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Yardım ediniz! 
Yoksullar Kurumuna yardım eden
ler her gün biraz daha çoğalıyor 
Yoksullar Kurumuna halkrn yardımı bOyOk bir hnhişle devam etmek

tedir. Don de yurttaşlardan bir kısmı açılan listeye az Ç'>k yardıınlarlle 
iştirak etmek suretlle heyırseverliklerini göstermişlerdir. Bu ze\•atın i im
lerini de b::ıgOn neşrediyoruz : 

l..ira İsim I~ İsim 
3 Gazete bayii Hnseyln ÖndOç 2 Tüccar Fuad Mütıl\rdar 
5 Tüccar Tur Hınıslı 10 Tuh~in Alyannk 
4 Bakırcı Receb 10 Tnccıır Mnnir Alpagut 

20 İbrahim Karneli 5 lhrahim Hevekli 
l Attar Zakir 10 Rasuloğlu Hııcı Celil 
2 Tüccar Cıızlm l!l Tuccor Nuznı i Kulaçoğlu 
5 Ömer Oltulu 1 Bakkal Cemal 
1,50 Athır Hasan Çetlnkaya 6 Tüccar ômer 
5 Tüccar Avni Bölen 5 Yusufili terzihanesi sahibi 

10 Tnccar AbdOrrahman Selması Dursun 
5 « insan 5 Müteahhit lbrahim 

10 « Pazıl Hamutçaa 2 Mahalle mukmcdl Muhiddin 
5 Kuyumcu Sadullah 5 Bakkal Ahmet 
2 Attar Osman Topal 10 Hasankalepaznn sahibi LUtfü 
5 Camcı Adil 6 Tnccıudan Kllmil Hancıoğıu 
1 Bakkal AbdOrrahman 30 Müteahhit Mustafa kesktn 
1 Attar Dilaver ıo Beyoğlu terzihanesi sahibi 
5 Hırdavatçı Basan Oıner Ali Kardeşler 

30 Müteahhit Remzi temelli ıo Terzi ihsan (ikinci defa) 
10 Tnccar Hasıın Kul'f uoğlu 6 Sarraf Hafız lsmnil 

ı; Tnccar Ahmet 
25 'l'Uccar Dllfi veı Süleymanoğlu 
10 Yerli bezevi sahibi ldıis 
1 Kundracı Said -

319.,50 Bugünkü yekQn 
335,50 DUnkU yekQn 

655,00 

DENiZ KAZALARI 

Şile önlerinde dün iki 
vapur çarpıştı 

Hasara uğrayan vapurların ikisi de 
lstanbula getirildi 

11 lstanbul, 12 [Hususi muhablrlmiz<len] ~·etli surette hasara uğramıştır. Oaluta 
- gece saat ikide Zonguldaktan gelmekte vapurunun yarası hafıftir.lki vapur da 
olan Kır Zadelere ait Galata \'apuru ile llmanımır.a gelmiş bulunmuktu<lırlar. 
Zonguldağa gitmekte olan Sadik 7..ade- Bereket ver.sin in~ancd Zllylat olına
lerln Suat vapuru arasında Şii~ açıkla- ınıştır. K. z ıdnn hungi vapur süvarisinin 
nnda şiddetli bir çarpışma olmuştur. me ul oldutunu ıınlıımak için tahkikntn 

Sust vapuru ön tarafından ehemmi- başlllnmıştır. 

'1 • '1 • 
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Piyango 
talil ileri 
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ZİRAA"l'TE KALKINMA: 9 

Gübre meselesi Doğudan Haberler 
'-------------------------------------------

Bir arabacı boş bir 
kızağı aşırdı 

Bezaz dükanına giren 
hırsız yakalandı 

Vergi kaçakçılığı 
yapan bir muhtar 

Muhitimiz gibi gübresi kıt ve gübreye 
ihtiyacı o~an mıntaka çiftçilerinin herşeY 
evvel gübre dava~ını göz önünde bulundur~ 
muvaff ttk olmalarının en ba_şta gelen bir ış 

Yakalanan hırsız kızağı 
o gece Bayburda 

Çalınan kumaşlardan bir 
kısmı evinde bulundu 

Ilıcanın bir köyünde sayım Yazan: cEllAL TANIŞ. 
vergisinden kaçırılmış Toprak işinde birinci derecede dQşün- dan yeşımkıerı kemale gelince 
hayvanlar bulundu memiz gereken gnbre işimizdir. Btl- bozularak toprata kanştanhr. Geçen teşrinievvel ayının onuncu 

_ hecesi Tebrfz kapısında bezaz Ahmedln Uicanın Zerdige köyünde sayım ver- hassa Erzurum mmtakasında en büyn~ mevsimi çok dar olan Erzurum 
göndermiş 

Erzurumda alışveriş yapmak uzre dükkAnına dıvan delerek iren mechul gisinden kaçırılmış hayvan bul~nduğ'u davamız gübre i~imlzdir. Yılla~danber1 kasında bu usul bilhassa 
ielmtş olan Kevaha kOylQ Nazım mahal- ki 1 d b ld kla i'k 1 ç ı haber alındıbından cumartesi gunU bu toprağa iade olunmayan gUbrenın yok. terkolunacak nadaslar için çok . A . 1 · mse er ora a u u n umq an a - es l'd 
le başındakı bidın hanına nmış ve 1 d bu hı 1 k' 1 köyde bir tarama yapılmıştır- suJluğundan topraklarımız çok fokir dır ve verim ı lr. 
)uzatını han önüne bırakmıştır. Kızak ~~ar ı.t o:m:::ı . ~~zpar~ 1n ım er Yapılan tarama şayanı tecsüf bir haldedir, gübrenin en bol gıdası ve 8 - Çöplerin çnrntnlmesile 
gece hanın önUnden aşınlmıştır. Bu va- ~ u~u es lı takibe~em~~ • 1 ~ s ~ı;;- netice vermiş ve kaçak hay\·anların toprağa yararlısı olan ( Ahır gnbreleri· gnbreler topraktan doğ'rudan 
aiyetten Nazım Polisi httberdar etmiş ve Bığı h evazlımbfn T 

8 
ne .tces nahı vellrmış dr. yalnız iktiyar heyeti azalarından bazıla- nln ) uzun kışlarda yegane ısınma mal- veya bilvasıta gıda alıp besi · ı ı d ı. "" J ırsı ., aşmescı m a esın e . 

yapılan tahkikat net ces .n e 18&• yu- oturan Hımsın atatı bastık: ko lü Halit rlle muhtariıı elinde bulunduğu anlaşıl- 1 zemesı olarak kullanılması mecburly~tt şeyin çürümüşü gQbre ohırak fa 
karı Yoncalık mahallesı paytoncu İb- t t d ld t h be r mışbr. Yalnız muhtar Bahri de kttçak 1 karşısında topnıklarımızı kuvvetlendır· Ağııç ve tezek ve külünden ba 
sanın çaldıQ'ı tesbit edilmiştir. Hırsız pay- ~r~~~ an Y;~ ı ı 11

8 
r 

8 ı~mıı ;e olaruk bulunan hayvanların adedi 127 ye mek için ilk planda neler düşQnmeliylz? bütnn ev ve sokak sOprnnttıleri, 
toDcu kızağı aynı gece bayburda gönder-

11

1 n k ev nl e. yapb'an karaş rbmal a varmıştir. Bundan başka ihtiyar heyet Toprağın muhtelit gıda maddelerin.· kağıt, odun, paçavra parçalanndl 
• 1L _ .. ı.aı ·ıcr ça ınan umaş ar~an ır ısmı u un-

1 
• 

mışUr. ınsan YAA anmış ve suçunu 
1 

ar t azalanndan Cemil de, Mehmet de diğer den her yıl artan yoksulluğu yı dım tnlmUşlerlnl hep bu maksat içın 
ebniştir. muş ~~Ut sabıkalı bir hırsızdır. Evvelce Mehmet de ve Hamdi de bir takım ka· y.ıla muhakkakkl çoğalmaktadır. U?1umt nııblliriz .. Bunun. içi~ Bel~diye 

b hk."I. 1 f k t 929 çak hayvanlar tesbit edilmiştir. zıraatte, her mahsul kaldmşdtt bır kı- ğılmış, blrıktlrilmış çoplermin eş seneye ma um o muş, a a 
1 

·· d ·· 
1

A

1 l d k. t il k dan istifade Kanunt vazifesini idrak etmeyen ve sım gıdasını a ıp gotflr DğumOz tar a il· rinden evlerde ve köylerde h Fakir talebeye 
ayakkabı ve elbise 
ısmarlandı 

sen es n e ı ec an unun b. · t lf · · h c t b ı i 
ederek hapısden çlkmıştı. Haltt derhal bulundukları vaziyetin ebemmlyeti11i tak- nm1ızı~ 1 

~zebı~ e ığımız b11S1
1 

a ı ~erekı - ya umumi kazılan çukurlara b 
kir dil ı k Qdd . ·ıı~ dir edemeyen bu adamların işlerine der- me erı çın ızım, onu es ememız, o· rek çürllmeğe bırakılan çöp ve te e m ş, evra ı m eıumumı 15e . 

1 rıı ... : .. b hal nıbayel verilmiştir. rum11mız lazımdır. Kıır l:lrdun ve yağ· çnrüklerinden mevsiminde gübre 
ve IUUi r. murlıırdan bir kısım kuvvet ulan tarlıt· istlfdde edebilfriz. 

Y ıh d İzmir fuanr bu sene de lttrı~ızı dahıt kuvvetlendir~ek için onla- Biztm gibi gQbre5i kıt ve ' 
1 aşın a ı rın ıh.iyacı Ollln en lQzum.U gıda mad· ÇOk ihtiyttcı olan mıntaka çlft9 

açı ıyor deıermı bilip öğ'rerıme;,mlz gereklıı.Jlr. her şeyden evvel gQbre davasınJ Altı yüz fakire de Piyangodan kazananlar Her sene okluğu Cd>i bu sen ede tz _ 'l'o~rttklım yer yer kıwyevt töhııht"e miyetıe göz ononde bulundurmak 
hergün ekmek Yılbaşı piyangosunun talililerl de mirde bir entenıuyonaı Fuar açılacak - ' tabı tutmamız ıiK ol.tCcU<.Ur. Hu . ttre19Ur- varfak olmanın ve fazla hasılat 

•. birerblrcr anlaşıtmdktadır. Hdstdhane tır .. Bu tuvar 20 atustostan 20 eyıtUe ka- nıalardun sonra yaKmcık ve ye~d gUore· nın en bttşta gelen işidir ve 
0 tevzııne başlanıyor imamı Bekir Saaml kızı Makbule ve iaşe dar ıüteoektır. Memleketimizin büttın lerle soKttk v., ~v \:opumnın ç ... ruluıwe· 

Mekteplerde tesbit edilen fakir ve :zabiti Rept otlu ônal'a iki yQüz elli- mah.aullerinin ve mamullerlnln burada sile gUDre intıydcuu1z1 teuarıK euue1' 
klmsezi:ı: çucuklöl'ö yapıldCllk reyim şer, belediye memurlanndan Abdorra- Yer Alınasına bllyük bir ehemmiyet veril- çare~erıuı ara~Lıl'illJhmz. 
yaraımı için owı be1ec.iyeae Vaili haşim hlme yllz lira çık.mışbr.' On iki kişiye melr;ted!r. Bunun için ıbura<la. maUannı ı 1 - Yupma ( tiuu'l ) illbreler. v ·ı d 
lfçaııın aa i~t.ruk etı.igı uır toplantı ya- de bin lira. ayrıca Q9 kişiye de be.fyu:ı: telh!r edecek tü.ccarlıara ıbüyük kolaylık- Bu gUtm:.l"l'I ycapınu. ve: ucuza mal ergi er . e 
pıınıı~ur. hu topluı!llutt aaynı zamanda lira çıkmlflır. lar ~ek için icap eden tedbirler a- , etmek IJır ıuonKd ışu.ıu. K.umşu wc:wl"- } k } 
yolUi"l ÇOCUlilar ı._:W a60 csitt ayllkkabl, Ş.,hrimiz piyango mtıdürlQğQ kaza- lumuftır. Her &ene Old~ gibi devlet De- 1 ketıeraen, W"'scıa l\.Usyouan O!rÇ.JK yapı aca o an 
17~ kul t:loı:)e. iSuu kat çawaşır. -.o onlQk, nanlara 1383 lıra 75 kuruş tediyatta nm ve Demiryolla.n ta.r.ıf elerinde Fuvann aevı~t ıuuariy..,lh:H·uıutm 1:.ll!öu"' eau..,.ı:c:K tenzı·Ja""t la""yı·hası 
oOU u,: gowu::~ı, i>bU u.ıııtöU Dl~leonwue bulunmuştur. dnam ettıtı müddete 1nhisar etmek üze- ou c111s guu • ..,1.,1u"'u g-eunw"'K ve DtH!\.l 

