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1DARE YERİ: 
Erzurum Gf•lhnşı Oo~lu İdarehanesi 

Pazartesiden maada her glln çıkar 
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GAZETE 
Basılmayan yazılar geri verilmez 

Hatay Komisyonu Yanlış Bir yolda ! 
Milletler Cemiyeti Umumi Katipliği 

nezdinde protestoda bulunduk 
Gazeteciliğin 
eksik tarafları 

Fransız Askeri Heyeti 
Ankaraya geldi, bugüıi 
müzakerelere başlanıyor 

"Tun.. gazcteı:>lnde Al1met Emin 
Yıı.lmım, Başvekil CeHil Bayarın , TUrk 
gnzeteclllğl hakkında söylediği bazı söz
lerden mülhem olarak, gazeteclllğin ara
nan ideal şekle nasıl gelebileceği hak
kında mUtnlen yürlitüyor. 

Ahmet Emin Yalman muhtelif vesi
lelerle bu mrvzua birkaç defa daha te
mas etmiş bir taraftan gazetecillğln ka
litesini y i •.• st itmek için uğraşırken, di
ğer taraftan dıı , hUkOmet ile matbuatın 
dalıa sıkı bir surette teşriki mesai etme
sini lüzumlu görmU:itU. 

Heyete Suriyedeki Fransız kıtaları Umum 
Kumandanı riyaset etmektedir 

Ankara 16 (A.A.)- Mllletıer Ceml
yetı Konseylnln Hataya mUtealUk olarak 
ittihaz etm~ olduğu kara.rlar lcabatmdan 
olarak, TUrklye ile Fransa arasında mnn
akit ınuahedenin 3 Uncü maddesi muci
bince BUyUkerkı\nıharblyeier arasında 

derpiş edilmiş olan temasta bulunmak 
üzere SurlyedeJtl Fransız kıt'aları umum 
komutanı General Huntztger'in b&J}kanıl
ğı altındaki askeri heyet bu sabah şehri
mize gelmiş ve merasimle karşılanmıştır. 

Şehir baştan başa Fransız ve Türk 
bayraklarııe donanmıştır. Heyet, istas
yonda Ankara garnizon komutanı Kemal 
Gökçe. MeMez Komutanı albay Demir, 
BUyUk ErkAnıharbiye istihbarat dairesi 
mUdUrU albay Raci, binbaşı Servet tara
fından karşılanmıştır. 

Misafirlere huduttan itibaren mih
mandarları refakat ~tmlşlerdlr. 

MilZakerelere Jr&rın başlanacaktır. 

't'(irkkr•• knrşı miU.whll <'RJ•hc• '! 

PROTESTO 
Aııktırıı. lfl (A .• \. > - Annclolu 

Ajıınsının haber nldıgınu göre, Ha
tayıı Milletler Cemiyeti tıırafındnn 
gönderilen komi yonun eçlın için 
httzırladığı taliınfttnnıneyl ı.'rafüa ile 
dttimi temas ve ml\şavere hnlincle 
bulunttrnk hazırlamış olmasına mu
kabil, aynı derecede alakadar ikinci 
devlet olan Tllrklyeye ıııalOmat hu· 
sulu zımnında gayrtresmi olarak 
btldirllmesinl luç bir veçhlle kahili 
tecviz görmtyen Cumhuriyet hükO· 
metl, :Milletler Cemiyeti Umumt Ka
tipliği nezdinde, takip edilen bu 
usuın prot~sto etmiş ve tıı\lmatname 
Oıerinde kııt'i kuyuclu ihtiraıiye 
seriledlldlğini bildiren bir tel~raf 
gönderilmiştir. 

Istanbul 16 (Hususi Muhablrimlzden)-ı birleşmek şöyle dursun, birbirlerine gir
Fransız delegesi Oaro, inUhabatta Türk- dikleri görülmektedir. 

D~u ayni ıztırabı çok daha şiddetli 
olarak duyacnktır. ÇUnkU yine kafayı, 

Doiudnkl ağızdan ayıran mesafe, lstan
bul - Ankara mesafesinden çok daha 
m:aktır 

KarllE.'rlle hiikumet arasında bir ir-
1lbnt tesis etmek vazifeslle mükellef olan 
Razete, hl\k\\met mehafillle sıkı bir temas 
halinde olmalıdır ki. hitap ettlğl vatan
daşlara, duydugu haberleri kendi sübjek
tif tahlilinden geçirerek, verebilsin. Ve 
~ahst 'hUvlyet ve lstlklCt.llni de muhafaza 
edebilsin. Hakikate uymıyan yazılar ya
zan ıaıeıe bir giln kariln de gözünden 
dllşmeğc mahkOmdur. 

Ahmet Emin Yalmanın yazdığı b:ış

mnkale vesileııile ve şu satırlarla Matbuat 
Umum MUdUrlUğune bir i~tlda da vermiş 
bulunuyoruz ve dlmıı.~la ağzın mesafesini 
ltnbll olduğu kadar azaltarak, telgraf 
mesafesine kadar indirmesini rica edi
yoruz. 

oazereclllğln hedefini mllli menfn
ntlere doğru tevcih etmek yalnız hükO
metın değil, gazete çıkarmak suretlle, 
mua?.Znm bir !lmme hizmeti gören gazc
tec:lnln de şah~l vazifesidir. 

Çihad BABAN 

( lrkası ı n11l'll sayıfad11) 

-- ---- - -----

ıere karşı müttehit bir cephe vilcucle ıe
tll'ilmesi 'için Vatanllerle muhalifleri ve 
dlter Arap unsurlannı blrleştlrmete ça
lıştımaktadır. Ancak bu teşebbUs blrblr
lerlne candan düşman olan bu unsurların 

Antakyadan gelen haberleTe gö~. bu 
sebepten hemen her gün kanlı vak'aiar 
çıkmaktadır . 

(Altta rafı .J üm·ı1ıle) 

KOPYAN GEÇERKEN ••• 
• 

KAN İÇİNDE YÜZEN ÇiN 

---Çlnde kan gövdeyi götürüyor. Her ıü n soiukkanlıhk.la okuduiumus ajaal 
telgTafları Çindekl muharebelerin dehşet ve fecaatini bize tasvir etmekten çek 
uzaktar. Yukanld resim, Japon tayyarelerJnln bugün harabeye çevlrdlf1 ve nihayet 
Japonların eline düşen Çin hükumetinin merkezi Nankin şehrldJr. Çlnd.ekl IOll 

vaziyet hakkında dün gelen haberleri 3 üncü sahltemllde okuyunuz. 

Erzurumun en büyük 
ihtiyacı: Elektrik 

Boğazda yapılacak resisat ile sudan 
istihsal edilecek elektrik için 290 bin 

liraya ihtiyaç var 
Erzuruma elektrik getirmek meselesi 

uzun mllddettenberi idare makamlarını 
işgal etmektedir. Bu işe fazla bir para 
tahsis etmek zaruri olduğundan, beledi
yenin bugünkü bUtçeslle bu lşl ba.şara

mıyacatı muhakkak telA.kkl edlllyor. llu
nun lçln VUA.yet Hususi Muhasebesi, Be-

Geçmiş bir macera : 8 

lediye ve İm'r Blrllttnın ittin.~ mG.· 
takU blr idare kurmak ve bir elektl1k 
mühendialle taJntye ec:W.eret bu ttl 
İmar Birliği 1daıre heyetinin murak&bell 
al tına bırakmak flltrl vardır. 

( 4.lt tarafı 4 Qnc1Jdt1) 

SAHTE PRENS 
Yazan: T. U. 

Şehzade Viyana için iki· 
hususi vagon istedi 

Diğer taraftan Mevlevihane Şeyhi Valiyi, 
kun1andanı, . konsolosları ve şehrin ileri 
gelenlerini büyük bir ayine davet etmişti 

· Vıtlinin şehzadeyi ı.iyareti görünüp tam canli sahneyi bulmuştu. Aktor Şebat 
duyulunca memleket çalkandı, durdu. Ole· bettin, Selim en büyük rollerini yapıyor· 
lin önünde, ekserisi yahudi olmak üzere lardı. 

Gazetemizin 
hafta tatili 

Transit Yolllnu ceçen de, ceçmlyen de Kop dapnan haşmetlnl rörmüş veya 
i•ltmiftlr. Yukankl resim, fimdl kar tırtınalannın upldadıiı bu tepede bir 
haziran &iinü alınmıttır. Klişenin altındaki beyaı kasım, o mevsimde h llA erlmemı, 
olan karlardır. t 

yüzlerce insan eksik değildi. Ve mütema- Vail, Belediye reisi lsmail beyi, Ticare
diyen alkışlar yayılıyordu. •Bir günün bey- ve ziraat oda!.arı reislerini ve villyet er
liği beyliktir• Kaziyesini pek ala bilen bu kanını yauına çaAuarak ertesi rünü ya
iki çapkın, bu tezahuratı gördükçe, şımar- pılacak kabul merasimini kararlqtırdı. 
dıkça şımardılar. Konsoloshanelere uğraya- (Ali tarafı 4 ancade) 
rak, doğru yanlış, kartlarını bıraktıl:ır. 
Rumeli, Asır, Jumaldösaionik matbaaları· ---------------

FIKRA: 

Si S L i GECE 

nı dolaşırlar . Hatta Asır gazetesi serınu· Otobüs 
harriri Faıli Necip kendilerile bir mOla-

kat yapmağı en bOyük saadet bilerek er· ruhsatiyesinden 
lesi günü gazetesinde koskoca bir baş· 

mekalede yazdı. Genç hanedanı semala- çıkan mesele 
ra uçurdu. Şehabettini Avrupa prensleri-

·noOu .. mııı yaz:, hlare , tertip 
ve makine kı-,ımndu çalışan ttrkt\· 
cta .. lıır.ı lıuftn tn hir ~On bUrtıhttl 
ed~tıilnıek iın'\u\nını ,·ermek için, mat
buamıı ynrııı çnlışmıyııcnğından, ga· 
:ıetemlz Pftzflrtf> 1 günO çıkmıyr.- Dün aqam ne kadar çok sis vantı. 

