
' ı 
lnATU 'ıFRt: CUMARTESİ 

29 
Erzurum Gölhnsı Dofin İd.ır~hnıwsl 

lkinci I?"' 

Pazıırtec:ılden mıuı<ta her "nn çık r 

Sn)ısı hrr )~r<lr 5 ı~nruc;tur 

ı\.anun 1938 Bn ılmaynn ~ nzılnr geri vcrllmez 

SAYI : 50 

-
Ergeç hakkımızı 

teslim 
edecekf ( rdi ! 

{) Unku nu hamızı okuyan karııertını
' z.tn, hiç şUphe etmiyoruz kf, yuzıe -

sevınç aIO.metıerl görnımtı.ştnr. 

il 

Öğleden sonra yapılacak müsabakalara' 
150 atlet iştirak edecek 

ııtJ Saba.tııeyfn erkenden gazeteYl oku -
)' ı~rı zaman Hatay dav ının yine hak 
J;ı.._ a rUcu ett1g1n1 ve yine Türk te nln 
·<an a. h ' k bul edll-
tnı., UkQmetı tarafından 
ha Olduğunu -okumu lardlr. Doğu lntlş r 
~Yatına atıldığı gUndenberl ,bu havndl 
t dar güzeı ve bu .hav di kadnr .gönle fe-
ahıık verenini henUz sahifelerine g ir -

'll bliştı 49 sayım zda böyle bir va-

Türkiyede şimdiye kadar yapılmamış 
olan bu büyük müsabakalara bütün 

Erzurumlular davetlidirlerj 
tı . uncu ı bll 
i'etı okuyucularımıza gilnU gUni ne -

t!irını., olmaktan dolayı, gazctccllik namı- •••••••••••• 
na bUyUk bir şeref duyuyoruz ve mım bir 
e'9'1nce vnt nd 1 rı da günü gUnUne 
teşrik ~tmlş oım ktan dolayı, vnzlfestni 
faJ>an ln anların huzur ve sükQnunu hl -

el Yoruz 
J-

2-

:ı -

- :; 

Müsabakalar: 
1500 11wtr ım. muknv nwt 
lt.oşuısu: Bu kOŞU)U ımıhlt>
IH ı,.h plcrdPn a~ nllt>l işli· 
rnl\ <•tle" ı,tfr. 

t ç ldlom tr<'lfl, ı,n)RI" l\< -
S11 ıı: 1 u hOS11\ll :-.o lı.:nakı·ı 
İşti aı,. cdect ı,tir. · 

Pal •ıı nuısnlml.usı: Hu nın
snlınlm~ t :>o ımtcnei iştlrnı, 
etil c Mir. ... 
h.ııcı11.Jc·r ar:ı ındn leh lilsı-

111, ı.ız:ıı, )fll ı::;ı· 

l " Jdlmıı.-ı reJlli u tJ ı l\n) nı, 
nrnsabal,n ı: :\hısabnl,:na ~ 
ııoı en J~llral, edce ~ı.tır. 

( ll\Hl 'UI JSI .. . 

Bnnıı hiyanet edemezsiniz! 20 sene , . . 1 da ~ erlcşmesi için şehir içinde yapılan 
rp ett kten onra bile işte! D.nclm, Bu gQn Lı zurum TOrkıye .,.ehırlcrl· bu yarı\ın l>Oynk bir te irı olac ğı mu· 

kuvvetl y m di~e m tır. nin pek ç) unun ynşamndığı bOyük hir hukkakdır. 
Frnı a Lavalın b şv kAlete gellp te spor gnnu y a~acak. Bir kaç zamnn

Italyo.-Habe me elc.slnl Habeş saçına çe- don berj t ı Iiyet gO terme~e başlaynn 
vırdlğl t rlhten 1tlbaren siyasi itibarını k11yakcılar luılk huzurunda bugnn ilk 
k ybetm bn 1 m~tı. Sözünde duramı- fmtfhanlannı veri} orlar. iklim ilıbarile 
yordu, d hill kar ıklıklıır, fırka kavgaları, Erzurumun hnfz bulunduğu vasıflara go· 
Fran nm an'an vl vahdetini unuttur - re en uygun bir spor olarak telakki edi· 
muştu. Blum ayni ncemillğl gösterdi. Da- len kayağın bu ıı1ubltte ve hnlk arasın· 

BugfnkO larışlann merkezi ikleti 
kış sporları olmasına rağmen ı roğrum 

zenginlık \ermek için t:lOO metrelik 
bir mukavmet koşusu da ilam c.dilmiştir. 

Erzurumda ilk defa yapılan boyle 
geniş bir spor gOnüııUn büyUk bir in-

hlU fırka derUerl revler yüzünden Alla -
huO.Jem, can alıcı, hnrlct meselelerle meş
gul oblle olnmndı. Ve Hatay meselesi Du -
r euxlerln t zvlrntına kurban oldu. 

Hatay için yeni seçiıiı 
Şotan dUne kadar ayni aczi gösterdi. 

14 t.nne osyal t arkada ile, sosynllzm 
taşkınlıklarına kar ı koymağa çalıştı. Ev-

• • 
nızamnamesı yapılıyor 

eıa mm ffnk olamndı şımcU de yeni bir 
tecrUbenln iç nde bulunmaktadır. Biltiln 
bu hcrcnmercln orta ındn Fran n ltlb::ı -
tından çok eyl r kaybetti. Haricl ~iynset-

nıu vntaklyet zltkler birl>lrlnl takip et -
Ll. Iehlst!ln, B lçlka, Yu o lıı.vya, ve nl -

Nizamnameyi yapacak komisyonda 
Türk mütehassısları da bulunacak 

hayet Romanya Fransad n ayrıldı. Cenevre, 28 [Husu ı] - Hutayda 
Fransız devlet r calin n tereddfitlU ynpıluc k f ntihap şekli ~en iden te bit· 

\a lyctıerl de surıye ve sancakt:ı. bir ta - edilecektir. Hariciye vekili Tevfik 
kını tnhrlkAtçılnra fır at verdi. Cemil ROştn Arasta Fransız Hariciye Nıııırı 
Merdamln hakikati veFransız siya etinin Delbos ara ından evvelki gQn yapılan 
kısırlığını ani yabHmesi lçln tt'ı Parıse görüşmede, Tllrk göruşü esas tutulmıık 
kadar gidip görıne ı icap etti. Ve nihayet şartlle bir çok nokt ılnrda anlaşılmış 
bi abır gö terdlk. fakat hAdtsnt bizi ha- olduğundan, bund ı evvelki seçim nizam· 

kikate ulaştırdı. i t namesinin değlştirılme i karar altına 
Uke ldlr cumhur ye 

Hatay TUrk t · kt larına nlınmıştır. 
hUkQmetınln i teği orııdakl ır k~lr Bu }';nelki nlzn nnaıneyi tanzim etmiş Solda Delbos, sağda Tevfik Rüştü Arns 
hUrrlyet havası tenef!US ettır:~ırl~r 'Ou olan komi yon şimdi hllkuınetimizin is· 
ergeç olacaktır. oaıııvereler, ıl olınasına tediği değişiklıklere göre yeni bir nt- Fransız Hariciye Nezareti slyas· 
itin muk dd s aklbetıne vas ı - · k · B 

1 

a e zamnaıne vucude gctırece tır. u komts- müstesarı Hatay meselesi hukkında Ha-
ıntnı olamıyacaktır. ı t ı TO k F · \ · · · kkını koparacak yonun top an ı nrınn r ve ransız rlcıye Vekılımızle uzun mOdclet görUş· 
bal Atatürk'Un mnı~t~ h~e hnk1tını filen mOtehnssı }arı da iştirak edeceklerdir. mUştür. 

dedir. Ve onun ç n hakkı teslim ---------------
koparmaQ"a te ebblls etmeden, dUnkU -----------~------
edlhnektedir. Şimdi okuyucuları~~ A k d u A s 
telgrafı bir daha beraber okUY~elb~ dlin n ara a mumı por 

"Fransız Hariciye nazırı ııataY 
:tkşam Türkiye ı-tarıcıye Vcklll ile l l~ M •• d •• ı • • "' •• • h d d • ı • 
tnescıc 1 etrafında gör~murtü~!~y:i~i~ u ur ugu 1 as e ı ıyor 
katta meselnin Türki~C cuın d lmiştır:> 
rıusu dahlllnde bal11 te bit e ıemiz var· 

Bu telgrafa il~ve edecek Ud cum rlni sevi -
n a da, Suriye de menrıuıtıe k\lk kai-

orı Türkiye Ue arsıuıusal h~es dost-
<1 ler ne riayet şartı uzerıne ınüe uerara.sl 
1 klar te is etmelidirler. oevle sungü 
tnünasebetlerlnde ahttnameıerlnimzs.sına 
Uçlanna. ta.kıldığı blr devirde, l bir dev-
onuna kadar riayet! şlar edının ş 

1 vana o da mutlaka TUrkiyedlt 

o 

Müdürlük Başvekalete bağlanacaktır 
Ankara, 28 [Hu usi] - Yeni Sporpan maaşlı çalışacaklıtrdır. Mıntakalar 

teşkOtltı iç'n hazırlanan lfıhylhalara gö- gene valiler tarafından idare edileck, 
re Başvekalete bağlı bir Umuınt mO· aabaşkanlar ve ajanlar da maaşlı ola
dÔrlUk lhadas eddecektl~, MndUrlüğün caklardır. 
teknik, idari ve sicil mildOrlOkleri bulu Umumt mtldOrlnğe Rahmt Apak'ın 
ntlcuktır. veyahut Adnanın ieUrilmesl muhtemel-

uoıumt ıııüdUrlOtUn bDt11n mtmUt· dtr. 

tizum içinde cereyan etme i için bütur 
tetblrler alınmıştır. 

Bugnııkn mll ab kalnra ~ üı cll'dcr 
fa7Ja atlet i tırak edeceıctir, Sporculm 
saat tam 13,30 da B lJc binasında ha· 
2.ır Lu.un ... c ık!. ı\hr. 

( Alflar:ıfı 2111cide) 

FJKRA: 

Ne bekleniyor? 
İstanbul gazetelerinde okuduğum bh 

İzmit telefonu yeni btr mektep chıayetl _ 
nln haberini 'eriyor. Orta mektep tale • 
belcrinden beşi kendilerine az numara 
\Cren \e zaten talebe arasında az numara 
\ermekle şöhret bulmuş olan tabliye ho -
ealarmı tabanca ne ) aralamaga teşebbu 
etmişler, fakat murnffak olamamışlar 

Bu ne\iden muvaffak olan ve ola -
nu)nn kotu te ebbiı~lerln adedi gittikçe 
artıyor, hemen her imtihan mevsiminde 
boyle bir \ak'aya te aduf ediyoruz. 

Maarif Yek ıleti bunun için mutat ka
mrlarını alı) or. Talebeleri mektepten ko
\il) or, hoca) ı da bir mektepten diğerine 
nakledl) or. I'nkat bu tedbirlerin mahiyeti 
mevziı .olmaktan çıkaını) or. Bu hadi e -
lerin asıl ebepler}nin tetkik edildiğnl \'e 
bu mevzu etrafıncla ciddi \e cezri tedbir -
Icr ittihaz edildiğin! imdiye kadar lşıt -
medlm. 

l\lııblyetıerl itibarile birbirine benzlyen 
bu muessff vak'alarm elbette müşterek bir 
de sebebi var: Ya imtihan sistemleri bo -
zuk, ya mekteplerdeki disiplin tedblrlerJ 
talebenin bunycsinde uygun değll. HülA -
sa mekteplerde muhakkak iyi işlemı,en 
bir .cihet var 

Maarif \'ckAletl bu hususu tetkik et
mek için, bu mevzuda artık sabırsızlan -
maga başla) an cfkAn umumiyeyi tatmin 
etmek için ne bekliyor? 

Daha bir ~ok lıoealann olumunu, ve 
daha bir çok tıılebenin mekteplerden ko • 
ğuhnasını mı? 

nAHAl>lR D'OLGER :-------------
YARIN 

linrs Yalisl Aldf h·ldo{Jnn"ın 
''lltlyeU hakkında başmuhnrrl

rlmlte sô>:ledtkl rl ... 

Umumi Meclis 
Şubatın birinde 
Açılıyor 
Erzurum vıl yeti Umu ıı Mec

lisi, Şubatın hl rınci Un O, Bel diye 
salo unda, halk hukiime'ıne vnkı an 
bir lnrzdu mernslnılo aç itte i lır. 

lstikllll ııınr .. ı okundukt n sonr , 
Vali Hn._iın lşc ın bır nutul in, c
ç n sene ıarfıncla l apılan i l rıh 
ho abıt11 verce k ve gelecek en 1 r 
zarfında y.ıpılmn ı t s ı 1 nan 1,1 r 
hlıkkınduki mlHaleal ı ını bıldır c k· 
lir. 

Bnyük bir imar s fer rlıc't no 
irl,.mfş olıın Frzurumun k 1 ını '1· 

ını tukip l'cleı 1 r, \alinin yle 
vlni de mcr t-la hel 1 mPktcdi ler. 
Umunıt Mc eli toplantısına, h ı ', . 
tanclnş dav isiz lr bıllr. 

İngiliz harp 
gemilerinde şüpheli 
yangınlar 

~.ondrarı hıl<li ildi lııe gö , lr il z 
Bahrıve Npz, reli makHmlnrı, •en ı fln-
arch l iliz lrnrp gen ılcı lı d • ık ık 
vaku ı elen ~ anğırı bac;Jan 11 ~ 1 rınd n 
ti' Uk 1 ir eı ctişeyc dOc;ıııaşı ı lir. ( erçl 

>ıı yııngınlıırd n hiç b'ri l O\ un en i , e 
remil rde mevcut ) aı ın ondllrme \ . 
.ıtalorllc nte~tn d_ ı hnl öı üno geçılmi 
ır. Son on b ş un içinde, h ılen p rl· 
ıuc;t tezdig.ıhlnrınd fnşn edılın kte c lan 
lokuzbin toııluk Blrmin am kruv zö
O:ıdc \' ın(!ın çıkmıştır. 

• 1rnin Eliznhet 7.irhlısı tıe H be 1 • 

nındekı nıayen emısinde de y m ın çık 
nışs ~dn Ond1.ırlllınuştur. 

tn i ız gnzateleri b ı y n ml rd 
-uikost sezildiğini aklnm m tnacıırt r. 

Milli Banka 
direktörleri 
hareket ettiler 

iş Bankası Umum Mı1diiriı 
Muammer Eriş 

İstanbul 28 [ llusust] - Turkiyede 
işletilecek ve yeni yflpılacak lımanlar 
hukkında kredi l\ lni gorn. mek Ozere 
Londraya gidecek olun millı bnnka Dı· 
rektorlertmlz Ankr:radan hareket etmiş
lerdir. Pazar günU buradan Londraya 
gideceklerdir. 

SON DAKİKA --
Çinliler 300 bin 
kişi topladılar 

Şanghay. 27 (A. A.) - Hoyt r nan 
sı Şlmnll Çincfe beklenen bü~ Ok tnuha
rebe için Çinlilerin tiçyüı hin kişi top-
ladıklarını ve Çin kıtaalının manevi 
kuvvetlerinin yerinde olduğunu bildir· 
mektedlr. 

