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Pazartesiden maada her gnn çıkar 
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SA \'I : lo 

G ÔNDEL.ll< GAZETE 
Basılmayan yazılar gerı \'erilmez 

lstanbulun 
dediği 
memleket 

"Taşra 

alemi 

,, 

Millete Yılbaşı Hediyesi 
Memleket matbuatını lstanbul gaze

teleri temsil ediyor ve kim ne derse 
desin, Istanbul gazeteleri de memlekete 
şAmıı bir neşriyat yapmaktan uzak kalı
yorlar. Ben de fatanbul gazetelerinde ça
lı~ırken, şimdi yaptığım tenklUere hedef 

Ankara, 17 [Hususi] - Celal Bayar 
kabinesi iş başına geldikten sonra, 

ikmal edileceği ve hükumetin de ya· 
pılacak tenzilat miktarını vatandaş· 
lara bir yılbaşı hediyesi olarak 
bildirmek tasavvurunda olduğu anla .. 
şılmaktadır. 

olmuş ve hemen itiraz etmiştim: 

ıneınleketteki iktisadi inkişafı da na
zarı dikkate alarak, buhran, müva .. 

Oa1.etelerlınlz taşra ile nasıl aın.
kndnr olmuyorlar? Bir kere en ufak ka
zalarda dahi muhnblrlerlmiz var. Her gün 
Anadolu havadislerine bir sahife yer ayı

zene vergileri üzerinde durmuş ve 
bunların kaldırıhnası için tedbirler 

Ne miktar tenzilat yapılacağı he· 
nüz malum olmamakla beraber, gerek 
buhran ve gerek müvazene vergile
rinin mükellefleri sevindirecek ka
dar azalacağı ve hayvan vergisinin 
köylülerimize yeni bir refah verecek 
dereceye ineceği tahmin edilmek· 
tedir. 

rıyoruz. diyordum. 
Erzuruma gelip yerleştikten ve Er

zurumdn da lstanbul zlhnlyetlle bir ga
zete çıkarmak işine giriştikten sonra ya
pılan tenkitleri çok yerinde ve kendi ml\
'ctalaamı da yersiz buldum. Bir kelime ile 
işi hula.sa etmek ltı.zımgelirse denilebilir 
ki; Istanbul gazeteleri teknik mUkemme
llyetlPrlne rağmen henüz memleket ga
zetesı olamamışlardır ve henüz İstanbul 

ahnayı ve buhran azalıp ta vaziyet 
inkişaf' ettikçe bu vergileri de hafif
letnıeyi kararlaştırnuştı. 

f f'hrhıln gfizetell'rldir. 
Mntbunt memlekette, fikir ve killtUr 

blrlltlni yaı·at.an müesseselerden biridir 
ve bllkl de birincisidir. Bunun böyle ol

Bu ınevzu üzerinde Ankarada ça
lışan konıisyon, müvazene, buhran 
ve hayvan vergilerinde yapılacak 

tenzilat etrafında tetkikatını ilerlet
ıniştir. Bu tetkikatın yılbaşına kadar 

duğunu şöyle anlarız: 

Eskışehlr, ızmtt, Tekirdağı, l:stanbula 
me~nfe bakımından Ankaradan çok da
hn ynkındırlar ama. fikir bakımından 

"'""r ile Istanbul {l.deta üstUste dura
eQirblrlerlnln içine girmişlerdir . 

.av •'tçe esen bir rüzgAr is-
1 ],. ~ "ldırır. Istanbuldnn 1, ~el (ara sokaklarnı-

OTOBOS KAVGA1sı ŞIDDETLEND 
"Tan,, Başmuharriri· lstanbul Valisi ile 

Dişçi Bayer 1lleyhine dava açtı 
lstanbul 17 (Hususi)- "Tan,, gazetesi man Vali ile kendisine bin llra komusyon 

Başmuharriri Ahmet Emin Yalman ile verdiğini iddhı. eden diş~! Bayer nleyhin
Belediye arasında çıkan otobUs ruhsatı- <ıe dava açtı. Mukabil taraf t::ı. dava nç-

• • 'uurıd:ı kuş uçsa 
do~ 'sedlllr. Hal

._ filçın olduğu 
'19~u.r.ta · ·;.asradır. yesl mllnakaş:ısı yeniden şiddetlenmiştir. m:ığa hazırlanmaktadır. 

11blneu.. d' ı B 
l.AW-Jnll ,..,., 1,~11 • 'l\u- MUfetti.şler Uç noktadan tallkikata Ahmet Emin Yalman ış • nyer 

Q.rıs , cı~,da devam etmektedirler. Ahmet Emin Yal- hakkında ağır. yazılar yaı.maktadır. 
"~'lı~~ ,n \l!'l!'JK o. ' - . -- ~ 

Tıae tılnelD&J'& mDdaTtm monden ta- s • d • k ki k 
~::;~~~:n'::h:l~a:~:~ ;:"H:lo= unye e yenı arışı ı 
~~h:~~1~:~ı~:!'.hden. Karagumruıcun çıkmasından korkuluyor 

Ankarayı bütUn memlekete tanıtan 
matbunttır. Parısl, Hollovotu birçok kim- • 

seıere tanıtan sinema 01ması glbl... Kabine buhranının artık önüne geçı· lemez 
Şimdi asıl mevıuumuza gelellm: Blı 

memleketımtzl iyi tanımıyoruz. Bundan bir hale girdigw i bildı• rı·ıı·yor 
da hiç Mğllse yUzde yetmlş bes derece-
slnc\e matbuat mes'uldür. 

1 Vatandaş şarktan korkar. Şarkı tan -
maz da onun için korltar ve çUnkU Erıu
rumdnn, Karı;dan ve hele O<>ğ\ı vllA.yet
lerinin kazalarından. ıstanbul mat~uatı 
H"ndiçiniden bahseder gibi mütehayyır ve 
Afrlkadan bahseder glbl lMcayt bir eda 
takınır. ounu geçmiş hA.diselerinl çekme~ 
resinde sıraya koyarak aylarca beklete 
İstanbul gazetecisi, ta.şra mektuplarını 
geUşiguzel mUrettıphaneyc verir ve taş
ı adakller de bir ay evvel dilden dlle do
laşmış bir hQdlseyı muhabirin keyfine gö
re değlşmlş bir tarzda blr ay sonra ga
zete sütunlarında okurlar. 

Burada muhabirler mevzuuna da te
mas etmeden gcçmiyellm. Gazete muha
birleri de merkezden lQzımgeldlğl şekilde 
dlrelttlfler almadıkları için, kendl mem
leketleri hakkında ekseriya tarlhl ve coğ
rafi mali.\mat verirler. Bir cinayet hAdi· 
~eslnl yazmaktan çekinirler. ÇUnkU on
lardak\ hemşerilik gayreti, kendi beldele
rlnln asaylşslzl\tı hakkında bir fikir ve
ı ebllmelerı iht.lmallni kabul etmez. Kendl 
kaza veya şehirlerinin herhangi blr der
dini ııerı sürmekten çekinirler, çünkü 1 
eğer o derdi kaldırmak için kaymakam ...-

teşebbüs etmemişse, en bUyUk mUlltlye Beyrut aokaklarında bundan erwel çıkan karıııklıklardan bir manzara: f'l'.'.ln '1% 

(lmlrlnln teveccUhUnU kaybetmekten poliılerl aopa ile nDm11yi1çilerl da(Jıtmal]a uğraııyorlar • 
korkarlar. (Yazısı 4 üncQ sayıfada) 

Bir Fransız gazetesini okuyunuz: o 
Parlste intlşra eder, ama Marsllyayı, lyo- F 1 K R. A : 
nu, taşra saymaz. ve oradaki en ufak bir 
hA.diseye Çin _ Japon harbinden fazla SU T AŞIV AN ADAM 
ehemmiyet verir. 

Zannediyorum, söz meşhur Gazete- Ahnlannda hayat metakbtlannın haline relmlş olanlar, biltün insanhk için 
eller Kralı Amerikalı ıtörst'lindilr: Der ki: bıraktafl hler, akallanncla mlhneUe re- teker teker, kaybolmut birer luymettlrler. 
"Karllnizl kom .ınun tavuğunun yumurt- (en aiinlerln ... r1 bepdar, ve ıOsıernille Difibıen katasanı, alemleri ~tlap 
1 • ölUmünden fazla alA.· faluil sefaletin 7&4l&'ln lerslsllkler ta11- eden ruhunu ka)'betınek ve yerde sürün-
~ınası yabancının 

1 
de bu hD.dlseyl yan ihtlJV adanıl&rı ıördilniis 1nü? Bun- mek insana yakıtmıyor. 

dar eder... Gazeteci er zamanında laran bauııının aartancla, iiTl bir sanjın insanın ruhunda ve kafasının yapı-
bilitler. Venlzelosun. isyanı ti Hal- lki taratma taıullınıt bir çift su dolu te- h~nda bir semavilik, bir illhUlk var. 
aab tışlar birdenbire ylıkseııvermlş · neke vardır. Titrek ve yord,wı baeakları- Ademin ıökten indiğini söyllyen ef-

Ukl İ bl F ansada sansasyon spanya har r k t nın iiurlnde dotrulma.i'a çalı.-raJt ' bu sane bu deyişlle acaba insan ruhunun se-
~;Ptığı halde blztm knrllerde hare e )'Ü.Ü de taşımaia çabalarlal'. malar ıtbl enıtnllilne ı.-ret etmı. olmu-

ll\dnmada. Bütün bwılar, 1anl, ruh ve tlkir lle· 1or mu! 1 - • 

CiH AD BABAN ıalRQ" tHemt """ llJQI"• La1&n B•hıtlır DOLOER ( ut tıra/ı 9 ancade) 

=:-:============~================ 

Kars sığır ve inen ihracatında en 
ön safta gelen bir vilayetimizdir 

l 

Doğumuzda son senelerde, hayvan yetiştirmek ve nesillerini ıslah etmek 
için ıilBıtrfedllen gayretler büyQktür. Bu makasatla OGle'de vncude getirilen 
müessese, bozulmuş hayvan nesllnl ıslah edeceği gibi, ihracat için de muay· 
yen tiplerin yetlştlrllmesine hizmet edecektir. Resimde gOrdütQnüı ıilril 
Kars Mıntakasının canlı bir refah kaynata olacaktır. 

Geçmiş bir macera: 4 

SAHTE PRENS 
Yazan: T. U. 

Yanıma iki komiser aldım 
Mevlevihaneye gittim 

Heyecanınun, intikamımın en yüksek kuvvet ve 
kudretile Şehabeddin'in kulağından tutup geriye, 
yukarıya doğru çektim. Mevlevihane allak bullak oldu 

Çok sürmedi, miltemmlm maınmat satıcı geniş alışverişlle mUtıemadly~n ba
erlştl. SadrıA.zam Hakkı Pl\f&dan dıı vill- iırıp duruyorlardı. 
yete bir şifre geldi. "Tevfik Efendlnln er- ( A lttarafı 4 Qnc/Jde) 
kek oğlu olmadığı, Şahabf-ttln namında 
şehzade bulunmadığı, hunun ancak blr 
sahteklrhk tellkki edilmesi llzım gelditi, 
yapılan tezahüratın çok çirkin ve ma
nasız oldutu.. blldlrildl. 
. Oda.nın tavanı, o a.nda., başıma çöktü. ı 
lskele komi.seri saıamonun yaptığı btr 1 
gafın bu kadar acı bir Akıbete varacağını. 
tahmin etmiyordum. Kendi kendimi yiye
cek gibi hırçınlık göstermete başladım. 

Ve derhal yanıma lki komiser alarak doğ
ruca Mevlevihaneyi boyladım. Yahni, pl
Uı.v, aşure kazanları kurulmuş, Ayin baş
lamşıtı . Gelen halkı tekkenin içi, dışı al
madığında.n Mevlevihane lle Yenikapı a
rası bir mahfer haline slrmlfti. Çolut ço
cuk, tadın 701la1a dökt11Jnt1ftt1. Ytlslercı 

Gazetemiz yarın 
çıkmıyacak 

• DOOU. nun yazı, idare, tertip 
ve makine kısmında çalışan arka
daşlara battada bir gnn istirahat 
edebilmek imkanını vermek için, mat· 
baamız bua-nn ~abşmıyacağından, ga
zetemiz yarın çıkmıyacaktır. 

·noOu. Pazartesi gnnıerlnden 
maada, herınn muntazaman nOflr.I 
vezlfeslne devam edecektir. 
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ZİHAATfE KALKIN1\1A 

Doğudan _H_a ___ , z· raat denilince evveli 
Vilayetin pulluk 
ihtiya~ı da karşılandı 

iki u :1 fa brik ı~ı koınp!<~ 
pulluk inıal Pdiyol'laı· 
\"Jt: ~·(·t ~·iflçilPri · şiııııliy<· kaıhır 

ııııılılaç oldul.lan pıı:lııkl.ıı·ı ıızak ~ Pl

lr>rdcrı lr· larikr• 1111>C'lııır 1-ıılıyorl.ı_r \"!' 

ı.ıı yOı.cteıı lıir ~·ok ııın;:;klil;ıt Çt'ldyor· 
l.ırdı. 

Eu rııüşl,f!lıılı iiı le:nek l~·iıı l~ayl urt 
Ye ('onıh un fttlıri~-. ları kı~·ıııetli çalı .. -
ııuıLırıl · trş<>!Jh:l-.;e g-iri. erel,, yelli p:ıl

lııkl.ır iııınl cimi lf'l'clir. 
Uu t'alırikııl:ır ııilılt koıııpl.. pııllıık· 

1 ırı 011 ıl i, dôr!Hik kı nıp'ı• pıı:lukl.ırı 

cl.ı o•ı lıir lir.ı~·.ı s ıtııı; ki ıdıı 13.r. 
Pııllt1~ iM ~irl,rtin ı:.ıybmıtahi '"'· 

po .ııııdıı kurul ııııı:- c•innık ıııti~l<'riyP 
k-.liııı <'ılilıııeklf'dir. Dl'podtın rı!dıktıııı 
.. ııır.ı, digı>r lılltnıı ın ısrıı'lnr ili nşlt riyf' 
Hıl olııııık lizf>l'ı• s~ tlıııakta<lır. 

