kararname • met etmek cesaretini gösteremediler. az .~m o ren e u u.nmaı!l!Ş ar. 

ı g u ıyetınde vasıta olarak kul muııyet meydanı~da Edırne sav· ~ndrğı (Sedalı Ok) da bu süva . o\urda bunlar bu kadar zaif ve sini imza edecektir. •·akat bn muvaffnkiyctlctirimize al . lavı Şeref A kut İı ' 1 b" ' · rıı . dermansrz düşebilirdi? Herhalde l(ODILIS. ÇALDARIS, SOFULISIN hdennn~zra~ udy~ubayaldalmtıamahyız. Harr., lev ve:-mişti;, e) ecan r ır soy 
b enn eli ile Çinlileri itaate mec · . . . . d BEJ'ANATLAR u şım ı ş amış r., ur edecekti. ışın ıçın e anlaşılamayan bir ci · I Harrar, 25 <A.A.) _ İıabeş ku\' _ Şeref Ay~ut bütü~v~mimiyetiy 

Nihayet Miladdan (200) sene het bulunmasr ihtimali vardı. Belgrat, 25 (A.A.) - General Kon- vetlcrinin, Sas.s.'lbanet'in yirmi dört le duyaı-ak ıfad~ e~tıgı bu nutkw~-
e'lveı }rfetenin üçyu··z bin süvarilik (Arkası var) dilis, Al"ala ajansı aytarına şu dlycv. mil cenubunda Anab'ı istirdat ettik . ~~ Onder Ataturk e karşı ı;ençlr 

d de bulunmuştur: leri bildiriliyor . g,n nasıl sarsılmaz bir imanla bağ 
or .usu birdenbire Çin topraklarr İstanbul Yedinci icra Memurluğun "Genel olarak düşünüldüğüne gö • Asmara, 25 (A.A.) _ İltaya•dan E- lı .. 0~?~1ğunu söyle.dikten sonı·~ ~ 
:ru 1:>tila ediyordu. Bu suretle ipti. dan: re, kral, milleti yeni delegelerini seç- ritreye gönderilen 30 bin işçiden tak- buyuk deha .. nın bı: . paçavra gı~ı 
da ıstilaya, uğrayan Çin toprakla TORKIYE HANINDA iKEN HALEN meğe da,·et edecehtir. nen, krala hü . riben on bini, mukanleleri bitince e" ~ı.rlat~p a~tıgı. n:a~ı ıle bu gen~lı • 
11 Tai·Yueu vilayeti oldu. Bu hu- iKAMETGAHI MEÇHUL ŞARL kümetin istifasmı vereceğim ,.e ken . terine dönmek ar:ıusundadırlar. g'.n ~:ç ~~r ılgı.~ı .. ?!~adığım ve 
dut vilayetin" ·'T · H s· .d. RöNE COTYEYE di~ine yeni setim yapılmasını tavsiye Ataturk un gııttugu dayanın 
ki bu d ınd vha 181 an ın 1 1 Dairemizin 935 - 62 sayılı dosye . edeceğim.,, GORAHAI GERi ALINDI MI? bütün bir milletin kalkınma dava. 
1,_'_ • a am a a evvel (Tsin) il ı h" "d . d Adisababa, 25 (A.A.) - Dün Habe.,ı:: sı old v • t t · b"t·· l\LClh ıken hu .. k'itmdarlıl~an ı"skat s c n ısar ı aresın e sigaralannıza Bay Çaldnris ise şunları söylemiş- uguna ışare e mış, ve u un ed·ı \.ı. haciz konmuş olup icra ve iflas kanu- tir: terin Gorahai'yi istirdat ettikleri hak- bu heyecanı milletin Atatürk'e 

1 miş, kendisi sadece ikinci de. nunun 103 üncü maddesi mucibince ta- "K 1 k kında alrnnn ga~Ti resmi haber Ha · borçlu oldug!unu söylemiştir. 
recede b. "d ,. . ıra a, en un·etli partinin şefi beş hükt\mctı· •-rnfından ne te"'l't n" Gece fener alaylan )rapılmış, 

. . 
ır ı are amıri vaziyetine rafınıza gönderilen davet varakası ık" · ~ t"t · h"'l (ı t• '""' J " 

g t 
.. s11a ı e yenı u c me ı benim teşkil d t ı · 

e ırılmişti. Han·Sin (Mete) nin metgahrnızrn meçhullüğü hasebile teb . etmem lüzumunu tavsiye edeceğim.,, c ı:.~:~ e~l~e~işt!r. h b . halk geç vakita kadar bayramı kut 

ti
O.rduian tarafından istila"' hareke liğ edilememiş olup 10 gün mü·' rlctle cu J"d · o . S f 1. u mc enuz u a erı alma · lamıştır ı._. murcu ı erı uay o u ıs ise su dığmı bildirmetedir. Bununla bcra . •m-----.. ~ .. 

uwşlaymca Ma-yı· 
15
· mı'ndeki hu··. ilanen tebliğine karar verilmiştir. 1lan d" d b 1 t 'li - - - - - ıınuıı111-• _, -"--1...-. ıyev c u unmuş ur: her Röytcr ajansı muhabirinin gayri larm Gorahai'yi muhafaza ederek da-

.l\0U rnet merkezın" e cekildı". Ve çı·n tarihinden itibaren 10 gün zarfında hac- ''Eğer kral bcnı· ıs· tı"şareve r~ğırı t b" tt . J r· r- resm ır sure e oğrcndiğine göre, ha simalde za'--ıfJı .. ·ncak1an bir nok • 
ll'l'lpa t ~ ze karşı biı' diyeceğiniz olup olmadrgrw • sa gidecegıv· b h k t• 'ili b" G • J J ra nnmdan yardım istedi. m, u are e ım, mı ır- .orahni'nin istirdat edilmiş olması taya kadar ilerlemeler,·ıne imkAn ver-

1:'1 k nr bildirmeniz lüzumu ilanen tebli~ o . ligwi temin irı"n k 1 r·ı ta ı h lt .va at Çin imparatoru hiç ora . lunur. (1695;) ~ ·ra ı ı en nımış o . mu temel değildir, zira imparator, mesini bildirmiştir. Müşterek taarruz 
maklığım demektir.,, Ras Nasibuya verdiği emirde Jtalyan o zaman yapılacaktır. 



Şehirden parçalar 

Bir bakırci dükkanında 
Eskiden bir düğüne altmış, yetmiş parça 

demetleri ıŞimdi renk renk çjçek 
bakır giderdi. 

gidiyor! 

• Oğul hunlar da dert mı sanki?! 

Ba1lırcı Dıi rıun Baoa. 

-
Durmn Bal:ia mu'liarririmize anlatıyor 

Bir genç b'akırcı ralı1ıyor. 

Günler geçiyor ve bakır, yeri·] 
ni cam, sırça ve çiçek buketlerine 
bırakıyor 

Ne demek istediğimi daha iyi 
mi anlamak istiyorsunuz?. O hal· 
de beraberce Beyazıt meydanın• 

dan Bakırcılara doğru dönelim. 
Burada yedi yaşındanberi hayatı
m bakırcılık sanatine bağlamış 
altmıt be!lik meıhur Erzincanlr 
Dursun Babaya uğrayalım. Bu en 
eski bakırcının dükkanı baştan 
başa cins cins bakırlarla dolup 
taşıyor. Bakır yerini cam, sırça ve 
çiçek buketine nasıl bırakıyor. lş· 
te Dursun Babanın söyledikleri 

- Bir düğüne 60 - 70 parça 
bakır giderdi. Düğün evine giden 
gelin alayında pembe veya açık 
mavi tüllere ıarılmı§ tencereler, 
sahanlar, leğen ibrikler, cins cim 
siniler bazan yüz par~ayı bulurdu. 
Şimdi düğün evine ayni tülleri! 
etmlnnf Nn• renk çicek, gül de
metleri gidiyor. Eskiden mutfak
ları sllıliyen kalaylı bakır hapları 
yerine, fimdi düz.üne düzüne sırça 

tabak, ~anaklar konmuştur.,, 
Dursun Bahanın hu sözleri. ar 

tık bakırcılığı tamamiyle ölmüş 

gibi gösterdiğini sanmayın. Ona: 
- Peki dedim. Bakırcılar de

nen bu yerde harıl harıl gene ça· 
lıııyorsunuz. O halde hu sanal 
para ediyor demektir? 

- "Elbette.. Bakırcılık orta· 
dan kalkamaz. Vakıa vaktiyl~ 

BqiktCJ§ta, Tophanede, Unkapa · 
nında ve de.ha birçok yerlerde ba
kırcılar vardı. Bugün bunların hi~ 
biri kalmam:şhr amma bunları 

söndüren la"f,rillalardır.,, 

- Kaç fabrika vardır?. 

" - Yedi fabrika. lıte bunlar 
bakırcılığın kıymetini düşürdüler. 

Bugün eski bakırcı ustaları kal
mamı§tır. Bunun sebebi de fabri
kanın bir günde be§ yüz. bakırcı· 

nın yapacağı İ§İ çıkarmasıdır.,, 

Ben Dursun Baba ile konuşur· 

ken dükkana müşteriler gelmişti 
Bir bakır maşraba istediler. Dur · 
sun baba bir maşrabaya yetmi~ı 
beş kuruş istedi. Dükkanın diğer 

bir köşesinde asılı duran diğer bir 
maşraba da kırk beş kuruş. Di~ 
katle bakmağa başladım. ikisi de 
ayni boyda maşrabalardı. Müşte
ri, ikinci maşrabaya dudak büke
rek baktı: 

- Beş kuruşa versen almam ... 
Dedi ve yetmiş beş kuruşluk maş .. 
rahayı aldı. 

Başka bir müşteri de bardak 
boyunda şeklini ilk defa gördü
ğüm bir kaba üç lira verip aldı. 

Dursun Baba bana bunları şöy .. 
le izah etti: 

- '' Müıterinin beş kuruş ver· 
mem dediği maşraba fabrika ma- ' 
lıdır. Bakınız size iki 'mangal gös
tereyim. Ayni boyda. Biri üç bu
çuk lira, biri bir buçuk lira .. Pa· 
halrıı biz.im yaptığımız dövme ba
kırdır, senelerce dayanır, öbürii 
fabrika malıdır, ağırlığı da döv
menin yarrıı kadardır.,, 

- Peki üç liraya sattığın ne 
idi? .. 

Dursun Baha gülümsedi: 
" - O, dedi kahvedanlıktır. 

Yekpare bakırdan yapılmııtır. O
nu ben ancak dört günde yapabi
liyorum. Fabrikalar böyle §eyler 
yapamazlar... Bunlar bakırcılıl: 

sanatinin ıon yadigcirlarıdır. 
Amma kaç lıiıi alCl"81ı, a~a, yıl· 
ila bir tane •atarım.,, 

Dursun Baba, gözlerini etrafım 
saran bakırlarına gezdirdi. Dal
ğın dalgın yüzüme baktı: 

" - Oğul, dedi. Bunlar dert 
mi ıanki ... Ben bu sanatta pİf ti· 
ğim için başka §ey yapamam. Sa· 
bahtan akıama kadar bakır ıaçlcr 
rını iıtediğim ıekle ıokmk benim 
en büyük zevkim. Çocuğumun ela 
benim gibi olmasını istemem. F ab· 
rika malı varıın bir ömür kadar 
sürmesin .. Ucuz. alınıyor ya .. Para 
var ya... Oh .. Bundan iyisi can 
sağlığı .. Niçin yüzlerce vatan ev
ladı fabrikanın bir kaç ıcatte çı
karacağı iş için ömrünü körlets:n. 
Yalnız benim düıündüğüm bir 
nokta var: Fabrikalar iyi mal çı· 
karmalı .. iyi yapmağa gayret et
meli.. Bakın fimdi Erganimiz.clc 
bakır çıkacak.. O bakırları fabri· 
kalarımız.da i§liyeceğiz.. Bakırcı 
dükkanında ıabahtan ak§ama ka· 
dar çekiç ıallıyacaklarına oraya, 
bakırın çıktığı yere gitsinler, ora
da çalıııınlar.. Yalnız fabrikalar 
halkı aldatmıyor mu .. ,, 

Dursun Baba, biraz daha dü• 
§Ündükten sonra: 

- "Şunu ıöyliyeyim ki, yer 
yüzünün ba§ka bir yerinde eıi bu· 
lunmıyan bakırcı ustalarımız var. 
Çok ince i§ler yaparlar onlar .. 
Onları öldürme!i.. 

tliyazi A. Okan 

Tramvay Şitketinin 
taksitleri 

Tramvay şirketi tarafından her 
ay Cumuriyet Merkez Bankasına 
yatırılan on beş bin lira önümüz · 
deki cumartesi günü bankaya ya· 
tırılacaktır. Halktan fazla alman 
bilet paralarından birikmiş olan 
bir milyon yedi yüz bin liranın he 
niiz nereye harcanacağı hakkında l 
bir karar \·erilmemiştir. 