Japon kuvvetlerinin ileri hareketle
rinde bir müddetten heri görUlen dur
~unlutun Tokyoda endişe uyandırdı~ 
ıllve edilmektedir. •• 

fl>l~•r telgra/lar 8 QncQ f'Vf•dıJ 

' 
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29 ikinci Kanun 1938 

SIHHİ MUSAHABE 
----------------------------gudan _Haberler 

'----------_::=-------- IZTIRARLILAR. 
Bugünkü p o r Bayramı Transit yolunda l ll .ı ~lıi Tabii insanlar a de i er arasınaOJI· 

amele ve çavuşlar h d l l J ·k ..ı lifti 
( Üı.t tarafı 1 incide) lacaklardır. Yolların dur olması bUtUn sa a a ıztırar ı arı ua Zl reae 

kayakcılnrın bir arada hart--ket etmeleri- kayak ög"' renecek Yaznıı: Dr. CE\.AT ZEliı\İ }Jİ~ 
Son hazırlıklarını burada Jkmal e- ne mani olmaktadır. Yarıştaki derece ~ 

i~cek olan gençler muntazam bir kkfi vazlveti muavven olan mesafeyi katet- yarım akıllılar esn en akıllarile değil, 1 edeıniyo.r. Mide bulantı~ı, k~y1ar1' 
le halinde önlerinde muzika bulur.duğu me ;amanına gÖre tesbit edilecektlı . Yapıran ilk tarimlerde bu sporu sevld tabiilerile hareket ederler. yor. Nıhayet aldığı 1çkiyı çı p 
balde bolgcden hareket edeceklerdir. 3 _ Paten müsabaka , : Bu ml1sa- Bir fikre ... aplamp kalırlar. BugUn göz- GUnlerce hastadır, baş ağrısınd~e 
Her kafile sıra ile knyakcılar, patenciler, bakaya 50 patenci iştirak edecektir. Er- ffiUfl8k3 Öğrefmeğe den geçirmek dediğimiz iztırarlılar, dönmesinden, snnC'ılıırdaıı ınUŞ ııf 
atletler ve çuvalcılar olmak Uzere Lise, zurumda küçük çocuklara kadar herkes işte bu sevki tabiilerinin esiri olan yarım Biraz iyileşir iyile~ll1C7. bizim ge 

- i S A 1 k At cılık C8hdeftlkl8fİ go"rU"OU"yordU akıllılardır. tekrar içkiye başlıyor. Bultıntı Erzurum gücu, yen por vcı.ı • ı • arasında taammUn etmiş olan bu spor ilk 
Dağ klObleri yQrUyüşte birbirlerini takip defa böyle muntazam 'e fennt bir şekil lztırarlılar da çeşit çe~ittlr. Kimisi tekrarlıyor. Zavallı genç l\IZ 
edecekıerdir. alacaktır. Buradan alınacak netice menı- Transit yolunun bir çolc ınıntakala- içkiye karşı iztırar duynr. Kimisi para yatağa diışüyor. Bu bal mUteaddi! 

.. k rınJa sı"'naklar inşa e lı'lmı'ş \ e bur"'lar" surretme~ e. Bazıları da se.wıhata mede· lar kkerrnr t!diyor. !'endi ine. ır Bu bllyOk Sporcu kafi.lesi Gnrcu . a- leketimizde bu porun istı"kbalını la'-'in 6 l " .. .J t e " 
.J tamiratı ınUte ad· ı · ı ti ·1 derler. na~ihatlara karşı: ( çi ıue içkıY.11 pısı, Taşmağazalar, Tebnzkapısı, Çıfte etmek bakımından faydalı olucaktır. Er- . m ıye aıne esı y~r eş. rı · lçkiye mukavnıııet edilmez Lir ıııe- rmıkaveıııebiı bir nh. var. Bı 

minareler yolile hükaınet önUne muva- zurum muhiti sade TUrkiyede değil, bel- mlştır. Bu sığnakl.ur k~şlnrın şiddetlı ol- yil gö ·terirler. ( Dipsomanie ) dediğimiz sıhhlltımı çok bozuyo , beni ıııısta ~ 
sıılat edecektir. ki dlln ada me hur olucttk kıymetli pa d.uğu, .karların, tıpllerııı ve f~rtınala~n bu ruhf hastalık alkolikten çok farklıdır. vor fakat içe ı• · e alı\.ıcaı<.ım. O sııı 

- - 1 1 . Y . • ş . zıyade otılunrtuhıı mahallere ınşa e<lıl- Alk l' k · k. · · t'kt ho .J '.\ 
0 " HOkOmet onune gc en spc cu ar şu tencıler yetışlırmek ıstiıladındadır. f t' K .

1
_ 

1 
° 

1 
d 

1 1 
° ı ıç 1 ıçer, ıç 1 en sonra snr ş bu lrnyhır olnıayneıık, içecegiın, O' 

1 1 ki r 1 r m ş ır. o u ıava ar a \'O ı;u ura yardım olur. Bizim dipsonıal dııha i~·meden gev· olucağıııı, ~ine içeceğinı Plbette 1.,. 
suret e yer a aca 

8 
l 

1 
• 4 - Kuçnkler arasında tek kişilik edecek, yollan açncak ~amelelerde bura- şcnıiş, aklını içkiye vermiştir. Dipsoıııa- birinde alışucağıın. Bunun için her; 

Kayakçılar . .MUstahkem Mevkii~, kızak yarı~ : Bu eğlenceli mnsabakaya ya ı kl\n edilmiştir, ııın içinde içkiye kıırşı mukavemet edi- mi fedaya hazırım ) diyordu. Kızııteı 
atletler, putencıler, kızakcılar heykelın Veyis erendi ve tatbikat mektebi talebe- Tra it 1 t kil"t bl lemez bir arzu vardır. Dipsomı:ıl artık ·r d 1 · kır 1 mda s 1 h dan v._Ad 

·· 1 kl d B d b ns yo u eş· a ına nazaran r bu arzunun tamamen esiridir. Sıhhııtını, 1 a e en ·ı ş · ' u e tt ıJ1U"" Onune sırn anaca ar ır. u sıra a an- leri iştirak edeceklerdir KüçUklerin kış k b' h . . . . nezih bir kadııı olcluı;u tavırlar .t. 
d Çıılaca"'ı istikla marşı sporcular 1 d 1 .b k d f aç sıgnağa ır Çli\'UŞ ta sı::. edılmlştır. i::;tikbnlini, şeref ve haysiyetini, servetıni beı'lı' ol"n 'lıınesı'ııtn bu ın"ıız11ra ":'' 

onun 6 
_ Sporlurına a ış ırı ıntt:-.ı 8 ımın an ay- Bunlar araları ekseriyetle bir kilomet- h b · k ' f kt " ' " o .. 

ve halk hıratından soy.enecek, ondan dalı telakki edilen kızuklann gençler ,._ ki d ep. hep u ıç 1 uğruna eda etme en ıııcla nıutevehhiş ylizü gözUmüıı .ıal 
.. b k 1 reye varan sıgna ar arasın a mntema- çekinmez artık onun için her ~er, her a!JJP' 

sonra ve saat tam 14,30 da musa a a ara arasında ve hatta bir çok Avrupa mem- .ı· b. k t 1 k b 
1 1 

d şev, içki, yalmz içkidir. nden lıiç gitmez. Anne:,ine bunun. ~.W 
· uı ır on ro yapıntı mec ur yet n e- .J k ı d bi h pıı-~ başlanacaktır. leketlerinde .olduğu gibi büyükler ara- dirler. Bilba ·sa bir kaç ka a vukua gel- Bunlara bu hal zaman zaman gelir. su utıı o ma ığını, ancak r ru dıor;r 

Yöpılacak müsabakalar şunlardır: sında rağbet görmesi şayanı temennidir. d·"'ı h k 
1 

t" 
11

. ld ,,. b. Bir müddet sonra geçer. Bakarsınız ar- lığı olduğunu anlattığını zaman Jul ? ) 
ı& • ava ar ı ıp ı o u5u ır zaman- tık içkinin fenalığından, içkiye tövbe ğız: (Tectavi olursa geçer mi doktor " 

1 - 1500 metrelik ~ukuv~ınet ko· 5 - Oç l\:iiometrelik atlı kayak du bu çavuşların ve amelenin kaza ma- elliğindeı.ı ha~ ~lJer. Bir zum_a!ılar .ic- ı diye ellerime !'tırıldı. •"' 
şusu: Bu. k.oşuya muhtelıf kuluplerden nıu~tıbakası : Bu müsabakaya dört Spor- hulline koşmaları gayet geç oluyor. hu mez. Bu ıçmedığı zamn_nl~rda bızım dıp- 1çki iztırarlılann vaziyetin .. e 1,,ır 82 atlet ı:;;tıra~ edecektır. K~şuya Bele- cu iştirak edecektir, Kayakcılar Uzerle- yllzden bir çok haıliseler de meyılana soman Jyi, makul hır ın~~~dır b.ir~ız kibinin vahametini mUdrik olduk U~ 
diye yunındukı parkn caddesınde buşla- ı inde biror binici bulunan atlar tarafından veliyor. mağrur olsa da çok clefa ~yı ka~p!ıdır. nı söylemiştim. Bunlar k11ç defu 8.;a.t 
nacak Kavuflur çarşısı, GllrcU kupısı, çekilmek suretile üç kilometrelik bir yarış Fairnt, nuhet zamanı gelınce ıçınde, hastanelerine bizzat kendileri ınora ~ 

1 T b · k l"l HU Bu geç kalmaya mani olmak için nıuk..ıvemcl edilemez bir arzu vardır. ' ederek: ( Ben içki...,e mukavemet :d Taşmağaza ur, e rız ııpıtiı yo ı e - yapacaklardır Mu~abnkaya ht\kümet önOn· 1 .J i9P'.. 
h 11 ku B - transit yolu ikinci mıntaka mUdürlüğü lçıniyeceğiııe. dair verdiği sözleri, ya.p miyorum. Beni ulın hap edin, uana ·:-...a 

kQmet onUnde ni uyet ver ece r. u den başlaırncuk. Hnstuneler caddesi, Mil- f l ı t F itik t JI J"pr" 
şimdilik karlı mıntakalardaki amele ça- tığı yem n eı'.ı 1~P unu ur. e e ır- çirmeyin ) diye yalvuraruk kabu e 

yarışın. biri~ci, ikınc~ ve ?çUncu Une Jet bahçesi. GürcU kapısı, Taşmağazular, vu8larımt kayak tevzi etmeğl \'e onları chtbın~ snrnklenır. . isledikleri gorUlUr. _d> 
muhtelıf h_edıye.ıe_r verıl.ecektır. Tebrizkapısı yolile yine HUkOmet önünde ) Dıp·rnmanlar hallerınden memnun 1 

8 
.1.

11 1 
r - uıeor 

l k k kayağa alıştırmağı tasavvur etmıştır- Bu değildirler. Hu işin fena olaıı avakibini u gı ıı i: n sayısı u ak gor bUllf" 2 - Uç kılometre ık ·ayak oşusu: son verilecektir.1ürkiyede ilk defa vapılan kudur az de&ıldir lla taneye ka 
- .J sayede bilhassa çavuşlar için ameleyi pek. ala takdir ederler. Fukat nıukuve- .. · dl 

Bu koşuya 50 ırnyakcı iştıruK edect:ıstır. bu müsabaka Avrupamn kış sporlan kontrol etmek gayet kolay olacaktır. zıı- met elit.rinde değildir. Bu S'!beµlen rinde üzerler!n~le içki sakladıkları 
Kuyakcırnr hUkunıet onunı..hm hareket ı.:ehı·ı·lerı'nde bı.lll"SSa çok raX-bet !!örmUş, d ı ct• aşt ç k farkl lı lar Act· çok deftt vukıdır ..a&. 

v •• - 6 ~ mandan kazanıhıcakt?r. o ayı 11 1 ayy t~n ° . . H ~ • 1 N 1 . · . . ııyorr-. 
edecekler, Tebnzırnpısı '~'ttıa;mağazaıar, heyecanlı ve hatta bir parça da tehlikeli ayya8 ke)f ıçln ıçer. Bızım dıµsoınan ı obet er şa~et se~rek ge bil 
GUrcukupısı, millet bulıçesı, hawınaıer bir spordur. Bir teşebbüs mahiyetinde Bu faydalı teşebbüsUn ilk hareketi içmek için içer. İçmek iztırarındadır. 1 istırarlılnr be~ki kendilerini knrtar~,0 ı ı olmak Uzre §ehrinıizde bulunan kayak- Erzurtınıda bir genç kızda bu iı'ki ler: Fakat nöbetler sık sık gelı~ cııcıdesi, eski sınemu onu, cezaevı yo 1 6 olun bu mllsabııkunın vereceği netice ..,, ı akıbet fe ad 

· hUKunıet on1lnde ve '-'arışa sou ve- öğretmene llyas Sirual evvelki sabah izlıramıı "ördnm Çok temiz bir aileye ,::. r nl '.f ·k. 1 1 u u d n' yme ., m~rttkla beklenmektedir. . . - "' · .. · ... .,ır rn ıç ı z ıran y z n en 
recelm~ruır. Erwrnuıcia ılK cıı:ıa yupı1an erkenden De •eboynuna gitmıştır. Orada- mensup olan bu genç kız gUnUn bmnde leöiııi istikbalini uyaklar alına alınış 
bu koşuuıı alınucaK ııetıcelerı şııuuıutn 6 - Çuval yurışı: Gnntı eğ"lenceli bulunan amele ve çavu~htr geç vakıttt içmek iztırarı ultın<ht kalıyoı·, eline ge- ke~dı~inden fıtydalı, işler beklendiği 
lulliyeue kesnnııeK kabil cıegıldır. bir surette bitlrınek muksadile progrtt-. kadar bu yeni ve fdydaU sporu öğren- çirdiği çok hafir bir içkiyi içiyor. Fakat ınanlarda öınUrlerlni tiınarhaneter 

Alınacuk normal netice,er . üzerine ma konmuş olan bu y~mş 75 metrelik mek için cchtedmişlerdir. ulışık olmadığı için midesi tahammül geçirenler a:ı değildir. 
bir mesuıe Uzel'inden yapacaktır. Bu bavunm çuk svguK oıı..uusı ve ~ emutn 
yurışa da yirmi sporcu iştııak ecıecektr kar yagwıunış ou1unwa;:,ı yuzuııut:u l:iO· 

Her mevzuda yavaş yavaş iııkişaf 
eden Krzurumd~ kuyuk bir giın bir svor 
mevzuu olmaktan çıkacak JUnlUk haya· 
ta girecektır. Halkın bu mevzuu etrtı

fıncıak.i şayttni hayl'et lstidlidı şimdiye 

kadar yavııan tecrübelerle tebaı üz et· 
mi~tir. Deveboynunda yapılrn ekzersisler 
bu ıstidudın lıUyuk1UnU bir kert! uuha 
tecel'i ettirmiştir. 

BE. İ.\i GÖRÜŞÜ.\1 ~1ıkuum uueta ı:.m:t.Ji:t~ruış u1wu5ı esu 11 Yttrışlurı ıdare edecek heyet şu su-
bir bUı ette te::ıır t:ac:cı;Klu·. bdnus.:;u Ot:~ retle seçıııniştir. -
manaue::ııuatıı llll.>&.ıH:n ouşuı~ ncuk oıuıı Buş hukem : llya 
çı.a.ı\i çuK ı,.emı 0'11c.ıKur . .L>t.4&ıUh1ıt l>t:ra· Kuyak : Başlama hakemi ih an, Erkekler çorap örüyorlar 
ber nulltılcılOulllıt:ı 1 Çctlı~wat-.ta oıau bitiriş lldKemi Tansın. 
kayakcl1i1Im l>u guç ıwLıııtıııı ıuuvtttnııu- Alletizm : Başlama hakemi Reşat, R. Fethi 1 AŞKIR 
yc;;ue Uu:;.armaıau KU vvt:ue llwıt euu· b itiri;; hakemi Şemsi. 
mekteuır, l:)ıınus a Çclı:;ıuuş bır vuzıyc:cce Paten : Buşlama hakemi Abdulka-
olttn .t.ızurum g'l.ılJuı uagcılıK kwou ir, bitırış bakeıııı Tahsin. 

