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Yeni sene 
H adLSeler, hntızamızda izler bırakn-

rak gelip geçerler, günler seneler 
blrblrlerını takip eder, hepsi blrbir1nr 
b~nzer, fak...ı.t onlnra b1z isimler vererek.• 
raka.mlnrla birbirinden nyırı.ı.rnk, bir tef- 1 

lika yapn1·ız. 
İşte dünya bir sene dalın thtıyarlndı 

Pnk.ıt blzlın kalplerimiz dUnden buıhh ı 
beçel"~n. yeni Umlt ve UzJntülertle sur -
•1ld1 Muztru lı> olanlnr 19:iS rnkammdnı. 
Yenı bir şita blkllyorlar, hayatlarından 
menınun olaıılur. huzurlarının idameslni 
1 tıyoı·lnr, ve herke ln kendine göre bir 
derdJ olduğu için, 1938 yılından bu derdin 
...il!nıp kııldırılm~ ,ını bekliyor... Seneler 
ge;;tyor .. H r gUn ömrümüzden g.lnler ek-
lldiğl halde h r sene başı biz yeni bir 

l amle ve yeni bir l.htırasla hayata sarılı
yor, muvaratk1Yt"t için bir takım mavera! 
kuvveti rtn yardımını bekliyoruz Insan 
~ alnız l't , e kemlkt ıı ı~aret değildir. O -
nun da ınnnnsmı hılH\ anlamndığı met:ı
fizJ'k kuvvetlerden dlledlğl, istediği var
dır. 1.;te ı tcklcı1n tck!lsUf ettiği gUnler -
<i"n bir t~ne ı el, bur,ilndUr. 

H!37 yıh Tdrk mlllell iı;ln c:ok hLıyırJı 
~ecmı ttr Fa ıca.t hnyrn, tylllğc karşı U\tı
ı nsımız bitip ttlkcnmok bllmerl1ğl lçln. I 
için gtrdtğlmlz yılın d:ı. en a.p~ı ge~~m 
rıl kndıır r ytzlt ve ondan çok dahn Jnşl
ı ah verici olma mı temenni ederiz 

Şöyle :ırkamııa baktığımız znman kı
ı ZJin.llldl bll~·Uk muvaffnklyetleı1n 

.em lnrını göruyoruı ve götllyoruz kl, bll
' tık TUrk milleti ıakvlmln ynprakları 

optukça her gün biraz daha vnkur ve 
remt nll bir fd:ı He önUne ~ılam ma.nller1 
ık1yor Mazlyr gömUlen semlJr, ger.;! 
rtlC'r için dlum, ıhtlyarlık, lnhid.ım ha

•vor Fuknt il:udr tını t>bedyetten alan 
Y'n durJuk'~ ııc-r r;l\n biraz dalın 1h 

~""''•Mtıc.<3 a:ıt.l olan Tl\rk mUleLln'l' de 
' Blrtn~"'e. ı , r tln yen1 bir başlan -

lç_tn , • , ı unle kayna~ oluyor 
.. ı.un hısanlar ıt"ln v:.ı.rd1r, fakat Tt\rk 

ıırtllctıne mut.ndJer d glldlr BlnaPn -
aleyh bugUn yem brr yü!I. glrerKen Türk 
nı1lletının de bir r ferih olmak hnsebtle 

rıy tl b ı do~nı bıraz dalla kuvvet 

G 

fnARE YERi: 
ErznMım Gölbnşı Uofjn İdnr"hnncsi 

Pazartesiden mnadn her (!tln çıkar 

Sayısı her yerde 6 kuruştur ....,..............,..,..,_ 

Basılmayan yazılar geri verilmez 

Romanyada 
yahudileri 
tei8ş aldı! 

Yeni kabfoe ilk iş olarak Yah]dilar 
aley]inde ceırl tedbir alm ya başladı 

Romen Basvekili , 
ile Hariciye Veki-

limiz arasında 
telgraflar 

lstanhul, 13( Hususi] - Yeni Ro 
ııınnya knblııesi işe bnşl mrştır. Bay 
Oorga gazetecilere verdiği be)•anatınd..ı 
demiştir ki: 

- halyaya kttrşı olan eski clo-,Utık hl • 
lorlm cümlenin malamudur. Ben muhal 
fette ikon dahi •Romnııyunın ltalynya 
ynklıışrnnsı fikrini ileri sUrOyorduın. Bu 
itibarla hulyaya kar~ı p~rverde ettiğim 
eski do3tluk hislerini nrzn lüzum görml 
yorum .• 

Gonga 1talyayn knrşı bir bcyanna 
me neşretmiştir. B>kı dostluğu tolıak· 
kul~ ettireceğini söylemiştir. 

\'nhudilcr nle) hlıu.lc tedbh·ler 
Bükreşten bildirildiğine göre dnha 

şimdiden Yahudiler aleyhhıe zararlı 

hir takım tedbirler alınınağa brı~lannıış 

ve Yahu li sermayesinin, bulunduğu 
Demokrat gazete 1 kap ıtılını,tır. 

Almıınyada ve ltalynda yeni Romen 
kabinesi fevkalllde mü-,at karşılanıınştır 

ll.oıncıı Jlarlclve • ·nzırımn Te\•flk 
Hiiştü i·as·u l.!Iuı·ah 

MUsyö Antonoscoyu istihll\.t eden 
yenl Ro'llen Htıriciy:: namı H ıric\\•eVa'!i. 
miz Tevfik Rl\fü\ Anıs'a aşağıüaki tel 
grafı çekmt?tir: 

BAY fü1ŞT0 ARA 5 
A.~KARA 

l ve bır, anııa a K ve cvk Ue uzanıyo
ruz. Ölüme. lhUya.rlığa değU, gençliğe kO-

uy<ıru 
Heır e n gt\n, bUyUk muıetımızın 

) cnı bir zaf rlni tetvlç ediyor, ve herkes
le beınbet tı1z de hl ooıyoruz kl ııer ge -
, en g\1n ınlllcUn sıya 1 rüşdünU, siyası 
kabiliyet v Lktıdnrını rtLınyor GörU -
) onıı tk1, lk tlı>nch lbuhrlndan nzar aınr 
çıkıyoruz. Bu kurtuluşu devletln yerinde 
nldığı t<'dt!rlcre m<'dyunuz. OörUyoruz ki, 
TLirld)e, her gttn biraz dnhn nüfuz kaza
nıyor Ve dun} nııın ıdorl yol nğzınd:ı sır
tına agu vuz!Ieler ) llklenerek sulh 1çln. 
dUnyu için, dı:in}u sa:adetl \çin çaL-pışıyor 
Yeni enenin Ttil'k mılletıne, Türk or -
dusuna. dünyaya ve • ız okuyucularımıza 

Bugün 1938 yılına girıniş bulunuyoruz·. 1937 yılı acı tatlı bütün 
hadiselerile beraber tarihin sayıfalarıııa ·geçti. Yeni seneyi her 

za1nandan daha büyiik bir şevkle karşılıyoruz. "DOÖU,, sayın okuyucu
larının yeni yıhnı candan kutlu~ar, hepsine ayrı ayrı ınesut günler ve 
nnıvaff akıyetler diler. 

•Hariciye Bnkanlığ ınatayinlm mnna
sebetHo Eksclanslarıntı samimi dostluk 
bağtarile bağlı bulunan Rom 1nya hUkO 
m~u namın!l, en snmiml vo on d ... rln 
memnunlyellmi nrzodor, yenl vll2trem le 
barışın menfnotlarına uygun kıymetlı 
muavcnetlerinfze muntazır olduğumu 
arzod eri ın .» 

llnrlclye Vekilimiz de a~aj1dakl 
lelornfla cevaı> vcrmısıw: 

nadet gellrme inl, temenni edelim. 
Hayırlı yeni seneler. 

DOöU ------

BıR ANKF.T AÇTIK -
Erzurumlular 

Belediveden 
ne istiyorlar? 

Attar Şevket Müdüroğlu diyor ki : 

l BUGÜN 

l 12 
SAYI FA 

FIKRA: 

Bir yıl daha geçti 

• Nazik Telgra!lunn tan dolayı ek
selans hararetle te.,Ökknr ederken, 
deruhte ettiğiniz wızıreden dolayı dn 
hararetli tebriklerimi arzetmekle bJhtl
yarhk duyuyorum. Bu mjnas .beUe ç:>k 
samimt dostluk rabıtalnrllo b::ığlı bLılun· 

duğumuz Romanya hllkOmetine ve ken
dilerine beynelmilel nizıımda tekmil 
müznharctlerde bu unuc ığımın muh.ık
kak olduğunu bildiririm •• 

TEVFlK ROŞTO ARAS 
[ Hoınanyadald son ''nzlyet 

hakktnda di\u nece nJdtü11111z tel 
urnflar 3 üncü suyıfncku.lır. ] 

Türkiyedeki Ha
taylılar da reyle
rini kullanmıya 

gittiler 

Buyük bir dut ağacından dökülen 
meyvalar gılbl günlerimiz nlsyanm kuca

l ğına dökülüyorlar. Ve o günler gene dö • 

"Buradaki hanları bilirsiniz. Bilnıeın onlara han de 11 k külen dutlar gibi._ Baıan çok tatlı, bazan 
ham, kızan acı ve baıan leııetslı. 

doğru nıu? Çünkü hand.an ziyade ahıra benzerL.r,, Her an bu ağaç bir mcyvnsım kaybe-

ı-------.. -.. -ı. 
ı Yılbaşındaı 

Haclnr hnnın -

Gidecek olanların dört bini bulacağı ~ud:rtt~roğı~~::~ 
zannedillyor. bcıectıye hakkın -

dD.k1 düşUncclerlnl 
Aııkıır, sı. [llusust] - Hata~da se sordum. şöyle ce-

çım faali~ etı gnııden gnne hızınını art- vap verdi: 
urmaktadır. Mllslemlokecilor Tnrk ekse· _ BugünkU Er-
ı1yotlnin nıu\•affuk olmumusı için ellerin· zurum belediyesi 
den gelen ten irah ) upmakda nkla gel· düne nnıaran çok 
medik htlcl re ba \ urmnklKdırlaı. 

1 d 1yl tşıtyor Bundu 
Bcd.·' ile: 'P n h•ct t:r e nüfusa belediye Teisintn 

l~n \ dl'd ili) Ol' 
Fran ız nıustemlekecı. ·ı.erini~ başında şahsının eh mmı -

d k ld ıcı yeti olmnıdn be -olanU ı o ıntlhabatı iste ığı . şe ·ı ~ n-
T

l\ k ekseriyetine inlılırıl>ıs, raber, memur ol -
r etmek ve r r dn mukısy ma.sının dn çok te
tı kayb ·ttinnek için nn us siri vardır. Bele -
Yet olma yon, \eri yurdu belli bulunma~an dlye reisi yerli oı
l>edevileri 'e a~ ·,.etlerde. yerli hdk dıye saydı, koınşulann 

Anketiml:ıe cevap vcrenlerde11: Şcv.°'lef Müdllroğlu 
ile Salt San 

llllfusa kaydettirmektedır. hatınnı v~ gönın -
itala\ lılfit', llulU)'ll gidl~Ol' nU kıramazdı. Bu yUzden de iş yapamazdı., kabahat halktadır. Halk cahildir. Plsl1it, 
Diğer ·tararton Hatay erginlik ce~l - - Belediyeden bir ısteğlnlz var mı? 1 temizliği ulslikten hastalık gclebUeceğtnı 

f~tlnin dıı\ eti Uz.erine memleketim~ı~e ri~i sunıımı giilcrek dinledi. bilmez. zaten şehri plslct~nler e'kseriyet-
naıı Hataylılar dn \'atanı va7,ıfe e _ Olmaz mı? dedi. Evel§. b1z1 üzen ıe cuhU kalmış oııı.n fakir tabakadır. Ben-

f~~~ak l\zre Hataya gitmeğe başlamış· şehrln ptsHğldlr. Bunda lbeled1yentn ka- oe bunları ıilt.h etmek yoluna aitmelld1r. 
· . / d ) b hat1 olan taraflar var. ta.Jta.t btnC• aaı1 ( 4ltlaraflı 11 idoldA) 

(Alttua/ı 10 uncu .ssyı1 a a a . 

diyor, ve her kaybettiği mcyvaslle rokluta 
bir parça daha yaklaşıyor. 

Zaman gelecektir kl yapraklan dl) -
l<ülecek, dalları kuruyacak ve blr giln biis
lıütün yok olacaktır. 

DUıı gece bir yılı daha arkamıza at -
tak. \'e yıllar yıllan takip edecektir. 

Ilnyatın bu geçlclUğl karşısında insan 
yaşadıtındaıı şüpheye düşüyor. 

Şuna inanmak llzım ki insanın blçblr 
1.aman alt edemlyecetı en büyiik lıasım 

zamaudir. 
Yaşadığıruıı en çok hlssettl{inlz an 

bir yokluk ve yaşıyaeatmm umduğumu 
zaman boş bir hayal delil mi! 

Hayat böyledir, ne yapalım... Yıllar 

yılla.rı ve insanlar lnsanlan takip edecek-
tir. Bahadır DÜL.Glin 

Son dakika 
Roınenler galip 

istanbt!l 31 [l:hısusı] - Romen 
talrnnı ile lslanbul uıuhlellll aru
srnda ~·aıuıan maçta Romenleı· Is· 
ıaüul takımını 3-:l oıat)l~ euller. 

1 talihliler 1 
1 Dün gece yılbaşı piyan-1 
1 kosundan kazananlar 1 
1 1 

17 480 numaraya 
500,000 

3504 numaraya 
200,000 

5627 numaraya 
150,000 

22959 numaraya 
100,000 

33837 numaraya 
70000 

(Alll&r•/ı 11 inci ıagı/•<h) 
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Doğudan 
Dün Ge~eki balo · ~f~~· ı.\ .-iRI~ 

1 Agrı kazalarında 
Erzurum Yllbaşını büyük imar faaliyeti 
bir neşe içinde karşlladı ---1-:rıurum, daha çolc evvttlden beri Tl\rkiyede demir sanayiine yol açacak o 

yıltıaşına neş'e içinde geçirme~e hazar- lan Karabük fubrikasma ait ti msaı bnyük 
htıııyordu. l>lln gece aileler arasında ya· bir alıika iltı karşıland ve uzun alakışlar 
pılttn toplantılar ve or~u evinde verilen toplttdı. 
balo ile F.rnırumlular yılbaşım sevinçle Temı.ıili canlı taı..lolıır arasında Er
ve bl\)Ük llmidlerle karşılddılar . i zurunıu ilgttendirft intflr ptAm tablosu 

( lrdu evindeki balo hakıkuten e~· en sona bırakılmıştı. Bayanlar tarafından 
ıeııı eli olduğu kudur, ı;ok yerinde, \'Ok temsil edilen bu muhteşem tablo 
gUzel ve çok tertipli oldu. j karı;;a:'.ıında, herkes 1938 yıh içinde Erzu · 

Balo istiklal marşile açıldı, onuncu 
1 
nımu gözlerinde bambaşka bir gUzellik 

, ·11 marşı çalındı. Bir müddet i. tlrahat bambqka bir bayındırlık içJndecanlandırı· 
~dlldlkten sonra, ilk önce b~r tango mü-1 yor, kavusulacak yakı? b~r. ati san~l 
sabaka yaµılclı. Tııngoyıı ıştlrak etlen • o anda karşılarına gelmış gıbı deılrı tur 
çtfıler tokdirle seyreılildi. j lahasst\s ve s6vlnç i~·irıde tabloyu alkışlı-

Bilhas ;a canlı timsaller hHloya hü· yorlardı. 
yUk bir revnıık vermişti. Evvela giden j Bnnlardarı s Jnra monolo~for syleııdi, 
yıl içincte haşanlan işlere ait canb bir tim· zeybek ve bar dı n..;ları gö~terildi. 
sal gosterildi. Bundan sonra umumi heye· Yeni yıl samimi bir neş'e içinde 
cum bü bütUn eanlandıran Hatay Uınsa memlekete, eşe dosta saadet ve ugur 
ti sürekli lllkışlnrla karşılandı. Arkasından temennllerlle kar~alandı. 
------·-

~I iilhakat belediyelerine • 
nıerkezden bir yardHn 

faslı ayrılacak 

Çarşıda çaldığı 
eşyayı satan hırsız 

Ağrı Vilayeti d
1

ahilinde kuvvetli bir 
imar fnaliyelinin mevcut olduğunu bun
dan evvelki nnshalarımızda yazmıştık. 

Gerek vilayet merkezi oltmlar Knraköse 
yapılan yt-ni binalar, yollıır ve gerek 
yapılması lakarrnr etmiş olan bu şehrin 
manzarasını tamamen değişik bir hale 
getirmişlerdir. imar faaliyeti yalnız vilfr· 
yel merkezine inhisar ettirilmemiştir. 

Bulundu~n muhit itibarile heııl\Z lnl..i~af 
edememiş birer köyden ibard bulunan 
kaza merkezlerine yeni bir ruh, yeni 
ve ileri bir manzara vermek A~Tı vlhl· 
yelinin t!n büyUk emellerinden bir tane· 
sidir. Bununla beraber maddi imk4nlann 
azh~ı şimdilik bu emelin seri bir şekil
de tahakkukunu gUçleştirrnektedirler. 
Kaza merkezlerindeki Belediye varidata 
şehri besleyecek ve onu ilerletecek bir 

Doğu sineınas1 sahibi ' yekOna baliğ olamamaktadır. Bu ltibar-

cevap Veriyor 'la kaza merkezleri eski ve geri yUzle· 
' rlni muhafaza edJ7orlar. Bununla beraber 

, Geçen sayılarımızda bir okuyucu- veni sene blÜçesİnde mülhakat beledi· 
1 
muzun .. Do,ıu » sinemasından bir şika- yelerlne yardım için hlr fasıl ayııla· 

. . t · · d ·1 yetini vazmaştık. Bu şikayet hakkında caktır. Kaza Belediyeleri kendilerini 
Bır hızıne çının yar ımı e « Doğ~ it sineması sahibinden aşağıda· kurtararak r>z varldatlarile işlerini çe· 
IJiı'çok mücevherat aşırn11ş ki mektubu aldık: \'irmeğe muvaffak olabilecekleri gllne 

A i . beşi d d bi ~~·Muhterem gnzetenizln :l0-12·937 gUn kadar merkezden yardım göreceklerdir. 
yın y rmı n e çarşı a r 

24 1 d .. , raıııu ·aldığı sırada ·aka· ve sayı ı nusııasıııda tıakıkattan çok Karaköse - Van -Kağıznıan 
Dkkitnda_r P J I ç. ~ " uzak ohtrak kendi arzu ve maksadına 

ıanan Erııncanlı brııhım hemen o gun .. d 1 .. ı. tll . d yolları . ed" . gore uy uru maa. sure e sınemaıuız an 
cl\rmUmeşhut ınahkemesıne sevk ıımaş "k. tt bul b "' d k" 

1 • • • 1 şı aye e unan ava aşa5ı a ı ceva· 
"Ve mahkeme brahamın tevkıflne uzum l k t') • h kik ti . 1 . n verme ı-uıe ı e .eı a etmek 
göstermemışdi. Bununla beraber brahı- ..... . 

" ı.,enm. 

min vaziyeti şüpheli gorOldllğllnden Biletlerimiz her znman kişemizde 

Karaköse ile Van ve Kağızman 
arasındaki yollann kısmen tesviyesine 
ve kısmen ıslilhına devam edlleceklir. 
Mevsimin şiddetine binaen tatil edilmiş 
olan tnıaat faaliyeti havaların mUsaa· 
de etmeğe başlayacatı ilkbahar mevsi

kendisi Emniyet memurlara tarafından satılmaktadır. Ul'ındllzleri bilet aldık· 
takip diliyordu. Zabıtanın bukadar şüp· larmı iddia eden bu arkadaşlar gazete· 
lı6Sini celh~den 1brahimin dün bir çitt de bahsettikleri numarıılann gllndOz 
altm kUpe sattıtı görülmüş ve kendisi den bir subaya sat,ldığı ve subayın ---------------
hemen yakalanarak Ozeri aranmış ve bir vaktinde gelmemiş olmasından dolayı D Q ;4 LJ 

minde yeniden ele alınacaktır. 

de altın bilezik bunumuştur. Yapılan so· bu numaraların kendilerine tahsisi için U 
Abone tarifesi 

ı hcincl Kanun 1938 _ .. - ............... 

VİLAYETLERDE TETKiKLER 

Ağrı ilinin bugDnkO 
· sıhhi durumu nasıl 
Kısa bir ·zamanda sıtma, frengi, trahom, tüberk·· 

için sıkı bir tarama yapmak, vilayetin hakiki 
sihhat vaziyetini tesbit etmek Jazımdır 

Bulunduğu muhit itibarile bQyük bir Frengi : Frengi Ağrı vilayeti 
hars propaganda merkezi olarak bilinde mllhim bir yer işğale den b 

çalışan Kareköse hastııhanesl mutevazi hklardan sayılamaz. Merkezlerde 
bir bina içine sağmıştır. ~ilh~ssa istila yolu olan. Transit 

1932 Senesinde tesis edilmiş olma· uzenndekl Taşlıçay ve Oıresonda o 
sına rağmen bnynk bir faaliyet göster· ça mntek!sif bir şekl!d:!dır. Frengi 
miş ve vasıtalarının, elamanlarının azl- cadelesi ciddiyetle takip edildi 
ğile kıyas edilemlyecek derecede şük- bunların umumr sı~at bakımı 
rana layık bir vazife görmnştür fıızhı tahripkar testrlerı yoktur. J. 

Karaköse bastahnesi 50 yataklıdır. Cüzam: Ender tesadüf edilen v~ 
Biri Operatör ve diğeri Dahiliyeci ol- lar halindedir. Pakat balkın fakir <Atfl 
mak nzre iki doktoru vardır. Temiz lan yQzQnden temizliğe itina edem; 
koğuşları mlllevazi, fakat birrok mObim lerl pislikten gelen cilt hastalık~ 
cerrahı mUdaheleleri yapmağ~ müsaade ziyadeleştirmektedir. 
edebilecek muntazam bir ameliyathanesi sııma : Ağrı viUltl dahilinde _., 
vanhr. Burada göz aıneliyntın~an b~şka cadeleye mevzu teşkil edebilecek det': 
lıöitre de dahil olduğu halde bırçok ınce cede ehemmiyetli sıtma mihraklan Y":. 
ameliyat yapılmıştır. Bu Qastahanenln tur. Arazinin bazı yerlerde batakh1' lkı 
şifa verici faaliyetini ~u ist11tistkle ifade masına rağmen yerli sıtma mevcut 
edebiliriz : ğildir. Bugün görülen sıtma vak' 

Ameliyat Polikilinlklere ya sıtmalı yerlerden bu vilayet dab • 
Sene Yatanlar olanlar mnracat hicrette bulunan ahalide veya sı 

1932 
1933 
1934 
1935 

6 3 31 mıntakalara çalışmaga giden kim 
157 30 1168 de görUlmektedlr. vuayetln arul 
207 40 'i83 yeti bu hastalığın beledi bir hal al 
22; 36 1118 sına amil olabilecektir. Bunun için 

1936 191 25 1656 halde şimdiden nafi tedbirlerin alı 
1937 347 43 3000 sı lazımdır. 

