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Erzurum Gölhn~ı Uo{in İdnrehAnt>sl 

Pazartesiden maada her gnn çıkar 

Sayısı her 'YCr<lc 5 kuruştur . . .._. 

Birinci Kanun 1937 
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j Basılmayan yazılar geri verilmez 
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Suriye ile Yeni Müzakere Başlıyor 
ltalyanın 
Cenevrede 
bıraktığı boşluk 

Fransız Askeri Heyeti dün 

• 
ı talyanın Cemiyeti Akvamdan çekil-

mesi hAdtsest, arsıulusal meha!ilde 
tliyUk alAka ve ehemmiyetle karşılanmış
tır, bunu ajans telgraflarının telA.şlı ifa
cıeıerinden anlıyoruz. İtalya Uluslar Ku
rumu mukarreratı hilUına Rçtığı Habeş 
!1arblnln doğurduğu emrtvakUer sllsllesı
ni takip edip gidiyor. Bundan bir mtid
det evvel Negüs'ün mümessillerinin Ce
nıtyetl Akvam müzakerelerine iştirakleri 
mevzuu bahsoldutu sıralarda, İtalyanın 
bu hddlseye itiraz ettiğini, Habeş delege
lerinin bir devlet mUmesslll sıfatlle mec
lise kabul edilmelerin! muteakip, Italya
nın da Uluslar Kurumundan 1llen çekll
di~lnl hatırlıjl)ı uı. 

Suriyeye hareket etti 
Suriye Başvekili bugün Ankarada başla 
nacak olan müzakerelerin iyi bir neticeye 
bağlanacağı ümidinde olduğunu söyledi 

.r\.'lkarn 21 (Husust Muhabirimlzden)
Genelkurmayla müzakerelerini blt.lrmiş 
olan Fransız Şark orduları kumandanı 

~neral Hutzlngerln riyasetindeki heyet 
bugün Toros ekspreslle Surlyeye hareket 

ceye bağlanacağı ümidinde olduğunu söy
lemiştir. 

etti ve merasimle teşyi edildi. 
Mihmandarlar hududa kadar heyete 

ı efakat edeceklerdir. 
Suriye Başvekilinin beyanatı 

Cemil Mürdüm burada müzeleri ve 
camtlerl gezdi. Vali Muhittin Üstündağ 
tarafından şerefine bir ziyafet verlldt 

Suriyeyi parçalamak istiyorlar 
İstanbul 21 (Husust Muhabirlmizden) 

Hataydakl Fransız mtistemlekecileri faa
liyetlerini büsbütün artırmış bulunmak
tudırlar. Bunlar halayda akalllyetıerl 
Tilrkler aleyhine tahrik ederken, Suriye
de de bir katolik siyaseti taklp ederek, Ce
zireyi surlyeden ayırmak gayesini istih
daf etmektedirler. 

O zamandanberl Italya devleti ile 
Cemiyeti Akvam arasında mesni birliği 
olmamakla beraber, Bay Musolinlnin, bir 
gün gelip resmi bağları da koparacağı 
tahmin edilmiyor, buhranlı, zamanların 

geçmesi beklenlllyor, ve herşeye rağmen 
Italyanın Cemiyeti Akvam siyasetine mu
nrız bir siyaset takip etmemesi için lftzım 

Istanbul 21 (Husust Muhabirlmizden)
Şehrlmlzde bulunan Suriye Başvekili Ce
mil Mürdüm gazetecilere vaki olan beya
natında; çarşamba gUnU Ankarada baş
lanacak olnn mUzakerelerio iyi bir neti-

~----------------~----~-

len mUzakereler hazırlanıyordu. 

• rı Cemiyeti Akvam çok zayıf-
-.~:;;;,."'~ ve Japonyanın, Millet-

1 k ıstemtyerek hare-
~ıarı, ve dünya-

• - · "' blri olan 
do~ l 0 n ınUm-
~ t istemesl 

Otobüs kavgası 
davam ediyor 

Avukat Yusuf Kenan dişçi 
Avni Bayer'in vekaletini 

kabul etrnedi 
_,.t..r..ıı..!.l' • 

, 'llahl· lstaıılıul 21 ( Husuşi ) - .. 'l'nıı ,. 
~~;ıs \h lrnş maharrirl ile Belediye urusmda çı· 

,,~ 
1 

• ~,,c:. • vıı~,;"' t-kan otoblls ruh aU~·esi meselesi etrafında 
rln& Mndn ~':': =mt...... '· - dedi kodiler devnm etmektedir. Ahm~t 
aranmıyor dAMldl 0 ~ombtkomblı'lef.ıOnı lar ı-:mın Y"hnan'a bin lira komisyon ver-

'"&• . • nezon arın lf- . . . . . 
hır hale gelmesini müteakip dünyadaki zıt dığlnı iddia eden Dışcı Avnı Bayer 
nıenfaaUerin biraz daha t.ellf edllebUece- Avukat Yusuf Kenan'a vekalet vsrınlş· 
ğı tahmin edlllyordu, takat ne çare ki e de, Yusuf Kenan bu vektUeti kahul 
~eni yeni hAdlseler, o kombinezonlar Uze- elmedltlini bflyan etmektedir. 
rinde dU4ünülmeğe vakit bırakmadan, Avni Bayer sabahleyin Adliye'ye 
Uluslar Kurumunda yeni bir inhllA.le yol gelerek, Uadesi alınmıştır. Dişclnln ıra-

~~lunuyor. desini ulmıtk iki saat sl\rmnştür. 

Sovyet Rusyada 
sekiz idam 

Sovyetlerin eski Ankara 
e!çisi Karahan yedi arka

da\ ile kur~uıuı dizildi 
Mosko\'a 20 (A.A.)- Sovyetler Birliği 

Temyiz !\lahkemesi askeri bürosu bugün 
ukdettlğ"i gizli celsede yabancı devletler 
hesabına casusluk etmiş bulunan mücrim
lerin suçlarım tetkik etmiş \'C bütün suç
lldar ifadelerinde suçlarını baştan aşalı 
itiraf eımı.ıer ve Temyls Mahkemesi ka
rarlle ölüm cesasma mahk6m edllmı,ıer
dlr. Hüküm infaz edilm .. tlr. 

Yüksek mahkemenin kdh~lk ve 
casasluk eiirihnlerile idama mahk6m -:ı

tlil su(lular sekiz klfldlr ve bwılar ara
smda Sovyet Rusyanın eskl Ankara Bü
yük Elçisi Karahan da vardır. 

İtalyayı devletler manzumesinden 
sürUkleylp götUren sebebi de blllyoruz. E • • }} k 
Roma - Berlln anlaşmalarını Japonyanın rzurumun guze eşece köşelerinden ... 
da iştirak ~ttiği antıkomUnlst pakt ta
mamlamış ve şu suretle, demokratik dev
letlere karşı, bir raşlstıer grupu kurul
muştur. -Devletlerin kendi aralarında müşt~-
ı·ek antaşml}lar yaparak beynelmllel lşblr
ıti1ne yol açmaları muahaze edilecek bir 
şey dellldir. Fakat bu beynelmUel tşblr
Htı. yine mtııeUerln gözleri önünde Ce· 
mtyetı Akvam çerçevesi içinde yapıldığı 
takdirde, siyası insicam bakımından da
ha iyi neticeler .,ereblllr. 

Fransızca Temps gazetesi, Bay Mu
soUnlnln bUyUk faşist konseyini de top
hyarak verdiAl bu karardan dolayı li~Un
tUsünü gizlememekte ve Italyanın açtığı 
boşluğun kolay kolay doldurulamıyacağını 
söylemektedir. Cemiyeti Akvamın zayıfla
ması Umumi Harbin meraretlni unutan 
ve artık kuvvetlerine gtıvenmlye başhyan 
devletlerin bir nevi başkaldırmalandır ve 
Temps gazetesi ne kadar müteessir olur
sa olsun, kanatımizce bu hAdiselerde 
Frananın da mesullyet payı vardır. 

~ 

Erwrum şehri11l11 müalakbel pllimııı göre, Çifte minarelerin öml11de 
havuzlu bir park uılcude getirlleeektir. Kenarları aOaçlarla saslenecek olan bu 
kaçak ve ılrin parkın örıllmllzdeki yaz içirıde bitlrilmesi11e çalışılacaktır. 

FIKRA: 

GÖNÜL RAHATLIÖI 

Demir ray hergün biraz 
daha yaklaşıyor 

Kış gelmiş olmasına rağmen hat üze
rindeki çalışma tatil edilmemiştir 

Sitms - Erwrum hatlı llzerimle inş:ı ec/ilmekle olan lıir köprii11ii11 tıg:ıkları 

Sıvas ile Erzurum arasındaki 548 ki- J Erzurumla Erzincan arasmclakı kıs-
lometroluk demlryolu inşaatı faaliyetle mm lnşaatma her iki uçtan da ayni zn
ilerlemektedir. 48 milyon lira.ya malola- ' manda başlanmıştı . Fakat faaliyet şimdi 
cak olan bu hat, yapılan mukavele mu- bUtün hatta teşmil edilmiştir. 

clblnce 1938 yılı eylülü nihayetinde Er- Kış mevsimi gelmiş olmasına rağmen 
zincana ulaşmış olacaktır. Bu suretle hat Uzerlndekl çalışma tatil ed1lmemlşUr. 
hattın 325 kllometroya varan mühim bir Paallyet tünellere, köprülerin ve inşaat 
kısmı ikmal edllmlş olacaktır. Şlmdlye malzemesinin hazırlanmasına ıeuıf edil-
kadar mukavelenin zamanında ikmal e- miştlr. 

dllmeslne mAni olacak fenni güçlüklere 

1 

Hattın inşasını taahhUt etmif olan 
tesadUt edilmemiştir. Tesblt edllmlş olan Sıvas - Erzurum ve Malatya iltlaakı iDfl,
tarlhlerde hattın bitirllmesine muha'kkak at şirketi tamamen TUrk sermayesinden 
nazarlle bakılmaktadır. mllteşekkil bir şirkettir. 

Geçmiş bir macera: 6 

SAHTE PRENS 
;,.._------------Yazan: T. U. 

ON YIL SONRA 
Bu sefer sahneyi değiştiren Şahabeddin Geyve ve Ada
pazarı civarında beyannameler dağıtırken yakalandı ve 

Eskişehirde muhakeıne edildikten sonra asıldı 
Sergüzeştçi Şahabettln, on yıl sonra, 

bu defa ha~<ikl çehresile tam bir dram ak
törü olarak siyaset tiyatrosunda görUlU
yor. Prensliğinde gtilUnecek blr şahsiyet 
olan bu çapkın, bu defa korkulacak bir 
adam hüviyetinde ortaya çıkyıor. 

arsız çocuk, Kroker otelinden Arapyan 
Hanına ve bunlarla saray arasında Adeta 

( 4/t tarafı 4 il11cllrle) 

Işltlldlğnie göre bir aralık yüksek 
tahslltne devam ederken, o zaman Veli
aht bulunan Kızıl Sultan Vahdettinin _sa-

1 
rayı ile de sıkı fıkı temasta imiş. Oyle 
olacak ki Vahdettin padişah olup istan
bulun 1tıl!ı.f devletleri tarafından işgaline 
kavuşunca Şahabettin adı da ortada gez
meğe, gazetelerde dola.'jmağa. başladı . 

Cemiyet.ı Akvamın nüfuzunu, İtalya 
Habeş harbi esnasında eski Başvekll lAva
lın tut.tutu siyaset, İtalyanın bugtln ora
dan çıkmasından çok daha fazla tezelzü
le uğratm1'tır. Ve Btlkreşte Cemiyeti Ak
Y?rfl sly~tlnd~n Ffansanın itat'lyyen 
ııyrılmlYlıcnıııı ~JlllR eden ııaric~ye Na
ıirı pelbQ~Ull bUtUQ sijzlerlne :rağmen 
Fransa, oıı zıun"ıııarda meaeıa Hatay 
davasında da ylne ayni iki tarafa çeklllr 
siyaset! ile cemiyeti Akvam mukarreratı 
hllUıncı hareket eden kendi memurları
nın cezasını verememiştir. ''Tavşana kaç, 
tazıya tut f<.. ,nuıunün Makyavelle be-

insan ruhu sema 'kadar enıln ve 
ama kadar miltebavvlldir. Öyle l'iinler 
vardır ki, insan içinde sebepsiz bir nete
nln vueu4anu hisseder. O zaman cilneş 
daha parlak, tabiat daha manalı ve in
sanlar olduklanndan daha iyi ve deierll 
rörilniirler. 

