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Pa1.artesiden maada her gün çıkar 

Sn yısı h••r ~·erd•• :. kuruştur 

Bas1lmayım yazılftr geıi verilmez 

OTOBÜS RUHSATiYESi~iSiNiN 
"MASKELİ,, TARAFI DA NEDİR? 

IHA TAYIN ASKERLiKTEN TECRiDi -
Fransız Erkinı Harbiye 
Heyeti bugün Ankarada 

Peştemalh 
Türk kadını 
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A ltnylnrdnn O:ırb.ı yUrl\yup dUny,1 m::!
denlyetını s.ır:ın T..ırklerden m~nzil 

oruyuculnr, An:ıdolunun yer yer mühim ı 
evkllerlnl tutmuşlardı . Bu meyanda Ço

uh deltnsının iki tnrafında yerleşen 
rkler, o mıntak:ının bahrt ticaretini ı 

llne aldı~ı gl , ı , bUtıin Karadenzlnt ınzı
att vezalfinl de demhde etm~ti. işte. 
ıll'..:ı ~s:ı Rize ve onu Garb:ı t:ıklp eden 
nradenız diyarını, tarih, sıyt ve şöhret.le 
u noktadnn .selt'lmlıyor . 

O vakit karada ve denizde ordu ve 
evlet vazlfeslnl ırören yalnız erkekler 
eğildi. Atlas Denizlerinde Türk bayra
m dalgalandıran donanmalar içinde, 
aradenlz Türk kadını da erkeille aynl 
• ve vaalyette. ayni vazifeyi görüyordu. 

enlzlerde Tilrk donanmasını 
• hata yUrUten Türk kah

ve yine o safta, Piri j 
-=.-lr'l'lllL. - ~•nl:ırı da vardı. 
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• • :. ~cek 
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t ue 
.... ~ .. ,..-............ k llOt1ar .ela IUrılmal'tVfl 
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rlhln hanırı nlıyanında kalmı, bir ııı: 

lstanhul Valisinr~ ve B,elediJJesine hıkumlara uirişe11 Ahmed f.mi11 
hlma11m uazetesi ·r.'111.,111 h•şlt!İ' 

Ahmed Emin gazetesinde 

Bir taraftan Ankarada Hatay'ın askerlikten ve 
silahtan tecridi ıneselesi Fransızlarla görüşül-

1 

n1ek iizere iken, bir taraftan da Hatayda Arap
lar ve Erıneniler Fransız elile silahlandırılıyor 

Ankara 16 (Hususi Muhablrimizden)-j surlar arasına nifak sokmak ve bunları 
Hatayın askerlikten tecridi işlnl görüş- Türkler aleyhine tahrik etmek için eltn
mek için erkA.nıh:ırbiyemlzle temas ede- den geleni yapmakt.adır. Şimdi de Erme
cek olan Fransız askeri heyeti yarın bu- nlleri sillhlandırmağa teşebbüs etmü
rada beklenmektedir. Heyet merasimle tedlr. Fakat para lle tuttutu adamların 
karşılanacaktır. Heyetin şehrimizde beş kendi aralarında tertip et1klert toplanb
gün kadar kalacağı tahmin edilmektedir. larda kavga, gürültü eksik dtmamakta, 

~lnulldt• Ermt•nlJı•ı· bazan bu kavgalar d.ötü4melere kadar 
slliıhlnuda \armaktadır. 

Istanbul 16 (Hususi Muhabirimizden)- l\.IZIL.\ '\" llnta~tlu tlls)tt\RsE"rle•r 
Hataycla herkes seçim hazırlıklarile meş
gul bulunmaktadır. İntihap arifesinde 
akla gelmedik dalavereler çevrilmekte ve 
Türklere karşı yapılan tazyik ve zuhim
ler devam etmektedir. 

Fransız delegesi Garo Hataydaki un-

İstanbul 16 (Hususi Muhabit~mizden)
Kızılay Kurumu Ant.akya ve t,Jtenderun· 
da Uç dispanser e.çmata karar verm1ştlr. 
Yakında bir heyet Hataya ıt~cektir. 

Transit yolunda büyük 
bir köprü yapılıyor 

142 bin liraya mal edilecek olan bu ~öprü 
iki senede bitirilecek 

Başvekile hitaben bir 
açık mektup neşretti 

Meselenin aydınlatılması için 
Emniyeti Umumiye Müdürlüğü
nün tahkikat yapmasını istedi 

cl'run11 Başınuharriri İstanbul Valisine hücuııı Transit yolunu tariht devirlerde ol- 'ı Aras nehri oıerine atılmış olap bu be 
duğu gibi Orht asya ticaretinin en ton köprn 142 bin liraya mal ol~cakt&r. 

etn1ekte devam ediyor ehemmiyetli bir kanall haline getirmek \Üç gOılO ve uzuolutu 110 mekeye V&• 

Jat, yirmi, otuz asır önce erkeğinden daha 
alA.t olmayı seref bilen o kadını bugünkü 
kapalı mahlCıka çevirmiştir. 

1 s t tt n bu 1, 16 ı1 ıunduğunu ve bu iddiasını ishal ede- azminde bulunan hOkllmet katın şikdde- racak olan bu abide dotudakl imar fa· 
[Hususr muhabiri· cetini söylemekte, aksi taktirde dok· tl~e rağmen transit yolu tlzerinde 1 fa- allyeUnln en soA ve en ındl eserle-
mlzden] - ·Tün. ı torluktan ,..•kilerek meml k tt d alıycti gevşetmemiştir. rinden hiri olacaktır. 

Türk erkeğl . eşini sever ve ona hilr
metk:lrdır . Hay:ıt nrkadaşın:ı gözUnU ka
p:ıtacak bir örtUyil, arkasına aile hayatı
nın barını taşıyacak küfeyi veya odunu 
~oymak Türk civanmertlik ruhunda hiç 
bir vakit yer bulmamıştır. Bu yanlış iti
yadın hiç şüphesiz yanlış telflkkller yU
ztınden bu derece revaç bulması. yine 
Türk kahramanlığına. TUrk clvanmertli
ilne yaraşmaz ve ne de olsa yakUjmaz 
bır da~adır. 

Ah ne olurdu! Kabil olsaydı ; bugün 
dUnyaya pe(ltıemallyle yüzünü kapam·c;. 
:ırkasına küfesini takmış kadınla onların 
büyük analarını . çaprazlı oklarile ve Ka· 
radentzın uzak ufuklaırında dilşman ge
mUerlnl görmek için dört açılan gözlerlle 
knr~ı karsıya gelebilseydi. Bugün, o ana
ların kızlarına reva görülen su ağır tcül
retıer ve onları TUrk kadınlığından çıka
ran bu yersiz, yurtsuz zahmetler görUlsey
dl tarihin bu dllhıraş ve acı tecelllyatına 
ancak g&ıya1lan cevap verebilirdi. 

H 
Y" e e en e çı- T i 1 h . 1 ~ • ıtşıııulutrrlri Ah· kıp gitmete hazır bulund t na~ rans t yo u er rlln ycnı yapı an Köprtınon 4,lO iş gGnO z.,tında bi· 

m .. t ı-:mııı Y-Jma- etmektedir. u unu e bir parçası, bir deresi llzerine atılan I tirilmesi mukavele ş8rtıannc1a, oldutu· 
n'ın otoblls ruhsa- Biter taraftan Ahmet Emin Yalman köprüstlc cidden mtlkemmel bir hale I na göre inşaaJın iki tene kaclar sllre-
tlyelerirılıı veril- ıaaeteslnde Bafveklle hitaben açık blr getirilmektedir. 1 ceği tahmin edlllypr. Köprtınpn y .. l• 
ıııeglıule yolsuz- mektup ne,retmif&ir. Ahmet Emin bu açık Bu cDnıleden olarak son ıc-Onlerde ması esnasında transit yolu ~zerlndtkl 
lııklur olıhığu lıuk- mektubunda şabSJnın teeavüse maruz Horasan köprUsllnlln da ihalesi yapıl· 1 seyrtıseferin sekteye utramamast için 
kınd1tortayn atlığı • kaldıtım söyllyerek, bu tM:avüsün "Mas- mışllr. 1-:rzuruma 82 kılometre u1aklı- 1 ayrıca hir ahşap köprD inşa etttrtlaıif· 
iddlıt ile ortaya /.danbul Valisi keli,. diye tavsif eUlii taranarımn aydın- ğındn hulunan Hora_s_·a_n_k_o_·~_·u_c_lv_a_n_n_d_a_ti_r_. - - - ---- -------

çıkan de _ ~edlko- Muhiddin Ostandaf1 la&.ılnuw için Emniyeti Umumiye Mü
du aldı. yurudQ. dürlüjünün tahkikat yapmasını rica et-

Şiındi lstanhulda herkes bu işin mektedlr. 
i\·yüzllntl ve hakiki mahiyetini Oğren· Ahmet Emin bundan başka belediye 
mek ınerakmtı dllşmllş bulunmaktadar. işlerinin J>ek tezehzOp i\•inde bulundu-

Mesele dllha ilk safhasında adliyeye ğunu y1tzmakta ve bu husuc;;ta bir an
inllkal etmiş bulunmaktadır. Adliyece kel açılmasını istemektedir. 
bu hususta tahkikata başlanmı~tır. Ah- •T1tn. Başmuharriri de ayrıca mah-
oıet Emin hakkmda da komisyon aldı- kemeye mllracaatta bulunmuştur. 
ğım ileri snren dişçi Bayer gazeteler Mesele yakında mahkemeye intikal 
birer telgraf göndererek, •Tan. Baş-ı edef'eği için bu dedikodunun çok me
muharrirlne bin lira komisyon verdi- dakh safhalarını öğrenmek kabil olacak 
ğini, bunun kAtibiadillikçede malam bu- remektlr. 

FIKRA: 

Geçmiş bir macera: 2 

SAHTE PR NS 
"------- ------ Yazan: T. 1.J .. 

Ey Karadeniz anaları ve hemşirele
ri! Slz o büyük tarihin en yuksek yaprak
larısınız. Benliğiniz koskoca bir tarihe 
bedeldir. Siz kUfe değll, odun değil, dün
yayı gören ve o keskin nazarlarınızla her 
mlnll atarak bUyUk analarınız gibi silA.h 1 
taşımata llyık inaanlarsınız. Sizi, tarthen 
l:azandıtınız bu insanlık gurur ve şere
finden uzaklaştıracak ve mahrİ.ım bıra
kacak hiçbir kuvvet yoktur ve olamaz. 
Bunu böyle btliniz! Atatürk lnkılt'lbının 
Türk kadm.na açtıtı içtimaı mücadelede 
sizler ıçın galibiyet muhakkaktır. 

Mareşal Çakmak 
İcra Vekilleri Gam~ten 1•JUlııut, bakırdan ctetiıı-

ma. ve tenekeden çatılllllf olsa bile se-

Semaver 

Prens, Vali Daniş Befi 
otClinde kabul etti 

Bir saat kadar süren bu ınUlakattan 
sonra Şehzade ertesi. günü vilayeti ziyaret 
etmek arzusunu izhar buyurdular Heyetinde mawer (iael te1dlr. 