Karaköse hastalıanesi inkişafa mU· Tırahom : Merkezlerdeki 
sail ve inkişaf ettirilmesi llzımgelen toplerde yapılan muayeneleden 
kıymetli bir müessesedir. CQmhwiyet neticeye göre bu hastalık o/o 5 de 
re}iminin bu vilayet dahillnde saglık sindedir. Fakat trahomun hangi 
sahasınt.la atbğı bu ilk adımı daha bir takada daha çok olduğu bugün 
çoklarının takip etmesine intizar olun- meçhuldQr. PeK koçuk bir akalliyet 
maktadır. mektebe devam eden çocuklar O 

Karakös vilayetinin umumi sıhhat den ~inilecek mal~m~t ile kat'i bit 
vaziyeti bugün için tesbit edilınemiş bir kam soylemek ve hükum vermek 
haldedir. Hastahaneye yapılan mnraca- tile kabil deQ'ildir. 
atlar llzerinden tutulan istatistiklere gö- TöberkülOz : l;fastahaneye 
re, bir fikir edinmek kabil olursa da, racaat edenler arasında bu hastah 
bunlara kati nazarlle bttkmak ilmi bir dukca nazan dik.kati celp edecek 
hataya dUşmek olur . .liununla beraber ziyette tesadQf edilir. Hastaba 
umumi sıhbat vaziyeti hakkında bakika- racaat edenler ekseriyetle 

ruşturma neticesinde lbrahim bunları vaki asrarlan nazara alınmadığından çe· 
J::ılrcanda Hasan efendi muhalleshıde kilip gitmişler ve biraz sonradtt subay 
Sarhoş oğlu ı\bdurrahmanın evinden ailesile birli"te gelerek sandaUyelerinl 
hiımetci Hüseynin yardımile çaldı~ııu işgal etmişlen:lir. 

ta oldukça yakın bir fikir elde edebil· mı kaybetmiş olanlardır. Çainka 
m*'k için bu menbaııı da ihmal edilme kanan yQksek olması dolayısile tu 
uıesi lazımgelir. Ağrı vi14yet1 dahilinde ınz F1BREUX denilen gizli şeklinde 

~~e~:lğı ~ 1~ Lira mühim hastalıkların vaziyell bu menbaa eder. Ve birgün birdenbire patlak 
uç aylığı 4 : istinaden aşağıdaki şekildedir: Hastalar bilhassa yaz mevsiminde 

itiraf elmlştir, lbrabinıin söylediklerine Şurasını itiraf etmeliyim ki o akşam 
göre çnlman mallardan tki altm saıdla :oıinemaya ani bir tehıtcllnı vaki olduğun· 
beş dal ind Ha:iamn payınu dOşnıüştUr. dan bazı eksiklikler göze çttrpıııaş isede 

ibrahinı tevkif edilmiş ve vazi· bilet kestitimiz hiç bir mUşteri ıeri ıit• 

Bir aylığı t ,!lO ,. lerlnde bir salah hissederler ve h 

ECNEBi MEMLEKETLER tÇIN lıklannın geçmiş oldutuna kani 
0 

o 
~enellhl ·. 2A l.lra Hem kira~ını vermı"yor aldanırlar. Bu sebeple hastahaneye 
•"7 "' " -

0 
racaat edenlerin salıhi durumu cid Altı aylığı : 14 • h l "b' · ct•• .. iLAN TARiFESi eın ev sa ll ını ovuyor vahimdir. Hastahanede ölenlerin !Ve 

8 ncl sayıfnda santimi 25 Kuruş Gürcü kapısında ~kunduracılık eden şini bu tuberkülozlar teşkil eder. 
yellen Erzincan Emniyet müdtirlkğü memiş ve imkan derecesinde istirahat· 
haberdar edilmiştir. ları temin edilmistir. 

Ziğanada bir kamyon 
dereye yuvarlandı 

Binaenaleyh yukanda kayıd ettiğim 
gihl şikayeti mucip olacak hiç bir vnzi
yc:te meydan verilmemiş oldujımu bil· 
dtrmek ıuretile ta vzlhi keyfiyet eylerim.• 
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Bekir yukarı Hasan Basra mahallesinden Ağrı dahillndeki tuberkulozun 
Yaşarın evinde oturmaktadır. Beklrln bi köy ve şehirlerdeki aileler içl 
Yaşara ev kirasından bir miktar borcu bulunan veremlılerdir. Halk hifzas 
da vardır. kaidelerine riayet edebilecek bir k 

Yaşar evvelki akşam Bekirden ya seviyesinde bulunmadlğından bu mi 
bu borcunu vermesini veya evini bo- lann ziyanla tesirle.ıi azami surett 
f&ltınasını istemiştir. Bekir bu teklife fe. Buna gıdasızlık ve bakımsızlıkta inıi 

< 1-eçeııleade zlğtuuıda maden han· 
larmııı il z e r 1 n d e k i vlrajlardtt 
Erzlncana işleyen kamyonlardan bir. 
danesl patinaj yaparak dereya yuvltr· 

1anmıştır. Kamyon içinde bulunan şöför 
le muavinine bir şey olmaıfuşsnda ma· 
kkıe parçalanmıştır. 

Edebi Tefrika No: 25 
- Şimdiye kadar dikkat etmemiştim. Saçlarınız şakakla· 

rınıza doğru adetli kızıl bir renkte imiş.. Gözlerinizi benden 
daima kaçırmaAanız belki onların içinde de kaç tUrlü renk \'e 
tnautt bulacatım . 

Başım büsblltün ba~ıına yaklaştı~mı~tı. kolu belimde gittikçe 
durahyordu, Oeri çekllmAk Jçln bir hflreket yaptım. YUz yüze 
geldik, Oöılerl gözlerimin içinde illi, hu koyu mavi gözlerden 
fıl'öZlerime Mnki bir ~·ı~ın kıvılcunın sıçradı~ını ve bu kıvılcım· 
ltlrın ~·ürefftııe dotn.1 kayarak ora~ını lulujtun:luğunu hisl'le!tiıu, 
v~ derin bir halslıllk içinde vncuduııı gevşiyordu. Hirdenbire 
dudakhırtmın Uı&erlnde sam rUzgarı gibi sıcak kttvurucu bir 
rn~gar fBÇUı 1\alın Yll!'\.Ufak bir erkek sesi kulağımın dibinde 
• t .. erda 11 diye tııtldıutı. işte tam bu sıntda kıvrak bir kadın kah
kahası ouyarak Aklr Cemalin kollarından kurtuldum. kapıya 
tlönen 8'Ö1.Jer1m dehşetle hllyUdtt E,lkt~ ofradakl btUnn davet· 
iller toplannuştı. ~n önde Handan duruyor, asebl kahkahalarla 
rülerek ı 

- Oh he ınıet rlanıedl~ordunuı. devanı et~nizel I>iye el· 
lerlnt ~trpı~·ordu. 

Seyntm oyuşur gibi oldu v~ tmdn ~arı saçlı b~ı gft!ikQe ko· 
ttııntahlaşat'al< göılerlml doldurdu . Arkasındaki kalabalığın kara 
bir bulut gfbl ö~etime rulcum cttitlni gördüm, sonra h~r yer 
birdenbire !im Blyah kesildi c!f!Pln kllYuya dQşer ribl y5re dof· 
tıı kaydım, 

••• 
Göılerloıl a~U~altl lltftıah ıt~httiınl ylh~ b küçük odada bul· 

tlum. t<atştmda ~ütn 'utp san Akit Cetnol duruyordu. Kanepede 
tiotruldUğtlmu görünce gm,ıeri &vinçle parhyarak ayak ucuma 
tuşti. Bir elimi eline aldı. Oayri ihtiyari nefrete benziyen hir 
hareketle ~liml fekllm. Başım vok sersemdi. Kendimi topbya• 
•arordUmı blrdenblre un IHr klClıa bqı \re klllkôllat1' 1f11 

2 ,, " " 2ö0 • 
1 " .. • 40:1 " 
tıan verecek kimseler DOôU Oaze· 

test idare MOdUrlUılUne mnracaat etme
lidirler. Devamlı ilanlar için hıısust 

na halde sinirlenmiş ve hemen ev sahi- edince tuberkQloz cidden korku 
binin üzerine yürUnıüş, onu dövmeye bir hal kesb eder. 

tarife tatbik edilir. 
Kırmızılı ilanlarda tarife bir 

fazlasile alınır. 

başlamı.Jtır. Kavğa esnasında Bekir Ya 
misli tarın basanı taşla yarmıştır. suçlu yaka· 

lımarak mahkemesine verilmiştir. 

------ -----....... 

GENvuıMADıM 
bir ağız gözümde canlandı. Ellerimi yUzUme kapayarak •Aman 
allabım, dedim, 11man ııllahım. Bütün geçen hadise şimdi gözü• 
mQn önOnde yeniden cere~·an ediyordu ve parmaklanmın ara· 
sından durmadan sOzlllen yaşlarla ağlıyordum. 

- Kendinize gelin .Ferda diyordu, bukadar teessOr duyacak 
bi~y yok. Şaka yapalım derken saçma '1areketleri ile sizin ba· 
yılmanıza sebep olan budalaları koğdum .• 

~;ilerimi yl\zümden çekerek yerimde doğruldum. Östfim ha· 
şım kolonya içinde ldt, saçlarım udak ıslak ynznme döktılmllştn. 

Akif Cemalin beni incitmekten korkar gibi alçak bir sesle: 
- Bayılmanız uzun sQrdU dedi. Kerim Namıkla beraber 

ayıltmıya çalıştık, sonra o doktor çağırmamızın daha do~ru 
olduğunu Rö)tliyerek doktor aramıya gitti. 

• Boğulur gibi bir sesle: 
- O kalabalıtın arasında hocam da vardı de~ll mi? dedim .. 
Akit Cemal bi11ey söylenmtye hazırlanıyordu, birdenbire 

ayağa tırladım kapıya d.otru koıtum. Antre de arkamdan yetişti. 
.Mantomu giyerken hep aynı kelimeyi tekrar ediyordum : 

- Çabuk, evime götürnnüz ben!, çobuk, çabuk! 
Otomobilde köşeye çekildim. Süktlnetimi muhafaza etmek 

iOln bütnn gayretime rağmen yüzüme çıkan sıcak bir kan dal
gası il~ beraber gözlerimden yaşlar hşkırdı ve yine ağlamıya 
başladım, Akit Cemal sesini çıkarmadan endişeli gözlerle bana 
bakıyor ve ayağını asabiyetle durmadan yere vuruyordu, bir 
aralık heyecanlı bir hareketle kolumdan tuttu; 

- Fakat bukadar nıonuı niçin? Diye mınldandı. 
Qayafl~ Ue IK>I bol ıllanııı JQ1Q110 oaa o•Tlrdlm. Vt bif 

birşey söylemeden yalnız yüzüne bakhm. 
gibi manayı görQnce: 

- Emin olunuı diye, devam ettf. Emin 
kendinizi bukadar harap edecek blrşey yok .• 
ed•yorduk. 

Başımı otomobilin camına ~otru çevirerek: 
- Susun dedim, mahvoldum~ kim bilir yann ne diyeceklet•• 

Herkes ne diyecek •. Hatta hocam Kerim Namık bile nıeri-' 
doğru eğildi. 

- Blrşey deyemiyecekler, silin fazla evhamınızl Hem ~oi' 
telAşlı hem de fazla sinirlisiniz biraz makul düşünmelisiniz. N 
den korkuyorsunuz!. Neden korkuyorsunus ıöyleseolı? 

Başımı \.-evirdim. Oöılerlnde söyıedl«f oeyleri kuvvetteııcll• 
ren kendine emin bir mana varJı. SOzleri ve bu hail biraz 
rablamama sebep oldu . .Mendilini çıkarak emreder gibi •Gözy 
larınm siliniz haydi ve kendinize geliniz biraz... dedi. 

Sesimi çıkarmadan mendili aldım gOzlertml yQzümQ kur&at 
tum. Benim biraz kendimi topladıaımı farketmişti, dudald 
rında hafif bir tebessüm belirerek: 

- lşte böyle dedi, bOyle kendinize geliniz ve bir çocuk 
ağlamayL bırakınız. Hem sonra ıuna emin olunnz ki orada 
dansederken alkışlayanlar, buna hiçte sizin dnşnndütOD 
manayı vennemlşlerdir. Hatta Kerim Namık •Ne slnirll ne 
çocuk, kOçük bir şakaya tabammQIQ yok!. Diye doktora gider 
ken söyleniyordu, o şimdi doktorla dönecektir. Ben vul 
idare eder, bayıldı, evine getirclıöı sana selam bıraktı • derldl• 
Ona bu perişan halinizden hiç bahsetmiyecetlm. Çnnkn bOI 
ton taşıracaktır. Merak etmeyin ObOrlerl de kimseye blrşe 
söylemicekler. Ben mani olacatım. Nasal timdi rahat ettiniz iDl'. 

Gözlerinde mütfik bi mana titrfyerek soruyordu. Benim t#. 
vap vermiyerek içimi çekip otomobilin arkuma kondimi bır_.. 
tatıaıı roronoa, aerl oeklldJ ve klildl kendlnı aunldalldı: 

- Ar ... ltıtr -
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Tarihi 
tcfrlka 

-25-

Faşistler iş başında! , 
~.:;indzin Herkes Romanyada yeni 
~günkü oaşmakatesi Başvekilin girişeceği ilk 

Erzurumdaki askeri 
vaziyet ne haldeydi? 

(l\Ienıleketin iç ve dış siyasa - k de 
~nda takıp edilen istikameti, yapı· • raata mera e ıyor 
:an \'e ~Pılacak Jşleri tamauılle te· } C 

tib. ettırtnesl itibarile, hUkcunet 

• 
Sait Pş. Erzurum Valisile makine 
başında uzun uzadıya görüştü ve 
aldığı malumatı saraya bildirdi 

tnerkeıınıızcle çıkan "Ulus,, J'f'fikl· Kabine iş başına gelir geln1ez yüksek 
.~1ı.ın başnıaknlelerlnln ayni günde ınemurlardan bir çoğunu değiştirdi 
Doğu,, <la <1n çıkmasını temin et· Biıkreş 30 [ A. A. ] _ Rador ajansı ort.ıdan kaldırılmasından bahsetmektedir-

~~ş bulunul oruz. Ankıırndıın her d B ı 
.. un telg-rann uzuncn bir tıülllsası- bildiriyor: Gazetecileri kabul e en aş er •. 
nı \'e Yahut nynlnl nlacağunıı. bu vekil Bay Gaga şu beyanatta bulunmui· Resmi devairde yüksek memurların 
lıaş ınakafolerl oku) uculanmız tur:,, Hükumetin yeni tetbirled n~ olacağı- pek çoğu değiştirilmektedir. 
~uııdan sonra "Doğu,. sütunların- nı yılbaşında Radyoda \ereceğım konfe- Seçimin knt'l neticesi 

a da bulacaklardır.) ransda sÖ} leyeceğim" demiştir. Buhreş 30 [ A. A. ] - Mebusan 
l\ııı.- ı>rfosor '\ oı·un lwbineyc miızııJıe- intihabatından sekiz gün sonra muhtelif 

.s"'"" ""ra 31 - Dentzbank ı yihasmın 
--.ınd 1 ret edecek partilerden gelen reylerin miktan şöyle 

lıQınde a Yatan ı>r<'nslpl r. Türk dcvletç - Bükreş 30 [ A. A.] - Kabine l>uh- tesbit edilmiştir: İntihabata iştirak eden 
ıa.lot ve belki de bu nsrın ek::moml te -
tet !~nd_ başlı ba'lına bir merhaleyi 1ş.a- ranının çabuk halli dolayısile gazeteler dört milyon 650 bin kişiden üç milyon 
Olzna lnektecıır, -demek tc hlC mU1JruMa bu hususta uzun tafsilat \'ermeye vakıt 850 bin kişi reyini kullanmıştır. Fııkalar-

.. ;ı &etektir. bulamamışlardır. Birçok Nasyonalist ga- dan Liberallar 152, Nasyonal köylüler 
:nu d zeteler kabinedeki değlşikli~irı halkın iste- 96, Demir muhafızlar 86 Nasyooa[ hıris-

·eskı Yük Şer on d1Tektıf nutukların a 1 p f • • • 6 M 
'I'Ur n hntıaı in tcbnruz etırmışıerdlr iki ği ile yapıldığını bildirmektedir er. ro o- tıyan partısı 6 , acarlar 19 raeb'us çı-
e '.le <levıetç ı. 

1 
ın, eğer vazıh f ydalı sör Yorgtt hükümcte müzaharat edece~i- karmıştır. Alman, Yahudi, Amele gurup. 

a}c ıd!lyo.nıklı bir sistem oımnsını ıstıyor- ni bildlrmi~tir. Sağ cenah partilerine me- lan 60000 reyden daha az rey km.andık 
• onun bUı ok! nsl ile olan bağlarını nsup gazetelerde yahudi kuvvetlerinin ı ları için meclisde te• •. sil edilmeyecei<lerdir. 

