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İkinci Kanun 1938 
SAYJ : an GAZETE 

Basılrnnynn ynzılnr geri verilmez 

atay Seçiıni Bir Düzene 
Konulmak Arefesindedir 

enevreni;-- Hariciye Vekili dün 
:~tt~~r~:rarın• Cenevreye gitti 

Milletler Cemiyeti yüzüncü içtima 
celsesini idrak etmiş bulunuyor 

0,000 Lirayı 
doldurmalıyız 
Bir hayır ve şef kat 

işinde kimse yardımdan 
Geri kalmak istemez 

Yoksullar Kurumu için açılan yardım listes!ne iştirak eden vatandaşlnr I 
blrlbirlerlle mnsabaka ederc!stne acılarını, ıztmıplarmı ve çektikleri mah
rumiyeti yakından hildiklerl fakir ve kimsesiz insanlara yardıma koş!nuş 
bulunuyorlar. En yerinde sarfcdilen bu yardımın arkası gelmemelidir. En 
kısa zamanda on bin lirayı doldurmnk fakirlerin olduğu kadar, hayırsever 
insanların da ytlzlerini gUldUrecektir. 

DUn de yıırdım listesine iştirak eden zevat ve müesseseler şunlardır: 

Llrn 

2000 Vilayet Hususi ~luhasebesinden 
H O O Belediyeden 
2 5 O Kızılay Erzuruın şubesinden 
1 O O Çocuk Esirgeıne şubesinden 

1 

L. K. 
2 Terzi ıııelııned 

1 
t
1 

Maranguz Cemil 
All Asgar 

5 
2 
2 
3 
2 
4 

2 
1 

10 
1 
5 

5 
30 

il 
10 
2 

Foto Cunih 
Bezzaz Halil 
Vatan oteli mUstecirl 
Fahri ipçi 
Nall>aııd Bülls 
Foto Reşad 
Şevket Mlhlüro~hı 
Avukat Ömer Klbaroğlu 
Oturakçı Nazım GUlsel 
lllmocağı sahibi Necati 
Bezzaz lsmall 
Ma:1ifaturaci Cemal hsen· 
tenya 
'l'e:1.I Lotfn Alyap 
Muammer lıoyacı fnbrl· 
katör 
Heceb Gencal 
Müteahhit Şabıın 
Mmıııni Meclis azası Bnyıın 
Aliye ----

31!>1 25 Yekun 
1296 50 Dünkll yeknn 

Elektrik Şirketi 
borcunu vern1iyor 
Ankıua, 15, [Hu usi] - Elektirlk 

şirketi 18 milyonu bulan borcunu tıUkO
mete ödemek için Şubatın on beşine 
kadar mi\hlet almıştı. Şirketten simdi 
red cıvab\ kgeldiRl bildirilmektedir. 



----- 2 DO G n 16 ikinci Kanun 

Doğudan Haberler 
·--------------------------------------------------------------------------------

işlemeyen bir 
saat karşısın 

Köylüye bir milyon 
kilo tohum dağıtıldı 
Tohuınluğa her yıl 
daha ziyade 
ehemmiyet veriliyor 

Yurdun tohumlu~a olan büyük ih
tiyacını temin etmek ve iyi tohumla 
mahsulun yüzde yirmi, yirmi beş derece
sinde artmasını ve bu suretle mUstabsi
lin saylne mukabil daha fazla mahsul 
almasını başarmak Qzere Yeşil köyde. 
Ankarada, Adapazarında ve Eski şehir 
de dört tohum ıslah istasyonu ile Çifte
lerde ve Lüleburgazda l.rer örnek ve 
Uretme çiftlikleri tesis etmiştir. 

Bu yıl tohum ıslah lstasyonlan elde 
ettikleri yüksek vasıflı tohumları muh· 
telif yerlere tevzi etmişlerdir. 

YeşUköy tohum ıslah istasyonu Ln
leburgaz örnek ve üretme çiftliği ile 
köylüye 2265 kilo buğday, Adapazarı 
istasyonu lstunbul vilayetine 30.000, Ko
caeli \1layeline 35.000, Zonguldak vila
yetine 15.000, Sinop vilayetine 7.000, 
Çorum vil4yetiue 1.000, UçUncU Umumt 
MWettlşliğe 8.000 kilo olmttk üzere 
96.000 kılo, Ankara ısUlh istasyonu An
kara çifıçilerine 27.50 , Çankırı vih'lyeti 
köylU1erıne 1000. Çorum vilayeti köyhı
lerine 1000, Ankara 'ilayeti köylUlerine 
1000, kiio olmuk uzere S0.500 kilo, Çit
teler tohum üretme çiltliii de Eskişehır 
vil6yeU kôyl01erine t>20.000 ktlo bua-day 
tohumu tevzi etmişlerdir. 

Gtıne bu yıl içinde Yeşllköy tohum 
ıılAh ıstasyonu Lüleburiaz çiftlıaine 
çiıtçl içın ö!)()() kilo arpa ve 7800 kilo 
Yulaf tohumu, gene Luıeburgaz çiftliğı 

civar köylercıeki çilflçilere 12.8 O kilu 
arpa tohumu, Ankara ıslah istasyonu 
Ankara çirtçılerine 20.500 kilo arpa, 
9.250 kilo çavdar tohumu, Çittler Uret· 
çiıthğl l:.skişehir çiıtçisıne ~0.00 kilo 
kara arpa, 35.000 kilo Keonta yulatı, 

10.000 kılo da .liozkır yulafı tuvzi etmiş· 
tir. Bu suretle Hakunlık koylUye 1.000.000 
kilo tohumluk t~Vzi etmiş bulunmukta
dır . 

Çocuk kendi yaptığı 
tut"ekle vurmuş 

Sllrmene [ Hususi ] - Geçenlerde 
Aksu koyUnde bir çocuğun arluıdaşıııı 

kaza netıcesi vurup oluürdüiünu yaz
lım. Ölume sebebiyet veren silahı ço
cuk eski bir şeşbt111e tüfeii namlusunu 
kesip bir tahta kondağa yerleştirmek 

sureule yapmıştır. T~tik ale~liki bir de
mir tele mt:rbut şimşir ttaacındttn bir 
parçadan ibarettir. 

Sürmenede erazi yazımı 
Surwene [Hususi] 17 uy ıçiıı<1e 29· 

8829ö Lira ki.vmetınae ~0114 perçu ara
ıı yuı:ılmııtır. \Jç komisyonun yaptıa-ı 

bu Jf mayısta bit1Jilmış olacakbr. Yazı
lacak )'irmi bir cuzümta daha vardır. 

Edebi Tefrika No: 38 

Erzurumun kültür 
bütçesine göre 
yeni yıl vaziyeti 

Erzurum vilayeti kültllr dlrektörlO· 
ltığU 1938 yılı knıtur bntçesini tanzim 
etmiştir. Bu seneki bntçenin umumi ye
knnu fevkalade kısımlarla beraber 219192 
liraya varmaktadır. Bu yekun geçen se
neki bütçeye nazaran 80.654 lira fazla
ctır. Bu f<1zlalığın muhtelif sebepleri var
dır. 

Be seneki bütçeye 45.000 liralık bir 
fevkalade kısım Uave edilmiştir. Eger 
bu fevkalAla tahsisat kabul edilecek o-

Köylerin memur 
kadrosu ve ücretleri Atalar sözU: "Vakit nakittir. de- saatle beni biraz dttha 111 

mişler Ne güzel ve ne de doğ· tırdığı için ... 
ru söylemişler. Onlar ki, yirminci asrın Ya bir gUn o da dur~ _a 
makineleşmiş bugünkU hayat ve didinme O da bir gnn sessizlik içİJIU'l'<. 

Köyler nüftıslarına göre faaliyetini ta. eskiden duymuş ve zaman gidecek değil mi? O da bir 
mefhumunun derin manasını çok evvel amma insanlığa düşen şe 

memurlarına hissetmemişler mi? görUldükten sonra. Bize 
Ücret Verecekler Ben hayatı dUşünürken, geçen her insan olduğumuz cihetle d 

· _ saniyemizin bile onun yuvarlak bir hal daima çalışmak değil midir 1 
İç Bakanlık, koy memurlarının kad- ka içinde tesbit ettiği rakkamlarında- Korktuğum kadar ona 

ro ve ücretlerinin her yerde başka baş- k bold ğ görüyor ve iki uk gibi yUk kıymeti de hiç bir şeye 
ka tesbit edilm~si yUzünde~ bazı yerler- h:~glln u g~~t~rdiğl hassas ibreyi faali- Takvimden koparılan her 
de köy iclarelerınin faaliyetı sekteye uğ- yetimizin akislerini çizen bir aynaya emir ve kumandasında, yir 
ramakta olduğuru ve köylllnUn bazı benzetiyorum. Bu itibarla her zı:ıman ve lik öııırümUz onun içinde i 
}erlerde takati fe~ki_nde klllfetlere ma· nerede bir saat görsem onun nzerinde il Hayatımızın musikisfnl ne 
ruz bırakıldığını ğozonüne almış ve köy k d' k dl korku ile karışık bir içinde kaydeden o de"'il 

k d 1 
.
1 1 1 

. . en ı en me 5 

lursa, Erzurum, Hınıs ve Dumlu mer- nıemurıa:ımn 8 ro ba~ı e .n~retTer nbı~ düşUnce gelir. herşey .. Onun ivin işlenıl 
kezlerlnde yeniden lam teşkilatlı birer azemt nııktarlarını tes ıt etmıştır. es ıt 1 b d d ı duran bir kalpten ayrı gö 
mektep binası yaptırılacaktır. edilen listeye göre nüfusu beş yUze ka- O~çen erde, i~ yer e .. uvara ;sı. bence bu, lJlr yığın hareke 

dar olan muhtarlara ayda 10, senede _mı~ ku.;uk ve şık bır saat gordUm. oz, etmektedir. Onun ı"çı'n, b 
. Bundan başka mtthrukat, ders le- 120 dört kö e bir tane olmak l\zre ka· toprak içinde. Hava çok kararmış, ak-

vazıınl, kırtasiye tahsisatı da geçen yılda • Y _ şaının karanlık perdesi çoktan örtulmüş- çok çalışmağa mecbur:<teğil 
nazaran daha çok arttırılmış ve bot- tiplere ayda fo, şenece 180 imamlar ve .. lb k h' ·· 1 d h"I vurduk"a ıstırap ile karışık 

k ı ~ 6 d '"'2 h t tu. reye ba tım, ıç te oy e e5 ı , o v 
çeye ayrıca ikiyUz lira ucretli sıhhat orucu ara ay ... a • sene e 4 • sı5ır maç ba - . d M k tt v tın bir seyyale halinde pe 

. . . ve danacılara ayda 5 senede 60 lira şktt gosterıyor u. era ım ar ı. e 
ıııUfettişı koumuştur. Bu mütettış ılk 11 kti • sonra anladım ki sttat durmuş ve çalış· akibetindeki meçhul istik 
mekteplerdeki talebelerin sıhht vaziye- ver NcU~us~· 200 den bine kadar olon mıyor. Bir iki glln sonra tekrar gittim; vemetimizi daha çok arttıran 
!erile yakından. alakadar olacaktır. . köylerde muhtarlara ayda 15, senede manzara aynı idi. Ne vurnş var ve ne Ve bir ömür, az da olsa, 

Maarif vekaletinden ıelen tamınıe 180 lira, iki köye bir tane olmak üzre de bir hareket. Akrep ve yelkovan kı- yaya gelmek ve gelmemek e 
gö~, bUtçey~ her muallim başına ayda katiplere ayda 20, senede 240, imamlara mıldanmıyor. Rakkamların sabit işaret- mıyan bir iştir. O halde dur 
yedı buçuk lıradan hesap edilmek şar- ve koruculara ayda 10, senede 120 lira, leri nzerinde onlar da sanki mıhlanmış mamak lazım değil mi? 
tile 18540 liralık bir mektep bedeli tah· en çok sekiz köye bir tane olmak uzre gibi duruyordu. Bn bu hakikatleri bUtÜJI 
sisatı da konulmuştur. tanın baı.ılarına ve sahlık koruyuculara 0 .. b U b 1 1 i 1 . ledı" latlanna da teşmil etmek i 

. • " 5 gun ug n u ıa ç me ış . 
. Şımdi bütçeye nazaran vılayet m~- ayda 15, senede 180 lirn, sığıatmaç ve DüşUndUkce korktum, korktukca durak- ların vuran nabızlarında, dJ 

allımler kadrosuna, on öğretmen tabsı- danacılara ayda 5 şer senede 60 şer 1 d Ad t i 1 d bü Uk b" i yan vasının işliyen ve daima Ç 
sutı daha ilave edilmiştir. Bunlardan iki- lira verilecektir. ' a ım. e a ç m e Y 1~ s k mik saatini dOşünOyorum. Bit 
si eğitmen okulrarı için gezici baş öğ- · Nnfusu binden yukarl olan köylerde Onualıp ayaklarımı~ altındad çığn~me ki vaktile mefluc bir idart' 
retmen dolacak dtherlerl Hasankale b l d 2- d 300 11 ve hıncımı bu camıt madde en a ınak. lt d 1 i 1 . t" 

• 6 mu tar ar ay a · o sene e ra, A . d i f d . d .. d a ın a sene erce n emış ır, 
yukarı mahlle okuluna, Hımsın bahçe müstakil .köy katiplerine ayda 25, sene· cız ey n, zaa eyın, ne ersem~ e- yat, ne hürriyet ve ne de i 
mahallesi okuluna, Erzurumun Duınlu- de 300 lira, imamlara ve en çok dört yln. Bu, duran, kımı_ldanmıyan ve are- ların düşünebllı.likleri baklal' 
pınar ~oncalık okUllarına, Aşkalenin Hı- köye bir tane ulmak üzre sağlık ket etoıiyen bir "Saatı. görülmüştür. Hulbuki bugUD 
nıs köynne, lspirln Yukarı Norgah kö- koruyucularına ve tanın başılarına ayda Bu, bana neler, neler ihsas etmedi. karanın kalbi üzerinde va 
yüne. Oltunun Erslnek okullarile ovacık 15, senede 180 lira, iki bin kişi için bir DüşUndüm ve adeta g-Unlük her suhada ğUnUn bir şimşek darbesUe 
nahiye merkezi okuluna gönderilecektir. ve mntebakı her 500 kişi için bir tane olan insan çalışmasının bukadar basit, yayıldı~nı görıniyen bir 

. tutulacak olan lwruyueulara ayda 12, bukttdar küçllk bir alet içinde .zaptedil- mıdır? Kemalist rejı"min medl 
POLiS \.AK.ı\LARI 44 l" d l senede ı ıra, sağırtmaç ye anacı ara mesi birazda haysiyetime dokwıdu. Ve net etttiği milli prensip ve~ 

Sarhoş olmadan 
umumhane ye 
gidilmez mı•? 

ayda 5, senede 60 lira verilecektir. fakat ben duran bir saatin halini daha hepimizin tçi titriyor. Halbu 
Sağlık koucuları ve tarım başıları çok tıpkı hayatta hareket, faaliyet ve bet sahada çok çalışmağa 

için dernekten salahiyet alınacaktır. Bun· enerjiden uzak kalınış insanların halint: ğumnz için bu heyecanı ne 
lar, icabıda köy adedine bakılmıyarak benzettim. Miskinlere, acizlere ve tufey- den duyuyoruz, 
aynı Ucretle en çok 6000 nüfus esasi li geçinenlerin huline.. Kendi hesabıma İşte bu duran saat bana 

DU_n gece sarhoş olarak . umumha- üzerinden istihdam ölunabileceklerdir. kızardım. 
neye gıden Hınıs köy1U liedrı, Usman, Çobanlar ancak ihtiyaç olan yerier<ie O b k 1 d h 1 ları hatırlattı. Bir korkulu rO 
T 1 balı .· d K 1 . . · , bana aş a şey er e tttır attı. nır aı"b" g··zı · ı t B opcu oğ u ma esm en ema ve tntulacak bunların hayvan adedıne ve . . . 6 1 0 erım açım. 

• Lı f"k H 1 · ' Hatta duran hır kıılbı bıle. Evet, ne fark me k u ö ·· kardeşı "e ı anımın umum evınde teamUle göre miktarları azaltılıp çoğal 1 1 • me zere ve g zume 
kavga etmeğe başlamışlar, sllrahi ve tılabilecektir. v~rdır ki.. ~ em~y~n bir s~at; durmuş için, o durmuş ve tozlanmal 
baraaklttrı yere vururak kırmağa başla- Lira olarak tesbil olunan miktar tu· bır kalp değıl mıdır? KUçuk bir ıııah- saati bllyUk bir hınçla eliıııe 
ınışlurdır. Gürültüyü işiterek içeriye il· tarları mtthsul oiarakda verilecek, bazı faza içinde birkaç rakkam içerisine bü- mezara ölU gömer gibi ay 
ren bekçiler gavgacıları teskin edeme- yerlerde bunun yalnız mahsul olarak ve- ·tün bir öınrnmüzü . sığ~ırarak onu her- tında da ezerek açtığım çuk 
miş ve nstelik tecuvüze de uğramışlar- rilmesi zaruri ve ınecbçri olabilecektir. gUn yazan hareketli bır yelkovan, ya- dom. Bir daha ıömmenıekt 
cıır. şayan bir mahlukun atan nabızlarına bakınaınttk için ... 

Dört sarhoş nihttyet yakalanmış ve A t N h · · benzemiyor mu? Ya o durursa ötesi nedir 
cürmllmeşhut mahkemesine verilmişler- zor a ıyesıne ki .. Onun için içime dalma bin bir kor-
dir 9200 fidan ku gelir. Ve bazan da, hele yalnız oldu- Tıbbi nebati 

l iH KA:\IAI.I DAHA Tortumun Azort nahiyesindeki mey- ğum gecelerde, sessiz gecenin karanlık Halk arasinda muhtelif d 
Don gece umumhaneye giderken ve akaçlarının islruu için yeniden 9200 örtUsU altında göz kapaklarım hafifçe diye kullanılan nebatlann, 

Aşkaleli Halilin üzerinde kttma taşıdığı ftdanı iretirilmesiııe karttr veriluıl~ Vtj kapanırken, başucumda ve derin bir sa- lerinin ve çiçeklerinin yuksei". 
görUlmUş, kama musadere edilerek_ Hulıl bunun i~in icap eden teşebbtısıere geçil- ktlnet içinde vunın bir saatte hissetti· enstitusn tarufından topla 
&üUddeiuwuwiliae verilmiştir. miştir. :fidanlar ağaç diKme wevsınıin- ğim hayat ürpermelerini en buyuk kor- lanmıştır. Bunlar üzerinde 

H 1 il S l Z de Azorda iöndenıeceKur. kulu ve tehlikeli anlarımda bile duy- kimyevi tetkikler neticesind• 
Vani erendi mahallesinde dıvarcı marn. Onu derin derin dinlerken &ıöğ- tıbbi kimya sanayllııin ku 

Mehmeain evine ııren meçhul bir şa- Bu gece nöbetçi eczane sümUn sığanacak gibi bir el tarafındtın ması lazımgelen tedbirler 
uıs birkaç çay barctttğiıe eski dört kat "Cumhuriyet,. eczanesidir. bastırııdı2ını zanneder ve kendtmi hıç- cak, ihracında ve ıstihlalin 
çamaşır çalmıştır. Polis hırsızın yakalan-

1 
kınklttra boğarım. Çünkü hayatın bir deler temin edebilecek tıbbi 

wası için tahkikata başlamıştır, sayfasını daha kapayıp bir yirmi dört ziraati yeptırılacaktır. 

siyah yaprak lliştirecegim. Fena olmıyaoarını sanıyo 
men ilk, provasını yaptırdım. 

- Sende bir ıey var bugtın ı dedim. Odama röza-ar gibi 
gltOin.. Şimdi bana geceyi nasıl ieçlrdiğiml fil&n sorarken 
kafanın çok başka ,eylerle meşgul olduğu meydanda- Adeta 
telaslı ilbisin; nen var? Güldü: «Nasıl anlarsın kafir!» dedi. 
Ve jalancı bir hiddetle kaşlarını çatarak devam etli. 

NvuıMADl.M 
gaç bir tebessnm belirdi, kızardı, 

Yatağımdan atlarken ciddileşerek: 

Terziden çıktığımız zaman saat dört vardı. Biraz dd 
ğıwız ufak terek feyler için başka dükka:Uara girip 
Saat altı oldu . .Elimizde paketlerimiz, vitrinlere gö• 
rerek Galatasaraya doğru yürllyorduk. Bir aralık göi0.0. 
bir eşarp ilişti. Durdum. Hacer de yanımda idi. Gözlerllll 
otduğu halde ona ı "fena değ'U değil mi?. dedim ~ 
vermediğini görünce başımı çevirdim. 

- Nasıl telaşlı olmayayım? Bu LUttünOn yaptıgını gOrü
;or musun? 

- Ne yaptı? 
- Dün okşam geldi. Bir arşlık konuşurken annem bütün 

haiırhklann bitirildiğini, yalnız. benim gelin elbisemle, senin 
tuvaletinin yapılması kaldığını ağzından kaçırmış bulundu. 
Şimdi biraz evvel telefon ediyor. Ne yapmış biliyor muswı? 
DOQOh için· ıı .. • oteli ile konuımuş. •floğQıiQn haftaya ola
caQını söyleyerek her şeyi temin ettiİnıı diyor. 

Derin bir nefes aldım ve uzun bir kahkaha atarak : •Tevek
keli değil bu kadar heyecanlı ve telAşlısın. dedim. Fakat 
llferiıı bizim enişteye .. Halam bu işe ne diyor? 

Hacer sitemli sitemli yuznr.aıe baktı : 
- Çocuk gibl konuşuforsun ferda: Annem sesini çık'armadt. 

11Ne yapalım, istediği olsun,. dedi. Fakat hl9 elbiseler haftaya 
kadar yetişir ml? 

Omuzlanmı silkeledim! 
- istedikten sonra tabU yetişir. Mesela bugün hemen 

temye ğfderlz. Diğer alınacak utak tefek fcyler varsa onları 
tıa alırız, olur biter. 

