
iDARE YBRt: 
Erzumm G6llla§ı 1>oAn idarellanesl 

Basılmayan yualar geri verilmez 

Sayun her )'erde 5 k1JN§lur 

GaHteye alt bDtUa mektuplar 
BqmUbarrlrllle ıWerPa.Uclli 

Vekiletin Lağvedilmesi Muhtem 
'iimrük v':. ln~isarl'!r Vekaleti ilcZiraat HATAYLILAR BAY 

Vekaletı Kabıneden alınıyor NASIL KUJLULADJ 
T kniSyenlere Her iki Vekôlete ait vazifeler diğer 
lhf yacmız vardır Vekaletlere taksim edilecek 

Uall.llflı•• "'•'- plfinNlı yetlımtı 
olu .,,.,,.,.,.,.,,.,R azllfından ız-

tınp ~IJOl"llZ· Y•nl ilme daganan 
..,,.,lıAr Dl unat• mateoecclh 
bir ilim gqatllll/OnlZ· 

aı. deni ,anan mile.ese dlrettöl'-
~ mG&eabblUertn atmıannctan da· 
1lna fU fltf.Jttlerl Jtl&lntnıs: Motörtlmf 
monte edemedller, beton çatır patır oldu, 
dlDalnom J&Ddı, motıGr matıneJi çekml
,.., rad10,.. ftrmlJor, telefon lflemlyor, 

Ankara 30 [Hususl muhabl
rbnlzden] - Bunda kuvvede 
SÖ) lendljlne göre, siyası mOs
tefarlıkların lağvından sonra 
GOmrOk ve inhisarlar \·ekA
leU De Zlraa& \·e.kAleUnla de 
laOvedllmesl mevzuu babaol
makıadır. Bu &akdime her iki 
\'elulle&e aH ,·azUeler dlOer 
\'ekıUeUt>r arasında &aksim 
edllecekUr. GOmrOkler ve in-

• 
hisarlar iflerlnln bir umumi 
nıOdOrUlk halinde İk&lsa& \'e-
kAleUne bağlanması muhtemel 
görillmekıecllr. 

l\lemleke& Zlraa& tııerlne bu 
)'ıl. her )'lldan daha zl yade 
6aem verUeceOl için. bu 'Velu\

le&e aH lfler muntazam bir 
plAn dahilinde genlfletllecek
dir. 

ııl\narlarm ,allı bO)'alan kabardı, taıo- _ .. _ ---- ------.. _ .. _ .. _ .. _ -~~--- -- -~--- -- •.:.... .. _ .. .,!9_!9 _____ .. _ ._ .. _ --.. ___ ___ .. _ ... _ .. _ .. _ .. _. -
•• -.ıın ~. mot»ilJeler, tapı 
il tQtfftlir pek 8JPD1UZ. taba saba 
_.,. ppddl. •• Olnlerlm, paralarım 

.._ lldlJ9, lf .umı bulamıyorum, tızıı-

Büyük Şefin 
doğduğu ev 

Selanikten bir heyet 

•• • • • 
Unıversıteye yenı 
rektör geliyor 

Dört namzedin ismle~ in
den bahsedilmektedir 

BIJlf/8111/zln ıu, ~An: 6anl• Jltlld ba~nde ltar topu 
ognagan ,.,,,ıu 

Mahalli makamlar bu ünlO a.On 
Hataylılar kendi bayraklarınt 
çekmeğe müsaade etrn · 

29 İkinci Teşrin, HatayWarın yeni rejim ~ 
münesebetile şehrimizde de bir toplanh yapıldı 

Erzurum - Bayburt maç 
pek heyecanlı oldu 

/&lge ıehirleri arasında ıtmdlge kadar yapılan llaıyıllJfmalarda ~ 
ganka maç gibi z.ealıle •uretttgımız maçlar azdır. Tafıll,tını apor """11• 
lanmızda okugunaz. ] 

Yalınız kartopu detiJ, IDlwdelil, arbk Enunım notu bölgesinde bu 
klf lll8Yllmlnden itibaren en etıenceı, en heyecanh ve en asil bir sporaJyol 
aymata azmetmiştir: Ski. Memleket, GnllmOZdeki beynelmilel OllmplyaUar 1------------------------

lfla ,et,lfecek kahraoumlan pet ltaklı olarak J>otudan bekll1or. 

FIKRA: 

düşman 

Yakın sayllarımızda 
. 

Zengin bir müsaba · 
başlıyÖnız 

200 okuyucumUZJ muhtelli lled'"ler 
OkU)'Uculanmızı daha ziyade memnun ebn8k ~ yakacl• ......... btr 

m.118abaka aoaoaats. Bu mGubakafa ltJllrak •f'* • .....,. to8 olatyü
amm mllhtellf bedi1.~ler ...ıai'dll'. ar ..,._ .,.. IOO llrahk 
dikit maklneisl, blsfttlet, kOlltbdetllr, plaltctlM ._... 1llifok it' tat•· 
)'&Oak çeslt eff8 vardır. 

Müsabakamıı a kında ayrı 
tafsflAt vereceğiz 
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oğudan _Haberler 
FİKİRLER 

BAHTLI NESİL 
EHZt'Hl'M 

Karayazı kayma
kamhk kadrosu 

Yeni kaza te1 efoııla 
vilayete hağJanıyor 

Yeni teşkil edilen Karayazı kayma
kamlığı tamamlanmış gibidir. Karaya':!ı
nın vna.yet merkezile irtibatını temin et
mek için ilk iş olarak telefon tesisatına 
teşebbüs edilmiş ve sipariş edilen malze- . 
me tamamen tesllm alnındığından hattın 1 

kurulmasına başlanmıştır. Bu meyar la 
telgraf hattının da bu kazaya bağlanması 
için icap eden makama baş vurulmuştur. 

Karaya.zı halkının kültilre karşı oı:ı.n 
A lA.kları ve istekleri neticesi kaza dahi
linde okul ihtiyacı temin edildiği gibi, 
eı()ylemez köyündeki ilk okul binası da 
tamamlanmıştır. Karayazı da hızla de- , 
vam eden imar fo.alivetı mevsim dolav1-
slle yaza. kadar muvakkaten durdurul
mu.,tur. 

Şehri rııiırlP Hatay 
top1 antı~ı 

Bölgemizde 
jandarma 

Un1un1i Mül'ctti~iıniz tak
dir1erini umurn jandarma 
kumanöanlığına bildirdi 

Umumi Müfel i? Tahsin Uzer, böl
genin beş vilayetini dolaşı rken, jan
darma bakımından her sınıf halkla 
ve bilhassa köylülerle görüşmüştü. 

Yalnız Iğdır kazasında bir kaıakol 
komutanı aleyhinde acı şikayetlerde 
bulunulmuştu. BunC:an başka hery.!rde 
Cumhuriyet jandarınasından ve bil
hassa b:rlik ve vilayet komutanla
rında:l b iy..;klerimize gurur ve şeref 
verecek takdir ve şükran nidaları 
yükselııı iştir. 

Bugün yüzbin kilometre murabbaı 
bulunan kocaman vatan parçasında 
iki milyona yakın nüfus arasında 

katiyetle takarrür eden emniyete ve 
bu emniyelin tabiatile verdiği refah 
duy6ularına bizzat yakından şahit 
olıılUŞ olan Umumi Müfettişimiz, yUk-

!>9 teşrinisani Itatayın y~ni rejtmin1n d 
Furuluşunun ilk büyUk bayram glinü ol- sek jandarma kuvvetinin bölgemiz e 
ması münasebetila şehrimizde bir top- göskrdiği kudret ve liyakati büyi.k 
Jantı vapılmıştır. bir m_nınuniyelle!;_ umum iandarına 

Dörtyol Hatay erginlik cemiyeti mu- kumandanlığına bildirmışlir. 
rahhac;ı olan hueusı muhasebe müdlirU Umum jandarma kumandanlığın-
İsmet Y:ıkşlnin teşebbüsile hazırlanan bu dan g-elen cevapta.~bölgede jandar-
toplantıda vali muavini Hilmi Balcı, ma kuvvetine gösterilen itimat ve 
milstahkem mevki komutanı Zihni toyde- teveccühe teşekkür edilmiştir. Umum 
mir ve bütün nıemurlarla kalabalık bir iandarına kuınandanlığı Müfettişimizin 
halk kütlesi hazır bulunmuştur. z iakdirleri~i ayrıca bütUn jandarma 

Merasime saat 10 da belediye mızıka- mensuplarına tamim etmiştir. 
sının ~aldığı lstiklA.l marşile başlanmış ve iğ-dır kazasında kendisinden şika-
kilrsiye çıkan İsmet Yakşi Hataylılar adı- yet edilen kart:kol komutanı hak-
na bir hita~de bulunmuştur. İsmet Yakşl kında yapılan sıkı tahkikat netice-
bu hitabesinde heyecanlı tir ifade ile Ha- !i 1de de şikayetin ası:sız olduğu 
taylıların .duygulannı, Atatürke karşı bes- ı meydar.a çıkmıştır. 
ı .. dlkleri yUksek saygı ve ~~·:BiYl izah et- ı 

11'!5 H.ıt. yın tarih, coğraty.~ ve iktls:.··ı --- - --------- --
vaziyetinden bahsederek sözil Ha tayın f:> .. , d · l 
yeni rejimi mUnnsebetile türk ve Suriye :>Ü ge en reSJ l11 er 
deostıuğuna getirerek yeni rejimin bu 
dostluğu da.ha ziyade kuvvetlendireceğini 
tebarüz ettirmiştir. Hitabesi zaman za
man alkışlarla kesilen İsmet Yakşiden 
sonra kürsiye çıkan Yazı i,leri MildilrU
mUz Bahadır Dülgtr gençliğin Hatay 
hakkındaki duygularına tercüman olan 
bir hitabede bulunmuştur. Arkadaşımız 

bu hitabesinde türk Hata.yın yakın ve ı>ar· 
la.k istikbali hakkındaki düşüncelerini he
yecanlı bir ifa.de ile anlatmıştır. 

Bundan sonra büyük bir halk kUtle
ıinln ve şehrimizdeki yilksek zevatın :işti
rak etmiş oldukları bu bayram toplantı
sına nihayet verilmiştir. 

Parasız Yatılı Okul 
imti'ıanı neticeleri 

KültOr Bakanlıjtı parasız Yatılı okul 
lıntihanında kazanaılann isimlerini tes· 
bit etmiştir. Erzurumdan kazananlar şun Bu ynz otobil.~ servisleri ne kavuş:ı

Necati cak oltm Trabıonun f/iizel mesirelerin
e/en Sof1ak suda çifte çamlık 

lardır : 
Zeki Mahmut, Mehmet Faik, 

Sabit, Nejad Nu nan . 

TOHl:L 

Büyük mikyasta 
bir kaçakçıhk 

Torulda binlerce ınikap 
kaçak kereste bu:undu 
Torulda büyük mikyasta . bir orman 

kaçakçılığı meydana çıkarılmıştır. 
Koruma kıtası erleri geçnlerde bir gece 

pusu kurarak bir araba kaçak kereste 
yakalamışlard..-. Araştırmalar derinleş
tirilince, Belediye sınırı içinde şosanın 
bir kilometre aşağ'ısındaki Ayarha or
manında binlerce mikap ka\·ak ker<!sle 
bulunmuştur. 

Kaçakçılar yakalanmışlır. Tahkikat 
devam etmektedir. Ayrıca altı parça 
sevk kağıdını tekrar kullanmak istiyen 
iki kaçakçı da yakayı ele vermiştir. 

TllAHZO~ 

Yeni hastane 

Tarihin uzun, çok uzun bir devrinde 
cehlin kııranlık ve ihmalleri içine gö· 
mülnıüş ve her sııhıula her şeyi ek ·ik 
kalmış lıir vatanı yeni başlan inşa et 
mek işine girişmiş olan lnkilllp neslini, 
oınuzlHrına allhğı yüklerin bUyUklO 
ğUııden ve ağırlığından dolayı bahtsız 

nesil diye vı-ı~ıfl ındırımlar var. Böyle 
dUşliııenler için bahtlı nc~il, babaları 
yapılac~k hiç bir iş bırakmadığı için 
ayak ayak üstııne atıp rahatına bakaı~ 

insanlara mı dcııilınck lazımdır? 

Hen. saadetin rahatlıkta ve uyu';iıık 

luk1a olcluğunu ·tlU-;üncıılerle aynı fikir. 

de de:ğilim. Gerçi lenhellikle ve uyu 
şuklukla bir nevi afyon hazzı vardır. 

Fakat hayatın insan oğluna nasip ettiği 

türll\ saadetler yanında bu hazzın ne 
kıymeti olı-ıhilir iti! 

Yaşamak, her şeyclPıı önce heyecan 
,tuyınaktır. Hayatınızın en heyecanlı 
aıılıırını dUşUııe!ı , l'.ephelercle çarpışıl

dığı, kanın govde~ i götordllğü, zafeı 

haberlerinin biril.ıiri l\sltlııe yağılığı 
Trabzon hastanesinin keşif planları gtıuleri düşünl\n ve hergl\n beklen

ve nihai proiesi Sıhhat Vekaletinden medik haberlerin içinde çalkanıştan 
Trabzon vilayetine gelmiştir. Hastane doğan kesif heyt>c,ııılım hatırlayın. 
pek yakında münakasaya konulacak ve Hayatımızın en güzel gnııleri hunim 
bu muazzam sağlık müessesesinin te· değil midir? 
melleri atılmış olacaktır. lleyecnn gazeldir ve lıeyecunlarııı 

Kinı yahane en güzeli, yarııtıııak heyecanıclır. Ya· 
'l'rabzon belediyesi yeni bır kimya- rntrıııık suncı lurı i~:iııcle çırpınan bir 

hane açmıştır. Bütün gıdai maddeler sanatkar, yaptığı iş~~l ağı;-~~~~~ı ~e g~ç 
burada tahlil edilmekle ve çok iyi neti- lü!1ünU far~~tıı.ıe.z . le, d >~ a ;ş 

1 
u guçk 

celer alınmaktadır. lük, ona, gm~tığı ış e u 1U uz a zev 
temin eder. 

Soğuksuya otobüs Topra(!ının altı ve iistn işlenmemiş 
Trabzon belediyesi önümüzdeki yaz- naziııeler, el dolmııulınuıııış servetlerle 

dan itibaren, Soğuksuya müntazam oto· dolu bir vatanda, öncUlUk ve yol açı 
büs seferleri tertib!ne karar vermiş ve cılık fırsatı kendisine verilmiş bir 
şimdiden bütün tertibatını almıştır. 

AŞ iL\ LE 

Yeni hükun1et ko ·1ağ1 
Yeni yapılmakta olan hükumet 

Yazan: YAŞAH NABİ 

nesle bahtsız derneğe nasıl dilimiz 
vııı1r? 

YUzlerce ceddinin yapılmamış işini 
tckbaşına üzerine almak, seneler içinde 
asırlık i~leri meydana getirmek insan11, 
bUytıdüğli, he~ betleştiği, devletleştığl 
hissini vermez mi? Bukadar bUyük ve 

ulvt bir yaratıcılık işine girişmiş olıın 

insan ruhtan ibaret kalır, maddt yor· 
:{Unluklar bu ruhu örten çelik zırhı 
lelerek ona kadar erişemez, yalınız 

hazlar, y~mıtmanın ve büyük işler 

görmenin verdiği derin ve tadına do· 
yulrnıız hazlar ona ulaşabilir. 

Yaratmak ruh olmaktır, yaratmak 
üstün insan olmaktır. Ve en bOyOğOn· 
len en kUçüğUne kadar, bugünkü nes

lln çocuklarına yaratmak imkanları 

.ııisilsiz bir bJlluklıı verilmi~tir. 

Yaratmanın, ruhtan ibaret olmanın, 
.nııddi rerltgatlerin en boynk ve mu h· 
teşem örneğini bize başımızd11ki BüyOk 

Adam vermiştir. O muhteşem zafer 
ıhidesinin yanıbaşında, uyuşuklu~un ve 
tıareketsizliğin koynunda rahat ve hu
zur arayan adamın hayatı bize nektt· 
ılar slHli, nekadar miskin ve bir hiç 
g-örlln ll r. 

Türk vatanı, baştanbaşa, yaratıcı· 
lık aşkıyle yanan adamlar bekliyor. 
Ve bu mukaddes vatan içinde bilhassa 
;ark lllkesi buna fazlıısile muhtaçtır. 