h~tnek Ve ticaret zihniye tine uygun el - - · 

~~~~;•tl•nd!rllm< ini wmın eyle- Japon kuvvetleri gittikçe 
·u l)etılzbank ilk önce bu direktiften R k ' kl 

VVet alm ktııdır. Fakat bundan sonra an eu ya y 
Ususı manada olarak ve başbakanımızın a aş l yor 

hu u takt ı hatında dendiği gibi BU· 
J< Şetın şu cUmle ıne dayanmaktadır: 

"l:n gUıe1 cotrafı va:ılyettt' ve üç ta
denlıle çevrlll olan Türkiye endüstrisi 

1 ve ıporu ile en flcrl dcnlzcl mlllet 
k kabllyotlndedlr. Buu kablll 

İsveç hükumeti 
Habeşistan 
istilasını. tanın1ıyor 

SAİT PAŞA 
zatı şahanenin seıa.m ve mıratlıınnı 

tebşir ederim . .Padişahımız, geçen muhn
robede olan yarnrlığmım takdir buyur • 
duk.ln.rıııdan, bu defa dahi sizden pek 
bUyUk hizmetler memul buyuruyorlar .. 
Şimdi sizden, rnahremane bazı şeyler so
racağım. Cevaplarının, ve mUtalaa.nızın 
mulıtasar ve mUflt olara.k vüruduna, e -
!encllmlz muntazırdır ... Bugün, Erzurum
dn tnlımınen ne kadar asker vardır? Ne 
kadarı piyade, ne kadarı süvaridlr? A • 
saklri muavine, ne kadardır? .. Buna cc -
vap verUdlıkten sonra, muhaberemlz, suııl 
ve oevap suretinde cereyan ıetsin. 

lsmall Paşa 

(Padişaha birçok dua ve senalardıı.n 
dan sonra ... ) Erzurumda nizamiye ve re· 
dif olarak dört tabur piyade ile ikl bölük 
kadar suvar!, ve dört batarya seyyar top 
olup, bunlardan mrı.ada dörder yüz mev
cutlu Uç tabur müstahfaz askeri, yüz yir
mi kadar Çerkes atlısı vardır. Bir tabur 
redif w. Malatya ta.ratından gelmek üze· 
re-0.lr. Evvelce Erzurumda toplanan ta. -
burlar, Karsa gönderllmlştır. (Pasinler) 
merkez olmak Uzere Kars ile Erzurum a
rasında da altı tabur vardır. MUstahfaz 
ve rnuavlne efradı ile Çerkes sUvarı alay
ları buraya gelmek üzere yoldadır. 

Salt Paşa 

Qerkes süvari alayları, nereden ge -
Uyor? Ne sınır süvaridir. Cümlesinin ye
kQnu? •.• 

IRSIMIW~~dcyl bilmeliyiz. Denlzclllğt, 
..,.. Birtma...mlllt ülkUsU olarak duşUn· 

i ın r~z zamanda başarmalıyız.,, 
T 

.. Mııuyor ki endll t!st ticaret ve 
~Yoru taınarn ve bizden 'bir dcnizclllk ıs

Hankeu SO [ A. A.] - ( Çin tebli· 
ği) son 40 gün içinde japonlann deva
mlı bombardımanı neticesinde Sinan me
vzileri temamile harap olmuş ve Çinliler 
27 ilk k~nunda bu mevzileri terk ile yeni 
mevzilere çekilmişlerdir. Japonlar ilerle· 
melerine deyamln Hankeu'dan 50 mil 
mesafede kain bir adaya 100 kadar asker 
çıkarmışlardır . İsveç Kralı Habeşistan lsmaıı Paşa 

Kralına böyle cevap verdi Bunlar, canı, Sıvas, Aziziye cihetle -oruı. 

an Gerçe-ktl'n ~endi encl truniz~ da -
lııınıaynn blr denızcıllk dı ardan ödünç 
llz~ış btr taallyettlr. Iç ve dış tıcaret! -
t e besıenme~1p kendi ı de bunlara ,. n-0: oırnayan bir denızcllik gellşemez 

t ta dayanmayan dentzc111" In 1 e haynt
ınnnası oı:ımnz çllnkU denizcill~ yrunı2 

• Pu ' <'k r ~c Ilınan ahibl olmak değil, yilk-
C.:(I d eı de denizci blr 111 :ı.n terblye;)ln-

n .ıcıtıfncte etmek demektir. 

llilıdlstan<lan lerassut 
Oslo 30 [ A. A.] - Kral Bakon Ha· rlnden geliyorlar. Beher alayı biner mev-

Delhi 30 [ A.A.] - lngilizler Hindislanda beş imparatoru Haile Selasiye'nin gön- cutıu, dört alaydan ibarettir. Bunların 
ııskeri bir üs teşkil etmek ve bu askeri derdiği bir telgrafa şu cevabı vermiştir ı -Oralarda tertip ve .buraya sevki lçln Mus
us ,,;asıtasile icap ederse Uzak Şarkta- "Hükumetim İtalyanın Habeş imparator- 'tafa Paşa gönderllmlştl. Şlmdlye kadar 
ki hareketleri yakından takıp etmek için luğunu lastik etmek üzre Holanda tara- gelmelerine ~ ma.nı olmuştu. Bunlann 
tetbirfer almaktadırlar. fmdan vaki olan daveti reddetmiş ve bu· binbaşıları, kendi kabilelerinin reislerın-

Roma 30 [ A. A.] - Hariciye nazı· n~ f ra~s~ ve lngi>lere hükumetlerine de dendlr. dl~r zabitleri, asker mütekait • 
rı Konet Uyano Japon sefiri ile bugün bıldırmıştır. • lerlnden ve askerllk etmiş kUçUk zabit -
uzun bir konuşma )apmıştır. 

1 
------ lerdcn mürekkeptir. Bölük ve alay teşki-

ngilizler Filistinde H\tları muntazamdır. 
(Kırkkllise, Ardahan, Toprakkale, 

lann, tamam tertip olarak beşer yüz a -
tımları var 1se de şişhane toplarının atım
ıan, altmışar ile yüz ytrmlşer o.rasmda • 
aır. Bunların azlığına sebep ise, mcvkiinln 
elıemıniyctı haseblle, Kars ve Ardahana 
g~nderllmelldir. Dersandetten gelecek a
tımlar, gönderııenlerln yerlerine vuzed1· 
lecektlr._ 'I'opların cetveller! vardır ... A
sakJr şahneııln ellerinde olan tüfekler, 
şlnayder ve martını Hanrı cinsinden olup; 
mClstahtaz ve muavine askerlerınln ele -
rinde büyük çaplı ve kasaturalı iğnell tü
fekler bulunnuııktadır. Kış sebeblle şlm
dJye kadar bUyük mikyasta ateşli talimler 
yapılamamıştır. Yakında nişan tallmlerl
ne başlanacaktır. Kars ve Ardahan fır .. 
kalan, talim etmişlerdir.} 

Makine başında cereyan eden bu tel
graf muhaberesi bir mUddet daha devam 
ettikten .sonra hltıa.ma erm1ştJ. 

!Mabeyin ba.şk~tlbi Salt Paşa, oldl.ğı 

ma!Qmatı, derhal Abdülhamlde nrzet -
mlşti. Fa.kat, Erzurum vallsl (Kurt IsmaU 
Pa.şa) mn verdiği bu malümat, hakikat • 
ten çok uzak olup, k.Ağıt Uzerlnde yapıl1114 
olan hesaplardan ibaretti. 

Kurt İsmail Paşa; henüz harp koku
lan başladığı zaman, kendince bir hesap 
yaparak, (otuz 1kl tıa.bur) kadar blr yar -
dımcı askeri tophyacağmı Uınit ctmlştl. 

Bunun mUmkün olup olmıyacağuıı 
anlamak için o cıvardak1 kürt beylerine bl 
rcr mektup göndermişti. OördUklcrl, der
hal şatafatlı birer cevap vermişler; iste· 
ker göndereceklerini vadetmlşlerdl ..• 
Kurt isıruı.U Paşa tsc, bu \"adc inanana • 
rak, (mevhum otuz 1k1 taburu) ordunun 
kuvve! umumiye cetveıınc geçirtmişti. 
llalbuld, harp başladığı zaman, vadolu -
nan bu otuz iki tabur askerden, otuz ik1 
nefer bile gelmem1ştl. 

Ahmet Muhtar Paşa.; vaziyet! ~v -
kavrayıp ta., kuvvetlerlnl dUşUndUğU gibi 
t.a.ks1n1 ve tab.flde muvaffak olan1adan, 
harp llln edllmlştl. O znman Muhtar 
Paşa.; (Ardahan) istlhkAmlanna on ta -
bur sevık, ve on !ıııkasına da altı tabur 
terk.ederek, kırk tabur askerle Kars kale· 
sine çek.llml.ş .• gerl kalan .kuv-0tlert de, 
(Erzurum) k.aleslle diğer blr 1k1 mevkie 
göndermişti. 

(Arkası var) t:ıı:ıl A'l'ı\TÜRK bu üç un uru bir arada 

il 
arn kla blze hem madde H? ınsan mn• et. 

hllinde çalışmağa sevketmek suretlle baş
Iıyacaktır. Başbakan daha llk adını -
da bir coordinationa glrlyor. 

ihtilalcilere karşı Pasinler, Kars mevkilerindeki asker ve 
erzak hakkınd3kl uzun muhabereyi ta.y· -------------

tayyare. kullanıyorlar yecıerek, o dcvrın mudafaa. vesaitı ıtıba- Mısır kabinesi değişti ı . tlerı hem bir davayı temelli ve top-
a <Jlnruk mUtaı a eylemek hakkında, her 

,. 1~ankı eş iz ,,e derin görüşlerinden, bl
Okba ıştarnı tır. Eğn oenlzb nk Jdylha

bı unursa, gdrUlecektlr ki: denizcıUk gl
ç ith faallyetı re ın vzu olup Ti.irk 

f\sıına b en çeşitli kabillyctıer bekıtyen 

1°~le b.r işin, bir plrm ctahUlndc mUtalea
l 1 eyrıyetı derin bir tetkik 'e bilgi mnh-
1 l\ olarak yapılmıştır 

r lIUkümetteıı bu işlerde takip edeceği 
ldarekct, rtıuhtelit u uı ve şekillerde 
tn~re edilen mevcut dcnlz mile seselerl -
~lr elde toplamak, ve bir pl~n da -

Işletme, kredi, finansman, glbi dava
ları, Denlzbank tek elden ve tesblt ettlğl 

program da11111ncte başaracak ve bu faali- Nablüste askerlerle şiddetli 
,}etlerin tamarnmı da memleketin umumi bir çarpışma daha oldu 
ekonomisinin, umumi hatlarımı. uygun 
düşürecektir. Artık yalnız vapurculuğu -
muz ve ııınnncılığunız 1çln değil balık • 
çılığımız, süngcrclllğlmiz ve saire iç.in de 
bir merci vardır, ve bu meret modern ma· 
nasllc bir ma.dde teşkUatına dayanmak· 
dır. 

Falih Rıfkı Atay 

Küdüs 30 [ A. A.] - Evvelki gece 
Nablusda askerlerle harabelerde saklan
mış olan çeteler arasında yarısı saat ka· 
dar devam eden bir müsademe olmuştur 

1 

Askerler bu taaruıu bir \ayyarenın refa-
ketile mitralyoz kullanmak ıturetlle dağıt 
mışlarsa da çeteler karanlıktan istifade 
ederek kaçmağa mU\·a'fak olmuıludır. 

I<arikatüristimizin kalemine dolananlar: 
-------------------

-Ate,.. 
·•rlek ti 

~len e 11 derdine derman bulma~ı 
dtrmanaıı Baımuharrlrlmlı 
('llf4'1' IAIAN 

F.rıurum1Balo Matehautıı Dr. 
~FDAL AŞAR 

Bavın: EFDAL ŞA.1?4 

ı 

rlle dikkate şayan bulduğUmuz şu parça- Kahire 30 [ A. A.] - Kral Faruk 
ları naklediyoruz): kabineyi azlettiğini Başvekil Nahac; Paşa· 

Salt Pqa 

Erzurumdaki topların l>a.rUtu ne mlk· 
tardır?. Ve kaç deste fişek vardır?. 

Blr de, bu tapların cetvelleri var mı? 
Askerin elinde n<: nevi tüfekler vardır? .. 
Redifler nişan t.allmlnıde nasıl? .. 

lsmall Paşa 

Enurumda bulunan eski kaval top • 

Sırtıblplikten çekilince B6/edl11• Rılıl 
lfPlt«I An',v• rılclp olın bir ut: Dr. 

WıllllN: 

ya mektupla bildirmiş, bu şekilde azil 
hareketi halkı hayrete düşürmüştür. Ve 
yeni kabineyi teşkile Ahmet Mahir Paşa 
memur edilmiştir. 

Bükreş ınuhteliti Istanbul
da bir maç yapıyor 
lstanbul 30 [ Hususi] - İstanbul 

muhtelitile, Bükreş multteliti yarın taksi· 
mde blr maç yat a :aklardır. 

Balo meraklııı bir Y11ll 
Rll"ıl Dr. 

"'' r ''"" .: 

• 
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ooGu • • • 
iLLERiNi TA IYALIM! 

Kelkit kasabası başka 
bir yere nakledilecek 

Köse nahiyesinde uç ay evvel ınşasına 
başlanmış olan yeni hükumet 

konağı törenle açıldı 

Hı :wr11m1111 me . .,ire !Jerlrri11drn: l ıc:ı • 
/."<·il.il .Hı•lwl·irimiz yazıyor: ·rn~ııhn pHiııı ynptınlmı~ ve e~ki kışln-

s t\'lll i"ıçlllll 0 llllltınıl UliİıPlll-,imi2 l ıl.Htlıtll l irisini ~·<>r \'t' ıınhızı yPnİ lıP· 
B.ı~ ·ı .ılı'>İll UıPıiıı ten ip , e irşadiy!f ediy(· lıira ı yaµılıııcık liıere ınnliyeden 
r o.,. uahi~ e i nıcrkezln<le lıııııtlnıı i:ç ·atın ulınııııştıı'.Yiıw tıu 1\ırırn m(•\·kiiııde 
:ıy evet ynpılıııa!:)ııııt başl.ıııaıı mılıiyr hil· yapılmak l'ıl.ere lıiikımıct kıınuğı ile b~ -
kılı1u•t koııa~ıııın :.çılrııa tlirı·ni KosPli· .nııkııın ı·vi projc:,i \ l' lıir kaç c..l.ı lıtısusı 
!Pr tı1rnfındı·ıı ela\ Pi t>dllen knza erkfü;ı ~v plrıtıı ~·::pılrıııştır. 'ı'ı'tıi plaııı yaµılnıış 
v<! ııııhiye lıttlkrnııı i~tiıakly:c• ~:l/12 93- nlırn lııı Kıran ıne\'kiiııdn esıtsPn Y31 
tl nahiye halkı narıııııa ınlıriı:ıl \dllıbı yıltııcla yapılmış bir ıııektep lıina:-;ı il<' 
} !ul(ıo.;i Ozbck,iıı ~likrnn dııy~ularıııı ar1 ıki eh.· hu~uı;i ev var i<li. Bu seııl' lıir 
\C' izhar vı• :--ııkıl iclıırPııin u ·ırlnr<lnıı ?\İtt tlııh:ı yııpılnıı~ olıııu ı knsal.ıaııın 
h ·rl devaııı t>lıııi:;. olan ilı.nnlkürlığı ilı ııukii içiıı ilk adım te-:;kil t· nıişlir. Şelı
l'uıııhııriyel idaresiniıı on yrcli seneli!. riıı lıurııyıı nııl<li it;ln ıınklıııwt nt•ıdimlc 
wrınıli \"lllışıııa \'!' Pyiliklcr.ni telım iiı. geıel\(•ıı lt-şt•lıhı.slcrde buluııulmııkla 
ı·tt l rı•ıı hir ~ öy :e\'iı.c!eıt sor ıa • on,ıch vı: halka icııp eden prop11ğ11rıdalur yııpıl
iıı.iırıl' çok yımışan ilı;dıııyııııız Celal ıııa\.:!ad1r. 
ı >t'ğcı iıı \Cciz lıir açılı~ wylcviylc ~·e- lkkıliyeıııiziıı ynpıııış olcl11ğ11 fııııni 
pılıııışlır. lıir ıııezlıalıaııııı aı;ılış ıııerıısimi dr 

Gllııınş.ıııı·- E.n.iııcan yolıı iiz<·ıiııdı• Cııııılıuriy<'I lıııyraıııında y.ıpılıııışlır. 
) liz Sl'nl'YI' yı:kııı lıir '/,urııaııd.m tıt•ri rıa N.ıfiaca yııpılını:;; olıtn prt1gl'<'lll ııııı
lıiye ıııerkı•ıi ol11n \e Kiı ·e d:-ı~ı cl<'ğiııtiı· cilıiııcl' Kelkit kıısaba!;ı i~·t•ri.;iı ckn ı;<'
hıı\•aı;ı v H ııyu ile ıııı·~lıur b11lıımııı çccl'k olıın <,;nııılıhane • Erıiııı·:ııı Şosası
ı.u ııahly<' )l'nİ proğraııı ıııucihiııcc ~o- nııı te \'İ.'·ci tlirnui~ , .. ,j kısmen ~ apılmı~. 
sııııın iki Hırııiıı·dıı ıııütena;:lı·t·ıı ~·apılaıı V<ıli Fent Ncııı!l'riıı rlııinıi alakusı 
Meklcp, llllkuınet koııa11ı, ve ~·apılaeı;k ile yol Üicrindfl, tanı kasalM kPn.ıım
ol ııı köy koııağı \'e hıı ·ıl'•İ ıııt:bmıi ile da iki a~· i~·incle hi:ynk iki beton köpril 
~ırin bir kasııba haliııi alınıık i'zeredlr. vlicuda getiıilıııişlir. 
· .\sırlurrlantıeri ihııınl ectilıııi:;; tıulıı· !:'ipoı·a çok fazla alaka \'e ÖHeın \'C 

ııaıı w taı afeynindeıı g<'Ç!'ll iki derPniıı ren vn l inıizin hiııııııctile kazada Kelkit 
ı;ok rakınında olması itibariyle ratip biııicilik \I' a\'Clİlk Spor kıılllbl\ ı;a-
1111111 kazıt ınnkeıinin üç ynz ııı ·lıc ııH • 1 nıiyle te~Pkki:l eden lıir kıırum faallycte-

t-nkdo kf Kıran ınev}\liııe nakli için yeni :._ı-_•e_ç_m_i_şt_i._•·----------

SÜRMENE 
yeşillikler içinde manda-

lina, portakal yurdu .... 
Sürmenenin elektriğe çektiği hasret 
gözlerinden okunuyor. Oraya gidenler 

ilk önce bu yokluğu duyarlar 

Muş : Yani bağlı , 
bahçeli yerler 

Pazar'ın bir hükômet 
konağına ihtiyacı var 

M uştın u n ı rana çok ınüs
lait bir d u ı· uıını vardıı· 
Mıı~ 11111/wlıidmiz 11:myor: 1 Başlı yan imar faaliyeti bu hızla da-ha 3 se 
J\asabamız ıırlrnsıııı Ko:lİ){ ııaıııilt' devam ederse, Pazarın gu·· zellı.g"" ı·ne 

:ııınıf yi'ık ek bir rtağa \'C'r<·rı•k .ı\ltm· 1 

JVlı\'a ı• lını alan ;\Jıırnrl ve Kı11'<1SU 111· 1 d } kt 
lirleıirıi gubq'.{iııden ~~'\'İrı·n g-t•ııi-;; , {' • oyum Ü mı yaca lY 
n!lııbit hir ov.ıya çe\ İl'llıiştir. ı' 

l\l\Sıtlıarıın :'Hl'kııııla Nemrud, snı., /':ıvır ITl'ıllllbirimiz yazıyor: Bura- hir senelik tmeğiııiıı 
rnıı dağları, ';'İn;,1 1 i~tikaııwtincl<• dP Bln- da aıııl'li lıiı· kalkuıınıı f,wliyeti haşla· muhııssnla~ı oln para ına göz diketl 
riH \'t' ~Pnıl'e<lıliıı y.ıylıtlıırı v ırdır. l ''.',ıştıı" . Eıııııiyrt ı'.ılldtırnm.oz Behçet gc- ~eyli kin~selerın_ ı~ay~·ımeşrıı kaıarı111'ıt 

Uınuıııi ııtıtıılarıtsıııa du~ ıını ulıııa- ı ~ c ll. glın<1n7ın ~uı ııııu~ıın ~ .ılışıyor. imar I ıırıa v.esıle teşkıl eılıyurdu. Bu !'>etıeP 
nııı dlfı~'<'liıııil, Van, 1\ğrı, ııiy.ırbeldr, ı~k.rırı_d<· '{ sterılen alaku ve lıııll"ın gay- kağıt oyunu yasak edilmiştir. 
lardiıı, El:iziz, Bitlis, S:iı'I, Erzıırnııı vi- rt·llt>ı ı!t~ lıır lrnç ı-en(: H\'\'el y.ıpılarak Kağıt oyurılıırırıın kahtırılnu.ısı b 

1 yetlt•rilı• revrilıııiştir. Bu Vil:ıy(•tlaiıı ohltt~ıı ı.:ilıi lıır.ıkılınış ı>IHn şt>hir plfinı· tnıı çulul<, çoc·uk, kadın erkek tar~ 
am urlasınıla hulıın·ın .\hı~ yil:"ıyt•tiııin 'nııı lttllJıkına giri:;":ilırıiştir. clr.ıı memnuniyetle karşılunımş \'0 I>' 
,J056 ııl'ıl11 ve 16770 ldloııı •tw ıuıınılı- Uıııunıt yollard:ı Ş\!hrin gtizelli~inl ram yapmıştır. Buglln ne kalı\'eıe 
l 11ııdc1 ıııPstılw:.i, ·153 koyl'ı il~· lıernber 'boz 111 ı;ürOk ı;.mk hinalnr ~ ıktı::-ılınış, \.'e ne rlc şıırudn burdn bu kılgıt oyll 
\l<:lazgiıl. Hııl ınık. \'arto adlurik diirt l ııııkazı ortadan kaldıı~lınıştır. Bu sure!- rınu ve rıyuncu~nrına rastgellnrııeZ· ~ 
it· llc;e~i vardır:. llenlz yr11 iintlt"'ıı \4'l0 le lrn~a M oııhe;; ({lln it;ıncle tanınmaz bır kes kendi i~anin başında, must• 
·ııı..ıııııııdıı lııılttnıın Mıı~·uıı ahvali t.1rilıi· lııı!ı• gd.ııiştir. ~iııH.li gcııl, yollur açıl- tarlasınılıı, toprağında, ticıtretinde ç' 
,'l'Sİ lı.ıkhıııclıı ,,. aikıı ııılH!e ıil esaslı l fllı!;<. rnh_ıur.ı ka avc!t veren köhne hirın- şıp durmaktadırlnr. 
bir lıilgi yı)klıır. lıır oıtııdaıı kalrlırılıınştıı. J\ntlınlarıınızuı arkalanndu illi' 

Vili\yd lıir rııi\ıldt•l ,\ ... ııri \'C < :ı lılıı-
1 

( 'llıııhuriyE1t mcydaııı \'e parl-ı ya- ları kiifeler atılmış ve herkesin rıı 
ni idan•lni illtında l.ıılıııı':' ,,. 921 yılııı- pılııııık llzre de hazıriıklı.ırn girlşilıni-:-tir. bir kl3ve ile dolu,malarınu yol tıCrJll, 
lan ı:vvt'l dP lılr l!yalt!l lıalindl' Akk11- 1 Kasnb.ıııııı ınoderıı lıir h.:ıle getirilmesi Ilcenıiz .Jıındarma Kııuıandııııı fJ 
yuıııu lıiiküıııeliniıı idıo:<'.;iııdP lıuhııımu; 1 İ~'.İrı ~·alı~ıııııklıtclır. Pıışazade'yi şehrin asayişi, emniyet 
ve !l'..ll yılıııda ııslı1n .ş,ırkl ııı gPlıııi-:; Yıllaıea hakıııı:,ız kalan bu kasaba- inzibatı ııoktusındarı da telJrik e.tıne~ 
l'ürklcnlcn olup Tllrk tıırilıinıle c< G('I'· ıııız la bugOıı beton ve modern binolar zıındır. 
dig;» a :ı ilf' söyh·neıı Şeref Bey iuareı,.i- ytt.ıılıııağa ba~·lmınıı~tır. Şimdi ·e kadar Emniyet nıUclOıünıüz ile 
w ge~·ınl .. \'t' t055 lıırıhiııd<· Knrııınl lsP.lecliy(' \'e Pnrti kiralık binalarda otu- çalışmalar yapmHkta ve merkeze 
Sultan Süleyman dtwrinde l bııı:ınlı lıll-ı nıyorlarılı. Şehr.n pek güzel bir yerin- köylerin merkezle ve nahiye He ,e .il' 
ı<üm tiıılu idarn-ine ge1,·ıni~tir. drhi Belediye 1ıinasının nııtemaın inşaa- psini ete merkeze lrnğlanması için tel"" 

:\lıı~ i~ıniııin m<•nşei lıııkkıııda <ltt tına lıızhı ba~lanınıştır. Pıırti \'e okuma ler ttlmışlardır. 
ı: • · ik:ıyıı ıııiis1eni<I lıir lıilgi yoklttr. Ri- saloıılıırı in~ttııtıııa du buşlcınn11ştır. Bu kalkınma faaliyeti hu hızla 
\'Hyl·lı· l!(Ürn \'ıli\yet merkezi olaıı- ,\luş Geldiği gllndenl:eri gece, gündüz çalışan üç sene devam ederse, esasen tab 
ismi ( Muşa ) den ınehlll. V(' ııınhıer· Eıııııiyet mUdUrllnıUze Halk ve Beledi- manzara itibarile Karadenlzin g~ 
,fü ki ııırıınıc; otlıı, sıılu \.'C' ba~lı hıığ- 1 yt· knr<1rile fııhri lleınşerllik veıilıniştlr. kazası olun knsabamızııı şirinllf 
çeli yt>l'ler demektir. I\luşurı ııııırnıın ~·ok 1311 çıılışınalurı Viltıvet vük,;:ek ma- yllm olmayacaktır. 
mtısta1t t•m nlsı1. hir cogrnt'i durnnııı kımııııcn cin tnkllir eılil~rek, ·bu kalkın- işte yüksek gÖl'ÜŞIU ~··· 
\'ıtnlır. __ ıııa frtaliyctıcrine önayak olmasından den istediğimiz bir şey daıı 

dolayı tebrik ve tPşekknr edilmiştir. da 20 • 30 bin lira sarfile butuı 

Kars lfulkeı1l lıi11ası 

Hunut'u Kazaya 
·bağlayacak yol 

