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lDARE YERi : 
Erıurnm Gftlbnşı Ooun İdnr~Jınıwsl 

Pazartesiden maada her gl\n çıkor 

Snyısı lu•r y••rdc• a kuruştur 
....... 

S \ "I : JH 

G 0NDELll< G.AZETIE 
Rasılmayan yRzılar geri vnilmez 

......................................................................................................................................... 1 

HOKOMET YOL iNSAATINI DA 1 
ı PLANLASTIRMAK İSTİYOR 
1 Yeni ltiyihaya göre yol vergisi kazanç 
1 üzerinden tesbit edilecek 

Kadınlar da vergi verecek 
Ankara, 22 1 Hususi ınuhabirinı iz

den] - Hükfıınet yol inşaatını pJli nl aı;;
tırnıak için bi ı· proje hazırlanıaktad ı r. 
Şin](li ye kadar ihn1al edilın iş bir halde 
kalan nıeınleket yolJaruıı n bir prog
raın dahilinde süratJe yapılınası, yeni 
şoseler ve köprüler inşası, 111evcut
ların tanı iri ve bunların bakırın nok
tasından hazırlann1akta o~an bu pro-

ınakta olan kanun layihası Mart içinde 
tvlecJiSP. verilecektir. 

Haher aldığ ı 111a göre~ bu la~1iha 
ınucibince yol vergisi kazanç üzerin
den tesbit edilecek ve azan1i on iki 
lira olacaktı r. Beden mükellefiyeti kal
dı r ılacaktır. Şimdiye kadar kadın lar
dan yol vergısı ahnnuyordu. Yeni 
layihaya göre çalışan kadın1ar da yol 

s~~'·~ ~: ha~,..!~~:~:~~~=~ .. ~~~:~ •• ~~~~:_r~ -... ~~~:~~! ... :~.:~~:~~=::?.!~· ....... _____ , 
it! 

""1nde~, "·~hürriyeti l Suriye Başvekil! dün '. 
-·~l.:ı..-: rlistcn çıkacağı hareket ettı 1 
t'Pb~fl.'., Kaya kUr-

Parti gurupunda 
toplantı 

GEÇMiŞ OLSUN! 
-

Fırtınadan dün Istanbul 
allak bullak oldu 

Tramvaylar durdu, 
limanda birçok mavnalar ve 
-----------------------------------------------sandallar battı, limandaki vapurlar 
demirlerini taradılar 

Karadenizde de fırtınanın çok şiddetli 
olduğu haber verilmektedir 

İstanbul 22 (Husuil Muhabirimlzden)-ı EminönUnde bir dUkk!nın büyUk levhası 
Sabahtanberl müthiş bir yıldızpoyraz tır-ı llçmuştur. Diğer bir dUkkı\nın taraça.sı 
tınası devam etmektedir. Şehir allak bul- tramvay yoluna yıkılmış, asılı olan çlnko
lak olmuş bir vaziyettedir. Henüz netice 

1 
ıarı çıkarmağa çalışan ltfalyenln merd.1-

kat'l olarak anlaşılmamakla beraber, fır- veni kırılmıştır. Tramvay mUnakal!tı sa
tmanın bUyUk zararlar verdiği şimdiden 1 rıtlerce durmuştur. 
tahmin edlleblllr. 

Fırtınadan birçok evlerin camları kı· 
rıldığı gibi, bazı duvarlar da yıkılmıştır. 

Otobüs içinden 
çıkan davalar 

Müddeiumumiliğin· davası 
önümüzdeki aya bırakıldı 

~ 

( A lttarafı .i İlll'İ say ifada) 

Dilencilik 
bugünden itibaren 
yasak 

Vilayet )lakamından tebliğ edll· 
miştlr: 

"'1k' 1 .. 

kıQ.rıs E't~cmek 
•11•"1dın seçmez, ez~ il yll,'JlUltbuat • 

lılila •Hı ı ..._ "8alt blr neaıı. yanı biZler 

TPsvi ınerasin1i 
'' sami ıni oldu 

1 

çok 1 Hariciye V tıkili siya~i 

İstanbul 22 (Hususi)- MUfettlşler 
\ otobUs ruhsatiyesi tahkikatına bugUn de 

. j devam etmişlerdir. Bazı otobUsçl\lerden 
vazı- mesele hakkında bildikleri sorulmuştur. 

Bugünden itibaren şehirde di
lencilik yasak edilmiştir. Dilencilik 
yapanlar Polis ve Zabıtai Belediye 
memurları tarafından derhal toplat
tırılarak DUşkUn~r Yurduna gönde
rileceklerdir. 

banu nuıı Japaruı? demiftl. 
YPlhakkıncta izahat . \'Pl'dİ "Tan., Başmuharriri Ahmet Emin 

Yalman aleyhindeki davanın görUlmesl, 
tahkikatın ikmali için önümüzdeki aya 
bırakılmıştır. 

Türkiyede tek fırka mevcut olmasına 
ve inkıllb geçiren bir memlekette yaşa
mamıza rağmen, matbuat hiırriyetı var
dır. ve hUkQmetin en büyük kuvveti de 
karıısında herhangi mAnı bir kudretin 
mevcut olmamasına ra~en, devlet ile 
ferdin ara.sındakl hukuki münasebet ve 
muvazeneyi tt>mln etmesindedir. 

Matbuat hUrrlyetl iki tarafı kı>skln 

bir sllA.htır. İyi kullanıldığı zaman ne ka
nar hayırlı ve faydalı ise, fena kullanıl
dığı zaman da o kadar zararlı ve yıkıcı
dır. Gazetenin ve matbuatın vazifesi. 
hUrrlyetl milletin lehinde kullanmak ka
biliyet ve ferasetini göstermektir. 

Matbuat hürriyetinin garip ve acı 

tecelllierlnl bu mUlet çok görmüştür. Oy

Ankara 22 (Hususi)- Suriye Ba.şve- Ankara 22 (A.A.) Cumhuriyet Halk 
klll Cemil Merdam bugün de temaslarına Partisi Grupunun dUnkü toplantısında, 
devam etmiş ve akşam üzeri Toros eks- son günlerde Balkanları alAkadar eden 
preslle Suriyeye müteveccihen şehrimiz- siyasi seyahatler hakkında ve Hatay me
den ayrılmıştır. 1 .ı.elesinin son safhalarına dair sorulan su-

Başvekll istasyonda Hariciye Veklll, :ı.llere Hariciye Vek111 Tevfik RUştU Aras 
VekAlet erkAnı, Ankara Valisi, Emniyet! uzun ve etraflı izahat vermiş ve bu be
DlrektörU, Merkez Komutanı ve diğer bir yanaı Grupça tasvip edilmiştir. 
çok zevat uğurlamışlardır. Teşyi merasi-
mi çok samimi olmuştur. 

Ronıanyada intihabat 
Sıırl ~ c· lh • !;l ' "kiliulıı tı ı·:1.i ıı tisi 

1 
Bnkreş, ~::? ( A.A. ) _ Yapılım •nti· 

Ankara 22 (A.A.)- Şehrimizde bu- hab ıt 1wtkesinlle Lihernl partisi yDzrle 
lunan Suriye Başveklli Ekselt'lns Cemil :\i rey nlabllıııi:;-tır • Bu vnzlyete göre 
Merdam bugün öğleden evvel Orman' hlikt'\met yuzde 40 re,· alamadığı tak· 
Ciftllğini ve Gazi ve ismet İnönü Enstl- 1 dirde çok mOşkil bir v1tziyettP. kalacak-
tUlerlnl gezmi,tlr. 1 hr . 

lf' zamanlar olmuştur ki her önüne gelen 
serseri gazetecillte başlamış, f'trafı d~
landınnış, ve ekseriya da yabancı bir 
devletin, ecnebi bir sefaret:n paraslle 
memleket afakını zehirlemeğe savaşmış
tır. Matbuat Aleminde öyle insanlar tU
remlştlr ki, gazetelerini üç beş niısha 
fazla satabilmek için, memleketin en bil- • 
yUk menfaatlerini aykaltına almaktan 
çekinmemişlerdir. Yine öyle devirler ol
muştur ki, bir takım namus yıkıcılar, te
miz vatandaşların rahat ve huzur l~lnde 
yaşamalarına mAni olmuşlar, iftira ve 
ltzvlrlerle temiz alınları lekelemişlerdir. 

BEŞ DECIL, AETI iNSAN KATILI ! 

İfte Cumhuriyet Hükümetl kanunları 
bunlara mü8aade etmemektedir ve etme
melidir de ... Artık Türk mllll vahdetini, 
blrkaq kuruş için parçalnmağa kalkanta
ı a matbuat llemlnde yer yoktur. 

Hürriyet mefhumunun manası asır
dan a~ra, seneden seneye değişmektedir. 
Nitekim hürriyet kelimesi son rubu asır 
ıarfında her zaviye! rl\yete göre başka 
btı· şekil ve renk almıştır. 

Demokratın, faşistin, komunlstln 
lılirrtyet dUşl\ncelerl hep başka başkadır. 
\'e hUrriyetıer de seneden seneye a.mme 
menfaati nam ve hesabına ı 789 dakı hti
vıyetıerinden çok şeyler feda etmektedlr
lu. İhtUlll Kebir hürriyetlerinin beşiği 
olan Fransada bile, 1937 de 1789 zihnt
Y~tlle düşUneıı demokratların .. aradıkları 
rnatbuat kalmamıştır. En bUyuk gazete-

. öre ler, şu veya bu devletin siyasetıne g .. 
suıunıarını o devlete satmaktadırlar. Bu
VUk trösuer ... ~ .,0 .. oc;ltııie gazeteleri is-
t.ed , paı-u .~ .. re~----.. ~ 

lklerı l8tlkamete sevketmek imkAnına 
~ltkt.lJle,. 

CiHAT BABAN 

I l·ukanda soldan saga I H//11011 , 11Jefre,<1/ Ko/PI, katil Vaydm1111, ortnrla 

k t .1. t~kl arkadaıı Blan { AıaıJıda 3r>1urı .. """t / 1'1111dman 1m Jıurbnnlarmdan 
a ı ı nK f i D11n11Jz Mis Koııerı ve Jrafllln Frankrortla na ........ ,.,,r.ttııe ııaıamalıta 

Şo/IJr u • •··ha•ı . J (Yaıııı 5 lncı Ja}ı1t\1l•l 
al•n an~ıı '" Pf!I ~ 

Uzak Şarkta lngiliz
Holanda mesaibirliği 
Londra , 22 (A.A.) - Holanda Baş

vekili bugün İngiltere hükQmetin J.aheY 

Bu huAusta kendilerine emir ve
rilmiştir. Düşkünlere yardım etmek 
lstlyenlerln Erzurum Yoksullar Ku
rumuna teberrUlerini makbuz muka
bUlnde vermelerin i ve münferiden bu 
gibllere y~ım etmemelerini rica 

~etiri ile uzak Şarkta bir Jngfllz Holan- Veli 
c.Ja teşriki mesaisi vücuda getirmek üzre · 

edertm. 

ı llaşhn JŞCA~ ml\zakereye girişmiştir. , ________________________ ., 

BiR ANKF.T AÇTIK 
-

Erzurumlular 
Belediyeden 

--=-· ne istiyorlar? 
Ticaret Odası Reisi diyor ki:· 

((Bunu hakkile ifade edebilınek için belki 
Bin sayıf alık bir kitap yazrnak l azım geliri' 

Kendisini ılyarete gittiğim zaman 
Sadreddin GözilbilyUk masasının önUn -

1 deki geniş koltuğa yaslanmış, karşısında
bir zatla konuşuyordu. Beni görünce ye
rinden kımıldadı ve masa.sının yanındaki 
koltuğu işaret ederek: 

- Buyurun ! c;\edl. 
Oturdum ve mük4lemenln bitme.sini 

1 

bekledim. Konuşma bitti ve Bay Sadred
din yüzünde geniş ve mutad tebessUmile 
bana döndü, anketten kendisini evvelce 

1 haberdar çtmlştim. U!ak ve etil ellerini 
çenesinin altında birbirine kavuşturdu ve 
bir !\n düşünceye daldı ; sonra: 

- Erzurumlular Belediyeden ne is
tiyorlar?. Bu suall böyle sormamalıydı
nız, dedi. Erzurumluların istediği ve Be
lediyenin yapması l!zımgeldlğl işler o ka
dar çok kl... bunu bir ankete nasıl sıg

dıralım? Bunu hakklle ifade etmek için 
belki bin sahifelik blr kitap yazmak lA
zımgellrdl, 

Bir ara yine d urdu ve ellerini hare
l:etıendirerek: 

- Erzurum, dedi... Erzurum baha -
dırıııı Ue mefhur bir tehlrdlr . &nurum· 
lular n\an itin feda ellnaaını ıtllm14ler-

Tic•ıırel ve Emlilstri Oclnsı Ueisi 
SAl>UE/J/JIN oozanOYtiK 

dlr ... Erzurum tarihi bir şehirdir. İşte o 
kadar. Erzurumda bundan başka blrşey 
yoktur. 

( Altt•ra/ı 4 Qncü ••111/ad._; 
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dan Ha erler 
MEVSİM DERTLERİ 

Donanlara karşı ilk 
alınacak tetbirler (;f"'.\ıf·~ll.\XE 

Talebe pansiyonları 
arttırılıyor 

Üç. yıldanbcl'i yapılan 
tecrübeler i~1i IF'tice verdi 

GOnıUşhaı:e Vililyt.ti dahilinde 1 u 
yıl taletıe µ.ınsiyunldfırHL dıı ~·ok ehem
miyet vcrılıııiştir . Gl\müşhıme Orta 
okul tnlebe µ.ınsiyoııu orta okulu olnıtt
ymı ilçe ıııerkezlerıle tıım teşekkUllU 

1-..öy (Jkullarındu çıkan \'e ~·ıktt~ak ro
cukların orta tahsile clev<ıınldrın tenıtn 
etmek ınnksadıle uçılmıştır. 

Hıı yıl JJıın. iyoııa oıı hı:ş talebe 
gelmiştir. Ponsiyonun guz. odıın mas
rafı ile uşçı, çuııınşırcı, lıact .. rne ncretle
ri, tesi ·at \e teçlıiıatı Hususui ldure 
l\llltllr hlHcesinden verilıııekleıtir. 