Her insan zaman saman bu haleti ru
hiyeye düşmüş ve bu ihtiyacı !çinide kuv
vetle hissetmiştir. O sıralarda yerinde ya
pılmış bir lylllk biltün bu :ruh kasvetini 

Türk rnllletlnin en acı anlarını, ıztı
raplarını taşıyan mütareke aylarında şa- 1 
habcttlni harekete geçmiş ve hele Iımlrin 
işgalinden sonra tam bir faallyetle Vah.
dett1nln müstaşan olmuş görüyoruz. Ya
nında yatanları rahmetle yAdetmek iste
diğimiz Ferit Paşa, Sadrı~zam olduğu 1.a
man eski sahte Prensi, bu tkl hainin mc
salslnt teşrik, mel'anetlerinl takviye 1çin 
Papa Fru. Maks ve Benet'le başbaşa gel
auer. YUce Türk mtııeti izmir1n işgalini 
kanlı gözyaşlarlle karşılarken, ihanet pi
yesinin yerli, ecnebi bu altı aktörU, kendi " UtU insanlık 

l'aber tulhe gömüldUğünU b n 
iddia ediyor da h~l~ ne tuhaftır ki o lddl
nlara rağmen, o çemberin içinden ınsnn-
hk yine çıkamıyor 

Cihad BABAN 

(Alllur.ıfı ,9 üllriide) 

Öyle günler vardır ki, ıönül, içinde 
bulutlann biribirlerinl (kovaladıkları bir 
sonbahar seması kadar sıkıntılı ve kasvet
lidir. insan o dakikalarda fanllllinl daha 
çok hisseder ve ıarip bir mlstlslmıe k.apı
hr, lçlnde dayanılmaz bir iylUk yapma 

ihtiyacı belirir. 

daiıtan, insana yaşama hazzı veren ve 
varolmak saadetini kana kana tattıran 
kuvvetli bir manevi tesir yapar. 

Yeni tesis edilen Düşkünlerevl insana 
ı,ıe bu ıönül rabatlıiı veren - yerinde 
yapılmış iyilik - imkAnmı kazandıracak 
bir ıe.ebbüstilr. İçtimai faydalan bertaraf 
onu ben alellde bir fert ıözlle böyle mü
talaa edtJorum. 

Bahadır DÜLGER 

1 
;u\'vet ve muhitlerine göre İstanbul sah· 
nesinde rollerini göstermeğe başladılar . 

Tarihin kıyamete kadar lAnetle kay-

l 
dettiği bu adamların, devlet bünyesinde, 
mlllet sinesinde oynadıkları oyunl'an ya-

' 

zacak detıllm. Hayatının lklnct perdesini 
f9&1\ ljahabettınden t>thfftltcel\m. Bu 

"Do{fu .. içirı !lazdı(Jı "Ben l'urmadım! .. 
i~mindeki rornaımu tefrika etmekte 

olduf1umuz kıymetli edlbemlı. 
PERiDE CELAL 

1 
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SIHHİ MÜSAHABE 

YARIM AKILLILA Doğudari Haberler 
Erzurum un fakir mahal

lerinde bir dolaşma 
Biı zavallıların bütün hulyası sıcak bir oda, bir 

lokn1a ekınek ve biraz üınittir 

Dar, çamurlu ;;okaklarda bize yol gö.s- ' Dı.şarı çıktığım zaman bulutlar daha 
teren bekçi ikide birde durarak ellle g5s- alçak, gök ve dünya daha karanlık gibi 
lcriyor: geldi. Önümüzden sokak köpekleri kaçışı-

- Ahan buradan Begim. yordu ve arkamızda bıraktığımız izbeden 
Sağa, sola sapıyoruz, Erzuruınun hl ihtiyar kadının dua eden pürüzlü ve çat

bilmediğinız, hiç görmediğimiz köşel erin ıak sesinin akisleri geliyordu. 
giriyoruz. Bir ara kapısı bir ı sanın zor- Genişçe yerlerinde çocukların karto
hıkla ge:;eblleceği kadar daı· bir kuliibe· vu oynadığı, altlarına aldıkları ufak te
nin önünde durduk. Duvarlarda elle yu- neke parçalarlle kayd~kları sokaklara ye
ğurulmuş birkaç parça tezek, kapının ara- niden daldık. 
lıklarına soğuğun girmesine mani olma~ Bekçi bize yeniden yol gösterdi ve 
içln sıkıştırılmış renkli pavavraıar. ve yine ufak bir kapının önünde durduk. 
kapının bir köşesinde rengini kaybetm:~ Kapıyı vurduk, bizi içeriye aldılar. Az 
bir numara levhası: 66. şıklı ve soğuk bir izbenin duvarına da-

Bekçi kapının üzerindeki demir tok- yanmış beyaz sakallı ihtiyar bir adam bi
! 11:ı ğı hızla birkaç defa vurdu. Biıaz sonrr l i karşıladı. Gözleri görmüyor ve kaç ya
uznktan toprak üzerinde sürünen bir pa· "ında olduğunu bilmiyor. 93 harbinde 15 
puçun sesini işiterek kapı ar.ılandı: inde varmış ... Ne bakanı, ne kimsesi, ne 

-- Ana dedller .. . Beyler fıkarayı ya ; e bir medan var. Zaten fakir olan kom
Liyorlar, ekmek vereceklerm iş ... Seni de şuları yakacak veya yiyecek verirlerse 
yazacaklar ... Mlisaade eder misin içeri saklıyan bahtsız Erzurum .. . Bu perişan 

girelim.. . ye düşündüm .. . 
- Hay, hay gözüm üstüne geldiz dedi Bu karanlık ve soğuk izbe ve orada 

ihtiyar 'kadın. .. duvara daynmış ayakta duran beyaz sa-
Ve kapıyı araladı... İçeride keskin kallı bu ihtiyar bana bir ölüm titremesi 

tezek kokusu ve ağır bir hava bizi en ev- \'erdi... Kendimi bir ı\n için başka bir 
veı karşıladı ... Kenarlarına parça parça a.ıeme intikal etmiş sandım. 
tezekler dizilmiş, kevenler y1ğılm1ş zem!- Oradan da ayrıldık ... Başka izbelere 
ni topra1c ve karanlık bir koridora girdik. girdik. Bir, birkaç, sayısız zavallılarla ko
Glizl<frimi karanlığa alıştıramıyorum ... A· nuştuk... Hepsi dertli ve hepsi acıklı ... 
dımlarımı yerdeki bir~eye çarparım diye Sinesinde bu kadar per•şan ve zavallı 
ucemi hareketlerle ileriye atabiliyordum ~aklıyan behtsız Erzurum .. . •Bu perişan 
llenı bu müşkülden ileride açılan daracık olmuş ailelerin hepsinin üzerinde Erzuru
kapıdan sızan solgun bir aydınlık kurtar- mun tallsizllğlnin de büyük tesiri var ... 
dı. Işığı tavanındaki el kadar ufak cami Bunları gördükten sonra insanın bo
blr delikten alan bir odaya girdik ... Biı ğazmdan lokması zorlukla geçiyor. Biz 
kenarda ufak bir tahta sandık üzerine SJcak odanın verdiği rehavet içinde sa.
yığılmış köhne blrkaç yatak ve yorgan, kin bir uykunun derinliklerine dalmış ya
bir kenarda kıvrılmış bir eski hasır, ışı'k tarken Erzurumun etrafını çeviren ma
yok, boş ocakta ateş yok, tekir blr kedi hallelerde yilzlerce kimsesiz kadın, ihti
kUllerin üzerine serllmiş yatıyor. ~·ar ve çocuk bütiln ümitlerini kaybetmiş 

Ortada yüzünil ve kafasını param- bir halde aç ve perişan titreşiyorlar. Bu 
pnrça bir bezle örtmeğe çalışan ihtiyar zavallılann bütün hulyası sıcak bir oda, 
kadın anlatıyor : bir lokma ekmek ve biraz limittir .. . 

- Kimim kimsem yok ... Kocam var
dı işte öleli üç sene oluyor. Ben bu yetim 
!erle yalnız kaldım . Ekmek verenim, o
<hm g~tırenhn, üstbaş alanım yok ... Ben 
köylerde dilendliimle şu yetimlere ancak 
yiyecek bulablliyorum. 

Bunları söylerken nasırlı ve damarı 
(:llerlle yanındaki küçük çocuklara işaret 
ediyordu. Çocuklara baktım, ne kadar gü
z-el ve ne kadar gUrbüz şeylerdi. Fakat 
"özlerinde trahomun ilk eserleri, ayaklar. 
\'C vücutları çıplak soğuğun teslrlle titre
şiyorlardı. 

- Unun var mı, diye sordular. 
- Hayır, dedi. Ve kenardaki ufak bir 

torbayı gösterdi. İşte olup olacatı bu ka
dar ... 

Biltün maişet ümidini bir a.vuc; una 
ve birkaç parça tezeğe bağlamış olan za
vallıların yanından eüyUk bir iç acıs!le 

ayrıldık . 

* * • 

Ha~ankale köylerini teftiş 
Hasıınkule Kaymakıımı MDnif tlban 

hu hafta içinde kaza!!ı dahilindeki köy
leri devir ve teftiş etmek nzre ufıtk bir 
seyohata çılrncaktır. 

Jfıca Nahiliye Müdürlüğü 
Ilıca Nahiye mlldlirn Mustafa Şahi

nlerin memuriyeti Dahiliye Vekaletin re 
tasdik edilmiştir. 

Soruyoruz! 
Medeni bir şehir deyince en ev

vel akla gelen muntazam caddeli, ay
dınlık sokakh -:temiz bir şehirdir. Er
zurumda bütün bu vasıfiarm elde 
edilmesine hummalı bir faaliyetle 
çalışılmaktadır. Aydınlatma, tenıizle

me işleri üzerinde bütün eksikliklere 
rağmen ı:imdiye kadar sonsuz Jmkin
sızlıklarla mücadele edenleri haksız 

bir hücumla ve yersiz bir tenkitle kır
mamak g-erekir. Fakat bazı dertler 
var ki onların çaresine bütün imkan
t:zlıklara ve çaresizliklere rağmen te
vessül etmek icap eder. 

1 
Bunlardan bir tanesini bir kari 

mektubunda okuduk. Katiimizin söy
lediğine göre, gerek İstanbul, ıerek 
Kars ve gerek Ardahan kapılarında 

g-eceleri ışık bulundurulmuyormu~.1 
Bir tünel gibi toprak tabyahr altın
dan geçen ve oldukça uzun bir yol • 
olan buralarda yıldızların ışığ'mdan I 
da istifadeye imkan yokmuş ... Oradan 
geçenler önlerini görmeden mütered
dit adımlarla mesafe katetmeğe mec
bur kalıyorlarmış. Halbuki tünf'lle· 
rin başlanna ve ortasına konulacak 
lambalarla bu mahzurun önüne geç
mek ltabllmiş. 

Belediyenin bu ufak, ortadan kal
dırılması kolay şekli eözönüne alaca
ğına umuyoruz. 

Fakir yoksullara 
yardım ediniz 

Tabii insanlarla 
arasında ne farklar 

Yazun: llr. ( :e\'ttl Zekı\I 

Tabii insanlar ile delilerin arasın- facıaları hep bunların akıl mü 
da bir güruh insanlar daha var· nin bozukluğundan doğar. Ba 
dır ki bazi halleri itibarile tabii rım asırdan beri biriktirdiği 

insanlara benzerler, bazı cihetleri ise te- kaç ayın içinde münasebetsiz 
mamen delilere benzer. Bu cihetten do· yiyip bitiren, sonradan sürünen. 
layı ne tam akıllıdır, ne de tam delidir. para vermiy Jr diye babasını öl 
Tam deli olsa idi, iş kolay olurdu. Bir nasüli dalalete düşerek mektep 
akıl hastanesine konur, tedavi altına a· nın ırzına tecavüz etmek istiyen, 
lınırdı. Fakat bunlann delilikleri akıl has- bepten cer kati gibi hadiseiere 
tanesine konacyk derecede ileri değ-ildir. verenler hep Pisikopatlardır. 
Bu cihetten dolayı anımızda kemali ser- Sağlamlık nerede biter, Pi 
bestile dolaşırlar. nerede başlar? Bunların tama 

Ru yazımızda bu yarım akıllıları ta- edemeyiz •. ~ok defa birbirler in 
nımak istiyoruz. Filvaki bu pisikopatlar Esasen Pısıkopatlık .tiududu pek 
arasında, ruhi gerilikleri çok fazla olan- ı Altı parmaklı, cüce ve yahut 
lar bulunur. Bunların bir akıl hastanesin- k~alıy~ mü~ereddi deriz, fakat t 
de kapatılmarı zaruret olur, · fakat çokla- ~ıymetı ~ec~e b~zukluğu ile 
n da, yüzde doksanından fazlası aramız- ursa ço e emmıyet kazanır' 
d d 1 H tt h b. k . ruhi tababete bu iktidarı vereP a o aşır. a a ru en ır ço gayrı h . 