, .. \ x 

Ruslardan kalma bir 
dinamo işletilecek 

Van şelıl'inin elektrik 
i ıt iyurı hi r kat dalıa 
t 'ınin edil<)crk 

\'1111 şrhriııiıı Plrklrikle ılıılı:ı ilıtiy:ı· 

ı·a hıifi ~lll'etlc km ir €<1ilıııesi i~·in yı ni 
hir t ;eb1liİ"" giri-;;ilml~tir. 

Vilıl~·etiıı Mıır,ıdİ\'I' kazıısıııa hıııtlı 

'~ \'an gülll ı..tı:nı ıı:da e~ıd ler"'ııne o· 
larıık kullaııılan Erni..,de Hushır iş .. uıl yıl· 
la rı ıd a bir çok ın ı lzf'ıı e v ,} hu ıııPyan· 
dn hızı ııııJtürlenle tıırakmı~lrdı. 

B<>lı•di~t', P\'Velcc \'tın gölil tersn
l'f'slııin Plektriğini teıııiıı l'clcn \·p şimdi 

l:;ıle ıııe ıntldürtnğliııe ~ e~·mi ~ bıılıımm 
1 uvvPtli b'r cliı ı mauın mlil,ayı"asına ku· 
rn · \ermi~tir. 

..:nc:i~ 

Ercişte ıricıhrukat 
Lt'(•iste hu era• kıır lııı n~·ııı lıiriııcl 

rı·ınn yuı!ııııı;.tır. ı:eıııcızaııııı ~8 gl\ntı 

l.ar. ız 'e ıııutı•ılıl gı·cıniı:-tir. J<üıııOrll 
ınerkııl. od ıııu i-.;e ııı ıiı.'ııt ol 111, ııııcak 

lt•zrk w gP\t:n ı.ibi ~('~lt·r yııkmı lııı 

c'i~ ar halkı h ıvalarııı. ı;;iıncliye. l«ular 11111· 

twlil gitııılş olmıısıııdırn pek ıııeııııııın

durltn. M hrıık ıt fiyaiları du pı1hıılı ıh·· 

gllfttr. 

Erd:-;te nı ua l1 iın tayin loı·i 
l~rc·iş ilk okııl üı'.'!r<·tmenleriııdcıı Bel· 

ki, Ct'ylııın buııdı-ın ü~· a~· evvel Bitli~ 
Hnkı1nıet tıılıibi doktor Adil E\•lıı fü 
lPt>lıhnl etliği i~·lıı. ta1e'•i Ozeriııe ıııııal-
1 irııli~i Bitli:-e ııc ki •rlilıııi~tir. 

Yint• ilk <'kııl ı'i~retmr.1ıleriıı<l~n Bel 
ki~iıı heııışire!'ii Erlihe Ceyoıııı clıı on be~ 
:,:.in <'n·cl Erd~ ö~retrııPnleriııden Ahb.ı~ 

Edebi Tefrika: No.14 
GUINek omuzuın•ı okşadı: 

Hasankale bataklığı Kızılayın 60 ıncı 
yıl dönümü 

köy akla gelir 
Kunıtnıa haritaları bu hartn 

ic·inde bitirilPcPk • 
Jlaf>nnkaledt>ki hııt:ıklıkLırııı kurıı· 

tıılrıııısıırn karar vPrildi,.?.iı i P\'V(·l<·~: yıız 

Bu :ıyın ~0 indı~ h~itiin 
ırı< 111 • •kette kut! ulanaeak 

rnı~tık. Bu iş i~·irı .Nal'itı VckıUelin<len Bıı .ı~ ın 2:; iııci Cuma ·lf•,j gflı il. 

J(öylüJerin· lıoınen hepsi yalınız ~~iftçiJikle geçin 
vt• bütün i.'unidini toprağına ve hayvanına bağl 
in&an!ar olduklarınn göre, büyük davanın tahakku 
ü:in, eliıııizcle işlenn1cı11iş geniş hir saha var deınek 

ı(iııderilıııis- nlıııı :-;11 ıııl\IH'lldiı"lt•ıi 1 lıı· lı!Hiiıı ırıcıııl< k<'tte olduğu gıbi, F.rzurııııı · ll.ırp sonrası /..İl'aalını tetkik l'l!t>l'· 

~111 k h·d(• 
0

f,ıaliyt>ll<' işı· lıa:;:laıııı~lardı. da ~fo Kızıh~ ın kurtulu unun altmı~ıı.cı 8 •k e<;ki zlrnııt unlmmııın ııe kndnr de-
Bi :- haltııya k.ulıır lıııritulıımı lan· yıl <lorıiiınn kııllulaııa: ıktır. ğıı;;ti.~ini derhal ğörürl\z. Uuı;üıı ikti·rndı 

ziın \'P ikıııııl Pclilıııe i ııı11lık1111>ldir. l\ıı· I U glin, cıltıııı:ı l'em ılir ıııPıııl ·k<'lin lı ırekı•tlı>rP sıııı sıkı lıir ralııta ile ha~lı 
rt tını ıııııelh·e..;inc ilkbalııınla hnşia- yoJ,,ullıırına ve ııı.ılıt.ıc,lıırır;ı -:-efkııt ko- oları zırat i ti!ısaliitrnnz. tirtık çHl<'iniıı 
ııııcaktır. . lunu nı;an, lıa-..t;ılarıı1'1 hakan, scıva5ta zati düşüııee ine \'e keyfi yetiştirme ine 

ol"'ıın, barışta ol<;uıı, y.ırnlnrı saran l\1zıl değil, bUtun ctnny,1 ve piyas>ı~ıııın arz 
a. ı·1 adı ıııiııı.clle aı.ıl ıc •k ve· bii) nk ve talP.p kaidelerine uyması ıııeclıuri~·eti 
ııınes •<''>eye kar-;;ı vtıtıındc1şlnrın iy;io-i \"<' kıırşısııı<lııdır. Yılbaşı biletlerinin 

hepsi satıldı 

ihtiyacı ka ı·~ı' <dllak i( ıı 
2'>0 bilet daha gündeı·ildi 
Tayyan~ pi~·Jıııgo ııındrırlllğllı:!in lırr 

\'llrdırıılıırına dttlıa ziyade hız vermek Yakın yıllara kndar ılünyaııııı her 
içiıı ııılis,ııııerdı>r l(·rlip e,lil C:Pktir. lmc ıı;-mda ıııUthiş ukisler hırakmı ikti-

Bn ıııiiııasebe~h; şdıı iıııi1. Ordu c\•irı- sııdi lnıhrnıı en ıııühim gelir kaynağı 
dr l 1ir top!.ıııt. ~ dp.lıır.ık, Kit.ıl.ı~ ııı yi"k- <ılım topnık \'C' hay\'an nınhsııllerine de 
sek aıııaeı <'lntlıııda 1.onu,m.drr . upıla- iınhnl.Ar lPsirler yupıııı~tır. 
c.ıktır. l 1 ;te ıirai i~tilısalı'Hııı ePplıe"irıi \'C 

srııc oldıııtu gihi hıı ı;:Pııe ıle teı11p Eh.1~kiı't halH'l'JPt'İ 
ırayPsin i lP ııı ıı ııı ile değiştiren lıir çok ik
ti"' teli aıııillt>re lıoyuıı eğmek ·ınecouri· 

y t•ııi bizim çiftcirııizle de teııııııııile ik-etıııi-;; olchıj:tıı ~ ıllıa~ı • hi:PllPı iıı<' ~<'lıri· ~ Bıı~ ıl i'~· l.oyılP ye ııi ilk ol ul 
açı· tı-.ı-ii lıarekctlern uy.ırak çalışıııal.: va· 

:tif ·"ini yiiklf">ıııeklc:cli r. 
ıııizch• hi ynk lıir ra~lwt .~iisleriııııişlir. ıarıık ledri .... ııtı· lııı~laııııştır. 

gll.!1inıı kn!'lur şehrimize gOııckril 1 * Ilıe.ııln gı·ı·p ınekt( !ıi 111; 1 ııı ,iır. (). 
ıııiş olaıı hilf'lleriıı lrnp .. i ıle ·ı-ıtılıııışlır. 1 lmıııa r.ızııı.ı hflıııı·\ unl<'r <lt•\',ıııı <'!ııwk-
1 a at dahıı lıir rok kiııısd<>r hilıVlcrini 1 trrlirle;·. . 
aJ.ııııaıııı; oldukları i~·~ıı. ııırırl«•ZcleJ~ Y~· ı * f<'lıkir ıııc·kkp ı.ıl<'lıt iııc• pm·a ... ız p)

ıılılen lıilet istenilıııı:;o \'P 200 bılc·lııı hi o verılnıişliı'. Bu y.ıl'Ctıın \I' ş11fl:cıltıııı 
dalın yola ('ıkarılclı:'.'{ı lı>lgrnrt.ı lıildiril· ıııiltehn si..; < 1.ııı ı;oc ık balıaJ,.n j!eı ç 
mişlir. öğrdınrnlere teşckkfir clıııişlrrdir. 

Ynrının çiftchi tek bcı~ıııa tıasit ıılet-
1 ·rlr. p-ayri feııni zircıııl u-.ullerile ferdi 
ı,tihs.-ılalı ile kallrnıııwk değil, lıııli ha· 
zırn ı idanıeye hile ınuktadir ol.ııııaya

c:ığıııı ıııılanıış durıııııdadır. 

Buııım i~ iıı satışa de,·aııı Pıl i nıı>l.-
teılir. 

En b!lylljlimUzün köy kalkınımı iştt

ret lıııvurduklım mühim nııtukhmnda 
Du \'a ı·ı yıkarken 1 ('İftt:~y_d hnyDk vıızireıeı: ctüşrııekteıtir. 

l liin r:nr<'n kııpı.-ır.da Pski 111u,PJ!a Zırnııtı ınodcrnleştırmek. Şunıı ka-Dünkü ıniisan1Prcler 
ılı·nileıı ~ Pl' Br·ltııliye tıırııfıııdıııı yıl\lıı • b:ıl ctıııeliyizki hizim ziraat tipimiz çok 

ı ıün ll\lisııl lıaflusı ıııtınııselı<>liln ~ı·h· Jırk<·ıı. oradıı çıılı.;-aıı ııııwlelt>rf1eıı .1ııs- cski<lir VI' hu ~tin sUrlinıı.lc olan malı· 
riınizcll' iki ıııiisaıııC'l'P vNilrııişlir. Bıııı- ı ıra oğlıı kııııııl ~ C'l'C' dU~<'n k, vncııc'u sulleri hol ve ueuz istilı:;ul kııidesine 
lıınıı IJirinei"'i "ııııt ı.ı de Li ·ede olmu.;· ııarır lıreleıııııi~, h 1• lahı-ıııeye ı•ömlcril· hiç_uymayucıık hııldt·diı·. O hıılde vakıt 
tıır. ıııi~lir. n · gaip etıııcden işe başlaıııuınız Hlzıııı gcl-

Mü~ımwrerl1> ıııiislahkeııı mı>,·ki \rn- ! ınektectir. 
ıııanclaııı geı:enıl Zihni ile lale! eler \'(' K opdagı karakolu i Çiftcilik deyiııre lıatırıı ilk gelen 
rııualliııılN hazır lııılıııııııu~lardır. Aş:,ale lıiikı1ınel koııagıııın ikinci binı kiiy ve köyl!\dl~r._ Ziraatın <ııın yıır· 

t~tikll\I ıııar:;:ını ıııülc.ıkip, Duğ"ıı Ba~· kalı! ılnıı ın.ıad.ı, l\<ıpılflğındn yeni y~-ı ctu l~l>ydl~ı-, \'C çıfl.cının en bol bııhuıclu-
ııııılrnrriri C'ihııt Uabıııı lktisdl lrnfta~ınııı pıl'H'uh olııı kıırakoluıı da yüzde iiç 

1 
ğu yer yıne k~ydlır. . . 

elıeııııııiyeli Vt! tle\'lctı:ili~iıniz hakk1111la lt-nzilı1lla ilıalc ... i ıınıı Aşkıılede yaµıl- ı Mevcut koyleriunzde her !111 in sa· 
konferan~ \'erıııi~ ve konft>r:ııısı • enç· t saııa~·iin pek mahdut hat!a yok deııe-ııı ı.. il'. 