SaQlık Bahisleri 

Vücudü soğuk su 
sertleştirme usulleri 

Çocuklar soğuk su banyosundan 
geçirilirse vücutleri büyük bir 

mukavemet kazanır 
Yazan: Dr. Etem V~ 

-3-
Vücudü sertleştirme!~ usulleri ı 

§unJardır: 

1 - Çıplak ayakla yürümek, 
2 - Islak ot üstünde yürümek, 
3 - Islak yollarda yürümek, 
4 - Yeni yağmış kar üzer:nde 

yürümek, 
6 - Diz!er üzerine soğuk su 

dö!<mek, 
7 - Soğuk su içinde yürümek. 
Çıplak ayakla yürümek en ko· 

lay ve basit olanıdır. Yaşın, vü • 
cudün mukavemetine göre muh • 
telif usullerle yapılır. Mürebbiye
lerin eline ve terbiyesine bırakıl· 
mış küçük çocukları çıplak bırak· 
mak mukavemetlerini çoğaltır. E
sasen büyümeğe ha,lıyan bir ço· 
cuğun ayağına giydirilmiş patik -
leri atmaları çorapsız, patiksiz 
çıplak bir halde ayaklarile oyna
mak istemeleri bir sevki tahiiden 
baıka bir şey değildir. 

Fakir aile çocuklarının çıplak 
ayakla dola§maları sıhhatleri için 
bir mazhariyet ve saadettir. Köy
lüler ile şehirliler arasında her za
man çıplak ayak ve kapalı ayak 
farkı göze çarp~aktadır. Her za -
man çıplak ayakla dolatan ve 
bundan zevk alan köylü şehire gi
derken şehirli gibi görünmek ihti
yaç ve lüzumunu hisseder. Çıplak 
ayakla yürümeğe alışmı, olan köy 
)ünün yola mu~avemeti bunun için 
şehirde yaşıyanlardan pek çok 
fazladır. Ve onl"" ,.ı.ı. ... lıuvvetıı 
olurlar. Burada yine çocuk anne
lerine düşen mühim vazifeler var· 
dır: Çocukları ta biatin çetinliği
ne karşı çetin yetiştirmek. Çocu · 
ğunu her cihetten hava ile alışkın 
yapmak, t~miz hava ve soğuk su 
ile çocuğun viicudünü s~rt'eştirme 
ğe çalışmak .. Böyle yeti~tirilen ço
cuk ne kansız kalır ve ne de si -
nirli olur . 

Hava, gıc'a ve elbise çocuğun 
ne derece n"'üh'm ihtiyaçlarını ta· 
mamlıyorsa ~u da bun!ar kcıdar 
mühimdir. He:- gün ~ıcak su ile 
çocuklarını yrkamağa alışkın olar. 
annc!er çocuğ:..ı sıcak sudan sonrz. 
soğuk su ile do1muş'bir kabın içi
ne iki saniye sokup çıkarmalı ve 
bir soğuk su banyosun ı:lan geçir
meHdir. Sısa'c su ile vücudü yu -
mu~ayan çocuk sonra :lan alacağı 
bu soğuk su banyosile scrtliğ:n: 
ve muka\·eme~ini ka;::anır. lll; de· 
falarda bu içi yaparken çocuk'ar 
hırçınlaşırlar ve ağlamağa başlar
lar. Fakat bütün bu hırçınlıklar 
ikinci ve üç.ün~ü tecrübet!e;-ı son · 
ra tamamen ge;er. Çocu': soğuk 

suyun zevk=ne alışır, on:!an ev~el 
yünlülerle sıkı sıkı sarılan vücu -
düne hava girebilecek küçük bir 
no~cta ~erbest bırakılmıyan çccuk 
artık bundan sonra hu yünlüleri 
ve fazla yükleri taşıyamıyacak bir 
hal alır bununla beraber daha ser
best ve az yük taşıya nçocukta e:
kiden sık sık görünen nezle ve sa
ir hastalık!ar görünmez sağlam vi; 
cutlü ve kanlı canlı olmağa ba~ · 
}arlar. 
"Sağlam vücutta tem=z ve sağlam 

kan bulunur,, darbımeselini ha -

tırhyarak çocukları da buna si• 
re hazırlamak lazımdır. O 

ISLAK OT ÜSTÜNDE Y • 
RÜMEK - Çıplak ayak!a ıılak 
ot üzerinde yürümen:n çok fa1d• 
\'e ehemmiyeti vardır. Yağmur td 
yuyla ıslanm~ş veyahut sulaDJllll .. 
üzerinde mümkün olduğu ~ 
fazla yürümek fayda verir. Eb" 
riya bunu üç çeyre!< saat ~ 
kabul ederiz. Yürüyüşü biter~· 
mez ayağın altında biriken otW' 
ve kum tanelerini temizlemeli., 
ayağa da kuru bir ayakkabı pffi:. 
melidir. Ve bundan sonra da -.t• 
1ı veyahut kumlu bir yol ü~ 
sür'atle bir çeyrek s~at yürÜıJ.' 
dir. B-:.ıra:Ja nazarı dikh:atin'zi i'
him bir noktaya celber!cceğ::'ll. ~ 
lak ot üzerine bırakılmış çorap .fi1 
yahut iskarpin!eri giyerek yol ~ 
rümeğe kalkrnn~i derhal bojal ff 
ha§ ağrılarına sebep olur. 
--------------------~-
Kış j mnastik 1 dman arı 

l:2ş!adı 

Jstanbul atlcti=rn iıcycli baı~' 
ğmdan: 

1) Müttefik klüplcrin atletleri -
kış jimnastik idmalnrına lleyojlfl ~ 
kevi salonunda cumartc.Gi 'e ~ 
ha akşamlnı·ı dernm cdilmc!cteclir. _..,, 

2) Heyetimiz atletrin kros kol~ 
idmanlan için de perşer.ı:>c \'e ~ 
günlerini tesbit etmiştir. .. eMP 

3) Kros kontri idm .. - ... ıı ~ışli 
riycü ~ı....u;.-c: yolu ve Şişli Ma.sı.- r 
msında yaprlacalctır. 

4) Pazar günleri sabah (9) da, ptll;_ 
-:;embc günleri akşam <4) ele yapı~ 
idmanlar için bütün atletlerin Ta.,... 
stadyomunda bı;hınmalan lıizı•cllf• 

:i) Kros kontri idmanlnn 28-lf"" 
93:> de ha~lıyacaktrr. . · 

6) lüo konh'i idmanlarına aatır. 
nör Louis ve Pr:ık ne:.:arct eı!e-tfr' 
dil'. ... 

7) Tak im stadyomundn sıcak'' 
~wvunr.ıa odaları temin cdilmJttllı 

S) l\Iart nihayetine kadar de.ail,. 
rlc('ek olan kros kontri idmnnl~ 
kliiplcrimizin bütün ntletlerinla lıı9 • 
lunmalan lüzumu tebliğ oluna~ 
BOKS TEŞl'IK MVSABAKA 11' 

7'. 1. C. T. I tanbul bölgesi Roll 
ı,·ctinden: .. 

1 - ı:; Birinci kıinun 193:J pa•r ar 
nü s.ıat 1~,30 da Reyoğlunda ~~ 
saray klübü salonlarında boka 11ır:.
miisahakalan yapılacaktır. ..,.. 

2 - Federe YC gayri fcde::e bJi9f"""' 
hok:o;örler hu maçlara işt;nık edıtJI • 
lcct•klcrdir. ... 

:ı - Tnrtılma, <;aıatasaray kllb 
de saat ı J den rn ya kadardır. ~ 

r- Kısa Ha·· erıer J 
Sarayburnu - Salacak ara8dl~ 

kablo bugünden, Arna,·utkÖY - ,,,. 
niköy arasındaki J{ablo da )·al'Jll,.IE • 
itibaren tamir edilmeğe başlana 

tır. ~•dt-
• Jstanbul belediyesi ıncz:ıt . ..,.. f#f 

lüğUne tezat idaresi ha~ kontı eli 
Tahir tayin edilmiştir. ~ • 

• Transit halılardan alınan .aa rf. • 
po iicretleri hakkında haırrla... ... 
por bitmiştir. ücretin yüzde elll1' 
dirilmesi düsünülmektedir. _,.J" 

• lleşiktaştaki Ihlamur m ~ _ 
\•itali adında bir ltalyan sal#~• 
mış \'e yapılan araştrrınaJarda !'al
sının doğru olduğu anlaşıtrnı:-...... 
nrz kendi arazi.,.inin senette • • .... 
lt•n yere uygun olup oıınadıg'I 
l'dilccck tir. 



Şundan Bundan O ••• Dünyadan Resimler ••• 
rsilyada öldürülen Lui 

Bartu' nun kitapları 
ur Safo romanına ait birkaç not 
yirmi üç bin franga satıldı 

'9velki hafta, Pariste eski Fran 
dıabakanı Lui Baıtunun, kü · 

esinin ikinci kısmı da sa · 

• 
l'iktor Hugonun eli ile yazıl • 

birkaç mektup ile, biriki pi · 
aslı 82,000 franga, Alfons 

eain (Saf o) ya ait birkaç no-
~an hatıra defteri, 28,000 

Anatol Fransm (Allahlar 
r•llaılUI) adlı eserinin aslı 15,500 

satılmış ve ilk günkü sa · 
490355 frak toplanmıştır. 

•ırare ile mektebe 
giden çocuklar 

~omiyada yaşamakta olan 
ner Romptonun iki oğlu var 

Bu iki çocuk babalarmm Kali 
daki malikinelerinden 200 

etre uzakta olan Sanfransis
• mekteplerine tayyare ile 

P gelmektedirler. O derecede 
l>azı günler öğle tatilinde bile 

erini gidip babasının 200 
tre uzaktaki çiftliğinde yi · 

k tekrar mekteplerine dön · 
eclirler. 
iki talebe, sabah akpm tay 
ile gidip gelirken derslerini 
vada yapmaktadırlar ... 

oslavqada ne kadar 
·n•an gaııyor? 

Eski bir astronomi 
kitabı bulundu 
On birinci asırda Harizemin 

meşhur anstromu Mehmet Emin 
ibni Ahmet tarafından yazılmış o· 
lan Anstronomiye ait eski bir el 
yazısı kitap Tacikistan kütüphane 
since elde edilmiştir. Kitabın ka · 
hı üzerine yazılmış olan yazılara 
bakılırsa bu eserin birçok memle· 
ketlerde ve birçok ellerde dolaştı 
ğı anlaşılır. Tacikistan kütüpha • 
nesine beşyüzden fazla el yazısı 

eser gelmiştir. Bunlann içinde meş 
bur lran şairi Şeyh Sadiye ait o· 
!anlar da vardır. 