Kimsesiz sokaklar, direkleri yolan"' da 
mualllkta 4'uruyonnq rtbl ıösükıen ve 
ctraflanna solp n blr aydınlık veren 
lA.mbalar, yeryer pencerelerden ince bir 
şerit rlbl uzanmlf 'lflltlar insanı blnbir 
garip düşünceye salıyor. 

akşanıkl sis bana hayatı düfündilrdü. ntn en üstünde tasvir etti, Jurnal dö Sa· 
Hayat sisli bir cece defli mi?. llerlsl- lonik başmuharriri Muiz efendi, }<'azil Ne· 

nl blmllyorsunuz, rerisl bu.an renksb, cipten geri kalmadı. O da gazetesini !bu 
buan canla, fakat her zaman hakikatten çapkınla doldurdu. ve Avrupa şehzadele-

İki müfettiş işin içyüzünü 
t~tkike başladılar 

caktır. 
Bıııııııılu herab •r, Sıılı sııyıını.r.dıt 

lıir gl\ıı fW\t•lki lınhe rle ri de ı:e re
ı•eğiınlı İ\'İrı . uk11y11cularıınız ııu•ııı: 
leRet vı;: tllhwu tıı'\dil'e~erini11 seyrim 
(!.ene lttki p edece klerdl r. 

• noüu .. Pıllil rtesi gUnleriııden 
•uaıtd .ı . hergl\ıı ıııuııtrızıtıııuıı neşir 
Veııreslııe dev ,1111 edecektir. 

Eşyanan şeklini kaybedlfl, utkun da
ralışı kasvetli hislere ana oluyor. Kalbi
nizde CW'betl, ayrılı(ı en ıenl4 manaıUe 

duyuyonunwı .. , 
rauı lnınlanl•• daha .. ,... •ı .. 

usak kalan bir hayal... rile mukayeseler yapıldı. 
Bütün bu meçhullerin arasında yü- Başta lngilizkonsolosu Mr. Lam, fran 

rü.yen insana ön ü.nü aydlnlatacalı: '"k. siz konsolosu Mr. Ştak, Avusturya Maca· 
Derisini sailamlıyacak bir destek lbım: .. ristan konsolosu Mr. Para olduğu halde 
O ~k bUrt ve o destek idealdir... bütün konsoloslar Osmanlı, Selanlk ban

Bllfta en çok dün cece inandtm, 

Babadır DC'J .. GER 

kaları direktörleri otele kadar giderek 
kartlarile iadei ziyaret ettiler. 

Artık Selanikte ornanan bu tiyatro 

İstanbul 16 (Hususi Muhablrlmzlclen)
O~bUs ruhsattyesi meselesinden ''Tanff 
Başmuharriri Ahmet Emin Yalman iLe 
Belediye arasında çıkan meselenin tçyUıtı
nü tetkik etmek üzere ınurettl.şler tayın 
edilmiştir. Dahlllye ve mülkiye mU!ett)f
lerlnden Ali Seyfi ile Abdl ıncelemelıre 
b&flamıflant=. 
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Doğudan Haberler 
DO G U KALKINMASINDA 

DOGULULARA DÜSEN 
BiR VAZiFE VAR 

Aşkalede yeni 
hükumet konağı 

İkinci kalın dn ihalesi 
dün yapı dı 

ı\~kah• lıllkl1ınet komıgıııın ikinci 
l ıılı ile l\op jaııdarrırn k:ırakolunııi1 lhıt· 

Soruyoruz? 

J :-;i ılün A<jkaleıle yapılıııı:-tır. lllikılıııet 
l.oııağı Ofo 1 d:!'.ii~ile ıııüteahhidiııe llııı

ı : eılllml:;;l!r. Kop jandarma karukolıı

t ıın iıış:ısııııı tııllp çıknıııdığ'ıııdıııı mil· 
ı uknsa ıııliıtctetiıılıı teıııılidiııe kurar ve- ı 
1 ı 1 ınişti r. I 

Erzurumun şu son aylıırda bOyOk 
bir imar foı.ıliyetine suhne olduğu 

muhakkaktır. Bir turafta gurup in· 
~matı kat kat yükselirken öbür ta
rafta açılan yeni caddeler, düzelti· 
len kaldırımlar, temizliğe mUmkOn 
olctuğu kadar gösterilen itina ile 
!;>Uphesiz Erzurumun yakında yozu 
cleı:tlşecek ve tanmnııyacak bir lrnle 
girecektir. 

Bu kadar büyük işler yapılırken 
ttradıı bazıuı küçük ihmaller ve dik
kat ·izlikler de oluyor. Bunlun işle
rin bUyUklüğOne bağışlıımukla be
r.ıber ,[nazarı. cllkkttti celbetmek tenSde 
kenctiıııizl ıılanııtdık. Bir ayda 224 doğum, 

110 ölüm 
\'ililyetinılzin kazalarile birlikte teş

ı inisani ayı içinde kayıtları tutulan nü
:u vak'aların:ı güre, netice şudur: 

77 yeniden kayıt, 224 doğum, 82 ev
lrwne, 110 ölüm. 

Kızılay bo!osu Şubat 
ayına bırakıldı 

Yılbaşı gece 1 Belecliye salonundtt 
l "ıııl uy menfırntııın verileceğini yazılı· 
~ınıız btı!onuıı dtthn mükemmel şekilde 
luııirlttnabilme ı iı;t:ı · ~ub:tt ayının ilk 
rOnlerine tehir edilmesine karar veril · 
ul!:'tir. 

1 

Belediyenin yanından Güren ka
pısımı doğru giden yeni cadde Uze- ı 
rinde kapatılmadan veyu etrafı uftlk 
bir purmuklıkld çevrilmeden bıra
kılıııış olan havuz bunlardan biri· 

1 
dir. Caddenin IJir kısmına da teca
' nz etmiş olan bu havuz orada cid
dt bir tehlike teşkll etmektedir. 

Bilhassa geceleri oradım geçen· 

Yıllınşı geceı-hde Ordu evinde bil· 
' tk bir balo veı'llt·cektir. Me,·simin 1 u 
İlk. balosunun et?lenceli ve ıeıığirı olma- 1 

~ 1 için blltun hazırlıklımı şim<lhten baş
laıımı;;lır. 

lerin bunun içine düşmeleri mubak· 
kak gibidir. 1''abrikada yapılan ta
mirler yüzünden elektriklerin yan
madığı ve k1ş dohı)1Si1e şehrin ke· 
sir sislerle her zaman OrtuldüğU şu 
gonlerôe bu ttçık tehlikenin · OnUne 
geçmek lazımdır. Havuzun etrafına 

bir tubta parmaklık çevirmek ve 
yuhud havuzu temttmen kapatmak 
utak bir himmet işidir. 

Şehrin bütün ihtiyaçlarını karşı
lamak için did '.nen belediyeden bu u
f ak gayreti beklemekte haklı değil
miyiz? 

Tatvanda n1akineye rağbet 
göster n köylüler 

Tttl\'nn son trşkilatı mfılkiyecle ka-
7a olmuş, Van gölOıılln en ğllzel hir 
t ıhillnde kurulmuş küt;ük lıir kusabatlır. 

){ulum ve He~adiye netli iki nahiyesi 
,. ırdır. Merkez ve diğer nııh1yelere haj't· 
aı olan kü~leri•ı hepislııdt~ küy haıı111111-
11ırn şlmdilik bazı rııfülıleleri hıllıik eclll· 
11·ektedlr. H3i yılı için tathlk eclilen bıı 

\addelerle elde edilen netice küylll için 
tliyUk talcteler temin etmekle lıoruber 

. oyJO~~ ıııedeııt ve iktl ıtdi • uhada bir 
t tt dtthıı ileri g-Otnrııınştrır. flçebayın 
~bUyftk h1ınıııe11erile getirtilen lrnymıık 
\e ~1nğ nıııkineleri ye yttyıklHr kuylOler 
ı · lı~· hJrer numıır.e olmuş, kliyln hu nl\ · 
l11ıurielere göre şimdiye kadar tatlılk el· 
,:CIJi u ulü clegi, tirmeğe kurur vsrmiştir, 

Valiye takdirnameler 
Vali Haşim İşcAll Dahiliye ve Sıh 

h~ıt yekAletle.rlnce de hirer takdirname 

1il.:, lstl!H eclUnıiştir. 

Bir kabaku1uk vakası 
Şchrlmizcle evvelki gün bir kahn· 

;,kulak vuk11sırıu tesadüf ecllJmiştir. vıtk· 

1 
tılann tezaynt etmeme i i~~irvb s us .bu
)urıulmaktt\thr. tcab eden tedbirler ttlın· 
ırı ıştıl'. 

Domuz mücadelesi 
devam ediyor 

Yeryer çıkarılan kafileler 
iyi neticeler alıyorlar 
Vllı1yetlmizin her tarafında başlamış 

olan Domuz mücadelesine şiddetle de
vam edilmektedir. Mazruatm bu en bU· 
yok dO~manına karşı yer yer çıkarılan 
kttfileler şimdiye kadar eyi neticeler ul· 
ınışlardır. Mücadeleye bütun hızile de· 
vam edilecek ve alıntıcak sonunçlar ay
rıca yazılncaktır. 