Jeı·iıı oynadıkları piye.; ile. zcyb<'k .• lnr 1, } I cek derecede oldu~ıınu cın .. ıınorsek uu - ~ ılra ıe~ .. a~) arı o\·unlnn takip <~lıni';olir. Mnsııııınt• ııııı· A sahada 1.üy knlkııııındu, dolııyı::-fle IJi:-
v~fl'.ık rılııııış s ı~ılnbil~r. Biltıas ... a, tal IJc .. Tıı~·y.m.• ceıııi)f tiııtle lı~r•Un s~a~ ı ~ ük lıir zi.rnı~l m~ı~leketi .. olan Tnrk 
Ceıııalın küftelerıle yınc lah·b..!dcıı Ah-ı ıkı tı ıçııktan lıc,e kadar Valı ımıııvır:ı yıırduııda ılerıye gıct1,·e, ko~den lıaşla
ılullalıın he.;lcleri bet{eııilmi ~tir. llilıni ll·ılr.11 1 111 reisliğinde bir içtima ııııcııj:!;ını lıeıııen giirUrllz. Birinci plfııı· 

fkinrl mii,;aınf're Mııall•ııı lllPktı·lıiıı· y. p tank Vt' lıayr.ııııdn \oplunıııış olıırı dıı Küylln lrnlkrnnınsmm anaç işi, zinı-
dP vC'rilıııişlir. l\liis<.mt>rede, lalelıeler, la- fıtrıı Jıe ... apl.ırnıııı arl:ası :ıhı arııl,tır. atııı feııııileşlirilnıe~i ve bu günki\ ikt1· 
lehe wlil<'ri hıılunuy.ır,ıu. Talt: lı.:ıleıı bi i . ııdi hnreketlere uyguıı halde ilerleme· 
ıl al'lanııı ehcınıııİ'-cllni isb<ıt ettiren bir sini teıniıı etmek Iazıııı olduı!uııa ku\'-

J !••• .. • .. •••o••• .. ••••• .. ••••••• .. ~••••• .. ı ı " 
nııtıık verdi. Bir p(•rcle;ik gü<.,!Pri y.ıpı:. ı k vetli bir inançla bnğlaırnrak işe lHtş· 

1 
A vruı)a "unuışı f!ıyen ! 'ı. Oyunlnr oyıınııdı. ......, ~ ıumamız gerektir. Bunun için ucııha ne· 

Oclenler rok iyi inlilı.ıl.ırl.ı ,yrılıııı~· adanı sırtında hamİ- ı ler yupnııılıyız? 
lurcJıı:. 1 ~relsizlik danıgası taşı- I Yurtta tüy, tir manevi şahsiyet, tir 

i ~1 i varlık ohırak tanılıyor ve köylllye hu· - -- J yor denH .. ldır. f sıısi bir kıymet verilıyor. Elimizde her 
:;ıiıtpl..in il<· c.·\·lenmi~ti. <irılleldıı Mtıra· : .. - .. - ... - ...... ~ ........ _ türll\ talhikutıt mUsait btıçeli, hususi ka-
liy(• kaz:t:-:11111 ta~ iıı ı>dildiği i~·iıı lıu ıııu- .. _ ...... _._...................... nunhı ve hir ~·ok knnuııi nıazhııriyellere 
ıl!iıııin ~·eri lıo:;; l<nlıııı~tır. Hu iiğret- 1 Evladını seven para 1 kavıışıııuş bir küy ve bir köy)U vardır. 
ııenliklenleıı biı·iııH Erzıırııııı ü({rı•tıııeıı • • Kôylülerinıizlıı hemen hepisf yalnız 
ıkuluııctan ı ~·ıl üııee ıııe>wıı olan .\~- i bil'İklil'İI'. 1 çiftciliklc ğe~·hıir ve hUtnıı lirııiJlni top· 
ktıleli Lütrn cılaıııııı":-llr. iki ııııwlliııılik f ...... :>oeo•u• ........... et1.ec .. -•-•"1 'ı rııhJıut, hayvanına ba~for insunlardan ol· 

'"' .ıçıktır. 

du~uıııı gfü·p btlyllk dnvnııın tatıukk 
için c-limizliP işlenmemiş geniş hiı· s 
var deınek.ir. Hemen iş{' IJuşlayıtlııu. 

<'HJIAL 'f'AN!Ş.\11tN 

S ,\ (; L 1 I~ 

-İlaçla zehirlenmek 
Başlıca zehirliyeıı ilıl~·lar hep bi 

-:iııiz ki A cstllmeıı, Fosfor, Morfin, 
ğubtlk"en ve saire lir. 

Mıııııaafi IJir takım zehirleıını 
Je vurdır ki bu tla gıdaidir. Yedi~i 
yemeklerin bayut olmasından veya J1l 

zeınesiııiıı zararlı hulunmasındıırı ve 
b ıkır çalığı ve suire ğilıi kap k8 
şifltJı.mndım olur. !ster ilaçla olsun, 
ter il:tçlu gıdui olsun, bntün hu gihl 
hirleıııııelerde ilk ahlıııet; 

Bulcıntı ve kıısıııak şidrlet.i kıt 
uğrılıırı ve isaldir, 

işte bunlar zehirlenmenin sUr'll 
tedbir ulınmasını mucip ilk aU\rnetl6 
di~ . 

Zelıh· ı;!idcye vanııca ; .\tideyi 
şeyen i ıceci k zarlar ve orada yapıl 
asap bu altşıııadıkları yulıancı ve zal' 
lı maddenin ltthrişl dolayısHe harelC 
ge~·erler. 

Bulantı hnşlıır. ve mide de 
sııt fazlala~ ınca kusarlar. 
riıı ku;;nıası şUpheslz ki 
kusaırıaz~n pnrınağı~n· 

nı sokup kustur.u- • 
verinde bir h.) ,.,,, 
J ·"~ ıı. Bir tl\ı. ,., 
ish ul ha~ı~. 
buj'.tır p' 

ze.Ji 
ııt 
ta, ır.:----

talıi ntın zelııri mllrııkun mertebe i 
sas etmeden sur'atle bir kısmını ol 
dışarı ntmasını temin etmek içindir. 

Civa ve Aksl\lıııen ile zehirlele 
rin snlyuları çttğalır ve akar, dişleri 
knrllrır. Morfinle zelıirlenlerde göz 
heği küçülllr. Alelumum zehirlenoı 

de bir kusturucu il:l\:, lhir de JJnnze 
verilir. 

MeselA AksDlrııeııe yumurtıı nkı ç 
iyidir. 

Bir çok zehirlenme \'akayiinde 
~urt iyidir. 

Armlan epey bir zaıııaıı geçtik 
sonrn zehirlenme vak,usınııı karşJS 

varılırsa terletici. idrar söklllrUcU i 
hır ve panzehir verilir. 

Zehir veren ilil\:lamı en telılik 
(Keyif vereıı zehirle!') sınıfında mııtı1l 
olıınanlardıı. Hem mO~hiş ulışk 
yapar, hem \nsanı yavaş yavüŞ 
fenere ederek üldl\rl\r. 

tını. Seve seve çulışacağıııı. Hem böyle hl\yUk bir san'atkar· 
dan ders almak nz saadet mi? 

- Hacer sustu. Fakat gözlerindeki er dişeyi ben farkettıııı. 

- n nt('k rnktiııiz hiç yok. üyl(' nıl? SOJll'ıl <.'sini Yıl\'aŞ· 
latarak iltlve etti : 

Ve çok iyi anlııdım. llacer bnşka şeyden korkuyor: Benlrtl 
Resscıınn kapıJınumdau .. Ben de onun gibi korkmıyor muyurtı? 

Bıı adunı neden birdenlıiı'e benimle bu kadar alftkadat 
oldu? Hem mılaııııık Ltiyoruııı .. Hem de hi~: lıilıneıııek .. itiraf 
etmeliyim ki onıııı 'Hı aHikası Lıirı-tzda bana gurur vermiyor 
değil. Fakat Lıu gurur daha ziyade resimde gösterdiğim te' 
rakkiııiıı oıııın taral'mdıın da lakdiı· edilmesinden gd ıyor. se· 
vlııiyorııuı. Ve bu sevinç daha iyi çalışmak her zaman datııa 
i~·isiııi yapmak için ir,:iıııdcki bUyUk gayrete hız veriyor. 

- Yalnız E{iizlPr.inize dikkat edin Ferda lrnıııııı. oıılıır dn
ha ytılıın söyle.nıeı::lni iyi iiğreııeıııeın ı .. ıer. 

Gtı vrl itıth·ıırJ kızardım. O baska IJir şev ö~·leııı iyere k 
t,. .. .. .. 

~·aııımdmı ıızaklnştı. 

Koııkmlnr bitmişti. Bıtııdım bir hnfln evveldi. Bazı hoya
ltırıııı re.;iııılf'l' fiH\n kalı

1

11ı~ lı. Öıılım ıılım~·ıl Akac1cıııi~·e git
liııı. Kerim Nıırııığııı yukurıcla atöl~ erle ol<luğunıı sii~·lectllcr. 
Kfıncll ini ![vrme~ için y111 rna çıhtı!ıı ve orncta Akif C:emal 
ile knr:;ııl,ışlını. Hocam beni görOnce g:Olerçk ellerimi lııttu : 

- t\ihayet bu 1şl de bn~arclın .Ferda, dedi.. Akaıteıntnl 
ınUkeın ite! lılr sek ilde verıliıı. :im ti Akit Ceıırnl ile senden 

~ . 
lıah Pdi~'orduk. O da Avrupa konkurunda ~eııin nrnhakkak 
kazııııııca!!"ırıa eıııin .. Hem bıık sanıı hlr de gOzcl teklifi vtır. 
Arkadıışlımn tşilil'IPr.;e Ppey kıskttııırlar zaıınetliyoruııı. • 

lçrıııe g11rip hir eııcii;.e cilişerek Akif Ccnınle dün<lüııı. O 
kO\'U 111 lVİ ;{Öllerini h·ıfil kısarnk r!izllınP haktı: 

· - Bllnıeııı hoşunuza gider mi? Dedi, heninı l\!eridiye kö· 
\·Oııde cıık • ık uğ'rarlı;.'.!1111 kt1çük bir kııhrnm var,ıır . . Ara<lıı • ı
; . .ıda ornya gider. ba .rrm 'linleriın. Kahvenin f\rka~ı glizcl 
bir koructur. Bıı yıız hıı kornyıı mevzıı olııı·ak sPçtinı. 

Eğel' lrnhııl .rder.;eıılz nym pe~'Z!ljın Uzerinde ikimiz dl' 
nyrı ayrı çalışırız. Z ıkn Avrnpa· koııkunıırn üııllıııllde dııJııı 

ııltı a~· ı.rihi <'pey uzıııı lıll' z111111111 var. O zamana kwl11r da 
hoş kıılnuımış olıır .... uıııız. 

Kerim • 'ıııııık lı<'nll'ıı ilı'h'e etti: 
- Hem de i\klfıen f .;tifade elmiş olur, uıııız ki •. Bıı .s<>ııin 

h.ıyıldığııı hir .. erctiı· lnhii ... 
He.n ne :-;ij)•li)'l'('l'~lıııi şaşırnııştrnı. Sıısurııı. oııluru lıakı· 

\'ordum. Akif Cemal gUH'ıınsedi: ' 
• - Fnkat huııda hir mnlııur görüyorsnnız. tabii lrnbul et· 
ın~mek le serhesl i ııiz. 

J\erlııı Nnınık knşhırını hıı~·retlc kuldırurak onun yU:zline 

haktı : .. 
- Hica ederim. limldtl 110 mahzur ol 1ıh1lır? 
Hamım hllıııi~·rrf'k cıı bü~ l\){ ft>nnlığı yapıyordu. Dııhu faz

lıt sıısnıumn çirkin l.ıir haı eket olucağıııı anlı yarak : 

d 1. ı,tındu ne ıııııhzıır olabilir? Meıımuııiyetle - gvet, eı .m. 1 

kabul ediyorum. 
Kerim Namık: 
- Haydi güreyinı seni Ferdn, öyle lJir e"er meydnnn çı

kar ki, Akifinki gölg'Nle kalı;;ın, dlye şakıılnşıyordu. O ıra-
ıla Akif C'('ıııııl ne gllnl ri ı;ıılı.,acağıınızı kararlaştırdı. Hıırta
da iki kerre Mecidiye köyündeki kahvede lıulu!;iııııyıı ktmır 
·erdik. 

1':\'(le bu haberi \erdiğim zaman, llıılam ressnııı hııkkıııda 
lıi r düşf\ncesi olıııudıgı için ~e"iııi çılrnrnwch. Fakat llac·crlc, 

İhrnbim J.üurtııin bunu -Birnz hoş .görmediklerini lıis.:;eltinı. 
Hatta hlr aralık Harer yanl;z kııldığıınız zaıııan: 

- A\'fllpıt konkurunu kadar biraz dinlen.·c idin, (lalııı l~·i 

ulıııaz mı idi? Decti. 
Onun bunu !'lli~·li~·erek Akif Cemal ile lJeraber çnlı .. ıııunım 

uleyhlııde bulunduğunu mıhıtmııl{ istediği sezdim. Bir kerre 
olun olınustıı. Anlaınaııııızlıktnn gelıliııı. Gülerek: 

- Yük taşımıyorum ~·n yavrum 1 dedim. Bu Leniın $an'a-

Yarııı ilk ders. Mecidiye küyOne gideceğim .. HIHUn gaf· 
ı·etiıııle htbif olmıya \' ılışnrnma rağmen, heycan duymaktafl 
kendimi alaııııvoruııı. Akif Cemalin koyu mavi gözleri haya· 
liınde canlamy.or, oııun dwluklıırındııki o nıUstehzi · tebessii' 
mil düşllııerek Hrperiyornııı. 

(' 

"' "' Bu sabah pek neşeli kulktıııı. Öğleye ~adar odnnıdıı nıef 
ğul oldum. 

Meğerse kitaplarrnı fililn nP knclar dağılını~? Benim odıl' 
mı tophımııklıı uğrnştıl{ırııt güron Hueer lJir ttrıılık ynnırtı• 
geldi. '! llu ne lıaınorııtllk ! .. Diye, lıeninıle eğlendi. Sonr11 

somurlıırıık: 

- Sen hep böyle kendini düşünUrsnıı Ferda, deıli. bil~ 
biraz bana yttı•c1ıııı etmek hi~~ ııklıııa gelir mi? 

UOlım•ye unşludıın. Hacerin bu gUnJerde çok yorulduğUflıJ 
IJill~'Ortnıı. lliralıinı LIHfi düğllnUn artık olmasını istiyoruıııf: 
Hıılılıııa i>ir şey söylememiş aııııı, durmadan Haceti sıkıştırl 
yor. Kızcuğrt. cin nnnesine bir ı;;ey söyliycmi~·~r. Alınacak :. 
dikilecek ve işlenecek şeylerin çabuk olması ıçın elinden g 
diği kadttr uğraşıyor. 