1ha1" tuıauı~ur. J.Jıaer ıaraıuuı ~nmte İd d l t b"I re bilyttt tenz11At yapılacak ve bu sa.yede ete n11yv .. uJ<tr1e1 uc:gı..,un:K Ç&.l\:•Y" uana . 
leaıblt t:U.1111.ılti ohm ouu rakm: 15 I haJlU· are a am arı o omo l &I~ a.J.ed1ı:ı1n teu.yüt eıtmNlne yar- 1 ınuuıs ve: u~u~ tJ11· .u.ıUOdU!:'ll' acıoi lit"'ıır. Ankara, 12. [Hususi muhabiri 
nusanıu~n Hll.Jaıt:n ner g-1.ın l~vı.ı t:uue· kutlanmayacak dmı edilecektir. ~un'i guurc:.lfüın oıze 111z.ı ıu u1a11 cıusıuı den] - Buhran ve mtıvazene v 
et:k t:lıı.m"'k lt: lliluc:nuı .. ~ v~nuuışur. h . k . 089ell sene Fuvarı 680 bin k1ş1 ziyaret zııwö1ılm1a zu·aat ı.ıc.ım:ıcn tesl.Jıt ve uan de yapılacak tenzflit nlsbetlerlnl 

ugı·~uuıgwız" 11,oıe Oiif•llliıer evine Da. Uıye ve ~etinden vılAyetlere •tmiftir. Bunların bu sene ibir mlylona eaer. ren llhiya üzerindn hOkOmetce 
rOndenlen bir tumım ile idare adamla- varcatı kuvvetle ümit edllmekteclir. ı kt ı t tk'kl il ı kt hOlliö)·e t:uliw~K üıre ~ouutfüeIUurw 1 il .. .. . B ınıf gUbreler topraaın yalnız ma a o an e ı er er eme rının otomobı ku anmdlan gorulen bır İzmir beynelmilel tuvarmda kendilerini u 5 ' ha kmea v kili he 'e · 

llubw 'aU ö lHıhi oUUuı;lur. bWd&um ıa· çok. m11bzur1.m yUzunden mt.nedilmistir. tanıtan tlrmalann bu aene aldıklan ne - bir cms 1'ı<lasuu uuu.ll ecu .. ı.:uuıueu •uat yı nın ~a . e er y 
tıı-11tacıU11rı \tuu.wcu ltııum euuw19ur. .t,;bliyetnamesi ddbl olsu bundan sonra Uceler çok §IYanı memnuniyet görülmek- gütıreJerı ~ıt>ı ouı. ve ll~r _ tııı.s ~.hJcayı kedllmesı beklenıyor. 

b.ıç bir idare ad1U111 otomobil kullana- tedir. u1uıl:lıulayaıudZlars11 aa lcsbu gul.J.tc:ı~,au 
llkmektep muallimlerinin mıyacaktır A ' t h . . d k' ··1· .j ] ..ı yoksu11UKU v~ uzugı Kttr~ı~ınaa Oll cıu.s 

• fciZl a flrın e l ı ıraz af 1'lıb.l'el."'ıl kUIUaDWuK zcsruıeUnaeyız. lii· 

IHt~KcU lJtUtaierı Kars sıımarı arasıcda Ustalık tetkik ediliyor cıl buyük tcıyuaumm OCI gvruuu. Oltuda Okuma Odası 
llkıutıt.ltıp ıuu&uuwıt:uuııı . mesken Kıırsa tabi Arpaçuy mıntakıısındaki Son arazi ta.hrirlnde komlSyonlarca iıenae ucınu foonK.aıcıı·ıu.ıı~ın ya- Halk dershaneleri kolu 

bedeUt:ıı 1~->:.:: yııu..ua a1ı1&an bır aı.tarar sığırlar arasındtt bu bustabk zuhur et- biçilen kıymet tabmln ve dönUmlere bir nındtı kOKurt waaenıı;,rıuuzın CIVdl'lfüld muhtarlan ve köy ihtiyar heyeti 
ıle 1'."'ı.tılliışu. lttuiıu~ "~•ıuc:unueu ge- miflir. DiQer mıntökaldra sirayet etme- 9ok mtlk.ellefler ve bazı &hvalde de muha- veya çoK tc:r~sslloat tert\eaen hc:r ncıugı rını okutma ve ıydıtlıltma yolunU 
len tur lhwım ht: l!l~B Y1lmucJı ıuböılD meıl için tedbir1er alınmış ve hastalıklı aebel lrJSualye ıtıru etmektecllr. Bu iti - bir hıonıuının cıvdrıuatt sun'i guı"" hşmaktadır. Açılm~ olan halk 
oıua.wruıerc t;ı:,.l\ı:,ı 1;ı1.1ı Ultıı>hen bt:o~ mıntakaldrduki hayvunJunn tedavisine razıan vııa.yet idare heyeti namına tet- r11brikalarınm kurulacağı nıutıaKkakur. nesinde okunmaya ilaveten köyl 
Vb1uıu~~ı vılhyc:lı~ıe tJllaıııuıu~ur. Um~ buşhmmışbr. kike Zlraat Mt1dUrü Cemal Tanıfn'len me- 2 - Yeşil guım:ıer 1;irLçınuı eu ko- kadar eden kanunlur, nizaml11t 
yıJıı.oan Lu )11CI kau1&r ~t:çt:ıı wUuobL L. f mur ecUlmlf ve kendial ilçenin Emrecik ve lay temin eaeoııeceği güoreıerdendir. da da dersler verilmektedir. 
zıırtmut.kı U

1
cs.11.en l>t:n~ut:rı bakkımua 11til8 KODllSJOlllnda merkezin Tepe ve Çi!tllk köylerlnde ltt - <_:ıtlçiliK gobreierı uul oltm yer1erde Oltu Hıılkevinde bundan 

bu tı.01ımue tııır bır ıuwwııat )'ulr.lur. Viliyet lstinı&f .komısyonu dün Vali razlan tetkik etmiştir, bıle uhırlMaaiı uzllk ve tekedeKıi Vösı· de kitapsaray kolu fat1liyete g 
bunlorm t,u hah..11.1 ruukl~bp ul1&rak. ıuı· i · H'I · Bal · ı· · alb d 

1 
· g J d 1r1 

muav m ı mı cınıo reıs ığı n t1 Denizbank Umum ta l:lrııı ışıeıuıye<.:e ı sdrp ve yu çın n., ı Bu kol Hdlkevl merkezinde 1 bu! t:Ql!Jn~~ı ıt:uın~ iuat1.ao"r WüilWlar- içtima etmiştir. .. .. •• yobardan gıuht:n ydıuuc; ve yukSek tar- kQlllphane tesis etmiş ve bir ç<* 
d• bır <:<:ı·eyau vunur. Muduru lstanbulda 111ld~l:l ye~il gubreıık nebatat ekerek te ve mecmuala~ a abone ol11rdk b 

lstanbul, 12, [Hususi] - Denlzbank toprdklcU·ını oo.sl~rler. Bu maksat için ma evi açmıştır. Eglence yeri 
Bu gece nöbetçi eczane umum müdUrQ Yusuf Ziya Üniş Ankara- ekılecek nebtıtlıırın bi!htıSSd bol ydprö.kh olmıyttn, h11lkı bir ar11ya toplll Kars inhisarlar MüdürlO~O 

Oltu iulıuicıı·ıi:U' wu<turu hıuıt Fahri 
Garaan Kars lnbiıMlJ mustakil müdür· 
ln&One tertian tayin edilmiftir. 

"Vatan" eczanesidir. dan bu sabah şehrimize geldi. Dugrı..ca ve boyuyup penç~leşen cinsiuen oıması vesılelerl bulunmayan Oltud& bU 
...... _-.. ________ it bankasına giderek tetkiklerde bulun- ( BHhas:)a Çavdar ve sık dikilmiş Mısır) odasının çok buyük faydalan 

Edebi Tefrika No: :i5 
----------------------Somurtmak, düşnnmek böyle bir recede manasızdı. Her şeyi 

unutma)'& .çahpcaak ve eaıenecek.ttm. Mademki onunlıl bera· 
berdim~ bu attttdet çok 11eıeU olmama bDyuk bir v.:sUe idi. 
Hem bir kere onun daveunt kabul etmif, ber~berce çıkmıı 
bulunuyorcıum. OJm olmuştu. 1''azla UzQntQ budttJdllktı. 

Stlnkl bUtnn cıuşunce1eriml, üzUnlD&8riml otomobilde bırak
hbı. Kendimi şöyıe hafit bisselliyuruaı ki J Etrafı )qll tdflanldrla 
çevrlll kdrdlılı~ç.t yolda Uer1ecııkçe muzııt sest gidecetfmiı 
yete büsbutun ycık~tıgımızı ıoıt~riyor • .birdenbire tuzıa1qa11 
ıııklar bahçeye gel<ııgıauızı anldtU; kofarak, çocuk gibi tatwı
lörlD urusına sokulawn ve içerisınt seyrettım. Urlada çtt&Jer 
datı• ıedıyorduı Yeşil quçlurın &ıltındökı k&rwııı Oltulu kU4iQk 
ma111lar nep <toluyuu. herkes durmaddD ıuıup ıöyltıyordu. 

Akif Cemal ko1umdu tutaru )'avqÇci taıwuW'Ul aruuı-
dan çekti c • 

- Y aramadık yok ı dedi. tceri rtrellm de k6şeyi buoatı 
iitte seyreaerıin .. 

orunyordum, o da ıülQyor: 
- Bir ıey degU, •~i aı.oçQk bir çocuk wup payla)'lv• 

ttcekler. Sonra içen glrmi)'e yoıeımaz olma)'acak .. 
içeri glrıp yenertauae oturuncaya kttdU' dana bir ook kQ· 

~Dk maDnHıE ışeyieri vesile Japaru rul'1fdlk. MdNmlza )'er• 
lettitiJniz &.am.uı Akit Cemal farlODD ~ırdı. Ona 7avq 7avq 
bir feyler tt.nbüı ediyordu ki ben etratuna bakını)'• l>lif'•d•m. 
Biıh\'eyi dolauröD b.ılk pek !Oka dçtı1di. H.,ps.i ortd Jııüli 
inl~dı~ Fakat dikkat etum; he.Fkea kendi muaııle mqfQ.ldü. 
Hepsi ltendl aralımn~ ettenjşodllr, kimaeYf ralıataıı etıutyor
lardı. Yetil. çam ptoÇlll1'"11D altmuaki kU\IOk kırmı11 OrtjUQ 
mualann her birino~n ~d.ba tuftlDI . yıllkseltyor, ortada 
dOnın çiftler mtaik ıuaun gülQşeıü allnpamay• batltrorlar 
v. ma arkar• çalanan r-eı· lapapJol taoıoları. fokllrotllda 

du. lar iÖZ önüne alınır ve ekilir, sarttrmu· mektedir. 
- -- - , --=--__.:...· -=;;:=:::=======~ 

GENYUIMADIM 
Gurmudun daııaedlyorlar. Herkeste hayatından memnun bir bııl 
vardı.. Neşesiz kimse yoktu. Onlrnn bu halleri içimin büsbU· 
«in aydmlunmaıına sebep oldu. Akif Cemale döndüm : 

- Ne güzel, ı'-in yer dedim. 
Memnun mumoun g1lld0 : 
- Betendin demek. 
- Hem de pek çok .. 
O ıırada gQzüm karııda bir masaya ilişti. Kendisi rfbi 

blrkt1ç erkekle beraber oturan YusülD tanıdım. Başımı çe~ir
dltlm ııradaa YusQf yQzQnQ döndll. Oözgöze geldik. Gruomse
yerek ikimizi de sel4mlad1. Bakışlanndun bizi orada görmekle 
beraber pşırdıtına anladım ve onunla daha geçen altş11mld 
konuımamızı bdbrladım. Yusuf adeta ressamdun çeklnınem 
lizım feldiğinJ ve bir daha O ziyafet akşamki Vilkaye benzer 
bir vakanın tekerrQrQoe meydan vermememi dostça ihsas 
etmlfti. Şimdi beni böyle yalnız başıma Ressamla görUnce 
kimbıllr içinden neler geçti. 