B.ıyllurttu da ge~·eıı yıl 111lı tıılebe 

il• açılmış olan µmısiyonda şimdi otuıJ 
yutılı tule•·e buluıımaktudır . 1'nlebeniıı 
yaylı karyolaları ile koınodlnoları kül· 
tor iılaresinden temin edilmiştir. 

O~· yıl<lanberi tecrtibe celile~ pıın
:'iyonlur iyi randımaıı verdi~indeıı , bu 
yıl Kürtün Nahiyesi merkezinde de bir 
paıı:-;iyorı nçılmasına karar verllıııi. ve 
h11ıırlığa hnşlanınıştır . 

G jn1 üşlıanede hin1aye 
hevetleri • 

G:lmll~haııe Gazi Paş ı tik Okulu 
Hiınaye Heyeti 80 tıılebeye elhlse, aynk
kabı ve şıpka giy,lirilıniştir . KtlltUr 
lılrlesi de bu yıl fttkir taleheye 2 W lirn
lık defter, kalem, kflğit V.! :no li rnlık ta 
kitııp <laf{;tmı. tır . 

Muhacir köylerine 
Mektepler yaptırıldı 
l(öylt-~rdeki kültüı· 
vaziyeti ıin kuvvetlendi
rilınesine çalışılıyor 

Haklı değil miyiz? 
Sol,:ıl.lm·tln iıı . :ııılm·a 

salclıı·aıı lii'ı11 ldı ı· 

Spor bölgesi dün 
faaliyete g·eçti 

İslanlnıla sipari~ Pdilen 
spor· levaz1nıı da gt~ldi 

• Donmak kaç türlü olur? Konyak ve içkinil' 
soğuğa karşı mukavemeti arttırdığı yalandd Erzıırıırıııııı tehlikPsi elle tııtu-

lucnk ka<lnr göz iinünd<' lıelircn 

bDyük dertlerinden l.ıiri de soknk
larıııdaki köpeklerdir. 

Ba ,ı ho~ dolfi!o;illn hu küpeklerin, 
yanı lıı:ışlarındıın ge\'l'nlerc sııldır

dıkları sık sık vaki lir. Haznn iki 
ll\' kopcğin lıir arııya gelerek mü
cı,ıfııasız lıir tek adıııırn saldırrıııısı 

kadar reci hir vaziyet ta avvur ecti-
lcıncz. 

GOnlln her vakit ve santir.cle 

Şehriıni1.de spor sevgisini w l'aali- So~ıığun irıı-;an uzviyeti !\zerinde 1 falet, maddi ve mnnevi yorgunluk. 
yetini artırmak için hakikaten canlı le- lıtı ule getirdiği mevzii tec;irlere inciınad hoşluk, elbise ve ayakknbılurın, eldi 
şelıhllslere şahit olıııaklnyız. Bir ıni:d. denir. Soğuk iklimlerde, korunma çarelc- lcl'in i. l::k ve d11r olııınsı soğugun 
delteıılıeri t'ksiklikleriııi tmnaııılanııtklfl riııin ~ski w zor oldıığ'ıı \ eyahıırl vücut riııi IP-şdid eder, Sıkı ayakkabı kllPJ; 
nwrnuı lıulııııan S11or Bolgesi de niha- rııukaveın tinin azaldığı lıııllerdP. soğu- muk doııııuıya kolaylır hazırlar. ÇO"R 
yel dilnclPn itiharen faaliyete ~f·~·ıniş ğun uz\'iyette lıusul getirdif{ı umumi ve kıkı nyakknllı içinde kan devranı 
lıulıııııııaktarlır . 11 c nii tegayyilnıtn fn 7la rast gelınıı · !aylıkla olıııaz, ayrıkıar şişerek donıJJ 

Bölgenin ayrıca mer.u:iıııl(• lıir ki\- Tarih eski ve yeni harplerde :'O~ıı- te;;hil eder Umumiyetle kabul ed' 
şal rl'smi de yııpılfH·ııklıı·. g-un tevlid etliği lıinlcrce fııcuılarla do- veçhiie -;oğuk havuda koııyak, nıkı 

K in 1 .1 I> 1'1- 1 k k 1 111 ludur, Soğuk tPsirile damnrlur e\'\'elil mek C\'veııı z."hı'ren harı·r 1,1,. sı••a .Spor u p crı e ıtı;eı ı · ·u t1 J ne , . .. n u ... 
(' l\I · · ı ı· ı ctıs·ır·ı ,. k'ırıın . . uıırıılır ve bır muddct ~onra damar cı- l 1 1 1 1 k k t k s .ıı· erıııı ~e 1 re en ·.' ,. • 1 i\z •ı kaydıııe df• haslnnnıı~lır. Uençlerı . . rnsı eı erse~ < e ıa ı a le mu ave 

ve sokan ç<lbnniarın öyle azgın kii· l ıııiziıı . spor lıeve • ..,lt•riııi. ve ıırzıılnmıı darlan fe!ı'.ekdııçab~ olnrlıtldkdgtenışllPr, ]~~er bl'deııiye alkol tesiriyle tenaku 

1 Jl~kl~rl vıır ki, lıı~ıılnr stlrlller ahıra 1 tam ıııanasile karşıhıyahilıııek i~·in ı~- so.ğuk lesırı ·ı~a _ır 111 • , e . , c :vaııı. e~ eegindeıı donma hadisesi daha kolof 
uıntıkten sonr·ı bıle soku\\lnrctn başı it h 1 d h. ı . ı · · derse claınarlındakı hflllıı;ı C\\el.ı datal Jıı vnkua 11elir Islak \'e ru-tubetlı' ıı" 
n • ' • an t1 a ıı ırço..: spor evazımı sıpanş . . ,, . J 

bo..: dolıışırorlıır. ı ı·ı . ı· B .· . ·l d dl' , ,h .· i e nıa sonra genişleıııc ılc ıııhayet lııılur. kabı \C eldh•enler de doııına\·ı t' ..,. • _ ec ı ınıs ı. u sıparış er e ın :;;€ ı ım 7. 
1 

, 
1 

d d ·t · ı -
Sftbtth, lığle ve akşam llzerleri 1 . 'b 1 ktad A t k 1 1 lhı ıa ltız ıı evam e erse mu ee sır o an ederler 

k 'ge ınış u ıınma ~r. r 1 Hıııı an son- u1vmı kuıı deveranı ( knn doldşıııası ) 
1 

• . . . · 
mekteplerine gidip gelen ynvrucu · ra Erzurum Doğu Hölgeslnln eıı <·anlı ve kk f d 

1 
k d 

1 
· ncınıtıd edrıı hır şahıs bıttabı:J 

lıırın hayatı için de bu ha!;iıhoş kö- 1 en hatırı sııyılır hi; merkezi o lma~a teve · 11 
•. 

1dt d tlıçdHr 0 ur. ,,"an t 1.ışm~s'..nııl~ hirden uzakta ve he:ki de her türlll 
pekler büyük bir tehlike teşkil et· 'namzet IJuhınmrktadır. uzu~bmul ek urmalsı .l\tanınkk~lıasdsurun davi \'aslnlttrından mahrumdur. B .M 

11,cktedirler. ınucı o 11rtı · parça ar eşe t:. c er ve 1 . ğ >'.. t . . 
1 

k ıd-·"111' 
. . çın so u15 ıın e!'ırın< en urtu il'" 

Bizce hu işlerle alAkndnr ınnkıı- damarı J.:apatarıık o uzvun gııng-renını . . d 
1 

. b' d bire 
'.\I ( · ~ .b 1 u 1 1 k k t sonra ııwıma o muş ıse ır en 

mın tıir teehhtıre meyd n vermeden mucı o ur. oun< an 1aş a «uı opnr- k lı' . k _ u 

M · ll · lııkcıkları dıı bozularak a\•nca dnnı:ırla- cu - kır 1~ere glırınel. 
111~ 'dlldşuyekn uzv 

1 zincirsiz ve tnsıııusız köpekleri top- uşta ıınar faaJıye el'l . . mama awııc il'. ncıma an urtar 
la\.·urıık, . hunları imha etmesi, so- rın kapnnıııasıın teshıl ederler. k d 1 k b' d b' ~.--~.., , .1 1 · • .. _ . sıca · o aya g rere ır en ıre o eJJ' 
kukta yDrüyen, işine gücüne ve 'l'tımıııııı ortalarımla ı~ uşa ge mış Soö-uğ"un danıurlara bu şekıldt! losı- k kt E ır: k 

1 
k dtJI. - ı \r ı· 'I' r·k 0 ~ı , J> "' • "b k .. 1 . ı . . d pC' · ~!O or. vve a ara ve an klJI! evine giden şehirlinin emniyeti ye o an a ı ev ı · nr a ııı;; u oı;unuıı rıııden aş ·a sıııır ere ue lesırı var ır: 1 k l 

1
. k bi 

l h · d ı ı ı 1' 1· k · .. . .. 1 , :- . . ranını ıare ·e e ge ırece r şe ,. hayatı için elzemdir. gtıze ~e irlenn en h r ıa ınn ge ırme şuyen sınıı er ev-.ehı. ağrır eğer uşn- .1d ,.,,. t 
1 

.,, k .
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k ır" 
·ı· ' d l ki me dutıa fazlıt dev•ıııı edeı·s,e, lıı·ssı·,,etını cı uı>us nru ur, so6u su 1 e yı an .. Sahipl('l'i lıulunıırı tasmalı kO· için bir program dahı ırı e ça ışına a· " . • . b 

peklerin blle btt~ları hoş hırakılclık- dır. Bir huçuk ay gihi kı~a lıir zaman kaybeder ve nihayc·ı felç olur. Dnınar- y~vaş ya,·~~ .kan deveranı tabii it 
lıtrı taktirde, ötekiler gilıi imha iı;iııtle ViUlyet konağı ilP- orta okul lıi- lımlaki tcgayyiirat ı iııziınam edm·ek zıyete g_eıı:ılır. E~e.r kabarcıkhır aıa 
edilmeleri şehrin en biı·Inci men- 1 nası meydana getirilıni::;; lıuluıııııaktııdır. gungrenlerin teşe.kkiilnnü teslih eder. ~ı~I etmı~ ıse hl~ .?1r şey yapmadı 
faulleri sırasm<la hulunmaktallır. Atatnrk anıı1ı, memleket hastane i Soğuğun tesir şekli ve gnngrcnlerln hu- ılk tedalıırl:l trıt?ıkınden sonra sıhh 

k 1 j · ı . . 4) ve aygır dcpı>. u bitirilmek Uzredir. sulll bu şckildf" izah edile hilir. ?ım.n koşu!ur. Kungren tesekkpl 
Ha _ı ( eğı nuyız . lnciınadm üç ~ekli vardır: Kırmızı - ılk ış sıhlıı yardıma koş• 

Şimdilik Halırnvi ~e Vilayet konu~t da v tblk 
·--- lık, kabarcık leşekklllü, ırangren... tetmıo:t. sPromu ta Ele ktirikle tenvir eclilıııi.. tir. 0 k k ki 
Kın ikti:"a<li seviyesinin lıaHl.qa ynz tut. 1 - lnclmad hafif ohmrn el veya lıdırk çl~n '? ·daz!~ ı 
.nuş olııınsı vergi borçlarıııııı artık baka- llhayın prograınııın koychı~ıı diğer b' 1 ı. aya. mcıma arıı 

i~ler arasında Belediye parkı, <;ocuk uyaklarda şiddetli ır ağrı o ur, uıı uğrı ihtiH\tlnrdandır. 
ya kıılmıısıı a meydan bırakınaınakhıdır. bıılwesi, .şehir elektiıitri, Mıı .. s - Bitlis fazlalaşır, kızarır. En i'.iyııde nl ve ı_ıyak-

Bu mali sene zurfın<lıı ınuhasebei v n d k ı kl d 10 J d yolu uzerlnde esaslı geçitler inşa ~1 gibi lıır a ve ·u u ar ıı gorO r, ncııııa 
hususivede varidatı 201 hin lira olarak · . . eden kısmın eildi parlak, koyıı kırmızı 
tahakkuk ettirilmiştir. füş ay zarfındu dıp;P.r teşehlınsler de \'ardır. Bılhassa k . kt d' K 

M , • 1. .· , <'I _.,, 1 veya mene ·şevı ren t: ır. aşınma v ld 
Ou P!lradan 116 bin lirnsı lah il edilmiş uş ti Bıt ıs nzeı ırı<lcıı Lazız e hağ ıı- 1 1, k'I t 1 ilk 11. 1 >'..'frıı· .-cıce a ıın. 

f ağrı o ur. '" Şl' ·ı eıı ·e ı e6 ı u r. ya- I .. 
bulunmaktadır. Kanunu evvel g-ııye inde yan 4i0 kilometre Ik mesafe, Çabttkçur . 
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1 
. Uzun yolculu ara at veya araba . , . · . . . . - ne ıııa ın ıÇ t1ıcu c erecesı 

kuvvetle ümit edilmektedir. ıle 240 kılometreve ındırılecektır. dl p k I' 1 k t .. 1 kızakla gidileceğinden zaman zam 
N' .. rı Vilayeti kO_\'lerlnde kültür \'il- 1 . h . ~ gangren r. e uz fi sogu esırı e k h k 1 l . t k 