Yollarına çıkun bl\yl\k fırsattan istifade 
edecek olanlara ne mutlu! Kendilerine 
bir üstün insun hayatı temin ederek 
hazların en yükseğine erişecek ve 
tıralarıııı daima hayırla vı>" 
olımlara ne mutlu! Ve 
kadar yanıbuşlarınd ' 
kııçıraeaklara n" 

kona~ının bodıum katı bitirilmiştir. Şimdi 
bu kat üzerine betontabliye döşenmek
tedir. Okul kurağının birinci katı da 
bitirilmiştir. Çıır~ı içinde yeniden bir iki 
mağaza yapılmıştır. 

____ ,..G\ • 

Transit yolundaki köprJ. 
Karahasan çayı ve transiL yolu 

üzerindeki taş köprü yazın yıkılmıştı. 
Yerine yapılan betonarme köprü yola 
açılrmştır. 

Hasankalc bataklıkları 
kurutuluyor 

Hasankalede ve civarındaki bataı...
lıkların kurutulmasına karar verilmiş ve 
bu işe memur edilen Erı:incan Vilayeti 
su işleri müdürü mühendis Memduh tet
kikatını bitirerek işe başlamak üzre icab 
eden lıuzıriıkları tamamlanıağa koyul· 

muştur. 

Torulun Silve köyündtj Lt.u 

olan iki kardeşten 
,• _ . .ııenmekte 

_ li öldürdü 

7'orul muJwlJi ri miz ynzıyor: 

Kuzuıııızın Sil ve köyünde gaı ip 
ohlıığıı kaılar ıla feci bir ölUııı kuzusı 

oltlu. 
Eski muhtar Üıner onbıışının iki 

oğlu kü~·Dn mezraasında tohum ekmek 
için öküzlerini ularak yola çıkmışlnrdır. 
Tarlalarında bir . ınOddet çalı~lıktan 
sonra, ökilzlerine ol verip biraz din· 
lcnmek i temişlerdir. 

iki kardeşin oturduğu yerden üç yüz 
metre kadar yukarıda, meyilll arazi 
nzerinde ve görUıııııcyen bir yerde 
gene o köyden Mollaoğlu Osw..an, elli 
kilo a~ırlığımhı lıir çinı kutUğl\nU çı· 
kttrnıuğa uğraşıyormuş. Osnum klHUğU 

çıkarmakla beraber, koca odun parças 
arazinin meyllne kapılarak yuvarlan· 
muğa başlamış ve Osman da yetişip 
kUtnğü tutamamıştır. 

Aşağı doğru indikçe hızı artan 
kütük aşağıda iki kardeşin öküzlerile 
dinlenmekte oldukları · tarlaya doğru 
yol almış ve o hızla herşeyden bihaber 
karnını doyurmakta olan iki kardeşten 
Basanın nzerinden geçip gitmlştir. 
Hasan ayağı ve kafası ezilmek suretile 
oracıkta •;an vermişiir. Diğer kardeşi 
ise kUtnğün rüzga.n ile arka tarüra 
devrilmiş ve kendisine birşey olma· 
mıştır. 

Herkes bu feci kazaya mQteessir 
olduğu kadar da hayret içindedir. 

Hk iki tefrikanın hü1asası 
/Heyeti MklmP- yullle oturcl11klan sonra, suçlu bir 
J:ındarnıa muha/a:as111da Balona yetirlulr'. Bu) son 
clerece güıel, z:arlf geylnmlş genç hir kadımll. 
ReBsant Akif Cemali yaralamakla itliham edili· 
yordu. Hadise .M~cldiye llü11ü civarında bir koru· 
ltıkta olmuştu. 

[3ENvuaMADIM 
Ferda Hanım galiba, hatta bana: " Seni de götnrnrtım HU· 
seyin ağa ,. diye, takılırdı. 

- Hiç bir şeye sızlanıp birbirlerine kızdıklarını, darıldık· 

larını gördl\n mt\? 
Korucu cevap vermeğe hazırlanıyordu . .Fakat birdenbire 

suçlu gözleri şimşekler çakarak bağırdı : 

Ş/mıl/ reis mık'a hak/onda korucuya ımaller 80• 

tuyorda./ 

Reis şl\hldln tsmtnl. nerelt oldu~unıı me leğinl tllAn tesblt 
ttikten soııra )'emin etttrdl ve ilk su:tli sordu: 

- HOseyin a~a, sen bu vak1cının tek şnhldf sııyıhrsın. Haş• 
hm başlıyarak bize h0r şeyl oldugu gıbl anlat •. 

Korucu dudaklarını ısırarak su~ııyordu, Reis: 
...... Evvela, dedi, vak'ııyı ahlııtmadan önce ressam Ahir 

Cemal beyin ne zamandanberl senin kahvene devam etmekte 
olduğunu söyle ! 

Hoeeyln ağa atır nğır başını kaldırdı. H~yecanh bir ıcsıe: 
- lkt tl,ı yıldan beri Akf t Cemal be)' benim kahveye ge- • 

Ur, d~di 1 Baıan arkadaşltırını da getirir, hatta bir kaç hanım• 
la da geldiği olmuştur. 

Hllseyin uAa blr::ıı daha 8aklnleıerek an\ııtmoya davam 
~ttiı 

- Akit Cemal bey kahv~ 1çln de~ll de en çok koru için 
trelİtdlı .D~ıt koru bak~lslylm. Amma e::-klden kahv~bl idim, 
lıur ~anın aıtıttdadır derlerı Bir gün sahibinden müMedn aldım, 
kol'linıttt k~hafındıt t.> kahveyi nÇıverdlm. orası tenha yer, 
lıh<!ak pa~öfdeh tJdaı'n birıt~ pidlp gelen olur. Amma re:l· 
l;aiö bir kl!fre geldi kotuyu iıötdüı Çok be~entniş ola~ak 
ı bd ytişUİtk arasında başlml ctihliyoPum • dıwe, Sik ıhk uğ~ 
faYofdUı Ylhe bühdıtn n~ döi't ay ~v\ll!ldlı Bir güh geldi ~ 
1 ıtaflada bir lkl gün burada bir gen9 kızla resim yapacağız 
lıWyifl i••ı flln artall hem korunu, hem de btılm reıllmlerlı 

Edebi Tefrika: N o. 3 
boyaları nıuhatttıa edersin. dedi. Ben ele "peki beyim ,, 
dedim. Kahvenin arkasında geniş Lir meydanlık vardır, Son
ra ağaçlıklar haşltır. Ressıım bu.rasını ilk gördüğü zaınnndu 
r•ok sevmi"'ti 1 te oranın resmim yapacaklarmış .. 
.... l "( ) I 

lhtlyar adam geniş lıir nefes aldı : 
- O günden sonra Akif Cemul bey • .Ferda hanını la hafta· 

da blr Jkl gün gelmeye başladılar. Resıın sehpularrnı kurar, 
çalışırltırdı. Sonra hazan dışarıda, bazan kahvede biraz din· 
lenir, çıl 1.> giderlerdi.. 

Reis korucunun sö2Unü keserek, sordu ı 
...... Sen datma yanlarında mı bulunurdun? 
ltıtıvar adam ba~1nı lilallıyarak kı"aoa • Evet,. dedt. 
Bunu duyan genç kır: hayretle gözlerini açıp korucuya bak· 

mıştı. Yavnşoa avııkalına: - Yalan sUyllyor, dedi , dalına 
~·anımızda bulunmazdı. Avukatı: 

..- sus 1 seni kurtarmak i~in sö~·liyor, anlamıyor musun~ 
diye tıııııldad~. Çok i~i bir adam bu, yanınızda bulundıığııııu 
Mylemekle si~ih aranı:tdn glzll tılr şeyler olıııuch~ıht unlut
nıak istiyor. Zeki thti)'ar 1 

Genç kı'.l dudaklatıhı ısırarak su~tu. () sıradıt Reis koru· 
cuva başka blr sual sordu ~ 

• -- Daima yanlarında biıluıidtl~uha hakılirsa, he konuştuk· 
larinı da bilm~n lazırfi dl:'ğil mt? 

Hüseyin Ata buŞtnı stılhıdı! . 
~ Evtit blllyoruttıı Hep resimden kontlşurlardı. Sohra 

bir müsabaka mı ne ım1ş? ~·erda hanım girecekmiş. Ressam 
onu teşvik ederdlı Kazanırsa yabancı bir diyara iitlecekmtş. 

- Böyle şeyler sormaya hakkınız yoktur. Bu suallerle 
ressamla aramızda kavga edecek, birbirimize kızıp darılacak 
kadar hususi rabıtalar olup olmadığını anlamaya çalışıyorsa· · 
nuz. Fakat bu bana hakaret demektir. Hiç bir zaman husust 
huyatıma karı5amazsınız. Suallerinizi sorarken ortada bir 
gene kızın ·haysiyeti olduğunu, temiz bir aileyi bu suretle 
lekeleyelıileceğlnizi ctoşunmelisiniz. 

Avukat hemen genç kızın kolundan tuttu; Endişeli bir 

sesle: 
- Sinirlenme beyhude yere! dedi, Reis vazifesini yapıyor, 

karışamazsın. 
·Reis kaşlarını çatmışb. Azalardan biri onun kulağına. eği

lerek bir şeyler fısıldadı. :Fııkcı.t o başı ile reddetti ve ylno 
şahide dönerek sualini tekrar etti : 

-:.. Onların bir şeye sinirlenip blrblrlerlle kavga ettlkle· 
tini gördün mü? 

Korucu başıfll geriye do~ru eğerek cevap verdi t 
- Hayır, birbirleri il"' hepsi pek iyi idiler, Fetda 

hamın ressama Çok hörmet ederdi, Akıt Cemal bey de onu 
sever, korurdu. 

Korucu sustu. Heis önündeki evrakı karıştırmaya bttŞla· 
ıınlitı. Suçlu aSAbl gözlerle elratıha bakınatak ayakta diut 
dik dliruyotdti. Halk büyük bir sabırsızlık İçinde idi. Sine· 
mada perdenin Çabuk açılması için yapılan ayak plbtdll~ 
gibi sesle~ oldu, gürUltUler boşladı. 'Paket reis_ korucura dik• 
katle bakarak ı 

' - ArNasl vıf 
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Nankin Oni.inde kanlı bir 
muharebe bekleniyor 

Bugünkü ramazan 
dünkü ramazan 

'azan: S.\ 1 \HA 1 U)İ 

B n'.l "DOGU,. gazete i ~ n "I tan- Me ela Div:myolu Şehzadeba ı Beya-
bul m ktt plan,. yazıım ı t kllf <>d Jd l ıd meyda.nı, n nın on b r aymd iz, 
zrımnn bidayc:>tte biraz duraklar ibi oldum har<>ket iz, hatta men ,., oldu •u hald 

Mısır Başveki- 1JAPONLAR MÜDAHALE 
lin~:~ıil~~st TANIMIYORLAR 

SEbPbl, bunun benim i in vepy ni b r 
me,·ıu olu u idi. F. kat o ıra vind m. 
H'\•t .. vınmekl"' ·r:lmıyarak derın bir 
h'.1 d ı' l'm. ç· nhi nihayet k ndir ·n de 
Do ıda do mu V<' a ı larc::ı orad yn a
mı bir bab. nın cocu • ı old unu d ı ın 

vaylnrın ve arabaların ge !erini 
durdura<:a ~ bir ekil hrdı Bu dlnl 

Gençler bir eve de 
silahla hücum ettiler 

Kahire 30 (A. A.) - Roytcr 
muhabiri bildiriyor: Dün saat 20, 
30 da Başvekil Nahas Paşaya bir 
suikast yapılmıştır. Başvekile bir 
şey olmamıştır. Suikastcı bir Mısır
lıdır ve tevkif edilmiştir. 

Londra 20 (A. A.) - Royterin 
Kahireden öğrendiğine göre, dün 
akşam gençlerden mürekkep bir 
kafile Mehmet Mahmudun evine si
lahla hücuw ve taarruz etmişlerdir. 
Dördü ağır olmak üzre 20 yaralı 
hastaneye kaldırılmıştır. -

Ana yasa 
ı maddelerde yapılacak 

&HM-<•. 

~lı'llltl~.Ağişiklikl er 
.._ ... "'nı 

bu 

dum. e k n 1 n. kadına 1 f atmak kdın 

Nankinden çekilen Çinliler sonuna 
kadar mukavemete karar verdiler 

Lonclra W [A.ı\] - Uzak Şarktan' zıhm yeni Çin hUktlmeti merkezine 
gelen haberler, Japon - Çin ilıtililfrnın nakletmek · için hazırlıklarda bulun· 
daha çok çetin sanıııhıra girmek isti muktı:ıdırlıır. 
dadındn oldufrunu göstermektedir. Ja- Çinlilerin en sonuna kndar muka 
ponl r Şimuli Çin hürtlmetini behnme- vcmete karar verdiUcri anln!;iılınakt ıdır. 
lıul te ;kile kar:u vermiş bulundukları 

için, si~ a i, askeri her engeli kırıp 

ge~·irmf'k azmindedirler. 
lnglltere ve Fransa bir 

nota verdiler 
T>i~cr tarartan Çin hUkOıneti de 

merkezini Nmıkinden kaldırmıştır. Ahali Tokyo 29 [A.A] - İngiliz, PraföıZ 
şehri kl\milen boşaltmıştır. Bl\tnn mu- s 'fİrlcri Paz ır günU öğleden sonra 
ğnzalar knpalıdır. Nankinin .Japonlar Hirotayı ziyaret etmiş ve kendisine 
eline <IOşnım;i ihtimaline kr.rşı her tllr- birer nota vermişlerdir .. Japon Erkllnı 
lü tedbirler alınmıştır. Nan kin civarın· harbiyesi namına söz sö~ lenıeye seld· 
da ela mOthiş muharebelere lntiz ır hiyettar bir zat .Japon cenllnnın hennz 
edilmektedir. N mkindeki İngiliz seri- ve ·ilmemiş olcluı-tunu, fı kut gUmrnk 
ri Hartkeoclııki ln11iliz imtiyaz nııntaka- varidatının ceı,ııane tedariki hususunda 
sına çekilmiştir. Di((er sefirlerden ba- kullnnılacrğmı na.,e etmiı;tir. 

General Franko ispanya 
kıjllarını abluka ediyor 
Asilerin bu yakınlarda büyük ınikyasta taarruza 

geçecekleri tahınin ediliyor 

Fılhak ka Tiırkiyc: doğ ı le, ba ı ile 
ırr. lil" \ c cen ıblle bir küldür. Ilk ba
kısta do" 11 çocu" u, batı çocu •u gibi bir 

:ı. n~f muvafık görülmiyeJilır. Na arıye 
1:ıl 'ide bu. güznl b1r fikirdir. Lflkin sunu 
d i irnf etmek 11l."ımdır ki bu, i in ede
bi • \t tarnfıdır. Vatan bır kül mefh11munu 
lf':ldc etmekle v tan tehi k de oldu u 

un 1'lt ndaki. dogu ndakl 

dik etmek ı~mdır. Niye o kad r uz 
idelim: Meseli\ ben enel rce An dolu

nun bir çok yerlerini ezdim ve bir çok 
en lerdenberi de İstanbulda oturuyo 

rum. Bu şehirlerin hep inde ayrı ayrı 
hatıralarım var. Bu hatıralar çocukluk 
hatıraları, bu hatıralar, o muhtel'f e 
hlrlerde g. irdığimiz zamanlar, ve n ha
yet o şehirlerin topraklan altına terk v 
tevdi ettiğımız bir çok olülerimlzdir. Şah-

dik mak ibı ha l ve h yvanl lh ir 
nnın fıl zlenme ne dal bud k alma n 
sebep olurdu. Evlerde börekler y pıhr 
bakl valar açılır; revan ler dökUlur, ek
mek kadayıfları haşlanır, pa tırmalı yu
murtalar plsirllirdl. Hak katte ramazan 

dini ve bedeni bir im ak ayı olduğu hAld 
ki n 1 n kadını-. l atmak. kad na ım-

d na vurmağa, p bo azlığını te n ~ -
meğe m tur bir ay klin oltmuştu 

Evinde karnını doyuran v nra so-
k ga ıkınca t.e blh elde, dudak tı du 
ne r dar ürü ürü insanlara ra l nırdı. 
HattA sadece b nunla da kalmaz ı Şeh

zadeb ı Uya rol rında ntözler, yan 
çıplak gobek atar, abld mu liman tera
vih namazından ıkar çıkmaz olugu. bu 

la.şlarda. 'icr yt lub1yat eden .. kUmpan
yalann gişesinde alırdı. 

