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Basılmayan yazılar geri verilmez 

Sn,·ısı lwr , ·erde : kurustnr . . ~ 

Gazeteye alt blltlln mektupıar Birinci Kanun 1937 
SA '\'I : D GAZETE 

Batmuharrlrllie rlnderllmellcllr 

SURiYE KABİNESİ ÇEKİLİYOR 
Doğu illerimiz 
hamle 
gösteriyorlar 
K ara.nlık her yerden önce Doğudan 

kaçar, Doğu halkı herkesten erken 
uyanır; eski medinel~rin, eski medeni-

Hatayınaskerlikten tec
ridi meselesi bu hafta 

Ankarada görüşulecek 
yetlerin Doğuda baş göstermesi bu sebep- Perşeınbegünü gelmesi beklenen FransızErkanıharbiye 
tendir. Fakat imparatorluğun kötü idare- • • • • d k 
sidır ki notu halkımızı ve Doğu merimızı Heyetıne Surıyedekı Başkumandan rıyaset e ece 
olgunluk ve umran sahalannda çok geri 
bırakmıştır. 

Cumhuriyet rejimi bu lllerı kllğıdın, 
camın, elektriğin, benzin ve mazotun, illl
cın en az kullanıldığı bir halde bulmuş
tur. Oralan yol, köprü, ev, ekip biçmek. 

Hatayda yapılacak seçimi Suri
yeli memurlar mı kontrol edecek? 

giyip k\lf&ıµnak, doyup dUşUnmck cihet- A k 12 [ H f h bi i i çalışmalanna bntün knvvetile devam 
lerlnden hep kağnı durgunluğu, hep kağnı 11 ara u us mu 8 r 01 z- etmekted'r 
ıptıdalliği içlndc idi. den] - ünnınnzdeki Perşembe gnnn · 

Sahillere gemiler, dahlllere kflrvanlar Ankaraya gelecek olan l<'ransız Erkanı Hntayduki Suriyeli memurlur bir 
uırar. oemı öyle bir alettir ki bulunduğu Harbf)·e heyetine Surtyedekl '4"ransız hafta evvel Gttro'nun ellle Sancak nll· 
asrın 7.ekt. ve irfanını taşır, insanları sür- kıtautı Baş kumandHn General Haclzin- fusuna kaydedilmişlerdir. Bu memurlıt
aUe ve büyUk bir ölçUdc blrUrine karıştı- ger riyaset edereklir. rn Hataydnki intihabatı kendi arzula
nr, haberleştirir, görgülerini çoğaltır, A- Heyet Ankaracla beş gnn kulacak rına göre idare etmeğ'e çalışmaları için 
detlerinl cletiştlrlr; kArvan ise durgunluk, Hatnyın askerlikten tecridi meselesi et- emir verilmiştir. 
gerlllk ve an'aneye bağlılık ifade eder. rafında ErkAnı Hnrbiyemizle temasta Bundan başka Suriyeli Arablar du 

'J .merlmlzln nakil vasıtaları asırlarca bulunacaktır. nnrusa kaydedilmektedir. 
l'IWıırws•'"-c ' I, bu sebepten kendi görenek- Surl\'l'll nwmurlm· dn Snııeaktu ilk setim 

Nankin düstü, muharebe 
şiddetini kaybetmedi 

Çinin bütün şimali garbi vilayetleri 
seferber oldular 

Tokyo t ı ( A. A.) - Gazeteler hu- bir kıymeti yoktur. Çinliler sonuna ka· 
susi nushalar çıkararak Nımkinin işgalini dar müdafaaya azmetmişlerdir. Nankl· 
yazmuktadırlar. Şehir baştan başa bay- nin işgalı Şanghayın işralı gibi barbın 
raklarla donanmış halk tarafından şen- bir safhasını teşkil etmektedir. 
likler yapılmaktadır. Bununla beraber Dnhn bOyiik muhnr~h~ı .. re doğru •• 
Nan kinde şiddetli muharebelerin arkası Şangbay ı ı (A.A.) _ Çinin batan 
kesilmiş değtldir. şimali garbi vtliyetleri seferber olmuş-

f..:lnlllc·r 11 1· \ ·mu dı•till tur. Nfnf<>n vallslde bu istilaya sonuna 
kadar mukavemet edeceğine dair sôz 

Şanghay 1 ı (A.A.) Çin nıahafillne vermiştir. Alman Çin tayyare bürolan 
göre: Nanklnin mDdafaasının askerf hiç bu gün Nuvankoya çekilmişlerdir. 

Şanghayda geçit resminde 
çıkan kanlı hadiseler 

japonlar Şanghayda yalnız Çinlileri değil, 
Avrupalıları da korkutmak istediler 

!ar ıe .MJP.rl ve hulasa kendi ha- . .. r J 
dan Unerek kalmışlardır. nu usa Ut>tl Cenevre l 1 f A. A.] - Sancakta Şmıghnydn buluııno bit' P.cnebl Teptenha sokaklarda ancak kQçQk 

ra ~gün bu illerde dağ- Ankara 12 [Hususi muhabirimiz- yapılacak ilk intihabatı kontrol memur muhabiri Japonların ask~rı ııu- kafileler halinde kıtaab takip eden sı-
nıeh ca~rutarak cıemır- den J - Halayda Fransız delegesi Garo komisyon mesaisinin ilk kısmını bitir· mayl§lnde lmlıs ederken şunları vll Japonlar görünOyoıdu. Kıtaabo nze· 

1 ta şoseler, biı. 1ntihabat etrafında Tnrkler aleyhindeki mlştir. yazıyor: rlnden de Japon tayyareleri uçuyordu. 

• nnc:i....a._. - 'l\. yaratıldığı •Ecnebt polisin alınış olduğu bO· Alay boynk Tyatropun önüne gel 

ııen ••Plere Jkt t Haf ta b• • • tnn tedbirlere rağmen1 Japon kıtaatı- dlği zaman, bir çlnll ytıksek bir bina 
P'rl~R~e:,,e;;;~ ısa sının ırıncı nırı beynelmilel imtiyaz mıntıkasında nın üçUncU katından •Yaşasın Çİn!. 

0
.. geçit resmi '-' aıltı .... 1 gnn, bir ı·ok facı- diye bağırarak kendisini aşaQıya attı . 

.. _;;, ........ 011L~ ··~1111 ~rr-_ gu··nu·· yapılan ·to··ren ,, " y 

81 __ •• ~T;too 
1
-. . .. alarm önUne geçmek:mumknn olmamış- raz daha ileride Çinli bir talebe 

a.IMI ••••••erle~.. aı- tır. kıtaatın üzerine bir el bombası savur 
mıt oldutu zamanı kUandırmak ı~ Daha sabah s\Jat on buçukda imli- du. Üç .Japon askeri, bir sivil Japon 
hamle yaptırmak istiyor demektir. Bu tlyaz mıntakası zabıtası, Japon kıtaatı- iki Çin polisi ve bir avrupah ublta mQ-
bamleler daha kuvvetlenecek ve daha Şehrimizdeki mektep talebesi nın geçeceği sokakları tahliye ettlrmeğe feltfşl yaralan.ılı. Polisler fsulkut fallfnl 
tenltliyeceklerdir. Yer yer baŞlamış olan ve dOkAnları kapattırmağa başlamıştı. hemen oracıkda oldtlrdOler. 
elektrik, su tesisatı, köprlller, şoseler. de- Haftanın ı·ık gu·· nu·· nu·· canla d d 1 Az sonra başka bir hadlee daha mlryolları daha çok genişliyecek ; hayvan n ır 1 ar Geçit resmi başlayınca, kıtaatın oldu MaitLand ismind bir J n1u 

önünden, gayet bllyllk Japon bayrak- · e Da• z aw 
ve toprak mahsulleri daha iyi ıslah olu- lan taşıyan bl r çok otomobiller aeçtı' . katı merakla bir Japonun elindeki ka-
nacak madenler l•llyecek, öğretmensiz İktısad ha!tasının birinci günü olmak halinde aynlmı.şlar ve Cumhuriyet cadde "" • tıt ba at al dizini zerinde 
köy k~mıyacak, teknik okullar. l~ler, münasebetile dün şehrimizde bir tören si, Mumcu mahallesi, GürcUkapw yolll - Bir çok ffinW snvarı polislerinin arka- yr ı mış ve n O 
Jllkaek tahsil veren müe~seıer bu dıyar- yapılmıştır. Sabahleyin dokuzdan itibaren Tebrlzkapısına kadar gelerek orada datıt sından da Japon zabitlerini taşıyan açık parçal~ıştı. Bunu _gonm dlter sivil Ja· 
ıann taranııtını sUratıe tertaraf edecek- ilk ve orta mektep talebeleri muallimleri- mışlardır. bir otı>mobil geliyordu Arkasından se· ponlar mgWzlerln uzerlne ablmak Ozre 

d nin idaresi altında Cumhuriyet mektel:' - Ikt ad h ft ü b til hri ferber ktyafetlnde bir. piyade taburu iken, beynelmilel zabltuının r vaktında 
tır ve etmelidir e. " ıs a ası m nase e e şe ' mQdabaleslle yakasını kurtarabildi. tn-

R. Tarakçıoğlu nin bahçesinde toplanmağa başlamışlar- miule daha bir çok törenler yapılacak, dah~d arkas!ndkaknda ipkl
1
y11kd

11
e, to

1
pcu ve s

1
n- glllz polls komiseri bu avukabn Uade-

dır. Ellerinde Milll Ekonomi ve Artırma t.tıhassa mekteplerde okuyan genç nesli varı en mure ep ome re uzun U· sini allrken komiserin anınd 'altı Ja· 
Kurumunun dövizlerini taşıyan talebeler bu mevzu etrafına aydınlatıcı mal!lmat gunda muhtelif sanıflara mensup kıtaat pon zabiti tahkikatın netleestniatNtkllfor· 

Aşkalede umran 
işleri 

oradan tam saat onda bUyUk bir kafile verilecektir. geçiyordu. En başta bir tek muzika lardı . 