Soiuk bir kış rüniinde pencerelerin 
AnkarR, t:> (A. A.) - Parti top- itutaJarı arkuaaün dışanda yatan kar- 18 Yaşında, Üıner, J>aniş beyin ha· j büyük eli rözlcri y2kışıyordu. Beni tede· 

lııntısmdan sonra icra V l killeri lan se1rederken u1nayan bir semaverin vadan atıp rastladıtı v~hile benli bir de· den tırnata gnzelce süzdükten sonra, Mer-
Heyeli Başvekll Celil Bayann Re- bı .. r&wnı duymak insana sade sıcakhk llkanlı , ipekli gtmiş koltukta yaslanmış iÖ- kez kaymakamlıtının ne oldutunu, Vali 
islltinde toplanmış, muhtellr işler vermekle kalma7., kulak ve röz için de ründrı. muavinlitile bir münasebeti bulunup bu-
üzerinde görtlşmelerde bulunularak büyük bir zevk teşkil eder. O zaman se- - Selanik merkez kaymakamı, polis lunmadıtını anlamak istedi. lıahat verdim. 
kararlar verilmiştir. maver Adeta canbclır. müdürü Tahsin. Vali Uaniş hey tarahndan Sclanik vilayetinin umumi vaziyeti hak-

Bu toplantıd:ı Umum Erklnıhar- Geçenlerde bir pn Mahallebquıdan arzı hoş amedi için rcliyorwn. kında arkası relmcyen bir dlz.i sorrular TAHSİN UZER 

Eğlenceli bir 
MÜSABA KA 

açıyoruz 
\"uknatlU olW~lıt'lllı\ •· lllllZ İ('lll t'Ü
lt-nt• 11 hh· ıaıuıo,nhn"a :acı) oruz. 
~•n•twtkn'n i:otlh'n" 4•dı·n 200 nırn-

)uc•nmu.7 ı~ıulaldlf ~ı) lllt>ll•' 
hı•tlhc•l. ·1' nhH'ıtlı.IH1'4hl'. 

T afsÜat vereceğiz 

biye Reisi Mareştll Fevzi Çakmak ıeçlyordam. Bir satıcı, dü.kkllllnın önüne 8 - 1 . . .. 1.... b' h •1 yapll. Kısa kısa cevap verdim. ihtimal be-
....... 1 rl ~._,. B - ·- • bu u soz erımı gu umseyen ır çe reye d kik 1 __ ..a Se 

da hazır bvlunmuştur. ç..,.,. .. semave er ııaa-..,. o.., ..... an u- Şe . asi d k 1 k nim atznndan işittiti a aya ~ar --===============- kölmöt böttlrlerl esllmiş ve )iideri pas- karşılayan habettin, y an atı 0 
tu - lanik valisinin Daniş oldutunu bilmcyordu. 

Eski Irak Başvekili 
Londraya gidiyor 

Şam 15 - (A.A..) Est<i Irak Başvekili 
Nuri Paşa bQıün tayyare ile Bardattan 
buraya gelmittlr, Buradan 8eruta ve ora
dan da Londrayı rldeeektir, 

Yeni Habeşistan valisi 
Roma 15 - (A.A.) Habeşistan Vali· 

si Şimali Afrikaya rlt~ek Oue burün Na· 
poliden hareket etmlftır. 

lan .... 'bu dnlet dü'1lünlul beal d6'iin- tan ufak ve mütereddit bir oynama arasın· 
dünliler. da, kıSllca: ( Altt•r•f• 4 iJnclltk) 

O saman bu semaverleri imanlara - Teşekkür ederim. SOıile mukabe-
:ı Oneu sa~·ılllda : bensettlm. Onlar da bpkı insanlar pbl lede bulundu ve otutnlam için kendi mev

pıuna kalılll,-eUnl, 1inlı.lerlndeld a~ kilne oldukça uı.ak bir yeri işaret etti. 
ve içlerindeki kaynamayı kaybettikleri Fabyaniden yeni yapıldıtı sonradan Amerika hükumeti 
ıaman ıbel bir meta seviyesinden alell- anlaşılan siyah bir vcston şık ipek men-
de bir maden d.erekeslne cliişüyörlar. ' · · ç· } ha 

Mane.SyeUnl kaybederek bir JIİlD et dil, Kravat, Çorap, yepyenı Rugan ıskar- ın su arına on rp 
haline ,elen imanla, kıymetsls bir ma- pin şıklıaını ta~amlamıştı. Gür siyah saç- • • 
den haline relen semaver... ikisine de larını ortadan ıkiye ayıran berber bqı· gemısı gönderivor 
aeı1UJor " ikisine ele kıf1Det verilmiyor. m da oldukça süslemişti. Güzel çehrea.ine # 

Babadır DÜl.UER 
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Doğudan _Haberler 
Sığınaklar arasına 
telef on çekilecek 

KOJ)Un tepesi sığın~iklara 
telef onla bağlanacak 
Kop iizerindeki seyrllseferi emni· 

· yet altına alahilmek için Transit l<la· 
~ resi tıırııfııHlıın yol l'11.erinde ynphrılıııış 

ıılıırı ı•"rınnklıırın lt>leforılıı IJirhiı !erine .... 
ha!{lanrn a L ll\zıııı<lı. Bu ııokltt göz 
öıınnı!P tutul<lıığ_ıındaıı Kopun tep sin· 
den Pırııaknpanı\ kadın· . ı~ınaklar ara· 
sıııda ınnstnkil yeni bir telefon bıtfı çe· 
kileeektir. Bu hattın inşası kı " lılr za
mmı zurrınctil bitirilmi:;; olncnkıır. 

---------
Yeni telef on hat~arı 

Ttışkeseıı mıhiye. ile llııııs kuzH 

merkezi Hrasında yeni bir telefon hattı 

tesis edilmiş ve l u nıerkezdı n kı ~ııı şld· 
detli z uııaıımda mtthitte" tecerrfitl et
mesi fenulığınm tıu suretle iinUne ge· 
çllmiştfr. 

0 .1 derahaneli yeni bir 
mekteb yaptırılıyor 

Vil!yetÇe. merkezde ondört derMha· 
neli bnyü;c bir ilk mektep binasının 

yaptirılmasınu karaL' verllnılşlir. Hu bn
ynk mektebin inşaatına başlanacak ve 
inşaatın ilk bıtharda kış gelmeden 

_ bitirilme3ine çalışılacakbr. Bıızan otu-
rulmııSI mnmktın olmıya-cıtk kadıtr ha· 
rap ve zavallı binalıtu sığınmış olao 
mekteplerimizin bulunduklı:ın acıklı va
ziyetten kurtarılmasına do~ru ttlılmış 
·olan bu hayırlı adımı daha bir çokla
rının takip edeceği şüphesizdir. 

Umurnhanede kavga 
Bvvelki gnn akşam nzerl umumha

ne mahallesinde bir kavga olmuştur. 
Umumt. ev sahiplerinden 1''atma ile U
mumt kadınlardan Zehra arasında bir 
meseleden dolayı mnnakaşe çıkını, ve
hu mDnakıışe. nihayet döğüşmeQ'e mDn· 
cer olınu~tur. d~Oşe diğer üç kadınla 
da iştirak etmişlerdir. Patırdıye yetişen 
polisler dljğ'Qşenlerin heşlni de yakala· 
miş ve cnrmn meşhut mnhkemeslne 
eevketmiştir .· 

Hınısta kuçük bir kızı 
_kaçıranlar yakalandılar 

Hınısla bundan bir kuç ı.rnn evvel on 
iki yaşında Hıtsrat isimli kızı kaçımla
nı:ı hepsi yakalanmış, Adliyeye teslim 
edilmi~lerdir. 

Kı~ılayın 60 ıncı yıldönümü 
Şehrimiz K~zılay ~urumu idare hey

eti bu~ün saat 14- de vilayet Sıhhat mD
dnr1nğnnde b1r içtima yapocdkttt. Bu iç · 

1 
tlmada Kızılayııı 60 met tesh yıldönQ-

mn münasettetile yapııa:cak merasim 
programı tet?bit

1 
edifecekve yıl başı ge-

fktısat Haftası Y enişehirde büyük . 
Cun1artesi akşanu tatbikat bir karakol yapılacak 
n1ektebinde n1üsarnere var 

iktisat haftn:;ı mUnnselıetile ınek· 
teplerde yapılması takarrllr ettirilmiş 

olRn ınOı;ftmerelerılen lıir clancsi öntı· 

mnzdeki Cuınnrte i günü saat Hl da 
tathiknl nıektehiıııle vnrileceklir. Mek
tep talebeleri bu ınn. aıııerede Ev kadını 
Beş senelik snnnyi ın·oı:tramı udlı iki 
piyes oymyacnklnrclır .. Muallim mektebi 
talebelerinin de raks ve şiir sıılrnlımntltt 
hu rıı nsamereye işti rttk ettirilmeleri te· 
mln edilrtll,tir. 

Yazı kursu bu sene 
de açılacak 

Ankaradaki büyük bir 
karakol binasının 
projesi getirtildi 

Şehrimizdeki polis kuvvetlerinin 
çalışınuktrı oldukları karakol l>innları 

cictclen acıklı elenecek bir haldedir. lh
liyıtca hazan kilfi gelmiyecck kadar 
küçük olan bu binıılurı yııvaş yavaş 

terketıııek ve zabıta kuvvetlerini her 
tnrln iht:ya~~lıtrıııı karşılıyabllecek yeni 
ve modern binalar içine yerleştirmek 

esklJcıı heri clllşOnüiınekte .idi. Bu se
ne ilk defa bu düşnnce fiil sah,tsına 
çıkını~ olacaktır. Üğrencliğiınize göre 
Vllllyel tıırafıııdun Yeni şehirde nıuden 

miııınri turzınıı uygun btıyl\k ve güzel 

Kursta verilen ders~er bir lıfr ktırukol lıinusırıııı yuptırılrHusınu te-
•• 1• sebhUs edilmiştir. Bu bina için örnek 

broşur ha . ınde toplanacak ~bırak Ankarada Hariciye Vekaleti kar-
Küıtür dlrektşlftt?ü tarafından geçen şı;ında yeni yapbrılmış olan bir kara

se.ne şehrimizde l)ğretmenlenler için tıtr kol binasın projeleri getirtilmiştir. Yeni 
yazı kur~u açtırılmıştı. O zaman pek inşa edilecek olan bu binanın yapılması 
f Jydalı neticeler vermiş olan bu kur- t 1şaat mevsiminin sonunda bitirilmiş 
sın bu sene de aç1ırılması karar al- olacnkbr, 
tına alınmıştır. Merkezi bulunan boton 
ilk mekteb ö~retmenlerile muallim mek
tt bi son sm.f talebelerinin bu kursa işti· 
rAk ettlıilmelerf kararla~tırı~mıştır. Kurs· 
ta biihassa yeni mlHreddt programında 

ehemmiyetle ele alınmış olan teknik 
derslerin işlenmeleri üzerinde durula
caktır. Kursta verilen dersler ve konfe
lar hilahura lıir brosnr halinde toplana
cak ve mnlhakattaki öğretmenlerin de 
kurstan faydalanması· bu suretle temin 
edilmiş olacaktır. 

DOGU 

Kayakçılık için 
antrenör geliyor 

Dağcılık Asbaşkanı tekrar 
şehriınize geliyor 

Erzurumun ve civannın kış sporları· 

na revkttl4de müsait bulundujıı aşikAr· 
dır . Bunu takdir eden Tnrk Spor Kuru
mu dağ'cılık vadisindeki faaliyetini da· 
ha çok bu nokta üzerine teksif etmek 
kararını almışt'1" . 

Abone tarifesi 
Seneugı : 12 Lira 
Alh aylığı : 7 • uç aylığı 4 
Bir aylığı : 1,50 .. 

Şehrimizde bu maksatla bir datcılık 
kulübüde kurulmuştur. Bu kulüp mm· 

' takamııda kış sporlan faaliyetini arttı

racak bir teşekkül olacaktır. 

