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Birinci Kanun 1937 
SA\"I : t~ GAZETE 

tDARE YBRl: 
Er:1m·mu fiölhaşı Ho(iıı İ•lnrt•lum••sl 

Pazartesiden maada her gnn çıkar 

Snyısı Jwr yf'rcl•• :i kurnt-tm· 

Bası lmn~·an yazılar geri \'erilmez 

1 TANBULDA BİR DEDİKODU 1 Parti Grubunda toplantı 
Ankara. 14 ( 1\. A.) - Cumhuriyet Hıılk Partisi Bugnıı Trabzon 

1 Otobüs ruhsatiyelerinde 
karışıklıklar varmış 

saylavı Bay Hn~anm lutşkanh~ıncla toplanmıştır. Geçen toplantıda Manisa 

1 
~ayln\'ı Refik Gülçenini snallnine cevahen muhtelif hatiplerin izahatı 
dinlenmiş ve hunu müteakip Kflltür Bakanı !'nffet Ankanın nıutalaası da 

~d~i~n~le~n~e~re~k~c~e~ls~ey~e~n~ih~a~\~,e~t-v_e~r_H_m_i~şt_ır_. _________________________ ___ 
Verin eninine 
gayet şu bir 
yığın beşerin ... 

M ed,nı olmanın en bariz vasfı mUte- ı "Tan,, Başmuharririnin bir iddiasından 
sanıt olmaktır. Bu sözler şehrimiz- d b .. 

e kurulmuş olan Yoksullar Kurumunun 1 sonra, Valinin ver ig\J i ceva uzerine 

Suriye - Fransız münase
batı gittikçe gerginleşiyor 

aaMyete geçeceği bir anda söyleniyordu .. 

Devlet ~kllAtı, merhametli vatan- Ortaya yeni bir mesele çıktı 
aşların da yardımlle, hakikaten takdire 1 Suriyede ayrılık cereyanları kuvvetleniyor, 

Cezireliler muhtariyet istiyorlar 
eter ~timaı bir yardım jlavasının içine . 
nyor. Bu itibarla bu hareketin müte- 1 Istanbul 15 (Hususi) - Son zamanlara j Valinin cevabından sonra da dişçi 
t~l.slerlni ne kadar tebrik etsek azdır. I kadar lstanbulda, tramvay güzergılhında Avni Bayer ortaya çıkmış, Ahmet Emine 

İçtimaı yardım taazzuvları itiraf et- 1 'otobUslerin yolcu tasımalarına müsaade otobüs ruhsatıyesi almak için bin lira 
illet ~mdır ki, bizde diğer milletlere edllmiyor, ve halk da tramvaylarda, bil- komisyon verdiğini söylemiştir. Bunu ay- Ankara, l5 <Hususi) _ Süriy•· Fran- ı polis ve jandarma arasında geçenlerde 

zo.ran daha geridir. Buglin Avrupada ve hassa sabah ve akşamları büyük eziyet- ni zamanda Ahmet Emine, parasını iade sız ınünasehatı har gl\n biraz daha ger· v~kn!' ~e~~n k~nlı .ç~r~ışmada dört kişi· 
Amerikanın muhtelif yerlerinde, hapisha- lere katlanmak mecburiyetinde kalıyordu. etmesi için kAtlbiadll vasıtasile bir de ginleşmekteclir. Cezirenin de Fransız me· ı nın olduğu. ikı kışının de yaralandıtı 
neden çıkmış ve ıslahıhal etmiş insanları, 1 Son zamanlarda halkın lehine olarak protesto çekmiştir. Bu protestonun t .tr murlarinın himayesi altında ınuhtarıyete anlaşılmıştır. 
tekrar fena hallere düşürmemek için mü- bu karar değiştirildi, ve tJ.lhnssa kalaba- sureti de Valiye verilmiştir. ~ kavüşması için• hazırlıklar yapılmaktadır. . 
teaddlt cemiyetler kurmuşlardır. lık hatlarda yeni otobüs seferleri 1hda~ Ahmet Emin gazetesindP ''Tezvir ve H 1 t b"ld .. ld'JY' ö s- . St•c·lml klıult•r itlnrt• c~lt·t•f>k'! 

Almanyada her pazar günU, bizim edildi. a epe en ı ırı ı6 ıne g re urıye- · 
iftira .. başlığı altında yazdığı bir. yazıda yi parçalamak cereyanları aid aide art- lstanbul. 15 (Hususi) - Fransıı. de· 

ayramlarda tevzi edilen rozetler gibi ro- Işte bu otobüs ruhsatiyesi meselesi h 6 6 

I. t b ld T kendisinin Avni Ba!er namında bır şa sı maktadır. Kabı"ne tutunaı11az b'ır hale a"'l- legesi Garo lntihabafı istediJYi aıbi idtl· reUer datıtılmaktadır. Dünyanın hemen s an u a " an.. gazetesi Başmuharriri _ 6..: A • 
her yerinde yardım cemiyetleri büyük iş- Ahmet Emin ile Vail ve diş~i Avni Bayer .lrnt'iyyen tanımadıgını ifade etmekte ve miştdir. re etmek için bir sürü dalavereler çe· 
ıer görmekte, ve sızlayan insan kalble- arasında mühim l'.'r münakaşanın açıl- lıütün bunların dkendiibaleythinlde :asni e~.ıı- ı ,;\( llstslt si hnzn·lnnnor virmektedir. Bu meyanda Türk düıman-

m!ş birer iftira an are o u"'unu soy- . · . . k · · 1 · 
·--

1u acılarını durdurmak, kanayan ya- masına sebep olmuştur. Ahmet Emin ıemektedir. Ahmet Emin ayni zamanda lstanbul, 15 (Hususi) - (Saucak da nı ış başına getırme ıçin clınden re enı 
nı n~ ... ·•.rmek ic;in geceyi gUndiıze kat- Yalman, gazetesinde bu ruhsatiyeler veri- mahkemeve de miıracaat edeceğini sBy- beklenen af kararı nihayet ilan edilmiş· yapmaktadır. 
aradeniz 'Ilı. lırken hususi menfaatlerin gözetildiğini · t' L' t h ı k d 

\11., !emektedir. ır. ıs e a2.1r anına ta ır. Fı·:uunz lm~\t•kill spfirlml1.i 
' ve va~iyette, a '"i d ·- t> . Heri sürmüş, Vali Muhittin Ustündağ 

enizlerde"': n,C ıg~r t ~ ~u- Ahmet Emine cevap verdikten sonra da HAdlse İstanbulda ttiyük al~ka uyan- .\nlnk~nclnki c.:nrıııı:-nuuln lmhul ••UI 
• hata yürlı em ~e 

1 
~~ğ a;ı 

1 

h~dise meraklı bir safhaya girmiştir. dırmıştır. tlfwl kişi ölmlit' Paris, 15 (A.A) - Fransız Başvekili 
· ve yine WP udu d~: a İstanbul. 15 (Hususi) - Antakya da Şotan bu sabah Türkiye Büyük elçi$i Su-

••b'S;-ı~r :'m~a:::~tırab~~~ Transit yolunda ahnan tetbirler milli Arap zümresine mensup olanlarla .at Davazı kabul etmiştir . 
....,. da kU;aı· ve 

lliı&tJ.JLtvoah ea;:.,Pe 
"adeni-. 

~wn·'~~~~cel 
Jçttmat tesaı, ~ · •~r:"füakı 
~l 'lfıt ele tok de·'ta. *Mf rJer .JAl)ar 

"ka:m....._ .endlte duymayan blr ın
aan c;ot daha aı hotkAm olur ve bir gün 
"9ÜP te himaye &öreceğine emin olursa, 
~dl katntuna lnaafsızca çekilmek lü
zumunu hlaaetmez. 

lnurum ve Dolu YOksullann miktar ı 
1'1baı1le fazla oldutu bir yerdir. Ek.serisi, 
memleket için c;arpışuken bu hale gel
mt.şlerdlr, diğerleri o çarpışanların aciz 
kalmış evlttları, karılarıdır. 

Türk civanmerUiği, yoksul insanların \ 
haysiyetlerinden fedakı\rlık ederek dilen
melerine daha fazla milsande ctmiyccek
tır Kendi vatandaf}arımızın izzet r.ef in · 
korumat ta biztm vazifemizdir. Eğ r me
deni isek, eter vatandaş isek, ve ee·"r 
JOUullann, biçarelerin ıztırablarının bir 
Rlln olup ta bizim de t 'lşımıza gelebile
cettnı tahmin edersek . . 

Sctllnal teaantttle vatandaşlık vazi
femlıl yapalım. 

Yaptıtımızı harice misal olarak gös
terelim. Te•Vlk edelim, böyle müecsesele
rın vtllyetlerden kazalara ve nahiyelere 
kadar yayıldıtını tı'Örelim ve artık bir yı
tın bf•erln enlninlne nihayet verelim. 

Cihad BABAN 

Kavga kesiliyor 
A'man -Çekoslovak 
gazeteleri anlaştılar 
Praı 14, ( A. A.) - Alman. Çeko•

lovak matbuat anlıışınnsı imza edllıni~ · 
tir. Bu anlaşnullctra tcöre iki hllkOmel 
ııı ~tbuatı dostane surette neşriyat yapı 
c:tklar Vl hl\cumlarılan kaıçınacaklardıı. 

Beyoğ1unda bir ev yıkıldı 
lstanbOI l!l (Hususi) - Dün tepf' 

lıotında Kt\lhni ııokağındo eski bir e' 
ıkılmıştır. Kıtza ham ~ttvıışturulm~

tur. Ancak bir kişi yıualımmı;-tır. 

Yllbaşı balosu 
...... Sf"llf' oldll!İU ulhi, im 

At•n,• de )alhn~ı 0"('.(•sl Kızıla~ 
c.• •nl)t-tl mt'nfıulliıt • hıi~ iik hh· 
:-aıo \'~• llf't•Pktir. Hu ~·dili h'•-
""''" dlti r \ıllura ımztu·nn 
~~ Uilzt-1 \'t." ;•tilt•nc·ı•li olnuıs· 

....... 'lSI\ ,, ....... c dllt•t•t•ktil'. 

-

Tr:msil yolwıdıı, im kış miin:ıkalıi1111 dumwma . .:1111 lemin etmek için, clnhn 
mıeli ııe teknik /et/birler almmış lmlummıkladır. Yukımki retıim ekipleri kıw
ıetlemlirilmiı olan >'ol Bakımeolerimlen birini güsterniektedir. 

FIKRA: 

Sokağa dair ... 

Geçmiş bir macera: 1 

SAHTE PREIS 
-------------------------------------- Yazan : T. U. ...-. 
iskele komiseri Salamon 
Ef. telefonla haber verdi: 

Şehzade Şehabeddin Ef. Hz., hususi katipleri 
Selim Ef'. ile Selaniğı teşrif' buyurmuşlar ... 

Meşrutiyeti müteakip aylarca devam Bu habere verecek cevabım yoktu. 
eden cu~u huruş, Selanik şehrini Şehzadenin gelişi, gidişi de umurumda de

bir düğün evine çevirmişti. Padişahlar ğildi. Hele istirahatları veya rahatsızlık
idaresinin bitmez tükenmez zulmünden hi· ları, bir saniye bile fikrimi işgal etrnemi•
zar olan millet, Abdülhamit devrinde ti. Sessiz mikrofonu kapadım. 
memleketin, bilhassa Rumelinin hercümer- Vali Daniş bey pek babacan, temiz 
ciye doğru yol aldığı görülünce büsbütün kalpli, oldukça saf bir zattı. Selinik gibi 
meftur olmuştu. Rumeli ufuklarını kap mühim bir yerele, Makedonya merkeıinde 
kara bulutlar kaplamış, Makedonyada dö- nasıl valilik ettiğine zaten kendisi de p 
külen kanlar artık cana tak demişti. Kan. şup duruyordu. Amavutluta hoş görün
dan1 yanğından, ateşten başka bir şey duy- mek için, ittihat ve Terakki baht alisi Da· 

Altı ayda on iki 
milyon fazla 
Aııkura, 15 (Hıısu~n - Devlet 

vari,tatında uıatısth ve memnuniyete 
deaer bir artımı gOrnlmektecUr. 
X,nl vergiler konmaltığı halde blıt 
sedenln ilk ttlh ııyındaki vttrid~t 
geçen seneye nazaran 12 ınil~·on 
lira bir fıtzlalık gü."termektedir. 