Hacer derin bir nefes aldı ı 
- İşte beb de sana onu söylüyecekfiirl wa. ı 
i>arıttağiıtıı sallayarak gUldüm : 
:.- T*'vekkeli detil, beni uyklimdatt sıcırattih, bu he at!ele 

bôy1e r.Un hanım? 
Suf Clzerind*t yablanmıt 9oeaklar &ibl dudaldannda utan• 

- Şaka söylüyorum Hacer, dedim. Telaşında haklısın. 
Hemen bugün çıkalım, şu terzi işini ffü\n halledelim. Zaten 
sizin bu evlenme meselesi de epi uzadı. Eniştem bOyle bir 
şey yapmaSü gttliba bizim hAla harekete gececeğimlz yoktu. 
Adamcağız aylarca nişanlı durur mu? O da yuvasını bilmek 
iıtiyor1 ne yapsın ? 

Hacer ıözleri sevinçle ışıklı beni dinliyordu, Sözümn biti
rince karyolamdan kalkb; kapıya doQru yürUyerek : 

•Sen ne kafir kızsın 1 dedi. istediğin zaman eğlenir, iste
ditin zaman da adamı böyle haklı çıkanverirsln ... 

Bu satırları 1tece yazıyorum. Ellerim tltirlyor. ARlamaktan 
gOzlerlm kızarmış. Perişan bir haldeylmı 

Halamın sözleri kulaklarımda i •Allah fena yazdırmasın. 
ne boş bir temenni imiş" bu meğerse hulaçıgım, ne boş.ı 

Saat on iki .. Yatağıma kapandım. Ben bir müddet ağladımı 
Niye buriu yaptı? O kadınla öylo kolkola, o kadar yakın.ı 

Baştan anlatmayım. 

Bugün Hacerle hemen çıkacaktık, fakat halamla yapacağımız, 
alacağımı~ ıeyler üzerinde konuşalım filan derken vakit epi 
gecikti. Ancak üçte çıkabildik. Doğru tezlye gittik. Hacer bir 
model intihap etti. OOzel beyaz dantel bir gelinlik. Yalnız 
ufak tefek bazı yerleri, Qzerine ıöre düzeltilecek. Ben ateş 
ren&I bir ipekli se~. Arkalı blraı IQlk. Beline bir demet 

Hacerin beni işitmediği billi idi. Dikkatle karşı ~ 
bakıyordu. Gözlerimi onun baktığı tarafa çevirdim. O 
beynim uyuşur gibi oldu. GördUğUme lnanmıyıırak dil 
katle baktım ve düşmemek için Hacere dayanmıya 
oldum. Yanlış görmüyordum. Karşı kaldırımda Akif 
Handan )anyana gülllmseyerek yürüyorlardı. Bir and• 
lanmız kaı·şııaştı. Akif Cemal şaşırır gibi oldu. YüzU 
gerildi. O sırada Handan onun koluna girdi ve sokul 
lağına bir şeyler söyledi. Ressamın selam vermek tçiJJ, 
sını çıkardığını 1rördüm; iradem elimden gitti. Oa 
katlarım çatıldı. Ve sert bir hareketle başımı çev 
selamı görmemezlikten geldim. Bunnn ne kadar Y 
hareket olduğunu şimdi dOşünUyorum. O anda makul 
edecek vaziyette değildim, Asabiyetten her tarafım tl · 
Bir zaman yUzUmü onların tarafına çevirmedim. BaŞl 
düaüm zamanda kol kola kalabalığın arasında uza 
lardı. Hacer hayretle ynzüme bakarak : ~ 

- Ne fena yaptın? dedi. Ressamın selimını iade 
Sonra birdenbire botuk bir feryatla koluma girdi-: 
- Ferda ynznn ne kadar sarı 1. 
O Koluma girmese belki düşecektim. Kendimi O 

balsız, perişan hissediyordum. Hacer etrafma telişla 
yavaş yavaş i 
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---E N_S ___ O ___ N _ HABERLE R9 
Münzevi bir adam 
iki hükumetin 

llkokullarda 
himaye heyetlerine 
yardım edenler 

Yeniden Bir-Tavassut Mu? 
arasını açtı Gazi ilk okulu Himaye Hey'eti de 

Arjantin ile Uruguay yavru talebenin ihtiyaçlarını momkün 
Küç.ük bir mertebe temin edebilmek için elden gel· 

diği kadur çalışmaktadır. Himaye Heye· 
adayı paylaşamıyorlar tine yardırnda bulunun zevatın isiınlerl-

bl
'r kt'çUk ni ne~rediyoruz : ----------------ı---. ________________ -ı 

lstanbulda 
140 metre 
yüksekliğinde 
bir abide 

lstanhul, 15 (Hususi ınuhablri· 
tn'zden] - Şehir mütehassısı Prost 
lstaııbuhın imar planı üzerindeki ça· 
hşmalarını haylı ileriletmiştir · pros1• 
tun projesile lstanbuhın sicllası hay 

1 

değişecek tir. Mrıtehassıs Suıtanahmet meyd.a· 
nınn da çok ehemıniyet vermişlt~· 
P · T"caret ınek· 

rojeye göre, şiındikı 1 tre 
•ehinin bulunduğu yere 140 me i 
~·Uksekıiğinde bOyO\.ı: bir abide dik • 

lecekttr. . cek olan 
Aynı yerde inşa edıle d bir 

vilayet ve belediye binaları il 

örnek olacaktır. -- --

Cin tayyareleri iki 
Zamanımızda tenha ' . . Deınirb•ollarmda veznedar bay Nnz-

adayu çekılıp de hayatlarını tek başına het Gülda la 2 ı· 50 k T . 
k i R b K 

'ler m sı ıra ·uruş, cc·ı· 
yaşama steyen o enson rusoe mer bay H A d l r d 5 r Ş . 
yok değil 1 bunlardan birtanesi de. Ce· ci bay Ôm~ le 1! !.~ e~n ~ra, eker-

' topçekeri batırdılar 
Karlar içinde yalınayak muharebe 
eden Çin neferlerinden çoğunun 

ve eyakları dondu 
el 

Hankeu. 14 (A. A.) - (Resmi tebliğ) 
Çin tnyyareleri bugUn i~i Jupon to~~c· 
k 1 

i batırmışlardır. Musademe netıl e· 
er n · "l O tll . d ta vyarelerin i kisı d llşOru m ş r. 

sın e . k d . l Ç' kıtnntı yeniden H n ·eu emır yo u· 

Alınan~n ) 't'nl bir tuYnssntdu 1111 

lmltmtu·nli '? 
Tokyo, 14 (A.) - Almıınya serıri 

ile llirota arasında yapılacak mülakata 
şimdiden bOyllk blr ehemmiyet verll· 
ınektedir. 

nubi Amerikuda bir kOçUk adaya çekil· r ıra, ec mer ny mu ta· 
miş, bOtun dOnyadan ve hadiselerinden fa . B.ayrumöğlu 1 

llrn, Bez.az Abdullah 

k k d
. A 

1 
. d h t h t lspırlı 1 lıra, Bezaz Şaban 50 kuruş, Be· 

uza • en ı a eının e ra ıı ra o yaşnr· , . 

k bt h t n n d C b
. A e zaz bay Yusuf 50 kuruş, 1 erzı buy Re-

en, r a tı.sı y z n en enu ı m • . "k d b d k d ' l k tlerine cep bay Rıza 1 lira, Attar bay Niyazı 
rı a a u a ayı ·en ı mem e e ')() k H ·ıh k t k · t "ki ı UkOn1ctl l1aro· · uruş, asır meydanında beznz bay 
ı a e ıne ıs eyen ı ı H 1.1 1 1. T . R" 

k t i di Ad 
,. k fi d bo u ı ıra, ecımer hav 11.a Topçuol'w--

e e geç r . amcı6ızın ·ey e · . " ı; ld lu 3 lıra, Top\:Uoğlu ortağı bay Arslan 

zu ~~l\nyanın hava ve hevosine pek O· 3 lira, Tecimer bay Şnkrü Gnlhüseyhı
kaclıır nldınş etmeyen Kintana isminde ~ğlu 3 lirn, lranlı . Tecı_mer ;my seyit 2 
bir zat, günlerden bir gOn içinde ken· lıra, lrunlı bay Celıl 1 ~ra, h.apa.nhımı n· 
disinden başka tek bir insnn bulunma· da fırıncı bay Cemı~l Clmtıll 2 !ıra, Be
yan hnlt bir adn keşfetmiş ve burnsrnı zaz buy Mevlut 2 lırıı, Hcvekli bczaz 
da zevk!ne pek muvafik bulmuş. lsmnll 2 lirn,. Hc.veııkll beznz bay Mus· 

n:ı~ beş kiloınet::e mes?fesinde bulunan 
y nnğçini zap tetınişlerdır. Toli) odn şfıplwlİ hlr ynnnın 

Ne okuclar bllyllk, ne okadar kOçük ta1'~ Ahnl 2 lıra, : eril bezler evi tllrek
bir nda : Tulu iki kilometre, arzı da beş töru bay idris 2 lıra, Tecimer bay Sait 
yüz metre! fııkat fanilerden hiç birinin uğ· San. 1 ılra, Oflu buy Ali, Panzıır 1 l~ra, 
raınıynca~ı bu adanın haritada yeri mu· Tecııner bay Mehmet Keşeoğlu 1 ltrn, 

Tokyo, 14 (A. A.) - ikinci orduya lumdur. Hatta insanlar bu adaya hhrl· Tecimer bay Mustafa Şaşılıır ı lirn, iş 
ait Ml\fettlşlik binasında çıkan bir yan. tanın üzerinde " Garsiya adası • diye bankası veı.n0dan ~ay Recep. Taştım 1 

Ş•nghay, 14 (A. A.) - Son muh•- gııı çok gOçlüklo söndürl\lınüştnr. hlrde nd koymuşlıırdır. Uruguay ile Ar- lira, Gad okulu ogrelmenlerınden lln-
rebelere iştirak eden Çin ordu,unun bü- ja•ıtlu suları orasında kaybolmuş ol•n cer. Fatma 2 lira, Hucllarhaııı sırasıııda 

linrlnr iclnllt' )ahn ayali 
ınuhnrc'hC 

ynk bir kısmı knrl•r Uzerlnıle yalınayak mr İııuillz '""llllrıı h•vkll t•dilıll bu ndadıı tııblntla başbaşa yaşamak ıeeımer bııy İdris Şenınrk 1 llrıı, iş ban-
k yürUdüklerinden el ve nyııkla~nı k,ay- Alemin dedikodusundan, ıztırabından '. k~SI karşısında mnnifalurııcı Hasan ıer-

Fi]ı'sl'1n Aaı·apları U).ruşn1a betmişlerdir. Hankeu cephesındc 200 Tokyo, 14 (A. A.) - Beynelmilel ı"ftirnsındttn hilesinden hulasa binbir zıoğlu 1 Ura, Emekli kamacı buy Ham· 

l 
1 ı J ı>onlar yakın ırken memnu mrntıkayn giren hir lngiliz va· ' ' d. ~o k T 

ft 

, det"> 1 Çin mttden ıııne es a ~ tUrlü fenalıklarından uzak yasamak ne ı ·> ·uruş, . ecin,1er bay Abdurrahman 

ta
ra U 11 6 ı 'e 20 ı'ncı· fırknya ınensup puru ile di,.er bir vapur tevkif edilmiştir. · N ı s J E A silihlanmı ar ' • tyl 1 orın~n ı ıro, rzurum ııal•s otelcisi 

Kudlls, 13 (A. A.) -1 i~k~~ıud~~! olan Jnp~n kuvvetlerine nğır zuybi~t MezkOr vapurlar fırtına dolnyıslle bu bny Rıza 2 llrn, Tahıııiscl bay lbrahiın 

----------------

komitesi Filistinde Arap nr J 1 i . verd'ırmlşlerdir. Amelevl 61 ynşında ır mıntıkaya sığındıklarını söylemekte· ,~ k l l l 1 lira Kamacı yUzbnşısı ba'-· En1l11 Sa· il - ıne hnber er nı . • d" 
1 

·n ·ııı !1<'111 Y" ıı n ,u~·ı , arasındaki yapılan g ruş kadın idare etmektedır. ır er. klııı koyııcnk '! navar 2 lira, Tecimer bay Oıııer Yücel yalanloınaktadırlar. _ 2 lira, Tecimer bny Bekir Topçu 2 lira, 
Briyan - l{ellog pıısakının M ı • ot k Kintana denilen bu znt kendisine Baytar bay Ziya lncesu 3 lira, Gölbaşın· 

tari tıçesı ec l S t e m UZ a ere V e göre moıızevl bir hayat tanzim etmişti. du kasap bay Cafer 1 lira, Gııtbaşında 

1 

enlerde öldD. Lüks namın• da sahille lrllbab ınuhafa- fırıncı huy Salih 60 kuruş. Yekün 64 11-

Amcriknh Kel og geç i l d l l •h l 50 k t ırl Fransız BUŞ\'ckili motevcffa Br. kabu e ı· en ayı a ar ı.a etmek için kullundığı motörlü bir kU· r_a ___ u_ru_ş_ur_. ________ _ 

.... :n 'ıle imzaladığı m şlıur sulh_ _misa~_ına çük sandalı vardı. J.. d )',. re L' k t ld l 1 b k Zevahiri kuı·t·~ı·ı11al{ 
da şimdi kimse aldınş etme ı,ıne go • ,. a u are acam an a>an ço - .. o.da olınOş suyılır. Ankara, 14 (A. A.1 - Büyl'ık millet \Vilayeti halkı hııkkındn ikinl'i kanun büynk işleri gözlerinden kaçırırlar veya· Diplomatların bUyUk hünerlerinden 

~'akat oıenler pek çabuk unuluhna- meclisi bugUn 1334-1918 dahili lslikrnz 939 tarihine kadar uzatılmasına, Tllrk hut bunları görmek istemezlerde, en biride •Zevahiri kurtarmnk. dır. Japon· 
yorlar. J{ellog iki sene _evv~l _ IAhi bey- tahvillerinin 938 ikramiyeli . t_alıvilleril_o ~eıııl kurtarın~ şirketi. ıe~kıli . ııııkkınıla kUçOk bir şeyi yakaludılıır mı, hemen yanın. Londra llçlsl ince diploınatlardan
nelmllel sulh mo hkemesı daım ı azalığın- ve 1933 T ork borcu tah ıllerınınde dahı- ıkl knnuıı in · muteşekkı 1 şırkelın laslıyes pençeyı •tarlar. dır - Bılhassn uzak şarkdn ki hadiseler 
dan çekilmişti. çonıın ltnlynnlar . <tabu ıı ıstıkra. tahvlllerlle mObndetesine, ve imtiyaz me,·zuunu teşkil eden biz- Bundan on, onheş gün evvel Arjnn- ılolayislle bir çok defalar zevahiri kur-
0 zamandan Briyan - Kellog mısakını Tuncell vilnyetl halkından olupın her metlerin ıktısuı vekliletlne huğlı hnkmll tin hOkOmeıine mens.up bir bahriye zn- ıarmak icaıı ettiği için bir gOn kendisi-
hiçe saymnğa başlamışlardı· sebepten olursa olsun şimdi ye kadar şahsiyey i haiz bir idare ye devri, h Ok o- biti, bizim m Unze ı·i ıa ıın sandalında ne bu hünerin ıarlliııl sormuşlar. 

Pek halinde gornnen J{ellog 
6011 

de- ;~zli kalaolnrla doguın, ııınm. boşanın• ınetlmizle. Afgan, lrnn ve Irak orası'.ıda plAka olın~dığını görmDş ve. hemen va- Elçi şu cevabı _vermiş. 
rece iyi konuşmasını bilen bir adaıııdaı. ve kayıp vnkalann yazdırmamış olnnlar tanzun olunan ademı tecavOz ve muşa- zlfo hasebıle ha1 reketebl geç~ıkştlr. Z1 ahit -. Adttm!n birısıııe babasının nsıl-
Bir dola evukatıı, aynı zamund• kdu 

1 

kk da 2;;16 sııyılı kanun bQkOmleri- vere muahede namesinin tastıkıne dair mOnzevlye mut aka r P n a • mak dığını ,sııylemlşler. Asılan bir acıaının 
banker.... ııeın avukat , he~ d b•n ·i~~ ın ;;;e ıavın edilnıe>i ıazını gelen ce- kanun \Ayıhal11rı mnzııkere vn kııbul mecburiyetinde olduğunu SOyleyi~ce, o- oğlu olmak hicabına kutıunınaınak için 
olmak için insanın artık ne ~ tl~ J uel g. rı ~. ve 2;;16 syılı kanunun edilmlşlir. kızmış, ınulorbotuna atladığı gibi, Urugu- adam demiş ki' 

ld l'rinı söy· zu lll 111 u 1 h k" · ·t b' ı· · l konuşmasını bilmesi ı;.zım ge ıo pulsu> ve ee7.asız hükOmle,inln Tunceli uy . u ttumetbıneı aı ıtr ımana gıc erek •tBabaın bir glln nasılsa bir sııııdtıl· leıneğc baret yok ! şıkaye e u unmuş ur. yanın nminc çıkmıştı. Snnılalva sallandı. 
J.<'akııt Brlyanln karşılaştığı za~a.n, Bu. ~ikt\y.et nzerine Uru.guay sahil mu· Baoamın a~ ağı kaydı, düsdO~ Düşerken 

l 
ı Ne hırı.si D • •kt d.A b • d 1 · serbestcce konuşnıuyur ar< ı. . . u" nya yenı l ısa ı ır hafız ıdaresı erlrn Gursıya IH~ıısına bir ete bttşının ueundu durun bir ._İp bogazı-

bir kelin•e Fransızca, ne de Olekı lng~- çavuoun kumandusındu altı kıılilk blı' na takıldı. Bnhıuıı böyle ntıııı .• 
lizce bilmeyordu. Bir terceman vasıtası· h d bahriye silah emluz ınufrezcsl gönder· Filhakika bal..ıusı iduııı edilmişti. Fa· 

le irade meram ediyorlardı. bı·r bu rana gı· ı·yor ınlşlir. kat oğlu de zevahiri kurtarmıştı. 
Bir gUn Briyan aral_annda esen. ~ı- O andan itibar<ın de Uruguay ile kıntılı havayı gidermek ıçln demiş kı · Arjantin hllkümeııeri 81osında yeni bir ı BEN J M G Q R ÜŞ Q"7"l 
_ Azizim Kellog sizin menıleke~te lstnnbul, 15, [Hususi] - Gazeteler,\ ihtılat baş gösterıııistir _ 

1 

· Nı 
bir insan oıdornrnrse cinttyet ~ıur, fak.at dünyanın yeni bir iktisndt huhnma doğ· Dünyamız yeni bir 1936 Nobel sulh ınukafahnı almı11 A • b } . ki 
birbuçu k milyon 1 ıısan llldQruln;se, ıs· u um ekte olduğunu iddln eden yazılar olan Arıunlın hnricı ye ııttzırı Saavedrn P 15 aş l 10 e e f 
tatiststik olu~:~r. "Tuhaf de~;1 . mı ~·az~aktadırlar. tehlike atlatmış! Lıınıas bu mesele yuzuncıen Urugutıy Kuy gez.ileri e:mttsınchı ~ııdır ve 

Kellog gulınuı demiş · 

1 

·isi nedir Amerlkada işler gnn geçtikçe daha hukOmetine karşı sert b'r lisan kullun· Gıılo mnıt!knsına da ugru.mştıın. 
- Aziz ıneslektuşım, en ~ d F B lçı lstmıhul, 15 [Husust] - Fransız gn· Y 1 ı blll . 1 . ? İkimiz seninle ııu neviden zivade bo7.ulınakt• ır. ransa ve e . nıı.ıır. emyeşı mera ar yaz mevsimi ısı:ıi::~;~~~ silebilecek kadur büyük bir kada d• tenıı alametler_ belirmektedir. zclelerl dünyanın Ramuı? isminde sersarl Her iki hUkümet arasında deniz lıu- içinde serın bir yayl• doKorunuıı ıaılı sıı . d bll"r miyiz ? A "kadn dOşen aksıyoıılur bir daha bir yıldızla çarpışmak ıehlkesl allatdıgı- dutları muayyen olıunkln beralıer, bu ronKl~rinı leö•il euıyorııu. 

ngBer. imal e ~cU~g misakı işte bu an-. k n1ı:~~nıınıaktır. fransudokl gm•ler kıı- 111 yozınışlordır. Rasathane müdOrü, bu- husnsın 9lb d• 11117.ulanan ıııuKuvcle bu- ç,ıyırlurdn kızııtenKlı ; ••tetik vn-layışt~~~~,;;ıu~tur. b~ne buhr•m bu nıemlekctinde ne bOyük nun hir hacori seıuavl olduğunu, mama- gUne katlar her nedense ıasuK edıınıış cutıu; ıuevzun ıneKlore; boğalnrn; ve du• 
e kl ğ b 

1 
d ,. . t fih serseri yıldızlarltl çarpışmak tehlike· olruadıl'rı için orla'-'ıt çıkan ıhtııMı hui· nalartt rastlayuruuK. 

l{
. 1 l( , ]un çocu U U bir sıkıntı içinde u un u6unu g()s er· . d 

6 

., l ll 310 " Ukten ktedlr Belçlknnın da buhrana doğru slnın aiıııa mevcut olduğunu ve böyle !etmek >Urureli hasıl oımuştur. Çıldır ve Goıonin bu gllzei lıuyvaa• 
R J{ ah Karolun kuç ıne • 

1 1 
, bir lelılikc halinde vaziyetin bir iki gnn Şimdi her lkı hl\Kumel meselenin lurında asil bir çenre, Katı«Uuyı ve ıunrt 

L.n omnnya r . · annesi valide snrnıaendiği an a.,ı ı) or evvelinden anlaşılabilec.....,lnl sövlemiştir., bir vncut goııe d ~rl beliren medyetlerını, • lktisııt mUtehussıslnn, Sffilhlanma "" ' dostane bir şekilde haUetlılmesi IÇln UIU• ' ' nn 6 ZCKI parılular Vdf• 

Kraliçe Mari şoyle anlutıylohr. kumıııı· n ı"şslzli•ln bir az öııünll aldığı zukere halınde bulunııınkıedırlar. Setır- nı. O tatlı •eş'lfkl 1 

i t

. amı l>l assa yarışını ı; " d" . M } k tt . 1 Ut d 1 i ~ ı ı · er arnsırcta zıp ıtyan 
- J{aroi il ız ~ . dlsl !ini ÇOk i in bu suretle bubrnnn goğus ger ığı em e e e y enı er m I em: 