ECNEBi MEMLEKETLER IÇlN 
Seneliği : 24 Lfrtt 
Altı aylığı : 14 • ' 

iLAN TARln:SI 
8 nci sayıfada santimi 25 Kuruş 
7 .. • • 50 .. 
6 • • • 75 • 
5 • • • 100 • 
4 • • • 150 • 
a • • • 200 ,, 
2 • • • 250 • 
1 • • • 400 • 
ilan verecek kimseler DOÔU Gaze

tesi ldure MOdDrlllğOne mnracaat etme
ltdirler. Devamlı ilanlar için husust 
tarife tatbik edilir. 

Kırmızılı ilanlarda tarife bir mfslf 
razluslle alınır. , 

Dağcılık kulübüne merkez vazifesini 
görecek olan MilJet Ba~çesindeki bina 
ayni zamanda kış esnasında buz üzerin
de paten yapanların daima devam ede
cekleri bir köşe olacaktır. 

Diger larafdan kayakçılık sporuna 
teknik bir veçhe verebilmek için umu
mi merkezden, bir antrenör :getirtilmesi 
düşünülmüş ve bu husus için teşbbüse

de geçilmişt r. ôtrendiğimiie göre mın
dan bir müddet evvel şehrimize gelerek 
kayakçılık bakımından tetkiklerde bu
lunmuş olan da~cılık federasyonu As 
Başkanı 1lyasın tekrar şehrimize getirtil
mesi ve kayakcıları bir müdJet netaret 
altında çalıştırması rçin Umumi merkeze 
mliracaatta bulunulmuştur. Yakın bir za
manda şehrimize gelecek olan bu kıy

metli sporcu şehrimizdeki kış sporlan fa· 
aliyetine yeni ve büynk bir hız vere. 
cektlr. 

DOGU MEKTUPLARI 

Pazar'ın emsaline nadı 
tesaduf edilen tütünü 

Ekiciyi ötekinden berikinden hor\~ alınaktan 
kurtarmak için Ziraat Bankasının ve tnhisa 

İdaresinin paraca yardıını lazın1dır 

Karadenizin en güzel sahil kazaların 
druı biri de, Pazar kazasıdır. 16 mil uzun 
tuğunda olan sahilinin her tarnfl zl\mri.l t 
gibi yeşil ve tabiatın esirgemediği bir 
manzaraya mallkt.lr. Yeşillik, kademe ka· 
deme yilkselen bu yerin 60 kilometre me
safesine kadar uzar. Ondan sonra da a-
ğaçsız, bol otlu mer':ı. kısmı başlar ve bu 
kısım da deniz yilzllnden 3000 metreden 
z.Iyade yüksekllğl olan Altıparmak, Kaş
~:ar, Verşenbik dağlannın yaz, kı karlı 

şahlkalnrma . dayanır. Bilhassa deniz kı
yısından bakıldığı znmnn yeşillikler, a
ğaçsız otlaklar, karlı da~ zirveleri eşsiz 
bir manzara lıallnde görlilebilir. 

Kazanın 16 millik knra kısmı dahlle 
doğru derece derece genişler ve sathi me
sahası 1800 kilometreyi bulur. 

Doğusu Hopa, kıblesi Yusufeli ve ts
plr, batısı Rize vllAyett ve şimali de Ka
radenlZdir. 

Doğudan Ka.şka dağının bir kolu de
niz kıyısına kadar uzıyarak Hopa hududu
nu teşkil eylediği gibi, batıdan ·da (Çegal
ver) Baltaş silslle.~i. Rize şosesi Verşebnik 
ve Kavran dağları da kıbleden Yusufell ve 
İspir sınırlarını vllcude getirir. 

Bu yazdığım sınır hatlarının hepsi de 
aynı zamanda takslmimiyah hatları ol
duğundan Pazar kazası arazisi her taraf
tan hudutlanmış gibidir. o halde ki Pa
zarın herhangi bir köyünden kış mevsi
minde mesel1 hemhudut Hopanın Viçe 
ve Rlzenln Mapavrt nahiyesine gitmek 
için sahile inmek ve sahil yolunu takip 
etmek icap eder. 

Pazarın böyle çevrilmesi mnhsulıltı
nın evsafı Uıerinde bazı tesirler husule 
getirmektedir ki bu ciheti bundan sonra
ki mektuplarda yazacağım. 

.pazar hududu ·içinde bir çok akar 
sular vardır. En büyüğü 100 kilometre u
~unluğunda.k.i Fırtına deresidir. 

Kasabanın 7 kilometre doğusunda 

eski Trabzon mevkilnde denize dökülür 
İkincisi 60 kilometre kadar uzunluğu o
lan ve Pazar kasabası içinden denize a
kan ıo kadar ntsbeten küçük dereler 
vardır. 

İlk evvelA tütllnlln nasıl ve ne su
retle ~uraya geldljtnl öpenelim. Ka
umız halkının ekserisi ·BUyllk Harpten 
evvef kom.eumuz bulunan Rusyaya gider
ler, JQl:ada tft~ ziraat tş~rinde ücretle 
bir • seJ!eler :e;alışır ve memleketlerine 
çaıışİnaıarınin semereleri ile birlikte dö
nerlerdi. 

BilAhara blından vazgeQeı:ı bu yurt
da.şlar, •buraya yakın olan Batra ve Sam
sun havnlislne gitmişler ve hattA bir a-
1-alık Bursaya kad• da giderek orada bu 
ziraatle meşgul olmtı.tlar, z!ra.a.ttn bütün 
ıncellk:lerlnl kavramLf}ar, olgun bir şe
kilde memleketerlne dönmüşlerdir. 

· İşte bu allfkanlıklarından dolayıdır 
ki Cumhuriyet hükt\metimlzin teessüsün-

den sonra kendi memleketinde, 
Loprağ1nda, çoluk ve çocuğile çalışnı 
kendisine şiar edinen halk blr kaç 
evvel burada tütün dlkmeğe başlam 
: a dn ileriye götürememişler ve ara 
bir fasıla verdikten sonra işe tekrar 
lnmışlardır. Ahiren her yerde oldufı{ 
bi burada da Cumhuriyetimizin te 
irşatlarından ders alan bu köylü ela 
larımızın da yllksek yardım ve ga 
rile 935 senesinde tutün ziraatlne 
bir adım atılmıştır. 

Evvela :Murgul, Samsun, Bursa 
tıumları ekilerek tecrübe devresini 
miş ve fakat bunların içinde arnztsinl 
muhitine en uygun gelen (Ardanoş) 
mmlarından daha fazla randıman 

min edildiğinden bu tohumalrın el 
kabul edilmiştir. işte şimdiki ziraa 
tohumların yapılmaktadır. 

935 senesinde ilk mahsulden 50 
kilo kadar. istihsalat yapılmış, 936 
ı;lnde bir misli razlasııe ıoo bin ve 
senesinde de 250 bin kilo çıkarılın 

Bu seneki tütün piyasası tutun 
~ileı,lmizin yüzlerini gUJdllrdüğü vt 
istekle karşılandığı takdirde gelece 
ne 500 bin kilo kadar 1stihsalit yap 
ve 940 senesinde bir milyon klloyıı 

mak In:ıkAnı mevcut ve muhakkaktır. 
Tütüne terkedllen arazı 200 be 

dır. 

Tütün zlraatlnden ıtren pata: 
Bu kazamıza giren para 936 Sf' 

<le 40 bln llra kadardır. Bu Sf'Y 

kilo tütün mahsulü isti 
göre 100 bin liraya r 
r.Herlmiztn cepJ,.. 
manda kazan~. 
büyük yardı !"'"" 

Ayni 7. 

teslle ç:ılışnı!?,,, .. mır.' • 
Buraya 936 senesinde tutun m 

lünU almak üzere 5-6 kadar tüccar 
miş, mahsulün yarısını İnhisarlar id 
yarısını dn İstanbulda maruf bir t1c 
hane almıştır. Bunlar 30-40 kuruş ar 
da ve ~ok ucuz satılmşıtır. 

Halbuki tütünlerimlztn tzmır tll 
lerlnden daha iyi ve başka evsafı da 
olduğu halde onların 70-80 kuruş ar 
da satılmasına göre çok ucuzdur. Bil 
buraya has ve başka memleketıerdell 
biatin esirgediği ve emsaline nadtrell 

{ Alttarafı 5 i11ci sayı/ada) 

Parayı küpe koyma 
hudut haricine çık 

makla müsavidir. .. .......... l
cesi Belediye salon:andA verilecek olan 
bal~nun teferruatı konuşulacaktır. 
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l. lu gfino hiç unutmam. Yanımda Leyla olduğu halde aşa
~ı salonda~ dolaşıyordum. BO~rQk kapıdan hocamın yanında, 

: uzun boylu -esmer bir actam olduğu halde girdiğini gördnm. 
·i.~ylA' yavaşctt: • l~te Akif Cemal. diye fısıldadı. O sırada 
onl~r yqllarım bizim ar ıfa doğru çevirdiler. Yanımıza yak-

:· IııŞtıklari zaman, Kerim Namık Leyla ile beni ona tanıttı. Sonra 
sırhmı _ okşıyarak Akif Cemale döndü: •Ferdaya dikkat et Aktr, 
dedi. Bir kaç yıl sonra bana kendisi ile irtihar etmek saade
tini verecek Ç()k mOstalt talebelerimden biridir .• Akif Cemal 
" öyle mi? • diyerek gOIOmsedt. Hocam Leylayı medetmiye 
başlamıştı. Akif Cemal de yozonn arkadaşıma doğru çevirdi
ği içi!' ona lstedijtim gibi bakabildi~. Otuz beş Y8'larında 
gOrllnUyor-du. SaçlAn alnının lkl yanından iyice açılmıştı. 
Ko$Q !!civert gOzleti hocamı dJnler~en glHümsiyordu. fo'akat 
btı tellessümnn dudaklarının kenannda yarathtı mOstehıi 

. manayı doğrusu hl9 beğenmedim. 
O günden sonra Akif Cemali daha sık gOrdOm. ilk za. 

ına.Dtar aromızda yalnız bir selamlaşma vardı. O bent 
~rdOğll zaman uzaktan, dudaklarında o her zamanki mOs· 

. l~hzt t~bessOmle, başı ile selim verirdi. Ben bu selima ga· 
rip bir sihirlenme fluyarak ayni şeki~de mukabele ederdim. 

Bir gDn mektebe yanında sarışın, yeşil _gözlo, güzel bir 
kadınla geldi. MOdOrtın odallllda oturdular. Dersten sonra 
hOCSD\ da onlara Htihak etti, giderlerken Leyla ile ben yanı· 
mııda HIOMtn ntşanbsı İbrahim Lntrinin kardeşi mimarı kı
sımdan Yusuf olduğu halde mtldiirtyetin kapısının önünden 
geoiyorduk. Karşılaştık. Akit Cemal ikimizi de selAmladı. O 
sırada sarışın , kadının bıına dikkatle bakarak Kerim Namığa 
etlldiğlnf, lir şeyler fısıldadıtını farkettlm. Hayretle Leyll· . 
ya : • Bu kadın hocaya bent soruyor ,; dedim. Yusuf parlak 
,ıyah anıle:-1 için için ıolerek eöıe kanştı: 

C3EN·vUıMADIM 
- Öyledir o ! Dedi, ·Akif Cemalin selAm verdiıtl kadın· 

larla muhakkak alakadar olur. · 
Ve hayretle yUzllne baktığımı görünce, sesini yavaşlattt

rak i18ve etti : 
- Bu kadın zengin tnccarlardalı Nuri YOkselin karısı 

Handandır. Beş alh seneden beri Akif Cemalle gOrOşDyor
lar. İlk zamanlar Aktr Cema~ onlara daha sık gidermiş. Ka
dınla aralarında bir şey olmadığı muhakkak. Fakat Akif Ce
malin huyu malam. Sonradan öbOrlerine yaptıtı gll)I, bunıı ela 
ihmale başlamış. Kadın yapışkan mı yapışkaıi ! Bir tilrltl Re. 
samın peşini bırakmadığını sOyl\yorlar. Akif Cemal de iti tat· 
lılıkla idare ediyor. Belki de onun "bir mesele,. çıkarmasın· 
dan korkuyordur. · 

I.eyla hayretle sordu : 
- Ay, şimdi · bu kadın Ressam kime selim verirse kıska· 

mr mı? Yusuf: 
- O kadarını bilmiyorum ama, dedi, her hlllde selim 

verdiği. kimseler sizin gibi genç, gOzel kızlar olıırsa kıska
nır. Bakışını görmediniz mi? 