' l\~leJ'ondan sonra bu 
yol ikınal edilcıneı n1i ? 

Gaieteniıde Hunut Nahiyesiııiıı faa
liyetinden bahsedilmi' ve telefon Haltının 
nühivcden Kazaya bağlandıgı yazılmışlı. 
Hu Nalıiye ınerkeıi ola:ı hunut köyü bir 
derenin içindedir. \le 500 haneli ve 1250 
Nuf usludur. Yeri pek dar olan bu köyün 
sakinleri umumi harpten evvel ecnebi 
memleketlerde ticaret yaparlardı. Bu köy 

llurncla :-.alğın bir halde bulunan ku- met devairini içerisine alabilecek 
ıııar oytuılıırı bırçok ailelerin mahvolma- bir Hükmet konağı tııhsisatının bir 
l11rma ve hil!rns:rn ınUstuh ·il halkımızın verilmesini temin etmektir. 

Hayvancılığı ile geçinetl 
bir şehir: Ardahan 

Her y_erde olduğu gibi Ardahanda dB 
ilkmektep sıkıntısı var 

Arı/;ı/wn Muluı/ıirimiz 11nzı.t1or: ı ve ayaklı hayvırndır. Kuşar v<- gr'f# 
. pe~·niri istihsalatı için dört kactar 

Ardahıın şarkı Anadolunıın şı mal 1 t b. d'l · ı 1 
Ç 

cı ır e ı en ıına ut rnne vnrdır. 
mıntıkasında bir kaza merkezinlr. ttm f 
dağının şark yamaçlarında ve 50 ~ilo- senenin muayyen üç ayı içinde 
metre çevre indeki ovanın mOntehasın- eyledikleri peynirlerini Türkiyenin rtl 
(tadır. Denizdoıı 1850 metre irti- şehirlerine ihraç ederler. yag, pe~ 
faında olup gıırp kısnıında dağlar ayakh hay\'anatııı geçen senelere 
yliksellr. Etrafta kiyınetli orman- ten dah_a uygun ve dolgun fiytl~ 
tar oldvgu gibi, ~~·i sulaı ıle meşhur yay- musı koylunun yüzUnU gt\ldürlll 
lulnrıncla bir ç0k göçebeler hananları Civar ovaların azlıg-ı ve veri 
ile dolaşırlar. Bu sebeple lıurusı hayvan ği dolayısı ile hububat ve sınai 
nıuhsulutı it;irı ~ cheııımiydli bir pazar ziraatı hir ehemmiyet kazanalll 
yeridir. dır. Di~er ihral·at ~şyası arasındB 

98ü Kilometre ıııurubbaı ınesalıasın- hur Ardahan balı zikre şayandır. 
da buluııttn ve un lnhriri nufusa güre 38000 nüfusu olan kazaııırı 

, . · . , . , . . .'" . . i ı bağ ve bağçelidir. Burası yolsuzluk yii· 
(ıJğll Karat.l.Pnıı. ı n ~·Pşılliklerlle oı · , . .st~ıınene ııın cleklı ıge ha~ret .cektığ ıünden yetiştirdiği nıeyvayı hiç bir yere 

t~ll\ ıııuııdııliııfl ve portııkııl yıırdu .... Of 
1

. goılerıııden okunuyor. Burn~·ıı ıl lıl go· ısatanıaınaktad ı r. Zıraat yapaçak ara:tısı 
~ olııııa clo~rn giderken balı ilde ylik:-Phm leıılN huıı11 du~·arlar...... . yoktur. Blitün yiyecek ve zahirderini ba
tullı ılll'~·llli tepeler ... ~Ju tc·ıwlerdPki ev- j !';Ormcnc dt:, . ~ortııkııl: rıınndalııııı • şka köylerdeıı temin eder. Bu daracık 
terin btıhı;rll.!rirıde ~·eşıtli ağ~ıı:lann aıa- 1 fazlıt ol11rak yetıştırılmckt~dır. Son. erw- küyiin halkı umumi harpten .sonra dıı 
~ınd.ı poı t11latl ve maııdtılınnlaı !role, ler. portakalın \"~•rl.ıııl ı•yıdir, yeııı . ola: memleket dalıilide şimt'ııdift.·r lıatlannda 
\'ıırprır. , lurak lıı çay. y •lıştırıılr. dt•nıırııP.~ttı·ı ı•yı \'e sair vilayet merkeı.lcrindc d:ı*ıla1 ,\k 

38000 kadar nuıu:m i ;fııe alan 86 köyü umuıııiyesinde on ilk okul vardıtSaa 
ve ikı nahiyesi vardır. Kıızunın şiuıııl lar ihtiyaca kui gelmemektedir. 
kısmını teşkil eden bölgesine ~leşe Ar· yaç kazadncln bariz bir surette .Jıl 
dahan ve gart.ıınu da Düz .Ardahan tes· dll<iiğinden önl\ınOzdeki sene iV"" 
ıııiye edilir. ilk mektep daha nçılnrnsı ctüşUnlt 

.Kaıııııııı başlıcıı gelir) yag, peynir dir. 

Jı~·e ı! nwl'kl'7.İ 011111 'l'r'fılw.oıııı ,;o, ~ 011 ıııç verııııs, ynkırıcl.ı \'•1Y eklrııım: i>aş· ticaret ) aparl.ır . .ı\ltı sıı ı it ilk ıııl'Klt'hin 
l\tıh ıızaldır.Slirıtıeııl-. ayrı ayrı iki P\'· I lıın.waktır. . .. . . \l'tdigi ft'yiz sa)esinclc ı;ok :ıl·n~irı ülaıı 
tlı.ı otıırnn knlpl<'ri b!r ohln kardc~lt>ı~ 1 l\~t~llıı• ·~'~''.' 1 1 lıeııışerilerinıiz vardı .. 
tıt' t,!ok hcnzl~or, kllçllk kanleş Zarhu, lı~·e dl', bın fi clıgt.!l'l 4 ı.:ır~ıflı ıılııınk Halen iş görerek takdil' eclileıı nııılı-
1 

.. I< 
1 

I k .1 l\zr<', fl,I ııkul Vıtrılıı'. 1 >kur ııııktarı \'t 1 k · ·t 1 d h' 11ıvnk ıuc eş ııumıırgnıııı ·oı unııı u- · • tar rn nıe ·tcpten ısı dı •· ı· en ır :1.at-
- di yn1." yrıklaşır llatmı$ kıı 'ttklu~ıyorla,... lluıııurg-aıı, Snl' K · . , k" 

1
• tır, ı;-alışma sa) esiııd'.! çok ilerlt>yı·ıı bu 

ııı ııt•ıle twznr ~·eri. I~ y rl, Y.arlıa j.,p 
1 

'~n~ıırı \:iL uy ı 1 df'k<ılrnına ıluı ıı- dur küylı- ka. aba merkc-zi arasında ol 
mıı yıclır, mnıı rlıı u ıır ııııklarının k k' N t - · <l" M ~ f d ı· ılııtın ~'ok }fl'tlııli \"NI' ikisi dt• hirlıiriııi 
1

. . 1 1 \'U ·ıt · ı n ııyt' ıııı.ı •ıru ..,era l l tıı t.ıra-
~ ıını ıı~mH. ıııı ıııı un arı1.. , 1 · 1 ı 1 ı ı ı l.ıııuırııll~ cH' .. , v l 

1 
. i 1 . il fıcıc.:aıı ır yo "aş attın mış"a la ıu za-

r..o\' t•rı t: \'Clll( l'n ıır çol• 11k11 11 . ı ı.ı k· n 
1 

ı S· 1 . k .. ·ı · ·. tıu N a h ı y t: d l " ıı avnlıııt.lsıle yanua 
t\IEll'i. 1 el IO iti \ c • "' go ı.ı oy\! 1 • ı ynpıl111aktad ır. Bı r kaç t'lle litH'O temeli • 

ti•yt• birPı !mııt 111.3kla kunılıııuş, Aı•.ık- ntılıın orta okulun yapılınıtsı yakın :,·ıl- kalmıştır. -------
lı Hıııııurgah.t Stttgııııu Zıırhaya doğru ılıı tamam olueftklıı-. Jlçe Buy Kültür çnlışıııa başhı ııııştır .. Kültür işyan ).l.Ak
~ttkla~lyor. Geleceklr. ı.: t\rınene ile eıelc- lşlerlle yflkırırhııı nlakaılar ol ıırnklftdır. soy'uıı bu ahtnduki yorulmak hilınez 



e 

::::::::::::::::::========================= D O C U ===================.:===- 1 ikinci lılnun 1938 ==~ 
~RIHTEN y APRAKLAR _ KISA, KfSA .. 

--a A v;- n,H' l Osmanlı tarihinden kanlı, 
'Dogu" . Ollerinin D si .e ~an ı f k 1 
lb:ll eci ve acaip va a ar 

te.. ergerdesi: Bu kısa yazılar en büyük 'Ue en ehemmiyetli hadiselerin 
;;;;;J} teferruatı atılmış özü bırakılmış birer luılô.sasıdır. 

Okuyncu ba satırlar içinde Osmanlı tarihinin en garip 

A MEHMET PAŞA ve en feci 'l.ıakalarmı bulacaktır.,, 

AB AZ A ~;= 5~!1 ~::~olu::pı::ı ü~:: D !~";t 6:. IHr 1ca!:.dıa:: :. 
O k • • re Boyacı Hasan isminde biri gönde- met paşa ... '' s u 1 t a fi S m a Il a 0 } } Ç } 0 rildi. Bütün köyler, kasabalar basildı- Memet paşa riyakar, mürai, mü· 

Evinden kaçan erkeklerin karıları ve tebasbis bir adamdı. Deli lbrahimin her • • • k ' çocukları zencirlere vuruldu , ve za- dediğim yapardı. Padişah bile bu mut• 

Y e n ı ç e r 1 y 1 1 r a r m ı ş . '' vallılar büyük kafileler halinde dağ- lak iiaatten iğrendi, sebebini sordu. 
dan dağa sürüklenmege başlandı. C' ka ba Memet 

E k 1 d k · ı • k Zencire vurulan zaif kadınlardan bir ıvan pıcı şı ~ 
r ,., e adı çıkan Abaza, rzurum a esin e i yen içen en ır- çoğu yollarda ölüyor, Boyacı Hasa- ellerini uğuşturarak şu cevabı verdı: 
U Y mn tabii kilitleri çözmek isterlerken - Siz yüzünün halifesi, Allahın 

d k a l'stanbuldan gelen mÜtesellimİn yüzüne hiddetle o souk kanlılığile: kölgesisiniz. Parlak kalbinize doğau 
I tan sonr - Bırakin, canlrrı çıksın! ölüleri- her şey Allahm ilhamıdır. Sözle işle 

ni bile taşıyıp eziyet edelimki akça- sizden boş yere hata çıkmazki itiraz 

bagırdı: VALi" DE ELl.NDEDİR. larmı çabuk versinler!.. biye bağırı- etme~e mecalim olsun. llkbakı~da akıl 
-D~VLET . yordu. • ıalmaz. gibi görünen bazı haller zuhur 

UKUL D AN O E . . * • ederse ounun altında gizli hikmetleı 
PADİŞAH ZEVIL • 1 kıyıl .. l6~3 -. 1645 yıl!a~ı Ista~- vardır ki bize malum değildir. Buyüz-

G~ ı· L D 
1
· R . NECE. OLUR DA BEN bul muthış bır bahalılık ıçmde yu- den inkar veredde escaret edemem!.. 

l:.iyordu. Et sekiz akçadan on üç ak· 

SİYASA GİDEKIM? v . çaya çıkmıştı. Ekmek de, sair yiye- •*• 
baş belası korktuğu yoktu. Başına topladıg ın- cekde iki misli pahalılanmıştı. H aydar Mırza isminde birisi 

Yıllarca Erzurumun k k k t l .. H Jk h .. d' b 1578 de Irandan lstanbula gel• 
k . M b paşanın ilk sanlar, ipten azı tan ur u muş, go· a er gun ıvana aş vurur 
esılen Abaza e me d b 1 zü pek Bilegv i kuvvetli zorbalarda.. Bahalılıktan şikayet ederdi. di. 

· 5 d · Erzurum a aş - ' O M f d d bd ısyanı 161 e yıne d l•ı- Dognv unun bütün beyleri ağaları Abc:- Haikm du müracaatlarina karşı, çüncü urat tara ın an e e-
d a· .. tü Abazanın a am "' b 1 k 1 d B'lh k d nI ı: ır <şam u' . .1 . asında zaya -Osmonlı sultanından daha büyük bütiin yiyecek cmtaasını ellerinde tu- e i e arşı an ı. ı assa a ı ar sa-
rı ile Erzurumv yenkıçterAı ebn zaarderhal dir ehemmiyet verirlerdi. Payitahtdan tan ocak a:Yaları ş ı cevabı verirlerdi: kaklara döküldü. Kalabalık yüzünden 
b" "k b' ka ga çı 1 a 0 k I 'd d'I Bu . uyu ırv. Y e;ileri püskürttü gelen hatti hümayünlar, Abazanın - Bu şehir zenginler şehridir, bir ço ları ~verine gı e~~ ı er. 
ıç kaleye gıren yenç l b' b ·ı .. d d' - . . 1 k fuk h d 1 d Ba t h çı 500 den h .. E dan clişarı atara c ır zor a ı e gon er ıgl emır er ar- ara se ri eği dir. Parası olmayan ara a yezı amammın ı 
ve kbepınnı ~:u:u~aşladı. şısında hükmünü temamen kaybeder varsın anadoluya git~inler bulgu b fazla kadınla doldu. Sabahlara kadar 
se an yaz g M d di' Bütün çarpışmalarında kullandığı lamaç yesinler!... • r u dışarı çıkamadılar. Evine gelemiyenle-

Abaza paşa Kuyucu . ~ra ın taktik, Abazayı daima dört ayak •*• rin kocaları ile araları açıldı. Erkek-
Celilileri tedibinde. elt geç~ış~. Can- üstüne düşürüyordu. Kayseride Çer- Dördüncü Memet 1647 de on bir ler suizanne kapıldılar. Bir çok kadın-

olad oğlunun hazı~r.~arhgın~ yapar- kes Memet paşayo mağlud olduktan yaşında idi Bir gün divan top- lar sabahleyin evlerine döndükleri ı.a• 
·~~,_.,.ütün Celaliler ?'ıbıv kellesı ~çur~- ssnra yine Erzuruma kaçmış, dağlara lanmış, Gürcü Memet Paşa Sadra- man kocaları tarafından kabul edilme-

Blrt iken yençerı agası Halıl aga çıkmış bir müddet sonra istanbuldan Sultan <>sman kam ıçm Yeniçeriyi zamlıktan azledilmiş, yerine Tarhoncu diler ve boş düşdüler. 
1 ln. • d' Bu zorba sipahinin canı- ' f · · E b b ·ı· krrarnıış . . . Ahmed paşa getirilmişti. • ya gır ı. gelen a ile yıne rzurum eyler eı ı-

nı kurtardı. Geniş ~muzlu ~akışıkh ğine kavuşmuşdu. Abaza bütün koz- o- d" .. Tarhuncu küçük Padişahdan mü- • • de azil 
gilzel bir adamdı. Daıma tc:mı.z ~e şı~ lorını bilerek atiyor, kaybettiği zaman b o{ ~ncu Murad önde, çavuş hürü alırken ezan okunuyordu. Divan Sadrazam Beşir paşa 1648 • 
geyinirdi. Halil ağa bu gösterışlı deh- ise ancak kısa bir müddet Erznrum z::;e~e= ;ğ ~ or kTı d_:~nda ~e- derin bir sessizlige gömülmüş, bütün edildiı ve katline ferman çlktL 
kanlıyı yanına almış kendisi kaptan dagvları civarında dolaştıktan sonra şa çıkup Padrı.: ha~ı lan 1 akza.. a- paşalar, kazeskerler başlarını egerek bostan-cıTbaşakıdirpabö~~ale:ımı· ·-• ..J_..J! 

olduktan sonra onada derya !:ıeyliği- va 1 .,e am ama uzere müba k d' 1 ba l ,, it'- ucw. 
yeni kuvvetlerle yeniden meydana çı- abndan inmek istedi. Dördün~ü Mu- dı re ezanı ın emege ş amışlar· Paşa sap san kesildi: 

ili verdirmişti. Abaza böylece nihay- kıyordu. rad: .. 
et Erzurum beylerbeyliğine kadar f Bu sırada küçük padişah, otur- - Bana bir okumuş adam gön-
yükseldı. Fakat 1615 yılında Erzu- t 621 yılında üzerine gödderilen yce, beri gP.1! dedi. duğm muhtaşem tahtı üzerinde, bir- derin, yanımda dursun, tübe ve istit-
ruında çikan büyük bir kavga, Aba- Dişlek Hüseyin Paşanın askrini insaf- Abaza atı üzerinde hükümda- den bire şiddetli bir şekilde aksırdı. far öğretsin. Korkudan şuurum kalma-
zayı 0 yıllarda bütün Anado(uyu dol- sızca doğrayıp, ağaçlara astığı zaman nnı selamladı, sonra ikisi bir arada Her kes başını kaldırdı. Yaldızlı dı, bana yardım etsini dedi • 
duran asi sergerdelerin başına ge- bile Abaza paşa payitahtdan af gör- ağır ağır gitmege başladılar. Bir odanın dı~arlarmı inleten merai ses- Bostancı başı paşanın ricasını ka-
çirdi. müştü. aralık dördüncü Muradın gözü, Aba ler hep birden çınladı: bul etti. Katibi Hoca Mahmud efen-

D l 1. M t f ası elin- Son defa Husrev paşanın Erzu za Paşanın belinde ki kılını;a ilişdi ve - Elhamdülillaaaaahl... dı'yı· Elbeşı'rin yanına gon" derdi . .lkiside 
ev et pe ı us a anın an d .. .. ·ı Ab k B h d' O 

d 'di p h d k' "t llibeler rum surları önün e gorunmesı e a- aşları çatıldı . u a ıse smanlı Cemiyet ha- abdest alup namazlarını kJdıkdan son-
e ı . ayıta t a ı mu ega . . H Ab t d k' d Ik ki . 

idareyi alabildıklerıne kendi menfaat- za dıze ~eldı. . usrev paşa, azayı- Atını durdurarak geriye dön?ü: y.a .ın a ı a avu uğun hır şah ese- ra yan yana diz çökerek duaya baş-
lan üzerine çevirir olmuşlardı. Abaz.a izzet ve ık.~am ile yanına 3:!dı ... Kızıl -. Bre. ~stancı tez vgel f dıye rıdır. • !adılar. Bu sırada Elbeşirin katline me-
nında ı'syan veaı'lesi bu oldu. Kendisı-. kızıl eglen. up. konuşarak Uskudara Acem Ibrahımı yanına çagırdı: . * • mur Haseki odaya girmesi, kapı önün-" ç Q smanlılarm ençok hürmete Ia-
ne Sivas beylcrbeyligıW'ni verdiklerı kadar getırdi. . . - abuk Abazayı atından ın- de bekleyen iki celladı çağırdı. Feci 

d k l ı k yık yeri Divanı hümayundu. 
zaman Erzuruma gelen mütesellimin Erzurumun zaptı Husrev paşaya ınp 1 ıncını a • sen uşan! dedi B . . manzarayı görmek için kendisi dışan 
Yü .. b' · t' B Bostancı başı padişahın emrini der- uraba padışahın karşısında şeyhulıs-

zune: büyük ır gurur vermış ı. u grurn r k k J • l ülcma çıkdı. 
Devlet valide elindedir Padfşah da Abazaya medyun olduğunu bildi- hal yedr~ne getirdi. Bir aralık Aba- y:~·alıraz~;me;le~,d~--b·ıı·rıerdvel t Cellatlara evvelce iki kişinin bo-

. v . 1 d b . .. .. d' h zaya onerek : • e ı ı e ev e işleri 
zevılukul degfldır!. Nece o ur a en ği içın tereddudsuz, pa ışa tan ser- D .. . görüşülürdü F k t k 'd g~ ulacaği söylenmişdi : biri Elbeşir, di· 
S. · · ! d' b v d . ff · tın v f - evletlu paşa padışalılar ya- · a a anunı en sonra 
ıva~a gıderın ıye agır 1

• gerdenın a mı temm e ege muva - d k l .
1 

. ' _ divanda çığrından ıktı geri müftü Ebussuud .. Halbuki müftü 
A k d v · b_ t.. dehşeti f k ld mn a ınç ı e gıtmek olmadıgıdını ç · 

rtı ouu ısyam u un a · o u. bil · · ? d d' V 1589 da b' .. · d' azı'l ve 11efy olunmuşdu il b 0 y b k ld ran mezmı:;ınız. e ı. e artık Aba- ır gun yıne ıvan top • 
~ aşlamı1tı. er yer _ ~ş .. a 1

1 
k Abaza Bo·na beylerbeyliğiı.ıe geç za gözd.!n düşdıiğj!'!ü anladı. lanmışdı. Bir aralık padişahın huzurun Cellatlar odada iki k~i görünce 

yler ~enç ~smanın ~unu ~ ma - tikten sonra, Bosna topraklan üzerin- . da sadrazam Sinan paşa ile fdrahim birini müftü sandılar. 
~ahanesıle payıtahta tehdıtler gon~e dede doğu diyarında gösterdiği şid Abaza zekı ve şeytan fikirli paşa arasında şiddetli bir münakaşe Dua b' b' biri 
n!orlar, Abazadan kaçan yençerı er deti ve zulmu göstermekten çeki~me bir adamdı. f stanbula geldikten son baş gösterdi. Sinan paşa Üçüncü Me- . .. ıt~ ıtmcz k~mendi 
dl ıvanakkoşup Apaz~ ~adşanbı? Akota~o- di. Nihayet İstanbula dönüp yeni tah- rada garip bir adet peyda etmişti. mede cesaretini göstermek istedi. Göz- Eli bed şırBe, ötf e~de ~~~ efendadıyMabe fır-
uyn an ve ateş ıçın e ıra ıgını d- d" .. M dı .. _ Kafası içı"nde b'r f t ·ı~ - k 1 . . . k at ı. u eu vazıyet .... ~ısın • k v li ta geçen or uncu ura n goz.une ı esa pı anı çore erınmı açara hasmine bakdı . . . f 
asabalar ve kiSyler bastıgmı e ne . . . d b'ld' o- d" .. M d lendigıv •gıv · zaman suratı asılır düş·· _ _ B . . . d' · . mud efendi avaz avaz yerınden ar-. eli... . • . 1 v gırmesını e ı ı. or uncu ura , un enım ıçm pa ışaha amelı I dı 

aeçır gı yenı\e ıyı parça attıgını ya- v li b' h"k~ d d E . ceye dal I' b t b'b t h d a : 
na yakıla anlati orlardı magrur ve za m ır u um ar ı. t- ar, em e es ı en a yer- man a olmuş demişler. Eger bu sözü . ~ . . 

y • rafını in1.1efsızca kırip "eçiriyordu. lefde gezer dururdu. Böyle zaman· söyleyen lbrahim paşa ı'se 1.. - - Bıre kifırl •• Dıye haykırdı. 
Ab · · · 

0 
l d · · ge sın, sara Ef di · ğ ha kırış kapa . azanın ısyanı ~ıllarca kan .ve Yasaklan ve yasalarıle halkın en ufak arın a geeelen bile uyuyamazdı ym bir boşluğunda kendisi ,e hırklcı- .. .. en run ça rış Y uu 

ateş ıçlnde devam etti. En çok içın- ferdinden devletin en büyük memu- Fakat buna mukabil barükula- şalım mızrak oynayalım! d' bav onünde duran(ar duydn, tdaşlh odaya 
d d w h' E d d .. el · · d' ' ıye gı~ d ldular e yaşa ıgı şe ır rzurum u. Bazen runa kadar herkes padişahtan korku- e guz geyınır ı. yüzü ve vücu- dı. Sonra İbrahim paşan ka 0 • 

d 1 k d' . . 1 . k iş t b' k k U Ü uı ya sına _ı __ ..J bo ev etten en ıs~nı e e geçırme , as- yordn te bu sırada Abaza padişa- 'lm ır er e güze iğinde idi. ze- yapışdı, zorla götürmek istedi. A a , Zavallı Mahmud eaenui, ğazın. 
kerioi kırmak içın or~ular geli~?r, o hın müsahipleri:ve mukarrepleri sıra· rine ~~ydi~ elbise,1erin bir çoğunu girildi ikisinide güc_.hal ile ayırdıl:;.a Ja kement çırpıruyordu. Haski celli.• 
zaman Abaza ya d~glara çe~ıbyor, sına geçti. O kadarki dördüncü Mu- kendi zevkile şekillendirmiş, lstan- • .1a; 

yahut Erzurum ~alesıne kapanıyordu. rad gezmeğe bir yere çıksa, Abazada bulda Abaza kesici kaftan, Abazah Ş amda 1591 de._Garibin bir do- - Bire mel'mı, elini çek 1. diye 
Herkes ondcın Sultan Osman kanı haber alıp peşine düşer, yoluna çı- Faruk ve Abaza tarzı kılınç ve han ğum vakası g" "ld" Şa 1 ıayk.rdı. 
• . . k ı d' e bahse k H k b d 1 çe d 1 d oru u. -n a a} ıçın yençerıyı ararmış.,, ıy - ar, ü ômdarla irara a seyran ar r mo a 0 muş u, beyi Bekir beyin karısı,ıaÇen başı kı•ı Boynundan kemendi çıkardılar~ 