Yeni eczahanelerin 
ruhsatiyeleri geldi 

Cumhuriyet caddesinde ölen eczaci 
Hamdi Mengüç vere.sesine ait •Cumhu
riyet,. eczahanrstni satın alım eçzaci Sa· 
dullah Gökçek ile • fstnnbul. eczabane
si stthilıi eczaci Tevfik Üçkayaya ait 
eczahane ruhsatnameleri gelmiştir. 

Pırnakapan karakolu 
Pırnakapanda yapılacak olan yeni 

karakolun ihalesl yapılmıştır. Karakol 
hu yıl içinde b.tirilecktır. 

"Ben isterim, sen 
istersin,, kavgası 

Pırtın köyünde bir düğünde 
dört kişi yaralandı 

Aşkalede Pırtırı köyUnde geçenler
bir d!lgUn vardı . Her düğünde olduğu 

gibi davetliler davul zurna ile eğleni
yorlardı. .Fakıtt köyde galiba ·iki davul 
ve iki zurna olmııması yüzünden bir ctö· 
ğüşm çıkmıştır. 

Doğuda yaşayan hal ve vakti yerinde olan 
vatandaşları devletin seferber olduğu bir işte 

--------------------~----~.:...;..;;. kendilerinin de şeref hisselerini biranevvel 
kazann1alarını istiyor ve onları bu büY'ük 
kalkınma yolunda harekete davet ediyoruz 

DUğOne Jelenlerden bir kısmı davu· Doğunun ıızıık ve yakında geçirdiği 1 ı'{udu yaşayan vatandaşları da işe baş· 
lun kendileri için \!alınmasını istemiş, bir çol< felaketler vardu. Hu feli\ket· lamı:;; görmek arı:ula11mızın en başında 
diğer bir kısım dn bunu razı olmamış· !er vardır hemen memleketin bUvOk bir gelmektedir. Hareket ve faaliyetimizin 
tır. Bir tek davullu zurna her iki tara· 1 parçası ol~n bu sahadu her bakınldan ·ge bu g!lnkO esas mihveri ve miyarı: nıem· 
fı da memnun edemediği için, iı;; inada rilikler göze çarpar. Hurp yapmış, istilll leketl yapmak ve cennete çevlrmekUr. 
ve blnnetice kavğ'aya binmiştir. gOrmUş ve uzun bir zumun asayişsizlik Uzağı gören ve iş başında bulunan bU· 

Bir taraftan da kafaları çekmekte içinde bu.calamış ola.n bu ııııntukanın yüklerimizin bu büyük memleket davası 
olan inatcılar behemehal dediklerini gerlleıne.sıne ve gerı kalınasma elbette olan imar yolundaki kalkınma hareketi· 

Yaptırmak ist~yince, kavha bUyümflş, bu. ve buna mümasil bir çok 'tarilıl ha· ne doğulular, sizde katılınız. Bu, bir vu· 
"' bU Uk b tan borcudur. N. A. . 

iki tıı f taşla ve sopa ile birbirine gir- dıse ve usayış vakaları en ~ se ep 
miştl;~r. teşkil etmiştir. ~gün i ·e im~r~ mani S ,\ ü L ı Ji 

olan, mernleketı yapmak ıçın her . 
Ortalığı ayırmak güç hal ile mUm· han t bir hadise ve vakadan hiç htrisl Z h• } } d • 

kün olmuşsa da kavğacılardan dört kişi kal~amıştır. • .. ·. .. e ır enme ere aır 
yaralanmıştır. 1 Rejimin bUtUn memlekete iucle etti- . Bilerek bil~lyerek olan bir çok 

Hadlse h ıkkında lahklkat ·yapılmak· ğl mutlak huzur ve sükLln uzun seneler-· zehırlennıe vak ttları duymuşunuzdur. 
tadır. den beri mühmel kulan bu gl\zel vatan ÇU.nkU bunlar hayatta çok sık tesadnt 

parçasının her köşesinin biran evvel edılen haller~lr. 
imar ve içtimai kalkınması yolunu is· Mesehl şımdi kış. _ 
tihdur etmekte ve hUkOınet bu işi filen Odalarımızda odun könıur yakwa· 

Bezaz dükanında hırsız on ptana aımış bulunmaktadır. ğa mecb~r~z: o~ıun kömür yandığı :ttt· 

Polis ,·nlmhu·ı 

Memle.ketin hiç bir köşesi yokturki ~an bilırsınız kt mavi· kırmızı urasr 
Çiftl.k k - l" V hab d d b' · · · . bır kısu alev yapar ve bundan da oda· · 

ı oyu e a ın a ırısı, imara mühtaç olmasın. Bu cepheden bıl- , 
1 bezaz Sakibin dükkanına girerek, bir top hassa Dohuyu ele alırsak vatanın diher yı ve~ a yatılan yeri kap.ıyan bir gaz 

_ • • • ts • 6 yayılır. 
beyaz bez çalmış, fakat götürürken görü- ~oşelerı~e mukayese edılemiyecek k~- Sobn ~orusunun veya bacanın iyi 
!erek yakalanmıştır. Hırsız cürmü meşhud ~ar barız hakikatler meydanu çıkar. Bı· çekrııemesıncien veya mungaldan bu gaz 
mahkemesine sevkedilmiştir. naenaleyh hUkOınelin milli ve içtimai oturduğunıuz odanın içini sarar. l"-

Tn~la buşHu.lan ynrnlnılı hars salıasındıı attı~ı geniş hamlelerle da (Marsik) dediğimiz ve ternal" 

Ş fik .1 H . . d .k. hb b Vdtanın imarının da omuz omuza gitme· mamış kömürü havi manğal• 
e ı .e asan ısının e ı ı . a a si esastır. Bu bakı,ı~dan devlet ~ butçe- ye odanın içine alır, o~u· 

ara:ınd~ hıç ~okdan yere çıkan bır kav- sinin bııtnn imkanları ele alarak ve en maşa kUl serpereJc~ • 
ğa uzerıne Şefı~ H~sanı taşla başından oUyOk fedakarlıklara katlanmak suretile rar vermiyecek r ,ı 
y.aralamı.ş :e curmu meşhud mahkeme- hazinesinden imar için akıttığı milyon- nederiz. Jşte; "''; ,,, 
sıne verılmıştlr. lııra hal ve vakti yerinde olan vatan- ya tuş köm!lıllllllllıı 

:ı 1 t· k t l i "d' B · · d" bu vUcud 
neı .. cı~·c kurşı g(•lmis! daşların da . kendi şahsi teşebbüslerlle etti~i bu r-r L 

Aziz oğlu Salim isminde birisi umum- ş ıra .,. e ıne er zarurı ır. unun _ıçın ır- bir zeı• S2<S 

hanelerden birine zorla girmek istem ·ş ki .Co..,uda yaşayan hal ve vuk ı yerin· P 85215 ~ıa 'lıı. , ,.,.. 

k - .. 1 ·· k 
1 

de olttn vatandaşları de\·leti"n seferber . e ~ - • ·~ır-uıre ~·d-
ve avga guru tıı çı armağa başlamıştır. ld h b . d k d'l 1 1 h tta "ft" detlı baş ag1 ..... · ve oulantılar yapan _ . . _ o u5 un u ış e en ı er n n a ı ı-
Bunun uzerıne bekcı mudaheleye mec· 1 1 1 b 

1 
k r 1 1 1 . . 0. bu gazdan biraz fazla k0klayınca · el· 

bur kalarak Salime bu şekilde umumha- ıar a anı a 1 ace şere ~ sse er mı ıran ğerlerimizden kanımıza geçerek 'bizi 
.. 1 i ,.,.. . - 1 . d b evvel kazunınalarını istıyor ve bOyQk zehirlivebiliyor. ı~ın· kötOsU şudur ki 

neye gırı em yece6 ını soy emışse e, u kalkınmaya davet edivoruz. · ., . 
sefer Salim bekciye de sügüb hakaret et· Yakın bir lstikbal~le bUtun Doğuyu Oksld dö karbon bır insanı ftırkında 
tiğinden Adliyeye verilmiştir. da vatanın cennet tri bi oüzel olan par- olmıyarak ya va~ · yavaş ve tatlı tatlı Ol· 

f'o "' durur. 
Snl'lıoş ~:alıırıı:dan daha üstUn bir derecede mu· Gece neşeli yatağa uzanan bir za-

Durmuş oilu Ayvaz geçen giln bir mur görmek en büyük lıeyecHiııınız ve vallıyı ev hulkı sabahtiyln ölü bulurlar. 
az fazla kaçırmış ve sağını solunu ra· en büyük vatan borcudur. Hemen yarın Esasen humzu karbon zehirlenmesinde 
hatsız etme~e başlamıştır. Bu yetişme· gelecek olan tren bu bakımsız kalmış ilk işurette uyuklamadır. Uyuklayınca· 
yormuş gibi Tvefik adında birisile de yurda en bUyük hareket ve en müstes- da bir daha kalkamaz. 
kavğa çıkararak, Tevfikı yumruklamıstır. na faaliyet kaynağını da getirmiş ola- Oksict dö karbonla zehirlenenlerin 
Sarhoş tutulmuş, cürmü meşhud mahkc- caktır. Cumhuriyet, halk fdure i oldu· kunları simsiyahtır. 