Efendi, o gün ak ama kad r aç duı·
makla ve onra öte taraftan türlü türl 
rez ı t yapıyor lft r topunda tıka ba a. 

kembesln1 doldurdukt n onra Şe de-
an ben, hiç bir vakitte vat:ı.nı d ğd n 

tepeden denizden. ormandan korud n 
kırdan bahç den murekkep basıt, ip dal 
.;e madcU bir mefhum olarak ad ve tel:lkkl 
e medim. Vatanımı seviyorsam ebebi ona 
tarıhi, nhs1, hissi bir surü bağlarla mer 
but olduğum içindır. 

ba ı cadd ini k 1 1 ıp an çıplak kan
tocuların kar ı nd ulanarak sahu
ru beklemekle bilmem ki Allaha kar ı va
zlfes'n1 mi yapmış olduğunu samyordu. 

• * Bu im Türklvcde ramazan ın vcut-
tur · fak t din. riyak~ bir zümrenin malı 
değil, butıin Türkler ndlr Dini ibadetini 
vapmakta tUrkiyede herke h rdür, oru
cunu bozanı, eski devirlerde olduğu gibi 
bugun polis takip etmiyor, Çünkü dinin 

İste DOaÜ ga ete i i n "1 t nbu1 

mektupları .. y-0.zmak teklif ni aldığım za
man bu duygu altında idim. Doğu top
rklarında dbrt beş asırdanberl medfun 
olan ailemin hatıraları beni tehyl~ et 
mışti. Onun için bu teklif, benim taht ş-

Londra 29 (A. A.) - Genral Fran- ı ilk bombalar şehirde bir çok kaz.ayı, ~u
oPlilaMlcaktt'a.: .?ı'IR:c"P.ıi!!•~~ ... ~~.., t.Panya kara sulanm abluka altına cip olmuştur. Bu bomb:lar~_\ln bırısı ı~· 

almata karar vermiştir. Jo'rankonun bu san dolu bir sığnağ~ duşmuş_ ye s0o kı-

şnurumda bir çok heyecanlara ve ıle ol
muştu. 

BUgün, İstanbulda gün n hadıse ı 

ferdle hükumet ara ında değil, sa.dece 
ferdle Allah arasındaki münasebetini bu 
o-ün hepimiz anlo.mı ızdır. 

Her koyun kendi baca~dan asılır 
d ye dilimizde hir atalar ü vardır Bu 

İngiliz Hazine Mü~· ~n 
Ankaradan döndü 

İstanbul 80 [Hususi muhabirimiz· 
den]- Ankarada temas ve tetkiklerini 
blttnnlı olan İngiliz Hıızlne MOsteşarı 
şehrimize gelmiş ve buradan memle
ketine bereket etmiştir. 

Bölgeden resimler 

Trabıonda Atatark kl>f kil 

k 1 ·ı d l · d ş'nin olümüne sebebıyet vermıştır. len-
ramazandır; Ben, e ki devrin d ün 

aran ngı tere e te a.ş uyan ırmıştır. lerin ekserisini kadın ve çocuklar teşkil 
Salahiyettar bir lngiliz devlet adamı etmektedir. Diğer bir bomba üç katlı bir 

General Fr~nkonun börte ~ir karar itti- binaya isapet ederek binaya temamilc 
haz ve taU>ik etJDeğe hıç. b_ır suretle hak- harap etmiş "\re içerisindeki 20 kişi ol 

kü d vrtn- de ramazanını görm ş oldu um 
n aradalti bariz farkı çok iyi mukaye e 

etmek imkA.nına malikim. 

kı olmadığını beyan etmıştır. müştür. Netice itibarile insanca zayiat 50 
kişidir. Saat 15 de asi tayyareleri mez
kur kasaba üzerinde bir duba gorülmuş
sc de hiç bombıı atmadan gitmişlerdir. 
Bu kasaba Madride 30 kilometre mesa
fede bulunmaktadır. Asi kuvvetlerin bu 
yakınlarda büynk mıkyasta taarruza gi
rişecekleri anlaşılmaktadır. 

Madrid yeniden boınbar
dıınan edildi 

Ramazan dlnl bir aydır; bir lbad t 
ayıdır· fakat eski nesil, bunu bir riya, te
kbu ve oburluk ayı addetm r. 

I anbulun eski ramazan 8 nl rlnl 
QQk iyi hatırlarım; 

Madrid 29 (A. A.) - Kulamanjorun 
havai bombıırdımanlanndan haber alın
mıştır. Dün 12 asi tayyaresinin attıkları 

Seyhan suları 
yükseldi 

Aclana 30 [Hususi muhubirimiz-Oç manda Osküdardan 
yDzerek Sirkeciye geçti 
Azgın mandalardan biri öldürüldü, ikisi 

Saınatyada güç hal ile zaptedilebildi 
de 

clen - Seyhan nehrinin suları endişe 
verecek bir şrkilde ) Okselmeğe baş· 
1 ımıştır. Yatağından bir buçuk metre 
yl\kselen sular birçok ~erlerde o' ulım 
\ e küyleri istih1 etmiştir. Tehlikeye 
karşı icnbeden teclbil'ler almm1ştır. 

istanbul 30 (Hususi muhabirimizden) 
Üç azğın Manda Üsküdarda bir kadını 
yaraladıktan sonra sağa sola saldırarak 
kaçarlarken yakalanmamak için kendile· 
ridi denize atmışlar ve Boğazı geçerek 
Sirkeciye çıkmışlardır. Mandalar bundan 
sonra da etrafa saldırmağa ve geçtikleri 
sokakları dehşet içinde bıraKmağa baş

lamışlardır. Nihayet bunlardan biri başka 
bir kazaya meyden verilmeden öldürül
müş, diğer ikisi de Samatyede yakalan
mıştır. 

i talya Mançuriyi 
resmen tanıdı 
Roma 29 [A.A] - italya hllkt\meti, 

Mançukuo · hükOmetini resmen tanı
mıştır. Mançukuodn yeni bir İtalyan 
elçlliğinin teşki~ edileceği bildirllmek
tedlr. 

Fransız nazırları 
Londrada 

Hitler- Ha lif aks görüşıneleri 
gözden geçirilecek 

Londra 29 (A.A.) - Bay Delbos ve 
Fransa murahhas heyeti azaları dOn Lon
draya gelmişler ve kral jorj tarafından 
kabul edilmişlerdir. Öğleyin Buy Çem~ 
tayin tarafından şereflerine verilen ziya 
ette Bay Şotan, Delbos ve Fransız mü
ahhas heyeti, daha bir çok zevat hazır 
bulunmuşlardır. 

Filistinde rahat kalmadı 
Kudüs 29 [A.A] - Bir Arap çetesi 

Yahudileri taşıyan bir kamyona teca
vüz etmiş ve bir kişi yarahımışl11rd1r· 
işe vaziyet eden bir lngiliz polisi de 
bu meyanda OlmtıştUr. 

Ercüment Ekrem Talu Almanlar f armasonluktan 
50 yaşında hoşlanıyorlar 

İstanbul 20 [Huırusi muhabirimiz· Berlin 29 [A.A] - BUtUn Alman· 
den] - Muharrir Ercüment Ekrem Ta. ya dahilinde Farmasonluğun kuldml· 
lu,nun elli yaşına basması mnnasebe- ması için yapılan bir teklif, mnnaka
tile gazeteler, muharrir hakkında site- şalı müzakerelerden sonra 235 reye 
yişli yazılar yazıyorlar. , kaışı 5017 rey ile reddedilmiştir. 

DOGU'nun 
programı 

DOÖU, Cm11Jıuriyet umde/erini 
es;ıs tular:ık Kemalizmi umıe lllmr. 

DOG U, Dofjll diyarmm terııkki ııe 
inkişafı, lJoğu halkmm lıcr dileği 

ve düşüncesi için makestir. 
DO(; U Şarkftı iktisadi hllreket 

ve fıwliyetle yllktndnn allikadıırdır. 

DOÖU kültür davasmda daima 
ön sı'ıfta bulu11acaM1r. 

DOÖU köylü ihtiy11çlımm, di
lekleri11i göz önümlerı ayırnıay.mık 
bu mevzu üzerinde mütemadiye11 
çalışacaktır. 

DOÖU Şarkta kalkmnıa. geniş
leme, ilerlems, yukselme kareket
lerini giinü yiinüne takip eder. 

DOÖU hu hareket ve faaliyet 
elemanları içinde yıiksek hizmet 
ve mmuıffakıyet gösterenleri ismen 
ve cismen tanıtır. 

DOÖ U Türkiye ve Tilrki11e ha
ricindeki siyasi, idart, lçtimnt. 
iktisıuli hareket ve cereyanlarla 
yakından ilgilenir. 

soz vicdan •hUrrlyetlnln bir l<Ur 
Benim doğudaki aziz okyuculanml Bu 

ılk mektupda size duygularımı tedlğlm 
gibi anlatamadım a bunu aziz hemşerlle
rimle ilk defa kar ı karşıya gelmenin bana 
v rd ğl heyecana hamledinlz ve mazur 
onnek suretile beni te rlr ve t* eyle

yiniz. 

nı ... xhı GOR( ŞUM 

Titiz ve kalender 
şehirlere dair 

Doğuda bir kalkınma hızı var. Bo
yacıdan hamalına kadar her sınıf yurddaş 
bunun farkındadır • 

Gazetelerin ilan sütunlanndaki muna 
kasalar, kulaklarınızı bir müzik gibi ok
şayan kazma kürek sesleri; göğ\islere 
gurur ve iftihar dolduran temel atın." ve 
resmi küşad merasimleri; hep bu hızlı 
kalkınmanın birer adil şahidi sayılırlar • 

Hergün bir köşesinde yükselen 
medeniyet eserleri; yıllarca ihmal sisi 
altında silik vo bakımsız kalmış doğu
nun pülad, fakat çıplak vücudunun bir 
kısmını örtmeğe veya bir ayıbını kapa
mağa çabalıyor • 

• ... * 
Fakat bu hızlı kalkınma temposuaa 

layik:yle ayak uydurmayan ~erlerimiz de 
var. Yanı muazzam bir orkestranın içinde 
falsolu sesler.. Gür ve bereketli akan 
bir çağlayan; yolunun üstünde durgunla
şırsa g-üzel manzarayı bozar, belki de ba· 
taklık yapar, zarar verir, akan salartll 
durgunluk yaraşmaz . 

Bir şehir veya bir kasaba göriyor
sunuz. Üç ay sonra suratı deAişnıiş, her 
gün kendisine biraz daha çeki düzen 
veren bir titizlik, bir itina var. 

Yine bir şehir veya kasabacık gö
rüyorsunuz. Asırlık çehresi biç fark et
miyor. Deliklerinı bale yamamağa niyeti 
yok. Kalender ... Dervişmeşreb ... 

• * 
Hamlede kalenderliğe müsaade edi .. 

lemez. Durgunluk manzara bozar. 
Tempoya ayak uyduralım , 

1~. Fethi TAŞKIR 
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Tnrlhi 
ı.·fri"ka 

-a-

Çar Aleksandr mutlaka 
harbe karar vermişti .. 

lstan11uldaki sefiri İgnatiyef ise Ru"'ya ile Ü!Smanlı 
imparatorluğu arasında bek1enen bu harbi tacil 
ct11ek için elinden geleni yapmıştı ve yapıyordu 

/Rwr ('arı A/Pktmndr Osnw11lt imp:ır1dor/11{j1111.rı lıtırp i/An etmek için 
mfitP.m'lrliyen oe.r.ıile 11r 1tııp duruyordu. Bunu /JilPn Sultan llamid 
k1m1211dnnl:ırm ,,.., miit ı/Aaltırrm ıılrlıkt:ın sonr:ı. harbe m111i olmak 
lc:tn Plimlı•n (/P/diıii kadnr çaltşryord11. llat/:ı düoeli m11auomaıı11 da 
Jtp,111fi.r.ıi11P- 11arr/ımlarrnı t ••ifl erlı bilmek lJmidile bir de protokol 
qlimlerlwi~li. /,.,lım' ulda J,erki's silôhlanmıştı. ,'-'ofta/ar matemadiyen 
~ llarb lsf P.riz ~ diıı" h111ık1r1şı11orlardı. Husgamn lstanbuldnki sefiri de 
bir harb v:ııigeti ihdas etmek için durmadan çalışiyordu .. j 

nus Çttn 
Aleks n n d · , 
O:ımnılı hll· ' 
kQınetinf har 
bo sürOkle· 
mek için r.e 
nıUmk O nso 
yl\pm a-k tan 
çekinmemek
te l 1i. Hlr ta
rdftan; Avru· 
pa kabinele
rini, O.;m1111lı 
hllkt\ınetl il· 

IL·yhlne leş· 
vik ederken, 
diğer tarar
tdn dıı fstıtn
huU11kl sefi
ri ( Cererul 
lgnatlyef) vn
sıtaslle el al- !.'adrıAz:ım Alxl/Jlhamidi yalnız bırakmak ic1bettlf1ini anladı ııe 
tınd m birçok geriliyerek çekildi 
entrtkul ır çevirtmekte idi. ı vnkletilen bu lztırabı tahrir etmek için 

Cenerttl f ğnııtlyer, on seneden fıtzhı fDrklerle yeniden bir harbe gf rişmek .. 
fstıır.buldu lmlunduğu için hn turart rorkler1 mağ-11.lp etmek.. Kazanacağı 
çok mQhlm va ·ıtJhır elde etmişti. Ade !aferle yeni bir muahede aktederek 
t ı, Sartıy ve BJbıall erkanından bir rerek kendi mllleti ve gerek Avrupa 
~ebeke vDcada ie11rnıl-:;ti. Bunlu vu· levletleri nazarında şerefli bir mevki 
ııtıısUe, Çıırlık ~ıyu'!etinl pek mahirane 3le geçirmek fikrinde idi. 
Hr ~~kH\te Uare etmekte 1.li. Sonra .• İmparator Aleksandn harı e 

'l'e.;lrl altına aldığı adamlann ba- ~evkeden ikinci bir sebeı> te, memle
ımd ı, eshak padişah (Abttnlaziz) bUe .<ett~ vncude getirdiği ıalahtttlı. Bu 1m
bulunuyorctu. Bu zeki ve des'as Hus parator, dah"lt i.lare işlerinde, Q'lühim 
ceneralı, hemen her arzu:ıunu Pttdlşahı:ı nuvafiuk1yeller göstermişti. M68ela, bir 
kol.ıyc.ı yaptırıyordu. emrile otuz milyon köle azat edilmişti. 

