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G ONC>ELIK GAZETE 

iDARE YERi: 
Erzurum Gölbafı notu ldarebanNI 

__._,..,,.. ·-
Basılmayan yazılar geri verilmez 

Sayısı her ~·erde 5 kunışlur 

Gaute1e alt batla mekt_upıar 
Bqmubarrlrlll• flaclerllmelWlr 

ltalya Milletler Cemiyetinden Çekiliyor 
Hey oğul 
bizi dinle ve 
bize benze ... 

Büyük Faşist Meclisi 
bugün toplanacak 

L ise ve Unlversıte çatındakl gençle?- M 1. • ...., • k d • k 
rlmizle bir hasbihal yapmak iste- ec ısın verecegı ararlar Vene ı 

cUm.. Bu gençlik blllr ki onların dedeleri, 
babaları ve nihayet ağabeyleri olan nesil, sarayının balkonundan derhal 
Abdülhamit istibdadını yıkarak meşruti-

• 
NAN KIN 

yet idaresini kurmuş ve saltanat belflsını halka ilan edilecek 
_ atarak Cümhuriya devrini açmış olan 

Şehir yanıyor, Çinliler 
derece mukavemet eJi--:.-
lar, kan gövdeyi götü ...... 

vatanpecver, lnkıllpçı, milliyetçi kimse- . 
~ · Jerdlr. Jstırnlrnl 10 [Husu,,i muhabirimizden]- { Ancak bOyOk Faşist meclisinin iç-

·. · Kökleşmı., olan bir idareyi yıkıp ye- Paris radyosu Romada dolaşan bir şa- ı timaa davet edilmiş olması nzerlne böy-
. niainl turmuş olmak sözleri, dile kolay ve

1 
yiayı haber vermiştir. Bu şayiaya göre le bh rivayetin çıkmış olması da pek 

kulata hoş gelebilir; takat söylendiği ve ltalya h0kt1meti mHletler cemiyetinden mu'ıtemeldir. 
ifitlldiğl kadar kolay işler değillerdir. Şu çekilmt-ğe karar vermiş bulunmaktadır· Roma 9 (A.A.) - Stefani ajansı bil-

. ltutt'be altında yaşıyan mü'minlerln beş . diriyor: BüyQk faşist meclisi 11 kAnuni 
vakit namuda ömrU A.fiyetının devamına Bu haber hAnuz hl~· bır taraftan teyit evvel H37 cumartesi günü saat 23 de 
dua etmete al~tıkları zalim bir padl.şahın, edilmiş olmadığl gibi, İtalyanın bugQn· Venedlk sarayında bir lçtlmaa davet 
ayni zamanda Allahın yeryüzünde veklll kü siynsf şartlara nttzazan, Mhletler ce· edilmiştir. Burada görOşOlecek kararlar 
alarak telAkkl edlldlti ve bu halkın asırlar mlyetinden çekilmesini icap ettirecek or- sarayın balkonundan derhal halka bildi· 
dren karanlıklar içinde bu tarzı itikadı tada mnhim bir sebep g''rülmemektedlr. rilecektfr. 
t.faJageldlltlerl, memleketin köylerine va- --------------

Çin - Japon harbinin en 
mühim düğüm nokta ı 

Çin kaynaklarına göre Almany nın 
tavassut etmesi bekleniyor 

rıncıya kadar her tarafının medreselerin H t d Nankin, 9 (A. A.) - Royter Aiansı bDkOmettntn tavasst edecett blldlrll-
ltlerlkal zihniyeti ile sımsıkı sarılı bulun- a ay a At to k bildiriyor: Nankinln zapb için muba- mlştlr. 
dutu. ana dlllnde yazılmış olan kitap- a r r bel 1 d 1 ek • 

'~-..... ... " ınkıllp, meşrutiyet kelimelerinin hı· lebazlı k · e er ş d ete devam etm tedar. Ja- Sulh .Japonların t•lln~ 
l Ü h 1 ponlar mevzilerini terk Ue taarruza Berlln, 9 (A. A.) _ Htu11r--.1 ... 1.ı 

1\erfeyln ya nız ve m n asıran Yakında stanbulu teşrif' b --Tv·-· 
.!ar ge dan ._ + ve anın hUkQ.metinin berdevam! aşlamışlar. Çinliler anudane mOda· Alman muhabirinin ötnndlllne IGre 

.,.., ... - . .... _ ra me~·inlerile doldurulduğu, buyuruyorlar faad~ bulunmaktadırlar. Japon tayya- Çin maliye Nazın Hung sulban man: 
tı ca • llnkılAp kitaplarının Fransız Delege yabancı- relerı şehri bombardıman elmektedtr. haaran Japonların anusuna .,_.h ol-
~ a~&-~t:,ürklilkten bah- Ankara, 10 [Hususa mn- Nankln HAlA alev ve duman bulutu dutunu &Oylemlftlr 
~ )arı da Sancak halkı gibi hnblrhntzdt•n] - Cmnlıaı•relsl altında bulunmaktadır. lıtuyon elva- • . . · 

11••~191~~"~ - l lo • e hula.sa zı- .ı\&aUirk'Un yakımla İslanbulu rmdaki mahalleler bu alevlerin kurbanı (.la ta) )arelertniıı mu\ &lfflluyeU 
ııen ~ 'rinde, göstermeğ~ çalışıyor lı şrll ım~·ura<"akları sö~·ı ... a- olmuştur. Şanghay, 9 (A. A.) - lktacl tefrln 

~ıw.ıı&ı.q..~ ve1t!> .. r ~- u w k tt•c 11 r. . ayının birlndenberl Çin tayyvelerlnln ~~- ....,."""""'-iJIHf· ~...-..D'IIlelfiı>l~ • e- . lshmbul 10 [ Husust muhabirimiz- t:t nlllN· nuidalaaya karar ,.f'rdller taamızlan Japon harp pmilerlnl ptaıt-
.,~\l :~:~ye den 1 - Hatayda Türklere karşı tatbik Şanghfty, 9 (A. A.) - Hankovadakl maktadır. Meıepl _ş., Kay Şakin 

411ak edilmekte ohm lıtZ)'ik ve işkencelerin retler sarfetmektedir. Şlrnpi de Sttncak Çin menablinden alınan haberlere göre istifa edecettne dalr ecnebi m"baftller-
nnı \aa•vur e tillll8tl~- balA arkası ıelmemlftlr. Mttlltnde bnbıınan ve .. ~ m.ayn Çtnıttef MM~ kati ot.ak .... ....,. de do' lı , •• A-- , -ı 1 ı· 1 

~,.-ıır-ır.w -- b l s k h lk I t lbl - • ,,_- ; ele ı.ttbdat eJdertnı yok etmek ıçtn tnaa- Tam manaslle bir Tlrk dOşmanı oldu- ya ancı arı ancll 8 1 m ş g gvıs• karar vennl"8rdlr. Şehir bir kaç fırka Avrapada llalllt• •oh ret ._...,._ 
.awı, ltendiaini seve aeve ölüme atmaaı ıa.- tunu bir daha ispat eden Fransız dele- tMermete var kuvvetile çahşınaktadır. Ut. takviye edDmiftjr. Ola Mblllı Naa- tekllp edl)ellllt 
mm reıecettnı tola nl billrslnl aksadımn Hatay Parlementosuna kine hncum etmekte olan bir Japoe \" eol bir -.ıw-11 • 

yca a ıya z. gesi Garo ise hilebazWdanna devam et- mnmkDn olduğu kadar yabancı unsur f .. _.,.._ • 
İf&e sir.c:len önceki nesil böy~ yapmlf- t ~· arkası ağır zayiata utraımfbr. Qa ........ , 9 (A. A.) _ ltaı ı ıllll .. 

· "tır. itı"' adamın hiç bir menfaate clei1te- mekledlr. Bu zat, anomtızclekl lntlmbı kanttırmak oldutuna fOphe fıdUme- d k , ~ 
" ml1fCeil tatlı canını bile bile feda ede- karma karıtık blr bale getirecek ray- mektedlr. .\ lmanya &a\·assu& _. ece mi! yan bir menladall ~ ,-.. 