- Arkası var -. 
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EN SON-H_t\BERLER.9 I !:!;!6\J:au ~:~ 
''Ben ölmedikçe Japon-
lara teslim olmak yok!,, 
JBalıkesirde feci 

bir yangın 

Bu maksatla Dağıstan ve 
davet için oralara 

Çergezistan halkını isyana !Çin Başkumadanı Japon 
I ordu unun •ha et Vaku\ bu düşUnce, hak1katten Ltsak,rlnde nU!uz ve tesir icra edebilecek a-

heyetler gönderildi 

İki kadın. iki çoruk \'C 

ahndaki havYanJar 

l s n ı y deklldl. Hattfl hUkQmetln gizli aşkert te- damlar kullanmalıdır. 
1 ""' e dd e de or ~:bnbU~~~:: :ı~~!m~:ı~:~ ~':n~:~~~~~ sem, ~~:~e!~; ::in~;~e bir vaztfe ver-.. 

di ı idiri ,~andı 131' 

yo ru acagını 1 ıa e ıy hlssetmektelerdl. ÇUnkU, Rus ordusu, Os- - Hiç tereddüt etmeden arzed!yo -

manıı hudutları içine daldıkça, ve kendi rum. Bu vazıtey Ufaya, şu daltlkadan ttl
merkezlerlnden uzaklaştıkça, Kafkasya baren hazınm. · 

. 
1 Itır .bul 17 [llu us1J - Halıke· 

lre tubl Duı "ımlıı>~·in ('111alcnm1 
köyiıı d(~, sııhntı s!lnt ondu Mustaftt 
oğlu Allııırı e\ir dl.'ıı çıkan yangın, 
bOyllk lıir fö<:ia ŞPkllnl nlmı~tır. 

Ateş t'\'İ hirdt'nlJire sanııca, lııç· 
t,lr yl'rılcıı ktıçınağa nıu\•affak oln
mı~ nıı ı\llı in nııııes l Gül üm, karısı 
ZUleyha ıle iki c;ocuğu ve ahırda 
bulunan hıtyvarıl ır, butuıı gayretlere 
rttğmen . ~· ıırlıırılamıyartık dirhlirl 
yanmış! rdır . 

Son bir nutkunda: "Nihai 
zafer bizimdir,, diyor 

Rus askerinden hAll kalacaktı. Ve o za- - Teşekkür ederim, Meüme<ı Bey. 
man, Kafkas lslAmları isyan edecek... Hakikaten babanızın otıu lmlfetnız ... Ben 
Osmanlı askerlle birleşerek Çar ordusunu siı.e, fU dakikadan itibaren (l'erlkltk) rtıt
arkadan vuracaktı. besi verdim. Ş1JndJ &idiniz, 1Btlrahat edl· 

Esasen, Osmanlı hilkümeti de böyle ntz. Yarın rece, tekrar seliniz. Yapılacak 
bir plAn takip etmekte idi. Kafkas lsllm- lljlert müzakere edelim. 

Ate~ b ti~lk f'\Jeıe de ~ıruyet 
etmiş, llç e\ ~ mıdıktaıı onrn sön· 
dllrUlebllmi~ttr. Fncltt her yerdt• tıü
yllk IJır tt>slt· uynııdırıı ı tır. 

------- -~---.---

Çankayşek Japonlardan rüşvet alan cephe 
kumandanını kurşuna dizdirdi 

llırnkeo 17 - (A.A.) Maraş:-ıl ~·an-
1\ayş !k büyük karargahtu bir nutuk SÖ)· 

lt•miş , eıcüml~ şunları tebarüz ettirmiş
tir: Bugunkü vııı.iyetteki <1eğ'işiklikleerin 
hiçbir ehemmiyeti yoktur. Biz teslim ol. 
mıyacaA-ız. Bilakis ileri gideze~'İz. Çin Ja· 

İs tan bulun 
- pon muhasamatının blşladıgı gündenberi 

Çinlilerin 'l.ayıatı 300 bini geçmiştir. Hen 
"l,aşra,, sağ kaldıkı;a teslim olmıyaca~u, ve ni IDl":ıı..~~•ı•• 

hai zaferi bekliyeceğ'iz. Bizim için lazım 
g-elcn bir şey varsu oda meyus olmakta 
geç kalmaktır. Başkttlannın yardımlarına 
bel bağlaıııurııalıyız. Bu vaziy~t karşısın· 
da .Japonların htr l{Ün yorulup zaferi yine 

ediği 
1 alemi 

• ' *11.ım birinciılt>} bize birakacııklardır. Bukiınkü vıtzlye 
do~ ınyıflıynn r~- tin Çin 1:-hinı> oldugunn k ıtniinı. .._ ~ . 