Hava gazında da bu gibi zehirli 
qıcsine verilmiştir. ğuna göre millt k~lkınmanın her saha· gazlar vardır. Son zamanlarda bir meb· 

Sünnet clüfi\inüıult· kn''HH sında halkın da hissesi bulunnrnsı tabi- usumuzun da böyle öldllğUnU elbette 

G E . k d b' idlr. Gönül öyla isterki Euururnun, mın· duymuşunuzdur. eçen gece rzıncan apısın a ır .. , . 
- t d_ fr. .. .. d h k . fr."J-b hl tnkaımzın huyUttU savın Bııy 1 alısın Uze· Kömür ile zehirlenenlere kıtrşı ya· sunne u6 unun e, er esın 6 u u eA en- • . 

d .fr.. b' d S 1. ş f"k dl d rln ele lı;ıaret buyurdukları lJır köstebek pılacak tedabir: Hemen bulundufr.u oda· 
ı6 ı ır sıra a a ım ve e ı a arın a A 

'k' k' . N t · · d bl · . .. . yuvasından kurtulması ve hunun için nın pencerelerini açmalı ; hastanın göğ· 
ı ı ışı usre ısının e rının uzerme 
h"c t · 1 r Nusteti dö e k b fertlerin de elinden geldiği kadar nıaddt sunu çözerek bol ve derin teneftusler 

u um e nıış e ve i re a· fedakarlıklara katlanması lAzınııhr. yaptırmalı ve kendisine gelmiye başla· 
şından hafifce yaralamışlardır· Her ikL Binaenaleyh hUkOmetin seferbeı· ol· yınca dıı soğuk su veya limonata lçir· 
si de adliyeye verilmişlerdir. duA'u bu imar hareketinde, bilhassu Do· melidir. DOKTOR 

-
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- •reşekkOr ederim bir gün sizi urkadıışlanmln beraber 
ff\lıatsız ederiz. Tablolarınızı görmeden karşısında bulunaca· 
itıın bu güzel sıın at eserlerini dnşünerek şimdiden heyecan 
. du~·uyorum. 

[3ENvuıMADl.M 
Aklıma iki şey geldi: Birisi resimlerimi ğÖfdU, beğendi. Be
nimle bir san 1atkl\r gibi nHlkadar oluyor, dedim. Yabud da 
birden bire aklına esti. Beni <le hayatına giren kadınların 
arasına karıştırmak için bir deneme yaptı. Eğer şimdilik ba
yatı birazda durğun geçiyorsa gönlünü eğlendirmek istiyor . 
Bu ikinci tahmin bOyUk bir hayrete düşmeme sebep oldu. 
Evvel!\ ona benim şimdiye kadar tanıdığı kadınlara benze
mediğimi ve avucuna kolayca dUşmiyeceğlmi ispat etmlye 
karar verdim. Fakttl sonra daha uzun dnşllnünce güldüm. 
Bana öyle gelctiki adamm lilf obun ctiye, söylediği bir iki 
sözden abdulcıı gizli manalar çıkarmıya kalkıyorum. Ve he
men kararımı değiştirerek en iyi usulnn ondan kabil olduğu 
kadar uzak bulunmak olduğunu anladım. İstediğimi yapmak 
pek zor olmadı. Onun Akademiye ziyarete geldiği zamanlar, 
atölyeden çıkmıyor, ortada görtınmiyordum. Bir kaç kerre 
~alondıı gördüğüm zaman da hemen yetişmesi lazım olan bir 
resimden bahseder, yanıntlttn kaçardım. Böyle aradan uzun 
zaman geçti: Bir ay evvel kadar oluyor. Yine bir gün mek
tepte tesadllf ettik. Mühim bir lşlm vtırmış gibi telaşlı bir 
hareketle acele bir .. selam verip geçiyordum. Durmamı işaret 
ederek yanıma geleli ve o · her zamanki mUstehzl tebessOmle : 

Gtılcıo. nan edenlere Bakarak : 
- Biz ele clım ·edeltm ml? Dedi. Biraı sonra biz de kala

htılı~ın arnsına kcırı);itık. Dan ederken kulağıma eğildi : 
- Çok gtıwı gözleriniz var Ferda hanım 1 Dedi. Yalnız 

onlara dikkıtt ediniz, içinizden geçenleri dışarı vurmakta 
tt<"ele ediyorlar. ,, 

Hııyretle yüziiııe hakhğımı görünce yine dudaklarında o 
her zırnıanki mllstehzi tebessümle devam etti: 

· - Demin resimlerin İzi görclüQ'Uml\ söylerken· acaba beğene· 
ınedi mi? diye korku ile bnynrtuler ve heyecanla parladılar. 
Sonı·a atölyeme gelmenizi Oyledlm. Neden ise belllbellrslz 
bulutlrındılar. . Şimdi de oıılımla nefrete benzer bir şey se· 
).!yorum. 

Gülmeye çalışarak : 
- Falcı ~lbi ko• uşııyor ı;unuı, dedim, fakat süyledlQ'l söz· 

ler hakikat Ölınıyıın bir f ıılcı ... 
Dııclııklttrınclakl tebessüm l>lnlenhlrc slllnerek kaştan ha· 

firce çatıldı : -
- Hu kn<iRr l\rkek hareket etmeniz için size bana ait 

nt.~ler ırnlattılRr? Dedi. 
O cına kadar uıoktan uzağa sel:'\mlaşmadaıı ileri bir sanıl

ıntyetlnıiı olmndığı için, onun birdenbire bu açılışı pek garip
ti. Kabil olrtu§'u lı.adnr tıthii hlr sesle: 

- Sizin i~·in haııa bir şey anlatmalnnııa lUzum yok, de· 
ilim. çok hllynk bir san'utkAr oldu$tunuzu guyet lyf biliyorum. 

Koyu ııınvi glizlerfol ılikkalle yUzQmde gezdirdi. 
- J J cıııek l.rnho;I degt~llraıek istl)'oraunuz, ded~ Peki öyle 

olsun, iltifatınıza teşekkür ederim Ferda hanını. 
O sırada müzik sustu ve ayrıldık. Arkamdtlıı yörtlrken 

müstehzi bir sesle mırıldandı: 
- Kurkutıılduğunuz için geniş nefes alıyorsunuz ... 

Sesimi çıkarmadım. Fakat sinirlenmiştim. Benden ne isli· 
yordu? O günden sonra onunla kabil olduğu kadar az kar· 
şılaşmıya karar verdim. 

ltirar etmeliyim kf, onu ilk gördllğllm gün llzerimcle botun 
erkeklerden başka bir tesir yaptı. Akademide bir ço~ erk~k 
arkadaşların arasında benimle daha samimt olmak iRteyen
ler de vardı. Hatta içlerinden evlenm.ek arzu edenler bile 
bulundu. 1''akat onların hiç birini kendime bir arkadaştan 

daha yakın olarak görmedim ve lazım gelen cevapları ver· 
dlm. Nihayet onlar da benim kendllerl ile ancak iyi bir ar· 
kadaş olacııA"ımı anladılar. Zaten ben evlenece~im adamdan 

başka kalbimi kimseye açmamaya' karaı: vermiş hulunuyo-
. ıum. Babamın hayııtı gözümün önünde! Istırap çek~ek iste· • ' 

miyorum. Sonra ben babam gibi de değilim. Küçük bir ihmal 
hayatıma mal olabilir. Onun için aşktan çekiniyorum. Temiz 
hislerle kurulmuş kUçUk bir· yuva birinci emelim. Aşık ol-

maktan korkuyorum dersem belki hfraz komik olur. Pakat 
muhakkak ki ona· karşı lakayd degilim. Onun gözlerine her· 
kese baktığım gibi ~erbestçe bakamıyorum ve bu beni kor
kutuyor. O gün Akademinin çayında aramızda geçen konuş
madan sonra kendi kendime düşündüm. B\\ adam birdenbire 
neden detlşti? Neden benimle manalı ~onuşmftfft kalktı~ 

- Atölyeme gelmediniz Ferda hanım, dedi, burada dtt 
dtıit;ııt benden kaçıyor::ıunuz . . Halbuki ben de sizin gibi mnıı
tatt bir talebenin tızerlnde biraz emeğim bulunsun isterdim. 
Size yörUdllğünnz yolda yardımda bulunmak en bDyük a.rzu
larımclan biridir. 

- Teşekkür ederim, dedim. Sizin gibi bUyUk birsan'alk4r· 
dan istifade etmek benim için de bUyUk bir saadet olacak. 
1"ukat işle görüyorsunuz ki zaman yok. Konkurlar yaklaşıyor. 
Onbeş gUnUmü;ı; kaldı. ôyie çalışıyoruz ki arkadaşlarla en 
birinci emelimiz bu oldu~u haldı sizi ziyarete blle (lele· 
medtk •• · • 

- .A ~IMJıı Nr -. 
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T o ky oda ~üthiş grev KAFKASYAİlA İHTİLAL 
Amerikahükümeti,lngiltereninde Uzak 

0 
.h 0 k .. d d s 

1 
kt tu an Şeyh 

l d . . . . d. tarı te s u ar a a acı a o r 
Şark fil osunu kuvvet en ırmesını ıste l Şamil merhumun oğlu Emir ~eh~~d 
- __ - T k d b .. .. k k } Şamil bir gece saraya davet edılmışti 

ATATÜRK'ün o yo a uyu ve anı 
teşekkürleri bir grev. oldu, elli 
ı\ııkarıt, 111 1 

\. ,\.] - Hlyasell kı· şı· o·· ıdu·· ru·· ıdu·· cuııılııır l 'nıuıııt ı alipll~il'd~ıı: Se 
kl:t.lm·I A ı1tırnı t ve ~eril Malı lutr· 
tu:;ı ııını aset t·tı e yıırduu her tara· 
tından \lıttl rk 't• \ utımcta~ll\rın sa 
uılınt ıhıv 'ııl ıııı ı ve f•kunıııni ttht· 
ı ır ctnk ı · ı ) ttı ıkl k \'t• llerleınt• se· 
verllı(lnl ~o .ırırıı tir pk tel· r.ıfütr 
gelmektedir. Buııdtırı çık mnteha ·si.; 
olun .\tutnrk te~cl,kOrleı lı hı Anu
dolıı Ajıın.;ı \W ıta ... ne iletllmeslrıi 

onıir huyurnıuşlnrdır. 