AbdtllAzlzln hal edilmesi, B tbıtUlde Adliye işleri dnzelmlşti. Mektepler ııçıl 
fiuq sly.ısetlne lıtr s.Lrsıntı \ erı•ıl~tı· mış, yollar yapılmıştı. Kırım muhare· 
buna sebe~ le Mitut Pa~ıı1:111 celadet- besinin açtığı ruhneler, tamamile ktt
ı.ar.me ı.ıar~siydl. panmıştı. Bilhassa orduda yapılan ciddi 

le-ntttlyer Mlt.ıt Paşa ile hiçbir u- ı-lahat ve tera ki dolHyısile, artık Çar· 
mll1l fikren ' ımar edeoıenılştl. Onun !ık Rusya ;ı, ~eni .bı: harlı~ girebilecek 
l,_:ln, Mihst Paşııyı kuklettiruıek l::ıtemlş; kttdHr kuvveth ve ı~tıhulı bır hıll almıştı. 
butta Lu iş için Ktdkttsyı.ıh bir idam Daha sonra .. İmparator _AlüSlindrm 
mtthkOmunun utfeltirflerek blllic~ 1.stuıı- httrp fikirlerini kuvvetlendıren Oçllnc .. 
lıulJ gettrUlıne.-:.iııi hUkQmelinden tdlep bir .sebep te, o sıradu Osmıııılı h~kQ
t:lml .. :. fakut, bu cnretkAr Jiı>loınııltan ınetınin vttziyeU ldf ve bu selJep, ctığer 
tıund nıııkul , e oııha insaf il ulttn lleş sebepltırden daha müııiın.li. 
\ekil Pı·ens Gorçakof, Ceı.er<ıl l~nııtiye· Osmanlı hUkOmett artık köhneıııl:~ti . 
ıl.1 bu urzusuııu şidud1e rtıddeyıemi,li. Dahili ve harici işlerindeki muvazene· 

Ceııerttl lğıuıtiyd, Çıtrlık hazine.,i sini bOsbutün kaybetmi~ti. Glln ıeçliı<çe, 
nln bvl purası saye.')ıııue, lstımbuldıtıı 'zavc.ıl .ve inhitata doğru sUrUldeniyorctu. 
U~r ımııt brtlAtllll lir l..1kım c.JSUSlur, ~ubıili, bir tukım durgun fikirJI ve 
\ e denuuılJr elde etuıi~ ti. Bunıaıın beyni sulJnmış ttd11nıl.uJ11n mürekkep 
&&r.ısınt.Ju, Osurnıılı s..ılt:ıuut h.medunına bir ıu.;h<.ılle kabvcsiııe beııziy,mtu. On 
rnon11u1> şehıadeler ve ı:mlwnlttr bile ouçuk s.!• edenoeri Jstanbult!d ya:;ıııyurı, 
l>ulıınuıakta idi. S.ıraym hıristiyttn dok- malik olduğu c:as1Blar1 vasıtı:tsı!e sartıy· 

l.Jr.i.arındıın Liri, bi.ı.lı11.,s.ı lıu c..ısus ~e !tm.lan, orta h1;1lli memuıfarın i~ yUz.ı.e

LuL.eı:;ıniu ba~ını.L.ı idi. rhıe kudur vıtk.ıt olan İstanbul seiıri 

limıliyer, Milat Paşttyı oldllrtmeye ( General lğnatiyer) ıııUtcıııauiyen lın· 
IDlh'ufrak vlaaııtyu:c..ı, oııu ilZlettimı;:ye ı>aruturuııa raporiur gönderiyor, 0...;
l..ir vuıııta ilrnmıştı. Sarayın o Hum ımmJ.ı lıüküıırntinin dahili vaziyetini 
u..>kt ... ru vusıtaslle, ı>11ınat .M..ıhıııut l'a· ınceden inceye teşrih ediyor; Çan ıııü
t,unm ze, cesi <.:emile ~ultarıın liaş Ha- teoıauiyen h..ırbe teşv1k eyle yordu. 
fdWataaını ku~nnuştı. liunuu vasıtm•ile. Me:;;ela; bu nıporlartlan bir.nde; 
gızlioo Sult .mla wububercyiJ ba~Llıııı:-h. [Haşmetmottp ! .. Tttınamile mUslerin 

Bu mektuplJnn birinde; vlunuı. Bugnn, Usmtınh hUkQmetini 
[E~cr Sultanı tı.leyh.:şşun hazretleri, Jfle bir hule gelirdim ki; ztttı huşmet

Mltal Puşuyı sadttretten iskata ıııuvaf· u~rinin, Husytı dtthillndeki nüfuzunuz, 
fuk ulurl.ır•dı herhangi bir b:.ıııku vıı- dynen buta<.ttt da cııridir, liu meınle
ıı>llıuıH" derhul y1tııı1 bi:ı alın linı tak· ~etin hukUmduı ohm (Pucıiştth) tan 
~imine h..ııırJ tutunuz cfo; (liabı4li) si, Harbiye, Ma-

Olduğuııu bildirmi~ti. .iye, Dahiliye, Huriciye nez111'eUerf, bir 
ı~ıe; lıtıınbuldd bu kadur kökleşen çuk viUlyetlerin vallıer1; htfrnen hemen 

vı tıtırua peydıı ellen Ceneral IJtnatiyef, camamrle lıtırnbul svf.ıNthanesinin emri 
vıır Al6keandruı harp arzulımııı tatmin ttltındadır. HDkOmetfn hungi idare şu
lw.hı her vasılaytt mDrac.ıııt etmekte idi. uesinde, vilAyet1eriıı herhııngl bir ~eh· 

Çar Alll~sahunn 1 Oımarılılnra hnrı . rinde, butta, Sanıyın herh11n&'1 hncru 
~mttk istemesi de sebepsiz değildi... bir köşesinde "ereyım eden ehemml
t;:ınıll muhut'ebesi1 babHSlnttı Zıtmanıtı la jetli bir h4dl.:ieden derhal h.ıberdaı· 
~uhtH'a gel·nlftl. ve b:ı hJrµ, tamamlle ıluyorum. Hiç rtıübalılğtt etmeden tttZe· 
RU vının ıq,eyhlıtde ndtloehrnnılşU. BU- leyim ki; Padişahın, geceleri harem 
httllM lıntulanatı ( Parıs) muahedesi, laireslnde ve hU3U!:il odasrndu odalık· 
h~ya tçln büytık bir ı.ıtırap tefkil et- larlle kotıtlştukları mahrem söıleri bile, 
nılştl. Buna binaen Çttr Aleksandr, ha· ertesi gOn uynı aynına haber ttlıyorum.] 
bt.'""' tJt .. flhdan bôtün Ru3 mlllettrie (Arkası var) 
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NE VAR? 
E YOK• 

H " b. 1 ergun ır 

1 
Hikaye Manda gönü 

Abdülhan1idi~ varislerinin 
arkası gelmıyen davaları Milrleza Ballı oğlu knsahanın en 

zengin adaını idi Kasabanın en gf\zol 
Yaftı. mnhkeınelerinde Abdülhıımi- ba~ları, bahçeleri, en verimli tarlaları, 

din \'nri..;leri turafınctun Filistin hllkO· değirmenler, ukurlar hep onun malı 
meti aleyhine açılmış bir dava ~ürUL illi. Knsaba halkının hemen yarısı 
ınektedir. Bu d11vanın esası vurislerin Bullı oğlu ile ortaklaşa çu.lışırlardı. 
Gazze clvarmdu Alınahrukn kijyllndeki llallı oğlu tarlasını, tohumunu ve
emla.k teşkil etmektedir. Varisler bu rir, ortakl:ır da tarlayı sürer, nadaslar 
emUlkin kendilerine teslimini istemek- eker, biçerdi. Ha ıl olan mahsul la 
tedirler. yarı yarıya pay edilirdi. 

Filistin hOkOmetirıin talebi Ozerlne Ballı oğlu da böylece havadan 
bu davanın görülmesi celbeclilen iki avuç dolusu para kazanır, arazısıne 
Osmanlı kanunları mUtehassısmın yıt- yeni tarlalar, hnğlıır, bnhçeler illlve 
pacakları tetkikat neticesine kudlir tıtlik ~dereli. Onun işi gücn har .11an sonu 
edilmiştir. Filistin hnkOnıetinin calbet- bağ bahçe almaktı. Bunun haricindeki 
tlği bu mütehussı:;lurdan biri5i İngiliz, zamanlarda da kasabanın gazinosunda 
diğeri de bir Ermeni avukattır. sabahtan ııkşama kadar tavla, donıina 

. . l f ] ve iskambil oynamaktı. 
Kedıyı parça ayan are er Kasabada Ballı oğlUJJUn üzerine 

Btrleşfü Amerika hUkOmetlerlnin tavl:ı oynıyacak, onu yenebilecek 
Bok is.ttnd şehrinde Vilynm J<'rıınk i.;- kimse yoktu. O bununla üvOnüyor: 
minde lıirisi bir müddet sonra farelerin - Hudri meydan! diyordu, Varsıı 
gurup halinde kedilerin üzerine hncum kar~ıma çıkacak l.ıaha yiğit, gelsin 
edeceklerini ıddiıı etmektedir. Frank'u er meydanına. 
göre fareler dünyıımn en zeki huyvıın- Hem böyle meydan okuyor, Hem de 
lıırı<lir. Bunun selıelJi beyiııleı·iııiıı vll· bir oyuncu buldu muidi: 
cutlıırma nazarım çak ağır oluşudur. - Becleva oyırny<ımam,, diyordu. 
Bir zaman gelecek ki fitreler gurup Nı!sinc o~·nuyacağ'ız sliyle bnkuhın. 
hıılinde kediyi deliklerine kadar çeke- Değirmenine, tarlnsma, hir teneke 
rek orada beklemekte bulunan diğer peynire, bir ökUze, yUz davara tavla 
arkachtşlarının du yardımilo ar.sızın maçı yııpıldığı çok olurdu. Bu maçlar. 
kedinin tızerine hncıım ederek cllJirliğile dn dtt ıııuthıka Bullı oğlu kuz!inır, ku
ctOşmttnı parçalayacaklarınış !. Frank zandığı zaınttn da h:ç merhamet etmez, 
bu mttksııtla birçok fareleri terbiye eğer mı:tla oynadı i e malı, mülke 
etmektedir. J:<'akat Frank tec;rUIJclerini oynadı ise mtılkUn tapusunu nıutuika 
yalancı bir kedi ile yapmakta olduğun- alırdı. 
dan fareler gurupunun cmllı kediye KHstıbada hir Mustafa Çavuş vardı. 
kttr ~ı da hUcum edip etmiyecekleri Bir sağmal ineğinden başka malı ııınl. 
münakaşa edilmekte imiş.. kU olmıyan Mustaftı Çavuş tam yirmi 

Halbuki J.'rank bu tecrtlbesfnf canlı beş yıl askerlik etıniı;ı, hu sayede bü. 
kedilere de tatbik etmek için ·büyük tun 'l'Urkiyeyi dolaşmış, zeki, ttlaycı, 
bahisler tutuşacağını söylemektedir. hoşmeşrep bir köylüydll. ı.,.ı gncu 

kasabada Pnzar kurulduğu gUnler 
duvar, kara sığır alışı verişi yapmaktı. 
her pazar kasabaya gelir 3-5 kuruş 
kazanır, iki gün kttsabada üstüste dos
ta misafir olur, sonra köyüne dönerdi. 
Mustaftt Çavuşun kaşabuda tıımnıadığı 

kimse yoktu. Herkes onu severdi. 

Karım beni a!datırsa ... 
Amerika birleşik kUkQmetlerlııden 

Tenesi hUkQmetl Ağırceza mahkemesi 
Con Dttvis isminde bir çiftlik sahibini 
goçenlerde idama mahktlın etmiştir. 

Con Dnvls bir gün karısını tarldda 
çalışmakltt olan bir rencberle munşnka
dtt bulunurken yukahunış. Hiç sesini 
çıkarmamış. Ne kansını öldllrmüş, ne • rencbeı i ! Sadece rencberi işinden çıka-
rttrak onun vazifesini kansına vermiştir. 

Kunsı dövende koşulu beygirleri 
idare etmeği bilınediğinden bu sefer 
Davls kansını beygirlerin yerine koş· 

muş, ve kendisi de eline kit-bacı alarak 
karısını mUtemııdiyen kırbıtÇlftmak su
retile döveni sürctürtmeğe kalkmıştır. 

Bu iş dört gün devum ettikten sonra 
kadın tahammnl edemiyerek ölmüştür. 
Morgta yapılan muayenesinde kadının 

kamçı darbeleri! OldOğU anlaşılmışt.ır. 
Bunun üzerine mahkeme Dttvis hakkın· 

lia ölOm kttnm vermiştir. 

Souğun tesiri 
1nsıın bllnyesi nzerlnde ne de· 

vamlı souğun, ne de devamlı sıca

ğın tahrip edici bir tesiri yoktur. 
8ıhh:it için muzır olan, havaların 

itratsızlığıdır. Sabahleyin pek sıcak 
başluyan bir gün akşama doğru 

birdenbire so~ursıı veya gece ile 
iÜndüz arasındaki suhunet farkı 
ziyade olur;;a bu muhakkak soğuğa 
bağlı hastalıkları da berıtber getirir. 

Mustafa Çavuş bir gün kasabanın 

gazinosunda otururken Ballı oğlunun 

tuvl,ı başında yine herkese meydan 
okuduğunu gürdU. Vaktilc çavuş ta 
tavla oynamı~tı. Tavlanın çeı;-idini bi· 
lirdi, lshınuulda olduğu zaman şühre· 
tini duyup oturduğu kıırıveye mnç yııp· 
mı ya gelenler oluı·du. 

Ballı oğluna Lir ders vcı nıeği ta
sarladı. 

- Şu herifin, dedi, malınııı bir kıs
mını elinden alayım da eski sHhiplerfne 
vereyim, bir daha tevhe etsin tavla 
oynaınıya. 

- Ben oynarım. llal.lı dayı ! diye 
seslendi. Balh oğlu bu karı;;ı çıkışı 
ummuyordu. Mqstafa çavuşa bctktı, bi· 
raz du istihfafkQr: 

- Nesine? diye seslendi. Artık bu 
suttli onun için ıar pelesengi olmuştu. 

- Ne.sine istersen ? 
- Senin bir şeyin yok k1. .. 
- Bir sağmal ineğim var. 
- Pek 414, SJnra mızıkcılık iste-

mem, alırım bak ineği elinden. 
- Kazan dtt al. 
- Gel bakayım. 
- Gelelim nmma, ben kazanırsam 

ne olacak? 

Yazan: SAİT l\.ESI.Ell 

Ballı dayı: kııybedeceği maldan dola· 
yı değil de ustalık gururundan kay
bedeceği için öfkeleniyordu. 

- Dubura, zar kırık geldi. 

- Yenitlen ut Ballı dayı. Benden 
izin. 

- Çeharşeş, amma aksi geliyor ha. 
- Dnşeş, üyledir dayı, seni kız-

dırmak için. 

- Hepyek. Sırası mı ya, Oç vur
gunu'll vıır. 

Derken parti hilti. Mustara çavu, 
kazmıııııştı. Blıton kahve halkı seyirci 
Mi. Hiç kimse de şimdiye kadar Ballı 
oğlunun yenildiğini görmemişlerdi. Bir 
taraftttn seviniyorlttr, bir tnrurtan da: 

- Kaç para eder, bir Manda gö· 
nO yere oynadı. Bir tttrla, bir değirmen 
istemedi diye hayıflanıyorlardı. 

Kahve halkı hep birlikte çıktılar, 
Mustafa çavuş o sabah kesilen şaplı 
Mandanın derisini beş liraya satın aldı. 
Murtaza Bııllı oğlunun tarlalarına gitti
ler. Göz kararile tarlaların ortalık yeri 
bulundu. Mdnda derisi yere konuldu. 
Must ıta çavuş derinin başına çöktü. 
Belinden çıkardığı ustura ile deriyi in
ce bir sırım halJnde kesmeğe başladı. 
Sırım ıızttdıkça uzuyor, herkes Mustara 
çavuşun ne yapacağını merak · ediyor
lardı. Nihııyet deri ipince bir sırım 
halinde kesildi. Mustafa çavuş sırımın 
iki ucunu birbirine gelirdi ve: 

- Çekin yoldaşlar diye haykırdı. 
Sının tomarı açılmaya başladı. Daire 
bUyOclOkçe bOyüdO, Murtaza Ballı oğlu
nun arazisinden ınOhlm bir kısmını içi
ne aldı. 

Artık sırımın gerilecek yeri v ,,.... 
mış, sırım göz görebildiğin' 
çevirmişdi. Mustafa çavu· 

- f şte Ballı o ı.. 
içinde kalllJl ,.s~q? 

- Ne .S.1450 
24.'675 
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• }fen böyle dOşllnmemlştim. 
- [ .. "tınseydln, oyundur bu ... 
- Böyle şey olmaz. 
- Öyleyse kahbesln sen. 

tş böyUdn. Oradaki ehali mndahale 
etti. Mustafa çuvuşu haklı buluyorlardı. 

Ballı oğlu sözUnden dönmedi. Ara
zi Mustafa çarnşa intikal etti. 

Mustafa çavuş bu oyunu Ballı oğ· 
luna bir der" vermiş olmak için yap-
mıştı. Kumarda tarlalarını Ballı oğluna 
kapbranların tarlarmı onlara geri verdi. 
Hepsinden de bir dulla kumar oynamı· 
yacaklurına söz aldı. 

Sonra da Ballı oğluna döndn: 

- Ballı oğlu 1 dedi, Ben mal mOlk 
istemem. Qı;znmn kapayınca bana bir 

kllrek hoyu yerden fazla yer vermezler. 
Sınmm içindeki tarlalardan sahiplerini 
bulamadıklanmı da sana bırakıyorum. 

Pakat bir dabe kumar oS'flarsdn 
knhbelik üstünde kalsın. 

Ballı oğlu· bir daha kumar oyna
mak değil ya, gazinoya bile adım at
madı. Guı·uru kırılmışb. 

Doğu ınmtakasmın kara ikli·' 
mine sahip olması gece ile gündüz 
arasındaki suhunet farkını memleketi
miz için uzamt haddine vardırmttk· 
tıtdır. .Buna havaların düzgün git· 
mesi de inzimam edince şu gUnler 
sıhhı:tt için cidden tehlikeli bir ma
hiyet alıyor. 