Pariste siyasi bir rezalet 
vardı. 

Yasak edilen 
sevda 

( Alttarafı 4 ünclJde) 

Karaköse hüku
met konağı 

~----------------------------------------
Nahiyemiz tireni temiz bir 

yüzle karşılamağa 
hazırlanıyor 

De Larock mahkemede 
Atkala 10 [ Husust 1 - Eskiden na

hiye olan Aşkalenln kazayş kHlpedll· 
mest tızerlne burada bftytık umran eser

hesap verecek Kaş'ta bir genci öldürdüler Yeniden yapılması için 
ve ceseoini yaktılar tahsisat gönderildi 

.İstanbul 12 (Hususi MuhaUrlmizden)- Yanan karakOse hQkQmet konatı· 

leri başlamıştır. 
ŞlmendOfer de geldiği takdirde Aş· 

kale ranslt yolunun ehemmiyetli lstas· 
yonlan biri olacaktır. 

Son gazeteler Fransız Sosyalist Fırkası 
Dölarok'a gizlice devletin parasını veren 

Başvekil Tardieu'ya ateş püskürüyor 

Reisi 
eski 

Kaş'da intikam yüzünden şimdiye kadar nın yeniden inşasına karar verllmlftir. 
Bu binanın tamiri için evvelce bet bin 

emsaline nadir tesadüf edilen bir cinayet ll M d rtlm 'şti B d f d k bi ra gon e ı . u e a o uz n 
i4lenmlş, genç bir kızla sevişmekte olan beşynz lira daha gOnderllmlştir. 
bir delikanlı , bu işe razı olmıyan bir kaç KarakOsede yeni hQkQmet binasırun 
kişi tarafından öldürülmüştür. Katiller yakında inşasına başlanılacakbr. Kazamızda bir mektep ve hnkQ- BugUn Partste siyası dedikodulara 

met konagı yapılmaktadır. Ana cadde yol açan büyük t.ir davaya bakılacaktır. 
adeta yeniden yapılmış gibi t~mir edil- HAdlseye ismi karışanların başında 
mlftlr. Halk bu umren eserlerınden fev- eski Başvekil Tardieu ne şimdiki sosyal 
kalacle memnundur. Fransa !ırkası başkam kolon el De larock 

Kaymakamımız Bay ~adın bu kal- dur. 

kınına ve umran işlerine layık olduğu Sol taraf gazeteleri Tardieu aleyhine 
ehemmiyeti vererek bu hızın durması- bUyUk bir mücadele açmışlardır. Kendisini 
na meydan vermlyecetıne kant oldu· devletlnparasını suiistimal etmek ve tah
ğumuz gib1, yeni yeni eserl~rle mem· sisatı mestureden kolonel De larocka Baş
leketi sQsllyecegl ve tren geldiği za- vekil bulunduğu zamanlarda bir çOk pa
man Ankaradan gelecek boyok&erimlze ralar vermiş olmakla itham etmekte ve 
temiz ynzlQ güzel blr kaza göstereceği mürtekip De larocku para ne baştan çıka
şDpheılzdir. ran t.u adam da cezalandırılmalıdır., de-

mektedirler. 

üç sp,nelik maden 
işletmesi 

Ankara ıı (A.A.)- icra Vekilleri He-
1•\l bustın Bafvekil Celll Bayarın baş
Unhtmda toplanmış, muhtelif işler üze
rinde nıUzakerelerde bulunmuştur. Bu 
~a 3 senelik maden 1.Şletme usulleri 
~dakl kararlan da kabul etmişler
dir. 

Gringoire gazetesinde Tardleu da .sol
lara hücum etmekte ve Blomun ittirala
nna utradıtım yazmaktadır. 

Bugün saat 12,45 te De laroclt mahke
me huzuruna çıkarak aldıit lddla olunan 
paraların ve nizamsız olarak kurdutu ce
miyetlerin ~sabını verecektir. 

Sol cenah gazeteleri Tardleu için 
"artık bir daha siyası hayata dönemez,, 
demektedirler. 

FIKRA: 

Mirabeau 
nerdesin? 

cinayeti belli etmemek için gencin cese
dini yakmışlar ve killlerini etra!a savur
muşlardır. 

Hldise bir müddet gizli kalmışsa da, 
vak'anın içyUzUnden şüphe eden maktul 

Takdirname 
Transit yolu işlerindeki mesai ve fa

aliyetinden dolayı transit yolu bq.mUben
dl.$1 Fehınlye•Veklletçe tatdirname 16n
derllmiştir. 

Hatayın kuriuluş mücadelesine dair gencin sevgilisi polise mı\hlm ipucu ver- Amerikada otomobil 
kurbanları 

blr satır bile yazmıyan Fransız matbuatını miştlr. • 
burün sevkeden esas flldrlert dü,ündüm. 

1789 lhtlllllnln anası Fransa, ıevend Zatıta kısa bir tahkikatı müteakip, Amerikan lstatlstıklerine göre, t.u yı-
bir ai~ ıtbl enrtnlenlen esen hrtınalara içlerinde genç kızın büyük karde4i de bu- lın !lk on ayında Amerlkada 32 bin kifiye 
ıöiis ıermJş ve hürrifet davası için çar- ıunan katilleri ele geçirmete muvaffak ol - 1 yakın insan yalnız otomobil kaZUI yüıUn• 
,..an imanlara renlş kucatım açm1ftı. muştur. 1 den ölmilşlerdir. 

Mlrabeaa'nun meclisi dünya millet-
lerine hüntyet mücaclelesinln ana hatla
nnı bir beyannamede vennlştl. O beyan
name: 

"İnsanlar hür doğar, hür yaşar ... 
diye bqbyordu. 

Aradan tam Hl yıl reçmlş ... Dünyaya 
htirrlyet ıtıiı t11tan Fransn buıtin Batay
da blr mllletba klll'tuluşunu kösteklemek
ten ~klnmlyor, bunan için kalemleri ili· 
rıyor ve atWarı akıyor. 

Bu baWe o, çocaklannın öliimünii sü
kbeUe •JNÜD tq J6nkll bir anaya 
...._..,_ mut Babadır DÜLGER , 

YILBAŞI BALOSU 
Her yıl Kızılay menfaatine verilmekte olan 

yı1başı balosu için şimdiden hazırlıklara başlan
mıştır. Belediye salonlarında tertip edilecek olan 
bu balo mevsimin en parlak ve eğlenceli top
tantısı olacaktır. Hazırlanınız. 
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Doğudan Haberler 

- Tarihten bir yaprak 

1473yılı Temmuzunun 
26 ıncı pazartesi günü Erzurumda yeni 

hastaneler 
Zührevive ha tanesi de • 
gelecek sene bitiriliyor 

Duvarları kapatılmış ve üzeri örtuı
müş bulunan zührevlye hastanesinin in
şaatı önümüzdeki sene tamamen bitmiş 
olacaktır. Kaloriferle ısıtılacak olan has
tanenin bu hususa alt pl~nları şimdiden 
hazırlanmıştır. Hastanenin tefrişi önii
müzdeki sene hususi muhasebe bUtçesin
den ayrılacak 15 bin lira ile ikmal edilmiş 
olacaktır. 

S.\IUK\:\llŞ 

Odun kaçıran 
köylüler 

Jandarmadan kurtnln1ak 
için nasıl bir tuzak 

kurmuşlar? 
Karııurgan nahiyesi merkezindeki, 

Orman koruma erlerinden .. tdris He ar
kadaşı diğer idris, tesactnr ettikleri on 
araba odunun jtetiril<li~i yerden şüphe 
ederek, arabpcıları tazyik etmişler ve 
odunların kaç-ık olarak kesildiğini an
luyarak, arahHcıları yakalamlşlar<lır. 

J andarınalar, arabaları Sıırıkanıışa 

getirirlerken, arabacılar kendilerine o
dunları bırakmaları için on lira rlşvet 

teklif etmişler, fakat erler bu teklifi ka
bul etmemişlerdir. 

Bunun üzerine oduncular başka tur
lu kaçmak çaresini düşünıneğe haşlıı
mışlar ve aralarında bir plan kurmuş

lardır. 
Gece basıp ortalığı kaıanlık kapla 

yıncn, oduncular ~·Urümemek istemişler 
ve bunhm1mı birisi: ·-Ne yapalım? ara· 
ha kırıldı, gidemiyoruz ... eleyince, her 
İki er bahsedilen arabanın kırığını mu
ayene etmek için arabaya bakarlerken, 
oduncular birden bire her ikisinin üze
rine çullanarak, erleri sımsıkı birbirle
rine bağlıımışlar ve siU\blannı da ellerin
den almışlardır. 