Surmeııe ve Araklı yolu üstünde
ki sahll kahvelerinde yün eğiren ve 
çorap ören köylü erkeklere rastgel -
dim. Yine ııyni yol üstünde sırtında 

küfesile mahsulünü taşıyan; tarla -

dakikalarca merakla takip ettim. ve 
:sonra düşündüm. 

aporcu.ıuıı bubll'h:rme cıuuı ve lehiıKeu Çuvul : Başlama hakemi Abdulka-
bırer rakıp aıy~ ıeıakkı euıltbıurıer. Ayuı dir, bıtiriıj hakemi Tahsin. HAVA 

Erkek çorap örüyor, yün eğiri • 
yer, dedikodu yapıyor. Üçü de kadıll 
vasfı. 

meı:;uteyı guyrı l'e;:,ını bır suretle .kaltaı-
Kronometrörler : Başlama Muvahhit, leceK olun Jıse sporcularının cıu oyı 

:!8 . ı - 938 slwf 8 Rııı,oru mı çapalayan kadınlar gördüm. Bir ' 
yorgunluk kah"'.esl içmek için indi -
ğim bir çayhanede bir kısım erkek -
leriıı bir masa etrafında toplanıp 

dedikodu yaptıklarını seyrettim. 

Ve kadın yük taşıyor, sapaıı 

sürüyor ve çapa çapalıyor·. Üçü de 
erkek vasfı. neuceler alucalUurı umuluyor. bitiriş Suavi. 

aha komiseri · Rnsını 
Hava tazyiki : 608.3 

• • (Deniı seviyesi) · 788. 1 
S. 08. uhuneti : - 20.0 

liu yarı:;ıhırı ıuuvtttfokıyetle bitiren 
Uç sporcuyu nıuhLtlH heuıye1er 'tH·ııe

c~K ve takımlur ur ında yapılacak tus
nine bırinci gcıen kulübe uynca bir ha
tın1 verlıcceımr. 

Kayakcılar hareket mahallinden bi· 
ter dukıku füsıla ile ikişer ikişer ayn· 

Bu gece nöbetçi eczane 
''VA fAN,, eczanesidir. 

DUşük uhunet : - 21 .8 
Rutubet : % 65 
Ruzgar : Sakin 

Buna mukabil ayni ı;ayhanenin 

karşı. ında 45 derecelik dik bir ya -
maçta bir kadının sabanı başında 

ı toprai'ı nasıl alt etmeğe uğraştığını 

Ters bir vazife taksimi. FakSt 
niçin, neden? Ben bu işin lçimteıı 

çıkamadım. Yalnız şu cümleyi bit 
kere daha terkrarladım: 

Artık erkekler kendi başlarına 
çorap örüyorlar. 

Edebi Tefrika No: 49 
- Yusuf Ferdaya da çok sıkıldı Garda çok kere bana bu 

uzQntıısnntı söyledi. •Uğursuz bir günde yolu çıkıyorum yenıe, 
fakut inşaalluh ferah haberi orada ttlucag-ım. diyordu. 

Ferda ytt\'aşça mırıldandı : 
_ Yusufla .ırnrdeşiniz olduğu için iftihar etmelisiniz enişte. 

o kadar düıOst ve velakiir in an kı .• 
lbruhirn Lütfü gOlumsedi. Hacer kö ede duran şöv~leye 

bakıyordu. Koca ı da hu ·ını çevirdi. Fertlıı karı kocanın şova· 
leye baktığını gorunce dudaklarının ısırdı. Gene onlurın resmi 
göstermesi ıc;in isrur elınelerinden korkuyordu. lbruhim Lutfü 
ile Hacerin gozlerinde gizlıyeınedikleri bır ınernk vardı. Hacer 
gö:z:leri lıep uym noktada yava..,ça: . . 

- Senin esrarıenkiz resim bitti mı ? dedı. 
Ferda zoraki bir tebessümle cevap verdi : 
- Bitti. Dun Kt!rim Namığa beni gelip . görmesi içııı 

haber yolladım. Hocamla konuşacağım, baKulım bir çaresıni 
bul:ıcak mı? Ne olursa olsun konkuru iştirak etmek istıyorum. 

Hacerle İbrahim LUUil bukıştılıır. Kım kocanın yüzü ucı .. bir 
inana. ile gölgelenmi ti. Aralarında uzun bir ·uktlt oldu. UçO 
de ayrı ayrı dllıa;Uucelere clulmışlardı. Ferda, artık mahküaı 
olacağ"ını daha kuvvetle hissediyor, duyduğu bUyllk kedere 
tesmin akademiye kabul edılip edilıniyecc-ıgini dUşUnmekten • 
doğan üıUcü bir endi~e de kttrışıyor. Onun ıztırabını razl1:1iaş
tmın şeylerden biri de, kimseye soraıııadığ1 bir sualdi: "Acaba 
Akif Cemal tamamiyle iyi olmuş muydu ~. O sırada İbrahim 
Lütfü de başka bir azap içinde bunalıyordu: Hacer Feruanın 
defterini okumuş ve içinde son hadiselerle alak1:1dur tek bir 
atıra tesadüf etmediğini söylemi~ti. Geııç kız da "Vurmadım. 

dlyip başka bir şey soylemiyordu. Peki mahkemede ne yapa· 
caktı? Onu müdafaa için ııe ıoylUyecekti? Zaten kendisi ne *'"' ıa:ıın<lan v11irutt anydınlatacuk bir ttk ktüwı çıka.r-

Sema : Temumen açık 
Yerde mevcut kar tabakası [ 40] Sın. 

GENvuaMADIM 
madığı için .Ferdanın mahkfım olma ı muhakkak gibi idi. Bunu 
gayet iyi biliyor, fnkat karısına, kayın valdesine nznlnıemeleri 
için söylUyemiyordu. Genç kız mnhkOm olunca içlerine yeni 
karıştığı bu temiz ~erefli ailenin uğrayacağı büyük elemi, sar
sıntıyı düşündükçe biiyUk bir kader içinde kalıyordu. l' öşedeki 
~övaleye hala dalgın dalgın bakan Htıcerin de aklından başka 
şeyler geçiyordu. Genç kadın kendi kendine merukla ·orıı
yordu: • r~erda niçin resmi bize gosterıniyor?. 

Üçll de büyle dü~ünceye dalmış Ukt1t ederlerken kapı 
aralandı. Hademe kadın başını uzatnra · "Bir ziyaretçi vnr.,, 
dedi • .Ferda gözleri parlayarak • Hocamdır • diyerek ltyağa 
kalkmıştı. Hacerle İbrahim LUtfU de kalktılar, "iliz gidelim, 
sizin konuşncaklarıaız vardır. dediler. Ferda hayretle onlara 
bakarak: "Gizli bir şey konu~mayacağız kl. dedi. Fakat Hacer 
·Annem evde yalnızı hem encten haber bekler,, divince k~l· 

' ınaları için ısrar etmedi. ~ 
Karı koca 1''erda lle vedalaştılar. Kapıdan çıkarlarken gene 

kız arkalarından gitti. Titreme ini saklayamadığı bil' sesle : 
- Gene beklerim, dedi. Beni yalnız bırakmayın çok •. 
lbrahim LUtfü •Tabii tablf., diyordu. Hacer birdenbire gerl 

dönmUştü. Onu kucaklayarak saçlarından öptü: •Kabil olsa 
her gün geleceğim yavrucuğum, dedi. Yalnız sen çok üzme 
kendini olur mu? Her şey geçer.. Buradan hep beraber çıka· 
cağız inşaallah ..• Ferdanın gözleri ıslanmıştı. Ynznnde ümntsiz 
acı bir ınana nrdı. Hacer kirpiklerinin ucuna toplanım yaş
ları göstermemek için hemen başını çevlr<li. Kocaıının koluna 
Jirır•~ diım ~lktl 

~ 
Onlar çıktıktan blr kaç dakika sonra kapı açıldı. Ferda 

ayakta ğUlUmsemiye çalışarak Kerim Namığııı i.;:eriye girme· 
sini bekledi. Fakat birdenbire gözleri bUyUdU, bUyUdll. Etra• 
rında duyanac.ak bir yer aradı. Dudakları titiriyerek açıldı : 

- Siz, siz! .. 
Titirek bir erkek sesi buna cevap verdi : 
- Evet ben .. 
Eşikte bir erkek duruyordu. lt'akııl hu genç kızın beklediği 

ziyaretçi, Kerim Namık değildi. Akif Cemaldi .. 
Hessamın e mer ynzü ilk bakıştu farlcedilecek kadar suz

gUndO. Koyu mavi goLleri bu esmer çolırcde daha bUyUk, 
clııha parlnk görUnüyordu. Genç kızın yerinde sallanır gibı 
olduğu kahve rengi gözleri, çılgm bir lıeyecan ve hayretle 
açılmış kendi ine baktığını gorllnce dudukl.ırında acı acı biı 

tebessUın kıvrıldı. Ağır udımlarla içeri girdi. Hrtyretle kendile· 
rinl sii1.en hademe kadının yüzüne yava)'ça kuvıyı kapadı. 

lçeri girer girnıez _hemen kenari.l<1 duran iskenılelerueıt 

birine yorgun bir hareketle oturmuştu. Güzleri bulanık, bulauık 
bakıyordu. YUzU bembeyaz olnıu:;;tu. Sönük bir ::.esle ımrıldandı: 

- Evet ben, gene ben. }{\ırtulmak için öldürmek isteyip te 
muvuffak olamadığın adam. 

Genç kız bu söz üzerine tiendeleuı. liir kaı; adını geri 
giderek karyolasına çoker gibi oturdu. Dudaklarını kımıldttllı, 
bir şey Oylemek isteıli. Faı<at Ressamın yllzll gittikçe daha 
fena oluyor, gözlerinin bulanıklığı artıyordu. Ferdrt tela..,ıa 
ye:inden sıçıradı. Onun bir buhran geçirmekte olduğunu anla· 
mıştı. Koloriya şişesini kapanık Akif Cemale kosturdu. • Biraı 
şakaklarınıza sürllnUz. diyerek titirek bir se31e mırıldandı. 
Fakat Akif Cemal şişeyi alm k için elini uz tmamı-iilı· Yavaş 
yavaş rengi yerine geliyor, ynzu düzelıyordu. Biraı sonnı 
tamamile kendini topladı ve yardım isteweui~ini işaret eden 
bir el harekeli ~·aparak : 

1 
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-45-'ENm SON8f\B~ RL~rl9 
MlLLETLfR PAKTI DUZELTILECEK ~uhtar Paşa düşma~dan 
~ ---===ı e·taraflar dünkü celsede zıyade bozgunluk halınde 
Yeni bütçe 

1 
} l E ·ı d k k d 2so milyon lira görüş tarzlarını an attı ar rmenı er en or ar ı 

atu,. A
1
nkara, 2s c Hu

1 
st~;i ~e~e~~~ Milletler Cenliyeti ınisakında yapılacak tadilat Şehir hakikalen büyük bir tehlike içindeydi, ağzı 

ttı "es nln hazırlıklım i er er la· • •. • • açık bir barut fıçısına benziyordu 
si tce asgari yirmi milyon tırıı !~ır. hususi göriışnıelerde ınunakaşa edılıyor 
p le iki yoz elli milyon ııra oı.a:rtıran 
1 8Zhtlık, milli istihsal bacmtnı tahsis 
ilerle memleket nıodafaasınn 
6dUecektir. 

~------:::== 
Cey handa bir 
mektepli daha 
arkadaşını vurdu --Agır yaralı talebe hastaneye_ 
kaldırıldı, vuran tevkif edll d ı 

Hasuı;I] _ Ceyl ıanda 
Adana, 28 [ . d n bf ri ötectı •nbe· 

Orta mektep talebesın e Jediğl me ktep 
tl kendisine karşı kin be su· 
1ttlcadaştanndan birini piç ıkla ağır sta· 
tetıe yarMlamıştır. Yaralı talebA ha ·d.1 
neye kaldırılmış, yaralayan tevkif e ı • 
bıiştlr. Adliye ve :Maıırif tahkikata de· 

vatn ediyorlar. 

.Beynelmilel Pamuk kongresr 
Kahirede a ~ılöı 

Kahire, 27 (A. A.) - Beynelmilel 
pamuk kongresini açmuk üzre K rul Flı1 • 
ruk otoınobılle buraya gelıni~tır. Şerefi· 
ne, verilen b11loda da hazır bulun duktnn 
so_}}.ra tekar Kraliçenin yanına doncektir. 

Muhtur Paşcı, bOtün bunları huber 1 fı, fstthkO.mlarla çevrilmiştir. Devlet bu· 
Cenevre 27 (A. A.) - Bitaraf dev· J cemiyeti konseyrl reisi İran murahhası alıyordu. D ıha hentlz düşm ındun hiç kadar mnsrıır ve kUlfeti, ancak bu kale 

letler (Belçİka, Jlolanda, Danimarka, Bay A mustaftlnın riyasetinde bu sabah bir eser gorülmediği bir zurnanda, iha· va ıtaslle dOşnıan hücumlarına göğüs 
Norve~ rllımdiya ve İsveç) Mılletletler resmı bir \0Pl~tı y~pıln~şlır.. ö~·leden nete başlnyan bu ııdumlann; şayet düş. gerırek için ihtiyar etml~tlr. Bura 1 her 
cemiyetf muknvelesinln lslfihı zınmnınd11 sonra y~pı acn top tm~ıl al reıs ıri nu· num taarruza bdşlarscı, duhu hOyük hi· vnkıt. her tOrlü h ırp hadisatınn sahne 

b. toplımtı yapmışlardır. Bu llık · soy eyecek ve mıl el er cem yeti yan etlere kalkışacaklarını tahmin edi· olabilir. Burnda oturanlar, böyle hcıdi· 
bu sabah ırı d. O e sili 11 mesaisini tebcil edecektir. Bu celseden yordu. selere karşı metaııet gl'lstermelıdir. .. E· 
toplcıntıda skan ınl a:y~ m mdsn e~ evvel murahhus heyetleri milletleı cemi· v 

· t tbirler ınese esının suya şmuş . . • . _ş hirde, iki bin haneye yakın Er· ğer bundan sonra, böyle mOnn ebetsfz 
zecrı c 1 ik hh s kendi yetı misakının ıslahı ıne. cleleıınde hu· menı bulunuyordu. Ve bunlann ekserisi ictinıal•ır ''uku l>ulur,"'cı, ve "skerı·n ma· 
olduğunu, Be_ç a ınura. a 1 

• , _ sust bir tlıkım görQşnıclerde buluna· ' .., u 
hOkOmetln fikrı zecri tetbırlerln ıhti) arı caklardlr. de Kufkıısyadan gelmiş, Çar hOi-.Ometi nevfyatını sarsac Jk şekilde lüzumsuz 
olmusı merkezinde bulunduğunu ve 1 • '\'uuoslaYynda alflka tarurtn!lıırı oldu~u için endişe artıyordu. knrarlar verilip havadisler neşrolunursa; 

h d b
-kA r in tam bi - Duşınan taarruz bcışlayacak olurso, bunların failleri her kim olursa ols n 

viçre murah ası a u ume ın - Belgrııd, 27 ( A. A.) - Bntun gaze· tam mOdııfaanın eheınınivetli bir uıma· k ~ k 1 . . - u ' 
t fi k tale'·ı·nde bulundubunu beyan t 1 b 1 .1 1 1 ti ·ı ti J as Or ı unun ıır mucıbınce ınucazat rrR. ar ı. u 6 e er eyne mı e vaz ye ve mı ıe er mndn bu ınuıir kuvvetlerin birleşerek recekf öv 

l · ı d. B gtln obleden sonra Delbos · t· k · · 1 · d f · ' ır. e mış er ır. u 6 cemıye ı onseyıııın çtıma evres nı ortaya alılınaları ve şehirde bir ihtilal Di •e h b d f ı 
ve Eden tarafından irad ?l~nucak nu bDyOk bir alaka ile takip etmektedirler. çıkararak nıOd ıfaa hutlnrını arkadan R~ '. r~s~.~n ıhı .er .gon erm şt ·b 

t k
i d milletler cenı:yetının bu husus· smı e •ıs mn ıyetınde olan u 

u ar a k ti 
1 

t J)clboş hüliın ımırnlıhuslarla tehdide başlamsları çok muhtemeldi. Bu sözlere hiç kimse llirıız e:t e ı ti y 
tar bakınddki hnttı hare ·e şııre - . . . cm ın , . a-

olunac11ktır. 
uoı uştu c~hetı nazarı dikkate alan Muhtur pnşa, lın~z. b.ızı kimseler, çoluk çocuklarım 