SİYASA-! 
Fransız Hariciye 
Nazırının 

Japonlar filonun himayesi altında Çine 
on beş vapur asker daha gönderdiler 

itirazlar dün de mahallen 
tetkik edildi 
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Doğu va Gelin ! 

Giizel, şiıin, içaçı• ı D<ıgu! Karadeniz 
kıyılarından Kafkac; ve İran hudutlarına 
~·a~lanarak aşağıya doğru süzülüp inen. 
vatanın bu dilber parçasında tabiat, bil-- ----

tün güzellikleri bahşetmekte ~ok cömert 
davranmıştır. Mesela Ardahana giderken 

(soldaki resim) ve yahut Tortum civarın
dan J'eçetken (sai'daki resim) insan bu 

misilsiz tablolar karşısında bir a~ dura
ıaıc. Doğu bölgesinin temiz havasını bol 

ltt>l ciierlerlne doldumıak saadetini bir 

kere diıha tatmak ihtiyacını duyuyor. 
Doğuda yaşayanlar kendilerini mes'ut bi-

sanlar diyarının kulları bütilfl 
Jara açıktır. Doiuya gelin! 

reHn! liyorlar ve daha büyük saadetlere namzet 
olduklarını da görüyorlar. Bu mes'ut in-

< ~ 

Gazeteciliğin 
eksik tarafları 

Çekoslovakyada bir Erzurumun en bi 
ahlak davası ihtiyacı: Elektt SAHTE RRE-NS· 

-'~ Ost. 11:1111 ikhwirle / l efendinin m~vlevi. tankatına .mensu~ ~l- (üst yam birinci sayı fada) Hadiseye Alman partisi (O: tu~ J.1 

Şt·lıiacle, vılayetı zıyıtretten sonra be· duğunu soyleınış olacak kı; Selanık Bilfarz herhangi imt· 1 b . . • • • • Erzurumda tesi~ &a 
l=diyeyc g:idec k ve orada bütün SeJanik mevlevi şeyhi Selahaddin bey otele gidip ten tahsisat alıyorum ı~~z ı ir işlkrket- reısının de lSffil karışıyor fabrikasının şeb• ~ 

d
. ·ı Ş h b ctd· · · t rı · · ye, 0 ş r etin kilçilk san -~şrafı.' ıilcca'.ı tak ım _edı ccek; Ştihir _ıou· e a e uıı zıyare ve_ şere _crıne .. ay!n~ tedbrJslzllğl neticesi birkaç vatandaşın Çekoslavayakvada çok dikkate değer etmesi ..-a• 1 

ııkası beledıyede, s3nayı muzıkası hı.l<u· davet etmış. Bu koınedı de uçUncu gunu başına gelen bir felAketı kapatmag· .... tc bir davanın bakılmasına baştanmıştır .., - ı · tedlt "i 
met konağında yer alacaklardı. oynandı. şebbüs etmek, küçük mikyasta da olsaj Bohmeyanın eski bfr vilayeti olan . ~ .... 

Benden ve belediye reisinden, ihtiram Mevlevi şeyhi vasi mikyasla bir mıııı gazetecilik etmek değildir. Milli ga- Laypu şehri ve bütün Çekoslavakya ile .~o~fılll[-
ıçin polis ve belediye ~nvuşları 1:-tedi. Hııtta ayin tertip rederek, konsoloslar d~ dahil ı zeteciliğin birinci, prenslpi gazetecinin,, birlıkde Almanya bu davanın cereyanııı:!o.--
kabilse, .Jandarma da bulundıırulmrısını oldıığ,ıı hıılde; Selaniğin ne kadar ileri ı gazetesini bir ticaret metaı olarak tela.kki. dikkatle takip etmektedir. • -~ 
lt:klif etli. Ala ' kuırlandanıle birliklt·, ted· gelenleri varsa, sureti mahsusada tab'et· ı etmem.esini temin etmektir. : Çekos\avaklar bu işin Alman -;~ıs 1 

dt-lt k. Nilıı\yet.yalnız merdh<'n başlarında tirdiği davetnameleri dağılmış, vali beyi Matbuat müessesesinin memlekete] det partisine mensup bir kaç gençle ölf"~ ~·· • "" ).~n ·~ıolis bulundurmak suretile emir ve arzulıırt ve kumandan paşayı bizzat makamların· milfit olabilmesi için matbuatta çalışan gençleri yetiştirmege memur bir adam · Y ..... er.ı.s: yazın şehrllnizt k . . l ld ve andekis burada blr k 
} rine getiril.ıi. da davet etmiş. lmseleri de mesleki bir inzıbat altında arasında geçen bır mese e o uğu· bul . k ço tıı O gl\n, alessabah, bu vaziyetten ha· bulundurmak, onlardan asgari bir tahsil nu ileri sürerek, meseleye bir "ahlak da- d kunaıa V!yanaya avdet e "' "' i . 1 h" . kt Al l . e is tetkiklerinin mahsulü oı 

Ertesi g-iinü saat bPşle valinin ara- berôar oldum. Vali beyi görünce bunun sev yesı stemek, içtimaı mevkii bozuk vası,, ma ıyetı verme e, man ar ıse vııa. t ö 
nereye '\'aracal\.ını sorcluııı. olan insanların, matbuat kuvvetinden «Siyasi dava• olduğundan israrla bahs· E ye e g nderml~tlr. Bu pl 

hasil Şelı1.nde, kiilıp S.:llnı ('(endi karşı· ı. rzurumun elekt im d l _Ne beis vur? Varsın 1 Selanik çal· istifade etmelerine ma.nı olmak rn.zımdır. etmektedirler. 1 r ı:.• su an sı ıda el p~nçe C:i >an olduıtu hatdt hüku· • B il İ t b H R t· 1 · d b. t • h t ecek ve bunun için icap edeJl ıııete o-eldi. Biiti.n erkani vilayet merdi· kansın. Memleket emniyet ve asayışine ug n s an uı gazetelerinde - eğer ayns u a smın e ırza umuını ırp e ğazda ya ı kt 
0 

zarar ge!iror mu'? Sana ne oluyor? Gibi acı ayrılmamışlarsa - okuması, yazması yok yararlıklar göstermiş, eski bir darülfünun B hpı aca ır. ~ 
ven ayağından karşıladı. Sanayi ıııuzika- bir hitabile karş la dıııı. denecek kadar zayıf insanların istihbarat tı:tlebesidir. Yunan edebiyatına çok me· 1 ktik u k ~rolik. tesisat 6000 ll"'j ~ r çaldı, clur<lu. 'I icaret odasından pasla· Vali ve bÜt~n nyilayet erkani, mevte- 1.şlerinde çalıştıklarını görmüşüzdür. rak etmiş olduğu için, kendisine bir kür- r~c u :et istihsal edebil~ 
lar, şekerler ikrnm edıldi. Biıyi k memur· .. ·l ,. · b"l ... d'. ·· .. 1 vt ·k h a suyun donmaması ve ıc~ 
lar vali tarafından takdiııı olundu. Daire vihaneye taşındılar. Ben odamda yalnız Bunlar havadis toplamazlar, havadis su varı mesı ı " uşunu me'l e ı en, arp - z.amanlarında tellerin bozıılflP'[l kaldım. "Kendi kendime düşünmeğe baş· dilenirler, ve gazetelerle münasebeti olan ten sonra ha.yatrm kazanmak _kaygusil.e husus! tertibat alınacaktır. 
ler gezildi. Ayni merasimle teşyi olundu. v d b k k t lr tadım: Ne sar3yından, ne Bııbialisinden hiç makamın, tasavvurunda, gazeteyi kliçlil- , ı unan e ebıyatını ıra ara tıcare e .ısı- Bu -nro•e 1 fiil r': Sa~dn şehzade, solda rnli olduğu hıılde t kü ülte k · · · İlk ·· b"l l k '"' ~ n n sahası~ bir işarel yek. Cereyan edip duran hadi· e ç • muha ka;r bir meslek, bir tez- rışmışlır., once mo ı yacı ı ve maran Jilmesl tahmini bir h"'saba 
belediyeye gittiler. Orada şehir muzikası i t • h li · 1 k t r .,. sal, adeta, gülünç bir şekil alınıştı. Oda· v ra ocagı a ne getirirler. Içlerinde, goz us yapmkışdı · Al ld ""' ı·ç·n b- liraya mütevakkıftır Pl"nl"'l";l ı ırafından selamlandı. fü·lediye. reisi, tüc;. Pe 1 k t 1 1 apına a ar man o Uz;.. ı u· · u. " min karşısın6a vilayet telğraf muhabere rapa as apıcısına, 0 e e ge en bir ec- t·· 1. ç k. 1 k d k" Almanl,ar mek üzere Nafıa Veka.letıne 
c:ır, eşraf tarnfından ka·şılandı. TUccar· nebinin i"e ide 1 1 d ğ ö- k un eme ı e os ava ya a ı m mc!murları bulunuyordu. Onlardan birini .. r 0 up 0 ma ı mı grenme .d • ht . t k 1 ,.. eb"l Jr. Diğer taraftan da mevzu1' 
l.ı uzun uındıya konuşuldu. , . . _ . _ . için· ı arı mu arı ye e avuşma arını gur ı ~ ... 

, .. _ . . . . ı çağırarak lstanbul polıs mudurune . bır ser- · . B .. Ç ranın bulunması için VilAye~· 
BelC'alyeden j\ıuşurıyet .daırusıne gı• vis yazdırırken Şark şiınenditerleri di- - Ne olursun, Şl! habeıi ver, Vallahi ~e~tır. :u~ ~?kAfeçmed;:ıd t ugu~ .. e- ıere geçilmiştir. Gerek vhA~ 

dildi. .Oıdu .kun~anda_nı Hadi P~şaya Şeh· rektcirü Mr. Dümon nefes neiese içeriye elim boş gidersem ekmeğimden olurum, ~~-ava ya a ı man u .e pa ısının Belediye makamları gelece1' 
nıdenın teşrul ·rı geç nab"r venldlğinden . d. M öTI 

1 
. . 