Tuhaf dlyebileeeğim blr itiyat se\·klle mayan halk, yeis ve füturun son demine nişi Selanikte vali tutmakla göya dahili 
ev ile sokatı birbirine ud lkl mefhum (ibi gelmişti. Bu acı ve iztıraplı gnnlcrin bit· bir siyaset yapıyordu. Devlet işlerine ve 
tellkkl ederiz. Evi ne kadar seversek, tiğlni, vatan ve milletin kurtulduğnu ıniij· hele Makedonya da\·asına aklı ermeyordu. 
sollall 0 kadar terıll ederts. dPleyen idaıe değ'işikliğ'i - MEŞRUTİ - Onun için, her gün öğle yemetine beni 

Gösümisde ev kadını ••fanı hürmet, Y ET ·bir aralık herkesin yüzünü güldür- dave t eder, ortalıkta cereyan eden işlf"r
sokak kadına döiülmeie, söiülmeie layık mOştü. Papaslar Hocalarla öpüştü. Bal- den haberdar olmak isterdi. 

Oltuda bir dağ 
kaymak üzere .. 

Nügürcük köyünün bir 
kısmının boşaltıhnasına 

lüzum hasıl oldu 
Geçen senenin süretıı yağmurlar 

üzünden Oltunun Pitkin nahiyesine bat· 
ı Nügürcük köyünün blr mahallesi dağ
ıan ayrılmış ve heyetin tehlikesi göster
mişti. 150 bin metre murabt:ılık bir me· 
·ahada olan bu arazi parçasının Dumlc 
çayına akması ve bu yüzden büylik bit 
CelAkete sebep olması ihtimali mevcut tdl 
Bu vaziyet karşısında icap eden tedbirleı 
!.lınmış ve hidise alAkadar mlihendlslere 
.etkik ettirilmiştir. Bu incelemeler ne· 
,icesinde mevzuu bahis mahalleniıl mu
ınkkak t,'l.şka bir yere nakledilmesi lAzım 
•eldiği anlaşılmıştır. Bu husus vUAyetçe 
Sıhhat ve İçtimaı Muavenet Veklletint 

;azıımıttır. 

bir mahliiktur. Ev çocutu temiz ahllklı, kanlardttn inen binbir millete mensup, bin Bir gfın; yemek yedikten sonra vila
dürüst tablatll ve temlsdir. Sokak çocuiu bir çeşit eşkiya Selanik çarşılarında, bah· yele ait resmi işleri anlatııken iskele ko
dalma fenalık yapmata müsait ruht!l, çelerinde sarmaştı, barıştı. Bundan sonra miseri Salomondan uldttım haberi alelade 
pis, lirenç ve cemiyetin başma beli ol- tehlike kalmadı diye etrafa neşeler sttçıl- bir şekilde söyle~ince, cüssece büyük 
mata istidatlı bir yaradılaştır. dı; Cünbüşler kuruldu. Memleket haricin- olan bu adam kendine mahsus bir asabi-

Halbukl cemiyet ilerledikçe ev ile so- den, dahilinden vapurlarla, trenlerle ziya· yetle biı denbire ayağa kalkarak: 
kak arasmdakl bu farklar yava.ş yavaş retciler, misafirler gelip gitti. Devamlı bir - Aanladıın, anladım. Şehzade Tevfik 
dllnmete bqlamlftır. Mütera~i cemiyet- bayram; arkası gelmeyen sürur içinde kos efendi hazretlerinin mahdumu mükerrenı· 
!erde sokak kadını, sokak çocuru diye bir koca Selanik çalkandı durdu. leri Şehabettin efendi ... 
ımf kalmamıştır. Ve cemiyet halinde işte bu sırada Selıinikte bir sahte Yemek masasını bırakarak vilayet 

'1ledenllliin bir vasfı da budur. prens türedi. Ben, o zaman Selanik mer- odasında dolaşmağa başladı. Kendi ken-
Blsde hemen bitün şehirlerde hlli k ka dine muttasıl söyleni"·ordu: kez ayma mı, ayni :;-:amanda da polis .ı 

•okak ve ev farla mevcuttur. Evini çiçek _ Tevfik efendi hazretleri, Hanedanı müdnrü bulunuyordum.Priştineli Daniş bey 
pbi tertemla tatmak hevesini duyan her :..11• osınaıt içinde en liberal bir zattır. FJ. 

)clanik Valisi idi. " 
kadın pis bir leien suyu sokaia ~alt- kiri ahrarane ile mütchalliktir. Hele Şark 
maktan çekinmez, ayaklarım temlaleme- ~·h:ıacl" ~ulmlwltlıt Eft•ndl ve Garp musikisinde blhemtadır. Kendi-
den evlerine (irmlJen bir çok kimseler sine ne kadar hürmetim var. 
t n ıı. le .ıı.-ıı..arar t k-ılar ·· ü Bir sabah, iskele polis komisert Sa· e eae ree m...... a ı -.. ı on ne O sırada bana döndü. 
vıinaakta bir mahzur ıörmnler. lamon efendi, telefonla başı kuyruQ'u ol-

.nayan şu kısa malünıatı verdi: - Şahabettin efendi hauetlerini gör-
Sonra yasam: Belediye bakmıyor, dün mü? 

tanzifat amelesi yetifmiyor, para az reli- - Elendim şehzade Şebabettin Elendi 
yor. diye. hazretleri, hususi katibi Selim efendile va- - Hayır, cevabıma karşı: 

Blras hakperest olalım: Evveli evle purdan çıktılar. Kendilerini hürmetle se- - Ben kendilerini beş altı yaşında 
'1okatın birbirinden farklı olmadığına tak- lamladım. Bizzat Splandit oteline kadar iken tanının. Yüzünde benleri var. Çok 
dlr edecek bir seviyeye ıelmemb llzım. ıötürdnm. lstirahatlarını temin ettim. Me- afacan bir çocukhır. 

J1nhadır J){'Lfa~n rak buyurmayınız. (AltlMrafı 4 QnciJde) 



DO G U 16 Birinci KAııun 1937 

DOGUNUN DERTLERİ 

Doğudan Haberler ----------------------------
Muallim ihtiyacına karŞI 

Zahire hali için bina 
kiralalandı 

Zahiı·e a1 ışvc~ı·i~i bugtinkii 
dağınık lıu'inden 

ku l't:trı laeak 
Ko111Trn e ı 1 h•:;;iııdf' VC' Nafi ıyıt alt 

f.!·,ırnjııı tıiti~iğiıtd«' 2 ı d!lk:lııı ihtiv 
t'dt•ıı h0yl1k bin. ı M ı:ı ı,rh ·i ll:Hıı iyı· 

tımırındını lklPdi~'"Y" kirul ııııııı~tır. Cıl!· 
rt·ıııli,ı:tlıııi;.<' ı,rüı·e, lııı l:iıı .; z ılıire h ıli 
ıal ll'lık h ul:aııılae ık ır. ~e>tıı iıııiz !Pki b:i
llin zahire 11lı':' vni~i lııı lıiııııılıı· ııf'r· 
küz ı·tıirllec·t k. z.ıtıire in<·: ırl.ı.ıı hıır,ıda 

h.ılunıır. ıklır. Bu !-.tıretle ı ılıire ıılı~ ,., •. 
ı·i::ıi lJ 11uııı · n d 1(!.111ktıl{ındım kıırııılıt 

{' 1k \'t• lı ı te~f'bbü~ ~ehr1uılzlle bir zıı· 

Jıiı~ b 11·.; ısı açıl 1111 ı lı ıs Hurıd ı ili< ıı ı

ıııı· lı-ı;;kil eclerrktir. 

:\1 , . ~ 

Muş nıeklup('tı8U nezfi 
dirnağiden öldü 

Mu'l Mektupçusu 1 lü~e}İıı B:ıltar.•, 
ail ~-;inin Diy ırb.:kird.: bulunnı ı ı ıııüna· 

s ·b!lilc b ırada yıılıııız btı'u11uy0rdu. Bay· 
ram ge.:t>si vil:ıyd v~ adliy~ Prkanı ile 
birlik dl' evd(• Ağır ce:rn rei .. iniıı tertip 
t•lliğ" z;yafellc bulunuyordu. 

Meclis gece yıırısı dağılııılş, herkes· 
1.-n svnra çıkan ııuktııp.;11 ~vin köşesini l 
döne~k,.n, lıirden bire yıkılıııış ve ııe1.Tii 

dinıağidert olnıüştiir. Düşdüğü yer ış. k 
1 

Soruyoruuz ? 
Erzurum ıııerke~iııdı•kl ilk ıııPk· 

teplenıe ~fiti<l ~·oc,ık okuınııkladır. 

Gcrt•ıı scıw yaptın! ııı bir ıııııııycııc 

ııetiU(' . .;iııde lııııı lnrdıııı °ıo Hl z111ıuıı 
tr,ılıoıııa ııılHıte\i\ olılu~u l{iiı·nlıııl\ş· 

tür Ço<'uklıır arn~ında bu neviden 
dahıı ııc gibi hıı:-tnlıklıınıı mevcut 
olıtuğu lıiliıııneıııekteılir. Çnııkl'ı ilk 
ıııektPp tıılelıeleriııiıı sıtılıııtlıınııı 

kııııtr ıl ve ııııl.m nı ııayerıf' t•cleeek 
ve lwı· tııLhP i~·iıı bir sılılıııt sitili 
tııllle.ık hlr doktor yol\llll'. BııgUıı 

lıu \'ıızit't: kısmen ve ha, hi ol ır.ıl~ 
Belediye ~'(' llllkuıııt!! lıılıiplt:ri tıırn· 

iıııdun lf.ı cdilıııPklı~ ıtir. 1 lallıııki di· 
~ı·r vilılyt•tlerde. ilk llll'kkpleı'in sn~ 
<le d.ıkloıforı tlt·~il , o doktorlıırı lt'f· 
ti~ Pıleıı ·ıhh.ıl ıııliictti~INI bile \ar
dır. 

\'ilılyeli ııı izin bu <ı ksi!-lij i ı.>cıı<' • 
!erde lıeri sezilmiş ve ılk mektep 
luletıelerlııiıı ·ıhlıal koııtrolurıu y.ı 

p en'< lıiı' doktor tulıc;;isntıı ııı kıı' ıu:n 

gen•k :ılılıııt \'B gerek knıtıır clirek· 
türlnkleri.Jarnfırı<lıın lJııııııııi ınedi ~c 
teklif etlilmi,.tir. Fulrnt IJll teklif ne· 
deıı:-e lıir kıır seııcdt·n beri Uııııı ıııi 

ıııedi.., tıırnl'ıııdıııı kalıııle şuyan gö
rlllııımııi ~tir. 

llııuııııi ııwcli..; uzıılıırınııı lııı lııı
su~t.ı ne dllşllııılllklerlııi bilıııiyorıız. 

l<'tıkııl İİ\' lıiııe y<tkııı v.ıtıın edadı· 

nın uftık lıir l<th ·is11t verHıııeıııe:-:1 
yliLUııdeıı sıhhi konlroldıııı ıııulınıııı 

bmıkılurnsıııı <loğru lııılıııııclık. l lıtklı 
ıleğ"ıl ııı iyiz:' 

bif yol olmadığı için c~nazesi sabaha i ---
kadar bulunduğu y ·rde kalmış w: tıncak 1 

sabalıl 0yin {reç vakit go~lerek lıbbi ve 
adli nı ı ııııelesi yapılmıştır. 