~ ı. · Jle öldUr- .rnponlar IHN kıl\ \t•Uı·ı· 
r11w...,.blnen. man bir Hiıııclı•ı·ı~or!m· 

~~~~kı~1 
el" birer Ş.ıngh 11 y 17 - <A.A.) Mühim mik 

anım v~.ik o •• t yap- t llll'Chı J .. pJll a.sk •rı g .;ırıilt:rt! IJindıı ilmiş 
mı tleTt Pft•t? Hayırı. Padlk im- tar. Harekt!l yeri gjzli tutulmakttıdır. Tah 

-· nı btse Y r ..... -• .uıı.ırı gaze- mm edıl. t·ea-ine gorc ya Na,,kin \eya 
telı-rden beklediA'lnl I tnnbulun Babılll hut da C~nubi Çine sevkedilecektir. 
<' ddeslndt' his f'tmeğe lmkdn yoktur. Bu-
mın için de gazetelerde salAhiyet sahibi Ulr t :t n tı••ıu•uth idam t'411 ldl 
<ılım kimselerin blraz taşraya çıkmalan Şang-hay 17 - (A.A.) Çin kıtaları Ko-
çok faydalı olur Memleketi blrbtrlne yak- mutayı General Yanko Hankeuda rüıvet 
i!lştırmakta gazetelerin rolü 4lmendlfer alması üzerine Mareşal Çan Kayşekin emri
rolUdden daha az ehemmiyetli detildtr. le kurşuna dizilmiştir. 

Cihad BABAN 
.ruı>onlnrın ~·t·nl lwclt•Ut•rl 

Alınan sergi ve panayır
larında Türk ınalları 

Narıkin 17 - (A.A.) Japon kuvvetle
ri dün tayyare, tank ve ınotörlü vasıta· 
larla yeni bir taarruza geçmişlerdir Nankin 
civurında şiddetli muharebeler olmuştur. 
İki tarafın zayiatı bfrkaç bin kişi tahmin 
edilmektedir. 

~ '111 ort11111ırt l1afNt11na11111111ı 

M.1re6AI Çn11kay~rk 

Pnrn na.-sı•lt.•sl 
Tokyo 17 - (A.A.)japon hükumeti 

mali siyasetin idamesl için yeni bir komi
te teşkil etmiş ve bu komitenin sene so· 
nundan evvel f ttaliyete geçmesi için ted
b!rler alınmak üzre bu işe Maliye Nazın· 
nı mt•mur etmiştir. 

.it JMm kıu·m·uı\hmdu ş.•nllk 
Şanghay 17 - (A.A.) Nankinln ıap· 

tı bugün Japon umumt karargahında res
men tesit edilmişlir. 

Fırtınalı denizde üç gün 
üç gece mücadele 

Yetmiş yaşında ihtiyar bir kayıkçının 
başından geçen korkunç bir macera 

larını elde ederek, Çar ordusunu ilci ate~ dedi. 
arasında bırakmak için bir takım gizlt Abdülhamid ,o ıece Mehmect Beytn 
tedbllrere girişilmişti. !erklllk fermanını Y&Zdımı14; ertesi aa-

HUkQmet, blr taraftan asker toplayıp bah erkenden konatına göndennlfti. Er
hududa gönderirken; diğer taraftan da, tesJ gece, Şeyh ŞAmilln otlu; (FerUt Meh
Dajtlstan ve Çerkezlstan halkını isyana med Şlmtl Paşa) nam ve sıfatlle ıaraya 
davet etmek için oraya kUçük bir heyet gelmiş; Darnad Mahmud Pata., Redif Pa
göndermLştl. şa ve malyetJ senlye erklruharb!yt&lnt 

İlk defa olarak hUkQmete bu fikri memur birkaç zat da hazır oldutu halde 
veren ,Kafkasyanın (Abaza) beylerlndetı lhtilA.l tertibatının müzakeresine glrlfmlf-
(Hasan Bey) dl. ti. 

Bu zat, Babıallye mahrem bir mek
tup göndererek; kendisine biraz yardım 
edildiği takdirde, Kafkasyadakl (Abaza) 
ve (Çerkes) kabllelerlni, Çar ordusu ve 
Çar hükQmeti aleyhine tahrik edeceğini 
vMt ve temin etmişti. 

1 Hasan Beyin bu teklifi, derhal (Bah
, rlslyah filosu) kumandanlığına blldlrll-
mls; derhal bu zat lle temasa gellnereJt 

Derhal plt\nlar tertip ed1lm1fti. Oç 
gün sonra, Mehmed ŞAmıı Pa.şa, yanında 
Kafkas ve Da.tıstan Beylerinden dört klfl 
oldutu halde, bir harp gemlsine binmif; 
doğruca Tra~na gitmııtı. Oradan da, 
Erzurwna giderek, Ordu Kum~danı Mü
şir Ahmed Muhtar Paşaya lltihak etmlştı. 

Yine o günterde, Dağıstanlı (Ali 
Efendi) isminde biri, saraya müracaat 
ederek, AbdUlhamide mahrem bir arıza 
takdim etmişti. Bu arızanın meo.U de, 
~undan ibaretti: 

' beraberce çalışılması emredimllştı . Aynı 
zamanda, Batum ordusu kumandanına 
da ayni .şekilde mahrem emirler veril -
mlşti. 

1 
(Dağıstanlılar ; vatanlarmnı iattklt

iyetinl temin etmek için, senelerdenberı 
Çar hilkClmeti ile cihada hazırlanıyorlar. 
Bir buçuk aene evvel Daiiatan halla, uı
IAtet makamını lffal eden Bultan Allı
den cihada rtıhsat almak için bent bura· 
ya gönderdiler. Saraya müracaat ettim. 
Dattatan halkının 1Btırhamnaaıea1n1 Ha
Ufe ve Padişah olan Sultan Azize Pder· 
dim. Bu talepname, Padlf&h &aıatınd&D 
Babıtllye havale edildi. Babı&l 1de ~ 
meclisinde müzakere edlldlkıen IOIU'a; 
(şimdi; Devleti Aliye, Rusya htlkQmetı ile 
dostane bir .sulh halindedir. Bg dostıutu 
lhltl etmek caız olamaz. Ve böyle bir ruh
satname verilemez) diye menfJ blr cevap 
verildi,,. Ben, o tarthtenberı burada bu

Filo amlralı ile Batum ordusu kuman
danı Tahsin Paşa, derhal bu emirleri ye 

J rine getirmişlerdi ve bunun neticesi ola 
ı·ak ta, (Sohum) kalesi ele geçirilmekle 
beraber, Batum civarında bulunan dü.ş-
man da, kısmen tarded!lmlşti. 

Hasan Beyin ilk teklifi, hükQJnetı ikaı 
etmiş; Katkasyada 1ht11Al çıkarmak için 
daha esaslı teşebbUalere glrlfilmttti. Da
ğistan Türklerinin en büyült kahramanı 
meşhur (Şeyh ŞAmll) merhumun otlu 
(Emir Mehmed ŞAmll) Bey, o tarihte ta
tanbulda, Üsküdarda, Salacak iskelesi ci
varında büyük bir konakta ikamet et -
mekte idi. 

Blr gece yatsı vakti Salacak iskelesine lunuyorum ve hAdiaata ıntıar ed170rUJD. 
bir çatana yanaşmış; içinden çıkan biri Şimdi, mademki harp bafl&DUftır. Artık 
Çerkes, diğeri Dağıstanlı lkl yaver, d<>i- cihada ruhsat verilditlne dair bana bir 
ruca (Mehmed :ŞAmll Bey) in konatına ferman veriniz ve bent Datıstana p
müracaat ederek, acele Bey! görmek ıs- deriniz. Biz, yedi yaşından yetmiı J'841na 
temLşlerdl. Ve, bu ziyaret arzusundan kadar, harbe hazırız.) 
hayretlere düşen Mehmed :ŞAmU Bey ile Bu arıza, Abdülhamidln h()funa ıtt-
karşılaşınca : mışt1. Ali Efendiyi derhal huzuruna kabul 

- Efendim, şimdi sızı Beşiktaş sara- ederek, iltifata gark~tmlştl. Ertesi glln de 
yına götürecetız. zatı Şahane, mahrem DaAistırn halkına (cihadın farzoldutu) na 
bir mesele hakkında sizinle acele görüş- dair bir ferman yazılarak be§ yüz altın 
mek istiyor. yol masrafı ile Dailstanlı Ali Efend1ye 

demişlerdi. verilmiş ... Bu zat ta, en seri bir vasıta Ue 
o (Batum) a gönderilmlftl. 

Alnıımyıı ıa hoııig lıer~ dt bu sene
nin AJı?U!4tosuııd 1 açılr111::ı olan bey~elınl 
lel panayırtt Alrnanya~uı..ı Tllrk tıcaret 
oduı da iştirak ('tınlştı. Arıcak bundan 
sonra Alman~ ıulıı a~hlcak di~er sergi 
ve psnavırlnra i11tırakimlzi koloylaşllr 
nıak tçın · Herlln Tnrk ticaret odasının 
Lu hnsuılıtki vıtzireslni IAyıklle yapabil· 
ıne"tnl temin P.tmek nıak"udile hOtüıı vl 
ıayetlere bir müracaat yapılmıştır. Al· 
manvadaki Tnrk tıcaret odası vllayetı
mlzd.e yetişen lıaşlH· ı Hırac ıt nrnhsllUe· 
rlnden de her ıııev:-.lmde kt\fi mıktard1t 

nOmune gönderılıne ini bteıni.tlr. Bu 
nOmunelerin gı}nderllınesi ~ehrimiz llc l· 
ret oda~mtt ve kaztllara tepliğ edilmiştir. 

ayet zeki bir zat olan Mehmed Ştl- Ali Efendinin İstanbuldan hareket eı-mıı Bey, bu davet ve mülA.Jcatın mahiyetl-
i tıtı gün, yine saraya sarıklı bir adanı ütanbul 17 (Hususi)- Yetmiş yaşında ' ketmiş olan ihtiyar sandalcı Uç g1in üç n biraz tahmin ederek derhal yaverlerle 

Mustafa isminde ihtiyar, fakat din.ç ol- gece Marmara sular.nda, gökle deniz ara- beraber çatanaya blnmf.j, Beşiktaş sara- mür~a~~~!~~~a Mehrned Ratıım. M
duğu pek iyi anlatılan oır sandalcının sında, tek başına tabiat.le mücadele et- Yına gitmişti. Ve dc>iruca Abdfilhamldln len Urenburgluyum, Kırııız ulemuınd&
başından müthiş bir macera geçmiştir. ml.ş ve en nihayet sandal Bandırma ön- bulunduğu odaya sevkedllmişti. n~. Padişaha, çok mühim blr marurıatta ooGu Mustafa sandallle Yeşllköye gider- inine gelmiştir. Padişah, Mehmed ŞAmll Bey! bilyük bulunacağım. 
ken, birdenbire fırtınaya tutulmuş ve dal- Mustafa nihayet kurtulduğunu zan- olr hUrrııct \'(' nezaketle kabul ett.!cten dem!4tl. 

Abone tarif esi galar kayığı acıila sUrilklemete başla - nederken, bu sefer de sandalı parçalan- .. nra, DaiJstaıı ve havaıısı lıatkınd \ k"tı- AbdUhlanıld, lıu adamı el& hUIUrıllUI 
HeııellAI : 

12 
Lira mlftır. Mustafanın kolları sandalı sahlle mıştır. Fakat ihtiyar kayıkçı son kuvvet- dislnde .ıuzun uzadıya malQmat i~tcnıi~tı . kabul etmekte tereddüt etmemıttl. 

Alh aylıjtı : 7 • çekmete klll gelmemif ve kayık açıldıkça !erini de sarlederek Yil•• yUze karaya Mehıo<.ı &y; AbdUJhanıldlıı nıaksa- Hoca Rahim Efendi, Abdllllıamldln 
uç aylığı 4 ,. açılmata başlamıştır. ı çıkmıştır. dını tamamlle :-.nladıtı ıçın, evvı.ıl.l ( ; •r. huzuruna çıkınca: 
Bir •Ylııtı t ,50 • Artık kendisini denizin Cilvesine ter- dlğl maldmatı ' tı mıı; ve nihayet · _ ttç sene evvel, haldumda alJllll ta-

ECNEBi MEMLEKETLER iÇiN ..-- - Katknsyada bUyUk bir ısv.n >ı<'-- klbatta bulunulduğu ıçın memteketımclen Seneliği : 24 Lira Del bos Par·ıse d•nd o rılnrak, Çar M'dvsu ar.itadan vurul 11~~~:1 kaçıp buraya geldim. Bütün xuırızıar. Allı ttylı!!ı : it U bile; orada vtı<ı:. gelecek hareke>.ı.,r oi- Çarlığın ale)'lılndodlr. Ve bUtlln o haall, l
'LAN TARlfESI dukça nıUhJm faydalar temin NiP-bill-. bir barut fıçısı halindedir. Bu barutu bir Prağ 17 - (A.A.) Çek ajansı bildi- tek krnlcım ta 8 11('1 
'l','1f8CIH ımttmi 25 Kuruş riyor Cumhur Başkanı Benes tarafından s· h ft d Rus ordusu, hiç olmazsa mühim bir kU\'• anda parlatm1Llt 1çln bir &. ...... -

' ' :">0 : )f a a a Vet ayırank f!SQJJfl DJuhat&r.aya mecbur tfdir ... İfte bu kıvılcım, beD olaCaaAm. uw• 
7 • • • ·- Fransa Hariciye Nazırı De!OO. şerefine dün kalır. Bu ııuretl• de, <ephodelı:I kllnotı a- ıwı ııana bir ıemwı -· Ve -
O ,. " ,, 100 bir öğle yemeti verilmiştir. Delbos Fransa kaçakçılık zalır. memleketime ıröndertnls. demlftl. rı • ,, 60 sefa~elhanesinde Fransa e~islni kabul e~- cı.'em'ati. (Ark.ur var) 4 " • • 1 " miştır. Delbus saat 17 de Başvekalete gı- .,, 

a " ,, 200 ., derek Başvekil Hotzayı ziyaretle bir sa- Ankara 17 - (A.A.) Geçen bir baf· Gayet dürüst ve şarlatanlıktan llade 
•) • " ,, 2:-ı0 " at kadar görüşmüşlerdir. Delbos saat 15,50 ta içerisinde Gümrük muhafaza idaresi ol~n bu mütalea, AbdUlhamidJn hoşuna 
l : : .. 4DOOOGU Gaze- de Parise hareket edecektir. ikisi ölü. üçn yaralı olmak üzre 21 ka- gltmi.ştl . O zaman, Mehm~ Beyle ~raıa-
11411 'errC'ek kimseler Gazı·antebı·n kurtuluşu çakçı, 1226 kilo gümrük kaçatı 2,23 gram nnda şöyle bir kon\14ma P9ft\1ftl. tesı idare MUdOrlllğllııe mnracaat etınest- dd 

57 
T" k r 

51 
Abdülhamit- Böyle bir harebt vu-

:ldirter. Devamlı iH\nhır için husu Gaıiantep 17 - (A.A.) Gaziantebin4 uytlt~~~O dm,~ e, llo kl urd ı:'a s7 kua getirmek lçln ne yapmalıdır? 
artre tatbik edilir. 1 1t kurtulutunnun 16 ıncı yıldönümü çok k s ~ , ~ e el sı.ar~ l l~dlı e Mehmed a.1- .Cansu Mı~ UM• fa ._Kırmızılı ilanlarda tarife bir ın 8 parlak bir suretle kutlulannuıtır. ~ çı yvanı e e rec;ırm f r. ı&aıtıe alınır. - ,. ... 

yerli malı kullanmak 
parayı bir cebinden di
ğer cebine koymaktır. 
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ÖTE BEH 1 DOGUY A GELiN ! DOGUY A GELiN ! 
Yaş farkları ile .. ----------------------------------------- ~--------~~----~------

Hayatta büyüğün küçükle, küçüğün 
büyükle tunaf tuhaf karşılaşmaları I 

Çoruh'u bilir misiniz ? 
ve hatta birleşmeleri i bile olur 

1 

lundr.'.1, ::ı.{:ustos- - Ingiliz gazeteleri{ ;,ebete oaşlamı~tı. Haft:ılard:ınberi ·· .. ,. I 
"2 kn ı 1

"'·-·, ınımısaıı ., diye ::ı.d koydukları garip birlikte geıint!lerc çıkarak yolda istiK _ 
bı:- evlı•uıncd ·ıı bahsediyorlar. 105 yaşın- balleri h:tkkında plılnlar kurarl..ırmış. ı.; : 
ll::ı.kı Ga~1wı Rnylrnlt ile 94 ynşın::lakl gün Fl'Otter sevgilisini evinde bulamanu,,
M .tr~::ı.rit Km iorm::ı. C'v!enınişlcr ve yen1 tı. Validesi bir işe gönderdiğini ~öyıe11 , 11 , 
• dııı güvcyl"n teşkil PLtiklerl aile h:ıy:ıt; tıu .:in beklemek üzere oturmuştu. Gc:ııç 
ıçln kurdukları birçok hayaller içinde hl.; ası" bir taraftan sabırsızlıkla scvgll!:si!ıi 