Fransada yeni bir 
dolandırıcılık 

Staviski rezaletinden sonra Pa- Dalma daha btlyllk 
riste yeni mühim bir dolandırıcr Arü N.&7orlt alaalm limanın llfzwla 6alanan 
lık daha meydana çıkmıştır. Alek Hiirri7e1 a6idai aihi .,. 6i.i7Ü Ghidqe malik ol
sandr Tsalpaturos adında v! kır~ malılailtiltarJ•maler. 11.-Wa 1810 llehilta 
yaşında bulunan Yunanlı bır mr ~~u~ı· • L.;.a. ol D J 11---' • · Pa · Se ..... __ 'Uft 1 ...,..111111 ..... ramanı an on ne unıaN IÇlft 
~ar, ns ve ~-e .ı.r.uuu sos.,- tliin en bii..:Jlt laqhli tlilıil~...:... 
sıgortalanndan milyonlarca frank )'Cl'lllll ,.. ·~· 
dolandırmıştır. Gazetelerin bildir 
diğine göre, mesele şu yolda ol · 
m•r: 

Tsalpaturos, zaten bipotekli a
lan bir takım binalan karşılık gös 
tererek sigorta kasalanndan mil • 
yonlar almış, tam vaktinde faiz • 
leıini ödemi ·!fakat buhran Hıt 

muştur. Aldığı paralarla yeiıi »r 
nalar yaptınmşsa da bunlar müş 
terisiz kalmıştı. Nihayet aldığı pa 
ralarm ödenme zamam gelince 
karşılık gösterilen binalar satıhfa 
çıkaı1lnn~, işte o zaman başka 
yerlerde hipotekli olduklan anla· 
şdmıştır. 

Bu dolandmcılık üzerine Yu • 
nanlı yakalanarak hapse atılmış, 
para veren s:goıta direktörü ve i· 
dare konseyi başkanı istifa et • 
rnişlerdir. Tsalpaturosun bu is • 
tikrazlarmı tesbit etmiş olan noter 
kaçmış ve izini kaybetmiştir. Bu 
yeni rezalet etrafında derin tet • 
kikat yapılıyor. Avrapcpnn 6irsoi ı•mrlerinde m, 

eporltm baılaılı. Raimde 6a •e
nenin tlaf apor modaanı 

göriiyonanrız 

1988 modelinde bir gtlzel 
Katlınlarm gii-1 lifi Am.tilıtılrltm '°' mlllol ... 
yor. Bu uneii aü-ı telalrJıia 6atlem. psli, -.... 
ral bir tiptir. Reaintle göriilen ..-ı, 6'r ,........ 

en ayjan tip olaraJr _.,mittir. 

10,000 tonlalı Franau lrruoaörlerintlen 6ir lilo ttllim araGan4a •• 
rülüyor. Franau tlonannumntlan billaaaa en aiiratli •emil.er tlenüde 
daha lala tatbiluıt yapıyor ue bu nan neticai olaralı laar6e t1• 

Direkferarasr ocafı 
ca·ı,ıyor 

C.H.P. Eminönü kolu Direkler 
Arası Ocağı dün akşam Letifet 
apartmanında bir müsamere ver 
mi§tir. Müsamerede bütün üyeler 
ve halk bulunmuştur. Evveli öğ · 
retmen Nureddin Sivas Erzunım 
istikrazı tahvilleri etrafında bir ko 
nuşma yapmış ve konferanstan 
sonra bir de temsil verilmi§tir. 

Bir aene evuel lngUterenin Y orle 
f"7U oplılanntla htcın~ • .,,.; 
Ba lıaoıla on ilıi lıifi bojalmu~ 
.,. hnılilflline ~- 7Grf/1111 JG" 
pılamtıınqtı. Bagiin 6u .-mini•ı 

JHllPll"""'alı ~maı i~n 
laaırlJtlar 70Pf]ı70r 

eluerifli bir haltle balanayarlar. 



rm S-KOM1'N 2111. TQRIN 1935---------------------------------------------
Hikiye Yorgun Günün Gecesi la-Ul 1 Soysal Yardım 

Yazan: Dr. Camaliettin 01'1 . 
O çağlarda henüz topraklar ü- odanıza götüreyim. bakıyordu. Benim gözlerim de Soysal yardım her yönden düt-

zerine demir kollar uzatılmamış - Dedi. Yam sıra gelen bir U§&• bir çelik parçamın miknati!e tu- müı insanlığa elini uzatan bir ku
tı; otomibiller, otobüsler de yara- ğın elinde yanmış bir mum vardı. tulmut olması gibi ondan aynla - rumdur. Fenalık, yoksulluk haıta
tılmamıştı. Köyleri, kasabaları bi- Fakat, bilmem bana mı öyle ge • mıyordu. Aynlamadıkça da eridi- lık gibi her çeı't yardım istiyen it
ribirine ancak bağlryan kağnı ya- Iiyordu, ikisinin de yüzlerini biraz ğimi, bittiğimi anlıyordum. ler için buıüne kadar bir çok teY· 
hut keçi yollanydı • renksiz gördüm. GÖ'.zlerinde de • Arada, lamıldandığını sanı _ ler yapılmııtır. Bütün din kitapla-

Birinci kinunun ortalan büyük rinden derine gelen bir sıkıntı an- yor, itte 0 azman içimden acı bir rında fenalığı kaldırmak, yokıul
fntmalann yumruklan altında in lamı vardı. Odaya girdim. Kapıyı ses çıkıyordu: Bu, i§kence, bu her lara yardım etmek, yoldan çıkınıt 
liyordu. At sırtında çiftlikten şeh- içeriden sürgülediın. Pencerelerin dakikada bir ölmek sabaha kadar ları yola getirmek, evlilik bağını 
re gitmek, kışı evimde geçirmek mandallanna baktım. Hepsi sal - sürdü. Tanın ilk I§IkJarr pencere • berkitmek gibi soysal yardım için 
zorunda bulunuyordum. Atım çok lam. Camlar, dışarıda korkunç den girmeye baflaymca yavaş ya- konmut türeler, verilmit buyruk -
kuvvetli, beni candan seven bir ulumalar çıkaran, benden yolda vq yerimden kalktım. Yatağı, do- lar bulursunuz. 
hayvandı. Rüzgarla göğüsgöğüse alamadığı öcü, ham yerinden ko- labı, masayı yerlerine koydum. Sefalet insanlıkla beraber doğ 
çarprprak dağlan tınnanryor, her panp dağıtmak suretile almak is- Bütün günün yorgunluğuna katı- muıtur. Onun geli§mesi ile gelişmiş 
adımda bir kayıp uçurumJara yuvar tiyen rüzgarın çarpmalarmdan tit. lan bu korkunç, tüyler ürpertici tir. Medeniyet ileriledikçe o da yü
lanmakla savaşarak yamaçlardan riyor • • gecenin uykusuzluğu biisbütün rümüştür. 18 inci yüz yıldan, hele 
iniyorduk. Derelerin suyunu ge • Yatak fena değildi. Soyundum, bitirdi beni. Olüme hazır bir du _ on dokuzuncu yüz yılın yarısından 
çerken ıslanan dizlerim üşüyor, yatacaktım. Bilmem nereden ak· rutla karyolaya uzandım. sonra bu gelişme hızını artırmş-
boğazlarda, soğuk rüzgar keskin lıma geldi. Bir de karyolanm al • Gün d "-n..+ Ka h tır. Yolculuğun kolaylanmaaı, bü· 
bir wak ·m kulak! k • tma b ka d d" eş 0a"'W9"u. pıya a - ük' f b 'k 1 d"' t • . ~ gı anmı esıp a ymı, e ım. fU b• .ki d t vunıld B'tki y a rı a ar, en us rı, tec·m ve 
götürecek oluyordu. Ve gözleri - Ayyy ! bir ~ı:: ~~ ~. 0~·de ~~ ~unların yüzün~en arsıulusal de -
aönmiJ§ bir haydut gibi kasıp ka- Diye geriye çekildim. Gözle - kaa b. san1dı, b. d . get (tenıaı) Ierın ııklatmaaı, da -
vuran tabiatle çarpışa çarpışa gi- tim faltaşı gibi açıldı. ~ .:.m,_ır H ~el:· ha sonra aavaılar, bitmek tüken-
diyortlık. Artık dayanacak kuv • Zangır zangır titremeğe b8§ - karaka <h_ ancr · e - mek bi,miyen aavaılar, nihayet 
vetim Dlmamıştı. Bu, kaç saat ladım. Yatağın altmda bir ölü f8fll' dünya aava!ı uluslan çok fena bir 
böyle ailrdü, bilmiyorum. Yan vardı. Açık kalmış olan gözleri - Ne o? Hasta mısınız? Uyu· duruma getirmi,tir. Bu büyük bor. 
kendimden geçmiş gibiydim. So - bütün korkunçluğile bana bala • maC:lımz mı? gunlara k&J'!ı çeıit çeıit kurumla. 
nunda kasabaya gelebildik. Sev - yordu. Hancı ile uşaklarının giz • Diye kekeledi. Çenelerim tit - rm yapmaya çalıttıkları yardımlar 
gili atını hanın kapISI önünde dur li sıkıntıları bundan ötürü imi§ de· riyordu. Bir şey söyliyemedim. E- bugün yetmez denecek kadar az • 
du. Hancmm yardmıı ile indim, mek. Ben geldiğim zaman, bu o- limle karyolanın altım gösterdim. dır. 
ocağın karşmma geçerek donma- dada bir adam öldürmüş olacak • Hancı elini alnına vurdu: Büyük büyük kitaplarla ancak 
ya başlamı§ olan vücudümü ısrtı- lardr. Benim birdenbire gelişim, _Dün akşam, siz geldiğiniz tanımlamak (tarif etme) imkanı 
yordum. onlara işi ört bas edecek zaman sırad'a ölmii§tü. tınama haber ver- olan bu iti; dünkü, buıünkü ve 

Biraz kendime gelince "dört ya- vermemişti. Ne kadar sinirlendik- meC:lik. Bugün kaldıracaktık. Sizi yarınki durumunu ben KURUN' 
mmı gözden geçiriyor, indiğim leri gözlerinden belli oluyordu. ağırlamak için başka odamız yok- un sayın okurlarına anlatmaya ça-
banın ne biçim bir şey olduğunu Şimdi ne yapmalıydnn? Batı· tu. Burasını temizledik, ölüyü de lııacağım. 

ti,, dir ki bize nur verdi •e .. d:; 
yayı ıöıterdi. Onun biiJGk 011 sil, 
liği altındadır ki Türk ul~---16 
kindi ve dünyaya meydan _.,,, 

Çok yatlı olan dünya çok .. ~ 
yük ba,lar gördü; fakat '":!:.ar 
tatürk,, gibi bir anderi ne I~ . .-, 
tür ve ne de tekrar onun efiJIJ r 
re bilecektir. 

Soysal yardım ve koruJUC" lır 
kimlik alanında da onun ~ 
lan ve öğütleri bize yol 1 , 
yor. Yurdumuzda hızmı ahilll 1 

lan bu öne-:nli itin c!e yakın~~! 
lir zamanda bütün bütün .,.....; • 
lacağına inanıyoruz. 

işte bunun içindir ki ~ 
larıma bu iti hekesin anal~_ 
ceği bir dil ile gücümün yettiliJ 
dar anlatmayı ve herkesi ayd 

1 

mayı bir yurt borcu biterek~, 
dimde bu yazıya bqlamak ciil' 
retini buldum. 

Bu yazılarımda "Soysal Jll 
dım,, m tarihini ve geçirdiği 
rimleri ve en sonra bugün nasıl 
httığını ve yanna naııl hazrrl 
dıf7ını göreceğjz . 

