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Basılmayan yazılar geri verilmez 
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GAZETE 
Gnete,-e alt blit611 mektuplar 
Batmuharrlrllte rönderllmelldlr 

FIKRA: 

Gençlik Neşe 
Hareket 

- Gilme a11ptır. 
- K•-.ma, terbiyesiz derler. Çıldırın Behrehatun ormanlarında acayip sesler 

çıkaran kıllı bir adam görüldü llemlebtln bir tok yerlerinde eski ve 
..,.a. terlıbeaba lealllanna kendilerini 1 
.,....._,. tQnlannı ve net'elerlnl Ardahan muhabirimi% 1JB%tgor: her neye mal olursa olun Qzerlne dot-
•taia ~ laltb ıentıer mahakkak ru yQrQmek cesaretini gösteren bu dört 
blJle bir olmle De~. Kazamınn ôtçek köyü ile budadu yolcunun harekeUerlnl gören vahşi 

Onu itin -... ıentlerbnim l9lerlne olan Çıldtnn Behre H1ttun ormanlannda ad•m bir tüım sesler çıkararak orma· 
.. ,......, •'elerbal ....., heJeOU " 1 vahşi blr adamın gOrtıldüttı kuabada nın karanhJdannı dolru koşırık ıöı· 
Uatan.aanm .............. a. ,..._ 11• şayl olmuı tııerlne bunun ne dereceye den kaybolmQttur. 
tsltl, t*inl'll• pbll ........... •t4enl 

1 
kadar doRru oldulunu anlamak lc;ln KoyltUer bunun her hanıt bir ıu· 

tilant• tnallram Wr hale ,.._....,..,,!ormana olvar olan Behre Hatun ve retle vabfllefl"lt blr 11vallı oklutuna 
Yana ıutllthl •rl olauiıu " Merıem Hatun k&yltuertnde t~lkat bGkmetmektedlrler. Kaabanın avaılır 

.._ltkeUn ıuıkadtler&lmi baıtaia to-)1 yapdım, Dotrulutu her taraftan te,ıct kultlblk bu sahada .. bitik bir tatıma 
tlldlft aillme4Mella• slffı h&t blr Ya 1 edilen maldmıta ıoreı Bundan d6rt bet yapmak loln tlntdldtn tertlblt almakta· 
'aaiaf ilmik .,...ııamu u:rbtbnlt WJl•.I gOn evveı ötıe •aktt Atdablhı ıtlmlk dırlar, Karın 'atma1t bu lıt kolarıtt 
lılr kltlt,.. ıtmneblllt mlrld nue Mer~ttı Hatun ~den hftkıt ıraealttır, 

'lektepte hoH, evde blbl, tühıll~e eden dOrt Yltlltldlf ~ Hlhtn kö;tlne cm:ıı;;;,, ~0 ..on aı;ı;..-ı;rr;.;s;r-...· -......o;;;;Ao • 

~ t&tdl ~· 10111b, clontk ~z·I yakıh ohlh ve olduko• bb~k ve eık Oç şehirde elektrık 
:.+";' ,....._. ıetltmell.tii. Öençlık ko .. I bUluhah Çlbı otibathlanhll gll'dlkl~rt 11- Vakın blr laltlat\ lçihd' doluda 

ı •ak. dleeek. htY~inlattnl Ye IUY· ı ııada , ormaMn ga~et sık V8 Btllj> olan elekttikle tenvir ~dllmlyen şthlt v~ 
...... ~ ltade etleeektlt. bir Y"rinde btfdetibi~ lltuh bo~U\ gtır kalaba klllmıyaoakıtr, Kars echrlnlh 
~=:. .... lbım relen eft bilYik ha-

1 

sa~ ""' !aköm v\, vb~üdUnUh ıı.m~~ her idrollk "lektrlk ii!llgah 2981ıMtl, tiart· 
"en • blil de bwtur: tııratı kllb tlenMek d~re~. a~p bir kanu~n lokomobil elektrik teslıab 

•ilk • bet1f t:! harekil. 
1
. adanı görnHlşlerdlr. Bir tlaklka ka· 80,0h, ltdınn lokomobil ele~rik tesl· 

#Mit~; D0LGEl1 dar tereddhd devresi geçirdik~ lt>bra satı da M,89'lllraya ihale edilmttttr. 

Yugoslavya Başvekili 
Mussolini ile görüştü 

Yugoslav Baıvekili Stogadinoolç 

Roma 7 (A.A.) - Yuroslav Başve· 

meselt si: 

Gerek linotip, yani dl:lme makine& 
( Arkaıı 4 anca 111111/ada) 

Yakın sayllarımızda 

Zengin bir müsabakaya 
başlıyoruz 

200 oku~ucumuıa muhtelif hedlyelel' 
Okttyucularımlli ddi &lyad• llem~un ts~dlik t~in ~akü\di ııhıh\ blt 

nalsabaki a~adatl~i lid mfiubak:ara lftitak etlecfd[ olanlaidab *Mı tık\l»U
dutthtl nıılttt•ltr hedl;eıet alat)aklatdll', ~u bedl1911t ~lnd~ ~ llr&llk 
dlklf ttUlklnest, bisiklet, kblttlmlttkl_.tı paltolar vl daha bt1'oıt iş' ~art~ 
Yat!ak ~it ~şYa Vatdti'\ 

MQsabakawuı hıkkındA ı~rtcı 
tafsil At vtreceilz 

J 
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Doğudan Haberler Eski Belediye 
Reisi iddiasında 

ısrar ediyor 

Rizenin Umu 
Müfettişe saygl 
ve teşekkürü 

EH Z l' H t· )1 

Erzurumda dağ 
sporları 

Bir dağ kulübü ve bir 
dağ evi yaptırılacak 

_ E~zurum ve havalisinin kış sporlarına . 
fevkalade musait olduğunu takdir ederiz. 
Türk spor kurumu Erzurumda büyük bir 
kış sporları faaliyetinın Lıaşlamasını lemin 
etmeğe çalışmaktadır. Bunden bir müd
det evvel şehrimize gelmiş olan dağcılık 
federasyonu Asbaşkanı Hyas bu husus 
için tetkiklerde bulunmuş ve A.. araya 
avdet etmiştir. 

Türk spor kurumunca alınan karar
lara göre şehri1'ıizde dağ'cılık sporunun . 
taammUmü için hiç bir fedakarlıkdan ka- j 
çınılmayacaktır. Bir başlanğıç olmak üz- l 
re kurumun ve vıhiyetin yardımlarile bir; 
dağ evi yapdırılacaktır. Erzurumun kış 
sporlarına en müsait bir yerinde inşa 

edılecek olan bu ev b:iyük bir gazino, 
lokantayı ihtiva edecek, bir çok kimse· 
l.:rin yatmasına müsait odaları bulunacak 
ve yazları da bir seyfiye olarak kullanı
lacaktır. 

Diğer taraftan Erzurum içinde müsa
it bulunacak bir y~rde bir dağ kulubu 
tesis edile:;ek ve yine orada buz üzerin· 
de paten yapmağa mahsus bir saha ha-
zıtlanacak tır. Sporcu gençler ve şehrin 

ileri gelenlerini kucağında toplayacak o· 
lan bu kulup şehrimizde büyuk bir ek· ı 
sikliğlde teıııamlamış olacaktır. 

Soruyoruz? 
HergUn matbaaya gelirken 

Tebriz kapısının Gölbaşına gelen 
yol üzerinde kucağında çocuğile 

yarı çıplak dolıışmı meczup bir 
kadına tes11dlH ediyoruz. Ufacık 

çocuğunu güğsUne sını ıkı bastıran 
bu kadın bazan karların üzerine 
olururak dileniyor, huzan etrafına 
toplanan çeşitli kimselerin alayile 
hizal' oluyor ve hazan sokuklardıt 

açık saçık dolaşıyor. 

Erzurumda bu zuvallıya sahip 
olacak bir kimsesi yoksa, onu bu 
halelen kurtaracak bir hayır mücs- ı 
sesesl, bir hııyır sahihi de yok mu? 

