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Basılmayan yazılar geri verilmez 

Daha Çabuk, Daha Geniş Terakki 
G
-- 'Doğuda idare amirleri 1 Eski Mısır Başvekili ı 17 Şubatta 
h
.azetenln b.. .. .. k··ıı 1 .. 1 Nahas Pş.Meclisten ne olacak? 
ızmeti utun muş u er e muca- tardedildi • 

dele halinde çalışıyorlar Kahirede nümayişler ve 1 Fon Ribentrop manalı D otu bugun çok kıstı bir zamandnn-
<le berı ne.şrlynt hayatına atıldığı hal-

polisle çarpışmalar bazı sözler söyledi 
. eue t t· ceıer Utulur, ve gözle görilnür ne ı -

!stihsa1 etmiştir. 
ı~ırı P!vveIA okumak merakında olanlar 
itnır havadislerimiz! gllnU gününe vermek 

lnını elde ettik. 
b karııertmız unutmamışlarsa, ıstan -
b Ulu llt Ust eden oıo'bl\s davasını, Deniz
i.allık kelimesinden çıkan münakaşayı, ıs-

ll0u1 gtızetelerl gelmeden çok evvel oku
ltıat hnkAnına mnUk olmuşlardır. 

Romnnyadakl kabine tebeddülü gibi 
ltıUhırn siyası hi'ıdlseıerle Musollninin 
liltıere mUstemleke vermesi meselelerin -
<le de ceclkm"':ilğlmiz gfbl memleketi ~n
tenıe boğan "Hisar ractası .. nı da günun-
c!(' haber vermiş bulunduk. 

h ık At t" k' d b el l devaın ediyor Doğu a ı a ur e can an . ag ı Kahire, 4 [A. A.] - Parlamanto• 

Olarak, Yu•• rüdükleri yolda mutlak bir daki Vaft partisi azaları dün kendi ara-
larında uzun süren bir görüşmeden son· 

L' h J f k V kl ra mebusan meclisi salonuna glrmişler-reT a Ve Saaae e a UŞQCQ QTlnl dir. Mecliste tatil emirnamesi okunmuş-
•• k/ b" "k b • • • • d d • [ tur. Nahas Puşu bir kaç defn söz almak gorme e UYU lr SeVlnÇ lÇln e lr er istemişse de Ahmnt Mahir Paşa hepsin· 

de de söznnn kesmiştir. Celse çak gü
rnltolll olmuş ve celse bitmek tızere 
iken Reis Ahmed Mahir Paşa tarafından 
doktor Hnmit Mahmut ve Nahas Paşa 
mecltsten tardedilmişlerdlr. Yann da ba· 
zı azalar hakkında tnrd kararları alına
caktır. 

Gazetemiz zabıta \'tık'alarını da giı
nu gUntıne yazmaktadır. Halk nrasındn 
bu ~azılardan dolayı bir nli'ık:ınm uyandı- ı 
kını kulağımıza kadar gelen bazı sözler- 1 

Son günlerde Polislerle numayişçl· 

ter arasında şiddetli çarpışmalar olmuş
tur. Bu meyanda 45 kişinin yarnlundığt 
bildirilmektedir. Veft partisi yeni hüku- Almnnynmn en nafiz politika 
mele hncüm etmektedir. Yeni kabine adamlarmdarı Forı Ribentrop 

den anladık. 
Diyorlarmış ki: Aman elini kaldırıp nazaretlerde ve vilayetlerde tasfiyelere Paris 4 [Radyo] - ôvr gazetesi Al-

başlamıştır. Yalnız Dahiliye nazaretln- manyanm eski Londra sefiri Fon Ribeıı
den 19 bUyük memur azledilmiştir. trop un mUhim beyanatını neşretmekte

kimseye bir şeyler yapayım. bir vak'a çı
kartayım deme. zira gazete sütunlarına 
•"'Çer rezil ollırsun ! Gebze Halkevi binası 

dün sabah yandı 

dir. Fon Rlbentrop Avrupanın bugün
kü vaziyeti hakkında döşündoklerini söy
ledikten sonra demiştirkl: 

" "azetecllliln çok basit olan bu 
•"' halk l\1.erinde yaptığı şu 
~ tesiri, bu kadar barız bir 

-.~·~ygöröl\ktcn sonra insan gay -
yaı1 Htlhaı- <ln>•uyor. DUnya • 

1 tanbul 4 [ Hususi J - Gebzede 
sabahleyin çıkan bir yangında Halkevi 

- 1 i Şu buttan evv<'l crnllt-c~ c 
mnhnl )'Ol~tur. Hoıunnynııın da uu
lllwmoıılzm mlsukına lştiraldni 

temine çnlı~nU\k lılzınıdır. matbuatın kıymeti aru·k hiç bir 
binası tttmamen yanmıştır. Yangının na· 
sıl ç1ktığ1 tahkik edilmektedir. 

~reue ınkAr edilemez. Bir memlekette 
bir auetenin çıkması demek. cereyan e
cten ve edecek olan hldLselerln 1uıuan ve 
etJtan umumıyenin önüne serilmesi de -
rnttur. HUkumet te başarıcı faaliyetinde ı 
1 •attan bu yardımı istemektedir. ''Hep 
~~r. ve el blrllğile!. .. Celi'ıl Bayarın 
bu fikirle hareket ettiğini ıstanbul gaze
tecııerıne, gnzeteclHk hakkında vermiş 
<ildutu teyanattnn nnlndık. Devlet me- 1 
lcanı2ması ancak k\tvvetli coordlnatıon 
nıeYcut olursa iyi çalışır. Millet ve hl\kü
rnet arasmcln coordinatıonu temin ede -

BiR ANKF.T AÇTIK -
Erzurumlular· 

Belediyeden 
ne istiyorlar? 

tel: .olan da gazetedir. 1 

1 
Dotu'nun her gl\n .biraz daha scvll

mttnı ve her gUn ümit ettiğimizden ~azla 
tutundutunu görmek bize bu fiklrlen il -
llalll ettı ve fU birkaç sntır arasında, 30 
llinttık kısa bir ha}· tın muhasebesini 

Bayan Fatma Mengenecioğlu diyor ki: 

~lll>IJla.k IStedlk. 

Efk.ü.rı umumiyenln dileğini hükQme
te bildirmek ve yine hUkumeUn nkirleri
nı halka ııetmek vazifesini uzernc nımış 
~1-n laıeteet, vazifesini lı\yıkile y~pabtl· üraııcii Umum1 mı'1fettiş Tnh f 11 lher'in O"ıetemiıe im:alllrile hediye 
~k lçin bUyük zahmet ve fedaki'ırlıklara ettikleri resimleri 

ltat.ıanma\( b ı tlndedir onun, durdu~ mec ur ye iy~nin tak- İ tanbul 4 [Hususi muhtt•Jirlınizden) -1 bağlı olarak, yürüdl\kleri yoldu ınutluk 
<l1rlerı u acıları efki\rı umu~ zete okıın- Üçl\n~l\ Uınumi ml\fetiş Tııhsln Uzer hir 1 bir refah ve saadete kavuştuklarını ve 
Gutu ~~~lbeU, unuttur~\ie :öği\s gerer. mlldclel şehrimizde ~ul.nrnk Ozre Trnb· knvuşııcaklarını görmekle pek büyük bir 

detçe her mü~ zondan buraya gelmıştır · sevinç içindedirler. 
lA Dotu. gUnden gUnc etrafındaki n • Tahsin Uzer kendisini karşılayan ıra-~ Çenberlnin arttığını görmekle şevk . be anatla bulunarak şunları 1938 de Doğunun daha çftbuk ve 
cıu)!nakta ve 

0 
satırları yazar mu- zetecılere. Y vasi terakki ve inkişafını görec~ğiz. Şi-

mess nun şu · ··vJemiştır • d f D h 1 1 . d"d ili de işte bu haz ue bugün karllerıne so. ı>oıi hın çok memnun olarak ge· men i er oğunun çe res n şım ı en 
hitap etmektedir. llyo~m. Bo~1~n mıntakada tam ve şuur-1 değistlrmiştir. Harap Erzurm yep yeni 

Birçok ve aitten mahrum olan Do • 
1 

b. sükOnet içinde kalkınmn vo ileri· bir şehre benzemek yolundadır. idare 
~llulara razetemız yalnız yUrUyen. Uer- ı ı" ır hareket ve fsaliyeti vardır. Doğu amirlerimiz adeta birblrlerile müı•adele 
' 1Yen dünya vukuatını bildirse dııh\ bUyUk 1

01~~ bl\yükler bOyüğll Atatllrke cnndan ha.inde çalışmaktadırlar. 
~ ~~Uş mUıızevl yaşayan bir muhiti ~ıa~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~ 

dl\ftyaya raJ>tetmiş demektir Kaldı kl B 1 k n 1 rd k ş 50 ~· odUnY& ortasınt1a kendi ~ziyetım.~zi a a a a 1 n 
Ortaya kaymağa çalıştığı gtbı, her gun 

~.enı Yen1 beliren ve ııerliy~n mahalll ih· d •• t h • ' ıY~la.rı da hUk~et merkezine bllcllr - erece mu ıc 
llıetı ktnctıne vazıte edlnml.Ştir. oazete- Y • 
nın 'Ouncıan daha ıbUyUk bir vazifesi var
dır. Halk tlltA.JeUerlni çabucak duyura· 
caıc bir vasıta <>lmuştur. 

Hararet derecesi sıfırdan aşağı 
32 ye düştü, 15 kişi öldü Oaı.etecı halkın dlle~nl blllr, \stetın 

tau,ık bblUyetlnln ne olduğUnU takdir 
~er Ye 4k'kAJetıerı onn gijre haklı iseler 
hl&Y..dan& Ctkaı Gazete bu itibarla, halk lstanbnl, 4 [ Hususi ] - . Bntnn B.ıl-1 ikisi kadın, biri çocuk olmak nzre aıl' 
ile .znıenıur arasındak1 ra'bıtaıarın da bl~ kanlarda kışın son derece şıddetli hnk- kişi donmuştur. Romanyad.a da dokuz 
halık hWtdınetıne yakışacak tarzda inld üm sOrdügO gelen haberlerden ~nlaşıl- kişinin donmuş olduğu blldırllmektedlr. 
~fllla. hizmet eder, ve Amme ~lerinin aktadır. Kış, bilhassa Bulgarıstanda Tuna nehri buz tutmuştur. Nehrin 
~UAfıaıam yUrllyUp yurumecllğinl müra- :n derece dehşetll bir hal almıştır. sürüklediği iri buz parçaları yOzUnden 
l1 be ederek, yUksek makamıann dik.kat Bulgarlstanda hararet dereceşt sıfırdan nehir kapanmış ve mnnakulit durmuş· 
'-:)arını celbedebllir. it _ aşağı S2 ye düımnştnr. Birçok seneler- tur. Buzlann üzerinden nehrin bir sahi-

ttı~ Dotu lşte bu vaııreslne dotru ~dan denberl bu derece şiddeti sotuaa tesadüf lfnden diğer ıablllne geçmek mOmknn 
bu ttdır. Halk ta htttomet te, D<>ğ\1 jedtımemiftir. olmakta<Jır. 

"llttyı beklemekt.eclir. . k dlf AD e..\B • .\ .. · Sof ya ve Fllibe el varında ıotu tan ( Alttu•ffl 6 ltlold-A) 

Okka kiloya tebeddül edeli haylı zan1an oldu, 
fakat fiyatlarda hiç bir düşüklük görülmedi, 
bilakis yükseldi. Bu işi de gözöniine almalı! 

FIKRA: - ---

Bir tanıdığım var 
Bir tanıdığım var, yaşı kırka yaklaş

mış, saçların.1 ak düşmüştür. Çoluk ço -

cuk sahibidir. Bir iş tutmağı, bir baltaya 
sap oJmaiı düşünmeı. AllküllihaJ geçin
menin yolunu bulmuştur. 

Geçimini daha ziyade kolaylaştırmak 
il'ln ba~ka türlü bir gayret sarfetmeie lü
zum görmez. işi giicü IU ebelliidir, IAf 
götürüp IU getirmektir. 

Kuyruğunu sallayarak efendisine 
yaranmağa çalışan bir fino köpefi gibi 
yerini sağlamJamanın ve süzde kalp ka
za ı ımamn yolunu bunda bulmuştur 

Herkese dost görı.inür, kimsenni dos
tu değlldri. Her yüze güler. Yalandır. 

Neş'e ruhun aydınlığına ve gıiler yüı 
nt'.ş'enin varhğına delll olduğuna göre o 
tanıdığımın gülüşü de sahted!r, çünkü 
neş'elenmesine lmkln tasa \·vur edilemez, 
çünkü karanlıkla aydmhtın bir arada bu· 
lunması muhaldir. 

Belki sizin de b6yle bir tanıdıpnıs 

\•ardır. Onun karşısında hislerinizi tahlil 
edin. Bir lğTenme, belki bir tiksin • 
me bulacaksınız. Fakat emin olun o tanı· 
dığuuıın bu tiksinmeye hak edecek deleri 
de yoktur. 

Böyle birisine raatlarsanız, omusu -
nuza düşen bir insanlık "aslfesi nrdır. 

Onu yapmaktan çekinmeyin. Bu vazife 
tanıdıtınııın hakiki mahiyetini ıe.hlr d· 
mektlr. 