derdi. yapardı. Dörd'lu:>ii Murat ile A~ aıanın zı Ayşe Hatun bir Cuma gün:i, va~ ı Aahmut efendi sap san nefes nefese: 

Zaman zaman devlet ordularını Fakat bir gün pa~şa.hın yaln~z ğeyd!ğ! _elbiseleri taklit ederdi, Ba- tından üç ay sonra ikiz doğurmuş, ar- - Bire kafir hmz·r, .AJlah beli· 
bozuyor, l,inlerce askeri ve tevabii ile ç~vuş ~aş~ acem İbrah~ın ~le .. yapbgı zan ıkı~~e A ba çpken geyip a t kasındarı bir biri adına on iki çocJk u versin!. sorup sual etmeden niçia 
Orta ve doğu Anadoluba bir hüküm- bır gezıntide Abaza dorducu Mura- gezmelerıne çılearlardı, . cojt r.nnştur. Çocuk!arın ikisi erkek, ı1Üc:ım edersin!. diye küfür ederek k• 
dar gibi yaşa yordu. hiç ki:nseden dın gözünden büşdü. (Devamı sa!ıi/e: 12 ele) on ikisi kız i:li. ~isi .ıi cı~arı dar attı, 
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insan kıyafetinde canavarlar. Veni Romeo ile Jolyet 

Almanyada bir zamanlar otuz kırk 
kişiyi öldürdükten sonra ancak 
yakalana bilen katiller töremişti. 

Amerika bütü Meksikayı 
alt üst edn müthiş bir aile 

Faciası ile meşgul 
Aşkın hükmünü sürdüğü yerde, 

ne Babanın, ne Ananın, ne Kardesin 

sözü ve muhabbeti para etmeyor. Bir 

kerre iki gönül birleşmeye görsün 

PARİSTE YEDİ KİŞİYİ ÖLDÜR· 
DÜKTEN SONRA YAKAYI ELE VE· .. 
REN ADAM BİR ALMANDIR. 

Peter Korten, Harman, Grossman, Denke 

gibi isimfer hiç unutulurmu? 
[ Parisde Vaydman İ!'iminde l:ir Alma·' nıetkf:h bulmak üzere .şehri dolaşmağa 

ır.ın )'tdi kişiyi cldiitdi kten scı.ra nasıl başladı. Bakışından, konuşmasından bu 
yakalandığını yazmıştık. ,, adamın halinde bir tereddüt seziliyordu. 

Ba hadise, müteaddit cinayetlerile za. Ayni istasyona yakın bir evin üçüncü 
bıta tarihinde jsim bırakmış olan diğer Katında hosuna giden bir apartman bul
.meşhur Alman canilerini de insana hatır. muştu. mutbahı mevcut, kapısı ayn bir 
!atmaktadır.. küçük apartman 1 

Bu canilerin bir kaçından bah~edelim. Yenilkiracı az konuşuyordu. Fakat ki· 
'E.ltet sizde bir ikisinin adını ve cinayet- rayı muntazam veriyordu . 
:ıcnni hatırlayacaksınız • Geceleri, çok defalar evine kadınlar 

Almanyada, Hanovr şehrinde' Len neh· getirdiğine dikkat edilmişdi. Birgün evine 
ti kenarında harap bir evde kendi halin· ikinci bir karyola daha satın aldı. Ev sai 
de otuz yaşlarında bir adam yaşıyordu. Bu hibi fırsattan istifade ederek , kirayı ar· 
•dam eski elbiseler satarak geçiniyordu. tırmak istediği zaman, kiracının~gayet sert 

Bu adam, ayni evde oturan başka ki· haşin ve hatta tehdidkar bir red cevabile 
racıların hörmetini kazanmşıdı. Polisle eyi karşılaştı. 

..geçiniyordu. Filvaki kulaktan kulağa sa- Kiracı haşin bir adam da olsa , kirayı 
bıltası olduğunu söyleyenlerde vardı • muntazam verdiktensona zarar yok . de • 

Bir gün Len Nehrinin suları sahile ke· mek ki adamın parası var, hayatını iy. 
ilmiş bir insan başı getirip bıraktı. polis kazanıyor . Hatta civardaki arsalardan 

••emmiyetle tahkikata devam ederken, birinde bir bağçesi bile vardı . Bu adam 
aradan çok geçmeden bir insan başı da- ne iş yapıyordu? işte orasını bilen yoktu. 
lıa bulundu • üç hafta sonra bir insan Umumi harp başladı, devm etti, bitti . 
b.tı daha t Fakat bu adam cepheye gitmedi • Harp 

Bu üç kesilmiş kafa Poliıi hayli telaş zamanında Et buhranı olduğu günler, bu 
~ endişeye düşürmüşdü. Nehir tarandı· adamın kasaplarla iş gördüğü çok olurdu. 

:Suya dalğıçlar indirilerek, şüpheli görü- Birden, 21 Agustos 1921 akşamı, kira-
n yerler attırıldı. Nehirden bu sefer İn· cısının sık sık kadın gdirmesinden artık 

Hn kemikleride çıkarıldı. bitap ev sahibi, Polise müracaat etti mut-
Taharriyat ilerledikçe, kemik yığınıda bah tarafından bağırışlar ve iniltiler işit-

ükselmeğe başladı. Bu kemikler yirmi- tiğini de ilbe etti . 
-4ört yirmi~ beş kadar insan iskeleti mey· Bu tağırşları ve iniltileri ilk defamı 
~ana getirdi • kemiklerin muayeneıinden jşitmiştı? Ev sahibi ilk defa eşittığini 
llepisininde yirmi yaşından fazla olma· söyledi? 
dıkları anlaşılmişdı. Artık katilin gençlere Polis mutbahının kapısını kırdı. içeri 

"fazla düşkün insanların arasından ve bu de kiracıyı çıplak vekanlarla mulamma bir 
fibilerin devam ettikleri yerlerde aran· halde gördü. Mutbahının ortasındaki ma· 
wıasına zaruret hasıl olmutu. Polis Hanovr sanın üzerinde ise, elleri arkasına bağlan 
şehrinin kuytu yerlerinde yaşayan bu m ış genç bir kız yatı) ordu. Kız clmüştü 
cinsden bir çok adamları tanıyordu. Fakat fakat vücudu henüz sıcakdı. ölünün dizle· 

. bunlardan hiç birini cinayetle ittiham e· rine ve teline etinin içine batan ince ip
'llecek deliller btlunamamıştı . ler sarılmıştı. Niçin? bir az sonra başla· 

Nehrin kenarında dükkani olan bir es. yacak olan parçalama ameliyatında çok 
kici daha vardiki, bir çok yardımları ol· kan akmaması için .. 
duğu için Polis kendisini daha iyi tani- Grossman denilen bu adam, sokak -
)'Ordu. dan bulup getirdiği fahişe kızları, öpü-

Bir gün bu adamın sefil izbesinde bir şiirken boğazlamakla kalmıyor. öldürdük. 
araştırma yapmanın faydalı olabilece~i ten sonrada vücutlarını parçalayarak, et. 

.. düşünüldü. Ve yapılan araştırmada izbe- !erini kasaplara satıyordu. 
nin içinde kanii erkek elbiseleri bulundu. Sucuk yapan kasaplar o zamanlar 

Jzbe sahibi elbiselerin kendisine ait oldu· isli? etlere iyi para veriyorlardı. Müş
.:ğunu, Hemorrüiden müztarip oJduğu için teriler ise sadece kendilerine verilen su -
kan lekelerinin bu hastalıktan ileri geldi- cukları afiyetle yi} orlardı. 
ğini söylemişti. kanlan muayene eden Yalnız vücudun bütün aksamını sat
Doktorda, adamın söylediklerinm doğru mak mümkün olmadığı için, kollar, ba
olduğunu ta~tik etti . caklar, eller, memeler birer birer paket 

Dört hafta sonra, yirmi İki yaşlarında halinde götürülerek kanala atılıyordu. 
oğlu kayıp olan bir kadın, Hanovr civa· Katil yalınız bununlada iktifa etmi· 

"J"Jndan şehre geldi. Hiç ümidi olmamakla yordu. Bazeude cesetleri yakıyordu. Po
beraber, oğlunu bir kerrcde şehirde ara- lis mutbahına girdiği zaman, yarı yanmış 
mak isteyordu. bir insan gövdesi de bulmuştu. Yatağın 

Bir gün yolda birdenbire oğlu ile değil, altırıdada iki kadın eli duruyordu. · 
fakat oğlunun elbiseleri ile karşılaşdı. el- Tahkikat neticesinde Grossman nın 

biseyi dikkatle Muayene etti. hiç şüphe son üç hafta içinde üç kadını doğradığı 
yoktu. lş~e beş hafta evvel, kayıp oldu- anlaşılmışdı • Sekiz sene zarfında öldü
tu gün, şen şatir ayrılırken oğlunun sır- rülen kadınların miktarını ise, tahmin et· 
tında bulunan elbise 1 mek bile mümkün olamamışdı. Çünkü 

Kadın elbiseyi satan adamı sıkıştırdı, Grossman ağzını açıp bir tek kelime söy 
Polise müracaat etli. Busefer Polis tahki- lememişdi, 
t.atı 2enişletti . Bu elbiseler İlerden geli· Canavar. herif, tevkif edildiği günün 
yordu ? akşamı , tevkifhanede bir yolunu bulup 

- Satın aldım • kendisini asdı. 
- Nereden satın aldın ? 

L hr. ken rında otu an bir Yine Almanyada Musterberg şehrin-
- en ne ı a r . - · "b k de he~kesın hurmet ve ıtı arını azanmış 

-eskiciden . • 1 D k · · d b" d s· t k-lşte zamanımızın en müthiş katillerin- en e ısmı~f e b.ır zat ,~ar ıh •. b.u .zd~ B~-
...J b.' · ı H n · 0 1· bu suretle ya çiik ve zarı ır kÖŞL sa ı ı ı ı. ır 
ıuen ırı o an arma J r .1. d d ·· · b' h" ti ı . r kı ıse e e mutevazı ır ızme e meşgu 
kayHı ele vermış 1

1 
• h . go-beX-ı"nde oluyordu. Vazifeside kilisenin oğruna bak-

arman sene erce, şe rın 5 , _ • . 
L d" · h- t ·t·b de dı·x.er k"ı maktı, cenaze gunlerıde mahallı adet mu· ,.;en ısıne orme · ve ı ı ar e n 5 • . • 

. cıbınce, boynuna haç takıyordu. 
racılarla beraber oturduğu aynı çatının 1924 · N" l t ı ·r . k · . senesı ue yor u arının arı e-
altında, vah~ı hırslarını tatmın etme ıçın, . .. _ . . . 
1 

· d. · d l·k ı 1 .. ld ·· · d sınde, kuçuk kasabanın ıçınde manılmaz 
e ine geçır ığı e ı an 1 arı 0 urıyor u. bir şayia dolaşdı. Kasabadaki yortu ma-

1913 senesinde, bir yaz günü öğleden teme döndü . 
sonra sert kemikli bir adam. Berlinde Si· Ne olmuştu? yortu münasebetile ak
lizya istasyonunda trenden indi. bir müd. rabasını ziyarete gelen arabacı Kabriyel 
9et e\r"fına bakındı. kendisine bir ika • isminde birisi 21 Birinci kanunda Den-

Bir zamanlar Dii.<eldorf ta önüne 
gelen genç Kızı Makasla öldüren 

Peter Korten 

ke'nin kcşkünün alt katında, tam öğle 
üzeri bir sandalyenin devrildiğini ve o ara 
lık birisininde istimdat ttli~ini işitti~ini 
söyledi. 

Köşk sahibinin taarruza uğradığını 
zan ettiği için, hemen merdivenlerden 
aşağıya inmiş, orada Denke ile genç bir 
amelenin boğaz boğaza kavga ettiklerini 
görmüş. Genç amelenin yarılan başından 
kanlar akıyormuş, feryadı eşidüp koşarak 
gelen Vogt isminde bir muallimir.dc yar-
dımı ile kavğacıları ayırmışlar. 

Meksikayı bilirsiniz.j? heyecanlı, ateş. 
lı insanların memleketidir. Orada kavğa 
nasıl birdenbire patlarsa? sevği ve aşk da 
ayni hırs ve suratle inkişaf eder . Size 
bir Fransız gazetesinden nakledeceğimiz 
bu macera Meksikanın aşk ve sihir ale
mine ait bir vaka olacaktır • 

* * * Donyosto, Miya Norayı delice seviyor. 
Güzel Miya zengin), bir tüccarın kızıdır. 

Kıvrak vücudu , ateşli gözlerile bir 
çok delikanlıların sevgisini üzerine top
lamağa muvaffak olmuştur. Fakat Miya 
onlara karşı lakayıttır . Oda babasının 
siyasi rakibi olan Erbes in oğlu Don· 
yosto yı seviyor. Evet Okuyucular! .• Bu 
iki aşık birbirini seviyorlar ama iki aile· 
nin arasındaki münaferette hayatlarım 
birleştirmelerine mani oluyor. Tabii ilk 
hamle Erkek tarafından gelecektir. Yos
to meseleyi kendi annesine açıyor. 

Kadınlar umumiyetle Erkeklerden da
ha rahim ve hele böyle meselelerde çok 
daha müşfikdirler • Saçlarına ak düfen 
kadın oğlunu dinliyor. 

- Yosto diyor,I müsaade ederıen· ba
banla kunuşayım, onu yumutatmaaını ben 
bilirim . Babalann günahlarını evlatlar 
niçin çeksin. Kocamla Miya nın babası 
ayrı ayrı firkadalar diye siz niçin üzüle• 
ıiniz, hem Noro Mia yı bende çok beğe• 
niyorum •• 
Yosto annesile bu türlü konuştuktan son· 
ra doğru Miya yı buluyor • Beraberce , 

Denke amele tarafından taarruza uğ· 
yüksek ağaçların gölğeledikleri yollarda 

radıX-ını v~ yerde t ulunan tir kazma ile 
~ geziniyorlar, bir karyenin içinde otnru-

kendisini Wdüımek istediğini iddia etmiş. 
yorlar. Oh •.. Hayat ne tatlı ve ne güzel •.• 

Bir tarafdan arrele hastahareye kal-
Mehtap Üzerlerine doguyor •• Saadetin ar· 

dırılırken, bir taraftanda muallim Vogt 
kası gelmiyecekmiş zannediyorlar ve o -

meseleyi polise ha cer vermiştir. Denke 
rada Y osto sevgilisinin yumuşak, beyaz 

iki saat sonra tevkif edilmiştir. 
avuçlarını öperek. evlenme teklifinde 

Köşk arandığı zaman birçok fıçıların bulunuyor. 
isli etlerle dolu olduğu gl"r:ilmiiştür. Bir - Mia diyor seni nekadar çok sevdiği· 
kasadada kemikler, çümlekler içinde de mi bilmezsin seninle evlenmek istiyorum 
yaglar bulunmuştur. Bütün bunların insan ve bu arzumda muvaffak olmak icin her
vücudundan hasıl olduğu anlaşılmıştır. fedakarlığa razıyım. 

Denke'nin evinde on ikiamelenin hü· Miya, omuzlarından göğsüne doğru 
viyet cüzdanı bulunmuştur. En nihayet dökülen bukleli saçlarını arkaya doğru 
büyük tir dola b açıldığı zaman, irinde bir silkeliyor. Bir kolunu sevğilisinin beline 
çok erkek elbiseleri ve çamaşırlan mey- atıyor. 

dana çıkarılmıştır. - nasıl istersen öyle olsun canım 
Daha fecii, katilin ele geçiri!e:1 cep d" ıyor ... 

defterinde öldiinli:ğü adamların isimleri- Fakat allah gönüllerine göre vermiyor . 
ni ve öldiirdi:ğü gün ve saatın da yazılmış Yostonun anneai, aradaki bütün ada· 
oldn~u hayretle gı:;ri.ilmüştiir. vete rağmen" Noralara gidiyor ve oğlu 

Denkc'nin üç sene içinde kadın ve için kızı istiyor. 
erkek olmak üzere otuz kişiyi öldürdüğü Bu ziyaret yalnız iki aile mühitinde 
tahakkuk etmiştir. Bu defteredeki tarih· değil bütün siyasi mahafilde alaka uyan· 
lerle isimleri yazılı olan adamların orta. dırıyor. Dedi kudular başliyor. 
dan kayboldukları günün temamı temamı- Gençler Nora ailesinin ir!adını hoş 
na uyduğu meydana çıkmıştır. Demekki görmiyorlar. 
Denke tam işini bilir bir tüccar gibi def- Nora tarafdarları ise Yostoları haysi· 
terinde hesaphmnı gayet n unlazam tut- yetsizlikle ittiham ediyorlar. Ve bu gü
muştur. rültüler yürüyüp giderken, bir gece meh-

Denke de tevkif edildikten sonra ha- 1 tabın dağlar arkasına indiği sıralarda, 
pishanede intihar etmiştir. 'beyaz atkılara bürünmüş gelinlik bir 

Ren eyaleti dahilinde biiyiik bir şe· 
hir ... Genç kızııı, kadınların ve çocukla· 
rın şehrin ötesinde berisinde öldürülmele
ri gibi akla haşyet veren cinayetlerin sık
laşması üzerine, bütün şehirde büyük bir 
heyecan bir korku uyanmışdı. Kadınların, 
genç kızlar artık sokağa çıkamaz olmuş· 
!ardı. 

Nihayet polis bulduğu izler üzerinden 
yürüyerek bir genç k!zın cesedini muaye· 
ne ettirilmek üzre mezardan çıkcırmağa 
mecbur olmuştu, Mezarlıktada iyi geyin· 
miş seyirciler arasında ve gayet nazik 
bir adam polislerle görüşüyor. ve ruhan 
hasta bazı odamların bu gibi cinayetle
rin ika etmeleri ihtimalinden tıahsediyor
du. 

Bu adam Peter kurten idi ve üç ay 
sonra tecavüz ettikten sonra müteaddit 
kızları vekadınları öldürdüğü için dokuz 
def'a idama mahkum oimuştu. 

kız evinin kapısından çıkıyor. ve biraz 
ilerde bir at üzerinde bekleyen delikan· 
lının atına atlayarak kaçıyor. 

Evet Miyanura ile Y osto her şeye 
rağmen hayatlarını teşrik etmek için ka
çıyorlar. 

* *"' Bu hadisede büyük bir dedi kodu-
nun parlamasına vesile veriyor. Nora 
taraftarları kızı telin ediyorlar. Noranın 
babası da kızı avdet etmediği taktirde 
kendisini reddedeceğini gazetelerle ilan 
ediyor. 

Noranın sesi çıkmıyor, oğlu IMeksi· 
konun şimalınde güzel bir çiftlikte aşk 
ve ğram hayatı yaşıyorlar. Yostonun sa. 
dik bir uşağından başka kimseleri yok. 

Sababliyin beraber ava çıkıyorlar. 
öğleyin, uşağın hazırladığı ve Noranın 
nann ellerinin tatlılattırdığı y~meği be
raberce yiyorlar. Akşam biribirlerine 
kitap okuyorlar. 

Romantik bir dekor i;inde romantil< 
bir hayat yaşıyorlar, mesutturlar ... O 
kadar oradan ötesini düşünmiyorlat• 

Kuvvetli elemler gibi kuvvetli hazlarda 
insana:uzun müddet müyesser olamiyot• 
Noranın babası nihayet gençlerin nere" 
de olduklarını öğreniyor. Yanına dört' 
adam alarak oraya gidiyor. Onun bu 
teşebbüsünü Y ostonun ağabeyisi duyu· 
yor. O da arkadaşlarını toplayarak yo· 
la düzülüyorlar. 

* • • 
Sevğililer akşam yemeğini he?' şey 

den bihaber, yirlerken iki taraf evin 
önünde beliriyor. 

Noranın babası hırçın adamdır. Gi .. 
düp kapıyı çaliyor, uşağın kanadı arala· 
lamasından istifade ederek içeri daliyot 
•e. ıofrada yemek yiyen kızının aaçlarİ .. 
nı kavrıyarak sürüldiyor. 

Y oıto mert bir erkek. Bu kabaht• 
tahammul edemiyor , Noranın babuuıı• 
üzerine atılıyor. itte o sıradada pence· 
renin önünde birden bir şahıs tüfetial 
Yostoya çeviriyor. Karanlıkta elind• 
tüfeğile birisini gören Miyafora hemell 
pencereye koşuyor: meramı, o insani' 
yalvaracak. 

- Vurma, Yosto mu diyecek •• .Jll. 
den kalktığı zaman tüfek patlıyor 
Yostoyu vurmak için doldurulan si ah 
Norayı kanlar içinde yere seriyor. 

- Y ostonun ağabeyisi o dakikada o• 
radadır. Katilin üzerine atet ediyor, onu 
vuruyor. Pencereden içeri atılıyor ve kı• 
zının ölümüne acı duymadan, manevi· 
yatı sarsılmış sevğilisinin üzerine kapa .. 
nıp ağlayan Y ostoyu tekmelemekle met .. 
ğul gözünü hırs bürüyen babayı ölduril• 
yor. .. ... 

Şimdi Y osto odasından çıkmıyor· 
muş, her gelen misafirede kahkahalar 
atarak Noranın ölümünü anlatiyormUf· 
---

Acelemiz ne? 
Dehşet.i bir yeşil hilalcı olan sevim· 

li akliyecimiz doktor Cevat Bill ın oda" 
sında şöyle bir levha vardı: 

"Alkol insanı yavaş yavaş öldürür.,, 
Kendisini bir kaç dane arkadaşı ziyarete 
gelmişlerdi. Akşam üstü levhaya tekral" 
baktığı zaman levhanın altında kurşun 
kalemile yazılmış şu satırları okudu: 

"Eyi ya acelemiz ne?,, 

Hastanın başında 
Mişonaçı ağır hasta idi. Doktorlar 

kendisinden ümidt kesmişlerdi. Karısı 
mağazasının direktörü, çocukları kapıcı 

hepisi başı ucunda toplanmışlardı. 
Bir aralık Mişonaçı gözleıini açtı. 
= Sen buradamısın karıcığım? be .. 

nim şafkatl ı karıcığım .. dedi. 
Gözlerini etrafa gezdirdi, direktör, 

tezgahtar hepisi orada idiler. 
Mırıldandı : 
- Hepiniz burada iseniz dükana kiJll 

bakacak? 

Kıskanç köylünün 
aşk mektubu 

Köy meydanında iki kişi yan yana 
oturmuşlardı, biri diğerine bir mektup o• 
kuyor, dinleyende arkadaşıııın :kulaklarını 
tıkıyordu' 

Bu manzarayı görenlerden biri merak 
edip sordu. Siz ne yapiyorsunuz dedi? 

Mektubu okuyan kafasını kaldırdı. 
- Arkadaşıma yavuklusundan mek· 

tup gelmiş onu okuyorum diye cevap ver
di' 

- Ya sen arkadaşının kulakların ni· 
ye tutuyorsun? 

- Mahremdir yazılan mektubu duy
masın! diye ..• 
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mNEMA , b. k . f .... 
Greta Garbo yu ır ta sı şo oru 

olan amcası anlatıyor 
G G b S

inema artisti olup ta milyonlarca dolar 
reta ar o . 

k 
.... başlamazdan evvel, zengince bir adamın 

azanmaga 
... · e ahçı olorak girmek niyetidne idi. 
evın • 

Greta Garbo şimdi lsveçe döndü, 
altı ay dinlenecek 

R. K· O. Rddyo Filim kumpadyasmın meşhur yıldizı ve bu sene 