- Ferda .. 
DöndClm. Akif Cemal : 
- Gene daldın urkadaş t eledi. 
Bunu IÖ)'lerkın gözleri Yuıufun tarafında idi. Bu dalgın. 

htın Yusuf!e olan mOnasebetinl arar ılbl bir hali vardı. Cevap 
vermemi beklemeden başını çevirip sordu : 

- lbrahim LüUü Beyle Hacer Httnımın evlenmeleri ne 
uman? ' 

- P•k yakında ! dedim. 
Vı llkemltmer:..aJanıp·n.U · bir tavırla devam ettim ı 

- Demin Yusufle selAmlaşbklan sonra benim de o ak 
geldi de daldım. Artık Y usw1d da akrAbd oluyoruz de 
U da KarJ.,şı gıoı Ç.J~ iyi oır ÇJCUk. 

Akif C"mtU tus~ bdKkandaki sözlerlmt duymamış gibi: 
- Jbrahiın LUpu .üeyı uzaktdn tanırdım, dedi. Fakdt m• 

çok duyu.ı~lu.u. 1!lfdcdldQ me:)ut olurlur .. 
Durcıu. dır oey surmttk isteditint anladım.. Nihayet k 

verwı~ gıDı DdU4 dogru egiktı : 
- .s.,vışereK mi ~vfenwiye karar verdller? 
- ttayıi", <ledıın. J_,ranıill LUctu tyl bir genç kız bulma 

dostlaruıd sôyıeınt~. 11ac~rı tavzıiye etmişler. GJrQştüler, 
t11.cat V6 n"wcıı aıı;dD yapudı. 

YuzUue <llb.kttUd beü\.tUD: 
- ~ızce evıeraıne!t için muhakkak evvelce uzun bir 

devre.si mı geçırm•.K Jazundır 'f 
li.oyu JDC&Vl gozıttri parlayarak hemen cevap verdi: 
- .tivet .. 
DuadKldrımı büktüm : 
- litınee b.ıç le böyle degU. insan derin bir aşka ki 

dan da ka!a1arın anla11mqt.ae, iyi bir yuva kurmdk için 
k.6mmdl sv•eneotlit. 

Hdyretl6 ıt~ldllllı kaldırdı: 
- ıSevme<16n wi ? 
- Haoerle İbrahim LütfQyQ misal olarak alıyoruz. O 

birlbirlerıni ilk gurduk.ıeri anda sevmelerine imdn yo 
Leyıa ue mecnun de_.nnde dea-Uiz. Fa!tut muhakkak . ki 
birlerinden hoşlandılar, memnun kaldılar ve evlenmeye 
veraıJ.,r. ~u doct be\I aydan beri devam eden nişanlı.ilk de 
sin<ten anlctdırım11 gor~ yöplıJtldrı işteıı bip de gıtyn me 
değUdırler. Arulımnı.ıa Jyı bir anlaşma var. üirbirlertnl ştıod 
koruurnytt çalışıyorlru-. Yarın evlendikleri zaman bu hislerin 
vetlenmesindeo, ardlarında öyle bir bağ basd olacaktır Jd 
kuvAetll batın sayesinde en bQyQk fırtınalardan yuvala 
sarsılınıyaoatını ııuuyorum. qte ben bOyle bir anlatmayı 
felek evle:ıml)'• terdh ederim. Zaten fiaaclikl qttar ... 

-. A"""' "' -
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Tarihi 
lP(rlkn 

-:va-

Üzak Şarkta Romanya hükfı.meti bu işe Ruslar tehlikeyi görünce. asilerin üzerine 

l C • • • b • iki ceneral kunıandasında mühim bir kuv-
son vaziyet Millet er emıyetının ır vet göndermişler ve asileri aç bırakmak 
J 1 l 

• • k için ovalardaki ekinleri yakmışlardı 
tnparator)uk b f konferansı da harbe care U masını ıs ıyece Mehmet paşa, bu işlerle meşgul! - AYNEN -

' iken, Anadolunun, muhtellf ~erlerinde ( Tarsllatı diğer telgrafnamei aclza. 
devame karar verdi ikamet erten iki bin kadıır Dağıstanlı da nemde arzolunduğ'u llzre, şimdiye ka-

Tokyo l"2 [Rad)'O] - tmparatorl~k İngiltere, Fransa ve Amerika sefirleri bu gönülln olarak bu vazifeye davet edil· dar ancak llç dört bin askerimiz mev-
konrransı bu ;ttbllh toplanmıştır. Konk~~ b d } miş., Kamjlen snvarl lllıın bu Uağıstun- cultur. Kumru, han köşelerinde ve so-
ransın aldığı kararlar maHiDl oımam~ldi· mesele hakında ir IlOta Ver i er lılarda, Mehmet p~şanın emrine veril· kak aralarında, ve şurada burada oldn-
lıeraber, harbın devamına karöf ver ıııek üzre Tnıbzon'a gönderilmişti. ğundan, bunlttrın toplanması bir kttÇ gü-
tı tereşşuh etmiştir. Gerek bunlar, ve gerek Anadolunun ne tevekkuf edecektir. Mikdarı mecmuu, 

8
.k eş 12 [Radyo] - Yeni Romen 1 na balığ olan Yahudilerin mukadderate muhtelif noktalıınndım gelecek olan on altı bine varacıtğı tahmin olunur. 

Japon Malf )·e.si hOkO;e~ni~ Y~hudfler hakkında ittihaz 1 Milletler Cemiyetine terkedilecektir. Çerkes sOvıırlleri, ( Kars ) d8 toplana· ( iş, birkaçgün uzııır ise, bu askerin 
A) _ Maliye Na7.ı· ettiği kttrar nzerine, logiltere, :ransn l\omnn~a Hariciye Nuzırl caklar .. Tam zıımımında, harekete ge· toplanılacıtğı m~mul olup; fukat hıtsıl 

Tokyo, 11, (A. · d n ev\•el ak- ve Amerika sefirleri hük1lmete bır nota Bcluraua çeceklerdl. olacak mlkrlar kuvvetimiz. Erzurııın ls-
rı imparatorluk knnfrıınsın 8 on ma· Belgrat, 12, [Rudyo] - Romanya Kafk1tsyada da~ıhlan beyenname· tfhhamahnın vüsatlrıe gayri klfidir. Mizacı 

1 t ında jap vermişlerdlrr. 1 h ı t <tedllen kabine top 11n ı.s da bir kal- 1 Hey'etl Hariciye Nazırı Mlçesko dün saat dokuzda l"rle yapılan propağanda ar, der a e- ahalideki haşyet dahi malam olııcağın-
ltyesinin ehemmiyetli bdılr itnairzbildirıuiştir. Başvekil Koga keyfiyet Bellrata gelmiş, istasyonda yoguslavya sirini göstermişti. Oadnip mustahkeın dan bunların hali ne olacağı da bilin· 
kınına harek~tl göster ğ Vekllie de müzakere ettikten sonru cev~p Başvekiıl, Tnrkiye elçisi Ali Haydar, bir mevkiine yakın bir yerde olan ( Anada) mez. 

Verec"l'l-ini soylemiş ve ilaveten demış· K ... h lk ·ı rl \ barebelerl ~& çok yerli ve ecnebi gazeteciler tararın· meydanında, aı11.as a mm ı e ge en· ( Burayı terk ile müdafaayı bırakıp 
Tay)·arc nıu ı tlrkl : dan karşılanmıştır. Miçe_ko'nun benıbe· lerfnden mürekkep b~yOk bir kurultııy çekilmek tasavvur olunstt, bozgunluğ'u 

A) - Çtn bom· - Rooıan)'a hükOmetinin eke'iyet- rinde karısı da vardır. Ba~bakan hmtfın· akdedilmiş.. Bunun riyasetine de vak· ve perişanlığı ona mOsıtit olmayup, şa-
h d Hankeu, 11• 1~~bu~n en az 10 Ja· ıer hakkında 1919 yılında ittihıız edilmiş dan Hariciye nezaretinde sererıerlne bir tile Şeyh Şamille naiplik etmiş, ve yet taşra çıkılsa kAmilen dağıltıcakln-

ar ıman tay~arc mbardunan elmlşler- bazı nıukarrera!ı varJır. Bu nıukarrarııt öğle ziyııfeti verilmiştir. o tarihte yüz y11şını geçmiş olan ( Ab· rından, nerhalde Erzurumda k ıılmak su· 
Pon tayyaresınl bo d"' sa•·"ın ecnebiler hakkında· d h f dl ) i l d b" t \ h d dl Romııııya .. l\ Prnotln uesrcdllcn resmi tebllfi urra man e en sın n ır za ge· ret mürecca ise e, hıdiıı ve mevcudun 

r. • A A.) _ Fransız tayya· dır. Romanyada oturarak kazırnç temin Prrtg, 11, ~(A. A.) _ Romunya Ha· çlrilmi.ştl. . hDkmü, buranın .muhafazasından bende· 
~arıs, / 1• ( İ yarelerl tararından eden ve Romen vetanclaşhğını kabul et· rlclyc Nazırının Pragda Çekoslovakya . Kurultay, ısy??a karar vermişti ... nizl nevmit bırakıyor. 

;::erıntn apo~ ?sız bOkiimetinln Ja· mış elan Yııbudilere Şümulu yoktur. De\•let adamlarile yuptığı görOşmelerde, Vak~le Şeyh Şttmılı~ senelerce d~vam { Ş :1yet dnşman bUtün burayı ka· 
po:~ı:::~=:~• m::amatı nezdinde protos· ' 'abudllcr ne olacak ? iki memleket arasınduki bütün mesele- ettlğı, fakat muhtelıf sebeplerle ıntaç patır, ve muhrtfaıa ederde; hudanlger· 

t C
·p olmuıtur. • l lerde tıım bir anlaşma me .. ·cut oı.tur.u- edemediği 1stlkl4l siyasetine devam e· de çarel mudafoa kalmaz, ve mlşvarl 

osunu mu ı "' dil kt• B ·ı ·1 O 
8 

k l 1 (A A ) _ Siyasi ma- nun tesblt edildiği re3men bildirilmekte· ece 1• u vesı e 1 e de, 3manh or· ahal bllşkalaşır ise, o misillu hnle mu· 

ık. . Vı"Jbelmin Almanya- 0 reş, dl' . · : mllyo dir dusunun zaferine yardım ırösteriıecektl. kabil, naçar refukatıma alabllececettm 
ıncı hafilde söylen ğıne gore, yarım · · V k . "'. d ~rU d ~ğil eriten arar llzerlne, isyan, 1877 11skerle bir taı artan vurup çıkmak tıısav-

)'B döneceı;l Oı; v,. Yı l s l AT •b • - 129J senesi nl:ııtn aymdJ ba1 1röster- vurunq,a isemde, anın da Gomnşhane ve 
Eski Alman lmprııtoru _lklncl ~ ılhel: ugos av a ta na t ,l ~al ı ınlştl. isyan kuvvetleri ikiye ayrılarak yahut E.rzlncan taraflarından kan~ısı o-

mln ömrOnDn son gUnlerml geçirmek Çeçenlstan mücahitlerinin b11şl11rınu 1 ıabileceğlni şim:liden gestlremem. 