Bundan sonrn odunları yerlere bo
şaltarak, arabıtlarına bindikleri gibi çe· 
kilip gitmişlerdir. • 

Soruyoruz? 
Dün Jktlsat haftasının birinci 

gUnUydn. Memleketimiz için yeni 
bir mılayışııı halk kitleleri ara
sında yerl~şıııesini temin etmek 
maksndile ortaya atılmış olan 'bu 
haftada memleketin her tarafında 

bDynk törenler, heyecanlı toplantı

lar yapmak adeti vardır. 

'Mekteplerde tedrisat mevzuları 
te.ııanıen buna hasredilir. Botun 
muallimler derslerini ona göre ha· 
zırlarlar. Ankımtdtt bOytlk bir top
lııntı yapılır. Hurtayı Bnşvekil ikti
sadi siya etimizi tavzih eden ve dev
letin bu stthııdakt faaliyetlerini ef · 
kt\rı umumiyeye açıkca anlatan bir 
nutku ile açar. Ankara radyosunda 
hir hafta müddetle salAhiyetli zatlar 
lm mevzmlıt konferrnslıır verirler. 
Arttırma mevzuu etrafında halk top
laııtıları yapılır, iktisat ve tasarru
fun kıymeti halkn anlatılır. 

Yukarıdnnberi yazdıklarımızdan 

iktisat ve tasarruf haftasına verilen 
ehemmiyeti anlamum'ak kabil· değil
ctir. Memleketin her köşesinde oldu
ğu gibi dUn Erzurumda da İktisat 
haftası münasebeUle bir hareket ya
pılnııştır. Program muclbin•!e sabah
leyin sant onda şehrimizde ilk ve 
Orta okul talebeleri Cumhuriyet oku
lunun bahçesinde toplanmışlardır. 

Ellerinde renkli yazılarla muhtelif 
dövizler ta~ımukta olan talebeler 
ikişer olup mektepten sessiz sedasız 
çıkmışlar ve şehirde bir tur yaptık

tan sonra Tehriz kapısında dağılmış· 
lardır. 

Bu topl<mtıya hafümın ehemmi
f yetine yak1~1r lıir heyecan verile-
1 ınez mi idi ? O talebe kafilesinin ba
şına bir ınuzika konup halkın daha 
çok nuzarı dikkatını celp etmek 
imki\m bulunamazmı idi? ve halkın 
kesif bir halde bulunduğu bir ma
hııl<le bu kafile durdurularak bir ha
tibe haftanın ehemmiyetini ve fikrin 
kıymetini tebarUz ettirecek bir mı· 
tuk söyletilemez mi idi? 

K.\ll.\KÜSE 

Karakösede Belediye oteli 
Belediyenin yeni yaptırdığı ve bugün

lerde bitmek \izere 'Olan otel, şehrin l:ü
yük bir ihtiyacını karşılıyacaktır. Otıel vali 

Halk fıtreyi 
tayyareye verdi 
Bayraında toplanan 
zarfların bir kısmı açıldı 

O~lu Zeyneli harp ıneydanında ka~beden ve hü
kumdarlığı elinden. alınan Uzun Hasan güçlükle 
canını kurtarn11ş, Irana doğru atını sürüyordu 

Yazan: NECMEDDlN SAZAK 

Şeker Bayramında. halk, ntreyi Tay
yare Cemiyetine vermiştir. Toplanan zarf
ların bir kısmı açılmıştır. Açılan zarfların 
içinden ceman 250 lira, 80 kur~ çıkmış
tır. Bu paranın J Ol lirasını mektepler te
min etmişlerdir. Birinciliği 30 lira 54 ku
ruşla İsmet ='aşa mektebi kazanmıştır. 

Çarşı esnafı da 34 lira 20 kuruş ver
miştir. Üst tarafı mahallelerle merkeze 
mülhak köylerden ve beş camie konan 
kutulardan alınan paralardır. 

İstanbul sarayından Uzur.. Hasana 
yazılan mektupta ağır cümleler vardı: 

"Kişi devlete mağrur olup, haddin
den tecavüz idüb btınsaflar harekMın 

kılmak ah\meti intikali devlet ve emareti 
zevali memlekettir. Atımız eyerlenmiş ve 
kılıcımız kuşanılmıştır. "Bilmedim veya 
gafil idim,. demiyesln, Şevvali mübarekte 
Karahisarın üzerine varırsın. Senin zul
münü mazlumlar üzerinden götürem ve 
namı nişanını n{lbedid kılanı ... 

Uzun Hasan da Padişahın gelişini 

bekliyordu. Fırat kenarında kendisine 

Bir "Süt damlası,, münasip bir mevki seçmişti. Evvelfi akın-
cılarla t.,1r temas yapıldı. Ve Hadıl Murad 

tesis edı•ıecek Paşanın kumandasındaki süvari kuvvetlle 
l çarpışıldı. Uzun Hasan mahirane bir ma-

Erzurum yavruları için 
lüzumlu bir müessese 
Doğum nisbeti binde 33 e varan Er

zurumda çocukların sıhhatıerile alA.kadar 
olacak t,'r müessesenin tesis edilmesine 
büyük bir ihtiyaç vardı. Bunu takdir eden 
vllA.yet Erzurumda bi\yük bir bina yaptır
mayı ve bunun içinde t,,ır sut damlası, bir 
çocuk müşavere evi ve bir poliklinik tesis 
etmeyi düşünmektedir. Dl~er taraftan 
'.Ilıca ve Aşkalede de birer dispanser yap
tırılacaktır. Bu tasavvurların gelecek sene 
zarfında kuveden file çıkması imkD.n da
hilinde görülmektedir. 

Vilayet konağının 
tamiri işi 

nevra ile bu kuvveti mağlı1p ve kumanda 
heyetini esir etti. 

Osmanlı uç ordusunun bu mağlı1blye
t! arkadan ~len kuvvet üzerinde büyUk 
bir tesir bırakmıştı. Askerde manevi kuv
vet kalmamıştı. 

Hele Padişah yerinde duramıyordu. 
Hiddetinden ne yapacağını bilmiyordu 
Orduyu gece giindüz yUrlimeğe zorluyor 
ve Uzun Hasana l:,'r an evvel ulaşıp dö
ğilşmek için sabırsızlanıyordu. 

* * * Etrafta geniş bir asker kalabalığı var-
dı. Korkunç ytizlU yeniçeriler kuşakları 
arasına soktukları yatağanlarına ellerini 
dayamışlar, üzerler! zırhlı iri yarı sipahi
ler yeşil çimenin üzerine bağdaş kurup o
turmuşalrdı. Bir tarafta atlar klşniyordtı 
ve bir tarafta mehterler .büyük küsleri in· 
leterek nakkara ve zurnaların refak~tne 
tüyler ürpertici harp havııları çalıyorlar-

V!layet konağının esaslı bir surette dı. Karşıya kırm1zı atlastan geniş bir otar 
tamir ettirilmesine "ÇOktanberi karar ve- kurulmuştu. Üzerindeki altın srıma işle
rllmişti. Bu defa tamir projeleri tamamen meler kızgın bir yaz güneşinin r.01 zlyasll" 
hazırlanmıştır. Yakında münakasaya çı- parlıyor ve gözleri kam!\.'itırıyorlardı. Te
karılacak ve tamir işi kısa Ur zamanda ~esine dikilmiş yeşil bayrak riizgftrsızııı· 
bitirilecektir. tnn sopasına sarılmış hareketsiz duru· 

yordu. :Ve otağın önündeki çayırı çevireıı 
Başmüşavir mezun askerler bilyiik bir şamata He miitemadi-

Umumi Müfettişlik BaşmUşavlrl Ni- yen konuşuyor ve gülüşüyorlardı. Bu sıra-
zamettln mezunen İstanbula gitmiştir. ıda otağdan iki münadi çıktı ve biri sağ2 

diğeri sola giderek güleşln başlıyacağını 

Yeni hamam 
Karakösenin ihtiyaçlarından biri de 

yıkanacak temiz biı: hamamı olmayışı idi. 
Şimdi bu ihtiyaç ta önlenmiş ve fenni e
saslar dahilinde bir hamam yapılmıştır. 

Or~ada şimdi sert bir elense ba41• 
mıştı. Iki pehll van da büyük t.tr cür'e 
birbirlerine sokuluyorlardı. Birdenbire 
meri çevik bir hareketle di~inin en.sesi 
ne yapıştı ve büyük bir kuvvetle ile 
doğru çekti ... Beyaz tenli, siyah sa 
genç pehlivan öne doğru dizlerinin 
rine düştü. 