ıılnıaz ·::ı. u • çocuk sahibi olm.1yı cı,ı akıl- beklerıwrt, diğer taranan da nılist. kbeı 

l:ırıno. koyınuslar K.ıyınan:ısile konuşnıağa başlamış ve hu 
londra gazeteleri bu iki ihtiyarın ev- ,.rada Kadın evlılik hayatının ve billulss:ı 

IN1mP:d ımln:ıscbctlle bazı garip evlenme .::erveı ıerı olmıyanlnr için ne kadar ıor 
lı{l.di-.elerinden de bahsccliyorlar. Ihtıyar ~ıtduğ~ıııu sôyli>erek: 1 

ı;rkt'klerın genç kadınlurla t:'Vl€'ııd!kler· - ~!z bir ı:aralıyı tercih etmelisiniz. 
pek Ç..ık ddalar gonılmüştUr. Mayıs ile tctiı<h .• iniz !.;in bir miktar parası bulu- 1 

l:anunu aninin e .... lenmeleı·lnde dalma ınin t Lmi~ oltırsuırn1.. Demesi üzerine ı 
m::ı.yısııı tl'fevvuk mevkiinl aldığına dik- .nüst.1kbt.l damat: 
l:at edilmi~lir. Son glinlerde Ingiliz m:ıh- - L\ et, benim de fikrim budur. Kı-1 
Lemeleı·inde bir nikfihın feshi için a~ılan . .muza olan sevdama rağıı1en paranın 

1 
clav:ı bu hflclbeyi p:!k ghzeı lesbit etmek- ,ıymetlnl takdir etmekteyim S:ımiıııi ol
tejir. GG yaşındaki damat 21 y:ışındakı nak için paralı birisini bulursam hemen 
;elin alc•yhlne :ıçt.1!11 nikahın feshi davn- mun ile evleneceğimi iliarf ederim. J 

sınn wbep olanı.k kendisinin gene karıs Deyince miistakbel kayın:ına: 
t=ır:ıfınclun ka:;ırılmış ( ! ) olduğunu ileri- • Öyle uzaklardan para aram:ığa lü-1 
ye slirmlistür. :um yoktur. Daha beş, on giin evvel 5000 

n:wacı, gelinin kendisini nik.:ıhlan· (ngiliz llralık bir miras yedim. Cevabını 
rııya mecbur ettiğini ve nikllhları kıyıl- ~·ermiş ve bu milk:\lerrtenın neticesi gen
dıktnn sonra hemen biıt.iln elbesl'lerın: cin sevdiği kızın an::ı.sile evlenmesi ol
Mklnm:ık surctllc biı· odanın i:;inde hap- muştur. 
·""ttığlnl yanaynkıl:ı mahkemeye anlat - Çok yaşlıların ve yahut :ı.ralarında 

mıştır. nisbetsiz yaş !arkları bulunanların ev -, 
Bununla beraber mayıs ile k~nunu- ıenmeleri yukarıda yazdığımız gibi garip 

l"ani, yani {tençler ile ihtiyarlar arasında hA.diselerln zuhurlle kalnuyarak evlilik 
yapılan bltcok nik:\!llard:ı pek ahenkli bağları hakkında birçok yazılar yazılmn-ı 
bir hayat ({CÇircnler de az değildir. )ına sebep olmaktadır. 

Meşhut Ingiliz Skit Norfolk 91 ya- Zamanımız İngiliz gazetelerinde her: 
mdn iken 13 y:lsında genç bir kızla ev-

('om/ı, {)o!/11111111 n hırç111 :ıkrşlı !Jlizel lıir suyudur ki, yeçti{li l'e .~u/adıfit !Jerlere refah 1Je bereket getlnlirii kadar, 
:tkışilt' mJı/:ır;ı ı/:ı JJoıiuya hn o/ıın kudreti anlatır. Yukariki resim, ('orahun b11u yerlerr/f de ne karlar munis tıe 

t'Rna 1111krn olrlu(junu {/Ö.~femiııor mu ? 

lrnmlşti. Norf.::ılk ölUmüne kadar on iki gün şu aşağıdaki unvanlar ile maknlel~r Y l B k •} • 
ene yaşları mutennslp alımlar araların- ve tetkiklere tesadUf ed!lm~ktedir: 1 ugos av aş ve 1 1 s A H T E p ·n 

Bugün muvaffak olo.n evlllikler han- h 
ela bile cndfr tc. adiif edile~ bir nhenk d::ı.- gıteridir? BugUnkU kocadan ve yahut ka-' ak kında 1· kı" fıkra . . 
!resinde mes'ut bir knrı k::calık hayat• 

dan neler beklenebilir? Evlilerin yazlık 
r!<'Cirml!)erclir. Mises Skit kocasının ıo ya- :-:ı 1 

JI 
r 

tebdlllhavaları beraber mi, yahnt ayrı mı . ı 
şnıda ol.rn eski kansından eğ! u ve 50 ya- l S l ı · · t · k ( 't ı · f ı ) ri ~-omalı? Evlilikten evvel çocuklar. , <>,\,'H( l llOVl"-, a , ıne lıslyn111 1iri11cı sayı a< u Lelerini - r 
•rufa bulunnn torunu ile daimn pe: sıkı '( ~ 

'lir dostluk hal!nde yaşamıştır. Bunları yazan muharrirler hayattan l · ·ki İ j Bir dakika sonra, göreceğim vazlye- şiddetle ,153215 
In iltarl'nln Kent Di.ıkalığı dahilin- aldıkları örnekler lle tezl:rinl inkişaf rt- VC HSI , t~ 1 tin ht>yecnnlle tıtriye titrlye tekkenin! halkı~ h .85215 -..· 

1 

• 

t
'" yapılan bir nikô.hın da "Ok garip te- tirmeğe uğraşıyorlar. Bu ornekler yukarı- Yugoslav Ba~vekili ve 1 laridye Na- merdivenlerini çıkıyordum. Kalbimin çar- me guı i t 1 1 ııltırı ııcıu .......... ... 
' v i h'"d' 1e istinat d ı k dl k k K a 111 ze ıır ınnr ·-".•1 mertebe i 

i l 
... t i · d da bahsettiğimiz gar P u. ıse. re ' zırı Stoya<lıııovi•· son uünler<le Roın ıd,ı pıntısı beni orada ev rece ye or u- oı - ·-., u vıı.yyeııı ı"1"~J . 

~vvlişler görıi mi.iş~ur. Haynn c;mın e ..- b •.• 

\lir adnmm eski knrısmdo.n iki kızı var- etse bile yine hayattan alınmış şeylerdir. İtalyan l.foşv~kili ile, Bdg-ratıa da I•'raıı- yordum. Kan başıma vurmuştu Mevle- vilfiyetc bir protesto yazarak ve şelıza.de-
l lı~. Birinc!s ıcon Kasık isminde blrlc;llr -- -- -· - --- - sız ı Jariciye nazırı ile gorllşmeler yaplı. vllerden beni görenler sofadaki kalabalığı nin kartlarını iade ederek kendi kartıa-
l'vlentııicı, daha grncl de yine Con Kasik İstanblllda hat'if zelzele Bu ıniinasebetle Yu~oslav Başveki- açarak valinin, kumandanın daha doğ- rını istiyordu. Ordu mtifettlşi Hadi Paşa 
bmlni ta~ıynrı evvlklnin ba'Jasile evlen- İstanbul 18 - (A.A.) İstanbul resal- linin rl·alisl ve ahvıılin icabına göre letl- rusu şehzo.denin bulunduğu locaya gire- bu yüzden ordunun şerefine dokunuldu-
1ı1i5tlr. İkiucl Con Kaslk'in eski karısın- hanesi 16 birinci kanun 937 giiııii 16 sa· hi rler ~laL·:ık lrndrntle bit· devlet adamı bilmekliğlm için uğraştılar. ğunctan bahisle buna sebebiyet verenlerin 

(lalı olan kızı da ihtiyar Haryunt ile c>v- 1 f'f ı. • 1 oltiıır, 11 50
·· \.'l-nı'ı·. Ylizlerce derviş semağd:ı dönüp du- .şiddetle mes'ul!yetınl talep ediyordu. 

ıt, 37 dckıka, 3 s'inİyPde ıa ı ı>ır ze w- 3 J ... 
lenmiştir. Şimdi bu kadın: Babam H:ıyunt k d k ruyordu. Karşı tarafta mevıcvi sazı ke- Vali Daniş Bey "ne için vakit vl! za-

le kawletmiştir. Zelzelenin meı ·eı en uza l>alıa çocukken, biı gün yulJa bir yni zamanda benim çocuğumdur. Çi.inki1 • d 1 k manlarile, kanunlarlle, n'eylerile, kudu- manlle dikkatli davranılmadığını,, ileri 
kocamın kızlle evlenmiştir. Kezn kız kar- lı~ı 520 kilometre olduğu ltıtınıin t i me ·- ~üvariye rast gelmiş. Sjvuri attdn indik- mile, yUksek seslerlle tekke havası çalı- sürerek sıkılmadan beni muahazaya kal-

tedir. den sonra, postahıını:ye gidib gelinceye 
deşim de kızımdır. Ben de anamın anası yordu. kışıyordu. 

ı ı ..., kadar utııı gemleriııi tutmasını küçük 
ve kız kardeşimin büyük anasıyım, diye Ci.·ız 'ıan teı) SHy.r av ı gı SelAnlğln biltün kibar kadınları en İki saat sonra polis mildirlyetınin et-

• • Sloyadinoviçden rica clıııi~. !Jillr. . önde mevki tutmuşlardı. Şehzadenin gü- rafı, hükümet konağı bahçesi merak se -
1 1 ,\ 11\rnra. 17 (A. J\.) - <lııwııılt•p ı· k Mny1s - kfı.nunusnni evlenme er n -. ucu sorıııu~ : Lelliğl şöhreti tabla tile bu cazibeyi yap- kile doldu, boşaldı. 
ık ·ı t ıııPlııı..;ıı Nııınnıı l\hınt1 ıııem•io~lıırıuıı i.;- ı _J '} :t'n ~tıh.ı~ vaziyette ynpıl::ı.n bir n ·:ı l :ı - -.ayvaııını'l. ı.sıııııayor ya r mış görünüyordu. Hele konsolosların, ec- İsticvap bitti. Fezlekesi yapıdlı. vı-

1 k b. k d ·ı tiftısı llzPriıw htJsalnıı <1111iaııtcp saylav· 11 ı ı · k t ı :ı.z b.ı\l..;ın knyınannsı o nco. · ır ·n ın ı · · - ayır ıayır; ııç mera· c ıne nebilerin bu hiç alışmadıkları mahfil ha- !§.yet müddelumumtllğine vcı1ldl. 
· 1 · ol 'ııi!ıııa 'I'" rk ılili lelkik ı·pıııi ~'t'ti azıısııı-J.'rJll P!' isminde bir gancın ev enınesı - ., 11 " - 'J'ckıııe atıııayorya '? yatı hayretlerini kabartıyordu. 

nuşlıır. dırn l>oktor Meım~t Ali ı\~akny Parti - Hay ır. korulııcak hayvan d<!ğıldir. 
FroLtı::ı bir genç kızın asık .. anc miina-~nızeıli olarnk s<>~·ilıııişlir. - !:>akın kaçınak isteıııeslıı ~· 

KUMBARA 
1e 10 

Verir 
Kumbarası olan hic bir , 

zaman darlık yüzü .. gormez 

ZİRAAT BANKASI 
Kumbaralarından bir tane ahnız 
1 Çocuğunuza hediye edeceğiniz bir kumbara ile oun hem tasarrufa_ 

alıştırmış, hem de istikbalini şimdiden düşünmesine 
yardım etm iş olursunuz 

Uu süallen.len st1bırsızlanmay4• uaş 

laymı süvari yiııc : 

- 1 (ayır, mı:ruk elıııe deıııiş 1 
Hunuıı ü·tı:rint: Yul{oslavyanıu ınüs 

l~ıkhd .lhşvekili deıııış ki : 

- 'l\la<lt•ıııkı oyle<liı, :.ıtııııu ne <liye 
hana lulluruyorsuıı U'l. 'ı' 

Yinı: Stoyadiııoviç hakkın da şu fıkra 

söylenir: 

Büyük bir devldin mümessili ile ik· 
tisadi g-on şıııelerde IJulunuyorlarıııış. Baş
vekil ıııuhatabrnın lıuyali IJir takım vaid
lerle sağlam bazı imtiyazlar koparma~a 

~·alı~lıiını anluyrnc..t, en nihayet deıııişki: 

- Bizim müzakerelerimiz şöyle bir 
hikayeyi hatırıma getirdi : Adamın biri 
köylünün birine :.:oı la bisiklet satmak is
teyorınuş. Köylü demiş ki : 

- Daha iyi punım cebimde kalsın . 

Glinün birinde bir inek salın alırım • 

Adam cevap vermiş : 

- Amına inek üzerine binersen, e l 
nleın sana güler. 

Köylü gülmüş : 
- Ogul iyi söylüyorsun 

lıisikleti sa~mağa kalkarsam, 
amma, ya 
el alem ne 

~ ....... _ ...... _... ............ _... 
i Paray ı k i.ipe koyn1ak, · 
1 hudut haricine çıkar-

ı....:=~ ... ~~~.?.~~:!.~~:~ ...... 

Denilebilir ki gayrişuuri bir vaziyettr 
tekkenin yukarı katındaki bilyük locaya 
girmişim. Kumandan Hadi Pa.şayı şeh

zadenin sağında, vali Daniş Beyi de so
lunda gördüm. Şahabettın, bir komedya 
seyreder gibi, koltuğa yaslanmış, ayağını 
uyağı üzerine koyarak dönen mevleviler
aen ziyade kendisini göz hapsine alan ka
dınlara bakıyordu. KMip Selim bermutad, 
ayakta, elpençe divan duruyordu. 

· Heyecanımın, intikamımın en yüksek 
kuvvet ve kudretile Şahabettinln kulağın
dan tutup geriye, yukarıya doğru çektim. 
Ilkönce bu vaziyetim! bir cinnet eseri te
ıa.kki eden Hadi Paşa, Arap telı\ffuzlle 
beni intibaha davet etti. Arkasından va
linin ve diğer erk~nın ayağa kalktıkları-

nı gördüm. 
Dervişanın hay ve .huyu içinde. on

dan daha yüksek bir gürültü koptu. Her
kes yerinden oynadı ,ayaklandı. Kimse 
ışın farkında değildi. Yanımda bulunan 
iki komiser Şehzadeyi, kA.tıbi kelepçeye 
vururken, daha ~oğu kadın sesi olmak ü
zere hayretle karışık bir feryat mevlevi
haneyi çınlatıyordu. 

Daniş Bey, sapsarı oldu. 
- Tahsin; ne yapıyorsun, ne oluyor? 

diylnce, son raddeye varan tahammülüm. 

isyankar bir hal aldı. 
_ Han i ya Tevfik Efendiyi tanıyor-

dun? Benlerine kadar ~hzadeyi bi~lyor
dun. Dilnyaya rezil olduk, daha ne ıster-

siniz? 
Acı hitabımla. sustu. 

Hiç tevakkuf etmlyerek polis mfüj?r"".I 
yetine döndük. Artık arkada 'binlerce zi
yaretçinin geçirdikleri heyecanı bilemem. 
Yalnız bir gUn evvel fehzadeyl semalara 
çıkaran Asır ~ Jurnal dö Stlonlk ııaze-

ArRası var 

(Arkası ı•ar) 

Suriyede 
Yt· ni kıu· ışlklnr çıkmnsın<lun 

k orkuht)'Ol' 

ic;tanbul 17 (Hususi)- Suriyede kabine 
buhranı artık bnUne g~çilemez bir hale 
girmiştir. Hergün yeni ve kanlı blr hf.

disenln çıkmasından korkulmaktadır. po

lis ve asker kuvvetleri icap eden tedbW 
teri almışlardır. Sokaklarda .sık sık de"
riyeler gezdirilmektedir. 

Kabine çekildiği takdirde Başve1'i1 

Cemil Merdanın yeni kabinede vazfle al' 
mıyacağı ve kendisinin Surlyenin Pari5 

elçiliğine tayin edileceği söyleniyor. PJ ' 

riste bulunan Cemil Mürdan Ankara ta' 
riklle Suriyeye dönmek için Paı1sten na' 
reket etmiştir. 

A nlrnrıuln Fl'ausız 

. miiznkt•rt• l t>r fit' Yam etl i yor 
Ankara 17 (A.A.)- Genelkurmay Bg.Ş' 

kanı Mareşal Fevzi Çakmak dün a,ıc.şaJ1l 
Fransız .askeri heyeti şerefine bir ziyare' 
vermiştir. Bugün Genelkurmayda nıuzJ' 
kerelere başlanmıştır. 

Hn IH' hiçim :ı r km·urı'? 

İstanbul 17 (Hususi) - Hatayda ıı•" 
edilen af kararının, sancağın ıstıltl.ıı 
uğrunda şimdiye kadar çalışmış olanı~ 
ve bugünlere kavuşmak için canile, ~ 
şile gayret göstermiş olanlara teşmil e~ 
memesi Antakyada bUyUk bir hayret 
teessUr uyandırmıştır. 
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Filmde de Birinci ... 
19 Birinci Klnun 1\137 