.. Cenevre, 27 (A. A.) - Frnnsn Hıı· hıç olmazsa iman ve cnr'eti zaif unsurlar· toplnyarnk, se iz sedıısız şehri terket· 
llusnsi uoı uşnwlel' riciye Nazın Bııy Delbos buğün bntün d~n kurtulm k için hakik ıti, olduğu gi. mişlerdir; B ıybuıt ve Erzincan tarafları· 

Cene\ re, 27 (A. A.) - Milletler murahhusları kubul etmiştir. bı resmen ilan etmek mecburiyetini his· na çlkup gitmişlerdir. 
setmfştf. Şehir, h ıkikaten bUyük tehlike için· 

Yı nahrı• kıyılarında Ve: vı.ıo.yet vasıtasile, şu resmi ilam ?e. idi.. Düşman takarrop ettiği zaman 

angce neşrellumıştl: • • ıslıhk9.mlarla yapılacak topcu düelloların· 
' - 11 • .\1' - da, mesııfesi yanlış aynr edilmiş olan 

h b l d d 
• [ Şehrin, muhasara edilmek; ve mu· ıll\şman lop! arının, şehre dl\şmeleri ço1c 

l~u are e er evam e ıyor ha aranın fcahalındun ol ırak, bir çok ınuhceıncl olduğu gibi, şehir halkını kn· 
• • & zaruretlere dO,mPk ihtimali vardır. DDş· rışıklığ~ sevk ederek bir ihtilal \'ıkar· 

Ş:.rnghay, 27 (A, A.) - Bııgo ch·n· Tokyotlnlil inulllz firlnlıı manin ınuhan be edilirken, şehre düş mak lçın dOşmanın ~ehrl doğrud ın doğ· 
d şiddetli muharebeler devam et· bir :t.l yaı• ti nıan gülleleri:ıin de düşmesi nıDm· r~y~ b.ombardınıan etmesi de en tnbit 

:~~edı'.r. Yangçe nzerlnde hareknta iş· Tokyo, 27 (A. A.) _ lngiliz hüynk kon olabilir. Bu gibi hallerden endi e im ıhtınuı~ dahilinde idi. 
tirak eden 10 Jııpon gemisi her tarafa elçisi bu. sabah Hariciye Nazır munvini ve korkuya kapılanların, bugünden iti· B~ 1~.ıtımnl, kumandttn Muhtıır ~~ŞJl.YJ 
b. l nıermi atmıc::larsa da cephelerde ile uzun bir mülakatta bulunmuc; ve fa- baren memleketi terkederek.,. çıkıp git· çok duşun.dUrOyordu. Fnknt tııbtıdır ki 
m erce · . ~ meleri ıaz.ımdır ] buna mnnı olmak imkanı görOlcmiyor-

hfç bir değ\~klık olmamıştır. knt mükalemenin mevzuu anlaşılmamış· 8 . . · . d So h lk' · b. "t d 1 d u remı ıUln n ııeşrı memlekette u. ııru.. ıncı ır not\ a a l l var ı . 
. ---------.::--- ---, :ıo .l:ıJlOn ınyynresl lahri}l edildi tır. derh ıl bir cer~&~ ·husule' getirmi ti ... Şıyet ist~hknmlnr sukut ederde, düşmap U L U $ Şanghay, '27 (A. A.) - Çin tayya· Nnnkimlelil c:_:in snn·nl t•s •ı-Jcı•l Mnfti Ömer efendi, me., hur Olcmadnn şehre girerse, büyük faci ıltır doğac ıkb. 

Refikımızde bugün çıkan 
releri tarnfınd 1 n ,,~ ınkin Ozerlne yapılan Londrn, 27 (A. A ) - Ôğrcn1ldi· Sohık znde Ahrrıct efendi, üleınn ve eş· Vcıkıa düşmanın muntcıznm askerinden 

baş:~nakale 

1 

taıırruz nelicesınde tayyare meydadındıı ğine göre, fe\ kıılfide Çin sıın'at eserleri raftan JI ıcl ALdurrahman efendi ile dl· korkulmuyordu. Z ıbitleriıı emir ve ku· 
hulun an 30 kadar Jnpon tayyaresi ha-

1 
Nan~in yer allı mahzenlerinde gizlen- ğer ulema, eşraf, toccar vesaireden mll· nıandn~ı~dn b~luıınn .bir ordu . şehri iş· 

rap olnrnştur. mlştır. rekkcp buzı kimseler; eşraftan Abdulva· gul et~ığı takdırde, hıç şOphesız ki, bU· 

9
- - hlt beyin konağındıı topla.ıarnk harcı- yUk bır karışıklık zuhura gelecek, lnsa· 

Aııl"nnı, -' R d ld •tt • retli bir müzakereye girişmişlerdi. Ve ııi ve vicdnnt dOsturlara riayet edile· 

M U Cemi etinin bu seferki top· omanya a e en gı } bu nıtıznk.cre n.eticesinde de şunlara ku· ce~ti. Fakat, ~u ordunuı~ y.ınındn, ek-
i llte er YH t davamıza ait rar verını lerdı : sorı 1 Ermenılerden murekkep gttyrı 
ahtısmdu bizim a uykti 

1 
•i bir tesn· Berlin -T 

0 
k yo 1 - 1hti nalden ibaret olcın hudisııt muntazam gönüllü kıttıları da bulunu· 

ıneseleler de görUştlle~e :· ~ ka lar Romanyada ye· _ -

1 
mihveri de Komü· tnn endişe ve telılş ederek, bu kış ve c~u. Ve bu netice nk 1 zuhur eclipte is· 

dn~ olsa gerckt~r kı; Şıınctıye • c ·ar ni bir kabinenin 1 l'aznn: . kıyamette şehri tcrketrtı ye, ynbmıcı tıhl<a.mlıır sukut eder ve şehir teslım ol· 
antldlcmelere duımıı en çok r.a)ell. deği~ınesi, Fran· Esbafl Fransız Bnşvekıiiermden nfzme kıtrşı bir memleketlerde sUrUnmeye lüzum yoktur maya mecbur kalırsa, bu gııyrı muntıı· 
Olmuş olım Tllrkiyenin :hakh J<)(I· sayn bir dost da· Andre Tardiyö hattı har c ket 2 - Ancak cehre k , 1 1. zum gönullu kıtuhmnın yupncak-
ıt hıleple'rJ rnıetler Cemiyetinin V81 lı· ha ka~ bcttiriyor. t~ıtıuktun so~~ harp edilme i ç~luk çoc~~ ın k ~ ekı ert. e lan fenalıklardan korkuluyordu. 
6 ' b. k taraflı:ı r sıyust veçhelerını ' 6un or mıısı· M ı t Pd · ti k ·k "tnı konıımık, yani onu ır ço • Hesnıi ndaınlart· . . . _ . . nn, ve bir takım elim hadisenin vuku . u 

1 
ar . şa~ın vazıyo ' ço nazı 

dcın yupı lıııukta oltın hUcumltıra tu m bu fikirde değllle:, fakat bıle bıle gostermedıl~r mı? . bulmasına sebe olabile l'ıfo 1 k • bır c1e~.reye gırmışti. Bır turaftu!' _duş: 
kıtrşı ko mnk icabettiği bir anda ıörl .l· mız ·or'lar Smısile Lehıstanı, BeJçıkayı, Yugos . P .ce15 

• <en, as e ııııın hucuınuna ındruZ kalınası ıhtınıalı 
ŞQI _Y yalan soyle) • lavyııyı kaybeden Fransa Roınmıyayı da rııı şehirden harice çekılnıesı, ve nıOnn· bulunan islibkfıınları tahkim etmekle 

ecektır. istedi imiz nokt a '* • * . . 1 kuyhetıntş bulunuyor. Halbuki Fransa- sip mev.kilerde harp edilme i. Böyl~- meşgul olan Muhtar Paşa, diğer taraf· 
Kuvvetle ummak ğ t ,

61 
6' 1033 denberl Tataı"cskonun hı~bı nın Romanya nezdinde hUyllk ilihıırı ce şehrın mUdııfatısınıı gayret gösterıl· tan da şehir balkının f ızla kork1ıya ka· 

~nıiyetln muuhedrtler ve Ce~:k~ k;l· iktidar rr.evkiinde bulunuyordu. Son ın· vardı ve bu illbcır, senelerdenberl bozul· me i muvafık olur, Bir mazbata yapıla· pılmamusı ıçın tedbirler ulnıaklıı meşgul 
Verll ıuiş- prensip ve kara~larn su le !dıabatta mnğlOp oldu. Hıç bir fırka da mannştı. r.ık bu cihetler, kumandan Paşadan Is· bulunyördu. 
~tısı ve bu suretle :kendısınden bek ne 11 1 taııı ek eri yeti temin edemediği için, Rom~nya da tıpkt diğer milletler tir ham edilecektir. Şehirdeki Ermeniler, faaliyetten geri 
ışıeri haıreder bir ınOessese. _olduğuııu Krd ikinci Kurol ıılrnlliye~e men up gibi, e kıı .anlnşmalarınn ve ~ski dost· Bu karıır, iyi bir şey dea"ildi. Şehl hral· durmuyorlardı, Halkı tetbiş edecek pro• 
bir kere duhll :tsbttl e~~leınesıdır. ,, ... si hUkOmet relsligıni te,Tdi ederek luklurına s.ıdık olduğunu sôylıyor, fa\fol kının böyle bir i lirlıaında bulundu&u pııganc1nlurın şiddetle devam edfırorlar• 

""'( ...,ın ne ·1 l l lr d. · bi · d "' ' " T Urk· in bu sefer istediği 29 ıua· gn sıkıntısını izale elti. Buşv.ekı .olan ş e uzcılrna"'a gel 11111• zım ü~ ınan· ııskerler arusındu intlşıır ede·se, çok dı. Çur ordusu y.ıklaşdıkca, bunların 
Yla kar ıyen tntne ve ruhuna sadık <: ·r Oktuv ooCJ'a Yahudi <lOşnınnlığı ile larımıza el uzatıyor. teııu ve nk i bir tesir husııle getirecekti. cnr~tleri artıyordu. Hıltt.ı içlerlndon L:ı· 

arının Ule Sa .şaı 6 
• • B M r · G k · · h" lç,tıloı.ak t·J t lbı.kidlr ÇOnkU n· c;hur profcsor Cuzaııın sıyası talebe· ay u 0 ını ogaya çe tığı ır Yulmz l oyallarını, ve ycılnıı kendi ço- zıları yavaş yavaş hukQmete karşı blle 

-Sure ı e a ~ ı.·k me,. k •"l ft • B - kü tl ~ın y . .. 
1 

. Fnıflsu'nın taluı idir Fukut kibar, mutedil, yumuşu 11.Ç gra a U"Un şar ara uygun ltık, çocukl.mnı dUşOnen bir halk kitle· kUstnhca hareketlerden çekinmiyorlardı. 
tarzı benı reıım nı ln>aSi'nl bile nu ıl ;S 

1 
·d r şimdiye kadar hiç kimseyi olarak • tahlrini kullanmış ne demek sinin müdafaası için hiç bir asker can· HUkümet bir çiban bnşı koparmak 

• ayranı yapı · t ac am 1 ' • .c t · t d.,... t ih 1 k ı ı h , ' ' ~~ltlği hatırlardıtdır. bOstiO nıye e OldOrtmenıiştir • Fakat yıne ug~nın a· ıs e ı..,1 _gaye vaz 0 arn tın nşı ıyor. dan urp et neyecekti. isteyerı bu mütecusir ve küstalıltıra kar· 
dayıtn K ., .. :Milletler Cemi· 

1 
b 

1 
rıncten olun Codremıu Guzııya hiç Artık kuçnk antnnt bozulmuştur. Boylece, ötekilerden duba makul şı muU\ycıııetle harekete mecbur l>ulu• 

muıoukhtdır. e-.. · · ı e e e 1 • l ı.. ıat F h'" vokt DO d b Yetinin b 
1 

tarafından gırış · b ·nzerııez demir mu ıa.ız eş ı ına ransa, v J ur. şnıe en, u· \'e dııhıı mantiki dOşUnen Erzurum hnl- ııuyor ? BOylo şehir dahilinde bir isyan 
leo latbı:a~nı>r!:n ::Sında ne de şc~lin- n~en::.up ~rkuda~ları uırniıt'ida.ı birçok g~~ kendisine basım olanları dost tuta· kının hamiyetli znınresi, Abdulvahlt be- ve. ihlilt\lin onUne geç ııeye gayret gos-
de sarn ~-ı ' Ö•'leki sa.nkı 29• ani ur öldOrtnınştar. Bu vekil Duka bı ltyordu. yln evinde verilen kararı reddet mi lcr- terıyordu, .F akut, hl\l..umetln bu halı, ~W 
... -u 'Jet vanlJr. ' d ·f oos . V C d ·kt d ~ ' kl n ' . . .. ~~r.ıe ka· .. ·urları 

0 
gUn Cenevre e .

1
511 bunlardan birıdır. .c o dre

0
anu ! ı ıır p . t .. th• Arap zud~ Ali erendınin riynseti altın· dımm nr~n o r~t.erıııı bn bUtun artıyo!-

~o,x I tuıak için itli lll7.. mevkıırıe geçerse, sıyasi Şlll.&llıtırının arıs e ffiU JŞ dıt tıir ictıma akdederek, onlarda ŞU ka· U; şehrm vazıyet!, ağzı açık duran bır 
~ tt, ttmak ve avu . ·eti bu. sefer· ! h iııı ınuh\'edeceğıne, Romu ve J3erJin rarlım ittihaz eylemislerdi: barut fu,.ısına. benzeyordn. 
ki nıı- '~tur. t>ltllletıer. Ce~~)dar o da tak· ·ıejlSb·ırlec:eceğine yemin etmiştir. bı·r 1· nfı" }a" k 1 - Biz Erzuru~ıun hamfvetli hulkl Kumandan Muhtar Paşa, biri ( Ma· 

.. nttkaıajarda bızim J\a ı e ., ' "' b ' · h ) ct• ı d ( dir ede k 
1 2

9 M yış kararları çer· l\ 
1
urrit urkadaşuıın tuttuğu istikameti vatanımızın muhafazası uğrunda; knnı· e~ nı umııyun a ' ığcr e soras-

~Veai doe l eki, k bt~ tatbik lılIZı, bun· k begenmiyen Gogu bazı ted'3ir!er mızı, canımızı dabi evlat ve nyalimizi lkelr Mfustafu iPalş~ ) ya ı.otlmartk x. üzre ntkl 
ışına ÇJ an n pe 1 F d h lk .Bı·r la"boratu,raı·da yangın f d h e grıı çekm şt. ıçtrıde uU un UzsU ın Ş• 

lann he
111 

metın, hem ruhuna t•arşı go~-, ulıııı.Şh· Bu tedbir er ransa 11 8 cep· • • e ayn azırız. • ktll vaziyeti ııcıklı bir lisan ile iznb et• 
terurnı,, bir Ob Jat ıılık ''e Hatay içın hesi mutıterem zevatı tııraiından boş flJktı On kIŞl öldü 2 - Vahit beyın h ıneslnde lctlma mişti. 
• · t m tt bit olurı· ._. ' ede l k r d k 
iU ttrafın muvafakatiyle tes ~ gorOtdü. - (ı t dam! n h ıı:. ..... ı.1 Parıs 27 (A A) - Belediue labo· n, ve ınem e e m namusuna o U· AbdOlhıımit bu telgrafı aldığı zaman 
nınş ji • .