Çayırı çeviren askerler arasında bO 
Yiik t,'r gür!iltii koptu ... Bağırtılar lşlttıl 
yordu : J 

- Hoy bre Sultan Mehmed ... 
- Kalk bre ... Yazık bre ... 
Ve arada: 
- Yaşa Hasan. 
Siyah skaallı genç pehlivan blrden9"" 

re kızardı ve dlzlerlnin üzerin~n bir 
ilk yay gibi fırladı ve hasmına hücum etti. 
Diğeri bu sert fırlayıştan ürkmüş, ti\r a
dım geri çekilmişti. .. Buna rağmen .göt". 
süne doğru gelen kuvvetli bir yumruk 
kendisini kurtaramadı ve bir saniye a~ 
ta sallanarak sırtUstU yeşil çimenlerin 0 .. 
zerine yuvarlandı. Etrafı bir hatühuy sar• 
mıştı. Herkes pehlivanlann başına üş~ 
mliştil... Sultan Mehmed mağlQp etttlf 
hasmının başucunda şikArını bekllyen blf 
arslan glt~1 dikilmişti. Gözleri mağrurdu. 
yiizü bir tebessümle genişleml.ştl. 

* ** 
Fatih Sultan Mehmed uyku& 

birdenbire uyanmşıtı. GenJ.t o•A,. ............ 
~s. seda yoktu. Aya~v"" 

-şamdanda yanan baımrt" 
blr ziya veriyorlardJ.--
1olaşan nöbetçln! 
lşlt1llyordu. OJO' 
'emişti. Ellr>b75 
ıncı .., 0,90fi0 
fin/6 2,8"'7ıt 

14·6B 
30.~ıs 

Hadise anlıı~ılınca, derhal tahkikata 
glrlşflmlş ve orlunculann elebaşılar1 
olan Kııraurgan köyünden Akifle diğer 
dokuz arkadaşı yakalHnnrak adliyeye 
verilmişlerdir. Dokuzu da tevkif edil
miştir. 

ve belediye reisinin himmetlerile meydana M •• tt• 
gctirllmi~tlr. Otelin alt kısmında lokanta U re 1 p ------.. 

hat.,"?r verdi. Mehterler ha vayı değiştir

mişlerdi... Etraftaki patırtı yavaş ya va~ 
kesilmişti. Otağdan iki pehlivan çık
tı. Biri esmer karayağız, sert bakışlı. 

dikt.iyıklı bir delikanlı idi. Diğeri beya
tenli, siyah sakallı, iri bazulu. çalflk bir 
gençti. Ortaya gelip yağlandılar ve bir
birlerinin omuzlarına el atarak otağa 

doğru baş kırdılar ve arkadan ikisnin o
muzuna el koyan t.~yaz sakallı bir ihtiyar 
şimdi dua ediyordu. Üçler. Yediler, Kırk-

.. Ve biraz sonra gelen ihtiyar şey 
ruyasını uzun uzun anlattı. .. İhtiyar teYll 
bu rüyada bUyUk bir mana buluyordu 'ff 
kendisine Uzun Hasanla müt,•ırezeslndl 

muhakkak galip geleceğini söylüyordu .. • 
Bu rüya ve tA.bir ertesi gün bütUn ordu)'t 
na.n edildi. Askerin manevl kuvveti yertııf 
gelmişti. Ve Padişahın sabırsızlığı t:ııtUtl 
orduya sirayet etmişti. Bu vak'adan yecll 
gün sonra Tercan yakınında Otlukbeıtndl 
iki ordu blrblrlle karşılaştı. Şedit bir mu
harebe başladı. Fakat Uzun Hasa.n ordU'"' 
!arı, Osman oğullarının hücumlanna da'"' 
yanamadılar ve kaçmata başladılar. 

İki gönül bir olunca ... 
ve gazino vardır. 

-------·---istiyoruz 
Sıırıkamışın Karakurt mıhiyesinde 

dedlkudusn hıılll devum eden bir hadise 
olmuştur. Nahiyeuin Çolaklı köyünden 
Ömerln kızı, bir mUdcletten beri evin 
hlzmetcisi ile muaşakada bulunuyormuş. 

zırlamışlnrdır. Her ikisi icap eden terti-

batı alılıktıın sonra, evde kendilerine 
hlzım olan eşyuyı da beraberlerine ala
rak sırra kadem basmışlardır. 

Maaşları iktidarlarına göre 50 lar .. ., Şahışahan, hazır olun erler iştf 
ile 60 lira arasında olmak üzere meydan... Pirimiz Hamza ... 1473 senesi temmuzunun yirmi altınCI 

pazartesi günü güneş gurup ederken ot" 
dusu perişan olan, oğlu zeyneli harı> 

meydanında kaytı~den ve hüktimdarııll 
ellnden alınan Uzun Hasan güçlükle ~ 
nını kurtarmış, İrana doğru at sUrliyordU. 

matbaamıza 7 müretip alınacaktır. Bu duayı kimse dinlemiyordu. Her-

iki sevğill bir gün beraberce kaç· 
mağa karar vermişler ve bir de plan ha· 

Hadise .Jandarmaya haber verilmiş
tir. Tahkikata ve araştırmalara başlan
mıştır. 

isteklilerin Gölbaşındaki idar~hane- kes sabırsızlıkla mübarezenin haşlaması 
mize müracaatları. nı bekliyordu. Beyaz sakallı ihtiyar eıını 
•••••••••••••••·pehlivanların omuzundan çekti ve bir 

1 kenara geçip durdu. 

Edebi Tefrika: No. 8 
Öbür tarafında Ferda hanını baygın yatıyordu ve elinde 

koçuk sedef saplı bir silah bulunuyordu. Şimdi bu sııhne 
bize vak'anın nasıl geçtiğini pek güzel anlatıyor. Ferda ha
nım bilmediğimiz h1r sebepten dolayı Ressamı öldürmeye 
karar vermişti. Bundan haberi olmıyan Ressam her zamanki 
gibi, o gün de gelmesini bekliyordu. Genç kız geldi. Fakat 
geldiğini belli etmedi. Tabii. Belki de korucu oradan uzak· 
lnşıncaya kadar bekledi ve Ressam yalnız kaldığı hir sırada 
onu vurdu. O, sırada Akif Cemal yüzünü şövalesine dönmüş 
dur. Arkası kahveye dönOktl\r. Birdenbire vurularak yere 
düşnyor. Kurşunu geı1'ç kızdan başkası atmamıştı. Ressam 
ki~seyl görmediğini . söyliyor. Bu doğrudur. Çünktl arkası 
katıle dönUktü. Ve darbe ani olduğu için dUştU, kendini he
men kaybetti. Şimdi : • FHkat Ressam kızdan şüphesi ol~a
dıı:tını da söyliyor, buna ne dersiniz?,, diyebilirsiniz. Akif 
Cemalin bu hareketi cidden takdire layıktır. O kendisini vu-

ranın Ferda hanım olduğunu bildiği halde, ismini ele vermi· 
yerek bir fedakArhk yapmış, bir genç kızın mahvolmaması, 

bir ailenin lekelenmemesi için çalışmıştır. Bir sual daha var: 
Genç kızı niçin Ressamın yanında baygın buldular? neden 
kaçmamıştı?. Bunun cevabı da pek l)asU. Genç kız vurduk
tan sonra Ressama yaklaştı. Ellerindeki kandan da anlıyo
ruz ki ölllp ölmediğini anlamak için yaralıyı muayene etti. 
Fakat ne de olsa, nihayat zaylf bir kadın tam kaçacağı sıra~ 

ela birdenbire o zamana kadar muhafaza ettiği soğuk kanlı~ 

lığı kaybettl. Müdhiş bir heyecana düştü ve elinde silah ol
duğu halde dUştO bayıldı. 

MUddeiumunıt sözünü bitirirken : " GörOyor musunuz? 
dedi, vak ' d lıfrblrine ne kadar mükemmel bir şekilde zencir• 
lidir. Sonra suçlunun aldığı bir vaziyet var ki bUsbüfOn şUp· 
belerlmizl kamçılıyor. Rimdiye kadar • Ben Vurmadım ,. elan 

l3ENvuıMADIM 
başka bir kelime almak mümkün olmadı. Peki o vurll!adı da 
niçin orada elinde silah baygın yabyordu? Parmaklarındaki 
kanlar ne idi? Neden bütün bunları bize izah etmek istemi
yor? Çünkü edemlyecek de ondan değil mi? 

Benim sıkıntılı bir tavırla ayağa kalkhğımı iOrOnce yüzü 
müteessir bir hal alarak : 

- Size hiç bir yardımda bulunamıyacağım için mUtees3i
fim, dedi. Kanun ne derse o olacakbr. Yaralının davasından 
vazgeçmesi bir şey ifade etmez. Adalet kolay kolay affet-

miyor. • 
lbrahim Lütfi derin derin içini cekti : 
- işte MUddelumuml ile konuştuklarımız .. Ona itirazda bu

lunmıya hakkım yoktu. Zateı\ şimdi de müdafaa sırası ge
lince, ne söyliyeceğiml bilmiyorum, Ferda heyeti hftkimeye 
bir şey söylemiyor. Fakat hiç ol:nazsa hakikati bana anlat
ması lazımdı. Bu dalmt sükO.tu ile beni büyük bir imkansız
lık içinde bırakıyor. J{alkıp bir sigara yakarak dolaşmıya 
başladı: 

- Garip bir mahlOk ! diye söyleniyordu. Böyle hareket 
edeceğine bari doğrudad doğruya vurduğunu itiraf etsin, 
çOnkU bu vaziyet onu bnsbntun tehlikeye snrnkllyor. 