Ve belki bu satırlann muharriri de 
bqb böyle bir tnwalak ftllteil J&pnlÜ 

tlıllr. llalaldat DOl.olla 

Bnynrı 'Pntma Me11rıe11ecio(ilu 

Bir köşede içi ağzına kadar dolmuş 

soba gUrUldüyor. Ben önUmdekl masanın 
üzerinde not kQğıtıarımı karıştmyordum 

ve karşımda Bayan Fatma Mengeneeloğlu 
ince sigarasını nefes nefes çekiyor. Odada 
birkaç koltuk ve tam karşımda cevizden 
bir konsol var. Bakışlarımı 'blr türlU onun 
oymalı çekmelerinden ayıramıyorum. Bl.r 
ara gözlerimi muhatabıma ~virdim. Kır 
saçlarının çevreli iki yUzUnde daimi te -
bessumü ve içinde mütevazin bir zekanın 
izleri sezilen dü.şünoelt göılerlle o da ba
na ba'lcıormUf .. Hemen sordum: 

• 

- Belediye işlen ..• 

Bana sualimi bltirmete lmkt.n ver • 
meden cevap verdi: 

( Atti4rlfc 1 lnel ..,ıflıdl) 
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Doğudan Haberler 
SIHHİ MUSAI-IABE 

·GECiMSiZ LER 
Tecrübeli 
muallimlerle genç 
muallimler 
Okutma tarzını bir arada i 
konuşmak I 
faydalı oluyor 
ilk mekteplerdeki tc•drlsntın alıe:nkli 1 

bir tarzda ~ereyanı ve muayyen bir sOr· i 
atte ve lıoraberlikle tedviri için geçen 1 
~ne lılHUn sımf ü*retmenlori 
hartatla bir defa toplanıyorlnrch. Bu 1 

s~ne de aynı toplııntılara her çnrşanba 
gllnü ö~leden sonraları devam e<lilmek
tc<lir. Bir nra\'tı toplnnan s:m '.ıt muallim
ı~ri dcr~lerfruıe kar~ılaşclıkları , müşkü
latı ve ınü')külatı yPnmek için bulunacak 
çareleri rrıünakaşa etmekte, \"e bu gele· 
cek hatta f çinde yııparaklım dP.r..;ler ha
kında karar almaktadırlttr. Bunun neti· 
ces1 olarak şehrimizdeki blltün ilk mek· 
teplerde aynı sınıflarda talebeler ayııı 
dersi görmektedirler. Bu suretle tedrisat 
muavvPn se\'iyeslni nıuhafuza etmekte 
ve tecrubeli muallimlerle genç muallim· 
IAr arasında bir ne\'i tecrl\he ve bilgi 
nlışverlşi yapılmıtktatır. 

On yedi köy Vilayete 
hağJanınak isteyor 
Hımsın Taş kesen nahiyesine tabi 

köylerden 17 dane:ııi Vilayet merkezine 
baglanıı.alarını temin etmek için m.uraca
atta bulunmuşlardır. Bunlar mevsım do
la}ısile senenin bir çok aylarında tabi 
oldukları idare merkerile alakalannın ke-
sildi~i iddiasındadırlar. Bu müracaatların 
tetkikine başlanacaktır. 

Poı.Js V.\1\.\1..\HJ 

Umumhanede sarhoşlar 
Yukarı Hasmı Bnsrı mahallesinden 

bakkal i\tahmutla arkndaşları Mehdi 
efendi mahallesinden .Mehmet ve Halis 
adlsnndo Uç kişi sarhoş olarak umum· 
huneye gitmişler, Ve oradıı umumi kn· 
dmlıt.rdttrı Pekari vumruklıı döğnıeğe 
başlamışlardır. Bu • suada bekciler 
yet~şnıiş ve kadını kuıtarmak istemişler
ı1e de üç sarhoş ttrkadaş bekclye de te· 
cavOz etmişler ve yakalanmışlardır. Suç 
tutar cürmü meşhut mahkemesine tevdi 
edllmlşlerdir. 

_ı _D_A_V_ E_ T __ L_ E_ R _ I 
'J'. S. K. Erzurum Mluesl ııo/pybo/. 

puskül bol ajanlığw.1 : 
AJanlığımızn nld sporlann lik he

yetleri kurulaca~ındun bölgeye müsec· 
cel kulUplerln selahiyetl birer deleğeslni 
6-1-938 Per.,embe günU akşamı aat 17 
de bölge merkezine göndermelerini reca 
.ederıın. 

T. S. K. Drwrunı böl(/esi Aıırı//k. 
atıcılık :ıJımbı]mdarı ı 

...--------------------------· 
Haklı değil miyiz? 

Yine sokak köpekleri 
Oerek helPdfye anketimize veri· 

len cevaplardan gerek matbaamıza 

mektupla ve şah:-ıen yapılım ınura
cmıthudan anladığımıza göre, he
men lıütnn şl•hlr lıalkl sokak ku· 
peklerinden blzıırdır. 

Mahalle aralarında kafih·ler ha
linde dolaşan ~ehrin bu nahoş mi
sııflrlerlnln sokaklur<lun ayaklttnnı 

ke"'ınok için katı hir karar vermek 
ve bu karım ısrarla takip etmek 
zamanı artık gelmiştir. Şehirde do· 
taşanları köpeklerin hücumu tehdi
dincten kurtarmak belediyenin oldu
ğu kadar beiki diğer teşekküllerinde 
vazifesidir. Bu mesele Uzerinde du
nıln•ttk icap ede!'. 

Belediyenin şimdiye kadar bu 
mevzuda tedbirler aldığını inkar et
miyoruz. Fakat bunları daha ziya
deleştirmelidir. Köpekler zehir ye· 
mi yor, Zabıtai belediye memurlarını 
Onltormalarından tanıyor ve niha· 
ttkın akın kö~ !erden şehre hücum 
ediyorlar diye imha işini yarım bı

rakmak doğru olmaz. Bu vaztyette 
bilakis daha büyOk bir gayret gös· 
termek lüzumludur. Köpekler zehir 
yemiyorlarsa öldnrme vasıtasını de
ğiştirmelidir, Zabıtai belediye me· 
nıurlarını üniformalarından tanıyor· 

larsa imha işinde sivil memurlar 
kullanmalıdır ve köylerden hicret 
ediyorlarsa her gelenin öldUrUlme· 
sine itina etmelidir. Tabiatın acı ve 
en amansız kuvvetlerini alt eden in
sanlar şehre gelen bir kaç yöpekle 
baş edemez olurlar mı? 

Bunu düşünmek bile garip olur. 
Ttthınln fJttiğlınize göre bu davarın 
şlındiy~ kadar başarılmamış olması 
ona icap eden ehemmiyetin veril· 
memesindendir. Yoksa Erzurum so
kı.ıklarında bir tek köpe~e tesadüf 
etmek mümkUn olamazdı. 

Her ı;uhada bUyUk bir g~yretle 
çalışan ve her başardığı işte bütün 
halkın takdirini celbeden Erzurum 
belediyesinden bu ufak işi de başar
mak için lüzumlu dikkat ve ehem· 
mlyetle ele almu~ııu istemekte hak· 
lı değil mi~iz? 

Ekınek ve Et narhı 
Belediyenin Ekmek ve Et nırhları şu 

surutle de~ştirilmiştir. 
EKMEK : Üçüncü 7,5 , ikinci 9,5 , 

Birinci 11,5 
ET : Sı~ır ve Keçi 20, Koyun 25.. 

Şehir nihayet 
mnntazam 
cereyana kavuştu 

Bir aydan beri karanlıkta 
kalan sokaklar 
nihayet aydınlandı 

. \) 

Tabii insanlarla deliler arasındaki saha 
yaşayan yarım akıllı bir zümre d. 
vardır ki bunlar da geçimsizlerd-

Ynznu: J>ı•. CEVAT ZEKii ~ 

Ynrıın akıllıların çeşit çeşit olduğu- hl\kimleri lttlhamlan bitmek, tilki" 
1 ııu evvelki ynzıhırımızda söylemiş- bilmez : « Htlkimler rüşvet aldl 
lum. Bunların lıir ~·okları vnrdırki kav- \'llknt muhasım taraf ile uyuştıı·' 

Belediye elektirik fabrikasına ye· ' ı'tat·ı ve gPçimsiz olurlar. Bugünkl\ y.l· iddiaları her yerdd serdederler. 
niclen konulan makinanın lılHlln hazır· zımızda lıu geçimsizlerden bahsedece(!;iın. sındakine hiç bir zaman hak '/ 
lıkları bitmiş ve şehirc dun akşamdan Geçimsi:tler kavgadan zevk ıılırlnr. 1 cekleri için muhakemenin tabii 
itibaren munt~zam ceryan \'erilmeye baş Hayatları Hlzuın lu lüzum ıız <laima ınll-ı n1 biı tür lll normal bulamazlar._ 
lanmıştır. yenı cereyan 110. voltlu~tur ve cadele içinde geçer, en ııfak şeylerden Bu kabil bir geçimsiz birgüll 
ancak sa~tları ~lanlara v~rılecektır.Lam- kavga vesilesi çıkarırlar. Kavgasız, 14n- bulda Beşiktaş vapur iskelesinde'~ 
ba adedıne gore elektrık cereyanı ver· rnltosüz gt>çen zamun onlar için bir ka- alıyordu. « ÜskUdara. bir bflel 
mek u~u~u kaldı~ımıştır .. Kuvvet itibarile yıpfr. Bunlar rak!pler;nin zııif noktalarım diye biletciye parayı uzattı. Bileıc:I 
bu ~·em ıslah edılen fabr~ka şehri ol~uk pek iyi bilirler, nıkiplcriniıı Iıu zayıf « Birinci mi? ikinci mi?,. Diye sor*' 
ça tatmin edeceksede yıne arzu edılen noktalarını biiyülterek \'e nrzu ettikleri nun üzerine bizim geçimsiz: tt SeO 
netice ahnanılyucaktır. . . , şekle sokar~k hncu~ ~derle~. H~fı~aları buradan ikinci mevki bilet aldı~ 
. .f>ununla beraber ş~.hıre yenı ~e- çok kuvvetlı olduğu ıçırı rakıplerının za- zaman gördUnkU soruyorsun be ))P' 

rılmış olan cereyan btıyuk bir boşluğu yıf noktalarını hiı; ıınuln!azlar. icabında diye zavallı biletci ile mtınakıı.şl 1',; 
dolduracaktır. Aylar~lanberl kapkaranlık bir kavga mevzuu olarnk heyecıınlı tıe- nazuaya başladı. Etrafın modab,. 
olan şehlrln caddelerı kısmen olsun ll)"' yel'anlı ortaya atarlar. Pok dilşllk şey- rnUnazna gUç bela durdurulabildl:.~ııı 
dınlığa kavuşmuş olacaktır. leri anırlar kll~·nk kusurları hUylHiirler G · . • • bllO". 

' • • F : eçımsız vapura bınmışti, 
Amiyane tabırıle kılıkırk yararlar. h.endı mUnasebetsiz suali hasebile ban• ilk mekteplerde üzerlerine vazife olmayım işlere ınlld~- ret etti diye bir haylı sövUp gaydl· 
hale ederler. Ba~ka_la:1'1?111 yaptığı ve lııç ziın geçimsizin bıı vak'asını, ar•dl' 

fakir ta le beye !Jır ~ııretle. kendılermı ahı karlar .:tme_ye~ zun senelerin geçmesine rağmerı 
ı;;lerı tenkıt ederler. u.;ulsuz gurdUkler zamda el'ım saklarım. Bu vak'a 

Yardım ve ~e.ndilerini alal<ttdar etmeyen bu ış· sizliğe ne gUzel bir misal teşkil , 
ler ıçın \'l\k~ek ınakmnlara ınUral'aat y .1 1 d.k k f ~i 

• b k 1 <I • • • • aş ı er e ı ce ço de a gey 
Heyet du .. n İsmetpaşa ederlerlve ul nlı.? um arı ıtuııku.tlız ~ç le- hali de geçiyor. Munis bir vazıyet 

derler, l\zuın u uzuınsuz en ı erı ıa- F k t b 1 d .
1 

ıedi1'0I 

ilkokulunu ziyaret etti sekbile al rka<laşlarile her zaman kavgalar h:I ~e b:: ı.ı~·~7ıy~r. y~!tt~ ~azan~ 
çı ·urır ur. b"l r B ·· 1 k fbtlf 

Vali Haşım işcanının riyasetinde ilk Hncuma geçtikleri zaman hep kon- ı o. oy e a~gaya amade 
mektepleri dolaşan ve fakır çocukların di tttralıııı düşl\nUrler. Muhakemeleri e- tesa~tıf nadir bır hı.ıl_ değild~r. tı 
ihtiyaçlarını karşılayan onlara derhtll sac;en bir taratlıdır. yalnız kendini dl\- çok ıyl. h.atırlarım. Boyle geçıms. 
ç11re bulmak ve ilk mektebe binalarının sllnür. Hayat lıukkı yalnız kencllnindlr. yarın bırıne hür.~eten otu~~ası 
hemen telafi edilebilecek eksiklerini ta· Başkasının hakkı yoktur· Baslt dl\şünUş· ~a~dalya gösterılıyordu. Bızım 
mamlamakla oğnışan hey'et dUn de me- leri hep keneli menfeatlarını teminden ıhtıyar t( ~t~rmasam ne lazı,.. 
saisine devam etmiştir. ibaret knhr. Sözleri çok mühahığalıdır, D_iye kendısıne sanlya gösh. 