Cemi~Tet içinde clUmüşleri elle
riııden tutup kalcıırııcak yardım 

mlles;eseleriııe Hıti_y'aç vardır. Her 
köşede el açaıı bir ihtiyar, her vi
ranecle insanın peşine takılan bir 
çocuk görmek ne kudar acı ... 

Yoksullar Kurumunun açmak 
üzere bulunduğunu işittiğimiz düş

gllnler evi ııaın açılnıııdı. Bu derde 
bir parçacık olsun deva olacak bu 

1 
ml\esseseniıı açılmasını beklemekte 
haklı değil miyiz? 

H. BAY ı\ Z 1 T 

Altı aydan beri 
hiç vaka olmadı 

n i z E İJkbaharda hapi~ane kapı-
Rizede bol ışık ları da. açılacak 

Ktmıdediz iskeleleri nrasında ilk Kazamız cluhiliııde son alh avdan-
defo elektriğe kavuşun Rizede bugnnı n heri hiç hlr ıncşhud cUrüm ve hırsızlık 
tenvirat ihtiy .. c.ı kMi gelmemektedir. vakası olmadığı gibi, bu müddet zar
Küsl:lba~, tanıaınile nydınl11lıtcnlc kö- tında hapısaneye ele giren çıkan olıııa
ıııUrle ç.ıhşır lıiı: elektrik ıuakiııe Ve! ııııştır: Bu. l~al büyle devıım eder:;e, 
t~slsatı yııpılıııuk üzere yiıksek. ma- oııü~ııuı.l.tekı ılk~ııhara ~udar hapisa-
J< !urcu tasdik edilen projenin ıhdlC· neııııı kapıları uçık kulacdktır. 
ltt"~upıldıktan ~uııru, ku:-ıaba onumuz- ~ulk. Hsuyi~l~ ilgili ııuıkamlara son 
deki yaz nihayetinde bol ıı;ığu ~u~uşa- derece mını.ertuı dır. 
~ıtk rn .sanayıcll.!l' de UUhliUll ısllftıde DoJ'u Bayazı tta gaz yok 
OOl!C~klerdir. Doğu Btıyazıtta ·yirmi gnndenberi 

Rize çayı gaz gelmemektedir. Gıız almak için bir 
Bizede bu yıl çaycılığa çok ehent- çuk eziyetlere kutıanarnk lidıra giden 

mi yet verHecektir. üeçen serıe k~yıuye e:mul td boş dönmektedir. Hulk, gllçen
.c.ıJı bin lJ ralık çuy tob.~ıı~u !e~.ıı. eclı.1- ıerde Karstun gelen guz yUklQ bir kanı
Jniştir. HincH ~tt.nuan bctırıle.n bır lngiJı.ı yop.ıııı etrnrıııa nşü~erek, tenekesini 
ç~y nılHehas31slr.ın ı.ezmelı ulııı~da bu ltöıt p~ş ljı«H!an tedarik etmek gibi bir 
,yıldan itilıuren çay ekimine 1Jt1ha~su telıış göstermişlerct;r 
ıUııa güslerilecehtir. 

1 

Ayı ile kanh bir 
boğuşma 

Akçakta zavallı bir avcının 
feci macerası 

Bu ikinci cevabı ile müna
kaşaya nihayet veriyor 

Eski belediye reisi Salim Altugdan 

aldığımız ikinci cevabı da aynen derce

Valilerin toplanhsınd 
verilen kararlar Rizeli! 

çok sevindirdi 
Trabzonda bölgemiz 

diyoruz: 
"M h yapmış oldukları son toplantıda U 

.. u terem gazetenizin 29 tarihli mi mUfettiş 'I'nhsin Uzer, söyledi 
nushasındaki imzasız bende verdiğim yu- · 

Geçenlerde Akçak nah\•eslne b"ğlı m k b . nutukda vıtııyetlerin ihtiyaçlarını • . " uşa cevap Iraz asabıyet tevlit etmiş · 1 
Kızılme.sçit köyU ahalisinden Baran' -• ayrı saymış ve ılk başta yapı mRsı 

, olacak ki, kayıtlar karıştırılmış fakat her . ı · l · · tik ti i o 
udıııcla birinin başından şöyle kanlı . .. · zım ge en ış erın ıs ame n g s 
l)·ır lıj\clı'se · t' B nasılsa yıne bazı zuhuller olmuştur. Ni- mic;;ti 

a geçmış ır : urun yanıncta ~ . 
tıir Tazı köpe~i olduö-u halde avlan- tekim 9 tarihli gazetede "cevaba cevap,, Nutkunun Rizeye ait kısımlan 
mağa çıkmış ve kOçUk bir fundalığı başlıklı yazıda resmi kayıtlardan bir takım , halkı arasında. bOyUk bir sevinç u 
taradığı sırada, birdenbire iriyarı bir rakamlar çıkarılırken, iddia ettiğim bahse dırınış, Beledıye reisi MOcip. Parb 
ayı ile karşıluşınıştır. Ayı hUcuma hiç temas edilmemiş, zamanı idaremde Çe yönkurulu B~kanı Ziya :avil, M 
geçince Baran kolltlrının . kuvve t k'" d k 1 . met Mantarcı, Vılnyet dalını encDlll • • era um e a an maaşatın yıne o yıla alt . . , 
tine güvenmekten başka çııre olma 01. 10 1 d 1 .1 .. d dl". . . f Oyelerınde Galıp rotan ve Münir Ti 

· , 0 ar an ge en para ı e o en gı ıtıra d H . · d 
dıö-1111 anlaınıs ve kanlı lir nıücadel . . o ası Başkuııı Useyın Bıber ile l 

"' • e etmekten çekinilmıştır. Zaten o para ol- . f d U f i 
bııc;;lumıştır Aldtö-ı müteaddit yaralar .. . . zevat tara ın an mumt mn ett şe a 

~ · ,., - masaydı, on beş, yirmi gun ıçerlsınde mali . . kk 1 fi il l ir 
dan fazla kan kaybeden Baran nihuyel .. . . u~ ı ı tcşc ür te gra an çek m şt 

. durumun duzeltılmesl ve maaş vazıyetinln · 1 . 
ayının pençelerı ultında can vereceğini . . Umumi ınllfettiş çekılen le gra 
hissederek, dere kenarmdu bulunan ıslanı ıcazkar .bır iş olurdu. şu cevabı göndermişlerdir. 
köpeğine ba~ırmıştır. Köpek derhal Hulasa: Idctiamda musırrım, müte· •Hakkımclııkl ince tahassUsleriniz 
sahibinin imda~lına koşmuş ve ayıyH ~akim maa~~t .. Şevket Arının :grojelerini ve gnzel memleketinizin ilerlemesi 1 
belinden suldırmaga başlamıştır. Buna ıhlftl, m~saısını işklll etmeden, küçük bir !undaki yüksek dUşOncelerinizden do 
daha fazla hiddet eden ayı B.mmı kal· himmet sarfına bile lüzum görülmeden teşckkllr ve sizi tebrik ederlnı. 
dırıµ arkn Uzeri büyUcek bir kayaya kendi senesi tahsisatile ödenmiş, hatta 1'nrk tarlhind6 büytık blr ı;ıan.v 
çarpmıştır. Bu sadmeden belkemiği bu para yeni belediye reisine peşin maaş şöhret faslı Hçan Atatürk inkUabı 
kırılan Baran bayılarak dUşınUştOr. vermek fırsatını bile bahşetmiştir. Ben o en son fedakllrlığı gösteren clvanm 