üzre Almanyada Ham?urg şatosuna ge· f • A • d • f t ( Sıms~rll ~l~ bey eldım >,..,• Ddğı;hrn ( Şimdi dDş~andan gelen kağıt, tes-
leceği söyleniyordu. l'akut PrUsy~ Kra~~ şere ıne tına a zıya e ml\cdhıtl~rının bl1ında, ( ::>akatlı Mell· lime duvetten ıbaret ohtp; Chvabi red 
sarayı emlak müdürn bu rh·yeti kat 1 met H.:ıcı Abdurrahman ) geçmişti. verilecektir. Hale dair bir gnna emrü 

surette tekıibetmlştir. _ Atına, 11, (A. A.} _ Yu'Yos~a·:yanin Şereflerine dün ak~am lnglltercnin lsyıın derhal hu ludunu genişlete· irnde var ise, ğayet şiddet ve sQr'atle 
lmpntorun Almanyaya doneceği Atına elçhi bugün Yunan Krnlı şererı- Atına sefiri tarafından da bir 7.iyaret rek ; Kadere - S11mur - Kttytan - muntazırım ferman. 

hakkında şimdiye hadar böyle rivayetler 
03 

bir öğle ziyareti vermi~. bu ziyıtfet- verildi. Kral Jorj, Yunan Velitthti ve Vidino hav11llsi ile bıitün Çe.;enistana AHMET MUHTAR 
ilk defa çıkmış değildir. İkinci Villıelm te Yugslavya Kralı Naibi de hazır bu· nişanlısı ve Yunan Başvekili hu ziyaret- sirıtyet etmi~ILİ. 
döviz ihnıci meselesi :yüzOnden Alman: 

1 
tur te hazır bulundular. Zlyafettnn sonrıı Çar hokameti, bu isyanın boynk 

yadtt bulunan mallk&nelerin.in tam gel~rı unm~tinı;, l2, (A. A.) - Yunan Veli- bir kttbul resmi yapıUı. bir felaket teşkil edeceğini anlayımsk 
kendisine gönderil~mediğı içi~ m .. lt ahtının dDğününde hazır bulunan Yugos- • • • • • • ... • • • derhal iki Ceneröl kuınımdasında mll· 
müşkOlit çekmektedır. Alman hukOme!i 111v saltanat naibi Prens Pol ile ktırısı Fılıstınde bır lngı~ız alımını hlm bir kuvveti askeriye göndermişti. 
Ue bu mesele hakkında bundan bır Prenses OJga şereflerine Yugoslayıının Ö · d ürd :iler Rus Cenerallerl, asileri kolayca 
mQddet evvel başlımmı~ o!nn mnıakereler Allna elçisi tur .. rından bir öğle zly~rett . . matlup edebUmek için evvela onları aç 
ise bir netice vermemı~tır. verilmiştir. Ziyareti mnteaklp mlsahrler Ku~ns, 1~ <.A. A,) -. lngılız büyük bırakmayı kurıırlaşhrmışlar.. Xıılkttsya· 

Atlnıı mnzeslııl, Lıtkiyon mubedilc Akre-
1 
asan ııtıka ~lı~ı-bu~n~ bır Arap çetesi nın zuhire anbarı mesabesinde olan ova 

lnır iz Hariciye Nazın iki lu ziya et etmi.~lerdlr. tarafından oldurulmuştur. kısımlıırındaki ekinleri kAmilen yııktır. 

h
afta dinlenecek ~ . mak surellle işe başlamışlardı· 

V F k K ı H"' d• } Mücahitler. kendilerini açlıkla ölü-
lnriliı Hariciye Nazırı Eden ~ki haf· Tunus e asta 1 an 1 a ıse er me mahkQın etmeye kati olan bu hare· 

ta kadttr dinlenmek nzre bugunler~e ketten zerre k11dar fntur getirmemişler. 
Fransanın cenup ~ııhlllerlne gidecekt r. mUmıdeleye devam etmişlerdi. 
Pllrlsten geçerken 1''ransız devlet adam· ._ 
ları lle konuşmak fırsatını bulacaktır. 

Hariciye Ntızırliğı vekaletini blzz.at 
Başvekil Çemberlayn deruhde edecektır. 
Bqvekilin bu neZdret vekaletini üzerin~ 
•iması uzak şarktııkt vttziyetln veha~etı 
dolayıslle tngillz hOktlmetinln harl~ı iş· 
lere bu sırada verdlil ehmlyetl goster 1 

ınektedlr. • • 

İngiltere-Amerikan tıcarelı 
(A A ) - lnglllz -

Vaşınglon, 11 · · Ş batta 
Anıerikttn tic11ret ınuzakerelerlne u ! 
başlımacıtk tır. 

( Arkaaı VRr) 

Amerikada harp ilanı!la 
dair tek1if 

Vaşıngton, 1 ı (A. A.) - Amerika 
meb'usan meclisi harp ilanının arayı 
umumiyeye tabi tutulmasına dalr otan 
tekl!fl reddetmiştir. 

Milletler cemiyeti umumi 
katibi Londrada 

Neyi unutacağını unutan 
adam 
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Mikadonun sarayına 
giren ilk beyaz adam 

ECLENCE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

:~=il =~~f:ii:=-ı~ ··:: 
KISA, KISA -
Osmanlı tarihinde kanlı, 

feci ve acaip va kal ar İmparatorun hasta çocuğuna bakan 
Amerikalı bir doktor neler anlatıyor? 

4 ----ı-~iil - - -
5 ~---- -, -- il -
6 __ lt _ ___ -1~ · - - - - Bu kısa yazılar en bilyllk ve en ehemmiyetli hAdfıelırl' 

7 
- - .• --B-1~ -- - - teferruatı atıl mı~. özü bırakılmtı birer h/Jluaııdıt· 

8 
- - fi -- -

1
- - -- Okuyucu bu s:ıtırlar içinde Osmanlı tarihinin en gırll 

· Japon imperatoru Hiro hito'nun ı Genç prens muayene edildi: ana· - - -- · - -. - -
1
-- -- ve en feci vakalarını bulacaktır. 

değil mahremiyetin~, hatta sarayına sını ve babasını m'..isterih edecek bir 1~ - -ı-;tjii ltl_ı- ·ı- -- ı Q smanli tarihinde ilk olarak kat _Padişah şeyhin f~sat kaldı~ 
dahi beyaz ırkdan hiç kimsenin şim· I iki şey söyledikten sonra. vazifem bit· . , . , . , , - ledilen Vezir Çandarlı Halil ve fıtne koparmak hırsıle çırpınOll ... 
d. k d k b l d'l . ld x. .• F k f b d' lil•,l.t:\IE O\ {; ,NU p · · · h" d' h .. bo U ~ ıye. ~.ar .. a u e ı memış o. u6unu mıştı. a at mperator eni mer ıve· Soldan sağa: aşadır. 1453 de Fatıb, Edırneye gıt- ısse ınce, emen o gun ynun 
belki bılırsımz. Fakat Japon ımpera· ne kadar teşyi etti ve çocuğa bak· ı _Gazeteyi kolay almak usuıu, 2 _ miş ve verdiği bir emirle Çandarlının durdu. 
torunun b}yük erkek evladının, yan mak için iki gün sonra tekrar gelmek· Zayı!, vasıta, 3 Bile bile, nota, 4 - A- böynü vurulmuştur. * 
Japon veliahdinin geçenlerde hasta· Jiğimi rica etti. 1 yar, şlddrtle akan su, 5 - Vapurda gar- Padışah fstanbulun m'ıhasarasın- , * * 
!anması bu ananeyi bozmuş ve beyaz Bu hikaye eğer benim gibi be· son, 6 -tstnce odun, etrafı su ile çevril - dan beri kendisinden şüphe ederdi. Dördüncü Murat 1632 de Ka~ 

kd b. A "k l d kt ' 1 mLş, 7 - ka.nbilde bir kAğıt, şahsa. mah- f lak d M h t f Molla r 
ır an ır merı a ı o or .araya yaz ırka mensup pir adamın başına sus, 8 _ Bir nevi kömUr, re.çlnell bir a - ı Bizans mpratorunun Başvekili olan . za. e e me e • · ve çl' 
ğirmiştir. _ _ gelmemiş olsaydı, basit sayılırdı. Halbu· I ğaç, nida, 9 - Yüksek, inanmak, ıo - Notarans, şehrin müsirrane mukave- lebı Abdu'?'~ı~ ef., Edhem za?e V 

Doktor Vili Grovs bu buyuk ki Mikado hayatında ilk defa beyaz yumu.şa.k peynir. metinin sebebini, Halil Paşanın fmp- vu, ~ade ısımlı beş kadı n.m. ımt 
mazhariyeti şöyle anlatıyor: bir adamı mahremiyetine kabul etmiştir Y~~·~an atatıya: ratöra sebat ve mudafaada devam nı bızzat yapdı. ~~dılara ıki sual. P' 

"Beyaz kostümlü iki şöförün bu. Garb devletlerinin büyük diplomatları 1 l- Ol illere saldıran hayvan, 2- Ye- etmesi için gönderdiği mektuplarda du. Suallardan hırı gayet garipdı: aJt 

1 d - h kt .. k il f b' rlnden oynamış, tek başına, 3 - Esna! - Et y v - den r 
un ugu sıya ren e mu e e ır bile Mikadoyu fevkalade ahvalde gö-I tan, pi.sık, 4 _ İyı gitmemek, 5 _ Ka _ aramak lazım geldiğıni söylemiştir. . - ~memege. ~emın e .. . 1f 

otomobil ögleden sonra saat beşte rebilmekte ve sırf protokol formülleri 1 ba,8 - Muvafakat, 7 - Ekmek, dua, 8- Padışah muhasara esnuinda bu ınsan balık yırse yemmınden dupıi 
~teli.min ~nünde durdu. .?tomovbilin dahilinde bir iki söz söylemektedirler. 1 Aza:mızdan, spor oynanan yer, Sual, 9 - şüpheyi daima taşıdı. Hatta bir gün olurmu? . .. .. ıiff 
uzerınde bır saray otomobılı oldugunu Diğer taraftan lmperatorun mahremi· Ka.badaıyı, memleket, 10 - Avrupada bü- bir kapuya bir zencir ile bağJı bir _ .. K.~dı efendılerden dordu e 
go .. steren hiç bir işaret yokdu Mika· t" . . kd . 1 d k yük bir devlet, !birdenbire. t"lk; - - buzulduler: · ye ıne gırmış san ır an ınsau ar a pe D . .. . J • ı ı gormuş: . .. . ~ 
do saat bec: buçukta beni kabul ede· d unku bl mecenın z 11· h-r · ti · bn al k - Kıtaba muracaat edelıml . .,, az ır. h ll d'l . kl' - eva ı u rıye nı sa ma . 
ceğini bildirmişti. Tokyoya geldiğim Unutulmasınki bu sade adam, bu a e 1 mış şe l için neden HalHe baş varmadin?. de· diler. 
gündenderi Samajesteyi ilk deta ziya· genç aile babası 66 milyou Japon, 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 miştir. içlerinden yalınız Etem zade bO 
ret. e~iyor~um. liiık~mdarın oklu pren· milyon koreli ve 30 milyon Mançurili 1 B ~ _!:_I E_ ~-1-1 _Y_ ~ ifiı_A • "',.. muhim (1) suale ş.u. cevabı verdi: 
Akıgıto bır souk algınlığından rahat· tarafından hakiki bir Allah gibi sevil· 2 A M. _! 1-~ 1 ~l iıtı A ~ .!_J_l_I .. üncü Murat 1587 d . - Halkın dıhnde Et dense, br 
sız dulum.ıyordu. Benide bunun için ça· ktedı"r 3 C t N ıltl 11 ~il A S B U ç . v 

1 
.. .. ... e öldii ve lık hat ra gelmez ve insanın zihni bl' 

· . · · me · - -- --ı- ı- -. --- - · yerme og u uçu1111u Memet gel- . eo-ğırmış ıdıler, \:ocuk hastalıklarındakı Hirohito Japonyanın 124 üncü im- • A ~ ~ ~- !!_iti~ _İ l_I;_ ı-~ d" y . d' h h k v • • lığa takılm_z. Et yemeğe yemın .. 
ihtisasım dolayisi!e böyle mazhariyele aratoru ve diinyada en eski bir hü· 5 :~ A. c ~ ..!:_ ~. ~1-~ N •

1 üe~~ pa ışa d ta talçı tıgınıkn ıkın- bir kim>e balık yerse ye.ui.ıinde.:ı d~ 
kavu mu tum. P.. " . . . . . - 6 ı1:11 v E R E M ·~·9U1 cı g nu, saray a ana arının ucak- m:.iş olmaz! .. 