1 
. esasını ve m 1~ ıiro Huk me a a a o. "-~ • • J nııcnk kurarlıır ittihaz eden bir kaç ha· i 1 k d kl h 

re HU ve bu reJ mın k lıl· 1 ~ r ar bah~edı or1tu: ratuvarındu kazaen vuku bulduğu söy· . . çok mUtoes r o ara saray a ·~11rp 
hl yetini değiştirmeğe oıutuf olıtra :ıı dostLulUttııından t>ti k.5. b b. k Y t ıÜ lenen bir infilak neticesinde 10 kışi miyetsızln tedip olunmasını talep ederız. meclisinin derbııl toplanması için omlr 
'tn ış tek tarııflı blr adım, bir sulka .. r. H.l1'!."lrı da var.. Mev . ıca ı . aş u nr ölmnş ve yakında bulunan bütün evle· Bu k~rarı derhal bir mcızbnta ile vermişti. Bu telgrafl ın anlaşılıyor idi ki; 
Bunu tl.stel k b. de Milletler Ceoılyetuıın 1 sö~ ıeıutyorlıır ve iıklrlennı mUdufau rtn camları kırılmıştır Hadiseden çıkın tesblt etmış!er; Arap zade Ali efendinin artık Erzurum kalesi de hemen hemen 
bazı organ:arı ır kola laştıroıaga kalkışır· tç.in: .. Krttl Karol, ReisıcOmhur Löbrö~e yangın etfaiye turufından zorla sond~- riyaset ettiği bir heyetle, topcu kışla- muhasnra vaziyetine girmekte idi. 
~. o zaman muahe:elere riayet etıuek Orc•ga, Şotun.a, Mıçesko, do D~lbos a rülebllmlştlr. Bazı klmseier yangının sında bu~unan kumandan Muhbtr Paşaya To~>lanan hıırp meclisi, vaziyeti çok 
P?ensıpin<Jen acaba geriyfı ne kalır ? 

1 
.elgraflar çektıler "'. ~ıyorlar~ Ve yıne bu laboratuvardaki bir gazoıııetrenin pat- göndermışlerdl. tehltkelı görUyordu •. Muhtar Paşa, sık 

'S la C 
1 

t·n tanı şoınullU bterem zevat dı~orlar ki. laması He bazıları da aynı bine içerisinde Kumandan Muhtar Paşa, bu heyete sık telgraf maklnesı başına ça"'rılıyorı 
azı rınca em ye 1 ·aı HlU ı · d h·ıı sfya•eti başka t şekk- 1 d k bi k ·k ·ı 1 k flk · d 

6 

bt .. te ki . l e iken bu su • Bir dev etın ıı 1 ,.. • bulunan hava bombalarına dokunulma· e ur er e ere r ço ı ram ve ı • ne yapma rın e olduğuna dair iza· 
11ıertn~ dı yapı mak ozer ıroruzki, za. • " ııarict slyttsetl başkud ~· • sile husule a-eldlğlnl ileri ş1lrmektedlrler. Uf at göstermişti. Ötekilere de ı hat talep ediliyordu. 
Uıtnnı..u dQ~O'nmf!k oyle ~fr Bekleme f8"'~ıı l>uno iuınınıyonıı. Roµıa - Hidlae lı1tkluııda tahkık1tla ııri§ilmi~Ur. - Bu memlekQt, kaledir, Her tarı• (Arkqı vtr} 

u•, nrurı bir bare • • 1 llııQCe 16yleyıceklırüııl, bu kadar 

z 

e 
a 
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FUKARAYA BAKANLA lngilterede on bin 
hakim ölecek 

----------~----------------

Heryerde bir DoktO. 
Ancık bu ölüm nazari olaca~, sade:e t G ı · H k ·~~ t. ell 
hü~~~;1~.b!d~~~iı~::'.,~'~~~.!i:!~~.j 8 ip 8 l\.I ye IŞm 

::::;ıerının çok yaşadıkıarmın ııkrın- .. .. .• .. "Fukarayı seven dilenciye para verJllj 
İngilterede hakimler k1tydı hayat dusturunu ortaya koyan Dr. Ga!ip Hakkı J1 

şartile tayin edildikleri için, kendilerine çalışJuştı nasıl muvaffak olmuştu? 
bir yaş hııddi hıyin edilmiş değildir. ' • j 
Binaenaleyh İngiliz hakimi,eğer isterse, ~-azn n: S .\ İ T ~ 
ihtiyar yaşı~~a da mahkemedeki koltu- s __ inop saylavı doktor Galip Hakkı kurabilmek ve onu idame ettırnı" T t! f r i k a : 1 ·ı 

A E ,_ 2 Denizaltı 
Gemisini 

Nasıl Batırdım? .. 

ğunda ölehılır. Ustün her fani gibi öldü. Her ölüm elbette devletin, belediyenin ya.rcUJll'I. 
Lord Hilşam on bin ihtiyar İngiliz 1 bir acı yaratır. Ama bu acı nihayet ölünün rekti. Fakat Cümhuriyet devrıne~ 

h9.kiminin bir listesini çıkarmıştır ve , kendi ailesinin, akrabasının, dostlarının Topkapı fıkara perveri ne hü.k'-' 
yaşları ilerilemiş olan bu ttdamlıırın ar· j teşkil ettiği muhite münhasır kalır. Hal - n~. de belediyeden yardım görme~J 
tık istifa atınelerini istemektedir. Nazır buki Galip Hakkının ölümünün yarattığı muessese sadece doktor Galip ~ 
diyorki : acı bundan çok şümullü oldu. Onun acısı .şahsi ve ferdi mesaisile ırat tenıltl ... eı-

Torpitomuz ardında beyaz hu/utlu 
bir iz bırakarak denizaltı gemisine 

doğru hızla koşuyordu 

- Muhakeme esnasında koltuğunda sadece ailesinin, akrabasının ve dostları - bazan da Galip Hakkı kendi kaza.~· 
uyumağa meyyal ihtiyar hakimlerimiz nın değil, geniş bir muhitin, koca b:r İs - müesse3enin yardımlarına tahsis e .AJ' 
çoktur. Bunlarin arusında kulakları işit- tan bulun, Galip Hakkıyı tanıyan, ismini tir. 62 yaşında ölen doktor keneli ,.,,. ,; 
meyen ve gözleri görmeyenler de var· duyan herkesin kalbini sızlattı. yüreğini tarının başını sokabilecekleri iki g~~· 
dır. işte ben bu zev~ttttn artık yerlerini yaktı ve yalnız binlerce Topkapılı Galip :-rntlı br kulübe yapamamış, raJta.t f0~"1 
gençlere bırakmıılarını rica ediyorum. Hakkı için göz yası akıttı. ;eseye bir bina satın almış ve ~ 

Fttkat Nazırın ric ,ısı, şimdiye kadar * • * ~~bi olan bu binanın yerine mü,-~ 
beklodiği neticeyi vermiş değ'ildir. İhti- Doktor Galip Hakkı Üstünü bilen bi- 1imayesindeki çocuklar için m~~ 
yttr hl'ıkimler sandalyalarından bir tu.rlll lir, tanıyan tanırdı. O, o kadar müteyaz: yuva yapabilmek arzuslle 'hayata g6"" 
ayrılmak istememektedirler. Hatta bun- bir adamdı ki kendisini pek az tanıt - yummuştur. 

mıştı. Onu memleket daha ziyade ölü -
lıırdı:ın 86 yaşında olan ve 40 seneden- münden sonra tanıdı ve bu büyük gayb€ 

Elim adeta. ihtiyarımın haricinde ku- lenin yarım kalması bize olduğu kadar beri httkimlik yapma ta olan birisi, da- hayıflandı. 
manda çanına gitti. Tam yol... ve maki - onlara da şüphesiz büyük bir acı vere - ha y~z yı:ı~ına Ic_a~ar makamını birakma- Ben sanıyor m ki Doğu şehirlerimi· 
neye borudan seslendim: Tehlike var ... cektl. ı yaca.,,ını soylemıştır. Galip Hakkıyı ı nımazlardı ve istedim k' 

Bütün gayreti sarfedinlz... Sultanhisar Dakikalar gittikçe uzuyordu. Sabır -1 HAklmler lB.yenazil olduklan için, ğunun her kaıc1.basında, şehr!nde bir dok 
ileriye doğru fırladı. Dümeni iskele ala - sızlığımız ölçülemiyecek hale gelmişti. Bu hunları ktıdrodan çıkarmak ta müm:CUn 1 tor Galip Hakkı yetişsin. 
banda yaptım. Tehlkeyi mümkün olduğu sırada gemide yüeniden bir hareket lodu. ~l:mın:aktadır. Fakat.h~r müş~ili halletmek "Flkarayı seven dilenciye sadakr 
kadar hafif bir şekilde atlatmak istiyor - Askerlerim ayni heyecan ve z:ıferin ver _ ıçın bır çare bulunabıleceğıne göre, ge- vermez.• 
dum. Torpito kıç tarafımıza pervaneyi dlği ayni neşe ile kaçıyor diye bağırdılar. lecek yıl t11yi11 !erinde bu on bin hakimin 1 · Düsturunu koyan doktor Galip Hak -
veya dümeni bulursa tehlikeden ucu:- Kulesini su üzerine çıkarmış olan ismi, sanki hepsi de vefat etmişler gibi kı ferdi teşebbüsü ile Türkiyede ilk içti -
kurtulmuş olacaktık. Gemi süratini al - .ahtelbahir Teklrdağına doğru kaçıyor _ kasten unutuli:ıciıktır. • ı mal yardım müessesesini kuran adamdır 
mış ve dümen tesirini yapmıştı. Sultan Ju. Aramızda uzun ve kapatılması olduk- Onun mezhebince avuç açmaktan utan . 
hisar birdenbire dönjü ... Torpito da pel D •• Jk• m dil · d k k d" ja güç bir mesafe vardı. Bu mesafe çok _ Qft sene evve } ıyan encıye sa a a verme onu ı · 
yakınımıza gelmişti. Kıç tarar.ı nerem:~ · .uğu gözümü korkutuyordu. Sultanhisar lenmekte teşvik etmek, ona: 
den vuracak dlye bakıyordum. b S dil k fi b k k l .am yolla tahtelbahrin üzerine atılmıştı. • • t - en en, ey ne a , aç a 

Bir infila.k olmadı. Zaman geçti ve tor 1 }f cınaye d kt' D"l 1 ·1 k 3ir yandan da top ateşi yaptırıyordum. ınazsın, eme ır. ı ene ye verı ece pa 
Plto yanımızdan süzülerek geçip gltt: ra hayır mü '"esesin rll lid' Dil 
K t 1 t 

k İsabetler beyhude idi. Denizaltı ge _ e~~ e ve me ır. en 
ur u muş u · 1 · b 3 7 11. K · ı b ·· · el para kazanamayınca dilenmekten va 

Vaziyetimiz pem müsaitti. Düşmanı· .n sı ~ ' _m ım_etrelik topun darbelerin- lZl ll l n 11 afi UZ ~fl ne geçer, çalışır, cemiyet için fal deli bir un 
artık ellmizden kurtulmasına ihtmal yok .len hiç müteessır olmuyor gibi idi. As - k t" 1 b , k 1 d . .terler de mavzerle t l d a 1 8 ""'a ya a an 1 sur olur. Eğer hakikaten çalışamıyaca' 
tu. Bır numaralı torpitonun atılmasın . . a eş yapıyor ar ı. · · A • kadar düşkünse o zaman hayır müessese: 
emir verdim Torpito zabiti kumandam line bır neyıce alınmayordu. Eldeki top İstanbul, 28 [Hususı] - Koço ısmin- k d 1 b 1 b k · 1 t ·· f k k . - onu a rosuna a ır. es er, a ar ve ya 
tekrarladı. ıe u e uvvetile bu işi başaramıyaca -; de bır sıvacının bundan dort sene 1 

- Bir numaralı torplto ateş_. :ımız açıkça meydana çıkmıştı. Bütün a- evvel işlediği hir cinayet, küçük kızının şatır. 

*** .. 4 
Doktor Galip Hakkı nasıl çtl1""..ııd' 

3ir iki hatıra ile bunu çok beliğ bir r 
mlatmak mümkündür. ft' 

Soğuk, karlı bir gündü. Bir nafl1 fi 
ıibi fıkaraya dağıtılmak üzere şe'ııl" 
hlamur göndenn~ti ve Galip ~ · 
rkadaşları şeker çuvalları içinde ~,ull 

:ayorlardı. Biraz ısınmak için birer ~ 
;ay içilmesi de düşünüldü, çay plfll ... ; 
.•'akat şeker bulunamadı. BakkaldJ, 
~almamıştı. Bakkallar mı kapalı idi O-~ 
}eker bulmak kabil olamamıştı. va-;. 
nanavdan üzüm alıp çayları uzüJJıl1 

nemiz! teklif etti. .,1 
Hayretle yüzüne baktık, şeker çu 

:mm gösterdik. ;J 
' - Doktor yanında çuval çuval fi 
ar, dedik, .şeker yok olur mu? 

- Ama onlar bizim değil! f 
- Adam 3 tane şekerin ıuunı olılf • 
- Biz bu şekeri dağıttığımız adadı~ 

arın haline gelmedikçe onları ~ 
ıakkına malik değiliz. 

Fınyenin f:eslnl duydum. Tvrplto kc .eşlerimize ve yapılan isabetıere rağmen ihharı üzerine meyrtama çıkmıştır. Katil l Doktor Galip ;;;kkı Ustün Topkar 
vandan çıkmamıştı. Vaziyetimiz her ar wlesini ~eydanda seyretmesi bunun en yalrnlandı, Koç•ı, bundan dört sene ev- ı fıkaraperverinin müessisi idi. Bu cemiyet - Parasını verelim. .aert' 

Jarlz delllı idi. '! 
1 

K 1 b" . 1 . - O da olmaz, çünkü bunu gön-.. 
değişiyordu. Büyük bir fırsat kaçırmış ve urtu uşta ır g~ce evıne ge en bır 1908 t:ırlhlnde ve 20 para sermaye ile kur ıynen tevz!ini şart koydu. 
tık. Hi~detıe t:>rpito z:ı.bitine se3lendim: Elimde kalan tek torpitoyu atmağa hızı piç.ıkla ölı!ürmlış ve ce.;edini ku-

1 muşta. 0

Bu yirmi para sermayenin ilk o ~ Ve biz çaylarımızı şekersiz 1çti1'· 
_Ne oldu? :arar verdim. Bununla elde edilecek bir yaya atm:ştı· Polis ınukt..ılün ke.ııikle- para-sın1 kendisi, ikinci on p:ı.rasını d 
_ BJrut ateş almadı efendim... .sabetin denizaltı gemisini kımıldayamaz rini kuyudan çıkurrıııştır. l eczacı Onnik Efendi isminde o zaman sa * ** ~ 

>' h l ti ğl h ' k k td' ı Yine .bir kış günü idi. Fıkara.ya kötl'd-' Barut iştiali Funyeler bütün bahri ır a e ge rece mu aı< a ı. Elimizde olan ve fıkara parverın ilıllçarından mü 
·alan bu t"' tor tto t i i k 11 c ,evzı ediliyordu. Oturduğumuz odll .11. yelerden kaldırılmıştı. B zimkiler h!U b • .... < P yu gaye Y u an - E L E N C E him bir kısmını bedava yapan iyi kalpl dY 

eski ve köhne usulü muhafazada inat e .nak Uızımdı. Torpito zabitine: bir Ermeni vermişti. nangalın kömürü bitmişti. üşüyor Ol' 
I
. ki 

1 
t 

1
• t h 

1 1
. )oktor işin farkına vardı. Evinden ıtölll.11 

diyorlarjı. Kaçırılan bu muhakkak fırsa - numara ı orp "o a eşe azıro . 1 2 3 4 5 6 ,..., 8 9 10 şte tam 29 yıldır yaşayan ve çalışa! _,....,.. .etirtti ve mangalı doldurttu. O z_.-
karşısında büsbütün sinirlenm!ş bir hal - Kumandasını verdim. Derhal: bu müessese böyle 20 paralık bir sermay 

H 1 ı ı j 1 \ ~ 1 ıepimizden bir itiraz sesi yükseldi. 