Cenevre, 9 (A. A.) - Çin umumi Maretal Şmtr Kay ljet 1111( ._.. 
bllme11 için arnn luUbinde yaşamat zev- karargahının Cenevredekl muhabiri bil- ordlllaııa Nak.-, Reweo Nntitks •• 
kinden daha üstün bir heyecanın kayna- M l k t• hı· ç hı· r ko·· ş.esı· dlrdtttııe g6re, Çin _Japon •uhuema- kunetll bir mOclıefla ... ...... .. 
muı lUım gelmez mı? o mukaddes heye- em e e ın tının nihayete erdirilmesi için Alman Urmektedlr. 
can, membalarını şu yüksek mefhumlar-

dan :T:!~:!,:•gt•l doktorsuz bırakılmıyacak 
c) Hürriyet ve lstiklll sevgisi. 
Hakıtı bir A,fık, maşukuna kaV\lfDl&k 

rQtn ac;. •UIUZ taımatıan, per1'an hal do- A k d.. en Başvekilin lstanbulda 
• lafmattan, döitllüp söi11lmekten ve nl- n araya on . .. 

h&Jet ha.Jatını feda etmetten nasıı ıaz Tıp talebesıne muhim bir işaretleri 
lul'pmuaa, lilden evvelki nesil de l:!ain · · 
J&nık bir qıt llbl t yın Ankara 10 (Hu;ınt muhibmmlzden} 
Dıah'fi>'et ve nıaıı!u';:ı~:ıe içln:aç:: Baıvekll Celil Bayar tstanbuldan bura- Avusturyada naziler 

iken 

Mektep arkadaşın 
kırpmadan kıyan g __ _ 

Lise cinayeti dün ilk tahkikat safhasına girdi. 
Şahitlerin isticvapları yapıldı 

çarplftı •e fakat emellerine kavll.ftu, ilk ya döndn ve istasyonda hararetle karşı- boş durmayor 
hamlede metnıtiyet devrini açtı büyük landı. Otuz teşrinievvel ıunu bir tarafta! Vak'a nual lldaf 
Dünya Harbini ve en son tstıltla.l Savaşını Celal Bayar lstanbulda iken Onl· Vly8J1a - Avusturyada Slanlg şeh. cumhuriyet bayramı ~nltkleri y1.pılırken CUmhurtyet. ba)'ramlrun ikinci sana 
yaptı. Bu ~V&4t.a bu neslin t>qına, bütün verslteyide ziyaret ederek t.tklklerde rinde Nazi partisinden .geçenlerde tarJ diğer tarafta Hasan Kemal ls!mll bir ilse sat~hleyin Usentn b&h9ellndekt talebeler 
1'tlrk ıhmetlnln duydutu heyecanların ve bulunmuş ve bu tetkikleri esnasında edilmiş olan gen~ bir kOylUnQn orman- talebesi ıenç bir artada.fını mektepte bı- arasında bir fut.bol maçı ya.pılıYordu. Btı
emellerin maddlleteret kAmll bir ınaanı gençlerimize de iltıratta bulunarak, ken· da cesedi bulunmuştur. Bu gencin ih· çakla yaralamış ve yaralanan Hamdi bi- tlin çocuklar sahanın etrafına dlsllmit 
"kllne llflnlş olan kahramanı, Atatnrt dilerlle rorüşmoşto. BaşvekU bilhassa baratta bulunmaması için öldnrüldüğO raz sonra vefat etmişti. futbol oynıyan arkadqlannı seyrediJOl"-
ıeçti; bu kahraman, Osman otuııarınml Tıp talebesi ile de alakadar olarak, mem- zanedllmektedtr. O zaman bUtün Erzurumlulan müte- lardı. Bu esnada katli Kemal ne artad&p 

. an'ane haline gelml.ş olan saltanat tacını,I leketln doktora olan ihtlyacanll' işaret essir eden bu hldlse bugün artık adliye- Elefkird Jandarma komut.anının otlu 
bllfıPn Tart mllletlnden alımf olduğu etmiştir. F l K R A : nln eline geçmiş bulunuyor. Bütün kart- Hamdi yanyana durm\1flar, hem maçı 
hllla ıaill1 hudutların dl.fllıa öyle bir fır-j l"ğrendiğimlze göre, HOkQmet yur- lerimizi alAkadar ettiğini bllditimizden bu seyrediyorlar, hem de aralannda konUfU-
latt& ki araaanız enkazından nişane bula-, dun her tartthnda doktor ihtiyacını kar- Ayd 1 n h k, kar an h k hA.dlseyi 1 'ütün tafsllt.tlle yazıyoruz: yorlardı. A 

~ · mı•ınız; Türkiyeyi tek bir kalb haline şılamak için ıazımgelen tedbirleri ala. Katli Kemal kimdir! j Bir va aöz Erzurum& J&tmd& aeıe-
leUlmelt ~in memleketteki pislikleri suJ caktır. Din aqam beri T&flDatualardan Kemal Kayseri lisesinde parasız ola-

1
celt olan şimendifere inttkal eıtl. ttı ar-

pllrllp ihtarı attırdı. j r~n Tebrbbpuuıa doira Jilbelenlrak devlet hesabına tahlilini yapan tim- kad14 bu meseleyt aralannda uzun bOJlu 
Medrese, tekke, müderris, şeyh bel!-

1
cadde1e baktım. Yukarıya kadar tek lflk

1
seslz blr çocuktur. Bugüne kadar tahsil aörüttUler. Şimendiferin iyWJdertndeD. 

sının, medrese ve tekkenin nasıl itilmez ln lçln başını mezardan kaldınp ta biu yokta. Şehrin ba ciheti llallkl ölmüş rlbl hayatında arkada41an tarafından çeltln-
1
Brzuruma verecetı bllytlt lnldf&H&n bah

blr kuvvet olduğunun manasını anlıya- baksa kendini başka bir memletet'te ve derin bir dkOt ve kesil bir karanlık lçın.lgen tavırlı, ürkek blr talebe olarak ta- aetWer. Böl demlr)"olunun dGfeDJDe telt
mazsınız; onlann acılannı sizden evvelki haf~ insanlar içinde sanır. 

1
cleycU. jnınm14tır. Buna ratmen zaman zaman tine geçince an.larında ttddeWC9 bir mtı

neallden öğreniniz. Avrupa medeniyetintl işte otu!. biz aenln ayatına Univer-1 Clmhurlyet caG4eslnde kaim kevell· kızdığı ve kendiainden hiç tlmit edllqıiyen natqa çıktı. Blrtll rayın fU &ar&Ran, 6-
olduğq fibl kabul etmek için başlarımız- siteleri, demlryollannı, kütüphaneleri ne blrlamif bir lııekçlye ruWlım. Beni, 1 sert hareketlerde bulundutu da görülmüş- teki de b'u taraftan seçmest ıa.m •ldi
dakl aıunediye, abaniye, cins cıns sarık, fabrikaları getirttik; etratmdakl insanla- &qamm 1e4lanlde sokakta. blrlllne tesa-'tur. zaten yine böyle bir hareket yiizUn· ,11n1 müd4faa ecllyorlardl. x.mal fena 
k~çeltUlAh ve daha bilmem neleri çıkarıp rı Avrupa zlhnlyetı Ue ça1141Daja alıttır- 411 etmekten....,_.. bir &a'Ylr De ve dik den Ka.yseri lllealnden Erzurum ll8eaine halde kmh " aradaflD& kDftlr etmete 
.şapkayı örtmek, din harfi sayılan Arap dık, milletine, milletler arasında şerefil katle 11141. nakledilmiştir. baflıJ9.rat onun o.erine atıldı. Btraftakt 

. barflerlnl atıp yepyeni hart kabul etmeır, bir mevki yaptık, yani sana tertemll ve A;y4ınhlrla IMıralter Mi*ln eenallyetl Geçen sene Kayserlde bUlunautu sı arkadtfl&r ,etlflDClJ'e Ud&r arkfdetını 

. anıcazade!lne blle yüzünü göstennemete :'t~ :~gt:~ o;:::.ıb~ servet emanet ~t- al bJitedea Bnarul lnlana dilaindtlril ralarda l ahQede oynarken a.J8lın& baltık- 1Jice dGldü. Clfttda bU)Unan1ar yetlfti-
&lı.tırıı' ola Türk kadınlığını hayatın her blr hale ttrebllecek b~-=.: yor ve.....,...... tan sonra kendilinden af dileml,en bir ıer ve her lkl arbdatl tedbl edeTek blr-
aafhasına bl· erlcek gibi sokmak ve daha ge Der ...a.s lııuakta çarpan bir kal- arkadaşını uatura ile tesmete ltallı:mıt ve blrlnden &Jllddar. 
d ' an e nir ve Ame- çaılş. Midenden ve cebinden llya,de o bin, diflbaen •lr kalanın varbiına kahul iş o zaman mahkemeye intikal etmlftl. O Pakat Kemal biramı blr ttlrlt1 &lama-

n':~!adua~ ~~~1;:nd;?Ur~i;e:i bir istihsal ~~:e d:~:. ~~ç~ı:=a:f:t~·::: e':.!: m:m:e :;::ım~ .=~~ =~lızaman yaşının köçllltlttttı ytldnden an:~ zmttı. KafUIMan mlltemadl,en fena 
• llttmleltetl haline getirmek gibi her birl lerinde haaaaalyet, yardım ve l)'lllk eör- ~r ~Qilne 1aanaırora'! ıo 1günldeh:ıpse ~a~!!:e~ll~ C::ttep- .-rılr ~· ~lha~~-~tMlıtını 61-

tlelkı (l '-"l i ı kılApçıya ve hattl k lnnet h1aler1 t... Yoka& • ma e P' evn dlrımle tarar Wnu. uuuuıı t9ln elinde 
m sta~ en b r n dt1kler1ne arşı m -.ı. Ba lnan•mı lthule ~ttıtı husul- ten tardedllmiotl Bu iard tarannı 'Ma&- kulla lı bl ta kt Bl b 9&k 

:: nesıe şeref verecek olan bu işler ,mil~ bu toprak ve bu emek seni çarpar. l1etlvlle 1*Uia içindir ki karanlık Bnu·lrlf Veklletı taadik etmemlt" Kemali sr- naca r vuı 10 u. r ı 
ıu ha1atında öyle mühim işlerdir kl otu ı R. TARAKÇIOÖLU 1ram beni ,..ı bir ..... ce '1emlne ata1or.lzurum ıısealne nakletmekle lktlfa ewı.tı l (Arltaaı 4 QMO ugıfad•) 