beş büyük Filim çeviren A nn Sothern 

Halk ile hükômetarasında 
• 

bir vasıta:· Istidacı 
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Temiz olan yere Ögütler 

Hastalık giremez 

Köy ve Teknik 

Koyunları dalak 

Hastalığından 

Korumak pek kolaydır. 
Hunun için senede bir ~efa aşı yapmak taf idir. 

-Bu suretle hayvanlanmzı telef olmaktan kurtarmış 
olursunuz. 

Bizim Köylii 
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l EGLENCE 
!ilKAYE -

Hırsızın 

r_;_s_~n_'I~"-~-~ )_, ı_..J _ı · ı 
- Bcıı Cıdlyorum 

-Ah b ııe~ye oyle korkmıç blr gecede yine 
ını lıt? gidiyorsun! Bnrl erken dönecek 

Etk<!l• b . H! b • unu ornn ı:ndınn bir .,:ını -
0:1 ve •ııuz • uzak bir nnznrla bnktı, sonrn o 

.. lıtıu ~:alctırarnl·. 
• B ~. ınc-2 bl lllyorum, dedi. numı söyler ,öyle· 

kork. r sunı ynğınıu'l.lll:l tutulmnktaıı 
uyorınu-t gibi hemen dış.1rı fırladı. 1 

•C k Snnt dokuzu geçiyordu. oece kOrkttn 
ı aıo.nltktı HnvnJn yaıoıı bir rırtınn . 
.ın .altıınetı_i vardı sert bir rtızgı\r. ncı' 
ılencer d . i t i e c·n girerek perdeyi kopnrmak s 
r.Yormu1 gibi uçu'-·or 11n>ul·ındınyordu 
.. trbı 1 J ' od ·ki 1 nrctı sım çnkall şınıseklerle n 

de b1r, bir tiyatro ,ahne~ı gtbl nyc\ııı 
.lıııyordu 
Lıı. DN·ın bir sc ızHk .. . sonr.ı t uznk· 
•an SGknk ~:.npıMnın. bı.>ğuk bir se, ~ıım -

rnk kııpnndığı duyuldu . 
Octnnın bir kllşeıı.inde. ocağın yanın 

•ıı o daklkı.ıyn kn 1.n, . • öw karışmamış olnr 
htı}•ar kadııı ı ı.murırk ,ilye i~lni c:nktl 

Genç kndnı b.1'1ını knldırnrak on· 
l.ı.ı.lctt Ducbğını ısııdı sonra ı.oıkunç bi 
nyaıı kovmak ısttyormW? gtbl elini göz 
rlnden ge,.ırdı ıcnlktı . Açık pencere\· 

} ap.ıdı. Kııpının ynnındnk1 dolııbı nçnrul 
' •adan bir tnıek kutu çıkardı . Eski yeri 
ı ı> oturJu KUÇL\l• kırmızı renkll bir rnnil 
ı .ırçn~ııu örm ~e koyuldu. KUç \k p"trc 
ımb.ı ı cdnyı t ım ıll uyc\ınlatmı) ordı· 

P..-•nC"t'<' o:rnhlarınd \11 giren rllzgtır ışığ 
l trlyordu 

oenç •:adın. b.1ylik ctikkntlc ıı:cndtsin' 

ölüm il Aınerikan n1izahı 
Adamın biri otele geldi : 
- Burada Bil Con isminde btr gar

son var. Onu görmek istiyoriıın. Hen 

dedesliyim. 
- Birnz evvel gelseydlnlz, burada 

idi. Diı'eklörden edemin dedeshıtn cenn-ı 
zı>sine gt.leceğhn diye izin aldı. 1 

Kredi 
Terı.i tanıdıklarından birine sordu: 
- Senin arkadaşın Hilmi bana tak

sitle bir elbise yaphrtmnk istiyor. Krc· 

disi iyi midir? 
- Çok iyidir. Kredbi olmasa, her-

keslen borç para alabHlr mlydi? 

Cesur kız 
Bir kız ynnıııda küçük hemşiresi 

olduğu halde dişclnin muayenehıınesine 
girdi: • 

- Bir diş çckecPksinlz, dedi. Ama 
iluı; koymnıtnn ÇC'kln. Çünkll fazla du· 

rncuk hiç vakl\m yok . 
Dişçi: 
- Aferin kızım, dedi, son ınaşnal· 

lah çok cesur htr kızsın. Oostcr bnkn
yım şu dişi! 

O zcunan kız knçül\ homşlı e ine 

doııclü: 
- Aç nğzmı Leyla! 

Yeni cvlileı· 
Koca - Cicim, akşam ycıı.ıeğiııe 

1 2 345678910 

~1-

• 

l\ELİ:\IE 0"\'1':'.~l 

Soldan sn(Jn: 
_ - 1 Öteberi yiyecek , f'~kı seı pllş , 

2 . ucretle çahşnıı, ynkscluıek, d - f ı:an 
sız alfnheslnde bir harf, crlnl, 4 . işaret 
llllrn, 5. nesli sönmtlş fil, nota, 6. Ka' 
tlın ismi, emtr' 7 • ses, sinir, 8 - beyin 
9 kimin hatlna çıkarsa, en nz. 10: 
geri değil, dl nlenmck. 

>~uknrıdn11 aşa{}ıyn : 
1 - Kibarlık, edat, 2. ôlüm saati ak· 

tın kabul ettiği, 3. gıdn uota 4 g'n 1 
sanat ı ' • • ze • mana ı, 5 - bir nevi papur ı _ l 
\'e ~emik değil, ters okunursa"' mus~; 
aletı, su, 7 - yama, tülün lmtusu 8 • pa 
ranırı geliri, küçük, 9 - nınınızda'n sırt 
nota. 10 - ağzına kndar dolu a\'ak 

Terbiyeli hizıu~tÇi 
<tcyııirden başka bir şey yok mu? 

Kadın - Maalesef yok kocacığım. 
Iskara yandı. komposlonuıı içine düştU. 
TclUşıındıın da ate~I çorbanın uyu Ue 
l\ndrırdl\m. 

Hizıueıçi kapıyı n~tı. Gelen ndanıtt 

sordu: 
- Ne istiyorsunm.? 
-:- Bay Arif evde mi? Kendlsinı gör 

mek ıstiyoruru. 
- Ne yapncnkdınız? 

Sebep - Bir borç ıneselesl vardı da 

1'iytroda yeni blr plyos oynıyordu. 
FJirtnrl perdeden sonra seyircinin btri 
kalktı, Çıkıp gltmek Uzeıc iken, piyes 

muharriri dedi ki: 

. - Efendim. o bu sabah Trnhzoııtt 
gıttl. 

- ~izim, nereye giutyoı·sun ? Da-

ha bir perde var. 

-:- Vah \'nh, ben mesele •I hallet 
mek ıçln borcumu 'erıueğo gelmfştım 

- 1~1 ya , bey bu sabnh Trnbzôn· 
dun geldl. < llndckl işe vermiş görllnüyordu. Hııklknt

t' zlhnl bir takım ;ı.eı ..,.e korkunç dlisUn-' 

!l \erle meşguldü 
·'"'"' mcı~ocnsmı dl\ unl\yordu. Iştc bu gcc de Birlmt •t. N('rcyc gidiyordu, ne ynpınnğP diyorau. Hem bunu düşünmek ıstemiyor\ıak ynnaklnrındnn aşağı sızıyoı· V" dudak lçlıı >'Ordu? Kndııı onu sıkııtırmış ıak•I Fakt bir kere zihni takılınca kendisini kennrındnn genzine yakıcı bir tuzluluk 

' r:ık v• ızurabmı lt:ıflfletl'C<'k bir şeı onlnrın bunnıUcı ve boğucu nğırhğındnn wr\yordu. Ağlıyordu . sebebini bilmeden 

'"" meınemı tŞI :urtnrnınıyordu "ğ!ıyordu. Nihayet. 

- lşte onun tçlıı gtı.llyorumyn ı 

ltirat' 
Hoca - Bu vazifeyi 

halde baban yaptı. 

en değl\, heı 

Hesap 
Riyaziyeye meraklı blrlsi urkada..,ı 

na sordu: 
- Yirmi bin lira sarfcdip, l\ç katlı 

ve on sekiz od~h lıir otel yaptırdığını 
farzet. Oçl\ncu knttnki odalardan biri 
kaça çıkmış olur. Er•ek ownrukten geçip te ardiye nuşnnceıerlnln bu nokt.asında lhtı· - Ahi Bu • ...,., neyim »ı·? Diye -

Y re kaldmlnmaynn eşyayı bekliyorum yar t<adın:n sesınl duynrak d<orkunç bir ı ek knlktı pencereyi kapadı. çocuklnrı 
Amin antıyacnğın gece bekçlllğl gibi bir rUyndan uyanıyormuş gibi silkindi. sordu: uynndmn>dnıı yatağa uznndı. Bir zaman 

Talebe - O yaptı oma, ben de )'ttr· 

chm ettim. 
Akıllı çocuk - Aydu onbcş lira 1 

o . Vakıh zntımeUI bir iş nmn ne yapma- - Ne var anne? sözleri açık, bnreket,ız durdu. sonrn uyku 
h . İsin kolayı nerde? demişti. Haydi çocuklnrı yntnğn yatır kızım. gnlebc etti, uyudu. ················· ··· .. .. .... ... · .. . 

Annesi çocuğunu uyutmı~·n çalışı· 1 b - A~ada yaptın ha 1 Hangi be'Sap-
yordu: a u netıceyo yarıyorsun? 

- Haydi uyu yavrum, Bak, lıahçe· - Heıabı niesabı yok 1 ÇünkO ben 
Kadın saftı. Belki kocasının bu yn- Snnt ona gcH~·or. 

lnmna innnncnktı. Fakat onun bunu söy- Kadın cUndE-kl örgliyU minderin bir 
1 rken gösterdi{~! telrış. kadını evınde k<'nnrınn bırnklı .Ocnğın karşısında yere 
'örmeğc alı .. kın olmadığı jestler hemen yatmış uyuyan çocuğa ynkl~tı. Yavıışçıı 
r-ozl\n" çnrpmıştı. Bu. nasıl bir işti? .. Er kollarına aldı. Odanın bir köşesinde nl -
kek başka bnşk:ı gecelerde başka b~şkP ç:ak bir demir karyola vardı. Kadın çoctı -
"' at.ıercle <'Vden çıkıyor ve blrbirlnı tutmo gu oraya kndnr göti.\rdU. Yorganı açnrnk 
V'ln aatlerde yorgun, -e?Jk V<' bitkin bi' cocuğu yavaşçn bıraktı. Sonra döndl\. Kü
h ide dönUyordu. Vnkın yoksulluktar çUk kız bUylik annP inin kollarınd!ı uyuyor 
h r d<!receye kndnr kurtulmuş snvılord· cıu. Kadın onu da -nldı, götUrdl\, kardeşl
Kocası bu "gece be!kçll1ğl,. işini bulmadan nin yanına yatırdı. Yorgam örttü. Elile 
evvel bUyllk bir çıkıntı iclndı> idiler. Pı>' kızın saçlarım yavnşçn knldınp dUzettı. 
\ııun slıren işsizlik senelerı onları sefalete Her ikisi de gnyet sakin ve mUsterlhane 
Ynkın bir fakirliğe dUşiirmliştü. şımdl isr uyuyorlardı. Güzel, temiz yUzlerinde rne
v zlyet nz QOk yoluna girmişti. F:ıknt ııı' lcklcre yakışan bir tebessüm vnrdı. Kndm, 
P"enç kndın. ne dE' ıcnynnnnsının bundan knryolnnın nynk ucundn durarak uzun u
blr şev anlndı(!;ı yoktu. Çi.\nkU o artık ta- zun onlara baktı. Birnz evvelki knrn. dli ~ 
tnamıle değişmiş. bambaşka bir ndnm ol- şuncelerle daralmış olan kalbi, bu masum 
nıuştu. Şimdi hemen her akşam sızana ylizlcre baktıkça nçıhyor, genişliyor, re -

Ne kadar uyumuştu, bilmiyordu. Bh·- deki piliçleri görmlyor musun? Nasıl öyle bir odnda oturuyorum da ... 

den bağrışmalar, ~lldh scsleıl duynrnk u- erkenden '-'ntmıyo gidiyorlar? Anlaş ld yandı. Yatağından fırladı. Kamlıktıa elle ,, l 1 - Öyle ama, anneleri de dnha BI hl yatağın ynnını yokladı. Kocası ııcnUz gel- ov- - r zmctçlm var. Çalışkan mı-vel yatııııya gidiyor. ınuslu, dikkatli, muktesit... ' 

mcmişt omuzuna bir örtU alnrak pence - T reye koştu. GUrUltü sokaktan geıtyordu İki arkadaS lil'UcllldU - el>rik ederim. Bu ınUcevherı ~ ı..;J nerden buldun ? 

Ol

"n gu.nıertl 
1

• k..... b h d kl arkadaş konuşuyorlardı : - ann gelip işe başlıyııcak. Genç kndın henüz uykudnn yn.rı knpnlı t Y 
... v~ e sol\.a "u, a çe uvnrınm · · yanında bir polis vordı. Bunıanı • - Doğrusu ben ıstıkbalhııl ogren- Mahkeı11ede 

an başka mek isterhn 
birkaç kişi daha. görUnUyordu. Genç kn- Be ·h\ . l Reis suçluya dedi ki : 
dm büyUk bir merak lç1nde kuln.k kabnrt- - , n ç ıs emem. B' ,. h tı. Her kafadan blr ses ç k d - Neden? Yarın başına neler gele· - ız e6er er suçlunun dcdiklo ı ıyor u . Birden &I . b'ls f ? rlne inansaydık, ortndn suçln kalmazdı 
bunlnrın arasındn karşı komJiu olnn bnk- çen ıu 1 

• en, cnn mı Ôtekl şu cevabı verdi: 
kalın sesini tanırdı. - Bıçte umurumda değil, Ben yal- E nıı bir şey ıııtreunıek isterim. Nerede - vet amn, hep hUkmO verenio; 

Bn:kknl: Gördüm, gördüm. Şuradan 
1 

<! rrf . de dinlenmiş olsnydı, ortada masum 

koşarak geldi, şu bahçe duvarından atla- 0 e e6 mı... kalmaıdi, dı diyordu. - Ne zawnn öleceğini öğrenwek Y Şimdi sokağın !ki tara!ındnkl ·evler - istemez misin? eni nişanlılar 
ı.adat içiyor, içiyordu. Bir şeye kızınca n- rnhhyordu. C-ız dolusu kUfı-edyior, eline ge.;eni öteye Şimdi yağmur başlamıştı. Sert ve sı-
b~rlyC' çarpıyordu . Bl\tUn bunlar azmış gi- kı bir yağmur. Suların penc~rcy<ı pek 
hl son günlerde birkaç defa döğmek için yakın olan çtnko oluğa çarpmasından hn
knnsmın ustnne ~·urumuştu . sıl olan muttarıt bir gUrliltü odayı dol _ 

den birer btrer açılan penccreleden bir - Onun ehemmiyeti yok. Kıı - Evlendiğimiz zaman, ne ·"'" lakım başlar uzanıyor ve şıı.şkın, araştın- öı•le ise no diye sadeee öleceğin hlı'llelçimiı olacek dcy;ll mi? 
cı bakışların gllrUttUnUn sebebini anla • yeri bilmek istiyorsun? Erkek - Ben snna otuz tane hlz 

İşte bu nkşam da gltmlştı Dışarıda duruyordu. Genç kadın pencereden sokn
l·nrnnlık ve rırtınn vardı. Acnba yine ne· ~n baktı. Hiç bir şey görUnmUyordu. Oece 
ı ye gllmlşU, yolunu bulııbılecek miydi? pek knrnnlık ve korkunçtu. Ta. uzaklardn 
Yalnız mıydı? Işte bir suru sualler ki 'bir köpek acı oluyordu Birdenbire şim
bunlarm revnbını vermek pek mlişkUl • şek çnktı. Ve yağmur eskisinden dnha 

mağn uğraşıyorlardı. Kndm yeniden kom· - O tarafa nynk basmıyacnğım da metçi gotlreceıtim ama hepsini blr ara· 

şunun sesini duydu, bu ses: Haydi dur- onun için.. da değil, 
mayalım, belki .kaçırırız, kapıyı çalalım 
diyordu. Ve ellle kadının penceresinden Arada bir ecnebi karikrtürü 
baktığı evi gösteriyordu. Küdın birden
bire buna. bir mnna verememekle beraber 
içinde büyUk bir korku duydu. Hemen dl\. Acaba l'.ılnıı mıydı? Kadın dnhn çak hızlı bOşıı.ndı. 

bu nokta üzerinde duruyordu. O btınu hiç Bir zaman yağmurun sesine kulnğı-
cmıt l'tınlyordu. İki gece evcl eve gelen ve nı vermiş olduğu halde onun, dar sokağın 
ızınrayu kndnr nrhoş olduktan sonra bir bozuk knldınmları üzerinde selcikler hn
koşefü• yıkılıp kalnn, evden çıkmnk için sıl ederek şırıltılarla akışını dinledi. Bu 
('rtesl gl\ntı ortalığın ıro.rarmnsını bekli - gece 1ç1nde uzak, belirsiz bir üzUntU vnr-

~ en ndamlnr her halde kocnsının yeni nr- dı. 
k daşları olacaktı. Genç kadın o gece Şimdı ihtiyar kadın da oturduğu 
mernk l'tllll · içki sahnesini ıknpunun n- tnhtn koltukta b~ı göğsüne düşmüş uyu
t' htnr dell~lnden gözetlemişti. Fnknt hiç yordu. Yağmurun sesl ona b1r ninni glbi 
hlrl ın~ t:ınıynmamıştı. Kadın. bu çt>hre- geliyordu. oenç kndın onu uyandırdı. Ko

ll'rde h,.. :ı gıtınlyen, ın~nnı Urkl\tcn ve hına girerek odnsınıı. götl\rdU. Sonra ço • 

rndtşeye dll"?liren birer mnn~ bulmuştu cuklarm yanına döndü, ltı.mbayı yaktı, 
ll p ı '<.aba c;ab:ı . korkunc bir takım n - sonra söndUrdU. Yine dem1nkJ pencerenin 
damlaro A.;•k hlkAyeler anlatıyorlar, yanına giderek orada oturdu. Yağmur es
knb ~n l{~lar yapar.ık çirkin çirkin gUll\ - kisinden dah!l. luzfı yağıyordu. 
}Orlardı KUfllr ağızlarından hiç eksik ol- Snnkl gökylizU bir sel halinde ycrr. 1-
muyordu oenç kadın şimdi o geceyi ha - ntyor gibiydi. Pencerenin bir :ıaı.nadını 
tırln.rk<'ll içinde ıztıropla karışık blr korku nraldı. Serin ve toprak koktm bir hava 
<\uyuyordu onln.r gittikten sonra koo:ısı- yUzUne ~rptı. Bu vn.z!yette uzun zaman 
na bir da.ha böyle mısaf!rler getirmeme - k.nldı. Karanlık sok:ıı~m 1k:l sırası l>oyun-
'1 için çek ynıvn.rmış ve nğlamşıtı. Şlmdl ca giden komştı evlerin hiç btrlnde ışık 
hunları dl\şunUrken ylne her 7,nmnki glb görl\nmüyordu. ŞUpheslz bu saatte şu ev
nklınn fena eyler geliyordu. Ah fnkt bu- terde herkes uyumuş ı0lmalıydı. Ye..ğmur 
na lhtımnl vermlyOTdU. Kendi kendine: do.mlalan nra sıra genç -kadının yüzüne 

imk m yok ynpmnz 9llTPlYOrdu B\l sular ıoı yaşıarlle tarı.ta· 

r.encereden uzaklaştı. . 
Şlmdi kapı yıkılır gibi ça.hyordu. Bu 

gUrl\ltüden uyanmış olnn bUyUk nnne so
fnda, şaşkın bir halde, orııdnn orayn ko
şuyordu. 

Çocuklnr uyanmışlar. ağlaşıyorlardı. 

Genç kndın bunlnrn elıemmıvet ycı·mek

slzln koştu, merdivenlerden yuvnrlnnır gi
bi indi. Knpyı Mtl. Gecelik hnlUe bulun
du~unu unutmuştu. 

Kap açılır açılmaz, kalabalık bird .. n
blre menfez bulmuş bir se-1 gibi içeri dol
du. 

Polls kadına; sız içCTi giriniz, bu vıı-
7.lyette üşUrsünüz. Evinizde erkek yok mu? 
Snydi, merak etmeyiniz bir şey değil. Bir 
lursız kovalıyorduk. Siz.in bahçeye, ntladı. 
Ona bakacağını diyordu; herkes blr şey 
söyH\yordu. 

Kadın yarı soğuktan yn.rı korkudan 
tltrlycrek .kaçtı. Kocasını soron komşu 
bakkala hiçbir cevap vermemişti. 

( Alttsrafı 11 inci savı/ada) Polis - Slıde .. hiç utanma\\ yok mu)? Barı evll misiniz ? 
:Grke\c ve kJdın bep birden - tktm\ıd~ ~vll olQu.,tumuz için buretya geldik ya l 
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tLMI 1'ETKIKLER Erzurumu Bunları biliyor musunuz ? 

ı titreten 
ıAbaza 

Hapishanelerde 
mahkumlar 

Kuşlar soğuklardan mı 
Eski Türklerde kız 
allp vermek Adeti 

Eski Türklerde evlenme, Araplarda 
olduğu gibi gelişi güzel ve başı 

boş bırakılmış değildi 

M eh t P Dnnya hapishanelerinde ne kadar Şi.ottliye kadar kuşlann memlek m e ş • mahkOm var ? Milletler cemiyetindeki değiştirmesi havaların soğumasına e 
haplshııneleı· komisyonu 88 memlekete dtlirdi. Amerika da AJberta üneversi 

hicret ediyor ? , 

(5 iuC'/ ·"
8
!Jl/ada11 deııam) ait istatistikler üzerinde tetkikat yapmış si profesörlarinden Doktor Vflyam 

Abazanın ölümü, sadrazam Bay ve şu neticeye varmıştır: man uzun seneler devam eden tetkiki 
ram paşa ile müftll Yahya efendinin İngiltere hapishanelerinde yllz bin den sonra, bu meselede havanın sof 
tezvirleri ve bir ermeni hadisesi ile nnrusta 30, Lehistanda 150, Almanyada luk veya sıçaklıkhğının değil, ziyanın 
hazırlanmış oldu, 157, Litva1!,yada 162, lrlandada 20, F.s- oynadığını iddia etmektedir. 

Dllnkü yazunı.Wa. İslAmdan evvel A- 1 götürUrler, ?e yUzünU duvara çevireek Bayram paşa ve Vah a efendi tonyada 2,6 Gnnlerln uzunluku veya kısab 
mplarda evlenme tarzıarı ha.kkm:la ma - durdururlar, odanın bu köşe.')l tam gelinin Ab . y . d· Ü kuşlann uzviyeti üzerinde bllyük t 
lumat verniştlk. Ve demiştik kl, rnuhıtll bulunduğu köşenin arkMına tesadüf eder. aı!za~~fu~:rt ve kkı hilıle f!k·dı- Ç gÖz}Ü hayvanlar icra etmemektadir. 
ve şeraite göre evıewne müesseseleri Sonra otururlar. f. nu çe emez er, 1 1 e Seni zelandada Tuatara isminde D kt R h · 
muhtelif cemietltrde ayrı ayn "fıkiller Gelinin uzak a.krabasından btrı gü - bırde onun mazisini, ileri sürerek 0 or oman mu acır kuşlar l 

.., kertenkele nevinden bir hayvan hayvan iki kafes yapbrmışbr. Bu kafeslerin bf.' 
ıı.rzetmiıştir. veğinin ba:basma bir baırdak kımız uza - katlini beklerlerdi, Nihayet bekle- cinsi yaşamaktttdır. Bu hayvanların asıl rfni her gece sun'i ışıkla beş dakik 

• Bugiln de Türklerdeki evlenme tarz - t.ır diğer ml.saflrlere -de bu gibi bardaklar nen gftn gelip çatb · cedlerinin 170 milyon sene evAel yaşa- müddetle aydınlatıyor, öteki kafesi d8 
lanndan bahsedeceğiz. verı_rıer. her bardaktan bi~ miktar kımız Ruslarla ermeniler arasında Is- dıkları h:ılımin edilmektedir. o tarihlerde tam karanlık içinde bırakıyordu 

:ı...ı.ı 1 1 rd ld ,, ocaga serpildikten sonra yme sahiplerine t buJd b' k . . k 
1 

• 
Tu.u. erde ev enme Arapa a. o ul'lu • an a ır ırmızı yumurta günli yaşayım bu ırı hııyvanlar kllçllle nçn e Noel yortularına dotru biri i kA 

gibi gelişi güzel ve başı bo.c; bırakılmış de-ı verlJ~u ğinin• ba -bit d ı k kıyametler koptu. ikı tarafta birbi- şimdi bu hale gelmiştir. Bu kertenkele- fesdekl kuşlar 80 derece heraret~: şeO 
ğildir. Muayyen ve mufaS:.-al kaidelere ve bn 

51 
yu um a ara rine . dil N"h t • d' k !erin Uç tHne gözü vardır. Yeni Zelanda şatır ötllşOyortardı Ötek' kat 

1 
k"• r tedilml tir kendi bardağını gelinin babasına verir, bu gır er. ı aye ış ıvana a s . ~ . , ı es n ..., 

a.p ~ · ela bir yudum ald'1ttan sonra komşusuna etti arada Ermeniler Ab hUkOınetı dlloynnın en bflyllk famılya- lan ise bnznımnş, oturuyorlardı. 
TUrklerdeki evlenme tarzını Rus mu- devreder Bunun üzerine güveğinin baba- . ' • • ~za. paşayı sından gelen bu neslin mahv olmaması Kafe:;lerin kanatları açıldaktan soıı-