Cenazesine b:ih;n hikllıııel mı>ınur

ladl • halk iştirnk etmişti.. M(•rlıunı alt· 
mış b!~ ya~ında, kırk sene hi:kiimete 
lıiı ııet clmış muhterem bi • zııttı . 

'.\lu~t:ı ..,ılnuı 

Zaman zaman salgın hale giren sıl· 
mtı il' yenidf'n ııı:irad lay(' gir;şilınişlir. 

Sıhlıiy.; Direktonı Na"İ Kanşıray ile Hü
kü:lı ~t d•>kto~u Zühdünün, SıhhiyP teşki· 
hımın dal' kadrosuna ragıııen, aldıkları 

tedbi 1 •r ay..!sinıle faaliyd köylere ka· 
dttr te~mil cdilrni ·tir. 

:\1 u;:;uı < <01.:ı ıu• yo li 
Mııştn c~zane yok·ur. Halk bu yi;z. 

den sıkıntı çeknwkl""uir. Srrnıayesi satış 
b.!dell.!rinden hafif lak illerle odenıııck, 

mevcut bulunanla gelirilec< k olan munl 
celer d • kamilen kendin<: ıııal edilmek 
ş.ırtile 75 lirn iicre:li 
m ıktuclır. 

lıir ccwcı aran-

:\111::-ııı Jııı~:ıl lll'll:tlııü11 

DOGU 
Abone tarif esi 

~eııell(tl : t~ Lir.ı 
ı\ltı ııylığı : 7 ,, 
uc ııyl1ğı 4 ,. 
Bir ııylı~ı : 1 ,50 ,, 

ECNEBİ MEMLEKETLER İÇİN 
Seıwligi : 24 Uru 
Altı uylığı : 14 ,, 

İLAN TARffESİ 
8 ll('i sıı yı rııcı il Sıtll ti 111 i .,-

Kuıuş ... ) 
"j 

" " .. r,o 
" ti ,, ,, ,, 'j:) ,, 

.ı " 100 ,, 
" ,, 

4,, ,, ırıo" 
u " ,, ,, :wo " 
2 " ,, 2!10 ,, 
1 ,, ,, ,, 400 ,, 
Jı~11 'ere<'ek kiııı~eJcr I>OÔU Gaze

le i 1 ım·e i\ll"ı<ltlrlilltllııe ıııllrııcuııt etırıe
lidlrler. De\·nııılı ili\nlıır i\:in lııısusi 
ınrıre tntlıik t>ılillr. 

Kırmızılı ill\ıılıırılıt tarire bir ıııisli 
ltızhısilt> ttlıııır. 

Yazı'ınan11~ ursalar 

Kimsesiz talebeye 
yardım edenler 

Fakir 1aleheye kol uzatan 
hayıl'~Pver vatanda., ~al' 

eksik oln1aııınlar. 
M11ıı,·e11Pte ınuhln~: ~·'lcuklıırıt yar

dım <·imek üzre· he-r ili< ıııt>ktep . le ltl· 

lf'he velileri arasından lıir t:ılelıe hiına· 

ye lwy'di c::cçilıııHi. Bıı lwy'rtlr r ınuh· 

!<·lif lc;;c.ıbllslerı• girişPrek, elde t•de· 

('ekleri pnr.ılarla ıııektelw devııııı et
mC'ktc olaıı fııkir ço<·ııl\Jııra uiyl'ı:ek. 

ı ~ iyel'ek \'<' ııwktep le\·ıızııııı tednrlk 
e leeek!Pnli. .. 

Bıı lı .ıyırlı te:;;ehlılis şelıriıııizıtc ;;ıı· 

yanı ıııcmımniyet ııellceler rcrınişlir. 

Bir rok lıayıı: s .ver vııtımdıtşlıırınıız fa· 
kir tııh~belPri korny,ın b . ı te;;ehlıOslere 

tırıyrık yımlııııl'ırıla bıılıınmuşlıırdır. lıuıı

l•mlıııı nazi lise:;i tnlelıe hlıııaye lwy'e· 
ine : 

:\llHP:ıhlıit ııınlıcıııli AlıLlıılka lir :iO, 
;\I ıısınru 'J'op~·ıı fiO, (;,ızi okulu Bıt) ÖJ{· 
rl'tııu•ııi Fikri Sayltırı fiO, 'l'ncc:ırılan 

Henızi l'<>ıııPlli ~), Hiral Karslı 2"i, 'l'llc· 
c.ır Recep Geıl<'al 2;;, 'l'Uctır F.ızil Soft.· 
oğlıı ~o. l>evlet I>eıııir yoll.ırı ııwm ırln

n ııd ıı ıı Nazı ııı Sezen 1 O, 'l'iit·car O ıner 
Geııcııl Hl, Devlet I>cınlr yollıırı ıııııhu

:iı>lt>riııdeıı Faik ·l lir.ı verıııek suretile 

lıiiyllk hir hayır severiik güslcrıııi~ler 

ve bir \'Ok f<lkir \'t' kiııı esiz yavnırıun 

:;<· viıınıl•Si ııe yıırd ı ııı etınl<;:terdi l'. 

koymak bir zarurettir 
O rtada bir muallim meselesi vardır, Do tJ 

mıntakasına muallim gelmemektedir. 
boşluğu mutlaka doldurmak icap ede 

Doğu bölgesinin kültür sahasındaki muhitin .hayat ve iklim şartlarına 
talisizliğlni inkar etmeğe !Uzum yoktur. kındırlar. Bin:ı.enaleyh dotdu.klan 
Her açık kalbli vatandaş doğu mıntaka- memleket parçasının kültUrel yU 
sının bu husustaki bahtsızlıtını bilir. Bu 

1 
s!ne elbette seve seve ve mütema 

mıntakadaki mektepler ders yılının bir hizmet ederler. 

kaç ayını mualllmsiz geçirirler. Bazı ilk 
mekteplerde tebeşir gibi en lüzumlu ders 
levazımını r.,ne ihtiyatlı kııllanmak mec-

burlyeti vardır. Yeni yapılanlar hariç ol
mak üzere. alelumum mektep binaları 

eskidir, ihtiyaca kiıfi değildir, hatta. hıf
z:ssıhha prensiplerine bile uygun değildir. 

Blltün bu ekslkllklerln tamamlanması 
hem oldukça uzun bir zamana, hem de 
bilyük bir masrafa tevakkuf eder. 

Biitiin bu noksanların telafisi bir 
devlet meselesidir. Benim temas edeceğim 
nokta t.u değildir. BlitUn bu noksanlar 
ortadan kaldırılsa bile ortada bir muallim 
meselesi vardır. Doğu mıntnkasına mual

lim gelmemektedir. Şimdiye kadra doğu 
bölgesine batı vilayetlerinden gelen mu
allimlerden % 90 ı bu mıntakada azamı 
iki sene kalmış ve bundan sonra ya sıhhi 
bir mazeret veya diğer bir set:.'!ple muhite 
intıbak edememişler ve buradan memle
ketin başka mıntakalarına gitmişlerdir. 

Doğuya bu imltinı vermek 1 
Doğu kültür savaşında sata. girecek 
cuklarını kendi sinesinde yetiştire 
ildir. Doğu mınta.kasını böyle t.'r v 
ile teçhiz etmek her sahada kalkı 
için büyük bir hamle yapılmakta 
mıntakamı2 için alınması zaruri bir 
birdir. 

Mevcut imkAnlar bu fikri tatbik 
hasına koyabUmem ize m Usaade ed 
tir haldedirler. Yeni oehlrde yapıl 
oaln bir mektep vardır. BÜ m ektebin 
şaatı ve tefriş L,i 29 teşrinievvel 1938 
qona ermiş olacaktır. 

Bu bina henüz hiç bir mile 
maledilmemiştır. lise ve yahut m u 
mektebi olarak kullanılacatı belli d 
dir. Bize gıöre bu müessesenin m u 
mektet:.tne maledUmesi ve muamm ın 
tebinin tevsi edilerek gelecek sene bu 

nada faaliyete geçirilmesi makul ve mu 
fıktır. Bu suretle yukarıdanberi a.uu.wo_,_ 

olduğumuz olduğumuz dotu 1'&lgesin 

Bu vflkıayı bir hakikat olarak kat:ul muallim ihtiyacının önüne ~Ur 
ettikten sonra, doğunun kliltürel yUksel- Bu müesseseye kabul edllecelr'· 
mesini yine doğu evla.tıarından beklemek- temiz ailelerinin imanlı J 

jstinaf Komisyonunda ten başka çare kalmıyor. Doğu çocukları cuk:ları Arasından ı 
Ev\'tlki glln sabahteyin vilayet bll· ~s~~~~ .h, 

nar komisyonu vali ınuııvini Hilmi Bal· çalışkan idare hayatına a• 
cının reisliğinde toplıınnııı;;tır. btinaf ko· suretlle t 

adan1lariınız misyoııuırn tevdi edilmiş lııızı ev ve ıtl\k· r~a~ ... a.l';ıu,ıı:ı~~lS ~ • kfüılıır üzerinde tetkikutta hulurıınak Oltu Ktlymakıtıııı Fevzi lfanııırculu ...... ı11D 
üzere dUıı öğleden sonra btinttf komls- ile .Jaııdıırıntt korııutnnı Selı\hatlhı Ok· 
~·onıı toplu hulcte muhallln<le inceleme- man Oltıı ritt hir numune kart1kolu 
lc>rdc hıılıınmu::;tm. inşa ettirmişler \'e dokuz uy zarrınds noktaı~'8526 cU?' ıı.se-;7 kuvvetİ~ 

Vilayet binasında 
yapılacak tan1irat 

Vilayet binasının tamiri ve halt\ vıı

ziyetiııin ish\lıı ve tenıanılmımnsı lııısıı· 
:;uııdatd keştrMr Nafıa nıiiılrlüğUn<"e hu· 
zırlaıırnştır. Bunların bir kııç gün zıır· 

fıııdıt ikmal edilrııe!'i !lıııit eıli.mekte<lir. 
Keşfi ikınııl eılildikten sonratarnlr ve 
ikmııllcri ıııevsinıc lwttlı olınayıın kısım
ların derhal yapılmasıııa lıaşlantt('ttktır. 

l>iğer kısımlar için inı;:aııt ınevsiıııiniıı 

g<'lmcsi bekleııec<'ktir. 

Tortuın Kavı11akanıı 
" 

nahiyelerde 

~!)O kilometrelik_ telefon •haltı çekdlrıni~- mek, muallim mektebini kuvvetlen 
lı:>rdir. 1311 iki çalışkan idare cleınnnının 'mekten daha hayırlı değil midir? 
gösterdikleri kıymetli fttıtllyet viltlyetce olabilir. 
şaytuu lıtkdir bulunmuş ve bu husus Kanaatimizce 
kendilerine tebllf{ edildiği gihi Dahiliye karşılamak daha bUyUk bir zanıret 
vekı11ctiııc de yaıılımştır. Muaal1m ordusuna bir ferdin kat 

Pıı·nakapanda karakol 
Pırırnkapaıutu yııpttırılıııasına karar 

verilmiş olaıı .Junılarına karakolu bina
sının l nşası ııı lileahlıid lııe ihule cllilmiş
lir. 

lstanbulu Paten ısınarlandı 

yUzlerce insanın cehalet karanlıtın 

kurtarılması demektir. Kısa zam 
geniş ı-~r kültür hareketi yapmak ve 
ğuda biiyllk halk kütlelerini tenvir e 
mecburiyetinde olduğumuza göre 
rumda büyük bir muallim mektebi 
etmenin kuvvetli ve mücehhez bir 
yapmağa elbette tercih edilmesi lbun 

Hav.ısı, ~uyu ve grz : iliği ile Tiil'ki· 
veı1in bir incisi sayılah:l..,('k olan Muş 

hayat ucuzluğu rekorunu da kırmıştır . 
denilt:bilir. iter sene yupıl;ı.n yeni binr. 
l.ırla ş~hir bir kat dahn ğiizelleşnı:kle· 

<lir .. 