.. - . ve ya ut nazarıyelerden ziyade 
tabu ahval gostermelerıne rağmen, ha- dan do~ruya seririyattır. 
yatta muvaffak olanları da vardır. Pisi kopatların derece der 

. Esas~n ha~atta muvaffak olm~k ıçı~ larını söylemiştik bir kısmı tabii 
bazı mezıyetlerı de vardır. Bu mezıyetlen yakındır Mesel~ bl a hldd trdir 
sayesinde tabii insanların önüne geçebi- mu- te .' 1 a ob rkz k eB~r-* . _ . essır o ur, ç u ızar ı -
lırler, onlara yol gosterebilırler. Bazıları yaptığ-ına pişman olur bir kısmı 
ise cesur olurlar. Bu cesaretleri sayesinde te yakındır. Bir az daha ilerisi 
mu af fak oluı lar. Bazıları tse çok kur- ik ölur bazıları ise nöbet şekli 
naz olurlar. Bu sayede çok büyük işler ~der yani sinirlilik hali zaman 
görürler. Bazılarının fesahet ve belağ'et- tar ( bugünlerde neşem ynk ca 
!eri vardır. Bu sayede mükemmel adam yor sanki dünya yıkılmışta beP 
diye iş başına geçirilir. Bu pisikopallar- kalmışım ) der. Bir müddet so 
dan beşeriyet çok zarar görmüştür. Mah- geçer dalma oynamak sıçraoı 
kemeleri, doktorları, zabıtayı işgal oden- Bir yerde duramez, misafirlite 

KaJ)lkapı dolaşanların çoğu lerin mUhim bir ekseriyetini bu plsiko- durur hemen kalkar uyk ~ '1 

. söyler, mUtemadlyen '-
f'akir insanlar değildirler patlar t~kıl eder. H~l~ okullarda hoca- mak ister. Adeta g: -

E d
- k-

1 
. !arın ve ıdarenin bu Pısıkopatlardan çek- dınr 

rznrum uş un er evı 21 / 12 I 9/J7 d'.vr· kt H k l t l" l ·1· .. 1 au-nu"nden ı'tı'ba e 1 t me ı5 ı yo ur. er an o u a ımatına Ban;r .. -sa ı 6 r n açı mış ır. . . . . ,... " 
B - · t k h k"k" muhalıf haıeketlerı, serkeşlıklerı, ltaatsız- men silii, u muesseseyı yaşa ma ve a ı ı . . . . . . f. 

f k. ı · t k f l t' · t k lıkları ıle geçımsızlıklerı hasebıle vakalar rine ko a ır erı e rar se a e ın pençesıne er - . . . 
etmemek için. hayır seven yurt.d~şla~ın ıhdasından. bır an .~erı kalma~l~r._ Bakor: bll"!~rk{ 
düsgünler evıne yardım etmelerını ne· sanız, zekı ve munevver gorunur. lyı fı 
ederim. Düşkünler evine yardım; yalnız geyinmiştir. Bu vazlyetile kasa hırsızlıt· , 
para ile değil, hayır sevenlerin eski elbi- yapar, yakayı ele verdiği zaman Pisik~') ..• :sanın annesi oıuuK" 
selerini, yatak ve sa irelerini, yiyecek ve patlığı ileri sürerek delilik iddiasında bu-' Şüpneslzkl acımaz fakat muhite 
içecek gil::i şe;lerden artanlarını verme- lunur. Adalet pençesinden yakayı sıyır- yormuş gibi görünmek zeruretl V 
leri surtile de olabilir. Haber göDderilirse maya çalışır. · te ~ssiyotı künt sevgi nedir bil 
bu gibi şeyleri düşgünler evi namına al- Bunlann çeşitleri pek çoktur Daha pisıkobat . .. -
rrıak için adamlar gnöderebiliriz. Jsteni- . . . · _ Bazıları ıse gornrsunQz çok 
l. b 1 h .. d- k "" 1 . d doğrusu her Pısıkopat nevı şahsına mun- dı"r vcsveselidlr tierkesten cü 
ırse u şey er ergun uş un er evın e . . • · ., 
b 1 h kb hasırdır denılebilir. Adetlerı de çoktur herkes ona lazımaelen hürmeti ifa u unan memuru ma susuna ma uz mua .. . · . . . . • 
kabilinde teslim ~dilbbilir. Kapı kapı do- He:nen talı , ınsanlar i1bıdırfll~a~ıka h~lk yor diye 'ikayette bulunur. H~rk 
)aşıp dilenenler arasında servet sahibi ara~ında ~erbest dolaşan . ~akıkı delıler istihfaf e'.' ıyor zanneder:) Benıoılf 
olanlar bulunduA"unu bittahkik anladım. nadır değıl:iir, fakat bu Pısıkşpatların za- ediyorlar der herkes onun mev 

Fukaraya yardım etmek isteyen yu- rarı hakiki delilerde çok fazladır. Çünkü mak için uATaşıyor zehabına . . 
rtdaşlar bu gibileri seçip yalnız ·hakiki hakiki deli henüz teşhis konmadan ser- P.isikopatta, paranuva.y~ d~dığı 
muhtaçlara sadaka vermelerine imkan ol- best gezersede gösterdiği gayri tabiilik cm netin ka.pusunun eşığınedır .. 
mad*mdan ekseriyetle sadakalar bu gi- hasebile nazarı dikkati celbeder. Hakiki . Bazı kpıslkopotlard1a sar,adı bilerın eline geçiyor. Düşkünler evinin deli~e ·in yaptığı vakalar halk arasında thadbıber tçohl 1 sor!'tdk ;:h adyıJı r k~I 

1 k b "b'l f ı· . h d - - b" 1 d l" . a s e ı pe u u açı ~ası artı u . g:ı ı er~n aa ıyetıne eyecan uyan mr, gunun ır n e de ının lüzumsuz yere ani feveranlar 
manı olacak ve hakıkı f akırler bu evde birisi bir adam öldürdüğünü gazetelerde hiddet buhranlan çabuk gelir g 
toplanacaktır. Bu sebeple muhterem hal- okuruz, bu zaman halk arasında heyecan b k rs z halim selim bir 
k f k k ·· d ki ra a a mı 
ın ı. ar!ya_ verme . uzer~ ayır ı ~r~ ziyade olur. Amam deliler adam öldürü- ak.at sofufuluk esas olarak kabl• 

şeyl~rı duşkunler evıne ıondermelerını yormuş diye feryatlar boşlar, halbuki her itikatlara inanması esastır is 
dllerım. gün gazetenin zabtta sütunlanm doldu- celbi ervah ve saire gibi esası 

Yoksullar kurumu başkanı ran vakalann mühim bir ekseriyetini bu şeylere inanır vahi tecrübelerle 
ŞEVKET ARI Pisikopatlar yapar. Aşk sahneleri, ihtiras iknaa uATaşır. 

Edebi Tefrika: No. 16 
- Heşlt bey her şeye razı imiş, dedi. Bu izdivaç teklifini 

yaparken sanata hürmeti oldugunu resim Uzerinrteki çalışma · 

larına hiç bir zamHn müdahale etmlyeeeglnl de öylemiş. 

Sen de buna karşılık kll\ ftk bir fedakArlık eder~ln .. 

[3ENvuıMADIM 
Bir gece biraz ağladım : • Ah annem 

at aşkının içimde ölmesine hiç razı olurlar mıydı? • 
boynumu büktüm. Ertesi sabah odama geldi : 

- Ferda, madem ki istiyorsun. Peki dediğin olsun kı 
diye razı oldutunu bildirdi. 

Huhımın sözUnü ben tamamladım : 

- Avrupaya gHıniye filan kttlkmıım deA"il mi Hala ? 
Hatam harif ce gll!Unısedi. O znnıan lıen kuşhtrımı çaturak 

kat1r bir ses le : 
- Reni iyi clinle~'iniz Ilalacığ'ım, dedim. Evvelıl şıınıı blli· 

nlz ki hiç hlr ferlakarlık yapmanrn iıııkt\n yoktur. Hemen ya
rın Reşit beye haber yollarsınız. Daha evlenmeııi ,ınşllnme· 
dlğiml , onun için teklifini kabul edemiyeeeğlmi bildirirsiniz. 
!Jen tahsilimi lamamlamndnn değil böyle teklif karşısında 
kalıp ta dUşUnmek. izclh·aç rtenen şeyi aklıma bile getirmeyi 
istemem. Gehcek sene Akttdenıiml vereceğim. Muvaffak olur· 
sam Avrupa konkuruna gireceğim. Eğer bu konkurda muvar
rak olamazsam ne yapalım eleyip elimi kolumu bağlıyaca~ı
ını sanmayın. Sonuna kadar çalışacaıtım . Elbette nıll\'l\frak 

dacağı ·ıı gUn gflecektir. 
Söznmü bitirdiğim zaman Halam kaşlurını çatarak yDzüme 

dik dik baktı. Alrtırmıyarak devanı P-ttlm : 
- Avrııpaya gi.lip geleyim ele o zaman siıinle evlenmek· 

ten bahsec1erf z. 
Halamın c1uctaklarınd1 mtistehzi bir tebe.~ ..-thn belirdi. Sert· 

ce hlr sesle : 
- Ama o 1aınıtndıt He~ it bey gibi hiı' genç bulnlıillr misin 

bakalı n ! Dedi. 
Fazhı ters konuştuğumu uıılıyıtrak yııımışıtınası için hemen 

onun boynuna sanldım : 
- Aman Halacıtını, ctedlm. Bırak şu KirplyJ, ondan iyisini 

bulurum merak etmel sen .• 

· Halam • bUyOk söyliyorsun • diye, söylenmlye boşladı. Be
nim çok yükseklerde gözüm olduğundan, bu resim illeti yO
zUnden başıma felAketler geleoeğinden, mes'ut olomıyacağıın
dan bahsediyordu. Onun daha çok söyleneceğini anlayınca 
mahzun bir tavır ahtım ve başımı göğsllne koyarak : 

- Galiba artık fllzla geliyorum sona Hala, dedim. Beni 
lıllşından atmak için nasıl kandıracağını bilmiyorsun .. 

Onu susturmak için takındığım tavır ve söledlğlm sözler 
hemen tesirini yaptı. Birdenbire başımı tutup gÖj'sQnde sıka· 
rak • kız öyle deli deli söylenme bir daha böyle bir şey 

söyleme, bena tOvbe ettirirsin. dedi. Kucağından ayrıldığım 
zaman gözlerinin yaı;ıarmış olduğunu gördnm. Ve içimden 
sevlndllJ!. Bfllyordum ki artık Halam benim evlenmem söznnn 
ağzına olmıya bu yüzden uzun bir zaman kurtaracaktır. 

Halam zen1ıtlndlr. Epey iradları vardır. Degll benim, daha 
bir çok genç kızların onun himayesinde refah içinde yaşa
ması mUmkbndür. Üstelik çok iyi kadındır ve beni pek se· 
ver. Bıınhırı bildiğim halde arada sırada *fazla mı geliyorum?. 
yahut, •Ah annem sağ olsa idi ı. gibi sözler söyleyişim ona 

gUclOkle kabul ettireceğim şeyleri kolayca kabul ettirmek 
içindir. Ne yapayım belki biraz fena ama, bu yoldan başka 
çare bulamadım. Akoc:emlye girerken de böyle olrtu. Halam 
bir zaman : 

- Akademi filan olmaz. Otur evinde ! Biz de ressamların 
iatlkbali yok, hem Akademi için pek çok dedikodu ediliyor 
istemem, diye tııttılrmuştu. 

Halamın endişesinin de ne kadar yanlış olduğunu Ak 
mlye girdikten sonra anladım, iki yıl zarhnda orada 
köyOndekinderi daha sağlam bir arkadaşlak buldum. Her 
tepte, her yerde olduğu gibi, burada da biraz dedik 
biraz kıskannçhk vardı. Herkesle arkadaş, fakat kimi& 
lanbali olmıyarak bunun da önOne geçtim. Bir Leyla ile 
kesten iyi anloştım. Erkek arkadaşlar ilk önce fazla sok 
dular. Daha başka uırlü arkadaşhk arayanlar manidar sO 
f ula al4kahırla bu hi•lerlnl anlatmak istiyenler oldu. 
n ne tersledim, ne hakaret ettim. Fakat bilmem nasıl o 
tık önceleri etrafımı çeviren ve hafiften hatife beni tacil 
mtye boşbyatı bu gençler yavaş yavaş adımlannı geri a 
ya başladılar. Bununla uzaklaştılar demek istemiyorum. 
kls belki dada çok yaklaştılar. Fakat bu yaklaşma derin 
samimiyet içinde geçti. Eski bulumk havayı derin bir 
ve arkadaşlık rQzğArı temizlemişti. Böylece aramızda hiç 
çirkin vak'a geçmeden anlaşmış olduk. 

insan her zaman için söylenenlere görmeden lnanmalll 
Bu, Akademi için de böyledir. Ben içine girdikten sonra 
şandan söylenenlerin ne kiıdar asılsız olduğunu anladını. 

o yalan mubolQğalı şeyleri bulup söyliyenlerden nefret etd 
Akademi tam manası ile bir san'at yuvasıdır. Orada se 
farkı yoktur. Herkes birdir. Mademki hepsi ruhlarında, 
at lçtn yanan alevi tafıyorlar, mademki aynı aşk için 
aynı yol üzerinde yörOyorlar, faklr ve zengin olmuşlar, 
fark var 1 

. - Arbfı vu ... 
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EN SON-H_ABERLER91 !:!!"1L~.&1 ~:7: 
Uzak Şarkta Sovyetler Şark ordusu hakikaten 
Mareşal Çankayşek Japonlara karşı korkunç bir vaziyetteydi 
sonuna kadar müdafaaya karar verdi 
lstanbulda çetin 

bir maç. 

Galatasaraylılar 
GünPş'ilere 6-0 
ına~hip o:dular 

lsta'\bul, 21 (Hususi) - Lik maç
ları de\•am ediyor . Galatasarayla 
Guneş takımları aqlsında yapılan 

maç tahmin edildiği gfüi çok sert 
oldu. 