ıs Muv.ızenei umumiye vergi erı ta sı- 1-Iustısı' Mulıasebc olur. Danııır ve sinirler artık tnbli vn- ve aya · are el er nı unu mamıı ziyetinın kuv\etleıımesi içini eldeki dıır -5 d . 
!atın b_ş ııylık ni. beti de % ' erece- 'zifelerini ynınıınazlur, ırırnO'ren olurlar· bilhassa hir parça yaya yDrOmek blltçeye rağmen büyük gayretler göste- ~,1 .. d.. ·· · tt• I b 6 dft" 

h slnde<lir. lV U ll l'U gı 1 Pıırıııak ve ellerdeki .~aıw:renler ttclela dır. ~Jdiven ve aynkkabılaıın ~ rilmektedir. Şimdiye :rndnJ' dört ınıı a- . n ., 

cir köynnde yeni mekteplt~r yaptıırılmış A ÖTI nı 11 tarrihçe 1 lln 'll. i muhasebe ınl\dlırli bay 1:->- si~·ah eldiveıı ~ekllndeılirler. Etleri ha- tnUlllHSI liiıımdır. Alkol ve bllhttssa 
Vt! tedrl at11 ha.,l ıınmışlır. Bundan . oııra ~\grı0ıialke\'İ llil tıırih hllelliynl ko- met Yakşi ınezunen şehrimizden hare- rap olan kemikler n~·ıkta kalır. lııciıııa- yak · ureti katiyede lerkedilmelidi~ı 

k ı 1 1 I'\ ' f 1 t' \"' 11 l 1°1' ta1·1·l1 1 ·""ı'nı· •Jın bıı ('"· derecesı· S<>i!llO'lln te.~·ı· r ("l'ZI- Ollll .verine sıcak ı~a'-·, <.:eker, şekefP d.ı ıne tep yapmu ~ ııe ı ev.un e( ı e- Iu şiııHll aıt ıye ı ' grın ı J "t;"' ket ctmi:~tir. , ı~ ., 6 .., " .. .ı v ~ 
k r 1 . 1 J'lr' lt .. r L kt ct• l'skı' turı'tı llll \'e ıııll .ld'~t·ı de\'llllll!l,'I gı'J're l)llZflll lar içilmelidir. Şeker kan"U '.\.·anar c ... tir .. \ i ayetm c; zc ır;ı nrograma go- hazırlaıııııp;a sar e ıııe · c ır. ·, " - " . 

re bu mektepler evvela kuzu sorıru ırn· l ıerden hugUne kudar Aıtrının butün ha Halkevi Başkanı ayrı ayrı bazım dn lıiı· iki~i hiı· ar11d11 sıma dahilen hararet temin eder. il 
hiye, nihayet yol üzerindekilerden ba~- yatını ihtirn ecleeek olan hu .tnrih~e Trabzona gitti olur. So~ugun uzviyetteki mevzii tesi- betin ve fırtmal~rın so~uk a.z ~-ısa~ 
!um.ık üzere kiiylerde in~a edilecektir. sona ermek nzeredir. yakında kitap rntı hunlardan ibnrettir.lııcimutta ıımiı incimadları tcshıl cdeb'leceitı goz 
füı köy mekteplerinde ıters okutmak tıulincte bastmlacaktır. l lttlke\İ hu ranli- ı hılkevi uıışkaııı Bay Ahmet Erver- olan sogıık olınııkla beraber soğugun de lutulnrnlıdır. Kar başlığı, kar gô. 
Ozr;: diğ r mekteplerde olduğu gibi veti ile Memleket Kotnphanesine cidrt- di Oçnııcn ıımt'lıni müfettiş Tahsin Uze- le. irini fazlalaştmm ıııumrnııı sebepler ve eeh sobaları ihmal edilmemelidir· 
lerhl.; edilmiş çnvuşlur arasından seçile- ;, 11 kıymeti bir eser knzanılırım\ ve bir- rirı daveti tlzerine dtın Trabzon 'ıı hare- <le vıırdır. Bil ha sa halkın hıııılan bil- dan mamul reşik tabir edilen yerli 
rek uçılar.ak kursta ye!i~tirilccek ilğ'rat- çok ınUnevveriıı vaktini lııı zengin Ye ket etmiştir. nıesi inciınıııtan kortınnrn hu usunda ınU- kabılan da faidelidir. Kalın çama.ş 
ıııenl~nlen istifade ectile('ektir. mernklı ıııtwzua çevirmiş ohıı·ııktır. • f' K . d lıim l'aideleı· iemhı eder. • 'oğııgun le i- fazla ince fakat ııdedce razıa çil lstina OITIIS',' 'OllUll a 1 ş 
Ağ d · b l d .r ri herkeste bir o maz. uhsııı vllcuıl O'iymeliclir. ı·ı a \1eı·gı oı·r· (~ırı11 an ····-······---··--· .. -· l o , Y· ı ı Vali Muavini Hilmi HalC"ının Baş- m:ıkuvemetlle, geiniş tarzıy a, soğugıı 

bakaya azalJyor Kızılay karagün kanlığı allında toplanan istinaf Koınis- karsı ıılııınn tedabirle değiştiği gibi ik-
Ağrı vilayetinde tahsilat işi mnkeın· ı dostudur İ yo.rn diln de itirazları tetkik etmiştir. liınin ahvalile de değişir. HUtulJet, rUz· 

m::l: denecek bir hııle konmuştur. lltt'· .-... ...... - ••• - ....... " ... - · B ıglin idare Heyeti toplanacakhr. gflr, soğugun şid<letini rırlmr. Açlık, se- · 

Erciş Hükumet hıbibl 
il ılŞID SAÖCİ 

Edebi ı efrika: No.18 

Suınimi dııwanıp şunu söyliyeylın ki aynanııı bakmaktan 
tncmnunuın. Bu~ün ele ııynnnıın ünnndeki kısa tevukkuf es
ıııısın la .flynı sevinci duydum ve •haydi Ferda, düş yola kı

tım 11 diyerek evden ı:ıktım. 

Akif Cem<llln tarif etti~i yeri lıulınnk pek kolay oldu. Me
rldiye köyünde otobllsten indikten sonra caddedeıı küçl\k 
bir yola aptıııı. Biraz ynrüynnce kahveyi buldum. ÜnUnde 
kllçllk yeşil bir bahçesi vardı. Geniş ak çlık bir arazinin ke
ı arııııı bir bihllo gibi iliş'lılşti. Hessamın mılattıttı gihi beyııt. 
lıo~·ııları dökülmüş ahşap tek knth paviyon gibi bir şey. Kır
ttlızı kapısını gür.ü.'lce arndığ"tın yer olduğuna iyice itimat ge· 
tirdim. Çnnkll Akif Cemal, taı1f ederken ~ kapı ı kırmızıdır,. 
demişti. Yavdşo.ı tahta p ırınaklıklı bahçe kapısını iterek i~e· 
ti girdim. Şurada bamda çiçekler ekilınişti, b·r kflç ~·uvıırlıık 

r1emfr mıı.;a vaı'ltı. Kııhvenin kırmızı yer yer hoyası ctökül
ınıış çRtlak kapı ı arıılıktı. Önllne ~elince durdum. Akif Ce
ıııal Biz ktihvenln snhlbl korucu ile arka tarafta hulıınuyom.z. 

Siz kuhveye girin nrkıı kapıdııu yaı: ııııızn g~lelıilir~inlz,, di· 
yerek kendisini nasıl hulaeağımı anltttınıştı. Dedi*ini ynparak 
içeri girdim. Kuhvenin içi loşra idi, iki tarnfttı pe~·keler \'tır· 
dı. Bir kaç eğri bacaklı ma~tt ve kii~e le 1. il ctııvıır nstunde 
C!Z\'eler mnlı olan knhve ocag-ı .. Ühür köşede de lrnşhn~tt 
\!ermiş bir kııç desti l~te bütün dekor .. Girdiğim kapının hun 
kıırşısınrla kahve ocağının snğında yine kllçllk bir kapı gö· 
rllnOyordu. Orayıt c:oı'l'rıı yörOrken içimi bu ıntlşterisiz met
ruk kahvl:'ye kar~ı hafif bir hOztln bUrüd!L Akif Cemalin hu
nun sahihine ail verdiği tarsilatı lıntırladım, buranın sahihi 
~ski blr kahveci imiş. Sonradan fşleri bozulunca kahve ini 
kapatn11~, bu geniş koruya bekçi olmuş. Aradan znınan geçin· 
ce eski kah\•ecllik damnrı kabaran Hü eyfh ağa pazardan 
Jlaı:ıta, hll7.J yn~ günleri de ornlara yemekleri ile ttlAn gelen• 

--~:--7~-:-=~--=====-==========::::::;~ 
- - --nıekte olduğmrn aııladıııı . Korucıı ile yavuş yavaş konuşll' 

[3 EN·v·- --u 1 M AD-1 M yorlarılı. Gelcliıtimh1 farkında olınaını~lanlı. Oışıırı çıkllfll1' 

ler olduğunu giirl\nce korunun snhibindeıı izin almış, ornya 
geniş ıırazlnin ete(;iııe hemen şıı kahveyi yapıp, a., c ıerıni:;;. 
Kahve ona şimdJ ve \'nzifestni de gör<!Uğl\ için koruC"ıı hnliıı
<len artık pek memnunmuş, hele gelen giılen olduğu glinlcr 
ııeşesin<len <lıırulmıyornıu~. Akil' Cemal bana lıunları 11nlattı(.{ı 

zaııııın söziiııl\ • g!)rr.r.ekslniz pek babacım adumdır,, diye, 
bitirmişti. 

J\t\çük knpıyı ~'H\'UŞ\'H nçlıııı. Fnkat öndeki geniş ye,il 
meydanlığa hemen çıkınıyarnk kapının o,i~lnde hiç sesimi 
çıkarmadan <lurdııın. Burası Akir Cnırnıliıı methettlgl kadar 
gnzel bir yerdi. Genişçe yeşil bir ıııeydandun ~onru kızıl, 

~nııınşn, koyıı. a~·ık yeşil ve nefti renklerin biribirine karışıp 
kııcaklttştığ"ı ulu bir agııçlık haşlıyordu. Bu a~a~·Iıkların arn
sıncht inc~cik beyaz yollar uzamyor v~ ıızııktıın nereden 
geldjği belli olııııyan lıir su sesinin hafif şıkırtısı chıyuluyor<lıı. 
Meydanın ort11smıl11 şemsiye gibi açılmış bir çam ugncıııııı 
ııltında nrkahm bana <lönl\k olarak oturan ressamla, g·iylııi
Şinden ve haliıı<len korucu olması lazım gE·len kır sn~·lı uzun 
hoylu ynhanC"ıya geldi~iıııi belli edecek lılr hareket yapmadan 
bir mll<ldet öylece durdum. Manzaranın gllzelliğl, karşımdaki 
uğnçların gÖ3tercliği enfes renk armoni~! gözlerimi kaınıı~
tırııııştı. 

Onlar ressamlara korucu a~acın altında tııhla hir n.~"~!'.)a 
knl':'l yanyantı oturmuşlardı. Masanııı -~\'Lt:rinde içllınış hir 
kahve fincanıı r~ssııq~tr. ~p-kası ve knpağı açılmış içindeki 
paketler, fı.ı:-t~11lur görünen hir çanta vardı. Biraz ötedo iki 
şövftl'.~ clıırııyordu. Omı epey 7.trnıandHıtherl gelip beni etini~· 

arknmrhın kapıyı gllrlHtO ile iirtnnce tıirdeııhire ikisi d• 
sıçmıyflrak yerlerinden kalktılar. Akif Cemalin koyu 1118"' 

gi}zleri beni görünce sevinçle pttrladı. · •. 
- Oh bizi korkutlıınıız! diye yanıııııı koştu. Elimi sıkarl<eCl 

gtlll\ınsedi : 1 
- Jleın korkuttum, hem de rnhatınızı lıozdıını galibll 

dedim. Tatlı tatlı konuş11yonlııııuz ... 
Elimden çanlaını lllıtrak : 
- Yarım sauttenhcri bıırada bi:l.İ rahatsız etnıf>nlzl beıtU' 

yqr<lum, diye gnıcın \'e hörınetk:\r bir tavırla uyakta durınllf' 
hiıe bukan f\Clama hitap etti: 

....... işte llnseyin ağ'a , berulıer çalışacağımız ressam Hıınırrı·· 
Sonra hana dönerek · 

- Bu ğüzel yerin korucusu ve kııhH•nin snhihi dostLJOI 
111\seyin ıı~a ! decli. 

Hf' 'inde sıııniınt IJir · ıııflna vnr<lı. Alay etmiyordu. On~ 
Hüseyin a~ayı hnkiknten sevdiğini hissettim. llu harele 
lıoşııına gitti. Demek bıısH insanlarhı da alay etmeden onlıtrıO 
seviyesine inerek konuşma. mı ve alakadar olmasını biliyor·.,, 

Tahta nrnsaya karşılıklı oturduğumuz zaman Hüseyin ağıt1~ 
lılı·er knhve ı ınurladı. lhtiy11r adnııı gittikten sonra gUJüfJJ9' 
yMck: f 

- Size ikrtıın edecek başka lıir şeyimiz yok maalesef 
\iPrl i. . 

unlcrnm : pıi? 
- Bana en hl\yllk ikmını yapıyor:-;uıııız, yelişınei 

Sizin gihi bUyük bir ressamın .. 
i-i~meıı sözmu ke.::ııi : 1 
- Rica ederim Ferda Hanım, beni nıethelmeyintz· olcn'-: 

Sizinle çalışmamıza gelince, bundan zevk alacak olmasaydı ' 
teklH etmezdim tahif, Ben istt~·orum ki,. 

:_ 1trk1t1t Mr -dl 
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Uzak Şark ihtilifı ancak 
YA-ZAN: ·z:tYA S'AK\Q , 

silihla halledilebilir 
Rus Ceneralı Kars 
muhasarasını kaldırdı 

rAbide projelerini 1 I 
bir jüri tetkik 1 

lngiliz Başvekilinin 
Kamarada beyanatı 

Haziranın ilk günlerinde başlayan muhasara 
Temmuzun ortalarına kadar devam etmişti 

edecek 
A nknrn. ~2 ( llususlj- ll•·m

lekı tin muhtt-IU t>t•htrlerindt• 
\ 'e knsnbnlurımtn ~uınlmnktn 
olan ubld" ,.,. Jw) kPJler i(;J n 
sarlt-dll n JN&rnların muhnllhw 
mı.s.ruf ohuıuh•i• uoa ülmf'kledlr. 
Jlu l~l bundun sonra mnhh•IU 
"klmst•l .. rl n zt•\ klt-rl m· 'e luk
dlrl .. rhw hu·akmnnıuk •inim 
mthutsiı• olac.·uüı unlu~ılmnk
ladu·. Hunun lc;ln llunrlf \ •·· 
kAilt"ll m rk zdt• hlr jüri lu·~·t•tl 
teşkil Nllluwslni hlikı)mt•t•· l"k-
111 t-lml!P u• bu lt•kllf \ c•klllı ı· 
be)'t'thtt.•.t• lt.nbul ohınmut'hır. 