·· 1 · . . hır hörmet (..Serini kavga mevzu Dun oğleden evvel smetpaşa ılk ufacık bır şevı bUvlUerek söylerler, u- . 
1 1

. 
k l 1 ·1 · · o d f k · · . 1 ( R ne getırnı ş ır. o u una g dı mıştır. ra a a ır ve yar- facık şeylerden mlHeessır o urlar. ıı- . . . . 

dana mOhtaç 16 çocuğa elbise, 5 çocuğa tubetten nem kapar ) tabiri bunlar için- B~ geçımsızler daımı mUn 
önliık, 33 çocuğa ·ayrtkkabı, 40 çocuga dir. Çok tıassas olular, mağrur olurlar. ha_ ebıle zabıt~yı ve mahkemeleri 
çttınaşır ve 48 çocuğa mektep levaz>mı Kendilerine lazım gelen hurmette kusur ctaıreleri çok ışgal ederler .. 
temin ve tevzi edılmiştir. Aynı hey' edildiğini zannederler. Kendi şahısla
et yarı öğleden evvel Tatbikat ilk oku· rı, şahıslarının menfcatı her şeyin Ostün-
lunu ziyaret edecektir. dedir. Bunun tatminile uğraşırlar. Kendi 

· · Ô . . kusurlarını hiç gormezler veya pek lıa· 
Lıse Resını ğretmenlığı fif görürler. Fakat başkalarına gelince 

OKl;'\TCt;LARBllZ YAZ~ 
Sinema meraklısı 
bir okuyucumuzuu 
arzusu 

Harbiye Mektebi mezunlarından Mah- mes'ele değişir. Onlıırm yuııtığı en ufak 
mut Ülkümen 60 lira ücretle Erzurum Li- bir kusur büyük bir günah olur. Bunun 
sesine Resim ve 32 lira ücretle yazı yar la ınllcadelen1n artık millt bir borç tıali · 
dımcı,çı Ô~etmenliğine tayin edilmiştir. ne geldiğini iddia cclcrleı·. Bir okuyucumuz yazıyor. 
ıü"~c(;J\ llAHEH.LEH Şnhıslunna ~·ok kıymet verdikleri « Erzurumdıı sinemanın boyO~ 

• - için herkes ondanJarın hukukun, men· yaç olduğ'u muhakkaktır. Şehtlll 
* Sıhhi vaziyetinden dolayı Erzurum faatlerine tecavüze ediyor diye daimi id· tek sineması bu ihtiyacı elinden 

1
, 

Nafia fen memurlarından Cemil Fırata dialarda bulunurlar. Her vesile ile lllzu- kadar gidermeğe çalışıyor. Fakat 11 

Seksen beş gün llıca Nahiyesi tahrirat mumlan fazla tuharrUşlyet ve hassasi· zıkki, biz Erzurumlular hep köbP 
katibi Tahsin Gemalmaza bir ay mezu- yet göstermeleri ve a~·ni zamanda da bayatlaşmış filimlerl seyretmeğ'e fJI~ 
niyet verilmiştir. f natci olmaları hasebile hemen daima bulunuvoruz. Bunun belki ticari bif' 

Ajanlıtımııa ait sporların Jik hcyeU 
kurnlacağından bölgeye nıUseccei Ku· 
lüplerltt ~elat.ı~·etll b l'r e r delege. ini 
7-1·938 Cuma günU akşamı saat 17 de 
bolae nıcrkeılne gelmelerJnl reca edtrlın 

* Oltu kaınsı kayın'lkamı Feyzi mücaclele~·e atılırlar. Kavgaların biri bit· sebepl~ri vardır. Fakat ben öyle 
Bu gece nöbetçi eczane Hamurcı o g 1 u v i l a y e t nezdin· se, digeri çıktırı hergl\n kttvga ile ge· nüyorumki, fililimler gUzelleşfr86' 
"İstanbul,, eczanesidir. deki işlerini takip etmek üzre merkeze çecektir. Hayatlarının mühim lıir kısmı bet de o nlsbette artar • lyi bi~ 

••••••••••••••• ielecektir. mahkemelerde geçer. Açtığı <luvalnrın se~·retmeği Ye bu vesile ile gü ? ' 

Edebi Tefrika No: 29 
oHI'ıt blrd~nhlt•e yüıü dl\teldl. Elini alnından ğeçlrerek 

derin bit rıef e:1 aldı : 
- ıı1akat tlyntll )'ok. ÇÜhkii stıe biraz da hak veriyorum. 

ötletinizin bir kısmı doğru .. Şinıdlye kadar hiç bir kadınla 
bu kader oçık Ve gUıel konuşmamı~tım. Yalnız şunu söyle· 
ttttik lsterinı ki sizinle öbürleri gibi değil •.• 

Acı acı gUldum. 
- thattmıyor suhuı1 dedi~ peki, peki1 bunu da söylemek

tett Yat a-eçiyontını Yalnız beraber çalışmamızı, belki biraz 
bit şe); öğreneceğhıizl teklif etmemi, bnıı istitadelerlm için 
tutak gibi kulland·ğımı söylemekle beni fena kırdınız. Bunu 

ddaderim. O karlar alçak bir insan değillm- Böyle bir şey 
ıklıına gelınenıifti. İyi bir ressam olacağ'ınııdan dUnkü kadal' 
bugiin ôe eminim. Size yardım etmek istemem de bu yOı· 
dendir, 

Sustu. Aya~a kaldı, resiat ~övalelerine 1 nıa anın üıerinde 
tlsjılmış dutun boyalara, fırçalara fillln dalğın bir bakış fır· 
lattı, kafasından çok başka ı,eyler geçtiği belll idi. Sonra ba· 
hıJ dönerek: • Bunlar böyle kalsın e dedfı HOseyln aka gelir, 
keldirir. Siz de kolkın haydi gidelim. 

Keskirl keskin konuşuyordu. Sesinde gizlemi)'e Çalıştığı 

bir Ubl'me iatdı. Kalktım 1 şapkı.ımı gi~·dim. O da şapkasını 
"llne aldıı yöriidOk; Kahveden çıkarken durdu ~·üıllme baktı, 
tiUdaklarinfüı iyi bir gnlnruseme belirdi ı 

- Hü~~·ln aea hala elmedi. ttkin bllntl da b~tıiuı bir bll J 
ltişUitı zahhettntş olbıayınıı. H~r halde aklınııe sl2inle yalnıı: kal· 
htak ıeın tfütl da buradan benim uzaklaştırdıQım gelmiştir. 
Fakat ıtldanıyorsunlit; Hüseyin ağa b<lyle Jıralı sırasız koruyu 
tıota,tttıya çıkar .. llehi o kadar fena tamyonunuı kl ! .. 

eıtwt gıkarmedun. Aoı~a rıılı mı llorl rftmlftilll? içtuıi 

lçok defa redctedildlğini görUnce artık muzik dinlemeği ~ 

f3ENvulMADIM 
birdenbire hafit bir pişmanlık bl\rüclü. Keşki ona bOtün o 
sözleri söylemese idim, diye düşUnclUm. 

Otobüs duruğ'ına do~l'u yanyana başlarımız dUştknce ile 
önUmUze eğilmiş, ilerliyorduk. Akif Cemal birctenbire olduğu 
yerde durdu. Kolumdan tutarak benin1 ue yörUmeme mani 
oldu, Durdum başımı kaldırdım. YUzU eski karanlık manasın
dan kurtulmuştu, dudaklarında nıUşfik bir tebessüm dalaşı· 

yordu. ·oayet yavaş bir sesle : 
- Karar verdim, dedi, düşman olmıyalıın, dost kalalım .. 
Yüzünde öyle iyi, dost bir mana vardı ki ilk defa samimi 

konuştuA-unu anladım. Birdenbire sanki siyah bir pençe par· 
ınttklarını gevşetti, kalbim fertıhJadı. tuttuğum yolun iyiliğini 
bu suretle tehlikeden kurtulmak Ozere olduğumu hissederek 
gayri ihtiyari gnıumsedim; onun da dudaklarındaki tebessum 
genişledi: 

- 1 te böyle giHUnUt l Dedi. Siıl sevenıı 
Kelimelerin üzerine oasarak devam etti : 
._ Ve hörmet eden bir dostunuz olduğum için bundan bU· 

~·ük bir saadet duyuyorumı 

Gece yemekten sonra !alonda beraber otoruyoı'duk. ).~usuf 
bir aralık Hacere : • Geçen akşam Akif Cemale mı gittiniz?,, 
Diye, ıorduı 

Hemen ynreğim fena fena atmıya başladı. Yusuf bu suall 
orarkeıı beniaı )'DıQme bakmıştı. Hacer •Evet, aedl. 8onr• 

çok sıkıntılı bir gece geçirdiğimizi anlattı. Yusuf bana dO' 
nerek : ti 

- Onlar gitmiş, siz orada bir' müddet daha kalmış$•11 

değil mi ? De(ii. afC' 
Bu söz bU bütnn endişe duymama sebep ddJ. Ya'/ il' 

" e\ et,, dflmek Lter gibi haı;nmı eğdim, fazla bir şey sO'/ 
yemedim. Huccr: 

- "A, sen nereden biliyorsun? 11 Diye hayret etti. 
Ni~anhsı söze karışarak kttrdeşinin yerine cevap verdi ı 
- Orada Yu ufun tanıdıklı.ırı vardı muhakkak,, t 
Soııra bir köşeye ı·ndyuııun yanına çekildim. Hacer Y~ 

fa o geceye duir tafsilat veriyordu. Benim kulı.ığımda İbra~ 
Lütfinin sözleri çınlıyordıı i "Yusufun orada tanıdıklan vatd' 
ınuhukkuk ıı ııl' 

Öyle ise geceki ·atıneye şahit olan bu tanıdıklar kldl 
lir bu sefer neler anlatmışhmlır. • d• 

Kendimi bu dakikalla öyle bedbaht hissediyorum kl.ı Y'ff 
sur çok iyi ve dürllst bir çocuktur. Bıma kttrşı hörınet ,ı 
sevgi ile karı~ık pek do:;t ve temiz bir alakası v11rd1ı fail J 
şimdi o geceye daiı· duyduğu şeylerden sonra muhakil1 

hakkımdaKi cıo~nnccll'ri fenu bir şekilde değ'işmiştirı ~u:. 
radyonun dtlğınesinde istasyon arıyormuş gibi meşgul göt sal 
nerek duşUnllyorctuın. Yusuf duydukhmnı acaba kardetl 
lbratıinı lJUtfıye söylıyecek miydi ? Eğar söylerse o da ıııı;:: 
re anlatacak ve sonra .• Soğuk bir urperti omuzlarımda. 

1 

lıı~tı. Zttteıı bunları lbrahirn LUtfi ile Hacerin duyması yet~ 
Kim bilir bemten nası ı iğrenecekler. Belkide o gece ot 
gitmemizi temin için Akit Cemal ile evvelce konuştuğuınu :;; 
nucaklar. Hemen bir erkeğin kollarına dUşecek kadfil" ba'/:Oı' 
bularak bana k_~şı içlerinde nefret uyana~~k. Hatta 1"' ,ı 
daha başka kötu yolhıra sıı.pmamaaıı temin ıçın Halama il 
şeyi unlanp, bent ikaz etmesini şöyliyebillr. 

·-· ArlNfı Hr...,· 
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Osmanlı tarihinde. kanlı, 
feci ve acaip vakalar 

/Bu kısa yımltır eıı buylln ııe en ehemmiyetli JıO.diseleri11 
lefcrrunlı atılmış, özil bırtıkılmış birer hilllisnsulır, Okuyucu 
bu satırlar içimle Osmanlı tnrilıinin en ynrip ım en feci 
ıınknlnnm bulnCJ1kt11·.j [_oüşONCELER=ı 

insan ve muhiti 
B ~aşı bulutlara. uzanan munzznm 

aobob abcı gururla etrafa bakarak "her' 
~Y benim gölgem altındadır bUtUn eşya 
t\ ntrn hlzmetım için halkedllmiştir de
l. 

lce l<enctını dlemfn merkezi ve eşyayı 
•. nttının hlzrnctkil.rı farzettL ona sen 
haksızsın.. dlyeceö kimse olmadığı için, 
karşısında gururunun aıcs!nden 'başkn bir 
ada duymadığı için muazzam Bı:ı.oba.b a
*acı "<lahn ne kadar yuıc.seıebıllrlm .. diye 
CÖkJ.ere, yalnız göklere lbaktı. 

Ona can veren toprağı bmıkarak, öl
·tısuz tnU\'azeneslz bir hızla göklere doğ
ıu YUkselmek her an daha bUyUk olmak 
l.sf.edı. 

Ve böylece asımı ln.kAr etti, toprağı
nı kökünü anasını terketti. Kcndisint dev 
tıyna.sıncta' görUp, bUtiln eşyanın onn sec
de lr:tn vücut bulduğunu iddia etti. 

Akıbl.'t Bııobob -ağacının boş yere bu· 
ıuuarn yUkselen dalları, yorgun çelimı;lz 
\'e gıdasız bir halde ınkAr ettiği toprağa 
8ıda ve hayat almak için dönmeğe mec
bur oldu başı bulutlara değen mağnır ve 
Cellmsız dallar, gıda ve kU\n.·et aram~k 
IÇ'tn tekrar toprağın hıırımıne anı:ı göğs -
ne sokuldu. 

in.san bu azametli ağaç gibi tablı:ıtin 
topııı.tın evlAdldır. Tablati kendine rtl.m 
e:tınek her şeyin ustUnde ve dışında olon 
• 'ra~arUe dünyaya etendillk etmek, eş

.-• ......, .... }tlına bendetmek sevdasına k!l.pıl· 

. \l;Un ıbu hall nihayet t-0prakla, 
hhas Ctlemlc, hisler ve hatıraların, 

t:atıannı keserek, yalnız mücerret akıl -
<lan ha'iın ve duygusuz makineden, ibaret 
kalmasına, dünyayı stnndardize ve ro • 
llonollse etmek gibi kuru ve !köksüz bir he 
vesıe kendi kuvvetini imha etmesine se· 
bep olmu.ştur. 