Birinci haftayımda Güneş takımı 
penaltıdan iki gol )'aptı . Jkinci haf 
tayım i~ tekmdi ve adeta döğ'üşlü 
oldu. Hekem, Calatasarayın üç mü
dafiini oyu,<:la'l çıkarmak mecburi
yetinde kaldı. Galaıa saraylılar sekiz 
kişi ile oynadılar ve neticede 6-0 ile 
Güneı takımına mağlup oldular. 

----
Orman teşkilatı 
bulunmayan yerler 

Japonlar dün büyük bir 
taarruza daha geçtiler 

Londra gazeteleri Uzak Şarktaki İngiliz 
filosunun takviyesi meselesile meşguldürler 

Japonlar yeni kuvvetler Ankara. 2} (A. A.) - Japonlar 1 
bııglln llankeuya karşı taarruza gcçmiş· ı 
lerdir. Hankeııdıı Mareşal Çan Kay Şekfn 
reisliği ltltında yapılan hir toµlantıda Şankhay 20 (A.A) - Japon kıtan
.Jaµon tntırruıltmnıı karşı nıüdaf aaya tının Hankeu civarındaki Hiyazbaya as• 
devanı edilmesine karar verıtmlştir. ker çıkaracakları ve bu ihracın salı günü 

Jtıı>on gazetP.lerl, bu konferansın ba 1 x. '·lld' ·ı kt d" 

çıkarıyorlar 

• ş ayaca6 ı u ırı ıne e ır. nrka ınctn SO\'\'etlerln tesirini gormek-1 Lo d 
2 

A 
ted'rler • n an : • O ( .A ) - Gazeteler 1 

Çl~lller Çlngtavda sekiz dokumıı 'uzak şarktaki İngiliz filosunun tnkviyesile 
fllbrikasını yakmışlardır. 1 meşktJlıJllrler. 

Muallimlerin mesken 
bedelleri verilecek 

l:stttnbul, 21 (A.A.) [ Hususust mu· 
-...~ ... · f ece k od ll il 1 arı il birimizden ] - ilk tectrlsttt' muallimleri-

1 .. nıerkezde niıı 930 sene~1ıulenberi tecil edilmiş lstanbulda esrarlı 
bir cinayet 

, • olan mesken bedellerinin önOmUzdekl 
• ·- • lf cek seneden illbaren verilmesi Vekl\letı;e 

_.., .. ,,,, .. do:_ orınırn kanu- karar ullıııa ahıınıış \'e keyfiyet vlla-
~ ·lldiğ1 ma- vetlern tebliğ edilmlştil'. 

--.. ... JltA'... ~ı ı ıerkez- · 

kı~ıs ,.ıarak Tekirdağda Atatürk anıdı 
~., tl11blp1 ~ • Yl1.~,trpılı· y 1 

~Ol'du. VilayeUmı.ıln orman L~ıJIU ol Tekirdağ : 20 ( A. A. ) - apı -

Üsküdarda hiı' Eı·ın,):ıivi 
• 

üldiiren genç yak·1yı 
ele verdi 

--·-

mayan yerlerinde bu bQhmDn tatbik makta olıtn Atatürk anıdmın açılma tö
edilmesi yQzDnden bDyük bir yakttcak reni bugün binlerce halk ve koylülerin lst~bu~ 21 l. H~susf ] - Ü8küdarda 
buhranı hoş göstermiştir. iştirakile yapılmış, bu törende halkevi Onnlk asmındekı hır ermen inin ceseti bu-

Memlekette orman resmini tediye erk:inı da hazır bulunmuştur. Bu münase- unmuştur. 
eJeC'ek memur bulamadıkları için kes- betle yapılan müsamereyi binlerce vatan- ilk önce çok esrarengiz bir mab 
dikleri odunları merkezlere sevkeden daş seyretmiştir. ~et gosterc.n bu cinayete zabıtanın sık 
ler kaçakçı olarıık yakalanıyordu. yeni bir konferans 1"..celete~ıesı ve araştırması sayesinde tenev 

Bu hlısusta '·'8Jnhın bir çok muhu· vur elmış ve cinayetin Ihsan isminde bir 
ttudapeşte: 20 ( A. A. ) - Roma 

ı)ereler netlceı::inde Zirııat Vekaleti eski- 1 1 k f gemici tarafından yapıldığ'ı anlaşılmış· protokollarını imza eden dev et er ·on -
,ı~n olduğu gibi orman teşkilatı hulun- ransının aşa~ıdaki meseleler hakkında lir. 

mayan yerlerden ~e~illp get1rllecek O· ıııuşgul olacağını bildirmektedir. Yakalanan katil 28 yaşında bir genç-
dıınlann k11çak eddedilmeınesinl ve or- 1 _ Düçenin seyahah dir. Ve altı yabancı dil bilmektedir. 
111 811 resminin lnerkezlerde tediye edil- h lhsa c' ı· · 'ti ı t kt dl O 2 - Sitoyadinoviçin seya atı n ınaye ını ı ra e me e r. n-
ıııesiııl kabul elmiş ve \'ll&yete bu hl• ;ı _ Delbosun seyahatı nigi çaldıkını iddia ettiki parayı geri 
susta teblliut yapmıştır. 4 _ Macaristan ile Almnnye arasın· almak için öldürdOğ'ünQ söylemiştir. 

daki vaziyetin tetkiki 

İtalyanın Cenevrede 
bıraktığı boşluk 

( Ostyam ı. incide) 

.A vrupada hakikaten kahtı rical vardır. 
Eğer öyle olmasaydı... Sebepleri malüm 
~ıyasl ve içtimaı derUertn önüne bu ka
dar senedenberl geçlleblllr ve TJmumı 
Harpten yorgun argın çıkan mllletlere, 
huzur ve sUkQn temin ed.lleblllrdl. 

Siyası kördü~ümler karmakarışık bir 
nıanıara arıedlyor. Başta hukuku düvel 
ııleması da olduğu halde bu düğümlerin 
nereden çözülmek lbımgeldlğinl kimse 
r.estıremtyor. Fakat yine herkes blllyor kl 
blltün milletlerin vicdanları üurlnde atır 
bir klllt glbt a.<ıılı duran en büyük düğüm 
Fransız - Alman rekabetinden doğuyor. 
Bunun çaresi: Kanaatimizce lkl devletin 
fertlerinde teker teker ruhl tedaviler ya
pılmadılıça bunun çaresi yoktur. 

Kafalar bu marazı haletten kurtul
madıkça sabık İngiltere Başveklll Baldvin
in sözU her zaman doğrudur: 

"DUnya blr tımarhaneye döndü ... 

Clhatl BABAN 

Delbos'un seyahati 
ve İngilizler 

Lo d . ,0 ( A. A. ) _ Delbosun n ra . "' " _k 
Orta Avrupa eyaahatı Londrada buyu 
bir alaka ile takip edilmektedir. Polon!a 
ıle ki;içük itilafın Fransa ve Britanya ıle 
~e dereceye kadar teşriki mesai etm~k 
••\edikleri ve Delbosun bu seyahatlnın 
kik dereceye kadar faydalı olaca~ı ted-

edllrnek tedir. 

5 - ltalya, Avusturya ve Macaris
tan arasındaki ticart münasebetler. Mısırda kabine buhranı 

Kahire : 20 ( A. A. ) - Eski prens Bir günde on beş düğün 
Memet Alile kral Faruk arasında bir an 

Geçenlerde l-'runsa 'nın Vilf ranş li. laşma hasıl olmuşsa da saray ile henüz 
nana gelmiş olan Amerikanın Ralay . . . . 

ma " 1 onbeş delikanh esaslı bir ırtıbat mevcut deA-ıldır. Mısır· kravuzer ne mensup , 
ayni günde bu şehirdeki onbeş Pran- daki siyasi buhran Başvekil Nahas paşa-
sız kızı ile evlenmişlerdir. Amerikalı nın lstifasile bertaraf edilecek ve Ahmet 

Bahriyelilerin hiç birisi bir tek kelime Mahir paşa Başvekalet vazifesini deruhte 
.ı-·ransızca bilmemektedirler. Kruvazör edecektir. 
Amerlkaya hareket etmiş, yeni gelinler 
de kocalanna iltihak etmek üzre ilk va
purla yola çıkmıstır. 

Bunlardan henuz on sekiz yaşına 
gelmemiş olan bırlsi, Telgrana Anusı· 
nın ve babasının muvafakatini iste· 
miş ve şu cevabi almıştır : 

•Umumi harpte :I-'ıransa'ya iİdlp 

orada evlenen Amerlkalların hepsi de 
şimdi mes,ud bir yuva kurmuş bulunu

yorlar. Sende bir f'ransız kizı al. mes'
ut olursun ... 

Eğlenceli bir 
MÜSABAKA 

açıyoruz 
Yakında okuym.·ulnrnmz lçln f'\j
lt•nt•ell bir müsalınkn n~ıyoruz 
lU\salınku~n iştirak Nlen 200 oku-

~ m·umuz muhlelU kıymeltf• 
hecliyc"lt•r Uh\C'uldnrdır. 

Tafsilat vereceğiz 

ooGu 
Abone tarifesi 

Seneliği 12 
Altı aylığı 7 

Lira 
.. 

uç aylığı 4 
Bir aylığı 1,50 .. 

ECNEBi MEMLEKETLER IÇlN 
Seneliği : 24 
Altı aylığı : 14 

l .trn 
• 

iLAN T ARiFESi 
8 nel sayıfada santimi 25 Kuruş 
7 • • " 50 .. 6 .. in 

" fi .. 100 .. .. 
4 .. ,. 150 • 3 " • " 200 • ') 

" • 250 - .. 
ı 

" .. 400 
ilan verecek kimseler DOÔU Gaze

tesi İdare MOdOrlUğQne ml\rocaat etme
lidirler. Devamlı ilQnlar için husııst 
tarife tatbik edilir. 

Kırmızılı ilanlarda tarife bir mlsU 
ruı11tıe alınır. 

Ordu denilen ve gözlerde büyüt.ülen 
kuvvet 28000 muharipten ibaretti 

Ve daha sonra - Düşman kuvvetler 
burunlarının diplerine kadar geldiği hal 
de, daha hAIA, dönek, allAk, menfaatpe 
rest Kürt derebeylerlnden, aşiret reisle 
rlnden ümit ve imdat beklcnllmektediı 
Osmanlı hükümetlnln henüz hAklm bu 
lunduğu anlarda bu suretle hüktımetı iğ 
fal eden bu adamların; o haklmyet tezel· 
zuıe uğradığı zaman derhal düşman ta
rafma dönecekleri ve hattA dUşman llc 
birleşerek, Osmanlı hükümetı aleyhim 
hareket edecekleri dlişüntilmemektedlr. 

Ve en sonra, hüktlmet memurlarının 
zoru ile toplanacak, ve bir giln bile talim 
ve terbiye görmeden harp hatlarına sevk 
olunacak adamların; muntazam Çar kuv
vetleri karşısında, daha llk ateşte çil
yavrusu gibi dağılarak; asıl harp unsuru 
olan nizamiye efradının maneviyatını da 
altUst edeceğine ehemmiyet verilmemek
tedir. 

OörülUyor ki harp, müsait ve mlisavı 
şerait altında cereyan etmiyordu. Osmanlı 
hilktlmetinln, ne maddi ve ne de nıaneVl 
hazırlıklarının kAfi derecde bulunmadığ: 
daha harbin Uk günlerinde blitUn açıklığı 
ne tebarüz ediyordu. 

Meselenin asıl feci ciheti şurasıdır ki; 
Osmanlı ordusunun, bu cephede esaslı bir 
Osmanlı ordusunun, bu cephede esaslı 
hA.dlsatın tesadüflere terkedlldlği anlaşı
lıyordu. 

A vrupadaki Osmanlı sefirlerine, bir 
çok mütehassıslar müracaat ediyorlar; 
gerek Balkanlarda ve gerek Kafkasya hu
dutlarında bulunan Osmanlı ordualrının 
o sırada aldıkları müdafaa vaziyeti hak
kında dostane bir lisan ile tenkitlerde 
bulunuyorlar; sefirler vasıtasile, Osmanlı 
hilktlmetinl ve bilhassa Abdülhamidi ika
za çalışıyorlardı. 

Hatta. Itanbulda bulunan sefirler ve 
ateşemllterler de, ayni şeltllde dostluk ve 
yardım göstermek istiyorlardı. 

Istanbulda bulunan (erbabı vukuf) da 
ı~ karlfmıştı. Artık BabıAJlnln ve sara
yın kafaları, bir hercümerç hallnl alınıştı. 

Abdillhamit, bütün bu fikir ve müt.a
leaları bir noktada toplamıya çatışıyor
du. Sarayın bir salonunu Adeta (umumı 
karargı\h) haline getirmişti. Ortada, ce
sim bir masanın üstüne, Balkanlar ve 
Şark haritaları serllmlştl. Asker ve slvll 
bıİçok klmselr, her gün ve her gece, bu 
haritaların başında, fikir ve mUtalea be· 
yan etmekte idiler. 