1 
yen lg d p gelmekle Ve ye- kızıl renkli torubUI d 011.ılor kıvruK hU• 

da etn~egl, tahakkUmu ,e p ç otnlnnsrndndırlar. Fakat silah yarı~ı k } nı ye!~ ta ımat a maktuctır_ıtır. rekeUerııc bana eı:murı l>ırer ımınlüı:< gı-
&eve~ı, !" neş'eli sevimli bir ~ ekilde devam ettikçe, neticenin nl- spor teş i atı ŞımdılıK muvak<at bir hal çoresı bl gorllııdlller, 
\lOQ k u\"arlak yUz u, kerlik .;.oatın• çok hu ~t bir harba dnvnıımasıııdan ıla kor- - bulunıauıtur. Uruguay. Adada bulundur- Hu ha~vanlar; boy, biçim ve renk 
m \'"· Blllıa : :~rt yaıında iken sa- k arabllir bu yarış devam etmezse, yeni lstanbu!, 1" [Hususi] - Memleket duğu lşgul mnırezeslııı uç kişıyo lndı- ahenginin sanki bırer seınouıu imler. eyı ı vardı. J)a n o 

1 

da top• u • ti k k 
1 

. spor te~kılatına verılecek yeni şekli için recektir. ~lğer tururıun da Uç Arjunılıı, U•aman M1Sırın ı..pugı Apıs aKlıma 
rnyın ônUnde, muayyen zaınan ttr · nı bir iktisadi buhran pa ~a verece ·t rkı, bir proıe httzırlanınaktadır. Rııhml Apak bahrıyelisı ttdııyıı çıırncaklaruır. geldi 

lannn il ur. lıı başıtHl geçer kılıcı b ikide harpten daha kotu ruhnttlar aça· 
ı ıeıen d ediyor- e ve. Adnan bu projeyi hazırl•ınıığa memur t'ukat bu tıını h•l sulh taraltarları- llir hayvana ıupınınanm pek de 

Çeker ve sanki hepsine kum• 
8

, ·tıer caktıt. edılmişlerdır. nı endişeye düıormekten bal! kelınayor- yersiz olmayac•ğıın o"uuaıı uıu.101111. 
ıııuı gibi bir vazly?t ıa~ı~~:· ,!~~:ıer- mqş , ' insanlar zumun """"" gll•.oıe ve 
Ve neferler kendısıni o a - za , . Ş l f' iyiı·e baglunnıışıurdır. Go1e ve Çıldıı 
dl ki, hatta onun için boyuna gore K - Paris Elçıınıı o an şere ıne Fransada yeni yeni sili\h cııı'i Apı K•dar gOzel V< mevzuııuur. 
bit llnlformalttrı lıile ~aptır~ışla~~~·ur \?~ bir ZİJ1af'et verdi depoları bulunuyor Polonya Harici~te Nazırı SlhtO, yağı, pe.)'ıllri ırnyııııtgı ve eti 
rol bu Uniformnlan buyuk r d larırttı Hitler'le go" ı•u" ştu·· ile~bu na~":..mı_M ınunuıorıno ıyuı~ın azu· 

ifllhnrlu giyer ve muhayy~l or u H Paris, 14, (A. A.) - bınni.\eti umu-kumand ,·ıe vakit geçirirdı. l d Parls, 14, (A. A.) - a\'a bildiri· Berlin, 14, (A. A.) - Hı"tlor Bek nıt rnndılınunııbe fa)'Jıtlıciırhır. ~u httlde 

i 
r en b" "k ı ı · s t n miye bugün Parıs yakınında mühim bir k t b k t.ı b Hemşireleri böyle ciddi ş e yor' Türkiye uyu - e ç sı ua avaz amında Pulun anın Berlln ••liri de bu- ıynıe 'ere - ır mn 111 gı ı oıııarn ıup-

l 

1 

K ıu 0yunınnn· ve refı"k"Sl Başvekil Şotan ve refikası silfih deposu meydana çıkarılmıştır. De· 1 ndu,. h ld Y mak, bul'rlanmak !Azım uerrıı ıııı? ııoş anmadıkları için, aro bazen " . . . poda üç hruif makinıılı tüfenkle u eu a e ceryan eden nıuUlkat bir " 

6 6 

. 
dnn uzak bulundururlar ve hatla şerefine bQyO·k· bır zıyafet verml~tı, bu buçuk suat sürmiiştnr. . liclKı • bız guzterımızdekı perdeyi 
kavga bile çıkanrlardı- . 1 - zlyoletıe 11urıcıye Nazın ve relıka ı, Ma he apsız mermi bulunmuştur. ~ırtar, dulaletıen kurııılur vo duıuaıfo-
d Bir gUn Knrol, sarayın ·ıga~:~~:~e liye Nazırı ve reflk11Sl !lıe . ~ütnıı :ulkü- Kont Ciyano döndü Berutta curpışnutlat rımıza gır~n uyuşukıuKtun kendıınızi 

en, urknlanndıı arabaları ı e d" met erkAnı ve ınnmess erı ını.ır u un- Roma, 14, (A. A.) - Budapeşteden B kurtarırsak, bu Apıs başlı lııeKler bu 
olan hem5ıirelerlul durdurınuŞ ve kenilı· mü5ılardır. Zlyttfet çok samimi bir hava avdet eden Kont Clvano bu sabah Ro- erut, 14, [A. A.) - Suriye ınillt tukir bölgede bir feleıu~ııK reruıı . ı · ' · t ueğe b e • • t" ' birlik taraftarları ile Polis ar.ısında kan- t•Dıllrıer, 

1 

ı uru· 

erınden ·~rnrur resıni,, ıs eı içinde ceryan etmış ır. maya gelmiştir. lt ~mrpışmalar olmuıtur. R. FET/11 TAŞKJR 

k lkmıştır. 
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ESKİ BİR BAHRİYE • • • 
ZABiTiNiN HATIRALARI 

A E - 2 Denizaltı 
Gemisini Marmarada 

Nasıl Batırdım? 
Toplnynn: H ,\il A Dl R DÜ L GEH 

.. 

Bu harp hik(ıyesini soğuk bir kış ge- Sultanhisara da cö le bir v · · -
casi dinledim. Duvarları çıplak bir odada 1 rilmlşti. 1915 nisanınıny başınd a~fe ve- tanesidır. o ~n itilU kuvvetleri Çanakkale 
bir masanın başında sönük bir ıa.mbanın 1 gündu''zleri b'- A d ı a .beri muharcbelerıne meydan açan karaya as-

- u. ucu na o u sahllınde k ih h · ışıgında oturuyorduk. Karşımızda vak'a- zincir bozan diğer uc;aln Rumeli sahilinde ' er raç .~r~.ketlerıne başladılar. 25 
nın kahramanı sesini zaman zaman al- Doğan Arslan ve Gelibolu olan bir ımU -ı nisan 1915 gun~nün ilk saatlerinde, sa -
çaltarak, o günlerıdeki heyecanını işmi'zaz 1 senesi kontrol ediyorduk Bi b d baha karşı, Ingılizler Susla limanından 
ve hareket halinde ifade etmeğe çalışarak, 1 başka bir vazife daha verllmlşt~~ 0 ::m~~ , ve Fransızlar Seddülbahirden karaya as
komışuyordu. Bin hd.diseyle dolmuş ha- beşinci kolordu kumandanı olan le an 1 ker c;ık~:dıl~r ve .o gü~ Çanakkale top -
yatının yüzüne çizgi halinde bıraktığı Fon Sanders'in kararga.hı Gelibol d~di rakl~n uzerınde ılk mücadeleler başlarlı. 
izlere ve saçına doldurduğu aklara rağ _ Fakat general kendisini Maydost~ :uv ~ Itll~f kuvvetlerine kumanda eden 
men ruhundaki ezeli gençliği sezmemek vetıere ve harekdta daha yakın h ' tti" i ş~fler . Tilrk:erl arkadan durdurmağı dü
mümkün değildi. Yirmilik bir deUkanlı için her gün Maydosa gidi 

0 
d ı;;:e g- şunmüşlerdı. Çunun için Türk kuvvetleri-

kadar heyecanla anlatıyordu. bahları erkenden kumanda~ı ~~;ibO~ı::n nin geri ile rabıtasını kesmeği münasip 
Aradan günler geçti bu hikAye ıka - alarak Maydosa bırakıyor v .. d" 1 1 bulmuşlardı. Gelibolubolu yarım adası 

famda kafese kapanmış bir kuş gibi çır - vazifemize devam ettikten s~n~n 0~:a~ırk denizden beslendiği için Marmarayı 
pınmağa başladı. Onu kO.ğıda geçirmek knradığ ızaman tekrar Ma d ' 'd k tehlikeli bir hale koymağa asker ve mil-

i 
· - • Y osa .gı ere himmat nakli t .. 1 ti ğ ıst yordum. Buglign yazıdıgım satırlar iş- onu Gellboluya getiriyorduk Gemi . ya mı guc; eş rme e karar 

t d ı t t i · mız vermişlerdi 
e o erun ız ıraımı am n ediyorlar. her gece Gellboluda yatıyordu . Günleri - · 

Bu macerayı yazdıktan sonra ne.ş - miz muttarıt bir şekilde geçiyordu. Ben Bu maksatlarına Marmaraya denib-
retmek için vak'a kahramanından izin is- sabahtan akşama kadar kumanda köprü- altı gemileri ithal etmek suretlle ulaşa -
tedim. Bu eskl denizci bana bu müsaadeyi sü üzerinde nisan güneşinin insana reha--caklardı. 25 nisan saba.hı henüz ortaık 
bir şartla verdi : vet veren ılıklığı altında geziniyor ve elim ~ğıarmağa başlarken açık denizden bo -

- Yazılannı, dedi, şehit olmuş deniZ c!eki dürbünle t r mı :.:..t •• d 

1 

gaz methaline doğru bir deniz altı gemi -
çocuklarının ruhuna ithaf edeceksin. U sn n ere g gor dil. Bu denizaltı ge-

1 

e ra ı gv.uuyor um. l i il 1 di"i .. ül 

. Onun bu sözünü tutuyorum ve bu . zun zamndanberi meleketim olan misi Kefes önlerine kadar dalmağa lüzum 
~:a·hramnlık hikAyesini Türk sularını Ista~bula gi~ememişt~. Bazan refakat görmeden ilerledi. Bu sırada Rumeli sa -
mU-dafaa etmek lçln feda olmuş kahra - ettlğım gemı kaptanlanle uzaktan uzağa 1 hilinden atılan toplar ve pek ziyade ya
man denizcilerin yüksek hatırıalrına ithaf Istanbuldan haber almak için konuşu - kına geldiği torpil tarla.sının korkusu o-
cdiyorum. , şuyordum. Bazan <ia kumandayı ikinciye nu dalmağa icbar etti ve gözden kay'bolan 

*,.. "' bırkaarak kamaramdaki yatağıma uza - aldı. 

Umumi harp ıırın erllldiği zaman 
Sultanhisar torpitobotımun süvarisi idim. 
1914 - 1915 yıllarında Türk 'bahriyesi bil
tiln faaliyetini Karadeniz.e hasretmlşti. 
Müteaddit torpil lıatlarile geçilemez bir 
hale gelmiş olan Çanakkale boğazı, tab -
yal.ara. konulan kara toplnrlle büsbütün 
takviye edilmiş ve orada bahrl bir faali
yetıln> lnkişa"fına lüzum kalmamıştı. 

Donanmanın büyük parçnlnrı Kara
denlıde çahşmalanna devam ederken 
küçük pn.r~r da Marmara içinde istan
buldan Çaııakkaleye yapılan askeri 
tlakltyatı himaye vazifesini görüyordu. 

ö za.mıı istanouldan gönderilen as -
kerlet. mUhimmat Şirketihayriyenin kü
~iilc vapurlarına yüklet1liyor ve Maydos • 
taki lhraç iskelesine boşaltılıyordu. May
tı.osun merkezt bir vaziyette bulunması ve 
şlblcezirertln her tnrafile kolayca muva
salanın tem.hı edilmiş olması Maydosun 
lhra .çlskelesi olarak kabul edUmesinln 
başlıca se~pletindendir. 

Marmarda.kl n-a.kliyatın himaye edll
mesinin gayesi is~ o ıaman Marmara.ya 
bir dşman tahtelbahrinin girmiş olması 
ve bu iç denizde bazı vak1alara meydan 
vermesi idi. 

\Bu yüzden aMrmara bir çok kısımla-
ra ayrılmış ve her kısma bit karakol ge -
misi meur ıedllmiştl. l3u karakol gemileri 
gUndUz tayin edilen mıntaklarında -dola
~yot' ve nakliye vasıtalarını kendi 'hudut
laTı dahilnde himaye ediyorlar, ıböyle re
faık.8.t edeckleri bir gemi bulamadıkları 
iaman da t&l'ıtelbahlr a.vıa.mak 1ç1n mın~ 
L~Uılınnd& Jnlltemt4inn ~olqlJOntrıl\, 

nıyor ve saatlerimi kitap okumakla dol - sonradan neşredilen hatıralar bu ge-
duru:vordum. minin saat beş buçuk raddelerinde bütün 

25 nisan sabahı daha ortalık henüz torpil hatlarını geçerek Çanakkaleönle -
ağarmağ ab~lamıştı, berrak bir sema rl_ne ulaştığını söylerler. 
altında şarktan gittikçe açılrnaya başla - Ayni gn Çanakkale ile Mayods ara -
ynn semmn kızıllıklan suların üzerinde sında ::lolaşan Turgut zırhlısına bu deniz
ti treşiyorlardı. vakit ~k erkendi. Henilz altı gemisi taarruz etti ve bir torpil attı. 
uyu}"'.)rdum. Emirberim kapıyı vurdu. Fakat muvaffakiyetll bir netice elde e -
lt:yınan pa.cjanın gelmiş olduğunu ve gt!- cemedl. Turguda yapılan bu taarruz bo
~l~in .. harekete hazırlanmasını emretti-, ğa.z.m 0 dar 'kısmında.ki araştırmalann 
gını soyled1. sıklaştırılmasını icap ettirdi. Bütün gün 

Mutattan pek erken olan bu gelişe 
1 
a~ama kadar araştırmalar yapıldı fakat 

bir mana verememiştim. Hemen yata. - hiç bir netice alınmadı . 
ğımdan kalktım ve giyinerek kumanda (Arkası ııar) 
mevkine çıktım. 

DOÖU 
Abone tarifesi 

Seneli~l 12 
Altı aylığı : " 
UÇ aylığı 4 
Bir aylığı 1,50 

İLAN TARİFESi 

Lira 
• 
• 
• 

leymn.n Fon Sanders orada ai'ır a -
dımlarıa dola.şıyordu. Yanında erklnı 
reisi miralay KM.ım bey ve ya.veri süvar~ 
tinbaşısı İbrahim bey vardı. Sel~m ver -
dim, her Uçü de selA.mımı aldılar, ırnman
do. mevkine geçtim ve gemiye hareket 
kumandasını verdim. GeUboludan ağır a
ğır uzakl~tık. Ufuklanııt sisleri henUz 
kaybolmaış, gne~ daha tam manasile 
karşı ufuktan sıyrılmanııştı. Yolda hiç 8 nci sayıfada !anttml 25 Kuruş 
konuşmadık. leyman paşa yalnız bana. 7 • • • 7~ • . ı 6 •. •• ". 
ıngi izce: • 100 5 • • • 

- Rica ederim, nıü,mkün olduğu ka- 4 ,. • • 150 • 
dar çabuk.. demişti. a • • • 200 • 

Gemiyi son süratle sevkedlyordum. 2 ıı • • 250 • 
Bir saatıı va.rmadan Maydosa ulaştık ve ı\an,. verec~ kims:ler Ö°3öu Öaze-
ihar ve ihrllç iskelesirte yanaştık. tesi İdare Müdürlüğüne müracaat etme-

Paşa Ue refakatindekiler gemiden Udirler. Devamlı nanlar için busust 
çıktılar. Ben devazlfeme döndüm. tarıfe tatbik edllir. 

25 nisan 1915 günü Türk tarihi lçln 1 Kırmızılı ilanlarda tarife bir misli 
}li~ '-'llUt\llm1yac&~ 1'\lfÜ~ Jnltn!tJ't blf faılaşile alınır. 

w 

DOGU İFTİHAR EDEBİLİR 

Dünyada, bizde ve 
N üt~un •azalm~ı bir ~~~ ç~ü~~ mü~~~!,~ 

fel~ketin yak:ınla.cjtığını gösteren nüfus ·artımı % 32 dir. 
hassas \bir işarettir. Uzun süren harpler Yek nazarda imka.nsız gibl 
sayının azalmasında mühim rol oyaar. bu mübal~ğalı ra:kamın o/0 7 si~ 
Nitekim Balkan harbi umumı harp ve İs- bir nisbet olarak gizli nüfusu k> 
tikl!l savaşına. aralıksız giren Türk top- sek Doğu vilAyetıerindeki nütuS ~ 
luluğu milyonlarca insanı harcadı. nlsbetinin % 25 olduğunu gö~ 

BüyUk harpte bir milyon altı yüz bin göğUsleri iftiharla kabartaca.lt ~ 
zayiat verdik. Yalnız Çanak.kalede yüz bi- istatistikleri içinde birincilk şere~ 
ne yakın yurttaş kaybettik. 1 geye bağışlayacaık çok değerli bl.l' 

Uzun feUı.ket yıllarından sonra ulusal dır. 

iradeyi temsil eden cümhuriyet hükOmetl . 25 inci yıldönümüne · 25 mıııuo° 
iş başına .geçtiği vakit, koca imparator -

1 

idealile yürüyen genç Türkiyenf!l ı/ 
luktan arta kalmış 12 milyonluk bir kitleyi ıbölgesi bu sağlam nesil da.va.s118 

avucunda buldu. övünmektedir. olf 
Meşrutiyet tarihinde 45 milyonluk Ancak unutmayalım ki bil 

bir Osmanlı camiasından bahsedilirdi. f ğümüz kaiıir nisbetin bütn ~reO 
Biııden ayrılan devletlerin nüfuslarını köyünündür. 
bu miktardan indirelim, yine elimzde 20 ~ 
küsur milyonluk bir topluluk kalması lA - Dr. RÜKNEDDiN fi' 
zım gelirdi. , 

Halbuki yukarıda da yazdığımız gibi p • İ h " btf 
biz kendimize geldiğimiz zamn 762.736 ki- arıs e ususı 
lometre murabbaı içinde 12 milyon kal - ı· k b• 
mıştık. Nüfusun azaılmasında harplerin po IS ffi e te ) . .J 
te$fri büyük olmakla beraber muvakkat- p . ed,~ 
tir. Savaştan sonra gtırbüz ve sağlam bir . ariste her~esın devam ııııırtı'~ .J 
so.syete bu yarayı, kısa. bir müddet zarfın- b~r ~olls hafiye~ı mektebi açı tır'ı 
da kapayabilir. rıs cmayet EnstıtosU mUdUrO ~ 

Ve nitekim Türk inkıl;lbının 14 yılın- açılan hu mektepde, talebe ye 11" 
da sayımızı 18 mily-0.ı:ıa çıkardık. 927 yılı fiyesi olabilmek için lazımgelen 11 
umumi sayımında yarıl inkılAptan beş yıl ameli surette öğretilmektedir. : 11 
sonra nüfusumuz 13.648.370 idi. tepde hırsızların kullandıktan !ı 

935 te bu miktar 18 mHyona yaklaştı. ltmn her çeşidi, muhtelif morn!~ 
Rc.smı tsta.tistikl~!rlmiz yurdda vasatı istimal edilen kelepçeler, tebdıll ~ ~ 

nüfus artımını % 20 olarak kabul ve n1n usulları, meşhur katillerin resirnl~ 
etmektedir. mak izleri, idam edilenlerin Y • 

Dünya içindeki mevkiim1zi dah:ı iyi mektuplar ve saire ve saire, pO~ 
, tesblt edebilmek için siyası ve içtimaı ha- yesinin bilgisine yarayacak her 'f"' 
yatta bizimle devletJlel'in 929 dUnya ista - lunmaktadır. 
tistiklerine göre vazıtyetlerini tetklk ede - Mektep müdürü diyorkl: 
lim: z - Bizden ders alanların 

sivil polis olmalarına lüzum yok_.~ 
'Öltım Doğum Artma kat ameli derslerimizi takip ede~ 

% 12.6 17 .6 5.3 sızlara ve canilere karşı hini ~ Almanya 
İtalya 
İngiltere 

% 16.l 25.2 9.1 nasıl kendilerini, ailelerini ve yu 
% 13.6 16.7 3.1 müdafaa edebileceklerini öğ-rell 

Fransa 
Japonya 

Sovyet Rusya 

% 18 17.7 0.3 dir. 
% 19.8 32.7 12.9 
% 18.8 42.7 23.9 

Balkan koıuşul. ırımız 

Bulgaristan % 18 30 12.3 
Yunanistan %17 30.6 13.6 
Romanya % 21.6 .34.3 12. 

Bütün bu rakamlar gösteriyor ki 
Fransa istisna edUlrse • :ıev,1 etler az çok 
artıyorlar. 

Türk istatistl'klel'i ~ bugün ölüm ve 
artma nisbetini % 20 ol .ıırak ka.bul et -
~tir. 

Osmanlı devletinden elimize munta 
zam bir tahrir kaydı oulunmad.ığının o 
zamanki V'a.Ziyetimizi 1 yice bilemiyoruz. 

Ancak ıbildiğimlz b tr şey varsa; 

Yılda on binlerce yurttaş tabutlara 
glriyordu. çöllerde h Jç uğruna. akıtılan 

kanlar; Kafkaslarda çılgın .bir ihtirasın 
teskini için harcanr ın canlar; Galiçyada 
söz ve namus uğru n a eritilen insanlar; 
yetmiyormuş gibi lbin bir çeşit hll.stalık 

yurtta. yuva kurm a.ş :memleketi :iD.kiraz 
çukuruna götiirüy ordu. 

Başaklar be .ıd urla.fj1Dl.1Ş kuru~"l'Orla.r. 

RüzgAr bile bir 'C .ert gl b! lnllyerek ·esı:vor
du. 

t 

Eskiden polis romanların• 
sardıranlar çoktu, şimdi romsn1"' 
kenara bırakıp da bilfiil polis hafi 
ne kalkmak isteyenler çoğalırm• d 

ECLENCE 

3 

10 

KELİ:\IE Ol'UNU 

Soldan sata: A 
1 - Uzun, tartı, 2 - .A.ıı~.,ııJ ~ 

3 - Rakam, az kalmak, 4 - JJW-~ 
kıt'a, ayı yuvası, 5 - oturulan yet•~ 
G - Arkadaş, bir nevi para., '1 - 5ı f 
basa.n, bir emir, 8 - İçki, çalan ~ f 
Yılan, yunanca yaşa.sın, 10 - CI 
emir. 