Yazılarım yurtdaıJarnna ı 
dalı olur, soysal yardım iı1 • 
nasıl döndüğünü göstererek 
ıava~ımızda Türk ıoyıal yar 
na bir yardımcı)( ya.?m'§ olur , 
devimi (vazifemi) ya:>bcmıa 

anlamıya çalışıyordum. O sırada np çağırsam, rüzglrm çıihğmdan J&taim altına koydulC. Böyle has- Bütün dünyada soysal yardım 
gidip gelen hancının ve uşakları- sesimi işittiremiyec!ektim. !§ittir - talanacak kaCiar merak edeceği • iti bundan 100 yıl evvelki baıı bo-
nm yüzlerinden canlan sıloldığı - sembile giızli işlerinin ortaya çıkmış nlzi bilir miyclm T ! zuk halinden çrkmıt ve bir ertik --8-A_Y_TR-ED_V_l_L~-Ş-e-hn-. -.vv 
ru seziyordum. Fakat bana karşı olmasr, ben de öldürmelerine se- ---------------- (meslek ) olmut ve ayrı bir akım 
gül ·· öst' • la b ı kt Bö" ı de bulunan "Sokoni,, Am er yuz g enyor r, hancı iki- ep o aca ı. ye olmasa da, lsımaı ltlld1IJn1 (cereyan) almıştır. Yazdanmın 
de bir: penim her halde öliJtl aörmüş batnıda tunu da diyebilirim. ki: petrol kumpanyası spekierle 
~'Nasıl oTaunm? Isnfdnnt"mt? ofdltiğnntu dUşttnerek, gecenin r •• ugün toysal yardtm ve koruyu- B. Tredvel karısile birlikte 

Bir şey ister misiniz? vakti gelip üzerime atdmıyacak - Tohum cu hekimliğin ilgi (ali.ka) gö~er- kaya gitmiştir. 
Diye soruyord\ı. Beni ocak başın 1arma artık inanabilir miyim 1 Ne mediği hiç bir bilgi ve hiç bir ku • 

dan kaldırmamak içhı önüme ka- yapacağımı şaşırdım. Odadaki Yuanı rum yoktur.,, Fransı% tiqatrosu 
m&aba bir masa getirdiler. Ustüne dolabı, küçük masayı kapmm ar- Necip Fuıl Biz kendilerine Tannnın göl - HALK OPERETi 
de, böyle bir han için çok güzel kasma dlayadım. h da yetmezdi. Kmldlrek geıi ıüıünü verenlerin bizi bürün- Bu akşam 20.30 • 
aenebilecek örtü xoydular. Biraz Amma daha koyacak başka bir dürdükleri kahn bilıisizlik örtüıü 
sonra 6nüme getirilen Sicak bir şey bulamıyordum. Dtiştincesiz, altında derin derin uyurken, uya· 
çorbayı tiüyük bir iştahla içiyor • makine gibi iş görüyorclım. Kar- Naıit _ Ertrıfrııl Sadi nık insanlık her feyde olduğu gi-
dum. Vilcuaiim mmd)kça göz ka- loyayı çektim, onu da dolapla ma- bi soysal yardım alanında 

ki la..+ı.dim Şwı•I• f'UBAN ~a paklanm, san · üzerinde birer çe- sanın önüne güzelce yer ~W& • • B1a .. t .,. da da burmadan yenilikler ya • 
ki tap varmış gibi dµşmeğe baş - Sonra arkama dönilnce yıldnmıla llel ratıyordu. Metrutiyet diye an· 

ladı. o kadar yorulduktan ve §im- wrulmuşa dönCiiim. Karyolanın Onlar ermiı dıiımız denim bizi uyku -
di biraz da rahat ettikten sonra uy üzerine çöküp oturdum. Yaptıfmı •uradına muzdan pyandırır gibi oldu. Fa· 
~ karp durmak kimin elinden dlüşünceaizliği şimdi anlryor'dum. Voltll I ,..... kat batımızda olanlar bize bu u-
gelebillrdi? Hancı bunu anlad'r. Yatağı çelaniY.ecelC, ölümü mey- NıJdlh 11e41a yanıklığı uyku aenemliği halinde 
Yanmıa gelerek: dana çıkarmıyacaktmı. Şimdi o Ber tarata tramnr. geçirttiler. 

- Yatağınız hazır, buyurunuz bana korkunç gözlerile dile dik Te1efoa: 221Z1 Ancak "Türkün Büyük Güne· 

Aradltım Kadmt 
Yldndt aadet Ye ae'rinee benzi • 

fal lllt bir 181 JOkt11. Bt111k bir ta • 
• okun1110rda. 

Neden? 

1 Aşk, Macera fJe Hayat Romanı J 
Artık dantelbuu neden lrmüyor? 
NIP., elleri tltrlJOI' ılblT .. 

Yazan : Kadlrcan Kafh 

Erte.si gitn ayni yerde onu bul -ı 
dam. önce havadan, sudan, işlerden, 
balıklardan bahsettik. Kellik kesik sor 
gular ve kesik kesik cevaplar .. 

Aradu bir sön seçmekle dün bu 
saatte ba yerde kalbhnl dolduran ve 
tqfln cesaretimin çotuu kaybetmif 
gibl7dim. 

Bir zaman ı•hk. 
Ben ataçtaa koparclıflm bir dalla 

havasdald ıulan karıştmyor, balık -
lan flrkfltflyordum. 

DlnkU mevzua dinmek arzusu için 
için k6pttrilyorclu. Fakat şimdi bir de 
şilpheye dtlpafltttlm. Bu, cesaretimi 
gittikçe kırıyordu. 

- Bter yamlclı isem! Gece dUtUnU 
ve "ffaJ'll', olmaz!,, demek için karar 
verdlJ119? .. 

Db ae diye her teJİ bitirmedim?. 
Ala•~ .. teri .. Ah o yumurcak· 

llrl .. .._ .... 11JUl11f olsalardı! .. 
Ba ..a kendimi zorladım ve bir

denbire aerdum: 
- Dün sizin Jçin yürüttiiiüm tah • 

öde ıamlclım mı acaha1 

Blllem: &7 Nlcla lalı kmulda•IJ&• darpn ve 
hlalut bqrk1ar1a •V11111a nlanna 

Bir an yUztime baktı. mbkıldı. 

Sonra elindeki danteli daha hızlı De.am ettim: 
ve heyecanlı olarak örmeie başladı : - sı.. kall>lmln içinden ıelen bir 

- Hayır .. Yanılmadınız.. Hastala- .. 1e 811lll10nm. Bunlan söyleye -
nnızda olduiu gibi benim tlserimde bilmek lpn tam doku a7 dlfUndllm 
de hemen en dotru netieeye nrdmn t .,. bekledi•. Sumaa ki alzln de be

Elimdeld dal parpanu k1Ura at - alm hakkımda fena ılrtlflerlnb olsan! 
tım. Otudutam koltukta oaaa tara - Dua d't'tftebileceblals, dtlil mi? 
f ına dotru asıeık etlldlm. - Pakat.. Ben bir halta bakıeıyım .. 

Bu kadm bir fUV& kurmak latlJ'or- Sil tan••'f bir doktonanaz. Ytlbek 
da amma, acaba benimle mi? bir yerim,.. parlak bir yannınıı var. 

Bu aon ıflphe ldL Simi• akran olamam ld. 
En son fimldlnl de harCIJU bir a • - 811, bir hutallüıcı olmadan in· 

damın l>lr bakıma tok, bir büma ille ee bir "kadıa,, n bir arbdıflJDız. Ba· 
titrek seslle ona dedim ld: na lbım olan ela budar. Doktorluk 

- Sis, şimdl1e kadar tamdıtm b- her erkek ıp.. lbm olan 
dmlann arasında en -kadın,. o1aaı • kuanç yoUanndan biridir. Ytlbek -
811UZ! .. Otaz ilç yafllldayım. llWat ilk, tam n bi bir inaan olmakladır. 
olmak için lbnn olan hır 111 ftl'. Yal Bu ile ı.naen çok sizde var. Yanna 
DiZ bir 111 ekmk: Bir .... Bir eblk ki rellnee, o heniz açılmıyan bir rece
onun 1oklafu bUtfia ftl'lıklarm defe- dlr. Arbcl&fbflnızla onun da sahi -
rlnl de 81fıra indiriyor. Şimdi oaa da dea parlak olacaiuıa iaaDJJOram. Siz 
hald11111. Bize eHml uatlam ft laaJat 1lua abu olacak Te hau& beni 78· 
arkadaJhfmm yalvarsam .. Beraber - rlteeeblnls.. Hayatı idare eden ati • 
ce... rtlkleylel kuvvetlerdir. Ben sizde bu 

Söyledlklerlml duymuyor sfbb'di. kanetl bol bol bal.,-ormn. Siz olma-

sa:z. ~e~ bir hiçim.. 1 

- Burayı hemen bırakırsınız.. Ye
şil bir yamaçta, mavi ve engin bir de
nize karşı yepyeni bir yuva •. Hakkı · 
nız olan yeni bir hayat..! 

- Fakat, siz benim kim olduiumu 
nereden geldiğimi, kimin nesi olduğu
mu bile bilmiyorsunuz. Böyle bir tek
lifte bulunmak için iyice anlamak la
zım gelmez mi cf endfm? Size kartı iyi 
görünmek için her şeyi yapmıt ve asıl 
hüviyetimi gizlemiş olmaz mıyım?" 

- Sizde eğreti bir hal yok .. Kim ol
duğunuzu anlamak da lazım gelmez. 
Bence değerli olan sizin varlığınız, 

karakteriniz ve vereceğiniz sözdür. 
- lyi amma ,bizim birleşmemiz için 

daha büyük bir engel varsa ve bunu 
ortadan kaldırmak mümkün değilse?. 

- Hayatta her şey mümkündür. E
ğer söy1erseniz onun da çaresi bulu · 
nur. Bunu anhyabllir miyim şimdi? 

Yeniden dantelisına ba§lamıştı. 
Gene susmuştu. 
Bekledim. 

Söylemedi. 
- Çok mu gidi bf r teY't Bana gü-

venemiyor musunuz?. 
Diye sordum. 
Ellerfnl indirdi. 
ilk defa, sisli bir deniz par~ gt. 

bi donuk g8z1erle bana baktı: 
- BaJBtımc1a gilnneblleeek bir tek 

BAY· BAYAN 

Büyük operet 

Son Hafta i 
Yazanlar: Mahmut J'eıari ve N 
RüıtiL Müzik: Sezal ve Seyl 
Asal. 
Gişe gündüz açıktır. Telefon: 41~ 
Fil/Otlar: 25 - 50 - '15 ' 100 ~. 

400 - 300 
Bu akşam: SEJ'DA OTELi 

Pek ye.kında: TELLİ TURN" 

erkek varsa o da aizsiniı Ferit es 
Fakat sorgunuza umduğunuz ce" , 
veremiyectfim. Bunun için çok tlf 
günüm. Beni batıılaym ! .. 

- Fakat ,neden bö1te ol111ort ~ 
çin? .. 

Sesim titriyordu. 
Kalbim heyecanla çırpınıyord~ 
Bütün hızımla yükselmiş oıd..--., 

bir sırada birdenbire gene bUtti• ld 
zımla ditşmefe başlamıştım. 

Leyla kalkb. d 
Sislenen bakıtlan timdi rafıll' .... 

hazırlanan, bir teşrin havunu •• 
rıyordu: 

- Zorlamayın! .• Bir gUn betJd ;ı' 
söyliyebillrlm. 1 

- Şimdi söylemekte ne ura~_:rİ' 
Beni çok Uzecekslnis.. Bqkaıas-- ., 
duymasını istemlyoraaıs e11ı.,-_. 
iimi mi sanıyorsanus? Biri~,.... 
sırlarını bilmek bisi biriblrtmıse ı-.r 
)aştıracak ve bağlıyacaktır. ~s;I 
nu söylemekle yanyanya kal ~ 
vermiş kadar olacakamıs. 831' 11-
çok rica ederim. Onun ortadan ~ 
nlmuı için her (!eyi yapaeaflll· 
den esirgemeyin r.. " 

Yanımda• tltmelde sı.....:
llylemekle 817Jememek el .... 
a1'88Inda sallaaryordu. 