Abdülhamit, bunların hepsini dinli -
yordu. Ve bunlardan aldığı ilhamı, Baş
kı\tlp Salt Pa§a vasıtaslle, ordu kumnn
danlanna tebliğ edyiordu. 

Harbin mukadderatından en ziyade 
mes'ul olması lAzımgelen Harbiye Nezaretı 
sadece sevklyatı ve erzak nakllyatını ida
re etmekle meşgul oluyordı.ı. 

Sarayın, bu suretle harbe mlldahalest 
doğru mu idi?. 

Salt Pa§a, yazdığı hatıratında buna 
~öyle cevap vermektıedir: : : 

(Cem ve tefriki kuvvet hususları, as
kerliğe alt ise de; anlarda hata vaki oıuı 
lse, netice, tamamiyeti mllklyeye doku· 
nacağından, (mercll Ali) sinden blttab 
nAkablll müsamaha görülmekte idi. Ce· 
reyan eden muamela.t ise, bllradel senlye 
meclisi askeri ile kumandanların takdlı 

ve temylzlerıne havale! mesallden ibaret
tir. levazımı askeriye, ve mühimmatı har
biyenin tacil ve tekmill istihzarma, ve 
menab!I mUhimmeden haber verilen mu
hatara.tın ihtarına miltealllk olarak sudur 
eden lradatı seniye; "kum.andııya müda
hale,, kellmelerile tefsir kabul etmlyeceğl, 
blgaraz olanlar nezdinde müsellemdir. E
ter bu lhtarat ta vaki olmasaydı, Avrupa 
cihetinden istanbulda, Asya cihetinden 
Erzurum havallsinde illnı harp vukuun
dan pek az bir zamandan sonra, düşma
nın süngüleri görülecek ldl. Zira, muha
rebeden hayli zaman evvel asker toplan
mış ise de, harbe hazırlanmadığından 
vesaiti muhabere pek nakıs idi. Eu:ümle, 
sllah varsa da barut yok glbl idi. Ve es
Uhanın bazı aksamı ise, mertebe! klfaye
de değil !dl. Bunlar, 11Anı harpten sonra 
itmam ettirildi ve Asyadakl kıtaatı aske
riye için, Trabzona gönderilen mUhlmma
tı ise, vaıt bulunan Ahmet Raaim Pi.fa, 
'l'rabson u.ıeauıo. bıraktltııı4an, · Jla• 

----llAnı harpten sonra, ve mekAtibat ve lk
iamntı kesire neticesi olarak orduya gön
Jerlldl.) (1) 

Snit Paşa, meşhur hatıratında bir 
(Ok hakikatleri tahrif etmiş; hemen her 
menfi hAdisenin mes'ulJyetinl, AbdUlha
ınldln sırtına yüklet.erek kendlsinl kur
tarmak istemiştir. Böyle olmasına rağmen 
~u yukarıda aynen ve harfiyen naklettl
~lmlz satırlar, gayet doğru, ve son derece 
de samimidir. 

Abdlilhanıidln ıradesile - ve mabeyn 
BaşkAtlbi sıfatile - Salt Paşa. tarafından 
valilere ve ordu kumandanlarına çekilen 
yllzlerce telgraf gösteriyor 'ki: sarayda 
bulunan harp meclisi daima tehlikeleri 
ihtar etmiş; sevkiyat ve nakllyatını temin 
etmiye son derecede gayret göstermiş .. 
Hnrbe mUdahaleden 2lyade, kan,ıkhkla
rın önftnii almak vazifesini deruhde ey
lemiştir. 

Nitekim, (Ardahan) kalesinin suku
tundan sonra (Beyazıt) ın kolayca dt1.f
man eline geçmesini mUteakıp; saray
dan Babı!Uiye şu mühim tezkere gönderil
miştir: 

AYNEN (2) 

(Dörduncu orduyu hümayunun ahva
li askeriyei mahalllyesı hakkında 15 nt
san 93 tarihinde Erzurum valisi ile icra 
kılınan muhabere cevaplarının bir fıkra
sında, Ardahanda 16 tabur asakiri mua.
vinenın 1200 kişiden ibaret olduğu tahak
kuk ettiğinden, 1ş'arı sabıkın netsllemirde 
a.demı muvafnkathıl ihtaren Ahmet Muh
tar Paşa Hazretlerinin mevkli hazırı, ah
vali hazıra! askeriyenin sureti umumiye
dc tahkik ve iş'arına milsait olmamasın
dan naşi, elhaletühazihi orduyu hümayun 
mezkürun mevakll maınmeı tedafUlye
slnde mevcut bulunan kuvvet aakertyentn 
mlktan sahihi ile envaını istila.men vauı 
m U.şarUnlleyhe ke§kle edilen tel&rafın ıe 
ona alınacak cevabın halleri, balradel ae
nlye savbı sı\mii sadaretpenahllerine irsal 
kılındı. Meali cevaptan anlaşıldltı, ve 
tesıım mütalea için ayrıca tanzim ltllı
nan cetvelden dahi mtısteban oıacatı ü
zere, nizamiye ve redif ve muAvtne olarak 
orduyu mezkürun mevcudu altmış dört 
bin beş yüz seksen nefer.attan ibaret olup 
mahall muhtelltedeki asakirl muhtelife 
ki, Şeyh Abdullah Efendinin maiyetinde 
olan yedi bin, ve Muhtar P!ıfa maıyettıe 
Ellşgirtte bulunan Uç bin kişiden bunlar 
tenzil olunduğu, ve Karstaki nizamiye ta
l:ıurlarının mevcudu olan on yedi bin dört 
yUz neler dahi kezalik tarh kılındığı hal
de; redif ve nizamiye olarak baklyei kuv
vet, ot uz yedi bin kişi derecesinde kalıp, 
onun da Muhtar Paşa refakatinde bulu
nan dokuz bin neferi tenzil olunduğu hal
de, Ardahandan rlcat ve avdet eden maa
znbit tiç bin beş yüz nefer dahi dahil ol
mak üzere, Anadolunun umum mevakii 
mtidafaas111111; yanı, Oltu ve KöprüköyU 
ve Gllrcüboğazı ve Deveboynu ve Erzu
rum gibi hattı harpte vakl altı mevki ile 
diğer bir ikl yerin muhafaza, vt- gelecek 
düşmana müdafaa olunması, ytrml sekiz 
bin neferden mürekkep olan müteferrik 
kuvvetlere münhasır kalıyor.) 

Arkasını nP.kletmiye lüzum görmedi
ğimiz (28 cemaziyUlevveı 1294) tarihli şu 
tezkere: Şark ordusunun ne korkunç bir 
vaı!yette olduğunu gösteriyordu . 

Şu halde, Şark ordusu unvanı verilen 
\'C gozıerde büyütülen kuvvet, ancak yirmi 
sekiz bin muharıpten ibaretti. Ve bu da 
perakende bir halde ldl. Bazı n<>ktalarda, 
bu perakende kuvvetler arasında, irtibat 
bile mevcut değildi. 

(Arkası ııar) 

(1) Sal& Pqa batlraq. Mökerrer ! in
ci cilt. Sahife 34' . 

(2) Bu muilAk il•rell veslka.lann 
eserimize lllvesl, belki bazı sivil karllerl
mlzln hOf)anna ıUmlyebllir. Fakat bb, 
tarihi bir yazı yazıyoruz ve bu yasllan
mıa, bazı askerlerin de okuması llaUma
llnl nazarı dikkate alarak o harbin busuw 
ıfyetlerlnl ıösteren bu mühim ve tarihi 
vesikaların derclnt fay4alı MWecU1orus. .... 
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AMERiKA MEK fUPLARI 

Mezar değil, eğlenceli 
büyük parklar 

EGLENCE 
SAHTE PRENS ı :? a 4 n 6 7 s 9 10 

11 _r _ı _,_,_ı _ _ı_111 T 

Amerikada birçok . mezarlıkların sahipleri 
vardır, burada ölülere kira ile veyahut 

satılık yerler verirler 

~ 
1 l , _;llı_l_ı __ _ 

ıı . l__I_ rfl _ I_ - [Üst yanı . ikincide] 
4 ili 1 1 cirit oynuyordu. Papa Frunun riyasetinde 

~ ~ -ı =ı 1= =:=!· -- ~ş~ko~:1:~°ı::ı1~z0~1~~:!~~arc:::e:~ 
~ ·- -ı·ı- -.:-~ _) maksada doğru yürütürken, diğer taraf-• -- ı--- 1 tan Ermeni, Rum killselerinde Türkler a-
A _ . • ı Ilı leyhinde milis teşkUfltlle ugr-aşıp duru-
D ! il il -:--,- -- - yordu. Memlekete ihanetlerinden dolay. 

10 - - ,- 1 ı- -,'--ı- -1 Avrupaya, bilhassa Bulgarlstanla Yuna-
• ntstan ve Mısıra kaçan komitacı Erme-

. l O<; An<"~les f Hust~e;!J :-- Amerika 1 Lahitlerin içine merdivenlerlP inilirdi. niler İstanbula dönm~ler, Papa Fru ile 
l~ırı nlayındıı · l>linyıt _ııırıhııi_ııe geçse somaki, mermer lttşlıtr, pırıl pırıl ya· l\ELİ:\IE o,·liNlT Şahabettinin emirlerine ~made bulun -
bılcllklt'rhuleıı ::;ıtşıp lııf' eserılt>li\ş ~iis- ! rııyorclu, hazı mezarlıtrın öıılln<le ihtiyar Soldan sağa: mu4}ardır. 
lenniyt-ce~ln. . . ' kartınlıtr ~enç kızlıu 1tğl:t~;;ıyorlıtrdı. Os- 1 - Erzurumde her evde bulunur Fe-rit Paşa, Babılllsi, Şurayı Salta-

Amerıkun ırazel~lcrını rçıp ckuyu- . . , ile , 2 - He.rkfse oild 'rınek, hislerim:z- natta Sevr kAsesine konan idam çorba-
r" ·1. Onlar siyil~f"le. <.'en !yeti ı\kvama, 111 .. ağaçltt~·lıt örtlllen yollarda dtt çltıler den biri, :, - Zait, ilbay, 4 - Kab, 5 - sını yutmağa ve yutturmağa uğraşırken. 
t in -Ja~o ı h~.rbiıw, <1f'ntrıtl Frankoya l fl~rt yaı~ıyorla~dı. Blrdenbire müzik bir Aylardan biri, iki harf yan yana, 6 -_Ev- beri tarafta Papa Fru komitası, Arnavut
tıı\ e tt>mmlyet vermezler. Amerl.. ıhtr köşede ıııce bır tıtngo \'ıtlrtı. onu marş lenmemiş kız, 7 _ Nota, nida, sopa, e- köyünde Sarrafın yalısında ortada göril
f'Sasen ı e!< ı odğam adamlardır. Kendi rnne:er takip etti. Mezarlıı..t :tkiler dm ı ı- Meyve, Emir, 9 _ ince toprak, Ha ·talık, nen vatanperverleri Bekirağa Bölüğüne 
kıtltlltnr.ın ötesıııde olön li en şeylere· rım hırakhhtr, Ork.e';tranın bulunduğu 10 _ Büvcklük Nuhun otullaıı ıdan doldurmakla zevk alıyorlardı. Dahlliye 
ult ızm .zl. r. Gene• a' .f<'r .ı~ok kimdir? 1 kaıneriyenin yanındaki sıralara iliştiler. biri. · ' :azmi ~i Kemal, bu komitanın istinadı ve 
:NP. ı-. y apttr? <ınlnrı katiye!l ulakadar ÜlD~eı·, istirahab ruha kavuşmuslardı . uvve craiyesi idi. • YukRrıdan a111r1ıya : Maks'm, Benet'in indi emirlerile tn-
tl ı ez Me-.elıl Mıtdriılin dnşmeı-;i bir Mezarlı"ta hHlk gittikçe kalabahkhtşh. ı _ Muharebede lazım, Uzun ceket giliz polisinin mütemadiyen topladıkları 

! lı.em yıMızıı 11 it hıtrdan dOş nt>!!i kn- 8;>ortmen bir gen~~ bisikletle, diğer gü- 2 - Göz renği, siyah atuç, 3 - Dük- cezayl nakdller, bu komitanın zevk ve 
~tu ur lftrda htı!yecmı uyundırmaz. zd b:tyanlar tenis raketlerile müziğin k~n. Üye, 4 - Bizi doğuran, Edat, 5 - sefahat masrafiarına karşılık tutulmuştu. 