. · ltalyanın Cenevreden çekilişi siyasi 
vaziyeti değiştirmiş değildir 

General Mellkof, hem kalenin top 1 
nmpl~smanları üzerinde tahribat yapmak: 
hem de fazla gUrültU ile askerlerin ve 
halllın maneviyatını kırmak için, (Kaf
kas orduları Başkumandanı, GrandUk 
Mişel) den büyUk çapta toplar lstt>dl. 
Grandük, (GUmrü) de bulunan on kıt'a 

atır topu bin mUşküllı.t ile Karsa göndeı·
di. Ve bunların yapacağı teslıi görmek ı-

Londr:ı : 22 ( .\. A. ) - Bugnn nelmilel teşriki mesai He bu gibi hadis!· çin, kendisi de Karsa geldi. 

l A k d ı lerln hallini arzu etmekte idi, Toplara siperler kazıldı. Yerine yer-
top anan vauı ·amara 10 a ame e par- leşen her top, derhal ateşe başladı. Artık' 
tl~l reisi binbaşı Adle taraiından harici *" ıı. kalenin her tarflfına, cehennem ateşleri 
siya et hakkında bazı sualler sorulmuş Londra 22 ( A. A. ) - Avam ka· yağıyordu. Fakat bu ateşin, kalenin sukut 
ve Baş\•ekil Çemberlayn bu suallere ce- marasında bey.matta bulunan Çenberlayn ve teslimini kolaylaştıracak bir tesir hu
''ap verml}tir. Bu meyanda ispanya me· İtalyanın milletler cemiyetinden çekUişi sule getırmekt~n çok uzak olduğu anlaşı
sele'>ine terııns eden Çemberlnyn ezcllm· polaybile siyasi mahfillerde hiç bir de- lıyordu. 
le demişllrki : Biı ispanya hadiselerini şlklik hasıl olmadıı":tını beyıtn etmiştir. General Mellkof, topların tesirini ar
islaha çalışırken, ikinci defa vuku bulan Sözlerine devam eden Çe.ııherltıyn tırmak için yerlerini değlştfrmlye karar 
Uıak Şark ihtih1fı bugün büyük harp şunları lhtve etmlşt!r. Biz barışın muha· verdi. Kıılenin istil:\kAmlarına daha yakın 
şeklini almış huluıımaktadır. Uzttk Şark fazası için her ı;areye tava.;sül ediyoruz yerlere yeniden siperler kazdırttı. Topla-[] -ı ihtilafının halli ancak bir şeyle kııbilqlr- ve dliııya şikliyetlerinin halli lçlıı daima rı da bu siperlere aldırttı ... Aynı zaman-

s 1 V A S A ki bu dtı kuvvettir. f ukat dokuz devlet samimi gürüşün muhafazasına çalışmak· da kaleden yapılacak huruç hareketlerl
konfernnsı kuvvetle yilrdım de~ll. bey· tayız. ne mtı.nl olmak için: huruç yapılabile

cek yerleri yan ateşine alacak siperler 

kıt'aları yerleştirdi... Artık muhasara, 
7':ırihi ~<!fJ'İll,WllZl J/clıclll 

Zll'A ŞAK}U ·Du··nya mı· ııetlerı· Amerı·kan fı·ıosu Uzak vllcude getirtti. Bunlara kuvvetli piyade 

d çok ciddi bir de\Teye girmişti. Ertesi sabah . düşman muhasara hat.-
arasın a ş k b ı be Kaledeki Türkler; düşmanın bUtUn 1 larmı tarassuda koyulan Türk nöbetçileri 

) L ar ta aca a nası Jf bu hareketlerini tak.ip ve tarassut etmek-] knrşıl~rındakı si~erler içinde, duşman as-
t • t~ .f'hy. Varışı . le beraber, bUyük bir soğukkanıllık gös-ı kerlerınden. hiçbır eser gorcmemişlerdt. 

k~letlerlnlıı son yıllarda k k? terdller. Derin bir sabır ve tevekkülle ha- Zl\'İN MUHAREBE ı 
kly 1 ~l teslihat yarışının boş hare ete geçece ziran ayının 14 üncü gününe kadar bek- Kars muhasarası, haziran ayının ilk 

ler 1 ", alıp yürUmllş oldu· • lediler ... Fakat o gün, şiddetli bir huruç glınlerlnde başlamış; temmuz ayının or-
L yaptılar. Mail siperlerin üzerine atıldılar. tasına kadar devam etmişti. ,-. . ., Bu yanşın mil· • k Bunları, bir hamlede çiğneyip geçtiler. Bu müddet zarfmcla General Meli-

ı ~rrahneler uç· l ·ı · LJ 111.Ü f U k Ş cemiyet\ ngl lZ rJQVQ lYJi S eşarının ZQ QT Q (Çiftlik tepesi) ni işgal ettiler. DUşmanın kofun en bUyUk korkusu; 9 tabur askerle 
........... - jllJ) _, t)ldu· o .civardaki bUtün harp vasıtalarını tah- (Zivln) e çekilen Ahmet Muhtar Paşanın, 

kı~l$ eşneye gönderilmesine lüzum hasıl oldu rip ettikten sonra, bu tepeye yerleştiler. al'kadan kendisine taarruz etmek ihtimali 
:....ı.. - -- k k n ~M • yl1Jlı General Melikof; bu darbe karşısın- idi. 
Ull" ros -• a gel r. ...._ ~ ... 1anıe A ) A 'k 
b4ltila dGnyada ft bllbaaa Avnıpada Londra : zı < • A. - merı an B J f k da, evvela sersemledi. Ve sonra, tepedeki Çar orduşu Başkumandanı, bu tehlı-
tdllba sarledllen paraların aıameti hak· filosunun yakında Uzak Şarkta bir hare· ir apOil tr asi işgal kuvvetlerinin on misil faik kuvvet kenin önünü almak için; (General Hay-
klDdtt dikkate değer rakkamldr zikre· kete geçeceği siyasi muhafiden bildtril· göndererek orada yerleşen Tilrk mUfre- man) ın kumandasındaki askeri, ZlVln 
tmektedir. mektedir. arkadan çevrildi zesini rlcate icbar etti ... Yapılan şiddetli üzerine göndermişti. Bu kuvvet, evvelce 

1913 senesinde, yani hilrbın arflsinde İnulll:.r. hıl\n miislt>şnrı l 'znli huruçtan maksat, düşmanın o havalide- bu tarafa doğru sarkan, (General Turka-
~urlm tıldl~·oı· ı Ankara, 2: (A. A.) _ Hankeu· ki harp vasıtalarını tahrip etmekti. Bu kazof) un kolorduslle birleşerek, Ahmet 

dQoya Mtlletlerlnln asker1 masraflan iki Londra 22 ( A. A. ) - lngillz ha· dan verilen bır habere göre, Nankin· maksat da, husule gelmişti. Onun için Muhtar Paşa ile harbe girlşecekti. 
buouk milyar attın Dolara baht olmuştu. va müsteş11rı yakında Uzak Şarka bir d k 1 Türkler; hiç müteessif olmadan, munta- TUrk ordusu kumandanı, (Zlvin) in 
1917 eeneslnde bu mlkdar hnrpten ev· seyahat yapacaktır. Bu münasebetle en çe i mekte olan yirmi bin kadar zaman kaleye avdet etmi•ler; böylece va- müdafaasını 15 bin kişi Ue İsmail p ..... ya 
·-' .. 'ne nazaran u-ç misil artmıctır Çin askeri bir Japon fırkasını arka· ı " -Y-._.. ., . blltu-n nu•tbuat bu"hususta takdlrkf\r ma· zifelerını ikmal eyleml•lerdl. W!rketmlş; kendisi de on bin k1•111k bir 

u 1 · d N f bQt 1 1 ... dan bastırnıı .. tır. Muharebe Çin kuv- ... ... 
oU paramn çın e ıl ıa çe er il· k11leler neşretmektedlrler. " General Mellkot, TUrklerln. bu cesu- kuvvetle (Velibaba) mevkl!ne çekUmişti. 

d k k rt ooU o la k- nl vetleri lehinde devam etmektedir. en çı an as e ' ar, ş sa r, opr er İnıtlli:I. mtı.ırlm·ı \'lt:t.iy.-ll rane hareketinin intikamını alınak lçin Muhtar P~arun plAnı; bir t\\rattan 
ve Tayyare meydanlan Ye saire gibi be· uftrü~llilt•r artık şiddetle mukabeleye geçti. Haziran Erzurum üzerine sarkacak düşman kuv-
tabıls a."keri mahl)'ette olmayan mas- l d . 22 ( A A , _ Nımrlar Anknra, 22 < A.A. > - Amerlkada ayının 23 Uncü gününden itibaren, alt.ı \l'tlerlnln önünü kesmek; diger taraftan 
raflar dahil de"'ildir. on ra · · · . son Cümhur Başkanı seçiminde Ruzvelte gü üte d" bil u K k 1 1 i d t t k i 

!!. • 
1 

b meciisi bugün saot 1 ı de bılhassu Uzak n m ma ıyen t n toplarına. a~ on ars a es ne m a e me t . 
Milletler cemıyll sa name~i u teza- Şark . . ti · tedk'k etmişlerdir. kar~ı namzetli~ini koymuş oltın London açtırdı; Kars istlhkAmlarını cehennemi! Bir taraftan General Turkakazof, di-

yllde iki sebep göstenniştlr: birincisi ordu· vazıye "~u.· t:·k
7
lp uzak do~u ihtllahndn Ruzvelt tarafın· ~ir velveleye verdi. ğer taraftan Genernl Hayman; buradaki 

lum heyeti umumiye cetvellerinin yUkst · So, t . Z,) ( \ A ) _ Çin ma- dan yapılacak her türlll teşebbllse mn- Düşman kumandanı, altı gün devam Türk kuvvetlerine taarruz etmişlerdi Fa-
lişldir. 1913 senesinde silah alhnda bulun- "Ye • .. 

1 
• • - • • zaharette bulunacağını \'aat etmiştir. eden bu kahir ve müessir topçu ateşinin; kat Muhtar Paşa: biıtun kuvvetlerin!. 

durulan a~ı milyon askere mukabil, tından verilen haberlere gore, Ç!n .~~r Hozvelt uzak Şark vaziyeti hakkın- artık Türkleri başkaldıramıyacak derece- Velibaba, Karnderbend, Hucıhnlil geçit 
'1~1 sekiz buçuk milyon asker sllf\h al- nlzonlan komutanının Hankoda oldurul- da tuttuğu hattı harekete Matbuat ve ye getirdiğini zannederek; deniz dalgası lerine yerleştirmişti. Birbirl!!rinden beşer 
tında bulunmdktadır. dn~ü hakkında çıkan haberler rosmen efkarıumumivenin zahir olma. ından glbi on, on beş saf askerle (Karadağ lab- kilometro mesafede bulunan bu geçitıert 

lkincbl bugllnkn modern slllhların· yalanlanmaktadır. General Yanko sağ dolayı memnuniyet izhar etmiştir . yası) na hücum etti. Fakat öyle kallhar zorlamak kolay bir iş değildi. 
maliyet 11yctt1anıun 1913 seneslue naza- ev sı~h~tta_dır. . • . • • • . - bir ateşle mukabele gördü ki; derhal geri General Turkakazorun kuvvetleri, 
ran daha pabah olutudur. ÇDnkn dünya Uuşth·ulmfış «,_.ln lu~ ~uı t 1

' 
11 A d k k çekilmek mecburiyetini hisseyledl... Bu şiddetli harplere girişmişlerdi. Fakat hiç 

ordularının henıeın hepsi motörleştiril Tokyo : 22 ( A. A. ) - Cereyan VrUpa a lr taarruz; General Melikota, en kUçUk bir bir netice elde edememişlerdi. General, 
mlftir. eden so~ ınu~arebede 18 Çin tuyyaresi ı·k }h fayda bile temin· etmemişti. BUA.kis; hU- bu muvarfaklyetsizllği, Ahmet Muhtar 

19'17 yılının askeri masrafları olan imha edılmlştır. Sene 1 SU cum için ayırdığı en gUzlde kuvvetler, Paşaya dalma geriden kuvvet geldiğin<' 
7,l milyar altın dolardan (on iki milyar ·- Türk istlhkAmlarından akan sel gibi nteş-ıhükmederek bütün toplarını Turk müda-
kltıt dolar, 2,4 milyar lnglliz lirası, ÜÇ· lskoçyada müthiş ler karşısında erimişti. filerinln gerllerlne çevirmiş... günlerce 
yDı elli yedi milyar frank ) 4,6 milyann· İngiltere Faşist devletlere Bu mağlUblyet, General Melikofa a- mütemadiyen buralara mermi yağdırdığı 
Avrupa. rerlslni de diter milletler mil- bir tren kazaSl . gizli bir teklifte btı)UllffiUS tır geldi. Bunun da intikamını almak! !cin bütün topçu cephanesini tüketmişti. 
lt müdafalan için sarfetmlşlerd!r · içh1 yeniden blr hücum müfrezesi tertıpl Cephanesi tükenir tilkenmt:z, Türk-

~ •• bald d" a milletlerlnı'n e Londrada çıkan Pöpl gazetesinin 
.,.. e uny v r- etti. Tallini, bir defa daha tecrübe etmek 

1 

lcrin ani bir hücum ve baskınından kor-
dikleri slllh parasının yDıde altını, dört· 35 kı· ~ı· o"' ldu'", 96 kl.Şl. ağır, seyasi muharriri Avrupada kırk senelik istedi. Birincisinden daha fazla blr şld- knn General, derhal General Mellkofa 

A lll tl l rf t v bir sulh devresini temin etmek maksadile 
dünden fazlasını vrupa m ~ er sa e - detle istihkAmlara hücum edildi. Hattı!. haber göndermiı>: mustacelen rephanl' 
mit oluyorlar demektir· haf'if yaralandı diplomatik 2izli gayretler sarfedilmekte birkaç ıstihkılma gtrmiye muvaffak olan göndermesini lica etmişti. 