Ayı bu sefer şikarıııı muayeneye maaşımı arkadaşlardan evvel aldığımı ha- Hize havalisl halkının lAyık oldukl 
koyulmuş ve göğsUnü diıılectikten sonra tırlıyamıyorum. Yine seyahat vesilesile Cumhuriyet nimetlerine kavuşmal 
ölılüğDne hUkmerterek, civarda eline aldığım bir iki maaş dahi Şevket Arıyı t-e- için bütUn varlıttımla çalışacağımı 
ge~:irdiği hllyUkçe bir taşı da göğsnne zada düşmekten kurtaramamış . Bir ta- daha tekrar ederim. O gUzel meml 
koymuş, birkaç tokut atmış, ynznne de raftan bütün maaşımı aldığımı söylerken tin mert evlatlarına ve hemşirele 
tükQrdUkteıı sonra, tttzının arkrsındtın diğer taraftan mayıs ve haziran matın~ daima saadetler dilerim. • .. 
sal~ırmı.,tır. Tazı doğru köye koşarak batımın Trabzondan avdette kendi tara- Üçüncii Umumi MQ/etı. 
hazın hazin halanıağa buşluyınca, köy- f d lldlğ' 1 1 kA d 1 ti T UZER • .. ın an ver ın n (1r e emem ş r. · · 
ınler şupheye döşmüşler ve tazı ile B d b k ~ 
beraber yola çıkmışlardır. Köpek bun- un an aş a ne gibi şerait altında ·-
hırı Baranın bulunduğu yere getirmiş, çalıştıklarını bilmediğim seleflerimi ten- N 
köylüler deı·hal zavallıyı köye naklet- kitten iı,:tinap için sayın belediye rei.>l n 
mişlerse de, Baran · fazla kan zayi et- Şevket Arının sarf edildiğinden iki defa .:!Mso 
tiğ'i için üç saat soımı ölmüştür. Ayı bahsettiği 20,000 lira emanet paranın ne 24.9515 
her ne kadar aranmışsa da, buluna- miktarının, hangi tarihlerden intikal et- o,90ro 
mamıştır. tiğini, ne kadar borç devraldığını ve ne ~:'.:!'ıı; 

kadarının tesviye edildiğini bir nazarı in- " so.ı~ıJ 

DOGU 
Abone tarifesi 

Seneliği 12 Lira 
Altı aylığL 7 • 
Üç aylığı 4 • 
Bir aylığı 1,50 • 

ECNEBİ MEMLEKETLER İÇİN 
Seneliği : 24 Lira 
Altı aylığı : 14 

1LAN TARİFESi 
• 

. ı saf ile tetkik buyurmasını beklerim. !l'.Bö26 
....:.ı. 4 ı ) Ben yalnız ufak işlerde değil, btY'~ ı ' 
.J 1 . ı· t. işlerdeki şerefi de kendilerine bırakmış,! --,,,,..- ,. .es ır. 

yalnız eski çetin mücadeleye yer ayrılma-' DO&u ~arkta iktisadi harellll 
sını, yanı tenkitte munsif' ve ihtiyatlı 01_, 1 ııe fa:ıliyetle yakından al~kadardır. 

DOÖ U killtılr davasında dalma 
malarını zımnen işaret etmiştim. Yoksa 

1 

ön safta bulunacaktır . 
arslan gibi delikanlıların 25 kuruş yev- DOÖ U köylll ihtiyaçlarmı; di-
mlye bulamadıkları buhranlı senelerde! lellleri11i {/ÖZ önilnden ayırmayarak 
ço~ müşkül şartlar içerisinde çalışarak bu mevzu üzerinde mütemadiyen 

Hunut nahiyesinde s .. ncl şayıfada ~~ntfmi ~q Kuruş 
"'!' A 'J.' \' ı\ X telefon ~ · " • ~ • 

mütevaziane bir iş yapılmışsa, her vakit çalışacaktır. 
olduğu gibi, bunun şeref değil, vazife ol- DOÖU Şarkta kalkmma, geİıiı· 

Köylüye kaymak ve Hunut nablye~ı muhtarı iş başına 5 : : : ıo3 : 
k. · geçtikten :so.nra kısa bir zaman zarfınclıı .... 4 • • • 150 • 

yağ ma ınesJ mıhiyeyi telefonla ö) kilometre mesafe 3 • " • 200 • 

dtı~unN bi1~nleFden, Ho~uı:u!1 refa~a ka: leme, ilerleme, yükselme · kareket· 
vuşmak üzere bulunctugu ~u geni~ ve mü- /erini günü yt1rıüne takip e~f;· 

salt devrede de bir çok müzaherata nail DOÖU bu hareket ve .,aaUgel 
olan Şevket Arının yaptığı işleri de mu- ı elemtmlarr içinde gllkaek hizmet 

İlçebaylık tarafınduıı gcUrHe11 ~ay- de buıunuıı 1\azııye buğlamıştır. Kuzuca 2 .. " " 2;)0 • 
· ımak ve yu~ Mal<lııelerile yııyıkJaı- kOy- ı.ıu foııliyeti tııkdire hlyik görOlereh 1 • " • 4oo • 

luler için gUze.l bir ntımuııe te<)lkil et· kendbine bir tukdirmune verilml~tir. !lan verecek kimseler DOGU Gaze-

vaffakiyet telakki edenlerdenim. Esasen ve muvaffakıyet uösterenleri ismen 
belediyeden ve Onun muhterem reisinden ııe cismell tamtır. 

·. 

.ı:;...· 

miştlr . .Bir ÇJk küylUJ.er JstjhsdJ .sisteın" !'{atıjyede bu yıl içinde inşasırnı .esi İdare MUdUrlüğUne mnrucaat etme
Jer!ni art.ık degi~lirmeğe kdl'd.r vermJ:{ 1.ı.ıışh~ııan · beş. <!er:;hanell ilk okul biti- ıidirler. ~evaml~ ilAnlar için hususi 
lerdlr. Pek yakında bütün köyler böy" l'ılmek :Jll.erpdıJ.". J}u okulun yapılması ~arife tatbık edllır. 

iş istemek en sarih hakkımız ve muvaf- DOGU Tarkiye ue Tilrklye ha-
fakiyet dilemek te en temiz duygumuz ol- ricirıdeki siyast, idart, lçtlm'lit, 
duğunu kayd~derek bu münakaşaya son iktisadi hareket ve cereyanlar/• 

le makinelerle iş görmeğe başlayacak· jçin halkın gvsterdjği yardımı bilhasstl' Kırmızılı ilanlarda tarife bir misli 
Jıu:dır. zikre.tınek lAzımdır. lazlttSile alınır. · 

ve:ir!m. . i "-y-ak_ı_rı_d_a_n_ı_ıu_ı_·re_n_ı_r_. ------~· 
S. ALTUO 

İlk tefrikalarıri hülasası 
/Heyeti hllkime yerine oturduktarı sonra, suçlu 
bir Jandarma muhafazasında salona getirildi: 
Cayet zarif ue11ı11mi1. SOll derece güzel bir kadırıl 
Resıam Akif Cemali Mecid/ye köyil civarında 

hir korulukta yarala.maktan suçlu I 
Reis 1J8k'a hakkında koru.cuua sµaller soruyor j 

- Şlmdi cinayetin işlendiği güne ait bildiklerini anlat bj~ ! 
dlyince bntnn sesler kesildi. He.rkes bUyük bir merakla din· 
leuıiye hazırlandı. Şahidin pek sıkıntılı bir huli vardı. Cebin
den mend~ini çıkarıp ıılnında Liriken terleri ı:;ilerek : 

_ •• , - -~ tnzlR bir ~ey bilmiyorum, ··lHye mmldandı. Heis 
sert bir bakı;fa onu. sUzdn : · 

- Biz de tazla bir şey istemiyoruz, bildiklerini anlat yeter, 
KOl"ucu yavaşca içini çekti ve ellerini önUndeki par.wak· 

b~a dayıyarak anlatmıya başladı: 
- O gün saut oııiki vardı. AkH Cemal bey geldi. pek 