Devam ettim : 
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Saneurluda l'okat'ta yenilikler 
eskilikler 

ve Gazicintepte süt işi 
Postalar nihayet düzeliyor 

Müntazam değil . T.. .. ·· t h ·ıı · Okut ve yol lizım - Turhal şeker 
kombinası - Turbalin çamuru 

Ö S Şehir harıtası - . utun mus a sı erı Sungurlu, ( zel) - ungur - . • 

~ömrü
~ tuzgünü 
~ Niksardan 
~ kalcbğnna 

ıu belediye meclisi son toplantı • kooperatifi - Elektrık ve ~u 
smda kadmlarm peçe ve çarşaf 

~:için üzülü 

J...--:. Ata çocuk 

~r-· 
'~yvaz su- -~=-~ 
~!e bunları, 
~"- ıelişi güzel 

1iiııe bırakır 
ne nıor ka -
levdah ya -

~lll'nl ne hara 
~:de JUmur
~ saklan. 
~ 01nadıkları 

~lerin vr 
~?febmet E· 
~. ~pil çipil 
~ gözlerinin Trnlaal ıehr I alnikaı oe ltılnilta igilerine 
~ 81 - ma1a- ..,,.,.. 
~ ~ Toka& prbaJI, l>ii1fllC illeri Çekerim?. ...,. 
~ tepinin ezgin, tiezgbl par arasında, bu, küçük işleri incele -
~ kışın perdesini Tokat yo. meğe vakit blJl•mamıg olacak 
~.açtı. Bu, onarılmış ve bir Turhalm her şeyi değişm.i§.. Her 
~~ göre de, yeni yapılmış yönüne başka bir renk, başka bir 

giymemelerine karar vermiştir. Pe 
çe ve çarşaf yasağı kanunuevvel 
başından itibaren tatbik edilecek
tir. Halk, bu karardan memnun -
dur. 

Nüfus sayımı sonunda ilçemiz.. 
de 3000 kişi bulunduğu anlaşıl • 
mıştır. 

Çorum - Sungurlu postası yol 
ve köprülerin bozukluğu yüzün -
den muntazam işleyememektedir. 
Gazete ve mektuplar da vaktinde 
gelmemektedir; alakadar makam 
larm bu işi düzeltmesi bekleni -
yor. 

SungurluCla son zamanlarda 
bazı hırsızlıklar olmuştur; bekçi
lerin iyi seçilmemiş olmasının hır

ı sızlara fırsat verdiği söyleniyor. 
' Sungurluda bekçi teşkilatının IS -

labı lizmıdir. 
Telıin 

lzmir ı, bankasıa· 
daki auiistimal 

suçlulan 
~ bir hayli güçlük ve anlam, başka bir koku sinmiş. Ve 

ı..,a zorluk , i4i•lil0'tılfi4'9'J~..-...... ,_.,~~~l\llll~ 
ulaşabildik. Yorgunlük - güzelleşen hfi~yeD 

~ Pelte pelte olan vücudümü bir dekoru var: 
bormıa bir otelin yumu • - Çamuru .• 

.,.-.,~ • e gömerken, bu, aedi - Ben, çamurlu bir çok şehirler 

-..ı•.v t.e boga gider bir şey ol .. görmüşümdür, fakat, ne yalan,sö7 
görmek tasalıydı. Otel leyeyim, Turhalın çanıunı, çamur 

or denilen nesneyi bul .. larm şahı •• Tanrı, içine dostları dü 
:baıabilmek Jean Kravford'a şürmesin, insan çıkıncaya kadar . 
batlamak kadar güççe.. akla karayı seçiyor. 

''8enıer bilir ki, Taşova bölge· Turhalda uray var mı, yok mu 
ııt.ı Oldum olasıya, okulsuz, yolsuz bilmiyorum? Bildiğim bir şey var 
..., levredir. Ve bu, okulsuzluk, sa, Turhalm cana yalan, Sicak kan 
~ bölgesinin nüfus, eko - lı bir kamunbayı olU§Udur. İster • 
~~ enerjik durumu ile taban diın ki, Bay Hamdi, bu, çamur der 
""-- aykmcbr. dine bir kotanna yolu biılmuş ol .. 
lh~ gibi pencereli, basık ta- sun.. 
lt~ karanlık ve her türlü mima- Şetcer kombinaSI harıl hani iş .. 
~ mak yapılarda, Ata • liyor 
~ ~ güneşe gönül Cumunyetin bu, büyük eseri -
\ciUkierini görmek çok acıdır. ne, kağmlar, arabalar, kamyonlar 

lıcten, ilçeden uzanan yollara, biteviye pancar taşıyor. 
~ diıebilmek için ne kadar ta • Gece, bir ışık nuru içindıe, alev 
~iater. alev yanan kombina, sade Tur· 
0.._~ bir kaç yıl içinde, .. ~ halın değil, Türkün övüncü. 
.:.':.'Ye 101 çalışmalan gorillur, Kombina, Turhal ve çevresine öl 
·-aıır gibi olmuştur. çüsüz bir onurlanış, ileri gidiş, yük 
~ Tokatm senaryosu .. seliş yolu açmıştır. Yarınki Turba

-. *ıiıek iıtiyenler, yalmz ve ya] lı, kuzey Anadolunun en baym -
~ ~inal bir biçim alan Toka - dır, en verimli ve en ünlü bir ili 
"' dnlıii§Jerdir. Ya, Tokadın yüz halinde göreceğimiz günler pek te 
~ oJaıı ekonomik ilçeleri? .• On • uzak olmasa gerek. 
"'11'1 da unutmamak l&zmı. Ve Turhal, şimdiden, bunun 
~~günlerce gemim. kokusunu duymuş, müid~i almış 
~ :Ataturk anıtı, Yeni Bulvar, hal bir bahtiyar gibi neşeli .• 
~ lll9ınleket hastanesi .önlerin- Ceoılet Y ahp B.,W 
..._ 1IZ1nı uzun, hayran hayran du-
' Battıa, sönük bir yıldız gi!!_ ~ kırpqman fersiz elektrik • 
~ 1llle dnlihne ferahlık saçtı. 
.... ~ Sıfat istasyonu, fi -
....... 'Var. 
hl '1'obttan Turhala, güzel bir 
~or.· 

11 ~ iki posta kaptı, kaçtı 
gidip geliyor. Söz ara

~ Tokattan Turhala gitmek 
IO, baızan '15 ve hazan da 

1ciırai oluyor. Ve besbelli, 

J2mirde bir 11avrııcak 
yandı 

tzmirde tkiçeşmelikt.e Halil e
fendi sokağında 16 sayilı ev&! fe
ci bir kaza olmuştur. Ali kızı altı 
yaşında Şehribanm avluda yan • 
makta olan mangaldan entarisi tu 
tuşmuş ve vücudünün bir çok yer
leri yanmıştır. Ağır yarah olarak 
memleket hastanesine kaldmlan 
yavrucuk hast.anede ölmüştür. 

YrılwınlaSaplai,tJflliulaHiimtü 

tzmir, (Özel) - Suphi namın 
daki banka hesabı cari memuru 
hakkında tahkikata devam edili
yor. Suphi, telgrafla bildirdiğim 
gibi, 2400 liralık bir sahtekarlık 
ve dolandmcılıitan maznundur. 
Bankadan bir çek çalarak Akhi • 
sarlı zadeler namma doldurmuş ve 
çek muhteviyatım, kendi metresi 
Hünnüz vasrtasile vezneden almq 
tır. Hürmüz, bir yabancı gibi ~
kaya gelmiş ve Suphi, parayı aı -
ması için metresine her türlü ko -
laylığı g&tenniştir. Mevkufların 
resimlerini gönrderiyonım. 

TRABZON iŞ BANKASI 
DIREKTORO 

Trabzon Edremit İ§ bankası eli 
rektörü Bay Ali Saip şehrimiz tş 
bankası direktörlüğüne atannııg • 
tır. 

Bay Ali Saip Edremitten önce 
Gireson İ§ bankam direktörü idi. 

Gaiantept• mı 

tiaziante,P, '(Özel) - Uray, 
süt işine fazla önem vermeğe baş
lamış, bir santralda fenni mua -
yene ,tahlil ve pastörizeleri ya -
pılmamış sütlerin satışını menet • 
mi§tir. 

Y ag mikdarile haım:ziyet de -
Neeleri anlaşılan aütlerin konula
eağı güğümler 75 derecei hara· 
rette bulunan pastörize kazanlar· 
da asğari yanın saat kaldıktan 

1a mfih ııee&ktlt. 
ŞEHiR HARIT ASI YAKINDA 

TE.SLlM EDlLECIK 
Şehir haritasının müteahhit 

Cevdet tarafından iki ay evvel tz 
mire giden şarbaynnıza. tesliDl 
edildiğini ve haritanın kabv.Iü ya
pılmak için mahallinde bir fen he 
yeti ·tarafından tatbik ve doğru ol 
duğu tasdik edildikten sonra ve -
kaletçe de onaylanacağını yazmış 
tık . 

Haritanın yerinde tatbiki için 
müteahhit Cevdet evvelki gün şeb 
rimize gelmiştir. Yakında teşkil e
dilecek bir fen heyeti harita üze -
ıinde incelemeler yapacaktır. 

TOTON MOST AHSILLERI 
KOOPERATiFi 

Deli tütünlerimizin hali ve is
tikbali için hayırlı bir teşekkül o
lan tütün müstahsilleri kooperati· 
finin bugünkü tütünün düşük va -
ziyeti için esaslı tedbirler alacağı
m öğrt!ndim . 

Kooperatifin bu sene mübayaa 
ta başlamaması yüzünden diğer 
tütün tüecarlan fiyatları düşür • 
müş, çiftçi malım satamıyacak &ı
kıntıda kalmıştı. Bu müşkül vazi -
yetin kooperatifin alacağı yeni 
tedbirlerle ortadan kalkacağı ta -
bildir. 
ELEKTRiK FIYA TLARI UCUZ. 

LAYACAK 
Şehrimiz elektrik kilovat fiyat

larının mukavelenamedeki bil • 
kümlere göre indirilmesi için şar
baylıkça gereken teşebbüslerin ya. 
pıldığım ve baymchrlık bakanlı -
ğmca eski mukavelename göz ö -
nünde tutulmak üzere yeni eko -
nomik duruma göre yeni bir mu
kavele yaplması teklif edildiğini, 
şirket bu teklifi kabul ettiği tak • 
dirde hem kat't kabul muamelesi
ni yapmak hem de mukavele ü • 
~de görüşmek üzere bakan • 

İfİ iıw:el•nİ7fW. 

lık~.a mütehassıs bir heyetin gon
derileceğini evvelce yazmıştım. 

Belediyece şirkete bildirilen h11 
teklif'ın şirketçe kabul edildiği vtı 
yakında bu işler üzerinde görüş • 
mek üzere şirket umum müdfirü • 
nün şehrimize geleceği haber alın 
mıştır. 

SU PROJESi 
Şehrimiz su projesini taahhüt 

eden lstanbuldaki Son ~mpsoa 
soqe.tesi p.kında buraya.~& 
i§e ba§byacafdır. 

ÇOCUK ESiRGEME 
PYANGOSU 

Menfaati Çocuk Esirgeme kunı 
mu ile lisede yapılan ve yarıda 
kalan Salonun ve üzerindeki oda· 
lamı inşaatına sarfedilmek üzere 
zengin bir eşya piyangosu ham-
lanmıştır. 
llbayhk onurunda Parti ve halice 

vi başkanlan ile şarb:ıy vekili, U.. 
se müdürü ve çocuk esirgeme kuru 
mu başkanmın iştirakile toplanan 
bir komisyon bu piyango işi üze• 
rinde görüşmüş ve tabettirilen ~ 
bin biletin satılmasına başlanımt
tır. 