ı.eyla: 

- Ne sinsi mahlQk ! Ressam ona nasıl tabammnl ediyor? 
diye mırıldandı. O sırada yanımıza başka arkadaşlar geldi
ler ve bahis de~lştl. O gOnnn gecesi tdi. Hacer, nişanlısı, 
Yusuf hep beraber bizde oturuyorduk. Bir aralık Yusuf 
gOndnzkn vak'adan bahis açtı. Ressamın yanında -eski met· 
resi ile Akademiye geldit"lni aolatu. İbrahim LtUft soıe "an· 
OM'&k: 

- Ressamı yakından tllllıyanlar bu adamın kadın mese 
lerlnde çok talfli oldupnu sOyliyorlar, dedi, sonra uz 
mOddet bir kadınla kaldığını kimse görmemiş .. Her zam 
için güzel kadınlar hoşuna gitmiş, fakat hiç biri hayatmd 
esasb bir buhran yaratmamış ...• 

Sonra Yusuf onun bir kaç macerasını anlattı. Ben ressa 
ma alt bahsin uzun snrdOğOnO gbrerek, sıkıl<tım ve onlar 
d•n mDsaade lstiyerek yatmıya çıktım. 

Bir kaç· hafta sonra idi. Mektebin veı·diğf bir çayda Akl 
Cemal ile ilk dera uzun konuştum. O gOn Ressam benimi• 
alAkadar oldu. Her zamanki gibi soğuk ve uzak durmıyar 
yanıma geldi. Biraz sonra bunun sebebini unlar gibi oldUOI· 
Konuşuyorduk. Bir aralık Akif Cemal yüzüme dikkatle baktı· 

- Biliyor musunuz, dedi. Sizin tık defa bir eserinizi gör• 
dQm. 

Vllcudumda hafit bir Urpertl dolaşarak yüzüne baktıOJ• 
Koyu mavi ıozlerlnde samimt bir mana vardı. OnluyordU· 
Jo'akat bu tebessnm her zamanki gibi mQstehzi deaildl. lçıar 
biraz 1erahladı. O, dudaklarındaki tebessüm fazlalaşarak : 

- Korkmayın Ferda hanım ! dedi. Fena bir tenkit yapa· 
cak detillm, eserinizi çok beğendim ve taktir ettim. Sizin 
kadar mükemmel bir san'atkar olduğunuzdan haberim yoktd· 
Çok ince bir &OrOşQnüz var. ilerisi için sizden pek b0y01' 
eserler Qmld edtlebutr. 

Biraz durdu ve gözlerini ııözlerimden ayırmadan ııa 

etti. 
. · - '.Benim atölyemi gelip eserlerimi görmek tiler misiniz 
Slzihle şimdiye kadar daha çok meşgul olamadığım için ın8 
teesslflm. Bunu teıan etmek istiyorum. 

Birdenbire yapılan bu davet biraz 
belli etmemeye çalııarak rOIQmsedlm : 
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EN SON HABERLER.9 ASiKliJ.\YA•• :7: 

gemisi gönderiyor musademeler başlamıştı 
----~--~~~ -ı 

Delbos dün lngiltere ve Amerika son 
Yıldız sarayı adeta Büyük Erkanı harbiye dairesinin bir 
şubesi halini alınıştı. l leınen her odada n1asaların 

üzerine birer harita yayıln11ştı 

Prağa vardı hidiseleri şiddetle 
protesto ettiler 

Sefttrethane binasının nzerindeki telif yerlerimle, Tl\rkl~r lehinde büyUk 
cesim kartal dil indirilmişti. Nihayet "nlhnayisl.er tertip etm_ışler .. DarQlfOnun 
sefarethanenin kapısına, arahalıu l!e· talel~elermden . nıu~telıf heyetler, kltap
tlrtllmlşti. Arabaları. gören l~a.lk, . gi.c.len· ları. ısll~bal l~·ın Tıryesteye kadar gel-Prağ, 16 (Hııdyo) - Fransız Harici

Naıırı Delbos bugün Prağn gelmiş 
istasyönda \'ekosla vak Hariciye Na· 

ı Krofta ve kii~·ük ıtahmt sefirleri ta· 
fından karşılanmıştır. lstttsyon Fransız 

Çek bayraklarile donatılımşdı. Delbos 
• ın Cnmhur Reisi turahndan kabul edi· 
ek ve meçhul asker abidesine çelenk 
yacaktır. 

PP~lt•dı · u !I c; r1't•ıa 

Budapeşle, 16 (A,A) - Prağn git· 
kte olan Frnnsı7. Htıriciye Nazır Del· 
s bug-ün saHt 6,45 de Budaı>eşteye gel· 
iş, istasyonda l tari<'iye Nezareti umum 
tibi tarahndnn kar~;ıltınarok hir ~eyrek 
at kadur görii'jti kten sonru 1;10 da 
reket etmiştir . 

Sinema ile ders 
öğretilen mektep 

u n1Pkteptt\n ~·ıkan kızlar 
ın.11.11:·-.... koca huluyornıuş' 

Ke~lngtoıı · eıntlne bir 
• ııll) e knılur lJıt:-;;ku 

'\k..,ek d~rectli 
'A 

fhı~l-ıınıştır. 
de Slneıııu 

iıl""'ılwı.DI~'-"· Tıırlh. 

g • ., '- l~hi fi 
• • .. 'J\1 \I~ . 'c· 

b Bu rneıancl& Gltmı.t .e ist M.. .. f~ »OL1&r 4a kır~Ö 
urılan ntrenmei& ...... , , 

•m "' 
Meı.tebln lı;lncte yt>mek plşlruıek 
şnire glhi f'V lşl.-ri gth.t~rllen bir 

alre vardır. Hu dıtlrede tıılehe hlr evin 
tıı ılmlııde11, h mizllğlııdeıı, ht yemek 
i .1 rmete ve yaınıt ~ aımııt~11 kadın her 

.1 ptötik olıırıtk l>ğrerııııektetlir. 

Bu ıı ektebl llrnınl t•dt'ıı "- ı:llımıı ko 
ycıtcık ko('ll hulıu·aklım l\ıult t•ılilınek· 
.ılr. (.:üııktl lıu kız tulehe kısıt lıir 'l.tt· 
11ndıt yalnız ınııhte.ır lliınh:ırl <1*renıııe 
e kalmttyor. hl\tün ~\' lı;ılerl i~·ln lı\wıı 
hın yeni nutklııel<'rl kııllırnııutsım cht 

yl biliyor. 

Amerikadu kadııılaru 
sarkıntılık eden'f\r 

leri görmek için o cıvara bırıkmıştı . mişlerdı. . . 
Sefaret ınememurları, halkın bir işte şımdı Mllcarlar, Tnrklerln bu 

tam tazminat 
istediler 

Japonyadan tarziye, 
ayrıca da teminat 

taşkmlağıııtt uğramak korkusile endişe nezttketlni hatırlıyarak, onlann bu kara Ve içindelerdi. Bu endişe ve halecan içinde gDnlerJndeki teessOrl~rinl izhar .etmek 

h 1 b
. l 

1 
d"ı suretlle. alAkalımm gostermlşlerdı. 

ara a ara ınm ş er . • 
Tnrkler, bOyllk hir itidal ile • ve· • • 

yahut kayıtsızlıkla . sükOnetıerini ınuha· İngiltere hOkt1metl, resmen bitaraf. 
LQNl)HA Hi. 

[Radyo] - Hari
ciye nazırı Eden 
A \'am kamsrasm· 
da ~ark hactlseJerl 
hakkında he~·onat
ta hulunmıış. lngl
liz gemilerinin Çin 
sularıntla t6Cttvüze 

· faza etmişlerdi . Yalnız h\r k~ç sntçn lııtını ilin etmekle heraber: lnaUtere 
Bulgarla bir iki palikarya, gutenlerin Başvekili ( Lord Derhi ), Çann Jfarl· 
srka:'ından hirkaç el şakırdntmaktftn ciye nazırı Prens GorçAkofun beyan· 
kendilerini menetieınemişlercti. ııaınesine mukahil hir beyanname ·net· 

• $ • retmişti. Epeyce uzun olan bu beyan-
Bl\tl\n limit w tahminlerin hilafına mmenin sonundaki şu cUrnleler, ~ela 

olarak , Çar Aleksandrın hu katlar te- Rusyaya karşı bir protesto mahiyetin· 
ıaşlı bir şekilde (ilanı harp) etmesi.. ve ele leli. 

uğraması Uzerine, 
lngiltere hl\kQm6· 
tinin Tokyoya sert 
bir protosto nota· 
· ı gönderdiğini ve 
.Jllponların hu no-

.Japon Baş1Jt>kili Pren11 Konoge /selt/11/ ue Çindekl 
.lapo11 ord11/11rı Başkum1111d11m 

harp uanından evvel; Şark ve <larp or· [Rusya lmpıtrlltoru: mntteftklerlle 
dularrna emir vermesi; A vrupıı rlevlet· bir tlera daha istişare etmeden, botbe· 
leri arasıntln muhtelif tesirler husule hot Osmanlı hllkQmeti aleyhine. kJyam 
getirmişti. ederek silaha ınllracaat ettiti clhetle 

Prens Gorçttkofun (ilanı harp ııo· şinuliye kadar muhafaza edilmiş olaıı 
ttts-ı) nı ttlan Fransa .hllki\metl, derhal Avrupa ittifakından ayrılmışbr ki; \H)yle 

tnyıı c·evap verdiklerini söylemiştir. 

.Juponlor bu cevaplarında, ortaya 
çıkım uııla~amamazlıktan dolayı mQte
vaıl bir ıı~anla tee;, nrltı·lnl bildirmek· 
ledlrleı'. 

Başvekil Çembel'layin de, bir sos
\'allst mı::busun suııllne ·cevııben, Çlnde· 
ki lııglllı mUttetiklednl~ temıunlle hl· 
ıııaye edllmekte olduğunu söylenıl.;tlr. 

.\nwrlkn hur•1) u••m ll.-rl 
uüıu lt•ı·lyor 

ve bilA tereddüt, hitaraflığım ill\n et- hlr hareketten netice Çıkarmak mDı&· 
dan verilen haberlere güre Çin hllkü- mişti. klln değildir.] 
metl nezdlııdeki miktarı ynzn bulan Al· Birkaç glln zarfında da sırasile [lngiltere devleti ; bu bapta~ her 
man müşavirlerinin geri çağmldığı hak· ltalya, lngiltere, Avustur~a • M~caristan lllrlü fikir beylln etmekten 1ctlnap et· 
kındakl haberler yalanlanmaktadır, Mn- hükOme!le~i d.e ayı_u şekılde hıtararhk· mek isterdi. Fakat Prens Gorçakof. 