19S2 aenesinde '4,3 milyarlık yekQn- lngilterede· tskoçyada Glllskova ıl olduğunu temin ediyor. Bu gazeteye gö- muhacimler, oradaki Tilrk toplarını çı- Genf'ral Mellkof; böyle bir hucumıın 
den 2,6 mil) an yani yOzde altmışdlln Edl tb ' -tbi b' t e re lngiliz harictı~fdnazbr\ Eden t lta~ya ''e vııemlşlerdi... Fakat, General Mellkofun on üne geçmek maksadlle derhal Tl\rkle
falluı Avrupanın hissesine düşmOşdü. m urg arasında mu ş ır ren Almanya şu :.: ... 1t e. ufutnh~ı uş .ur ·. t'ıl· ı· tallslzllği, bu muvaffakiyeti ikmale mü-ı rlo üzerine şiddetle hücum için General 

Halbuki 1932 den 1937 senesine ka- kazası ol~uştur. içi yolcula~la dolu iki 1 -ktHa~ıs anın e 'e ıs ası saade etmedi. Çünkü, (Zivln) de harbe Haymana kat'i ve şiddetli emirler ver-
d Avr 8 lll tl rl "lfth rı tren henuz anlaşıbnayan bır St:bepten, tanınaca ır. . 
~zd ukp nmnlse ~ dsı rtınt as~ıft adrını işitilmemiş bir şiddetle çapışmışlardır. 2 Müstemleke sahihi Devletler girişen Muhtar Paşamn: (Erivan) da bu- mışti. k 

yu e se 9e uııı::un e a ınnı9'Gr ır. 1 · - d - . . lunan kolorduyu r!cate mecbur ettiğine Fakat Türk mevzileri o kndar uv-
Avrupa baricindt"kl diter milletler için Otuz beş k şı öl?1uş, oksan altı kişi tarafından akdedıle:ek bır ko~ransd~n dair acı bir haber gelmişti. vetll idi ki, buralara cepheden hUcum et-
bu nlsbet yOzde kırk yediyi geçmemiştir. yaralanmıştır. Bırçoklannın yaralan sonra almanyaya mustemleke venlecektır. Bu haber üzerine· artık Geoerııl Me- mek mUmkiln değildi. General Hayman, 

•"'ırdır . M'll ı · ti' · k · ' 1937 senesinde 71 milyar Albn do- ~ 1 i ilk 'k' 3 - 1 et er cemıye mısa ının ce llkof Kars etrafındıı durup bekliyemez- cenahlardan hücum etmek istemişti. Bu-
k l Trenlerden b rin n ı ı Aagonu k l 'l ed'l kt' · lan sillba sarfedet-e 0 an altmıf dört . zat ısım arı ı ııa. ı ~ce ır. .. . ı di ... Beklediği takdirde, Erivan kolordusu-· na da kuvveti kıl.fi değildi. Onun için mu-

...... mleket ara'ilDd8 yedi devletin masra- tuzla buz olmduşltur. Ognk~~tı'ldddetlıb~8:r 4 - Aynı mısak ıle versay muahıde· nu ricate lcbar eden Ahmet Muhtar Paşa.! hlm zayiat vererek geri çekllmiştı. 

....... 11 h tirtınasından o ayı ma ınıs er en ırı- . 1 k • h t M h 

... 4 6 mı'lyarı yani dOnya 5 8 . masraf- 1 rl i edi"'i sa ayrıı acr tır. derhal gelip kendisini arkadan çevire- O zaman, taarruz sırası, A me u • 11 
• - d tm şaltısın nm yol işarete n görem "5 zanne· B k b'I it l 'l Al el · k k d ti" lan yekCinunun yuz e ye ı 1 dil kt d" ı tlterede 1915 denberl una mu a ı a ya ! e manya - cekti. o zaman, bütün muhasara kuvvet- tnr Paşaya gelmişti. Tür umnn anı, 

bulmqtur. bu mder!::r ~nmlş bir tren kazası olma· !erindeki müstemlekelerle tatmin edilmiş ıeri iki ateş arasında kalacak... Birkaç koldan taarruza geçmişti ve a.nı bir bas-
Bu edi ıu~mlPketin lngiltere. Al· mıştır. rnto senesinde vukua gelen ıca- olduklannı beyan edecekler, ispanyanın gün zarfında: koca bir kolordu, önden ve kınla, (Topdağ~) denilen. gayet dik. ve 

IDanya, halya, t'ran n, Sovyet Ru ya, ıada askert bir trende 2 ?3 nefer Öl· tam istiklalini, Avrupa hudutlarının bu· ı arkadan yağan ateşler altında yanıp kav- ı'er tarafa hakım tepeyi ışgal elmistı. 
/\111ertka, Japonys olduklarına şOphe mOştO . günkü vaziyetini temin ve kabul edecekler rulacaktı. Halatlara takılarak ve em. alsiz me-
tlll'-lniz de~il mi ? Fransa ve lngiltere ile de t.ir ademi teca· General Melikof, büyük bir leessUr şakkatıere katlanılarak bu tepeye uç sah-

lftıan bu akıllan durduran rakamlara l'111K11İ110
1z11~·~·8•n•Y•l•a•l•k

11

U.'.1b~:"r'C'0
1U'ı'~11U18

11

rk
111

"'l vüı misakı imzalayacaklardır. ltalyanın içinde, evvela büylik topların süratıe kal- ra topu çıkarılmıştı. Ruslar, bu vazlyet 
~ça derin derin düşünüyor. Bu si· " milletler cemiyetind4t" çekilmesi DeYletle- dırılarak (GümrU) ye naklini emretti. karşısında; (Tahirköy) de kuvvetli blr 
llh fl."'lft durmayacak mı? Durmaya· ri bu yolda fedalclrhkcla bulunmak mec• Temmuzun 14 üncü geceai ~e. keslf ka· müdafaa tertibatı almışlardı . 
._ tonu ne olae·•k? buriyetinde bırakrnııtır. ınnblıtan Lltlfade etlertk, t•tlllp stttl. ( Arlfnaı 1111r) .. .... DiPLOMA T 111111 .. 1111 .. 11111111 111 11111111111111 ,_ 



4 

BÜYÜK DEVLET REiSLERi. 

ADOLF HİTLER 
Boş zamanlarını şehir planları 
-------------------------------=----------çizmek, yeni filmler seyretmek, Vağneri 

dinlemek ve polis romanlarını okumakla 
geçiren bir devlet reisidir - -

HPr sabah saat yedide Rayhkansl~r 

sarayında hizmetçi Hltlerln odasına gir- · 
1 

diği zaman, Alman Devlet Reisini uyan-
m~ş bulur. Hitler o sırada okumakla meş- 1 

guldUr. 1 

Alman Ordusu ve Bahriye•! Başku-1 
mandam, Devlet Reisi ve bütün man- , 
.)'anın Flihrer'i olan Hltlerln hayatı l.)ir 1 

saat gibi tanzim edilmi tir. Fevkah\de ha-ı 
ci:seler olmadıkça, HiLler gündelik haya
tının intizamını hiç bozmaz. 

Hitler, Berllnde Rayhkansler sara
yında yaşamktadır. Oturduğu dairenin 
pl.inlarını . bizzat kendisi çlzmişt'r. Bu 
ciairede mobilyalar camdan ve çel1kten 
y:ıpılmıştır, sadedir. Divanlar alçak, yazı 
masaları genlstir. 

Hitler giyinmek için hizmetçisinin 
:vnrdımına ihtiyaç göstermez. Yalnız bu 
sırada hizmetçisinin söylediği .!'Özleri din
IC'r. Bac;it bir Alman vatandaşının Alman
, a hakkında işittiklerini ve dilşündilkle

ı ini dinlemesini sever. 
Saat yedi br ı ığa doğru kapısına vu

rulur. Berberi içeriye girer. Bu adam 
Kayzerhof otelinin başberberld!r. H!tler 
e"kiden sadece Nazilerin Şefi iken, top
lantılarını bu otelde yapardı. 

Berber de bir taraftan tıraş ederken 
bir gün evvel hazırladığı fıkraları, hik:\
yeleri ve işittiği havadisleri anlatır. 

Hitler tam saat sekizde yemek oda
~ına ge~er. Sabah kahvaltısını ekseriya 
yalnız yapar. Aradablr şahsına merbut 
olan muhafız zabitlerden Brükner, Şaub 

ve Şrek kahvaltıya iştirak ederler. 
Briikner'in vazifesi H!tlerle konus -

tnağa gelecek adamları "yoklamak., tır. 
F.vvela o konusur. Şaub bu nazik vazlfe:ie 
kendisine yardım eder. Şrek ise Hitler!n 
otomobilini ve yahut icap ederse, kırmızı 
tavvaresini hazırlatır. H!tlerln trenle se
yahat! nadirdir, daima tayyareyi tercih 
eder. 

İddia edildiğine g:öre. Hitlerln üç 
ya veri kendi aralarında gizli bir misak 
Pkdetmişlerdir. Bu üc zabit, bütiin ted
birlP.re ve ihtimamlara rağmen, Hitlerin 
hayatına bir suikasd vaki olursa intihar 
C'tını>5-p söz vermiş bulunm<ıktadırlar. 

Hitlerln kahvaltısı bir bardak siit v" 
l lrkar;: kuru cörekten ibarettir. Aradabir 
mevva alır. Hitler daha ziyadı> ve1°tarl
yendlr, dalma sebzeyi tercih eder. Kim~e
:vı bu rejimi takibe icbar etmezse de, ken
di sıhhati için faydalı olduğu kanaatln
c!edir. 

Kahvaltı bitince, hususi mesai oda
sına çekilir. Burası yatak odası gibi ızenl!! 
bir salondur. Salonun meydana bakan 
cephesine bir balkon iH'ıve edllm!ştır. Hlt
ler mesaisini bırakmadan buradan halka 
ve kıtaata görilniir. 

liemen her sabah bu salonda· hususi 
mimarı Profesör Spler i~ uzun uzadıya 
göril~ilr. Bir zamanlar duvar boyacılığı 
yapmış olan Hltlerin mimariye büyük 
merakı vardır. Berlinde ve Milnihte bir 
cok binalarla abidelerin plA.nlarını kendisi 
~izmiştir. · 

Bu hususi salona hizmetçisi, yaver
leri, Şaht v.e Ribentrop gibi yakın dost.lll
rından başka kimse girmez. Göbles. Gö
rin~ ve Mareşal Blomberg ancak davet 
i.\zerine burada kabul eder. 

Mimarla konuşmasını bltlıdikten 
~onra. devlet işleri hakkında BaşvekA.let 

muavininin raporlarını dinler. Gündelik 
biilteni P'etirtir. BaşvekAlet muavini ile 
Brükner tarafından her gün tanzim edl
ll'rı bu bülten Hltlerin o gün vapacağı ~
lnrl. zlvaretlerl ve saireyi gösteren bir 
program mahiyetindedJ~. 

Saat onda kahve ve meyva getirtir. 
Ondan eonra ~arayın bahçesine inerek ya
r•m saat kadar bir gezinti yapar. Yağ
mur yağıyorsa, bahcentn etrafını sarmııı 
olan holiln i()lnde dolaşır. 

Saat on buçukta resmi mesat odası
nn gider. P~ncereleri parka na.zır olan b1• 
"!l.lon kıymetli san'at eserlerlle süslüdllr 
imparator ikinci V!lhelm'in büyük bir 
ı>ortrPsi de nazarı dikkati celbeder. 

Salonun ortasında akajudan büyük 
b:r masa vardır. Bu masa Httlertn yuı

ho.nesi vazifesini görür. zıvaretçllerin 1 

bu masa.va oturarak kabul ~der. 
ZiyaretoUer! ile saat on ü~e kadar bll 

·alonda görüştllkten sonra. kUçdk yemek 
edasına geçer. Büyilk yemek salonuna 
sw·ınek için, mühim davetltleri olmak lıl.· 
atn\dır. . 

Kitler u V~t', yanında kiınte ılılU'a 

lllrl~EU 

içmez. Sofra.smda içki yoktur. Bu itlyad 
rıncak nact.r :ıhvalde bozulabilir. Bitler 
3eınek yeri<eıı az konuşur, ancaJc çereze 
başladığı zaman dili çiztHür. 

Öğle yemeği bir bu~uk saat kadar 
sürer. 

Hitler bundan sonra en yakın arka
daşları ve nazırları ile görüşür. Ondan 
sonra sofradan kalkar, eğer hava iyi ise 
G5ringi veya Göblesi ziyarete gider. 

Saat beşe dotru tekrar küçük yemek 
salonunda görünür. Kendisine çay ha
zırlanır. Harbiye Nazın Mareşal Von 
Blomberg hemen her zaman bu çayda bu .. 
lunur. Nazırı~ bu ziyareti iki Devlet Reisi 
arasındaki dostluğun ifadesidir. 

Büyük çay davetleri için dört yü21 ki
şiyi istiap edecek ayn bir salon \'Vdır. 

Ortalık karannca, Hitler hususi dai
resine çeknµ-. Resmi lf(in artık bltmiftir. 

Dahili ve hariet vaziyet sükQnet için
de ise Bitler yalnız kalmayı tercih eder. 

HJtleril'.\ mimarlıktan ba.şka, sinema
ya karşı da bllyük bir lptilisı vardır. Al· 
manyada ol•un, başka memleketlerde ol
.sun, yeni çevrilen !Ulmlerin hemen hep
;ini bilir. sarayın aynca küçük bir sinema 
~alonu vardır. Sinemanın makineleri son 
derece mükemmeldir. Hltler bu suretle 
Almanıada gösterilecek flllmlerin haktkt 
sansörlüA'ünü de ifa etmektedir. Sinema
f!Jn teknik taranan kendlsini pek allka
dar eder. Yenlllkler hoşuna gider. Alman 
Devlet Reisi olmadan evvel de sinemaya 
-;ok ~dermı,. 

Hıtlerin sevdiği bir.şey daha vardır: 
Musiki. Bllhas.sa Vagner hayatında büyük 
bir tesir bıra.km14tır. Mimarı ve sinema 
'le meşwl olmadığı zamanlar, musiki bi
len dostlarını çağınr ve onları dinler. Ba
zan kendisi ptyanonun ba.şına geçerek 
r;alar. 

Hitler der ki: "Musiki, benim için şa
rabın ve diğer içkilerin yerini tutuyor ... 

Gece yarısına doğru yatak odasına 
~rer. Uyur mu? Hayır! Daha bir müd
ıoiet oturur ve okur. 

Görülüyor ki. bu programda Hltİerin 
ailesi yer tutmamaktadır. Bir kuıtduracı 
olan babası Alots Hitler 1903 de ölmüştür. 
Anası Klara ise Hitler daha çocukken ve'
fat etmiştir. 