Zengin ve mutenevvi şe'niyetıe bağ
ları kaybolmuş olan bu modem rasyona
lıst gururu, inadı, ve baklkattcn tegaful 
llc artık 0 eski azametli Baobab ağacı de· 
Bil, fakat oturduğu dnlı ke">Cn ve tamir 
etınez bir halde göçecek olan ıns:ın haline 
Selrn14tır. 

Hilmi Ziya 

Devlet işlerinde paraya 
lüzum görıneyen 
Yegane adaın 

General ludendort geçenlerde öldü. 
Ştıncu Alman ve Fransız gazeteleri onun 
hattında sUtun sutun yazı yazıyorıa.r. 
kunıardan bir tanesinde şu fıkra gözUmlı· 
ıe lllşıı: 

ludendorr harpte paranın bl r orll\ 
Ola ' tnıYacağını söyIUyordu. 

- Parn Uctncl i.içUncU safta ~eı~n 
bir • 

IJC)'<itr, diyordu. 
Nitekim 1923 te Munihte ~ır taklibi 

~Ut~ınet l.şlne karıştığı zaman üzerinde 
uracakları mUsta1'bel hükt1metln bir 

!~teai çıktı. ludendorf bu listeye, maliye 
l\ııtlıtını da koymnta ıuzum görrı1emlş· 

tı. 

Dünyada iki rekor 
l 193'1 Ylh ına.ztye «kavuştu. 1938 yılının 
Ç1ne ıglrmı.ş b\llunuyoruz. 1statistlkyller 
t;e~n &ene en fa.zln istihsal .edilen iki 
lnetaın ne olduğunu merak etmLŞler. v~ 
şu ~ticeye varmışlar: 

l - SUA.h 
2 - Altın, 

l Altınlar .bankalara k-onuyor, sllfı.h -
o.r da cephaneliklerde muhafaza altına 
~hnıyor. Acaba 1938 yılında ceplııınellkle

n tt'ıl kapısı açılacak, bankaların mı? ... 
lşt,e bu sualin CP-vabı dünya slyasetıntn 
tnıh\'erını teşırtl ediyor. 

Demokrasiyi inkir eden 
yerlerde demokrasi 

birgün yeniden kurulacak 
Cumurreisi Ruzvelt radyoda Amerika 

mühim bir nutuk söyledi 

Genç lakablle tarihe geçen lkincl 
Osman ilk def n Pndişah evlen. 

melerinde değişiklik göstermek cürelln· 
de (1) bulundu. Osmanlı padişahları da· 
ima muhtelif milletlerden esir kızlarla 
evlenirlerdi. Genç Osman tebaasının hl\r 
kızlnrından birini, Pertev paşanın 'kızını 
nldı. Erkt\ni devlet bunu nıımnıınsip bul· 
dular. pudişnlıa nasihatle bulundular. 
Hatta Şeyhllllslaın Esat efendi bile birDev· 
let reisliğine gelecek çocuklann Türk 
kızlannclnn gelmesini makul bulmadı . 

16 2 7 Jstanbulda bOyük bir 
ynnğın oldu. Padişah bu 

yanğını sıgara ateşine hamletti ve tütü· 
nü menetti. sokakları dolaşan mUnndi· 
ler: 

- Toton içenler ynkalanırsu katolu· 
mıuıır ! . . Diye bağırmağa bnşlndılar. 
Fnkat yusak hiçte tesirini göstermedi, 
herkes tntnn içmekte devam etti. 

Devrin znrerası şöyle söyleyorlardı: 

Zararsız bir duhan (Ti1tün) lıakkmda 
neyler bunca dıkkntlar Va}irıgtoıı. 4 [ A. \. ]- Anıer:hn bı nıkeı e ve uzl ışına fikirl ini ilk defn Fukat padişaha ~inletemedi. 

rıeş.ık cte\'l( tler R<>isıc.nm. hurı.ı Bay Ruz· Jlerl ~ürcnler nrasında hulunuyoruz. As· • • L'J h h 1 

O 1 1 R 11 nn :ı mnz umnm meneylegen 
,·elt Ractyocla söylerlığı bır nutukta kerı kuvH•tlrrirı 'e .. ıı:.hlııı m azatıllmn· smnıı ı ar ecep ayını uğursuz sa· hi1ner olur. 
ezcümle şunltırı tebarüz cttirrııiştir ıııı da çok mndalua ettik. Sulh ve l>e· ~·arlar. Hatat bu uy için «Recepte • 

_ BugOııOn vakalaı 1 yarın do~n- ınokrnc.I} i atan ve tmıınıttymı devletler şayanı tmıccup şey lor görUrslln» dnrbı • • 
racagı endişeli neticeleri bize ei idi bir rnr. nıes~lini bile ihdas ~t~nişlerdl. Recep 9u yasak kahveye ve gece fener· 
surette lllC\ zuubnhsetmektedir. Bazı de\· Fııkal sulh Demokrat devletlerin eli· şlındı~I EylOl ve Tcşrıru evvel aylan na siz sokağa çıkmağa dn teşmil 
!etlerin hattı tını ekeli yelnız kom, ulan· nele dalıa emindir. Amerika birlışlk tesaduf eder. edHdi. Bir gece dördtlncü Murad tebdil 

11111 
değil, Birlc~lk Aıneı ika Cd'nıkuriyet· I de\ letleri halkı bugon demokrasiden • • • geziyordu. Hocapıışa civarında hocapn· 

lel'i oırrlııdc fena teesirler 1 irııkmak· bihaber olan memleketlerde, Demokrasi· Genç Osman 1622 de hacca gitmek şa camii imamının fenersiz evine glt-

tll ,1ır. J hıkOmetln bıınn rağmen yıne su-
1 
nln onUınlizdeki seneler lçlnd<' yeniden üzre UskOdara geçerken ml\nec· ınekte olan genç oğlunu rast g-eldi. Kaş-

11 lannı çatarak : 
111 halinde kaldığından memnunum. Biz 

1 

kurulfıc ınn lnani,;'or cim başı Mehmet Ef. şu iddiayı serdeder: 

183 mflyun Vatandaşı hUkümraııi hiı· Londr11, i [ A. A,] - Bay Huzvcl· - Papişabm doğuş talil olan burç· . - Son benim tcnblhiıni işitmedin 
\'azl~ettc idnıe etmek isti~oruz. Emeli· ı tin füHl~odnki nutkunun esaslı fikirleri ta küsOf vaki olmuştur. Seferden voz ge· mı? Diye bağırdı, Sonra delikanlının 
nıiz sulh hulindc yaşamnkllr. Biz enter- lngillz siyasi ınnhnfılinde çok iyi karşt· çin, zahmet etmeyin. Duha neler olsa ge· cavnbını beklemeden hemen oracıktn 

boğdurdu. 
nasyonnl anla~nınamazlıklardn ,ın nıO· lanmıştır. rektir !. * 
- Ml\neccim başının söylediğı kısmen • * 

Hankeu şehri de Nankin ~ıl~~:i1ımı~t~~.c osman reci bir şekilde T0~~~ ~~~;~~d~c~t~~rdş~~~~ııı~;:~ 
•*• her gece tebdil geziyor, tiltün içenleri .b. t h . ed·ı· or Genç Osman aleyhinde isyan ko· buldu~ça öldllrüyordu. 

gı l a rıp ) ıy punca Deli Mustafa mahpesinden Dır gecede Mnhmndpaşadn bekar 
çıkarılmış, asker tarafındun Padişah Uün odalarında on dört kişiyi gizli bir yerde 

Kırk Japon tayyaresi şehri bom bar- edilmişti. Ulema askere nasihat etmek is· j tlltn~ . içerken yakaladı ve bir anda 
tedilcr: hepsını katletti. Zavallı suçluların içinde 

<liman etti•. 52 kı.Şİ parçalanıp öldü - Knrda~lar arkadaşlnr i tedlğiniz mukabele halifesi Otucu zud"} ile kapı· 
oldu. Sultan Osdrnn tnhtta bulundukça cı başlarından birisi de vnrdt, 
yeni bir padişah çıkarılamaz 1 dediler. Ar~k he~ gnn. m~u~leketin dört ya· Hankeu, 4 (A.A)- Bugün Hankeu' 

un bombardımanı esnasında 77 bomba 
atılmış bir çok binalarda yangınl r çık· 
dıktan başka 52 ölü ve 16 yaralı bulun· 

Sl T.IJ :\ll.:Z \1\EIU Sİ . . 
'.\PJ L:.\11\ on Yeniçeri ve Sipahiler kılınclarını çe nıncla tutnn. tıryakılerımn başları dl\şü-

kerek: yordu. Padışah Anadolu seferine çıkın· 

muştur· Halen Hanke~ boş bir manzara 
arz etmektedir. 

N nkin,4 ( A.A ı o··rt Çin mu _ Elbette yeni padişahı tanıyacak· ca konduğu şehirde boğulacak, boynu 
rdhlı .ı'lın Si n.:ıli Ç• l'i · : l .ı'>11 kuv .,•et- sın\z t. diye bağ~rdılar ve hocaların nzer· vurulacak adam arıyor, hemen yasağa 
icri kumandnnlerı ile m...ızakerelere baş- terine yUrUdUler. Hocalar içinde bulunan karşı durmak isteyenlere hiç insaf etmi· 

Şanghay, 4 ( A.A ) - Şanghayda~ 
hareket eden .;o kadar Japon tan·aresı 
Hankeu tayyaıe meydanını bombardıman 
etmiştir. 

la} acaklnrı hakkında çıkan haberler Kaf zade kılınç parıltılarını görünce kor· yord~·- . . 
katiyetle tekzip cd lmı;ktedir. kusundan dllşüp öldü, . utOn ıçeıı yenıçerl veya sipahi 

* • • 
G

enç Osınnnı.n katlinden sonra dev· 
!ete, meczup Mustafanın ıması 

ile seksenlik bir vezir olan Sadrıazam 
Oörcl\ Mehmet paşa hakimdi. Halk: 

Devleti iki kocn kurı idnre ediyor!· 
Diye nlay ederlerdi. 

a~.aklanınca, ordunun içine getiriliyor, 
eh ayağ"ı kırılıyor, ve vücutları dört 
parça ediliyor, padişah çadın ödüne boy
mı vunılf yor<'I u. 

• * * Fa~at b~tün bu şiddete rağıııeıı 
lıryakıler tlHUnden vaz geçmiyor· 

lnr, kısa llUelerle tl\tlln içmcğe de\•nm 
ediyorlardı. 

"TAN,, aleyhindeki dava 

iddia makamının Ahmet 
Emin hakkındaki tecziye 

talebi varit görUlmedi 
.• • Bir gl\n bir menzilde ordu çndırlarını 

Senelerden 1639 da Girit serdarı ve kurmuş, istirahat ediyordu. Birdenbire bll· 
kaptan olan Yusuf paşaya Deli yük bir gürültü ile bir at boşandı ve bü· 

ıstanbul 4 (Husu~i Muhabirimiz - brahim iki buçuk yaşındttki ı..,zını \'erdi· tlln ordu allnk bullıık oldu. Hayvanın 
den) _ MUdcteıumumlllk tnrnfındnn Romanyada •• Mutuntnn ve mul\teşem .doğüııler ardından koşanlar nihayet Padişah çaclı· 
"Tan,, gazetesi başmuharriri aleyhine n • fejlffi yapıldı . rı önUnde tuttular. 
çıımış olan dnvayı:ı hu sabah ikinci ceza d ... • d.kd Aradan sekiz ny geçmeden Padişah At kıymetli ve sırmalı bir oğerlo 
malıkemcslndc bnkılmıştır. egış 1 en SOilfa Yusuf paşnyı hüzuruna çağırttı. Girit se· eğerlenmişti. 1kiyana sarkmlş ipek işlemeli 

"Tan .. taşmuharrlrl mnhkemcdc ho.- l 5QO R l R d ferini behnne ederek bostnııcılnru : torbalarında bir tütUn lülesi ile bir ko 
zıı bulunuyordu. Suçluların llUviyetlcri OIUl1aya l 0Il13 3 - Vücı;duııu kaldırıııl. diye bağırdı. lllt!ln bulundu. Ordu içinde. so 
soıulduktan sonra iddianame okundu. heraretle karşılandı Bostancılar Yusuf paşayı dışarı çı· - Sahibi gelsin ı. Dly~ alı getirdi· 

Iddlanamede 17 Hkktmunda "Tan, Roma, 4 ( A.A ) -. 1500 Roman k?rıp boğdular. Ertesi sobalı Deli lbra· ler, fakat hiç kimse cesaret edipte ata 

gnz"'teslnde 1 ,eşredllen 'bir mnkale
1 

de yalı bugun Romaya gelmış ye ~alk tara· hım Yu uf pasanın cesedini görmek is- sahip çıkamadı. TlltQnUn ve lülen' l 
" "" tından selfimlanmışlardır. Mısafırler meç- tedf getirdı'le z. il 1 · " i 1 

111 8 
devlet memurlarının şeref ve haysiyet,"= h 1 k b"d . .d k 1 k • r. <tVa ı vez nn tızerine uzer nde bu unması hayvanın sahibini 

ııctn blldirillyordu u 
1
asd·er a 1 esme gı ere çe enk oy- doğru C"ildi. Sonra merhenıetle: idam korklısLından

1 

bir tu"'rlu" rlne tecavl\z ed g . · muş ar ır. N6 nrnydana 
Ahmet Emin Yalman, haKkmda ileri B 1 t 4 ( AA ) R y h - e gUzel kırmızı elma gibi ya· çıkarmadı. 