Adana da 
Masraflı düğün yapan 

biri adliyeye verildi 
Düğünlerde cihaz teşhiri,· el • 

hazın açıktan nakli, erkek tara • 
fından fazla elbise hediyesi ve sa
ire gibi geı·ek kız ve gerek erkek 
tarafmr bir çok lüzumsuz masraf• 
1ara duçar eden sakil Adet ve an
anelerin oıtadan kaldmlması, 
men'i israfat kanununun birinci 
maddesiyle menedildiği halde A • 
dananın Yenihamam mahallesin· 
den Hasan oğlu 820 doğumlu Şev 
ki, bu kanun hilafına hareket et • 
t.iğinden hakkında tanzim edilen 
evrak adliyeye verilmiştir. 

Yeni bir taz f abrilcaaı 
lzmirde Çamaltı tuzlasmda,pı.. 

ce tuz imal eden yeni bf fabrika 
kunı1masma karar verilini§tir. Bu 
fabrikanın temeli yakında tören • 
le atılacaktır. 

Yeni sofra tuzu fabrikası ua 
gibi ince tm meydana ptirecek 
ve tuzlar yamnşar kilo mıif " • 
ketler içind satıp~· J 
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Universitede inkılap ders"eri 

Atatürk'ün ·n~iıdığı sır 
ve yarattığı eser .. 

Peker 

Sevindiren sözler 
Şark demİrlJollarınz da 

satın alıyoruz 

tSTANBUL· 18 danb 111usikii1 • c 
lak). 19 bayan Halide konu~uyo • 
30 Egecaz, Fehmi Ege ve arka si 
20 "Sezgin,, yaylı sazlar ]tUarte 
zar sol major), 20, 30 radyo caı 'it 
go orkestralan, 21 stüdyo orkeS Bay Recep 

ilk dersini 
dün yeni 
verdi K d • kt • •• p • • • 21,30 son haberler - borsalar, 

1 umpanya ıre öru arıse gıttı Film musikisi (plak). 

yılın 

• BUDAPEŞTE: 550 m. ıs,20 

Üniversite inkilap derılerinel da, göstermekte olduğuna ifa.ret et Kumpanya nasıl kuruldu - Nasıl kazanı- no konseri, 18,55 Ders, 19,
20 rafl', 

dün saat 18 de C.H. Partisi genel mi§. Fakat ilerlemekte olan ilim, • • aşrkılan. (Şandor Bura orkest""" 
•.ekreteri Bay Rece. p Pekerin dersi 1 san' at anlayışının imparatorlukta yor - Masrafyapmaktan nasıl çekınıyordu? ıo,ı5 Konferans, 2o,55 Flüt )ıo ti. 

21,20 Şekspirin "Macbeth , kon~ 
ıle başlanml§hr. Üniversite kon • kafi derecede reaksiyon vücude ge 20 Haberler, 23,35 Bud. Konsen 
ferans salonu erkenden talebe ve tirmediğini, genişleyiı eanaaında Fevzipaşa - Diyarbekir hattr-1 inkitaf, tirkete çok kazanç temin trasr. 
halkla dolmuştu. gittiği yerlerde bir kurucu ve ya· nın açılma törenini yapan Bayın· etmiştir. Yalnız Alpullu teker falr BELGRAD: 437 m. 17,30 radfO. 

B. Recep Peker ıöze §Öyle bat•' pıcı tesir bırakmadığını söylemiş, dırlık Bakanımız Bay Ali Çetin· rikuı yüzünden, Şark clemiryolla- kestrasr, 19 radyo cazı, 20 sözle~~ 
lamııtır:. ıözlerine şöyle devam etmittir: kaya :ıçılıf töreninden dönerken, rı 450 bin lira almaktadır. Son za ulusal program 21, opera orkesu-

- "Arkadaşlarım.. Bugünkü _"Saray, Saltanat, Kilise itti · yurdun bayındrrlığı mevzuu üze- manlarda tenzilatlı tarifelerin tat-' 23 haberler, 23,20 Stalin triosu· 
dersimiz, Türk devrimi derslerinin fakının vücude getirdiği aristok. rinde beyanatta bulunmut ve bu biki de tirketin yolcu adedini art-··-- -- wııuııınıııcı tir 
benim payıma düşen parçası, ye rasi fonksiyonu içinde kendi var arada Şark Demiryollannın da tırmıftır. Şirket bu hadiselerin ~e· ron Hirı isminde Viyanabdlrt 
ni Türkiye Cumuriyet1nin Halk Iıklannı anlıyorlardı. Taassup, sa· satın alınması hakkında dütünce· ıiriy)e kazançlı yol~ara girdiğ1 bankere verilmişti. Ba~on -" 
Partisi programından bahsetmek rayda oturanların kollarına, be . lerini anlatmı§tır. Bayındırlık Ba- halde, hat üzerinde yeni va!iıtalo.r hatb yapmak için, devletı borf._; 
olacaktır. yinlerine, işlemiş zincir gibi idi. kanımızın bu yolun da Devlet yol- getirmek suretiyle hiçbir fedakar mağa teıvik etti ve bundsrı ~ 

Bir parti programını inceleme· Bu zincir, bütün insanlık fikirle · larına katılınuı zamanmm geldi· lığa girmemiıtir. istasyondaki misyon aldı. Diğer taraftan h jj. 
nin çizgisi içinde derdimizi anla rine karşı geliyordu. Bu zaman - ğini itaret etmesi, dün hu yolla yük arabaları, banliyö '\o-agonlar1 i~letme imtiyazını da eJd~~ 
talım. da kazanılmış eserleri korumak i . alakadar olan bütün ekonomik Devlet Demiryollan vasıtalariyln Ayni zamanda hattın dn r;ı\J t"1 

ı Yüz yılın en büyük eserini, yeryü ~in elde mevcut vasıtalar kafi gel mahfelleri sevindirmiştir. kıyaa kabul etmiyecek derecede- hidi oldu. Nihayet h:ıt t 888 tM! 
1 
zünün gözlerini çekmeltte olan bu miyordu. Bütün varhğı haoimlaş. Bay Ali Çetinkayanın Şark De- eski ve köhnedir. Hatta istasyon- sinde Avrupa hatlariy)e i~ 
eseri;'iş diye vücude getiren ana mak olan imparatorluk, boğazl:ı . miryollarına ait eöylediği ıö7~er da bile ki.fi derecede aydınlık peyda etmiıtir. 1009 sen J;Jı' 
fikirleri, yalnız Tiirk olarak değil, ra kadar, darla~tı. Son fenalık de ıunlardır: yoktiır. Bu vaziyet, ~eji Jeneral 1888 ıeneıi arasmc!a, Şarlı d~ 
bir ecnebi, bir amatör olarak bile virlerinden sonra, sukftt etti.,, "lstanbulcla bulunan tirketle- gurupunun en ufak masrafı bile yolları imtiyazı eld~n ele ge~ 
inceleyip derinleştirmek herkes j · Bay Re::ep Peker, Tanzimat ile rin vaziyeti idari, ikmacli oaziye yapmaktan çekindiğine iyi bir mi· tir. Hattın kilometre hil~·rın t Ji 
çin zevk ve fayda verecek lir mes' Meırôtiyet hareketlerini de kısaca timize ııe menf aatimiz:e uymaaı sal tetkil eder. nat akçesi de 22 bin fr~nlttı~ 
ele teşkil eder. anlattıktan sonra, dünya tarihinde escuhr. Bunun için dikkat oe ala- T ARIHI V AZIYETI ron Hir§ fazla p~r;:ı ı~oJ'4~ ~1'1 

Parti programı, özünü koyu bir dört büyük imparatorluğun • Ho . ka ile çalışıyoruz. Şark clemiryul· Hattm tarihi va:l:iyetine de te-- için, h~ttı mümkün clduğu ~ 
surette kendi içinde toplamakta - henzolern, Romanofler, Habıburg larının mülkiyeti cleolete aittir. mas edecek olursa, Türkiye mal\ ivizaçlı bir hale gct"rmiç-tir. · :..ı 
arr.,, lar, ve Osmanl( imparatorluğu Memleketimizde ıimenclifer •İycr tarihinde devlete pek zararlı bir Bu yüzden, hati.ın masrafı.Pst 

Bay Recep Peker, bundan son· geçerek devirlerini tamamladıkla· setine ba kadar büyük ehemmiyet netice verdiğini de görürüz. Hat- mış, devlet lr..ilon:c~r~ ~§111• 
ra geçen yıl anlattıklarım bu yıl rını anla.tmıf, Türk devriminin do· vererek yüz milyonlar •arleder· tm imtiyazı Osmanlı imparatorlu· bin frank ödemekten In:rhılf" 
tekrar etmiyeceğini, yalnız bu yıl ğuşuna geçerek şunları töylemiı· ken Şark ıimenclilerlerinin e•ki bir ğu devrinde 1869 senesinde Ba.. mıştır. _/ 
anlatacağı derslerin verdiği ev • tir: ruh ve köhne oe•aitle Jaha /azla J 
velki on konferan~ın fikirlerine te "Türk devrimi bugün bütün dün. kalma.ına efkan umumiyenin stanbul 4 Üncü icra memurluğundan: 
mel ıolacağını söylemi§ sözlerine mü•ait balanmadıf!m Jaiaediyo· E s d 

.. J d . . yanın gözlerini kamaştıracak bir ra• Bunun D·vlet ı.atı-.. M ilti- mnı· et "" 
§OY e evam efmJ§tJr: surette her gün biraz daha canlı - "" R wı wow y an ıgı na 

Türk devrimini bugünkü Türltl- olarak hayatına devam etmekte • hain zamanının gelJifiM benim /J1 
yede yaşayan herkesin, ve yn.nnki dir. Bu de,·ıimi birkaç kelime ile de kanaatim vardır. icap dP.n Birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehli vukuf tarafııt 
Türkiyeye hazırlanmak yazifesini anlatabilmek için bir yabancmm tedbir oe tqebbiislerde. bulunmak tamamın~ ~ 197 lira kıymet takdir edilen Eyüpsultan, Zeyr.ep ~1 
alanların sadece kulak dolgunlu · O üzereyi:.,, mahallesının Karyağdı sokağında eski 5 yeni 5 No lr bahçeli kasır sorgusu üzerine Büyük nder Ata .. . ~ · ı"" 
ğu ile bilmesi kafi değildir. türk'ün verdiği karşılığı söylemek Şark Demir yolları Şirke- ey ve ~u.ttemı~~u ~çık artt~.aya vazedilmi~ .olduğundnn 14 -. ı;;i 
Türk devrimi, bugünkü değerini . te . Atat" ·k' 1 • • d . 936 tarıbıne musadıf Sah günu saat 14 ten 16 ya kadar dairede b·!_ .. ;, 

muhafaza ederek, gelecek nesille 
15 

nm. uı e sonnuş ar· tın e vazıyet arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti r.auhamınen.....-. 
r t 1. 1 kt A ' - Topun, tüfeğin yok, istila i. D" ş k D • ıı "d ·· d 75 · b ld .. wa e es ım o unaca - ır. macımız, un ar emıryo an ı are- yuz e nı u uğu takdirde müş terisi üzerinde bırakılacaktır. Y11. 
b b. d k'l d çinde, taasmıp içinde idin. Bu ese· · ı t tt'k kum d" - '·d· d 1• unu ız en sonran ere uyurup sıy e emaı e ı ve panya ı· ta.tt. ır e en ıon arttıranrn taahhüdü baki kalmak üzere arttırın' 
tatt kt ri nasıl yarata bildin? ktö" •· Ba p k ı · ·· r.t' ırma ır.,, re ru Y aı a m yenı muza gün müddetle temdit edilerek 29 - 1 - 938 tt.rihinc müsadif Y". 