H!tlertn aile namına Paula isminde 
bir hemşiresi vardır ki, şimdi Viyanada 
yaşamaktadır. SUt hemşiresi Anjela'yı 
Avusturya hududu civarında Berhtesga
den1deki kgşküne yerleştirmiştir. 

HAVA 
.~aat 20 Uaporu 

Hava tazyiki : 607.6 
• • (Deniz seviyesi) : 770.S 

Suhunet : ~ 0.9 
Rutuhet : - 90 • 
YOksek suhunet : + 4/4 
RuzıAr : Sakin 
SP.ma : Mntehavvil bulutlu 
Yatış : Yok 

"--~~--~~~~~~ 

tY;ks:ılura7'i~;iak~t;··1 
1 uğrayanlara yardıma 
ı· koşan Kızılaya üye 

i...... •••••••.• ~!~.~.~~ ............... . 

D O Ö U 

Erzurumlnlar 
Belediyeden 
ne istiyorlar? 

( Ostyanı 1. incide) 
Ve sonra birdenbire yanlış birşey 

söylemiş gibi rücu etti: 
- Hayır, hayır, dedi. Erzurumda da

ha birşey vardır: Sefalet ve fakn zaruret .. 
Erzurumun hususiyetleri arasında bütün 
memleketin kulağına en az deten haki
kat işte budur ... Erzurum fakir bir şehir-

! dir. Böyle bir çerçeve içinde çalışan Be
' ledlyeye gelince ... Belediye memleketi -
mizde yeni teessüs etmiş gibidir. Bundan 
evvel müntahap belediye reislerlle iyi ne
ticeler almak kabl! olmuyordu, onlar ha
tır ve gönül esaretinden bir türlü kendi
lerini ktırtaramıyarlardı. 

Benim anlaY14ıma göre, Belediye 
K'!-nununun neşrinden memleketimize 
mansup bir belediye Telsi getlrilinciye 
kadar geçen zaman şehrimiz hesabına 

kaybolmuş günlerden teşekkül eder. Bu 
söylediklerimle şehrimize geç gelmiş olan 
Belediyenin şehirc1llk anlayışına gör~ bu
rada bir eserin bulmadığını anlatmış o
luyorum. 

Belediyenin bugUnkU çalışmasından 

memnunuz, sade memnun değil, ayni za
manda sabur ve mütehammlliz de ... Me
seli karanlıkta kalmağa tahammUl edi
yoruz. Bu tahammülümüz yakın zamanda 
bol ışığa kavuşacağımızı ümlt ettiğimiz
dendir. Yine meseli .şehirdeki yolların bo
zuklutuna tahammül ediyoruz, blllyoruz 
ki yakın zamanda yolların düzeltilmesi 
çaresi bulunacaktır. 

Maamafih ne bu memnuniyetimizi, 
ne de sabır ve tahammülümüzü llelebed 
muhafaza edeceğimizi taahhüt etmiş de-
ğlllz. • 

Belediyenin çalışmasında bir aksak
lık, bucUn gördül'ümüz faaliyetinde bir 
azalma, hulua şehir işlerinde bir ihmal 
görürsek herhalde feryat edeceğiz, tenkit 
edeceğiz, ikaz edeceğiz ... Bugünkü görü
nüş Belediyenin intizamlı bir makine gi
bi işlemekte olduğudur. 

Bir. parça durdu: 
- Bırakalım, dedi, Allahaşkına şu 

belediyeYif Bu harap, fakir ve eski şe
hirde dediye ne yapablllr? Şüphesiz 
uğra.şacaktır, şüphesiz didlnecelltir. Fa
kat acaba iyi blr netice alabilecek midir? 
Ben bun.da biraz şüpheliyim ... 

Sözfbıü bitirdi, aonra gülerek yüzüme 
baktı: 
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KISA KISA 

Osmanlı tarihinde e 
garip ve en feci vakal 

Topla~·ım: RAHi P ş•:\' -- ~-·~~-~~~--= 

"Bu kısa yazılar en bügük oe en ehemmff/etli hidl•I 
teferruatı atılmış, öza bırakılmıı birer lrallaa 
Okuyucu bu satırlar ı,·irıde Osmanlı larlhir'lin en 
ııe en feci ııakalarmı bulacaktır.,, 

Bin dokuz yüz kırk üçde Ankanıda 
büyük bir karışıklık oldu. Ahali 

kaleye iltica etti. O sırada ovada Osman
lı saltanatının ve ocak ağalarının en na
fiz uzvu olan Bektaş ağ'anın kısrakları 
~thıyudu. Karışıklıkta. kaleye kısraklar 
alınecrk iken (!) lrısmılar alındı. Bektaş 
a~a lmdı, deı hal Ankara kadısını idam 
ettirdi. 

• • * 

Bin altı yüz yirmi ikide de Musul-
da kurulan ordugah içinde bir 

hadise oldu: İki ihtiyur Yeniçeri ağusı 
bir zaıımet yllzünden birbirlerine girdi· 
ter. Mesele o kadar kıı.rışıkti ki Sadria
zam halledemedi, nihayet dördllncU Mu
rada intikal etti. 

Padişah ağaları dinledi. içlerinden 
biri sözünü bitirirken: 

- ikimizden oirl bu dUnyııdan git· 
medikce oramızdtt barışrmmın imkflnı 

yoktur! dedi. 
Padişah bir kaç dakika dOşündO. 

Sonra: 
- ikinizin de hııkkı var! dedi. 
Vt! cellata emrederek ikisinin de ba-

şını kesdlrdi! 

* • * 

• 

D
ivan t >planmıştı. Mini mini padi
şah dördllncü Mehmet koskoca 

Osmanlı tahtına oturmuştu. Bir aralık 
ayaklannı sallayan Kara Çelebi zade 
Aziz efendiye: • 

- İşittimki, Akça ve rnşvet alınır
mış. Niçin rüşvet alıyorsunuz? dedi. 

Aziz ef.. müstahzi hir ifade ile küçük 
padişaha doğru eğildi: 

- Bak hele canım! Bunu sana kim 
öğ'retti. 

Çelebi bu suretle Valide sultanı kas· 

- Boğ'un! boğ'un! diye batı 
Üfürllkcnniin evinde ne cell&ti 

kement bulunuyordu. Zavallı paşa 
kuyu ipile bo~ulabildt. 

• * * B iı· gün sarayda kara ihtiy 
rlUdn. Deli lbrahlm der 

rın Keşiş (şimdiki Ulu) dağından 
rilmesini emretti. Bursa kadısı · 
wemur edildi. Fakat kadımn kar 
sıncta kaybolduğ'u şüyu buldu. 
idris ef. bir müddet sonra ortaya 

• 
• * • 

ikinci teşrin 1647 de Deli J 
üçllncn haskisine mücevher 

bir araba işletti. Haseki bu araba • 
rnna çıktı. Davut paşadan geçerk 
tün lstanbul halkı yollara dökw. 
haşmetli padişahın hasekisinin 
rıl yanan arabasını hayretle seyre 

* •• 
o arUlhi14tede 1632 de yeni 

pahl lsyani baş. gOsterdi. 
ne padişaha her dediklerini yaptı 
balar, ramazan gelince takım takıdl 
sellah gezmeğe başladılar. Bu 
kAğ"ıttan devler, insan şekUlen -, 
meşelelerle, davul zurnalarla « 

lah» avazeleri ile mahalleleri d 
lar, halkten "seyretwe Jiarası. t 
lardı. 

Bu zorb.ı alaylarf 
Erka~ ve Ekabir kon 
rurlar, davullar ça 
oynatarak para 
konaklarını. 
eleler le 

. -:ı""" " 
tedlyordu. _ ~ buldular. Geoit 

* lara salınçaklar kurdular. Vüzeray 
. • • . maya ve Ekabire birer balmum 

- atın, dedi, bunlan yazma ... Bun- Meşhur Çınar vak ası Osmanlı tarı- dererek salı __ ,_ __, 
lann i'-' hbab ko as d bl ht · L. ı hlf · · k'l 0~ acuasına ~ .u a nuşm ın an ayrı r . nın en ""anı sa esını teş ı Mumlar n " rl d b' fta 
hususiyetleri yoktur. B 'h il"'d k · bi . ı uze n e ırer ya 

eder. u. ı t .:u e as erm za t ve amır Yartalarda (Saçf) tsmile gönderil 
Elle~ini çenesinin altından çekti ve oldOrmesı moda olmuştu. Bu modanın en d' le 

1 
idi 

masasının üzerinde duran sigara paketi- canlı numunesi şudur: l ıye Ô~Qyazı 1 ·,,., k .. k i 
ne uzattı, ondan aldığı ince bir sigarayı • Cübbeciler, ihtilale girmek istemeyen . m ve ya .. "ma or u una 
parmatı•n arasında yuvarlıya yuvarlıya b 1 1 1 b 1 d ,,., zentınler ve bDyuk devlet me 

çor :ıcı arını. paşa arın ası ı u un u6 u b d t ,,., k ;.1 ... apına götürdü ve yaktı. Derin bir llti ne- ,,., k 1 t dil 8 . hil i u ave e yı5m yıtın umaı;ı-&, a5 aca asma s e er, ıpa er man 1 ~ d resten sonra kaşlarını çatarak ve yüzüne .
1 

gQmDş er gon ennekle cevap v 
bir ciddiyet edası vererek· 0 du. • · 

- Yalnız dedi bütü~ bu şüphelerin Bunun üzerine cObbeciler tam bir y . * • . 
l"incfe bir de 'teseııİ var Belediye Reisini ~rbesti ile hareket eden sipahi ve ye· e?içerıler ve sipahiler 1 
v • ·ı be k · t d'l . ısyan etmlşU .. Defterdann 

eskiden tanırım. Tüccarlığını, mühendis- niçen erBe nz~me b_ıs ed ı erd. ·1 . i ? isteyorlar lstanbulun pespaye ve 
lll'ini bllirim. Devletin büyük teşebbüsle- - re canım, ız a am eğı mıy z. ' . • 
rinde başta bulunmu.t, faaliyet ve karak- Biz de zabitlerimizin hakkından gelip kul- macı gQruhıle saraya hDcum · edı 
teri tecrübe edilmiş bir zattır. Şimdiye luğumuzu isbat etsek ne olur? dediler dı. Sar~y ka~ılanna dayanan. asUeı 
kadar el attığı işlerin hepsinde muvaffak ve ocaklarının meşhur ve temiz yürekli sında bırdenbıre: . . 
olmuştur. İşte onun bu muvaffakiyetıeri Sahip ağa ismindeki ihtiyarını botup - Bre vurun! .. dıye bar çıthk 
benim ümidim ve teselllmdir. Erzurumun OldQrdOler. tu. Kalabalık dalttlan~ı. HW an. 
eski bir aile.sinin çocuğu olmak, ve Erzu- • • * cum bekleyen saray lfCıları, ·~.ılll• 
rumu cidden seven ve ona candan baifü D eli Jbrahim 1646 EyUH ayının 18 has odalılar ellerinde ~lar f 
bulunan bir hem.şeri bulunmak sıfatlle . · inde Davut. paşaya üfOrükcn bir IJevletin en çok gDvaıditt züm 
şunu da Ulv~ edeyim ki, ben Şevket Arı- mame gidiyordu. Yolda önüne bir araba Yeniçeri ve Sipahi gôridlu . ·laj)im, 
dan flmdiye kadar yaptıklanndan daba çıktı. Padişah fena halde hiddetlendi. şan, medhQş kaçmağa, blrb~ 
büyük lfler bekliyorum Derhal Sadrıazamı çağırttı. Verdiği em· rek Bttbı bQmayundan dııan cın 

' Zamanın beni haklı çıkaracağından rin tatbik edilmemesini idam kararile ce· başladılar. . 
emin olarak bekliyorum zalandırmak istedi. Salih paşa itiraıa Böylece tam 370 slpahı ·ve· 

Birdenbire sesinin tonunu değiştirdi. k Ik k . t • D 11 Jb hl cesedi Babı hDmayon 
B dıı: k a ışına ıs eyınce e ra m avaz 

ana ~nere : vaz: oldu. - lfte, dedi, Beledlye hakkında söy- a ______________ .:..._ _____ ""T" _____ _,. 

liyeceklerlm bu kadar. 
Kendisine teşekkür ederek yazıhane

den ayrıldım. 
••• 

Yunan Veliahdi evleniyor 
AtinR ı;razeteleri, Yunan velinhb P· 

enıı Pol'un Prenses Frederik dl Ham:· 
vr ile izdlvaçlannın kati olduğunu yaz· 
dılar. DOğOr, Atinanm büyük kilsesinde 
kanunu sanlnin dokuzunda bDyOk me· 

·asimle icra edilecektir. BOtün Kral alle
•I, Rellnln evebeyni ve akrobasi ve bir 
çok Prensesler merasimde hazır 'buluna
caktır. 