ş. ş . . kumdar sulalesının varısıdır. Bu sula- -"-ı- -ı---1· -·- - - · - larında uyuyan boş odalarda bir 
Saat beşı çeyrek geçe, saray l ·· "l"h · d 1 kt d" Q 7 lK 1 M O ta' 1 1 

C
1
A R * . . . .. . . en guneş ı a esın en geme e ır. • ' ı-- - - -,--1-·I--:-~ mapus hayatı yaşayan on dokuz kar- * * 

bahçelerının buyuk kapısından ıçerıye nun için Mikado yerle gök arasında 8 S 1_~)191 t l._?!·_E 1~ il..!:_ _ d · · b' d k l l bowd d ,_Jt 
. d k " .. il k kı"raz agw açları ·ç· 9 r:-A L ' A 1• • ' M- l:i1!ı:11 R A 1 F' eşını ır en ement er e g ur u. esene Sakaryada Ahmet a·~ 

gır ı · 1 uz yı 1 ' 1 ın· yaşayan bir yarım allahdır Harici alem· 1 J\ · · aa tmı V t · ·· .. d b b .. . . .. · ı--·--ı--, - - - e er esı gunu e a asının mezarı- biri çıkıp; 
de kuğular yuzen nılu.erlı kuçuk lak- le teması son derece dikkatle tanzim 10 M , E 1 D 1 E ı N 1 1 Y E T k .. d·· d"' 
1 l l. 1. . d"l . . - nın aya ucuna gom ur u. - Ahır zamanda zuhrr 
ar, ngı ız usu u tanzım e ı mış genış edilmiştir. lmperator miJletine senede T 'h · N · f di b k 
b' h · l J ·· ı R• B J d• • an çı aıma e en u or- Muhdi benimi. diye iddia etti ve etra 
ı~ goıtl sa ası .. v~dçkımen ~hr e sus en· ancak yirmi bir defa görünür. Muhte- IZe e e ıyesı kunç ve müthiş hadiseden iki sabr· fına sekiz bin kadar asker topı. 

mış yol ardan yuru u · Nı ayet saray em otomobili içinde paytaht sokak· V J f 1 b h d" 
kar~ımıza çıktı. Zamanla divarları ka- farından geçmesi icabederse bütün bu a i Şere ine bir a a ıeB.ıy~~: h d k h d ortalığı alt üste başladı. 

• 1 . A dak' ' - ı guna on o uz şe za e Dördüncü Murat bu sahte P 
rarını;ı o an bu So.rayın vrupa 1 mahallelerden hayat çekilir Hüküm- zı·yaf et verdı· h' l .. . k tıldı bab - 1 k · şe ıt er zumresıne a . ve a gamberi yakalatıp huzurena getirttİ-
buyuk şato ardan tarkı yo du. darın geçeceji sokaklarda bir tek insan l 1 ld d'ldid' ı __ ... 

arının yo una yo aş e ı ıyor. - Baksanı sen Hazreti uaı--

M"k d h d kalmaz. Rize (Husus!) - Rlzeye geldiği gUn _ _.J.,_ 
1 a onun U2.Urun a G l d T k d b' 1 den.beri memleket ve halk l"lerile g~er .. • demiş imişsin, do~ru mu? diye soru-

eçen er e o yo a ır grev o • .., • 1 1 D M s l S k h' 
Siyah elbiseli yüksek bir teşrifat 1 b 1 d ki d k diği alA.ka ve başarılarından doğan şükran 5 9 e son emruç u tanı a arya şey ı : . 

muş ve ame e u un n arı yer e aya duygulanrun bir nı" es.ı. lm k 1 K · y H be ·· t" M h etteııit' memuru beni sarayın peronunda kar· d" . . B l d k . . "'fan o a ü7.ere o an ansogon ayuz - aşa, .1 umme ı a m 
. ıremıştı. un arı ora an ayırma ıçın g~en cuma gecesi vali Nuri Tiltkkan şe- Selimle harbe giderken muverrihle- ve Isa aleyhisselami beki .. yenlerde.ÜJllL 

şıladı. lkı taraıı bımerce aynalarla hükümdarın geçeceğini söylemek kafi re!lne beledil~cle kırk ıtlşllik !'lir ziya :~ t . d I'b · J 'S) h rfil b l ded' -
· l" b" k d k . - .. .. 1 d hal ıım.t rın en nızeyne , a e aş ayan ı. sus u ır orıaor an geçere mu:ıte· gelmı~ch. Butun ame e er ort~dan ver ş ve bu ziyafete vlld.yet erkAn ve . . . . . .. .. .. . * 

Şem bir antıka salona gırdık. Menek k bol -d daire ba.Şka.nlarlle memleketin gllzlde ve hır ısım sahibı duşmandan buyuk hır • • 
şe ay mu~ u. hl"k d~ · · h b di 

renginae unutormaJar geyinmiş yüz• f t fi münevverleri davet eclllmişlerd.L te ı eye uşecee;ını a er ver . S k eo h" . d h I . k eY' 
• 

1 
•• mpera orun şere ne Yemek esnasında Halkevi bandosu Sultan bu tehlikenin kendi kuman- a arya 'rey .!nı er a . ış e~ 

lerınm bır kıh bıle oynamayan dort • ti"h I tarafıcıcian güzel havalar çalınmıc: ve zi _ d 1 d S'b d l v. . yatırdılar, vucudunun mühtelıf ytr 
h b. h k 1 · d' d'k ın ar ar y an arın an ı ay an ge ecegını san 1 . d 'ki . ,_, .. ,. 
acıemc, ırer ey e gıbı, ım ı . " . yfetin verdiği n~'eyi artırmıştır. Ziyafet . • erın en gemı en çıkanldı, parm~-

nöbet bekJeyorlaruı. Salon agw ır kol· Bu fevkalbeşer ınsana gosterden esnasında. şarba.yımız Mucip Ka.malyerl dı ve hatta H.ıkumdarına sadık olan af l f 1 k "ld' F kat h bil 
bb .. d J d . S"b k d 1 d H b . m sa masa esı ı. a şey 

tukJarJa auşeı.ıyaı son cıerece kıymet· hürmet ve taa u aponya a ıçtimai ~ylediğt nutkunda genel mü!ettışlmiz ı ay uman an. arın an ayr ay yın d fa olsun . "Ofl d ecl" Hatta bit 
li eı,kı buyuk va:oıarıa süs1enmı•di. hayatırı temellerinden biridir. Memleke· ve valimizin az zamanda Rize ve Rizeliler ihaneti, Yavuz S..:liıale muhabere et- e l k Jr~ K '"AJ~m dı~ _ . 

.,, . h f d 1 b" . haltkında. gösterdikleri çok kıymetli yar ti' - • • h b di w. h ld . dı! ara ı ce a ara ıye onup. !LI 
·ı am saat uç b.ıçu -'U çaldıgı za. tın er tara ın a mperatoru:ı ır ıra· - gını a er ver gı a a ınanma Acele etme cella·t ağa ı bll"' 

0 • • k bl", dım ve a.la.kallU'dan ve Rlzede günden -
man, kapı açılaı. .t.ıkJ. aıplomatıardan desını ~al. a te . ıge .~emur ol.a~lar, güne artan kalkınma ve yükselme eser - * dedi. 
bır kaç usanı m:.ikemmeıen konuşan sa• Tokyo ıstıkametınde uç defa egılırler. terinden dolayı şehir ve belediye namına • • Bila~ara pis bir eşeğin sırtı~ 
rayın başka bır tc~ruat memur1.1 içeri· İmperato:nn hoşrıutsuzluğunu mucip sevinç ve .şükranlarını si)yleml.ş ve beledi - 1628 ~e Dürd~ncü Murat Cela1ileri bindirildi. Ordunun içinde gezdiriJdİ' 
Ye girdi ve beni lmperatqr Hirot tii· olacak hır harekette bulu.1duklan veh- Yenin elektrik ve imar işlerinin yakında temızlemek uzre Anadoluya sefer B· k 1 kla ı elleri ayaklan ~ 

· l pd · ·ha d tama.mlayacağını müjdelemiştir. · · K l" b" .. k · rnu, na r' , 
tonun mesai odasına götürdu" Yolda mıne kapı ı a ıntı r e en memurlar etmı~ tı. onyaya ge ınce ır gun a· rt ld Ô 1 e bı'r yere atıldı • ,.. , f . Kıymtll ve mütevazi valimizin verdi- . . pa ı ı. y ec • 
büyük bır nezakette kolağıma fısJadı: ç?~t~r. u~çen.erd~ ?1perat.orun trem· ti cevapta bu işlerin genel müfettişlmlzin leyı ve şehrı yalı~ız başına dolaş~ağ~ 

_ Huzurda ıki deta ve mümkün ol• nı ıkı d~kıka gecıkdıren hır mıkasc müza.he~t ve yıa.rdımlan ve vllAyettekt çıktı. iç kaleye gırerken tahta kopru * * * 
duğu kadar aşağıya egilerek hüküm· bu "cinayet,, den dolayı kendisini öl· mesai arkadaşlarının )11 ve el blrliklerlnln üzerinde atını c'.urdurdu ve kaleyi se}· 

1600 
·da Anadulnyu -kiyalard!' 

d r 1 · dürmekte pir saniye teredd..it etme- bir eseri oldu~nu söyledikten sonra şar- re başladı Bu sırada kale askerinden "'Y t/tf 
arı se am ayınız. . d" B. .. b nl be . 'b' b' baya. ve mesai arka.ıdaşlanna teşekkür et- · L t" b" · t ·· b" -I v temizlemeğe memt r eeilcn. rıııd'~ 

İçerıye gırdi .-..İm zaman f t mış ı. Jtun u ar nım gı ı ır ~, d ıı~ ıyar ır amavu gur ır ~e.) e c:şlgı· M H l 
.5 • mpara or b"' . . m1şler ve bu mesatnın ayni surewe eva - d v h kı d yrcu urat p2şa, a ep cıva 

)'atıhanesının arka~ında ayak.:ia du· adamın oyle pır ımperator tarafın• mı arzu ve temennl.~lnde bulunmuşlardır. ya ogru ay r ı:: O d ·ı d Ca pu~ 
d k b, J d"I · d ki h · · ruç ovası enı en o a a n J. 

ruyordu. ~ana bır koltuk. gösterdi ~n ~ :.ı e ı mesın e e emmıyetı Kültlir direktörü Hamdi Arda ve en- . . - He~ Y. y y ' bre ~ğa 1. A~a~ı ojlu ile harbe tnt··şmuş, tsir ettiği "JV 

ve derhal og1undan bahsettı. Gayet iyi gosterlır. k'" d . cümen a.za.sdllı klBay Oalfp tarafları ınıdan bu ınıp yaya yurJ. Bu padışah kalesıdır, bin kişLin 26 cellada boyunlannı ,,~·r-
1 . . k d G'" .. d k" mparator hare atın an lcatıyen nutuıc ve e ere uygun cevap ar a mu - ·ı k 1 1 fhf k b"I h _.."'.il 
ngıhzce onuyar u. ozun e ı göz• ~ . . . kalbele etmişlerdir. Gerek nutuklar ve ge. atı e çı ı maz · . ıyar as er ı a ara durmeş, 26 bin kesik baıdan biİF 
liık1erte bir hükümdardan ziyade Pro• mesul de_sıldır. Sabahle~ın sa~t altıd.a rek ceva.plar şiddetli alkışlarla karşılan • bu ağanının paaışah olduğunu anla• bir ihram yapdırmışdır. 
f uöre benzeyordu, kalkar, tıraş olur, kendı kendıne geyı· mıştır. ı yınca, Dördüncü Muradın ayaklanna 

M""k l b• k k nir, çünkü yatak odasında bir hizmet• · Ziyafet g~ vakte kaıdar neş'e ve şe- y:iz s'..ir.:lü. Hünkar da bundan memnun :. 
\l etnme ır an oc:a çinin mevcudiyetine tahamm:.il edemez. taret içinde devam etmiş ve davetlller 

1 olmuştu •-ti 
Beni oglurıun yanına göndermesi Yedide kahve altıaını yapar, bir saat böyle bir toplanma. tırsatı verdiğinden do-

1 
• ı K uyucu Mnrat pa,a, esir ettıı 

için, lmperatoriçe Nagako'yu çağırtti. kadar beden terbiyesi ile meşğul olur. layı farbaya te.,ekkürler ederek ayrılmış· .*.,. eşkıyayı gözü ön:inde duy~ 
• Genç ve şirin bir kadın içeriye gir· Ekseriya sarayın parkında golf oynar ıa.rdır. Meşhur zorbalardan Abaza Hasan dan dinlenmeden başlar ke!en 

di ve ben~ . gay~t .sa~.e .. bir tavırla se• ve yahut atla bir gezinti yapar. ancak da Japo:ı topra1<larınd:ı bulunmuş ke· paşanın Kayserili Emir şeyh is• kadar ce~al~yi öldürdükten sonra ıc..-
limladı. Gozlerımın onunde mes'ud bir bunlardan ıonra günün hakiki mesai mik ve taş parç3larını muayene için minde bir rüya tabircisi vardı. Şeyh dırdığı b:ıyuk kuyulara attırırdı. 8d 
çitt bulundulu~u ne iyi anlayordwn. saatlan başlar. Saat on buçuğa kadar kullandığı altın mik~oskupu görm}ş• 1632 de kalkıp lstanbula geldi ve padi· yüzden halk kendi~ine "Kuyuc:u,. ı.-