B. Recep Peker, bir sosyal bey Atatürk, bu söze şu karşılığı kerelere ıiritmeden evvel mali Jamba günü ıaat 14 ten 16 ya ka dar keza dairemizde yapıl~ 
ette ayn ayn broll§ta çalışan her- vermi§ler: komiteleriyle temas etmek üzere ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muh?.mmeıt,oi' 
münevver, iher ferd, ulusun ana - "Ben Türk ulusunda milli hemen Pariıe hareket ettiğini öğ- yüzde 75 ni bulmadığı takdirde satı~ 2280 No.Iı kanun ahkiunına ~ 
fikri ile bir olmadrkça o ulusun. bir srr keşfettim ve ona inanarak rendik. Yakında ıalahyettar del- fikan geri bırakılır. Satıı peıindir. Arttırmaya iştirak etmek iıti~ 
ibüyük kuvvetten mahrum kalaca· işe başladım. Nihayet gördüm ki, gelerle. ~u.ray~. ~~lecek,. sabn a: lerin kıymeti muhammenenin yüı de 7,5 nisbetincle pey akçeJİ ~r. 
iıru, ana inanııta bir olamıyanla· srmn kıymet ve cevheri her gün, lmma ıtının gorutmelerıne bqla milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları laı.ı~ 
nn sonunda daiına zararlı cıktık • benim mütalea edebildiğim de · nacaktır. . Haklan tapu sicilli ile sabit olmıyan ipo~ekli abcaklcrdn diğer al~ 
larıru anlatmı§tır. Bu arada-büyük ğerdedir.,, Şark demıryollarının aermay~ daranın ve irtifak hakkı sahipler; nin bu haklarım ve hususiyle fJJ 
harbin sonunda talya hükiimeti · Işte bunu gören büyük adam, si 8 milyon liradır. imtiyaz müd- ve masarife dair olan iddialarını e vrakı ı:ıüsbitclerivlc birlikte ~ 
nin karşılaştığı durumu göstere • yalnız, bu sennayeye dayanarak detinin de dolmaıma 23 ıenc vsr· tarihinden itibaren nihayet 20 giin zarfında bir!ikte d:.iremize b~. 
rek, tunları ıöyleıniftir: bugünkü eserin doğacağına inan . dır. . . meleleri lazımdır. Aksi takdirde haklan Tapu sicHli ile sabit oltı1.l1:J, 

- "ltalya hükUmeti, yenen dev mıştır.,, Fakat Bay Alı Çetınkayamn far saha bedelinin payla~masmdan haric kalırlar. Mi:terakinı \'~i 
letlerlen olarak harpten çıh-tıgı"' dediği gibi §İrketin "Eski bir ruh t · · ~ la ·f· d "t ıı· b 1 d: .. k f ·~· Bay Recep Peker, bundan son· .. . envırıye, nzı ıye en mu eve ıt e e ıye rusumu ve ,.a ı ı . _. 
halde o zamanki teknik k1ymeti ra devrimin ekseriya zor kullana· ve kohne vesaıtle daha fazla k:ı.l· bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat almak istr1 
bu günden çok geri değilken, bir · mamasının, bu yolun da Dev!et ler 24 - 12 - 935 tarih~nden iti L.aren her1.ıresı'n go"'reb.1lme~i için ~ l"k b" rnk tatbik olunduğunu, Türk dev- L l tı • d.,.. 
ı ' ır inanış olmadığı için sayaş riminin, Türk topraklarının düt - ~tl~rına iltihakının,, zamanı ge - irede açık bdundurulac:ık arthrr.::ıa şartnamesiyle 934 12610 No.l~ •Jıt' 

sonunda f~ydalar taksim olunur· mı§tir. \Taya mür:ıcııatla mezkur dosyada mevcut "esaı'kı" go'"rebı"lcceklerı 1 

k man istilaaı içinde bulunduğu dü· ş 11 d ,, .. en mağlUp devlet imiş gibi, sözü ark demiryo nrı a esas iti" olunur. (74S9) 
~ünülürse, ne kadar büyük bir zor ı d 1 ~ geçmez görünüyordu. bariyle devlet ma. ı ır, yanız it· .---

Türk devrimi, kuvvetindeki de la tatbik edildiğinin gözönün.de letme vnsıtalo.rı şirl(ete aittir. Şir- f b l G 1 • J • 
ğ kı canlanacağına illaret etmi§, dcrai. · d p Sfan U eri SatJŞ 1.LOmJSyOnU er ve yınetle, her günün hayat -ı; ketin ud sermayesı e ariste • ~ 
. l ne ıon vermiştir. d • ıcap arma intıbakı ana fikirlerine Reji Jeneral mali gurupuna aittir b 1,, J w " · a O• 
sadık kalarak düzeltmek şa.rtile, Bay Recep Peker, gelecek ders Senelerdenberi bu gurup, hat üze· aşi\aD ıgıgın 
sona kada~ en heyecanJı kuvveti te Parti programını anlata • rinde bir yenilik yapmamıthr. Bu M. K. N. Ağll'lığı Kıymeti Cin!ii e~ya. 
ni ileri götünnek fırsat ve im . cak, üçüncü derste iki dersin so • yffzden tü~car ve h~lk tarafından __..-
kanma malik olmaktan geri kal. nu~ları üzerinde münakaşalı bir zaman zaman şihiyetler yapı!.. K. G. L. K. 
mıyacaktır.,, ders verecektir. mıştır. 2110 1277. ~l.85 Buharla ltlÜtcharrik Yangfl'I 

Bay Recep Peker, bundan &on • Bilhassa her sene mahsul za- söndürme Tulumbası 
ra herhangi bir eneri, tam değe. Sün ~erciliğim "z mamnda tüccarm vagonsı:zluk 2333 535 3~. Demir dökme tartı. at' 
rini kavrayıp anlıya bilmek için; Sermayesi Sümer Bankla lş Ban yüzünden yaptığı şikayetler hatır· Yukarda yazılı eşyaya isteh\: çıkmadığından açık artu:;ı;~:tr 
o hadisenin ne vakit ve hangi şart 1 kası tarafından konmuş olan sün dadır. Senelerden beri ticaret ofisi 26 - 11 - S35 G. s~at 14 e hıra !ulmıştrr. Peşin para ile. alın kbl.ISı. 
lar iç.inde hayata doğduğunu bil-1 gercilik şirketi, süngerleriınizfö iç ve ticaret borsası bu mesele h:\k• miyen isteklilerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini gfüterır ~~ "e ,.
mek lizmıgeldiğini söylüyerek al 1 piyasada kullanılması için lazım kında, Ekonomi bakanlığına şi- b'rlikte erbabı ticaretten oldukları na dair ünvan tezkerelerı:rıı .. JırJ'· 
tıyüz yıllık Osmanlı imparatorlu . j gelen çalışmalara başlamıştır Bu lcayetlerde bulunmuşlardır. Bü· ut Ticaret oda~ı vesikalarını komi ayona göstermeğc mecburdu. alaff 
funun ve o zamanM medeniyetin ı· nun için de süngcrleıi hazırlamak tün bunlara ra~men, şirket ticari Pe~in para ile alacakların mn lm bedelini pey olar~k yatırrll 
aeçirdifi safhaları kısaca anlat • üzere Fındıklıda bir atelye açıl · ihtiyaç için kafi derecede vagon ve ihaleyi müteakip te bedelini vermeleri lazımdır. . 

4
_5 a ~· 

mqtır. imparatorluğun kendi var! nuştrr. Yeni süngerler on beş gü. bulunduramnmıştrr. Pey akçeleri her gün alınır. Yalnız ihale günlerı saat~) 
hk ve değerini daha çok istilalar. ne kadar piyasaya çıkarılacaktır. Halbuki Trakyadaki ekonom~ dar yatırılması mecburi bulunduğu ilan olunur. <72 
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Sıvas-Erzurum hattı inşasına f 
tahsis edilen ° ı o 7 faizli istik- ~1 
razın 4 buçuk milyon liralık mı 

Dün ve Yarın---. o• bek• 8 k r·· k 
Tercüme külliyatının 4 üncü ıyar Jr an ası ur 

2 ci t~rtibin kay~d m~amelesi 1 
Malıye Vekaletınden : Hrı 

30/ 5/ 934 ve 23/ 12/934 tarihli ve 2483 ve 2614 numaralı ka
lluııJaı. mucibince hasılı Sıvaa • Erzurum hattı intaama tabaiı 
'dibnek üzere yapılma11 kararlaıt ırılan 30.000.000 liralık iıtik
~ 4,5 milyon liralık ikinci tert ibidn kayid muameleıi 20 tet
l'illilani 1935 tarihinde baılamq olup 5 kinunuenel 1935 ak • 

:! 
ıı 

..... L!.o. __ ~ • ·• 
UneceKtD'. 

1 - fıtitrazın bu ikinci tertibi be heri 20 ter liralık itibari kıy -
mette 100.000 ve beheri beter yüz liralık itibari kıymetleri 
8..000 adecl hamiline muharre r tahviller teslim ohma - !I 
cakta. 
Yirmiter lira itibari kıymette ki tahvillerin ihraç fiati 19 
ve 500 llralık tahvillerin ihraç fiati de 47S lira olarıık 
teabit olunmuştur. 

2 - Bu istikrazm senevi faizi o/o 7 dır. Her tahvile 20 aded 
ıenelik kupon merbuttur. Bn tertibin ilk kuponu S kinu -
nuevvel 1936 da ödenecektir. 

. 
i : 
• 

3 - Bu istikraz tahvil ve kup'1nlar ile tediyelerine müteallH: ı•:İ 
evrak ve senedler, fai~ ve diğer muameleler istlluazm ta • h: 
mamen itfasına kadar her türlü vergi ve resimden mu - • il _,._. 

4 - Bu iatiluaz tahvilleri, umumt ve mülhak bütçelerle idare 
ohman claire ve müeueaelerce, Yıl&~ Hmuat idareleri 
ve Belediyelnce yapılacak m badeye, •ü•lraı ve .._ 
ka.elelerde temlnat olarak iti bMt lu,..almi tizeriır.lea 
hatabaş kabul edilir. Bundan batka ha.zinece satdmıt ve .ı 
satılacak olan milli emlak be dellerinin tediyesinde dahi 

1 
• 

bqabat kabul olunur. 