İngiltere Kral ailesini Kral jorj,un 
l<ardeşl Dük do Kent ile zevcesi. Ro
manya yf Veiihat Prens Ml~e', Bulgarls
tan'l Prens Slrtl temsil edeceklerdir .. 
Yotoslavya HQkQmet naibi Prens Pol'un 

ERZURUMDAN GÖRÜNÜŞLER 

da Prenses Olsıa ile birlikte Atlna ya . . 
~lecetl zannedtlluor. Danimarka, Fol· Frzurumun tarihi birçok dadlselere sahne olan btnalarıntlan. :bld:de• 
landa, Norveç vı:, ltalya'ytda Prensler ıenElerde:ıberl kııla olantk kullanılmahta olan Yalrutlge MedıwauldlA. Bil 
temsil edeceklerdir. Mı11r Kralı Faruk· da g~miı ıtmeler içinde hayli dtJ#ifikllklsr g11pılm11 oloıaklı berabel!ı 
Dn Pren• Mebmemet All'yt rOnderme• mlnıreai, kiJmbeti ve dirJer dahilt aJuramı ile Selçukiler d#rlfll. tll'lerM 
~• muhtemeldir, dırmdlan hali hlmıgoı ; · 
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FRANSAYI MEŞGUL EDEN CANI A VHUPA GAZETELERi 

Hindistanda fakirlerin 
gösterdikleri mucizeler Vaydman'ın öldürdüğü adamların 

beşten fazla olduğu zennediliyor 
Katili/in suc ortaklarından ve Fransız hududunu 
aşıp kactıkİarı zannedilen iki delikanlı ile bir 
kadın kendiliklerinden gelip teslim oldular 

Tetkikat için Hindistana giden bir lngiliz 
bu mucizelerin hokkabazlıktan 

ibaret olduğunu anlamış! 
londradan yazılıyor: Hindlstanı ziya- iki yeni delik ile pek az kan gördüm. Fu

ret eden blitün seyyahlar orada tesadüf kir bana yaptığı işaretle oturup diğer bir 
l 1 \ , ı · · A ı · Al M"I o 1 ı ı' tnhdı"t "ltıııdıı hıılıııı yeni einn,,·etleri - p .. ~r v ırsn - oı1aya 

l'lll' sı P ııy mıın ısıııııhıe Hr - 1 Y 1 1 ıı ma .- .. - 6 ettikleri Fakirlerin "Mucize., denilen blr marifetini göstereceğini anlattı. Sank 
i}lnıı'ın bP') ki~i~ i MclllrdüktPn sonra hir duı.'{umı c;;fıyllyE>rek Blan ismindeki bir ÇDjarıln<·ak mı? Ttthkikatm . daha ç~k tnkım marifetleri hakkında garip garip bir t.esblh çeker gibi ellle gözünü çektl, 
t-:rirtvlzitlnin <tt'laleli:e ynknyı ele \C'l'fli- ıırkadn"?. ile K.ın ,E'hrine kaçh~ını ve meraklı. sııfhalara dükDlece~ı zaıınedıl- birçok hikfiyeler anlatırllır. son günlerde çıknrdı. Bu feci manzaraya dayanamayıp 
c"T}rı1 -,·ımııı~lık. Hiıtnıı Frnn ız gazPtE>leri oradttn oc1un tiraretilC' işliğal etmek nz-1 mektedır. Hlndlstanda yaptığı bir seyahatten sonra geriledim. 
bit n;üthi-;; c mi ile ııwş~ul olıııaktıı \'E' re Vanlııa şrhriııe gittiğini ifuıl<> Ptıııek- ı t b } ıondrnya dönen Inglllz muharrirlerinden Bunlardan başka Fakirlerin şayanı 
~kkırıdıı slltun ... ntuıı ynzıl,ır yıızmakta t<'C'! · ) S an U a Pol Braolen, huzurunda ynpılan bu nevi hayret birçok marifetlerini daha gördUm. 
tıfrlnr. I>il'rer lıırnftan ,J ,ııı Blan de po ise • } f marifetlere "mucizelere!.. dair şunları Bir panayırda Fakirin birisi birçok kuk 

l\ntillıı. Milyoıı iı.,ınlndP- bir dC'lik m·: lesllııı ı~mıışlm. Blaıı 1i_lyon~~ Hln2 ele geÇffilŞ Ü SUn. ~ıılıı.tmaktadır: laları kendi elleri dokunmadan havada 
11 ile KolPt isminde suç ıırtakları- tttrıımış, o 1.aınandıınhel'I nıu'.U\'-ehctle- ( Üslytllll .i im•idt•) Bir gUn kılavuzum olan bir genç musikinin ahengine göre oynatıyordu Ay-
&im lln arımınnkt.ı olduklnrıııı yazmı,. 1 

rini kesmemişler. rn:i;; le <fiinz . ka~ıı~- Hıntll ile Marda eyaletinde bir yere gidi- nı ndam yanıma geldi: ''Parmağındaki 
1 k I> 1 , 1. t .. 1 lılı ·1 ı 1• kic:iıılıı Frnn- çılığı \"aptı!{ı için \ lıııanyadn ~·ırını hır Hasarutın bilhassa limanda daha çok yordum. BUyUk bir caddeden geçeceğimiz yüzUğU şu masanın ust.üne koy,, dedi Ben 
\ • nr ' 7,uuı ..... " ' · • f 1 · mtıhlm olduğu anlaşıımaktndır. Birçok 
at d ti r 1 1 nı•nrı\'a ~·ıkınıığa vııl•ıt aya nıalıkı1111 olmuş \'P I· raıık ort 111pıs- 8. k esnada o civarda birçok insanların top- oe yaptım. Biraz sonrn benim yilzltk ma-

.V< \~1~n~· ~ı:~l::~ il:iikleı~ıni z mn edl'rken, hıınc.,inıle y.ılarlten, Vayclııııtul'n taııı~· rnavnnlnr ve sandallar batmıştır. ;r ·e- lanmış olduğunu gördilm. Yanlarınn yak- ı sanın üstunden ykselmeğe başladı. Ha
.H.:ı il t . o'nıı Kolet ı..t>nılilik- ınıı;.lır Blaml hııpi..,lıııııecle \'avdınıındıın <.'ide demirli bulunan Antalya \'e Ana a;ta ı loştığımızda ortalarında duran bir ndn- \ aıanıp yere düşüyordu. Fakir Jsc yanına 
rt~ yon e ıııe ı 1' '' 

1 
• • ı · · · ıı· k \'apurları demirlerini taramışlardır. a- mm kendisini "Yongl,, - HlndJstanda a- bile yanaşmıyordu. Bunu muhakkak ola --r·", • l l\10 t 'kli''e gelmisler V<' ir.ı- çek ·~ llık gvrıııl\ş o ıluğu ıçın, glt1.e ı k U b 1 n bir 

ıçflfü en s nıı 1 
"' ' • 1 · · • · k · t d"ğ" rnyburnunn çarpma zere u una zizlere bu ismi verirler - diye tavslf ede-1 rak aldanmadan gördüğl\me eminim fa-...... , · ı . · ı d'ır Falrnt Mlblantık ııınstnh1..ır.ıtı ırna ıçın gırışme · ıs c 1 1 A lk pır bin müşkülatla kurtn- ı ' 

.,1~ erın 'ernıı, er · . ·ı ~ ·ı 1 • t" k mer nn "a l u · rck yapmağa muktedn olduğu marıreuerı knt neye hamledeceğimi kestıremlyonım. 
~r ikisini <le lı->\ kHe l_Dzdnı gurmO~ '<' ~;~irlı;l:k Vi·:r~lı~ıliaşn, ~ e ıı:ı~d:~1111 u ~ 1~1 b;ş 1 b~ı; r:lmıştır ic:r:ıyn hazırlnnctığını anladım. Bu ndam Fakıre bunun esrarı ne olduğunu sordum. " ı " d il r Kadıköy, Adalar ve Boğaz vapurları · al\!> sant•~·e goıı eı·ın 1 

• • • • rı· ... nk veı·ıııit:lir. Va\·dman hu para ile k <:Ok kuvvetli idi. Onilne toprak dolu blr Bana: 
·ı J' ı t C'rılrıı " "' • uzun ml\ddet işliyememlşler, sefere çı -

Roje Mi~·oıı ı r \O e ısın1ı ' 
1
, ('İnfl\elleıiııi iı-lertirrl ko~kn tutmuştur. .. 1 1 Kö .. çiçek saksısı koydular. Bu toprağa bir - Kat'iyyen C'srar falan yokt~r ,re-

\'c lılr kumlurnt:ınin k.ırı!Sı o mı \C'IH' • •• • I:' • mış olnnlnr da mUşku o.ta pruye ve takım tohumlar saçtı Sonra manası an- vabını verdi . 
... 'k · d ı ı ellerde ki vC'ziyet- Mı lv<ınuıı bir <ltıııı;; sıılunur.dıı lanı- iskeleye yano.şabilmişlerdlr. !aşılmaz blrşeyler okuyarak saksının et- - Öyle ise biltün bunlar nasıl olu--ı rı 0 ııuıı 11 

Hl c nll\ · · d'r,· ı ~ıctn ctOğO Karndenlzde de fırtınanın çok şld-
·~rl ttwııutılı Ptmiştlı< Milyon kotll \'a- yıp ~vıı c g< tır. 1~l\1 

1
'"

0 
,: rn u .~' 

1 
r . .

1 
ktcdi Vapur rafında garip bir takım hareketler yaptı. yor? deyince, bUyUk bir gurur ile: 

t • r •·f ı ıı· ı>isnne~lnde tnııı- Amerıknlı danc;oı • 1 8 \O\'<'ll ın eyzesı- detli olduğu haber verı me r. 1 Aradan çok aeçmeden toprak yeşermeğe Ben Fakirim de onun için oluyor, 
'l mıın ı rıııı" or a . 1 1 . . h . kt b seferleri durmuş, yolda bulunan vapurlar\ . b • .. ~ıştır. Lühlpn'ıııı ölctürl\lnıe:-;lyle kntiycıı n~· fıc1yet ııeeııt tıı e~ını 11 n~·ı imle .kk~ 'k'. limanlara iltica etmek mecburi- ve fılizler çıkmagn başladı. Yongl., mu- dedi. 

:.takadnr olrıındı~ıııı Hııde etmiştir. hır şoförle gôııdeımış 0 < ıı1;u rı rn u en yakın 
1 

d znfferane bir tavır takınarak: - -- -
11.1·1 K ı' nl"ıle l"nıdıl'rı k il etmiştir. Vııydınnn bizzat ~azdığı bu yetinde kalmış ar ır. . . İ k d. l ] 
j,l 1 yon nrrer s .. t> ·ut . - d 1 ı ·ıı·tııuıııın 'i'İir"ntı SllllİH<lı· . Go:Uyorsunuz ya işte bu filizler s an ınavya l 81' 

•lje bi r t •(\CLIÔO getlreceklemıis. mektuplu kızın l<'yzesınden nOO o nr 2:l llH'll't' benım ekdığim tohumlardan çıktı. dedi. H t ş . ) to ı ğ 
~nca~ ~raai;oiçi~ para !Azını olduğuııda'n pnrn ~"li~_o1clıı. Ve _bu parayı bir l~ul\'tı 22 (A.A) I t lb l rasat Bu arada seyirciler uzaklaşırken a )e 101} 81'8 l' ll Ul1ll 
J<arrer oazetel(·re bir ıh1n ,·ermi~. ııına- nn .koşe~:ııde behlıyecek olan Mıllyoıı Istnnbul l h. -b s :öı L>u bugilı-1 "Yongl,. saksının Usti.\nU kapatıp yere o- tanıyacaklar .., ı t kl hanesinden n ınan a ere "' r". .. 
1e ef Lôblon bu ilana ce\·np \ irnıek gnf 11 11 1' gt• ırecP 1

• saat 11 den sonra çıkan karayel fırtına- turmuştu. Biz artık Yongi., ile yalnız }eni- O lo , 22 (A •. \.) - Felemenk hllkO· 
1-.tintak. lıakimiuin snnline karşı , . t 12 il 13 30 "r"sında mıştık. Hemen yanına yanaştım. Cebim- meli ltalyunın Hnbeşistanclaki h4kimtye-. sının silr atı sna e . " " , 

1ilyoıı şu eevahı vermiştır: . 25 t i b 1 t r Akay den bir banknot çıltarıp kılavuzuma: 'Şu tinin Oslo ınüzakernlerlne dahli mem-sanıyede me rey u muş u . . 
- B<'n ne bileyim ? Vaydmaıı hir ldnresl vnpurları fırtınanın şlddetlle ha- a~ama anlat kl bu marıfetını nasıl yap- leketler tnrnfından tanınmnsını istemiş 

a~k ıııektıılıu ğon<leriyor ıannettinı . sıl olnn dalgalardan Haydarpnşn lskele- tıgını bana izah ederse bu banknotu ken- Norveç hl\kOnıelinden henüz bir Cf'vcıµ 
Paris zabıtusı bu karı~ık fll\ğllnın sine ynnaşamamışlardır. dlslne vereceğim .. dedim. gelmemiştir . 

sesi işitmiştir. çO:ziiuce, yeni yeni safhıılar karşısındn Kıla\'lızum anlattı, fakat öteki kabul ispanyaya gönderilecek 
"f.1'1-....·u~lf.!'' ~ı: re Loh- kalmaktadır . Matbuat hürriyeti etmedi. Biz de yavaş yav~ oradan aynlı-

"n ~ }h• g'Or- l{ntilin \'alurzi isınin<le>ki köşkünün yor gibi yaptık. O vakit fakir verilecek Tahkik Heyeti 
ll, s Kıbrıs ~le;. lıer trrafı yeniden kı11Jlıp araştırılmak- (B:ışmnk;ı/edırn r/pıı;ım; paraya bir miktar daha ilave edilirse ma- Londrn , 22 ( A.A. ) _ Tnli ademi 

Hundan sonrıı .~.ut'. .... vıı:dılyoıiu, tııdır. Malt1ındur ki bu köşkün merdiven- Hatay davamız munasebetil~ Fransız rifetinin esrarını göstereceğini söylüyor- müdahale komitesi bugl\n saat 10,SO du 
h~m mf!tresini tahanca ile tehdit f'lnıiş: &erinden birinin ultınd:ı Dansöz Mis gazetelerinin tek bit satır ynzı ynzmaktan du. Geri döndüm, istediği parayı verdim. toplanarak ispanyaya bir tahkiki heye

- ı-;aer hlr kiııı eyP a~zımzı ııçıl'· Ko\en'in . mahzeninin lopraf{ı ııltrndn lçtlnnp etmiş olmaları, Hariciye Nezaret- "Yongi., marifetini tamamlle bir elçabuk- tinin gönderilmesi için mllzakerelere 
sanız, ~·ine sizi yukalarıııı, bu hale geti- cin anıadıışı Fromer'in cesedi çıkrtrıl· !erinden nlmış oldukları direktif Uz<'rl- tuğu, bir hokkabazlık olduğunu anladım. başlamışhtrdır. 
rlnı demiştir. l nedir. Fakat bunların içinde başka tt1rllı- • 