InkılAp bu ~ken Te ~efill*n impa
ratıorluğun buf,'ll kötülllk:leıinin yıkın.ağa 
çabaladığı meı.nl~keti mı.ras diye bağrına 
bastı. Yukarıdan aşağıya.: <JI.,' 

Şu mü'tlh:.ı.zalardan Çlkaracağl.ImZ 1 - Doktorluk llmi, nota, 2 - ~ 
tek netice ·ı:..er halde imparııtorluğun deır- kumuş, ·bir içki, 3 - Bir hastalık. ~ 
relerinde n\lfw; artımı ntsbetinin milsbet tırtına, 4 - Ayının mekAnı, ~ 
ve lehte olmad1ğı keytJyetldir. :S - Edebiyatta bir tan, nota, 6 - ,-' 

takılır, 'l - keman çalan. EJ11l-~ 
* *. çok kullandığı bir .kelime, 8 - ve~ 

lt'ıınmaz adam, 9 - Damın Ustüııe notu bö~esinde ve :4QUhassa köylerin~ 
d6 sıhhf ~n trol eswtinrun zıatiyetine 
rağmen 4oğum yürekleJ·e serinlik ve~ecek 
kadar 'f-a.zla.dır . 

Artık köye giren yQ>a.neıyı Jt6pekler 
karşı)amayor. Kaynzj'a.n ve kayn"-Şa.n 

köy çocuklarının cıVllt.ıif sesleri st..U sell.m
lamı}")r. En son ueJ\lrWıcıla.nıuz arU'lda. 
da onlann zekf pariaY1411 gözl.erin ln se 
vimll akisleri vardır. 

QOO.uk .• çocuk .. çöifü'k.. 

10 - Aded, vazıh, alaca kar~ 
Evvelki bilmeceniO 
halledilmiş şekli 0 
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SiNEMA 
DOKTORUN MUSAHEBESI 

Hayatta ayn ayn hiç muvaffak 

1 
·ıki sinema artisti o amoyan 

Lorel ile Hardi 

Füceten ölümlerde 
dikkat edilecek noktalar 

Mesela yolda giderken birdenb~re yı kı
llveren odamın öldüğüne derhal hükm 
etmek acaba doğrumu dur? 

k b "lir Madam Hardi · kocasından ayrılabilir. 
L ) k rısını hıra a 1 

' 1nsar.lı5-ı m :iteessir eden felaketle-\ karar vermişti. Kadın ince bir muaye-
ore a d nra Hardiyi Lorelden, Loreli Hardiden rin en başında ani ölümleri saymak la. neden geçirilmiş bayılmaga ta\ıammul 

Fakat bun an so .. .. A 
k k tur zımdır, Ekseriya böyle b~r ölüme kur·/ ~deceği .~ennen sesbit e.di.lmişti. . r.-e-

ayırma ço goç · ban gidenlerin son sözlerınde veya rnn lıyat o gun saat onda ıdı. Fakculcem 
. Hardi lal içinde taliini deneınege g.idi~orsun? " Allo, Lorel ! ,, hareketlerinde bu anı felaketin sebeple· / bir defa doktoru ameliyat yapmaktan 

. Stan Lorel zaif, Olıver . Fakat Şar'ı Bu sözlen dın!eme- HaJ Rok 1920 senesinde Külver rini ararız. menetmişti ve ameliyat ertesi güne te-
•se şişm n ! . . hi uy- misti, din!e·nemekte de ~e kad::r haklı Siti de yeni stütyolar açmıştı. Bura- Ani ölüwler ekseri büyük heye- hi dildi. O g~in saat ondörtte hasta 

Böyle vücutları birbırlerın~enı olan olduğunu zam arı gösterdı · da Makscne1in küçük komedileri çcv- can/arada vesile verirler. Geçenlerde birdenbire ölliverdi. Eğer doktor amcli-
?1ayıpda buna ragmen k~fala:ı Kisutla Şar!o tiyatr.'.>yu bır:kın~a .~arnolriliyordu. bir Fransız Mahkemesinde miihiın bir yatı yapmış olsaydı b'.J öliimün sebebi 
ınsaıılar çoktur. Mesela D? n ~ komp:ınyasırıın de yıldızı sonnuştu. Şar- Lor iden ba5ka türlü istifade et- davaya şahadet etmek üzre gf'lıniş olan onun omuzlarına yiiklenıniş olacaktı. 
Sans P k. unutur · .. ı·· ·· lan Stanley ne kadar · d" ·· d" k .. ·· ·· b" d · k · · ı· · k 1 ' y· D · · ı· b' d h'I' 0 ansayı ım dar hayat- lonnn ro unu a . . ' . meyı uşJnen ıre ·tor onu re,ısor yap- ır a anı yt•ının etme ıçm t' ını ·,\ cır- ıne ... ısım ı ır a ı ıye mu-

Lorcl zaif olduğu ~~ eddit bir uğraş~a. yene O"l ın gıbı b'!::ere :mıorJ~. tı. O zamanlar b~lirsiz bir c.rtist olan dıgı sırada cansız olarak yere düşm 'iş· tehassısı hastasının midesini yikaınak 
da da bedbin, korkak~ ;urr kendi. Kompanya c'ajıldı' Stanley de Oliver Hc:rdi')e rol verdi. Hardi be- tür. Mahkeme bırbirine girmi~. Dinle- için hazırlanıyordu. Elinde b:.iyük bir 
a?a'lldır. Hlrdi ise 

1~ .1~~. ve MoLikholden moıikhole ~olaşarak Şar- ı raber çevirecek! ri bir filimde "Kcr- yiciler arasında bağıranlar, k.:çışanlar tüp vardı. Bu sırada hasta birdc:ıbire 
sındAn enin gör'in n bırısı . .'r~tları bir-1 Jodan öırendiklerini taklıt etmek sure- konç bir herif,, Roliinü oynayaca~tı. olmuştur. Yine geçenlerde Pariste meç- kan kusmağa başladi ve öldü. Sonra-

Demek ki bunlarınk vu~t rleri de tile hayatını kaz mm lğa blşladı. 1 Fılimin çevrilıne~inc başlanacağı hul asker aL idesinin önünde yapılan dan yapılan tetkikler bu hastada bir 
birine oymadığı kacar ar~ere Hardi 1917 yılı~da. l.:ir ak~am, Lo!a.n : sırada bir gün telefonun zili çaldı. Re- resmi bir m~rasimcle bir dakika süktit damar hastalığının me ıcut bulundugu-
oymayor. Öyle 0'111aklabe~~. 'ek ma-I celesin k'..içük bır tıyatr.os mda ve~dığ 1 jisör te'.cfo'la gitti. Bir ses di yorduki: edilmiş ve bu esnada bir askerin bir- nu gösterdi. 
Lorel'siz, Lorel de ~ard~ 51~i~er. E - temsilden sonra makra;.larını temızl~r- - Allo, LoreJ, ben Hardil henüz den bire yere düşdüğii görülmüştiir. ya- Menne;itten muzdarip bir ufak ço
nasız kalacaklarını ~11.ml t~un!arı ta -1 ken birisi locesine gırJı ·. ~ıs.~ boyıu' size kendini tanıtmak ş"refine nail pılan otopside adamın bir kalp sekte- cugu tedavi~ etmekte olan bir doktor 
ğcr tesadüf güniin bır;~1d~ her ikisi delsi~irli ve .beınb!!.aı di~l~r.ı~ı go,:,terer.'!k değilim. Fakat b!ccriksizli~iııı yii~ii?- sinden vefat ettiği aııİa-iiılı~.ıı.~tı. _ .. .. hastaya bclgeıni?inden bir şırınga yap-
nıştırnıamış olsaydı: J de birer ar· 1mıtemadıyen gole 1 bırısı · den p<:.rmağımı yakdım, Onun ıçın Bununla beraber anı oluınler,butun ınaga karar. verır. Babası bur:un tehli. 
ı:skisi gibi onbeşinc·;ar~e.c~akal Ame· - _Hello ... Stan · · · Be-ni t nı- filimi çevire~i~.cc~~im. insanlar için ~ilimler iç'.nde en giiz~I, ~eli old~ğunu söyleyerek n~~m olmak 
test olarak kalacak b' b' !erine oymı • ınadın mı ? Lorel d ş ındı.ı: en ~ayan tercıh olanı dıye kabul cdıl- ıstcr, bır doktor daha getırılir, 0 da 
rikan Stüdyoları hu ır ırketirip ha.ı - B:.ı gelen eski Tiyatro arkada~ı - Bu çocıuc adam olacak! mi~tir. Çünkü uzu ı bir izdirap verme· ayni fikirde bulunur. Babada şırıngnya 
Yan iki vücud~ ~~~~~:abuldular. Şaplen idi. Şarlo Key~t~n koın_rany~ - V c cevap \'erdi: den h~yat yii~ün "i insanın nrtından riza gösteri~'. şır~nga kaynatılır ve dok-
kalar yaratn~ak ) birkaç sene evvel sında ko':nik {ilimler ıçıı anğa.e edıl- - Pc;rm;ığımzm }anışına bende alan bır sebeptır. lorlarda.n bırı eşıge dogru yürür. Ço-

Umumı.ha~p~en bir adamın ida - miş buluniyordu, ko:aklaştılar. Şarlo sizin kadar müteesirim. Bu yanıktan Doktorlar ekseriya böyle vakalara cuga eJıni uzattığı zaman onun artık 
Fred Ko~mo 15~.ın Te pi lngilterede şe: dediki: ., ötürj sür'atle ş::a)ap olmanızı ve pek ı mudahala etmek zaruretinde kalırlar, bir cesetten başka bir şey olmadıf;1m resinde~• kome 

1 ~tdürmedik seyircı _ Gör:iyorsunya dostum, eğer 1 yakın bir 7.<:.nınnda görü~mcıııizi te- B;ızan kct'i tesc;.düflerc Doktorun bir anlar. Ufak bir tehir olmasaydı çocu-
hir şchır dodlaşıByorh:ık tıyatrm.u bilhas- . asıhatlarını dinle~eyınişim, ha· menni ederim. Şimdilik yeriniz.:! bir, şırınga yaptığı, hastayı bayılttığı sıra- gun ölüm sebebi suçsuz doktorlara 

kmıyor u. u . d b' scnın n k d 'k ·.ı • 1 d h d 1 k 'k' . "ki t'I . l k &tll 'k h ld b'ır gece,, ismın e ır 1 olacakınış Ti}·atroyu bı • baş asını tc uı euecPğıın. ar a a ıs o ur, ozaman va anın ı ıncı yu e ı ınış o aca tı. 
"Mozı o c . ..1 ınıız yaman · .. .. .. . . . . H .. •" . ·ı diyordi kı, halkı go - kt St"t •oya ge"'tİm. Sen tiyatroda Goruluyorya, Hardı Lorelın ıda- kt rbanıda hıç kabahatı olmayan bu ayat hep tesaduflerle doludur .. 

komcdı temsı e b l ra ım, u ) ~ D E . . d k d . . 
k\ t it yordu. Piyes de aş ro u ·ı desin bakalım! Pek 0 kadar par- r~sinde filim çevirmeği izzeti nehinc oktardur. vımız en çı ıyor aırenızc gidiyor ... 

mekten > 
1 1 

1 Ş l ne a em · · · F k b k" ··k f D k 1 b" 1 f d"fl B d b" k' · b')' . d biliyormısınız. ap en, I k .. · um Sende niçin Sinemaya yedırcmenııştı. a at u ·uçu · tele on o tor arın oy e ena tesa u er sunuz. u sıra a ır ıreınıt ı ınmeyen 
kını oynayol r u, t <::u bizim bildiğimiz a I ~ormıy~r · muhaveresin;n samimimiyetı üzerine den bir mı:ciz~ olarak kurtuldukları sebepler dolayisile yerinde kaymakta-
şarlı şaplcn e\ e ' "" ge mıyorsun ' . . b' k k 1 d E b" d 

.k ş Iul b k d H k'katen ar· tekrar ~Jjcyoya gelmıştı. ır aç va ayı anlata un: ır. ger geveze ır ostunuza raslar-
m hur komı ar Stanley aşını aşı ı. a ı . d b' k d .. l 1 k k' . k f eş Ş I bazan tyatroya geç .1 • • • k d' · d daha iyi Lorel şı.şman arkada~ına baktı, Doktor M ... adın a ır a ın mu- sanız ne a :ı .. yo sa ıremrt a amzı 

Fakat arı d.. kadaşı ı erısını en ısın en h d h k k . "d b' d kt 
. .. .. .. telaşe düşürür u. .. .. .. G d 1 R"ÜÇ olmasın baktı: t: assısı operatör bir hastane e as- ıraca ve sızı. e a ırete gön erece ir, 

gelir ve dıre~~~~u~~. gor~luştu. dd'~; et 
0 
;a Mı.zik Holi - Sana bir şey söyfeyeyimmi? talardan bir kadını ameliyat etmeğe Harici görünüşünde hiç bir fevkalade-

Fred Korno duşun u.Ş l hiç gelmiye- dedı. tere u le me en . d . dedi vallahi biz ikimiz tam biçilmiş lik göstermeyen bir hasta şırınga yap-
B" giin bu ar ı b kdı ve Şar onun sayesın e sınama ' . k . . d k 

k - .;~ iz de geri kalacak· O - :;3girdi ve ilk oyunlarında muvaffak kaftanız: sen şişd":11n:. ~.!n ~Ayıfl sı.retle birbirlerine tesadüf etmesi, si· ~.1;.~a ~çı~ ; toruna .~eJdiği zaman 
ce , teınsı ım Y d d h" Olıver Har ı duşundu: nemada arasıra görülen . I d o uvermıştır. ır operator saatmın aza-arız? ldu Şarlonun a yar ımı ve ıma- .. 1 l d .J• mucıze er en 'k . kal .... 
zaman ne yap l b' 'ht"ımale karşı 0 

· k . I · t. - Sahı oy e e;ıı. bı.rı'r.ı' nıeydaıla g ·tı· d' cı gerı ması yuzunden bir ameli-. .. böy e ır ı · ile artı sınemaya yer eşmış ı. • • . c r ı. . . 

k 
. ~~re~tor,t ya koymak için Şar- yFeskıat kendisine ancak k·iç'.ik küçük Bır lŞ nasıl başlar? Bir gün her ikisi birlikte drektör tyat zbuemanındda ··1yc~ış~.memış ve hasfa 

cndısını sıgor a b" .. ~ a 01. A d' . d h H I R k' . . am sıra a o muştur 
d Ynı kıratta ır '-'"i il e iyorlardı ıver ar ı yem cstuna aya- a o u zıyaret ettıler: B d h · 

lıy 1 boy a • a A .. ro er v r · 1 H k '- h ·ı · 8. . . . . azan a asta/arın dikkatsizJikl · 
e ayn k a}•ırlı olan rtur S ler geçti. tını an attı. u u ... ta sı etnıış, avı.;- - ız ıkımız bırleştik· dediler, b"I .. l'kl . bö' I .. .. en 

arad aslen Lan a ş ene k 1 k L 1 k d' b ·k· . . . ' ·• ı gısız ı en y e olumlere sebep ve -1
• • • • ini buldu. 1926 da Stanley bir kızla evlen- at o aca mış. orc avu at nam1e ı- u teşrı ı nıesaıye ıtımat ediniz. Gö- k ed' D V . . . . r 

Stanley isınınde bırıs k ld ğı ve Direk- ,. Loi Lorel isminde bir kız... Evlen· nin Tenur sesinede dikkat etmişti. receksiniz, hemde neler görccel:siniz. me t ırt. dışçı k ··· ye 6d5klı.k ?ır ıhtıy~r 
Art k Şarh geç a ı aı. . . A k 1 d 1 b 1 b" d d"I C . P muracaa e ere ağzın a ı bır kaç ko-ı bakdığı za- d'kl ri zaman kızlar ko:alarının ısım- vu at oma an evve, era Jerce ır c ı er. eyınıs arrot'u de rejisör k"" k l . .. . . 

t" d b abı saatına . ı e H lb ı . s· f"l' . . .. . ı 1 1 k . d'I b. l'k un çı arı masını ısteyor. mevzu ıbtalı or e asa ı as I olmaz dıye I . · alırlar de~ilmi? a uı<ı ıtan· ı ım çevırmenın munasıp o up o maya· o ara· ıstc ı er, ır ı ·te ilk filmi çe- h' l • k lb" . 
1 S 1 ne o ur ne erını O d d"' .. d··ı M" . 1 d . d'kl . . . l ıs yapı masını a ının saglam oldu-rnan ar, tan ey kl d' l , karısının ismini aldı. zaman an c ğını u~un u er. unasıp o acağın a vır ı ·en zaman, partıyı kazanmışlar· ğ d .

1 
d" A . 

geyinip hazırlanır, be derKı. komedi be) 'de adı Setan Rorel, dir. karar verdiler. işte bu iki adamın bu dı. f uk~u al 1 ave ~ 1

1
yor. melıyat muvaf-

1910 tında Fre arno k. erı a ıyet e netıce enıyor. Yakadan iki 
k yı Amerikaya turneye çı . gün sonra hasta doktorunu ziyarete gel-
tnomğpankyası d" Şarhnın bir 'gülgesı miş ve: 

a a arar ver ı. A ikaya K lb 
ol k Art" Stanley de mer - a İm çok rahatsızdı. Doktor 

ara ur b' 'b I h' 
getti . . zen- ır ı ta ısse ınuracaat etmemi yasak 

O tarihde her iki Aktur dr etıni.;ti. Fakat ben bunu sizden gizledim 

gin c!eğilciler. 
1 

d üç misli 
Y 1 c:~ l Stan ey en . . 

a mz ~ur ı . . hatı ıçın 
fazla kazanırdı. Amerıka sıyka şlardı 
k h lı cı mı • 
e rlerinin ağzını ay ~ çiyor-

hatta bazı vemeklerden de vadz ge. kara 
1 J .k. ~a a ı 
ardı. Stanley yukarı ·ı 0 . kızarir-
Pİşirir. Şarlı de ev sahibi etın diye 
k doymasın ' en ç.ıka•dığı kokuyu . alardı. 
Od k .. .. de n1andolın ç 

a apısının oaun - - eles -
ası Los ene - ~ 

K rno komp:ıny k. Sinemanın 
den geçiyordu. O zaman ıMak Senet, 
1anınmı · insanlarından ola: -

1
• d -s .. ~ 

ıı b • h ku a e .. ıvıo el Narman ş:ırlımn _ ar~--ş~I da 
k . .1 ve ar o 
abıliyetine dikkat ettı er . d s· "' . . ~ın e ın~ 

ışte bu suretle onl, rın saye.. . .J .. ı, .. 
l ıse c,. ..... .. 

ınaye girmiş oldu · St ... n eeky d" b ıl -
"h • - a ı 1 tıyath idi. Arkad, cını P , ·0 -
d " . b"r sanate ı 

t
.u u Sin( ma gibi ) e ·1 • 

1 ehe çalışı • 
tsap etm k \. ı vaz geçırm 5 

Yordu 
. c di)•ordJ, 5en 
- Sineınaye geyın . . r· t-b· · f tısın ıya llım lnıpuın zun baş ar ıs · 

ro · . . · b"r yerdir. Ne· senm ıçm daha cmın 1 h• ._ 
t~ ·n ı · · 'kpı m"Ç -e ırıde j .. j bir s"n at ·nrı. , 

Amerikan filim semasında birinci derecede par/ayrın yıldızlardan 
Cinper Rocers'in m' .,ik hol nurr1ralarmdan bir . 

c!emi~tir. 

Uigcr taraftan manevi tesirler al· 
tında da ani ölümlerin vakı olduiYlı va-

:, 

rit hatırdır. Bazi kimseler dı.şardan ya-
pılan telkinlerin çok tesirinde ka
lırlar. Marsily<idaki bir hastanede on 
yaşlarında bir çocuga pansuman yapan 
genç doktoriar tuhaf bir vaka ile kar
şıla~!.ııştır. Çocuk acıya tahaınıııiil ede .. 
mecHği için bayıltılmasını si)yleıniştir, 
Fakat doktor çocuga bayıltıcı bir ilaç 
veımeyi munasip bulmaq1ış yalnız bir 
kaıJı bezi islatarak çocuğun bumuna 
ıtutınuşlardır. Çocuk derhal bayılmıştır. 

Ani ölüm vakalannda çok ihtiyat
kar bulunmak lazımdır. Birdenbire kim· 
.eyi zan altında bulundurmamak eyi tet
kikler neticesinde kat'ı hukınii vermek 
icap eder. Çünk~ insan ımıkanızması 
fevkalade karı,ıktır. Bu k msıklık yüzün
den birdenbire durınasıda daima hatıra 
gelebilir. 