k bt e gra , - omn a u- ki sUrlilen bu 'iddiaya cevnp vcrere • ne r d"I . . y 1 k na ıırı ~varmış, Yazık olduki kıyd1m ı 
i bir heyete hakaret e- j ı erının ugs avyaya yapnca ·tarı muh- D dl · 

suhs:ı ne de resm t 1 h 1 . k .. e . ' ' uzadıya izah ederek eme mu ac·eret enne ·arşı hukümct hiç ,.. 
dUmedlğln! uzu; umu·mı hayata temiz • I bir tedbir ittihaz etmemiştir. • * • 
maksadın anca.· ıstanbul 1823 de müthiş bir ya~ınur 
Hğln yerine getirilmesi, yolsuzluğun ônü- s• k d • \'O şimşek lıucuınunn Uğradı. Ü Si· 

ne geçllmP-si olc:tuğunu söyledi. lr a lil tayyareci racin Pncllşuh Dördtlncli MuratBeşil\taşdn 
H yeti hO.klıne muzu.kereden sonra, ld- }d k b Jd Sultan Ahmet koşkt\nde ve şnir Netinin 

da e mn.ıtamının tecziye talebini varit YO a ay Ü U Sehanıi kuza isimli hicivnnmesini oku· 
dl ancak belediyenin şikO.yet hakkı }) • } 11· . ç· o d y ld 1 IU rr 1 ki 

görmek ı'mak cnrtlle duruşmanın talikine arıs e ındı- ııı y r u. 1 ırım ar { şmebe, ~ mşe er 
baltı o. .., d l . çakmağa hnşlayınca huwrdttkller sap 

• "' . 1555 do Tahtekale do Ha· 
kem ve Şemsi isminde 

iki kişi kahvehaneleri ilk defa açtıkları 
zaman halkın btıyUk bir rağbeti fle 
karşılaştılnr, o kaclurki, vafzlar rami· 
lercle şöyle vaiz eder oldular: 

- Kahveler kötıılflk ve fenalık yer· 
teridir. Oralara gitmek, meyhaneye var· 
maktan daha beterdir 1 . .. 

karar verdi. arasJI). 8 {l lUesaf 0 sun kesildiler. Hu sıradtt birdenbire bir 
rekOl'Ul1U kII'lllak İSfiyOJ'dU yıldırım köşknn bahçesine dUştU vo or· -------------

Buğdat 4 [ Hususi ] _ Parls ile lalığı çın çın çııılattı. Enderon uğalan 1 f 
Saygun arasında ki mesafe rekorunu yUzll koyun yerlere kapandılar. DordUn· Sffiet nönü 
kırınalc üzere dun Paristen hareketle Su- eli Murada Allahın bu gaclabını Nefinin 
r1ye ,Ozerinden buraya gelmiş \'e bura- nicivlerine httmletti. Elindeki hiciv mec- ameliyattan 
dırn du tekrnr havalanmış olan Fransız muasını parç,a parça etli ve şair ;ıleyhin· 

Italyan propağandası 
karşısında lngiltere 

Londra 4 [ A. A.] - İngiliz R~dyo· 
tıda arabca propağanda servislerı oa-

Dokuz İngiliz mebusu s~amıştır. Bu 6ervls lngillerenln ltalyan 

ı ş ropoğıındasına karşı ittihaz c~nceğl tel· 
spanyaya gidiyor ~lrlerden birini :eşkil etmektedır. 

kadın tayyarecisi Mariz Hils'ten hiç bir ele bazı sozler söyledi. • • J t• 
haber ulıııttıııamıştır. Kadm tııyyttrcci Asrın şuirleri, bu hadise nıUnasebe· SOnra 1 Yl eş l 
b~radan doğruca· Hindistanda Kuraşlye tile şu beyti !ö:Öyledıler : 

U.' Londra ı 4 ( A.A ) -- Amele par• f R d 
h 1ne tnensup dokvı meb'us ispanyaya Bir Alıntın Nazırı oına a 
~:teket etmJştlr. Bazıları mebluslann A· Berli 4 ( A.A ) - Zıraat Nazırı 
~ Cebheslne baıılan da Madride git· Ra "',,, hareket-edecektir. 

nl 16yl•ekttdirler. yarın "' 

gıdeceklJ. Gerek Karaşi de olsun, ge· 
rek burada olsun, tayynrochıfn ne oldu· 
ğunn dair malumat yoktur. Mttrfz Hils'in 
mecburi surette yere Jnnıesi muhtemel 
olması kadar, tayyaıesinin bir arız"a yü
ıünden pır94Janması lbUmall do vardır. 

'•öklen nnzh't• lmll sPhnnıı 
kRZUSlllR 

Neli dUUe tı\}radı hakkm 
beltaana 

Ankara 4 [ Hususi ] -. Malatya 
saylavı ismet İnönü, geçenlerde boğa• 
zından yapılmış olan küçUk llnjln ame
liyatından sonra bQsbütun fyllefmlıttr. 
lımet 1nOnn meclil toplanblanna İftir&k ••te bqlıQUfbt. 
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Heı· gön A aba d ı· . d·? ECL E NC E MACERA PEŞiNDE 
b, .. hlkt\~·e c e ı mıy ı • ı 2 3 4 5 6 7 s 9 ıo Ç l' A , 

.._ _ __.__.....____ Yazan:S. Sürel - 1 1•1 1 1 orçı• ı•n merı•kadaki 
L O.ti! bir sonbahar gUnüydti. Böyle - Am!ı. yaptınız ha ı de<li kahkaha -

2 
- - -- -lair-1-11-· 

havalrı başka mevsimlerde !bulmak larla gUldü. Sü.kQnet bulunca acıyor gibi 3 ~=-,- -,-f-- - kızı nı·hayet do•• nu•• yor 
mümkün değildir. o sabah, hiçbir işim YlizUme baktı, yeniden: Ama yaptınız ha ---- -ı---- --
olmadığı halde evden gayet erken çıkmıs- diye tekrar etti. Ne şimendiferi? Balık 4 

- - - - - fi_ - - --- -
tım. Benim bazı böyle garip Adetlerlın azizim balık. Hem de kllıç balığı, görmU-

6
5 

- -- İltl .1 8
1 

__ llit _ 
vardır. Fazla olarak bu hava, beni baştan yor musunuz? Başını, kuyruğunu, kanat- ~ IH.j __ it __ _ _ 
~ıkanyordu. Hedefsiz, istik.ametslz; tenha larını... i illi il 1 

scklk aralrında, kırlarda. uzun zaman d~- Vak'a beni eğlendlrlyordu: Fakat na- 8 _ ~ ~.· 1--- -,--Ü -

Bir dansöre gönül veren kız, Aınerika sahneler· 
9ı1gınc~ alkış topladığı halde, sevgilisinden v 

goremeyınce·bedbaht ve münkesir vatanına dönü laştım .. Bir aralık den1z kenarına indim. sıl ol dt lti -- •ı Oradan geri döndlim. Fal'kında olma.dan ur ye raz ettim, hani bunun kı- 9 1 -- - -

lm 
lıcı?... ıo --- - - -,' · ı'- ı'- -ı Meşhur İngiliz dlploıııatı Çlırçilin, 

yoru uştum. Bu sırada yanından geçtı-ğ' - Hah tamam, bravo diye takdir et- - kızının Amerikaya dostuna kaçtığım ve 
·ım umumi blr bahçenin gölgell ağaç ıı. İyl gördUnüz. Evet balık olmasına ba- KEl..İl\IE O'\T~li l 1 altları u7.aktan beni çekti. içeri girdim. 

1 

yun unu yuvasını ter c ederPk dansözln- bir günde Kraliçenin d9 eleA'inl • 
Yaşlı bir ınarm gölgesinde, sulan bir ayna lık ama ıcıııcı noksan. OUldü, fakat kaba- Soldan saya: ğe b:şlttdı_~ını .herkes bilir: . Artık çaylara, gardenpartilere 
g:bl berrak, düz, parlak blr havuzun ya - hat ibende değil diye ua.ve etti. Mikyası 1 - Renk, dayanmak 2 - Bir hay- ~~rıs. Soır " gnze~e~mın Amerika dum, atık evlenmem lazımgeldl 
nındak! sıraya kendim! bıra:Ctım. büylik tuttum. Balığın kılıcını oturduğum van. renk, sual, 3 - Zulmederek, 4- Mey- m uhabırı Mıs Sara Çorçıl ıle yaptığı bir kadaşlarım söylüyorlardı. Halbuki 

yakıt hcnllz erken sayılır . Serin yerden resmetmek mllmkün olmam. A - va, davul, 5 - Şuh kız, 6 - lezzet ceset mlllAkntı anlatıyo~. Mis Sara Çorçil, evlenmeğe hiç niyetim yoktu. 
tir sabah rilzg:trı, son baharın kokusunu yağa kalkıp yapmaktan ta çekindim. Bel- 7 - Dal, mevki, 8 - Rıakam, do~da bi~ nasıl olup ta Am:rık?ya gittiğin i, dansa insanlar arasında riyakar lebess 
taşıyprdu. Kuşlar, alçak dallarda gUnet}ll ki aklundan zorum olduğuna hil.kmede - şelllr, 9 - Netıcelendlrmek, ba.şına B lld- n.e~en merak cttıği~ı . anlatmış ve aile· konuşmaktansa, ftans etmeğl tercJlt 
günlere veda ediyorlardı. bll1rdiniz. ve ederseniz, 'karnınızı doyura'blllrslniz. sım darılttığını da soylıycrek: yor, sahneye çıkmak arzusun lçiJI 

B ha 
Buna şllphe etmemekle beraber: 10 - Fasıla, Allah. - Onlar emri vakileri kabul etnıe· t>eslı·~· ·'rdum u 

u lde ne ka...:tar kaldım bilm!yo _ .ı v 
rum. Birden burnundan soluyan birinin - Yok canını! diye cevap verdim. Yukarıdan a~yıya: ğe alışm1şla~dıri demiştir. tık önceleri gllnde bir saat 
bahçenin kumlarını çıtırdatarak ban~ o gillüyordu: 1 - Orduda bir cüz'litam, nota, 2 - Gazet~c.ı ~oyle anlatıyor : yordum. Sonraları bu mesaiyi 
-doğru yaklaştığını duydum. Başımı kal _ - Olur a ... İnsanlık hall bu ... Her Eski zaman silAhı, istemlyerek, 3 - Par- Kendısını B?stand~ .. R. K. O. ti- saate kadar çıkardım, Akademi1f 
dırmadan, göz ucile baktım. Elli yaşla _ ne L')e. Mademki ~imdi mesele anlaşıldı. mağa :S.kılır, düşmanlık, 4 - BUyüklük, yatrosunda herkesın takdırını kazanarak dim ve imtihanlarda muvaffaka 
rın:la kadar, mühmel giyinmiş bir adam- Şimdi mil.sa.denlzle balığın kılıcını resme- uzağı gö.sterir, 5 - Keza, kışın süsll, 6 - dnns ederken gördüm. Perde ortalığı zandım. Hayli uğraştıkan sonra 
dı. Bir elile bastonuna dayanıyor, öteki deyim; hem de huzuru kalple resmede - İsim, başına A U4ve ederseniz yırtıcı b!r yıkan alkış sesleri He kapanırken ben de Koşran He görüştüm ve beni bir d 
elUe kır bıyıklarını ç.ekiştirlyordu. Galiba yim. kuş olur, 7 - Kıymetli taş, güzel san'at, yerimden kKlkarak kendisile görllşmek ya almasını rica ettim. 
b!raz topaldı. Yürürken aksıyormuş gibi Benim· de yerimden kıpırdandığımı gö- 8 - SU, emir, 9 - Bizi doğuran, nota, no- nzere odasına gittim. - Anneniz razı mı? div rdlV 
bir hali vardı. rünce elleriml tuttu: ta, 10 - Kederlenmek, baba. f\fa<>asının üzerinde sepet sepet çi· ı Ben ka amakl 1 • e sordl-. 