Üçlıııl'il mıııtııkudıı ıırazi tahririne 'l'ortııııı l{a~·makıımı llııllt Üztürküıı 

Millet bnlwc· 1 ı~~lııdeki yazlık gazi
nonun dıuıs yerıude hu sene huz nze
dnde paten yapıhtcıtğıııı evvelce yttz· 
ıııı~lık. Bu husu~ irin ruttllyete geçil
miş ve kafi nılktanlıt p11tPn lstunbula 
ısımarlanmıştır. Binanın hazırlıkları bit· 
ti~i zaman lılltnn spor faaliyetini sine 
sinde toplnyacuk ve gençliğe hfr O<;ak 
\'ıtzifesini görecektir. 

Bu tazımızla ortaya attııtımız f1ktr J11 
nakaşa edilmeğe değer bir kıymet 
ve düşlindUğUmüze göre dotunun kül 
rel kaJkınması dava.cıında esaslı t..!r mf 
rel kalkınması davasında esaslı bir mef 
haizdir. Yeni binanın muayyen bir 
e~seye tahsistnden evvel bu noktal ııemur olan eski belediye reisi Znkir l yıııııııcla 111111 mlldf'ırU \'e hu usi ınııtrn

O:irhiiz cll\n<len itibaren şehir dntıilindo ~ehe memuru olduğu hnl<ie Azort \'e 
'ı'dZılnııtınış tıulıınıııı lıtltnn arsaların j Kisha nHhiyelerine tahsilt\l işini bizuıt 
tıthri riııe ha~lami ';il ı r. t. ı kip elıııck il zere hlll ek et etrn iştir. 

da nazarı itibara alınmasını te,_.llJll!!• 
ederiz. 

-·-- --~::...======-================-=-====' 
Edebi Tefrika: No. 11 

Şimdi hıı s.ıtırlnrı yazıııkf'ıı, Akmlerııideıı iki hııflıı evvel 
nıezıııı olııııı ~ lıulunııyorıını. Haklı lıir sevinç duyınııktayıııı. 

Bu iki ~ene lıi\' te fe• ıı J!er,:ınedi. fyi ~:alıştıııı, ho!'alnnmctıın 
t.ıkıllr gi)rdlhıı. Arkııdnşlurıııı tarııfıııclım :-ıevlldlnı ve sonıın· 
tltı ııııı\'ıtffııkıyet li lıil' imtihan Vt'rdiııı. Fakut lıtHL\n hunlıtra 
ı·ıı~men, i~·iıııde rtııiın:ı hir llrkekllk \'e korku duyrlıığıınııı da 

· ltiruf etıııivellııı. Üııliıııdc <inha uzun lılr \'olıını var. Bilnıİ\'ı>· . . ~ 

1'11111 kJ İ lt• li~inı 1111 'f'YP tılıışııııtk için vOk çulışıııak 11\zıııı. 
fü• ~arıı ı\klr ('f'ıııtıllıı lıir süzliııf'ı lıntnlıyonıııı. Jlat:ıı gc·ren· 
h•rde>: ~Meli:: olııınlı ·ını7. Ferda hanını . dlyorılu. Bu san'ut hwt 
i...ter. h.11dııt oldu',lun :oıırn Oıııi !sizliğe kapılmak fenn şeydir. 
BPn ~·nk iyi yetişıııl. .. re· ıımhır lmımııı ki . onraclıın yOk_sek 
l>11lıllNiıı fırçalıırıııılnıı ~·ıkıııış klıhik f'serlerin ~·arşısııuln 
u.ırlp lılr kor~ııya, PııdlşP)'e dil ~ ıııiişlı•r ve bıııılıır gibi yııpıı· 
ıııııdıktnıı sıınr.ı rıo~·tı yttrıır? diye, fırçnlıırıııı kırıp lılr ki~şo

yı r(•kilıııi~lerdir." işte lııınıın i~:;n, lıazıın çok korkııyıırııııı. 

h·i lıir He~saııı olrıı:ık kolay değil. Fukıtt ne <·lıırsa olsun, 
· ınıııı .ı kHclıtr giıleeeğim. Baknlıın 1 tH.bıtl ııe gö~tcreerk İ' • 
Altı yt•.lf a~· .sonra ~\ vrup ı konkuru vnr. llocam Kerim Na· 
mı!.: ynznıne knr~ı: "Sakın kttznııucıık mıyım ? diye 
J.wııdlnl Ozıne Ferılıı ! llt>rtl. En kuv\•etli namzet sen iıı ,, 

Kerim r\ıınıık ııe iyi hir ııdıımdır. Almcleıııiye girdiğim il~ 
J!l\nl<'rde oırn ılerlıı bir :mınpııtl dııyıııuştuııı. Gillik~·e bu hls
ı-;lııı ktt\'\'Ptlendi. O da heni übllr ııı·kadıı~ları kı. kıındıraeıık 
kıHlnr fazla sevcıı·. Akndeınl~·i \'t>rılikten soıırtt: "Haydi bakıı· 
Jını Fcrd ı, de il, hl\tnıı kış şiivuh-\ıılıı iizeriırn kapandın, kal· 
dın, öınrnn ntöl ·elerde hoyalııra bulıııııntş lıir lııılcte dıırına· 
d.m çalışmnkla geçti. Artık suıın nıUtıttade, gez, eğlen kızını." 

Gülrltim ~ 

- Galiba Akif Ceıııııl heyle Meridl\'f~ köyünde hcrnhct 
~·ıılı.ııııyu kımıı· verdiğimizi ııııııtııyors11ııul. htJ,t:ıtııı. l>f•cllııı, 

GENVuıMADIM 
8onrıt koııkurıı lııızırlıınmıtk lfızıın. I>ııha nıe\·zıııı hile intllıııp 

etınectlııı. 

Sırtımı, okşıyıırak içiııi çekli: 
- Doj~Tu rerclıı, <lt>di, rıe ynpalını kızını. Btlltln lııı yor

~ııııluklıırııı acısını Avrupıula çıkıırırsırı artık. 

Soıırn gl\lerek ilı\\'c etti: 
- Fğn ornda ılıt ç.ılışmııklttıı hu~ıııı kaşıyacak vnktiıı 

olursR ... l\e.rlm Nıımıkı öyle seviyorum ki.. Çok yllksek hlr 
sıııı'ııtkı\r, ınllkeııııııel lıir ho<·ıı ve !mıtsııut göre lıısıınıt bir 
halııı gilıi ıııııaıııe>lPlcri var. Bıı ~ene bernber me:zıın olıtuğıı· 
muz Leyh\ isıııiı!dc lıir arkıtdaşıııı vardır. Boj'.ttt:zlçirıde otıı· 

nır. !yi hiı· ailudeııdir. Aknılemi<le en çok aııla!;'ltğıın lııı aı·· 
kaclıtştır. LeylA ıwşcll, ho~ 1lir kızc:'ır. Kerim Namık için: 
"Beynz :,,açları gibi lılr de ::.aknlı olstı, o ruuvlş gl)zleri, temiz 
rııaıınlı, clı:ılııın glHl\mseyen yüzll ile ııe kadar çok bir Noel 
lıalınya henzı•yet•f'k?,, cliyP bazaıı ıtlııy eder, lıununlıı lıernlıer 
o da lıo<'ayı lıeııiııı kııdıır evordi. 

1 eylı\ yalııız AkH Cemali o kııılar scvnıiyor. Oıulını 
lrnhseılildlJ'.ti 'l.amıııı : 

- Bllyük sıııwtkfir f'llı'ııı ıııııa, ne ynpnyıın hoşııınn gitıııi
~·en lıir tıtrııfı vıır işte! Denli. 

Deftel'imde en geç bu adamın lsııılnılen bahsetmek i ·tiyor· 
<hım. Fakat huna lnıkfüı vur mı? İşte nihayet kttleıntn ucııııa 
takıldı. Ev\ ela bıı ndnm kimdir? Onu anlatttyım. Eskiden 
Akndeın1de lıcca imiş, sonra bil' şeye kmlarak ~kilmiş. Hlr 
uz du şalı;:,i . cı'\'(•ti olduğu irin klnıseyr. ihtiyacı yok. Kendi 

atelyesinde tek başına çalışıyor. Kerim Namık onu çok se· 
ver. • Memleket her zaman oman gibl bir ressamla irtibat 
edebilir,, <.ter. Ben Akademiye girdiğim sıralarda Akif Ce• 
mal mektebe hiç gelmezdi. Onu mektepte herkesi n sık sık 
kendisinden bahsetmesinden tanıyordum. 

- Hiç ıınutnmam, bir gOn Halama ondan bahsettim. Ne 
hü~·nk !ılı· ressftm olduğunu anlattım. hayretler lçinde kaldı. 
Sonrn : " Çocukluğunu bilirim, annesi ile çok iyi gôrOşOrdQk',, 
dedi \'e onun çok iyi bir atleden olduğunu söyledi. 

Aklr Cemalin fena taraflarını arkadaşlftrdan oğrendlm. 
Orılur res·amın epey kendini bcRenmiş bir adanı olduğunu 
va kımşıkcıı bir hayat geçirdiğini sOyledller. Bu karışıkca ha· 
yuttun maksat, onun dft btr çok san'atkarlar gibi sehh bir 
haynt y11şadığını anlatmak olacak her halde! Ben bunda pek 
o kıuhtr tenkit edilecek bir nokta görmiyorum, genç, bek&r 
bir adam. Sonrıt kimseye verile~k heSRbı yok. Çirkin dene· 
c:ek hareketle d · hulunmıtdıktan sonra, i,tedlgt yapabilir. 
Kerim Nnnıık onun Pariste tahsilde iken vaziyetini pek lyl 
olduğu httlde parasını zaruret içinde bulunan arkadaşlannıı 
clagıttı~ını kendisi de onlar gibi fakir b1r hayat yaşadığını an· 
lath. ı\kademide iken h çok yersiz yurdeuz talebeleri kendi 
<>vine ııılsarir eder, kendi işi gibi onların bir yere yerleşmesi 
ile rneşğul olur, tahsJllerlnl daha iyi şerait içinde yapmaları· 
na çalışırmış. Bu hareketleri de kalbinin iyiliğini gösteriyor. 
Hen en çok hlr kaç talJlosunu gördükten sonra onu tanımak 
istedim. ÇOnkn rırçasındaki kudrete hayran kalmış ve ne bU· 
yt\k lıir an'ıttkar olduğunu o zaman daha iyi anlamıştım. 

Onu tanımak için gösterdlfim bOyOk arım ancak beş altı 
ay evvel yerine gelebildl. O sıralarda Akademide bir resim 
sergisi açılmıştı. Ne zamandan beri mektebe adımını atmı· 
yan Akif Cemal, idare ile nlan ardlanndaki kırtınhk geçmiş 
olacak ki, hem kendi geldi, hem de teşhir edilmesi fçln blt 
iki pnr~~ e. er yolladı. 

- .ArltMt rtıtr -
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·y~dır pamuğu bu 
s:ne 3 milyon kilo 

lld&r t4 tA. A. ) lğ,lır (.l fı 
mutu bU 19ne görOlm~m'-.; ıuiktar
dacbı Ha1ıl•t :' mtl)on kilo tahmin 
.,.ııımektedlr. Hu mtktıum önlımUı· 
deki ~neler ııırfındıı daha arta 
cağı ttthnıln edilnıektedlı-. Punıuk 
1'uliteslnln yOkselnıesinde ~O\' }'etler
den yeni ttlınun tohıımlurın çok 
f11ydası görOlmaştUr . 