• • • 
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· llitiyar kontes bi-i- kelime. ile bile cevap vermedi. 
Hevmann ka~ktl dişlerin.i gıcırdatarak Uğursuz 
karı bak ben seni şimdi nasıl söyletirim diye 

bağırdı ve cebinden bir tabanca çı~ardı. 
Pencere önünde çalı~maktan vaz 1 "Bugün .... !efirinm evir.de balo var. kikaları rnyıyorc'u. Sac..t tam on birc'e bir ge elik t kkesi}le ka'dı. Bu b< :; im: 

1 
nesine yarayac&k? onla birer se!ih-

g ip genç zo.biti kendinden soğu~mak Kontes craya davet'.i. Orada saat Hermann merdiven.eri çıkıyor, rnhk uy JUn ~. i en kostüm içinc'.e c'al a az Babasından ka'anlan md afaza etnıe' 
ve takiplerinden kurtulmak _·mcktub'..l- ikiye kadar kalacağız. Beni ~u srretle kapı~ını açıyor ve b;ı s ırada pek ziya- korkt nç bir h l , 11 ı t ı . sini bilmeyen ~efa!et i ince ölecektir' 

geriye göndernek- kendi~ine sert görmeniz mümkün olacaktır .. Kcntes de aydınlık .olan vestil:ola giriyordı , , Bir çok i' ti~ r'ar ?i~~ Ko~.f e • Ben dürii.st bir adanımı. Paraııııı 
e soğuk bir ~ekildc cevap vermek..- evden çıkar çıkır.a?: ~aat on bıre doğru uc saadet ıçerde kapıcı yoktu. Sık re t ~ ku U71 ktan mmtarıpc ı. ~oyu.- kıyn:etini blirim. Kartlar:nız beııiıtl 

Neye karc:.r vermeli. Ne bir dostu, ne- büt' n ad<>mlc:r uzakla~ırlcr. Yalnız \e sert c:.c!Jmlarla bir an içinde · rr.er- dukta l u nr ko't ğur u ı:cncercn.n için büyiik bir ehemmiyeti haiz olıı' 
<le danışacak bir kim~esi vc.rJ1ı; ı'. iha- Vistibolda bir ?dacı kalı~. Oda otur- divrni ~ıktı ve yukarı_ ~~t~ va~ı. c-

1 

bilirler ... Hcıyci. 
yet cevap vcrmege karar \erai. duğu yerde daıına uyuk.ar. Sao.t on rad~ hır lambanın onWlc e bır uşak 1 itreyerek, Ko:ltesin cevap .~:ı~ 

Masasının önüne otl.ruu b r kağıt biri ça1ar çalmaz içeri !?İrin ve çabu- e~ki bir koltuğa oturmuş uyuklayordu. I mesi ümidi'.e dur2u. Kontes bir "' 
ve bir kalem aldı uzun uzun düşündü. cak merdiven1eri çıkın .. Eğer yo~rnda ~erme.on oru~ önünden çabtıkca geç- me söylemiyordu. . 
Bir çok defalar mektLba başladı, son- birisir.e teşadüf edersenız konte~m ev- tı. Krşısındakı ışıhız yemek odasına \ Hcrmann diz çökf.i: 
ra kağıdı parçalayıp .attı. Kağıt ba- de olup olmadığını rnrun size yoktur. \e oracan rnlona caldı. Merciven b~- - Eger kalbiniz aşki, onun tııt' 
zan çok kcru oluycr, bazen istedik- diyecekluc' ir. O zaman geri c'önmek şındaki ışık ilerlemesine yari!ım edı- lı heyecanlarını taddıysa ve yeni dot 
·ıerini iyice ifade e<lemiyor.lu. nihayet icap edı:r. Fakat yt karıda kirr seye yordu. Nihayet y&tak od asma . geldi. muş bir çocuğun ilk feryatlarına ~-
büyük bir nkıntı ile l:::eğendiAi bir kaç tesadüf etn.cyeceğiniz çok muhtemel- Ôstünde e~ki resimler duan bır rna- iüm~ediniz, irsani bir his ile kalbİll'' 
~tır yazmağa muvaffak oldu. dir. Kontesin oda hizmetcileri hep bir sanın üz~irinc:!e altın bir ~ba ~an~- , zin çarptığını sez2iniz!:e size bir kocll' 

"Zanriediyorumki diyorcu, tema- arada ve uzak bir odadadırlc.r. Yu- y?rdu. Uzerine Çin ipeklılerı gerılm.~5 nın, bir a~ikin, bir annenin sevgisi v~ 
yülleriniz çapkın bir adamın arzuları- karıya çıkınca sola sapın doğru, cıvarın keuarına yaldızlı koltukl~r t.- c'.ünyada mevc~t bütün mukaddes şe~, 
dır. Beni iyi düşünülmemiş bir hare- konte~.i~. yatak oda~ına .. g~.:inceye ka- zerle~i. ya.sd~klaı:la d~ld!!rulmuş dıvan-

1 

leri anarak yalvarıyorJm. ricamı re. 
, ket. t:ırzile sıkıntıya sokacağınızı un- dar yurumek. Oraca buyuk par ava- Jar dızılmıştı. Gırer gımıez Vurıne Leb- etmeyiniz. Sırrınızı 'bana söyJeyioıt. 

mıyorum. Tahmin edcbilirsinizki mü- nanın ı rkasında iki kapı göreceksiniz. run tarafından yapılm·ş iki büy~k tab- ı 1e var bu sır büyük bir günaha 111' 

nasebetinıiz bu suretle başlayamaz. Sağ taraftaki karanlık bir odc;ya açı- lu göze çarpıyordu. Bir danesı ~ır~ ı!i~iktir. Onu söylerseniz ebedi saade: 
Mektubunurn geriye gönceriyorum. Ve lır. Sol taraftaki bir koridorun kapı- İ y2şlarmda iri yarı açık yeşil elbıselı tinizi mi gaib edersiniz?. Düşünüoktl 
beni ihtiyat~ızhjıma tee;süf edebile- sıd r. O koridorun dibindeki merdiven göhi.'n le bir pılc.~ t~ş.ıyan bir adamı oayli ihtiyarsın!?: yaşayacağınız günle, 
·--'- bı'r hale getr'rmemenizi temenni sızı benim odama çıkarır.,, canlandır yordu. lkıncısı kartal burunlu u çok azılffıjtır. Ben bütün günahları· 
ııa:K nermann daima d1şinü ... ordu •·-" 
~i onun. saçları iyice potralanm: ş ve şakakları _, .u~ı boynuma almcığa ve a1lahm ""' ~ 

y Ertesi g:.in Hermannı gör:ir gör- üzerine to?lanmiş kulağına bir gül t~- önüne yer!eştirdi ve hizmetci!erinin çc- şısına onlar için yalınızca eevab ve 
" b Jet al · k 1 ç ve şık bir kadının resmı- k · meg~ e hazırım. Sırrınızı bana söyleyirı· 'lnez işini ıra ı s ona geç.tı ve pen- 1 mış gen ilrr.esıne müsaade etti. Büti.in muııı- 1 

1 d . u 
1 k"' d ' k )ininden ya Oüşününkü bir adamın bahtı"yarlıg~ ı e cereyı açarak genç ıabitin görüp a a- ' 1• ı.ert. oşe eLsa sı por~e - lan sündürdülcr. .l\luk. des resimlerin 

~ağı ümidile mektubu ~okağa fırlattı. pılmış ber1eler, her şekilce vazolc.r, önunde yanan lambanın iıigile aydıri- .erinizin arasındadır. Değil yalnız 1Jt'!1 
l k b L t i ti yelpazeler ve ıakat benim çocuklarım, turtınlartrJI Fılhak"ika Harmenn atı an me tu u eroz saa arı, ~eı:e er, latı) ordu. Kor.tes, ) or~U ıl iudak'arı 

:derhal aldı ve oku:nak, için bir şeker- , geçen asrın kadınlaın kullavması için sarkmış yavaş yavaş sağa sola salla- ~izi bir evliya gibi fakdis edecekler ., 
ci ı dük.anına daldı. Onda ümidini kı- icat €ttiği bin oyunc.c.k duruyordu. nıyorc!u. Soluk gözlerinde u 'ak bit ihtiyar Kontes bir kelime ile bı 
)l"!Cfl.k hiç bir şey bulmamıştı. B:.ı aşk ~~·" Hermann dzk Lir c'fmir l<aryolay_ı tetckkür aı&meti yoktu. Ünün b~'yl ıe cevap verm .. ci. 
macera~ının başlanğıcından hayli mem-. ~ ~ rnklayan pr.ravananın arkasına ~cçtı. ~allanc\~ırıı göre:ıler kendi irc..de~ih Hermanri ka lkdı dişlerini gıcırdıı' 
ııJn bir halde evine döndü. · Crada iki kapıyı görde. Sağaakı ka- ce.?, il giz~ i bir makinenin tesiri!e sd· tarak · 

Bir kaç gün sonra genç bir ka-l rar.lık oc'aya so!dc.ki kcric'ora açılıyor- !andığı ziha.bına kapJırlc. rc ı. · - Uğurs .ız karı bak ben seıı' 
dın bit moda mağ< z::ı.sı tarafından. gel- ... du. Soldakini açtı koric' on n dibincle Birccn bire bir ölti siım sı halin· şimdi nasıl söyletirim diye . bağırdı. 

,miş Madmazel Lisabata İvanovayı ara- Nedimenin odasır a çıkan merdive:ıi deği~tirci. Dodak!an titremderini ke~ _ Ve cebindm tir tabanca çıkard~ 
yordu. Li~abeta ı bu kadını tohaf bir kördü. Soura ~u ~apıyı kapattı Ye ka- tiler, f,Özleri canland ı lar. Ko!1tesin Tabanc<iyı ge ren Kontes ikidn': 

kl k 1 d F k t k l - ranlık odaya gırdı bir heyecan alameti göstera' ı'. Başı 11 
m ra a arşı a ı. a a şaş ın ıgı · önüne bir yc.. bancı \ıkıvermi~ti. 
kendisine uUttılan kağıdı açmakla büs- Zaman gayet ağır geçiycrc'u BJ Hermann il~ .kuv\ etli .rnfündı elleri !: İlahı k~~ 

·bütün arttı. Hennannın yazı5ını tanı· Evin içince büyiık bir sessizlik vardı. yava? sesl-e f< kat f e' in.e!ni p<k dısıncen uzc.kla~tırmak ütermiş gı"' 
·1 ' s 1 d k' ·k· · j - . , • tt b · d b' · 'o~ mışlı. l ...,.a?n a ı. saat en_ ı ıyı \U.rGuJve ses- hv\etli telaffuz ederek ı . erıye tz .ı ı ve ır en ıre gerıyec. · 

_ Aldam~on.un~z. madmazel bu j sızlık ye?ı~en yerıre geldı. 1 ; crmann Korkmayınız rnude: m c'.iyordn Hn- r ı devrildi ve hareketsiz kaldı. 
ıeklu!l bana aıt değıldır. ayakda ıçınde ateş olmayan bır rnba- ma!1n. Allah ~şkına korkrr.ay : nız 'size cı İhtiyarın elini tutarak eJi 

Kurnaz bir bakışla ya dayanm·ş duruyordu. Sakinc'i. Kal· . fak bir fe lalık yapırn.k istemi;crum - Çoc·1klt. ktan va~ g eçin d , 
- Afedersiniz dedi terıi kad11 uadıJıazel !~ı·sabet,ı 1· bi çekilmesi mümkün olmayan büt:·n B., k' · , 1 .. ,.. .. .. . . Lier.11an. Size son defa söylcyorun1. 69 

ıvıı _ ııanova ı a ıs sızc.en ut.unum ıs ' ı;orum. yıı 
:zahmet olmazsa bir oku;ıt:verin. tehlikeleri kc.r., ılamağa hazırlanmış bir İhtiyar kadın ona 5öy:ec' i 'deri;ı i 1a üç kartı s€.iyliyecekmisiniz ... 

Usa.beta kağıda şöy 'e bir göz Hn.nann randc' u saat.nı pw uya acıam gibi ınuntaı:am zaba1arla ç: r- anl..m ycrmrş gibi s:ikutla bak ı o ·du \et ya hayır. 
attı Hermann bir randevo i ~teyordu. } atın ş bir kaplan gibi titreyerek bek- pıyordu. E\ vela saatın biri çaldığır. ı, Onu sağır zannetti ve ko'a,J ı .; e

6
i· Konte :; cevap v<:rm~di. Herı119'1 

- Mümkün d(~ il! diye bağırdı. leycrdu. Saat ondan beri kontesin h:.- sonra ikiyi vurduğunu işitti. Uzaktrn lerek ayni ke'ime!eri t ekr. r:adı. Kor:- ) zaman ihtiyc: r kadının ölm'..i~ oJdıı' 
1 ste} in cür~tkar!ığı ve kendisi '1e varış pısı ön:inde _n~bet. bekleycrdu. Hava bi~ , araba tı~ı~d~sı du du~ Her_ şey~ tes sükUtunu m'.lhafarnya dtvam edi· '!' nun farkıua \'ardı. 
tarz ı onu şaş rtmı~tı. Bu mektup ha- gayet fena ıdı. Şıddetli bir ruz gar ra1mea kalbınının çarptıgını hıssettı. yordu. 1 V 

na ait deJi!dir. e >iyor, kar iri parçalar halinde düş'i- Araba çabucak yaklaı.tı, ve dur~u. 1 - Hermann b :.it:.in saadetimi ~ize Lisabeta l vanova odaEında sı~ 
Ve o;ıu parça parça etti yordu. Hava gazı lamb1Iaı rnlu bir Büyük patırdı. Merdivenden koşan hız- ,hiç, bir şeye mal olmadrn temin e ~< tındaki ba!o elbise~"ile oturuyor ~ .• 
- Madamki bu me'dup sana ait ışıkla }aniyorlardı, rnkaklar bomboş- metciler, karışık sesler,. her . t.araf.ta ı- bilininiz diye devam etti. B. na üç derin bir düşünceye dalını:? görii~ıı. 

<legildi, onu niçin yırttını7. ınadm37el? du, arada sırada bir araba geçiyor ve yanan ışıklar üç oda ~ız~etçıs~ bır- katı söyliyebi!irsiniz. yordu. Eve döni.ince oda hizmetçiSI~ 
dedi terzi. Onu ait olduğu şahsa gön- giç kalmış birisine rastlamak ümidile 1 den yatak odasına gırdıler. Nıhayet Hermann rnstu. Kont 0 s kene' isin· -;cy,mmak için kimseye ihtiyacı olf11' 

dermek lazımdı. arabacı kırbacını şaklatıyordt•. Kontes canlı bir mumya gibi gözwktü den ne istendiğini anlamı~tı. şiiphesiı Jığını söyliyerek ravmıştı. Ve od~sı~ 
- Allahım dedi Lisabeta afedirı Sırtında in~e bir caket olmasına ve kendini bir koltuğa attı. belki bir cevap ara) orcu. ::>rada hcrmanı bulacağını ümit ted~ 

bana bir daha mektüp getirmeyi11 ve rağmen Hermann ne ruzgarı, nede k<..- Herm~nn bir aralıktan gözetleyordu. . - Bu bir şakaydı dedi... Ye- titreye titreye çıkmışdı. İJk na.tar>;' 
onlan bana gönderene gönderme usu- n hisse::liyordu. Nihayet kontesin ara- Lisabetayı çok yakından geçerken min ediycrumki lu ~akayr'ı. Harmanı odasında göremeyince go,o; 
Jundan kızarması lazııngeldij-ini söy- ba~ı göz:iktü. fki iri uşak kollarından gördü .merdivenden gelen acel~ ~dım!a- - Hayır madam ciye hiddetle 11e!eriue mani 0 1, n tesadüfe teşe~, 
leyin. ., . . tuttukları kontesi kaldırıp arabaya rmın sesini eşitti kalbinin .derın~ıklerı~- cevap verdi Hermann ... Kazandırdığı- etmişti. Tuva!etini c!eği ;tirme}İ dil, 

Fakat Hermann tu_tt~gu ~~ı ya- oturth:lar. Biraz sonra ~isabeta fırtır.- de azaba benzer bir şey hıssettı ve bır l nız Çaplitzki hatırlarmısı 1l7... şünmeden dalğın otur.nuşV,1. Kaf S~I 
:nm bırakan adam de~ıldı. Lısahet_a da ufak bir manto ba~ında çiçekler- az sonra bu geçti. S _nki kalbi taştan Kontes şa~umış gör:.indü. Bir sa· fan daha çok kısa bir zaman ~~1, 
her gün bir sureti~ e.Iıne varan hır den yapılmış bir taç bir ~uş hafifliği- gibidi. niye yüzünün çızgileri büyük bir he- başlamış ola"l ve pek çok ilerieınıŞ ~ 
mektup alıyordu. Şımdı gelenler artık le arabaya giriyordu. Kaj'Jı kapandı Kontes bir aynanın önünde soyun- yecana kapıldığını göste!'di'er. Fakat lun~~ macarası~ı dJşünüyürdu. Ge iW 
Almanca ter~ümeler değildi Hermann ve araba yumuşacık kar :ı üzerinde mağa başladı. Başından güllerle süs- biraz sonra garıp bir hareketsizlik al· ?:abıtı penceresınden göreli daha j( 
büyük ihtirasın tesiri altında yazıyor- sessiz ilerledi. Kapıcı rnkak kapısını lü şapkasını, bembeyaz ve dibinden dılar. hafta olmamıştı. Buna rağmen. ~ 
<lu ve ifades~ tamamile ·şıh~ i ic'i. Li· kıpadı. Birinci katın pencerelerinde kesilmı~ saçları i.zerinden prokasım çı- Hermann bana kazanacak üç birlerine m~ktup yazmışlar \e bır!'". 
sabeta bu ~ıt~~t seline dayanamadı. ışiklar söndü, evin için! s~kUt hakim J k~r~rla~. -~oplu iğneler e~ra~ın~ yağm_u~ kartı scy'eyemezmisiniz? ~e birleşmeği tasavvur etmişlerdi·.~ 
Mektuplan ıyı bır surette karşıfamağa oldu. Hermann sokakda Eıııne boyum• 

1
-rıhı dogulıyordu. San gumuşlu entarısı Kontes susuyordu. o devam etti. ı çok mektuplarını almış fakat bir l'V:, 

başladı ve biraz sonr enlara cevapda doh~ıyordu. Bir aralık bir fenara yak· şişgin ayaklarına doğru kaydı Hermanr - Bu sırrı niçin saklayorsunuzr n~sini işitmemişti. Sesinin tunlJllıl t:ıı, 
verdi. Her gün. cevaplan daha U2Un laştı ve saatına baktıı. On bire yirmi istemeye istemeye bu gece tuvaletinin tonınlannız için mi? onlar kafi de· e bilmiyordu. Garip değilmi bu ~ 
"~ daha tatlı bır e:fa afıyordt·. Ni~a-ı var. F enara yasfanmış, gözleri saata bütün teferruatına şahit oldu. Nihayet recede zengindirler. Paranın kıymetini na kadar ondan bahsedildiğini 
et ona pencereden şu mektubu attı dikilmiş sabırsızldda geriye lcalan da· kontes sırtında bir pcnivar ve başında bilmeyorlar. Sizin üç kartınız onların işitmemişti. Devamı ""' 
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. hur Doğunun en şirin 
Elmalurıle meş G" "şhane 11111 J 

'lıiltiyet merkezlerincl..:n 

Torulda 
bir numune köyü 
Sekenesini taşci ustaları 
teşkil eden bu köyün 
yepyeni evleri var 

Zermut köyü 934 yılında Kayma

kam Bay lh:m'.l olJ-un zamanında nü

mun:: köyli yapılmış m:ıarifin pilanınn 
uyg:.ın ve gayet olgu 1 bide o'rnl bi· 
nası yaptırılmıştır. 20J t:.vli ve toplu 

olan bu k5yjn seken:si taşcı ustası
dır. Bilfiil çalışdıkJarından yapılan bi· 
na sair binalardan üsttin olmuştur. 
Zemrut ustaları yurdun her tarafında 
binlerce eser yaptıkları ve her taraf· 
ta bilindikleri içb eyi ş3hret kazan
mışlardır. 

imar işleri • • - B ı d esı az Bu köyde okuma çağında 150 

Ardahan e e ıy ? çocuk ~a~dır. Okul 3 sınıflı tek öğ-
.etmen.ıdır. 14 yıldır hiç degişmeyen 

Zamanda neler yaptı . muhtarı::ı gi..izel idaresi sayesinde ınet-

-__._ --= 

Doğunun en ziyade mamur olmağa namzet 'lıi/tiyet merkezlerinden 
Van 

Van gölü kıyılonnda 

E~ciş ve cıvarını 
size tanıtayım rukeJen satun aldıkları arazilerle kö· 

yün sınırlan genişletilmiş, yüzden :zi· 

k k mhğa devr y_de okur yazar genç usta yetiştiril- • 
Belediye işlerinin aym~ a d. . miştir. Kasabaya iki saat yakındaki Türkiyenin en yüksek irtifadaki 

1 
• ··sbet ne1ıceler ver 1 köylerine giden yolun ağzında Har9it k K .. 1 r· b . d d edi me~ı mu ırmağı üzerinde yapacakları köprJ için aza ve oy e 1 u cıvar a ır 

"h' • merkezi va-ziyeti ve yol uğraiı bulun- z:ım::ın gözlemektelerdir. Köyl...ri.ıe ya-
Ardahan Belediyesi 1340 tarı dm d x. ndan büyüklerimizin gelüp geçe- pılan ,okul ve verilen şereften Bay lh- Aziz okuyucularım ~anmasınlar ki 'Ogarsa, Tepesidelik dağları vardır ki 

· · 935 yılına ka ar Uı.U b d (\' ··ı··) - t "h" · b 1 <le teşekkül etmıştır. . . ( l 2) cekleri bek mühtenıel bulunduğu ela göz san Olgu la sonsuz minnet ve ş;.ikran- ura a ango u nun an ım yazaca- un ar kazanın dag, tepe, boyut) nok-
hayali bütçelerle (lO) b.m hral ve ve önüne alınarak burılann istirahatlerinin !arını sonmakta daima, Lndisini rın· gım. Çiinkü buna l:em (doğu) muzun tası, bel, bogaz, geçit gi~i tabii ve y.ük-
b" r kadar bütçesı yapı mış . d . . h 1 ktal d sahifeleri v~ hem de burada bulundu- k k 
ın ıraya _ ah kkukat ve tah· temini maksadı le e pro;esı •zır anmış m& ar ır. k"k ""dd . . sc no talarını ve avanzını teşkil eder ... 

t hm'nlerc gore t a . l · · t il guın (4) aylık tet ı mu ctı yetışmez 
a 1 

) bin (5\ bin lirayı teca· bir otelı . de yapı ması ıçın eme er T orııl halkı } utda faideJi olgun o.!!. k - "hl . . (V ler. 
silitı (4 ve 'J OO) • l k t ·c uunu yazaca muvcrrı er ıçın aıı 
~ etmemiştır. 935 yılında (64 açtırılmış v,; lazı.mg_e en 1 ere kesdı e idar .. cilerine tazim ve şühanl..rmı son- gölü) nün suyu kadar mebzul mürekkep Kazanın eski bir nahiyesi olan ve: 

b'" ·a (4) bin lira ihzar ve ikmal edılmış bu unma ta ır, . · · d "k halen B'tl' .,.. · · Ahl lira ile yapılan utçesı e 
937 

l b'"t . · (6) ı mağı kendilerine borç bilirler. Va"\ gülünün genışlığı ka ar tetkı ve 1 ıs vı ayetınm at kazasına 
tahsilatla kapatılmış bulunuyordu. 92~ ?~ suretlek d ~11 .. ~. 1çe~ıntı.~ ayı tetebbü gerektir. Ben burada yalnız merbut olan Adilcevaz nahiyesi ile Er-

. · l"" · · tihap edı- ıçınde bu a ar ış goru muş ur. . . 
yılında beledıye reıs ıgıne m K~ . m'safir gözüle bir nazar atfedecek cıç arasında kı Arın gölü ile Vana 3() 

d. · · b y azım ı k "d · d k · imiş olan Bele ıye reısı.. a Kaymakam ı ı aresın e ço ~sas ve bütün bu havaliyi bir sinemıa şeridi kılometre mesafede Ercck gölü var-
buhran senelerine tesaduf eden (7) sel • Jı bir hızla yürüyen ve hemd~ butçe ed}lmiştir. Ve çok'u~unuc'a değerli ya- .b. k k .1 . . bu ., t lar üze· dır ki Ercek civar nd d . ı·ı· · da Be e· . d" I ·ı · d"v · 1 · c ) .1 _, b"ld" .1 . . gı ı gezere arı erımı _a ır ı a ır. neye yakın reıs ı ığı zamanın . vaziyeti uze tı mış ve ı~er ış erme e zı arı e ~e ı ırı mıştı. . · . 