1 
k bana acı!... reısı olan Haynlay ile tanış.nıştır. rumu eleJCtri~ k aJ dolayı gCceniklik oldu V;li kabıılıalı ba· gır ı. Şenh ı ıde levr· erını ~ı ~r ~kn: 1 d Ruta partiye mensup gençleri Al· kararnıdadırlgaer avuşturın 

. .. .. . . . . . _ e za e ıvana ıçın ı 1 vagon u iye yalvaranlar görmüşümdür. d . il .. . . k t~a altı .. ~u~urıyet <laıresınde vaktıle Çe· hususi bir tren islcyor. Sekreter Jeneralin· Yine, bir gece, istanbulda Masl~k- ~an~~ ~kı ~su ere ,gore yetıştırme va· 
lıne sefırlığı e~en ·Fevzi Paş.ı Hanedanın den böylece bir kzkere aldık. Fakat, pa· taki bir otobüs kazasını haber veren bir zıfesı?ı uzerıne almıştır. Fakat_ Ruta ge· 
nıezayasına daır kısaca bir nutuk verdi. radan bahl::. yok. 500 ailın kim verecek? muhbir: nçlerı sakım yollara • sevke~mış ye_ op· 
Mer.lsimle karşılanan şehzade; merasimle Bu sözler bana soguk bir duş ğibi · - üc öln v>r. Faeta dehşet! demiş !arla sık _sık _sefahel alemlerı kurmuştur. 
lf~şyı ye hlr az sonra da Hadi Paşa tara- tesir elti, şüphemi kuvvetlendirdi. Bir ta· ve çıkaçıka. bir ölü çıkmıştır. Diğer iki Hudıseyı haber. alan .Ç~koslavak za-
rından otelde iadei L.iyaret olundu. ruf tan mut.al> ere o<la~ına girerek · noksan kişiyi niçin öldürttUğünü sorduğum za- bıtası, Ruta yı tevkıf etmıştır. Ruta her ( Osty fi/ 

. Şehzade alabıldiğfoe geziyor, Rum· bırakılan servisi tamamlayarak hemen Is- ma.n. şu cevabı almışımdır: şeyi inkar etmiştir. Sıkıştırılan çocuklar- Geçenlerde Antak 

11111

d tıl'ı d h" b. ·ı · l d. - - - - ya a. "':i 
papa n~nıın~ çıırşıdan mühayaat yapıyor, tanbula verilmesine çalışıyordum, di~er - Efendim, onlar da yaralı idiler, a ıç ır şe! 5~ ememış er ır. _,_ da.n sonra, mahallt Arap un51" 
otelo gonderıyordu. Her geçtiği yerde, tarattan Mr. IJimona: ha.diseye ehemmiyet verdirmek için, Uç ölli Yalnız bır gun b~. gençl~r.de!1 blrt ardikları hı1dlseler bll 11IJ1Ufrj 
her girdiği dikkôndtt seliimlanan, alkış· - Vali, Oefterdar mevlav;hanededirler. var dedim ve tahmin ettim ki onlar da Ruta ile müvacehe edıliıken, ıtırafalta bu· ·Jandarmanın müdaliale~t ili"'' 
lanun bu çapkın, .glilliınseyen yü,üyle il· bu sorııunuza onlar cevap verirler. B>nim gazetenin çıkacağı saate kadar ölürler. lunmuştur. . . gelen çarpışmada Jki kişi ö~ 
tıratlnr saçıyordu. Boyle şehzadenin ikin· f krinıce hükumet, böyle bir masrafı öde· Bu misaller şüphe yok ki birer istıs- O gecenın sabahı Ruta hapıshanede· şl de yaralanmıştı. Bu hAcSPj. 
ci g-l:nn kapıııııış oluyordu. yemez, d~diuı. nadır. Her sabah okuyucularına taze ha- d~ki .odası.nda. olü Jlarak bulunm~şt~~· şevvlkl olarak Antakyadakl Pl 

10 
dakika sonra İstanbul polis müdü· berler vermek için, vakur ve efendice ça- Şımdı badısenın en başlıca suçlusu olı~uş sının reisi Zeki yakalanmı.ş "' J 

l\rtd rn · n r. ~n ıı 11 ııı n '. ala ı· lışan arkadaşlar da k d sö ledi b l kt d M hkeme huz d s rı " - ündeu (bu namda bir şehzade tanıma• • şu yu arı a Y - u unma a ır. a urun a ı e ne askeri hapishaneye nıı 
. Otelde ne ol~p bUtiğin; 1 il niyorduk. jıklarını). mamalı Mebeyin başk;ltibinden ıibn vaziyetlerden müştektdlrler, Fakat on sekiz delikanlı hikimin sorduğu sua\· ~··~im ıııllıııııtıı•.J 

Rılc.ıhımı ıınlaşıldı ki; Rumpapa vasıtasile B b Al"d 
1 1

A ne ya.pa.lım ki, matbuatın içinde, matbu· lere cevap vermektedirler. Ankara 16 (A.A.)- ~ııJ 
- 1 ve a ıa ı en an aytp ma umatı tamam- JVP ~uze kadınlar ~etirilir, şampanyalar içi· lıyacağmn dair Ct!Vap geldi. atı, temas ettikleri kimselerin mtivace- Çekoslavakyada herkes soruyor: Aca- yetinden Hataya '"nd ·ııeP lırmi,. Rt•mpepa rııımına yapıları alış ve· (Arkası tı.:ır) hesinde kepaze edenler de çoktur. ba Südet partisi reisi Haylan'ın da bu maddellk bir kar:; sı~:eti tı 

fi?; ve helH me.5har lerıl Faby?.niye ıs ~ ~ Gazetecillk dünyanın ~n Complexe, işle alakası var mı? mer'iyete girmek üzere ınıı.ll 
ııuırl~na~ elbiseler, parde üler, en aşağ'ı E } . } b en fazla mes'uliyet iltizam eden, en ~ok mete takdim etmiştir. Ayni 
1peklı gomlek er, çoraplar, mendiller bu ğ ence i ir marn.mata ihtiyaç hissettiren, kimyager- Açlık grevi ile protesto: mat husulü içTn Türkiye cu 
~ uK bir yekuna baliğ" oluyormuş. Otel ka lik: (klişe) Jle kuyumculuğu (mürettipli- krunetıne de gayrlresmı bir 
dırı masrafları hariç... . . M u·· s A B A K A ği) bir arada cemeden; ~miyet ve kütle Hindlstanda "Çui~ Raflı.ilik mez· miştir. 

Otde gelen ziyaretçile'r, alayişi psikolojisine vukuf istiyen bir meslektir. hebinin en })nynk papası Misrali -----------
ven Rııınpapa tarafınClan en yüksE"k ;:. Bu :mesleki ve gazeteleri, fikren muhalif Mahurayı mezhebine tabi olanlar ara-
rc:cede haz ve ikram görüyormuş. • . açıyoruz veya. muvafık da olsalar, millt menfaat- sında çıkan bir ihtil4fı protesto .maka. 

Artık herkesin dılindc nazik, güzel \·nliıtuln oku~·ıwuın~·mıız içlıı l'Ü lere. doğr.u seferber etmek, bugünkü mUli mındıı ölünc_eye kadar aclık grevi yap· 
ölr ~ehzade, mültefit bir g-en~~ ve yenr ı.-ııc 11 hit• ıttftsnlmlm nc.;ryornı. hayatın iltizam ettiği bir keyfiyettir. Ka- mağa yemin etmiş v~ bu ihtiUlf devam 

. , ~ıe<k•.s;n •!inde Asır, Jıırnal ılo .<alonik ga lliisııhıık:tı·ıt lştlrtık •·t1"n 2011 nl.ıı- ıtteyl Yükseltmek. gazetectllğl mazbut bir ettiği için otuz gUnd-On beri ağzına hiç ıet eld ..• Vilfi ye ite ba:kn havad;S yok ) ucıı ııııız ı u 
11 

h telli ıi ı nııettt• meslek haline sokmak bu uğurda atılacak bir yiyecek vo içecek. teY koymamışb" ye ts jzJik yalnız ~elızade. h P<li ytd ' " aJaNıkhl;.~ır. ilk adımlardan biridir ve gazeteci olacak Misrali bu gtın htm manasile bir tske- 1 yor denJekm 
insan .en a.şa.ğı, .ınlllet nedir, devlet nedir, let halini ttlıuış y,.tpjı yerden kımılda· 

-M<•vh•\·l lınılt'ıh· ıirlıı Tafsilat. vereceğiz· hükQmet nedir? Bilmelidir. namıyacnk vazı;ele gelmiştir. Başı ucun·, ----

ftaniş b~y bir yeriW nnsılsn Tevfil Cihad BABAN ayrılmayan genç katibi Samandal-ıEğ;; Ultıyar Mirsali ac]Jıctııı> 
~ası_!asile em~rlerini vermelC.tedir. katibi !lclık i'revine_.d.e.vJlll 
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•;'s•d ı5 fı . . k EGLENCE 
::.:~~·~:; ey ettının avuğ 

ı·azan: Hnulı• ~,.,ki 

Yaz gelince Bağlarbaşllldakl Kellmt- ıc.1en mtlştekl.. Adem demez, n1sa demez 
baba tekkesi t.opraıta bOl gölgeler veren önüne geleni p.llz kelimelerle paylarsın. 
ağaçları ve sakarıannda cıvıl cıvıl ötU- Kırdısın koz bini qtı . 
ııen serçelerne derin, nihayetsiz bir sessiz- Dede botulur gibl oluyordu Başım 
llte gömillUrdU. Aıtşama kadar tekkenin yavaşça kaldırarak: 
kapısına ltlmseclkler uğramaz, pencerele~ - Ne yapayım erenler, dedi. Elimde 
ıüneş batıncıya .kadar açılmaZdı. Gece- detllt. 
den dem aşkına du.,& varanlar ancak ha- - Nasıl elinde deitl. .. DUlne dlzgt'l 
va karardıktan sonra uyanırlar, mah - vurmaktan a.ctz mısın? 