Süveyşi müdafaa 
lngitit kıtaatı MısırJa 

manevra'ttr yapıyor 

1Nankin hükiimeti yerine 
muvakkat bir cumhuriy~t 
Japonlar nihayet Nankine girdiler, 
ye:-:i hükumet vazifesine başladı 

Tokyo 14, (A.A.) - Ooınf') ujan- llu\ttkknt cumh111·l)ı•l 
sı hUılh·l~oı·. Ntmkhı ~ehri don saat lŞt• ba5lnc..h 
18 de Japon kıtalan tarafından temn· Pekin 14, (A. A. ) _ çın mnvtlkkttl 
mile 1şgal edilmiştir. cumhuriyeti bugtın memnu bölgede k8· 

~nnklnln :t.ttı)llfu.lau so11111 in hlr salonda işe t.aşlamıştır. Beş renk-
Şnnghby 14, l A. A.) - Nımklniıı ll hayruk Nankln t.awaa-ı verine kcıinı 

l~gulıntlun sonra t.a~ı ehemmiyetli rıo"· olacaklar. · · 
tıılur <.' in guruphm tarıtfımhrn hatft nıl\· 
dufıılt ~ttlluıektedlr· .\hun n ) 'U du pı•otf•slo C'LLI 

Mllreşal ~ttnkny~tk bu noktttlttrm Berliıı 1-1, (A • .A. ) - Alma11 hUkO 
mutıaraıa:,ı için kıtaatını geri çekmiştir. wttl batırılan Şuukov isnılııd~kl lnglll.t 

Kahire, 14 ( . .\ · .\ > lngill.t kıta r-. ıuıhJıun tahliyesi dolııyıslle hurekita gewbl hadisesini JapJo bUkOmetl nuz· 
t dn s bat tam t erı SU \'tS ':ı dl d '" k~ı l a ı il ıı • • tıl\." bir hıtle l gelmedığl blldlrlluı.,ktedlr . n e pruto,tu ~tınl~tlr. ~un u ım ge 

kanalı et~arında oıanevrıtlar ~ tıpııuıkht · ı :.\l kk bl 
1 

uılde Almnnyanm dlplouıtttık ıuuaı~ .. sııı 
dır. liu manevulttrın sebetıl ~ Iısır t:ep · ll\ıt 81 r cum mrlyet lmlunoıakta idl 
lıealnden relen tRarruıltıra karşı .l{OrUn· 'l' 1 kuı·uldu 1 Jnulllzleı· 

0 

\en& ht\dls"İl'l'tl il 
, or.yu, 14 (A. A .) - Dooıeyi tıjan·I · 

ruuktadır. :)lJldım blldlrlldli)lne ,.....,. p ki d . endişe edlyorlt'I· 

Erkek kıyafetinde 
mahkemede 

g gu .. ; • e n e mu ll k 14 A , 1 t 'I 
1 vukırnı blr Çin cunıhudyetl hUkllmetl 011 on ' (A. .) · 'eııu, l; 11 

1 korulmu~tur. sulurmlla lu~ilizler Jttpoıı gemilerini 
c t 

11 
r·• d kl it 1 sıkı l>lr ~ur~tte takip etmektedirler. Bu· 

·• 
0 .~us,·uu . .,u 

1 1
8 ~un 

1 

rada dort lnglfü naklh·e gemisi ile iki 
u~ö••r lllhŞB\ r eı· • 

» 1.t A \ Çl l k top çekeri ve Japon filosuna mensup 
nOllHt ,. , l . • .) -- n aQ O meli h l il b' -~ 

nezdi d b 1 30 k d ıtal iki torpllo mu r b e ır krovazor uu 

b
. k n e u unan "it ar yan as· 1 1 Un1uıni harpde dP ır ÇO kert u 1 .1 il ı-> h laşmaktartırlar. ngjllz mahaft inin ltth· 

ın şttv 1 e - ava eksperlııln mlnlerlne göre Japonlar Honkoııktt ıuıi 
-cephelerde bulunnnış Romaya u~detlerı öğrenilmiştir. bir hOcunıa haurlanmaktadırlaı·. 

ğını o. . '~11 1 hlı· 11ıulu1rt>b•• ,\,am l\nmm·aMıuln 
• Tt harta ı·c~h.ı \.'e:t.u ıııtthkemesi Pekin 14 (A A ) _ Peki H · 

Tarlhl 
ıefrıka 

- ıı-

Abdülhamid orduya bir 
beyanname neşretti 

Hus ordusu Başkunıandanı da beyannaınesindc: ''Ha 
• 

balarıınızdan nıiras kalan hir (\Mukaddes nuıksadı~ 
icraya nıen1ur edildik·' diyor ve lstanbulu kastediyordu 

Karadeniz • inıt6 tılr kumt..h·ııncuvu do· kı ,. d ··uirv . ı ' u ·• l . ı ldd tini' han- l.ondra 14, (A. ı\.) - Çın sulıırın· U11~ sefııreth,rne.~lnin k:ıpıl:lr111d:ıki :ırrmılur muş:ımlml:ıra snrılmııtı 
• • ve vaalyetıe :r · • . ' t • 

1
• u zer rH e ~ e uau tt · dttkl lnglllz gemilerine Jttporılar taratın 

enl~lerde IJ~ mıllıkl~ru etnıiı;ıır. rebeler olmuştur. Buraya yerleşen çın dan yapılan hDcum dolttyıslle avam ku· O ı,:eceyi tanrn.ııen uykusuz geçlr- 1 gııy'tet ve hamiyet ve şecaati bugiln 
• hata yUrı.ı kendaslne te~lm 

1 

~ıtattlı Nlyunkşaııın g mil mesafesinde- mımısında Etlen lle Adler arasında hlr uılştl . Başki\tlp 8alt Pnşayı karşısınıt lıakkile ve tamıımile lsbat etsinler. 
ı klyo ve yine ~nan on .Had· bır kıu,ubayı zttlJtetınlşlerdlr. , gOrUşme yııpllmııtır. oturtarak, sabahlura kadaı· ona bir çok [Kumuııdttmza mevdu olan '8kert-

ıer iç • -ı ınlartt:"l'lı.•· ta~ top ~ - - mektuplar, tııkriı·ler, li1~ lhıtlaı· flikte et· nıizln muhafaza ettikleri mevkilerin her 
• i\n R 1 'f::'. f...1 • • A.T tlrtnılıi .. lJunlan Viyana, Parls , Londrn bir taşı ve her bir toprağı, atalarmdao 
"9J'da kti'ılltl:;H .J i r ransız rı arıcıve I y azırı kulılnelerine göııdert~nlşti. Muksudı.' Çar ve vatuıı kardeşlerinden nice bil) ıut 

.-,~~,ah eaı: .... l\u · 'J Aleksundrın mutecuvızane hureketını pro- ve ~ehtdln gaza~ı ve ömrll ceYJıerlht 
--· .. adenı-ah B l p • • testo etmek .. ve haşlıyacnk olan harpte. satın alınmıştır ... o yerleri, dtlş'1&nlD 

~ew e'ft ·'~~~cel:;uç e gra tta n ra na gı ttı O:;munlı hUkOnıetinln. zamri ınlldııftıll taı:.allutumlan ve Osmanlıların Pft tlt 
~um kaldın oldu~unu· Sl';~~tlL:. 5' \'Rzlyetlııde kalllığını ıshnt E-ylemekli . ve canlar\le ınl\savi olnn haklarını ve 

den ::a:.:e:::n:or:~keı::ıu K:~~: Helgrat, 14 (A. A.) - I>elbod dlln • Belgrat, 14 (A. A.) _ DOnkO nıO· Çar Aleksıındr, haklku~en hu_ı µ ve namu~larını ve lstlkl4llerini, durman· 
deJe bulunmuıtor . • On iki ytt,.aırıdan Sttbah kral Alekıandmµ mezarını ıiya- I lakatta Stoyadlnovl~ Delbosa Roma ı:ö hukuku do~el kanunlarını çatnemı~li . hırının tuuddisinden hıfzetslnleı'. 

etmiş ve ıuuıt 12,30 tltt Avııla cephe· rQşmelerl bakkındu malOıoat vererek (l.lvud~ u) suruyın~ gitmek için Pe· _ [Askerlmtı vazlreı mubteremeslal 
beri erkek ki) ıtfetlnde ııtezlyorum . C.O "indeki meı;lıul usk~r abidesini geı-1 yakında Berllne yapacağı ~yııhatınrtan tersburgdltll trene bınerken, Şar~ ve ödedikçe Allabın nusrett ve P8ff11D· 
ııllllO olısrttk ınuharebey~ l~tirilk ettim dikten sonra $toyadlnoviç tıırttfuu.l•n i>Jh~etwlştlr. Garp orduhm fU~oandanlanna şırreU berin imdat ve ruhaniyeti, kendl)erıne 
Hu:j ve ltıalyan cephelerlndt" muharebe verilen ügl~ ~lyateliode hazır bulunmu~-ı Belgrat 14, (A. A.) - Delbus' Lu birer telgraf çekmış .. Garp ordusu ku· rehber ve duayı ha)•nmız, dalıQa OD· 
ı~rJe bulundum Hl\' kimse benlııı kadın tur. gOn PraQa hareket etml ·u mandanma (Basarabya) dukl ordunun larla berdberdlr. 
olJuQumu fdrk.,tmem~tl . .Muhaı?beden ~ r. si r.ıtle (Kala&) istikametinde ilerlemesini [Osmanlı milleti; asker karcıt.lerl· 
~onr11 ba)•utımı kazurııııuk 11,ln lıır soy MUSll(f ŞEHHI SUSTU emrettiği gibi: Şark ordusu kumanda· nlıı memlekette kalan evlit ve liyaııe. 
auccu c.;eteslne glrdim. Bu l~in çıkoıttz _ nına da; derhal bir korlordunun (Bulum) rlnlnln harisi ve hldlmldlrler. 
olı.tugunu anlttyttrak nlh11) et kumsiyon· B k üzerine yornınesl için emir vermişti . .. Abdülhamit, bu beyanoame11ln son 
culukta karar kıhlım . Lll ntb11yel bu este aA r Haydn'ın kafası Halbuki bu emirler verildiği :t.aıntln, cDnıle9lnde, kendisinden de babsecUyor .• 
dol.mdıncıbktım ~·ıakalandıw.. hennz httrp ilan edllraemtşti. (Hinihttcette, hilafet ve saltanatın en bQ· 

Eski bir şampiyon 
idam edildi 

Tahsilini bırttkıp bir gangs
ter çetesine giren g~n\' 

b 
Sonn.. Abdülhamit, kunıandunlara hi- yok ve mukuddes sttncatım abp) asker· 

ı·r davaya yol açtı taben de . çok dikkate şaya11 olan. lerlc beraber (canını fedaya baıır) ol· 
şu beyanaaıııeyi dikte ettirmiş.. bunu duğunu söyloyordu. 