"- OlınQf olan ~r vatand14ımız btrl l Babadır DiJJ
4
GER 1 
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DOÖUYU TANIYALIM 
--------------------------

ART Vi N i N YARiNi udan Haberler D 
Lamba adedi.-.e 
görece an 

Soruyoruz? 'Eğitmen kursun
da Erzurumlular Çoruh bölgesinin zarif kasaba ı Artvin çok yakın 

bir yarının turizn1 ınerhalesi olacaktır Tra zondan lran hududuna ka-
d r uzanan tran~it yolu llzerinde _..___ ---

Yeni n1otö1 mon 1·e edi ince 
ka o..ı~ 1acak 

Mlet mur.t zam oto!itls seferleri 16 ko··, de]ı'k ] k 
.. r an ısı ursu ArtoincPWhabirlmh yazıyor: kısmı azamı, resmi daireler,yeni yapıl apbrmakt d . ehlrden ~ehire gi-

den ot<' ~le· her durakta muayyen illUVaff akıyetle bitirdi Artvin, çok dik bir sathi mailde te- makta bulunan modern Halkevl blnuı, 
.. esüUs etmiş eski :bir kasabadır. Gerek Yali konağı ve Arh1nin güzel evler 

bir r:Uddet kalaık an sonra hareket Ask l'kt 1 k "tb · t f' er ı e çavuş u ru esme er 1 93 ten evvelki Osmanlı idaresinde ve bu cadde üzerinde. Kasaban1n belke-
eırek P<i'"'ler. Fakat bu duraklar ettikten sonra terhis edilerek köylerine gerek \."arım asırlık Çar iclaıec:i zama- fi\-' 1 1 • l""lar ., ı ütCn i ~iyl'çlann: karşı- dönmüş olanların Eğitmen kurslarında " rn ,,,ı 0 an m cactdeye de asfalt dO. 

tad·-hır .Yuiculawı otu- ye iştirilerek köy muallimliklerine tayin nında imar eli değmemiş, ne yapılmış ı<OldO. 
edilmeleri o-e"en sene ilk defa Ankarada sa, ne varsa eşhas tarafından vUcucla Geçenlerde Artvinden Borçkaya ye-

az~··! • e ler ,\Yoktur. Ve 6 v geti il · t' "d 
tecrübe edilmişti. E"'.·de edı'len muvarfakı'. r mış ır. nı en açılacak 30 ·kilometrelik yolun 

·n rl• ~aklarda tııbit ihti- ô l hl k b 1 · yetli neticedl' n sonra b usulün bnttın Y e r asa a k , bır yığın yoku~ haşlama töreni yapıldı. Yüzlerce amele, 
.n drfe 1-:ıe-:r:e mah u3 ma- 1 ı k o tU t dl ~ mem e ette tatbiki Kültür Bakanlığınca ve • s e mer venden ibaret. ~e tnccar, esnaf ve halkın fşttrakfle Vali 

.ı · ne ntş lr ~ 't ler rn esa!'=!ı bir prensip olarak kabul edılrniş nıe~·dnn, ne caclde, ne elektrik. Refık Koraltanın, C'umhuriyet idaresinin, 
1r ı; ·rüıDt 

1 
ve memleketin muhtelif ınıntakalarında Cumhuriyet idaresi Artvini <it> işte l'lıı şefin kurtarıcı ve yükseltici deha· 

t · ~ l 1 ediği bir şehre 1 eğitmen kursları nçılmıştır. bu haliyle ele almış bulundu. 'ile kısa zaman içinde başardığı asırlık 
a r ı.. U ı orllda du a- Frwrum ba kurslarda veti~en ilk Artvin yeni Çoruh 'ilayetinin ıner· i,.lerin sabr başlarına işaret eden eoş· 

--~- ----------
ca ı \c a b'r müddet zarında tabit eğitmenlerine kavuşmuştur. Erzi~caııcla- kt zi oluncaya kadar da bir himmet kon ve heyecanlı hitabeden sonra ilk 
ihtıy!3çl~•·m1 defetmek zaruretinde ki eğitmen kursuna gönderilmiş olan ıs l görmedi. Hayatı çok kısa suren eskı kazmayı vurduğu bu yol Attv:lne mesut 
kıil bir yc'cunan müşkül vaziye- köy delikanlısı kursu muvaffakiyetle ik-I Artvin vlHlyeti zamanında şOyle lıir kı- bir ink!şaf temin edecektir. 
fr.i dnş··nelim... mal etmişler ve Erzuruma dönmüşlerdir. mıldanmadan derhal kazaya uğradı, kr- Çoruh nehrinin olunu takiben y .. 

nev~etb efüoymuş olması do- ~u eğitm~nler Pasinle:deki kendi köyle- i za oldu. İki. sene ev\·eı hem kaz adar. niden açılacak olan bu 30 kUometreUk 
Jayısile bUtün hususi mnesseseler- rme muadim tayın edılmiş ve o köyler- hem de alakasızlıktan kurtuldu. Artvir. yol, Artvin! Hopa • Kars cad'1Ülnlo 
den dahn ziy ·e mnkemmel olması de birer mektep açılmıştır. Mevcudun- dirilmeğe, canlaumağa ve güzelleş- üzerinde bulundurmuş ve aynı .zaman· 
Hızım ?e.e_n otobüs .i .. !etmesinin bu dan fazla olarak 1ö köy mektebine da- meğe başladı. Arazı tabiatı ve şelııin da bu mesafeyi 2> kilometre kısaltmış 

Azl.zı'·\'·e f1aııında b~ı· ha kavuşmuş olan Erzuruında bu ht~~u- kuruluş11 itibariyle koca dağların bağ- olacaktır. üzerinde faalh.·etle çalı"'lan 
J - e'csic-ini tamamluması ltı.zım gel- ~a [!elecek sene dah k h t ~ 

mez mi ? ~ -1 k &' a. ço. · e. emmıy~ ı rına atılmış bir çiçek demetini andırar Erztıı·um - Yusufeli - Artvin volu da bU 
bedestan açı acak i Tı~~lıa~<;tır~e el'>ıtmenlerın adedı fazlula,-1 Artvin, ~·eni yapılan elektri~iyle ta caddeye Artvin kasabası 1çlnde dökü· 
Erzurum un en Uzel ve en kı:met- 1 uzaklardan gönUl çeken, yr ı açılan lece~ine göre, yann ·i Artvin tlç mtlhim 

u abidel€rınden u i oı r. ç·ne mi re- Gaz ur u V ı· la" yet 1· stı· naf 1 caddeleriyle, yeni inşaaurıe ve yeri ucari güzergahın teHlki merkezi oıa· 
leri bntnn gazel 'kl e t barüz euı~mek I bahçeleriyle içindekilere geniş nefes caktır. 
Beledlyenln ehem .• 1Je le te'ek .i e iği açı acak K . alma imkanını veren zarif bir şehircilik Artvin resmt ve hususi yeni bina-om ısyon U bS.lini aldı. larh da 6Uslenmekte ve dolmaktadır. 
meselelerden biridi. Bu eşsiz abidenin Çoruh üzerindeki koprl\başı rnev· 
etrafını iyi tanzim ed mi bir bahçe klinde Beı.,..dh.•e hududuna girdil\-iniz Ha kevi kurağı Artvinin en modenı 

D 
1~ o binası olncakbr. 

iJe sl\sJernek, hem şehrin "'Uzelliğini Haftada ikiden on beş ün birçok itirazları ma- noktadan Artvin ka~abasmn kadar be~ B.ıgUnün ve yarının Artvini de· 
temin edecek. h~:n halka temiz bir din- ders gösterilecek hallinde tetkı'k ettı' l kilometrelik bozuk, dar ve bir çok teh- \"lrlerin, idarelerin ve müşkül şarUat 
lenme veri temın edecek, hem de o ı ıtkeli virnj'larla dolu eski bir .Yol yerin-• 11 lk · t bi t bbM d h · altında çalışmalardan alınan m 
kıymetli eseri bugün içinde bulunduğu . a e:-rı :en r eşe use M a a gı- Vilayet lstinuf komisyonu dun Vali de şimdi, az ve geniş vırajh geniş ve kıyetlerin mikyasıdir. 
acıklı halden kurtarmış oıe.caktı. 1 rışiyor. Bır gez kursu uçmak uzre ha. muavini Hilmi Balcının rel liğlnde top-1 yepyeni bir şose uzanmış bulunuyor. Şaha kalkmış dağltt" 