1 2 

~f-1 
3 

7 

8 
9 

mur baflar tekkenin şadırvanında. yıka- · - Actztm erenler... Yapamıyoru:n. 10 
nır, odalarda tel~la öteye beriye koşu - tutamıyorum. Bir kere ağzımdan kaçtı , -....-,..; 
pn kadın ayaklarının sesleri, mutfakta mı ardını batlıyamıyorum . KEl..İ:\IE OlTNl · 
hbalf, bardak şnkırtıları duyulurdu. - Hiç mi?. Yüz defa "Hu,, diyemt- Soldan sana: 

Yaz günlerı KelAmlbaba tekkesinde )orsun? Haydi olmadı. ya sabır dlytp dt- 1 • Saj'lamhk, nida, 2 • Aza, eğreti 
tekbaŞır.a göziı c.çık duran yn:nzı derglh şlnt sıkamıyor mwn? Haydi bana mut - bU"akmak, S • Alafranga çalgı, temaşa 
taaıncısı Saclıdede idl. Baçlıdecl~ belki faktan bir bakla tana! setir! yerlerJnden, 4 • DOrbonon camı, kuman· 
ı 'tmış sencdr·nı:erı htp bu sakaf alıında 8ac;hdede baklayı eet.ırdiil zaman da, 5 - Harap ev, Arapça •ben. , ti • 
?'"!es alm• ?tı . KelAmlvabanın son g:ınıe- Baba, onu karfWna diz çöktürdü: Kısa zaman, iki hart yanyano, 7 - Nota, 
rlne Yetlşmi~. Rahmi ElcndlyP. ~on r c - Bunu apndan hıç çı'karmlyacak- bir devlete mensup, 8 - Nota, beyaz 
minde demini vermişti. Şimdi de Şakir sın. KUfüre niyet etttıın zaman bu bakla 9 - Sual, şiddetli aktın su, 10 · OOzel 
Baba~ın en sadık mürltlerlndendı. ağzıl'dn kalacak, kendini tutaeaksın'>., sanat, kanaat getirmek. 

8açlıdede, sabahları saat sekizde kal- Hnydl, var git, dedlklertmı dinle!. ded!. 
kardi. Saçlarını uzun, ince parmaklarlle • >'ııkarıdan aşa{lıya : 
IJÖYle!.blr tarar, sonra sedef raflardan bl- • • 1 • Bitişik. su, 2 · Eıler, dOşman 
rtndeki rakı şLşeslnden birkaç yudum Baklanın tesirleri çabucak göründü. eline dOşen, 3. Hlmidin bir piyesi, 4 -
alarak apını çalkalardı. Mahmurluk Artık Saçhdede küfür et.meie k.alkı.ştıkç11. Vakti gösterir, ııota, 5 ·O, 6 - Tenbih, 
böyle& giderildikten sonra dede için dü- bakla ağzında dolanıyor, dede homur ho- fellket, 7 • Adet, rakı, 8 - Bana alt de
şlln~ birşey kalmazdı. Akşama kadar mur homurdanarak küfürden nqeç1 - &ll, 9 • Ant, 10 • Başına Ş lllve ederse-
ka.h .... k k yordu. Bu if ona az çok sıkıntı ftrml10f .. ..ı... • 

""""' taşı nefesleri okuyara , klh ke- değildi. İçine dolanları artık ı .. ınAAn ktl· nlz, ne9"H"nlrsinlz. 
dllere, serçelere, tavuklara bol bol kUfilr- - - --------------
ler ~turarak mutfaktaki işini tamam- für etmekle bofaltmalt çaresini de bul-
lardı: - muştu. 

Saçlıdedenin en bUyUk za.tı ltUfürdU. Bir gün Şakir Baba İstanbul& ine-
KUruf: .:eımeden bir dak1kasını blle geçir- cektı. İskeleden aıacatı öteberlyt 4eıpba Erzurum 
mezd,I. Söğmek, saymak, paylamak onun getirmesi için dedeyi de yanına aldı ve ~ından 

Satılık otomobil 
Defterdarlı-

en b~k zevki idi. yola çıktılar. Hava kararıyordu. Nerede 6 
., ise yağmur yatacaktı. Şakir Baba lak.ele- 13-12-937 1rünU saat (onbeşte) ihale· 

• • ye daha çabuk inmek ıçtn ~tirme yol- si icra kalınacak olan otomobile sürülen 
Wde akşama dotnı tekkenin arka dan, mahalleler aruından :yttrtıJordu. Btr pey haddı itidalinde görülmeyerek 2490 

ts.raondaki kUmese giderken tavuklardan aralık bir kapının öntınden ceçenerken sayıla artanna ve eksiltme kanununun 
birinin asmada üzümleri gagaladığını cumbalardan biri sürüldü ve taze bir ta- 43 Oncü maddesi mucibince müddet 13· 

-'4'f\rv" .. birdenbire köpUrdU : dm sesi : 12·937 1rününden 23-12-937 gününe ka-
" n. f'\ r· .. 

e(jl,ansız!. Anan, avratın... - Hu, efendi hazretleri. Blru bek- dar on pn temdld edilmiş oldukundan 
ıc:., \cµCUrleri savurmata ler mısınız?. Blr hastamıs var, bir bar- taliplerin yevmi mezkurda saat onbeşde 

1 1, ;·erinden oynaşnıı- dak suyumuzu nefes ecltftrin!. dlye ses- Dcfterdarlıkda mOtqekkil komisyona mü-
t f.H ~et ... kabarmış, lendi. racaatlan illn olunur, (No. 19) 

, r , tekkenin Şakir Baba ile Saçlıdede evin kapası 

lili'"-IRl!ıdinci~·t:~" · • ~~~yordu. Bir önOnde durdular. 
IMllıJULAı~iıiıiiııi~w·.·~ ~ır .kadın Fakat kapa bir t'1rll1 açılmıyordu. 