- Sen ku.zanırsan ben veririm sa
. na bir sağmal inek. O zııınan iki sağ
ı mal ineğin olur. 

Bu Mustara çavuşun ışine gelmi- MahkQmkadınlar 
yordu. 

Hundan gelecek fenalıklara mani 
olmak için ihtiyatlı bulunmı:tktan 
başka bir çare yoktur. Sıcak sttat
lerde harir bir parde:;U ile iktıra 

etmek, bihlkis geceleri palto giymek 
va bo~aa:ı sıcak bulunduracak bir 
ka~kola sarmak faydaltdır. 

Nelezye mı:tn1 olmak için de ge
celeri yatarken bumuna bir ikt 
Ovil Gomenol damlatmak veya 
Mantol Borlke kullanmağı da ihmttl 
etmemelidir. Bu itrat8ız fOnler geQ· 
tikten sonra iyi muhttfuZıt edilmiş 
olmak şarlile mıhtakahın ~oğuğundan 
sıhhate bl: ıarttt gelmesi melhu~ 

değildir. DOKTOR 

- Olmaz BaUıdayı eledi. 
şartım başku. 

- Sl>yle httkalıııı. 

Benim 

- Eğer sen kazanırsan alırsın be-

Sümerbankın Kayserindeki 
fabrikasında çalıştırılacak 

nim sağmal ineği. Eğer hen kazanırsam Ankara (Hususi) - Şimdiye ka
senin ttırl:tlannın orhtSındıın bir M:~mda dar muhtelir yerlerde çalıştınlan kadın 
g-önU yer isterim. mahkOmlann şimdiden sonra Snmer-

Bir Manda gönü yer aşağı yukan bankın Kayseri febrlkasında çalıştınl

ikl metre imurabbaı bir yerdi. Bu pek malan karar altına alınmıştır. Bunlann 
budalaca bir tekltrtl. iaşeleri ve ayn bir yerde ikametleri 

- Deli mi ·in sen? Ne yapacaksın temin edilmiştir. Kadın mahkdmlar 
bir manda gönOl yeri. çalışmak hususunda diğer amelelerden 

- Nene gerek. Benlm lstedl~lm de farkı olmayacaktır. Burada çalışmak 
bu. 1 ~inegelirae. surettle mahkQmiyet mllddetlerfnl biti· 

- Pek aıaı 
- Amma sonra mızıkcıltk istemem 

renler kanunun mnsaadeslnden istifade 
ederek, mahkOmiyeUerlnden kanunun 

Hallı dayı, eğer yenersem seni, alının tayin ettl""l nispet indirilerek fabrika· 
bir Manda gönU yeri. & 

- Al be. Helal olsun. dan aynlttcaklardır. 
- SöıUnden dönen kahbedlr, na· Fabrikada çalışan mahkQm kadın· 

mussuzdur. lar mnessesenin nizam ve prensiplerine 
- Kahbedir, namussuMur. tabi olacaklardır. iş zamanı haricinde 
Andlaşmışlar, tavla partisine baş- ruht terbiyeleri için icap eden bnsust 

mışlardı. Zarlar hep aksi geliyor ihtimamlar kendilerin~ gösterilecektir, 
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UNUTULMUŞ KAHRAMANLAR 
-

Son fişeğine kadar bir 
Kuvarshan 
Bakır fabrikası kurulunca 
köy küçük ve ınedeni 

bir şehre benzedi 

s • 
1 NEMA 

tabur askeri sekiz 
saat durduran adam 

Cumhuriyet 
Müfettiş Tahsin 
namına faaliyete 
olan Kuvarshan 

bayramında t ·mumi 
Uzerin elite hnkOmet 
a{·ılış resmt } npılımş 
bakır madeninin bir 

Sporcu olmıyan iyi bir 
sinema artisti olamaz 

tarihçesini okuyucularımız için şu sUtuna 
yazıyoruz: 

·--------------~ ·--------------· 
Sineına artistlerinin n1cRlek hayatlarında 

"Maden H:Ol de kaşifi mUhcncli 
Nikoloyi'ye ihale edilmiş, HI04 te Sime 

828 yılı, Sonk!nununun 13 uncn RllnO.. Mevlüt sık alından akan kanları ns'e devredilmiştir. 'fe!=;isnt bü~ ük har-
Kar fırtınası Erzurum un nzerinde gö- gOrdOğO • , e b.ışındaki mlldhiş acıyı bin arifesine kadar s!lrmil)i, Hl13 le işle 
rOlmemlş savletle kudurmuşcasına ho- duy luğu haldt! yine korkmadı, bilakis meğe bıı !ayan lfubrıknnın en faal za

Erzurumun yetiştirdiği sayısız yiğitler arasında 
birde Mevlfıt vardır ki,şin1di karısı kin1bilir han
gi harabeköşesinde ekn1ege ınuhtaç, bekliyor bilha<3sa Ski, Patinaj, Bobsleigh, Skiöring 

gibi kış sporları büyük yer tutmaktadır 

murdanıyor. Çok acı günler görmnş, arslanlar gibi kükredi. Gecenin içinde mum 1916 ve 1917 seneleri olmuştur. Sinema ~ ıldızhrı içi nele en Pul.ık 
geçirmiş olan Erzurumun bu kar fır- kor gibi yunan ateşli ğôzlerini etrafın- ~mumt Harp nihayetine dagru ve tıka- me\•kii i~wal edenlerden hiri de hi~ 
tınuına aldırış ettlğl yok. Fakat kalbi da ki muhafızlara çevirdi. Haykırarak bınde m,ıden tam ımen muattal kalmış- şUı>hesiz Ameı iknd.t bulunan Fraı ız 
için için kanayor, bir tOrln arkası gel- dedi ki: tır. 2G Teşrinievvel tn24 te Siıneus ve- yıldızı Klodet Kolbet "Cl ıodette Col· 
miyen ıstırap günlerinden birini daha - Behey gafil Mehmetcikler ! sizler resosi lıeşabma tekrar çalışmağa bıış· bert,. dir. 
yaşıyor. sekiz senedir burada saltanat için en- lnmıştır. Fakat bir çok yolsuzlukların Bu sevimli sanalkt\r sinema hık· 

Abuk paşanın zabıtlerl ve asker- mnızı, kanınızı veriyor:sunuz. o zalim idare edilen madeni 1928 de Simens kında son günlerde şu makale~ i yaz 
lerl halkı birbirine katışbrmak için dur· Saltanat ki tarlfmızı süren ökOzOnüzdcn mnesseselerlni idare edenler terketmeğe ımştır: 
madan sinsi sinsi çahşıyorlar, kimini karınızın sağdığı inekten, öınrtınOn mecbur kalmışlardır. Nihayet o zurnan- - Sinemada r l 'ifi m k m kt t 
okşuyorlar, kimini tehdit ediyorlar, ki- gençliğini sizin gibi bu diyarda geçir- dan sonra 8 sene bat~al,. mtı.hnıel ve çalışmakt n fark zdır. O le bir mek
mfnl de gOrOlmemiş zulOm ve işkence- miş olan babıılarınızdan, hiç insaf gös· zavallı bi.r halde terkedı~ı<.:, bı~ aralık ep ki hiç sonu yo tur. Dalma ç l 
ler altında inletiyorlardı. iki aydan beri termeden, merhamet etmeden sorma mahalli ıdarelercc fabrıkn tesı atının nalıdır. K n<li ini sn a an tına 
sekiz yüz mevcutlu sekiz taburdan iba- \Cr seklinde vergi alır. durur. Bövle kolçe halinde satilması bile ıne\Zuu vakfeden bir sanntkllr durmadan ç lış 
ret olan Kara Hisar livası da Erzurum ıııüst~bit lıir Padişahtan hesap i te~e- bahsolmuş, hatta teşebbllsata giri~ilmi,tir. nalıdır. Durmadan ~i lemn cer ~ mına 
kumandanlığını üzerine almış olan nin mOklHntı i;;te bu~·ınuş ! Ne yazık ki Eski Başvekil ismet fnönll ve billl· ıymak için uğraşmnlı<Jır. Sinema dı· 
Abuk paşaya takviye olarak gönderil- bu zulme yine sizler vasıta oluyor- hare o zaman İktisat Vekili bulunan -ardan gôzOktn ıll gibi del'rıldlr. Hiç de 
miş bulunuyordu. sun uz. şimdiki Başvekil Cehll B t) aı·'ın bü~ Uk ı<olay değildir. Sinema çok çetin bir 

Şehrin bedöaht ve durgun, fakat Sakalıncl m akan kanlurı silmek Doğu seyahatlerinde fabrika ve bu zen· anattır. Bu sanat hC'r On }eni bi 
aynı zamanda da asil siması, hudutsuz için başını salladı. gin bakır yatağı nazarı dikkati celhet- artın arzetmekteclir. Bu yeni safüahııı 
blr tahammülle mukadderatının alacağı Hadiselerin iç ynznno aşağı yıılrn- miş ve de~hal .ihyası ve s~lra~le faali <avramalı. 
lstlkametl bekliyordu. rı bilen birinci bölüğün birinci takım yete geçirılmesı hakkında cıddı tedbir- Benim için en gl\ç aclen şe) Rpor 

Gecenin birinde sarayın zulınnne, ~·nvuşu Kııstnınonuhı Zeynel bu mım- ler alınmıştır. !ardır. Tam ımınasile bir s"ne 11a s mat 
tahakkümüne ve istibdadına k~rşı iki zara karşısında irkilQ..i. Vicdanım sesini Muattal kalan. f.abrlkanı? taıniilne fırı olmak için htıltm sı lrl< 11 ı il ıek 
senedenberl mOcahede ve mucadele duydu. Hemen işe nı~dahale etli. Rizeli 22 Tennız 936 tarıhınde Llıbank tura · cap e~ leınektedir. 
halinde bulunan Erzurumlulardan bir ôıner çnzuş ta ona yardımcı çıktı. tından memur edilen nıülıcııdi N im Bu porlat şunl rdır: 

"""'...-ıoı.ı:larının evleri sarıldı. Bntnn bu )"İ- Bir kenarda marifetini hazla seyr· Kroıner'in riyıısetinde buşlunılınıştır. 1- Ata binmek 
ıuıı:lf1ıl~e"'st ansızın evlerinde yaka- eden Çerkes Halil, kumandasındaki as- 193i Mayısında tamirat ikmal edi- 2_ Otomol il id tH' etmek. 

kerin kendisine sert sert bakıslanm lerek tesisat faaliyete geçmiş ve iz ıhe .3 arasında, hak ve hO. r· hasımhane bir vaziyet aldıkla;ın gö: bak,ırı Temmuzda. akıtılmıştır. TOrl.iyc. · - Bi iklet, motosiklet kull ınm ık. 
j k ık d rn k il i 4- Kay.ık sporlan. 

~ lares ne arşı ı rnnce beti benzi uçuverdi. e r e er mn akıttığı ilk h ıkır ı ea~~r. · ıt· d h ' d · b d B fi- Beden spor har k tıe i. 

Bu sporda bir ha~ li def lar yerlere 
l UVarlandıın. 

Do u nıı söyliye~im: Skiden hiç 
hoşl nmudım. Bence Ski zarif bir spor 
değildir. Yokuştan aş ıya inerken 
Ski filhakika znrirtir, fakat yuro.rken 
veya ~okuş yukarı çıkarken sırbnızda 

a ır bir yi.ık v r ı gibi yürürsQnQz .• 
Hele k dınlara hiç y kışınıyor. Sözle· 

rlm birçok Ski dQ kOnO kadı lan hld-
detlendirec ktlr. Fakat kendi n ktai 
nazarımızı söylem mani yo 

Bobslei h okadar gtıç d ğilcHr. 

Oturacak:;mız, onda sizi idare e tecek 
ıı ta !>ir sporcu bulun ıcak. Siz bunun 
"kaptanı,, olunce~ e kadar böyle gi
decektir. 

-= ~~er ak i~ iden i~ iye sanp da Bobs· 
leı h ı saatte 70 , C) a 80 ~metre 
~nrale s hrsamz tehlike ) llzdo ythdür. 

~ azımı bitirmeden e\'Yel şunu sôy
i.~ ~~ 11•11• ki şimdi botun bunların hepi
ını lııli~ onun ve icnp ettikçe de tatbik 

ediyorum. 

Mae Vest in cömertliği .. 
~-. .vığ ı a a Kastamonulu Zeynel Mevlo~nn elin- om em u. ur. ugOnc kadar o:ofl~ ı.ik 6- Ynznctılnk . 

.. lfu.j~~~ _ l\. ~a. deki bağları çözerken, Hizeli Oıner ce- 3~ ton B~ıst~~ bakırı ehle edılınıştır. Anlatac, ğımız vaka bundım bir ay 
llen=ıığınd~- binden çıkardığı mendille Mevlndlln 93 ~ sen~sı ıçınde 600 ton bakır clcle 