Bu düşünceleri Belediye artık fiil zırlııdara blşlJmışhr. Bu_,ku~-da memur- lanmışıır. Yapılan bir çok ftfrazların ! Kasaba içinde dükknn ve evlerin ralıp genlşliyen kıvr ... ıV' 
sahasına çıkarmağa başlamışbr. İlk ha-ı lar~ ve halka. hava tehli<rnsı ve gazlann mahallinde tetkiki münasip görüldü- saçaklarından sürllnerek geçen dar, sonsuz ormanlar, e" 
reket olarak o civardaki Bitpazıırmın tesır~ daha eyı. öğretilecek v~ koru?ma ğUnden heyet halinde şehir Jçindeki bir zikzak ve kaldınmlan bozuk iptidai ilkler, kısa bl~ t 
'febriz kapısında metruk Aziziye hanı- tedbırleri ameli olarak gösterılecektır. çok binaların vaziyeti incelenmiştir. Bu sokaktan eserkalmadı. Yer yer yeni net ve gnzelUso 
na nakline karar verilmiştir. Kapalı bir 1 Ku::sa devam edecek olanlar haf- incelemeler önümüzdeki hafta da yapı- l güzerg!llar takip etmek suretiyle şehri in~e me7Jl.9tS75 
bedestan vazifesini görecek olan Azi- tada ikıden on beş ders göreceklerdir. lacak, müteakip içtimada verilecek ka- bir ucdan bir uca bir geniş virajla ve ~eı; nf:. 0•9060 

zl 8 hanı 0 sıretle tanzim edilmiştir. Kursa devam edecek olanlar yoklamaya rarlara müessir olacaktır. ç?k hafif me!111e kateden geniş l") 3,as1~ 
Y ft d B 1 d' bl tabi tutulacaklar ve kursu muvaffaki- bır cadde. Dukka ve mağazaları .. ~ "- 14

·
6
1l 

Diğer tara an ora a e e ıyece r , . . , , . ' ;r 30.ll'ı 

môzayede salonu ve bır de eşya mağa- fi~~e bıtıren ere ehll~etname verılecek- D Q ;-4 U SA Q L J K ;' lll,8526 

2 ası açılmıştır. Bu mağaza oturakcı es- \.:1 j t a 
narmın ihtik8.rmu mani olacaktır. Kızamık var Abone tarifesi BU R UN KA ]\J y A,. S 1 

Şimdiye kadar Erzurumdan başka Havaların b r kar. zamımdanberi it- Seneliği : 12 Ura A 1 1 
bir şehire evlerini nakletme!' zaruretin- tirııtsız bir şekilde de\ am etmesi Erzu- Altı aylığı : 7 • Burun kanaması haddizatında ehem- kafatac;ı kaidesi kemiklerinin kınldliJDI 
de bulunanlar e$.'d1Jrmı satarken de- rumd1:1 soğuktan mütevellit ha talıkları ~fr ii:~ı : i,50 : miy?tsiz bir arıza gibi gürOnUrse de deHUet eder. 
gerJndt'ln az tir fıyat vererek karşıla-ı bir parça arttırmışbr. Bununla beraber ECNEBİ MEMLEKETLER iÇiN bir çok ahvalde vahim neticelere varan Keza burun karıştırmak, burundaki 
nm1 çıkan oturakçı esn~fına boyun sal~ın halinde nazarı dikkatı celp eden Seneliği : 24 Ura esaslı bir sebebe nıerbuttur. Daha iyi kabukları kaldırmak. şiddetli sümkl1r• 
eğmekten baş.ka ç-ıre bu.amıyoıl ırctı h'ç bir hastalığtt tesadüf edilmemiştir. Altı aylığı : 14 anlaşılabilmesi için burun boşluğundaki mek te burun kanamasını mucip ola-
Halbukl B~ledıy'enln yeni mağaza ·ı bu- Yalınız hu son gllnlerde çocuklar ara- İLAN TARiFESi • kan danıarcıklanndun biraz bahsedelim. bilir. 
na imkan bırakınıcaktır. E,yalan~ı sa~-, sında tek tUk kızamık vak alarma rast- Şiryan vetedii hanekt ve şiryan Bunlann hep i truma sınırına dahli 
mak istiyenler Belealye~e tahmın ettı- lanmış ada hemen icap eden tedbirler 8 ncl sayırada santimi 25 Kuruş çenkti nazil ve ynz şiryanının bir şu- sebeplerdir. 
rllecek değer ınukabflınde satılmttk l tı Dün ancak bi k k k 7 " " " ~ besi ve daha bir çok şubeclkler burun 2 - Kan hastalıklarından EmotlU 
Uzere ve ufak ardive mukabilinde eş- !sıınmkaışydre.dı'lm1"ştlr. r LZamı va - 6 .. .. .. boşluğunda geniş bir kan yumağı teşkil d d'h' i i t 1 k k k " .. 5 ,, • 100 ederler. e ıi'>ım z rs ve yanız er e çocu • 
yalarını buraya teslim edebilecekler ve Elektr 'k fırını 4 ,, : 150 : Burun kanamasının başlıca sebep-l larda görülen bir çeşit hastalıkta d• 
bu suretıe mtthdllt bir e~naf znmresinin ı 3 ,, ,, ,. 200 • leri şunlardır: burun sık sık kanar ve kolay kolay da 
ihtıkanna kurban olmaktan kurtula- Şehrimizde yakında. bir elektrik fı- 2 ,, ., 250 ,. 1 - Hepimizin bildiği gibi burun 1 dinmez. 
caklardır. rını yapılma~ı dUşünnlme'ktec!ir. İmar 1 ,, • ,. 400 • nahiyesine isHbet eden şiddetli darbeler Bundan başka lösemi denen kail 

Birliği arAfından tasavvur edilen bu iş 1ıa.n verecek kimseler DOÖU Gaze- neticesi burun bo!;ltığunu döşeyen ve hastalııtında da burun çok ve ufak se· 

Et fiyatları tahakkuk eder e, şehrin bütün ekmek 1 tesı İdare MüdUrlOğUne müracaat etme- kan damarcıkları bakımından zengin beplerle kanar. 
ihtiyacı karşılanttcaktır. lldlrler. Devamlı ilanlar için hususf snyılan gışaimuhatinin yırhJnrnsı ki pek Bunm kanamasının di~er sebepl.e-

Et piyasası yükseldiği için etlere Birlik böyle bir fırının nasıl işleye- tarife tatbik edilir. jehemmiyetli sayılmaz. Maamafi şiddetle rinl ve alınacak tedbirleri bundan fıM>IJ• 
azamı fiyat yenıden te bit edilmiştir: bHeceğini tetıdk, etme!\tf' \'e teknik va- Kırmızılı na.nıarda tarife bir misli l hıç Ustu dUşenlerde burundan mebzul raki yazılarımda anlatacaCllı. 

Sığ'ır 17,SJ , Keçi 20 , Kayon 22,30 sıtaları araştırmaktadır. fazltisile alınır. kan gelmesi fenn bir alamettir. Ekseriya DOKTOR 

Muhakeme biter bitmez hemen dinleyiciler arasında gürültü 
başlamıştı. Herkes • mahkQm olacak.,, "olmıyacak ,, gibi bir 
çok fikirler yUrütUyor, birbirleri ile bu yüzden kavga eder 
gibi mtınaka. a edenler görllnüyordu, aynı zamanda hepsinin 
gözleri suçluda idi. 

Avukatı olduğu yerde hareketsiz taş gibi duran genç kı
za "haydi! ,, diye, fı...ıldadığı zaman o silkinir gibi bir hare· 
ket yaparak dönen. Boğuk bir sesle · 

- Bu çok g~ç ! diye, mmldandı. Bu kalabalığın arasından 
geçerken öleceğimi sanıyorum. 

O böyle konuşurken Polis yanma yaklaşmı~ tı. Genç kız 
onu görünce, lı~şını önüne eğdi. Fakat sonra birdenbire sert 
bir hareketle kaldırdı. Dudaklarının ura. mdnn : " Ancak sııç· 
lular başlarını böyle Utançla eıterler ,. diye, mırıldandı ve 
başı ôyle dimdik yukarda, bOyük kahve rengi gözleri etra
fa ateşler saçarak yorlldU. Polis yanında gidiyordu, arkasın
da A\•ukatı vardı. Onlar geçerkefl halk geri geri giderek 
yol açtı ve birdenbire herkes sustl!. Koca salonda çıt yoktu. 
Bu biraz dtt hörmete benziyen bir sUkllttu, bu genç, güzel • 
kızın omuzlarında taşıdığı ağır ittihama rağmen eğmediği 
mağrur başı herkese gayri ihtiyari bu his i telkin ediyordu. 

Genç kız Avukatı ve Polisle beraber Adliyenin taş merdi
venlerini inerken botun yolunda bulunanlar yerlerinde durup 
hayretle bakıyorlar, koridorlardan telaşla onu görmiye ko
şanlar oluyordu. 

O sırada merdi ven terden iki kadının sUr'atle indikleri gö
rüldü. Genç kız tam AclliyeniM büyük kapısından dışarı çıkı

yordu ki, kadınlar onaye tiştiler. Karlınlardan lhtiyarca olanı ken 
dlstnl görllnce olduğu yerde donmuş gibi kalan kızı kucaklayup 
öpmeye başladı. Hem onu kollarında sıkıyor, hem de: •Ah 
benim zavallı yavrum, bahtsız Ferda • diye inliyordu. 