~:~d~~- h~~!;:~~:~i::~~ :eeş~\t o~~~ta çı - ~aht~~~~~irC~~~~inıis~~~:~tini Er - 2 -- -- - ~ ~ fj1

1

- - . - !!: ~~~~11~ı~a~~tl~:dda~ m~~~~~:~a i~~:· - Canım doktor, dağıttığımız ıcôıJ)~ 
Muhtelif manevralar yapan ve tarr Jek körfezine doğru çevrm~ti. Münasip 3 - -· -- -- mı --1 - --~ başarmıştır. ~.üe~.s~seye verlmiştir. Bu müessese de~· 

Jir fırsat kolluyordum. - -- - - - - -' - - ·· Neler yapmıştır'>. ı ~omurü fıkaraya dağıtmak i,.1n çalışJ1 -" 
yol üzernide seyreden Sultanhisar et.rn · 4 ~ 1 ı Hl!! g " -"v 

At · l F t d 1 li!1 WB mı \füsssesenin ihtiyacını da bu ko .. nıU.ıv 
tında adet1 bir fırtına yaratıyordu. Kend - eş emrım e unye pa la ı. Tor - · - -,- im- - -- - ·- t!i Bunları teke·r teker yazmak, hatt tlf 
dalgamızla sallanıyorduk. Bu sallantı sı· ~ıi:l:~~-~ :~n~ö~~~~k b!~r c:ı~~::~a~~ie~~~~ : f --- 11 · -11- - -- - ~ hülıtsa etmek blle mümkün değlldir. Ş ~:~~ri:ö~t~~~n e~~e:~azr~ru~:~a~=~ ıı1J 
~~~:~amı~atlamayan torpitomuz denize Torpitomuz ardında beyaz köpüklü 7 -- - - --, ~~ı------ j ~~~9:~1~~m~:=s~=~~~~~ yaptığı hayırlı iş :ırk yarmak ta doğrusu manasız. 

Sebebini sonradan anladık. Ateş alar bir iz bırakarak denizaltı gemisine doğru s ~ - · - -ı- -~I- - - - Bu müessesenin kurulu olduğr Doktor güldü: ,., 
funye ağız otu barutunu tutu.şturamamı· ıızla kcşuyordu. ·· 9 - - -- - - -,-ıiij - - · sC;mtte bir çatının altında yoksul bir aile - Doğru, dedi. Biz de fukara. içli\ ~ , 
fakat kovan içinde yaptığı hava tazyikilr Blitiln gözler bu beyaz ve bizden dal-

10 
.Kı - ~ - ı; -ı-ı- ,-- -1 nln muztarip feryadı işidildiği zama: Iışıyoruz ve bu kömürü yakıp ısınmaı. v" 

Oa.yd' Tın kastanyolasını a.çmış ... Ve tor· ma uzaklaş:ın ize kalkıp kalmıştı. Onun - ·- doktor Galip Hakkının yardım eli 0 ka .ı~abilmek imka.nıpı bulmak haltlnn1~ 
pi toyu bu vaziyette kovanıfı içinde tuta . muvatıakiyeti saatıercıenberi süren ü -1 1\ ELİ :\1 E OY lJX U ·ı pıdan içeri uzanmış, o ailenin acısı din . Ancak şu nokta var: Bu kömürü gönaer' 
ınaksız bırakmış... züntümüzü, aylardanberi devam eden hın-! Solda~ sağa: dirilmiş, hastası tedavi edilmiş, ısınacağ ldam: 

Şlmdi tek bacaklı bir adama dön • cımızı tatmin edecekti. Mesa(e uzad1kça 1 - Içtiğimiz muzır bir ot, Uye, 2 - verllmiş, yiyeceği gönderilmiştir. - Kışın fukaraya. dağıtın! dlYt b~ 
tnüştük ... Sultanhlsarın ikl tane 37 mili _ sabırsızlığımız artıyordu. Torpido Erjeğe Düşman_ eline düşen, canın yongası, 3 -1 - Bir evin kenji günlük sılyile geçi . mektupta göndedri, mektupte "mUess' _, 
metrellk top ve iki de torpito vardı. Top- :loğru kaçan denizaltı gemisine gittikçe Muzır bır hayvan, ne bey, ne paşa, 4 - nen babası öıdil de çocukları ve karısı ha rnnin kışlık ihtiyacını da bu ıtömurdl" 
ıann karşıniızjaki düşmana teslrslzliğ: .iaha çok yaklaşıyordu... 1 Milli' Mücadelede göğsümüzü kabartan

1 
yatta yapayalnız kaldı mı, doktor Galir ıyırm,, <tiye bir cümle yoktu. Belki bUJ)~ 

bir çok isabetıere rağmen hfl.11 önümüz - Bir ara kule ile torpitonun izi adet1 bir muharebe yeri, 5 - Ceset, kibar, 6 - 1 Hakkının müessesesi onları sakafı altın:: !Önderen adam bizim bu kömürden Jt11lo!I 
de dOla§ıp durmasından anlaşılıyordu. Bu birbirine karıştı. Bütün kulaklar büyük Dokunmak, 7 - Gömlek, sulu Pilılv, 8 -· I almış, Çocukların yalnız maddi ihtiyaç - anmamıza razı degildir. o zamart oJ\ ~ 
itibarla en çok gilvendiğlmiz silıl.h torpi - bir patlayışa ve blitün gözler onunla be - Rakıya karıştırılan madde, <iemiryolu, larını değil, büyüyüp eli ekmek tutuncaya '.!:tediğini yapmamış oluruz. Beş kuruşl~ 
tolarımız idi. Onlardan bir tanesinin lböy- raber su üzerinde yükselen demir parça - 9 - Son, iki harf yanyana, 10 - Çıplak. kadar tahsillerini de deruhde etmiştir. kcmürün ne ehemmiyeti var, o da t>eJ\ 

le maksatsız bir şekilde ıiyana uğraması larına, insan uzuvlarına intlz:ır etti.. Bir Yukarıdan aşağıya: - Fıkara çocuğu kuş tüyünde yatmaz 
0

{€semden çıksın. 
bizi atıl denebilecek bir vaziyette bırak - kenarda müheyya btr hale getirilmiştı. ı _Sefalete dümüş, vUcudümüziln doğar doğmaz bir paçavraya sarılır, kend· Ve işte doktor Galip Hakkı böyle~~: 
mıştı. Ne yapacağımı düşünüyordum. Kar- (Arkası var) suyu, 2 _ rl3ir peygamber, €cne'::ıiler, 3 _I kenjine büyür, derlerdi. Doktor Galip 11.şır, kurduğu müeseseyt de böyle yıış&~ 
$ımdaki >geminin cesameti hakkında bir 1 Çıkışın tersi, ay, 4 - Koşu meydanı, kale, 1 Hakkı bu yavularının kendi kendine bü- dı. 

il 
. ~ı-

Şey düş· nemlyordum ... Su içinde sakla. - • 5 _ Arka değil, sUl!le, 6 - Kısa zaman-l yüdüğünü. degil •. öldüğünü görmüş~ bu ka- Doktor Galip Hakkı öldü. Artık dlı> 0 
nan gövdesini görmüyordum. Fakat a - Bir artist terzisıne uzağa işaret, 8 - kör,· bayındırlaştırmak, naatı değıştirmış, muhitinde dogan her ınez. Ama onun kurduğu mUe~ "''"' 
tışlarımızın teı:irsizl!ği onun büyUklUğU O]an bOfCUilU hfikfımete 9 - Çoğun tersinin tersi, açık değll, 10 - 1 çocuğu müessesede bakıma ta.bt tutmuş, müesseseyle beraber onun aziz hatır"' 
hakkında tana natamam bir fikir vere - Elemli, muhterem. Türkiyede ilk evvel sistemli çocuk bakı - t k kAlA ü kü dü · ··d k yaşama pe ı:ı ı:ı m m n r. r 
blllyordu. 0 eyece n·· k.. b') Ce • mını kurmuş, her doğan çocuğu 3 yaşına, Vatanın her köşesinde höyle blrt, 

Talitelbahir yine batmıştı. "!{,()ni~en Berlirıde bir çok fillmler çevirmiş Jil U 1 me Illll beş yaşına kadar behemehal haftada bir doktor Galip Hakkı yetiştirmek, her ~~ı 
icıklı bir intizar devresine girmiştk ..• l!ü- olan sinema artistlerinden madmıızel ha11edilmiş şekli muayeneye tibi tutmuştur. onun kurduğu müessesenin bir eşini ~.ı 
tün gözler yine dikkat kesilmişti.. Ant bir Steffi Bernar Alman hükQınetl tarafındıın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Kış mı var, damsız, pence!esiz bir mak kabildir. Bu hem lüzumlu. htnl Y• 

tecavüze Uğramak ihtimal olduğu gibi ~ bodrumjan bir titreme, bir inleme mi işi- "'""" 
hu'."ut harı·cı·ne çıkarılınışlır. L'akttt artis- ~ 1 ruridir B müesseseler "O~aldık,... Jl'l""' f-ırsa.tı elimizden kaçırmak imkfl.nı d:ı. da.- ~' ~· 1 _v _1 ı-z - E ı~ N A 1 B t!liyorı Galip Hakkı oraya kömür, şeker, . · u y 

5 
._.... ~1 

t. ı k t" t k d k • t ·s·ne de 1ekel•e sefalet azalacak, yoksuıtuk ıcatwp 
ima me~utdu. Bunları dü$tinerek y!ne ın mem e e 1 er e er en, erzı 1 2 _A _z _A M __ 1_E __ T Si_ - ~ _B ı'-T _z cay götürmüş, yüzlerce aileyi kışın titre- " 

b. k b"n mark tutan bere bırakmış . - yacak, refah devri başhyaca.ktır. 
sert n asabt tavırlar yaparak çarpışma. ı: ttÇ 1 3 L A 1 M E K A N ~ H A mekten kurtarmıştır. ~ 
68.huını karış karış dolaşıyordum. Saat ~I~an .. bQkumeti ~adının .malını 4 1 -~f ~ K m KlA'sı'A -5 - Kıtlık mı oldu, fıkara yiyecek mi 
10 u geçiyordu. Yarım saattenberi denız mUlkunu musadere ettlğı lçln, artıs_t ter· - - -- -. -ı-,- . ---- bulamadı. Doktor Galip Hakkı aç karnı ile M 1 d ö' l 1 n nıar 
kıtı ~misi hiç bir -eseri hayat ıgöstermi - zisine bıraktığı borca aldırış etmemış. 5 .Q.jlm.!:!_~ G -~A _!_...!!_, ~ kapı kapı dolaşmış, fıkara.ya yiyecek da. a aga l .en er, yara a l 
yordu. Bunun Uzerine terzi artistin senedi- 6 E M ~ N ~ _!_ ~I~ _!.ili ğıttnıştır. • , ,ueriO 

Tezatlı bir çok fikirler kafamda yer ni; Alman BankRsına, yani huktlmete 7 i\I E V ~ V fi D A 1 R l_~ Hüla.sa yardım mefhumu altında ne Valansısa, ~7 (A. A.) - A ölil 
h.lıy6rdu. Acaba kaçtı mı diyorum ... Eğer 1 stıtmıştır. Şlmdt hükumetin tahsil memu- slA. t( A M l'""ıf T mi y ~ s yapmak l{ı.zım ıgeldiyorsa doktor Galip 1 ~folaQ"aya glrdltti gOndenberl 

125 ııtat 
kaçsaydı ne yapardım. Kendimi ve asker- ru bu ı-enedln ya artişt veyahut babası 91- -ı- -ı-- -ı-· 1 T Hakkı onu yapmış ve yetiştirdiklerine <ie ve 208 yaralı tulanmuştur. Bu yara ili~ 
ıerıını ne suretle teseııı edeb!!irdlm. Oy!e tarahndan ödenmesini istemektedir. 

1 
~ i: "L !_ ~ ~ıE . ..! -· -· onu yapmalarını öğretmiştir. arasında limon gôlürmekte olan lng _., 

blr ruht 'halete dUfmUttUk ki. .. Ya o bizi,. bu dHvayı Paris Ticaret .Mahke·I ıo t 1 E i: O T E L .,. •.,. bandıralı ıremintn kaptanı da buhuıaı 
ra ~·onu mahvetmeUydUc ... Bu mt4eade• a.e1lbılltd•otkUr. . ' " ""'" ' - •u MM\a.t bUyqıc bir rard\m tetllUltı t•tJır . 



- ... 5 -
Bütün· bir millet -~===~========,=~~~ DO (j U = 29 lktncı Kanun 1938 ==-- Lupesku 

Meraklı bir ara!!!rm~ 
bir 

A .. ,. d hu··kiiındarlar Romanyadan hiç bir 
4' y ru pa a 1 ? yere gitmeyeceğini 1 

çocuk bekliyor 

ne para kazan!r ar. söylüyor 
Lı - d du·· nyalıkları vardır, besi ~::ı;:a L~;~~k~~~~~nn ::ki ~::~~; 
ı--ıep . . k Af. d rece e ırkından olduğullerl snrnlerek Rolllanya-

h 
Slnlil a l e d•• •• cesile ihtiyatlı dan çıkanlağı yazılmışdı. Hatta Madam 

Hollanda Prensesi Jülyana sarayının 
derin sessizliği içinde bugünlerde 
bir çocuk dünyaya getirecek 

eps• d lur olmaz UŞllfl LOpeskunun menfasına doğru hareket 
l ene o ki kt dırlar etmiş olduğu bile zannediliyordu. 

h k d 
k para sa ama a Halbuki « Deyli Harald » ın mahir 

Lahey civarındaki Sotdlk ~ııtosu 'günlerde protokol dniresl te..,bit etmlş
nun bahçesinde kol kola girmiş iki kadın tir. Buna göre çocuk ikiz olnrnk doğa
dolaşıyorctu.IBunlardnn bir tanesi Bollan- cnk olursa 250 para top atılmak suretl
da Kraliçesi Vllhelmln diğeri de kızı le ilan edilecektir. are et e ere . t .. 

3000 
muhabirlerinden lsterman Kral Karoldan 

Jülyana idi. -
1 

Kral Karolun senelik tahsısa 1 1 sonra' şimdiye kadar hiç bir gazeteci 
Au_ Yunan Veliahtmın evlenme 

1 
ı1ornednı fngiliz lirasıdır. Bizim paramılzKla talkri~n ile görOşmemfş olan Madam Lüpesku '"'llll d il kut u 6 • 

11 
lira tutar Kra aro rıva· .

1 
d b _ f Prenses Jülyana annesine ayni şey· 

a a bnynk merasim e bel be ve yanın m yon · 20000 tngill ı e e lr mulQkat yapmağu muva fak lerl tekrarlayordu : 
'' Bizans zamanındaki de e d yete nazaran bu paranın . . z olmuştur. 
"laa hemen hemen aynile yaJ~h~· ·~mlı iirasını, yani senede 140 bın TOrk lıra- Halen Roman~ada kendi malikane- - Çocuğumun bu sarayda doğma· 

Bir Fransız gazetesi bu ı '!dakl sını tasarruf etmekle imiş. Şimdiye kada~ nesinde bulunmakta olan Madam Lü· sınctan bilseniz nekadar mesudum. 
diitnnden mülhem olarak A:r~: tarz· 200,ooo tnglllz l!rahk ~ir s~rm~yesı pesku şunlıın söylemiştir: Eski bir Hollanda adeti hanedana men-
baıı hnknmdarların husust yaş !ııyı ay· olmuşmuş, yani yın~ takrıben bır mılyon - On dört Cseneden beri hiç bir ga· sup çocukların Sotdik şatosundn doğma· 
lannı tetkik etmişUr. Biz bu Y üç yoz bin liralık bır servet.... zetecilc görüşmemişdim. Zaten gazete- um!:-dir. Bu sebeple prenses Jlllyanasını 
nen alıyoruz: d 

1 
r servetlerini· ••• ellere, söyleyecek neyim varki? Gerek da şimdilik bu şatoya yerleşmiştir. 

• Eskiden hQkOın ::ı:rlardı. Fakat Sırbıstnn Kralı mnteveffa Aleksandr kendi hakkımda, gerek ailem hakkında Annesi ve ailesile beraber bütnn bir mil· 
kendi hazinelerinde 5 t ndaş gibi, ban· h b bilen bir insandı Tahta o kadnr yanlış şayıalar çıkarıyorhukl, .. let doğucak yent çocuğu bekleyor. Preıı-
~Dldl onlar da birer va o~lar şirketlerin da esa ını Kral Karoldan ~k farklı Bir fakat benim yahudl olduğumu ses JOlyananın izdivacı bütnn Holladadn 

hi
alarla mua~e~e yapı1ar. Oyle ya, on· çıkt~ğdıizaFmakn t 

0 
da tasarruf ve iş saye· ileri snrüyorlar. Halbuki annem hın ti· bnynk bir alllka ile kurşılanmış ve kendi-

sse senetlerını alıyor 1 değıl · 8 a d B b h d' idi f k t h ti 
1 

• klaştırmalı? Bunun 8 • • tini arttırdı bugün oğlu yan ır. 8 am ya u 1 , 8 a ıns • sine izdivaç hediyesi olarak sarayın bir 
arı halktan nlçın uza d 'ld' sınde sene • . yanlığı kabul etmişti 

be b p slerin hepsi zengin eğ• ır. Piyere günde 1000 İngiliz liralık bır R d 11 · b' it l'r kısmında yeni daireler tnşa ettirilmişti. 
ra er ren k ·ya Daha k d' K 1 Al k andr o nanya ttn ı ç ır yere g me5 e 

Zengin olanlar e serı_ .... ki ervet isabet etme te ır. ra e 1 _ niyetim yoktur Bunu böylece neşredebi- Bu husus için mimarlar emir almış 

Ştmdide:ı iki tane beşik hnzırlan

mıstır. Bunun bir tanesi Luhey artistleri 
tarafından yeni yapılmıştır diğeri ise 
Prenses JOliyana ııın kUçUkken yattı~ı· 

beşiktir. 

Briç Kralı 
Bu oyunu bütün 
dünyaya yayıp 

zengin olan adam 

Karıkoca şinıdi ayrıldılar, 
fakat aralarındaki şirket 

devaın edecek 

Fierbcst hareket edede!', ı~t.dıklerı kın~~ otomobtle meraklı idi ve dOnya hnl um· llr::ılntz. Şah t , ~ebeplerden dolayı sey- ve inşaata derhal başlamışlardı. Bu ye· 
ile evlenirler, tac ve tttbtlarını t~~l e:. '. darlannın içinde en fazla otomobll sa~l · yahata çıksam bile yine buraya gelece- ni ktsımda hiç bir şey ihmal edilmemiş
yebllirler. Aşk ve ihtirasa kenpre:~1:; bi o bulunuyordu. Tam 25 tane Limuzı~ ğlın. Romnnyavı k~t'i surette terkede· tir Yatak odalarında sesli sinema salo-ı 
kaptır.rlor, hu\bu ki ~:~a~~z haysiyetiui otomobili vardı. ~ııtledilıneden efvkv\ ccğim hnkkındakt şayialar yalandır. mı ve knçnk çocuklara mahsus oyuu 
ekseriya hanedanın, şe f 

1 
h zırhlı bir otomobıl yaptırmış, a a salonları bile vardır 

vikaye için, yine filttn veya l a a:k ı:~: tçlne hiç binmeden, tnlisizllğe uğramıştı. Bir idam ınahkümu Bu esnada Br~ksel hava istasyo- Okuyucularımızın birinden bir mek -
dan sup kimselerle e \ enm tup aldık Diyor ki· 

a men . l yunan Veliahtınııı *** akrabasına zivaf t .. d' nunda büyUk bir balon hazırlanmakta- .. ' · buriyetind:dır e~uııan holkı torafindoıı Bulgorlstan Kralı Boris diğerlerine ' e Ver l dır. Bu balon meşhur bir Hollandalı tay· 1!'11 ~r!çe meraklıyım, bu oyunun 
dURUnll se, . F d S . t h tsatı 12000 Nevyorktan bildirildiğine ıgöre Arizo- 1 . 1 1 k B muc o an Culbetson'nun karısı ııe 
fevkalade beğenılmlştir. _Prenses. re e· nnıaran fakirdir. enevı a s . na hükQmetl dahJllnde bir idam mahkü- yarec nın emr ne veri ece tir. u tayyn· ayrıldığını gazetelerde okudum. Öyle 
r1k butün Yunan ıniUetimn kalbıni çek· lngiliz lirasıdır. Bizim paramızla 80 bın mu, son arzu olarak, ailesi ve dostları ile reel BrOkselde Prens Jüly~nanun doğn· zannediyorum ki madam Culbertson aynı 