<Iekklklerl Rusyadakl Türk kabilelerinde b dağı. 11 i b b . li bır köşeye çekip elıne eUı bın ku- için tedbirler alımıştır. ra birinci kafesin k 
1 

up 
yaptıkıarı tetkikler netices1nde ortaya sıi ar nıdge ban rd.anğı a asınua v::-ıri vebgeb - ruşluk bir kese sıkışbrddar ve mu- gitmlıılerdır" Öteki k"f tukşlla n . uçb 

rd 11 n amcası a nı g ve&.n n a a- . 
1 

• • .. . ... es e er ıse 
koymuş1a ır. sına uzatır. o da biraz içtikten sonra ge- avenet iatediler. Fakat mütecessisler l apağanJar ıçın mektep yerinden kım•ldamamışlardır. 

Bu tesblt edilen kaideler mucibince ıının babasına uzattr ve bu suretle bar - derhal bunu padişaha yetiştirdiler. Bu haber Havanadan geliyor: Ha· Doktor Romen ayni tecrnbe~1 kar-
görUyoruz ki Araplarda. evlenme ne kadar ~laklan devtr yaparlar. _ Dördllnell Murat Abazayı ça- vanada nev'i kendine münhasır yeni bir galarada tetbık etmiştir. 500 lçarga ~e-
şehvet üzerine ıkunılmu.ş bir müesslse tse, - k be ı r1 t vı dil 

Bardaklar boşaldıktan sonra yemege ğırtdı. Kaşlanuı çatarak: mektep açılmıştır. Bu me te ancak pa- ee e en r e en bllyük bir kafese 
Tilrklen:le de 

0 
kadar Uerlern~. ve bir ~lanır. Bu suretle düğün Uç gün devam E nil k d bi pıığanlar devam etmektedir. Yalnız mek- konmuştur. Bu kargalan diğerelerindell 

m~roı birliği haline getirilmiştir. Sembo- ka Aze - rme er sana ne a ar z- . . 
1 

k 
?der. Bu yakut Adetlerinin en zı r - t ed k Jd l ? d d" tebın c.Jershanelerı geniş ve aydınlıkmı, ay rt etme için kuyruklan sarıya boy-

llk işaretlerle düğl1n ve nikAh cazip bir ~ycanda ve hA14 b1zde vardır. . me ece 0 u a~ ~ ı. . eyi ~·alışan talebeye mükamat yerine atmıştır. . 
halt' ifrat edilmiştir. Yüz görümü, Ka.llmln bir nettc~sıdir. Abaza aldıfı r~eti sakli~ama: yem mi verlllyor? Orası malum değil l Kafes teşrini sanide açılmış, karga-

Kalinı usulü: Duvak o 2l8Jrlakkl kapanmanın devamıdır. dı. Fakat noksan göstermek. ııtedı: fokat proresörler hakkında maiumitt lar Cenup istikametine doğru uçacaldarl 
·---·,----- =-----~ - Padişahim, OD iki bin kuruş vardır. yerde, ŞımslA doğru gitmişlerdir- Bunlar. 

Tuı·ltçeye arapçadan geçen mUıir kelt- arz ettiler? dedi. Bu mektepte profesörler talebele- dan bir kaçının 350 klıomat.ıe Şimal• 
mf' ine lllt zamaııl~da Kal1n de-rlerd!. Dogv u ilinin sıhhi Dardllncll murad zaten Abazaya rinc ders öğretmek için gramofondan kadar glWkleri görülmüştUr. llalbp 

Rus mUdekklıklMlnden SereJov:lkl k "di F k Vah f d' .1 istirade ediyorlarmış. Karanlık salonfara bu tecQbeye taht olmayan karğalar 1600 
bilhassa bu mevzu üzertnde tetkikat yap- durumu nasıl ? ı:fllD 1 p' a ı • ~la de enb ~ 1 e kapatılan papatanlar bQtDn gUn a-ramo- k!lometre cenuba kaçbklan görQJmO 
mağa muvaffak olm~tur. Yakut nı_rk.lert yr llf&DID tesın e e u kız- fonun söylediti ayni ,,şeyleri dlnleyor- tür. 
Kalin ıtellm~ının rusça olduğunu söylU- (Ust tarafı ~ irı~·it~I!) kınlıiı bilsblltlln artb. Nihayet iki !armış. Mesela: «Hal! uyuyor musun? Doktor RQDlen bu teerDbelertne 
yorla.rmış. halbuki bana kendi aralarında ~o~lerd·e· halk sıcakl~n astıfade g'iln aonra bostancılar Abaza paşay Hali uyuyor musun? ,. gibi eUmleler.. tinad ederek, soğutun veya sıcatın d• 
kurum diyorıer. Bu ta.birin doğru olduğu edebalmek açın httyvanlar~le "berıtber saraya çaiu'dılar ve götilriJp sırça- Bu papatanlan satın alanlann son til, ışı~n kuşlann muhacereti QzerlQd 
kolayca tahmin edilebilir. yat~aktadır. Bunun sıhhatı kotnlemek saraya hapa ettiler. derece memnun olduk.lan anl~ıbyor. rol oynadığım sOyleyor. 

Ya:kuUarda görücüler kızın evine gl - ve tuberkulozu teşmil otmek yolunda 8" b" boat eJind ÇQnkü herkes kendi arzusuna gore ka-
derler, kızlar ailesi a.ı.eıti.sul nlçln geld!k- ki yardımına da hususi bir ehemmlyeı P ..J.ft .. ı~az hsonrattih ır ailucAıb e nupn papa~an sabn almakta<ıır. Akıllı Ada l 
lerjni aorar. Ve onlardan şu cevabı alır. vennek iktiza eder. auqcualD a umayunu · e aza- m 8r 

"Sönmez ateş yaltmaJc, ha.kırdan dl· • Çm·uk ülihuü: Çocuk ölUınlerin· nın kartıS1na çıkb: • Çinde ecnebilerin isimleri DQn ada ir takım 
rek dtkmek yeni yurt kurmak için gel • de amfi olan hastabklar arasında birinci Abaza katlı ıçın y.azılan battı Y b 

1 
m~nyak ve 

dlt... 1 dereceyi tuberkülnz lşğal etmektedir. okuduatan sonra arbk kurtuluş ça- . Çinde yaşayan ecnebillerln hepsinin tka insenlarınd lhtfraB ani nı gazeteletde 
Kız taraf razı olursa derhal m.ihlr y bDtün köylerde oldutu gibi bu resi kalmadıiını anladı ayrı bir Çinli isimleri de o mak ıazımge- umupunuz ur. un ardan blrdanesl 

Kalln a ... 

8

bzıadna da suJ hazma ve buııun t'"""ilı'd y bb" -kil dü. d liyormuş. ÇllnkU Çin dlll, alfabetik bir Con Ahmet'tl. meselesi mevzuu bahsoluyor ~ """ ..,. - are ı şu r nya a mura- .
1 1 

d . 
1 

b"l · 
1 1 1 

in' 
tesblt edillyor. ettiği neticelere çok miktardtt tesadüf E • d" dır dı o ma ığı ıç n, ecne 1 erm s m er ı Dünyada bu çeşit insanlar az detiJ.. 

. dam kalm.ad.ı. mır. pa ışahımm • hiç deftere yazmttk çok müşkil oluyormuş. dir. Bu evlenme meselesi Kırsıslardt. bl- edılir d ....:ıd f d d 
· gam e... ır e ı. Onun için Çinliler. beyazlara kendi be"'en· 1894 de bir Mııcar kuşlar vasttesile taı bafka türlü oluyor. Halk arasında doktora bttklırmıtk - • 

Kar11darcla: husnsundü bir çekingenlik yoktur. Bila· Sonra vaziyetlerini bostancıya dikleri bir isim takıyorlarmış. Mesela uçmak teşebbtısünde bulunmuştu. Au· 
Oğlunu evlendirmek istiyen ba~o. lcı- kis iyi olacaklarına dair gelen kanaatan bildirdi. namaza durdu. l>otu illerinin Kttrl Krüv isminde bir seyyaha Şang- minyomdan bir sepet yapmış ve üzerle-

zın evine ııcUyor ve kızın be.basma bir çu- sonra bir tehalnk göze çarpar. bir ası ve kanlı sergerdesi, namazı· haydaki Amerika Konsoloshanesinin rine de on iki dane kartal asmtştr Ta-
butla. bir bardak raıkı uzatıyor o aırada Ekteki mahdut malumatu nazaren nı kddı sa{Ja sola selam verirken, kQlibi Ko ~o i~min vermiştir. Ko lo sey- bii kendisine ihtira beratı verilmedi. 
tu sözleri söylUyor: sahhı durumunu kısaca anlatteğımız Ağ- cellat kara alinin kemendi boynuna yahın asıl ıs~ııne az çok ben~yen kolay 1803 de Napolyon lngUtereye ilini 

"Qadınn su alırken önüne ıeçece - rı vilayetinde zaruri olaruk alınması la- d I d b" k • d bir isim.. Çınce manası da Yıkılmsz harp eylemek istediti zamanlarda yine 
tını. RUzpr eserken siper olcatım. bent zımrelen tedbirler _vardır. Bunlardan en dr an 

1 
ve ır aç samye e can ver- azim • demekmiş. Kr~v 1ııg11i~~ Karga sivri akıllının biri çıkmış. Manş denizini 

~atırdıtın .aman hemen iındadına ko - mllhimi mümkQn olduğu kadar kısa bir · • . demektir. Karganın Çınce ismını seyya- geçecek sallara terbiye edilmiş yunus 
zamanda sıtma, frengi, trahom, tüber- Ertesi gUnü cenazesını yıkay~p ha ver.luı~miştir, çlln~ü kari~ Çinde çok balıklan batlamatı teklü etmişti. 

~a rursan Jlne damına rlrlJ> ak- liıkiiz için sıkı bir tarama yapmak ve kaldırdılar, Namazı batta f"yhis- •tursuz bu mahluk addedllırmlş. . Yine 1901 de bir muhteri monıolli)'9 
ban oıacatun .. , \'Uiyetin hakiki sıhhat vazıyetini tesbit lam olmak üzre biltün devlet erkini . . Diter A~r~palılara da şu çeş_ıt balonlarına top koymatı ve endeht ede 
Kısın l>abasl, çubuğu alıp ta rakısını etmek lazımdır. Ancak bundun sonra a- tarafından kılındı. Binlerce insan ara- ası~le~ ve~Umlştı.r. • . . ede balonları yürUtmetr teklif etmişti. 
~ ncuını iıııhAr &tmiş addolunur ve hnacıık tedbirlerin ve mahiyeti hakkın- moda tekbirlerle ır6türülüp Bayezit Ebedı raza1

1
et .. ' Eiski alı?1 • ' Yine ayni sene zarfında Belçika Be-

ı~-ı i m"-'-ereslne d bi f"k. b"l k k b'l 1 B I . ül" d • Her zaman par ak • vesa re vesaıre ... 1 dl i bi d c&trl\'1 KaUn mea.- ıı n "- a r ı ır vere ı me u ı o ur. u- Camii bav uanna ırom u. e yes ne r a am müracaat etmiş ve 
W14frlef, nunla beraber açık bir halde tahripkar Erzurumun asi ve kanlı hf ylerbe- Maksim Gorkı" nin balıkların kuvvel muharrike imtiyazını 

ŞlmdUd usullerde bundan jarkh de- mevcudiyetini ortaya verınfş olan tOber· • yıll D v da .. 1 titr ti istemişti. 
tlldlr. 'rütldstande. hayli dolaşarak bu kuloı için bir dispanser kurmak en ev· Y!• arca . ~u farım e. ~ kamplumbağası 
JMseleleri t.etıok etmiş olan Grena.rd bu vel yapılm&lıi& Jazımrelen haytrlı bir ted- bınlerce yeoıçen kırdıktan sonra, ıki 
meraslmt ~yle tarif ediyor: birdir. u. u. kara Alinin kemendine boyun ver- Vtyanada çıkan Der Morgen gaze· 

Kız ve otlan babalan tnla•tıktan mit oldu. test yazıyor: Kooellada bir balık avcısı 

Bir balinanın kuvvetini 
biliyor musunuü? 

iSOIUa eüveğt do.5tlan kı11 evln~ götürür- H A TA y -- sudan doksan sekiz kilogramlık bir 
)ıer, burada. kızın •babası ~likanlınm boy- İmar s· ı· . kamplumbağa çıkarmışbr. Bu kamplunı- Edimbourglu anatomitleden 
.. una btr hamaya ""'rar. aonra bir fincan ( 1t Erzuram ır ığı · ba~apm tızerinde bir takım işaretler Vilyam Tömer, merak etınl• ve u ._ ustgam ı. incide) v 
•uı-tırır. Genç kızan, ve delikanlının ba- Başkanlıkrndan: varmış. Köynn Muaalimi bu işaretleri linaların kuvvetini 6Jçmek istemiş, 
1r .,- Şimdi ye kadar Hataya gidenler bir 6 • d k M 'f N u ı k d 
balan bir parça. ekmeit bu suda ı:slatarak kaç bini geçmiştir. Gideceklerin dört bin Oçnncü Umumt Müfetttşllk btnalan kopya e ere fvaNrı a~areR ne göl n· getkm k ·azaa:e eslnfde yanına almış ve 
bi4al\lıla.ra verirler ve nişanlılar •bu eJc - • · dermiştir. Maart azaretı usça o an te 1 ata başlamış, Ti metro boyunda 
meli yedllcten 10nra kız babası evini ter- biılacatı zannedilmektedir. grubu sahasanda imar Bırliğl lar~fın~an bu yazıyı okutmuştur. Kamplumbağanın ve 74 kilo atırlıtındaki bir balina ·saat 
bel Erginlik Ceınlyefl ..:rkıHu yaptınlan t numaralı nnmune Evıne ıl&- sırbnda şunlar yazılı imiş: Ben Toto ta 12 mil süratla gidiyormuş, Bu sura'b 

e~~ltlı'1'1ı.ı'Ga ...Jıy .. ıı.ı hazırlanır akraba- lla&nya utttlter ve oluna.n inşaat on beş gfin müddetle lsmındeki bu kamplumbagamı 1 Mayıs temin etmek için de 145 beygir kuvve 15
" ~ İ6tanbul 31 [ Hususi ] - ,Şehrimiz- açık eksiltmeye konulmucıtur 

1arll4! k1Jın ~vine gidıet. Ala.y gelin evine . . . "' ' 1922 senesi azadettim. 52 kilo a-eliyor- tinde bir muharrik kuvvet sarfetmek IA-
-•, .. ·t'1r• üırtirt g&lıttin annesi tle ba.bası ,1etf Erginlik Cemiyeti azalan ve reis- Ketıf bedeh: 157• lira 54 kuruştur. du. Sardalyaya çok bayılır. imza: Mak· zım geliyormuş. 
;; ;:,-akrabaları k&tşı çıkarlar v~ ıtı teri de intihabata iştirak etmek üzre Muvakkat teminatı ı 18 lira 9 kuruş sim Oorgi • 

l Hataya rttmişl&rdlr. tur. 

&ıra olur At. ı it Kat't teminatı Muvakkabn İki miıll- Almanyada sarışın bir 
Alay kapının önüne ge dl zaman Erzurum Tapu dtr. Yağı kuvvetli bir nebat 

tıe~ ::!•~zı:: l>=~~nveb!ı':! :!~n - Müdürlüğünden: thaıe gün~ı 1938 yılı ikin~ Kanu- kadınla görüşen Yahudi lznıit 30(A. A. 
1 

_ Bereketli bit 
_ J(ız verdim ill8all olsutt, hayvan Akdat karyesinden İsmail otuUan nun on ~trincı Sah gUnll saat 14 te Be· Fransada, Straıbutgda bir musevf nebat yatı olup sanayide kullanılan ve 

'6tdıttı elitlik Glsun, a~ Yerdim ·yurt Mu~tafa ve Etem idareye muracaatla lediye bınasınd'ı y~pı:~caktır. t tacirinin ço3utu geçenlerde Alman o- Almanyaya ihraç edilen bir nebatın • vl-
•rlhblattaırt. 316 senesinde Ahmet evlitları· Ruhi ve . Bu hkuıulstak Belşl'A- veM şhar nbeanıei dve yuncak sanayii merkezi olan Sonenberg liyetimiıde çokea ,etiftirilmai i...ın kay· 

rf aJd A • . saır evre ı mar r ı. u ase s :ı e . . 
1 

\"" 
Monta ltalıie .kızih blilunduiu odaya avvadan sahn ııı kdat karyesınln _1 b"Ur (N 3S) 4-2 şehnne oyuncak sabo almak maksadıle ülere teklifte buluuulmuştur. Yeüıtirilea 

titet liıntı yötu duvara çevrilmiştir. köy derununda Vaki bir bap hane ile göru e 1 
' 

0
· gitmlşUr. mahsullar teker fabnkalan tarahndan 

'Wlhiıt IUftİ'I bit mÜdMt c:l.Lf&r1da kalır. bir basmalıj'ln tapuya tescilini talep et- Şehrin bir dans salonunda { satl.fln satın alınacakbr. 
J'ÜllÖ!iÖ ;un doğuya çevırm« dua eder. mif ve bu rayrl menkuJlerin tapuca ka• Teminatlı Daktilo, Dikiş bir kır:la tanışmış ve genç kız kendisini · 
~ wr tıtuddıet sonra ot1u •mca - yttleri olmamasına binaen senetsiz ta- hi9 naza çekmete IDzum görmeden de- Yuğoslavyanın müdafaa 

IAdesi otata ~rilr. OUvetı ba.$1Dı b4&ğJ sarrufa kıyueıı muamele yapılaoatından Ve her neVİ makine) er likanlı ile beraberkote(e gitmittlr. 
lllDet, ~ ruınar ve tllndelü tam - bu gayri menkullerde alAkal tuarru• tamiratı yrpılır Fakat çiftler da)ıa cttelin kapısına bütçesi 
~ tuiet ütunu tuW\ ~lhln ftyesi mevcut olanların tarihi llAodaıı varır varmaz, Alman polisleri • Art ...- ~ .. • · 
~ JütUt'. Kısıö anneslle bt.buı itibaren on rün ıarfanda evrıdu IQDsbl- IRı·-wa ''attın --'afları kandan bir Alman kadmına tecavtız,. Belaırad 30 [A. A·] .- Harbiye 
~~ti il&rjıiatıat ht.Ytt' d1a tcietlet, trU- telertle bitlikte &rıurum tapu mndnrUi- .,. 1' ~ g~ gibi rayet ağır bir suçla itham edilerek nazın nazırlar mecliıiade bu ıenekl ordu 

)ini bifülı 'ialdıi1Jiaz. faiat attaain· tüne \1' tahkikat rbııhde de lbabaJUn· SllAh Fabrikası ka~ısında tevkif olunmuştur. 1W1 hapllane de bütçeli hakkında izahat vermİflİJ', Gene· 
ameüaGI Oölili bafuU DJnanUi ve de bulunotak tapu memuruna ınura*t· Bay KAYA hanesinde bulunNı 7lbudlyl kurtarmak lçfn ıf· I rabaı lıabctına ı&e bu seneki biltçeclt 

tııNıiıll ~na bdaı' lactlflr. ıan illD olunur. (NQ. 12) 1 ~akta<llı. IU mUJOD dbMrlak bir f..,ıakk vrir• 
--~--- -
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Wstyam 9 ııncud•! kA::ıy::• ıaşıığa tadar "°''ece:•- 14833 numaraya 
,. ~dını odasına bırakınca e- 60000 

Şlrnctı tk nıuyar bird vaz geçti 

1 Erzurumlular 
Belediyeden 

ne istiyorlar.,, 
(Üstyam 1 incide) ı ~ .ı kadın, yukarıdn, sofanın ge- dönecekti. Fa.tat en · 

83 61 tıtaPencereslnden yanyann. mera:k ve ız - men 1 ınl surmelerl, bir defa da 'kendi numaraya 
8 

P içinde bahçedekiler! ~yrediyorıa.rdı Evin ç ',ırmı:k ı.slı<'<ii. rımbayı ~llnde tu- Oyl-e söylendiği gibi para cezası almakla 
u, goru1 ..,,,, .,.özden ge., k k vardı Fa i.:QQOO b ı ı 11 dll B lkl '·'~t e E'Cck bir şeydi Bakkal bir au , 1 inde garıp bir .or u · d u mvse e ıa e mez. e muvn:r.Ail en 

<l~tiıınıştı. Herkes orad;n ornya kaşuyor- tu~• ~~~ c~~ari'tle b:ı.samakları indi. Mut- 3 6940 önüne geçUir. Marifet bunu kökl\ndcıı or-
onı lier kafadan blr ses çıkıyordu. PollS ka. l dl Döl t tarafına bakındı. Orudan .... Il Uffiaf aya tnd:ı.n kaldırmo:ktrr. Bunun 1~1n halkın 

an BUst'lll'ntak ve dağıtmak ıstıyor, mu- fağa g r 1 n t.ıklp <'derek sokl1k kapı ına aydmlatılma .... ı yoluna gldilmleldlr. Bu 
\t·arra'k olamıyordu arhları ,.1ğniyorlar, o- çıkL11· .. aşKJgu.pı sorgUlenmLşti. Gidenler bu- 30000 derdin bir tnrarı .. . Bunun bir de belediye· 
adan . ,., k yUrt .,u. ı ı ı . 

lar .oraya atılıyorlardı. Beride ~ocu - nu unumrnmışlurdı. Bu ı.şı b t r ııce geı • 3 5 61 ~e düşen kısmı vardır. Bilyuk bir para 
bOğulur gibi ağlıyorlardı. döndu. Merdivene doğru yilrümeğe hazır- nun1araya sarfPtmeclen şehri pislikten kurtarmanın 

<tu Birden nşağıdn bakkalın sesi duyul ; lanı}urdu. Bu sırada korkunç blrl oldu. 20000 çareleri pe.k!l.rn. bulunur. Meseln: Habl~ 
~ · Siz hJç bir gUrUltU duymadınız mı 

1 
k.lpL'>ının yanındaki pencerenin efendi mahalJeslnden geçen bir. dere var-

rlce~intz nerede? e :l::etıkııclndı . sanki titrek b!r el lle vu - 16439 IlUffiaraya dır. Bu dere bir p!sUk ve lıastnlık ~"tlvn -
Yo }{adın, ağlar gibl cevap verdi: Evd rııluyeırdu Kadın' birdenbire. bl\ttin vl\cll- sıdır. Dere Uzerlnde-ki bUtUn evlerin lft. -
~ lr ... Bu gece gitti. Bir ~ ,buldu. Her ge- du 'ilrPC't mlş olduğu halde durdu. Pt>nc~re- 15000 ğımları oraya açıldığı gibi, p!slıkler de a-
:e gidiyor l.. l tı Bir şey göremedi. Bjylr l · · b t t · t• hali tnrafmdnn oraya döktilUr. Sade b1• 

t 'Yalan söylemişti. Bunu nlçln ·yapmış-. ~~k~~.;~1en. ~u .ses yeniden duyuldu. Ve ,.ll'fl lSa C e JillŞ ll'. kadar olsa ne tse ... Bu pis suda mahalle 
ı, kenctısı de nnlıya.madı ve .hayret e~\iç kad•n ı:.uılııln .,.ağrıldığını işitti. n;ım~r- 10.000 lira kaıananlar halkı çamaşırlarını da yıkarlar. 

bir Bnknl Oyle mi? dedl. oemeol\\rsn ıarılllhıkl kaıun donduğunu san.\ı. ~or~u- 21004 18947 21142 5'172 28275 16459 25352 Bundan birkaç sene evvel 1.>1r belediye 
RütUltU duymadınız. Fakat ne 1 d lıl'f tnr.lfı titrıy.:ırdu. Oozlerı e n ~n 8399 37655 reıs.ı bu dereyi .kapatma....,. karar vermiş· 

oısu k fena o - an N b ~ bl o"' 11 bir kere de evl araştırırsa !ırl.ımı ıığıı açık kalmıştı. e aı;,ra - 5.000 lira kazananlar ti. Fakat bu fikrini bir tUrlU yerine get1· 
l'ilayacak. E t baktık . Uyor. ne de bir harekett~ bulunabll!y~rdu 506 2258 29602 24440 12763 39625 11914 reınedl. Bu dere bugUn kupatılmnsa bllr 

- Bahçey<' baktınız mı? ve E de çıt yoktu. Kadın bir an ç n a- 13319 29215 37471 21984 30324 32344 15915 acaba .suyu bn.şka bir tarafa çevrllem~ 
Yok. ·aktn korkunç blr ruya gördUğUnU s.<ındı. 6901 38962 2468 25650 mt? Bu az masrafla yapılaca<k bir t~tir 

- Her tarafına baktınız mı,, ~a} .lt e ~~mlden duyulunca blrdenblre 2.000 lira kannanlar Faknt mcselA tıaş mağazalardnn Tahta -