Genç kız ihtiyar kadının kollenncla hareketsiz, sapsarı 

kalmıftı. öteki genç kadın atlamamak için dudaklarını ısıra· 

GENvuıMADIM 
Edebi Tefrika: No. 6 

rak kocası olan Avukatın koluna yaslanmıştı. İhtiyar kadının 
genç kızı kolay kolay kollarından bırakmıyacağını anhyan 
polis bir hal çaresi bulma~mı ister gibi avukata dönmnştU. 
Avukat da etrnrıarmdaki kalabalığuı sUr'atle bUyUmeye baş
ladığını farketmişti. Kaşlarını çatarak koluna yaslanmış du· 
rttn kadına döndU': 

- Annenin yaptığı çılğınlık Hacer, diye, mırıldandı. 
Genç kadın ona l'lUztarlp gözlerle bakarak cevap verdi: 
- Ne yapayım? zavallı o kadar heyecan ve telaş için-

de ki.. 
O sözllnü bitlrmiş'diki genç kız yavaşca tbUyar kadının 

kollttnndan sıyı1ldı, titrek bir sesle : 
- Halacığım, dedi, pek heycanlısınız. Keşke bugün gel-

meseydiniz, her şeY. pek yakında dnıelecek. Üzülmeyin bu 
kadar, yalvannm size ... 
~ Sonra başını halazadesine çevirdi. Hafif bir sesle: 

- Hacer 1 dedi. Genç kadın hemen onun yanına yaklaştı, 
Genç kız yüzüne perişan, yaşlı gözlerle bakan httlasını bıra
kup onun kulağına eğilerek : 

- Hacer, diye fısıldadı, kocan müsaade alsın, bu harta 
içinde muhakkak hastaneye gel, sonra geçen sefer getirdiğin 
boyalar bitmek tızere, onlardan da getirir. 

Biraz duraklayıp derin bir nefes alarak ilave etti : 
- Benim yazıhanln sol göıOnde bir ıtyab defter bulacak· 

sın, onu da gelirken getirmeyi unutma .. 

Polis sabırsızlanmaya bnşlıvordu. Genç kız etraflarım çevi
ren kalabalığa baktı. Sonra teHlşlı bir hareketle başını bala· 
zadesinin başına yaklaştırdı : 

- Ama o defteri hiç okumıyacaksın Hacer, dedi. Vadet 
bana .. 

Genç kadın sesini çıkarmıyarak başını • peki • demek is
ter gibi eğmişti, genç kız o sırada halasının yaşlı gözleri Ue 

karşllaşınca yüzü büyük bir kederle gölgelendi. Sonra hiç 
hir şey söylemeden yanıııdaki Polise döndü "haydi ,, dedi ve 

oradan bir an evvel kurtulup kaçmak ister ğ-ibi birdenbire 
koşarak ilerledi. Merdivenleri sür'atle inmiye başladı. 

A~ağıdn onu asabını fazla bozuk olduğu için mu· 

vakkaten kalmakta olduğu hapic;anenin hastanesine gitmek 
. Uzere bir otomobil bekliyordu. Şoförün yanından atlıyan bir 

Polis kapıyı açtı, genç kız yanında öblr Polis olduğu halde 

sUr'atle içeri girdi. Polis kapıyı kapadı ve şoförün yanına 

atlıynrak: •çek hapisaneye!,, dedi ve nnve etti. "Fakat hasta
nenin önünde dur olur mu?,, 

Adliyenin kapısına suçluyu görmek için hUcum eden halk 
yavaş yavaş dağılıyordu. Merdivenlerde meyus ve muztarip 
üç kişi kalmıştı : Genç kızın ihtiyar halası, haluzadesi ve 
Avukatı. 

• * "' 
:Ferdanın halasının evindeyiz. Gece saat on birdir. Evde ert 

knçnk bir gnrnıto yok. BUyük salonun ışıklaondan baıka 

her yer karanlık, alonda bile blltlln ışıklar yanmamıştır. Ve 
orası da derin bir sessizlik içindedir. 
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İngilizler madenlerimizi işletmek 1 
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icin müracaatta bulundular Dahiliye ,. Tazın, 
da 

"k ' 1 l alkııı 

' 
Kömürden 
sabun yapıhyor 

Berllıı, fi (A. A.) - Alman kim
yagerleri konıiirdeıı ı:ıtbun istllıc:nl 

etmek llzere senede 40.000 ton kö
nınr obunu i llh al eden tabrika- ı 
lan kurmağa l>ıtşlanuc;lardır. 

Bu kadarda 
atıştırıhr mı? 

lngilizlerle yeni bir 
iktisadi elbi c ""'1 • 

gı 

ihraç işlerinde de bize yardım 
etmek ist·yorlar 

İstnnbul 10 [Hu~usi muhabi İ'llizC.:enı. mühim gv"L mel•:d 0 bulunmuş oldukları 
Türk İngiliz ticart ve iktisarii münasebet- anl .. şılmaktadır. 

. . . . . . . _ İng'iıı. heyeti ~i:.mmerhanka gonder-
lf>rı ~·enı bır ınkışaf dev esme gı mek uz dığ'ı bir mek•tıpda,ınaden,erimııi ışletmı k 

redi• · , ve ihraç :sl..-rinde b ze yardım etmrk i~in 
lstan bu, du bir inıaı11 Geçenlerde Ankarayı ziyar<'t eden hazır bnhınd•ıklarını b ldirm:l ere.: . 

1
ngiliz hazine musteşarı ile kredi dairesi H-.y"el Ankarada yaptığ'ı tetKikl~r 

ziyaf't llP Can Verdi reisinin Ankaradn bulundukları zaman den mUsbet netice!er almıştır. 
lstanbul 10 [Hususi muhabirimizden)·' 

Taksimde, Güınüşsuyunda küçük bi ra
miin imamı olan Şel ket dnvet edildiğ'i I 
bir ziyafette faı.la miktarda Hindi dolması 
ve bakla .. ·a atıştınnış ve en sonunda da 
midesi çatlamnk uretıle olmüştür. j 

Alman Talim ve Terbiye 
Hey'eti Reisi Ankarada 

P.1rliş7h. 7wti11ı .l 11 'ri l 1
f/JI' .lfelumt /', ~·ıyı ııımmı . 

1 
m ... 

Alay, .ı ı Fır.1ı l· onlu ne kadarı dc-d.kten onr . aruburıy, : 

lt. • 

Ahnanyad • 
öukr~~c? llJWlı. • 1.}rnny dn 
vekili ve Hnrıci}e nazırı ı 

gelmıştı Salt n t aral)a ı, tatn Fmdıklıdn Sür biraz havvanlnrı 

Atat ürk ınisafiri kabul buyurdular. f\1aarif Vekili 
hir' akşam ziyafeti \'Prdi 

eLn önüne elır elme.,: t .. kr, •n bir kaç dıyc b:ığırmı.ştı 
yüz kışld n m ırekep bır avnm kutle ı'lin 
ılı<ış c:0 ı:;l rını müteakip· 

Harp isteriz. 
Kuffara eıilmeyız 

Alay; Galata koprtı unu. Bah ... ekapı
}l Sirkeciyi, Sal.omsoğudu So •Jkçeşme 
yokuşunu g<'çmlş . Ayasofy, meydanına 
gelmişti O tarlht{', ~imdlki Sultannhmet Anknra 9 (A. A.) - Alman gençler nılmiştlr. SJffet Arikan yemekte hazır Irzımızı. m.musumuzu çığnetme- pnrkının bulunduğu yerde, <'trnfı tnhta 

Re1s Çankayaya giderek defteri rn<th 
c;u u im1.alad·ktan sonrn M<\ar:t vekilini 
makam nda • ar • etmi-ş \l' bu .. dy e 
Sdffet An kan tarufından i"'rle e 1'' r 
<">gle yemeği Alman sefarethanesiııdP ve-- -~-

yiz. 
pnrmuklıklnrla çevrılmiş, (Millet bah.;e-

Feryatları yükselmişti. si) denilen bir gaı'ino mevrut idi 
enstitüsünü, Halı<evinı ziyaret etmiş, Ha Biri ;rıne karışan bu sesleri d 

ı l l · uya.r Bu gazinonun önünden itibaren, bu-lkevinden av:ı 1rken gosteri en fevka ade du'-•maz, Abdülhamit !rkllmıştl Renrr 
J • oı. 1 ttın (Atmeydanı) ığne atılsa. Yf're duşmi-

hüc;nii kabülden dolayı memnuniyetini iz- saps~rı. kesllerek basın,ı bu adamlara çe- yecek bir hale r,elmişti Ve bu korkunc 

har etmiştir. vıdrmış1tı. Sah~ki ~ir. and~, feryat eden bu 
1 
kalnbalığm ek"erlyctini de. yıne b<>yaz 

ATATÜRK saat 15 de reiJJ kabul bu- n am arın ~slerını tahlıl etmek .istemişti., ~:ırıklı rnttalarıa. başlnrına reng:\r ''lı< e-
l 20 Od A d 1 b .. d 1 Harp lstıyen tıu kütle. ekserısl softa- menlli killfihlnr sarılmıs olaı1 ır ti h ıırmuş ur. • a na o ır KU u un e 1 . ı · ır. a-

\ f , k" S ff A k ı:l _ ardan, hamallardan halkın <>n basıt sı- 1 mallur, bekçıler, r.sıı.kalar teşkil etmekte 
.aan \e t rı an ta 8 ın an ş rı fına mrn,up olanlardan murekkeptı. idi 
f'fl ri e b r · m Zi) afe i \ e ı m 'c;ıır. H.<' şuphe izdir kı böyle bır zum re şuur 

Tam s.ııtanat arabası, bu kesif halk le hareket edemezdı. 
sonra Bel- B k .1. . . . klltle.~inln ortasın:ı reJince. yine> birden-.Misi r aşve 1 1n1 niçin Saltnnat arabası, yllrilm<'slnde de- bire, ayni terane yukselmlştı· 
Parise <lo-