11eşe.i idt. Resimleri JJıeydöJia ta~•dı für ar~ık • Hlls~yin 
~ğa, bı.mı.ud so.ıı ç.ılışmamu: bu ! artık resimler bitti, bizi gO· • 
reıuiyeceksln .. u~cti. • Sade resim için ıııl bey ? Bizim halln· 
nuz yo.k mu i • de~nı. ouıcin.. • Ozuııııü, şaktl söyliyoruın, yj
•ıc ge.Urtı: .Ferda hanımla •..• DedL Her zaman u geldikten 
yarım pat .sonra 1''erda hanım da gelirdi. Ressam kahve is
temtşü, pişirirdim • .Biraz da benim!e havadan sudan konuştu. 
.y'lfUR sıuııt geçlL :Ferda ilanım gelmemi ~ti. Ben ·• neden gel
•NedJ. acıiluı Ferilıı Jıamm?. dedim. Çıkarıp slıatirte baktı. 
Kaşl.ar.a catıJ.dı. Awa .bir ~e.Y demecti1 ~r~dan bir yurım saat 
odalııll geçti. liakbııı .ressaııu lel4ş aldı. Resimlerin ba~ına gi
dip g.e.liyur, .uzak.tan ,yakın<Jan .btt!<ıyor, ıneJda11da aşağı yu
k~m 4olu~ordu. Kaygılı bir hali vardı . .Benim koriı..yu · polaı
•• v~uıde gelmiıLI, k-emli kendime arbk 1''.erda Jıaıum gel
ıwcz. dedim. Ressama bir §fl.Y ı;ö,ylemedim. Yalnız • &n bir 

[3ENYuıMADiM 
Edebi Tefrika: N o. 4 

koruyu doltışıyordum. Aradan bir onbeş dakika geçti, gcçme
dj, J>tt~ yuk1n!ardan at~lan bir silah sesi duyarak yerimden 
sıçrad_ım, • Aoub~ yjne ~or4ya şq sq~ an!ama~ avç~lardt!n 
biri mi girdi?. dedim. Ama sUaq ııesJ p~k toktu. Avcı ttHeği~ 
nin sesine hlç te benzemiyordu. Birdenbire içime nzn~tn <!Uş
tn. Se::.in geldiği tarafa dogru koştu(n. Bir torln meydanlığa 

çıkmak aklıma gelmedi. liir zaman agaçlımn arasında ou
ı:adan ora.ya şaşkın şaşkın döndOm, durdum, meydanlığa 9ık· 
mıyordum. "Orada ressam var ,ıe olacak ki?. dlyordqm. Bir 
çeyrek saatta oradan oraya konufmakla ge~, sonra Kim bi· 
lir ne idi?. dlye~k. kahv~ye.. . dOndpıu. Qen On taraftan gel
miştim, .t:;vveıa biç bir şeyin lark.JncJa <>Jn)adlm, za~n şDp· 
be.ıı yoktu ki.. Orta)ıkta ne ~s, ne seda vurdı. Acaba 
• Rtıssaın 1''e.rdu namın gelıneylnce gltti ml?,, diyerek bir 
oraya bakayJm dedim. Arka kapıdaQ meydanlığa çıktım. tş~e 
o zaman gördUğünı Şey Ozerlne sanki bOttın dDnyalar tepe· 
me yıkıldı. Ferda h.ınımla, 'Res:iatfi yanyana çimenlerin Oze
rJne boylu boylarınca ~zanmışlardı. YanJlll'Jna delj gfbJ koş
tum. önce jkjsjııi de öldU sanmışhm. Öyle hareketsiz yatıyor·. 
lardl, Ama ·soJJra bir şö;·m ~lJe.yince l"erda })anımın · yalnız 
.baygın olduğunu gördUın. Di~lerl SJll)SJ)5.ı k._enetlemtıişti_. 
Yuınrı.ıkları SJkıJmışb, bjr elinde sedet .kakmah kl).90k bir 
sil.4b y1;1.rd.ı . OJJu PJrttk\lJ> B.essawa .koşı\lm, YJız jlst~ yatıyor .. 
du. Yaıunda resJm sebpası devrilmiş, (luruyordu. J3ir omu
ıwıı.ın e1ı'af.ı kanJa.rdan küpnk kUçnıc ~Olcjlkle; oh,11.~tu, 

hemen QstUne eğildim. Ynz nstu çevirdim. Kalbine kula~mı 
~Ofdqm, Mr~z kor~tf~ dfn~1 1 O!"'!emi'1t, kaJbJ ÇQi ıa~ !ml 
yordu, oradan telefon ivin beş dakika ilertdelçi gqalnoy4 n•; 
sıl 1rnştuğuwu . ben bilirim. Ne ise Polisler çabuk yetiştiler, 

yaralıyı da, 1''erda hanımı da hastahaneye kaldırdılar. Sonra· 
dan Ressam içiıı •çok kan zayl etmiş, yaşamıyacak. dlye 

gazeteler yazdılar, çok UzUntu' çektim. Geçen gün hastaneye 
gitmiştim. Doktor yanına sokmadı. Ama: •Merak etme, efen
di, kurtuldu .• Dedi de yüreğime biraz su serpildi. 

Korucu d~rln bir nefes alarak sustu, Rels başım çe~

re~ ranın~ak~ aza i!e ~Tavqş ~avq~ Wr '~y'ef konqşnıaja ~ 
ladı o sırada g~n\I kız iri kahve rengi gözlerinden 9enpstn• 
doğru sUzUlen ve oradan elbisesine damlayan yaşlarla aesstz 
sessiz a~hyordu. 

Onun ağlttdığını gören dinleyicilerin yOzDnü haftf bir te· 
essjir sardı, yine hafiften kon4şmaya başladılar. ön Sµ'~a~! 
Jkl erkekle ayakta tlttran şık geyinmiş bir k~<4P J'4VM(Mt ı 
• Zavallı kız! >r diye mırıldan~ı, yaşlı erk"k ; !! AlJl~ ~q lqJ.
~a~ları Ressam~ i()l)Un vurduğunu pek gqze! fsp~t ~fy3r 1 
eledi. Genç erkek : ·Sade bu gôz yaşl~n m~? dJye şQ~e k9t1ş~ 

4, Ressamı vuranın o olduğunu jspat ed~n Qyle mllş.Ptt! dg
Hl!er VHr kL Baksanızsa Ressamın yanında b'1JlnP l>'ll· 
dukları sıradt! aqtul)ı v4rd4ğu sjlQhı bile sını ıntu eUıuJe. \q· 
tuyormuş ! ,, sesini al9ıılturak ilave ettJ ; 

- GOreceksiniz m~hakkak ~ahkQm olacak, bl}yJe tftUlh 
mış bjr a•led~n ~yi yeliştirilmjş, sonra yük~k ~ir ~SSf,l!JI 
o~maya namzet mUstait bir gen9 kız Jçin Jıe feci ~ir fey,, 

Genç kad~n : "yazık ya~ık ! diye içini çekti, l>IJ. ~ıJSkf 
AvrtJpa konk11runda m~hakkak onun kazanacatJ, sl)yJenJyof7 
muş, Avrupaya yoll)yacaklardı. Şi~dJ artık .. " 
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UZAK SARK.TA JAPONYA İLEçarsarayındaartık harb 
iNGILTERENIN ARASI ACILIYOR takarrür etmişti 

-1 ~ Osınanlı hUkfııneti aleyhinde propaganda için Ceneral 
_B_a_ş_v_e_k-il ____ 'Japonlar Şanghayda imti- İğnatiyçf Avrupa siyaset merkezlerine gönderilmişti 

Celal Bayar mıntakası 
İstanbu lda yaz tanımıyor 
lwtaıılıul, 7 [Hususi ınuhııhirlınlz

denj - B:ışvekll C'ellll Bıtyar evvel· 
ki i!Undeııberl burncln Pernpıılnc; 
oh.•ltnde mh:ıafir l>ulunnı ıktadır. Milli 
MUJutıuı Vekili. Ouhiliye V<'kili ve 
~ehrlnıiz le bulunan sefirlerden ba
zıları Buşveklli ziyaret etmişlerdir. 

Ct·llll B ıyıırın l 'crşeıııhe gOnU An-
L .. kıtr ıyıı n\'detlerl muhteıııel11r. 

lfaşveı.i .in Bıtlkun nıerkezlt•rh:i 

ziyaretl t.ırlhl M yı -t.:ı bel.1 ol ı- ı 
u.:ıktır. 

___________ .,.._ ________ __ 

11adri tte harap olan yerler 
M 1clrid (1 ( A. A.) - in ıliz işc.i 

J '3ıtı,ı rcl::;I Qrdu mOıne ıillerlle birlik· 
t e M.ı lrll,la boınbardııııun neticeslndt 
lı ıtrap 011111 yerleri ve Onlversl:e ınuhıtl 
lt tiİt deki siperleri g zmişlerclir. 