Hacer de kalkıp oturmuştu, ba,ını salhyarak cevap verdi : 
- Hakkın var. Öyle garip bir kız ki kimseye bir şey 

söylememekte ısrar ediyor. Geçen gOn hastaneye gittiğim 
zaman : • Ferda hiç olmazsa bana hakikati söyle .. diye yal
vardım. DuC:aklarını büktü: • Söylenecek bir şey yok ki 

yavrum. dedi, sonra acı acı g1llllmsüyerek llave etti: •Ya· 
zık Hacer sen de benim onu vurduğuma inanıyorsun .. ibra· 
him Lütfi omuzunu silkti. 

- Yalnız sen değil, herkesin Ressamı onun vurdutuna 
emin olduğunu söylemeli idin. 

Hacer ynzn hafifce sararak kocasına bakh: 
- Sen de buna emin misin? 
- Pek tablf olarak eminim. Sen bize Ferdanın Ressama 

gittiği gUn n~ kadar heycanlı olduğunu anlatmadın mı? Hatta 
o sırada • nasıl yaptı hu işi .Ferda?. diye ağlıyordun .. 

- O zaman öyle demiştim ama, Ferda • Ben vurmadım • 
dedikten sonra ona inandım. Zaten aklım onun böyle bir şey 
yapacağım bir türlU almıyordu. 

lbrahim Lütfi karısının önünde durarak acı acı güldü: 
- Sen de hepimiz gibi :Ferdanın Akif Cemali vurduğuna 

emlnstn.. Fakat bunu bir türlü ittraf etmek istemiyorsun 
yavrum .. 

Gene kadın birdenbire asabt bir sesle bağırdı : 
- Fakat niçin vursun, niçin? , 
Avukat ona doğru eğilerek çenesini okşadı: 
- Asabileşme, mütevekkil ol kancıgım, üzme kendini .. 

" Niçin? ,, bunu hepimiz merak ediyoruz, fakat hiç birimiz 

bilmiyoruz. 
Birdenbire Hacer kocasına mühim bir şey söyliyecekmif 

gibi bir vaziyet almıştı. Sesi titrlyerek: 
- Eğer bunu bilsen belki de .Ferdayı kurtarırdın değil mi? 

dedi. 
Genç adam ağır bir sesle cevap verdi: 
- Şimdi hiç bir şey bilmediğimiz için karanlıklar içinde 

yolu arayan ve gittikce çıkmaza giren bir kör gibiyiz. Fakat 
bu vak'anın ceryanına ait biraz bir şey bilseidlm. Adımlan
mızı ona göre atar, bir çok şeyler yapabilirdik. 

- Arlratı var -
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EN SON H_ABE RLER9 

BÜKRES MÜLAKATININ SONU lstanbulda halk arasında 
Romen ordusunun en son dedikodular aldı yürüdü Suriye kabinesi 

sallanıyor 
lstanbul, 12 [Hu~usi muhabiri

mizden] - Suriyede Lir kabine 
b?hranınm baş göstereceği söyle
nıyor. Ya Başvekil fstıra ederek 
mutedillerden bir kabine kuracak 

' yahutta müfritler fşb:tŞ1ntt gelecek-
erdi t. 

sistem sili.hlarla techizine 
karar verildi 

Fransız Hariciye Nazırının Bükreşteki goruşme
Jerinden çıkan bir netice de budur 

1 s 1 y A s A -ı İstanbul 12 - [Hususi muhabl· Pı·nyn uumed ",.,., .•.• 
_ rimlzdenj - Jo'ransız - Romen konuş- BDkreş 11 (A.A.) _ Jo'ransa harict-

N an k •I • k t malım neticesi olarak Fransız ve Ro· re nazın Bay Delbos bu gün Çekosla-n 1 n su u u men ordularının son sistem sll9.hlarla vakya büyQk elçisini kabul ederek 
techiz edilmesine karar verilmiştir. bir netı•ce deg""' ı•ıdı•r Romanya hDktlınet!, muahedelerln Bay Tataresko Ue yaphtı mülakat hak-
tadıli aleyhindeki politikasında mustr kında izahat vermiştir. 

Oç nydanberl • lıam harpsiz. oltt· olduğunu 1"rans1tya bir kere daha te- Rt sm1 bir t~·bllti au•şrl'dlhll 
rak devam etmekte ohm Çin • Japon mln etmiştir. BDkreş 11 (A. A.) _ onn akşam 
muharebesi, don bildirdiğimiz gibi, Ja- Tat.nrt>sko Purlse• dtt\'f"l (•dlltll neşredilen bir tebliğde Delbos ve Ante-
ponlann yeni bir muvatrakiyeti ile te. BOkreş 1 ı < A. A.) - Gazetelerin ne~ko arasında yapılan gnroşmelerde 
teYVll~ et~lf bulun111aktadır: Japon ordu· neşriyatına göre Delbos ve Antensko merkezi Avrupa siyaseti hakkında nok
su, Çın mı . lt hükOmetlnin bundan onbeş 
ron evvel terketmlş olduğu hDkOmet gOrQşmelerlnde yardım pilkb mevzubahs tal nazar t~atislnde bulunulduğu htlcil· 
nmlıezlne girmiş bulunmakhtdır. edllnüşse de Milletl~r mecllsf paktın~n rilmektedlr. 

Japonlann bu muvatrakiyetinl bir 16 ckı maddflsine go:e bu hususta hiç Romım~·a Haş\'t>kill l..t•hlsınnn 
- noktal nazardan mutelea etmek bir arar verlJmemiştır. Yalnız iki mem- uldi)'Or 

Herkes rüyalar tabir ediyor, «Manevi ihbarlar» 
vukua geldiğini söylüyordu 

lbundır. Bir kere Japonlar Çlnıtlere leket bOyOk erkanı harbiyeleri arasırda 
karşı •ıklan bu muharebede haricin silahlanmaya büyük bir ehemmiyet ve- Ankara 11 (A. A.) - .varşova On· imparator reci ceı•abım alır almaz ... 
hiç bir müdahalesini kabul etmeyerek rilecektlr. Delbos görüşmelerde Tatares- zeteleri Romanya Ba~vekıli Tataresko· (Halbuki şimdi ,dünyada; ne Napul- mişti. Bu hükmü verdikten sonra, mev-

va koyduktan davayı Çinlllerle baş koyu ıııüzak~relerln devamı için Parlse nun pek yakında Lehıshmı ziyaret ede- yon. ve ne de anın sahte nümayişi kaldı. lQt ala~tı esnasında nnmayi .. ıer • 
·""'ek istiyorlar Bu bakımdan davet etmlştır. ceA-lnl yazmaktadırlar. o ı ü 1 1 • . 91 yapan 

•• ır. nar, c m eten mahv ve muzmahil olup arm kııııler tarafından i~tal edildik· 
!ar ıe·&uu.~Wk·.-,nlarm elınde düşmesi gitti y 1 ö 1 1 1 : 6 

mii!l ...... -... radan ,da bOvOk bir detl- s d 1 ti • · anız. Ye ya ancı bir tehditten erim anlamakta gecikmemişti. · , por ev e eşıyor korkup ta blztm kalelerimizi teslimin mu- Derhı\l zili almıs 
me~,~cak şu varkl mu- zır semeresi kaldı ki · bu da şimdiki ğ- • . ç "· · gelen hade-

tı ea • bir tarafın her • · u me~ e . 
- zlnln kerestn· Ankara 12 (Hususı Muhablrlmlzden)-ı deki tezetmibün önüne g~mek ve memle- radıgımız musibettir. - M·abeyn Feriki Sıtit p ...... il!!_~, u Spor işlerinin bir düzene konulması için kette sporu tam bir nizam ve ıntlzam aı- Bir iki kale teslim ile bu kadar be- demişti. .. aşayı ÇttQır. 

;:;~a..tan 1,_ i lUU'A belki devletleştlrilmeslni lstiyenlerin bu arzu- ı tına almak için hazırlanmış olan kanun lAlara girıttar olduk. Ya, onları saltanata Bıthn· L' 'k' 
n:-n .-muııı... t~ lk ed i k d 1 ti ye .... erı 1 Sıtit P•~.. · i ~- vefl~- ları yerine gelmek üı.erdir. Spor işlerin-1 lA.yihası BaşvekA.lete gönderilmiştir. ""~r er se · eve n vükelA.sının, ule- irer gir . -.- ıçer 

rJ11ı..1a1~.:-ıa.oüste • • masının, hususa ehli islA.mın haysiyeti g _ mez., 
·'~~l. a u ''f • ı d•k •• ~alır mı? Onların efradını askere kabul Paşa... Dragt>n yaverlerinden 

..;.,_ T\4a.a~ l ... ~~~i ç ıstan ı ı tator eder de silA.hımızı onların ellerine verir Logoft Bey, b~~ema hizmetimde bu-
~melıerl ve bitm.1a.ıu~ kMla! ' ' isek, acat:a bu diynda daha !~nç sene ya- lunmasın. Kend!sı de sıkı hir tarassut 
iMdıarebeye yabancı kalmış vilayetler- şı"billriz?... altına alınsın. l' akat kendisine, hiçbir 
ele ukeı1 yardıma kalkmak Ozere bu- •• [Bir çok uzun ve muğlak ifadeler- şey hissetirllmesin. Ve şimdiye kadar 
luamalan, Nanklnln sukutunu Çin. Ja- Japonlar, bütün Çin OfdUSUndan ziyade UÇ Çinli den sonra ... ] yapıl~n ı_nuam.ele de detfşmeslR. 
l'Dll muharebesinin bir safhası d lba- kadından daha çok korkuyorlar Deryayi mihnette mnşahede olunan l'.mrınl de vermişti. . 
nt kılabilir. 0 an birkaç bDyük dalga, bizim seflnemizi k Ferik Salt Paşa bu emri abp ta 