- lier tarorına baktık. oktur s!lklı.dl. pencereye doğru b1ktı. Bakma ... ne 31G7 30182 7929 37119 2528 21906 89'77 cılara giden yol üzerinde bir Ucarl't mah· 

1 kadın, bahçenln glrintL<>l pek ç geçt1 korkunç blr çığlık koparması bir oldu. o- 19367 2513 20212 29432 15826 34036 21522 reli vardır. Bunun hfilwsı dcıre 'il1.erlne 
Ylce baksaydınız dtyecektL vaz kt~ ra.d.l camın ~rknsında iki g5z, ateş saçan 14724 10516 8103 3137 1255 8916 20176 tndir!lmi.ştlr. K-a.rs kapısından gelirker 
Otııara kn.ranlıkt.a ve şiddetle yağın~ iki bÖZ görınUşlU . Bnktık~ıı baktı. BUyL\ - 31490 11645 31733 7345 27316 3712 4792 burası gözUnUze çarpa.r. zeminden 6 - 7 
to. devam eden yağmur altında yol g - ıenın'c; gibi gbzlerlnl ayıramıyordu. sonra. 21831 21709 6533 29925 17575 15065 30805 metro yuk"andn olan bu hl'lAdan döklH"'r 
teıınekten üı ı.{mllştU. ırınız. Biz birden ha~ kırarak koştu Kocn ını tnm - 4~58 30814 38922 28741 33698 2675'1 26892 l)lsllklc oraya dere .kennrma b!r kUmehn-

'Bakkal - Haydi sız odaya g tt1 Ka- mıştı • 14821 31>482 8803 10279 38597 23058 24300 llnde blrlkmlşlerdlr. Bunun ortadan kal-
evı arayalım diye sözl\nU tekrar e ~lann DUtl\n vucudu o ana kadar ôllmedlgi 18446 32956 2G193 33635 20103 5318 193l4 dırılmnsı için de paraya ihtiyaç yo'ktur 
<hn: Olmaz diyemedi. Hırsızı ::~un ev- blr korku Jle Ur tlr mredlği halde süı gl\yl\ 19797 ya! 
çıırnurlu aya.kkabla.rUe, daha inde dolaş- c;:ektl knpıyı açtı. il Sonları 1 \'e i il~ nitıayetlenenlere Bunları bir tarafa bır:ı.kalnn Erzu-
\el Slldığt t.cmız tahtalnr uz~r korktuğu Kocaııı oradn. pencerenm yanınida !)0 şer lira amorti. nımd:ı bUylik blr ~ert daha. v~dır Vf 
rnaıannı istememekle t>era duvar toyunc:ı kl\çük bir gölU teşkil ecen 1 Sonu "O flc nituı~ et bulanlara bi· bund~n şimdtye kadar kimse ahse~e -
ıçın esini çıknrmamı.ştı . ıvm ıtun- ç"murlu bir h."'ndeğln ıı:ıne uğrnmışt ıl. Kdeaı- ner llrn amorti . n·'ştlr. 

tıımdl ofa.da. kalın. kaba. ç ğ .. bl en l' 1 u .,, ~ rinde çıkardı ı ses- dın birdenbire buna r mana ver 
1 11

· BO\ l\k ıkramh'C\\ kn2anıırı numara· Buradaki 11 1 h ' ö dil 
1 0

., 
duraıarın talıtnlar nze f dolaştılar. her dnn kısılmış bir se.ı;le ona: Oe . ge . . • 25 rY •i an arı ıç g r m z m r 
ler geUyordu. Her tıııra ı bU Uk bir me - !koı ku 1 larınln 25 yuknrısıııa ve uşa..,ısına ~ ne Bllrn~m onlara han demek doğru mudur~ 

d 1 y nurına orada ... Içerl ge . ,.. \\ I 
Yere glrlp çıktılar. xa 11 ordu· H- ta- 1 t .,me!" ra. ÇL\nkü onla.:r h!lndan ziyade nhırdırln.r 

d ramıy "'• B r an içinde her şeyi an nmış 1•• 1 200 000 lira ikramiyt> rıl.ın 3504 nu· 1 

rak içinde y~rınde u :k~ybOlursa ' k d • lma11-a Ml!ışıyordu sonra •
2 25 k Buralara gelen eşekçi katırcı ve deveciler 

r·amur •çlnde kaldı; blr şey Erke ogru e. Y- • uıuranırı ,, ttŞ8ğlSl \ e yu ·arı~ına l l il 
... • ·erek aUştll Kadın blr çı~lık . ıayva.n ar e yanyaııa a.detA. kucak lkuca.· 
diyordu. tı B! Ş"Y bu- birden inli~ · , . 1 _ biner lırn. . . . ~a ytı,tarlar. Belediye bu birbirlerııe tııısi· 

Nlllnyet arama faslı blt . r w kopardı· Ne o, neyin var, yo:<Sa ~ara ı mı {l'akıl gPç o/tlagu '''"' k ıwn:w t :d t . 11 d d ıner · . . · . ye pey: a e mış ru ı arı ne ense ayırmaı 
nışl:ı.rdı . Bakkal, merdlven en - sın? murırıralnrın lıepsım buıJlırı L't'r'm~cltk l'stemcz. Hanlarda o pis ve sıhhate muzı: 

~iliil't.t~ ona kabnıştı. Onlara: Erkek susuyor ve sol ellle ona sllkC\t Diğer kaımuuı mırrıar:ıllil"ı ll ımıkı sn- hallerinde öylece kalırlar 

len JcöylUler mallarını tnnıdık dükO.nlaru 
bırakır ve or.a.titı s::ı.ttırırlnr Bu yUzden be
lediye varidatından bUyük bir · kısmı dn 
kaybolup gider. · 

Yaz günleri Oilrcu knpısmdan Teb
rlz kapısına giden yoldan geçmek imkO.nı 
yoktur. Şehre ot, saman ve tezek getiren 
kağnılar b1l'birl nrk:a.sıno. z1neitleme yol 
Uzerlne dlzfürlcr. Ve bu yol lne vak lne 
'{adnr Lşgnl ederler B9.Zan bu yol tamamen 
!:>aş bir haldedir. O zaman blr büyüğün bu 
yoldan geçeceğ1nl kolayca anlarız. Ondan 
;onra yine 1lYI11 knlbalık baş göst"rlr. D"
mek ki bu yolu temizlemek ihtlmuU her 
zaman vardır. En 1yls1 'bu lmğnılan bir 
meydanda toplamaktır. 

Belediyenin· meşgul olması 10.Z1mge-
'en meselelerden bir tanesi de dllenclllği 
'llenet.mek ve haklkt fakirleri himaye et
nektlr. Dllencllerden blr çoklarının zcn
~ln oldukları ve hatta fnlzle para verdlk
terlnl bilirim. Bu derde bUyük bir !ldç o -
'.an DUşkünlerev:lnln de devam btt1r1lme
~ <ie 19.zımdır. 

Belediyenin şehirde -asıl xaprnağa 

mecbur olduğu bUyUk işler var.dır. Bun -
lann arasında. su, elektrik, kanallzasyon 
Çocuk bahçıes~. şehir tıyatr~ ve saire 
sayılabilir. Bunlar blr senede . yapıln.maz. 
Bunlun senelere taksim etmek ve bir 
progranı dahlllnde bu işi takip ~tmek H'ı.
~mdır. Şimdiye kadar her gelen belediye 
reisi kendisinden evvelkinin J:UPtığı ışı 

bozmuştur. Mesela. Seyfullah Topdağı be· 
lecliye reisi Jken Kilise kapısm&t.i blr mal 
meydanı yaptırmıştı. Ondan sonra bele
diye reis! oıan Dur.ak bu meydanı kaldl
np mahalle başına götürdU. Bll kaldır 
manın sebebini bllmlyonım. Fo.kat garlb1 
şu iki Durakmn sonra beledlye reı ı oınn 

Salim Altuğ meydanı yine Ktll.sc kapısı
"la getırdl ... Bunun .sebebi programsızlık
tır. 

Binaenaleyh belediyeden evveld. pro
srnm isteriz k1 yapılan işler bir düzen ta.
:dp etsin ve §ahıslar değlştlkç.e işler de 
bozulma$ln. 

~ Birim ıaınfı aradık, yok. Her h·ateldkel lşareLI veriyordu. Kadın ona doğru koş- ııımızdn ııPşreriece(Ji:z. / · 
ıçln b arka duvarından atlayıp ö tu · Kalaı..rmak tstedi. Muvaffak olamadı. · · Hamamlar da hankı.r gibidir. Omd2 

k oradan da cad- e. a acağını şn ırmış blr vazi)Ctte bir Z.\ \ İ Surıknını: Aı;kert • nim· eksik olan büyük boy-da haY\ınnlnrdır 

Tuhafiyeci &1t San fikirlerini ş~yle 

anlatıyor: 

., ... ı'ıçeye g(.'"Çmış olaca · nıı N .Y p n•·t,n durdu BUyük anneyi uynn- Rlmu Komısy.,mundan: Pı~ ıde ııl ı~ ınctı Ycksa kUçüklerln çeşidine her zaman te· 
deye aLia.yıp kaçmıştır. Hiç korıtmaYı · saı.ıJ • .ı:,ı "' ... • ı ı ""~ 4) o 

k Bir gürUltU dU" atldırmamak hususunda tereddUt do duru ım :~ • 11 ~.... gUıi ~e ts~ı .. l sndUf ederlz. 
Merak edecek bir şey yo k dırıp uy ı l · t t ıın k hemen bana sesıenlnlz cllyere ttl s ..- nra. birden \aZ geçti. Kollnnnı er- sayı ı ~ığır et aynıya e. e m nuı •• Kahvelere gelince, bunlar dn haddi 1s-
::~7.ız ı·Ultu ile ~eğln ~oltnk altındnn geçirerek bahçenin ~~~u ol~~;~r.olmuştur: hllkmO olmadığı tlabl yoktur. Gelen glrer, giren oturur. 

S~kak kapıı;ının }eniden gU nmurları uzerlnde onu kapıya doğru si1 - Bir de bakarsınız, elli ~ilik yerde beşyfü. 
kapandı~ını duydular. Kadınların ııer kıt- ç ğ başladı Erkek dnliyordu, kadın - Anneni çağırayım. Ah sen ne yap- adam ... Duman, nefes, çeşltıı koku ... İn-

ı:. 
1 

bırbırlerıne rtnme e K · ya iki adım kalmıştı. t ? san içeriye bir ıadıın at.sa başına dönme 
ı ayakta .şaşkın VI' P r şan ,,.. yorulmuştu.al abplrdı e11blre bir kur.ı:.un kül- ın ... 

b · ç uklar yataı:..n 't _ susı Kimseyi ,.a11-ınna.. gelir. İşte u sıralarda /kıahvc ocağına bh 
akınıp duruyorlardı. oc 

1 
Hemen yar ı ... erı 

ı 1 A t'k ağlamıyor a.r- 1 rrıbt kendini bıra'ktı ve inledi: - Çocukları getireyim. göz atsanız şaşarsınız. Gelen bardaklaı 
lld<> otunnuşlurdı. r • l teli çes "" Oidemiyece - fi la k .,,.,, lU ö 111• lklslnln de gözleri ııenliz yaşla do u · _ !Bırak, bırak bent. ~Ah! hayır, hayır ... Beni affet. Hay- ve ncan r yı anma".. zum g rUlme -

O kadur a~ladıkln:rı halde kendllerlnl sus- ğlm burada !)leyim. dl ağlama .. Bu tardasız.. su getir, içim den yeniden doldurulur ve ml\şterllcrc 
tunnak için h\ç bir emek ,sarfedHnıeıne- ·Kadın çılgın gibl onun Ustüne atıldı: yanıyor. öyle veııllir. Bizi ıüzen blr başka nokta da 
ine hayret etmiş glbl bakıyorlardı . . Ah sen ne.yaptın. sen ne yaptın? diyordu. Kadın su getlrmeğc koştu. Çıldırmış meydan y.erle.ridlr. Erzurumda bilhassa 

Oenç kadın içinden kendl kendine. Ve ~ııertle karanlıkta. yarasını arıyordu. gibiydi. DöndUğU zaman onu ölmüş !bul - gıda maddeleıılnin satıldığı blr meydan 
,, ınldandı çocuk- ld Elleri sıcak ve koyu ıcana du. BlltUn vücudu gerllm1.ıı, !kaskatı, yerde yeri yoktur. Tebriz ıoo.pısında.Id pazar ye .. ı '"e korkunç gece ı diye ırı · Nihayet bu u. ., 
ları yeniden uyuttu. tı1tıyar ıtadını odası- bulanınca tıtrıyerek durdu. yatıyordu. üzerine il.tıldı, ağladı. ağladı. oir bataklıktan bıaşlaı bir i<!Y değildir. 
ntı göLUrdU sofadan geçerken haykır - Erkek_ Bir parça su! dlye ıntedL oece sessiz ve snklnd!. TA uzaklardan OUrcU .kapısındaki Pastırmacı ham hubu-
nıaktan k(.>ı~dlnl menedememiştl. Hırs~zı _ senl tçerl alayım. horoz sesleri gelly-0rdu. RüzgG.r durmttŞ bat satmak için gelmiş olanlaıı bir tUrlU 
"'rayanlar bahçenin bUtUn çamur ve P s- _ Ha.yır, ııayır .. Beyhude, bana söz ıu Yağmur ince 1neıe yağıyor ve genç ka- almaz. Ynz gUnlerl gelen kervanlar e.k-

1 "l · f ·a taşımışlardı dın. a1.ııyordu. ( serlya ortada kalır. Öteberi satmağa ge-
'"' nı ıaya.k.kaplarlle so a~ ıöyletme. su ver. "' 
~e bu merdivenden {)..$llğıya tnerek ba.h<:e 
- -- _;;;;;;...___________ bakışlarında hiddetle .karışık bir endişe 

n~;;_::;:;~;_----~}:-k Yazan: Fı·aucls cargo 1 okunuyordu. Nihayet decll ıki: 
!Jmum~ harpte casus~ 

1 

_ Doğrusu, ben Rilıter'den ziyade 
patronuna tutuluyorum. Ben herifi davet 

B 3 5 etmiş değllcllm. Da.nsözUn gelmeylşl baka-
c::::J lım benim üı.er!Inde ne tes.ır bırakacak 
1 : ) a 1 diye görmeğe gelmiş olacak. insan bu ka· 

dar hayvan olur mu? 
Tefrika ı: 'o. 2!". - - Peki, buna neden bu kadar hayret 

--. k kadar olmuyor. Otuz aydan- ı ediyorsun. 
- ~asıl oluyor da sen böyle adamla.-\ -ı;~ 0

1sid1r - Gel! dedi. 
beri bu ıA-lnc · 

ı·1 kabul €'diyorsun? , Ntşanıım üç vagon mal glbl bir za-a- Ve beni kUçUk bir salona götUrdU. Bu 
- Bu zatın kazinosunda çalışan Brl- hemm'iyetsıı olduğunu ifade eder salonda iri yapraklı saıksıların ıruıkasındn 

ıltıc Rlht.er isminde bUyük bir dansöı r~::n l~nı salladı sonra bu hAdtseye ~ar- koltuklar vardı. Oturduk. 
vıı.ı·. Bu danwzun yardımını t.emin etti :ı g~tcrdlği alAkasızlık tnkisanmı mucip - Vllhelm, dedi. Bana söz vermlş-

D
- Bu bir sebep ıeşkll etmez. git oldu Nişanlımın. bilhassa Uçllncu bir tın değil mi? Berllnde mutlaka göı-üşe -

u cevabım Julyanamn hoşuna - · 1 
mcdl. O sırada Hollanda sefarethanesi a- şahsın yanm<la bana daha bUyUk bir a - ğlz. '• 
taş~sı yanımıza ya.kla.şmış, genç kızın ö- ıMca gösterme$ln1 tercih ederdim. Fakat Bu .söıU &öylerken öyle heyecanlı ve 

- Mutıalal gel~eğinl bir daha. vadet, 
dedi. Ancak sen ueş'em1, hayata. mmadı
mı yerine getiriyorsun. 

- Öyl~ söylUyorsun ama, dalma si -
ntrleniyorsıın, dalma nks1llk · ediyorsun. 
Hanl benden nefret ediyorsun glbl bir 
şey ... 

Atıldı: 

- Ne söyledin? Ne söyledin? dedl. 
Bir hasta Ue kom19ur gibi konuşuyor

dum. 
- Julynna., bilirsin ki ben senin S!lde 

mes'ut olmanı 1sterlm. Senin saadetin be
nim en bliyUk emellmcllr. Blr kelime lle 
eevap ver. İstersen, bu serun ellndedlr 
anıştığımız gündenberl sana ık.arşı olar 
hislerim .. hiç değı.,mtş değlldlr. zevcem 
olmak ister mısın? 

Şaşkın bir hald.e yüzllme baktı: 

- Belediye iyl çalışıyor, memnunu 
Fakat yapılacak iş te çoktur. Bunların 

içinde bir ayırd yapılmnsı v-0 öyle ta nlt 
~tmel1d1r. Ben~ en evvevl yapılacak iş bir 
}ocuk bahçesidir. Çocuk bahçesi yememi , 
!çme.mız kadar ehemmiyetUdlr. çocukl'.1.
:-ımız ortadadır. Mahalle aralarına blr 
lakarsanız beş on çocuğun da.ima bir nra
ia bulunduğunu görUrı.Unüz. Bunlar va
'.<lUerini ya aşık oynamakla gcç!rlrler, ya 
kızak kayarlar. Aşık oynarlarsa daha. kil
çUk yaşlan kumam al~mış oluyorlo.r de
mektir. Kıza·k kaymaln daho, lyldlr. Fa.
kat bunlara da evvela. komşular onra be
lediye memurları, nihayet bekçiler b:ıznn 
dayak atnrrak mô.ııl oımnrra çalışırlar. 
Peki çocuklar ne yap ın? Oynamak on
ların ııakkl değil mı ?Memleketin 1 tik -
ball çocuklarımızın sıhhnt ve nhlA.kına 
bağlıdır .. Binaenaleyh Uk iş olarak b r ço 
cuk bahçest yaptırılmalıdır. 

İkinci m&ele Gtı.vur boğandan, Taş 
mnğnzaların arkasından geçerek g den 
derenin kapatılmasıdır. Bu dere aptestha
nedlr, lfı.ğımdır. Çöplüktür. Her şeydir 
Bunun eivnrında yüzlerce ev var ve bu 
evler.de oturan binlerce vatandaş vardır 
Erkeklerin değil, fakat daima orada otur
mağa mecbur olan kı:ı.dın ve çocuklar'n 
yUZlerine bakın, hep.:ıı sapsandır. Yaı1n 

buralarda kokudan pencere açmak ve evle 
ri havalandırmak imkA.nı yoktur. Bu dere 
her ne bahasına olursa ot>un ortadan 
kaldırılmalıdır. 

ÜçUncU ve yin~ pek mUh1m bir mese
lede iş kanunu l'ı.Ukllmlerlnln Erzurumd.a 
tablk edilmesini temin etmektir. Bu ka -
'1unun tat.blk edilmesi esnafın çllışmnsı
m bugünkü acıklı vaziyetten kurt1racak
tır. Esnaf ta bu suretle rahat yemek yeme 

nUnde eğilerek sellm vermişti. sonra dn bu dUşUııcemi içimde sakladım ve sefa - tel~lı leli ki, şaşırdım: 
benim ellınl sıktı retıuıne ata.şesl Ue blrltkte pencereye doğ- - Demek beni Berllnde görme için bu 

_Ah. azizim Braun, dedl. Şu sizin ru yUrUdUm. B~ dakl.ka sonra. Julyana kadar ısrar ediyorsun? 
Harlem istasyonunda yat.an Uç vagon ma- yanımıza ~ldl. Julyana. t1tred1. sonra gözletin111 lçi-
lımz yok mu? Mesele .aşağı yukan halle- MUhaveremıze lk.a.rı.şmaktan ziyade ne dik dlk bakmak için 9ekU. 

bldi davetlllert seyrediyor ve bunlar arasında - Sen olmazsan, benim halim ne o-

- Vilhelm, <ledl, benim de sana kar
şı olan hislerim hlç değişmiş değildir. Fa
k.at şimdilik sana cevap veremiyeceğlm. 
Berlinde buluşacağımız gUnU bekllyellm. 
O zaman ... Belki sana anlatırım. 

rahat çalışma ve rahat uyuma ımkrınıa
rına kavuşacaktır. 

Ne çeşit kolleksiyoncular 
var? 

allmiş gi r . d her halde blrlslnl '9.1'1Y0tdu. Sinirli oluşu lur? dedi. 
Julyann sor ul. ? da: dikkııtlmi celbetmlŞtl. Neden s1n1len-
- NP t0agon arı Derhal boşanın$ hazır göı yaşlan, 

1 başıma gelen zararı anlat- dlilnl bir tu.rıu ıanııyamıyordum. Vaktt ktrplklerlnln ucunda toplanmıştı. Ben 

t Nişan ılııi d Fransız memurlarının UerledlkQe tabiat! o ııcadar acayipleşti k1, görmemezlikten geldim. ~ç kız devam 
ım ve bu ş n e 

k d d ileri geldtğlnl söyledim. en nihayet sordum: etti: 
P a ı yUzUn en ' önderUen bUtUn - Allah aşkına. Julyana, bana söy • 
ransızların Almanyn~a g d hl _ lesenel xımı bekliyorsun? 

tnaııan böyle kasden ve blr sistem a Sert bir sesle: 
hııde tahrip etiklerini anlattım . _ Brigitte Rlhter gel.ecektı. Tam 

Julyana dedi kl: 
151 0

_ vaktinde geleceğini söylemLştl. Halbuki ... 

1 - Bu da bitaraflrın harp verg B Julya.na 0 kadar budala olmadıtımı 
:.cak Sen ~ok 1.ş yapıyorsun vıııı?eım.. u bUdlll lôln tt\ltımHll\•P ftıllf\'l. hat 

" nM~ler st.k ıık oluyor mu ' ' 

- Vllhelm merıd ol, D.ılcenap ol ı Asa
biyetimi aft et 1 Ben bu slılirden senin 
talımlnlnden çok fazla ıztırap çekiyorum. 

- OörUyorum, dedim. 

Kendisini koltutun arltulna bıraktı 
w btnl \enc11&1ıı• ~ ~ar•: 

- Neyi? 
- Hayır, hayır, hiçbir şeyi Benim sa-

adetim seninle, senin yanında yaşamaktır. 
Fakat serbest olmalıyım. ÇUnkU gözlerin· 
den anlıyonım. izdivaç teklif etmekle, 
beni aUevt sıkıntımdan kurtarmak ıstı -
yor gibisin. Bilmem ki bent lyt anlıyor 
musun? Geçen günkü kavgamız bazı nok
talarda. ne kadar '8.~ dtı.tUndUğümUzk 
gösterdi. Bir daha b6yle kavgalara dUf -
m~ atemırorwn. 

(Arheı NI') 

Kolleksiyonculann acatp merakları 
vardır. Meı.;ela ~ 1932 de Londrn da meş· 
hur bir dndOk koHekslyonu satılmıştır. 

Bir Belçıkah kadın iki cam arac:ında 
çeşit ceşit örü ncek ağ'larım topluyordu. 

vatansyalı bir tüccar. kntll resimle. 
rint toplamaktan zevk alıyordu. 

Yine lnğilterede bir zat kap!.1 tok
matı koleksiyonculuğu yaptı!h gibi onun 
kardeflde de kibrit kutu3u merakı var 
dar. 
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Gazetesine vermek suretile bu maksadı temin edebilirler. 

1 Ticaretin ruhu rekli~ olduğuna göre, DOGU 
1 
~ 

gazete i atış yapan mal sahipler·ne bu yolda şimdi-
; den büyük kolaylıklar temin etmiş bulunmaktadır. I 1 
1 1 
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·ooGUDA 
İLK ÇİNKOG RAFANE 
~1atbaanıız eni bir ~·inkoğrafane · lesis t~ln1f~k 

ilzeı·e bulun uor. Bun dan sonnt hPr türlü kıli~e
lerin izi. ınektup ve fa tura ba~Jıklarınızı. çinko 
veya kauçuk üzerine nıühürlcrini bize sipari~ 

edebi 1 irsi ~1iz. 
• 

Artık Istanbula sipariş 
vermeğe ihtiyaç yoktur 
~Iecınua, Kitap, Broşür, 1\ıleınento ve sail'e i~·iıı 

aptırmak ihti~tcı nda bu lun<luğunuz kıl.iı;,;eleri si
zi her suretle ıneınnun edecek bir ı;;ekilde iınal 
edebiliriz. 

ı 
l 
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a ERZURUM 
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Kitap, Mecmua, Cedvel, Defter, 
Her nevi Duvar ve El ilinları, 

Makbuz, Bilet, . Fatura, Yaldızlı davetiyeler 

lfıl 'lııi ''r il,ıi 1111[ 

111ıt •::J v vE ii s 111ıt~lııij• ıı::>ı= ıFT ER ıL ıe ırt ii 
• • Diğer Vilfıyetlerden gönderilecek her türlü siparişler memnuniyetle kabul ve suratla ikmal edilir . 
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Gü~~d~~nız O A N T O S H . A S A N D İ S M A C U N U 
İle dişlerinizi temizlerseniz, ömrünüz müddetine~ dişlerinz sağlm ve inci gibi palak ve 

beyaz kahr. Dişleriniz çürümez, diş etleriniz kanamaz . . 
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