-.. emr. 

tstıınbul 7 (Hll!usı Muhnblrlmlzdcn) 
t k1 gündenberl Mo.rma.rada şiddetli bir 
lodos hüküm sürmektedir. Kadıköy ve 
~da. vapurları muntazam gidip geleme-

mektedirler. 

1. Sjy AS A-1 
Çiı.d ~ Japon isti1ac: ı 
Jttpon empery.11lzınl, A ıruııaııın 

ıün ctoreee ııttıl ı. p'l llll ka v .u lyetl ru 
lu.k trtlk, Çinin yuknrı...md.ı. i .tectlği 
t 1rılltt ıntl tdldl l lr l\1111.çukuo hl'll<umeti 
teşkil elnıl~tl. Uzak Ştır~.tn .Japon poli · 
l ika.,1111 kendi hu.,ust menraatlerlnc pek 
ıtyk Jrı gUrmlyen ftışM devletler bu yeni 
hükOmeli tanıml\k yolunu da tutmuş-

l.ınhr. 

Japon tayyareleri iki İngiliz 
vapupurunu bombaya tuttular 
Şanghay 6 (A.A.)- Sokova ve Pakov hususta mitingler yapılmı.ştır. Karar su

ndmdakl iki Ingillz vapuruna Japon tay- reti Şanghay Japon komutanlığına ve 
1 

yareleri t.arafından yapılan bombardıman ba§veklle bildirilmiştir. 

neticeştnde isabet V{l.kl olmuş ve vapur- .\Ll.:\l.\XY.A TA\0 ,\SS\ .T :\il ' 
lardaq birisi a~ almış, diğeri (l,ğır hasara El >İ Ye >H ·., 

uğramıştır. B~mbardıman ~sp.asında her Hankov 6 (A.A.)- Nanklnde Mareşr l 
Y!lP\lf{ia dq ~nglUz bayrağının rekzedll- Şanghayşek ile ingtllz büyUk !açısı ara
mış oldµğ" bildlirllyor. Ayrıca ~t1lan smdakı müzakereler bugün bitmiş ve alı
bombqlar<\an bllrs:lnln, damında IngUiz nan maıamata göre Alman bliyUk elçisi 
bqyrağı bulunan bir cephane .ambarına J apon kuvvetlerinin geri çekilmesi husu
düşerek damı yıktığı do. 110.ve edilmekte- sunda ısrar etmiştir. 

dlr, Bin ~EllİH UAHA Y.\1\11..IH 
.J.\PO~L.\B .\ Ü ll\ B.\S.\1 .\1\ Na.nkln 7 (A.A.)- Hokov diln öğle-

İ STİYOHL.\H den sonra bombardıman edilmiştir. 

Şanghay 6 (A.A.)- Ingllizler tara İ:\ITİ\'AZU :\ll~T.\1\ .\ 
fından Japon bayrağına yapılan hakaret 'l'.\~1:\11\'0HLAH 
dolayıslle Japon htik\lmetl protestoda b1ı- Şanghay 7 (A.A.)- İkl J apon polisi 
ıunmuş, bu hareketin faillerden tahkiki Brüksel oteline girerek bir ?inli kadın ile 
inglllz hükümetinden talep edilmiş ve bu bir erkeği te,·klf etmişlerdır. 

Fransız Hariciye Nazırının 
Orta Avrupa seyahati 

Yıldız sarnyın<la mOznlrnreler, emirler hirilıirlni tukip ediyordu .. 

f Rus Çnn Alcllsmıdr Osnıa11/1 imp:ırıdurlıı{jrmn hmp illin etmek için 
mütemlldİJ/etl oesile nrnJlıp duru11ord11. Bu1111 bilen Sulfn11 Hnmld;, 
llllşlwa kunınmlnulnrm cin miilalnas1111 aldıktan so11r11, harbe mnni 
o/mail için P./imle11 {/eldi(ii kadar çalı§ıyordu. Jlnttli. düveli mua.zzn-_ 
1111111111 da kendisine ııarriımllirım temin için diplom11si yollnrmdan 
u(irnşıyord11. lstnnlmldıı Jıerkes ~·iltihlırnmıftı. Softalnr mütemadiyen 
"Jl:ırb isteriz!,, diye lıaykırışiyorlardı. R11sy:m111 lstnnbulclaki sefirt 
reueral /ğmıtiyef de /lir llllrb v11z.iyeti ihdas etmek için <lumwdııı-,, 
çalışıyord11./ 

Gene diğer biı' raporundıı: \ raları ellerinden ıılaruk harbe gMş-. 
hareket ede [Hıışınetpenııh Efendimiz, eğer Os· ınek, apaçık bir efmtyetUr. 

Vnrşova 7 (A.A.) - Ilav.~s nıuhnbi· cek, on birinde Belgrada mımlı hOkOıneti ile hurbe girişmeyi arzu ı Diye barhnr hnğırıyorlardı. 
ri lıildiriyor: Vnr~o •adııki Fransıı ~efa- cektir. • . . . buyuruyorlnrsıı; blla tereddUt bu işe l\fullye Nnzırı Golovin; daha ilerlı 
ethtınesindc guzetecileri kıibul eden LEll O .\ZETELEHİ :\11:.:\I ~ l ~ . girişebilir ve bu işte muvaffl\k olmak gJdlyor; vllketn meclisinde Çar hnkO-
•'ransız hnrlci~·e nazm Delbos Lehistun Vıırşova 7 (A.A.) - Fransn harı- için de dört heş piyııde fır}rnsUo, yedi metinin purn •azlyethıi izah ettlktent 
-1e Frnıı~u htlkOmetleriıılıı yekdiğerlerl. ciye nuzırı neıuosun Varşovayn scyıı- sekiz Knzuk nlUX\ Vtı ıı";; 011 lrnturya sonra: 
1e ne derece baö-h olduk lıırmdaıı b ııhs hatı h ııkkında rnnknleler yuzmı ga~ete: top ktif{d\~. Oe.ına11 ye"un, ~·Oz bin ki· - Bangi para ile harp edeceğiz h 

" 1 ı· Pr -rsı. - Pul'Tya ır.Unaı::ebetlerlnı ı ·k ı ı k d 0 ddt bl · V h t l 1 t h 1 1 l •tmlş ve «Varşovuyı zlyareLi ııı lo l>ttlHl .
1

.. .. " · · . h · b r orc u, ar~ısın a cı ı mu- e urp eıı sonrn, l eve uz nes n nı 
1 1 1 i ti all\kadar eden buton ıncselcle{\ll \nue ı<nvcınc\ gı<rınedeıı \mm hlr znınandn uğrndı~ı rell\keti ne ile telii.rt eyleye-

ııır \J ( Um• {em : r. ' bir tetkike tu~i t~'ll\l,t\\l.l~~u· o\dll~llll ll fstımhulu İllübilir.] ' . ccğiz ? 

u f· l\HE!5 UEIO..İYoJl ve \ki ııı\q~f ~wusHıd~ki ın\ınnselı~(\erln Cencrul lğnatlyef hiraz ınObalL\ğn Demekten çekinmiyordu. 
\k\ mil~çl ın nfna\~ıı a l\~'ITT\n olchığu ne· etmekle berıılJcı" ·az' çok hııkikate de Aynı zmuandu, imparator Aleksaıı-

Bnkre,, 7 (A.A.) - Fr~nş~ \ırıriı.:t e licesinin btr kere d~hn ıntışuhede edil- tema ediyordu.' ÇUnkU, hol paralar drııı bu haı'ı> temuyUlleri, Avrupa hU-
nazırı bu ayın ~eki~inde tıuraya gele· cll,tinl kaydetınektedırler. muknhUinde fstanlmlun ve bllyUk şe- .kümetlorlnden lıazılnrımn ela hoşuna 