meııe muvaffak olmuştur. lira kador bir şey tutmaktadır. ltalya blrllkte bir veda ziyafetinde bulunmak ıs- cak çocuğunu beklemektedır. Çocuk do zamnda Bay Culbertson'nun da ııeriki idi. 

Kralının kızını aldıl'rı zaman da Prenses "' d k t · b' f • B ~ *** . ırler? Der- 5 tem~tır. 6ar oğmaı ·end sıne ır telgri\ verı· riçe meraklı olduğum lçin bunların ha-
Krallur acaba zengııı mid drahoma olarak bir şey getirmemişti. HilkQmet mahktlmun arzusunu kabul lecek oda çocuğun ismini balon Ozerine yatma da merak sardım . 

bal ıu cev1&1.nbıkviefiredl!:~cede dQuyalıkları Bir rivayete nazaran Kral, kendi etmiş, o da :bunun üzerine hapishane yazarak havulanacak ve Hollanda Uze· Beni tenvir etmenizi rica ederim ... 
HepAsln k nt beddil olması memleketinde siynset yllzündeıı servet dah.Blnde bir ziyafet tertip ederek, on rinde uçacnktır. Bu se~rahat ertesi gOnü Karllmizln bu dileğini yerine ge -

vardır. &nn ço m e ' kaıanan, diplomatları ile bile raknbet b ki i 1 f d t i tinnek için hayll uğraştık Eld ttiği 
d k 

attk fıkırlerın, yer yer ilerleyip eş ş Y so rasına nıvet e :m ştir. Ziya- yine üzerine vellahtın ismi yazılmış bir · e e miz 
emo r " . . edecek halde değildir. Arnavutluk Kralı ret roUtün ıgece idam sabahına ka.:iar de- k .1 k . lı " malümatı aşağıya sıralıyoruz 

g
erilemesi yUzundeıı, Krallar da ıbtıyutlı Z d f k' dir Onun senelik tahsisatı tuyyare ile te rar edı ece "e Ulun * • • . . M ı n l ogo a u ır • vam etmiştir. Mahkum bu ziyafette ana-

ve tedbırlı olmuşlardır. ese a ~panya 
4000 

lnailiz lirasıdır Yani tahminen kr 1 1 d memleket bu suretle yavrunun doğuşun· Culbertson'un hayatı hakikaten tct -
kik cdilmeğe değer ~lr mevzudur. Bugün 
Amerika.da Ford kadar rne~hur bir şahsi -
yettir. Nerell olduğunu kimse bllmlyor. 
Fakat Amerikalılar, onun için Amerika -
lıdır demekten zevk alırlar. 

tac ve tahtını terkederek memleketin· b' . p:ı.amızla 26 bi~ lira kadar bir stmın, kkaedrısmııın, haallabiasının, ğmcş n n, osk-t dan lıaberdar olacaktır. 
l{ 1 A

lf b - kendi ızım unun er ür ne rn en, es 
den çıkan ra ons ugun ~ şey tutmaktadır. mesut zamanlardan bahSetmlş ve son Şimdi bütun Hollandu genç anne· 
varldutile yaşaya• bir adamdır. Nev- Bununla beraber Kral Zogonun, iş- derece ne.şeli davranmıştır. nin üzerine titremektedir. Bulunduğu 
yorkta apartmanlarının olduğu söylendi· lerden kttzandığı paralarla, Bulgar Kra· Sabahleyin ortalık ağarmağa baş - Sarayı eskisi gibi tek Jandarma değil 
ği gibi, Krallığı zamanınd~ 

1
blr pe~ol 

1 
dan daha fuzla dünyalığı olduğu !arken, bir gardiyan hükmün infazı za - tam yetmiş beş kişi muhafaza etmekte· 

işine de paı·u ko~~uş u unuyo_r. u. '~•le ımektedir. · manının ıgeldlğini bildirmiş, bunun üze - dlr. Sari bir hastalık endişesile buraya 
Hatta hatırltırdadır kı, o _zamanın d~kta· s ~ ı _ 

1 
Hnkn d rlne mahk1lm kadehini son defa kaldıra- herkesin girmesi yasak edilmiştir. Ga· 

tor Prlmo Dörlvera ıle on üçuncU -~un?•unııı en_d.zensg n lik t bmsl ant rak şunları söylemiştir: "Ben :hayatımda zetecller gazete foturafcıları bile bu ya-
l s na bu petrol Sekı:ııncı Ed\'ard ' 1• ene a sa ı d ... t ım tı ' " Alfonsunu ara ının açı ma ı . . . b ı d B . 'bu ka ar rnes u 

0 amış m... saktan istisna edilmemişlerdir. 
. 

1 
l 410,000 lngıllz hrasını u uyor u. un Annesi hapishane müdüründen bir 

ışı sebc:p o muşu. d'h' k d dan başka da Cornoratlle dukalığının hatıra olmak üzere ziyafet sofr~nın Gllrültüden rtthatsız olan Prensese 

1
, , Kr"lı Knrol, sev ı6ı a ın . d d l kt d h ti k t · t k i · S tdlk S ,oman)•· " p i "tt'h' varidutını alıyor u. Bu uka' a ma en, resminin aldırılmasını istemiş ve mUsaa- ra a ı emın e me gn o ara-

" d t t t nı terkedOP ar se gı 151 • k bn nk bl - k 1 k yuznn en a ı ı . Uf k b'r gayri menkul varıdatı ço Y r ade edilerek sofradakilerin resmi alın - yı etrafında 3a 1 oıneire utrunda lir 
zaman hayli sıkıntı çektı. ~it ıımıı· yekun teşkil ediyordu. mıştır. duire tefrik edilmiştir. Bu ınıntakadun 
evde fnklrııııe oturuyor, lnks ) P Bugün 85,000 lngiliı lirası tahsisatı Mahktlm bundan sonra davetlUerlle sivil tayyarelerin geçmesi menedilmiş ve 
yordu. . b olan yani bizim paramızla senede 500000 ayn ayrı vedalaşmış ve ondan sonra idam otomobil kullananlardan o civardan ge-

:Fakııt teKrur tahtına çıkınca u r yı ferah ferah sarfcdebilecek bir hücresine girmiştir. Kendisi çalmak çerken sOkOtu boıruaınaları reca edilnıi~-
sefer 

0 
aQnlerini unutmadı ve para ırkai d' kasdlle cinayet işlemekten mahkQm edll- tir 

' o fa r ır. • tasarruf etmeğe başladı. mlştı ve bu işten de cebine em sent para •h • } k girnJştl. Bu oıUddet zarfında Amsterdnmda 

Gençıı•k ve } tıyar } Fr"'" .. ıZ kadın artisti sara Bernar en bü- doğacak yavrunun cinsiyeti mevzuunda _... bahsiler devam etmektedir. Bunlar pnhi· 

d 
"' • ı yük rollerini 50 sinden sonra ibda etti. tahtta adeta geniş bir kumar mahiyetini 

G le k yaşta egı Viktor Hugo'nun sevgili.si JUlyet Dure iktisap etmiştir. Buton bunlardmı Hol· en ç ) ' 77 ya.şındayken Hugo'ya yazdığı blr mek - laudahların doğacak yavrunun erkek ol· 

ht d 
tupta "gelecek sene bu tarihlerde nerede masını tercih ettikleri anlaşılıyor. 

b t Ve ru a ır bulunacağımı bilmiyorum. Fakat bugUn Sotdik den kırk kilometre kadar 

aş a bütün hayatımın kıymetini sana lkl ke ... 
lime ııe yazmakla bahtiyarım: "Sen! sev_ uzakta bir şatocia lkttmet eden eski Al. 

Karısne kendisi fevkalA.de mes'ut 
illr çift teşkil ediyorlıırdı. Bu saadetlerini 
ortak oımağa teşmil etmişlerdi. 

Briç oyunu evvelce de vardı. Fakat 
bu kan koca <>yunu bir sanat haline ge -
tlnnenın sırrını öğrenmişlerdir. Bundan 
da çok istifade ettiler. Dcğlştlrlp ileri 
UrdUkleri oyun rağbet gördUkçe kendi -

lerlne müracaat edenlerin ve bu oyunun 
esrarını öğrenmek istıyenlerln de sayısı 

artıyordu. Culbertson gazetelerde maka -
leler ayazmağa kansı da saatte 40 dolar 
hususı dersler vermeğe ibaşlamı.ştı. 

Ve işte bugUnkü kazandıkları serve -
tın mebdei de bu olmuştur 

1930 yılında bunlara şö.ıret temin e -
dcrek istifade yolunu düşünen bir neşriyat 
acentesi Culbertsonlar ile bir anlaşma 
yaptı ve derhal de neşriyata geçti. Her 
gün yüzlerce gazetenin lbirincı snhtrele -
rinde briçin nasıl oynandığını tarlf edl -
yor, ibriç 11A.hı denllen Culbertson ile ka
rısının ılrnsusı hayatı, tetkik olunuyor, 
kullandıkları sigaradan bahsediliyor ve 
onun is.mine yakalıklar ortaya çıkarılı -. . tan şey ihtiyarlığı kabul etmiş mlyorum.,, ınunya imparatoru da doğumu te:;ide 

İnsanları ıhtıyarlatt ha;eket ve faaliyetlerini BUtün bu misaller eençliğin tbir yaşa hazırlanınakladır. Bır çok dostları şuto-

1 
d Haya a t~bl olmadıtını bütün kuvvetlerlle bize ya davet etmiş ve Prenses için Almanya- yordu. 

0 ması })'. . 'btiyar}amasına imkan yoktur gösteriyorlar. İnsanları ihtıyarlaştıran en dan guyet mutena hediyeler getirmiştir. O sırada Culbertson'a rakip olmak 
kaybetıneyenlerın 1 sonra çalıştınlması muvafık gö _ çok ihtiyarlığı kabul etmeleridir. Haya - Bununla beraber manevi kıymeti istıyen Sıdney s. lenz ismlnde ıblr adamı 

.. eli ve gençler ik- şından 
1 

r 
50 

senelerin{ ne ne tında hareketim ve faaliyetini kay;,etml- pek ziyade olan bir çok hediyeler yine ortaya çıkardılnr ve Culbertson ile arala -
Gençlere yer ver m.. .. DÜN ruımeyen ınsan a isadl bir t k yen kimselerin ihtyarlamasına imkrın halk tarafından verilmiştir. Geçen sabah rında dehşetli bir mUnnkaşn başladı. NI -

tidar ınevkil~e gelmelidir. AKTIR - Joduracaklnr. Bu acaba ik~ i? a ım yoktur. hayet Culbertson adamcağızı mahv ve 
YAYI~ GENÇLER KURTARAC ml;. buhranlar tevlit etmlyece m Doksan sene yaşamış olan Klcmanso memleket Cenubundan gelen bir amele perişan ederek dün~·a şampiyonu oldu. 
~ibi fikirler bUtUıı dQnya 0m\aşa BUtün bu fikirler karşı1sın~a k~utal - her zaman sporla meşgul oluyor, ata bini- Pren es JOlyana ya uğur getirtmeşi için 1932 de brl.; bllgislnl, satılık bir meta 
leketlerinde sOylenir ve Dl nağu e vassıt bir tanesi vardır. ı ~ rço d dl~e er yor, eskirim yapıyor, avcılık ediyordu. bir leylek hediye etmi;.tir. Prenses bu he· haline koyGu, ve karısne 'beraber bir şlr • 
eı:uur. DUn,,anın bugıin hasta oldU . vö .JençUğjn yaşanan sene eır nl oa eB e faik -1 Fransız edibi lögune 86 yaşında öl - diycden pek ziyade mütehas:;is olmuştur. ket teşkil etti. 
o " ıduırı1 göz - ım"dıg·ını söy er er. u r ·· s ·· to H lla d .. bı' k l k h l' d B i k te ü t dl t k l öıı. nu idare edenlerin ihtıyar o e- bir Uıkadar o .. tarihi hA.dl.seler de müştü. oıumünden bir gün evvel bir es - u n o n u r u a a ın e u ş r e m racaa e p e a ı • .. 
nun~ alınırsa hatta. bu fikirler insana kuvvetelndiren bir çok 

1 
hatta. büyük kirim musabakası yapmıştı. şu günlerde atılacak topların sayısını renenlerden senevt 30 bin dolar temin edl· 

Parça muırtylm blle gelir. Bununla bera n: vardır. ıı.stıdatıar, de:~:· değildir. Hislerin ihtiyarı amasına da 1mkln hekleyor. Yavru erkek olursa 101 kız yordu. KA.rı görünce işi azıttılar, iki tane 
ber dUnyanın ,gi~ine hükllledenıere b _ aşklar yalnız gençler yoktur. İnsan isterse içinde hlSlerlni dal- olursa51 para top atılmak suretile hadi· briç mecmuası neşrine başladıalr. bunun 
karsak bunların ekseriyetle genç olduk Mozart gibi birçok dehalar şaheser - ma bir bahar çiçeği !kadar taze Cbulundu - se memlekete ilan edilecektir hasıla.tı da fevkalA.de 90ktu. Bu seter blr 
larını da görürüz. l l otuz yaşlarından evvel vermişler - rablllr. Şu ufak hikAye buna ne güzel bir Bu esnada bir .noktanın' unutuldu· de briç kulübü tesis ~derek oynayanlar • 

ında- ler n i ok kimseler de olgunuk, misaldir . dan para. aımağa ba'1adılar. 
Japon imparatoru ancak 36 yaş _ dir. Fakat b rç _ arında en bUyük e _ · ğunun farkına vanlmıştır. Prensesın ço- ld t ordu 0 .,,,"U dır B l ü ı,.eopold 35, Mı tA ihtiyarlık çagl Meşhur doktorlardan biri bir Da - cukları ikiz olursa ? Bu hususun mem- Rağbet gide g e ar ıy . J -· 

· e Clka kralı üçüne a hat ~ 
11 

i"lerdir. rUlAA Y1 1 d 0 d 80 i 1 k ö""renınek ıstlyenlerle ba.şa çıkılamıyor -aır ı.~. l7 yugoslavY inl yarata'b m ._ ""eze gez yor u. ra a n n ço - lekele ne suretle ilan edllece1'rinl şu son a 
k -cuı blrlncl Faruk • od 

27 
ya- scrler cak seksen dokuZ ya - tan aşmış ihtiyar iblr kadına tesadüf etti 5 du. Nihayet karısile dUşUndü, taşındı ve 

raı ıs A 
1 

atoru Ba oy Mikel anj an Elli · ktebl te ı ıne karar verdi Dip ııın • nnam mpar 
41 

yaşın - ini sona erdirmişti. ya - O zaman tayyare ve tayyarecUlğin ilk de- bir briç me s s · -
cıa:ı8f1rlar Bunların yanınd~detA bUyük şında faallY~ediçUerin kUlsesini yapıyor- vlrlerlnde idi. Doktor kadına: ıoma ıar dağıtıyor ve meşhur oyuncUlar 
bt ngııtz kralı altıncı JorJ şında iken e adil ,meşhur tablosu- - Tayyareye binmek ister mislnlı? Macar Hariciye Nazırının da yetşmesine hizmet ediyordu. 

r atabey gibidir. alt _ dU. son muhak~:ıman 65 ıni geçiyordu. diye sordu. Kadın tereddütsUz: Culibertson geçen seneler zarfında ae· 
Yenı inkişaf eden blrÇOk uımıer artık nu hazırladığı 84 yaşında olarak son - Bir defa kabil olsa, bu uğUrda bü - Polanya seyahati nevt yarım ınııyon dolar k~r temin ede ... 

ntııınctan, hatto. ellisinden sonra Jir Fransız edibi Volte~asının temsillnden bit' tün servetimi vermekten çekinmem, diye blllyordu, yalnız geçen sene işler kesat 
ça,lıtınamaııdır fikrini kuvvetlen u : yazdığı m~ur racu tür Meşhur Kleman· cevap verdi. Budapeşte 27 (A. A,) - Macar Ha· gitti ve kln 180 bin dolara kadar düştü. 
~1ktecurıer. Diğer taraftan ınsan öm: da ıtaÇ 

1
un sonra öl~ ı!au~etlnl ve ıtudretlnl Gtnollk )'lft& dettı. baft& ve ruhta • aricl ye l'Jaıın 5 Şubatta Polonıyaya rele· Şimdi blrblrlerlnden ayrıldılar, a~ 

• Un aıllınkün olduğu k&d~r uzatıl~nün so en büyük ıaıyaa aoııra .oıtennttl. "'"'"' 4ıf. au~ "'"' .... oıa&ııarıaı """' • ""Ur· wı ... ~ar. ıau.t brl9 - • 
~ ~lltllnU!ıııekledll"· :ınsaıı 6 
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K 1 R K ÇEŞME SOKA GI · N o: 9 
ERZURUM 

dvel, 
• ilA r ve ı, 

Makbuz, Bilet, Fa ura, Yaldızlı davetiyeler 

ı 

~pı-ı~ıı ı 
~lıı rı; !il 

Fi atı 5 lmnıştur . 

• Diğer Vilayetlerden gönderilecek her türlü siparişler memnuniyetle kabul ve suratla ikmal edilir. 

\ ~.......... . -•• ••••••••• • • 

• • • 
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• • 
• • 
• • • 
• • • 
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='ilci farı 
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B .. tü 

~- ' 
~- h r 
= 
·--
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ızı k bul eder, 
1 

ğuya an ıtır 
bir 

= D ., ·ıı · ·ı ·ı · · l buıDt tu''n ~~~~···~,,··~ .............. , ........ ·~~~!\\ ogu ı erı ı e ı gısı o an 
.f Kumbara istikbal binasının ">!· Trabzon-İran Transit yo'.u ikinci ~müesseselerin gazetemiz vasıta· 
-\~ t 1 d· ..... d. ~!· Başmüdürlü[ünden: § sile kendiler 'ni bu genis bölgeye 
.(< eme f reg 1 1 r ~:• 7 • 2, - 938 Pazartesi gOnü sarıl -- · , • • 
1 \\. onb?şte J~rzuruınun Mumcu mahallesin- - f anlfmalaYl menf Qaf lerznzn 
..,; Da ~ I' ' ©! ©} ~ o (f 1 de rrımsıt yolu başmOdürlllk dttlrcsinde ,--
·~~ 1 ) ~ ~ ;.9:• toşek~oı eden artırma ve eksiltme ko- ::: il ica ıdzr 
~~ : 1 misyonunda. Transit yolu üzerinde ve - • 
\ ~i• Aras nehri Uzerhıdeki ahşap köprü -- • 

.{ı Kunıbaralarından birine sahip olanlar hiç bir ~. enknzının C5oo) Hru muhamruen bedelle • ! açık artlırmttsı ynpıhıcaktır. • 
(\ zaman darlık çekmezler :• Bu babdnki şartnı'ıme ve mukave-

<< Da ~ I' ~ 5' rn"\ ÜA' ~ ~ ~· :~;~~~ep;~!~~:uir~ansit yolu başınüdU-
~~ 1 ) (9-l U U ~ (9-l O } Muvakknt teminatı (37-5) liradır. ;== 
t. ı:. leteklil.!rin teminatlarını yatırdıkla· 
~ l rına duir banka veya nıttl sandıklnrın -: 

~ Kumbara sahiplerine her sene ınuhtelif ~} dun aıııcakıan maktuzlarıa rnuııyyeı~ ~~ 
.;; para ınükafatı dacrıtmaktadir \• gtın ve sa~tta mezkor komisyona mu- = 
'\\.. 0 • .J 'l racautıarı ılan olüııur. (No 83) 
~~~..-:-~~ "-~~~~::-.... , ... -=.':: ... ~ .... ,,·=.;:....,...;.~ 4 - 3 == ~-.;..······................................................................................ ~ 