Daha otuz yaşlarında bulunan im• bilifasıla dosyalan tetkik eder, karaP t:im. şahın mukriµleri sırasına geçdi. ğabını takmışdı. 
peratoriçe kocasına dört çocuk vermiş nameleri imzalar, nazıtlann raporlarını f tnpatatot antropolojiye son de• Bir g:in D5rdüncü Muradın kar• • 
bulunmaktadır. Veliahd Akihito henüz okut. rece m~rak:ıdır. Veraset hakkında Men• şısına çıktı: • * 
dört yaşlarında son derece zeki ve lcenı. lr11parator saat 19 dan 20 ye ka• del'i 1 nızariyeİerine taraftardır. Bu - Padişahım yeni bir rüya· g'Ör• 1607 yalında Sultan Ahmet ~ 
disine büyük ümitler bağlanabilecek bit dar radyoda Tokyo istasyon· nun bu Avust::ryalı alimin büyük bir resmi düm. Tabirime göre bu yeniçeri tai· ned~ avlanıyordu, Bir gün ~ 
çocuktur. Adeta bir baba gibi iki ya• saatta m·ıntazaman vetdiJi fenni kon• mesai o:lanntn divarında asılıdır. fesinden sizin vücudunuza zarar görü- seytetmelt ve kayık sefası yaorııtfl
şmdaki küçük kardeşinin oynulahna fetansları dinler. Ondan sonra akşam Tebaasının kendi uJ"runa can vet· nüyor. Hepisini birden öldürmezseniz arzuyi ıahaneslnde bulundular. fs~ 
nezaret etmektedir. Büyük hemşireleri yemeğini yer ve saat yirmi üçe ka• diJİ, b:ı çalışkan ve olğu:ı yarı mabu· , bi'e elbiselerini dej iJdirin. Keçe ve Is• buldan Edirneye muhteıem bir ka~ 

· prense~ Tero on iki, prenses Taka yedi darda biyoloji tetkiklerile meı }ul oh:r. dun simdi tek bir endişesi vardır. 0-
1 
kifi kaldırmanız lazımdır. Gaipden bu le tirildi. Tunca nehrine indirilni. 'I• 

yqındadır. Kızlar daha ziyade ıina· imparator tarihten evvelki devirlerle da büyük evladı olan müstakbel lm-,hususda bize tenbih ve iıaret vardır!, bu suretle padiphm keyfi ve ,.111 
mıyı mırakl• ıörünüyorlardıı fek mtti"1 oim.ıctadar, M...t ıwm• 

1 
pmtorUft 11hnatıd.r, d•di, verifti t.klu. 
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o v. 
oleybol ve at etızm Siyaseti Şahsi istiklilinikat bir şey işitiyordu. Kontesin arabada 

k 1 
iyyen muhafaza etmeğe karar vermiş bili fasıla sual sormak adetiydi: 

mu .. saba a arına CUmhurl'yet hükClmetinln bugün en olduğu için gelirine dokunmamağı ken· - Bizi selamlayan bu adam kim? 
sıkı takip ettiil işlerin en ..mühlmml 1 disi ıçin bir kanun yapmıştı Maaşile ya· ~ u ko.. ·· ·· d ? b ·ı • d belki de brinclsl TU ki ed • • prunun a ı ne u ı ım a ne y .ızı· 

b 1 Y
or çoğaltmn.ktır. r y e nüfus adedini aşJ or. en ufak fantezileri bile feda et· lı? 

aş an 1 Göçmenler "'I sarf meyordu. Müna~ebetleri azdı, muhteris· Lisebeta farkında olmadan cevap· 
...... n eo edilen mllyonlar- t · rt d ğ I k d I 

M ı gu 
.. nlerı· saatlerı·' hakemlerı· ca lira, her sene yapılan binlerce ev bun- ı l ve a ır ı ~ para ar ar a aş arının lar veriyordu. Bu yüzden kontes O:\U aç arJil , • d• td• ların birer· canlı ve göz ile gör(llür delil _ sık sık eğlence.erine sarf edecek kadar azarladı. 

ı k t t 
lerlcUr. az.81. Sakin bir yüz altında şiddetli ihti· B ~ ld k"" k? d"" 

d 
• • k ekJ• ere eSpl e } } B ) ka k b" , - U gJn ne O un uç ne u· un ura ç ugUn Türkiyeye lhnriçten göçmen ras Gr, nşı ır muhayyele saklayorcu - - ? ks .. l fkl . . .. 

yapılac:nktır. Koşuyıı !utında bölgeder geltyorsa., sırt hükQmettn ta:klp ettiği! fakat her zaman kendsisine hakim olu· şunuyorsu; ~o .a ~oy e ı e.ımı ışıtbm ~ 

1 

Voleybol Aja11ltgı11dan: başlanarak Gazi ve hustahaneler cadde müsbet siya.set neticesi olarak gelmek - yo r-. . t b"" ğl yormusun oğru on:ıştujumu ve u· 

Ç 
· ç tarllı· tedir. Setil olacağı, eskiden olduğu .trtbı ~ ve genç ıgının .e:' a 11 e ence· namadığımı zannediyorum, ne dersin. 

lert - ekilen kur'u neticesı ma edil· si, Cumhuriyet cnddesf • Tt'briz ~upıs evsiz ba'k.ımsız kalc"""nı bilen ........ ,c:e .be• _ lennden sakınmağı bılıyordu. Kumarbaz . D • 

1111 
Ve snntlarilc htıkcınler tesbit d Ttı«:ma"nwlar Bôlge binnsında hıtarm "'&• r.ı .. ..., u 1 d Lısab ta onu dınlemeyordu Ev Ştir K santın a ~ ı>. • ' lunduğu yer ne kadar tehllkell olursa ol- oğC:uju halde elini i.,kambile sürme· _ .. ~ · e 

st•h•da' bulu~:~~~~~Azım~:: Geç galeı rece~~~nbnkalnra girecek kulüııtel'lc •un, geçim vaziyet! ne kadıır gUç bulu • sünnemişti. Çünki biliyord•ki vaziyeti donunce ~o;~p odasına kapandı v. nıek-akırnı f t ,.. fi d nursa bulunsun, yine mıv-hulo.t '"ine kendı" kendı"ne böyle so··yl"yo·c.'u F , ftubu eldıvenmcen çıkardı. Mektup kapa 
ar nıağl!\p sayılır. wunculıırı için birer o Oı;ra arını ı -v ... ... • aza 

2 - iştirak edecek kulopler takııı >efuber getirmeleri lazımdır. kendtn1 atam.az. bir kazanç ümidi için muhtaç ~lduğu lı. ol~adığı i;.in ckumamak m!imkin de· 
0Yuncularıııın l.ıirer de fotoğraflarını getir Mfü:ahakalardu birinci, ikinci ve üçün Anca.le ufak bir Tahat etmek 1çindlr f . t hl'k k - d ğıldı ve aşk it af .• n:ıı ihtiva ediyordu 
llleleri lazımdır. fotoğrarsız oyunculııı ·O velenlere muhtelit ikramiyeler veri ki 'bir ırktaş lbulunduğu toprağı, evini ~erve 1~1 

e 
1 

eye oyma~a- mus a ~ fadesi gayet tatlı ve hür.11etkir idi. Bi; 
ına•·I ki" barkını, malını mülkünü ter.kedip gx.. _ etmezdı. Bununla beraber butun gecelerı Al d k ,. b . 

:.- ura giremez. ece · ır. ..,.... .1 - - d manca roman .:ın e.ıme ekehme 
.... ~i , . ~Ti··ni Hnkemler aşn~ıda yazılı zevuttaı menl1ğe razı olabilir. yeşı masanm onun e oyunu ve şans t - d"l . . f ka . 

M \( I· ı~ıs ·o.; k"l t • t" B d 
0 

Gel 1._ d ğ" 1 . • ki . . , ercume e ı mıştı, a t Lısab"ta Al· 
· · ~ . teşek u c mı} ır. un an sonra m sn e •m gömenler hakkında ta.kip e- e ı~me ennı seyretme e geçırıyorcu, b"I J b d v •• 

16 - 1 - 93~ Gl1::fl Hakem Rasım bakalur muntııznman her hafta devnn dJlen sl'lMCAte· K t S J •· ·· k t h"k" mınça 1 meyor.ıu ve u:ı an pek zıya· (.' K ıo .,_,., · on es en ermen ın uç ar ı a d I 
~ J{ulOp u P 1rtecek yap1lııcıık muhtelit uzun bir ge İşte 93 harbinden bert bşşlıyan ve yesi onun muhayyelesini pekziyade meş· e memnun ° mu,.tu. 
13,30 dn Avc:hk : Dağcılık ·iye cıkac.•k!ır. . . elmparatorluk zamanında. göçmenlere gul etmiş ve b:itü. gece uyu nada:ı onu Yalnız v~ziyet pek mişkil buluyor· 

1
6

• ı _ fJ38 Hakem Reşat ATl.ETIZL\I Lll~ llEYETl~BE~ yapılan muamele, işte cumhuriyet dev - d- .. . ... E .. P du. Hayatında ilk defa bir sırra h" 
14,30 da llnlkspor: E. Gnco iLK HAFTANIN TE?V1K MUSAKALAR rinde göçmenlere yapılan muameı~ Bun· uşunmuştu. rtesı gun etresburg so· 1 • sa ıp 

23 • ı . f}!IR Ot111ll Hakem izzet PROGRAMI lar a.rasında:ki !ar:kı .en görmez gtYLİer bt- kaklar:nda dolaş:rken "Bunlara rağmen ° uyor~u. Bır. erkekle mektuplaşmak! 
13,30 dıt Avcılık : E. Gücn Yllksek allama, uzun atlama Curmı~tes. ıe görecek vaziyettedir. ih iyar kontes sırrını yalnız bana açsay- cesare ı kendısini titr~tiyordu. ihtiyat· 

23 • 1 - 938 Gi111l1 JJak~m Ihsan saat ikide sızlı;ı;. d d l k f . l k l<AH l{O""l"St;: Şüphesiz her şeyi penbe eörmek do~- dı? bana yalnız k..zanan 0 üç kartı söy· 5ln an o ayı en mı azar ayor ve 
14,~0 da Hnlkspor ; Dağcılı . ~ ru değildir. Ufak tefek yanlışlıklar. daha 1 d ? ne suretle hareket etm k I" ld" · . · 

30 
_ 

1 
_ y.<•s oann Jinkem Jla:.lm Pazar gUnO saat ond.ı Bölgerleı esey i ah ona takdim edilmeliyim - azımge •Jını .ı 'f 

1 
doğrusu tecrW>esiZllkle.r her zaman ve . • d k 1. • Ona k ' kesdiremiyordu 

13,SO da Hıılkspor : E. Gncn Jnrcü kapısı, nşmağaza ar, Tebriz ka her işte bulunabilir. Bllhassa göçmen ıtıma ını azanma ıyım, ur yap· · 
80 _ 

1 
_ 

938 
onun Hakem J,fuııahhlt lısı, Cumhuriyet caddesi, Mumcu caddes '•l, tecrübe lşl demektir. Bu 1 .. e tahsis e- maliyim ... O 87yaşındadır ve bu hafta 

1 A ı k t3ölgeye döııOş. ~ ~ 4,SO da Dağcılık : vcı 1 llA I\ E.U 
11 

E'\' ETİ: dilen memurla.nn alA.kasızlık göstereceği belki yann ölebilir. Bu hikaye... Aca· 
6 - 2 - 998 Gn11n Hakem Ihsan b . ' b d k 

13
,
30 

du Halkspor • Avcılık Bnşhııkem Vali Hıışim fş~an, h ıkem ve bllgllertnln noksan olacağını nwvzuu a ıçinc.e ir oğru elime varmı? hayır. 
6 • 2 - 938 Ol111D Hakem Reşat .er: Vııli Muavini Hilmi Balcı, Polis MU· ba.hls bile olamaz. Ancak yenllLk ve fazla iktisad, arzularını tahrik edebilme, ve 