• larını bıldırınışlerdı A d ı u · · 
favlrlerln Nankinln sukulullltan sonra Macnrlar, hu hltaraflığa dahil ol· vruı)tt ev e erının kUfeıııine l'Öflder-
vazltelerine devam ettikleri bidlrilınek- ınakla berllber, Tnrklere karşı çok ciddi diğl beyannamede. Rusya devl~inln, 
tedlr. ve samimt bir (.kardeş muhabbeti) gö~- bu işte lngiltere ile diğer devle,lerln 

1 menal'iine uygun httreket etttlni iddia · 
Hlr ıl ı•y l!jlklik yok termişler .. şurada burad.~ yaı>tı.k .arı nll· edivor aihi uörO o H lb ki R 

· ,., . • ınavislerle, Osmanlı hukliınetının mu- · 6. • "" n yor. a u u ya 
Berlın, 15 [A. A.[ - ~ıyası mahıt· , ·, k. 1 •• t 

1
• ·lenı·ı'-·lerdl hUkQmetınııı şu hareketinin· lnalltere 

ll 
, · ..,. va a ıve mı eıııenn e\ ~ , . , nr 

· · . . . . . acıtr arın nı sure e " ., ". . . r e göre Nnnklnm zaptı Çın ve Alınan - M · 1 1 · tl Rl"ka 00· .,. hUkı1met1 htrarından ne muavenet ve 
yanın sıyust vazıyetınde hıı: bır llE"tı· termeleri, (kardeş mil\et) \ik hakkına ne de hı\·l~ır takdire mazhar ola ıya-

Londra, 16 [Uııdyo] - Aınerlka hQ· şlkllk yapmamıştır. millik olnıakln heraher. biraz dft kulp· ca~nı katıyen ~e alenen beyan e
1
meyl 

kameti uzak şarktaki ticaretini himaye vazıre addevlerı ı ] 
(:lnd•• tıluko.dur hiUii n dı•\·J••Ut•r terindeki minııettuhktan ileri gelmişti. ·• 11 

• 
lı;ln, Çin sularıııa on hatrp gemisi gOn· Proto.~to .. n ll••r Jstanhulcta, Topkapı sarayının ha· Lord nerhiniıı şu bcyann. amesl, Çar 
tlermt-ğe karar vermiştir. Alek andrm La"" h ı ı1o ...... ı ondra ı~ (A r\- fal 

1 
zlnesinde, vaktlle Macar krallannctım s aç A

1 ar>ın ne i!fau&r 
Tunl ~ , •• 'l'n:1.mhanl. Tc-1u lnut 1 f~A 

1
• · · • l - en n naşi· (Matyas . Komonlvos) un kntüphanesin· hllksız ve lOzumımz oldutunu ıe>sterl 

r e • rı o ım l'IZete Çlnde alAkası bu- - yordu. 
Ankara, 16 [A. A.] - lngiUz ve lunan biitOn devletlerin Tokyoya yapa'- den ganimet olarak alınmış , otuz elit Osmanlı mebuslan,. Lord Derblnln 

Amerika hDkOmetleri geml:ere yapılan ki kıymettar kitap bulunuyordu. Bu kntnp-
lllarnız dolayıslle J11ponyayı şiddetle ca an pro.tostoya Almanyanın da işti- hine, tıhaat fenninin imıdmdan sonra o ~~. merdatne ?areketinden çok mOlftbas-
prolosto etmişler, tarzi.ve. tam tazml- rak edecetanl kaydetmektedirler. devirde teşkil ecUleo kütOphanelerin en sıs. ·~lnmşlar, Lord llerbJye t .. ışe~kllr· 

• . d lerını bildirmek için sefarethaneye bir 
ııut vu bu glhl hıtdiselerl n tekerrnr et Hflln n twmlde b ir İtnl ~·ırn zengini olup vaktile(Ofn) sarayı kralisın t' heyet yollamışlardı. , 
nıeıııesl için koli teminftl istemişlerdir. tJH7.•• lef•ls l sair kıymetli eşyalarla TOrk akıncılllnnın Fakat Lord nerblnln bu ,ı.-m 

Aıııel'lkıt Cumhur ı·eisi ayrıca Mi R - [ J l . . ellerine geçmiş.. lstanhula getirilmiş .. beynnatı, artık hudutlarda tektDk bq-
kudo n~zttinde protes·o teşebbUsündc . om~, 1., A. A .. - stıranı ttJıtnsı Toı>knpı sarayının hıızlııesindf\. bnynk lıyttn müsademelerl durdurmıya klft 
bulunarak teessllfterlrıl bildirmiştir. bal?lriyor_. ltalya . . s~firı bugün harl<·i~·e hir dikkatle muhafaza edilmişti. de(ildi. Şark cephesindeki Çar ordu· 

nazırı lhrotayı zı~uret ederek .Japon Macarlar, birkaç defa Osmanlı hü· tarından hlr kısmı, Batuııı, dlter kısml 
.\ uu-rlkıu.ln ~ldd~Ul b ir noLt• \ '•••'fil tayyareleri tarafındırn batınlan Ameri· metine mOracaat ederek hu kıymetli da (Kar~) istlkanı6linf> ilerlemişti. 

Vaşinl'ton, 15 [A. A.] - Amerika kan vapurunda ölen ltlllyan gazetecisi kltaplan istE"mişlerdi. Fakat Osmanlı Saray ve Babulli, telaş içinde idi. 
birleşik Cumhurl)•etlerlnln Tokvoda bu· hakkında kendi:-ile gürllşmüştllr. Padişahları : Ahdlllhamit, işin başma bizzat geçmlftl. 
hınlln bllyllk f'l'.:lsl, Panay toı> çekeri - Hazineye giren ganimet eşyanın Bizzat kendi elile tertıı, etttaı şu sual· 

Nevyurk uQ-ır cezıt ıııuhkeıne:-. i kıt· 
tnlara sarkınlılık suçu ile ıuııhkenıevP 

l'cllı'llenlerln kefıllfltle tahlh·e edlln;e 
melerinl tavsiye etmektedir: Muhkeme 
l'lsi bu gibi adıımlımn pslkoı>at olduk· 

ıılıı batınlma~ı dolayıslle Japon hOkO \ "e•n l hii k lmwl lh\n •·•lllcli oradan çıkarılarak sahipleıine iadesi lerl, Serasker Redir Paşayn gönde~lfti : 
metine şiddetli bir nota vermiştir. Bu Pekin, 15 [A. A.j - Muvakkat Çin uğursuzhık getirir. 1 - Dördllncü ordu dahilinde, bq-
notıı halk ve hnkOmetln anhı,maslle ter- Cumhuriyeti dün saat 21 de ilan edilmiş, Diye, Mttcarların hu taleplerini lıca mfülllflla mevkileri ; {Kars - Erzu
tlp edilmiştir. Bu hadiseden evvel de Adli, teşrii ve icra! heyetler faaliyete reddetmtşler, kitaplıtrı vermemişlerdi. runı - Eleşkerd , Van ve Ardahan) oldu· 
Jtlponhmn bir kaç kerre daha Ameri· ıeçmişlerdir. :Fakat Abdl\lhamlt, tahta çıkmasın- ğu mahlmdur ... Bu mevkilerin her birin· 
kamın hukukunu çltnedltlnl kaydetmek- Xa u k lnc• UU"ruslıult• u ı rı.. elan bir mOddet sonra, Macarların bu de ne kadar kuvvet bulundurmalıdır ki, ıtrını ve bırrtkıhlıklaı·ı vnkat eskiden <lıt· 

Jha fena ştmtltle tekrar sar:mıtılıl)ou 
lı:utkllklttrı kaııttıtlıııcladır. Mahkeıneı in 

ı ,iyle bir ta\•siyede lfuhınıııo .... ma sebep 
ılr akşam l,.lnden dönnwkte olan bir kR· 

d ııa t11sallut t-rliı> yak1thrndıktaıı sonra 
~ruletle tıthliye e ıtilen S.ılvıator Vosto 
un çıkardığı ikinci hadi.'.>e ~ebeı> olmuş

tı\r. Salvator tekrar bir kadına sarkıntı· 
1ık ettiği için ikinci defa olarnk yaka· 
lıtıımış \ e yiıml dakika devımı eden mu· 
lııtkemesln<ien sonra on beş sene ağır 
c.·t:zaya çarkılmıştır. 

ihtiyarlar arasında 
nikah rekoru 

tedlrler. · · :. arzusundan haberdar olunca, hu (klll'· nılldafttll ıııOmkOn olsun ?., Ve DördOu· 
( .1 1 ki :\1 J.O>tA'f, t :l [A . .A.] - Domey ajansı deş millet) e nir ceı~ile göster~ıek iste· en ordunun umum ihtiyat kuvveti, ne 
y. m ı~ · · man mftşa\ lrl~rl bildiriyor: .Japon ordulannın merllfiimle mlş .. bu otuz ~ş cılt kıymetlı kita~n. ınikclar olmalıdır ki; hinihacette, cep· 

oerl ~aS)rılmath Nankine girmesi aym yirmisine talik ml\kemıııel cevıı sandıklara yerleşdır- hede sıkışttıı fırkalara imdat ta bulu· 
Bertin , l:J [A. A.) ÇJn menbalann· edilmiştir. terek ve yaverlerlnrten Kııy makaııı Tah· nulc;;un ? Mevakii mezkı1.rede elyevm 

. sin Beye tevdi ederek , bir feıınanlu meveut olım kuvvet, 4 rakkamı ile ol<1n 

Prens Se~v~ett • • • (Viyanaı ya göndermiş .. tmparntor :Frmı- rmsıılarln gösterilmiştir. ) 
~ ,-- j ının cenazesı sua Jozete teslim ettirmişti . {Arkası nar) 

Macarlu AbdQlhaınldiıı hu hare· [ Hu Ln..thl l(>fl•lkanuzm llk "ı-
J. .. M .. dı ·ıa. . . ~ ..... ,.r .... okumamış o••n olun ·ucuau n ısı•a aon erı ı ketınden son deıecede memnun ve lıtr111117. 'a iin~• aa~ıfadnkl r.-slmll 

• 
1 e mntehassis olarak Macaristanm muh-hiilı\sn~·n hakıthlllrlt·r. j 

lstanbul. 16 (Hususi muhabirimizen)- -------------
Ge~nlerde cesedi kabrinden çıkarılarak Yorulmadan jimnastik 
tahnıt edilen prens Seyfettinin cenazesi · 
buınn vapura k la Ak M ~ Dom Stanord ısminde 20 yaşında 

. onu r lf'llra ronde- bir erkek ile Allln Varvara isminde 1.8 
Polonyırnın Hocezor sehrlnde geçen rilmı!ltlr; cen.aıeye -refakat etmelerine mü vaşında bir kadın yorucu jimnastiklere 

hnflıı yıspılıtıı bir nikAh şimdiye kadar saade edllmış .olan zevat da ayni vapur· muhtaç olmadan vncudun sıhhatını ve 
ihtiyarlar artısın<htki nikRh rekorunu Is hareket etmlşler~ir. . zlndelitini muhat.aza edebilmek için 
\.\rım,tır. Dtunttdııı belediyeye gö,.,terdi- Merhumun kayın biraderı de cena- buldukları usuln göstereceklerdir. Bu 
il nufus cl\zdtımııo göre doğum yılı zeye refakat ~tmek lstemifse de, Mısır gOsterlş Loodra Studyolarında çevirilen 
ı~o, gelinin ı .. e 1830 rtır. konsoloıhane&1 vize -vermelllİf., o da bu- blr film VL~ıtasile yapılacaktir. 