Koskoca bir ceıniyetin bütün azası 
tehdidi altındadırlar 

hapsedilnıek 

da, derhal telgrafia göııdertmlştl. • • • 
.\bdiilhamldhı lwyunıurnwsl Fakat vaziyet, ciddi idi. BGyle pa· 
(Rusya devleti. devletimizle katımo- lavralurltt l>u korkunç tehlike defedllir 

nasebat ile, Uamtıarp eylemiş olduğun- gibi değildi. 
dan, bizim de Hak 1'eal8mn inayetine, ÇUnkO cenup ordusu &şk.umandanı 

Viyan.t, 5 (Hususi muhabirimizden)- meşhur Hayden'in kııfuı iuılı . Ve bu \'C hu ümmeti Mutıammedi)·eye l>aisi l Orun dUk Nikola), Çar ordusuna hlta
Viyanada bu ıünlerde çok garip bir da· paket de meşhur kıhıf mütehassıslarından rahmet olan Pe) gamberl zlşanınııı im· b n neşrettiği tJeyannaınede : 

Geçenlerde, AwerlkiiflHl Tekım~ hU vanan r~y~tine başlanacaktır. dokdor Pder Hayden'in ölümünü takib dadı ıııane,·lsine l)tğınurak sllahu saı·ıl· l l•:y k~mundaııı ttltın4a olttn bQyilkp 
kılaıeli dabiUnde eskiden '1iruıtll Kttrolln 9Het evde bu dava hakkında konu· eden günlerden birinde gizlice meıa•" mıımız tazım w-eldl. kl\çUk zubıtler ve neferler!.. Biz, lmpa-
Golvenltesi talebesinden blrd ismınde ı;ulmakda ve herkes mahakemenln neti lı~a glrnıiı ve Ha~dm_'ın baım.ı gövde· [Malllmuııuzdur ki; hlz, sulh ve ttsa· ratorumuzun muradını yerine geUrme· 
~ • yqanda bir genç idam edllmlştlr. Bu cesini beklemektedir. sın<i~n . kopararak uzetınde tetkıkat yap ylşe adavet etmedik ve huttn ~imdiye ye ve babalarımızdan miras kalan bir 
t;enç Londrı1da yapılım beynelmilel maç Suçlular, koskoca bir cemiyetin mış ımış . • kadar, ellıulzde silah \'C kalbimlztle ulh (mukaddes maksat) a icra eylemlye me-
l . rın birinde dünya fudhol şamplyor.c b~tün .azalan~arla.r v~ hepsinin birden ha İf~ni ~itirdikten sonra ? ba~ı, mu;iki arzulanııı tuttuk. Hayırhahunız ve ~os· mur idik.] 
ularak kendisini tanıtmıştı. "'ttkat Blro pıs edilmelerı ihtımah de vardır. . l cem~yetı~e teberru e~ek ıstemış, ve tabii tumuz olan devletlerin, mulıarazal llsıı- Diyerek, l>u harbin hangi hedefe 
t bsiUni yanda bırakarak, bir gansgter Davanın mevzuu şudur : cemıyet azaları da ılk telaş (zail olduk· \' isi için ettikleri nasihatleri dlnley· ulaşacağını açıkça söylemekte idi. 
c.-etesine yazılmıı ve bir çok cinayetler Mqhur musikişinas Joserh Haydn'ı d~n sonra, .Haydın'ın kellesini memnu· ~~yolda birlikte çalıştık. ıp, Bnyük fırtmalann başlangıcında ol-
da suç ortaklıta etmiştir. herkes tanır. Haydn hayatta iken Eis-1 nıyet ve nu~net_le almışlar. [l .. akin düşman· maksadının huk . duğu gibi, lstanbul& birdenbire bir sll-

Son deftt lkl 11.rkadaşlle Llrllktc: ylr ıw:mıtart şatosunda oturuyor, ve en bü· 1 • Fakat sı~dı elinde kafa~ız bir .. ~ske. kuuıuzu ve istlklaıİmızı ve me~ıleke~· lcOnet gelmişti , BOtOn gözler, Çarlık 
aıl klldlll' PGUŞ tarafından takip edildik yuk eserlerini orada besteliyordu. oı. leh ~lan Eısen.stsdt ?e!edıyesl olulern mtzl ınalıvetnıek oldu&unu \'(' bunlttr Rusyasının Beyoeıundakl sefarethane-

d b dükt . . ...ı: v· . . tecıavuz mııddesıle nıusikı cemiyeti alev- ıı; 1 rltn lştt le-rl sıra a, lr polisi öldOrQp, blri.,lnl· en sonra cesew ıyaoaya ıetirıldı . " feda oluıımadıkçu arzusunu istihsal el· 15 ne çev 1 
• 

l." yıtralı1dıktan so~ra kaçmata ınuvaf· ve meşahldin yatbklan - ~r yer olaıı ~~efilta~:n~ftioklertv:tuzt is kanunl~rı mek mOmkOn ol~ıadııl'ını lslJat elti ve Husya sefareti .maslahatgüzarı, ar-
fuk olmuşlardır. En nihayet başka kll Hundsturm mezarhtına gomuldü. 

1 
d d·ı.ı i;..j VI P cezastle hl~ bir hakku hiç l>lr seb"bl me.ıruo tık iki devlet arasındaki siyası qaDna· 

· ı. '-' 0 ri 
1 

A d ceza an ır ~ arı ""n, yanarım bltün ' ., s betin kesildl&Jnl b'ldtr otaya Hari-\'l.ı:. uır suç ıe r.e yaka anmış ve bu ra an s~neler geçtikten sonra Eis- muaik" inaslannı bir dü ü mebni olmaksızın, Uzerimiz~ tıncunıu e . ıır. 1 
en ° 

~uçtan dolayı mahkeme edilmekte lkel\ e"stttdt şchrlnın kadirşinashta şahlanmış Art k lf k 1 ·k .1 ' ne~ ~lmıfc:hr · aımeyledl. clyc Nazırı Saffet Paşaya ver«ılktea 
lllter sabıkalan meydana çakmışbr. Blrd 1 olacak ki, Haydn'in kemiklerini istemiş 1 

la şam ~~tşe~ff 1 ~.;~ 1 
c ça!~- [Cenabı nhk6lbAkiwhı. hlik \'c: udlln soma, hemen kışllk ve yazlık seraret

mahkemede yalnız clna)•etlerinl itiraf 1 ve bunun için de hükümetten müsaade is· m~y~r •:ış..;_ ~ e~ ~ " d or ~ek~r m hamisi olduğundan zttrer ve selameti· hanelerdeki eşyaları mObOrllyerek; ge-
• t nekle kalmomış, ui,ancılıkta çok ıntt tihsal dmiştlr. ey rpaum klara •• oblmlmi yul zun enH şı~dı ne mlz takdiri IUlhive • nıazlıur utmak me· rek bunları ve gerek sefarethanenin 

d b ık 
1 

s· 1 t h 11 d a ca mı yor armış. adise ile • k · ı Jstanbuldakl Rus tabasının 
hlr olduğunu ve tıışı ığı rovn te mev- ır ıeye a n e nıeıarlıta i:elenler· herkes lak d 1 akt dır muldur. lnşaallahU Taala, a~kerlerimlzin evra 1 1 e 
c: l sekiz kurşunun hiç IJirl lJoşcı 1r1tme meşhur Hayd'nin bütün kemiklerini a a ar om H;D/A ŞÜKllO ikdamı ve gayreti ve tnbttl sadıkamızın umd[ vol huft:fatını Almanya sefaretine 
'1tn polisleri \urdu~unu lftlhıtrlu tuı· orad~ ~lu~orlar. mat:di ve manevi ittifak ve muaveneti tev 0 ey:~ ş Rus serurethanesl .klllse-
batınaştır . Ba at .. ayberetl ... kafası. yok 1 Bir genç sevdi~i kızı ile dQşoınnımaz naili meram olamaz. i de ::n dera olı1rak ruhani bir lylo 

_ - u muase t e şu vak a hatıra od b 6 ıı t' h o ı d it d ı s " · mi tir: • ht anca İle Ö)dürdÜ ıazre ı ayr .nnasır n en Um e er m yapılmıştı. Rusya sefarethanelertnın 
ş l bul • ki· askerlerlmız, Osmanlılık şeref ve - 1 d ı.ı 1 lia).utuc-oı•\''-' Ja Be\' koz Bundıaıı bir kaç sene ~vvel Viyan• ı · ~tan to {Hususi) - IRtanbuUu şa~ını ve •;etleriııtn mesleğini nıuhu- kapılan ulzer n e.(RI arrnıt ar, muşamba· 

u uou .. J ~ bestekflrlan ~e musikicinasları k 1 .. 00. Feyıl ismimle bir renç sevdiği kızın f ·•ı '· 1 larl11 sarı mıştı. vttyete nazaran, bu , d 1 .., u u ne k · . aza cu p, uen wahcub etmezler. K berabere ka. ı kapalı bir kutu ve bir de mektup el· endlsme yUz vermıyerek Ballkeslre git· lK d d 1 f muşambalu mm muharebesinde de 
l . 1 • p k k pd K' meslnden nıoteesslr olarak 11rkasmı ttt· uman anız tt bu unun k&f el Ume· aynı şeklide kullanılmış; sonra bir ba· 

l •lanbW, 14 lHususi muhabirimı:ı:derı)- ınişdı : a f'l me tu an evvel açılmış Vt kip etmiş ve kıza Ballkeslrde bulıtrak ra v~ zabitana ve evl&choı ol~n etr~dı tara olmak Uzere saklanalım tı. Ştmdt 
·İk ~u, hararetle dı:vam edıyor. Soli paketı ~ça~lar ~a ~~rkulanndan .. b~ytın· cvl"nuıulerlnt teklif etmiş, kız razı ol: asakırime selamı mahsusum ıhı.Is ıle; ikinci defo olmak üzere :ene bu 1

4
• 

~~ l1laçda Galıtasara)la Be~kuz b.::· lık ieçımuşlerdır. 7.ıra kutunwı ıçmden, mayınca sevılllsinJ tabanca Ue Oldilr· devlet ve millet, kcnl!Uer1n1 builUı lçln yaramı~tı .] şe 
~'-t kllautlırcbr. kuru bir kafa taıı çlkaıııtır. Bu ~· mattQr. bQyDtmüs oldutundan, memulOmQI olan (ArM...., 
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Yazan: T. U. 

.. 

muhtelif he iyeler 
DJ\P.y.DCudanDllZI .tlnha ziyade raeamun et.-k için yakında zengin bl 
~a aç11catız. Bu 111Qs11bakay.a lfllrak edemık olanlardan 200 okuya 
eu.muz muhtelif hediyeler alacaklardır. Bu hedlyeJer iflnde 100 liralık 

ll Qltaklra, hJ fklet kostnn,ılDkler, pltltolar ve dl~a bk~ '~e )'(lla 

~c-'!lllU1~- Qll.llt eşya vardır. 

DOGUDA 
l·LK ÇIN KO G RAFANE 
Matbaamız yeni bir çinkoğraf ane tesis ebnek 

ijzere bu!utıuyor. Bundan _sonra her türlü kıHşe
ierinizi, mektup ve fatura. başİık1arınızı, çinko
veya kauçuk üz~rine mühürlerini bize si~ri 
edebi!irsiniz. 

Mecmua, Kitap, Broşür, Memento ve saire için 
yaptırmak ihtiyacında bulunduğunuz kılişeleri si
~ .her.' suretle memnun edecek bir şeklide imal 

ebitiriz. 

KtJY VE ·ZİRAAT --·------..... ---------
T o R r~k~ bakterılerı 
nedir bilir misiniz? . 

trzw·umda önümüzdeki ynz içinde bir Karadenlı parkı ı•acude fll1f.lrll~ltı 
olan tariht abidelerden Lalapaşa camii 
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Her~ bir 
Hikiye HORULTU 

•-----....!~-------- >·11zı111: PEHİ HE C:EI..\ L _ 
BevglH Naciye: 
Sana birkaç aydanl:erı mektup yaz

madığım için belli ki bana iyice kırılmış
sın. Fakat hiç t. .. ıma gelenleri sol'muyor
sun yavrum. Dur ş1l4ırma, ben sırası ile 
sana anlatayım. 

Sen, t.u o kadar ince, nazik görünen 
Osmanın şu bana yaptığı kaba hareketini 
~örüyor musun? 

Ayıldıktan sonra ne yaptın? diye, 
muhakkak merak edersin. Ne yapacağım? 
Osmandan aynlmağa karar verdim ve 
bunu kendisine söyledim. Mel'un adam, 
Refik gibi hiç te vazgeçirmek için yalva
rıp, yakarmadı. Hemen: "Nasıl istersen 

o o G l1 

EGLENCE 
1 

' I . 
2 

3 

4 

23456i8910 

1 l,r 
• fi•• 

E 
Butraln ki Refikle iki sene evvel se

vıterek evlendik. Refik, kibar, terbiyeli bir 
adaaactı. Jlvlencllltten sonra değişti demi
yeeeıttm. Yalnız ben onda ilk geceden ye
at blr şey keşfettim. Müthiş horluyordu 

yavrum .. dedi ve utanmadan yüzüme kar-
10 şı horladığımı söylemesi yetişmiyormuş --------

gibi, bu son hareketi de beni ondan bUs
t:ütün soğuttu. 