Japonlıır Brüksel konferansını ta- . ga•kedemez. Bizim setinemlz, nice apıdan çıkar çıkmaz, tekrar ziU çala-
nnnadıklan ve bu hukımdım bir tavas- Japonlar Çınlllere karşı sadece aı-1 Madam Şan-Key- Şek siyasi hayata nice böyle emvacı bela çiğneyip sahili rak bu sefer de, Mabeyn Başkllibt Salt 
mta yol olmadıtı için, Çinde bQyük kert bir harekete girişmiş deglllerdtr. I hu kadar kantmış olmakla beraber, son selamete vasıl olmuştur. Bizim sefine- Paşayı istemişti. 
•nfutıan olan devletlerin de vaziyet- Onların en bQyük emellerinden biri de derece şık ve zarif geylnmektedir. Bat mlzfn sahibi bOytlk ve elimize verilen Salt Paşa gelir gelmez AbcUllhamU 
lerl ~eğişmiş değildir. Bu badirede te- Çin ülkesinde milli hisleri kOrletmek k°!"and~nlıtın ve yahut yQksek devlet harita, pek doğrudur. Biz, zarı kalp- bugQn cereyan eden hAdiselert bnvük 
.. mıle acze dQşmOf olan beyaz ırkın ve siyast maksatlanna ileride bOyQlr bir daarelenntn sımsıkı kapalı bQrolarına ol- ten naşi, dalgalardan korkup ta harita bir heyecanla nakletmiş: • 
mak şarkdakl eski itibar ve hakimiyeti engel teşkil edeceğini şimdiden pek iyi d_ugu kadar, modern salonlara da kendi· mucibince hRreket etmez isek; yani, - Bu adamların yarın daha bOyQk 
artık kOkOnden sarsılmış bulunmakta- kestirdikleri Çin olgunlutunu girlletmek- sınl pek yakıttırmaktadır. dalgalara göğüs verip gitmez isek· işte n~mayfşler yaphrarak hOkOmett na. 
dlr. Oç hemşireden en bOyQğO de şlm· .. . ' kul mevkide bırak m...,-

lngllterentn, Fransanın ,.e Amerikanın tir. diki Çin Maliye nazın Kung'un kansı- olzaman k81'RYR duşnp sefinemiı:i Erkarı umu . mak ihtimalleri var. 
boyun eQmif vaziyetleri şimdiye kadar Cephede olmasa dahi, cephe geri- dır. O da kocası gibi malt ve iktisadi şlkest ederiz. mıyeye uyarak harbi kabul 
ba Qç milletin uzak şarlcta gOsterdlğj sinde ve karşılannda Oç büyOk dDşman meselelerden hoşlanmaktadır. ·Erer ma- [Gene bir takım çetrefil cnnıle ve etsek, bir tnrln.' . etmesek aleyhimizde 
çok rQçhanb nDfuzlanna alışmış olan daha görüyorlar ve bunlann üçüde ka- dam Çan-Kay-Şek slyast notalar tanzim lbarelerdQn sonra ... ] bulunanl_ann hırleşerek bir takım mü-
Çinllleft '8flrlllllfbr. Çlnlller, Japonlımn dındır: birisi şimdiki Çin ordulan Baş etmekte yekta ise madam Kng da Çinin Devle~lere farz olan şey, tebaai nasebelsizUklere kıyam etmeleri muh-
llltta ŞanghaydM, thndiye kadar • mu kumandanı Çan Kay Şekin kansı, ikin- bütçesini tanzim etmektedir. muhteuresıne adalettir. Onlan, zulOm temel... Ben hiç bir zaman harp mesu-
bd8". sayılan beynelmilel lmtiyazlan elsi Çin Cumhuriyetini kuran Sım Yat . Çin orduları Başkumandanının yen- ve cefadan himaye etmektir. Yoks~ liyeU altına girmek istemem. Fakat, bir 
llls. tanımadıklannı görDnce ha tl i Sen'in kansı, OçOncnsn de şimdiki Çin gesı, Çin Maliye nazınnm karısı, Çin ecnası muhteltreye, zlmamı hOktlmetı taraftan da her ihtimale karşı ham 
blla.lton vrtmlfbr. yre ~r Maliye nazın Kung'un karısıdır. bankası reisinin hemşiresi olan bu ka- teslim etmek değildir. Bizim diyarda, bulunalım. Yann; vnkelayı, kumandın-

lllillnınln, Amerikanın, Fransanın Bu oç kadının millt çın davumda dının, Çin tktisadiyatı Qzerinde kuvvetli bir müsavat davasıdır sürOlUyor. Ama, lan daha baz.ı selRhiyettar zevatı top-
ve diler milletlerin. Çindeki zararlan aldıklan yer, hakikaten Japonları kor- sesini yOkseltmete hakkı olduğunu da bu rnllsavat nedir? Ve hunu iddia eden layın burada hususi bir meclis aktede
Oyl g&z yumulacak gıbl detıldir. Bu dev- kutacak derecede mühimdir. F.ger yımn kabul etmek lazımdır. kimdir?.. Belli olmuyor. Bizde mUsa- Um. Meseleyi bir kere de böylece 0-
letıer muazzam sermayeler dökmüşler- obürgOn Japonya tam manasile hakim Acabn Japonlar, bu Oç •fistanlı dik- vat yoktur elemek; lslAm rahat yaşıyor rüşellm. il 
dtr ve timdi bu sermayel~rin vaziyeti ve sulh şartlarını kabul ettirecek bir tatör • On hakkından geleb~ecekler mi? da, s.alrlerl meşakkat mi çekiyor?.. Emrini verdi. . 
t~mlr kabul etmlyecek şekılde tehlikeye vaziyete lıirerse bu şartlardan biri de Tokyoda bu Oç hemşireye fistanlı dik· Ehli ıstam zenb>in oluyor da, sairleri Çok gariptir kı, bOtDn saroy halkı 
ııtmfttlr.. 1 bu Oç kadının Çin topraklanndan uzak tatOrler • denilmektedir. Şimdi mncade- taklr ve muhtaç kalıyor demek ise da tanıamlle harp lehinde idi. h'rı başta 
len ~in~Ö~°rnkİ~~ll~~~d~b~ahç;~~n ei:!: laşbnlması olacak~r. . - ~uh~~~in~eey:~~~~::eu~ed:~~~"!~~i emlrbe~. ask~rdir. Zira, bir ehli islaı~ (Kızlar ağası. Behram ata), elindeki 
gilterenln yaptığı istikrazlara karşılık Bu kadınlar k~mlerdır? yor. Juponlann karşısında fn kadın ve karyesı ıle bır hırlstiyan karyesi mua- a~~~ ~aplı abanoz bastona dayana da-
l&ıaedlmlfti. Halbuki asıl bu varidab Birincisi; bugunku Çin Cumlmriye- bir kaç Çin kolordusu va . ~ 1 b yene ve müşahede olundukta, hal ne y _ Moskof K 1 k' 
temin eden Şanghay ve Tiyençin gQm- tinin babası olan Sım Yat Sen'in karısı! lunuyor. En garibi şudu:S:.e ~:ı~nl:; gQna oldutu anlaşılır. Efendimizi~ kar ·s~~: ım. ?1~yor ki, 
11lklerl timdi Japonlann kootrolu altın- şimdi 47 yaşında bulunan bu kadın, zen- bOtnn Çin ordusundan zfyad : 

0 
fAhvall saire maltlm olmakla tar- dlmfzd edl ş. bi çıkahılsın ... EJ~n-

dad~ımklnln su . gin bir tnccann kızıdır. Çinde başladıtı kadından korkuyorlar. · e, u C sil9.ta lüzum ve hacet yoktur.] kuvvet~ ... :r A . en ya, yetmiş evliya 
kutu Japonları Çınde tahsiline Amerikada Makon kollejlnde Bu taş basma yazıların altında, · lımallah parmaklannı şöy· 

alakası olan devletlere ka~şı şimdiye ka- devam etmiştir. ZELZELE el yazısı ile ve siyah mürekkeple şu lece Moskof -~e!°leketlnc dogru uzab· 
~~ takındıtı tavırda bftsbutnn teşçi ede- 1914 Çin lhtilAlınde, (o zamanki is- kısa satırlar da göze çarpıyordu : verirse, o kafinn iki gözDnO birden 

ı r.Çinliler için mOhlm bir mesele de mile Su~g-Şlng-Lln) °!Qstakbel Çin cum- Kiği'de bazı evler yıkıldı [işbu beyanname. rızayı hAri için ~~~ erler. Hallfei Mnslimin kuvveti 
harp malzemesi tedarik edebllmelerfn- hur relsı Sım-Yat-Sen in k8ttht olmuftu. b l h ' halka tevzi edildiği ~ihi, bir nnshttsı da · . 
deki güelOktür. Çlnde hiç bir silAh fab- Tali yar olmac·ı, her lklside yakalandı· azı arı asara Uğradı Zatı hUmayunlannıt takdim edilmiştir. Dıye, söylentr,k geziyordu. 
rikasl yoktur.Hudutlardan kaçakcıbk su- lar ve Japonyaya göttırnldüler. MOstak- Ki{cıda evvelki gün şiddetli bir zelzele rerrnan ... j Harem ağa!arınıp ve cahil hende· 
rettle silAh ve cephane sokmaksa lspan- bel Çin Cumhur relst orada klttbi ile olmuştur. Zebele 22 saniye devam etmiş Muğlak fikirler ve mnbhem tehdit- gam~ etrafmı hır alay şarlatan ve zev-
yıya benzemez evlendi. Artık o zamandan ltlbaren de ye halk büyük bir heyecana düşmüştür. lerl ihtiva eden hu beyannamenin, bir zek şeyhler ve dervişler almıştı. 