l>amc1d: "her ikimizin de kalbıınız n~n. nzertne konsoloshaneyi protesto el· Bu iki gencin bulduğu usul, insan· 
ltıı;yarlaınıtmtştıı . Bil' genç kalbi gibi mıştır. lann ründellk hayatında vtıcudun vazi-
\ilrpmaktadır ... denıektf·dir. yetini tayin etmekten ibaretmiş. Meseli 

Nikah memuru yeni {'ifle yfızl\ııc ll Sovyetlerde intı"habat ynrtırken, otururken, yıkanırken ve da· 
tıeneı d b ı , ha sair meşguliyetler esnesında öyle 

erini tesit etııwleı·i ıluıısın a u uıı - ı u k · ttıuş Moskova ıs _ (A.A.) lntihabab ita- vaz ye er varmış i lnsanm vncudunu 
)Q ve mes'ut gelin gUveğl de memuru en yorucu bir jimnastikten daha ziyade 
·~~llncn yıhtönUııılerlnt' dıtvet ederek- ıanan ııos namzetten 569 zu yüksek fe· mQsteftt edermlf. 
t nı Vadederek l 1 df d , ımış 'ı derasyondan mutebaktsl nasyonaHatlerdeA Bu vaziyetler halka tiUm vasıtaslle 
•rdır. Je e ye ~11 a~ l' · müteşekkildir. tarlt edileçektlr. 
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TARİHİ TEFRİKAMIZ 
[İli, 1 ·fril,alarııı ı·, siıııl•·ril<· lıiilthıısı] 

((Bazı okuyuculal'lrnızdan aldıgınuz ınektuplar
da Aziziye Tabyası ron1anınıııı nıuntazaın bir 
surette takip edernedik1eri bildiriliyor ve ınu
ra Qnl biı· hülasa isteniliyordu. Hu hi.i.Iasayı 
hugiin ı·esinılcde verıyoruz.» 

.Al/diillınnıid telaş içi11de11idi. Hırs Ç;ırı Aleksı111<lrın her ne lı;tlwsıruı olursa 
ol:m11: O.ı;mmılı lıiilaimetine lıtıı1> il/in etlece{/ini ;uı/anuştı 

f)[p/omasi ı,ollnrrltın /ıtırbi11 ö11ii11e geçmedi. Çar ort,ula hiç bir sebep 
ulmmlmı Jwrp ilıi11 elli. Meclisi m-''msmulc7 {iiddetli müzakereler oldu. 

İsfa11uuld11ki sej'aı•pt/11111e11l11 :u 11111/arı indirildi. Aıırupn deıılelleri bil:ıraj'lık
lımm i/:111 eltiler. Osnwnlı lıiikı1111eti çaresiz harbi ktıbııl ctmeğe mecbıır oldu 

kJJt(llmlam ord1111:1 11eşrelfi!1i be11n1111mnede "cNuknddes 
llJ:li~liılırıli.klıHk elf irilece,7inl sÖlJlil11oı•. Vani /stnnbulım 

·~•m~e! ,7/imıct1!f1111 kast ediyordu. 

,·. ,. ' .. ' \ ı•ka lllt'hHV a İ\IWfı n ·}ılf \mlıılı• (Jf'\"llll roıtlıtl7. J 

DO Ô U 

( IJstyam 1. incide) 

Ondan da istifade ederek Vali Da
nişin şahsına dair almak istediği mala. 
matı, bilir gibi müsbet suallerle ortaya at
tı. Yahudi, Rum, Bulgar, Sırp unsurlarile 
ıneskün olan Selanik vilayetinin eheminf
yetini tebarüz ettirecek malumatfuruşluk.
ta kusur etmedi. 

Bu sözleri konuşurken katip folünü 
yapan Selim, ayakta, kollaıı çaprast bir 
halde dimdik duruyordu. Mükalemeınize 
asla knrışmac.Jı. Yalnız ara sıra, başını. tas-' 
dik nıdkamında indiriyordu. 

17 Birinri Kanun 1937 

Yakın sayılarımızda 

Zengin bir mü-sabaka~ 
·başlıyoruz . 

200 okuyucuınuza ınuhlelif hediyeler 
Ok\ıyucularııııızı dalıa ziyade memnuu etmelc için yukınclu zeııglıı 

mtlB8T)'l'i'ka aça·cağız. Bu mUsuhuktıyu iştirnk edccc·k olunlardun 200 ok 
cumuz muhtelif hediyeler alücukhırdır. Bu hediyeler İ\·inde 200 Ur 
diki makinesi, bisiklet, kustl\nılUkler, µultolur ve daha birçok işe Y 
yucak ı;eslt eşya vardır. 

Müsabakamız hakkında ayrı 
tafsilat vereceğiz 

Mükalememiz 'Yarım saat kadar sürdü 1 
A~md~~kuak~s6~ Arma~im~ ~~~=~=;~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~=' kal olarak saklamakta cidden maharet gös- J 
teriyordu. Mesela: Daniş beyin, pederleri 
ı:e\lfik efendi)j çok eyi tanıdıklarını söy
ler söylemez, derhal babasını levfik olarak 
teleff uz ve ınuka'beleten onun da Daniş be· 
ye pek hürmetkar_bulunduğunu tafsilfılile 

ilave ediyordu. işte bu mahareti sayesinde 
prensliğini, velev üç gün için olsun, temin 
etti. Doğrusu çok zeki, çok şeytan olaA bu 
gence şahsi vaziyeti de yardımdan hali kal
mıyordu. 

Laf arasında öyle iestler yapıyordu ki 
bunun taklit oldukunu sezmek için ondan 
bir az daha çapkın ve daha seriülintikal 
bir yaradılışa ihtiyaç vardı. 

Ayıılırken g"OSterqiği hareket daha 
nazikJne oldu. Beni koltukta ot~rurken 
kabul eden efendi bu def~, odapın .rubu
na kadar gelmek z:-ıbınçlini es'irg~medi; 
Lütfen elimi sıktı ve valiye hürmetlerini 
söylemekliğiın için ricada bulundu. 

YtUi Pı•cuslıı huzurundH 
Katip Selimin teşyiile Valinin kupa

sına binerek Vilayet konağına döndüm. 
Daniş bey, .sanki, Makedonya meselelerin
den birini halle memur bir hükumet ada· 
mını bekler gibi beni gfüünce: 

- Ne var, ne oldu? çabuk söyle, diye 
heyecanını saklayamadı. 

DOGU DA 
1 L K ÇİNKOÖRAFA NE 
Matbaamız . yeni bir çinkoğrafane tesis etın 

üzere bulunuyor. Bundan sonra her türlü kıli 
lerinizi, nıektup ve fatura başlıklarınızı, çin 
veya kauçuk üzerine nıülılirleriııi bize siı)a 

.edebilirsh1iz. 
• • • 

· Artık lstanbula sıparı 
vermeğe ihtiyaç yoktu 
Mecınua Kitap Brosür Meınento ve 

' ' '4' ' 

yaptırınak ihtiyacında bulunduğunuz kıl" 
. zi her suretle men1nun edecek bir 
edebiliriz.' Arada geçen hikayeyi anlattıkça o 

muttasıl, Tevfik efendi hazretlerinin met- ti 
h~· se~~~ını tekrarlayıp duruyordu, Arada ~~~~~-.,.~~~" 
bır sozu keserek: rr -'8526 

- Çok zeki değilmi? Babası c.la öyle- J / K b • t'kl 
dir. Sen nasıl buldun? laflarile silsilei ke- J) Um ara IS 1 
lamı karıştırıyordu. \\ ,.,. • ._, 

Tevfik efendi hazretlerinin kuvvetli .// \emel direg~ idi r 
bir şair ve emsalsiz bir musikişinas ve "'\\ 

•• il 

hale piyanoda yekta bir zat olduğunu söy- << 
!erken adeta ağzının sulan akıyordu. ~u •"~ 
ne kadar takdir, bu ne muhabbet... ~ 

Nihayet otele kadar gidip bizzat Şeh- · 
zadeyi ziyaret etmek kararını verdiler. Her 
ne kadar rafakatlarından affımı dilcdimse· , ~- l{umbaralarından biı·ine sahip olaıılar hi~· bir. 
de kabul buyurmadılar. 

0

Telefonla otel~ ~ 
söyledik. Bir ~ sonra yollan~ık. Bermu· ~ . . zaman darlık çeknıezler 
tat katip Selim bizi karşıladı ve şehzade: 

nin huzuruna çıkardı, Çapkın oğlan, mü· a ş I' ' a k a ~ lebessiın çehresile baba dostu valinin eli- ~ O j ) ~ n:==\'\ ~ 
ni öpmek istedi. Bin bir•Estafurullahıt ile ~ U U 
elini kurtaran vali güzel çocugun yanak- · ~ 

!arından ok~adı. . . . ' ı~ K b h" J • } 1 te]'f' Koskocaman Valı Danış bey bır san" ~ · , , • Ulll ara SU lp erıne ter Selle lllll 1 J 
daliyenin rub'unu lşğal eden mütevazi .;, para ınükat'atı dağıtınaktadir. 
oturuşu ile göbeği iıstünde elleri kavuş· ~ 

muş bir vaz'i ihtirrunkarisile şehzadenin ~iYit~~~~;y-.;ye~~;ye~ 
her sozüne: 

yord: i.v:ı: ~~=~::,~, ~:.~~~~:.·'~:~:: r~~~-~ ~~M~i~.~R~K~O~~N~.~, .. ö..··~~~~~~~ 
şin ağ'zından çıkan her sôze adam Hkıllı ku~ 

lak veriyordu ve derhal o sözü istismar Rad olar1 
ederek tellendirir, Pullandırırdı. Görüşme, Y . 
ıwnuş tarzı öyle mecra aldı ki: Oöya Şe-

habettin, Tevfik efendi sarayının Kütüµ- (~ Ge"'e ral ·a· tomobı· ı La" stı· kıe 
hanesini, Bilardu salonunu, Bahçesini ya- /}' f-I 
kından biln.iş ve orada doğup büyümüş 

gibi idarei lisan ediyordu. Bunundll taklit ~~~~ ve 
olduğunu anlamak hakikaten zordu. HER NEVi ŞEKERLEMELERi 

Taşınağazalar 16 No. da bulabilirsiniz. 