1 
~ • • 

d. (10) kargir dükkan ve hır ha- Kaymakamliğın verdiği önem sayesin- B"lh Ard B • d" . . K rın'.:le ku~ bakışı bır do a~tıracagım. Kaza ıçmde Deliçay, Örene çaya: 
ıyeye d" • . . _ . d" . ı assa an c.e ıyesımn ay· c:·md· & .. b" ]"k .. ı· . ld ,.. . . • . 

pan binası yapmış ve bele ıye me~ de belediye ışlerı umıt e ılmıyecek makamlık uhdesine verildiği günden· "ı ı ı cışı ır ı te gore ım. o ugu gıbı Zılan deresı mevcuttW'.. Be& 
danını kurmuştur ve yine meml_eketın şekilde ilerlemiştir. bcnı görülmeyen bir adım ta i.lerleyen 1 Er~iş şimalen Patr.os, garben Ah- avarızı tabiiyeden dağların etcldcr~ 

h malıyeden b"" "k' · · ' J Şarka M d" K 1 d · ihtiyacı olan Harap amamı . Ardahana gelen uyu erımız ve Belediye işlerinden maada bu } ıl için- at n ura ıye aza arı ve ccnu- e kı münhal arazı eskiden betakJık ha-
satın alarak hayli para sarfed.ılme~ bilhassa Üçüncü Umumi Mü~ettim_iz v~ de de eski çjirük ~ekilsiz çirkin dük- bende Van gölü ile çevrilmiş çok eyı linde ve sıtma kaynağı idi. Bu .. n bu-
suretile tamir ettirmiş ve (14) ıs~an f[bayımızcada yakinen beledıye ışlerı kanların m 'ihendislikten maili inhidam bir kazad.r. ralarda bataklık yokt En k··~ 
dart Radyü lambasile de kasa ayı görülmüş ve belkede bu kadar bütçe raporu alıııarak (25) kac'ar dükkan Tabii clunımun da şu suretle ler bile otl k. ur. l o uk yer-

i kt ve bu su- d",:, b 1 d"yelere nisbe- h" I · k 1 k 1 • d ıc- a ıye ve çayır o ara yay-
tenvir ettirmiş bu unma a .... d ile çalışan ı0er . e e_ ı 53 ıp erme yı tın ara yn erın e ye- mal kabildir ki kaza içinde m""st k J 1 k h r d k JI ı k 1 · 
retl bel d' e işleri bu zatın gunun e tende yüksek takdırlerıde kazanılmış- niden b·J mikdar kar gir dükkAnlar . . u a_ : ve a ... a ın e u ,anıma tadır. lçenın en 

e e ıy b l du Bu K esaslı bır dağ yok ıse de Van vılaye- muhım ovalar Erci ş h" d"b" z k k te kk" ··z tutmuş u unuyor · t r yaptırılmıştır. asabanın bu suretle · ş, e ır ı ı, c ze • ra ıye yu 1 . ı ' . . d·~ k 1 d "h . ı .,, 
zat Ardahanın ası~ yerlisi. 0 ~ay: Bu yazda belediy~m!zi teftiş ~~en güzelliği de temin edilmiş bulu:ımak- yetın.:n ıger ·aı:a arın~ a 1 ~ıva ccıen "-0capınar ~valarıd~r: Erciş _kazasının 
yüksek tahsil görmuş ~erı Tu~k . Ü üncü Umumi Ml.fettışlık Başmuşa- tadır. 1 Alasuohan, çoh dagları kollarından etrafı ve bılhassa Zılan dercsınin şima· 
rindcndir Eski senelerae beledı~eyı .ç. tarafından da yapı'an iş!er takdir olan Sögütlii, Gürgürh~ba, Meydan, li şarkısı bir çok yaylalarla bezenmı~--
k . kezi bılen vırı r 
endilerine bir semıaye mer r b tır. 
Ardahanın cahil şahislannd_an . ~ ~~~ 
reisliktc çoklayarak ve kendıl~rı yı34 
belediyeyi elde etmek maksadıle ? 

l gan· Yılı intihabatında yaptık arı proı~a 
da dolayisilc Bay Kazim ı Belcdıyedcn 

d B kil İsmet 
ayrılmıştı. 935 yılın a a~ve . 

'
• •• • 1 • de buradakı 
ııonünün DJğuyu gczış erın 

b k B 1 d" e kanununun 
ozukluğu görcre c e ıy .. 

vermiş olduğu hak ve salahiyete gore 

B H ' t" Vekile kaelediye reisliğinin ey e ı . . 
. I .. a verılmesı 

rarılc kaza kaymakam ıgm 
.. . k .d esinde olan uzerıne kaymakamlı • ı ar 
bu belediye 936 yılında bütçesi (lO) 
bin liraya çıkarılm1şbr. Belediyede!:,- ı 
ni bir faaliyet başlayarak belediye ~ 

l d··kk" ~e bir 
Yı içinde (5) kargir u an 
b I b·ıJ suret· anka binası yaptın mıs ve • . 
ı b "d sh varıdat e elediyeye yenı en e.sa . 
l ak ·car temm 0 arak bin liraya y ın 1 • 

d·ı b""t ide (11665) e ı miş olup 937 yılı u çes 1 
ı· I içindede 
ıraya çıkarılmış ve bu y,ı "k" b 1 
Onnarı idar~sile (527) metre mı ~ 
kerestelik mukavelesi yapılmış ıVe .u , 
k ödenmış 
erestenin bedeli temameo 

t' . k t. ,. 'mül>rem 
ır. Belediyece .mertlle e ,ın . . 
ihtiyacı olalı. 'ıiıÖde'frl lıtr J{ur~ ~~e ıkı 
• > \' ı; , ~J bv• hane yap-

ev ve oır dtikkaiı ve ır g3fı , ': 111 • 

t 1 . e kazanın 
ın mış bUiunuycir. Ve yın 

, .... ~ . ,,. 

' . ~. ,, I 

. ı ·Doğunun en Şirin 'Ve' hı'rçın nehirlerinden · Coru 'ı 

Türkiycnin en yüksek kaza mer

kezi olan l:faşkalc nin :Kakımı 2480 ve 

.:)liphan dağının en mürtefi noktası 4434 
metre ise de Van göhiıuin sa thinden 

ılibaren 250~ metre bir irtifa göster

mektedir. Van gölünün rakımı 2000 e 

yakındır. Hiilasa bu yayla ve dağların 
rakımı 2000-2500 arasındadır. Başlıca 
yayJalau pani Çimen köy, Meydan, G~ 
lizar, Kara bay, Çekehler, Şehitler, Sa.. 
ganlı, Çakıllı, Halef köy, Ogarsa yay• 
!alandır. 

İlçe iklım noktasından V c:n iklt

mine tabi isede kış umumiyet itibuile 

V.anda buradan daha erken başlar ve 

daha hafif geçer. Erciş te ise Vandan 
daha sonra gelir ve takat daha •IZUft 

sürer. Erciş kazası bu iı .. wa1ide (Deniz) 
tabir edilen Van gölünün şima Ji şclrki 
hududunda ve müsellesi bir lföy teşkil 
eden bölgede olmasından topografik 
durumundan kışın şark ve garp, yazın 
.gündüzleri ıcenup, geceleri' şimal ruz-

, ~ffarına. maruz lbulunmaicfaaır. Erc'iş-
. 

1 

iP.nYbundan sonraki ~ıcttlplafıttlda a. 
·ıııt ı.ıı ~ bıtlaicGectfiıD.I • .• ; 1 ',,,~. t" . 

Faik Talu 
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=======:=:================================== 16 ikinci Kanun 1938 -:;:::;.--====:::::::::::=========================-==================== o o c u 
UZAK ŞARK HADİSELERİ KADIN KlSA, KISA 
Çin suları da mu 

bir kors kad r 

• 
ış Yirmi beş -yaşına geldim Osmanlı tarihinde kanlı, 

Evlenemedim 
_ 25 yaşma geldim. Evleneme- f • • aka ar 

dim. Çirkin olmak bwnim kabahatım- ecı . ve acaı p v 
Lay Şo San ismindeki bu kadının 
Bütün gemilerini nihayet bir Japon 

filosu yakıp batırdı 

mı? y tirabbi nİ!(İ:ı b~.ıd ~ diğerleri gibi 
/ 

. 
1
. h d' /erifl 

Bu kısa yazılar en büyük ve en e ıemnuyel z a ıse . 
mes'ut o1aınıyor:.ım. k l b · h "l A 1dıT· Bu s· tırları okuyııculanmızdan, im- teferruatı atzlmış, ovı. bıraO ı mış, ır~;. . rı asags ariP 

h B kt b n Oku_ı;ucu bu satırlar içznde sman. ı tarı unm en ıa~ını gizleye ir ayanın me u u • _ 
ve en feci vakalaı mı bulacaktır. d.:n cıkarıvor. ın. 

1 
İşt ~ civanın.: Kuyucu Murat paşa yine bir kat- - Biz onu şehitlik rütbesine k~: 
- Aziz~m. ş·;mı rntınaki, canı- Jiame nezaret ettiği günlerden vuşturduk. Böyle fani dünyanın ı:':ı' 

Çinin imal sahilierirde vazife ha-' hi Maru isminde bir tek vapur taar- mm sıkıntısı ım hakkak yL;z'ine de aks birinde bir sipahi yanında küçük bir metlerinden kurtardık. Bizim yüziiıJlll 
!inde bl'lunan Jabon fifo:--· T"ll'n bir kff- ruzlarına uQ-ramıstı. ec1cr. Ve seni etrafa çirkin gösterdiği çocuk gördü. Yanına çağırdı: den cennete girdi!!. 
mı. Hong Kong ile sahil arasındaki ..... Altın' kiilçplpr ve r~lkm cok lıo- gibi, alemide sa a fena gö.Jtcrir. - Sen nerecensin, celalinin ara-
.sulardan yav<ış yavaş cen ba c'oQ-nı cuna g-i<4Pn İpekli kcıın:>dar ve ~~;!!:' Bilmez; 1isinki, kendini, mes'ut olma· n·c•.sı·I du··ş~ll'in? dedi. 

·r • S j T . ı h. k l sına -inerken, uzaktan bazı ~emı erın an ta~ıv~n nşrı 17 vapı·r ::ır•m ıc :ıcı:- yacak oibi 1ah·kki etmek, nıes'Lt oma- Ço(uk doğruyu söyledi. 
CJ,,nizde korsan yatağı olmakli\ ""lzruf m:ık isternivorlaclı. µ"ı·ıron v;:ınurunıı mak irin birinci . ebcptir. b b b . 

- Açlık yüzünden a am em Bi.,::ıs kö1fe7İne do~nı pur.n ye'ken git- iki- •rrf' 
1?r 11

? i'p ·ı · r'r '- 'r' JY1" 1<rr'• ite om n i-';in taliine kii~eceğine 
· ı - alt:p eşkıyaya katıldı. boğazımız tok-i!m( kf e oldl'klarını Q"Örmii:"tÜ. ~ı·nrirv İ~n•İrc'rki 1rrri İ7 v:ııwrıı naza'ar:rı kendi iizerine çevir. Muvaf- b 

d b L _ı k lug"' una yanlarında giderdik. Ba am O ·sıralar<'a Honsr Koıı~ a atı- rnl-i1c!en rn rnil kac':>r :>rw1;ırra nr- fak olanı;y ş•nın !:ebepleriııi daha iyi d ded 
ı-ılan bazı balıkçı gemileri yiizünc:len fn- <:?nlc>rı" el;ııe rli;~m;i<"tii l.;ıvrlııtl?r sröver gcriirsün. şeştar (altı telli bir saz) Ç.~lda~ 1 i: 

k t 1 '- '- h. J • k , . Murat pa"a acı acı gul u. ~il tere ile nıeEele cı mı~. protos o ar 1 +evp cwmca, ı<"<ıptaPJ V<"' 7? ıt Prı v:> 8- Kcrdin taliini beğenmes.ren dışar- .,, I 1 
· Jd ... · · J ı _ı ı B 1 ı-.· 1 c-l ·k· · · - Hay demek şeştar ça up ce a birbirini t2kip etmış o UQ'U ıçın, . a- cıcu ar. es ~?a rnrırrı 7;- ıt "r en ı ı~ını dan \.iç meded umma ... Şikayet edece- ı . . d. 

kd ·· d""' ·· ·· h ı· "]_ı .. d··1 ,. b 0 tJ f' J ı · ·· ' ?' lılen çoşdururdu ha? .. de ı. pon filosu u7a a gN u9u şup e ı. o nır un. nı_p-er 7? ı n re ıs er nı m11
- ğine etrafına neş'e saöcet seınpatı rnç. ~ ... . . 

gemilere ilk önce ates açmaktan çekin- c1afaaya kalkmea 'aprrcla buJuran bir fn '·iın<lit!en hayeı ta g-ülk'J s~rası ge!ince ha- . Sonr.a cell~tlara çocugun katlım 
rnişdi. YaJnız silah kaçakçı1ığı yap- giliz mühendisini önlerirr'e siprr duta- yatta sana rrülsün. ışaret ettı. Celladlar: .. .. . 
tıklan ıannedilen bu gemil~re. durma- r~k bi.r giin ateş etmeye başladıI~r: Za-ı .:"> *** . Bu sabı. m~sumu nasıl oldurehm. 

1an için i.şaretle emir vermıştı. bıflerın aıkzc'a~Iarını,uımamakıçınst-

1 
dıye ayak d~red.ıler .~u-~at .. paşa . 

Yelkenli 2'emiler kurtulmak ıçın lah kullar2may<caklarmı tatmin edi- - _Ye~ıçe~ıler .. oldu.r~unl dedı fa. 
hiç bir iimitleri olmadığını bildikleri yorlardı. Fakat mühendis bir kurşunla I kat yenıçerılerc.e yuzlerını buruşdurdu 
halde, "Dtır!" emrini dinlemepiler. Ve ydıkfılddı .v

1 
eb~lud~uretle korsanların taarruzu l lar. 

sahile doğm sür'atle yollarına devam e e ı e ı ı. Yalınız korsanlar, o sı- - Biz cellatmıyız? cellatlar bile 
ettiler. B~ndan başkada Japon toplan- rada kamaralcm_ ateşlemişlerdi. Lakin merhamete geldi dediler. 
na karşı silahla ve mitraliyozla mu. i~in~i ~aptan geminin istikametini de- Paşa iç oğlanlarının da bu vazi-
\:ebelcye hazırlandılar. gıştırdı. Korsanlar ateşle duman arasın- feyi redettiğini görünce sırtından kür. 

Mücadele başladı. iki gayrı müsa- da ka!ır.ca, ta.arruzd~n. vaz g-eçdiler, fa- künü attı ~e çocuğu sürükleyerek bir 
'Vİ kuvvetin çarpışmasından beklenen kat g ı~nken~ e geı:nının radyo memu- hendek kenarına getirdi ve zavallı-

. . ·ı 1 rnnu oldurmuşlerdı. nın in < e l o~ r t ı u b:.iküp boğdu., hen-netıce hasıl oldu. Y elkenh gemı er a ev- <:: 

... 
* * 

Yine bu seneler içinde Nesuh k~: 
şa, İstanbul sokaklarında ·3 !· 

b. 1 k.. w • k ki do na~an ın erce opegı ayı · ara .. , 
d ·· k"'d k ' k" u .. rrı1ii? urmu~, us ·u ara, ac,ı O)e s 

tür. 
h' Tarihler bu hadiseyi garaip a 

valde:ı sayıyorlar. 

* * * . 
1614 de Padişah genç Osman 5j. 

fere gidecekti. Gider aya~ 50ı 
tanatı saglama daulamak istedı. . 

" . . i ııı 
karde~i şahzade Mehmedın .katlı ~i· 
Roınili kadi asken Keınaleddın efen 

den fetva aldı. 
.. e' 

Cellatlar, şahzadc Mehme::lin uz 
rine atıldıkları zaman, zavallı genÇ 
ancak şöyle bağırabildi: 

- Osman Allahdan dilerinıkj 
ömri.i devletin b~rbat o~sun. Beni ha' 

h d. 5eıı' yatımdan nasıl ma rum e ıyorsan 
de hayatından öyle mahrum ol! .. 

* * * eJi 
Bir yıl sonra genç Osman Y 

0
• 

.. d t f 1 kadar dal- .... on sene!erc'e vaziyet o kadar va- dege attı. ıler ıçın e son ay a arına h' b. . , . 
ı d k b 1 b CT'ttı· ım ır .şekıl a . mı~tı kı Avrupa mem-ga arın arasın a ay o u 6ı . ) . • v 

B ·ı p ·f'k k 0 unun eketlerıne mensup vapurlar Hongkoug-

kulede cübbeci ba~ı ile kaled r e * der ugv rusu isimli iki haydudun c ııı *. IJ 
u gemı er, ası ı u yan s 

,._ · ·· · d · d' k d em den hareket eden vapurlar, kersanlar vu garıp goşesın e .şım ıye a ar • 
1• d' t d"f d'I k ı bı·r aleyhinde teşkil edilmiş olan cemiyete 'Sa ıne na ır e~a u e ı en an ı 

•- t · ·ıe dı· mensup musallah efrattan on, on iki KOrrnn çe esme mcnscp gemı r . 
gişiyi beraber almağa mecbur oluyor

Romanlarda olduğu gibi !ardı. Kcrsanların umnmi karargahi Çin 
Yirminci asırda ha!a böyle kor- . topraklarında bulnnduğu için bunları 

:sanların gemileri durdl rarak rnydtkla- takıb ve tenkil etmtk çok güç olu
,. qa ve rnyn'ağa cesaret gcsterdiklni yordu. Kanton hükumeti bile erazinin 
ne akıl erdirmek biraz müşküldür. Bu kötülüğü yüzünden bLn!arın üzerine 
konanlar, yakaladıkları gemileri soy- tenkil kuvvetleri gönderemiyordu. jl: 
makJa da kalmayorlar, içindeki adam· Kcrsanlann içinde Lirnng isminde 
Jr.rı öldürüycrlar, çok zengince bir Ar~en lcpen vardı. cenlılınen bir korsan 
, olcuyu bulLrlarrn, fidyci necat i~terr.ek varmış. Bu korkunç ad< ı ı aynı zamanda · 
icin alı.:p götürü) orlaıdı. da fakirlerin en büyük hamisi imiş. 

Ogün Japon filosum n batırdığı Fakat Lc:yşosan Ü. ıindeki korsan Okzijenli su 
rremiler, elli senedenberi, 0 havaliyi kadının macarası hepi~inden daha mu- Okıi;enenin ev eczane.;i .. de yeri 
ve Yangeç nenrinin ağzını kasıp kavuran him~ir. büyük o!duJU kadar, kadın tuvalitinde-
bir korrnn çetesine ait gemilerdi. Bu Tam bir aile de yeri b:iyüktiir. Mesela kızların, ka-

1607 de bütün osmanlı ölke· can verdi ve kulağı .kesilerek macıöıt' 
d ld Mustafanın anası valıdc sultana g sinde içki içilmesi mene i i. . . 