10 kitap 520 kurut nonim ir etin en: serisi tamamlandı A ş k d 
Birinci taksit 220 diğerleri ,--1 '.f- ~ ,.--19---=-. 

ayda 100 kuruş ı ı ' ' 
31 Rasin Ahmet Reıit • - - - - - - r --
32 Ariat.o Metafizik Hilmi Ziya ~ _ -t::==::I 
33 lakmcler Haydar Rifat 
34 K..clm ve Sc~izm Sabiha 

Zekeriya 
35 Demokrit Haydar Rif 
36 Dinler Tarihi Hilmi Omer 
37 Filozofi ve aan'at Suud Kemal 
38 Etika Aiaoilu 
39 Heraklit Haydar Rifal 
40 Rahi mucizeler Cemil Sena 

Mutlaka alımz ve okuyunuz 
lıtanbul. Ankara caddesi 

lıtanbul aBlige birinci hukuk mah· 
kemesi baı yazganlığından: 

.... __ ...,__ ... 
1S 
~-- .... -- .. - .. -

1 ' '- 8.L 

' 1 

1 

ııt 
1 

1 
1 

- J-,,:!!'9· -

1 - Buz kabplannın ağız ehadı. 11 X19 •atini 
2 - Buz kalıplannm dip ebadL sxıe santim 
3 - Buz kalıplarmm derinlijL 110 Antim 
4 - A.iız tarafmcla vinç demirine iatinad 

çubuklan ara aahaaf. 8,5 
5- Dip tarafmda 14 buz hücresini biribi· 

rine bailaJ'IUl çubuiwı d ipden itiba-

•illi• 

ren sahası 9,5 ADtİlll 
1 - Saç kalmlılı 2 Mlli...-. 
7- Kurpm YeJ& Tutya liany0111D& idhal eclilmit ol.cakcbr. 
8 - 322 üçyiizJirmi iki aded olacaktır, 

• 

Haznedar Çiftlifi sahibi Hüseyin 
tarafından Y eşilköyde mukim Osman 
Nuri aleyhine açılan ve Bakırköyün. 
de Sakızağacında Taş han caddesin
de tapu senedile mutasarrıf olduğu 
arsaya müddeialeyh tarafından te • 
caviiz ve müdahale edildiğinden ha ·• 
hsile müdahalenin men'i ve zarar zi. 
yanın müddeaa1eyhten tahsili talebi
ne mütedair olan davanın yapılan mu 
hakemesinde: Davanm tap11 senedile 
ahdeyi tasarruf una geçen dört dö -
nilm bir evlek mahallin müdclaaley -
hin arsasına ilhak oldllfunu tabak -
kuk etmekle mezktr mahaldeki mftd
defnln yan hlssfsine mlddealeyhlh 
tecavüz ve mUdahalesinln men'ine ka
bili temyiz olmak tlzere 11-10-35 ta
rlldncle brar wrllmff n •eskir b-

9-Yakandaki tarifat Ye Reıim mucibince ftba 322 aW Ba 
kalıbım Yermeye talip olanla:ın Diyarbekirde Diyarbekir bank .. 
T. A. Ş. ne müracaatları ilin olun ur. 

S - Tahviller Türkiye Cumbuı•iiy et Merkez, Adapazarı Türk 
Ticaret, Emlik ve Eytam, Türkiye lı, Sümer ve Türkiye 
Ziraat Bankalan merkez ve tubel.U. 0-Ulı Banb11, 
Holandacbe Bank - Knl N. V. Raa Ticareti Harlci19 Ban
kası, Doyçe Oryent Bank, Dr~ · Bank ta.,_i, Do,çe 
Bank Und di ıkorte Gezelsaft tarafmclan satılır. 

rann mamalleylae kanuna mesktran -------------------------
4'11 nd maddesi mutlblnee Dbea Dl- J d G ) K f J v A k 
•n temlp kılmmrş olclufmıdan •ld an arma ene omu an ıgı n ara 
dulQ'h Osman Nuri iş.bu lllmn fer- S AJ K . d 
.... tlan itibaren mUddetl kanul7eal 8hD ma OmJSYODUD an : 
sufmda taraku baanl7e7e tMMllJ 
etmediği. takdirde mnktr Obua ke
sip n katlyet eyleyecetl Dallar ola -
nar. (V. No. 1136') 

1 - Mncat nm Ye nümuneıine uysun "10150,, lir&tık aadeyall 
bpalı zarf uauliyle Jandarma Gend.I K. kuratmcla aabnahmı komı. 
fonunca 27- 11 -935 Çartamba günü ıaat onda sabn almacaktır • 

. ~ii;iiiiiiiiiiiiiif;;;İİİİ;;İiii.p.;ııii~~--~~~'"'11!~~· Jıiloadt isin dok san kunıt biçilmit Wi lllMeMtnatı lat..L•- iri • 781 .... .. ......... tlMnt buluiıDIUftur. 
Al111• Komleyonu lllnlart 3 - lıtekliler paruız olarak prtnamesini her ıün komİ•Jm-

1 - Jandarma Müstakil Ta~uru eratmın bir yıllık ihtiyacı için l'---------------1 dan alabilirler. 
~ı zarf uauliyle ekailtmeye konulan birinci çefit ekmelin ve lıtanbul Levazım imirlilllıe 4 _Eksiltmeye ıirmek iıtiy~nlerin teminat makbuz .,.,.. 
'la'-r hayvanlarının bir 11llık a. pa ve kura obm miktarı ve tahmio ballı kıt' at için 200 ton un 18 - nk _,_.___ 1 -L- 1 b ı· bd L 

~eli ikı"ncı· maddede yazılıdır. isteklilerin eblltme ..:ı-iinde - ba a mmnup anm ... itme eaatinden ir saat eneme ar•• 
..... J- 12 - 935 Pazartesi aünü saat 16 miıyona vwmit olmalan. (3303) (7045) 

adı aaatten bir saat evvel teklif mektuplarını komisyona vermi1 da Tophanede Satm•lma Komi. -------------------------
1-lnnac•klardır. Ekıiltme p.rln'\meai parasız olarak tabur karar • yonunda kapalı zarfla almacak-
dlauıdan alınacaktır. br. Tahmin bedeli 32000 liradır. 100 Ton tasfiye edilmiş Avrupa 

v 2 - Sabn alınacak birinci c;e,ii ekmelin miktan auml 125000 ilk teminatı 2400 liradır. Şartna• 
'9lraıt 120000. kilodur. ilk teminab 1172 liradır. Kuru otun miktarı meai 160 kurut mukabilinde veri· 
'-mi 120000 ukari 100000 kilodur. ilk teminah 540 liradır. Arpa· lir. lıteklilerin kanuni •eaikalarir Acken" 
lalla uaml miktan 170000 ukari 150000 kilodur. ilk temnat 785 li• le beraber teklif mektuplarmı Y 

pamugu. 
fabrikalar U. müdürlüğünden: 

.._.... · ihale saatinden bir aaat ene) ko4 Şartnameeinde değiıiklik yapılan Ye tahmin edilen bedeli 
1 - lı bu erzaklarm ayn ayn ekailtmeai yapılacaktır. miayona vermeleri. (291) 45000 lira olan JUkarda miktan ve cinai yuıb m•l•eıae Askeri Falt-

(3351) (7182) (7481) rikalar Umum müdürliiiü Satmalma komiıtonunca 9 - böncilr6-
h • • • nun - 938 tarihüıde Pertembe ıü ı:ü eaat 15 de bpab arf ile ihale 
t:.nıniyet işleri u. Direktörrlüğünden: lıtanbul Levazım imirliiine edilecektir. Şartname iki lira 25 lmrut mubbilinde komisyondan --

1 - Zabita memurlarının 9'35 ıeneıi elLiaelerinin beher takımı bailr kıt'at için. llO ton pilavlık rilir. Taliplerin ımnakbt teminat olan 3375 lirayı havi teklif mek
lllJl naulıammen fiati 800 kurutla•1 azı 4773 çoiu 5000 takım elbiıe · pirinç 16 - 12 - 935 Pazartesi tuplarını mezkGr sünde eaat 14 e kadar komisyona YWmeleri 
llİıl dikim\ 20 ıün müddetle ve kapalı zarf uauliyle eluiltmeye ko- günü saat IS de Tophanede Satıll" kendilerinin de 2490 munaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ..... 
~ alma komisyonunda kapalı zarfta. ikle mezkGr sün ve saatte komiıyo na müracaatlan. (7344) 

tur. alınacaktır. Tahmin bedeli 26400 -------------------------t.ı . . 2 - ihalesi 29 - 1 t - 935 Cuma günü saat 15 de Emniyet liradır. ilk teminatı 1980 liradır. 
-tıeri umum müdürlüiünde teıekkUI eden komiıyon huzurunda ya »dec·kbr. Şartnamesi 132 kurut mukabilin-

de verilir. lıteklilerin kanuni ve • 3 - Şartname komiıyondan almır. 

Siyasal bilgiler okulu satınalma 
komisyonu başkanlığındanı 

4- Eksiltmeye pecekler 2250 liralık muvakkat teminat mek· ıikalariyle beraber teklif mektup-
'-ba VeJ& makbuziyle 2490 sayılı kanunun 2 3 cü maddelerinde ya• larmı ihale saatinden bir saate.- Okulumuz talebesi için alın .. cak olan 600 • 750 metro yerlim .. 
"1ı belıelerle birlikte tf'klif mektuplarını ihale saatinden bir saat ev vel komiıyona vermeleri. lı elbiselik kumq açık ekıiltmeye konıdmuftur. Bir metrosunun mna 
~komisyona vermeleri. (3311) (7047) (292) (7462) hammen fiatı 550 kurut muvakk~,• teı:ıinatı 310 liradır. lsteklileri"I 

Fatih Birinci ıulh Hıılcuku Hakim· p.rtnamesini görmek için Yddı~th ok:ıl kalemine ve eksiltmeye sif• 
Istanbul Mllll EmlAk MfldDrlDtDndea: liğinden: meL: için 2-12-935 salı günü saat 1!= de Fındıklıda Güzel Sarı'at••• 

ketif bedeli 2938 lira 19 ku nytan ibaret olan Kartal HükUınet Eftimya tarafmda.91 Balat civanncla Akademiıinde toplanacak olan k"l misyona müracaatlan ekailtmen~4 
lı:ona1ınm ketif, genel ve fenni f&1' tlara ıöre yeniden infuı açık ek· Aya htirati kilisesi kart•amclaki lO na· saat 16 da nihayet bulacaiı ilin !> lunur. (7221) 
~e konulm ....... •r. isteklilerin ketif, proje ve prtnamelerini gör- maralı evde oturan Cemile aleyhine•· -
..._.__ yS•... plu ütibkak clavaama evvelce verilen 1 b ) hhA • 1 ~~yenlerin en az bin liralık bina iti yaptıklarma dair Nafaa mü- 11uum tetkikati temyiziye IOmlllcla: stan U Si · 1 müessese er artbrma 
~den tasdik edilmif ehliyetname Ye 220 liralık muvakkat ıe· nakzM pJmeü iizeıine Cemile namma 

~makbuzlariyle7-12-935 Cumartesi günü saat on birde çdrartılan davetiyeye selen cevapta i - eksiltme komisyonundan: 
a.nıı Emlik Müdürlüiünde müteı ekkil komiıyona müracaatlan. bmetPhmm meçhul oldufu Wldiril • 

M ) ...i GzerQıe taleple 15 aün müddetle Leyli Tıp talebe yurdunda m evcut altıaı sajlam ve birili dalım 
( · (

7
408) Dlnen tnltıat icnsma karar ...;Jml' yedi adet kullandmıt Çini sobaya verilen fiatlar noktan aörüldqu. 

H k k f k-ıt • d k J ğı"d ve mah•lremmin icruı 9 - 12 - 935 den 27 - lkincitetrin - 935 Çar f&Dlba günü saat ıs buçukta eaıaı· u u a u esı e an 1 il an: sinine ml•dif pazarteıi IUt 11 f. bı- oilunda Sıhhat Müdürlüiü binasındaki komisyonda arttırma iti ... 
~ Hukuk Fakültesine bağlı iktisat ve içtimaiyat enıtitüsünde ralalcb. Yevmi mezkUr ve uatta Fatih zarlrkla yapılacaktır. Tahmini fiat : ıağlamların tanesi 15 Ye daima· 
• ._ Salh Birinel Hukuk nwhbmeainde ha l" d M -'-'-- · S · d .,_ - 1936 denlerine iki Birincikinundan itibaren bqlanacakbr. it 

1 1
_ biJı!..!.... .. _ im 10 ıra rr. UYaJUU1t temınat 7, hra ır . 

.._..., 1 ik k dar d ar u munanız uzumuna uınr -ve~ S bal k • • 1 F T be · k ..ı_u -~-..:..._~.~lesi 28 kincitepiaden 10 Birinc"lnuna a enm tiye amin 141 inci ımddeslne twwft • o an ıe>rme ımyen er uatpafa ür ıı anıımaa&ı 7 un111t 

-.aaatir. Kayıt muameleai Ye den proıramı hakkında malGmat al- bn Diam hWit olanar. ve pazarlrla gireceklerin de belli gün ve ıaatte komiayona pı...a.I. 
9'b.enlerbı faldllte>:e müracaatleri illa olmmr. (7479). (V. Moı 11313) .(7508) 