Vulile, Vilayet, memleket, içtimai, ikti
sadi vaziyetlerini konuşmakla iktifa etme- >> 
yerek bazen siyasi münakaşa kapılarını da >} 
yoklamaktan geri durnıiyordu. Hele Ma- :::::-../.:~ 

-.,.ey.ey;eyeey;eye;y;~;yeeye-.,•-..•• ÖMEU S.tlRAÇO<)LO kedonya mevzuu üzerinde h~r halde Va- __ ,;;.,.___:...._;.__ ___________ _ 

!iyi hayrete düşürecek mütalaalarda bu- kapısına kadar valiyi teşyi etti. Kittipl lznıitte balıkçılık 
lunctu. Selim bermutat kapıyı buk:lu. · l·lllılt 15 _ (A.A.) Vilayetimit 

Bir saata varan bu müsahat.>a çok'şen Resmi z~yat•e\~u·h 
1 

ki lıkcılığııı ve deniz avcılığının inkişaf 
geçti. E·tesi günü (Vilayeti ziyaret ede- Arabada yarınkı merasını aıır ı mı 1 k d B · · · A k daP 

h kk d l be h .. şlayan va !ışı nıa ta ır. u ış ıçın n ara 
ceğini) söyleyen şehzade ka~ul .saahnın a ın a eırur er vermea U9 • • • h il ıl i' 

il e mütenekkiren gelen bir şehzadeye derılen denız ma su er1 ve avc ı -~ 
tay;nini Yüliye bıraktı. . myerasi·m-. . yap.ılmasınıı_ı hilafi iÜyat olaca· Mu.'"c.lürü Vilayeti.m. ize gelmiş ve beP"; - Nasıl ferma~ buyurursanız · öyle 'l 

bını· arz~_ttim.se d.e bılmem neden. o men- alıycte geçm~ştıı. yapanz. Mamafih öğleden anra teşrif bu· ıs,,.· ıı::_ -
debur hanedana karşı zaar gösteren bu Larok davası 

yurursanız, ona ıöre hazırlanmış oluruz, aaamı fikrinden çevirmek kabil' olamadı. p . 16 (R d. ) ~ Vr'ok 
cevabile haklarında bir m~rasimi kabul 0 muttasıl, Tevfik efendiyi sena edip du- kar ıs, 

1 
~ ~,.? .. - b :a ··nO 

yapac<tğını . ihsasetmiş oldu . ruyordu Ancak, şimdi bir de mahdumu rın k:.rarı ge ece y<>l'şam a gu 
. Ş~habettin bundan cidden sevinir gi· alileri Ş~habettin de çıktı . Onu da, tıp- ece ır . 

b' "d' ~ , .... M ...... 1Me11e1e ...... ı 1 ı · .. . · . kı babası gibi, 'sevmiş ve takdir etmiş 
- Klllf~t olmasın et~m.. • iörünüyordu. Yerli nıaJı kulJannl. 
- Estağfurullah vazıfemızdır. Bahu· . . Daireye... geldiğimizde Defterdara, ka· d. . ~ 

sus bendeniz pederi vila. gütterleriniı: dı;~ hu çapkın evladı ballafa ba.llata an- parayı bir cebi~ en 
m~ftunu fezailiyim. Bu da ·bana· ayrıca anhlttı durdu. Yusuf kadar ·melek vasfı· ı.:...eı..-.· ce ...... bine, .. k

111

0

11

y
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m
11 

akil 
bir borçtur. · : · " · · nı hayatımda ilkevvel Daniş beyden işit· -----------

işte i böylece ayrıldık . Bu defa oda miftim. (Ark11swar) 



17 Birinci Kanun 1 \1~7 . 
Erzuruına çok yaraşan 

bir spor: Kayak 
Kayak tarihin 
v ,ırdı. Bu asil 

geç kaln11ş 

kaydPtınediği zanıanlarda bile 
ve heyPcanlı spordu nekudar 
oJduğurnuzu bir düşünelim. 

Kış sporlatı kar üzerinde ve buz üze- istifade etmişti. 
rinde yapılmak üzere iki buyuk kısma ay- İlk zamanlar Alplerde kayakçılıkta 
rılır. Kar Uzerinde yapılana "Ski,. ve ya- ınüşkülll.t çeklliyordu. Çünkü teknik bU
hut "Şl,. denilen ve bizim kayak adını giye sahip olanlar azdı. Bilhassa batlama 
verditimlz spordur. tertibatının gfiçlilğU kendini ıösterlyor-

Bu sporun tarihine kısa bir goz gez-1 du. Almanyada, İsviçrede kayakla uzun 
direcek olursak, pek yeni olmadığını go- turlar yapılmasına başlandı. nihayet 
rlırüz. Ancak kayak çok eskiden, bugün- kurslar açılarak bu yeni spor meraklılar 
kU gibi, bir zevk ve eğlence vasıtası de- arasında tamim eqlldi. 

- ğil, günlük ihtiyaçların bir vasıtası ha- A vusturyada, Isvlçrede, Almanyada, 
llnde idi. bır çok kayak kulüpleri açıldı. Artık ka-

Tarlhin kaydetm~diği zamanlarda 1 yak tam manaslle Alplere gtrmlşti. Ku
kayağın mevcut olduğunu söyllyenler ltpler çoğaldı. Azalarının miktarı arttı . 
·vardır. Hatta bunun için Iskandinav mem Zaman oldu ki Almanyada dağ kulüple
leketlerinde yaşıyan ınsanların bir takım rlnin adedi sekiz yüzü geçti. Rakam itlba
genlş tahtalar ve sopalnrdan iptidai bir rile bu kadar kulUbUn kuruluşu gözönüne 
-.:ekilde imal ettikleri bu basit tahtnl•lr - getirilecek olursa, ne büyük bir işe girişll
oan istifade ederek, karlar arasında ka- miş olduğu anlaşılır. Bu kulUplerin otuz, 
l~ evlerine gidip geldikleri, yiyeceklerin kırk bine yakın mü~eccel ve faal üyesi 
götUrUp getirdikleri, ava çıktıkları kuv- vardı. 

vetle tahmin edilmektedir. Büyük Harpten evvel kayak işte bu 
Kayağın ne vakit icat edildiğine ve ~ekllde ilerlemişti. Milletler yavaş yavaş 

ne şekilde bugünkü halinde inkişaf etti- bu cemiyetleri blrleştlrmeğe uğraştılar ve 
{!ine dair saıih bir bilgiye sahip değiliz. harpten sonra da dünya milletleri bey-

Kayak, o zamanlar knrlı mıntakalar- nelmllel bir federasyona bağlandılar. 
t.a yaşyıanların avlanmalarını, seyahat 1936 yılında Almanyada yapılan kış 
ttmelerinl temin etmesine rağmen, ancak olimpiyatlarında Türkiye de bu federas
ovalık mmtakalarda iş görlirdü. Dağlık yona dahil olmuştur. Her dört senede bir 
mıntakalara ise sonradan girebilmiştir. yapılan mllletıerarası müsabakaları için-

Orta Asyada yaşıyan kavimler ara- de çeşit çeşit yarı.şlara girişen iki tahta 
.. :nda Mogoll:mn, Kırgızların milıHtnn ııarçasının ferdi heyecandan ba.şka, ulu
.sonra 900 senesine kadar karlar üzerinde snl ve fllemşi.ımul bir heyecan oldujunu 
ayaklarına taktıkları tahtalarla doJaş - görmek te bu spora verilen ehemmiyeti 
tıklarım bazı ecnebi eserlerinde okuyo- meydana koymaktadır. 
ruz. Nihayet on yedinci asırda Norve:; or- KAYAKÇI 

a bir nizama bağlı olarak atışlar 
~ ve esaslı şeklide askeri bir va
~~1· alındığını gördtikten son

t ve mahiyeti daha iyi 
• 

asrı biraz geçe 
--..r ... nııııınmağa bas-

~Uifu~~,_,,.;.;...so>.,a t etm~le
l~ıJ h tiyaçln-
ıJ~ "jl.-

..... mu&Dd& 6.ımıy. .e ist• o "er 
l... ~ ·~ aotıar 4a w&Jmarizama 
ko1J11ata ve ~... ..... •m ~1 .aıe Ketlrme-
8e başladılar. 

İlk defa ol:ı.rnk Kristiyanyada bir 
t'emiyet kuruldu ve "kayakla nasıl kayı
lır?., diye ufak bir eser ne~redildi Artık 
l"..ay:ık muhipleri çoğalmağa başladı. Halk 
ı,u sporu severek benimsedi. Gençler, yaş
lılar kayak tedarikine başlıy:ı.rak kcndi
lennı bu zevkli spora verdiler. Yer yer 

· kayak müsabakaları başladı. Bazı gözü
pekler atlama tecrübeleri yaptılar. Heye
can arttıkça müteşebbisler ç::ığaldı, ka
) :lk kulüplul günden güne !azlalaştı. Bu 
.. uretle kayak Norveçlllerln lldeta mllll 
bir sporu oldu. Kayak, orduda ve sivil teş
kUltta bUyUk bir mevki aldı. 

Kayak sporu yavaş yavaş Orta Av
ı upaya dotru geçmeğe başladı. Bilhassa 
tahsilde bulunan gençler, yurtlarına dö
ı,Uşlerinde llim bilgisi lle beraber, bir de 
1'.a,ak sporu bllcisl getlrlyol!lardı. 1936 
klf Ollmptyatların<ta Bulgar hükümeti Al
m:ınyanın dağlık kısmında tah ilde bu
lunan Bulgar gençliğini ayrıca kayak 
~,>Orunu da öğrenmeğe mecbur tutmuş ve 
M~lbııkalarda ancak bu elemanlardan 

Pazar'ın emsaline 
nadir tesadüf 
edilen tütünü 

/ Osı !Jllnt ikinl'ide J 
sadiıf edilen tütünler!mizin iyi vasıfla
rından biri de bir kilo tütünden 1300-
1400 sigara alınabllmektedir ki tütünle
rlmizin en iyi meziyetidir. 

Ayni zamanda damarsız denecek ka
dar gayet ince damarlı ve yapraklan da 
ortadır. Nikotini azdır. Hatta yeni mah
sul beklenmeksizin içllmeğe elveriflidir. 

Bir hususiyeti de denk içinde .sene
lerce muhafaza edllditi takdirde çürU -
ınek tehlikesi yoktur. Yukarıda saydıtım 
hassalardan dolayı da cihan piyasasında 
bilhassa Japon tütünlerine rekabet et
mektedir. 

Ancak bu ziraatın henüz yeni olma
sıdır ki ekicilerin tütünü kurutma askıla
rı ve her türlü yağmur ve saireden ko -
runma yerleri yok denecek kadar 1lzdır. 

Yalnız şu da büyüklerimizden dile
n•r ki: 

Bu mahsul ba.şlanmazdan evvel gereıt 
Ziraat Bankası ve gerekse İnhi&arlar t
tl.ıresl tarafından ekicllere araztlerı nis
b;"tinde bir miktar avans para vermek 
gibi yardımda bulunulması temin edl -
l!rse, ekicilerin zira! kalkınmasına ehem
miyet verildiği ~u rejimde bunların fal;?:'! 
ııur'ldan, btmıdun para almasına ve bm-

n oa u 

EGLEN CE 

1\..:1.İlll~ OlTXt· 
Sol<lan .'Ulğa : 
1 - GömnldOğOmOz yer, son nefes, 

2 · Oye, şi.ş, i~tlğlmiz şey, 3 - Tel, ya
şamak, • - Köpek yavrusu, canın yon
gası, !) - eski serpuş, baş, 6 · Mezar, 
şerta.r madde, 7 - Alçak, bir nevi sarık. 
8 • Uzak bir kıta, bayram, 9 · Nota, 
uzun değil , 10 · Mektup, suyun akhğı 
yer. 

Y11lumda11 aşa~ıga: 
ı - Keder, tartıda bir tabir, 2 · N .. 

maza davet, bele takılır, a. ince bir 
tarzda, 4 • BOyUk. 5 - Cım, nota. yapmak, 
6 • Muti, içki, 7 - Emir, musikide pes 
perde, 8 • Bir nevi geyik, renk, 9 - Alt 
değil, yani bizler, 10 - Saç, bO)ük bir 
şairimiz. 

Spor Kurumu Erzurum 
Bölgesi Başkanlığından: 
Nizamname mOciblnce mutat içtima

larmı yapmayan (Halk spor kulObü) idare 
heyeti müstafi ad edilmiştir. Kulübün se
ndik kontresi 15/12/937 Cumarte..cü rnnü 
saat 15 de Bölte merkezinde yapılaca
pdan Oyelerin kayıtlarını yenilemek için 
Bölre Sekreterlitine baş vurmalarını ri
ca ederim. 

Aşkale 
dan: 

(N. 15) (2- 2, 

Kaymakamlığın-

Aşkale liükumet binasının ikinci 9000 
liralık inşaatına talip zuhur etmeditinden 
müddeti on rün temdit edilerek açık ek· 
ılltme usulile ek.,jltmeye çıkanlmıştır. 