mm. ••m~m"\l l{ars Defterdarlığından: :=: 

Doğrudan doğruya 

ğunun işgali ttltında bulunan 572·10 nu 

Türk Hava Kuru tn u j man~e-; ~~sn~~naJ: ~~~;~~si~:ı~s~~~~~~ ~ııı:ıııııınııııııımıııııı .. ~Em!ıı:mn;aııııııııımıııııııııımııı~ıııııımııiıııııııııııınııııııııı:ıııııııııııııııiımm ıııııııııııı:ııııımıı: 

B U 
.. y u· . K p. y maralı binanın mülkiyeti kapalı zarf usu 

Tile 18-l-U38 tarihinden 3 ·2 938 tarihine 
kndar onlıeş gün müddetle satışa çıka Kars_ Hayvan Borsası Satış Cedoeli 

24 ÜNCÜ TERTtP BAŞLA1\1IŞTIR 

Dördfmdi licşlde ·ı ı Şubat 1 U38 dedir 

Büyük ikramiye: 50,000 Liradır. 

(20.000 ve t0.000) liralık iki adet mOkLtfat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya iştirak 
ediniz. 

rılacaktır. 

2 - Bu binanın muhammen kıymet1 

on sekiz L>in liradır. · 
3 -Tablilerin, mulrnmmen bedelin 

11 yüzde yedi bııçuğu nisbetindeki teminat Çeşit Snyı 
~ mektubile teklif mektubunu, ihale günü ôknı 279 

1 olan 3-2·938 tarihinde sant 14 den bir fnek 64 

1 
sa.at evveline kadar maliyede mUteşekki ı Koşu ökOzQ 77 
nııllt. emlAk satış komisyonu riyıısetine Boğa 2 

A(Jırlığı 

104147 

15481 
1'iCOO 

540 
. tevdı etmeler! ıamııdır. No. ( 86 ) 

4 - 2 Dana 2i 3845 
ôkeç ·a sso 

Erzurum Ticaret ve Senayi Odası Tokıu 2 so 
Ba~kanlığından : Marya t58 19so 

[Bu nyın üçüncü hartası] 

En n§tığr En yukarı 

Kr. s. Kr. s. 
7 82 15 00 

6 78 10 00 
... 
1 50 13 40 

11 53 12 14 
6 00 10 00 

11 84 18 75 
10 87 00 00 
11 00 15 o::ı 

Orta 
K. S· 
11 ıo 
8 2' 

10 14 
00 oO ss 

oO 
8 

00 

o::ı 
12 

oO 
96 

Odamızın dördüncü sınırında ve 11 Keçi 12 535 
sicil numarasında kayi.Ii GUrcükapısm- Yapagı 15 Bardan 1500 lıe iS*"i"""frt"l:r"t""lTt"'~••~::::tmıı:-•---••_._--,lJ ~ ~~~ 

7 50 

50 00 
10 90 
50 00 

Oo 
00 

oO 
oO 

--------------------------Verir 
Kumbarası olan hiç bir 

zaman darlık yüzü .. . gormez 

ZİRAAT BANKASI 
Kumbaralarından bir tane ahnız 
Çocuıunuza hediye edeceğiniz bir kumbara ile onu hem tasarrufa 

alıştırmış, hem de istikbalini şimdidan düsünmesine 
yardım. etmiş olursunuz ,, _____________________________________ , 

1 

da .hırdavat ticııretile meşgul Salih zade Tere yağı 2 T 4'0 
Sulın Zeki (Ağu) ııın ver<lilli istidada . . ' 

44 00 44 OD 00 
Oo 
00 

O) 

oO 
oO terki ticaret ettiğini bildirmekle iUln olu-, Erınnıış yağ 83 T. 510 

nur. (No. 96) salamurayağsız 10 T. 150 

59 00 62 50 
5 00 5 00 

oO 

DOGU 
Abone tarifesi 

Seneliği : 12 Ura 
Alh aylığı : 7 ,, 
UÇ aylığı : 4 ,, 
Bir aylığı : 1,50 ,, 

ECNEBİ MEMLEKETLER İÇİN 
Seneliği : 24 
Altı aylığı : 14 

Lira 

• 
iLAN T ARifESİ 

8 ncl sayıfada santimi 25 Kuruş 
7 • • • 50 • 
6 il • • 75 • 
5 • • ,, 100 • 
4 • • ,, 150 • 
3 ,, • • 200 • 
2 • • .. 250 • 
1 • • • 400 ,, 
1Uın verecek kimseler DOGU Gaze

t~s~ İdare MOdUrlllğOne müracaat etme- j 
lıdırlcr. Devamlı ilAnlar için hususi 
tarıfe tatbik edilir. 

Kırmızılı ilAnlarda tarife bir misli 
fazlasile alınır. 

Adres değiştirmek 25 kuı uşluk o c
rete tabidir. 

Sahip ve Başmuharriri: 
CİHAD BABAN 

Umum neşriyatı- idare ecten Yazı Işleıi 
Müdürü: BAHADIR DtiLGER 
Basıldıtı yer: DOCU BuımevJ 

Tilki 60 adet 40 00 00 7NJ 00 00 

~--------------------~~--------~-----,..,., 

İLK ÇİNKOGRAFANE 
Matbaamız yeni bir çinkoğrafane tesis etmek 

üzere bulunuor. Bundan sonra her türlü kılişe· 
lerinizi, mektup ve fatura başhklarınızı, çinko 
veya kauçuk üzerine ınilhürlerini bize sipariş 
edebilirsh1iz. 

Artık Istanbula sipariş 
vermeğe ihtiyaç yoktur 

Mecmua, Kitap, Broşür, Memento ve saire için 
yaptırmak ihtiyacında bulunduğunuz kılişeleri si
zi her suretle memnun edecek bir- şekilde. -inıAl 
edebiliriz. - · , :· 