ISTANBUL MEKTUPLARI EGLENCE Sonya Heni 

lstanbulda "Konfor,, de-
nilen şey vardır amma .•• 
İstanbul halkının anababa günü denilen 
kıyamet ve mahşer gününde kefeni sırtında 

fışkıran ölülerden farkı yok! 
Şu mektubumu berrak bir gün~ zl- o kadar kuvvetli ve o kadar gözlerimi ka

yasının ı ıklarfle pırıl pırıl parllyan bir maştırıyor ki, bir An gözlerimi kapıyorum. 

deniz kennrındn yazıyorum. Halbuki dUn. 
nyni santte, ayni deniz mağmum bir ha
va ile loştu; ve dUn ayni saatte ayni şehir 
bardaktan boşanırcasm::ı. yağan sürekli 
bir yağmurla yamyaş, sırılsıklamdı. Ve 
wkaktnn geçenler kend\lerlni gUçlllkle 
kl'ı)enkler nltınn atıyorlnrdı. 

Kendi kendime: 

- Oh ... d!7erek geniş bir nefes ala
cağ1m; fakat buna cesaret edemiyorum. 
ÇUnkU dUşUnUyorum ki, nihayet bu, is
tanbulun güneşidir. iki saat sonra bu par
lak ve keskin gUneşi kuvvetli bir yağmu
run lstıhlU etmiyeceği ve yağmuru lnsa-

zannetmem ki hiçbir yerde hava de- nı gevşeten bir lodosun takip eylemiye
ğiş1kllği ıstanbulunki kadar fazla olsun. ceğini bana kim temin edebiUr? . 

ı 2 ~l 4 5 tj i 8 9 10 -, , 1 i ~ _ _ı_ 
2 

=~I= 3 

KELİ.\IE O''l '~t · 
So/dat1 s111111: 

1 · Her gllıı okunan şe~·, bh'lncl de· 
recede, 2 - Kalın ~·uha. ı·ezlll~r. a -Onur. 
birisine mensup ulıın. 4 - Maıi, heyaı, 
kralın başında, 5 - Manalı, edat, f) - Ge· 
nlşlik, çokluk ifade eder, 7 - DOl'tDn ge
cesi, su 8 - Temiz, en son, U - Ev veyft 
dllkkan tutmak, ıo - Viski ile içilir, ke
miğin içi. 

}'11knrıda11 aşn!]ıya : 

1 · 1 >ümımdan alman, 2 · Mum ur. 
temiz degıı, 3 - htahhOt eden, Türkiye· 
nln Olen en ihtiyar adamı, 4 - inanmak, 

Istanbulda sabahleyin kış hava.sile soka
ğa çıkıp öğleyin ilkbahar ve iklnd.lye doğ
ru ynz ve akşam vakti, sonbahar havasile 
t'vlne n\det. etın k her ı tanbullu için da
lmn olagan şeylerdendir 

Istanbul ikllmlnlı1 bu tehaliifüdUr ki 
z.:ekeneslnl de kendisine benzetmiştir. Gün
de sekiz r.l\zgıir değiştiren havası gibi İs
tanbul sckcnesi de ekseriya hava !ınlda
ğın:ı. benzer. ha va nasıl ta ha vvUl gösterir
se. burad:ı hepimiz de her tın esen rUz
gft.rlara göre mütehavvil insanlan~. İşte 
trnnd.m dolayıdır ki. her insan bu tnhav
''lllUıılln sekt-neslnln huyuna da intıbak 
eLtlğı i<,·indir ki, ı Lnnbul, asırlar ve asır-
1.ırca Osmanlı Padişahlarının pnyıtahtı 

Bundan takriben iki ay evveldi. Bu
rada bernrntad ayni gUnde dört mevsi
min hava ve iklimi cereyan etmekte id\. 
Son Posta gazetesinde Erzurum muhabi
rinden gelen bir memleket mektubu oku
yordum ve benim o mektubu okuduğum > • Rast gt>lmek, nota. 6 · Erkek. vııpur 
saatte ~ehir o kadar sıcaktı ki, ikide bir odası, 7 ·Hayan, kalrltrmak, sual, R • 
terimi siliyordum. O mektupta civar te- Emir, ftğttcın kolu, H • Ost bttş, Slne
pelcrln karlarla örtüldUğU ve kış hazırlı- madukl komik hm•, Hl· Asli kalı>ll. 
ğının sadece başlamış değil, hattl sonuna 
ermekte bulunmuş olduğu yazılı idi. Oay
rllhtlyarl bir An gözlerimi kapadım ve 
kendimi Erzurumun berrak günü altın
daki ceyyld havalı bir köyünde tasavvur 

Erzurunı l Jalkevi 
Başkanlığından: 
20/12/937 Pazartesi günü akşamından ettim. 

Ihtimal bana: itibaren halk dershanelerinin ftÇılmasına 
- Konfor!. .. diyeceksiniz ... ve ııave karar verlloılştir. Talebe kayt ve kabul 

oldu. Çunkl\ l\ç kıt'"! arzın lltisak noktnsı edeceksiniz: edilecek okulların cedvell aşagıdadır. Is-
• •nnbuldn Ü" kıt'nı nrzın renk, renk lst b ld ı k.trlk havaoazl 

lt 1 "' - an u a e e var• • teki' t d 1 t k · l · a ın ; •t mllletl"'rl blr denizin med 1 "'t ikll t ı va an aş arın mın a a ve sevıye erı· 1 .. ' var, terkos var. e ea. r tramvay, o o- n • 

t ~z ~1 ~ıı ~aynnşıyordu. • bUs, şimendifer, deniz, motör... ne ~ore aıt oldı:kları okullara baş vurma· 

·~nya Hen~ 1:9.~6 kıı olimpiyatlamda pat~n birinci/i(jini kazandıktan sonra 
sınema artıstllğıne baılamıştır. Türkigede kayakçılığa en mauit mıntaka 
olan .Er:wnımda bakalım Sonya Herni gibi ııporcu bayanlar ne :zaman yeti,ecek? 

1 rtA ı~}"e alınmış ve TUrk. ve sayıp dökmekle bitmez ve tUken- lan ılan olunur . 
.!IJ...:. .. 1 ınlde Saltanat mez bir sUrll konfor var. Okur yazar Bayanlar (B) dershanesi • !;~ fıÇJ! bu şeh- Her birisi ayrı ayrı medeni bir ihtl- okuma bilmeyen Bayanlar (A) dersanesi 

.. Ti-...·.ı;o-~ tak<mUte- yacın remzi olan bUtün bu saydığım şey- Yoncalık okulunda. 

z-ııı;ııı;.ı:;.,-..ı b~n"enİİı mır- ler, şUpheslz ki güzel ve hoş şeylerdir; f~- Okur yazar Baylar (B) dcrsanesi oku· 
1..1.li ~tıar- kat hayat. sadece kalorifer ve telefon, - ına bilmeyen Baylar (A) dersancsi Cum-

;ılı_rıs_ J.t. o nema ve havıı.galzndan ibaret olsaydı ... 
en,. miln~hl,tt an.rın.~ ,tmlk o. ~~- İstanbulda bu medeni remizlerin huriyet okulunda. 

DOGUDA 
•mı ııert seUyorctu? Hayır!. Padişah- hepsi mevcut ... Fak.at İstanbul denilen Okuıntt bilmeyen Baylar (V~yisefen· 
1""1 "netsi nefbl hümayunları.. gayri bu şehri tefkil eden cemiyet te ne kadar di okulunda) 
'I'llrklerın .!'nhnbet ve hlm:ıyesı altında ellm ve h&Zlndir kl samimiyet, ~pluluk Okuma bilmeyen Baylar (Gazi ok.u-

iLK Ç INKO G RA F AN E 
·141 Devletin iktidar mevkileri bir suru namına ht~blr teY kalmamı.ştır. Istanbul lunda) 
~.ayrı Türklerin elinde !dl. halkı denilen zlimrenln ana baba gUnU 

Istanbulun Lnbll m:ınz:ırnlnrının gU- denilen kıyamet ve mahşer gUnU "keten
zel ve h::ı.Wl sndcce gllzeı değil, emsalsiz teduş.. nefesi nefesine mezarlardan fl.f
ctenecek deı el ede harıkulfı.de olduğu mu- kıran ölülerden farkı yok. Onlar o ııun 
lıakkaktır. Adalaı'll<•. Modnlnrlle. Kala- nasıl yalnız ve yalnız kendi nefislerini 
mı ınrllC', nogn7ı:;islle. Hlsarlarllc, Kavak- dUşUneceklerse, nasıl o gün ana evli.dl, 

·l:ırllr <ayılm:ıkl:ı bitmez tlikenmez olan ev!O.d babayı, baba kardeşi, karde4 dede-

(N. 11) 

Doğu Beyazıt 
kamhğından: 

(4 -2) 

Kayına-

Matbaamız yeni bir çinkoğrafane tesis etmek 
üzere bulunuyor. Bundan sonra her türlü kılişe
lerinizi, ınektup ve fatura başlıklarınızı, çinko 
veya kauçuk üzerine mühürlerini bize sipariş 
edebil irsi ~iz. 

• 
1)\ı emsal ız ,eıntlcr!le ona dUnyanın in- yl aramıyacaksa, bugünkU "İstanbul .. da Dört senellti yirmi ,.On müddetle 
(!Si diyenler, mUballl.ğ:ı etmemişlerdir. maalesef blr "Ba'sü bldelmevt .. sımna müzayedeye konulan \e 400 Ura kıy 
lilitlın bunlar, Işın ve Ist:ınbuhın sadece mazhar olmuş glbl mahşeri bir hayU huy 
p;Uıel tnraıfdır. eclebtyat, manzara ve şllr içinde ... Bundaki sebep ve müessir şeh

. cephe ldlr Fakat biz bugl\n devlet bakı- rin ı;enişllğl, dağınıklığı, ve buna inzı-

Artık lstanbula sipariş . 

nımdan böyle bir mlıtalendn bulunama- marn eden cemiyet hayatının keşmekeşi 
~ız Yepyeni bir devlet olan Türk cum- mı. yok.sa lstanbul halkının ademi teca-

meli muhammenesi olan Kazamızın Ba

ık ROlünQn ~eraltl taksitli olmak Uzre 

birinci taksili ihaleyi mOteakip Lılr ay 

zarhmhı. ikinci taksiti Şubat 9~9 da, 

nçnncn taksiti 940, dOrdnncn taksiti 

birinci k Anun 941 senesi ilk haftaların-

vermeğe ihtiyaç yoktur 
.- 1ıuriyett. merkezini, maziden mutevaris nüs\\ mUdür, nedir bilmiyorum ... 
~e 'eken" i karmakarışık bir şehirde de-

1 
Fa.kat ben Anadoluyu ~ çok iyi bll-

yll ancak kiremldlnden tuğlasına kadar, dlğlm ve yakından tanıdıgım için, bu da bir defa olmak Oıre dört defa verll
kendl alınt rlle kurmuş olduğu bir şe- I sam\miyetslzlltln ccİstanbul,, a has oldu-
hlrde kurmak 10.zımdı. Ve nitekim de öy-ı ğunu tahmin ediyorum. rnek şartlle yapılacae-ı llAn olunur. 

Mecn1ua, Kitap, Broşür, Menıento ve saire için 
yaptırmak ihtiyacında bulunduğunuz kılişeleri si
zi her suretle menınun edecek bir şekilde imal 
edebiliriz. 

- le oldu. SELAHATTIN ENiS 
Şu satırları yazarken güneşin ziyası 

f]mumi harpte casusluk: - Ya:ıan: Francıs Caru:ı 

1 ~a35 1 
I_ Tı•frlkn ~o. 1 " ________ _j 
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ğa mı çağırıyorlardı? metleri takdir için millterıtane bir lkl söz 
Öyle olmakla beraber yüzbaşı söylemek için değilm~. 

Valderek'e gönderdiğim malCımat, pek Yüzbaşı Valderek'in beni görilr gör-
öyle ihmal edilir şeyler değildi. mez takındığı tavırdan hemen vaziyeti 

Dansözle geçen maceramızda biraz anladım. Kapıyı kendisi açmıştı. Pariste 
hatır davrandığımı ileri sUrerek belki Sen Jan sokağında eski bir evde oturu
sen.enlşte bulunablllrlerdi. Fakat gönder- yordu. Beni mesai odasına aldı. 
diğim malCımat için doğrusu yapsalar - Bonsuvar Braun. söyleyiniz, sizi 
yapsalar, beni ancak tebrik edebilirlerdi. dinliyorum, dedi. 

Kapıy:ı. vuruldu Otelin küçük gar- ı Tuhaf değ!l mi? Bir ba4ka.sının e- ÇUnkll bu ma.ıomatın ehemm\yetlnden ve Hldiseleri olduğu gibi anlattım. va-
2'0nu gazetelerimi ve mektuplarımı ge-

1 
mlrlerine körllkörllt.ıe bOyun itmeğe mec- mevsuktyetinden emin idlm. zltemi sonuna ulaştırabilmek için çekti-

tirmlştl. DanaözU tuvalet kabinesine sak- bur kadlıtı için lot'a acıyordum. sanki ~ Ben Tilburg'da Fransada.n mektup ğlm mUokUlAtı hafif gösterdim. Yaptığım 
ladım, sırtıma acele blr ropdöşambr ge-

1 
bPn de onun vaZiyetlnde değil mlydlm? beklerken, onun yerine evtmin adresine işleri birer birer saydıkça, bunların hepsi 

çirdlm. Gnrsonun verdiği mektuplardan OörUnmlyen blr elin iplerini kullandığı gönderilmiş kenarları siyah çerçeveli bir de hakikaten gözümde bUyUyordu. 
bir tane ·ı nnznrı dikkatlmı celbettı. bir kukla.ya benzemiyor mıydım? zarf gördüm. Julyana'nın el yazısını ta- Verdiğim malOmatı tahkik edeblllr-

YUzbnşı Vnlderek'ln yazı makinesin-! Fakat böyle çağnlışımın da ç:>k mu- nıyınca sapsarı kesildiğimi hissettim. lerdl. ÇUnkü mevsuklyetlertne 0 derece 
de kullandığı hnrflerı tanımıştım. Bu him bir mesele ile allkası olması ihtıma- Hemen zarfı açtım, okudum. Anne- emin bulunuyordum. SözümU bitirirken, 
zarfı cebime attıktan sonra, dansözü ban- l llnl de dllşUnüyordum. Acaba ne vardı? sının ölüm Unu haber veren mtabu bir Marsilyada tev.ktr edilen . casusa da ha-
yo kabinesinden çıkardım. Acaba dikkat edemediğim, gözUmden ka- kartı flften temas ettim. 

Genç kndın ayrılırken: ~an bir tehlike mi geçiriyordum? Yalnız kartın altında ölen kadının Yüzbaşı Valderek hiç sözUmU kesme-
- 0 haldt>'> dedi, bu akşam... On Bu tehltke dansözden mi geliyordu? Yatı ve blr de '&dres yazılıydı. Adresi ıö- den dinledi. En sonra dedi ki : 

btrrh• .. Genç kadın bana hissi bir komedi oynı- rtınce sevtnmedlm dersem, yalan söylemiş - Braun, ben bir işin kıymetini an-
ı<.vct.. t.ı 

1 
birde .. Mutlaka gellrim. yarak, kim oldutumu öğrenmete muvaf- olurum. Artık Julyana'ya nerede ulaşa- cak neticeslle ölçerim. Bize gönderdiğiniz 

ı .. -cat ıçııncten de 
0 

sııntte l!lhey _tre- fak olmuş muydu? Bu dUşUnceler zihni- bllecetımı blllyordum. r~porlannız doğrudur, fakat bu raporla-
. dUclinU mt epeyce işgal ediyordu. Unter den •llnden caddesi civarında nnız. ertlnıharbiyenın bize on b{!• gün 

nincte huchı. u nşmış oıacagımı , - , v 
Tilburg'a vanrsam, orada daha taf- Behrenstrasse'de 17 numarada oturuyor- evvel bildirdiği .,eyleri teyit etmekten 

)Ordum. ı;!lMlı ikinci bir mektup bulacağımı umıt du. Elbette günUn birinde yine bir vazife başka işe yaramamıştır. Demek ki çok 
• PARiS - PA,NAM~ ediyordum. Fakat hiçbir mektup çıkmadı. ile bent Berllne gönderirler diye umıtıe- geç kaldınız. MUlAzlm Şmld'in verd1A'I 

Aldıl{ım tııllmat kati idi. . Acaba ntçin çağrılıyordum? Acaba lmir- niyordum. maltlmat ta hep sizinkilerden evvel ıeldl. 
··o~rhal Tllburg'a hareket edinız, o-

1 
rlm Berlln opera komttınln küçük dan- Heyhat! Bent Bem'den o kadar acele, Ne aöyU1ecetımi f&fırm14tım. 1 