U D
.. k.. b"l · k . ç ı cevap ar ve 

yutucu .'>ükün ve rahatımda beni ra- - İstirham ederim, rahatsız olmayı- Un U l mecenın çe ler vardı. Dedıki: hayet uzun mUnakaşalardan s o 
hatsız eden bu :ıdama karşı içimde bUyük nız dedi. Hem doğrusunu isterseniz tş ya- l all d ·ı • kf" - BugUn 22 yaşınıı girdim. Bir sUrll kendimi k a b u l ettirmete mu 
blr hınç duydum. Fakat ne diyebll1rdlm. parken birls'lnin omuzumdan sarktığını l e l ffilŞ şe 1 tebrik telgrafı aldım. Akrabalarım, am- oldum. Heyalimde büyUk bulvarlardl 
Bahçe, umumi blr yerdi. o. bundan ha _ görmek h.lç hoşuma gitmez. oturunuz, o- 1 2 3 4 5 6 i 8 9 10 ctt zadelerim, beni unutmamışlar, def- rinde şu levhaların yanacağını d 
berslz, hulunduğum sıraya doğru yaklaştı. turunuz. Bltirince size haber veririm. ı B l_!!_I.!:_, U .ıI_ .l_Ş._I_!_ M ~ terlerine doı:tduğunı .gllnU kaydetmişler, rek geceleri uykum kaçıyordu: 
ŞUpheli bir nazarla beni gözden geçirdi. Va'k'a gittikçe gülUçn bir şekil alı • 2 _E _C ~-E 111_1 K.\_A '._M __ E '._T ve onları gl\cendirmış olmama rağmen • Bttş dansöz Sara Çor"ll" 
Sonra ayakta, bir kaç saniye gözleri "a - d - h t 1 1 1 t 1 fi ... .. yor u. Bu adamın deli olduğu ıtıuhak • 

3 
R il z A 1 R l F A i N , E . a ırımı . a mış ar, ge en e gra arın Ben ahenkli topuk seslerini, 

vurun durgun sathına dikilmiş olduğu kaktı. Fakat seı:best dolaştığına bakılırsa 4 E -M--ı-- __ J _ _ -. _j_ ıçinde IJılhassa annemle babamın mUş· ve rttaml monden hayata tercih 
halde durdu. Neden sonra fevkal~e yor- zararsız bl:r şey olacaktı. __ :~. 1 N _!'.!_illi~ 11

1 
H tereken yazdıkları telgraf beni çok mü· Acaba cinayet mi işledı'm ?. 

gun bir adam gibi inllyerek kendini otur- 6 K A / t M ı11ıuııı:ı ti. t duğum sıraya gürültü ile bıraktı. · onun tavsiyesi veçhlle yerimde kal - _ _ _ _ ~·~, - , _
1

_ teessir etti. Az dttha ağlayacaktım. \'İC Of i\iEH. KhJDİR 'l dım. O, kalktı, yine eline ıbastonun~ aldı. 6 .! ~'~~_!!_!il D ..!!_\..!!.. ~ Size mazimi anlatayım. 1914 de i' ~. · 
Hiç hakkım olmadığını bHm~kie be- "balı:lt,, dedlil acaip şekİe yanaştı. Yüzün- 7 T A & K . E • ı s , A ı ı, doğdum. Almanlar Anvers'i almışlarmış. . Ben affedın, bu ~şam TrlyanoO 

ra.ber, beni rah.ntsız ettlğni anlatmak ı~- de büyük ve mUhlm blr 1:4 yapanların ağır slili L I ·A ii:ZjE. M-1. 0 -0 O gUnkU siyasi hadiselerin arasındtt Olıvi;~ ile beraber. gı~ecetiz ••. 
tıyonnuş glbJ bir tavır takındım. suratımı ve c1ıddt ifadesi vardı. Çizdi, bozdu, kaş-

9
lfjilli!!l)!j - 1•

1

- - -ı- 1- ,.. tahmin edersiniz ki benim doğuşum ga· c 
0.~vler kımdır? BOtün ttu 

astım. lannı çatıı. dişlerini gıcırdattı. Geriye 
10 

f ! I ~ ·•- _l ~ A Y- ı~:- yet ehemmiyetsiz bir hadise olarak ge ~:~:~ ~~~~1:1e~dtiA'l ~oktayı herk 
Onun, bana dikkat etmiyormu.ş gi'!>! çeltileıek, hattl sıranın üstüne çıkarak, !Eıll ' B L At Ö ! T 1 A çer. Babam evde IJile değilmiş. Buhranlı DQn 8 ıs ıyo~l u. Ollvi 

bir hali vardı. Oturduğu yerde, donmuş başını çarpıtarak eserini seyretti. sonra içtim. alar aktediyoriarmış, Kent malikQ· yere· gitmışı8e~
8

,' 8 .... 8c vac· OerJ 
gibi bir müddet kımıldamadan durc!u.. t ı,...._ tti t i dl bozd hidd d ld x. h l -ea.ı~ e . yanaş ı, ç z , · u, e • nesın e o u5 umuz zamımı atır umsğs miş ki... Gibi 50-zıer boyuna 
Sonra. şal)kasını .çıkardı. Temiz, kalıplı b 1 k l b l bl tinden yerlde ter ter tepindi. Ni.ha.yet sü- yok bulama2Slllız. Sebep, sebep bakınız aş .ıyoruın tt a a ıktık.. a. am. ve ağtt· duruyordu. 
mend!Ule alnında birikmiş terleri sildi. b d ı b b Mendlllni itina ile sıranın boş kalan ke- k~net 'buldu. YüzündeJd ifade yumuşadı, .Jen söyl1yeyim. Ben kaladan sakat imişim eğım v~r ı, on ar ır ırlerıle kavga Vic Oliviar kimdir snali,nl 
nanna. serdi. tatlılaştı. Fakat ne oldu bilmem birden- ;anı deU. Insaf buyurunuz. Bende deli bir ederlerdı, ben i~~ ~ğaçlsrın tepesinde lesi de birbirine soruyordu. Bunu 

lllre ellerini havaya kaldırarak bir kah _ .idam hali var mı? dolttşırdım,. h.ergun bır t~.rafım. yıualanır, mak için Çorçilin bny11k otlu A 
- Oh, ne manzara! diye lçlnl çeoktl. kaha kopardı. Yerimden sıçnyarak yanı· K li ük"' tı yara, bere ıçınde ~ve clonerdım. Alman va ae!mişti Vıc Olivier fklstntn e 

Serin bir havuz başı, gölgeli yapraklar, ema s une e: - Ne münasebet' . . . . .ı 
6 

• burası cennetten bir köşe... na k~tum. O, gözlerlnden yaş gelecek ka· aiye cevap verdim. · tayyarelerı tlzerımızde uolaı;mlar, bız de sına~n bönsettiklerl nmun 
dar gülüyordu. Güç hal ile kendine geldi _ . korkumuzdttn mahzenlere kapanırdık. - Bu işler bent gQldOrllyor, • 

Sözünü bitirince yan gözle baktı. İh· Yine Jcesllı: ·kesik gülerek ·anlattı: JlŞlı ·bi:r:vo, bravo .. siz, siz, büyük, anla- Ablam Diana ile ağabeğiın Rıındolph me masıtlını da nereden çıkardı 
t!mıUJtı betUtn tebessüm ederek kendisin! - Hay Allah IAyığını versin. Gördü z t.sınız. Sızi tebrik ederim, siz çok korkarlardı, ben ise l:işan kaçmak yordu. 
tasdik .ı..tmemi isti rd F k t be bil ..!IDSalsiz bir san'atk4rsınız. . . "" yo u. a a n - nüı mü işi... Hiç yaptıtım şey değildi. Ba· içın fırsat arardım . Sura ıse sDkQt ediyor, aldaıull 
b\em neden, ona .ıta.rşı yumuşak davran · lığın kılıcını kuyrUk tarafına yapmaya· Teşekkür . etti~ . o, devam etti : Babam o sıralarda IJüynk bir tavurla boynunu bUkDyordu. Vic O 
marrtağa karar vermlftim. ıca.,ıarımı çat- yım mı? - Işte 1böyle .. işten çık.ardılar. O za- adammış, benim öyle şeyden haberim - Ben Sttrayı Londrada 
\ım, yerimde toparlandım ve cebimdek! mandanbe ı b t Yeniden -ıülmeğe ba.şladı, ben de gü· r · oş ayım. Ah! 8an'at pek yaktu. O benim için yalnızca " Babai • dttnsa fevkul4de meraklı olduğnDI> 
~~teyl çıkararak okumağa koyuldum. lüyordum... .ıankördür. Bunu daima söylerim. Şimdi idi. Kendisini çok nadir oltmık görü- dım. Ailesinin mevkii itibarile m 

O, ~ltledL. bekledi. Benden hiç~ir Nihayet 
0 

kadar ıaıunet ve itina ile .!itmek parası derdindeyim .. K~ğıt, kalem, yordum, ekseriya IJize Loid corç He be• kir İngiliz muhitinde muvamık 0 

ses ~mA)'ıttca ketıdt kendine bir şeyler o aı k hômttrdartdı. tlirt<lel\ oyuncatı alınmış yapılan kılıcı bir iyi sildik ve ayni itina J ya aca para nerede? istida.dun be - raber gelirdi. Loid corç'ın gnmnş renktP. cağını bildiğim için Amerikaya 1· 
bır ~ocuk .gibi dudağını ~lştrfJrek a.rka.sıru ve merasimle başına iıt.ve ettik. O,beniır. iümle beraber söndü; fakat ihtiyaç elimin saçlarmı çok sevtmlim. o da beni dizine ni teşvik ettim. Mesele bundan i 
bana döndü. bu alA'kamı zevkle takip ediyor, omuzum~ bir parmatı ifl>1 benden aynlmıyor. Ne oturtur ve okşardı. Aile efradımın ha· Ben Sıırayı Londradan tanırı81 

.Au vaziyette ne kadar kaldık bilmi . okşuyordu. Onun daha. fazla hoşuna git· ..lers gördüm. Ne bir tablo çizdim. İstida- ricinde benim ilk dostum Loid corç oldu. ster ÇorçiU de, karısını da blllrl ... 
Yôrum. Sük\1tumla unu kıUi derecede kız- me-k için - hiç anb.madığım halde - bal .ıım, ham bir elmas. Kıl.tamın içinde fi- Altı yaşına hasdığıııı zaman Londra· kere evlerine gittim ve Sara 
ftil'dıtunı anlıyôr, çocukça bir sevinç du- ğın gözünün aşağıya düşmüş olduğum ıdrler, renkler "Uçuşuyor, şekUJer karışı - ya döndQm, beni bir mektebe yazdırdı- gelirken en ziyade ona ben : 
tufol'dUih. oazeteml katııyark ce-t»mr söyledim. Oözlütunü takarak baktı, baktı. yor. Bu istidadımın &zab,ı beni lar eve döndUğUm zaman kulaklcırım - Kızım dunmeden yola 
lroydum. Bu 1tU~ült ve girip ihtiyarı tet- Sonra ıbana dönpü, tepeden tırnap ka - ,·ahatsız ediyor. Bundan kurtul _ siyusi latlarlt1, planlarla dolardı, ağa- demiştim. 
kike 'icoyUldun1ı · dar bir iyi süıdtı. Ben (acaba kızdırdın; mak ve herkes gibi, birçck kimseler gt - beğim babamın işlerine çok karışır, Ben onun meneceriyim, aramı• 

o . .,ımdi arkasını ba.na dÖnnıÜ$ oldu· mı?) diye d~ünüyordum. Korkum eeyhu- Ji •boş kafa ile de olsa rahat yaşamak is- onunla dünya ahvali hakkında konuşur· luktan bir şey yoktur. Randolp ... 
~ ttaid*' eğilmiş, bastonunun uclle kum· de tmlş. Ansızın elimi yakladı ve koluml. ..erdim. Hiç bir zaman bir fırçam olmadı. du. Hele lntihdbat zamanları bizim için - Kız kardaşim derbeder bit 
lata pflp şeltlllef çil!iyordu. omuz hizasından koparmak istiyorm~ .i.engi tablatte tanıdım. Şimdi bastonum arayıp ta bulamadığımız şeylerdi, Diya- re bel bağlamanın ne oldutunu 

1Ju
1 

ı6rü1fee.ıt ıblr şerdi. ıvvelA. ~zı . gibi sallamağa başladı. Jenim kalemim, fırçam, geniş kumluklar na ve ben babamla beraber yer yer pro· surette anladı, kışın beraber dO 
t'~f; Nnfa htrçınla.şata1t bozuyor,~ daha - Bravo, bravg diyordu, siz emsalsi~ d.ğıdımdır. Böyle bir yerde hiç rahat du- paganda seyyahatına çıkardık. babı:tm demektedir. 
aol\ri fefiilen sakirtle~re'k sa.hır ve se • bir san'atkA.rsınız. Kelimenin tam mana· 1·amam. Sanki bir şey içimden beni dür - nutuklar irat Qder, biz de kendisini din· ÇorçlUn kızı tecrübeslı Sat"' 
batl4 feni şeım meydana getiriyordu. Ba- slle ·blr artistslnlz, 'er. Ah bu halimden hiç memnun del}l ·- lerdık, ilk zamanlur, muhaliflerin dişa· tecrübelerden sonra baba ocııaanı 
tan iihaviffilt füıitna..yınca o kadar kızı • Göz tashih elundu, oturduk.. Banı .im. Kimblllr, beni ne kaıda.r gülünç bu- rıdan kl\fllr savurmalarına, fena hıtlde cekUr. 
toftlü ti -clişleı'ittlti ~cıttmhı .bülutıduğum ne i.yle mefgul bulundutwnu sordu. Boşt1. .uyorsunuz. Fakat dedim ya sme .. Bu be- sinirlenirdik. Fakat sonrıılun buna artık --ır-----------~ ~rden tturablliyoi'duni. Yavaş favaş me olduğumu söyledim. Yalan söylemek ho· aim irademin üstünde müessir olama • tamamile alışmıştık. Liverpolda bir ke· D Q ~ U fa.kım ·ıtabafıyordu. Bu adam kendi ken· şuna ifldlyorchı. Jığı bir mesele. re bizi ıslığa tutmuşlardı. arabamıza ta~ U 
Wne böyle ne yap"'oi'du. Ona dnm-u yarım atmışJurdı Bab"nı · Abone tarifesi 

•.1 va• - Vah, vahi diye eseflendi. Sizin gi· Yorulmuf gibi sustu. Ben de sesimi " · ... • 
dönerek 'bakma-"a bllaladım. ô da bir ı·nlihabat · ·n • 1 k ·redt a .., bl kıymetli bir san•aıklnn ış bulamama- .;ıkarmıyordwn. Neden sonra kıpırdanw. - ıçı ça ııma vatı rt 
müddet daha böyle oya.lndı, dördu. Fakat d bi i d' 
k 

st ne acıklı bir hal! Bide zaten erbabı inledi, bastonuna dayanarak kalktı. Yü- er, z uğur ıye ~·un\nda gezdirir ve 
eı\dishi göı hapsinde bulndurdugumw un h' k d san'atın 'kadri •biUnmez dedi. züme minnet ve .yetkatıe baktı. ıç orkmaz ı. 

farkında olmuştu. Artık eskisi gibi mahir ı ~evti :c:ıeltldı. Diba -iz muvaffak otuyor. Btr zaman daha bu yolda tee&Süf etti, - Eh artık bana müsaade ediniz de- Bizim e~e ge enle rin lcinde en tiya· 

SenelİAl 
Alb ayhğı 
UÇ aybğı 
Bir aylığı 

dolayısile daha çok ıtızıyordu. Nihayet hayıflantl.ıı kıZdı, bat'l o arada ıbirkaç ta :il. Geç kalmayayım. Bakalım bugün bir if de sevdiğim şahıs Levi ~\stor idi. 