Soltla11 sa(la : 

~~~ 1938 Yılbaşı 
~.. . 
>~ Hava Kurumu Büyük Piyangosu 
;} B Ü Y 0 K i K H A M i Y b S 1 

~( (500.000) Liradır. 
\(. Ayrıra : 200.000, 150.000, to0.000, i0.000, 60.000, 50.000: 30.0<.IC! 
ıı- 211.000. 15.000 lirnlık ikrnıniyelPrle 'ıoo.ooo vP 100.000 lırnlık lkı 
>} ttdet 

0

1111\klltat vardır. 

)l Keşide yılbaşı gece8i yapılacaktır ... 

?,( Biletler: (2,5), (5) ve (1 O) liradır. 
~~ \"akil kayhetmc•clPn lıc•mpıı hiJı•tlf'riııfzi :drnız. . . ~~~!/ Ye atzından , burnundan öyle çirkin sesler 

rık.anyordu ki ... o anda ondan ldeta so
ğudu~umu hissettim. o gece o, horlıya 
horııya uvudu ve ben asat: m perişan bir 
halde sabaha 1'adar gözümü kıpmadım, 
Bnell müteessir olmasın diye horlaması 
vttzünden uyuyamadığımı, odalarımızı a
yırmanın 1Yl oıaeatmı kendisine söyliye
m~dlm. Böylece IUnler geçti, ben hırçın, 

Eski kocam gözümde büyüdü. Şimdi 
onun ne iyi bir adam olduğunu daha cOk 
anlıyorum . 

1 -ihanet etınenıek, notu. 2 - BI~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
denbire, çocuk, a - Mevsim, ffiU\'Rfokat 

uabt bir kadın olmuştum. Kocam bana 
her zamankinden mll.ştık ve iyi davrandı
tı k:in neden gittikçe benim deilştiğlmi, 
kendlslne evlenmeden evvel gösterdiğim 
allkayı, .sevgtyt göstermediğimi t.abU an-
hyamıyotdu. Beş, alta ay onunla tfr odada 
ntmata. blnblr buhran içinde sabrettik
ten sonra. nihayet sıhht bakımdan ayn 
Od!llarda yatmanın faydalarını anlat.arak 
odalarım1zı ayırdım . Refik buna epey 
Jr: ı rıldı. takat sesini çıkarmadı. Evet, oda
larımızı av•m•qtık ama. benim de Refike 
karşı duyduğum eski al~ka sıfıra inmişti. 

Yakında Osmanla boşanma muame
lemiz bitiyor. Ondan ayrılacağımı duyan 
Refik geçen glln beni ziyarete gelmtştt 
Uzun uzun konuştuk. Meterse Refik ne 

eden, 4 - Hanım, 5 - Nağme, göz rengi, 
6 - Ayak diremek, genişlik, 7 • At ye
meti, akan su, 8 - Fasılu, şöhret , H -
Zlyare:e gelen tamdık, 10 - Kız çocuk. 

hoş, ne tel'biyell ve sevlmll bir adammış. Yukarıdanaııa{lıya: 
Karar verdim, Osmandan aynlır -ayrılmaz t . Muhterem, emir. 2 - Bizi d<>ğu· 
Refikle evleneceğim. Hem mademki iki- run, iz, 3 - Ayoğımızın bir kısmı , hns
m' zde de ayn\ illet var ... Refike kararımı talık, 4 _ Peder, sual, 5 - Annemin eşi, 
söyleyince pek sevindi.. su, bir suaın tersi, 6 - Emir, teneızl\h 

Şimdi t~raz da senden bahsedelim. gemisi, edat, 7. Eski Padişahların dam· 
Yakında ilah. .. gası, niyaz, 8 . Yu\'a, burun, 9 - Demi 

Erzurutn Asliye Hakim- edalı , 10 - Nota. 

liğinden: Devlet Deıniryolları 
Mehdi efendi mahallesinden Mustafa Onuncu lşletıne 

kansı Sakinenin kocası ayni mahalleden 
Mustafa aleyhine açmı§ oldutu boşanmu Müdürlüğünden: 

Bazan yata~ımda kendi kendime o- davasının icra kılınan muhakemesinde ko- idaremiz ihtiyacı için mubayaa edile· 
cası Mustafanın yeri belli olmadıtından k 2500 metre mikabi traverslik çam nun tA t~erikl odadan gelen horultularını 

Uyerek : ''Ah nereden vardım, bu ka
:'\ adama?., diye kıvranıyordum . Refik, 

artık benim nazanmda kaba, hissiz, hatt.A 
d~Rl bir adam olmuştu . 

adeniz T&prlamas ı yUzünden kocamı bir 
ve vaalyett~. ~rdil~Um bu sıralarda kar

enlzlerde .tnae. kibar bir adam
• hata yilrUrolzel konuşmasını 

· ve yine o _:adar cörünü
~ınlart"t etmeğe ça-

ilanen ih~arnı-me teblitine karar verilme~· :ınrutu kapalı zarf usulile 2Zl 11 937 ta
le mumaıleyh Mustıtfanın karısı Sakinemn "h" den itibaren 15 aün müddetle eksilt-

1 rf d . - . d - rı ın 6 

bir ay za ın a evme donmesıne ve on- t konulan ve görnl~n f llzum üzerine 
mediği taktirde hakkında ki açılmış ~lan ;::h~ilen itbu 2500 metre mikabı travers· 
boşanma davasının devıtm olunacatı ılin lik ataç yeniden 21/12/937 den ltibaren 
olunur. (N. 12) 15 gün müddetle ve kapalı ı.arf usuliyle 

eksiltmeye konulmuştur. 
Erzurum Valiliğinden: 1 - Eksiltmeye konulan traversllk 
Erzurum HükQmet konaQının 4484 li- çam tomruklar Kars orman Müdnrlütünce 

28 k bed il kaşifll olan Edelputsi· Oltu ormanlanndan ve Devlet De-miryolla-
1-~-.~ .... 'in R. .. ~: inşa:;;1!çık e~siltme suretlle okslltme· rı idaresi için tahsis edilecek noktalardan 

ı da ku:ııc bırak- k 1 t tedarik edilecektir. 
ye onu muş ur. d ı ki be 

1 _ Ek ' it 31/12/937 Cuma ırünü 2 - Muhammen be e tomru arın - , 
sı ..... 1111· •' l: ~cE"ı saat onda ~~k~:et konatı içinde Defter· her metre mikabı on dört liradan (35000) 

Kendi Dndlme;~~~ız, kaba, darlık odasında toplanan komisyonda ya- liradir. M kk . (
2625

) 
1
. d" 

adan h'*"ııch:ran bir adama taham- pdacakbr. 3 - uva at tenunat ıra ır. 
edtllr 1'1lf .. din dtlştlndtım. oıttım. 2 _ Bu işe ait kefif cıedveli, fenni 4 - Taliplerin 2490 notu kanun hü-

un kapasını flddetıe vurdum. Ağzı ya- ,artoame ve eksiltme şartnamesi ve mu- kümleri ~ereti~e icap ~~n ~esaiki ve 
açılmış, sesi odaYı doldurarak dalmış kavelename projesini Erzurum Nafia Mü- mOteahhıtllk ehlıyetnamesını haız bulun· 

vordu. Duymadı bile ... Biltlln ırece yt- dürlütOnde okuyabllirlf'.r. malan llzımdır. 
IOIOmU kırpmadım ve ertesi gün ona 3 _ Muvakkat teminat 336 lira 32 ku 5 -Teslim yeri Kars istasyonunda 

Jnlmamızı aö7ledim ruştur. vai'on üı.erlndedir. 
Benim lnadım karşısında nihayet 4 _ istekliler resmi gazetenin S/5/937 6 - Taliplerin 6/ l t938 Perşembe ıü· 

kit., demete mecbur oldu. Ayrıldık. tarih ve 3297 sayılı nushasında çıkan ta- nü öjtleden sonra saat 14 de Erzurumda 
Osman hllA peşimde dolaşıyordu. Bu limatnameye göre vesıkalarını hazırlayup G~lbaşın~a işle!me Müdürlütü ~inasında 

n. !, dotruau hoşuma da gidiyordu. Bir birinci maddede yazılı rün ve saatta ko- mut~ekkıl komısyona yukarıd_a ~kredilen 
· Karım olur musun? .. deyince, red- misyon riyaseiine muracaat etmeleri. vesaık ve 2490 n~lu k~nun hukum~erl da-

tm•4im. evlendik. (N. 14 ) (4 - l) bilinde vereceklerı nakıt veya t~hvılat ve· 
~ rillmek mi, ailamak mı llzım o- ya Banka teminat mektuplarını ıdare vez-

n ı şimdi t:,,.ııyor. Osmanla evlen~ nesine tevdi ettiklerine dair alacakları 
111tnt.ın erteaı ırünü idi. Kocam sabah Spor l<urumu Erzurum makbuzlariyle birlikte komisyona müraca-

bir tebeaaUmle yüzllme bakarak: Bölgesi Başkanlığı odan: atları ilan olunur . . 
rMım. dedi, odalarımızı ayırsak, fe- •. . . 7 _ Şartnıtmeler 175 kuruş ıııukabi· 
~Jaea& sanıyorum.. Nizamname mOcıOlnce mutat • IÇ~ma- finde idare veznesinden tedarik edilebilir . ıGfretle yüıllne baktığımı görünce, lannı yapmayan (Halk spor kulQbu) ıdare (N. IS) (

4 
_ l) 

1 otufturarak: 1 heyeti müstafi ad edilmlıtlr. Kulübün se-
- $ey, diye devam etti; sen biraz nelik kontresi 15/12/937 Cumartesi rOnü 

lunraun da ... Bu pek fena bir ,.ey de- saat 15 de Bölte merkezinde yapılaca
r ama.. . iklmlıln de rahatı için... tından Oyelerin kayıtlannr yenilemek için 
Att.Jk ötesini ilinliyemedim. Bütün Bölge S Jkreterlitfne bat vurmalannı ri

Evladını seven para 
biriktirir. 

••••••••••••••••••••••••••••• 6 

I • 
!ELBiSE ve KUMAŞi 
1 MEAAKLILAAINA MÜJDE 1 
1 Türkiyenin en iyi iş yapan Şarkın en büyük 1 
1 terzihane ve kumaş mağazası 1 

1 BEYOGLU I 
1 Terzihanesi 1 
1 Şükrü ve Ömer Arı kardeşler 1 
1 Tuhafiyecinin, Bezzazm, Hırdavatçınm kumaı satma'1 1 
ı Bakkalın saat satmasına benzer. ı 

•• lngilterede 'lıe ita/gada meşhur kumaş mensucat /abrikalarmın ı 
desen miilehassısı terzilerdir. •• 1 Terzihanemiz her zaman olduğu gibi bu sene de fevkalide 

• fedakarlıklarla modern desen ve çeşit BAY AN ve BAY • • • 1 Kostümlük, Mantoluk ve Paltoluk kumaşlarını 1 
1 f&pka ve yaka kiirklerini yilksek takdirlerinize aızediyor. 

• Şık olabilmek bu terzihanenin kumaşma, zarif 1 olabilmek ise yüksek san'abna bağlıdır. • ............................ 

ADEMİ İKTİDAR ···ı 
BEL GEVŞEKLIGINE KARŞI 1 

Hormobin 1 
•••• • 

VE • • • • • • • • • Tabletleri, Her eczttnede arnyıııız. (Posta kutusu) 
beynlme hücum etti. Oraya düşüp ı ca ederim. 

~IQt'd.en pçmlflm. (N. 15) (2 - 1) 
.. ....................................... . , •••••••• O AI.ATA ISTANRUL 

1255 Horınohln 1 
•••••••• 

-~ kardı. çekti: 1 dan birini tutmuştum. Dansözü sahneye 
Yazan: Fı ıınels C..argo . 1 Sordum: Vllhelm. dedi, t eni affet, sana çıkarken gördüğüm zaman, ilzer~mde öyle 