7
- Buton deıtiz sporlan. kadar eHel (Iloli ud) da cereyan ey-

~r,vlu- kanlı sakıılını siler, temizlerlrnn, namert cclılccektır. ö LSpo~ bHm~yen yahut spora rn~bet lemiştir: 
hi2iW ı l ~ s ermıyen ı:;meın ı sanatkArhırı t~m M . 

~~~~~~ııe~ 
1

• \kumandanın yOregt binbir zelzele ile leric~e sc~evi istihsaHU ı:;oo -2000 mana il~ sunutkO.r sa~ılaınaılar. Her . . eşh?r ~ın.ema yıllızı M.ae Vest 
jılL 1 çarpmağa başladı. ton lahmlll Cdılmektedir. f"l dC h kk k k ll1l afır\erıle bırlikle bir gece \okuntada 

--fg~~'1~iJ~~~' K ı ın mu a · a · aı.ço spora yer ay- 1 1 i! 1 Mevlodün başındaki yarayı abani- uvur han halmının hir tonunda nlnıı~lır. Halk du ~ Jorcu s.matk t lar- J~ unu~·ormu~. Bir aralık misafülerden 
·-s.f~~!!ll~~ kft'"- sıyle bagladılar. Bllttın taburdaki erler vasati 30 gram altın ve 121)0 rrrnm gfi· d b 1 kt d 

1 
bn genç sanatkar eler ki· ., aar h an o~ anma • ır. · 

~---~- tabur de çavuşlarının arkasında yer aldılar. muş vardır. " - Mesut olmama pek .._ ~ 
1lOğO Heplsi mınldanmağa başladtlar. Büyük şef Atatürk Millet Meclisin- Spor için en zorluk çekti im fılın var. 

raman insa~, 0 gece rıl a ıt~ndlsi Hilmi iki çavuşa acı acı bakb. Fakat de söyledlğ'l b01ilk nutuklarında maden- Her Üçnmnz Pariste Bulu m a ız] fil- M ıe Vest m rakle sorar. 

~= ;:a ~:ı: ~~~~~ :::' :~zl:~~;!~~~: ~·~~.':ı':.., d~::::; ~an~;;:eı;,fı:!.a~ b~=.:ı?.: ;~'::;~ B;.:~m1~= :~:ı:~: ~.~u·::::rı:~ - Az şc y dediğiniz nedir ki? 
kadar cessur olan k ~ Jller ğ.' savuşmak Ulzım geldiğini anlıyarak dır. Kuvarshan bakır fabrika ının bunda hareketleri yapacaktık Bu hareketler - Para ... 
batnler alayına b~ ~uvvetın atını mahmuzladı ve kesek yollarda~ büyük rolü olacakbr. ~ buz Uzcriııde p~tlnaj bOyük yer Cevabını alır. 
bak ve hUrrlyet ~· , felh- Yakutlye kışlasında mOsademenin neti· Vaktlle fabrikanın mul,lttal qma- tutmakta l~t. Buna alıfmcay.a kadar Yıldız tekrru· >rar: 
verebileceği dersi -veftot sor aile ceslııi bekliyen Abuk paşa ile Vali mında fabrika muhitinde daha dotrusu hayli mGş'kulat ç ktlm. - Mesut olmanız için size kaç 

Mevlot küçtık e ..... koydukta~ Arnavut Vehup paşaya mOjdeyl yetiş- Çoruh vilı1yetindekl köylüler nzamt . Diğer bir ınm IOfn ldryak, Bob para J4zım? 
edilmez blr k... gtbl. -pervasız mu lirdi. bir yoksulluk içerisinde kıvranmakta leıg:h, SkijOrfng Oğrenmek ıttıratıııcta ~atktr cevap verir: 
aonra, slllbı kapbll e'filll sarıın binbaşı Bir taburla bir tek insanın hakkın- iken fabrika bu muhitte 600 amele ça kaldım. Bu~lar ıı.a~U tehlll eU sporlardı. 00 61.B doWr ~r ! . 
kabeleye bqlalldl• :::..tasJJJdaki 19uncu dan gelmek çok bUyOk bir marifetmiş lıştırınağa, 600 aile bu yüzden ferah Bu spor talıml~r~n~ İduhoda Sun Valley M e t 
ÇerkesHUmlnlll~;,kız saat mn- ibi h b . t·ud t k 1 geçinme/Ye başlamıştır de yaptım. Hepısını 41ynı zamanda talim lllerek ~erinden 1r ... 11-- ,~.!iM 

119, h k g , emen o gece u ıs ı a a ua- "' · 1 · d" d ·· ~ llltancı tabUd tfelP kendisi, em a- oıanının yıldızların'a bir yıldız daha na.- Ayda çevreye dagıtıl ın paranın ey emem ~cnp e ı~or u. , Gunllmll onu Birkaç dakika sonra avdcit 
•ademe ebldlll· tükentnciye kadar <rldi tutan 35000 liradır. göre tanzım e~ ledım. Sab ıhlurı buz delikanlıya bir mikdar para uutar 
rısı son ftşekleıl. ~ • ., kaleden içeriye ve evı h · . · · · Bu bölrrede iktisadi bir genişli!< ve tlzerinde patin.ıi yap.lrdım. der ki · . -•-• •09.... vl saranlar e ap paşanın bu cömertlığı dığer ' "'. . . . . . . . . . . biç blr b...,.. ~ ki, e . . . gayretkeşlerin de faaliyetini arttırmıştı. ferahlık tevlıt etııııştir. Aşıkfu· izlcrmı Saat bırbuçuktan Oçe kadar ~kı, - On hın dolar bulamadım. Fakat 
IOkmadllar· NeL .. dniİı tnkendığını ~- Arbk zulüm edene masum hırı kırıı> görmek her zaman için kabildir. saat dörtten ultıya kadar el l Bob,,lcı"h size sekiz bin dolar veri~ orum. Haydi 
k_ lacld ~=-.. bir gayretle evın ' v b ·k ı k" k- ·· eya Sk1····rı· · · · ._'Y e 8"Uf8De • _ geçirene bir nişan veyahut bir rlltbe Aynca: r a rı a, ora< a ·ı oyu her v ıu ng. gıdımz 'e mesut olunuz .. 
iv anıamas'.-nıtııar ve en niha~et ka ttermek moda olmuştu. turlu ihtiyaca cavap verecek medent En gllç ve en tehlikelisi Skijoring Delikanlı çıkar, gider. Dört gün 
kapısına 4•1-kırarak içeriye glrmeğ~ Çok şükür ki diğ k t b . bir şehir haline getirmiştir. Günde 1!10 idi. Bilmem bunun ne olduJunu bilir sonra Mae Vest'den bir mektup alır 
pıyı pbr O~~ı.ttld'. t hl ~e rütbe va"masına eurz kıta u m~ani kişiyi yıkamağa kafi duşu ve modern misinizi' Yıldız de!lkanlı'\'l bir film mnesseseı,In~ 
IDuvattak oaaua---: an :M.evlO • . J s a an scyırc . . l 1 J Ce~ )labDBY sO !ettirilmek kaldı. Abuk Paşa ferikliğe, Çerkeş bır lınnuımı var. Buzu, kur ı sahalarc~a .ayaklttrmız ı tnvsive e~·lemiş. Mektup buna dairmiş. 
kim~ ~çe y Mehmet livalığa, GOrcn Yusuf Hilmi Tiyatro salonu, okuma odası, oyun husu:st ayakkabılar geçırdılden sonra Delikanlı gider ve sancıtine göre iyi bir 
_ .. , .... __ 

11
• oldU· ,.. Onde Harputıu Tahsin kavmakanılı"a Emin' ve eğlence salonlarım ihtiva eden bll- hir ata takılmış olan uzun yulmlan iki b 1 , H 1. d'd . d. M V t•• 

--· ....- rd kumandan SuZ J 6 ' • . f 1 f b "k . . . r . l t t k At k k s· ıs u ur... o lVH a şım ı ne e ın 
PMAl naıne k :M.evlüde hakaret Kara ll~s mOU\ztm evvelliğe terfi etti- ytık bır mah e d~ rı .ak nı.uhıtınıı~ 1ctl- ek ınız 'e • u baca smtızi. . ..ı~ o.,hara .k ız ;ömertliğinden bah edilmektedir. 

durmadıktail baş a, n 
0 

Qlecek kah· ler. ilam kumandanlar bir yiğitin ka- nıat hıı~atında mann bır rol ıfa et- a~ 'e~ a uzun ze:ıfüru em ~~ ı
etmete başladı. Alnında P ğladılar ve modan işte böyle nimetlere konmuş· mektedır. caksmız, hem de atı ıdare ede~eksınız. 
ramamn sıla sıkı ellerini ba ttrmek için !ardı. Amele ve memurlıır için: t~çi kn- Bu spor~a uc;talık mü\·azeneyı te~ni n 

Fındık kabuğundan 
çık1n1ş da ..• 

Abuk na-va ınOldeyl yetiş d do"""ıı 1',akat ne yazık kt artık ,, lOt t nununun müsmir neticelerinden snuı- eyJenıektır. Kar veya buztın -nzerınde 
......,..., oolahme e &· - mev a J b 1 k r k ı - . . . m•luılle baflndan ostQnde ağıza ele dOşmOş bulunuyordu. Hapishane lan bir Okonoma t.esis olunmuş ve ge- u un.ac:ı en ~ u . m mama sızı ) ere llir vak1tlar sinemanın en genç ve 

yola koJuldular. Atının akaretler sa- kOşesinde adamcağıza yapılmadık iş- niş mikyasta taalıyete geçmiş bulun- ym:aılaı. O ~ n.a~ ı ntı ldmc edemez en sevil!!n sanatkarı olan Ceki Kuğan 
a1mnn--·1r tafürler ve h k l kence kalmamıştı kt d r Ökonoma da maliyet fı" . t senız, sllrOklenırsınız . •-

1 
imdi eli o u . · ma a ı · . ~a ına "Jackie Coogan• şimdi tam yirmi iki 

~··Çıııp$ea ~ şda sanki olkeler Bir gün hakimin huzuruna çıkanı- gıdat maddeler ve dığer giyecek mal- mektep mevcuttur. yaşındadır. \'aktile "'Kici,. namile anılan 
----~(!) 

8 
dOnmUşdQ. dığı zaman, gene o .dik, heybetli tavrile zeme sa~ !maktadır. Usta memurlar ve Dahiliye ınntehnssbı ve bh' opera· bu sabık sanatktlr sinemanın en gozel 

--- .__._~1 d atını Mev- salondan içeriye gırmişti. Pakat 
0 

_ amele lçın ayrı ayn lokantalar mevcuttur. törn bulunan 20 y1lt.ıklı mOkemılfel bir yıldızlarından Beti Grabl .. Betti Grable. 
,,,.... ~ tutama 1• lOkle " o d g ç ·li k. b b 1 1 ladin "-ilillll 111rcl1l Elind kl sert kır· yur yor u. Kısaca denllebı r ı urası ir hak ınek· hastahane şafkat kucağını ~ urttnş ara ne nişanlı bul-vnnrnktndır. son gQn· 

bacın demir '....,._ ;.._ma:an. vicdanı HAklmle karşılaşbktan sonra, 
0 

ge- tebidir. Ameleyi yetiştirme, vatandaş ıçmıştır. En bn~ Uk iftiharımız, bir yıl- lerde iki nişanlının arası bir hayli 
zerre kadar •• Yan, 

0 
bOyOk mU· ce kızgın ~işlerin ayağındaki açtığı terbiyesiesas sayılmaktadır. la meydana getirilen bu eseri t ıınamcn açılmıştır. 

cahldin başına lndhdl. yaralara sokulmuş olan kanlı ve irinli Bu şirin fabrika şehrinde 3 Rın~flı l'Ork Kafasının TUrk kolunun ı;e 'l'Ork Ceki Ku&an simdi eski sanabndan 
MevlOt bu mOtblt darbenin altında fitilleri çıkardı. Mahkeme reisin·n _ ve 100 talebeyi okutan tek hocalı biı ~ncuniin başarmış olmasıdır. tam nıanasil; nef;et eylemektedir. Hal-

d Fgkat ı...-L.- sasına attı ı ma . ı. etzını bile açma ı. ...-uncın ha. · adamın bile gözlerinden~ aşlar gelmişti. - Ne acmıyor unuz? deıtı, Mc\ · bu ki Beti Orabl bir mOddet ıilm çe· 
şin demiri bedbaht kahra"!anm bafında Sorgusu da, ktlçük evindeki mncııı- Ne çareki mahkeme de o devrin IQd giderse ne olur? Yeter ki m m~ket virmek arzusunu beslemektedir. 
bQy1lk bir yara açmıştı. F ışkıranbo~an- !a.a~ı kadar mehabetli oldu. MevlOd haksızlığını temsil eden diğer bir zuıuın kalsın ! İki nişanbnın aralannı bulmak 
ıar onun top kırçıl sakalından bol ıçını olduğu gibi ortaya dökerek yur' vasıtasından başka bir şey değildi. Mevllldun adı, smn acaba hu1.1nn vazifesini deruhde edenler emellerinde 
sOzQlerek akmağa başladı. dun çektiği elemleri, yapılan işkenc ~ Mahkeme idam karan verdi. Vic- kimin hatırındadır? ilelebet kalplerde ınuvaffıık olamamışlardır. Cekl çok 

MevlOt bu cibilliyetsiz kumandan~an lerl, ~aptedilen cebrt iradeleri ve b;- danlarda masum yaşadığına zerre ka- yaşaması h1zım gelen Mettll1d bu tın katt davranmaktadır: 
daha başka tnrlO bir muamele bek.lıye- lara ı~i?aden verilecek bOkUmlerln dar şüphesi olmıyan iştipdat idaresinin unııtulmu~ deı;tH midir? Hatta ne ncık· ._ •ya sinema, ) a ben!. demek-

me dl Fak
at etrahnı saran Mehmetcıkler isabetsızlığini kendisine has vekıı . k h aman mahkt1mu kararı dinledik- hdır ki, onun kudretli ve kıymetli eşi 

z · b·ı· k Ues ·ır et ·1 r sesı u r k ı b'I ·· t ı· "L' l'l l l rl 1 ki bllı· todir ... 
öyle midi? 

0 
zavallılar da kim ı ır . en· ve m s varı e birer birer anlatb. ten sonra gQldü. Bir ı ı ı e urper- ş m< ı r.rzuru.m ara >e e n n m .r 

dil l bi m
·r kulu zannedıyor· Mahkemede, onun b5vıe kok 

1 
ti hangi köşesınde ekmeğe muhta~ bır Bakalım I:;; nereye varacak? •. 

erini nası r e ı h . k _ J r usuı· mem ş · d f h ld i ct• kald ;r "Fındık kabuğundan çıkmış da.... de-
lardı da hain zabitlerine körO körnne ·ı ca erşeyı apaçı soleyişini dinlemeğe Hatta bu karar karşısın a zaa. a e s n ı, ı. 
itaat ediyorlardı. gelenlerin değil, hllkmo verecek olan gosteren arkadaşlannı bile o teselli etti. K. YUllDALAN mekte haklı değil miyiz r .. 
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BÖLGEDEN MEKTUPLAR E G L EN c E BA YRAGIMIZI SEVELİM 

Trabzon bu yaz bol ve 
iyi suya kavuşuyor 

Delirmenderenin suyu yarım milyondan faz1a para 
sarf edilerek, saniyede kırk Jitre verebilecek 

halde şehre indirilecek 

5 
6 

9 
10 

KEl .. İllE Ol"UNU 

Ne bayramlarda, ne 
tatillerde bayrağımızı 

çekmesini bilmiyoru 
Halkın ne şekilde bayrak asacağından haberi yoktur 

Halbuki herşeyden önce bunu bilmek milli 
vazifelerimizden biridir 

Soldan aa(la : 
1- Erzuru_m~a bir mahalle, nota, 2- Dört Resmi gazetenin 14 Eylül 937 tarih günlerind~n gayri gOplerde 

~afı .su, ödunç vermek, 3 - Fal, 4 - ve 3708 numaralı sayısında Türle bay- çekilecek yerler 
Kor, bir uzuv, Nuhun bir oğlu, 5 - Yok- raQ'ı nizamnamesi intişar etti. Bu nizam- Madde 12 - Büyük Millet Meclisi: 
luk ifade eder, renk, 6 - Bir hayvan, namede deniliyor ki: vilAyet, kua, nahiye ve köy mert ' 
haram değil, 7 - ibadet, nota, 8 - Şeyhin Madde 5 - Çekilecek bayraklann rinde hükümet ve köy konaklan, 
kendinden menkul, 9 - Mektup, tenbih, ebadı çekilecetl binanın, kara ve deniz jandarma, hudut, hudut Jcapr, giim -
to · BelAlı. vasıtlarının büyüklılklerile mütenasip ve muhafua kairakollaİl. 

Yukarıd'!n. Bfllf1ıya: olacaktır. Madde 17 - T~rkedilmiş veya bi-
t - ~caıp~ık, 2 - Anadolunu? gar- Sert rüzgar ve yatmurlu günlerde şaatı tamaınile bitmernif binal8rla tavla 

b~nda hır şehır, ne et,. n~ kemik, 3. - daha küçük ebatta bayrak çekilmesi ve emsali yerlere ne maksatla olu 
B;r. hay~an, sıfat amelıyesı, 4 - Gelir caizdir. olsun bayrak çekilemez ve konulamaz. 
getıren hına, 5- Familya, su, 6- Yaşanın Madde 6 - Diretin boyu çekilecek Madde 22 - Bayratıa qatıdald 
kısaftılmışı, yı~a~acak yer, . 1 - ln~anlarda b!lyrağım genişliğinin en az iki misli şekille.ri yazılı törenle çekilmesi ve incit.o 
cins, rakının aatüne, 8 - Bır nevı kayık, olacak ve kalınlığı da en sert havalarda rllmesı mecburidir: 