Edirnede taşan sular · 
çekilmeğe başladı 

hirlerln hıristiyunların<lnn teşkil ~\tlğ\ gitmtyordu. 
casuslnr, ona l>u yolda ıv1b~flef getl- Mesela : lııgiltere hükanıetl. bütDn 
rlyor, o dtt bu. habç.rJere \ liuaden 1m- bu , aziye\i ciddi bir endişe ile takip 
pımttora o ra.\ıor\f\rt göııdertyor, yapı- ediyoı'du. Şayet Osmanlı hUkumeti mağ
iııcnk l\U.1'~)\t\ki nıuvarrukıyet hakkında, \Clp olur da, l3oğuzlar Çarlığın eline 
~m\tltwi kuvvetlendiriyordu. geçeook ohısa, İngiltere siyasetinde bU

Bu hıristiynn casu Io.nn verdikleri yl\k bir sa, sıntı hu:mle gelecekti. Daha 
' F.dlrııe 7 ( ~:!\·J -- filttı salmlı SU· nuılOmatın nıQhin,\ UW· kısmı, parn do- doğrusu, lngiltere hllkOınetinin, bl\tün 

İta 1 \731)];1 ven j den izaJ h j fi~ \>~~~ lrnchıl' yokselen sulıır yavaş ya- lanctırn.\U~. \~m ~irç.ok y-tt~ttnlar<\t\n ve dünya boğazları üzerindeki ananevi 
J J ~ • • vaş alçalmıığa LlJaşlamış ve hadise llze- llu~nlerden ibaret olmu.\\\ft tı~ı;aber, siyaseti tlzerine müthiş bir dıırhe lne-

~.emi lf:H'I rinde hükt1met lnrarındttn ~0l\1~ k~Une bUshUtnn hnkiktttten d uzak değildi. cekti. 

Roma: G ( A. A.) ~ Yeniden iki Y.ardımcı gü~d~r\\mhhr. ~Jttbı~n işe va- Üc ~~ tu 1\11 ll~ iki padişahın taht- Buna binaen tngiltere hllkOıneti, 
z ı\'c+ @.Oerek kayıklara bınnuş olduk- ' · ti 1 hl d · · d d. · ı ı ki ltalya deniz altı gemisi dün suy~ \{teli· " ' 1 \i\u \ildir lıne:sf, Meşrutiye n e n o \razıyetı sa ece en ışeh nnznr nr a ta p 

rll ın iştir ··· · ları halde ~u a~ınra k~ an bazı ~'·\e· \'\' aleyhinde bir takım <;6f ~füllar ı ile kalmamış.. Akdeniz donanmasına 
· rin tahliye~mıe 8~ anu~ ı~.. hu-:;ulc gelmesi, Milat Pş. \'e diğer bazı seferberlik emri vermekle beraber, biı-

Bir Yunan vapuru Böh?Qden ı~siınler mühi;n zevaUl\ a .. ayın arasoıa nifak ınn sill\h ve ıııUhimmnt fııbrikuhmııı da 
kav bo ~ d u. ve ilcldlyet girmesi; memleketin faaliyete geçirmişti. Ve hei ihtimale 

J ~ efknrı umumiyesinl pal'run purça et- karşı , Mulla ndasına on tabur Hint 

' lfukul lm aztm rnuvnffı~\dyet gene 
~aponynyı tatmin etmtş değıldlr. Aylar· 
Hanberl yUzbinlerce if1 anın tt\tl11\l1ne, 
mımıur şehirlerin ynnm illllll aelJu}) olan 
ve kürenin hıı bO~cs1nden \>Gtün dün 
~·ayı du cuyı'~ cctylr tutuşturmağıl en 
hüyllk i:sthlutl ırı huzırl ııyan Çin tô'pruk- -!\\lna ; (j ~ A. A.) - B\r kaç gtln
larmdaki çetin muharebeler, .lttJ1Q{l:,'.U- denberi Yunun dçııizlerhıde şiddetli 
ıım l>~tnn cmn~.ı~u knf..,."U blr .. Ôefi .. si fırtınalar devıııl' etmektedir. T{!\'IZ vu 
~\a ı:uk kııl>ul edilebilir. ımrundan hi~ Mr fia\J\Sf "lııuıııu111~tır. 

mişti ; ve humı.~ı neticesinde de, mO· nskeri getirilmişti. 
nevver fikirliler; hllkOnıete, saraya ve Avrupa ıııatbuatına akseden bu 
hilha. sa yeni hOkOınclar AbdUlhaınide haberler, bh tnkım ınOlıaH\ğalı neşrlya
kurşı lıilyl11{ blr hoşnutsuzluk hl. set- ta eb hlyet vermişti. Ru yada hnrp 
nıektel\\rdi. ıtlej iıtarı olanlar, bu hav ad isleri ileri 

~aponya koca Çin tillrn.-inin )'\\\\{\· A . k . 
~Hıllj a' ~üP bakıtııd Ut tmmlnruıu uy~l~n 11181'1 al1J ll blf' ayhk 
mpslttkil lılr devlet ctuh l vücude getir· silah parası 
mek için , Uzak Şarkt t nnynk <l~\•let· 
}'!r\ dahi eııırlvdkl kar.,ı ında . bırakıı· 

cak cesaı ptler göstermekten l\IÇ <~e ka· 
Qınmilmnkhtdtf. 

\ § ımghuy {, lb1 büyUk. devletlerin 
'ıutıy'az mın tuknhınmı schıp pulundtık· 
ıtrı bir şehirde ~i{l!d\ ancak J tıpan b? 
rusu etmektedir. Altmış ml!yonluk llll 
lnl!te~hı dOrt ~a.z Kn ,, ur ıııllypnluk. blı. 

Vaşinton : 'i ( A. A .. ) - Son leş 
rinde bir mtıyc>\l sel< i ~ hin dolarlık 
lıurp mnlıemesl satın alınmış olup bu
mm bOyOk bir kısım Tayyareye aittir. 

ı labeşist~nda siyah 
göınlekliler 

Homıt 6 ( -A· A.) - Bıı~· Mussoll 
nl Hnheşistane gilmck Pı~re olan beş 
siy rıh gGmlel\ll tabm unu tetkik etmişti r. 

ıııuıeıe k6rşı bu tııhııklcümO ııede~ı ıt.erı 
1 ~lyor ~ Ve ı: ccten Japo ı~ldr !ltırıye 
tiDrtlQklel'i bir lrnkkı cnıkonu her
kese kıtbul ettlrebll nek ırn.lreUni kendi· Fransız - İta l yan ticareti 
lert ıllte buluyorldr ? 

llrkDnıı~·anıp siya ul gjdi5inde . Uzaı 
~ "' bw10ııko nıanııını.ıı trnkıkuteı 

fet Verici <lerslerle dolu lur. 

JJIPLOM.~ T 

• 

Homn 7 ( A, A.) - Hariciye Nıt· 
ıırı l<ont Ciyaıı o \6 Fr&ıısa mıtsluhut 
ıOı.arı Büll\mherg iki memleket aru
;ımlalci ticaret ~recJlleri hakk ında bir 
ınlaşma iııızn etmişlerdir. l 

Bir hnrh zuhur edecek olursa bO- sorcrek , seslerini bir kat dahn yQk
tün bu perişun fikirlerin bir ~raya seltınlşlerdi. Fakat Çnrlık sarayı ti~ 
toplanarak memleketi ciddi hir surette ~ıe. muhtelif sebeplerden d~lııyı ~uırbı 
mlldafaa edeceğine ihtimal verilemez- ıstıyenler, derhal b~ı seslerı kestirmek 
eli lşte bundnn dolayı General tgnati· için teşebbl\slere girışml~lerdi. 
y~r, Osmnnlılnr hukkıncla menfi fiktr- Çarlık Hariciye Nazırı Prens Oor· 
lcr heslediği gibi, kendi knnaatini tın- çakof: 
paratora da ttşılayarnk ona du bllyOk - lnğilizler, hiç kimsenin hatı rı. 
Omitler vermekte idi. için fedaktlrlık etmezler. BotOn bu ha· 

. . . zırbklnr, sadece bir nfımaylşten ib3 
Munmafl, Husyndn; · lçlermcte bıı . B. i imtze bakalım 