DOğuyn biraz Aır.erikttn gazPteleri- yanına geldiler. Bir dımsetme Jikleri Yüze gülmek, 6 _ A-ıa, Kazanç, Kahve Şahabettinin ve refakatinde bulunan bir 
nin tuhııfhklarından bah~edeyim: kaldı. Ölülerin istirahıttı ruhu ve ölll altı, 7 _ Yolda giden, 8_ Hazmetrr.e·,, takım sütsüzlerin bir işi de Sarrafın ya-

Dedim ya ... Onhmn hirlncl sayıfa- Manasız, 9 _ Kolnmuzun bir kısmı, Yüz lısına, sofrasına konmak için yaptıkları 
larmd11 iri yazılarlu bOyOk meseldeı e ruhlara gençlik nefheylemek için yap- 10 _ İsyan eden, Alimler. bekaret avcılığı idi. Bunları izah etmek 
temas eden yazılttr ~ürmez~iniz ... Hal- mactıkları kttlmıyordu · Kol kola, baş lstemtyeceğim. Çünkü insanlığı, beşeriye-
bukl gene birinci sayıfıtdtt şöyle ilAn baş~ ataçların arasında ctolaşıy"rlardı 

1 

_ -·-- - ti hicabından titretecek kadar rezalet ve 
lııra dtl tesadnr edilir. f.;.tf! y~nı7. Los ıtmıırn ... Evet yalnız dansetmiyorlardı. OKUYUCU.LARIMIZJ şenaatle dopdolu hlkAyelerden ibarettir. 
Angelos gıtzetesinde hir ıııt•zıırlık uu· 

1 
BİZE YAZIYOR Vahdettin, Bekirağa Bölllğündeki 

" Mezıtl' ık stthlhinin o bütnn g-a.vret- h hltıi ne diyor. ma puslardan endişeye düşerek, bunların 
- Mezarlık sııhilıi mi? !eri hoştu. O gerçi kuytu yerlere: Erzuruma bir patinaj istanbuldan uzaklaştırılmaları arzusunu 
- Mezarlık sıthlbi yıı.. Aınerika<:a - Buradıı fiört etmek ya~aktır lev· şahabettin vasıtaslle Papa Fru komitası-

ıııezıarlık SHlıihleri V1trdır. Aruzilertnl hıtlurırıı li!Ulll~lı ya. !... Onu dinleyen sahası lazım ' na bildirmiş ve bu suretle Malta'ya gön-
düı l duvarla ~·evrelerler vt• ondan son· yoktu o dtt l>u hürınetsizllıte ~k kız· Gazetenizin 17 tarihli nüshasında derilmelerlne muvaffak olmuştu. Alemdar 
rH dn ölülerin ailelerıne ~·a ;irııziden ~ın ve dnrg·ın gurllıımiyordu. O sıradıı kayak hııkkındaki yazılannızı okudum. ga7.etesi bu komitanın naşiri efkArı idi. 
t 1 t 1 t tt k" 1 E-urum i"in habnma bir -y aeldi. Şahabettin, sarayla BabuUi arasında 
ı r parçu yer sıt ar ar, yu ıu ıt ıra ar- merdivenle inilen geniş bir mezann .... . y-• ..... uı• . iradei seniyeler tebliğ ve tebellilğuna me-

l11r. Orada lıelediyenin , hllkilmelin me· .nermer lu~lıtrı nzerinde bir çift gör- Bundan. ~aknben 10 Se~ ~v~e~ B ga~s· murdu. Meclisi vükelı1da geçe~ müzake
zıtrhkları vardır ama mllnfnit şuhıslıınn dnn•. onlar dans dıt ediyorlıtrdı, dışarı tanın Fıli~. ~ehrine srıtmışti~ . Mev~ım reler Papa Fru komitasına intikal eder 
veya l'jirketlerin de mezarlık i~lettiklert çıktılar yüzleri kıpkırmızı idi. Merak kıı oldufu ıçın kış Spor yerlermı gezdım. ve 0 yolda müspet veya ~nfi ikinci bir 
J!örülmDştOr, Bu nevi ticııret kiç de re· ettim. Şehrin çok kalabalık ve münasip bir yeri- kararla nazarı dikkate alınırdı. İstanbul 
na lılr şey dt-ğlldir. Bir kere rtnnyanm 

0 
d . ·ti ·-;ı 

1 
d' G nde buz üzerinde bir sr>or mahalli tesis Polis Müdürü Nurettin, Jandarma ku -

. 
1 

t· . ç :ı .. rası ans pı!" mı. < e ım. enç d"l . ld :ıc. d'" B' " en emm t care ı hr. ,unku, ntüme ç11re k , .
1 1 

t ld. e ı mıı o uğuna gvr um. ır pazar gu- mandam Sarı Kemal, sözde Dahiliye Na-

l u1 t t 
!\ ız ı er tt l ı. . . . d. Da t unttıuttmı~ ır. ste hvylP, ınezıtrlık sa- H M Jl...n.~ 

1
. •~ t" nu ı ı. mı ma Şerifin, hakikatte Maks'ın e-

. · - ayır ay ~r ıng fru( ı orada . l · l h İs hlplerlnden hıri l.oı:; ,c\nge:os )(1 zetı •

11 

h t d h p Herkes elınde paten erı o dutu alde mir ve kumandasında idi. Artık tanbul-
1oıinde şu iU\nı verıni .. tiı' : 1 

1 
1tns da ()('dt~ıızr.· Oyal ıy1or a er 

1 
ıl"Lttr oraya gidiyorlardı. Buranın bir de ahşap da istiklA.l mefhumunu dürbünle görmek 

•aşın yenı Hı! r er prova ed yoruz. . ·· " b d dahi mümkün d hlldi Ort l - k 
• ÔliJ/Pr:nizi Glendale mez<1rltğwa 

8
. . h · 

1 0 
d . gaz1nosu vardı. Pazar gunu urası a eta el§ · a ıgı avuran 

flt'>"1ilm1z. t >pr~Jt meaul iilülerin ruhunu ızım usu m sa: emız v11r . hir seyir ve eQ'lence yeri haline gelmiş, bu komita, yavaş yavaş Şahabettin vası-
lı l , ""' . ·t ı· • • herkes aazinodan kayanlan seyrediyor- tasUe Vahdettin! de ele almıştı. SelA.niğin 

fJ a ,cacı l g 'lle çuuıı ır. U'11u14klır, l1s- • . . sahte Prensi, şimdi Pa a Fru nam v0 

tı ilk de her pazar saat üçten dl'mle ka- Gazetelerde bu nevi mez.ırlıklann du. Ve pa~naı yap~~lar ~ra sıra yorgu- hesabına ciddl ve kork:nç bir kuvvett; 
dar iJIDlerin istirahatı ruhu lrJn me· llanlım devam ediyor bugün çıkan~ nlukları"!'~ıdermek ıçıngehp __ ça_y, kahve, Gazeteler her gün, hususi karini hazretİ 
~.1rtıkta kôn~r v:ırdır. ,. An~ele:ö; 'faymis gazetesinde •Bu kadar konyak açıyorlardı. Buzun uzennden 500 padi•ahiden Şahabettin B f di i 

k f 
•·t J..l l ki · 'd f l · d B" üL k- "k y eye en n n ne 

.Ben h !m D ğ.Mun m ıhahiri olayım, on or ve zev.; u un mezar 1 ar mev· kişı en aza ınsan var " . uy •• uçu ' yolda BabıA.liye gittiğini ve ne gibi iradel 
he n hö~ le bir llı\n okuya~ 

1 0 
v~ hu mezar- cut olduktan sonra ne diye yaşıyorsu- kadın, erkek, hasılı herkesın ka,.~asına seniyeler tebliğ ettiğini yaza yaza bitire-

11 ~u hir paur gnıın ~oı~ser ctlnleıııiye ı nıız. hayret ediyoruz,. diye yazıyordu. müsade ediliyordu. Yalnız Beledıye bu mtyorlardı. 
~ltmiyeyim olmayacak işten! derhlll bit yeri buıdan uzakca olmak üzre ataç Nihayet, ıunün !birinde, Vahdettin, 
t11ksfye atladım . Romanyada seçim ve tel ÖriÜ ile çevirmiş oldutundan ha- flahabettlnin Meclisi Vükela.da Ministr 

- Glendale, dedim. riçten buraya hiç kimse ücretsiz ıiremi- san Portföy <>lmaamı tekllf etmişti. Ferit 
Bükreş 20 ( A. A. ) - Mebusan in- yordu. Fa.şanın bile asabiyetine dokunan bu ira-

BOyllk muhte ... ·em htr par<tım içerı· tı"habat1 buau-n yapılacak ve 387 saylav " • Belediye rirenlerden cuzı bir üc- de, o sırada vükela. arasında. bulunan eski 

tolarile akamete uğradıysa da Şaha 
tine ait olan itimat v-e emniyeti şa 
bir kat daha perçinlenmişti. 

16 Mart acı gününü hazırlıyan, 
babı siyasiye ne olursa olsun, haldk 
halde Papa Fru komitasının, Şahabet 
nin ihanet eseridir. İşgalden ve b 
vatanperverlerin vapur vapur Malta 
gönderilmesinden sonra Trakya'nın, 

Anadolunun işgalleri, bu komitanın lcU 
vetini artırıyordu. Yalnız kaptan Benet 
birkaç yüz bin lira şahsı servet edl 
oynanan rollerin ne kadar hasis maua 
lara, menfaatlere istinat ettiğini töste 
yordu. Bütün bu alınan paralar y 
Tilrk esnafıpdan, Türk tüccanndan 
kıyordu. 

Kovayı inzıbatiye teşekkülünde · 
komitayı başta g&-ürüz. Bu •kuvvetin 
kA.nıharbiye Reisi Vefl:k, Şahabettinin 
lA.letile Vahdettine çıkar ve bir ar 
müzakereler yapılır, neticeden komite 
berdar edilirdi. Ba.ıbıfetvadan çıkan i 
UA.mları, bunların eme dağıtılıyor, ls1 
etkin umumiyesi kanştırılıyordu. Ku 
yı inzıbatiye parası Papa Fru, Maks, 
net, Şahabettin, Süleyman Paşa ve ve 
Bey arasında paylA..şılırken, birçok 
vicdanlar da satınalınip duruluyordu. 
' Geyve Boğazında ilk ve son Ata 

darbesile ebediyen yıkılan bu mel'anet 
şenaat kumkuması tam o günler tdl 
meşhur aktör Şahabettini de beraber al 
götürdü. Son derece şımaran sahte 
birçok para ve beyannameler dağı 
için Adapazan, Geyve köylerine m 
olmuştu. Nihayet bir gün, kuvayı m 
müfrezeleri tarafından yakalanarak, 
kişehre getirildi ve orada İstiklA.l 
mesinin verdiği kararla idam olundu. 

Bu çapkını llkönce isticvap eden 
fet Ankan, sergüzeşti hakkında 

bir sual sorunca: 
- Ha ... anladım. SelADikte 

Şehzadellğim l(eçmiştlr. 

zaman Prens yapan dolnı)S: 
takım esnaf, memurlar 
lunarak şeytana"' .... _. 
ğını beyan et 

öıttm 

aıenc ... ,.~ kU<lrewıu.. 
hinlze ıcuııanayım. En mühim ve ~
işleri önünilze getireyim, her ha 
meydana çıkarayım, SÖZlerile kurtulut 
lunu aramlttan ve alAltadarları 
maktan hlll değildi. Tabii bu itfalle 
aldanan olmadı; asıldı. 

SON 

Yakında: 

Sönen ocak 
Yazaa: T .. U 

ll~r_d_im~ _H_er _ta_r_a_r_ç_i_çe_k_ı_erje bezenmişti , seçilecektir. .ıet alıyor ve hatta patenci olmayanlara Sadrıt.zamlardan üçünün şiddetli protes-

~_. .......... - ......... - ... ~ kira ile paten veriyordu. ~.- -.... ontüodüm, tilibe EBurunıdaıı .. Gazeteciler atlatan eski gazetecı· 
• ' bu derece mürtefi ve ne de bukadar so-

l
• EL B ıs E ve K u M Aş ı· tuk detiklir. Acaba tehrimizde böyle bir K L A R K G spor ve etJence yeri tesis etmek okadar A B L 

güç bir iş midir ?Her halde detildir. 

1 1 
Bu yerin tesisi çok bir masrafa da . 

MEAAKLILAıAINA MOJDE ihti)·aç iöstermez. Bugün ümit ederim ki Bir gftzet.ede genç bir muhblrdı. Seyyar tiyatro tehlrden ayrıla 

1 
Belediyenin elinde bunu yapabilecek ka- Tanınmış şahsiyetler bakkmda heycan ron, Klark Gabi DlrektOre mQ 

T ürkiyenin en iyi iş yapan Şarkın en büyük •• d r malzeme belkide mevcuttur· Henüz uyandırıcı bir çok haberler bulup re- etti. Tiyatro trupunda • Her ne iş o 
k a . ba.ı.. ld &o nda ttrdl. Girgin, iş bilir, kolay kolay al- sa olsn • hizmet istedi. 

terzihan k .. • ış yem ..-mlf .0 u.u n, ~aman danmaz, hulasa gazeteclllğin istedill Satlam yapılıydı, sempan 

• 1 
1 
1 • • 1 • • • • 1 
1 
1 
1 
1 • 

e ve umaş magazas1 . • kaybetmeyerek bu ışe t:>-'1~m~ l':_Zımdır. bütün meziyetleri kendisinde bulundu- ciddi tavırlu idi. Direktor kencl 

G 
• Hemen baılan~cak ~lur ıse yırmı ıun son- ran ttıystız bir gençti. kabul etti. Haydi marş yola ! 