1 

vam ederken, Abdulhamit arabanın ya- . . · 

d • ı ? nında atını dörtnala süren yaverlerden Harp ısterız Fransız hariciye na~unnm bu dostluk öld u·· rmek iste 1 er . birine işaret etmi"tl .Arabaya ynklaşnr.lk' Redif Paşa, usuııacık basını arabrıcı-seyahatına, bundan evvel Londrara vaki basını uzntnn yavere: ya çcvlrmts. korkudan bemtoyaz ke.ııen 
olan ziyareti esnasında lngiliz devlet Git . onlara söyle . bir daha böy- cludnkları tıtriye tıtrıye: 
adamlarilc yapılan mükalemelerde k<>rar Kahire 9 (A. A.) ~ Başvekil Naha'i .erine h 'cı:ın etmi~ln ve gazetelerin bas le sözler iş!tmiyeylm. Hükümet. ısını bilir Sür çabuk sür 
verilmiş olduğu anlaşılıyor. d I . ı ve . ne n ak • ...,,lerini kı,.mışlardı. Demişti. diyebilmişti. l Paşava geçenierde yap.lan suikaı;• , a 

ngiliz Başvekil mua\•ini Lord Hali J H. k ga,<J kda yi ·n i kişi kad:ır ~a Fnkat bıı hf\dise. Abdülhamldin 4çlne Araba, kemnli knpıdan glnnı dorl 
faks Hitlerın noktaı nazarlarını hamilen yısıle bir çok kimseler daha tevkif edıl· lan ır.. \ • p '5 hadisenin giicliikle onu- blr ı.uphe vermisti. Zihninde şu sual du- 1 sıra asker dlzllerının nra ınclan &ur'atle 

Londraya dondnkten onrn, Fransız Ba\ mişti... re sr çe'1:'•1w· ı. • imlenmistl: !geçmiş. Hunkô.r nrnhfehnC> açılan b iyuk 
vekili ile Hariciye nazırı da Londraya () ZC:.'l1an bi~ çok te\ kifal yapılmış ı. Araba. bunları kim te.svlk etti? ... ı !ı:npının, mermer blnektn<ıı önunde te-
ça~nlmış ve Lu noktrıi nazarlar h:p birfü. [Hatı,,larr\adırki, Mısır Bnc;;vekili Na- Yukarı..., a ans telgrafına nazaran tevki Hunkk bu sunl!n halli ile me.şıı;ul vnkkuf etmisti. 
tc g-ozden geçirilmiş ve şiındılik icabeden has paşa geçen paz ,. aK~amı Kahlrede fdt h: ı i devam e•ti{!'ine göre, suikast işı- olurken, $altanat arabası Tophane ön Un' Binektnşının onilne, buttın vükelı.'ı he-
kararlar alınmıştı. · · k tt'kt "C'lml 5ti. Burndu o kadar kesif bir knlr• - 1 yeti ile devlet ricali dizilmişti. Bir~z rr .... siyas· bir top an•ıva ıştı a e ı en .. en· nin g ~nış ve siinıüllu Qldu~u anlaşılmak ı "'" 

A\rupada toplanan dort nazır, A .. •. ra, otomobi.i i e evine donerken. sJikas- tad.r J alı~ \,:ır.ıı ki; öndeki ıılivartlc>r. halkı c>Z rlde. sureti mahsmada yapılım'? olan ke-
rupa meselelerinin umumi bır tesviyesi - - "ll"m 1

{ tt·ln vurlıvüşlerinl değl~tlrmck revetln üzerinde el<'. alayı . eyretm"k ı~ın 1 • ld d da u~ramışlı. B .. k İ . ti 1 " tı ı d l :zamanının ge mı~ o ug-un a mutabık kal l)elbos ll "ı•aş e mer "11rıv ni hiı-sntmişlerdi. se.nre rnne e'r en ge mış olan fre>nkler Bn..,vekıle iı,. el ate~ edilmiş, fakat ~~ b 1 k mışlardır.Bu umumi tesv.} e tarı.ı da bun- " -r • TopllRnenin talim meydnnı bir mnh- u uruna ta idi. 
dan sonraki müzakerelere bırakılmıştır. kurşunlardan hiç bH kendisine isabet et göriişn1Plerini bitirdi c;er manıarnc;ı nrzctmc>kte idi. Burndnk1j Abdülhamit, arabadan b!ıwktnşına 

Bunun içindır ki, Avrupa meselelerin meyerek, ancok otomobfün camla"ını Bükreş Q (A. A ı - Rador a ansı hnlkın ek!ıerıvet' bembeyaz sarıklı softa-

1

atlarken vUkeH'ı heyeti ılc devlet rlcalı, 
dört cepheden göz oniine almak lazım parçalamıştı. . ıldirir : Fran ız ha i"iye nazırı Delbos lard:m murekkc>pti. Hünkarı sel:'.\mlamak ıcın. yerl('>re kudnr 
dır: Suikastı yapan lzzett:n Abdull(adi,. ı ~ ~pfin .. "iaravda verılen ziyafett~n sonra Saltanat arabası. Tophane miişlrlyeti !ğllmişlerdl. 

• ~ir!ncisio Lord Halif~ks A~ma~yaya isminde 22 y~ında b'r g•nçt r. Eski lh- ~~man~a ha:iclye nazın A~ 0 ,. ko , •• blnn'1nın. kem•rll knpısının imUne gel!r1 AbdUlhaınıt. bunlara kısa bir temen-
i'.1lmış vcbu sey1lhatın netıcelerı lngılız ve tilfıl reislennden Arab" paşanın toru" ıdur, Ba~vl'kil Tatarcsko ıle btr:ıkt · Kral Ka tTPlmn: taıım m~vdanının ön sırasında 1 na ile mukabele ettikten ~onr.ı. vukclfı 
t:s::a~sıı nazırları tarafından letkık edil-, Sıııkastcı derhal tevıdf edılm:ş i. r<'I tarafından kabul edılmişlerdir. Yapı b l ıırnnlar "finki bir emır ve kunl'lnrla ııe 1 heyetine göz gezdirmiş OöllE'ri b!rden-mışti{" . . . . Suika'ıt haberi şa\'ı ol ır ol naz tak lan gorüsmelerde tam bir aheng n hasıl areket ediyorlarmıs Rtbl - de>rhal demiri bire Dah1llye Nazırı Asım Paşanın uıerln-
0..t kin~'\ Fr~nsı> Harı~ıye mızınnın be knfilelerl ve ara!anna karışan fırsatcı oldu~unu bir kere doh ı müşahede etmiş ~armaklıklara brmonmışlar; de temerkUz ederek; adeta <>radakl ec-
h •. 

8 

ve kar f aHupada ~ır !et~ık seya- laı muhalefet gazetelerinin ıdaı eh ne- terdir. Harp isteriz. nebilere işitti reel{ bır se::.le · 
Buna çı masına karar verılmı,tır. Bu se· oivf' fer't'.ada başlamışlardı h t 

· ı 1 Yolda, bazı tnşkın!ı!{laru rnsgel-y~ a m ~etice.erıd.e Fransız ve ngiliz hü- Ahdiılhnınlt derhal knslnrını catmıs 
L·um tle b ld 1 k · y k 1 d dlm . .,, Zinhar, bir dnha tcıkcrrür etmı> in. • e nne ı ırı cee tır. a a 'tı. Cıınku: bövlerı> bağırnnların, hususi demişti. 

Üçuncüsu: Alnınnya ıle ltalyadan Av- 1 n say 1 arı mı z lmaksat besliv<>n sriıli bir kuvvl'te nlct rupadakl
. teşrik ı ı ı · Abdlllhamidln bu sözleri. ve öfkeli 

1 
mesa ye ne st r .:t e ştı- olduklarını nnlumıstı. 

rak edebilecekleri sorulmaktadır. Bunlar z • b • •• b k Daha hfil{l. tavırları, orada bulunanlara dErln bir hi l 
'I } 1 k engın ır mu sa a aya hayret vermişti Zavallı Asım P;ışn, :\deta Ç o mazsa sı a ı nrın 1smen auıltılma- - Ham isteriz. 

stna, iktisadi infirat polıtikasını lerketme- • rtivP tac;kınlık ızösterenler,• knrc;ı hid bir baygınlık geçirmişti. 
tc razı olacaklar mı"ı' b 1 drt!P bakarak. basını ı::ol tarafa rl'>irru u Padişah, Hlink{ır mahfeline giden yo-

DördüncOsü: Eğer ltalva ile Alınan- aş ıyoruz 7ntmıs . Atları köpük içinde knlnn yn- Jun btıyiık knpısmdan girerek u~ır ağır o 
ya beynelmilel bir mes~i birliğine yanaş- V<.>rlere: kUC:lik ~o kuşu nıJrnı ken. D ı hilıyc N ·' ·ı 
ınazlarsa, Fran a ile, Ingfüere ile sulhu Sur-turun. su ndnmları. hemen Zaptiye Musirl Pcp(' Mehmet Pn-
ınutlaka kurtarmak için, hadiselerin scy- 200 okuyucun1uza ıııuhtelif hediyeleı· diye bağırmıstı şayı yanınn çağırmış: 
rine göı e icabeden tedbirleri alacaklar- Karsıı;ında oturan Serasker Rf'dif Teşrifi sah.me esn.ısında bazı uy-
dır. Okuyuculnnmızı dttha ziyncle memnun etmek için yakındn zengin bir Pas'l. basını önüne tC-erek. Pllerlni uğuş- gunsuzluklar olmuş. çabuk; yollardaki 