Bunun l\zeriıı<' gliyn Milyon ile mış 
1 

~>ariste clahıı birçok insanlnı· kııy-ı Bizdeki Matbuat Kanunu bugün ya- lerl de vardır. Berhabur'da bilyUk bahçesi Tayyarelerin tah]isiy~ 
nıetre i korkııııı~lıır \"l' zaultayn haber lxıl<lıı~u için \'aydmıının be~ kişiden pıldığı zamana nazaran biraz eskimiş bir olan bir ev! kiralamıştım. Bir gün hava Sİnıidi 
vermemişler. Halbuki Milyonun maktu- hıı kıı daha insan oldllrüp oidOrmecliğl I takım ahk!mı ihtiva etmesine, gazeteci- çok sıcaktı. Bahçedeki ağaçların altında 
Hın cesedini lıir ürtOye ... ararak bPrab0 r ş . .. ~ . . . . \'e lUzumsuz kl\lfetler tahmil etmiş olma- serinlenmek istedim. Bahçeye çıktığım Bir Alınan Pilotun idare ettiği tay
re otomobilt• koyduk! ırı \"(' ı.;oııra bu 0 _ el~ en) 1 süııl guruliıığuğ!ı ı~·ın, lıu köş· ~ına rağmen, işte o 1789 zihniyetinden zaman ağaların, alılann arasından elinde yare yolcularından bir! Fredrihslıafen'
tomobili ı:;okuklardaıı birinin orlılsında kuıı her tarnfı lekrnr kaLıhıcuk ve ce- i mlilhem olmus, fnkat 1931 yılının zaru- Bambu ağacından yapılmış bir sepet tu- dıtn Berlene gelirken tan·aredcıı kııy-

"et bulunup hulunmndı~ı nra~lırılacnklır. retlerine göre tadil edilmiştir. tan bir adam görUndU._ Sepeti yere bıra- boltvermişli. Yolcunun ruzgllrrn şlcldP-
bıraktıkları ıııılaşılnııştır. Kııdındıı evdf'- Ger<"i katil. beş kişiden fıızla insan Devlet, dün de bugl\n de snmlmlyet. kurak yanıma geldi. iki elini göğstine tinden hHŞl donerek ynnhşlıkln tayynrt--
1..1 kanları silip tı•mizlemiştir. oldl\rnıecli~iııi soylekte ise> de>, znhıta ve hlisnü niyetle yapılmış tenkitleri dal- ~:oyarak bana selClm verdi. Ne istediğini ııiııfotoğraf ıılmağa mahsus olan H' 

Mnktııll\ıı cehinden çıkan paralar 1 inaıımt1•n<1kta, her ihllmıılc karşı lalı ki- ma hüsnli kabul ptmiş ve gazetelerin ln- anlamak için adamımı ç~ğırdım. ledelhu açılccnıı hir c1üğme. ine basını!;' 
paylıışılnıiş, kndının hi sPsiııe lıir kol kalını her Cl·plıeden genişletmektedir. sal, yapıcı tenkitleri vasıtaslle millet - Bu bir Fakirdir. Size mnrlfetler:lni \ 'C tayyureııi knpflğı açıhncn kenisint 
saııtı ôlı::mıll~tür. 1 Hnknlıın, b•ı nıulhiş actııının duha devlet ml\nasebetlerinin daha sık ve ı;östermek istiyor, dedi ve hemen "mucı- boşlukta bulmuştur . Faket hemen ı>a-

-, samimi olmasını bizzat istemiştir. ze., !erini göstermeğe başladı. Sepetin 1- raşütl\ yakalamnk uyanıklığıncln bulıı-

1 
Doğunun derdlerinl Ankarnya şu eli- çlnden kunduracı bıçağı gibi uçla:ı sivri ıuırnk paraşütle muntazam surett~ yeri> 

nlıde tuttuğunuz küçük gazete duyura- keskin bir çift demir çıkardı. Gözlerin! inmiş ve hiç bir tarafına bir şe\' olarn· 

Ynz.ın · 

J.' H A N (' / S ('O U C O 

t 'muml llnt•ptı· !ıi7.ll 
lsllhhnrul hurıılaı·ı

nı il C'l'Jllıf' {IC'l.'l1,•t•l 11-

1le o~· uuılı"l:u·ı "anh 
ı·i"ıllt•rl n t-lııuli~ •' ı,a
clur ulıll knlnııs 11111-

klm snfhulnrınılaıı bi
ı•lnl lf) ı c•ıh•n Jıari -
1rnlr.dı· mnt·ı·ı·n 

Ancak bu atın hakıkt nüviyetıni he-' noktalan tesblt ettik. 
nuz öğrenememiş bulunuyoruz. Şmid'le Yüzbaşı seı;lend!": 
görtişUnUz, mesainizi birleştirerek. bu - $midi .. . .. 
herltin kim olduğunu öğrenıneğe çalışa- Şmid kapıda goründu. Yanım~ ge-
caı.- ti kat'iyede tazım- ıerek ellml sıktı. Acaba Bern şehrnıde o-.... ınız. Bize bıı sure 
<hr nunla buluşmuş ve konuşmuş olduğumuzu 

· . . yüzbaşıya söylemiş mi idi? 
Yüzbaşım bir sigarn uzattı. _ _ Sizinle teşrik\ mesai edeceiimd~n 

..cı - Sonra mesai arkadaşınız da bura b hti nnm dedim 
aclır. Siz yokken onunln beraber birçok ı dolayı n Y ' ' 

cak ve Ankara da yine bu gazete vasıta- kapayıp bu demiri yanağından ıkıncıya mıstır • • 
sile her gün Doğunun içinde imiş gibi kadnr ağzının içine lttl. Sanki bu k9.f1 ' ' Korsanlık nu'? 
murakabe ini nrttıracaktır Dedik ya, değilmiş gibi öteki demiri de öbUr yana-
mntbuat iki taraflı keskin bıçak gibidir. ğına ayni surette sapladı Oördiiğl\m •ı Puris, 22 ( A.A.) - Bunda 111 l{lln 
:E;ğer yurda hizmet için çnlışırsa, kıyme- bu manzaraya nefret etmekle beraber ev\'el Aııver ten hnrekct eden Frunsız 
tıne baha biçilmez... şaştım. Yanına gidip yl\zUnü tetkik etti- vapuru iki f'Wlhh gemi tnrflfından tev-

Cihacl BABAN j ğimcle farkedll!p edllemlyecek dereocde i klf edilmi~tir . -
--

Teşekklir ederim, dedi, bendeniz de 8a olsun, sizden birisi hnkkında malumat 
öyle! Yüzbaşı bilmem vaziyet.ten sizi ha- istediğim zaman, hiçbir merhamet hissi 
berdar etti mi? Mesele o kadar basit de- .sizi yolunuzdan alıkoyamamalıdır. En 
ğildlr. Fakat herhalde muvnffak olaca- kl\çilk bir tereddüdilnUzU burada vatan 
gıınızı ümit edl\.orum. hıyaneti olarak tei9.kki edeceğiz. 

Başımı iğdim. Şefimiz o zaman~ Çeklllp glt.meğe hazırlanıyordum: 

- --
Uç giin sonra, Berllnde bir taksı ara

bası beni nişanlımın oturduğu Behrenst
rasse'ye götlirüyordu. Berllne öğleden .on
rn saat üçte varmıştım. Hemen tıraş o
lup çainaşırlanmı değiştirecek kadar va
kit bulablldlm. Azizim Şmid, dedi, artık benim !- _ Birşey daha söyllyeceğim, dedi, İs-

in sizi buradn tutmağa sebep kalmadı. ' viçredekl casus tcşkll9.tının başında ordu- Akşam oluyordu. Caddelerde ve bu!-
Şmld bizden ayrıldı, i.ızerinde seya-

1 
ya mensup olmıyan, fakat ordu ne dalına varlıı.rda elektrik lG.mbaları sıra sıra yan-

1at elbisesi vnrdı. Sokaktan gelirken, dnl- temas ve irtibatını muhafaza eden birisi mağa başlırordu Sokaklar kalnbalıktı. 
·enin üç kapı ilerisinde gördUğüm taksı \'ar. Tehlikeli bir vazifeyi l\zerlnize alınış Hava soğuktu . 
ıtomoblll herhalde onu bekllyord~1 _şof~- bulunuyorsunuz. Şimdiye kadar orada bu- En ziyade göze çarpan çoğu yaralı 
rlin yanına domuz derisinden blıyllk bır hman memurlarımız, bu herif hakkında askerlerdi. Çizmeleri pırıl pırıl yanan, göz
vallz konmuştu. bize ınaliıınat temin edememişlerdir. Bu lerinde monokl, şık ve üzerindeki Unifor-

Yalnız kaldığımız zaman Valderek vazife ile gönderdiğimiz iki zabitlmiz geri mayı taşımaktan mağrur zabitlere de sık 
c:ordu: gelmediler. Halbuki bunların Alman hu- sık tesadüf ediyordum. 

E söyleyiniz bakalım, intibamız? 1 dlıdunu geçmediklerini dE' gayet iyi bili- Kalbim çarparak, Behrenstrnsse'de, 
Yiızbaşı gUlüms~mek istedi, sonra yu- yoruz Herhalde her n .. ıslni de İsvlçrede birbiri arkasına g~en evlerin numarala-

7.U birdenbire gerlldı: öldürtildbler. Vazlfcniı!n nekadar gl\ç ve rına bakıyordum. 17 numaralı bUyUk blı· 
Braun. dedi, Şmid bizim hesabı-

1 
ınUşkUI şartlar içinde başanlması 19.zım- kapının önünde durunca, arabaqan at

ınıza ve bizimle beraber çalışmadığı ~n- geldiğini takdir ediyorsunuz. Şınld de ay- ladım. Kapıcı dnr bir merdiveni göstere
manlar, bu adamdan çekinir Ye iğrenır- 1 nl fikirdedir. Bern şehrinde buluştuğunuz rek: 
dim. P'akat bizim için kıymetll bir ele-ı zaman, 0 herhalde size yeni öğrendiği Buradan ikinci kata ~11tarsınız, 
man olduğunu anladım. Meşhur casus

1 

bazı şeyleri bildirecektir. Siz de ne öğ- dedi. 
H. 21 onun gayretlle meydana çıkmış, l'enırseniz kendisini haberdar edersınız. Zili çaldım. sevimli yuzlU ihtiyar bir 
maskesi diişUrUlmüştür. Kimden bahset-, E~redersiniz yilzbaşım! hizmetçi kadın kaptyt açtı. Ismlml sordu 
tlğiml anlıyorsunuz, deg!l ml? _ Şimdi serbest'.sinlz. ve gUIUmslyerek beni karanlık blı< salona 

Bir dansözden ... Zannederim. ı . nldı. Tııvanın yl\ksekliği hayretimi muclp 
Valderek miisbet bir tarzda başını• Yüzbaşım beni kapıya kadar teşyı et- olmuştu. Yaldızl:ır dökUlmUş, halılar sol· 

salladı, çelik gibi sert bakışlarını gözleri· 1 tı. Dışarıya çıktığım zaman, zihnimde hkl-t muş ve salonla hiç te mUtena.slp olmıyan 
min içlne dikti diseleri sıraladım ve nasıl bir hare e 

1 1 - Bu kadıh bize binlerce inunın ha• tarzı lhtlyar etmek lAıım ı•ldlğlnl dil- ayna arın sır arı bozulm\lştu. 
( A rk11şı oar/ yatına malolnrnttur. Onun lçln kim olur- fUndüm. 
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Gazetesine vermek sureti le bu maksadı temin edebilirler. 

1 Ticaretin ruhu reklam olduğuna göre, DOGU 
gazetesi satış yapaıl mal sahiplerine bu yolda şimdi
den büyük kolaylıklar tem~n etmiş bulunmaktadır.I 

RE K LA M YAP M AYA N M AL 1 N 1 SATA M AZ. ı 
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- ' ............. lilmimm••mm••----~~~ 
ı············••@••············,ı Cumhnriyt•l c·:ulclt•sindt> K u MI !,:ei.•J 
i ELBİSE ve KUMAŞ 5 Sak:.~~~uıoteli ~ ''~·~ · 
1 MERAKLILARINA MÜ.JDE = Eı-zurııııııın "" nmıoııu bır y•- 1 e 10 
• • ri nd<' lPmlzli!)i, sen· isi ye lwn-
• Türkiyenin en iyi iş yapan Şarkın en büyük • fol'n Hlhnril<> hl!nnmıs oınn 1 terzihane ve kumaş mağazası 1 

i BEVOGLU 1 • • 

... 

Sakarya oteli 
Erzuru ma gelen 

yo~cuların istirahat 
edebilecekleri ı Terzihanesi ı 

liil • biricik oteldir 1 Şükrü ve Ömer Arı kardeşler 1 ______ _ 
• • • Tuhafiyecinin, Bezzazın, Hırda vat çının kumaş satması • 
• Şakkalın saat satmasına benzer. • • • M /ngilterede ve ita/yada meşhur kumaş mensucat /abrikalarının • · 

İnhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Satlık boş şişe 
• desen m-:itehassısı terzilerdir. • 
• • 1 - Muhtelif hacımda Gramlık 

• Terzihanemiz her zaman olduğu gibi bu sene de fevkalade • 11274 adet boş şişe 15 gün ı..üddetle 
• f d k'" ) kl 1 d d · BAYAN BAY • taptan artırmaya konulmuştur. 
• e a ar ı ar a mo ern esen ve çeşıt ve • 2 --:- İhale 26 I 12 / 937 gününe te-

l •• l .. k M } k p l 1 k k 1 • ı sadüf eden Cuma gür.Ü saat 14 de ya-Kostum u , anto u ve a to u umaş arını • pılacaktır· 
• şapka ve yaka kürklerini yüksek takdirlerinize arzediyol • 3 - Talip olanların pey açmak ve 
• · • şaft:namesile şişeleri görmek üzere mü-

Verir 
Kumbarcl:sı olan hic bit , 

ı zaman darlık yüzü 
1 .. gormez 

· ZİRAAT BA.NKASI 
Kumbaralarından bir tane ahnıt 
1-----------·------------------------
Çocuğunuza t.ediye edeceğiniz bir kumbara ile oun hem tasarrufa 

alıştırmış, hem de istikbalini şimdiden düşünmesine 
yardım etmiş olursunuz 

.......... I ................................... ~ 
• Şık olabilmek bu terzihanenin kumaşına, zarif • racaatları. 

1 olabilmek ise yüksek san'atına bağlıdır. 1 -E-ı-~z-u-ru_m_V-aliliğinden: .& 
• • rr-~..-..~~exe 1 9 3 8 Y ı 1 b aşı ....-.....-...,_.....-.. -;:.i11J 
~ (/j Karabıyık-Tarcan yolunda 20 ' 375 \~ • • • • • • • • 

~•••••••••••••••••••••••••••- I na 24 ~25 nic~ ~ilome~reıeri arasındaki ıt Hava . Kurumu Büyük Piyangosu (7203) lıra keşıflı şosa ınşaatı 16-12-937 ~:· 
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