B E Y O L U 
• ra kııın en şıddetlı zamamnda patenletle Patronu bu gençln gazetecilikte Bir zamanlar sonra ffOlivudu 

1 
faaliyete aeçilmiı olur. Paten bulmak büyük lsbkbal sahibi olacağını soylar- maştı~acak olan Jôn PrOmlye bu 
için ya latanbuldan veyahut civardan ken dellkanU gazeteyi bırakdı ve bir retle ıs~lkballne dotru yola çıkllllf o 

1 
muhtelif büyüklikte paten ıretirtilebilir. tiyatro da komediyenliğe girdi. Yent hır yıldız doğmuştu. 

Bu mahallin nasd yapılac&tına dair Bu genç Klark Gabl idi. Patronun Fakat Klark Gabi ta'!l man 

Terzihanesi 
Şükrü ve Ömer Arı kardeşler 

Tuhafiyecinin, Bezzazın, Hırdavatçmm kumaı satması 
Bakkabn saat satmasına benzer. 

/ngilterede ve itulgacla meşhur kumaş mensucat /abrilcalarının 
elesen mütehassısı terzilerdir. 

T erzihaoemiz her zaman olduiu Kibi bu sene de f,vkalade 
feclakArhklarla modern desen ve çefit BAY AN ve BAV 

Kostümlük, Manteluk ve Paltoluk kumqlannı 
.-pka ve yaka kürklerini yüksek takdirlerinize aa adiyor. 

Şık olabilmek bu terzihanenin kumqma, zarif 
olabilmek ise yüksek san' atına batbdır. 

••••• • ••• 

1 
kısaca malumat \'ereyim. Evveli yukarıda bilmediği bir Şey vardi ki, o da çalış- parlayıocaf• kadar daha bır hayli 
yazdıtım ıibi tehrin yakın bir yerinde kan muhbirinin bir zamanlar aktorlllk yetlesır::~ seyyar tfyat"O ına. 

• düz veya suyun toplar.abilmesi için az etmiş olmasıydı. Artistleri d~ı ve .Klark Gabi 
• münhat bir mahal intihap etmek lizımdar. TanınDUf bir çok sinema san'atkar- sipsivri ortada aklı. 

1 
Bu mahallin dairevi .-iması daha eyidir. lannm hayatına şöyle bir bakılırsa,. Bir fQD ,netenln muharriri ııl 
dairenin kutru 300 _ 400 metre olur ise kedilerini bOtün dtınya ya tanıtan flm- tamnmq bir Uyatroyu idare eden J 

1 
bir kaçyüz kişi rahat rahat patenle ka- diki mesleklerinin, bir zamanlar hemen rfn Dlyonla bir mülakat yapmağa 

T • al biç birinin rüyasına dahi girmemiş ol- Seyyar aktör, evvelce o kadar se 
yabaır. ~uza lazım olan k ınhtı vere- duğu anlaşılır. Klark Gabi de bunlar- san'ab bu sefer karşısında daha 

•

• bilmek içm de bu yere. her iec~ ~ilhassa dan biridir. Doktor olmak isteyordu. Fa- başka bir şekilde canlanmış gö 
sotuk gecelerde 20 santim kadar ırtifa kesb kat fakir oldutu için, parası tabllllne Jozelin Diyon sayesinde tekrar . 

1 edecek surette su bırakmak lizımdır. k&n gelmiyordu. Bu se~pteo gtındOz ye girdi ve Nevyork sahnelerinde 
Bu ameliyeye her gece devam edilecek Fakülteye gidiyor, geceleri ele bir tabrt- ılUer verdi. Kendisini himaye e 

1 olnr ise 15 - 20 gün sonra buzun kada çallşiyordu. olan :bu kadınla da evlendi. 

kalmbtı bir metreyi ieçmif olurki bu Bir pn Klark Gabl'ln ohyo btıkQ- yalu A:.: ..:::r~d::.mr:~~ı::: 
1 kalın buz tabakasının üzerinde fennen metl dahilinde yaşamakta. oldutu kD- Geniş omuzlan ve erkek stmaSI 

yüzlerce in.~an hiç tehlikesiz kayabilir. çQk şehre .seyyar bir tiyatro geldi · birdenbire yükselmiş olan ve 
• Okuyuculanruzdan 1 Perdeleri delik, deşik kostomlerl eski, beynelmilel Do Juan ismi verilen Ki 
• . AVNi ÇIH/Ll dOrt tekerlekli bir araba ile şebjr şe- qk bayatı ise çok bedbahttır. 
• . hlr dolaşarak temslller veren bir tiyat- Netekim Klark kanımdan ayn 
• ro heyeti • . . bqkaslle evleninlş, onunla da ,._ ... ......,. 
• Gnç bir partiyi kazanmak için gece mifti . 

Evladını seven para r~ndnz çalışmaktan artık yılmış olan Bir akf&lll senert hayat aşklle 
Klark Gabi, bu tiyatronun bir temsilini çıkmıt olan bu adam, elmdi ke 

biriktirir. aeyıetttkteır sonra artllt olmat• karar ae1'88rl kalbini ıabtedeblleoek bit 
vırdl. bulamıyor • 
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>> Kumbara istikbal binasının >> 
i\ 1 d· v ·d· ~ 

MEŞHUR SiMALAR SERiSi 

JOAN CRAVFORD 
Fransızlar meşhur sanatkarın ~Fransız 

olduğunu iddia etmeğe başladılar 
Para kazanmak 
buna derler .. 

Amerlkn'da sinema yıldızları içinde 
en ~·.ok para kazananlardan biri güzel 
Merle Oberon dur. 

Bundan bir ay kadRr evvel dahil 
olduğu kumpanya ile olan mukavelena
mesl hitam(ermlştir. Mukavelename bet 
sene için tecdit edilmiştir. Hu beş sene 
içinde MerJe Oberon tam : 

1.500.000 TUrk lin sı 
alacaktır. 

Büyllk san'atkar Marlen Dietrlch ge· 
çen sene (Allahm bahçesi) adında bir 
filim çevirmişti. 
Au flllmdekl baş rollln Merle Oberon 
tarafından çevrileceği kararlaştınlmııtı. 

Sitlldyo bu roınn Marlene Dietrich 
tarafından yapılmasını arzu eyledlfln
den tazminat olarak Merle Oberon'a 

80.000 Tnrk Urası _, ______ ,;,,,;,,,,,,oo 

verilmh:tir. 

disine bu isim takılır. Denilebllirki Joan 
Crarufi ismi sanatkara utur getirmiştir. I 

Çevirditi ikinci film ( eski elbiseler) 
dir. san'atktlnn husu$iyetleri hakkında 
dahi bir az malumat verelim : 

Joan orta boylu, fevkalade endamlı 

mavi gözlü, açık kestane renkli saçlıdır. 
Sevdiği renkler : Mavi ve beyazdır . 

.. KADI\' ASA/,:\ UTANMAZ,. filmin1e M11raarel Sulllvan '~ Cot1 Bol Tuvaletleri hep mavidir. Çok ~ade geyi-

~t~ ma aliminin en mühim sima- Sana! hayatına intisab ~yleı~esini ar· ?ir. Muztar kaldığı vakıt ağ-ır tuvaletler 
..,., b' · ol 1 Joan Cnt\'(ord. zu eylemış peder ve valıdesıne karşı ıka eder. 

la •t ırı aıF 'ansız sinema· duran Bilıie günQn birinde gizlice sile Dansa çılğmca iptila sarmıştır. Tan-
., \ı l\llJ!n a~dan beri de- vuvasını. terk ederek Şikagoya kaçar. goyu b~yü~ bir maharet, ahenkle oynar. 

dos~ Amerikıtlılar Orada bır haylı uğraştıktan sonra o şıra· Son çevırmış olduğu ( dans iptilası ) fil. 
y1,: ikalı oldu. arda bir Rövu heyeti kunnak~a olan mind.e bunu isbat eylemiştir. 

ı, ~ ··vetinde 'l'ernie Yung namında genç bir lmpresa· ilk aşkında inkisarıhayole ıığramışhr. 
~ıbrış ıe;oyle· rio ile tanışır. ve heyete dahil olur. . . De~ice sevdi~i Duglas Firt·anks'ın oğ-

.... ı ıeı: rransı7.ıt' .... vl'~ter Ame- Sıtkneye ılk çıktığı akşamdan ıtıba- lu ıle evlenmıştir. 
:ı-lkada dot<hıtunu kahul m:lemelLJe bera· ren büyOk muvaffakıyet kazanır. Bu mu. Fakat mes'ut olamamıştır ve kısa 
ber onun aslen yuzde yüz· Fransız oldu· nffakıyet günden gün~ artar. bir mllddet sonra boşanmışlardır halen 
ğunu ileri Urüyorlar, Fransızların iddia- Schubert adında bır sermayedar onu kendihi tamamile sanatına vermiştir. 
larınn kuv\'et veıt•n nokta : sahibi bulundutu tiyatroların birinde rol Tiyatr.Kia rol oynametı çok aev-

Sttnatktlrın nuhıs kağıdındaki isminin yapmak için angaje eder. mekte ise film kumpanyası ile olan mu-
tnın bir Frımsıı i mi olnn l.udlle ı.e~r Rol yaptıtı bir gece seyirciler .arasın- kavelenamesi bnna meydan verniemek-
ueur • Cas ini bulunmasıdır. da bulunan metro Goldvyn Mayer mOes- tedir. 

iki taraf iddiac1n bulunup dursunlar: sesesinin meclisi idare azasından Harry Mamafi, bu güzel sanatkaar hevesini 
Ct\zel snnatkfır "Sanatının tabiiyetinde,, Rapr onun sanatındaki kudretine hayran tatmin e.<lemek için evinin yanına küçuk 
lnılunduğunu söyemlştır. olur. mikyasta bir tiyatro yapdırnuştır. Araaıra 

1.uc·lllein doğuınundHn hir iki sene Tiyetro bitince Billie ile görüşQr ve arkadaşlarım davet ederek onlara oyun-
onra ebeveyni Knnsns Clti ye nakılha- müessese- namına bir mukavelename tek· tar vermekdedlr. 

ne eylemi,ler ve oradn tam onaltı sene lir eder. Billie hemen muvafakat eder. Jo~n Cr~vfor~ ispora çok düşkün
oturıııuşlnrdır. Bu vaka 1925 senesinde geçmekde idi. dnr. Yuzmeyı, tenıs oynamatı çok sever 

Ailece Billi ndı verilen Lucllle bu Hemen film çevirmete başlar. ilk filminin isede tercih eylediti spor biniciliktlr. 
ıııC.ddet zarfında tam tetrlsnt görmüştür. ismi : ( Pretty Ladies ) dir. O vakıt he· Sıhatı:ıa son derecede düş')fündür. 

Babası bir tiyntroyl idare ediyordu. nüz yeni ismini almamıştı. Lucille Lesu- Sabahleyin kahvaltı olarak : Bir bardak 
Kulislere gire çıkn Hilli sanat hayatına eur diye anılmakda idi. su içer. Portakal vesair yemişler yer. 
)abancı kalmamıştır. Arti tlerin hayatına M. G. M. Müessisleri bu isimleri na- ôtteyin : Süt içer. Pastalar yer. 
linsiyet J>f•yda eylemiştir. Pederi ve vali- hoş bulurlar. Her işi reklama istinat et- Akşamları : Ekmeksiz olarak et, sebze 
desinin muhulifetine. rağmen müzik ve tinnek istiyen Amerikalılar san'atkira ye- yer. Joan Cravford istikbali en fazla 
şan derslerini almıştır. ni bir isim bulmak için ıazetelerle mu- parlak olan yıldızlardan biridir. Sine-

Bu derslere son derece büyük bir sabakalar illn ederler. Hayli süren mü- maya intisap edelidenberi bir haylı para 
he\'esle devıım eden Bi li az zamanda sabakalard4ln sonra teklif edilen isimler biriktirmiştir. 
halın sayılır bir ·anntknr olmuştur. arasında Joan Cravfdrd hoşbulunur. Ken-' O. 'l'. 

teme ıregı ır ~ 

nş Bank.c§lSD ~ 
K Kumbaralarından birine sahip olanlar hiç bir 1 

zaman darlık çekmezler 

~üş IBank.aso; 
~ Kumbara sahiplerine her sene muhtelif ~ 
~ para mükafatı dağıtınaktadir. l. 
~i"YiiY"-..,.iY-~~~~~~-/1 

DO(; UDA 
iLK 

• 
ÇİNKOGRAFANE 

Matbaamız yeni bir çinkoğrat'ane tesis etmek 
üzere bulunuyor. Bundan sonra her türlü kılişe
lerinizi. ınektup ve f'atura başhklarınızı. çinko 
veya kauçuk üzerine ınühürlerini bize sipariş 
edebil irsi giz. 

• 
Artık lstanbula sipariş 
vermeğe .ihtiyaç yoktur 

Mecmua, Kitap, Broşür, Memento ve saire için 
yaptırmak ihtiyacında bulunduğunuz kılişeleri si
zi her suretle memnun edecek bir şekilde iınal 
edebiliriz . 

Yakın sayılarımızda 

Zengin bir müsabakaya 
başlıyoruz 

200 okuyucuınuza muhtelif hediyeler 
Okuyuculanmızı dıtha ziyade memnun etmek için yakında zengin bir 

müsabaka açacağız. Bu musahakayll iştirak edec~k olanlsrdnn 200 okuyu
cumuz. muhtelif hediyeler alacaklardır. Bu hediyeler l~·lncte 200 liralık 
dikiş makinesi, bisiklet, kostl\mlOkler, paltolar ve ctahtt hirçok f şe yara
yacak çesit eşya vardır. 