Devrin şairleri bu yasak için şu bey- derıldı. 
* * * ti düzdüler.: 

Kalbı aşk 

Bivefalar 

1789 da Üçüncü Selim kadınla~r 
a~ık renk f araca geymelerıll' 

zinet ta~;malarını, sokaklarda el111;~ 
ve pırlanta ile dok.şmalarını men e pimaneyi 

,/.,. ve şu hatti humayonu çıkardı: 

gibi viran ettiler mey
haneyi 

ahdine dündürdüler 

ı K d l rşı ve pazarltır' adrazam Nesuh paşa, sudan bir 1 - a ın arın ça ıiP S bahane ile nişancı Hızır efendi· da açık renk . far~~aladrlad ge ve 
.. ·· k d edebsizlik ( 1 ) ettıklerını uy um yi anadoluya surmuş, sonra ar asın an k fat3' 

adam göndererek katlettirmişti. gördüm brn:'.an scnra açı~· ~~n. cel'• 
Bazı musahipler başaya Hızır efen ca, fazla açık yaka. gey ırı mııye tef" 

d . · h' ti · · d.'kdu"klerı' za- her kes ı rzı ve edcbıle gezeceK, _r mm ızme ennı sayıp u . d b · lb·selc;> 
man, Nesnh başa pervasızca şu ceva-ı zilere da~i .b:.ı çe~ıt e e sız e 1 

b d . dikmemden tenbıh olunsun!. 
ı ver ı: 

yelkenliler ~imdiye kadar irili ufaklı Çince hakiki bir filoya kumanda dınların güzelliklerine tok•.macak dere- Sinema artislerini Kepekli saçlar ·~İ 
az ve: purmu rnyiuiar, az gemi mi ba- eden bu korEan kadının ismini bilmeyen cede yüzlerde husule gcleı "ayvatuyu,, d k • t 1 Saçlarımızın sıhhati ve güıe11!2'e 

B k d tabir ettiğimiz halleri giderme!~ içiu sız ırma ıs eyen er d hhatıfl "tırdılar? yoktur. u a ın mitraliyozlarla mü- ekseriyetle bütün vücü ün sı .• 
K üçi."k!ercen sarfır azar ellerine cehhez on beş gemi ile vq::.ur avına çık· o~z.ij~nli rn ile bir kaç kerre yikamak ~ollivodda tanınmış si~e~a a~- bağlıdır. Vücüdü af ıyette olan bir l,ıfll 

<lüşen büyi:k hacimde ı vaptrlan makta ıdi n.eşhur bir Krosanın kızı olan kafıdır. tistlerınden para sızdırmak ıçın bır senin saçlarıda sağlam ve güzeld1:; 

gözden &eçirelim. 1933 c'e Danimar- La}Şornn gıriştigi bir çok mubarebeler-ı Elbi~enizde, kostomlarını~~a hasıl çok kimse!erin müracaat etmedikleri Dökülmez, kırılmaz, saçkıran olınaı 
ka bar.dıralı Gustaf Dic'erihrn i~min- ce krndüini gcstermiş ve babasmdan olan kah\e, çay, şarap lekelerını çıka~- çareler kalmayor. Bu defada Klodet parlak düzgün durur. f'I 

de bir vapt ru B2ng~ ok'a giderken, fazla şöhrc:t kazanmışdı. mak içinde ilk önce okzi:enli su ile eyı- Ko!bert, c on Krav fort, Kaol Lom· Bazi kimseler vardır ki vücutla 
yoldan çevirmişlerdi. V2pl rda 149 Babc:sır.dan kendisine altı yelken- ce isl~tınız. Sonra üstüne bir az sulu' bar gibi tanınmış artistleri tehdit eden sıhhatte, neşeleri yerinde olmakla j 
yolcu varc'ı. VG.pt nn !ÜH risi Nil~eni, Ji i'e bir çek sıJah kalmı~tı. Korsan amonyak sürünüz· Biraz rnnrada bol ~i~ çet.~~~n izini. meydana çıkarmak raber bütün dikkat ve itinalarına r\ 
.c>Idürd üler ve bütün yolcuk rı rnyduk- kadın gemilerinin miktaıııı artırmış ve su ile yıkayınız. ıçın, ?u~un Hollıvod zabıtası harekete men y' ine saçları kepek!enir, dökiJ.·l~e' 

H h · b' · · · b" k geçmıştır d rv dan rnnra vapuru kendi haline_terkettiler mitraliyoıJar tec!aik etmişti. Larosan er angı ır yermızı, OCf 'aı · . olmak parlak ve güzel görünmez. Bu tak 1 ,.; 
· ~ · b · · k .. ı· Bu çete maksadına naıl rv Bir kaç ay sor:ra Parasel ıı min kırk ya~larında bır hc'ındır. Bir defa ve saıre ısırırrn gaz ezını 0 zııeıı 1 j. . . . .. hatayı bizzat rnçların köklerinde 3 

de bJ·r ' a_ıanın cı·v: rında "''orv"'ç ban· 1 • t. F k t · •· d It su ile islatıp üstüne ko)'nnuz Bir müd- ıçın dahıyane bır m.ule muracaat et- l d c _ ı\ ... ev enmış ı. a c: ızcıv<icm an a ı ay · · . . . . ma ı ır. 
111 ... 1. l P . k 1 f ·ı· 1 k k 1 d 1 det bırakınız Agv rı sızı ve cişğınlig"' in mıştır. Bu çete efradı, sınema artıst- Kepeklı" saçlar bı"r çok ı·nsanlaf ıı wra 1 romınant vapurunu ya a c.mış· sonra ngı ız er occ:sını ya a a ı <:.r ve • ' ~ ' l . ~ kl d k l f k' k "' 

lardı Bu vapurdada kırk dckuz yolcu adılar. Kadının muhtelif kor~anların to· önünü almış olt rrnnuz. Fil dişi, gemik erme guya uza ar a a mış a ır a · başında l:ulunur. Bunlar ekseriya sık ı~e· 
d O b k ·· h.. , L d b' k ki d h "syayı temı.zlemekı 'çı'nd . okzı· - re; baları namına mektuplar yazıyorlar . lt d k il k1'2 ,. var ı. n eş orsan goveneye ucum ı urrun an ır ço çocu arı \ar ır ve asır', - . 

1 
d ~ampovan namı a ın a 

1
u anma .. f"' 

b . K d. · y · · ı· k · ve p'1ra ıstıycr ar ı. l .. ettiler. Papur za ıtanını öldürdüler ve en mne elic:ht oforak telakki ettig' i ıen ı rn ço ışe yarar. K l L b . pekten kurtulacaklarını zanneder er. ~ıı· 
.. .. aro om are amcasının ımza Il ,... 

,gemiye de ateş verdiler, Bütün kama- en kuçuklerini rnn c'crece :eHr.ektedir. .
1 

b' t I f l . t. Amca~ı bu kaf ne kader fazla şampuvan ku a1l 
· · · d D k Meyv 1 keleri sı e ır e gra ge mış ır. • 

1 ralar yağma edildıkten so&lra, cıvar a o uz yaşında olan bu çocuğun şimdi- a e t 
1 

fi 
1 

b .. d 
1 

a a is lar pek ernsli bir fayda gfüme"': er .. e 
'L ki Ik ı·ı . d- d··ı d k. . . ·1 h k il d ~ .. I k Elb. 1 ·ı 1 k ' e gra a acc e eş yuz o ar p r - D .. ) k ı · e1ırs ve eyen .ye en_ı enne on u e_.r. en_ ço ıyı sı .. a .. u :-n ıg ı ~o.yenme_- . ısemiz meyva su arı e c eıe· te) ordu. Telgraf da şu cümlede vardı: uğrusunu soy eme· <.z.ın ~g el'' 

Aynı senenın sonlarına dogru Fran t~dır. Anası ytikluce bır gı mının geçdı- nınce canımız ~ıkılır. Fc kat bu lekele- "Eger isttdiğim parayı gönder- arada sırada yapılanşarr puvanın kep rıi 
~ız bandıralı Kumandan Hanrı vapu- ğıni haber alupda ) ola çıktığı ıaman ri çıkarmak için kolay bir urnl 'ardır. mezsen, akraban c.çlıkc:'an ölürken, ka- leri gidermek için fayda5 ı varsa da 3Y v 
TU Haygongdan gelirken, ko~sanlann bazen oğ lunuda yanına alm?ktadır. Bir miktc:r bcraks alır.ız, biraz rn ile zancını naHI sefil:ane israf ettiğini il- zamanda iyi bir lüsyon ile her gün.~~ 
eline dü~müştü. K.or!.anlar papura gir- Feıkat bir kadının ba~·Jarma geçmiş bt nu ~ 2mur haline getiriniz. Yt mı-şc:k alcrr:e ilan edece~ im. ,, köklerini ve başın derisini uğmak, fırı 

111 <l~~er. v.e ~n beş bin dolar 
1 
~ara i!.e olmasını çekeme)en ~rkek'eıc'e v2rdır.Jbir lez paç<:smı be~ .altı d~fa katla- Klodet . ~olb~~ de b~ tertip .s i~on ~apmak ve bu snretle saçlcı'. 

<:lort Çınlı yolcuyu bcraber.erınde go- Bunlar kadının rnn c eıec e hfls oldt:- ~ y<: n k, a\'t< um::rnn ıçme ~ı~ acc k ka- m(ktt plc:r a. digını soyleyor. Kuya mtk· ı koklerıne kuvvet vermek icap eder. 
türdüler ğunu soylemektcdir:u. Fi~erıkferi k- da hçük bir yastık h.lir.e g(tiriniz. tublar rnr.esinin annesi ile yahut baba- ~ 

Bir sere ev\ el de ayni ;-ekilde rnrruf etmek için, yel al< dığı Çinli esir- Yaprığınız l amu u '.ekrnin Cslüne ı ko- sının babasının babası ile akrabahğ ı crtistden beş yüz dolar istemiştir. 13~ 
lngilz Helikon ismindeki, Çinli Han leri ya a~tırır, ) ahut ı a a'armı kc-pa- yup katlanmış bez parçasi!e iyice t ğa- olanlac!an geli) ormuş, hepside fakir parayı vermediği takdirde ne krı.dı\ 
yang. Norveç bandıralı Hirunca va· tırmış, Deyme erkekler bu kc:dar hon· rak b muru yedirir.iz. ~onra elbfreyi ve zaruret içinde imişler. "cimri ve katı kalbli,, olduğu ceııııYe 
purlarmıda soymuşle:rdı. Bilhassa ~kan- hc.vc.rlık gfüteremezlermiş. yi ~icck .H)a l:c.tırneık tfmizlfyiniz. Mae Vest da l:oş bırak_ılmamış· ı tc.rafmdın ilan edilecekmiş. e 
dinav vaptrlarına pek rnldırıyoriar- Geçrn!erce Jq:cn : i 'ornr.unyc.kıp Bir cefa leke temamile çıkmaua bu tır. Bu c.rtiste "Beyaz haç hayır Cc- Polis bütün bu mektupları ', .. 
dı. Hele Jaı:on upır'a ra hiç c'.okun- batırdığı kcrsan h(milninin bu kadının 1 ameliyatı ükrirlayınız. Lekecen eser miyeti,, başlığını taşıyan bir mektup telgraflaı toplamıştır. Çeteyi araP1~ 
~uyor1~rdı. Ve '1ncc.k Lunlarcc.n Del- 1 gemileri olduğu anlaşılm·~ tır. kalmaz. gönderilmiştir. Cemi}'et bu mektupla-! tc.dır. 
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DOGU 

EKON0~11 

Klering 
işleri 

Hikaye 

İlk atletizm teşvik müsa-
bakaları dün yapıldı 

Ticaret usullerinde nrn sıra mering
den bahsedilir. Bu yazımla bu usulu 
izah edeceğim. 

Kom.şumUZdu. Hemen yanımızdaki 
evde oturuyordu ve başında kalabalık bir 
n ile vardı. 

yani bundan yedi sekiz sene evvel ben 
bambaşka bir adamdım. Hallm, sıkılgan, 
merhrunetl1 bir adam. Herkes b ... nım çok 

Başlangıçta kendlsIIe konuşmuyor ter.btylei olduğumdnn ittifak ederdi. M,. 

j . DevletJerln siyasetinde mühim bir 

D.. k.. .. b kalar Erzurumda da Türk un u musa a . k l 
k .. k eltebilecek bırço genç er 

yerı olan beynilııılleJ ticnret esa"ı bu!>'Qn 
K~erf ng usulleri ile yürütülmektedir. 
Şupheslz bu usulün iyiliğini veya fena
lığını _burada mUnakuş ı odecek dcğlliz. 
ÇOnku mevzuumuzdan uzaklıışmnkta ma· 
nn olmadığı gibi lüzumsuz tenkitlerle 
zihinleri kanştınnakta da mana yoktur. 
Şnpheslz her usulun iyi veya mahzuru 
clhetlerı. vardır. iyi ve doğru olan clhe· 
ti h angıslrıfn fazla i e daima o tercih 
edilir. Bu ııc:ulun her halede f yi olan 
kısımları duha çoktur. 

dum. QUnkü onun haklondn ıoşa gltmir amaflh ibu hususV...kl hkUmlerın ehem _ 
yen bazı şel-·lerle kulnklnrım olmuştu. miyetl yoktur. Çünkü evvelce terbiyeli sa
Herkcs onun çok kav.gncı, ntılgnn bir nr yılmak lçln sıkılgan <ı_lmnk ki'lrt görtıltır
dam olduğunu, en ehemmiyet.<;fz ş~ylerln dil. Ne ise, o sıralarda muhakkak olan blr 
onu çileden çıknrmağn ktıfi ıgeldlğlni ve şey varsa fena. ve mlitecnvlz bir adam ol 
bir kere bu hale geldikten sonra ne yapr mndığundır. Evde, ısemtlmizde, t.şlmd 
tığını bilmediğini söylüyordu. Isını "Mu T ' herkes beni ~ever, beğenirdi. 

re orunu yu s . . 
bulunduğunu ıspat ettı 

rat,, tı. Fakat herkes onu "~ll Murat,, Benim bir kız kardeşim vardır. Ken
diye anardı. l.şln gnribl, bu deliliğe rağmen dl!li o sırada henUz kızdı. Tetl.şkln sayılır
herkes.in onu se\'llH~slydl. ffilkikaten deli dı. Talipler 2u11ur etmeğe .başladı. Derk n 
mJydl? Bllmiyorum. Yalnız duyduklnrıma üra1ımetıl annem bunlann b!Tisinl be • 
gör-0 pek aklı başında sayılmazdı; bir çok ğendi, konuşuldu, söz keslldi, hültisn ba
tuha!, gülUnç lşler.ı vardı; o n1sb-ette şmızı -ağrıtımıyayım, bu gençle bizJm Bu Un kar g 1 , valnız Tür· 

Yıllardır ihmal edl en 'e .; 
. de zaman zaman 

ki yenin h irknç bölgesın ö ' ntle· 
ib. yanıp s nen 

Uir saman alevi g 1 • 1 lb 
l rda bir hız a ır g 

tlzm son zaman a . . t ve tarihçesini 
oldu. Atletbmln ehemmkı~ e k bu sporun 
ı . . bıra ara 

< ığer bır yazıya •a ılabi!digini ve Türk 
da Erzurumda ) ~ ek birçok ~ençle· 
rekorunu ynkseıtebılec ..ı ilk de-

l'r E.rzuruın11ıı 
rin me\·cut oldu., unu bir teşvik ınn a· 
ftl olarak dnn yapılan Mevsimin en zorlu 
bakası ishnt etmiştir. halde <1nn 
lılr znmunında olduğ;mu: gene atleti 
bu spora ııeveısll pe ç~rdnk ve bOyük 
müsnbnku meydımında glı~an neticeler blr 
'·t h d •d ık Vakıa a ~ r nz u~ ı · birçok rekorların 
rekor değilse de, yarın ·ağını ve kırıla 
Erzurumda kurulaııı_ıyıı~debillr? 
mıyacnğıııı kim temın bu canlılıkta 

Gençlik bu heveste ~ed Erzurumun 
TO k spor alcının e 

oldukçn, : 1 t 1 tacağı, sevdireceğl 
dn kendi tnı 18 ır a k değil· 
ve sozlinü dınlettircceğl gOn uzn b 

. " vn so k olınamaklu bcra er, 
dır .. Dun htı , ~ Bölge bahçesinde 
hufıf knr ynğı~ or u. 1 temizlettiril· 

· · · ayrılnn sa ıa 
ıttlctızın ıçın b iki dOşük ol· 
mi"'ti Alııı.m neticeler e 

~ . y. 1 kn'-'lllllSı ve dulla diğer 
snuştur. er n .; 1 k t 

• 1 undnn s:>11rııki mOsn >il a 
,sobeplerın J 

htrda dalın nz müessir olacıığırın şl\phe 
)'oktur. 1 0 Evveltl tek adım uzun at ama nı . 
sahaknsı yapıldı, buna yirmi ikl utle 
iştirak etti, bundun sonra sıra~ile halat 
çekme \'e yDksek utlmua musubukası 
yapıldı. Yurın suat 10,30 da soknk knr 
koşu u ynpılucuk, oğlede.n ~?ııra . IJ?lgo 
bahçesinde voleybol birıııcılıklcrı ) ııµı-
lacul\tır. . 

Dün alınan netıceler 
Tel~ uduıı uzun uL1a111u: . 
uı i . - 5.85 Basri (H.S.~ ~irine! 
u r n?ı .. _ H 10 1 , 1".G ) ıkıncı 
lkincı - o.8o u s " 

O - 25 Sedat (H.S.) Uçuncn 
çnncu - . 1 5 42 

için atıaınalardtt Basır . 
Hekkor etile kendi rokorunu lurnıış 

ll\lnma sur d tlıı nu 
ve 5.97 ile Erzuruıııun tek a ıın ıı ı 
rekoru yııpılııııştır. 

U.\LA'f: 
Erzurum gaca bl rinci 

YUk ek atlama: 
HulQsi (E.G.) 
Sedat (H.S.) 

'Ahmet (H.S.) birinci:,! ol 
A\'nı rekorla Erzurum 

dulnr. ·Derece: 1,62 

----H.S. Halk spor 
E.G. Erzurum gUcO 

koşusu var 

Kayak sporu 
yapınız! 

- Ftıknt şu nnslhBtlerl de 
umıl maymız -

Ski ile knya.caksımz. Şu üç şeyln en 
ıytsini nlncnksınız. 

Ayakknblar, nyaklnnnızı sklle tesblt 
eden bağlar, ve kayaklar. 

Asıl ınevzuumuz olun Klerinğ keli· 
ınesinln izahına nv iet e'.ielim. Bu, mnh 
mal ile deği}lirmenln esasidir. 
. Mulüm olduğu nzre Devletler Jlbera
lızın esasına istinat ettikleri zaman ara
lanııdaki ilca ret tema ·nen serbe<:itti. Bu
gOn bu usul artık bir h<tyal olmuştur. 
E~ serbest bir Devlet olan Jngilterede 
bıle bugnn Devlet mOd ıhalesi, Devlet 
himayesi gUn gcçdlkçe nrtınakta \C 
b~nun fnydalıırı her yerde his:ıedilmekte-

• • • ılır. l~te evvelleri ticaret muamelelerJnde 
Ayağınız ayakkabıyı tamamlle dol - e"ns ıırnl almak ve bu~un bed~lini ser-

durunmo.lıdır. BilyUk olursa olmaz. Kun- b -
durayı ayağınıza giydiğiniz zaman kalın e>stce Bankalar vtısıtnsile ticarf senet-
bir çift yiln QOrap dle tecrübe yapınız. u - lerle ödemekti. Aradaki fhracnt fılrkı cin 

altın ile ödenirdi. yorsa öyle bir müddet kullanınız. Ayak -
l:.n.bı büyUyecek ve uzun lkl çift çorap flallmki hali hazırda altının lıarıce 
gtyeb1lecekslniz. çıkmasını Fransa hJle menetmiştir. Ticn-

• • • cnri senetlerin de bııtnn Bıuıkahırda kul-
Kunduranın ökçeleri 111.stlkten ise lanılm sı kaldınlmı~tır. BugOn bu para 

do-ha lyJdJr. Kunduraları hiç bir zaman işlerini Devlet Brınkıtlnrı Üzerlerine al
çMlemeyiniz, yağlamak ta doğru değll- mış ve aradııkl döviz fnrklannı paraln-
dlr. Onlan 'boyayınız. rın blökc etmek sııretile tevazün ettirme-

••• ye hnşlnmıştır. 
Eğer yiln çoraplar ayağınızı tn.h -

riş ediyorlarsa. yun çorapların altına niğer cihetten De\•lctler hu rrnrnln-
lpek bir çift çorap giyebUrslnlz. rın. ~l?kc edilmesi mahzurlnrırıı gördük

lerı ı~~n yaptıkları ticaret nıcıhedelerfıı-
• • • d sıcak ıbir odaya gireceğiniz esnada e daima Kleriııg esaslarını kabul etıne-

kunduralarınızı iyice sallayınız, üzerinde ye başlamışlımlır. 
kar kalmasın, ıgecenizi bir sığmakta M.:ı:ıela Almanya ile yapılan bir tica
geçiriyorsanız kundurnlnrın donmamasına cnri ınnhnldede Almıınyaııın Ttırkiye
d k t etmek l zımdır. Gezmekten d~n - d n ıılacağı muayyen rnikdıırd 1 kuru 
dUğUnüz znmnn nyı:ıklnnnızı yıkamayı üznıne mukabil Türkiye de Alınanyadıın 
nız, alkollU ve TnnlrU müstahzar ile frik bir mlkdar makine muhayllll etmek üz
slyon yapınız. o müstahzarı s.lzc eczacmız re mutabik ırnlırlar. Bu suretle görüllyor-
haırlnr. ki mlkdarlıır uşağı yukarı muayyen ol-

*•• dıığundnn aradukl p.ıra farkı zlyadesHe 
Su nnkletmiyen Norveç pantolonları azalmaktadır. Bu dıı şüphesiz· urndaki 

cür'etkAııclı. hemşire evlendi. 

Noksan muameleyi bir vergi işi için Fn:kat t~Ilhsizllğe bakın kl bu lzd1vaç, 
çağrıldığı hükümet dn.1.re.~nd memurun umduğumuz neticeyi vermedi. Oğlan, nh
scrt muamelesine sinirlenerek adnmm lnksız bir çapkınmış. Az znnmnda k< n _ 
stilne yürümüş, gnlibn blr112 da tartakla.T dini kapıp koyuverdl. İçki, Jcunı:ır, kadın . 
ımştı. Bir cuma namaz.ındo., ctrnfına Y\.l· Fezahat, dünya yüzünden kalksa hiç 
dırımlar saçarak "yetim hakkı,, ındnn sıkıntı çe'kmeden icat. edecek :bjr raro.dı
bahseden hatibin sözlertne kızmış ve ce- lı.şta !dl. Günlerce eve uğrnmnmağa baş _ 
mnnt saflaTının üstnden, birdir.bir oyu _ la.dl. Kız kardeşim çok mağrur bir 1'..ızdır 
nunda ıolduğu gibi, atlıyarnk mihraba Bize hiç bir şey söylemiyordu; blz sonf'.ı 
saldırmış ve "yalan söylüyorsun bire ntı. _ ba.şkalo.nndan duyduk. 
bekArl .. diye ndralar tarak ~ıatibln gırt· Oğlana nasihat ettik, klir etmedi. Rica 
lağına sarılmıştı. ettik bizJ dinlemedi. Cadaloz bir a.blnsı 

Ylne başka blr gUn hiznıetç.Ue arayı \'ardı. Yedi defa kocaya varmış, ycdlsln _ 
uydurmuş bir bakkal çırağının evin pen- d-c ıde ık'OCa.Sllc üç ay yaş:ımadan !boşan -
cerelcrlne bakma bakına soka'kta aşağı mıştı. Daha çok bu kadın, çocuğu kışkır· 
yukarı dolaşmasına kızmış, don gömlekle tıyorou. 
sokağa fırlıyaraJC delikanlıyı cadde orta- Ne denir ... Belki her şey yoluna gi -
sında adam o.kıllı ıslatmı.ştı. rer, çocuk uslanır diyorduk.. Halbuki o 

Onun buna benzer pek çok l..şlerl var- gittikçe azdı. Kansı evde olmndığı sırada 
dı. Tnbft bunlardan az ç-0k zarnr görmüş- lursız ibi eve irtp çaldığı eşyayı kumarda 
tü. Mahkemelerde 1Sürünmüş, lınpls yat- batırmak derecesine vardı. 
mış ve bilhassa müşahede koğuşlnnnad Bu, kdfi ıgelmiy{)rmu.ş gibi bir de kar
birçok defalar haftalarca misafir kal _ deşlml dövmeğe başlamasın 'llU? Zava.ııı 
mıştı. kız! Zaten n:ıhlf -bir şeydir. Bunn daya

Onunla konu.şnuıdığımı söylemiştim. 
Ne yalans öyllyeylm ... ben, delileTden faz
la korkarım. Zannedersem bunda da 
haksız değilim. ÇUnkti, bu öyle bir şeydir 
ki insanın başına olmadık şeyler geleblllr .. 
Ne sUkOnet, ne hllim, ne basiret, 1ıatt6. 
ne kuvvet .. Hiç bir şey kdfl değildir. Deli, 
tam bir hareket htirlyetl içinde aklından 
geçeni yapar. İşte bu düşUnccler lbenl o
nunla münasebet tesis etmekten alıkoyu
yordu. 