1 - eksiltme 17 /12/9Yl tarih ve Cu
ma günü saat onbe.fde Aşkala Kaıaımda 
HükCUnet binası içinde Malmüdürlük odası 
içinde toplanan komisyonda yapdacakbr. 

2 - Bu işe ait kqif cedveli, silsilei fi· 
yat çedveli, eksiltme ve fenni şartname 
rerek Aşkale kazasında ve gerelcse Nafia 
MüdQrlüğünden okuyabilirler. 

3 - Muvakkat teminat 675 liradır. 
4 - istekliler resmi razetenin 7 /5/937 

tarih ve 3297 sayılı nüshasında çıkan ta· 
liınatnameye göre vesikalannı hazarlayup 
birinci maddede yazılı gün ve saatte ko
misyon riyasetine müracaat etmeleri ilin 
olunur. (N. 16) 

r.eUce kendi emeiile cebine gireceği pa
ralarına, başkalarının oturduğu yerde ve 
insafsızca ortak olmasına meydan verll
memlş ve aynJ zamanda da para bulmak 
zahmet ve külfetinden kurtarılmış olur
Jar. 

s 

KUMBARA 
1e 10 

Verir 
Kumbarası olan hiç bir 

zaman darlık yüzü 
görmez 

ZiR·AAT BANKASI 
Kumbaralarından bir tane ahnız 

Çocutunuza hediye edıcıtiniz bir kumbara ile oun bıı tnurllfı 
alıştırmı$, hem de isttkbalini şimdiden dilşüıtmiıı 

yardım etmiş olurs•z 

T .C. Ziraat Bankası Erzurum Şubesinden: 
12/ Blrlnci Klnun 1937 den 18/ Blrlncl Klnun akfamına kadar llHa• 4"1eeell 

olan ı inci Arttırma ve Yerli Malı HartaSJnda, milli tuarrutu tefrik .......... 
Bankamıza dqen vazlfeler •u şekilde yapılacaktır: 

ı- Tasarruf kumbarası olanlann, içinde kaç kUl'llf IMll•nua w,.... 
kumbaralanna açbrıp içindekilerini hesaplarma ka7dettlreblleeelıdenlr ... _. ..... 
ta uıari bld mevzuu bahsolmıyacakt1r. 

2-- Bu hafta zarfında enelce rneYCut veya bu defa açtarılaeak lk .. -...,. 
n7a dlier nnl tasarruf besaplarum 11 liradan a..;t elmaınü .-rtale te._..U. 
bulunahlar arasında kur'a çekilerek lM ldtiJe muhtelif nialtetler.. ~lre 
verlleeektlr. Bu ikramiyenin tevzii teklhai a.-i'Hla ıösteriyonu: 

Blrlnclye 
İkinciye 
Üçüncüye 
Dördiincüye 
Be•inciye 
Elllnclye 
kadar (dahil) 
YüıüncllJe 

lot • ~ • 

.. •lı. ... 
60 
49 
20 

it 

lıtaclar (dahil) 5 

S- llur'a 3/3/931 ıünü Türkiye Camburl7etl Zlraai Bankala Nan ........... 
~lıtlleeektlr. 

t- Kbnlere ikramiye çıktılı kur'a çekildikten .. nra IJ•lte Ye Ajaa .. ara ..... 
rlleeelıt ye ikramiye miktarı allkadarlara tediye edilmek üsere lanaplanaa aıetil'l
leeektlr. 

5- Çıkan lkramiJeden istifade edebilmek lçba Arttlrma ...,.._ arluaü ,.. 
nlden a~&ırılan veya evvelce mevcut tasarruf hesabının 5/3/IU tarihi.. .. 
kapatalmamlf n maUıip baldyeslnln de it liradan &f&il d~ ....._ ...._ 
ıumdır. (No. 6) 5-4 

Erzurum Halkevi 
Başkanlığından: 

- • -- 1 

okuma bilmeyen Bayanlar (A) del'Nlleli 
Yoncalık okulunda. 

Okur yazar Baylar (B) dersanesi oku· 
20/12/937 Pazartesi günü akşamından ma bilmeyen Baylar (A) dersanesi Cum

itibaren halk dershanelerinin &Çllmasına huriyet okulunda. 

karar verilmiştir. Talebe kayt ve kabul Okuma bilmeyen Baylu (Veyisefen· 
edilecek okullann cedveli aşagıdadır. Is- di okulunda) 

tekli vatandaşların nuntaka ve seviyeleri· Okuma bilmeyen Baylar (Gazi oku· 
ne göre ait olduktan okullara baş vurma- tunda) 
lan ilan olunur. 

Okur yazar Bayanlar (8) dershanesi 
(N. 11) (4-2) 

(!jmumi harpte casusluk: - Yazan: l·'ınnc·ıs (:nr{;ı 1 dutunuzu anlamalıydım. ğım sırada kollarımdan sıyrıldı, sigarası-
- Hayır, hayır, bir şey değil, sus! nın ucunu tablada ezdi ve pencereye yak-

tada bir haysiyet ve şeref te var. SeYCH
ğim adamın öldüğünü bana söyllyen a
dam, onunla beraber Franaada bulunu
yordu. 

1 ~a35 1 
L Tt•h 11,n So. 12 --- ------' 

Mlralay Nikolal'nin listesinde bu ada-' Acaba yine öyle mi t;uluşacaktık? Bu 
1ı1ın numarası F - 412 idi. Bir tesadüf ese- ~ual beynimi tırmaladı. Julyananın en 
ı i olarak, benim Fransaya gönderdiğim sonunda yine bana geleceğtnl dU.Unmek, 
111. lClmat Uıerlne bu herif takip edilmiş belki de kendimi avutmak değil miydi? 
\ ~ yakalanmıştı. 1 Dansöz numarasını titırdikten son-

Bu adamın metresi karşımda şarkı ı·a: 

'iylerken, gönderdiğim raporlar üzerine - Doğrusu harlkulAde muvaffak ol-
Lt>rifin yakalanıp kurşuna dizildiğini ve dunuz, dedim, halk size Adeta presttş e
r..ı.n~öziln bu haber üzerine perişan oldu- d.yor. 
i. nu bilseydim, herhalde kendisini lokan- Genç kadm inanmaz gtbi görünerek: 
t. ya ,evkle, hevesle götürmezdim. - Yok canım? dedi. 

Bununla t ."rnber guzel kadının sev- _Bu sözünde sa:nlmt _olmadığını zan-
ı.· t 1 olması fikri içimde nedıyorum. Otomobile bınerken: 

c ,ı erkeil kayuc m Ş ' Vilh l h 
• 1 · t te uyandırmıyor - e m. dedi, emen şimdi senin 
, lrsız bir memnunıye oteline, senin odana gitmek tstlyorum. 
. .!illcU. . .

1 
1 Elinde locasına gönderdlttm çiçek-

8o · t• ı kendı vnz -. nra kadının vazıye _ı~ de ıer vardı. Mahzun ve Ac•z bir ta~rla yü-
t.ınıe mukayese ettim. O)le ya, ben ziime bakarak cll}ekleri kolr.ladı. Içlm alt-

ı Uharebe yUzUnden Julynnadan nyrı yn- \. t oldu 
tn d ki JuJ- ı IS • 

\ • 
1
Yor mıydım? Yalnız ~u vnr ı • lot dedim dün akşam sana karşl 

\na aat · b! inde on- - • ' ı n dı, yaşıyordu, gUnün r ıu a- hakikaten kaba davrandığımı fimdi da-
cıaktı~ ayrıldımsa, yine öyle bu ş j ha lyl anlıyorum. Iztırap çekmekte ol-

Otele döndük, yemek ısmarladık. O laşarak içini çekti: 
dakika kalbimi her şeyden ziyade meşgul _ vay, öyle de yağmur yağıyor kt. .. 
eden Julyananın hayali gözlerimde can- Ben de onu kucaklamakta fazla ıs-
landı. Genç kadın gallt.a zihnimden geçen , rar etmiyerek: 

şeyt hissetmiş olmalıydı ki, çiçekleri ma-ı - !lana da Holandayı hatırlatıyor, 
sanın Uıerlnde, tabaklanmızın arasında <iedim, orada da geceli, ıUndüzlü gün
duran vazoya bıraktı. Şapkasını, kUrkünU lerle, hatt.A haftalarla yatmur yağar. 
çıkardı, bir sigara yaktı. Yağmur değil, Adeta tutan... Onun için 

Dışarıda yağmur yağıyordu. Çift şu dakika kendimi memleketimde zanne
perdelere rağmen, yağmurun camla ' diyorum. Ocak yanıyor. Sen yağmurdan 
kamçıladığı işltlllyordu. Saat yarımı çal- 1 hoşlanmaz mısın? 
dı. Dansöze yaklaştım: 

_ Beni affettin ya? dedim. - Ben artık. hiç bir .şeyden hoşlan-
Cevap vermeden sadece yüzüme mıyorum. 

baktı. j O saniyede aklıma bir şey geldi. A· 
Otelin baı, garsonu şampanyaları caba lot beni yokluyor mu? Hakiki hüvi-

getirdi. o çıktıktan sonra: ı yetimden şüphe ediyor da, .kendisini blr 
- lot, dinle benl! dedim. İçim yap- ölüm haberi ile mustarip göstererek, his

tılım kabalıktan dolayı parçalanıyor. aiyatımı mı öğrenmek istiyor? Eter öyle 
Söyle, yemin et ki bana danlmadın. ise, eter bu kadın iki insan kalıbına glr

Slıaraamın dumanı yüzünü kapladı. mette bu kadar harikulide muvalfakl
- PeWl\, dedim, yine sen t.Hirsln. 1 yet gösteriyorsa, lot Falken hiç şüphesiz 
_Ne o, kızdın mı? ~ok yaman blr kadındı. 

- Haylr! Fakat beni o kadar üzüyor- Fakat buna o kadar ihtimal verme-
aun ki... dim. Çünkü içki içişinde öyle bir hal var-

- Bak, ~llertme ne kadar soiukl Bir dı ki, halclkaten ıztırabıru uyutmaia ça
türlU ısınamıyorum. Dündenbert vücu- lı.5tığına şüphe yoktu. 
dtim buz keslldi, aankl ben... Bir aralık dedi ki: 

Btrden•e, tam boJnun& aarılacı- - Yalnıı blr hil mtnlea oıaa ... Or-

Genç kadın gözler!ııi sildi: 

- Oh, dedi, ben onun ne tehlikeler 
içinde bulundutunu btlyordum. sız Ho
landalısınız, fabrlkatörgUntiz, menstml· 
nlz. Söyledlğniz gibi halkın botuna 11-
den bir sahne yıldlzlığını ne hacaletler 
bahasına kabul etmiş oldutumu aıılıy&
:nazsınız. Halbuki daha bu sabah birtli 
otelime geldi ve bana ya,pmaclıjl haka
ret kalmadı. Bu adamın lclm oldutunu 
name sormayınız. Eter kim ~~u 
söyleditiml öğrenirse. bent hem de htç 
bir kıh oynamadan öbUr dünyaya ıön
dertr. 

- sen neler aöylti)'Ql'lun Allahqkı

na? Çıldırdın pltba ı 

ıot, aanld bu *il llJlemetten de 
korkmuş gibiydi n parmatını dUdqına 

götürerek susmamı lfaret etti. Kap17a 
qctru yürüdü, açıp dışarıda kUnaentn 
odamızı dinleyip dinlemedliine oatıı. 
Sonra tekrar pence~lerden birinin yanı
na plerek perdeyi araladı, tenha ıokf.ia 
usun uzun baktı. 

(Arbaı ,,.,) 