Corülüyor ki Fransız Hariciye nazı- mOsalmkn uçacağız. Bu ınOsabnkaya iştirak edect·k olanlardan 200 okuyu- turmıvn rııslnmıstı. Guva. HUnkfmn öf- halkı dağıtın. Kôşebaşlarınn noktalar dı-
hntn Orta avrupa seyahntı bu dört cep- cumuz nıuhtelir hediyeler nlncaklnrdır. Bıı hediyeler içinde 200 liralık kec;lnı t,ı>c;1ctn ,. mek i<'in: kin. Avdeti şahane esnnc;ındn, yoll:ırda 
~eı_ı birini te.şkil etmektedir. Bu sebep· dikiş makinesi, bi .... iklet. kostnmlnkler, pnltolur ve dıtha birçok işe ynrn- Eltıvum kelhevam... kimsenin bulunmamasnıa dikkat edın 
m.•hdır ki, Varşo\•a, Hükrpc;1 Belarad ve yncak çesit eşya '\'urdır. rııve mırıldanmıstı. dly<' emir vermisti. 
r:r t '"" 

6 

( A rlw.<:r 11:1 r) il dakf srorüşıne.leri esnasında, aynı za· M •• b k h kk d Fakat AbdUlhamit: Redif Pnsanın bu 
:·~da lngiliz hilkumetinin de noktai na- usa a amız a ın a ayrıca hıtlıı~kflrtın!' hareketini hoş bulmamış gi-

bi; ~'!.n~ anlatacak var.iyette salahiyetli f .
1 

A .., • bl nlkk:ıtıe vuzune bakmıs .. Arabanın gU- Sulh kongreRİ 
~·-ıun ... n~ clçrnk Va"ı'f•rı'nı' u-verine almış ta Si at verecegız rilltüsiinden ı::esinl isittlrebllmek ı~in: K h' 9 (A A) K 1 F k 15 
.,.. ,or · ' ..,,. .. - Hnlkın ne Jmbahntl vnr? Ben bi- a ıre · · - ra · aııı · · 

inci Sulh kongra::ını aktetmiştlr. Pol..İTİKACI lirim, bunınrı teşvik edenleri.. . 

• 
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Mektep arkadaşına göz 
kırpmadan kıyan genç 

( Ostyam 1. incide) j nını parça parça e:~ı. Bir dn içinde cere

satınalmağı düşilndü. Parası olmadığı için yan eden bu ht\db~ orada bulunnal.:m 
arkadaşlarına müracaat etti. Topladığı şaşkın bir hale getirmişti. Hamdi hemen 
yirmi yedi buçuk kuruşu cet:lne koyarak öldil. Kemal yakalandı. 
mektepten çıktı ve şehre gitti. Bu para-1 Polis dairesindeki ilk isticvabında ve 
nın on b~ kuruşlle bir sustalı çakı aldı vakanın hemen akabında soğukkanlılığım 
Ve bir bileyici de iyice blletti. Akşam sa- insana hayret veren bir şekilde muhafaza 
at altıya <loğru mektebe döndU. eden katJI Kemal hA.dlseyi olduğu gibi 

5 

6 

EGLENCE 

Mektepte tatil günlerine mahsus bir ikrar etti. 
sessizlik vardı. Yemekhanede talet..'? bir Cinayet artık ilk tahkikat safhasına KELhlE OY\'~U 
birlerile şakalaşarak akşam yemeklerini ali Soldan sağa: 

. girmiştir ve dün gerek Kem n ve gerek · 
yiyorlardı. Bir taraftaki radyodan güzel . 1 - Çabuk, 8uratı asık, 2 - kepa:ıe-
bir miızik <-esi geliyordu mUddeiumumlllkçe ikame edilmiş olan şa- zelik ııo•~ 3 Jk· l f d ~ • . , w; • - ı ıar yan yana e at 

Kemal her zaman -Olduğu g11i1 dur- lıltlerin ilk istıçvapları yapılmıştır. kan, 4 - Arkactuş, su, 5 - Dervisf~ zikri: 
gun ve çekingen bir kenara çekilnıtş ve boru çalan, 6 - Erkek ismi, sulu pilav, 
sessizce yemeğini yemişti. Gözleri bazan 7 - Bir peygamber, bir emir, kralın ba-
vahşi bir alevle parlıyordu. Kafasında mil- Cumhuri yt•t c:ultlt•slıule şmdakf, 8 . Çalgı, nota, 9 _ Hfslerimiz-

temadiyen yapacağı kötü işi tasarlıyordu Sakarya oteıı· den biri, 10- Beceriksiz, aptal. 
Saat 19 ... Yemeklerini yemiş olan ta- Yuk mdan 11~11ğıg11: 

lehe sofradan kalkıyor ve konuşarak, gU- Sahi: l.tHlf 1 - Doğuda bir şehir, nota, 2 - Çek-
lilşerek üst kata çıkıyorlardı. Bu sırada meg, millet, 3 - Bir emir, bir işi ver-
Hamdi de oturd!Jğu masanın başından Eı zm•unnm Pil nurtt>ıuı l>ir )'e- mek, 4 - Soyadı, Uave, 5. Boş gelmiyen 
kalktı, başına gelecek feci akıbetten biha- rlıulu tcnıldl\ii, seı•,·lsl \'e kon- nota, 6 - Dinlenmek, 7 _Hayvan, tuz: 
ber, sakin adımlaı:~a yemekhaneden çııkdtı foı·u illhaı·Ut• tnnınmı~ olnn şnrt edatı, 8 - Şahıs, genişlik, 9 - Alim-
ve merdivene yürudü. Kema lköşes n e ıer, renk, ıo _Alın yediği samimt da"'il 
onu gözlüyordu. Hemen Hamdinin peşin- ' 6 

• 

den koştu ve merdiven başında ona yeti- Sakarya oteli 
şerek cebindeki sustaıı çakıyı birdenbıre Miras peşinde koşanlar 

11 B el J{l\nun 1937 
... : c 

DOG 
İLK Ç·İNKOG RA-FANE 
Matbaamız yeni bir çinkoğrafanc tesis etn1ek 

üzere bulunuyor. Bundan sonra her türlü kılişe
lerinizi, mektup ve fatura başhkları'nızı, çinko 
veya kauçuk üzerine · ınühürlerini bize sipariş 
edebilirshıiz. 

• • • 

Artık Istanbula sipariş 
1 

vermeğe ihtiyaç· yoktur 
Mecmua, Kitap, Broşür, Men1ento ve saiı~e . için 

yaptırmak ihtiyacında bulunduğunuz kılişeleri si
zi her suretle n1eınnun edecek bir şekilde imal 
edebiliriz. 

arkadaşının kalbine sapladı. Zavallı 

Hamdt niye uğradığını bilerrıedi, canhav-
llle yerrıekho.neye k~mak istedi, fa ımt 
Kenıal nrkasından yine y .. tıştl ve: 

Erzuruma gelen 
yolcuların istirahat 

edebilecekleri 
biricik oteldir 

Geçenlerde yazıldığı gibi Viyanada 
Terez Gold isminde ihtiyar bir kadın • •• • 
dünyanın en zengin lıııngerlerinden • 
müteveffa Roçild'in kendislle gizli ola- • 
rak izdivaç ettiği ve bu izdivaçtan Ojen • 

ADEMİ İKTİDAR : ••• 
VE BEL GEVŞEKLlGİNE KARŞI - Sen M.10. Blmedin mi? diyerek 

fklncf bir tııçak darbesile arkadaşının kar-

KUMBARA 
1e 10 

ve Ludvik isminde İki çocuğu dünyaya • 
geldigfnf ileri sürerek Roçild mOesse- • 
sesinden beş milyon Çek koronu taz- • 
minat dava etmişti. • 

Mahkemede yapılan tetkf kat neti- • 
Hormobil1 

ceslnde bu iki kimsenin analarının Be· • ı l 
• 

Tabet eri, Her eczanede arayınız. (Posta kutu:;u) 1255 
Uno Roçlld olduğu tahakkuk etmekle 
beraber, davacı ihtiyar kadının Viyana- ••• •• ••• O ALA TA 1 S 'l' A N BUL 
nın büyük tüccarlarından Viktoviçenln • 
riyaset ettiği bir sahtekar kumpanyası- --------------------_.--..,,.,~ 

nın efradından olduğu anlaşılmış ve ,._~~~~eye~~~~o 
bunun Qzerlne tOccar Ue avukatı yaka- '(' .• 11515 

Yakında cereyan ~decek muhake· _l Um ara IS 'l ' 3.as7~ 

• .. 

Verir 
Kumbarası olan hic bir , 

zaman darlık yüzü 

ıanarak tevkır edilmiştir ~~ K b · . f, •4

1"' r o,9011() 

,, melerinde buna benzer pek mDhim l• t J l, fl ~-~ıs 
sabtek!rlıkların ortaya ortaya çıkacağı eme ; ıu'.wfl .f 

l•hmln ~':k~rr~ U K " Ü ~ iP~ ~ fr u·~ (§1 ~ ·-
~ Kumbaralarından bir ine sahip olanlıir hiç bir" .. 