Bwıunla beraber, "zamanın.. del! 
Murat,, la aramızda bir dostluk teessUse 
taşladı. Maamnfih bu, lbenim nrzum hlld
fınn oluyorou. Selrım, tebessüm, hatır 
sormak fllô.n ıdcrken aramızdaki nıüna _ 
sebet Uerledl. 

namadı, bize kaçtı. 

hepsinden iY'idlr, ceket kdfi derecede uzun fazla muamelenin kuldınlmasına ve ka
olmaJıdır. Kolunuzu havaya kaldırdığınız rışık işlerin de basltleştırilınesiııe y'ırclıın. 

1 ı mıımalıdır Giye • Nihayet bir pazar glinU beni evimde zaman kaça nnnız acı . - eder. ZBfA 
ceğiniz pantolon dar olmamalıdır, yırtılır- n ziyarete geldi. Kendlsinlbahçe-ye aldım. 

Bur.ası uzun sürer. İşin tuhafına ba -
kınız kJ bu vak'ndan sonra kocası oıncak 
o hayasız çapkın üst üste haber yağılır -
mağa -başladı. Bittabi ona Irızımgelen ce
vabı verdik. Herlf kudurdu. Sanki hafta -
!arca evlnc uğ.ramnynıı o ıdeğlld1. Biz yUz 
verımedikçe büsbütUn nsılıyo!'du. Nihayet 
boşanma davası açtık Bu, onu bil bütltn 
delirtti. İçip içip kapıya dayanmağa baş
ındı. Hele mahkemeyi kazanıp ta nafaka 
kesilince geml o.zıya. aldı. bnne gelene 
hem beni ihem de kardeşim! vurncagını 
söylemeğ& başladı. Mnnhnzo. çok bana kı-
1.ıyordu. Birkaç defa yolda bent yakaladı. 
Yalvardı, tehdit etti. De!ettım. Bir türlü 
rahat bırnkmıyor<iu. O arada bu mesele 
ye vı'lkıf olup ötcdcnberl knrdeşlmi isUyen 
bır tnllp daha zuhur etti. Rnzı olduk. Ha
ber almış bir akşam, bir .gUrUltü blr pa -
tırclı .. o mu glbt sarhoş olmu.ş, kapıdan 
içeri dalmış, yukarıya çıkmış. Bıçağını 

kardeşimin göğsUne dayamış. İçeride bir 
çığlık koptu. Fırladım, baktım.. Aklım 

başımdan gitti. Üzerine atıldım. çok sar
hoştu. Karşı koyn.mıyordu. Vurdum, vur
dum. O lnledlkçe büsbütün hırsln.nıyor
dum. Nihayet elimden aldılar. Ölüm hn -
linde 1dL Hlç bu kadar kızdığımı bllmi -
yordum, deli gibi olmuştum; onu öldUr • 
mek istiyordum. 

sn nrkadjşlarınız yanında mahcup olur - Bir müddet şurndnn burn.dnn ~onuştuk. 
sunuz. Cenevrenin :akat ben endişe içinde idim. o. durma -

YUn eldivenleri alto., deri edllvenlcri nn 5 öylüyordu. Nasıl oldu bilmem. Gnll-

llste giyiniz, ve dnimn yanınızda nyni şe- yerinde kararını ba blr aralık kendlslnl dinlemediğimln 
kildelkl çift eldiven daha bulundurunuz !arkında oldu; <ındişe ile buruşan alnımı 
elinizdekiler ıslanırsa onlarla tebdl eder- beklı·yoruz gördü sustu. Kaşlarını ıçnttı, yUzü birden-

bire değişti. Ağır ve h~ln 'bir mana aldı. 
sınlz. 

"'"' • (Başmakaleden devam) Bana bakarak: 

Bir ...,..ıın don .....tyece"'inlze iki lnce TU ki Size bir J:PY ""'"ncıı.11...... ban d • 
l\.A Y,• IS r ye Cümhuriy-Otlnln hatny 1şlnl - Y" .,.,,. 5uu, n ogru 

g!yinlz. suveterlnlzl pantolonunun ıçıne Milletler Ceınıyetıne tevul etıne,:,.ı sulh se- cevap vermcğl vadeder .mlslnlz?. 
sokunuz. yokuş çıkarken fazla gltımeyiniz, verllğlnln ve hilsnU nıyet1nln bir <lellU • - Ben, heyecanıma ha.kim olmağn 
sonr.a. yukarıda üşUrsUnyz. Sileter ile, dlr. yoksa bu bir eseri ztıf olarnk telrı.kkt çnlışaraı'k tabU ,ona ne .şüphe dedim. ( Arkası var) 

ne gömlek arasında blr gazete .bulun - \'e kabul edilemez. Beynelmilel s.ıyn.sı mu- - A11! Feki o halde söyleyiniz lba.ka- ----------------
durursanız çok isabetli hareket etmiş or vazenenln Jx>zulmamıwnı, v-0 ihtlltı.nann lım. Siz de herkes glbl benim deli oldu -
ıursunuz. mümkün oJduı';'U kadar sulhan tesviyesini ğumdnn şüphe etmiyorsunuz değil mı? 

kendlsI lçin esas bir prensip olarak Jmbul sapsan kesllm~ olduğum halde: 

ŞOTA, ııN lSTlF ASl~AN SONRA 

F ransada buhranın ç<:>k 
uzamayacağı sanılıyor 

etm~ oınn Tür.kiye bu prensibin oo., - - Hayır, diye kekeledim. 

D. Denıir yolları onuncu 
lşletrne ınüdürlüğiinden 

kaları tarafından istismar edilmesine de - Yoo, in'kAr etmeyinl.z. Bana söz 
tnhammuı edemez. verdlğlnizl unutuyorsunuz. 9·1-938 günOndc ek iltmeye konu-

. 

Hat:ty ıdnvnsne Milletler Cemiyeti ye- - Evet, fakat... lan 2500 metre mik'abı traverslik çam 
nı bir imtihan devresine~ oluyor. Is- QUldü: Saklıyorsunuz, söylemek is _ tomruğu görOlcn IUzum Qzel'lne )'en1den 
teriz kl <>rndan yüzünün akile çıksın .. ve- temiyorsunuz. QUnkU çekinlYorsunuz. Ne ve kapalı ı.nrf usulile ekslltmcy kon· 
receği kararların G.dil ve ısnbetıı olması olur ne olmaz, belki Yine dellliği tutar muştur. 
Mllletıer Cemiyetinin bcynelmllel müna- ~iye korkuyorsunuz. Nasıl, öyle değil mi? 1 - Muhammen bedel tomrukların 
sebeterde işgal ettığl mevkUn icabıdır. itiraf ediniz cnnım. beher metre mlk'abı 14 liradan 3500 11• 

~ta Türk etkftrı umumyesi olmak Ben ""'.,.,, rd radır • 
Uz u...-,uyo um. o dudaklarında 

ere bütün dünya bu yeni kararlara. ve ı yakıcı bir gülüşle: 2 - Muvakkat teminat 2625 liradır, 
bu yeni .untlhanın netıceslne .sabırsızlıkla Evet t b 8 - Traversllk nanı tomruklar Kars - , eve u ımuluı.kka.k! dedi ... 
intizar etmektedir. Sonra sustu. Başını geriye atar~k orman Müdllrlnkünce Oltu ormıınlarından 

l Halk cephesinin sarsıntı 
Gazete er ., . · örünüvorlar . ecegıne emın g ., . 
geçırmey Pnris 14 (A.A.] - S'>synlist parıtsı Jl, I>, gözleri yarı kapalı, ses ç.ıkarmada.n öyl~ Devlet demiryolları idaresi için tahsf3 

--------------- durdu. l{en "acn.bn ne yapac&.kl,, diye ona edilecek maktnlımlan tedarik edilecek· 
Parls 15 [Radyo] - BOlO? guze~lel l bugt\n halk cephesine karşı olan bağlı: 

Şotan kabinesinin istlfası ıl~ 1 :~dfe-l tıkhırını bildiren yeni bir knrar suretı 
~ulumııaktadırlar.r Kısa bl~ t~~e tekrar kaleme nlmışlır. _ 

Erzurum 111azbaha müdür
lüğünden: 

hnden sonra lm ayın on bırl . 
1 

. 
1 meclıs erın lopluı·tılamuı başlamış o an 

1 
çok mllhim müzakereler arefesinde 

1
° · 

d . 'd" Bilhassa ıa· uklurı e•"•elden bellı ı ı. 
. •• . ki muza· 

tıci siyuset meselelerı ozerindc 
kerelere ehemmiyet veriUyordu. 

'f tıuekle be· 
Gazeteler, kabine lslı a e , ğra-

rut.ıer hnlk cephesinin sarsınlı)a u 
1 ' istiyor nr. 

ı~ııyacağma emin görU~nıe~ ısrur et· 
Cuıntıurrelsl Sotan'rn ıstıruda 

1 
· 

n reis erı· 
ıııesı Uzeriııe uyan ve mebusu . 

0
• 

aıı lfüzeye da\et ederek ıtendiler~le gl . 
· t' relerıne c e 

Erzuruın defterdarlığın· 
dan 

Mazbnhaya gelecek bilömum hay· 
vanlann behemehal menşe şahadetname
slnl haiz olmaları 1234 sayılı kanun ik
tizasındnn olmasına blnnen bu a~·ın yir· 

Hükumet konağının ( Edelpu t ) sıva mincl gUnünden sonra menşe şehndet
t 1 · e ikinci on gOn zarfında talip namesi olmayan hayvanlunn mezbahaya 

lnşaa şın na mebni 2490 fl.'o. h artırma knbul edilemiyeceğı ve kestlrtlmlyeceği 
çıkınııınası dd 1 ·ı· 1 k 'itme kanununun 43 Uncn mn es ı an o unur. 
ve 0.b~ı lO· l-938 tarihinden itibaren Menşe şnlıatlelnnıııelerlni hayvanın 
mucı ın~~ de pazarlık suretne ihalesine 1 getirildiği köy ihtiyar heyeti ve Belediye 
blıı ay ıç.lnd'""lnden tıılip1erlıı Deftardur- ye hududu dahilfnd~ olanlar için de mn· 
karar verı 16 ı l" B 1 df 1 l r1 

bakıyordum. Bir h!l.reket yapmaktan çe- Ur. 
kJnlyordum. O 'birdenbire yerinde topar • 4 - Teslim yeri Kars istasyonunda 
landı. Çok mUte~.ssir blr eda ne YtizUme vagon Uzerlndedir. 
bakarak: 5 - T11liplerln 2490 No. lu kntmn 

- Size hepsini anlatacağım. !Bundan hükümleri geregincc icap eden \' nlkl 
şlmdiyt> 'kada:r kimseye bahsetrnedlm; fa. haiz bulunmnları ıazıuıdır. 
kat siz konu.şulacak ve kendisine bazı 6 - 1·2·938 Sulı günü öğleden son· 
şeyler emniyet edllebllecck bir tnsansınız. ra sırnt 15 de Erznrumda Oölbaşında fş· 
Her ne kadar sızın :bana cmnlyetınız letme MUdUrlUğn binasınctn mUteşekkll 
yoksa. da 'benim 6ize fazlnsıle v.ardır dedi. komisyondu ihrılesl yapılacağındatı ta· 

Kulnk kesildim, o anlntmağn başladı. !iplerin 2 ~90 No. lu kanunu 3~ ci ınad. 
- !Bent deli sanmn'ktn, benim Hçn desi ıııucib:nce teklif mektuplarını saat 

dell ıdiyenlcrc inanmakta ':tamamlle hnk- 14 de kndnr komisyon bttşkanlığına 
sız ıdcğlislntz. Maalescr b-Onim hakkımda vermeleri. 

ı uşrnUştUr Cuınhurreisl ıs ışa 
· k uzaını· Vuın etıııcktedir. Huhnınııı ço 

kamına muracatları ilan o unur. bal ı e e ye er ve r. 
ıık ma ( No. 71 ) 4-a (No. 62) 

ortada. dönen .şeylerin hepsi doğrudur. 7 - Şartnameler 175 kuruş ınuka• 
Ne duydunuzsa hepsl .... bunlar da kat'iY- bilinde idare veznesinden tedarik edi• 

4-8 c,; Yen Htlra vera m~b&1'ia JOktur. svvııçe lecektir. ( No. •ı) -t-1 

t•caaı zannedilmektedir. 
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lj KIRK ÇEŞME SOKAGI - No: 9 . ' = ., ili 

i Kitap,Mecm~::C~dvel,Defter, i ,~ D O G U . 1 
E Her nevi Duvar ve El ilinları' E I = ilanlarınızı kabul eder' 1 
1 Makbuz, Bilet, Fatura, Yaldızlı davetiyeler 1 : F İ R M A N 1 Z 1 1 
1 ,r 1~ 111111•11 111,·ııı"''r 1~., ·ıııı>~'"-ı~•ı ı~ı~·ıı 1 ~ Bütün Doğuya tanıtır 1 • 1 1: 

1 
'-~lhl 1 r.J ,l,,J 11 ~lıı• ı: llnı ı: I' 1 • :--- ' ' v ~ 

ı : = DOGU,, büyük bir 1 
1 l!~'Slllt.1~'11/Şlrlllt Fiatı" kuruştur. E = memleket parçasının 1 
= Diğer Vilôyetlerden gönderilecek her türlü siparişler memnuniyetle kabul ve suratla ikmal edilir . • = : her taraf 1 nda oku nan 1 
'•••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••ı1•••' ~ bir gazetedir. i 
Erzurum Sulh Hakimliğin Berberlerin : Doğu illeri ile ilgisi olan bütün 1 
den: Ten1inatlı Dakti1o, Dikiş = •• l · t · t ~ 

Erzuruınun Topçoğlu mahallesinden . imtihanı başladı Ve her nevi makineler - mUeSSeSe eTln gaze emlZ VQSl Q• ı 
ahiren ölen Salih kızı Nuriye Zirnikllnln tamiratı yrpıhr sile kendilerini bu geniş bölgeye ~ 
mezkQr mahallede knin sağ tarafı yol, Erzurum Peruklir esnafı cemiyetinden: -~ 
sol tarafı bakkal Hacı Isuıuil huııesi, Riza Vatandaşlar~ tarııtmaları menfaatlerinin :<:I! 

lira kıymeti muhammemeli sırf mülk Berberler talimatnamesinin 22 inci ınad- Slh\h FnbrHmsı lmı·şısrn•la --= ı•/k ı·cabıdır ~ 
arkası ve önü-yol hududile mahdut bin Belediye nizamnamesinin 177 ve 1 
fevkani ikl oda, bir sora, tahtani bir desi mucibince berberlikte icrayi san'at Bay KAYA hanesinde = • fi 
oda, bir kiler, bir aşhane, bir ahır ve edebilmek için elde ehliyetname bulun- il 
blr avlıyı müştemil 17 numaralı evi mü· mak liizımdır. Ehliyetnamesi olmayım ....--- = 1 
ıayede suretne satılacağından ve satış berberler sanatıanrıı yapmaktan menedi- Erzurun1 valiliğinden = ili 

Sulh mahkemesi binasında yapılacağın. si bulunmak için imtihan olınağa ınec- ci maddesi mucibince 938 yılının yol 
dan artırma şartnamesinin herkes tara- bur tutulmuştur. parası tahakkuk işlerine Şubatın birinci 
tından görUlebileceği, satış gUuUnde imtihanlar 15-1-938 den itlbaen baş- gtmUnden itibaren başlanılacaktır. Her 
artırma bedeli muhammen kıymetin lıyacağından bu yolda lalioınt almak köy ve mahallede gerek yerli ve gerek :=; 

%75 inl bulmadığı tukdirde en son art- üzere berberlerin cemiyetleri başkanlı- sanat, ticaret herhangi bir sebep ve su- -
tıranın taahhüdU baki kalıııuk Uzre art- ğma ınurncualları illln olunur. retle misafirlikle oturun ve ecnebilerden §§ 

tırmanın 15 gUn daha uzatılacağı ve on de bulundukları mahalde altı uy ikamet 1 ~ 

Doğrudan doğruya 

GAZETEMİZE 
beşinci gUn ayni saatte en çok arttıran ( No. 74} 3-1 eden bilumum erkek nUfusdan köy ve 1 = 
namına ihale yapılacağı, ipotek sahibi mahalle nüfus defterlerine ve halkın ~ go"· n der ı· n ı· z 
alactıkhlarla cıiğer ulakadarlunn gayri elindeki nüfus hüviyet ve ikamet cUz- : 
menkul üzerindeki hakklarım hususile Cuıulıuri)·et caddesinde danhmııu göre 18 (dahil) yaşından 60 - rl 
faiz ve ı~ıes.nrife . dair. o~an i.ddi~lar~~ı (dahil) yaşında, yani 336 (dahil) doğu- ~llllHHnnılllllllllllllll.!llllll!ll]lllllllllllllllllllllllllllllllllllilQllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllll!lilllllll! ' llllllllllll:lllllllllll 
evrak} musb.telerııe bırlıkte yırmı gun Sakarya oteli mundan 294 (dahil) doğumunda olanla-
ı~nde d~reye g~ tirmcle~ve ak~ haWe nn hlçb~si giılide kalmamak Uue b~ ~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
haklarının tanınmayacağı UQn olunur. . tUıı mUkellefınin babaları adlarHe ken- ~~~ ........ ._ •• ••••••••••• ..... ._ •• • •••• •~··•••••~•·•••••~ ..... •._ ... ._ ..... ... 

( No. 77) Snhl: Lt\tif di ıtdları ve soy adları ve doğum tarih· ~r ~,, 
---------- E l l lerini ve ne işle uğraştıklarını ve bun- .. ·1.=··ı Kumbara ı"stı"kbal bı"nasının . ~'\~ irzurumuıı en mutena ) r )'e- tı, 

E B 
. R rinde lcmizll{jl, servisi , ·e kon- !ardım para vereceklerle yolda çahşa-

rzuruın eledıve eisliğin caklunn ve müstesna kısmına tabi ha- • t 1 d" v "d" 
.J rorn ilibaı•ilt} taııııımı:ı; olun , eme 1reg1 1 r \1'. den : yatta beş çocuğu olanlarla silah altında "\ /F 

bulunan asKer ve mekteplerdeki talebe- {~ a I' B lk )} 
Tebriz kapısında Tophaneli Oteli 

karşısında yaptırılan iki adet baraka 
31-5-938 tarihine kadar icare verilmek uz-
te 6· 1-938 gününden itibaren on beş 
gOn müddetle mü.r:aycdcye konulmuş-
tur, 

Sakarya oteli 
Erzuruma gelen 

lerin ve fakir malül olanların çok dik- ···=· o ~ 1 ' (Ş) ~ a le o \'-
katlı ve düzgün olarak köy heyetleri - ~ U U ;;;;;;;J} /F 
ve mahalle muteınedleri bir kağıda ya- •;:' ~ 
zarak bu kağıdı resmi ve zati mühürle· ~ A 
rile birlikte ve köyden okur yazar bir 
kimse ile beraber .Şubatın birinci gUnUn· < zaman darlık çekmezler 

ihalesi 20·1·938 Perşembe gOnü sa- den Nisanın 15 inci gününe kadar pey- •" 0 
f\t 14 de Belediye Dairesinde icra kılımı- derpey husuıti muhasebeye getirerek ~ o 
caktır. Taliplerin Belediyeye müracaat- biricik oteldir oradaki kuyudatla harşılaştırmak suretile {~ 
lan ilan olunur. (No. 63) 4-3 1 tuhnkkuk beyannamelerini yapup verme· lı.~ 

yolcuların istirahat 
edebilecekleı·i 

·~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~ ~r~in ve beyanname~ verd~~rine d~ \ 

K U M B l ır hususi muhasebeden bir kağıt aıma1a- •.
1
1 Kumbara sahiplerine her sene n1uhte1if t 

A R A rının ve mükellefiyet ça~ında olanlardan •\ para IllÜkafatı daX-ıtınaktadir. t 
hiçbirisinin hiçbir suretle mUkelleflyetten ~ 6 J 
gizlide bırakmamalarmın ve bıraktıkları ~ey.~.~~....-~~;y;~~ 

1 e 1000 
taktird~ kanunen mesul tutulacaklarının 
ve sözU ieçen beş evladlı kimselerin de 
çocukları nere nüfusunda kaç sayılı ev
de kayıdlı olduklarının da köyden getire· 

__________ ._.. _____________ ___ 

Verir 
Kumbarası olan hic bir 

' darlık yüzü zaman 
,. 

gormez 

ZİRAAT BANKASI 
Kumbaralarından bir tane ahnız 

cekleri kl\ğıda yazmaları lazııngeleceği
nin köy ve mahalle heyetlerince ve ala-
kadar mükelleflerce bilinmesi ilan olu-
nur. ( No •• 66) 10 - 4 

Trabzon Belediye Encü
meninden: 

Trabzon şehri dahilinde ve civarın

daki sayriyelerinde işletilmek üzre kon· 
torlu, yeni ve 938 modeli iki adet oto
bt\s satın alınacaktır. 

Yalnız otobüslerin bedelleri 988 se
nesi Belediye bütcesine konulacak tahsi
satla ve muayyen tuksitlerle ödenrceğin
den bu şerait dairesinde Belediyemizle 
mukavele yapmak isteyen mUessesolerin 
teklifnamelerile satacakları otobüslerin 
nev'i, evsafı, kabiliyet ve tahammül de
recelerini huvl katoloğ" ve fiatlarını Bele
diyemize bildirmeleri ilan olunur. 

(No. 73) 4 · 1 

ÇDCUğUDUZ8 hediye 8d8C9ğlnjz bir kUll\bara İl8 OnU hem f8S8rrUf8 Sahip ve Başmuharriri: 
811Şflrm1Şı hem d8 iSfİkballnl Şimdld8G dÜSÜRffi9SİR8 Cihl\l nı\ BA~ 

Yardim efmjc QfUrSUnUz neşrlyntı idare eden Yazı işleri Umum 

1 'I MüdürO : Babadu· DÜLGER 
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DOGUDA 
İLK ÇİNKOGRAFANE 
Matbaamız yeni bir çinkoğrafane tesis etmek 

üzere bulunuor. Bundan sonra her türlü kılişe· 
lerinizi, mektup ve fatura başlıklarınızı, çinko 
veya kauçuk üzerine mühürlerini bize sipariş 
edebilirsi!liZ. 

Artık I stanbula sipariş 
vermeğe ihtiyaç yoktur 

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