~~~an Harıem'e tniniz. Dana sonra Parts: s~zU~ı fula yapl.f'lm diye bıtnl ha.flama- o•tı"'1ar& hatınmı ıonnalc, Japtıtım h.la- - Sonra atı blr daruaııı birlikte ~y-
karnetlni tutunuz .. , 

hude yere vakitlernUzi kaybettiniz. 

- !ot Falken ile mi? 

- Evet, onunla ... 

Kızardığımı anladım. Yüzba:$ım de-
vam etti: 

- Kimden olursa o!sun malumat al
makta, işimize yar:o.r .şeyler öğrenmekte 
serbestsiniz. Orası bana alt detfldlr. Fa
kat bu dansöz kadınla işinizi çabuk, hem 
pek çabuk blttrmellydinlz. Vaktınızı kay
bettiniz. Hareketlerinizde isabe._ ve kiya-

set. hulasa kısaca azım ve irade göste
remediniz. Bu dansözün blZim içln ne de
terde bir kadın olduğunu unuttunuz. 
(Bunu söylerken gözlerimin içine baktİ) 
bu yaptığınız doğru değildir. Muharebe 
bittikten sonra, lstedliinlz k~ınla iste
diğiniz kadar mua..,akacla .buıunab111rst~ 
niz. Yalnız şuna emin olunuz ki, Alman 
istihbarat bürosunda hiç kimse öyle hisle 
ve .kalble hareket etmiyor. 

Ayakta, bu sözlerin tesiri altında bu
nalmış glbltdlm. Dansöz kadının beni 
avutmuş olması ihtimalini düşünerek l
deta terliyordum. lot Falken'in asıl va
zifemden uzaklaştırmak için, bent kend.1-
slle me.'jgul etmiş olınası pek mllmkündU. 

( .Arhıı v.r) 
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Devlet Demiryolları 19. cu İşletme ~rzurum İcra .dairesin-! l'l~~~~~~~~~~fe. 
M · · d · · ı · · "' · · d den : 1i• K b kb 1 b u ur ugun en: . K·· .. Aı·b . ~ ı~ um ara isti a inasının 

oyu : ı ezırgan •, 
Eı·zımırn - Leııinııkaıı ııra::;ında işlt•ıııt'kle olan muhtelit yolcu kııtıırlılrmın Ci . T 1 1, ı d' 'd' 

i~IPlme günleri 21-12-H~7 gt"ıııünden ililıarcn a-;:ağıdakl !jekllde değlştiı'ilmiştir: nsı .: ara . •\~ teme lreğl lr 
. " Mevkıı : Kasımoğlu l 

Erzurun1 - Lenınakan hrzurun1 - Kars Hududu. Gün dox. ç .. ·, a ~ 
· 5 usu aygara,gun 1 ~ ~ c§l lk Eı'zurumclnn Pazıutesl ve PerşeınlH· Erzıınımdan Ctımıutesi gtııı leri ~snat batısı Hüseyin oğlu Ahmet, cenuben .·.·~·~ o M ~ c==\\ a le o 

till rleri saat 13 de t:ı de Çaygara, şimalen yol . - - ~ U U i!i/!ii!) 
J .cı lnakıımhın Sıılı ve Cuına güleri Karslan Paz:ır g-Uııleri saat 20 de Dönümü ~ 5 

saat 14,rı:> (j(• K. -!< K 
• .oyu.· = Alibezirgan :~ ·_ umbaralarından bı"rı·ne sahı"p olanlar hı"ç bı"r llurekel eded:lnnlir. Rayııı halkınııza ililıı olııııur. (No ~:l) 4-1 ,., 

_ Cınsı : Ta··Ia, •\ 

hrzu nım İcra dairesinden: 1 mesarifd.en l~orçlu Alibezirgan köyünde Mevkii : Kıraçlarda su yarıkları: -!<~ zaman darhk çekmezler 
Hamit oğlu ishak veresesine ait yukarıda ])önümü : 6 · : 

1\.öyü: Alfü .. zirg·;ln hudut ve sairesi yazılı gayrı menkulün H d d G.. <. Da ~ ı.• B~ (~) n lk aı s o 
C. · · ı· ı u u u : undoğusu Laçin patişi 1~ _ _ 

ınsı : ar a ııısıf hi:-;sesi bu lıorç için a~·ık artırıııa ile . ı • 
M k · · K ı · k p· . . . . .. ve şımalen bark cenuben f .. ı·k Bı" Io- 1 • 

t'V ıı: u ı · ııı:ır satılıyor. Şarlnanıesı ılanınııı erlesı gnnun- . ' " e.e • 
1 :u<lu !u: gi.indo.{usu l lüseyin oğlu ' den itibım:n h~rkes Lazahıı<lan g-örlilecek- ôg-retınen Faik B.lgeye 75 lira ve ·~~ 

-
c ... 
B 

Alııııet , g-arb!!n H~kkı, c.t>nu~eıı _Ahıı~d ! iir. Hu gayrı menkul üzerinde bir guna ayrıca ınesarifden borçlu Alibazirgan kö_ı <~ Kumbara sahiplerine her sene muhterf 
u~lıı Abdıırr~zak, 5ıııııılcıı bıııaıl oglu Ca- hak ve ıııesarife daiı· iddiaları olanların yünde Haıııit oğulları İshak ve Muradın ! İJ •• " • 1 p 
ııip. t.v .. akı n~lisbitele~ile yanda~. 20 g:.in iç:- alacaklıya ipotekli olup yukarıda hudut i .,\ para ın ukaf atı dağıtmaktadır. [ 

I Jtirıl\ıııı'.i : 8 rısınde kra l>a ıresıne ıııuracaalları la- . . . ~~~:::-......-::::::-.....--::::::-.....--::::::-.....--::-.... ...-: ~::::-......-:: ~:::-v-::~ 
Ki)yü: Aliheıirg-aıı zıııı<lır. Aksi halde hakları lapu sicillerile ve suı~esı yazılı gayrı menkul açık ar- • ._ •• .._ ........ ~ .... ._ •• -. •• ••~.•·-..• .. r.••~··~···• .. •.••• .. ••-v·~~ _.; 
Cinsi: Tarl.ı :-;a!Jil olmadıkça paylaşmadan harıç bıra- tııma ıle satı lı yor. Artırma şartnamesi ila- 1 ı · d ' [ 

· t · ·· ·· · f Devlet Demiryolları ıra ır. 
M:v~ii: lp\'.i J f<ıcİ kılacaktırı ve satışın 19/ 1/9H8 Çarı:;am~a nın er esı ~ummtleıı itibaren herkes ta· 3 - Muvakkat temina t (2625) liradiı 
ı :onuıııli: 7 . Ktinii saııt ı.ı den ıs e kadar Erzurum le· rafından gorülı::bilecektir. Bu gayri men- Onuncu İşletme 4 _Taliplerin 2490 nolu kanun bf ct.ı 

. Hud~~u: ~arkaıı d ere, , ~mb.!ıı 1 ~v- r.t Dairesinde yapı lucağı vı: takdir olanaıı kul i.izerinde hakları ve nıasarife dair bir M üdilrlüğünden. kiimleri gereğince ica p eden vesaiki ~ ~: 
1 k oğlu Zıy~tlın, cı:.nubcn Zıyıt uğfo Sır- kıymetin yetmiş beşini bulmadığı takdir- iddiaları olanların evrakı müsbitelerile 1 . . . . . . . . • . müteahhitlik ehliyetnamesini haiz bul_. dı: 
ı ı vı:. oğlu Ekrem, şımalcn yul. de satışın 4/2/938 Cuma giinü saat 14 den . _ .. . . J . • .. 1 ldaremız ıhtıyacı ıçın mubayaa edıle- malan lazımd r 

C . . ·ı· 1 · ılandan 20 gun ıçınde cra Daıresıne mu- k 2500 t 'k • b' l'k 1 
• Jt ınsı: ara 15 t kadar Erzurum lcra Dairesinde yapı- ce me re mı a ı travers ı çam 5 -Tesı ·m ı· K . t un"' ·· <l nıcatlan lazımdır ı k 1 . ı yer ars ıs asyon rıı 

Mevkıı: Han ekhnan lacağı ve ~lıcılann yüzde yedi buçuk pey . · . . . . t?~ruğu . ~pa ı zarf u~ulıle .. 2Fı/11/937 ~a- vagon üzerindedir. • m 
t;(jnümü: 4 akçalarilt: icra Dairesine müracaatları ilan Aksı halele hukları . tapu sıcıllerıle sa- rıhındekn ıtı~aren 15 .~u~ m~ddetle .. eks~lt- 6 _ Taliplerin 6111938 Perşembe fil' ki 

Hududu: şark an Ahmet o~·lu .. ı~al '. l, olunur. (N. 24) bil olmadıkça paylaşmadan hariç bırakıla-
1 
me1ğed"l on~ abn v

25
e
0
g
0

orU en u.zku"mb. uzerıne nü öğleden sonra saat 14 de Erzurullld' se 
~•ırlıen ve şimalen yol, ccnub.:!n Hııseym - aklan ve satışın 19-1-938 Ç . b U- es 1e ı en ış u metre mı a ı travers- G ··1b d İ l t MMd " l"l'r" b' ırıd' d~ c ar.şanı a g l'k 1, .d 

211121937 
d .. b o aşın a ş e me u ur u5 u mas 

<.ı~hı Ahmet. nü saat 14 den 15 e kadar Erzurum İc- ;
5 

a~.aç ~~~~ ~ln k 
1 

enf ıtı ~-r~n müteşekkil komisyona yukarıda zikredile' 
Köyü: Alihezirıran ra Dairesinde yapılacağı ve takdir J!u- k ~!tun mu k e el vet apa 1 zar usu ıy e vesaik ve 2490 no lu kanun hükümleri df gli 
Mevkii: Sckscnd.:re Sulıip ve Bttşıııu lı urrlri: e sı meye onu muş ur. h'li d kl . k ' h .1 l 'fe' de 

nan kıymeti bulmlidığı takdirde satışın · . . ı n e ve c;e erı na ıt veya ta vı a 
J>önüınü: 4 
Cınsi: • Tarla 

C iha t B.\B.\X , .. 1- Eksıttmeye konulan traverslık ya Banka teminat mektuplarını idare vef c1l 
3/2/ 9'38 Cuma gunU saat 14 d en 15 e çam tomruklar Kars orman MüdürlüX..ünce · t d ' tt'kl i d · ı klatl n€ 

Hududu: Şaı bn Feyzullah oğlu Ah· 
m ·ilen Ab lurrezak'a salı!a ı Tarla, gar
lıerı Hasan oğlu Mustafa, ceııuhcıı Melı· 

ıııd o~fo Mevlllt, şiınalen yol. 

. ~ nesme ev ı e ı er ne aır a aca 
Uııııını ne~riyatı idare eden: Yazı işleri katlar. Erz~ruın Icra Dairesinde ~apılaca- 01.tu ormanı.arından ve ~evlet Denıiryolla- makbuzlariy le birlik te komisyona mürac' le 

ğ ı , talıplerın % 7,5 pey akçasıle İcra rı ıdaresi içm tahsis edılecek noktalardan atları ilan olunur. le ~l lldllrll : Bah u clu· J>f: U a :n 
Daires~ne müracaatları ilan olunur. tedarik edilecektir. 7 - Şartnameler 175 kuruş ınukll~ 

1> O(; ll l:hısımc·vi 
Ügretmen Faik Bilgeye 50 lira veya 

Bıısıldığı ~· er: (No. 25) 2 - Muhammen bedel tomrukların be- tinde idare veznesinden tedarik edilebOıt 
her metre mika.bi on dört liradan (35000) (N. 13) (4 - ·J~ 

1 Kendilerini bütün DOGUya ttinıtmak ve mallarının s";_; .. r 
V · . .2G 

1 
. 1 
1 
1 
a!! 

~ 

1 

bütün DOGU dci attırmak .. istiyen fimalar, ticar~'.2!:~~ _, reı·€; ·:_> 

ve' müessesele·r ilanlarını behemehal 

1' . 

Gazetesine vermek suretile bu ma.ksadı temin edebilirler. 
, . 

1 Ticaretin ruhu reklam <>lduğuna .göre, DOGU 
gazetesi satış yapan mal sahiplerine bu yolda şimdi
den büyük kolaylıklar temin etmiş bulunmaktadır.I 

1 RE·K·LAM YAPMAYAN M A-Lı N · ı SATAM AZI 
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Günde ylnız 
bir def O A N T O S .. H· A S A N O i S -M A C U N U 

. ile dişlerinizi. temizlerseniz, ömrün.üz müddetince dişleriniz sağlm ve inci gibi parlak ve 
beyaz. kahr. Dişleriniz · çürü·mez, . diŞ etleriniz kanamaz. 

Tüp 7,5, dört miSli 12;,·en -büyük 20 -· kUruştur. 
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