Müsabakamız hakkında ayrıca 
tafsilat vereceğiz 

1 Umumi harpte casusluk: 
-~ Hiç bir hareket gözünden kaçmayan j lar. Sizin fabrikanızda öyle değil mi? - Anlayor gibiyim. 

Ya.ıan: Fı·a1l(•ls Cargo 1 patron : 1 - Vallahi pek öyle değil ! Şimdiye - Demek isterim ki, hani çvcuk-

1 
- Kapıya dikkati diye batrdı, Mösyö kadar işlerimiz fena gitmedi ama, mO· luğunuzda beraber oynadığınız bir kız-

. sridiyor. essesemlzln hayli zararları var. cağız vardı. Muhterem vııldeniz bir za· 
notrusu buradan igrendim. sokağı Yanyana yürüyordnk. Gelip geçen mantar bana ondan da bahsetmişti. 

ynrnyerek inerken, gecemi böyle beyhu- kadınlardan gözünn bir türlO ayıramıyan - Annem mi bahsetmişti ?' 

1 
de geçirditime pişman oldum. Kendimi Kleh açıldıkça açıldı : , - Evet, Mösyö Braun ! Zat} alinizin 

Tt•frlkft . ·o. 10 julyanaya layık göremiordum. Sanki içim- - Ab, bu Parls 1 dedi, şehir dedi· bu kıza abayı yakmanızdan çok kor· 
. ~ de bu geceki hareketimle onu aldatma· tin böyle olur. Dnnyada bir tanedir bu kardı 

, -:-. <?nn Jorj ~erler, yaman adam_dır. Dikkat edıyordum .. J~lyana daha uzur.· şım, ona hakaret etmişimgibi bir his verdi. Paris t Emrederseniz, öğle yemeğini Muhatabım susturdum: 
Kerdhını hava hucum~anna k~rşı m.ud~- ca boylu, ~a~a .canlı ıdı. Acaba bu ka- Ertesi sabah hava gUzeldi. Saat beraber yiyelim. - Kleh, dedim, bu mevzu Uıerln· 
far: ya. v~r_<tilerk fnkat hıç bir gun vazıfesı· dınınGan~.r:sını_ nbışanlıma ~?~tfyordum? on bire doğru sokağa çıktım. Bulvarde· - Çok teşekkOr e<tenm. işim olma- de bana bir tek kelime söylememenizi 
ne gıllığı )'O • Bilmem D. c. A ya mı ıua yuz aıımdan ışıttıtim tektir- 't r 'd d 1 rdum BI 1 k Sft:\'dı gelirdim rica ederim. Gnnün birinde size inşaal-
ıııensup imiş? böbürlenip duruyor. den sonra, adamakıllı alıklaftım. Artık zı: ıy:n e 
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a:t

0 
e be · r !ra~ • Kleh israr ·etmedi lah nişanlım Matmıtzel .Julyanayı tak· 

Bir az durdu : her yerde nişanlımı rörmete çalışıyor- ;:b~~a:'ın '"~mst:da~s ac:~te~laa:;:,~i - Mö!!yö Braun,. dedi, annenizin dlm ederim. 
- Neye ~na ~y~e dikkatli dikkatli ba- dum. . tanımıştı. ölOmündenberi sizinle bir daha görnş· - Ne diyorsunuz? Nişanlandınız 

kıyorsun? Dıdl, yuzumde şaşılacak bir teY· julyananın mektubu cebimdeydi. Ara _ Bojur dostum Kleh ! Sen Parlste mek nasip olmadı. Taziyetlerimi suna· ha bile ? 
mi var? sıra çıkarıp tekrar okuyordum. Bu mek- miydin ?J madım. Anneniz ne iyi, ne emsalsiz Bir otomobil geçiyordu. Durdur-

- Hiç bir şey yok ama, ne diyeyim, tu.bun üzer~mde bırakdıtı tesir cesareti· _ Göruyorsunuz kl öyle! Ne ya- bir kadındı. Bir defa elinize bOtnn dOn· dum, bindim ve muhatabımdan ayrıldım. 
pek hoşuma gidiyorsun da ... Sen bq- mı daha zıyade artınyordu. pabm işler bazan böyle icap ettiriyor. yaca tanınmış bir firma bırakh. Genç· Bu tesadüf doğrusu keyfimi kaçır-
kulanna pek benzemiyorsun. Odet tatlı v~ davetkAr. bir aesl? .= ....:_ tıler nasd ? siniz, lşlerlnizl iyi tutarsakız, serveti· mıftı. ~endtmi avutmak için gelip ge· 

_ Elbette ~nzemem, eter muhare· ~Şampanya ıkram etmıyecek mısın? _ Çok fÜıel, QOk gOzel ! nizi en aşağı dört misline çıkarırsınız. çenlerı , mağaza camekAnlannı şeyredl-
be olmasaydı, sen beni burada bulacağını dedı. Birden sesini detlşttrdl: - Öyle yapmağa çalışıyoruz. Za- yordum. Konko~diya meydanına ~el· 
rnı zannederdin ? Dostum dünyada buna - Hayır artık eve gidecetim. - Bilmem, sizin de kulağınıza gitti mantar da müsait.. miştik. Otomobı~i durdurarak indım. 
raıı \ d Kadın israr etti: mi') Bazı ticaret acenteleri hakkında - Yalnız bir şey söyliyeceklim. Aheste beste yurnycrek Sen .Jermen 

0 nınz 1• Etbette 's l k ı.:. ! dedi · · b lvanna do"'nı y''rüdn E. . bir kahkaha - ı mar ama azım • srarlp garip şeyler söyleniyor. Böyle muazzam blr işin başında, slzın u & u m. 
sal lını bırakmadım. Odet Yavaşca eline bir banknot sıkıfb· - Ne gibi garip şeyler -;ı gibi bir delikanlının uzun müddet be· Harbiye nezaretinin kapısından za-
Ya::~r~ı, Sonra kollarını omuzuma daya· dam. O da kimse görmesin diye etrafı- - Nuıl anlatayım? M~barip mil- kiar kalması dotru bir şey detildir. bitler çıkıyordu. Onlan gördUğOm za-
- M . . k na bakınarak, parayı çantasına indirdl,letler bitaraf memleketlerin ihraç mal- Ne demek lıtedltfml anlıyorsunuz de- man kafamda bin tnrlO hatıra canlandı. 

hud lauharebe! dedi, vallahı ınsanlar ço ve « bonıuvar. diyuek çekildi. ıan.-ı nasıl pay edeceklerini bilemiyor· tfl mi? ( Arlıa11 ,,.,J 
a feylcr? 
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~••••••••••••••• İ L BAS 1 M EV i •••••••••••••••~ I K 1 R K ç Eş M E s o K A GI - N o : 9 \ 

a ERZURUM • • • i Kitap, Mecmua, Cedvel, Defter, i 
E Her nevi Duvar ve El ilcinları, 1 
• • 1 Makbuz, Bilet, Fatura, Yaldızh davetiyeler 1 
• • 

KUM-BARA 
1e 10 

Verir 
Kumbarası olan hic bir . , 

! BUYUK i zaman darlık yüzü .h 
• • 
; I< i~J 'ır ve il S ıcAı~ı ıt:>ıe IF1i E il llıı. IC il il E . •· • • • Di~er Viliyellerden gönderilecek her tlirlü sipari~ler memnuniyetle kabul ve suratla ikmal edilir. • 

\ I -•••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• ~ 
n.~ Ö".r]eden ~onra saa~. 1_4 ~.! - Er~urumda Erzu ruın Vilayetinden: 
JOlbaşında lşldme Mudurluğu bınasında A k b 1 r 

nüteşekkil komisyona yukurıda zikredilen . ~~ . u unan ~arayazı . Ka~ıısı nO 
'k 24Jo ı k h'·k- 1 . d lıra Ucı etlı atlı tahsıldarlı/\-ı ıle 1 ercan 

l\ '1 ·· ı ·· •) " ğ ·· l · vesnı ve no u an un u um erı a- . 6 , 
ıv U( uı u llll( en. h'l' d ki . k•t t h ·1 t Oltu kazalurıle merkez kttzası % !) Hl-. ı ın e verece · en na ı veya a vı a ve- . . . . 
ldareıniz ihtiyad için ıııubJyaa edıle· B k t · t kt 1 ·d dutlı mıllt emlak tııhsıldıırlıkları ıçın . . ya an ·a emına me up arını ı are vez-
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cek 2500 metre mikiıbi traverslık çam .ıesine tevdi ettiklerine dair alacııkları . J - L .-,.' 3 . gunu s~ıat 9. da. m~sa~aka 

D vlet Denı i rvotarı 
' 

Onuncu lşletıne 

•• gormez 

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

alıştırmış, hem de istikbalini şimdiden düşünmesine 
yardım etmiş olursunuz 

• 

• 
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tomnıx.u kapalı zarf usulile ~:;/11/937 ta- 1 kb 1 • ı b" l'kt k · ·· ıcra edıLceğınden ısteklılerın ımtıhan 
ıs · j ma · uz arıy e ır ı e oınısyona mu raca- _ . 

ritıinden itibaren 15 _gün müddetle _ eks.ilt· atları ilan olunur. gun~~de askerlık, ~ek tep ve~air vesi- v 
ıııeğe .kon~lan ve gorl\len lıı.z~m. uzerıne 7 _ Şartnttıneler 175 kuruş ınukabi- k~lı:uıle Defterdurlığa n~Uıacaatları nan ey;~~~~~~~~·~~~~~~!"t!:!.~~/! le 

l~~h:;~ı:~~~~~e:s~;~~;~;/"1:0bı :~i~:~:: linde idare vezneııi(~e~q;edarik (~dile~t· 
0 

un ur · ZAYİ ~} M AR KD N 
1
. 

15 gün müddetle ve kapalı zarf usulıyle - >} R d 1 
t:ksiltıııeye konulmuştur. 937 !kinci Teşrin üçüncü günü l({dırdan ~\ a yo ar1 

ı - Eksiltmeye konulan trnverslik Eı·ıunını Vilayeti Tapu teslim ulınarak 'I'rabzorıa teslim etti- \1 
çam tomruklar Kars orııı~ın Müdlirlügiince • ğim terhis eratına ııit doksan erin ınaı- ı;• G ı Qt b• ı L " t• ki 
Ol~u orma~ıl.arındaı~ ve ~>evlet l>t>ıniryolla- l\ıl Üd Lil'IÜf{ÜHden: btttasını ~ayb~ttim." Yenisini alacağım- )~• ener a omo 1 as 1 ~ •. 
rı ıda~esl ı_çın tahsıs edılecek noktalardan Emlnkurlıi mahallesinde mukim Nıı- ~an eskı.lerlnın hukmU olamıyacuğ"ını \\ • .~ 
tedarık edılecekllr. zıın · tıırarından Tapuya t~scili istenilen ıliln eılerım. il Ve 

2 - Muhammen bedel tomrukların be- uynl nrnhallede imam Sokağında vaki Kolordu N11kli11e Miltealılıidi )} HER NEVi ŞEKERLC ~ ., 
her metre mikfıbi on dôrt liradan (3500.l) hir hap hanenin Tnpu sicillinde olma- Ömer Savaş ~\ c:.;:ıo 
Hradir. masına hinaen senetsiz tasnrrufnta kıya- l T , ğ• , ] , . 1 Ô N 0 da b' 

3 - Muvakkat teminat (2<>25) Iiradir. sen muaınelı> yapılııcıığınu göre hu ev- :. aşma aza al > • ..t~r 
4 - Taliplt>.İn 2490 nolu kanun hü- de ıtlakui tasnrruflyesi me\CUt olıın:a ,-.. •••••••••·----· .. ı ~~·ext-.Y.~~eye~-.yciVli~~ 

küıııleri gere~inc;e ic11p edt:rı v(!saiki ve· rııı tıırihi ilandan itibaren oıı gUn zar- Parayı küpe koyınak, • • • " .8ö25 

rnaları ıa7.ım<lır. telerlle birlikte Tapu ~tndül'iyetine ve hudut haricine çıkar- Umum neşriyatı idare eden: Yazıt 
ıııUtealılıitllk ehliyetnamesini lıai:L bulun· fıııdıı yedlerlnde ıııev<'ut evrnki ınüsbi· ı ı -

5 -Teslim yeri Kars istasyonunda. tahkikat gtınnnde de mahallinde bulu- 1 makla tTIÜSavidir. Sahip ve Başmuharriri: 
vagoo frl:erindedir. l nacak tııhklk nıeınurunu mnracaatlım <~llınt n,\.HA~ _... ...... ________ . 

r6 - Taliplerin 6/1/938 Perşembe gü-1 ildn olunur . ( No. 2il ) 

1 Kendilerini bütün DOCU ya tanıtmak ve mallarının sürümünü 
1 bütün DOCU da attırmak is_tiyen (imalar, ticaethaneler 
1 ve müesseseler ilanlarını behemehal 

, 

.. 

• 

il 
Gazetesine vermek suretile bu maksadı temin edebilirler. 

= 

~ 

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