Erzurum Valiliğinden: 
1 .ıı " · Yağmur da birdenbire b&ilamı.ştı. Sular Karsbıyık-Tarcan yolunda 20 t 375 

~~~~İ '?. erenlerin itzerlCT!nt bardaktan l)ofanır- ila 24 125 nicl kilometreleri arasındaki 
ff'I.~. ~"~~;;;ı'Q_rıs ~ c. caaına dök111Uyor, avultlan,.cübbelerl 11- (7203) lira keşifli şosa inşaatı 16-12-937 

~Benin de cu... , ... 'IJ\lı \l~(k <ııı. ıanıyordu. 8açlıdede Şakir Babanın ub- gününden itibaren tekrar 15 gün ınüd
... tnoe bir 9111* kCJSNLHrak ~n- nm blklltl için aea çıkarmı70fdu. detle ısçık eksiltmeye konulmuştur , Bu 

ce~ bazla lcaYbOlmllftU. Dede efencll Aradan on, on bet. Jtrmt d•klJr• PO- intutın ihalesi 31·12·937 Cuıııa günü 
kuşlar Jibl ellnl kolunu sallıyarak, en tıil halde e\'den ae.t çıkınamıttı. NU.,.t saat 14 de Hükümet binası dahilindeki 
kötü ktlfürlerl savurarak tavutu kıflar- baba MPIYI çaJmalt mecbur1'8t1Dde kal- Vilint Daimt Encümeninde yapılacakdar, 
ken, ~k4"nln kapısında Şakir Baba aö- dı. Yukandakl cumbadan ytne a)'Di Uıdı- Muvakkat teminat mlktn (541) 'liradır . 
rllndll. Babanın kaşlan çatkıtı. Kuru nın aesı duJUldu: fennt ve huususi ıamaqıeaini &'örmek 
bir sesle : - Kimooool •. • isteyen taliblmn vesikalarile birlikde da-

- Dede, odama gel! . dedi - Yahu, hemflre, blr bardak su olcu- lmt encümen kalemine müracaatları ilAn 
Sa~dede önünU ll)kliyerek sllt dök- yacaktıt, Oetlrln de, blZ1 falla bekletme- olunur, (No. 20) 4-ı 

mü.ş kecli gibi .süklüm pUklüm babanın ytnl. 

arkaauwıan yürildU. kah"~wnhabkaodaptnu·. blrdenblre gevrek bir Zayi maa.ş ci\zdana 
Bir anda. bütün kızgınlığı sönUver - -

m~tl. İçinde bir endife vardı. Acaba be.- _ Hah hah hah ha 1 A ol blZ1m Erzurum emvalanden almakta oldu-
bayı -darıltmış mıydı? Yoksa Naciye abla- benekll tavutumuz lrul~bya ayy~tm14tı. tum. koe~m müteveffa Alay kltib~ Mus
ya etttı klUfUr mü duyulmuştu? Plllçlerl feyh efendinln kavutu lflbl te~ll lafa Talat ten batlanan maaşama aıt cüz-

Odaya girince Şakir Baba köşedeki olsun diye slzl ald&tt.ıic aJoll. danı kaybettim. Yenisini çıkarttıracağım-
pösteklyl gösterdi: Saçlıdede, ba.şına btr balyÖI yemlf dan eskisinin hükmü olmadıtım ilan ede-

- Otur şuraya! . dedi. glbl ltıplDnnızı oldu ve dİkdlk Şakir Ba- rim · (No. 21) 
Kendi de gtttı, k~koca bir cam lev- be.ya baktı. Baba eıtnı ltulaima söt1lrdU Erzurum Emir,eyh Mahallui 

hnuı altındaki mindere oturdu. Kqlan ve hafitçe hOmurdanarak 'kafldı: 5 No. Jı eııde 
adamakıllı çatılm14tı. - Çıkar baklayı fimdi dede! dedi. Fehime 

- Dede, dedi. Bu senin napAk atzını 
ne yape.catız? 

8a_çlıdede susuyordu. Baba, ellnl alır 
atır ba4J üzerinde gezdirdi: 

- _ Küfrün çok fena ... 0er1Ahın nıı
mııu da pisletıyorsun. Cümle llem !en-

Erzurum Kültür Direk- yapalmak üzere münakuaya konulmuş-

to··rıu·· ~inden: tur. 
t;u Şeraiti anlamak isteyenlerin Lise Di· 

Lise talebeleri için yaptmlacak 50 rektörlOtüne müracaatları ilan olunur. 
adet saranın ihalesi 30· 12-937 gününde (No. 12) 4-1 

s--
KUMBARA 

1e 10 
Verir 

Kumbarası olan hiç bir 
zaman darlık yüzü 

H gormez 

ZİRAAT BANKASI 
Kumbaralarından bir tane ahnız 

Çocağunuza hadiye adacağlnlz bir kumbara Ilı oun haı tasarrufa 
ahştwmış. ham de istikbalini şimdiden dllşllnmasına 

yardım etmiş olursunuz 

~···························-' -iELBISE ve KUMAŞ11· 
1 MEAAKLILAAINA MÜJDE 

1 Türkiyenin en iyi iş yapan Şarkın en büyük I · 
• terzihane ve kumaş mağazası 1 • • 

1 BEVOGLU 1 
! Terzihanesi 1 
• 1 
1 
1 • • • • • • 

Şükrü ve Ömer Arı kardeşler 
Tubafiyeciabı, Beuazm, Hırclavatçuwa kumq satmua 

Bakkalın aaat aatmaa1na benze.:. 

lngiltert:de ıve italgada meıhur lcumaı menwcat /abrilcalar11un 
desen mütehassısı terzilerdir. 

Terzibaaemiz her zaman oldujıa pbi bu 1ene de fevkalade 
fedaklrlıklarla modern desen ve çeşit BAY AN ve BAY 

KC?stümlük, Mantoluk ve Paltoluk kumql8nnı 
şapka ve yaka kilrklerini yiiluek takdirlerinize aı zediyor . 

• • • • • Şık olabilmek bu terzihanenin kum8fllla, zarif l olabilmek ise yüksek san'abna bağhdır. j 
····························-

f]mumi harpte casusluk:"- Ya.un: Pı ancls Carg:ı karlflk hali, yatatımda yatan maklyajı j senin yüzünden bile bana çıkıştı . Kim söylediğim sözlerin hiçbirine kulak uma! 
bozulmUf genç kıadın, bütün bunlar içime olduğunu öğrenmek istiyordu. Yahut ne söyled!mse- sen bll, kim.eeye 
tutı.f bir garlpllk verml.§tı. 1 - Benim mı kim oldutumu öğren - bll'§ey söyleme! 

Yanıma çawırdım . o başını salhyarak 
bir müddet daha dı,anya baktı : 

- Hakikaten sen dellsln ! dedim. 
Kimden korkuyorsun böyle? 
~ Salonuun llntbalarını söndUr, blz 

bu perdeleri kapalı odada oturalım daha 
iyi! Çok rıca ~derim Vllhe1m, dedltımi 
}ap. Eğer beni şu kadarcık sevtyoraan. 
Yavaş komış. Haydi hemen şu lAmbalim 
sÖlıdU,r. 

Genç kadın Meta bir korku buhranı 
leçlriyor, vücudü Urtır titriyordu. Zaval
lıyı katlarmun u sına o.ldlm : 

- Burada, hiç olmazsa korkacak bir 
-Y YOk, dedim, böyle durup dururken ne-
CSea korkuyorsun? çocukluk bu senin yap
\Jiını İstersen yat, uyumağa çalış ! 

~nç kadın sözüme hak verdi , ço -
:1arın1 birbiri arkasına çıkardı. v11cu
...:~!1Je titır1Yt soyundu ve yatata u-

Ttltaıır ~: 

ıot Falken ile ayni yatakta ilk defa mek istiyor? - Aramızda konutulan ftYleri baf-
olarak bu lr.adu çok kalmışt.ım . ı Genç kadın "evet., der gibl başını kalarına ne dl~ söyliyeylm? 

f)tmdl danaözün bana olan itlrıaflan iğmiştı. Ellerimden tuttu: 
kelime keHme kulaklarımda çınlıyordu. - Hatta., dedi, sızın evrakınızı da l - Yemin et öyleyse! dedi, cevap ver, 
O zamana kadar daima ıu:ndinl tutan lot çalmap memur edllmi.ştım. Evralunıza kimseye söyleınıyeceğlne yemin et! Ben 
ilk defa olarak, hemen gayrilhtıyart de- bakacak, sonra. gqya sokakta bulunmUf öyle tatıyorum. ~Ji.lıİ 

- Ne olur, aen de yanıma tel! dedi. neeet bir surette ağzını açmıştı. diye bir poll.sle otele gönderecekti. B!latereddüt yemin ettim. -
Küçük abajurlu llmba rtııDel )'UsUnU, İsmini söylemekten o kadar korktu- Gayet ala.tasız blr tavırla : 

boynunu, c;tplak omularuu ••dmlat.ıyor· x... adam herhalde .Alman istihbaratnıa - zaten bana ne .söyledin ltl. · · de-- •u - istersentz size vereyill", dedim, evft dlm so AK l~"'ııı.t.. ,_ d1 
du. Oözleri daha ~ 1Öfflnt1yor- mensup ~-·. Genç kadının dtz....ınle- • nra ouY ~ ~· şey-r beni ne -

3 \ü a• rakımın bu kadar ebemmlyetı mi varmış? ve alA.kada ts1n nn.u ...ı ... ..x. ıe bl 
du. rl.Jli elinde tutan oydu. Dans&ün bütün · r e · ..... ~ n '"'• .,.;y ru 

Sordum: anaıaJmanlanna. 
0 

karar veriyor, vazife- - Hayır, hayır, ben de zaten kabul sükQnet bul. Bu gece tiyatrodan aoııra 
- Şimdi iyi mi&tn? slnln icaplarına göre genç kadını şura- etmem~tlm. Siz eğer şUphe edilecek buluşacağız detıl mi? Ben ıocanıza pll-
"11' çocuk atbt vUçudAmıe ~u bU- ya, buraya 

0 
ı&ıderlyordu. bir adam olsaydınız, evveli benim kAğıt- rlm. 

~ldtı ve bana o kadM' yatından balttı iti l<K Nken boyun etmekten başka larımı yoklardınız. - Evet, geliniz, beklerim. 
ldeta klrplklertnl aayabüeceJd.ım. Oözlerl çare bulamıyordu. Demek lt1 genç kadın Hullsa lot'tan yeni blrşey ötrene- _ Beraber yeınu yemtyecek miyiz? 
korkudan lrlleşmlftl. yine bu adamın emrUıe, kvlçrede ta.lamı- mem{ftim. Badece aeVl1ı1Sl gibi onun da ıot ıf.atınemif ıtbl d&vrai\dı ve aate 

,..cat ve kırk aeicts saatten evvel Berllne Alman istihbarat bürosuna ve bana blT acele 111tmnete bafl8dı. Ben '"de pançur-
Uyanlfll!UZ daha sallmane oldu. BQ- dönerek. blr kabarede çalışan artistler gün mevcudiyetini söylec:tıtı Bltımıayn•a ıarı eçtıktan soru:a ınru yat.ata uzart _ 

tün ııeee hiç Jeriftden ınmıkknmıyan trupuna dahli olacaktı. ı mensup oldutunu blllyordum. dım. ,.... 
genç bdın derin bir uykuya dalmı.ttı. ıot beni inandırmak için mukaveleyi Bu kadannı da ötren~k çok bir§ey · Uenç .kadın pylndikten sonra, yata-
Yağmurun pancurlan. vuruşu ve artık bile ıöaterml.ft.1. sayılmazdı . ı}ıma ya.ltlaştı, ytızUmden öptü: 
uyuşmuş blr hale gelen kolum; santt va- _ Ne yapayım? Artık alıştım, de- O sırada genç kadın blrdenblre yata- ..- Alla.haıamarlıadık, ıa~a bekle- · • 
ztyetlml ihtar edl~Uf llbl, uyandım. ml.4tl, bu adamın eline dtlftütüm günden- ğından sıçrıyarak uyandı. Blr ıttn evvel- rlM, dedi, Vtlhelm belki de gelmlyeceltn 
İyice kapa'nmamı.ş perdelerin arasından beri, hiçbir sözüne itiraz blle ectemlyo- k1 sahneyi zihninde canlandırmış ve son tntt.r. o saman ben ... 

(Arltaıı ,,.r) 
odaya ölrün b1r lŞlk lirlyordu. Htmıldan- rum. Bu ..sabah otele, odama Beldi, ten- derece plfman olmcış olacak k1 perlfan 
mata cesaret 'fdemtyontum. I dutne f&Jdam dotunmuyonnUf dlye aöy-1 blr halde yalT&r!D&P bafladı: 

Bu ıH, bu l\l flhl'11l. tdtaın karma ldıtdlk Db& ı.mcsı ~ımıadı. Hattt., .- Wbelm, dld1, tok rloa ederim, dUn ......... 

1 