6turdüğ'U ye_rde ·yeısie kendini arkaya attı. kütür savurdu. Nıbayet bahsi yine tendi •bulabUeeek miyim? . ECNEBl MEML~1'1.Ell iiyıltria.sından korkafak telAşla sbrdum: tnertne getirdi: Sonra blr sır tevdi ediyormuf glbi SOSt\'ETE\'E GiRllE MEftASht l Seneliği 
Altı aylığı 

24 
14 _ Ne oidu, hasta mısınız1 - Blllrsiniz diyol'du. Benbn resme kulatuna etildi : Uıiiİ.11 (jöilerıe yüaüme baktı: Teşek- karfı c;ocukluiumdanberi büyük bir işti· _ sız, dedi, daha genQSlniz. Henüz 17 Yaşına ha~tığtm iaırtah merasim 

kür ederim: Çok iyiyim dedi te g11lmete yakım vardır. Fakat ahun'at, pek nan_ zaman .,eçmemı.tir. Beni dinlersem. geri ile sosyeteye girdım. lngllterede yük
çaiıştı. kördür. insan hiçblr zamn emetınin kar- dönürl'UZ. Yıllanmış tecliibelerilh ·bana 0 sek ailelerin kı!ları çocukluktan kurtu-

öeniin yerdeki . şekle dikkatle bak _ .şılığını alamaz. Bahusus blwe .. . Bir san'· .itanaatl verdi ki •balık resminl yapabil ~ lup ta evlenecek çağa girdiler mi, bir 

tnıı.ı.L..ı :..ıd · ft.ia.h ... ı · ö ü ıı. ~·'ld atkAr i~ llvrimek kadar zahmetıı, güç mektense. balık satmak daha lvid!r. Maa-
-•• "' ll&tullU g f n\;e vva•U U, Se - bir feJ fOlttuf. ~ftçlltim.de bende bir iS· .1 

vlnçle sordu: Udat ibulanlar Pik çoktu ... HAIA da öyle· mafih yine a12 ·billrsinli. Şu muhakkak ki 
• - Mefili ekinlı giHbıi dedi. İ\aY<tt dir ya •• . Hem zat.en eser meydanda ... slz emsalsiz bir sa.n'atklrsınız. Faka.t ·bu-

tbakalım b1llrliz ıbU de resın.lthr? Balığı ıördilnti. tasa söte 00 hacet. Her nu bendeh d\ı)"ı'namış olunuj, ,Unahın111a 
llfa.I şifalıyaraii: cevıap Yerdl.fu! Ne ne ha.l ~ .. Fi.ka.t ati l6r lll ihtiyaf, mat- grmeltten lrtrkatım. 

bile1ım beıi!.. . şet. derdi ınsahıH yiliaaıiiı bıraliinıjok ki, sonra bir <ietl g~iei·lfuıri içine halt-
-: . Bl.lenitY~tirlii i.ti~. 'akit ettt- eTll1ül\ı bet c;oeutum Tir. bul iliz _.rde- tı. Sonra ar~asıtiı ciöıi~ü. Btigin, teldlshi : 

linün~ fU çiZgll~ slsit _nerı ll&brlah;or? şini eiıme ba.klyor. İıihiaarda memur • bir sölge hilİnde u~aşiı: 
llol \arata ttaııa ~batıe &illiiiıi,. Nüıi, duih. iılı iira ilıyordüm. öenlin gibi bir Yine tet başıma ti.ıdiiiın sıranın 
bainİı)'abild1nia mı 1 ı adamın nesthe tetmez. .Faka\ tör talih, ll&tilllde, •1dmlıkların o}'n&ftı.iı sulara 

Bir .., llJlemlf -.t lfbt: .,.,, e-j "7ulau el& iNii ~ 1Öl'4il. Bent ıtttn 91Ur· bakıyor w dtl.flntlJOrdl&m: 
m .... tiüalaı -luMllmtM«tUmtr«t 

?' , · pp'Q a 'QYTZC' ~ aa o 

AÇlK MUHABERE: Habip baba 
türbesi karşısında Tllkenmez • 

M. Akal'a 

- Adilyeye intikal eden ıbir hl
di.Se haıtkırtda mütalaa dermeyan 
etttıek matbuat kartunü mucibince 
menedlldiıllnden maıU.esef arzunuz 
yerlne ıetırlemlyecekUr. 

8 nel sayıtada santimi 26 ı 
7 il • it iM) 
6 • .. • ?& 
5 ıi • i 100 
• • • • ıno a. i • to0 
2., li • 250 
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tıah vt)recek kbttaeler ooötf 
tesl ld~ MOdÔrlQittn~ ıntiraödl'. 
Udltler. Devamlı tıanıar ı~hl 
tartfe tatbik edilir. 

Kınmzıb lllnlarda tarife 
fazlallle abnıı. ' 
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il -S •. p • O• R. Protokollarma 
Merbut devletler 

DAYAKLI MAÇLAR 
Yekdiğerine düşınan yetiştirilen gençler, bir ınb~rr~:~~ 
teşk·ı 1 yanyana oynaya ı · 
y ı ettikleri zan1an nası 1 muvaffak olabilirler? 

anyana oynadıkları zaman n:a~:rn: )ıt'H \'f sEn-roü~ 
d Jnrırın kadnr sirayet eder. Asıl kavğn· 

Jstanlıul fulholl\nn ,erindf\ ay ıra;. zuhuruna sebep olan ukala knlüp 
8b?11llerden biı id~ kıılı;pınr nrasındel 1 ıkundnmnnlnrı ise mücadeleyi sadece uzak· 
ıtmek trı . meıcaöe e· o 

le kenmek hılnıeyen tan ıevkle seyrederler. 
rdlr. Ik' Bu sırada sahadaki ı.alnta kuvvetle· 

Hariçiye Nazırları Buda
peşteye hareket ediyorlar 

Viyana 4 (A. A.) - Avusturya. Baş
veklll doktor Şuşing pazar günü Buda -
peşreye muvasalat edecektir. İtalyan Hn
rleiye Veldll de ayni günde Budapeşteye 
Y.nrm~ bulunacaktır. Macar rlcallle, si -
yası mUzakereler önümüzdeki pazartesi 
günü öğleden sonra Budapeştede ba.şlaya
cak, ve çarşanba gUnü öğleden sonra mu
za.kereye devam edilecektir. 

Bnrapeştede İtalya ve Avusturya Ba
rlciye Veklllerı için büyük istikbal pro -
gramları hazırlanmaktadır. 

k Vııkin .spordn relrnbet asıldı~ 10 
1 

1 h rekete geçer. Bir anda sahayı dol· 
01. iki tukım ve ttohıyısile iki ~nı~ ~ur:n ııaık dişarı çıkarılırken fotbolcu· Bal kan 1 arda kış 

ftrasında rekabet me\'cut oıma7.sa sp F 
1 1 muhafaza altına alıııırlar. Ve yarım 

ınan8 k 1 ilerlemez. a· arc a • 
k sı ·a maz. tVe • por kulü leri saat snren bir gayretten sonra sOkunet (Ü.<ıtgam 1 incide) 

at bu rekabet hnzı lstanhul P .. d T biatile bu zamana kadar 
ara rncta k ' ldl'rOcl\ bir cidal htth· tees~us e ~r. 

1
8 

. d k f " Q at· Çmmkknledl~ kuruyu olnrnn 
aç.ı ca o • - 1 ok kım!;e erın e a ası gvz p.. • 

nı almıştır. Ve tabiatıle bu sebep yOzu~- ~ r ~urnu d~dtıklttrı ezilir. Elbisesi yır· \ npm· km·ıarıltlı 
den rekabet faide temin ede"ek yer e ar. k' k 1 boylayanlar orada bir lstanbul, 4 [ A.A.] - Köstenceden 
1 ı ' tılan ve ara 0 u ' h k d 400 be 1 kl ıJ lak is zararlar doğurmuştur. • saat kalanlar da bulunur. a~ et e en ton nz n yn l1 

istanhullular hemen her ~ene bf: k:r~ 1 kaç Bu ka\'ğalann son perde l de ertesi lngıliz bandralı Garlof Vapuru fırtınanın 
tane davnkh futbol nıoçı se~ retıneğ • . t 1 le görünür Gazetelerin şiddetinden Çanakkale boğazından ge· 

.l k ,rr 1 ma •la· !!unll gaze e ere . l k V tık nlı~mışlardır. Bö)le a\ıstt ı ' . bl k Jnbf diğer kısmı obnr çeınem ş ve ·araya oturmuştur. apur 
nn kok'usu ,..0k e,•,•elden belli olur. Hıtt· ı bır _ıu~ntıı t r l ~ ~·er iki taraf gazele· tahlisiye vapurumuz tarafından kurtıın-

• .,. . ,., gibi olan kulubu u ar. n. an l k G l'bol . 1 . 
ta muhtelit kulOplerın orısanı k h n"i kulübe ve haMa han· ara.. e ı ııya getırl mıştlr. 

k lüplere mensup !erini 0 usa 3 6 IS\"l'''ltElıı..E ,,:,O •• 1 ·ı· ı \il bazı gazetelerde o u . d f. · . 1 in kabnhetli olduğunu lmkani ~.,.. ' ;:o ''"' \. " 

gayretkeş spor muharrlrlerınln bazı rte 'ğı fertferlrk de nez Berin, 4 [ A.A.] - Bugl\n Bcmde 
nculıınnı « e • yok te e 1 

• d · t t r it 1 15 d · uJar kendi kulı P ~yu tabir edilen Gazetelerin bir kısmı kabnheti tema· ereceı ı ımıre sı ır a ınc a ereceyı 
kelime~i nl~mda «.~ırıc~ikleri de görlll· mile karşı tarafa yükleıneğe çalışı~. Ve hulmuştur.. . . , -•. , . 
oyun sısteınıne teş,ık e .1 k şı ku- rtarı olduğu kulübO mazlum goster· Uf:'i llA\A Dt ... t 1IŞTI 

·ı i B na mukabı ' ar tara ı d . b h ınemiş değı d r.. u .· 
5 

r muharriri de mek için bir ynrıılı listesi neşreder. lBll· n~n öğ e en ıtl aren şe rlmlze 
lUbe mensup hı~ lkı u:ktan uzağa bir mem şu oyuncunun ayağınm kesilmesi kuvvetlı bir ruzgArla kanşık kar yağmn
ona. çaturlıır. Boyle olur. Nihayet maç mevzu bahsmış, şu oyuncunun _kara el· ğa bıışlamıştır. Tecrübe sahipleri zaten 
nevı ağız dalaşmusı 11-erl mah\'olınt.!; şu oyuncu böbreklerine bembevıız olan Erzurum artık k.:trla bOs· 
n - u dttyıtnır. "' '' - • . ~ nu gc r . dn motemadiyen menfi oyle bir tekme y ~mişki.. ve salre ve sa· but Un kapanncak ve bu kar belkı de 

. KulOplerı;tı kalan gençler sahaya ire.. bahara kadar hiç yerden kalkmıyncak-
telkmler aMıtın başhır. Sahınnn etrafına. Tabii karşı taraf gazeteleri de bu tır, Demektedirler. 
çıkarlar. aç f d k • 1 ---------------1 ıktıKları kimse tara ın an on garip mazlumlyet yarışında yaya ka mn· 

.. n,e aı:~:yen JrnlDplerin mutrit akıl nıak için döşenirler. Oywıcularının ya- Erzuruın Askeri Satınahna 
... ---_.,._.ol tan yer alır. Ve bunlar üazan rısını futbola tevbe ettirtrler. Ağızların- Koınisyonundan: 
~"ıı~mıt"1rı çıktığı kachır bağırarak oyun· dan «bana şöyl~ yum~uk vurduhır' şöy- 12000 kilo gaz açık eksiltmeye ko· 
Mı..~Wra kı a emirler \er1rler. Oyun bu le tekmeler ye1ım• dıve mOUlkatlar neşr l t T h . b d ti 2 .. 00 1. 'lk 

l i d ke iki d dl k~ b 1 dl . nu ıııuş ur. a mın e e • ıra, ı · 
tekilde gittikçe sert eş? urur 11

' bir ederler. Ve bu e u Oy ece ğer teminatı 202 lira .fi() kuruştur. Eksillınesi 
taraftan biri mnnasebetsızlik yaparak bir kav"' alı maça kadar devam eder. '""1 lkt l k~ 938 - - t 11 d 

k 
6 d . k ;:. ne anun.. cuma gunu saa e 

gol atar Bu gol ynpılclıktan sonra arşı Halbuki hu çirkin ha iselen çı aran· E d A k 1 S t 1 k 1 
harar tabir caizse bQsbOtOn «celallaşır.• tar tenıomile her iki kulUbe mensup bir rzudrum a 1 s ketr Şa •11nu ına 1 1oın sg1lyo· 

f 
kl k · k ı t ft d nun a yapı acıt ır. a names ıer n 

derk.en karşı tıırafm me ~H\ ha be en· iki ukala ye mufrıt u Dp ara an ır. komlsvonda görülebilir. ("ı3 No.) 4·1 
di muhaclmlerinin ayağından topu aldı· Şu noktayı 1 şUkranla lanm~k llıım· --·----------·---
mı o muhacim kendisini yere ntar. Ve chrki hükümet nihayet yaraya ,parmağı: KA \'JP İKİ llJ\KBl' Z 

sa~ki mOthiş bir tekme yiıniş gibi kıv· nı ba ~ış, bson çi~~~ik~:'!~ıe~i~~is:~;~ 935 senesi icar bedeline ait 5.7.935 
ranmağa başlar. mlltea P unun . k ld k tarih ve 16458 No lı ·ıkr adet 

Artık kavğa buı;;lamıştır. Herke to· dann çıkararak kendılerl~l lAyı _o_ u : de zlto makbuzum~ kaybettiuı. 
pu bırakır Muhacimler ınuhaclmlere, haf· lan cezaya çarptırmıştır: '~ bu kotu. an H-'::ı l . yoktur-. . 