' ' gormez 

ZİRAAT BANKASI 
Saç boyaları ~~ a ~nan d~rlık çekmezler 

JUVANTiN ~~ DŞ ~~lfilk~~'..'~ 
Kumbaralarından bir tane ahnız 

KUMRAL - SİY AH <( Kumbara sahiplerine her sene ınuhtelif · ... 
(\ para ınükafatı dağıtn1aktadir. , ·· · .· 

1 
Ter ve yıkanmakla kat'lyyen çık

maz, tabii renk veren tanınmış 

xegArıc .eıhht saç boyalarıdır. 

~~~~~eye~~~~~~~~ 
Çocuğunuza hediye edeceğiniz- bir kumbara ile 

alıştırmış, hem de , istikbalini şimdiden 
yardım etmiş olursunuz 

oun hew tasarrufa 
düşünmesine İ~GİLİZ IiANZU.li ECZA~E •. 'iİ Sahip ve Bıışmuhnrrirl: 

BEYOGLU - İSTANBUL 
CJhat H.\HAN 

~. -wrı~~ıeı!t»'""ı~m 
~=..:..:..=--~-==-==-=====~-~===~~===============~~~~=======-----:---

~: 

Umum neşriyatı idare eden: Yazti 

MUdOrll: Bahadır DÜİ .. (:ı1•;R 

Basıldığı yer: 

1 U " h t l k- --ı geldi, Julyanı sela.mla.dı. Göğsünün üze- ı - -- - • 
mumı arp e casus U : Yazan: Fıancls Carao rine muhtelit ni ani Fuks büyük bir nezaketle: irim Şmld de idi. . • , 

1 

-

1 

lamıştı. ş arın şeritlerini sıra- - Buyurunuz, oturunuz! dedi. Konsere kısa boylu, kocamah · 

3 
Ben Fuks' H 

1 
d d • Elindeki programı bana verdi. Arka 1 ıu soğuk bir adamın kemaniıe 

c::ı 5 den tanırdım u 
0 
~an~ an, kUçUklüğiln- daşlanndan bfri Julyanaya bir hlk~ye an •ıNezaket olsun diye adami alkı.şladll 

1 j · a, n de, Julyana da 
1 
latıyor, nişanlım da kahkahalarla gülil- Arkasından konservat v· ·. 4 a o zamanlar dal\a oçcuktuk lA.kin Julyana . \ u ar 

1 
o vakitler bil lüksü . ' yordu. Fakat bu kahkahalar son derece rından, muhteşem bir kadın sa1ine 

1 
e ve Ş&.§aayı severdl sinirlerime dokunuyordu 1 

Tt•fı·lkn Xo. H HattA bir glin bana demişti ki. 1 · dl. Piyanoda Faust'un meŞhur valsi 
- - _ VUhelm, tana ilerde ~abft ola- . Blrd_enbire askerı bir mızıka salonun dı. Canım sıkılıyordu . Prograntda ~ 

Fakat böyle bir ihtimali derhal zıh I ve sUsti ile tam bir tezat teşkil eden ka cağını şimdiden vadet. Ben de o zaman gürtiltlls~nü kesti. Herkes susmuştu. ıo-1 bfrşey yoktu. . . • 
nimden tardettim. Bununla beraber Fal- ranlık <luvarlar ve dar merdivenle bl = seeninle evlenirim. lcalara göz gezdiren Julyana !>ir aralık ba- lot Fnlkerı'in locada aradıi ~It 
ken'ln esrarengiz bir hüviyet taşıdığına denbire düşüncelerimin istikametı:ı d;- Ben de bu söz üzerine zabit olma.ta şile bana ilk locayı göste:erek: 

1 dlğinl tnrkeltım. 7 

inanmıştım. Muhakkak bu kadında bir ğiştfrdf. Tanıdıklnrımzıdan bir Fuks var- yemin etmi.ştlm. Fuks da öyle... . lmı? de;akikaten çok güzel kadın, değil K~ndi kendime: . 
şeyler vardı. Onu hissettirmeden biraz dı, bu zatın genç kız için bu kadar mas-I Bu hatıra aklıma gelince, içimi acı · 1 - Gallba onun da canı ·sıklM 
yoklamak faydalı olacaktı. Eğer Şmfd'i raf yapması ihtimali aklımdan geçti ve bir keder kapladı. Genç kızın şimdi Ukmiz1 Baktım ve tanıdım: lot Falken! dim. · ' • 
otelfnde bulacağımı bllesydim, bu fikrim 1 dehşetli canım sıkıldı. larasında bir mukayese yapması ihtlmalinl' General üniormalı iri yarı bir ada- ı O sırada, bir benlvurın dit ınde 
kendisine açmak lçln derhal oraya gider 1 Taks} aşağıda, kapının önünde bek- düşünüyordum. Fuks Julyananın amcaza- ~: ya:ında, ~ loca~a oturuyordu. S~- in· tanımadığım bir adamla ~r 
dim. O da hemen bu geceden Utbaren bir liyordu. Ihtlyar kadın hizmetçi şoförle desi id!. Muharebenin ilk senesind~ par-

1 
a emen butUn gözler ona çevrilmış olduğunu gördüm. O zaman içini& 

yolunu bularak, lmdını masasına davet et 1 gevezelik ediyordu. Julyana humetçiyel lak muva!fakiyetıerl olmuştu. Halbuki ben gibiydi. lot hakikaten bu suvarenın krnll- f~rahlık geld!. Artık kendim! tl~ha ~ 
mek çarelerini temin ederdi. 1 dedi ki : • öyle değildim. Omm için Julyananın göz- ~si gibiydi. 1 nız, daha az mah~un hissedlyoröu»'ı 

Ben böyle dtişüntirken, Julyana da - Sen artık eve gir ve bu gece beni Jerind~ Fuks'un mertebesi herhalde ben-ı O d~ salonu tetkik ediyor, postlarına niıim ge~mfştl. 
ısrarla vazlyetlmi ve halimi tetkik edi- bekleme! den yüksek olmak lilzımdı. ve Aş~nalarına gillümsiyerek, başlle selft.m- ı Programın birinci kısmındii 
yordu: 1 Sonra beni elimden tuttu, otomobile Elbisem, beya.z kıravatım, plA.stronu- lar gönderiyordu. i Julyananıri sözlerine ve ıhUlA. 

_ Hayc11 Vllhelm, ben hazırlandım, girdik. mun· ilurlndeki iri inci, Fuks'un madalya-! Bir aralık beni de tanıdığını da zan- ; nezaketle cevap veriyor~um. Fakal 
artık gidelim, dedi. Şu kanı sırtıma attır Yolda yava.şıçn. dedi ki : ları yanında. pek sönük kalıyordu. Fuks nettim. Herhalde Julyanayı tanımıştı.' nanın halinde de bir değişiklik 
mısın? İşte arkanda, yatağın Uzertnde ... I -- Vilhelm, ah bllsen, ne mes'udum! bizi koltuklarımıza doğru götürürken, yo-

1

YUzüne müstehzi bir ifade geldi. Julyana
1 
Berline geldiğiiu zamandanber(. 

Kn.pı aldım. Muhteşem bir zibelln kap! Bayraklar, :ıltın kartallar, çiçeklerle lumuza tesadüf eden yine göğüsleri ma- dedi ki: lbir tek defa, 0 da ıot Falken· y1l, 
Julyana, bu ır.ıymette bir kürkün nası eilslil olan kullibün hollinden içeriye g!r- ~ dalyalar içinde parlıyan gençler, Julyana-: - Gallba buraya gelişimden hl~ t e kavga etmiştim. lialbuki şimdi ıot 

kendisine ait olabileceğini düşündilğümti dlğimiz zaman, Julyananın umumı bir ya yol verip eğlliyorlardı. 1 h~lanmadı. Zavallı kadın! Burada du- metre yanımızda idi. ciôzıeri be 
anlamı.ş olacak ki: 1 alaka uyandırdığını görmüştüm. Herkes: Biricik ümidim Şmld'de idi. Bir işaret yacağı zevki ve saadeti lhlA.l ettim. ıerıme ve yahut nişanlımın ğÖzl~ 

- Arkadaşlarımdan bir kız .~1edlye eW, bize bakyıordu. FJlhakika. orada bulunan, çakabilmek ve söyllfecek mühim bir şe-, Cevap vermedim. · ~iği zamanlş.rda blle, Julyan~ hiÇ. 
dedi. Çok zarif şey değil mi? Uezr!nde de bütün kadınlar içinde Julyana şüphesiz ytm olduğunu anlatabilmek için, gözlertm· - Biraz sonra istersen, sen de git.

1

det eseri! göstermiyordu. • · . 
o kadar emek sar!edilmlş ki. .. 'hepsinin en güzeli ve en dilberi idi. .~le., Şrnl<l'i kimseye belli -etın~e~ saıonunlkO?l}Pli1!1anlarıru. ibzal et. · · · 

Yola çıktık. Yanımdaki ıcızın ıncellğ Fuks büyük ünırormasl)e yanımıza her tarafında arıyordum. İfltm'lyôi'dum bitti Sütt\n aklım, tik- ( Arkd1 