çok hUkllınet ricali ele dahil olmak rettır. ız, ~ 
1 

l~ b 
1 

k 
llzere - ın llhi nı bir znınre vurdı ki ; hun· Diye resıı;en >eya!ı~ ı: . u. 11 ~18~~ 
Itır, tamamile hnrp nleyhlnde lıulunu · harp ~leyh~r arının ı,ın r ,rm ı c ın 
~·orlar: etmek ıstenıışU. , 

ı> l ı s 1 I' a lu"" Aynı zuııuında, Osmanlı htik1lmetı· - >ll gar ıırın , • ırp arırı, '-ar l ı:.· . . d , . . 
lılımn Bosnalıların hal ve vaziyetleri , nın uleyhmdc proprğan 8 )apınnk içın, 
hizlııı,' Osııuınlılarla bir harhe girişme- lstrınlnı l · erJri Genernl 1.ğnatiyeti de 
mize buhnne olamaz. Rus kOyHlsü, esa· Avr~pn siyaset merkezlerıııc gür.der· 
sen fakirdir. Bu fakir köyıülerin, diş- ıııi şta. 
!erinden tırnuklarındruı arttırd ıkları pa- ( A rkasıuar) 

1 

r 



4 

EÖLENCE 
12345678910 

~1---- ı-ı-·~-! ·-----'-- --s Wl~fm- ~ : -~-- ~ı=~:-m~ t~ 
6 ------ı- - ---
7 111-ı- - 1 - -
_ı __ - ~ -

8 1 1 il - -
9 - -,-,-ı-. -ı-- - -
ıo_-,-,-ı--ımı~ r -ı 

DO G U 

Okuyucularımıza 
( Üstyam 1. incide) mahrumuz. Devlet Demiryollarının elek 

ve gerek baskı makinesini işletmek içJn lriğini sabttha kadar kullandığımız tak
kuvvei muharrikeye de ihtiyacımız var- dirde masrafımız çok fazla oluyor. 
dı. Getirttiğimiz motörler binanın dahili Kııldı ki demiryollarının elektriği de 
tertibatı dolnyısile her iki makineyi böyle istihlaki fazla müesseselere ko-

birden çekemedi. Bunun üzerine her iki laylık gösterecek kadar da mebzul de
makineyi ayrı ayrı motorlerle işletmek itil... Sekiz sayıfalık gazeteyi yalınız 
mecburiyeti hasıl olein. Motörleri ma- b?s~a~, elimizdeki vesaitle 16 ~aatlık 
kinelere göre ayar etmek işini, iş Ocağı hır ıştır. Ve 24 saat zarhnda 16 saat 
Ozerine aldı ve vakında bunlar kuru- elektrik almak da bizim için şimdikt 
lacaktır. · vasıtalarla imkansızdır. 

Okuyucularımıza gazetelerini ye- Bu itibarla motörlerimiz işleyince-
tişlirmek içtn Devlet Demiryollannın ye kadar ~·ine elektrik vasıtasile maki-

Soldan sağa: elektriğinden de istifadeyi dllşllııdUk ve nelerimizi dönd~r~eğe karar verdik . .. ve 
1 - Her za~anki gibi , iskanoilde motörler yerine konuncaya kadar ora- o kısa müdde.t ıçın~ ~nca~ dört sahır~ 

bir k4ğıt, 2 - Bır nevi sinir hastnhğı, dan alacaftımız elektriği kullanmak cik sıkı~tırabıleceğımız içın Gazetemı 
3 - Surat, eşek anırması, 4 - İskanbilde istedik. Bu sefer başka mahzurlarla da zi de muvakkat bir zaman, yani iş oca-
blr kAğıt, hayvan, 5 - BiP peygamL , karşılaştık. . ğı motörlerlmizi monte etmesine kadar 
6 - Oınm saati, gemilerin sığınağı, 7 E la t . t . . D 

1 
t D bövle cılız olarak karllerimize takdim 

Kudurmuşçasına, 8 - yatmasmı temin . ·~ve t en;ır~ ıçın .
1 

ev ~ kt lek- et~eğe karar verdik. Erzururnda işçi 
etmek, iz, 9 - Lezzetli, ikinci derecede m~ryo an t a;; ı; an verı ~ e ~ ~ noksanlığı vesait eksikliği yüzünden 
10 - Kabe civarında bir dağ, eski alfa~ : şanı 8~~ ki 

8~ ge~edd t e ra dar daha bekl
1

emekdense karilerimizln bizi 
bede bir harf evam e yor u m e zar m a . 

• yazı dizmek ve basmak imkanından mazur göreceklerinden emın olarak 
Yukarıdan aşaiJıga : noksanlı intişar etmeği daha münasip 

1 - Kız çocuk, ... ye kadar, 2 - yanyana, büyük, 7 - İki hece yanyana, gördUk. 
Kalbur, meşhur bir kale, 3 - Tenezzüh ÖbOr dünya, 8 - TaallOku olan, efsane, Doğuda yokluğu, teknik noksanını 
yeri, Üye, 4 -. Tesiri dokunan, ğüzel,, 19 · Kalın çuha, darçın, 10 - Nota, yu- yenmeğe uğraşı.yoruz. ~ • 
S - Benim değıl, o da öyle, 6 - İki hece muşak. - l)()(IU -

~-..~-.,.~-.y.~ey.~-.yaey&iy'eyeiY'eyeey.ey.ey.;y;~ey.ey.....-..--,.~-.c--.Y.-..,e~ eye9\\ 

~~ SAIT SAN 
~ KUMAŞLARI HALiS Y0ND0R 
~ Çocuklara: 

Çorap, 
.. 
Orme elbise, Kasket, Kar Başlığı, Mendil; Saire 

~ 
<~ 

~~ 
i 
{\ 

Bayanlara: (\ 
[ Fantazi kazaklar, Kilot, Çamaşır, Dantel mendil, Robluk, Mantoluk, Sabahlıklar.5) 
( Baylara: ~{ 

>S Meşh~i' Çift Arslan Selılnik takımları, Yaka, Kravat, Gömlek, Paltoluk, s\ 
}) Piramit mendil, Esans ve Saire.. )~ t TUHAFİYE, KUMAŞ, MANiFATURA ÇEŞİTLERİMiZİ ACELE GÖRÜNÜZ .. ~~ 

SAIT SAN Garanti Çoraplarını Tercih Ediniz. ~~ 

9 Birinci Kanun 1\137 

DOGUDA 
İLK ÇİNKOÖRAFANE 
Matbaamız yeni bir çinkoğraf ane tesis etmek 

üzere bulunuyor. Bundan sonra her türlü kılişe
lerinizi, mektup ve fatura başhklarınızı, çinko

1 

veya kauçuk üzerine n1ühürlerini bize sipariş 
edebilirsbıiz. 

• 
Artık . Istanbula sipariş 
vermeğe ihtiyaç yoktur 
Mecınua, Kitap, Broşür, Memento ve saire için 

yaptırmak ihtiyacında bulunduğunuz kılişeleri si
zi her suretle men1nun edecek bir şekilde imal 
edebiliriz. 

m.mmmmmmeemmmmm:wıt:ttıecııra 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
24 ÜNCÜ TERTİP BAŞLAMIŞTIR 

ikhH'l k••şltlc 'l J Biı·int'll.:ı\nım 1 H:l7 dedh• 

Büyük ikraıniye: 40,000 Lir-

Bundan başka: lfi.000, 12.000, 10.000 Urıiı1k 
(10.000 ve 20.000) liralık iki adet mOkArat ~·8450 

24.9575 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zenvı· o,90fi0 

ediniz. ' J,&J7~ 
1 ı 14·6i 

J;:.t;Smmmm·-m----~~;:..:-•, ..f. 30,1528 
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VE BEL GEVŞEKLİGİNE KARŞI 

Hormobin . 
• Tabletleri, Her eczanede arayınız. (Posta kutusu) 1255 Hormobin 

•••••••• GALATA lSTANBUL 

Znvl hisse S"nr.•11 1 
Ankara Memurlar Kooperatifinde sa

hlp bulunduğum 2355 numaralı hisse se-1 
nedimi zayi ettim. Yenisini aıacağımdan1 

eskisinin hükmü olmadığını ilan eder!m.' 
Erzurum levazım amirliğ; 1 
levazım müdürü binbaşı ı 
Ali Kadri Heldmo(lu 