Bir ucu Londrada, bir ucu Tahranda kocasının açtığı yoldan şaşmadı Koca- insanca zayiat olmamakla beraber dokuz çıban başı koparmak için tanzim edil- Bunlardan kim, dQn gece rOyasın-
lllllş kadar bQyOk ve nakıl vasıtalan sı öldDkten sonra başından bin btr tür- ev yıkılmış, yirmi bir ev hasara uİramış- dlğl Aşikar idi. Hıristiyanların aleyhin- da~ büt.nn ( Moskşf) memleketlerinin 
mefkut bir memlek~~te başarılması gay- ıo felaketler daha geçti. Rusyada, Al- tır. Zelzelenin tekerrür etmesi ihtimalini de olduğu halde, bir hırlstlyan tara- kllıselerınde, (Ezanı Muhammedi) okun· 
n mtlmkOn bir :fir ~~ndi arzularına da- manyada bir hayU dolaşb ve nihayet dllşünen halk uzun müddet evlerine gire- tından gizlice saltanat arabasına atıl· duğunu ~ö.rdQklerlnden; -

Şimdi Japo . ·ıa., ti ri 1 d Çine dOndO. Şimdi Şanghayda Fransız memi.şlerdir. Kazaya tatlı köylerde de ması ise daha ziyade dikkati çaliptl Klmısi. Gene rDysında botun Mos-
ba yumşak davranan Çın vı ~e e 11 e . on bir evin yıkıldığı anlaşılmıştır ' . . · · kof beldesini kapkara bir ctuma borü 
el albndan harekete getirmege uğraş- imtiyaz mıntakası dahilindeki kötkOnde · En ehemmıyetsız meselelerde kılı kırk yop bOtOn Moskoftann : n -
llUıktadırlar. Japonya bu suretle çinin oturmakta ve çalışmaktsd~r. Yugoslav BaşvekiJi yarmıya ahş~ış olan ~bdnlhamit uzun _ lmdat .. imdat. .. 
!lallhtetir mmtakalarında teşekkül edebi- Hemşiresi tse şimdikı ,Çin orduları M"l"" d uzun dOşOnup v~zlyetı tahlil ettikten Diye feryat elttklerinden; 
~ mahallt hükOmetlerden de istifa- Başkumandanı Çan-Kay-Şek in kansıdır. 1 ano an Uğurlandı sonra; Rus seffrı lğnatlyef tarafından Bazıları; • rene rllyda • Moskof 
elayı dtlşt\nmektedlr Bu kadın Çinin llk kadın gazetecisidir. Mllt.no 11 (A.A.)- Yugoslavya Baş- lstanbulda büyük mikyasta fırıldaklar Kralının çınl çıplak bir h 

Gortıtoyorkl, u~ak şark muharebe· Kocasının sOyleyeceğt nutuktan o hazır· vekili Stoyadinovtç ve retıkası bugün is- çevrildiğine .. hatta, vükelAdan ~azılan- bek taşına oturarak buram ~~r:~ı~er~ö: 
~ bentıı neticeye varmaktı1n çok uzak- tar ecnebi devletlere verilecek notala· tasyonda Kont Clano ~ İtayla Propaıan- nın bile - bilerek veya bllmıyerek - ditinden; e 
•, DiPLOMAT nn' mosveddelerini o yazar. da Nuın tarafından uturıanmıtlardır. bu entrikalara alet edtldiglne hOkmet· '4rk4_sıvar) 
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~ra dairesinden : 

Cinsi Mevkii J)öuOm O füymeli 

Tarın Değirmenyolu 2 25 

•• Yukarı Sanıs (i 75 

Hududu 

Doğu ve kuzeyi Ali Hoca tarlaları, 
kıblesi Tankoç tarlası, batısı yol. 
Doğusu mer'a, batısı ark, kuzeyi 
Kotanağa, kıt.lesi Mollahoca tar
laları. 

1 
EGLENCE 

ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

~l-1- - -1-l~;m, __ -1-- _, _ -ı---
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" 
Iğdasor v~ Sazyolu 3 40 Doğusu ve kuzeyi Slinnetçi tar ! -: m ıcı= =.ıııııı = -:::: 

7 - ·- ----ı---~ -
.. Elvende l!lezbekde 3 

,. Olukbaşı 6 

" 
Ağalık 2 

" 
Kırnçda 5 

40 

80 

5 

lası, batısı ve kıblesi yol. 
Doğusu yol, batısı Osman, kıblesi 
l(lz Kdmil, kuzeyi İbrahim Çavuş 
tarlaları. 

--. -ıli-ı-,---- -: --- -~,-- ~ı~ -
Doğusu yol, batısı İshak, kuzeyi 10 -dıBm'-ı- ı- -ı 
Yüzt•ışı Oğulları, kıblesi Tanhaş 

tarlaları. 

Doğusu ve batısı bayır, kıblesi 
Hüseyin Çavu.ş, kuzeyi Kurban 

Soldan sağa : 
1 - BüyUklük,· Doğuda bir dağ, 2 -

tarlaları. Ziyan, uzun bina, 3 - Yapmak, susuz, 

50 Doğusu ark batısı Hüseyin ç 4 - Subay, ışık verir, 5 - Ayı yuvası, 

t"rlası e ' , k bl . k avu.ş lrandu bir vilAyet, 6 - ÔpücUk, eser, 7 -
.. v mer a ı csı ve uzeyi . H'' . ' Son nefes, kapan, 8 - Çivıde duruyor, 

. useyın Çavuş ve Kurbandan 9 - Katiyen, Hayret edatı, iskambilde bir 
Ibrahim veresesi Fitnct tarlaları. kt\ğıt, ıo _ Hacim, muvarakat, 

Erzurumda Dat.-:ı.ğ Köseoğlu Mehmede 380 liraya borçlu İnebolu Müstantıkı Yukarıdtm aşa(ftya : 
Feridun ve kardeşi Feyruz ve anası Peykerm Oltuzu köyünde yukarıda hudut ve 1 - Erzurum civarında bir kale, dn-
~vsafı salresi yazılı tarlaları bu Mrç it'!n arttırma ile satılıyor. Arttırma şartnamesi man pisliği, 2 - Vakıt, içten değil, 3 -
ıl nın ertesi gilnünclen itibaren herke!'> tarafından açık olarak görülebilecektir. Bu Bir kavim, alfabede bir harf, nota, 4 -
gayri menkuller üzerinde bir günr. hal~l=ırı ve masarife dair iddiaları olanların uıı.n- Melt\nkoli, 5 - Nefer, koyımun başile vu
dan itibaren yirmi gün içerisinde evrnkı miist~telerile lem. Dairesine müracaatıan ruşu. (i - Bolluk ,7 - Ateı;ten kendini ka}
I~zımdır. Aksı halde hakları tapu sicillertle sabit olmadıkça payldşmadnn hariç betmektik, F.serlor, 8-Korkutmağa yarar, 
bııa~ılacakları ve satışın 11/2. kt!.nun 938 salı günü saat 14 ten 15 e kadar yapı- 9 - 1\.atlyen, Karadenizli, 10 - Fazlalık 
lncagı ve tahmin edilen kıymetin °"o 75 ini bulmadığı surette satışın tesadüf ·r d d ı .,,·ı 
ettiği 27 2. kA.n. 938 perşembe günu saat 14 ten 15 e kadar Erzurum İcra Dairesin- ı a e e er, uzun < e6ı . 
de yapılacağı ve mü.şterllen % yedi buçuk kuruş teminat paraslle İcra Dairesine 
müracaatları ildn olunur. · 

1 
.., 

DOGUDA 
İ L K ÇİNKOÖRAFANE 
Matbaamız yeni bir çinkoğraf ane tesis etmek 

üzere bulunuyor. Bundan sonra her türlü kılişe
lerinizi, ınektup ve fatura başlıklarınızı, çinko 
veya kauçuk üzerine ınühürJerini bize sipariş 
edebilirsiniz. 

• 
Artık Istanbula sipariş 
vermeğe ihtiyaç yoktur 

Mecmua, Kitap, Broşür, ~1eınento ve saire için 
yaptırmak ihtiyacında bulunduğunuz kıJişeleri si
zi her suretle memnun edecek bir şekilde imal 
edebiliriz. 