1
4

,
80 

da E. Gocü • Dıığcılık lüıO Nımm Arda, fü1lkevl Bıı~kanı tecrlkbe &a.hll>i olmamak her şeyi nf!ettlr, çalı~ma işte muhakkak kazanacak üç 

(Arkası var) 

Erzurum Defterdar} ı ö-ı 11 o 

dan: 
~hmet Er ıerdl, YOzbaşıRdsim , lhsaı her kusuru hoş gösterillr. Yeter 'ki hüsnün . . .. - . . 

l ( 1 1 J 
'

·e knı· Tekvar, Mühendis "e Reş"t Ajuıı yet buulnsun. İkinci bir ı .. te aynı h"t karttı ... Bunlarla servetımı, ıki, uç mıslı· l"uk· \Ut•t zm 111 ısn Hl "u arı • " Vl "'i .. ayn k b·ı· . B I b h . . ı umet konağının ( E.delpust) sıva 
JiOŞll u \'1uvahhit. teedüt edilmesin. ne çı ara ı mm. un ar ana şa sı ıs· lnşaut işine ikinci on gün zarfındtt talip 

Atletizm AJnnlıOıncltın : ~ltl\'USalat llnlicınleri: Gelelim yapılan binaların tarzı in - tikbalımı ve iyi yaşam_yı temin edecek çıkmamasına mebni 2490 No. li urtırma 
16 • 1 • 938 Puz ır gOnU yapılacak Cafer lkiznlp ( lnhisarlarda ), Kema. şa.larına ; köylUlerlmtz için ha1tkaten er "di) ordu. vo ekslltme kanunun 4!-l Uncu ınııddesi 

müsabakalar gOrOlcn ınzum Uzerim (D. D.Mağttza MUfettişi ), Hulkiye Ya:çı :odel olacak kadar basit kullanı.şlı s11A. - Bu s:.retle hdyalara dalmış gider· ~ucibin.c~ 10·1-938 turihinden itıbıren 
a~aQ-ıda yrızıh şekilde tadil edilmiştir: Ôğmtmen ), İzzet Emekli ( Ô"ratmeıı ). ıdır. Ancak. burada da bazı ufak te - ken kendini Petresburğun büyük bir hır ay ıçınde pazarlık suretile ihıılesine 

1 - Uzun atlamn ve ynksek utlama , ·an llnkeınJcrl. e. fek tecrübe noksanlığı göze çarpmakta - . d k" d . . karur verildiğinden taliplerin Defterdıır· 
Cumartesi günü saat ikide uapılacnklır. H- - dır. c_ad .. desın e e~ 1 

tc.rz a yapılm.ış bı .. r evm lık makıımınıt muracııatlrtrı ilan ollınur . 
.J usnu Yıldırım ( Komser ), LVehbi d b ld Cadd h k 

2 - Htthıt çekme mOsabtıkaln· Akstıkal ( Ambar memuru), Ali Rıza İlk önce na.zara alınan şey binal:arın -:>nun e u u. c cep ..sı mu em· ( No: 71) 4-1 
rına Cumurtesi gUnü saat 3 de başlana ( Ticaret )' Şeref Ateş, Hayri YOkselJen binalann lblrblrlerlne lüzumudan tAzla nel aydınlatılmış bir bina önünden te· 
Cttktır. ibarettir. sık olmasıdır. Uza'kta.n ba.kllınr.a &k bina- k !r teker geçen ar"balcı.rla dolu idi. Her 

8 - Kar ko,.u u şehir dtı.hillddc LIK HEYE J lann muntazam olduğu takdirde l'Cıle açılan araba kapısindan ya küçük bir 
• - çok güzel gözüktütunü blz de ith'at etmek k~dm ayağı , hazan ajurlu b.r "orap, 

Kars Vali'.iğind3n 

anlamakla beraber lhtl h az. n ır aıp omat çora ı ğoruyorc.u. (146104) lira (34) kuruıluk elektrik E R Z U R U M mecburyetindey!.z. Ancak köylü itlzeUlen b b" · ı b - · 
yacını er ,eye . b" ka .. . d J k . t,. 1 • 

tercih eder. Binnenaleyn bundan .n ır pıcınm onwı en manto ar, ur atesıtarı : 

Kahramanlar dl
.yarıdır yapılacak köylerde.t>ina.mesa.telerlni -::;: iıi paltolar bir ayna gibi ağır ağır . t - Kars ş~hrlnin idrolik elektrik 

daha .açmak her halde daıha münasip .seçiyorlardı. Herm.ın durdu: ı<ulubesı t . sısatı (296400) lıra 
olsa. gerek. .çınc1e auran bir gece bekçısine: 2. - Sarıkamış şchrini:ı Lokomobi 

Biz .ses çıkarmadan onlara doğru i -ıBir ara köpe.kler lhavlamata başladı. A- Muhterem Sıhhiye Bakanımız bunu k · . clektrık tesisatı (80011) lira (71) kuruş ~tled1Jc. ve yerden ttzerlerlne atılarak ev- dam yolladık. Anla.,ıldı ki blr dUşman sü- bir beğenmemezlik diye te.tsir etmeme .. - Bu ev ımın dıye sordu? 3 - Iğdır şehrinin Lokomobilli elek 
veıa. Sll!Lhlarını aldık. Onları da sürUye sü- varı müfrezesi Masla.hata gelmiş .. Cihan lldir. Bu çok ufak şey köylünün lbüyUk bir - Kontes • • • de trik teıiıatı (8

4
602) lira (73) kuruş ki 

tüye <le.reye kadar götürdük. Dereye indi- bana: ihtiyacına cevap verdıt için l>urda kay - Bu ·ı omskinin bjyük annesiydi, ::>em'
4
•n (4611~). lira (34) k .. ruşluk üç 

bnıız zaman akşam ettiğim yem1nim1 ye- - Salih çıavuş gel seni saklayayım, detme<k!n geçmedik. nernıan titreaı, uç kdrtuı tukaye:ıı mu· ~asa~a elektrı~ ıoşaat~ için. t~~in olunan 
rtne :aetınnek için arkadaşlara: dedJ. Ben: Bir de binaların pencere ve 'kapıla a 1 · d t k . b 1 cü" L" t t .. s gu.ılük eksıltme muddcıı ıçınde talip 

h 
.ıayye esın e e ror e ır . ı;.vın e ra ın k d d '1A9J 1 

- Evveıo. birini keselim sonra dJğe- - Ben tüfek elimde cep ane belimde nnı yola ~virmeltten ziyade, güneşe çe- çı ma ıgm an ..n sayıl artırma, ek· 
rtnı keserızı dedim. Böyle ~ağa tarar iken gizlenemem, döğüşUrüm, dedim. Ya- vırmek daha sıhhl olsa gerek. 1.1a oranın salubı. oJan kaaınm 2.engınlıgı silt~e ~ve ~hal it kanu.ıunun 40 nci mad· 
:r<Uk. Fakat lb1Tlni öldürürken, diğeri mmdaklleri de :zorladım. Beraber ateş et- Burada füpheslz göze güzel &özllkme eST<ı.Tlı kuvvetını duşunert:k doiaşmaga desı hukmune tevfikan iş Pa~arlıkla intaci 
r:;ıı. Peşinden attığımız ırurşunlarla ya- meğe başlıa.dık. Dll.şmanla.r bu hiç umma esası ubul edilerek pencerelerin büyük ... aşladı. oaasına aönaü6u zaman uı.un muamel~ . olunma~ uzre 30. ı 2.937 gü· 

IU'Unış olmasına rağmen kaçarak hat· dıltlan a.te.ş karfısında. perişan oldular. yola çevrilmesi daha doğru gibi ise de .m.ıdaet uyuyam.ıdı ve ninayet göz· nünden ıtıbar\:n bır ay müdd~tle pazar· 
latıh,,, nr°'"' ı,,,1.,,,.,.., r!lirdiincU. sll!lıla.nm ta- lhti m\ tar f üte ' lı""a k nul t b •°"' av<ıet etti 'Biz lkl tüfeği ve kesik yaç -a .. nef :a ına m mayUdJr. AY· erı .. apaııaı~ı ancan itibiiren ruya· 

6 0 muş ur. 
118: beraber alar~ hatlarımıza döndük. Bir tane alö~~ :: !s~:1ttller. Biz n1 zamanda ıltöylünün ısınmak için de :anda •~kamod ka~ıtl...ra y~il örtu• 4 - istenirse O/o 20 dahilinde Nafıa 
k 8ll'ada, da dtı.fma.n ateşi başladı. Ta.bur 1 nıame;; sırada Enver Paşa ·~~phemize güne.te 1ht1ya.ç fazladır. J oır m.ısa, ön"nje ' ın ı ın ba • vekf\letine tasdika gitmiş olan Tuz.luca 
Uttıande.nı bu ateşten ve evvelki :t>oınba B ndenberi d anlan sı • OörUlUyor ki bu ışın ba.şında.k.l.lerlnl y 6 y 6 nkı Kağızman, Arııaçay, Susuz ve Selim ka· 
~ttlaUnden b1z1m ya.ralandığımızı ve ge~~~ı ~~ ~andan çı=.mıyorduk. böyle utak teta şeyler sırf tec.rübes~ıllk .1otıar gorcıu. ~ukmoaıyen kazanıyor aabaları elektrik teaisatlarından her han· 
ı.. Otn.:a.n t-line dUştütumuz zannetnıi§. sı- ğt tll bl t a.rruzıa ormanı da dolayıslle bu l§lerde hlssU okma.k gibl .. ep!er1ı1e porttoyune por.darı tıkı~tırı gi biri yaptınlaeaklır 
"!nt ıı b1 Nihayet, kuvve r a gayrtmantıkt bir neticeye vard t • du. Bent r hal.:ie ça!lınn önUnde dolaşıyor- temizledik ve s.arıka.mışın b.rŞlBlna gele- ırmış ır. ""u. uyanc.ıgı zaman ıçını çektı. küyasın- 5 - N&fıa Vekiılctince tastik edil· 
ıııctı. &örünce sevindi ve bOynuma. sa-ı rek orayı topa tuttuk. Fa.kat bu sırada t Yine ~ıı:ı ediydruz, bu yazımız gay· -..a göraugu baı.ı •. ctt:.r yok olnıulıardı mi~ yukarda yazılı üç şehrin dosyasın• 

Bu • !! 'bı Karstan düşmana lmds.t ıruvvetı geldi. :n~e ~:ı~ ~:1~e~:m:;:~emtlne -göğ - 0y&hınmal<. ıçın şcnıme gezinme0 e çık. daki evrak şunlardır: Proic, keşif, silsl· 
nı.... Vak'ada.n sonra. fırJaı,d.an bana r Hl unut.anam o gece beni ileri kara- mur - 1 m at F ı ş tn H ~nıa btr ıı- ~ ... , 

1 
dörder meci- ç uh fft .... •,.na gönderdiler B!z ıanmızın lkat'iyyen a.rzula.nnı körletme1' d. ôır.u. sonra kontes •.• , in eVJ önun· t } • enn ar ~mc, usust şarına· <Uy~ ""' on~ı ara kolda top m a ~ · 

1 
i .. me Bayındırlık iı:!erı genel şartnamesi ' 

!nükltat verdiler eri doıw,, ... 1c1u·--'uk. yanına gitti - ç n yazılmamıştır. .sız sırt .sert ten - ~yaı. tlır pencere.ıın onunae bır kıtap k' 1 . p . .' N f V . • 
A-.. - • g ye a• .. Y"' ,.,....... kitlerin mUsbet netice v ğ1ru . .t mu ave c ro1esı • ıa ek<ıletlnln 938 

~-ıwan Uo CUn 'Seçti. Arltadall bir ğimlZ top bizim ask~ ~ri ç.eldlme ha - ortaya. dt'O}'mak ve tecrübeslzllğinere:i -e1a bır ı:j uzt:nne eğıidı~ı nıu11akkak stnesi için kabul eltigi elektrik niıaınna• 
% etuıc ıgel<ll. Ferahladık. O güne reketlnl lhlma.ye edeeektl. zd bir kusur 1 ıyaca,,., kab 1 ....... ft ma olan :,ıyan ~~ıı gıızeı bır Da:l görmuşu mc ve şertı aınesldir. 