Sahip ve Başmuharriri: 

CllmL nAnAN 

Umum neşriyatı idare eden: Yazı işlet 

Mtıdtırtl : llahadır DÜLGER 

BasıldıÇ{ı yer: D O G U Basımevl 

Umumi harpte casusluk: ----~-a.t_a_rı_: -,.-.ı·t,-n-c·ıilıııs•,-:n;<:ı 1 
belliydi. 1 beni bekle yordu. Bir masanın üstünde de caklar. Hıtta bJ ka~ın, sizde bire 

Oturdujturn yerden profilini görüyor- üzeri etiketlerle dolu ağ'zı açık bir valiz olduğunuza göre, intihar etmezden evVo 
dum. Muntaum bumu, g-eniş ve kuvvetli vardı. zi A1 n l1 is ~ih'11 ·at b ir.H:ı:uı hış 
çenesi Şmit'in burnuna ve çenesine ben- - Bu ne etiketler böyle? dedim. Ko- dan kurtaracak tedbirleri de almış 
zediii için dlkkatımı uyandırdı. lekslyon mu yapıyorsun'? . nacak. Kim bilir daha neler, neler? 

Bir aralık gözlerimiz birbirine ilişti. - Siz, dedi, Van Hans müessesesıni - Peki, ya sizin için ne yaza 
Fakat adamcıA"az hiç aldırmadı. tanır mısınız? lar? 

Üzerinde hiç şüphes:z Londrada kes- - Roterdamdekiıni? - Onu da bilmem. Belki benim l 
'l'efrikfl Xo. 4 tirilmiş son ~erec~ şık. bir kompl~ vardı. - Eveti . de sekiz on defa yakalanıp kurfUn• 

.. _ • Kıravatı ve ıskarpınlerı ~us!olu bır adam O zaman anlamıştım. Demekki Şmid zilmek tehlikesinden nasıl yaka)'I Bl 

İlk tefrikaların hulasası \ tubu. d.ıı .daha başka t~rlu yazması lazın\- olduğ~nu anlatm~ta katıydı, kendisini bu müessesenin seyyar komi· ğını anlatırlar. 
/ . d r1 l geldıtını tasavvur edıyordum. Demekkl Mıralay Lordun mutemed adamı olan siyoncusu olarak tanıtıyordu. Bitaraf bir Smid sözünü kesti B yi 
ö~:~~~zJr,~r:n~=~a 'Zal'~:~a:as~~ bu noktada d~ aldanmıştım. Artık tema- Smid'in gördü~üm fototrafında bıyıkları memleket fabrıkasının komisiyoncusul 0 • kaddimeden sonra söıUnü u n::y: f 
basınlla tlo(fniıi6 vlan Vilhelm men ezberledığlm bu ıson mektubunda yoktu. Halbu~ı bu ıatın dod~kl~rını da- lura, lsvlçreye de gelir, Almanyaya da. gi- receA-ini merak ediyordum, Slr aralık 
l1raün lsrHinde bir (/enç çocuklu- h~rcı alem neza~et formüll:rinden başka ha hassas g-osteren kısa keıılmıf bıyık- der. elini pant!llonuna soktu, ceblerini çevi 
f1ıindan b6N lmntlu ltıtı JUlyantJyı ?.ır ş~y yoktu ı İç~n.de n.e go?ül a?ıc\, ne lar, v~rdıı . • • . .. . .. Şmid pek ne~eli görünüyordu. Pipo- ...... On param yokl dedi, aendllt 
sevrritkledir. Babasından sonl'a umldı kuvvetlendırıcl bır kelıme bıle yok· İçımde gaytl ıhhyart b~r uztin~u. be- sundan iki nefes çektikten sonra: beş bin mark avans isterim. 

b d tu. lirdi. Sanki orada tehlike ıçtnde ımışlm Ah 8 1 d d. - . . B Hiç bir şey söylemede çek bd'1 
ttannn frln e an.bl da ölllyt>r. Berlinde Mretle btrtrdutlınU da b'I- gibi bir ıehaba kapılmıştım. Takip edil- h h-ld hraunbede ı, azızı.mk. .raun ~ nımı çıkararak lmzal dm n t 
Umuriit Hörp rıkinca, Vllheltff ı d. . . d. d er a e mu are en sonra ı ıncı şu . a ı • 
btrH~ UsaH bitd;g; iÇln JstihİY.i· ıftlyordum ı Hatta pulun ü~erindeki mil· ıtımı mnne ı1or umı • ._ * be hakkında haylı romanlar yazıJacak. - Teşekkür ederim1 dôdiı -Serili 
ral sefvlBln~ gif'iy'Or. vutyana hür bile galiba kasten o kadar sürŞarjla Atık Be ll deydlm ve son d Hemde ne romanlar? Muhayyeleler kim parayı size öder. 
fhtbllstle ~Muıir Befıf n~ rJilntişlir. karart.ll~ıştiki; meklubut\ Berlinltl ~an~i mühimr bir vtt;f~ alınışı çalıfıyordum~r~~ bilir ne akla gelmedik şeyler icat ede- Smi.d. çeki cebine yerlqtlrcUkt6ı\ 

• t1enf, f!imıi s~utiflislnln Berlillder. mahallefnft~en ~ost~ya atlldığını söküp ne Ftansıı istihbarat •crvisln6 m6nsup cekler? Kim bilir b\ı romanlarda seni nasıl r~ı el~erını u~uşturdu. Sonra birdin 
iti fidresfni bilmiyor.) okumak bile mfJnıkun olnıayorduı Şniid iAminde bir !atla da irtiblb hiuhafa- tasvir edecekler? Dansözlerle, artistlerle• dıleştı: . . 

Du ffieklubuhdafi da lhtiVaf bir \dıdı- ~a ediyordum. sekreterlerinle geçirdiğin maceraları bal- - Benı dırlİ~ aradnı dedlı bana 
l\H\ el~ıiiünüR keı\dsilnl J1ck okaClar mü• \ Ikl a~ sofüaı 20 f.ylui 1 ~16 da Ber- Bil:• gün otur<luğtlm lirlstoİ dteltrtde!ki l~ndır~. balland~nı enhHacaklar .. ~~ranla leyecek y~~i bir şeyin var mı~ Şıi 
teheYylç ~tmediğirii dd hissetmişttmı O rı tie Svnvzerhof ~telırtiıı holünde, bera- odamda Ştttid'in ~ly&1isllc pulstıi bir kım bılır kac; vıcdanı nasıl çeldığını tas- dı~ıınız herıfden azacık malumat tapl 
tür.lerde ise harJ3 ıneVdanlannda he ka- lier ~~mek yemek için Sotfalken lsmind~ mektup buldum: Difordikiı cbufüt\ ~ey&- vlr edecekler. Belki de bir kadın .senin bildir\ mi~ 
8ar terlç insafslzca kırılıp tfüruyoı- bir kadını tlekfüyordı.lni; Büyük mManıri hht nihayet yarin akşam saat 9 ija FUrs- için intihar edecekı Bu kadına <la bır ca- M_enfı sur~ttti kaş~nıı .jalıatlhıh 
tiu: . xanında da gayet eyi geyinmiş bir adarrl tenhof otelinde bekliyorum. imza! Z. S.• susluk ~sıfatı takacaklar~ Fakat aşkı ile ~ O halde! dedı, bız bu ada~ 

Falll Jttl~na iM çöcukluktanberi Taymis gazetesini okuyor gibi gdrünü- Derhal davete icabet ettiril. Şmid casusluk vazifesini bir araya getiremediği kında burada bır Şey dfrenen\eyeü~ 
~~vitditimiz için, ban~ gönderdiki rrtek:. yordu. onun da birisini beklediği halinden ikinei katta, köfeye isabet eden odasında için canına kıydığını acındırarak anlata·\ (Ark•llr ~rJ 