1 
_ Konturatınız usulüne göre yapılmış karşı bu gece belki tıızı kabalıklar yaptım . bir intiba hasıl oldu ki, karlının numara-

B 3 S değil miydi? J.'nkat kabahat ~nim değil. Buraya ge- sını sonuna kadar devam ettiremiyeceğin-
• 0 h ·yet· k H d" t k lirken, çok sevdigim birisinin cephede B- den korktum. Öyle olmakla beraber, se-- nun e emmı ı yo . ay ı ar ı 

D gldelim mi? . lümünü haber aldım . Birkaç haftadır y!rclleri memnun etmek için son derece 

11 D d ,..,. k a d 0 - mektubunu alamıyordum. Feci haberi öğ- kendine h:lkiıh olmağa çalıştığını hlssedi-
ışarı a sOJ&u v r ı . agın ve or - 1 1 yordunı. Şarkı söylüyor, dansediyordu. ·r r ık0 • t t 1 t k k k hissedili rendiğim zaman yıldırım a vuru muşa t• ı· ... • o. ~ man arın acım ıra o usu yor- .. . B . 

l'.:ı 1 du. İsvi re sonbaharının melAnkollk ha- döndum. Şimdi bıle. o haldeyim. Ondan en en zıyade meşhur Blürnlayn ro-~ t.'iyle ırarıp bir hava içinde ye- kirlerini topluyorlar, bir sigara ve yahut ısı ç 1 h fif bl U A 
1 

d bahsetmek t .lle benı bu derece sarsıyor. mnnsını da söylemesini bekJlyordum. Fa-
~~·1 •redlk. Hakikaten atıına bir lok- puro tellendirerek birer iki.şer sofradan bere 

0 
an a r r zg r es yor u. KolÜm~ asıldı loknntndakl telmih- kat bu ~arkıyı o kadar cansız söyledi k1. 

~amıyan lot, bu seter içmeğe çalı- kalkıyorlardı. Bacalardan çıkan dumanlar, akan sula- INinl düşünerek ' şlm~i sözlerin i daha l!atta. kimse alkışlamadı . 
~ OUç hal ile bir bardak ~panya Bazılan önümüzden geçerken bize nn daha iyi işitilen şarıltısı, bUtUn tatJ- dlkkaUe dinliyordum. Genç kadının odasına kapanıp ağhya-

ur~tıreblldlm . Sonra o da arkasından şöyle bir bakıyorlar, tazıları da karınları- atın k~a hazırlandığını anlatıyordu . eli li ord m cak yerde, ı:u kıyafetle sahneye çıkıp hal-__ __.... "-::r l ü dö n Y u · 
~mar ndı ve ç rt kadeh yuvar- nı doyurm04 olmanın verdlil hazla rahat Genç kadpı belediye saat kulesinin kı eğlendirmek mecburiyetinde kalmasına 
· -- Hangi cephede? diye sordum. = ve mes'ut klinata aldrnş etmeden yürllyllp vuran çanını saydıktan sonra: içinden isyan etmekte olduğunu anhyor-

gldiyorlardı. _ Saat on! dedi. Genç kadın kolumu t. ,ırakmak iste- dum. 

üzerinizde! 

llllddet konutmadık. 
1&bldQttan yiyenler, peş-

- Akşamı nerede geçlrecekslnlz? de
dim, burada da etlenecek yer o kadar 
az ki ... 

- Evet, Berlin nerede, burası nerede? 
- Berlln dediniz de aklıma teldi. 

Oradan yeni bir haber var mı? 
Genç kadın titredi: 
- Ne glti haber? 
- Dl rektör Klayn? Size de yenl blr 

kabalık etmedi ya ... 
- Çok kötü adamdır o ... Benim Ber

llnden gtttitiml istemiyordu, daha kontu
rn tım bitmemiş imlş. 

Durdu, çantasını açıp eldtvenlerlni çı· 

Yanyana yürüyorduk. DansözUn Ko
herrasae'de bir otele inmiş olduğunu bl
Uyordum. Otelin önüne gelince sordum: 

- Belki bu akşam dinlenmek ister
siniz. Bu takdirde sızı yalnız bırakayım. 
Artık kendi evinize geldiniz. 

Genç kadın oteıın aydınlık pencerlerl
ne baktı: 

- Nafile uyuyamıyacağım. Ah, bil
seniz ne mahzunum. 

Küçük eltni uzattı. 

- &kılmayınız canım, dedim, hl!rke
&ln iyi runıerl de olur, kötü günleri de ... 

Ayrılma& U•re141m. Falken içini 

dl, tuttum, fakat o silkindi. inler gibi bir 
sesle: Bu sevdiği adamın kim olduğunu son 

- Hayır Vilhelm ... Bana bir şey sor
ma. .. Bir şey söyliyemem, sen -0 mesud 
insansın ki, memleketin muharebeye 
girmemiş . Halbuki ben harpten bahsede
mem. Benim için yasaktır. 

- Anlamadım. 

Güçlükle anlıyabildlğlm yavnş sesle : 
- Herkes mitralyözle, l:,'.>mba lle mu-

harebe yapmaz ya... dedi. 

BiR AŞK GECESİ 
Ertesi gece lot Falken gazinonun sah

nesinde darusedecektl. Ön sıra koltuklar-

derece merak ediyordum. Dansözün: "Her
kes mitralyözle, bomba ile muharebe yap. 
maz ya ..... demesi de çok manalı idi. $u 
hale göre, sevdiği adam mutlaka Alman 
istihbarat servisine mensup birisiydi. A-

caba adı neydi? Nerede lçyüzü anlaşılmış; 
yakalanmış ve kurşuna dizilmişti? 

Bir müddet sonra, MarsUyada doklar
da, buğday silolarını zehirlemekte olan 
tir Alman ca!lusunun yakalanmış olduiu· 
nu duymuştum 
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• ERZURUM • • • 5 Kitap, Mecmua, Cedvel, Defter, i 
! Her nevi Duvar ve El ilanları, i 
• • 1 Makbuz, Bilet, Fatura, Yaldızl ı davetiyeler 1 
• - Af!ıt rzer;;s'XASS F MEY ?° pn, • • • ı BUYUK ı 
• • i ıı< iı:J '' vl2 ii ~; ı~ı[A ıı~ 11> E ıF ır ı= ıt ıL. ıc: 11. ii i • • • • • Di~er Vil ıyellerdeıı g-Cııdcrile •ı::k her türlii sipar:şt r ınenınuniyelle kulıul \'e suratla ikmal edilir . • 

\ I -••••••••••••...••••••••••••••••••••••••..• ~ 
T .C. Ziraat Bankası Erzurum Şubesinden: 1 Eı·zurun1 ı lalkcvi 

, Ba~kan'ığından: 
12 Hirinci K(ınun 1937 elen 18/ Hirinci 1\anun ~tkşamına kadar devam edetek 

ol:ın 8 inci Aritırınn ve Yerli Mnlı Hafta sında, millı tasarrufu t(•ı-;vik hususunda i '20/t '2/9 17 Pa:t.ıırt esi g-ünii akşamından 
Haıık:ımım diişen va:Lifcler u şekilde ya ;)llat'aktır: itibaren halk dt>rshanelerinin ~ı\·ılınnsına 

KUMBARA 
1e 10 

Verir 
Kumbarası olan hiç bir 

zaman darlık yüzü 
•• gormez 

ZİRAAT BANKASI 
Kumbaralarından bir tane ahnız 

Çocuğunuza hediye edeceğiniz bir kumbara ile oun hem tasarrufa 
alıştırmış, hem de istikbalini şimdiden düşünmesine 

yardım etmiş olursunuz 
1- 'J':asarruf kumbarası nlanların, içiııde kaç kuruş bulunursa bulunsun karar verllıııiştir. Taleb... kayt ve kabul 

kumbaralarını açtırıp içindekilerini hesa 1ılarına kaydetlin·hileceklercllr. Uu husus- edilecek okulla~ın ccdvt•li aşagıdac.lır. İs - ~----=--. ---------------
t:ı asgari lı:id mevzuu bahsolmıyacnktır. tekli vatandaşların ınıntaka ve seviyeleri- ,,Jll9_·~~~~-.ye-.y.ayı.~~~~~~~~~~ 

ne o·ört' ait oldukları okullara baş vurma- ~r ""'\ 2- Bu hafta zarfında evvelce mevcut veya hu defa açtırılacak kumbaraları 6 I/ 
,·eya diğer nevi ıasarrur hesaplarına ıo liradan aşağı olmamak şal'tile tevdiatta ıan ilan °1unur. ·\ \ Kumbara istikbal binasının 
bulunanlar arasında kur'a ~ekilert>k 10:> kişiye muhtt~llf nisbctlcrde ikramiye Okur yazar Bayanlar (8) dPrshanesi "'~\ 
\'f"rllt>crktir. Bu ikramiyenin tevzii şeklini aşağıda gilsteriyoruz: okuma bilmeyen Bayanlar (A) dersanesi )1 temel diregv idir 

Birinciye 100 Yoncalık okulumla. •\\ 

iklndyc ıco <>kur yazar Baylar ( B) <tersanesi oku- .,:-
Üçiincüye fiO rııa bilmeyen Baylar (A) dersanesi Cum- J 

40 huriye! okulunda. •\ lfordiiııciiyt• 

Beşinciye 

l:llinciyı> 

kadar (dahil) 
Yüzüncüye 

20 

10 

k-ıdar (dahil) 5 

3- Kur'a 3 31!)38 günü 1.'üı kiye Cumhuriyeti Ziraat Rankası İdare l\ler ... ezinde 
çekilecektir. 

4- 1\:imlere ikramiye c;ıkhğı kur'a ~·ekildikten sonra ~ube vr Ajanslara hildl
rlleeek ve ikramiye miktarı alakndal"lara tediye edilmek üzere hesaplarına geı;iri
lecektir. 

5- Çıkan ikramiyeden istifade edebilnwk için Arttırma llaft:tsı zarCmd:t ye
niden açtırılan veya ev\'elce mevcut tasarruf hesabının 5 '3/ 938 tarihine kadar 

kapatılmamış ve matl(ıp bakiyesinin d(• 10 lira<lan aşağı ll\jşmeml olması l:l-
:r.ımdır. (No. G) 5-3 

---------

1 Okuııın bilnıı::yen Baylar (Veyisefen- ıl-

ı. di okulunda) İ 
. Okııına L>ilıııeyen Baylar (Gazi oku- •; 

hında) ··~ 
(N. 11) (4 - 1) •!\ 

----- ~\ D 

~:ıhlp \ e Başmuharriri: ·?~ O (§ 
Cihat B.\B,\X t. ~ 

• • • 
lJıııııın ıwşriyıılı idare ectcrı: Yıızı işleri ·~\ 1\ lllll bara sahiplel'İllC hel' Selle ITIUhte}if 

M0ıınru: n:.ıı:uııı· ntua·:n {\ para ınükat'atı dağıtn1aktadir. 
Busıldı*ı yer: ll O Ü lJ Bnsımevi \\.. .l.ı 

~~~~~~~~·~~.eye~~~~ 

1 Kendilerini bütün DOCU ya. tanıtmak ve malla.rının sürümünü 
1 bütün DOCU da attırmak istiyen (imalar, ticarethaneler 
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i •• 1 ;; 
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• 

ve müesseseler ilanlarını behemehal 

Gazetesine vermek sureti le bu maksadı temin. edebilirler. 

1 Ticaretin ruhu reklam· olduğuna .göre, DOGU 
gazetesi satış yapan mal sahiplerine bu yolda şimdi
den büyük kolaylıklar. temin etmiş bulunmaktadır.! 

·I REKLAM YAPMAYA N MALiNi SATAMAZI 
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