ı··· ADEMİ İKTİDAR ···a 
• VE BEL GEVŞEKLİÖİNE KARŞI • • • i Hormobin ! 
1 Tabletleri, Her eczanede arayınız. (Posta kutusu) 1255 Hormobin 1 
•••••••• GALATA lSTANBUL •••••••• 

ŞANGHAYDA 
Geçit resminde ·çıkan 

kanlı hadiseler 
( Üstyam 1. incide) 

Nihayet bir binadaıı da .Japon kı

ttıalına doğru ateş edildi, fukat kimseye 
bir şey olmadı. 

Artık · beynelmilel imtiyaz mıntab.
sında heyecan son dereceyi bulmuştu. 
Bunun üzerine Japonlerrkıteatının geçtiği 

mahledeki bUtün sivilleri dışanya çı
çıkardılar. Sokak ağızlarına mitraliyoz
lar koydular, sUngülü devriyeler cıkar
dılar. 

Japonlann bu geçit resmini yap-
maktan ~maksatları, beynelmilel mınta

takada bulunan Çinlilere Japon ordusu
nun kuvvet ve kudretini göstermek ve 
ayni zamandada uzak şarkta tngltere
nin, Amerikanın aczini ortaya koymak
tan ibareli ... 

lstanbnlda takas ve altın 
kaçakçılığı 

İstanbul 12 (Hususi Muhabirimizden)
Bazı mUstemiekelerle yarı mlistakil ıneın
ltketlere gör.derilen eşyanın takas mua
melelerinde yolsuzluklar yapıldığı ihbar 
edilmiştir. , 

Aynca altın kaçakçılığı yapılmış ol
duğu da söylenmektedir. 

Şehir kulübü açılıyor 
Millet Bahçesi içindeki belediyeye alt 

bina spor bölgesi olarak tutulmu.ştur. Mü
kemmel t.ir surette tefriş edileek, içerisi
ne radyo konocak ve bir kiltüpane yapıla
cak olan bina şimdillk Erzurum şehir ku
lübü vazifesini görecektir. Kucağında 

hem şehrin münevverlerini, hem de spor
cu gençleri toplıyacak olan bu yeni bina 
Erzurumun büyük bir ihtiyacını karşılıya
caktır. Ayni binanın bahçesinde t.~ton sa
ha bir müddet sonra buz üzerinde paten 
yapılmasına müsait bir şekilde hazırlan
mış ve bu suretle tatil günlerini temiz ve 
eğlenceli bir muhitte geçmesi temin edil
m~ olacaktır. 
o 

KUMBARA 
1e 10 

Verir 
Kumbarası olan hic bir , 

zaman darlık yüzü 
,. 

gormez 

ZİRAAT BAN KASI 
Kumbaralarından bir tane ahnız 

Çocuğunuza hediye edeceğiniz bir kumbara ile oun hem tasarrufa
1 

alıştırmış, hem de istikbalini şim~iden düşünmesine 
yardım etmiş olursunuz 

-···························-' ~ !ELBİSE ve KUMAŞ1 

1 M ERAKLILARINA MÜJDE 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • 

Türkiyenin en iyi iş yapan Şarkın en 
terzihane ve kumaş mağaza 

BEYO~ 
Terziha ... ---.ur.r-.. ' 

Şükrü ve Ömer An kardeşler 
Tuhafiyecinin, Bezzazın, Hırdavatçının kumaş satması 

Bakkalın saat satmasına benzer . 

lngilterede ve ita/yada meşhur kumaş mensucat f abrikalarznın 
desen mütehassısı terzilerdir. 

Terzihanemiz her zaman olduğu gibi bu sene de fevkalade 
fedakarlıklarla modern desen ve çeşit BAY AN ve BAY 

Kostümlük, Mantoluk ve Paltoluk kumaşlarını 
şapka ve yaka kürklerini yüksek takdirlerinize aı zecliyor • 

Şık olabilmek bu terzihanenin kumaşına, zarif 
olabilmek ise yüksek san'ahna bağlıdır. 

\ 
-···························-

Sahip ve Başmuharriri: 

Cihat n.\BA~ 

\ Umum neşriyatı idare eden: Yazı işle 

MUdQrQ : Bahadır DÜLGER 

Basıldığı yer: D O ô U Basıme\11 

-- - ----

YtlZlln: Fı tuH'iS 

L_.._______ 1\•fl'il~a Xo. s -------- 1 -

idim. Seyirciler lot Falken için ca.n vere- dızını karşıma çıkarınca, biraz onunla nımışlardı, herkes ona Htlfat ıetmeğe 
cek derecede heyecanlı idiler. Beni gör- meşgul olmak la.zım geldiğini anlamıştım. lamışlardı. 
rnemiştl. Fabrikamın Berllndeki acentesi Val- Bar sahibi lot Falken'den bir d 

- Neredeydin? dedi, ben de seni git-, !iyen Şmid imiş. Biraz dolgunca etli sarı-
tln zannediyordum. ~ın bir gellç kadınla flört yapıyordu. Ya 

lot Falken bizi göz hapsine almış gi- nındaki kadın: • 
biydi. Gözlerini hafifçe k~pamıştı, dudak-! - Yok canım! -dedi, bu kızı haklka-
lannda t,1r gurur ve lstıhfaf tebessümü j ten o kadar güzel mi t.uluyorsunuz? 
vardı. Julyanayı bu tebessümün farkına * * * 
varmasın diye oradan çekip götllrdlim. lot Falken sarışın, levend, IA.stik gibi 
Balo salonuna geçtik. ·:Ucutlu bir kadındı. Biraz da Marlen Dit-

Orkestra bir tango çalıyordu. Seyir- rih'e benziyordu. Bu tip kadınlara Alman
cilerin arasından geçerek. önde Julyana, yada çok tesadüf edilir. 
arkada ben dans sahasına çıktık. lot Falken'Jn her huydan ve her soy-

0 sırada arkamdan birinin şöyle söy- da,n ı::,ır erkeğin mutlaka hoşuna gidecek 
lendiğini işittim: bir tarafı vardı. Onunla ayni sofrada bir 

- Şu güzel kızı görüyor musun? İşte saat oturanlar için, genç dansözün büyü-
Matmazel Van Rom odur. süne kapılmamak mümkün değildi. 

Başım_ı ~evirdim. Meğer obu sözU söy- Bir akşam Berlinde vıntergarden'de 

Oyunu bitirdikten sonra' locasına gi- ter de beni bu kadınla tanıştırmak için oynamasını rica ettı. Dansöz kade 
derken, perdecllerden biri kazaen kendisi- elinden geleni yapmıştı. Bir defa nıüesse- kaldırdı, fakat aramıZda bulunanla 
ne çarpmıştı. o zaman dansöz, güzel du- senin müdürünü tanıyordu. Bu sebeple da- Klayn haşin bir tavırla: 
daklarından en kaba küfürleri savurdu,' ha dansozU ilk alkışladığım gece, hep t~r- - Dansetmiyeceksin, dedi, muka 
derhal rejisörü çağırdı ve kendisine çar- li* bir masada toplanmamız temin edil- ne göre dansedemezsin. 
pan adamın kovulmasını istedi. miştl. Genç kadın: 

Bu hAdiseden bir kaç dakika sonra 
genç kadına, her tarafı prestişk~rlarının 
gönderdikleri çiçeklerle dolu olan locasına 
girdiğim zaman dedim ki: 

- Doğrusu, sizin kadar hiç bir dan
söz bu k11-dar muvaffak olmuş değlldir. 

Genç kadın: 
- Ne yapayım? dedi, kendimi o ka

dar san'atıma veriyorum ki ... Fakat bu 
perestişkA.rlarımı yok mu? Bir gün beni öl
dürecekler. 

vazifem Alman istihbarat t.urosunun 
Marsilyadaki siloları zehirlemeğe memur 
ettiği adamı bulmaktı. 

TesadUf Vlnterıaröen'in bu &Uzel yıl-

Gizli bir barda dört kişi idik. Bu ba- - Zaten ben de dnnsedecek de 
rın zabitlerden, sivillerden, kUçUk aktris- ki... dedi. 
terden mürekkep müşterileri vardı. Rey- Patron, dansözün sıhhatine k.ade 
mis şampanyası su gibi akıyordu. kaldırdı. Ayni zamanda da diğer ın 

Valter: lardaki müşterlier ayağa kalktılar ve 
- Bu şampanya burada o kadar ucu- dehlerini artiste doğru kaldırdılar. 

za maloluyor ki. .. dedi. alkıtşır koptu. O zaman Falken: 
lot Falken güldü, kadehini yakaladı- - Anlaşıldı, dedi: bir şarkı söY-..1 

ğı gibi yuvarladı. Boş kalan kadehi tek- yim. Artık o kadarcık -da hakkım Yat"' 
rar doldurdum. Klayn -dişlerini glCırdattı: 

İçiyorduk. - Kahbel dedi. 
Vlntergarden müdürü de yanımızda l<ulağına doğru iğildim: 

idi. Bir aralkı yavaşça kulağıma dansözü - Affedersiniz, dedim, Fru!ayn 
kasdederek dedi ki: ken'i dinlemek zevkinden elt~tte 

- Çok içirtmeseniz iyi olur. mahrum etmek istemezsiniz. 
Fakat t,arda bulunanlar dansözü ta- (Arkat1ı var) 