r 9a!ıtada kal ksimetlerle fda- ı B ırada blzim mevcudtyet.lml en ° m "'.nı u ~n - d , rey~ ıa~ mıt pe 1 da u s bir k 11 kolu gelip kar- lerdenlrı. IBlneanaleYh yazımızın esası aş ı;-ınue.ı kcıilm taıe bır yuz ve ık 6 - Taliplerin bu işleri yapa bile• 
90ktu. ediyorduk. Aç u.ıan ar I ııabefd,ard~ıy~anı~ onbaşıya bu naza.ır dik:ka.tl celp ve ya.pılan çok güzel ~•yan goz beııraı. tiu an butwı talim ccğlni gösteren 937·938 senesi için Na• 

o ~ · ~" 1t. .şımızda. 
1 

~aldıralım dedim ve ildmlzl işlerin da.ha müUDUnel olmasını a.nu et- " .. rarhs~tırıyor"6U. fıa Vekilletinden aldığı ehliyet veııikası 
l>~ blrden biT baskına. u.,.-ı keşl.! ko unu ızdaJd bOmbaları dü.şma- melttir. K ,. . . ile 937-938 senesi ticaret odası vetikası 
lel'üt. 8 lar ta yakınımıza kadar .gelmiş- blT elden yanım ok kLf1 yal1Qlandı ve öl· 1 1 • ZITA . ontes kenaısıı.ı arattığı zaman 7 - En aşağı (200000) liralık bit 
bir bon!~ =~u:=: ~~ ~::ı:uuber dallarına. doirtı ı..ııabeta lvan:va şalıru ve şapkasud şehir tesisab yaplıA'Jna dair ~esika i8'• 
tlletıne &1nn · · Qlt H lk . çıkeirtıyorau. tıara teuar arabaya koi· termcsi 

0 
st1n ete mecbur Oldular.. çek1kllk. (Arbil nr> U 8 evı curmuştu. ~okok kapı.>ınaa ıkı Ufak 10• 8 - Muvakkat tımlna\J (24306) U· 

ra 'fırkadan btlra.h.a.te ~ıktık. tJç gUn son· tiyo.r kontesi guçlukte tiTabanın baamo• radır. 
~ .. - . bent ç~rdl. oııtıın. A k "' SatınalmR Oltu Halkevı geçen aene ~ıftır. . 9 - TedJye peşindir. 
~'tüç blr Vul.te verdiler tk.l a.teı ııa..t· Erzurum s erı Faaliyet halinde dört kolu vardır Spor gına ÇtkarbjOf!dr • .u. 1..lit&Deta ıeoç ıc,,- 10 o K v lst bul N ta~ll<la kalmlf olan iımrl ve onun blr Komisyonundan : kolu yenllJ.tıne ratmen umıt veer~ oe-1 oıtı bırae.1 yanında gördu. t:.ımı tuttu• ha Müd;1Jkf.5X~~~di~rs e an i• 
<lec~k~nindelci Masla.hat Jcöyterıne ~-

12000 
kilo gaz açık ~ksiltme~e ~o· ldlde faaliyette blllunma.akta.dır. Şimdiki 0 tfuu hıssettı. kortCUı..lc&ll bUtun dütwıce• ıı - Pazarlık 31·1-938 paiarlesi 

lt.tVlıC e ahalisini blzlm tarata geÇID:: nutmuştur. Tahl]lln bedelı 170) lı~a, ıl~ hlde blr totbul, bir voleYbol takımı ya - ;,ini kdybetmıştı. Ve zabıt. par&llaklan gilnü Hat 15 de Kaı:s Hükü111et konağı 
?otta, :ecektlm. Ertesi gün yan- teminatı 202 lira 50 kuru9tur. Eksıltmesı pılmış ve faaliyete ıeçı.rtıınıştir. Spor .. rasma bır ka,ıt ııkıitırarok ortaai&n içindeki Dcı.imr Encümen odasında yapı· 
~ a.ra.1t İl1ml'ye ıncıtm. . . . k~nun 938 cuma pnü saat 11 kolu memleltttekl atlı spor faaliyetini de ~ lacaktır. 
n.-'"~lahata çıktım Mas).ahatta ı:tuınelldeD 21 ıkıncı A k • S tınalma Komis· tedvir ve tanzim etmete çalışmaktadır. kaybolmuitu, .ou ka,ıaı a1e1a'-cle e!aı· 12 i 1· 1 ı1 ~Ut · olhan u· d En:ı.:ru nda s erı a . ık d . - a ıp e 11 ttıUayyt!n gün vd 
l'\f •ttı &rkadqun cUıan vardı. Ak • ~nunda yapılacaktır. Şartnamesi her gi1n Köycülük ·kolu 'köylerdA tenvır edicl1 v.:nınuı arasına ı ııtır ı. But~n yoku.u• saatte Karsta Vilavel ~ürel komisyonuna 

ıaııı ..-•.:.~ =ı:-..;::'.;...ı.ıı. ~oınJıyoada ı6riilebllir, (S3 No.) H 1111tııeııı ıa.ı~t 4""'1 e<ll10r· 1 &u .-.ında ne bır ıey duyuyor nede müracaa . la:ı ilin olunur. (No.e ı) 2-2 



6 ========--:=====-:-:::=====-- -==. DO Ö U ===============~= 13 ikinci Kanun 1988 ~ 
1111ııınıııııııııııınıııuıııııııııııııııunıuııııııı11mmırmı1111111nnımmııı~ 

1 .,, ••••••••••••••••il BASIMEVI •••••••••••••••• I KIRK ÇEŞME SOKAGI · No:9 

ı DOGU 
~ 
E5 

i ilanlarınızı kabul eder, 
1 FIRMANIZI 1 Bü~ün Doğuya tanıtır 
1 "DOG U,, .bDyUk bir 1 memleket parçasının 
ı her tarafında okunan 

a ERZURUM 

• == • 
1§ • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Kitap, Mecmua, Cedvel, Defter, 
Her nevi Duvar ve El ilinları, 

Makbuz, Bilet, Fatura, Y aldızh davetiyeler 

'ır E l~I il il< •:::J 'ır lfılilııi ır>•:ıcıL ERİ 
lfıl~'~il llu.ll11t1 E!iTll il • Fiatı 5 kuruştur • 

• Di~er Vilayetlerden gönderilecek her türlü siparişler memnuniyetle kabul ve suratla ikmal edilir • • • 

···········································•* 

1 
1 
1 
1 

1 bir gazetedir. ı 
i! _Doğu illeri ile ilgisi o~an bütün il ~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~--~~~~~~~-__./' 

· ı • müesseselerin gazetemız vasıta
sile kendilerini bu geniş bölgeye i 

1 tanıtmaları menfaatlerinin 1 .... 
ilk icabıdır. 

i LAN LA R 1 N 1 Z·I 

Erzurum valiliğinden ~··· ................... ·~.-· .................................. ~ .. ~."' .. .-! .. ~.th..IJ!1 Ş 
~r~~~~~~~~~~,,.. 

Şose ve köprUler kan?nunun 15 in· ·~~\ Kumbara istikbal binasının 
ci maddesi mucıoınce !M8 yuınm yvı • 

p1trası tWıakkuK i~lerine ~ut>atm bıriucı ) temel d·rregv ·ıdı·r 
glınUnden itibaren başlanıh:ı.caktır. tler •,_ 

koy ve mahallede gerek yer!i ve gerc.k. {~ a ~ O< 
S1ill1tl, ticaret hernan~i bır sebep v~ su- İJ o ş; c::::> .5'\ c::=\\ !S\ le O 
reLle mis1ttirtikle oıunm ve ecnet>ıleroen •;.~ 1 ) (gJ U U (gJ Si 
de bulundukları mahttlde altı ay ikamet ••;\ 

eden buümum erkek nU~usdun koy v~ ·=·ı Kumbaralarından birine sah!p olanlar hiç bir 
mahalle niıfu:ı derterlerme ve halkın 
elındeki nuru~ hiıvıyet ve ikamet cuı- ·~ zaman darlık çekmezler 
danlttnna göre 18 (dıtb.il) yaşından 60 .;. a ~ k. 
(dcıhil) ynşında, yani 3Jo (danu.) aogu- ~l-~ o Ş9 1 a c::=\\ a le d Dog"' rudan dog"' ruya mundön ~Y4 (dunıı) doğUJ.UUnC1d olanl.ı- • - - ~ u u ~ Si p 
rın hiçbirisi gizlide kahuamak Uzre bU· 

G AZ ET E M 1 Z E tun ıuu.k.elıeuuın bubuıım adıariıe ken- ·!:~ Kuınbara sahiplerine her sene muhteıı·r 
dl ~dları ve soy ttdıun ve uoguın tarıh· • 
lerini_ ve ne i~ıe u~raıjtıkhmnı ve bun- ~ para mükafatı dağıtmaktadir. 
ıardan partı vereceklerle yolda . çahşrt· ~ 

Ö d • • ~~rın ve mU~esna ~smınrt ~bi h~ ~~~~·~~~ g ~ ~rı~ı~ y~u~ş~~~ ruaru~tt~lbalu~a -~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
il.. _,,,M bulunan as~er ve mtık.teplerueki tulebe-
~Bll[DllflllllUmlUllllff :~!l!ll!~l;.ııııDnılDllllllllUUUllllllllRmlllDOllOftlınnDnnDmmllJDllınınınftll'~ ıeruı ve taK.ır maıw uıöı.ıann çok cıık· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~ k~lıff d~pn o~r~ k~ heye~ri 

DOGUDA 
İLK ÇİNKOÖRAFANE 
1\ılatbaamız yeni bir çinkoğrafane tesis etmek 

üz ere bulunuor. Bundan sonra her türlü kılişe
lerinizi, ınektup ve fatura başhklarınızı, çinko 
veya kauçuk üzerine mühürlerini bize sipariş 
edebilirsiniz. 

Artık· Istanbula sipariş 
vermeğe ihtiyaç yoktur 

Mecmua, Kitap, Broşür, Meınento ve saire için 
yaptırınak ihtiyacında bulunduğunuz kılişeleri si· 
zi her suretle memnun edecek bir şekilde imal 
edebiliriz. 

ahlp ve :tJaşüıuhartlrl: 

Cihat. tlAtiAN 

heştlyatı ldare eden Yazı işleri Umum 
MndtırO. : höhttdır DÜLGER 

Basıldıtı ' yer: D 00 U Bası tnevl 

ve mahalle wutemealeri bü- kagıaa yu· 
zuraK bu kaguıı rc:sıni ve zutl ıııunune· 
rıle bırlıKte vts koyatın okur yazar lm 
ıumse ıle · bera~r .;ıuoatm IJ.riııcı gllnün· 
oen Nbunın lô rncı gUnune ktt<1ar pey-

derpey hususi mundo:ıebeye getireıeK 

oröUH.i kuyudtttla har~Uaşcırmak suretue 
tatıtlk!<uk ooya.nnauıeleruu yapup verme· 
lerinın ve beyannaıneyı ve1:aıK1erine llu· 
ir hususi munasebeüen bir kagıl rumala· 
rmm ve mUKellölıyet çağında olanlttrdan 

hiçbirisinin hiçbir suretle mnkellefiyetten 
lı!•ılıde bırdli.mamalarının ve bın:ı.1U1Khm 

taktirde kanunen mesul tutulacaklurının 

ve sözn i'eçen beş evıadlı kimselerin de 
çocukları nere nüfusunda kaç sayılı ev
de kayıdlı olduklarının da koyden getire-

cekleri kağıda yazmaları lazımgeleceği

nin köy ve maballe heyetlerince ve ala-

kadar mükeıleflerce bilinmesi ilan olu· 
=ur. ( No •• 66) 10 · 2 

Teminatlı Daktilo, Dikiş · 
ve her nevi makineler 

tamiratı yrpılır 

Riza Vatandaşlar 
. 

SUA.h Iı"nbrllmsı karşısında 

Bay KAYA hanesinde 

KUMBARA 
.1e 1000 

Verir 
Kumbarası olan hic bi 

' zaman darlık yüzü 
•• gormez 

ZİRAAT BANKASI 
. 

Kumbaralarından bir tane aıuı 
Çoculunuza hadiye edecezinlz bir kumbara ile onu ham tasarr'

alıştırmış, hem da istikbalini şimjidan düsOnmeslna 
yardım etmiş olursunuz 

Gübi~ed~7ınız O A ·N T O H A S A N O . İ S M A C U N U 
ie cllşierinizi temizlers niz, amrünüı ·müddetince dişlerinz sağlm ve inci gibi patak 

beyaz kahr, Dişlerini% çürümez; diş etleriniz kanamaz. 

Tüp 7;5; dört milli 12-h en büyük 20 kuruştur. 