Madeni ip, 9 - Bir musiki aleti, Sual, kırılmaycak ve bükülmiyecek kudret ve B-Emrinde polis, jandarma ılhi ~ 
1~ - Hayvan, lsa peygamberin doğuşuna nispette olacaktır. formalı kuvvet bulunan dairelerde ve bu 

Trafnonun uzaktan bir -rlJna,a aıt. Ataçtan yapılmış gönder (direk) ler kuvvetlerin bulunduk.lan kankollarda 
Tramon 22 8on 7e,rln Her üç su yolu şehir dahilinde mevcut D Q ;4 U kendi renginde cilalı veya kendi ren- tören ordu kuvvetlerinde tatbik edilen 

eski kanalizUyon ile ekseriya kontak \:1 ginde veya beyaz veya cevizi boyalı, usuller dairesinde yapılır. 
Trabzonun • timdiye kadar ~ekte yakmakta ve fehre rfnneden evvel d~ Abone ta....!~esı· madenden yapılmış gönder (direk)ler ise C - Emrinde üqiformalı kuvvet 

ve kallamlmakta olan eaulı teb- bir çok suretlerle kirlenmektedirler. Bu Tll1 ataç rengine boyanmış veya galvanize bulunmayan resmi dairelerle kOy ko-
rift Cfnl!aa·~e ~- ııthı malllerinden sula dan ba k Be , th ili . d Seneliği : 12 Ura v yahut bronz olacakbr. naklannda muhtelif müesseselerle milli 
Çlkan Kfta4fı, Zilmera (Memll<>tluJ su- . çaka~ birçcl akaJ~1.:ı:ieJt m~e:b:tlarl: Altı aylığı : 7 • Gönderin (Direğin) üst ucuna tespit teşekküllerde ve yabancı memleketlerde 
lattyle ~mon • ~nun IOIUIDUI 16 c:1 Ayafilboyu namı verilen ve mecrası Oç aylığı : 4 • edilmiş ve içinde salvosunun (ipinin) ~lunan resmi ve mlllt binalarımızda 
kilıametrelinden bir bJnt ve eski tesvi· mezarlık albndan geçen diter bir ıu ile Bir aylığı : t,50 • geçmesine mahsus makara tertibatı bu- t«?ren bayrak çekmete memur edilen 
~ m yolu ile ahnan oldukçA büyük lskenderpqa suyu ve Kındinar yeni· ECNEBi MEMLEKETLER iÇiN lunan yassı ve mü~vver gönderin ka· kımse~in başı aç~k. oldufu halde f6i-
bit kmm Detlrmendere suyundan iba- cuma, Tekfurbayır ve kıf)alar aemlterinde Seneliği : 24 Llra lınlıtı ile mütenasip bir tepelik vardır. der (direk) in dibinde mevki alarak, 
reitir4'.n.ad suyu tehrln Akçaabat tara· ufaktefek tektük menba çetme ve ku- Altı aylığı : 14 • Madde 15 - . Türk bayrağı yahmz ba>;atı. çe~mesi. ha~inde, . ~Belikten 
.... _ ... _ TÖ-- kLük lilstleslnin ete- yulara tesadüf edilmektedir. Bunlar da iLAN TARlrEsl bu iş için hususi surette yapılmış gön- son a,l bındtril~ hali1 nde, lindiırllmedd! 
......,. ·y-ı·· ...., bak . l . ok 8 ncl sayıfada s tl l "~ Kuru d (di k) T ·1· B bari . d evve ayratı l1Qim.•ma11 ·SUltlill!~~ tla.ıdea çıkar mlkdarca fazla ve demir teno ojı n tal nazarından lçilmate an m ~ Ş er re e çeKı ır. unun cın e Okullard C fıkr içinde tehrin Kavak.meydann:a salih addedilememektedirler. Yapslan 7 • • • 50 • başka suretlerle çekmek yasakbr. . a; um~ 
kadar olan lulmını sulayan bu .au, için- muayenelerde teblrde en çok içilen Zül- g • : • 

1
zg • Madde 7 - Bayrak umumiyetle ma- tu şekilde, bayratm 

den pçtili teıtün tarlalarının sablplerı mera suyunun mikyuı muı 17-21, • • • • halli vaktile sabah saat sekizde çekilir talebenin okukfa 
............, ....._ fu1a JDlkdanla ılrul IJetlnııeııdere yer llstil ıiulannm illik ~ : • : ~ : ve gurup imnda indirilir. Ancak ulusal ~n ~ 
~ istimal edilmekte ve tehre pek u yu~ı 5-6 arasında tehalGf ebnek- 2 • • 250 ,. bayr.anl, srenel tatil ve .h'1ta tatili gün- len J:: H1 
Wt mikdan ahnabilmektddir. tedir. ı : . . 400 • erinde bayrak, bayram veya tatilin baş- yapı D • o.-! 

Kireçbane tepesinin etetinden çıkan l,te uırlardanberi Trabzon halkının flAn verecek kimseler DOOU Gaze- l.ıdıtı saatte çekilir ve devam ettitf t "~..... .,..,, r• 11a,... Mhlpleri ve rerek Belediye içtitf su yukarda taflilen zikredilen bu test İdare M:OdtırltıtGne maracaat etme- müddetçe çekili kaldıktan sonra bayram 
0 

• 

.....,... .. oldukça blyGk ralerller a- sulardan ibarettir. 15 kilometredeki 7.af- ıtdlrler. DeYuılı UAnlar için busıılt ve9a tatili!' . ~~teceti günün gurubu .-c••• nretlyle toplanan Ztllmera 18 anosun alb muhteltf çctmeainden at tarife tatb tk edlllr. zamanında ındınlır. .-

..._ 111111_. ft laemln bcr yerinde üstünde flçalarla .nakledilen ve l'finde Kırmmll tıanlard.a tarife bir mlsll Madde 8 - Bayraklar her tararıa.!lfalf!:~ 
k8llM beton ~ allal'la fehr• kadar 60-70 "P .bdar I'~ firen 1U her fazlaslle alınır. lgl lıldllecek seda çıkaran bir vll8lta ç 
... ta Ye .... a..Jn orta k18111U11 ve bu nekadar temiz ve mikyuımua bazıla- uega giJrlJlebilecek bir i1Bretls agm ağır a 

,.... • 1 k&-~. nndan ancak 2 ise de (ı.lamotlu çeş- ı umanda çekilecek ue lndirileCflktir. ~ Bayrldt çekilmeden 
...,.. bir P da evlen su.ama;wuı~. meli) kemiyet noktalnazanndan 30000 19 3 7 Ba vaaıta ue lıaret: Mahallt ha- evvel v.c., ~ '1lcllrildikten sonra m&bluJI 
D•raimderellnden ~nan Ye lüç bir nüfusla ıehlrde 60-70 fıçı iyi bi; ıu kılmJtçe tayin ue yeri teşpit edilerek bir hürmetle getirilip gôttlriilecektlr .. 8i 
..._e f&meyen taksim 111 de~a kıymet ifade etmemektedir. Bu sebeple r7'\ f?: . . ( llAn edilecektir. sırada hayratı yere -atmak, ıtlrfildemtHc, 
kadar relen çamurlu dere SUJU da teh· bütün mekteplerde, ille, kız orta, ilk '-J LJO ~oirni. Madde 9 _ Ulusal bayram aenel mü~~betsiz vaziyetlerde tutmak Cilz 
rll 8fata yullıan (0 ,.ımından afatı mektep çocııklan, fabrika ve müessese- A . . - ' 6 detildır • 
.ola.a kaunlanm lıkef!derpaşa, iskele, Jerde ifçll« tellÜl.ik için dahi kullanıl- 1. KAN u N tati~ ve hıfta tatllı gunlerinde bayrak Madde 28 - Bayrak YlaTIK, S(). 
ç...., x-kaya. Ortahilara kadar muı em olmayan JletinDenclere auyu· çekilecek yeri~ qatı~a yazılıdır: . KOK, DELiK, KIRU, SOLUK VE BU-
_.n ..... • kalabalık bir kısmını nu bilmecburiye içmektedir. R~sınt ~aıre!e! (Köy kanaldan dahil), RUŞUK bir halde kalı..ılamaz. 
............ Aziz Büyütümü Sevgili Atatilrkü- ~ustakil böluk ve daha yuukan ... 
~ • Z6lawra sulan yapr- müziln Trabr.onu flreflendirdikleri an- 1 asken karargihlar, işte 45 maddeyi ihtiva eden Tork 

M 1a111anluda berra1' f6ıiinCirlene de tarda ~ Jıumrlanna an.edilen bu Polis, jandarma, hudut, hudut kapı. hayratı oiıamnamealaden bilmete va 
,.vr nOktaillazai'den temilliklerf ve keyfiyetle derbal allk..,. olarak Trab- ve muhafız ka~akollan, • • tatbika mecbur oldutwnuz 13 ınadd~ 
:Mles halde oldaldan hakk1'da kaU JOl\GD bG en btıY6k ve lcil derdinin Resmi _ muessese~erle faaliy~denne bilmemek, tatbik ebnemek ..;tidnd8n 
Mildba verilemez ve ba 1U1arJ9tmurun hemen ilalelli esbabım emir ve irade devle~çe m~e edilllllş olan muessese rece, ründib bayraklanmm direkterde 

bala . bu utlardır B _,, bu -k k bu ÇARŞAMBA ve milll teşekkuller. 1 k lmak ı:.· 1 oldlıta mevsimlerde men nndakı yurm • .u• .. n yu se • Madde ıo - Matua, dilkkln, !l'1 ~ • a ta, ,.e..,lp1e çekilmekte, 
•~..._ ye ,IDIDtakalmnm kurulujıılldan fola yrutun ÇQk az bir zamanda bqanlan mesken ve bunlara benzer diğer husust mdirilmekte, alac8h af!e~le~ kullnıl• 

duda uabrlar bayırlı nef.cele i kal'fllında• biitün mem- Hlcrt yıl. ıs5' • • Rumt • U&J • _ makta ve bu surede ıyı bir ..._. 
~ • ıuyu ekserJ bulanık leket bqtanbqa büywtler büyütü Ramazan: 2'7 ı. Kanun : ı ye~le· ulusal bayram.~ ıenel tatil run- arzetmemekıe:t;r. Bu, baynta ve...._ 
daUaa lçt~ecek v~ hatta ev ille Atatürk'e minnettar ve sevinç içlncfe- lennde bayrak çekebilırler. hürmetsizliktir. Bu~ blJiN• 

temlzllk bmP.lslannda kullanıla· dirler. Kızılaya yardım et ... ki kanun müsaade eder mi? 
bdar mllnophı ve kirlidir. ( Alttarafı 7 inci &1 ı/ada Ulusal bayram, genel tatil, hafta tatili J/. (J'/JNJKXllJll - --=-1 ı Yüzbaşımın elini hararetle 111kUm: 1 dan evet takip edilmediğinize emin ol- edilmlftl. Bu fUbe de ~ı V 

Umumi harpte casusluk: Tefı·lka 'o. 3 - Beni nereye göndereceksiniz? manız lazımdır. - idaresine verlh:ldftl. SeO .._._ 
, , , , _ - Hangi mmtakaya? YDzbaşı gOlumsedi : çıkmıı olan ba zabitin mevtllne Welnen 

- Berllne de gidebilecek miyim ? nılkdannı bildiriniz. Bu parayı bizzat MoteVazl oldutu t*llır: an B 3 S 1 
-Holanday a,lsvlçreye, Almanyaya.. - Para J.azım olursa, masraflmzm batan sımt a$adqlan a ~epWfdf, 

D - Tabit. size veririm. Haydi bakalım, tellin açık ve enerJlkti. 

ır 1 Julyananın hayali gözlerimin önün- olsun Braun 1 Valderek b4ıtt p 
Çeolrtn: 1\luammer Alat':_ı den geçti. Askeı1 bir seıam ~rdlm ve arka· du. fstibbaralifleıi ilıg e kadar olu-
-------- Yüzbaşım devam etti: daşlara veda etmek lçın bnroya don- runa birakılmqtı. Halbuki Almany*da 

Yuan: Fı anelı caroo 

11 iki t f lk h ·· ı"' f İlk ·r OD o gQ tın . i erede bula dtım. Cepheye gidlflm arkadqlanmın aynı servta muharebeden daha ooı 
k e l anın U asası V8Zl em catı;;. bll~ellyt~. ~u~~.r~akt ~ hlo birini hayrete dllştırmedi. Zaten enel munt.zam ti1t lilrette ilDYordu. 
/VUlıelm Mtaıın bir Pl'IMız ha- 80 İkfnal KAnun .1915 te ikinci IU• birahanesini biliyor musunuz? Orada şu~ reislerinden bazılan da yerlerinde Valderek 'OD sekiz ayda~ d~yl 
batl.n N bir Rol•nd•lı anadan beye verildim. Ha11ran 1918 sonuna herkesin okuyablleceti bir mnstemleke detildl. - mun~ bir bale .&etlrd!· ~ ondın 
.,,,._,,.,tÇoodld.,,,,..nberl /rom- kadar bu fUbede alelade bit nezaret kitabı var Bu kitap herkesin emrine V erdOn muharebesi flddetle devam sonra Fransız ll6&bkiit J*"risl -dftaina 

"' lıı•ı Julpdgı MJmdtedlr. memlll'1j hayab ıllrdnm. Nlbaret aldı- amadedir • lc;inde o le satırlar oku • · ediyordu. F.adaıi, hurdan zabitler kl ile mücadele eddblİecet ·~~
AllUI Mllm d<Jfellne da,am:. ol- tam bir emirde Harleme rlde.rek; orada bilirsiniz: •MllJilı ' toka Kamrun:an alınıyor, cepheye gGnderillyordu. Ben de :1e geı-•-tt Valr.+ ··- _ ... ~~ 
butD telgrafla Belgr~tt•n çadırıgor. 8flklr bir tekilde eskisi gtbi tekrar ·. m m1Ublm rtıtbeslne terfi edlldltlm için, llllU9 • ·~" .,.... ~~ 
.,. .,,. *lorlnt MJfltlll're'ı 61/lgor. fabrikamın başına mekllatm bUdJri· avdet e.ttitinl dördtınoll alay arkadt ı· cepheye gOruferllmeklitf.mden daha ta- ortasında on ~ ar illi~ va· 
hbl JUlgtna oratü delildir. Uyoıdu. g99 lanna bildirir. Oo ay Parlste kalacakbr. bU bir şey olll!Jludı. kitlerin kaybedll•ıı olmuumı ••U,,.ı 
SılMat Ilı birlllıtı JHrUnagltmlplr. Yeni eeflm bana hülUatan fUlllan ~resi: •Bulvar N~onal. 2, yahutta Bulgarca f>llöitl iç • ıazam olar her halde Valderek'W ~---
l!11U111tl Hup dflOUI «llgnr. Vil~ töylemlştl: • Zabit veklll Karder en ucuz diye ihtiyatta arkadqlardan Btlroda çalıprken, iki ttrclme va-
WllN dı bir ..ı.n falırllM Mgı- - Slı dGrt dil blllyorsunuz. Dtlf- leı1nl tedarik ede · • Adiesl illan biri: arasında .Julyuanm baJd gGlde ...... 
tlı fellllfll'. O ta ,,.,_. Aıla11na man memleketlerini iyi tamı~ yer.. - Yoluna lswı, dedi, para ile OnQnde canlanırdı. Onun o daklEa ._.. 
tltlhMi eıllgor. Ktndlal litrihlellf ~unuz ve oralarda ttcaı1 mOnuebet- - Anl~n- y(lzbqım. öeğll, sıra ile t qnde ne ya~ d9f0ua.d0•.- lada 
ll•ıtlar bildi~ flln ı.tt•&uet •r- lerlnil yar. Onun ~in davamııa taydah -sı.tn defsmlnizmGlAzbn 8. Barrlyer tlS Mayıs 1915 tarihli Uk bir emirle gOnderdlli mektupta anemin 6111Dltme 
eı.lne .,rılıgol'.} surette hizmet edebJlininll. olacak. 8u ismi sakı~ unutmayan•. Siz de staJlyer tere nlanlan bir ooktonna taziye etmekten bafka *7 flJf 1...-

Acheli bakar bakmıı balblm Şube reial elini uutb ve dedi ki : moatemleke kitabına bu isimle adresi- yol roronmOş, unlann her blrl biter llllfb· Bu mektubandaa da ihtiyar bir 
ballı kıllı 08~ bllfladı. - Buradan gltmelden evvel, ei:ı:e nlıl 1aıarsınız. O gtın, u geo ertesi vazife alprak çıkıp gltmifl.,rdi. Bu s. kadının .ölflmQnln ı.endi8W pelJ. o a.. 

ldl1ananı1 Jbltfthl tanımı,ıtm. Genç şubemlle menıup gizli memurlanmızın gGn adresinize relirlm. Şayet mtıcblr bepten servlelerl yeni bqtan tanzim mtıteheyylç etmedllfnl• Jds•tr 
ktl blba bet ... htı dlleyor, ya unut· lllmlerl blldlrllecekttr. Bu surelle onu- sebeplerden dolşyı 1eteAte2BeD1• sil biz- etmek mecburiyeti llasıl olmuttu. Har

tlfll •etahut kulen Berllndekl n da lıio belll etmeden tar81811t albnda I zat akfam dokuzdan sonra, sivil olarh biye Nllllllllll kararlle betlnci tube adı 
.-.... ını )lldirmtrordu, bulundvabiltrslrafz. Kabul ma ? benim evime pllrsinll. Kapımı çalmu• albnda 79iı1 bir IBUbbarat bOrosu t91kll 

/Arı.. w 
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~~f b~~niy~u s~~! rmm-Tü7kHc:~~~= .. ··ı 
l!!!!!!!!!!!t 1 Birinl'i l{Anun 1937 

s. o. u ~-P. 
BÜYÜK PİYANGOSU 

kavuşuyor . 
(Üstyanz 6 mcı sayıfada) Erzurumlular Bayburdu 

3-1 mağlUp ettiler 1 
Atatürkün iradelerini müteakıp hü

kumetçe hemen gönderilen ve Trabzonun 

1 
sulan üzerinde vakıfane incelemeler ya
pan Nafia Vekaletinin kıymetli Sular 
Umum MüdUrü Bay Salahattin ve refa

~ 24 ÜNCÜ TERTİP BAŞLAMIŞTIR ~ 
İkinei k•·ı:;ldo ·ı 1 Biı•inPikılıum J!l:l'i tletUr 

Büyük ikraıniye: 40,000 Liradır. Son derece samimi bir hava içinde 
ve centilmence yapılan bu 

maç zevkle seyredildi 

katin '1 eki yerli ve ecnebi ınCHehassıs 

arkadaşları müttefikan Değirmenderenin 
tahtelarz bol menba suyunun Trabzon 
için saniyede kırk litre verebilecek kud· 
rette ve şürbe salih görerek şayanı tercih 
bulmuşlardır. 

Bu suyun hikeıni ve kimyevi tahlil-
Epey za.mandanberi beklenilen Bay- , dılar ve oyun bu suretle çok temiz bir şe- leri Ankarada yapılarak içilmeye salih 

burd futbolcuları geçen cuma günü şeh- kilde nihayetlendi. olduğu anlaşılmıştır. 518,403 liraya mal 

Bundan başka: fö.000, 12.000, 10.000 liralık bQyl\k ikrımıiyelerle 

1 
(10.000 ve 20.000) liralık iki adet nıl\ktlfııt vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden hu piyangoya iştirak PJ. 

edin iz. ~ 
~~mmmmmm••m~mm.mJJ 

rimize gelerek Halkevine misafir edllni- lj Bir Yunan takııııının olacağı anlaş ılan bu temiz mikropsuz 
ler. Bu maç için iJlr a.ydanberi muntaza- İ ·r bol içme suyunun en küçük noktasına 
man çalışan El""wrum sporcuları oldukçn Stanbu}da İk maçı kadar çizilmiş, yapılmış, başarılmış pro· 
kuvvetli ve muhtelit bir takımla pazar f::;tanbul, 30 [Hususi mulıabiı'imiz- ieleri, fenni şartnameleri Nafia Vekale- ~····························· 
gUnkü maça çıktılar. Buna mukabil saha- ı den] - Buraya gelmiş olan Yunanis· tinden Trabzon valiliğine gönderilmiştir_ 
sızlık yüzünden muntazam çalışamıyan tanın Eııosis takımı Güneş takımile Bizzat Mühendis Valter tarafından 
Bayburdlular da Halkevl tal:ımı şeklinde yaptığı maçta 2 -1 yenildi. Aynı takım büyük bir muvaffakıyetle ikmal edilen 
idiler. Misafirlerimiz şehrimizde kaldıkla- j Fenerbahçe ile yaptığı diğer bir maç- bu müfredat: 1- Trabzon şehri içme 

I • i ELBİSE ve K.UMAŞ i 
1 MERAKLILARINA MÜJDE 1 
•. T k. · · · · Ş k bu·· yu··k •. 

rı müddet zarfında gerek halk, gerek ida- ta du 3-2 galip geldi suyuna ait mukavelename, 2- Su işleri 

re adamları ve gerekse sporcu kardeşle- fenni şartnamesi, 3- Trabzon şehri içme 
rlnden gördükleri iyi k:ıbul ve teveccüh- İki ilkokul suyuna a it vahit fiyat listesi, 4- Ba-
ten son derece mutehassis olmuşlardır. ! Ol K . . . yındırlık işleri genel şartnamesi, 5-
Bilhassa maç esnasında halkın .gösterdiği . tunun osur nahıyesı merkuzıle Trabzon içme suyunun kapalı zarf usu-
sportınenlik terbiyesi cidden but ün bölge- j Ôrti~l~ ~ö~ünde ye~iden be~er sınıf!~ . ~e usuliyle eksiltme şarlnamesi, 6- Trab
lere numune olacak blr seviyede idi. Maç sıhhı ıkı ılkokul bmasınm ınşa~ı bılı~l- zon şehrinin içme su tesisatına ail birinci 
müddetince ufak bir münakaşa olmadığı 1ı ıKnek ükzeredıF· r. . BNu h~kullMa~~nd .. ı?,şaTsınr·ka keşif hulasası , 7- Trabzon şehrinin isale 

'bl ı f l ı ayına am evzı, a ıye u uru ev 1 ve tevzi edilecek içme suyuna aı·t hu· gı , .sayı mıyncak kadar da az avu o - h lk b'" .. k d 
muştur. Buna mukabil her iki takım çok ve .a 

1
' d" uyu gayret ve yar ım gös susi fenni şartnamesi, 8- Çelik borular 

canlı ve güzel oynamıştır. 1 terınış er ır. ok hakkında talimatname ile Trabzon içme 
Maçtan sonra Bayburdlı sporcuları Odun Y suyu makinist evi planı, Trabzon içme 

şerefine Halkevlnde, Halkevi tarafından Ollunun henüz yakacak ihtiyacı te- suyu kuyu planı, isale borusu planı, 
bir çny verilmiş ve çayda Halkevinin ar 

1
· min edilemediği için, halk çok sabırsız- vasat ve alacak mıntakalara ait şebeke 

Ank >ı.n mensup müzik ve bando çalnuştır. lanmaktadır. Havalar soğuduğundan ço- planları, esas hatların uzunluğ'u, umaıni 
lar gel ş :r.uln.r salı günU sabahleyin git- cuklar arasında hastalıklar görünmeğe plan, 1000, 500, 320, 170 metremikaplık 

hırilt- .orndnn c 'k ı • .1 başlamıştır. Bütün Oltulular bu ihtiyacın olmak üzere sekiz kıta hazine planlan ki 
tı P\ ' lk\ memi , d 9 biran evvel teminini özleyorlar. 16 resmi ihtiva e tmektedir. 

"kıyo ' ı:;tıynca ., a.vnan l · Şu halde bugünlerde beklenen em· 
rtlC'r iç • ıh ı 1 :rhk 'iaİ}ı: t.'\ 

ı , ba~aşması ay- Yeni tayin ve nakiller rin vurudunda münakasaya çıkarııacak 
" Iran - I\. · olan Trabzon su işine ait inşaatın Martta 

naınıaıı ~len &.~ uğundan Erzurum h:lkim muavinliğine bu sene başlaması ve yazda Trabzonun lemiz 
4 C '· ıuahc>t ~Jl ı.vnp \fecan u- mezunlarından Nebil, Pasinler sulh ha.- bol k . ' 

• ı dırı 1 .a ••• -;ır ~ rr· lız rüz~ . . suya avuşması tahakkuk etmış 
, ~~ .,nr ""n e kimliğine de Kemal Fıkret tayın edllmiş- demektı"r T b B 1 d" R · · ... 1rv,l1.. ·ıb· :crı, üç . ra zon e e ıye eısı 

Alın • ~ı,ıı l'fı11ı • ı._ı1erdir. D CbMAL 
• 11 ~nyed .... r- ıı il f . Karayazı malmüdürlüğüne eski Van r. ... 

~ Unvnd.ı <•mr --~ =.. · ş r Göktü k t · ır.. k kt .n· en ı işletmesi ıırnhaslbı ere r ayın .,c ÇO U. Heıw maçın 

' ırevnakını artırdı. tayin olunmuştur. MAHKE~JELERDE 
Oyuncular kol kola sahaya çıktılar. 

Bölgen1n yeni futbol ajanı kısa bir nutuk 
söyledi ve para atılarak kaleler intihap 

~ıı;;;+#kt:ı~~kt=I"" : Alacağını bıçakla tahsile 

-olundu. 
K A N Z U K ' ka!kan çocuk · 

Erzurumlular rtizgarın altına düş-
üşlerdi. oyunun hemen ilk yirmi daki

kası Bayburdun sıkı tazyıki altında geçti 
Fakat gol olmadı. Yirmi beşinci dakikada 
oyun yavaş yavaş mtisavi bir şekle girdi. 
Erzurum snntref.orunun ani olarak solo. 

verdiği topu soln.çık Hulüsi sıkı bir vu
ruşla gole çevirdi. 

ikinci devre 
İkinci devrede rüzgar tamamen din

mişti. Bayburd müdafaasında oynıyan 

seydi merkez muhacime geçmişti. Merkez 

Saç boyaları 
JUVANTİN 
KUMRAL - SİY AH 

Tor ve yıkanmakla kat'iyyen çık-

ınuz,:tul.Jii , renk veren .,tanınmış 

yegll.ne sıhlıt saç boyalarıdır. 

muhacim Reşadın bir ara pası Şemsinin ix niı...iz l{AXZl'J{ ECZ ı\XESİ 
ayağile gole çevrildi. Biraz sonra da Hu-
lusi Uçilncil golU yaptı. BEYOÖLU - İSTANBUL 

Nihayet ~ok güzel oynıyan Bayburd 
förler! de seydlnln ayağilc bir gol kazan- ~~~~·!~~~~J! 

Yüzde 7 faizli yeni Sivas
Erzurum tahvilleri 
satılığa çıkarıldı 

Ziraat Bankasından: 
Yüzde 7 faizli Sivas - Erzurum tahvillerinin dördüncü serisi bankamız kişe· 

lerind~ satılmağ"a başlanmıştır. 

Satış müddeti 5/12/937 akşamına kadardır. 20 liralık tahvil peşin para ile 
19 liraya satılacaktır. 5 lirası peşin verildiği takdirde, bankamız memurlara 
tasarruf imkanım teminen cüz'i bir faizle ve üç taksitle ödemek şartiyle mute· 
baki 14 lirayı avans olarak verecektir. 

Gürcükapısında İbrahimin kahve
sinde otururken bir alacak yüzünden kav
ga çıkrıp kahveci İbrhimi bı-;akla yarala
maktan suçlu Recep ismindeki çocuğun 
muhakemesine nöbetçi cürmü meşhud 
mahkemesi olan sulh cezada bakıldı. 

Mahkemeye evvela. davacı İbrahim, arka
dan da suçlu Recep getirildi. mı.kim her 
ikisinin de hüviyetini tesbit ettikten son
ra. İbrahimin kat'i rporu okundu. Rapor
da davacının yarasının bir haftn işine 

engel olacak şekilde tedaviye muhtaç ol
duğu yazılıyordu. Okunan rapora suçlu 
ve davacı itiraz etmediler. Recep suçunu 
itiraf ettiğinden hakim Recebe bir ay 
hapis cezası verdi ve yaralama aleti bı
çak olduğu için cezasını altıda bir artı
rarak 35 gün müddetle hapsine, yalnız 

yaşı küçük olduğundan bunu da nazarı 
itibara alarak cezasını on beş <güne indir
di ve suçlu yaşı küçük olduğu için tevkif 
edilmedi. , f 

l{omiseri tehdit edenler 
ınahkfım oldular 

Gölbaşı polis karakolu üçüncü komi- ' 
serine hakaret etmekten suçlu Salim, 
Ahmet, Cemal, Recep, Mümtaz cürmü 
meşhut mahkmesine getirilCller ve sulh 
ceza hakimi şahid ve davacı ile suçluların 
ifadelerine göre, h~disenin tahkir değil, 

Adi tehdit mahiyetinde olduğuna kanaat 
getirerek davalarına baktı ve suç sabit 
olduğundan Salim, Ahmet, Cemal, Recep 
3er gün hapse mahkfim edildiler. Mümtaz 
bu hadisede suçu görülmediğinden beraat 
etti. Diğerlerinin de sabıkaları olmadığı 
için cezaları tecil olundu 

- - --

ür ıyenın en ıyı ış yapan ar ın en 
1 terzihane ve kumaş mağazası 1 

i BEVOGLU · ı 
• • ı Terzihanesi 1 • • 1 Şükrü ve Ömer Arı kardeşler · 1 
• • • Tuhafiyecinin, Bezzazın, Hırdavatçının ~kumaş satması • 
• Bakkalın saat satmasına benzer. • 

• • • lngilterede ve italyada meşhur kumaş mensucat fabrikalarının • 
• desen miitehassısı terzilerdir. • • • • Terzih~nemiz her zaman olduğu gibi bu sene de fevkalade • = fedakarlıklarla modern desen ve çeşit BAY AN ve BAY = 
1 Kostümlük, Mantoluk ve Paltoluk kumaşlarını 1 
• şapka ve yaka kürklerini yüksek tak'!irlerinize aı zediyor. • • • • Şık olabilmek bu terzihanenin kumaşına, zarif • 
1 olabilmek ise yüksek san'atına bağlıdır. 1 
\ I -•....•••..••••••••••••••••• ~ 

YOLCULARA 

Harita çantal arı, lüks evrak çantaları, bavullar, valizler, 
her nevi levazımı saferiy~. · ·. 

gardropla 

Av tüfeklerinin envaı ve av levazımı , termoslar, ve dürbinler 

ooGu BÖLGESİNİN 
Her tarafına her türlü sipariş kabııl edilir. 

Adres: Barut İnhisarı 

IIÜSEYİN HlLMi 

Teşekkür 

'Jlraluon Baş S:tlıcılığı 11/a!i.nası 

ÖZ SEZERLİ KARDEŞLER 
Telgraf adresi: 

dana çıkaran Ovacık nahiyesi j andarma 
karakol kumandanı gedikli Kadir çavu.\jCt 

Ovacık nahiyesine ba~lı olan köyler- alenen teşek~ürü vazife ve vecibeden bi-
de meramızdan hayvanlarımızı çalanları liriz. ~ . 
ve bunlara yardım edenleri Cumhuriyet Erwrumurı merkeze b11fflı Konkll 
idaresine has bir tak ip ve bilgi ile mey- Attar Fevzi YazıcıotJlu 

G ü bi~ed~f~IZ o A N T o s H A s A N o i .S· M A c ·u N_ · 
ile dişlerinizi temizlerseniz, ömrünüz müddetince dişleriniz sağlam ve inci gibi pa· tak v 

beyaz kallr. Dişleriniz çürümez, diş etleriniz kanamaz~ . 

' 

Tüp 7, 5, dört misli 12 1~, en büyük .20 kuruştur 
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1 Kendilerini ~ütün DOGU ya tanıtmak ve mallarının sürümünü 
1 bütün DO G Uda arttırmak istiyen firmalar, ticarethaneler 

ve müesseseler ilanlarını behemehal 

Gazetesine vermek sureti le bu maksadı temin edebilirler. 

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

1 REKL-AM YAPMAYAN MALiNi SATAM~7' 
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KUMBARA 
1e 10 

Verir 
Kumbarası olan hic bir 

' zaman darlık yüzü 
,, 

gormez 

ZİRAAT BANKASI 

ı,85711 

rr~~~~ Mikroskop gösteriyor.,~ ~:~s 1 t.. •.8025 . 

~~ . S A İ T S 1' ·N .. 1n1 ... 

t KUMAŞLARI HALİS YÜNDÜR 
• •• t. Çocuklara: 
iz 
>} 
>!· • ;;· 

Çorap, Örıne elbise, Kasket, Kar Başlığı, Mendil; Saire 

Bayanlara: 
(} Fantazi kazaklar, Kilot, Çaınaşır, Dantel nıendil, Robluk, Mantoluk, Sabahlıklar. 
\ 

;<. Bay 1 ara: 
·ş Meşhur Çift Ars!an Selilnik takımları, Yaka, Kra\'at, Gömlek, Paltoluk, 
.~ Piraınit nıendil, Esans ve Saire. "i 

-~ .. • TUHAFİYE, KUMAŞ, MANİFATURA ÇEŞİTLERİMİZİ ACELE GÖRÜNÜZ.. ~ 
Kumbaralarından bir tane ahnız ;, 

1 

Çocuğunuza tediye edeceğiniz bir kumbara ile oun hew tasarrufr 
alışt.rmış, hem de istikbalini şimdiden düşünmesine 

yardım etmiş olursunuz SAİT SAN Garanti Çoraplarını Tercih Ediniz. 
•• - ı - - - - - -- - - - ;~ . SAIT SAN ~ 
..!:..~~~~~-!....~~~~~~ } . ~ 

( Kumbara istikbal binasının ~~ ~~~,~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~J 
~ temel d;reğldir ).\ cuııııauı·ıy .. ı <·aıtc1 .. ~ııu1t· • • • 

•••• • ••• • • • • • VE BEL GEVŞEKLİGİNE KARŞI • . . .. 
~ zaman daı·:ık çekmezler } loru Ulb:nlle tnıuıımış olun i Ho.rmobin 1 
~~ 1 = Ban lk. §\ ~ o ~ Sakarya oteli i . 1'abletlerl, Her eczonede arayınız, (Posta kutıtsu) 1255 Hotmobln 1 
~ ~ >;- Brzurumn gelen •lli••Iİ••• GALATA ls·rANBtlL •••••••• 

Kun1barn ~ahiplerine her sene muhlellf ~ yo~cuların isti11ahat -
.\. Umum neşriyatı idare edeh: Yatı işlet 

f)ara mükafatı dağıtınakta( İ ·, 'r etlebileCel\:leri Snhlp Ye llaşıuuUatrlrl ~ :Müdürd: Btllındır DÜJ.;OER 
~ · ;:J b' k }d • flihnı H.\B X --~~~;~~~""~ ... ~ ·fri!'--'~~....,.~~- ırici ote ır Basıldıttı ·er: ,DOÖU Pasımevi 