5 

Erzurumlular 
Belediveden 

ne istiyorlar? 
(Üst gam 1 f ne/de) 'var ... Fakat ıbunun yakın bir zamanda ıs-

- Çok memnunuz... Belediye reisi lah edileceğini blllyorum. 
hayret vereck bir şekilde çalışıyor. Yaz - Ya kahveler, lokantalar, fırınlar?. 
aylarında 1dl, bir sabah saat 6,30 da. Er - lokantaları bilmiyorum. Fakat 
zincana giden bir nhbabı sel~metlemek kahveler.in hali kötUdür .Bazan önlerinden 
IAzımıeUyordu ... O saatte belediye reisi geçtiğim zaman görürdüm. BUtUn mUşte
yol yapan amelenin .Jb::ı.şında lbir ustabaşı rller şapkalarlle, plı.ltolarile harekete ha.
gibi bekliyordu ... Ydne bir gece saat onda zır bir halde otururlar. Tabu dlşan çıkın
onu sokakta çalışan amelelerin başında ca da hastıalanırlar. Sonra sigara duma
.gördUm. Bu knda.r çalışmakla... Elbet nından müşteriler adetA boğulacak hal -
muvaffak 'Olacaktır. dedirler. Oğlum nad.lren kahveye gider ... 

- Kanaatinizce belediyenin muvaf -
!akiyetınde reisin mansup veya münte -
hap olmasının dn tesiri var mıdır? 

- Ta'blt olmaz mı? Mansup olması tş 
başınn ıclaha ehil ıbir kimsenin getirilme
sine yardım eder ... Zaten tecrübemiz de 
meydanda değil mı? 

- Şahrin temlzllğl için ııe dersiniz? 
- iBunu bir hakikat olarak 1nkdr c -

demeyiz. Er.zunım temiz bir şehir değil -
dır. Se-beblnc gelince ... Bunlar muhtelit -
tir ... 

Evveli halk fakirdir. Giyecek çama
şırı tektir. Onun yıkanması ise büyUk bir 
kUlfetl icap ettirlr. Su ısıtmak, mahrukat 
palıalılığından dolayı gUçtUr... Sn -
ıbun <ia pahalıdır, bu soğuk havada ça -
maşırı kurutmak ta ayrı bir gUçlUktUr. o
nun için fakir halk çamaşınnı sık sık yı
kamağa imka.n bulamaz. Öbür taraftan 
halkı tenvir e.tmck te Uı.zımdır. Ekseriya 
pisliğin, mikrobun ve bundan ortaya çı -
kan zararların fnrkında. değilcllrler. O ırn
dar farkında. değlld.lrler kl lbitll olması 

yUzUnden mektepten evlerine gönderilen 
bazı çocukların ebeveyni mektebe gele -
rek: 

- Hlç bitsiz adam olur mu? .. 
Diye öğretmenlere söylendikleri ol -

muştur. Fakat kabahat onlarda değildir. 
Onları tenvir etmiyenleroedlr. Bug11n 
mektebe giden QOCuklardan ümit vardır. 
Onlar her şeyi öğreniyorlar. 

Zaten yine bu lb1lgls1zllk yllzilnden 
kadınlar çeşit çeşit renkte çlrkem suları 
da. kapılannın önüne dökerler. Bunları 

belediye menetmeli ve bu suretle hareket 
edenlerden ceza almalıdır. 

Plsllk sebeplertnden en mühlmmi de 
şehirdeki inek, köpek ve tavuldardır ... 
Köpe'ltlerle tavukların ortadan knldınl -
ması muha.kkak lAzımdır. Belediye bunun 
için faallyete 8eçmelldir ... Fakat sığırlar 
için bir şey söylemeğe d111m varmıyor ... 
Burada fakir çoktur. BUtün kenar mahal-

Artık oradan döndllğU .zaman her tarafı
na tütün kokusu slnml.ştir. Belediyenin 
bu k:ahvelerln kalabalığlığına bir çare 
bulması 19.zımdır, hem şehrin, hem de 
şehirlinin sıhhati lçln ... 

Fırınlar lyi ekmek çıknrmıyorlar. 

Bunun için bir numune fırını yaptırıp 

önayak olmalı ve fazlasını kapatmalıdır. 
O zaman 1yl ekmek yememiz kablldlr. 

- Anketimize cevap verenlerden bi
risi bir 1şev1 yapılmasını istedi buna ne 
dersiniz? 

- Çok muvafıktır. BugUn açılan 
DU.ŞkUnlerevlnl ancak bu teşebbüs ta -
marnlar. Bir tarafta hiç kimsesiz ftceze 
h'lmaye edilirken öbUr tarafta da çalışma 
ka:bUlyeti olan bilhassa kimsesiz kadınlar 
himaye edilmt., olur. Bu yüzden birçok 
fakir kadınların namusıan ve şereflen de 
lekelenmekten kurtarılır. 

- Bir de çocuk bahçesi istediler? 
- la.zı.mdır, hem de çok lD.zımdır. 
- Beledlyeden baş'ka temennllertniz 

yok mu? 
- Nasıl olmaz. Evvela. şehrin ağaç

lanmasını muvafık buluyorum. Burada 
her çeşit ağaç yetiştiği halde şimdiye ka
dar sokaklarda ve bahçele.rde çok ağaç 
dikildiği görülmemiştir. Bunun sebebi 
kışların uzun olması yüzünden hallan 
evlerine uzun mUddet kapalı kalmaları 
ve yazlan da bu lınreketsızltk atiyntıarı
nın devam etmesidir. 

- sız belediye rel.sl olsaydınız, en 
c\'veln ne yapardınız? 

- EV\'ela. tartı işine eUml kordum. 
Burada şimdiye kadar 15 kuruşa elma 
n.rmut alındı~ görUlmemlşti. Bu yetmı -
yormuş gibi okka kiloya tebeddül edlnce 
flatlarda hiç.bir düşüklük ~örUlmedl. FJ-
2tınr yükseldi, düşmedi. Bunu beled.lye 
nnzan dikkate almalıdır. 

- sonra? ... 
- Elektrik, su, şehrin temizlii! ... Ço-

lar hallarıı'. bekler beklere, kaleciler de aneyl ilerisi içın temamıle ızal~ etmıştir. u m erı Oürcüknpısında 
birbirine girerler. ::>ille, tokııt, tekme ve Bu şekilde, yekdlğerlne du~ma.n ola· Belediye Bahçesi Müsteciri 
yumruk biri birine karışır. ,Ynn hPkem· rnk yetiştirilen gençler, bir muhtelıt teı· Muhlis Menekşedalı 
lerin rte bnzı defalar bu meydan dpğüşü· kil ettikleri ıaman nasıl yan yana oyr.a· 
ne ittlrak ettikleri gor:Qlm4tısll\r. Tabii yablllrler? yan yan~. oynadıktan zaman 
bir dakika evvel yerde kıvnm kıvnııı nasıl muvaffak olabılırler? Erzurum Vilayetinden : 

. lelerde oturanlar sıcağından, tezeğinden 
ve sildUnden ıstırade için inek fbeslerler ... 
Ne yapsınlar? ... Bunu menetmell, fakat 
halkın bir parça daha refaha kavuşması
nı beklemelidir ... Bu Erzurumda malını -

cuk bahçesi ... Daha ne söylyieylm. Fa&at 
bUtün bunların yapılması için akla tek 
cümle geliyor: 

- Allah belediyemize ~ok para vere ... 

••• 
Romanya ile yeni bir 

kat derdi fakir tabaka 1çln nelradnr ağır 
Ticaret mukavelesi imzalandı kıvranan tekme yiyen oyuncu da bu k~v: Karabyık -Tercan yolunun 20 ı 375 

tanın en hararetli rl\künlerinden .bfnnı Trabzon Belediye il! 24 ·r125 inci kilometreleri arasındaki - Bir de kapatılması 11\zımgelen de- Ankara 4 (A. A.)-Romnnya hUkO-
teşkil eder. • Encün1eninden : (7203) lira keşini şose inşaatının ihale reler var? meli ile yeni ticaret mukavelennmesi bu 

bir yUktUr bUme~iniz ... 

Her seyren bihabar olan hnlk, da· eıbaha Veterinerliği yazı işlerinde mQddetl 14-1-93~ cuma gQnOne kadar - Evet ... Fakat bu oldukça ıbUyUk bir gnn saat 12 de Elçi Hamdullah Suphl-
ha ne ol~uğunu anlamadan kim olduk· M bir adet Remlngton uzatılmıştır· Aynı fllnde saat 14 de hil· para işidir. Bunu yapacak kUlllyetıı para Ta ı:: n över ve iktisat vekaleti müste 
lan meçhul bir çok adamlar trlhOnler~en kullanılın~~k~z~:~ makinesi pazarlıkla kOmette Daimi Encnmende ihalesi yapı- belediyenin elinde olsa, zaten durmaz ya- şnrı Faik Kurd oğlu ile Romanya na· 
sııhaya atlarlar. Asabiyet tribOnlere sırıt· portatif u d'lycektlr lacakhr. Muvakkat teminat mıktarı (541) par. Flakat şlmdillk hiç olmazsa derelerin mına Maliye nazırı tara"ındnn Bllkreşte 
" t k su mubayaa e ı e · 11 • k fi · · ;e ettl~lnden bir iki dakl a sonra ... · terin Cuma ve Salı günleri En· radtr. Şer~ltinı ve eş nı görmek ıste- birer pislik yuvası haline gelmesine mdnl imza edilmiştir. Bu mukavelenin nındde-
rada burada da knvğnlar baş gösterır. Tıtllp tlan 'ılan olunr yen tallplerın Enct\men kalemine mUl'f\· olacak tedbirler almalıdır... ti bir senedir. Fnlk Kurd 011-tu bulY'ün v 1 1 · d ·mene nıuracna · . "' 6 e bu kavta nihayet stndın ıar ~ın e cu (No. 55) 1-t caat etmelerı ilan olunurr 1-1 Bizi düşUndüren bir de su meselesi- BUkreşten hareket etmiştir. 

~ıy_w~pnrasızkulGµ ~~tı:z:an~·~=.::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~=~=~==========~ -
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lardı. Şefin .kullandığı adama itimadı dıkları makalelerin birçok satırlarını sn- Bundan sonra Julyana.yı görmeğe 

~U l k-- }'azan: Fı·ancls Curgo yoktu. ~ W ı • mekle meşguldU. gltttm. ~nç kız serzenişli biT tavırla: 
1 ~mUmİ harpte C8SUS ~ Bereket versin Şmld .bana bir şey Bana dedi ki: - Vllhelm, dedi. otele kaç defa. telefon 

yazmamıştı. onun mektup yaı.mayışını 4a - Kimb1llr daha fazla dayanır _ ettim, ses, sad.n yok. Ne yapıyordım? Ne-

35 hayırh bir -alAmet sayıyordum. Bulundu- sa. muharebeyi 0 kazanır. Amerika _ l'eye gitmiştin? 
ğum haleti ruhiye l~nde ne kadar zayıf nın ltll!f devletlerine iltihakı ~le bize şlr- Jülyana, ne gibi mt:şguliyetıerımın 
ta olsa, bUtün muhakemelerimden kendi- detll bir dal1be indirmiş olduğuna şüphe beni kendisnden uz.r.k bulundurduğunu 
me yeni ıt>tr 'kuvvet ka.Znmak 1stlyorum. edlemez. Fakat biz mağlup olmuş değiliz öğrenmek istiyordu. Ben de 'kaçmaklı ce-

'l'cfrllm . 'o. 20 
Ve dUşünUyorudum: \'e kat'iyyen! Almanlar büyük bil' mmet- raplarla fabrikam için alacğım bazı sipa-
- Bu muharebe acaba daha kaç ay tır, ne derece mukavim olduğunu kimse rlşlerle meşgul olduğumu, paarlıkta l>ir 

1 P. - Julyana, dedim, Allah aşkınn biz 
P böyıe kavg!l edip duracak mıyız? Sen 

hıa<t411l\k1 benim bir daha lot Falken'in 
~t\ıtlne bakmamamı emreciiyorsun. Ka -
uı ... Bittı, glttı. vallahi .bu artist hiç u

:urunı<ta do.hı <leA'Udir. Benim bütün ar • 
Ufi\ SGZ\ln hOŞUnA gitmektir. 

- Allah lçln pek tc hoŞa gidecek 
<'Yler Yapıyorsunuz ya 1 

._ Senı sevdiğmi. se~n başkasını 
~V~lYecğl.ıi\f hiç içinde .şu .kadarcık 01 -

Un du;rınuyot mıısu}1? Galiba amcazaedn 
İi'Uks .tlrltn bozmak istiyor. Sakın hB I 

Julyana durdu ve sordu: 
._ Demin bir şey söyledim. Ben artist-

ıetden de, dl.tektörlerinden de hoşlan • 
)nıyormu.ştum bu ne demek? Neyi kasde
.dlyor.sun? Ya~i Kl!i-Yn için de mi bir şey 

. töylem~lt istiyordun? 
Bert bir ceva.p verdim: 
- Evet, hem onun için, hem .J>Mk&· 

ı,ıı, 

~ B~kalan da kim? 
_ Artık hatırlamalı.sın. Zihnini şu 

kadarcık yorsan, mutlaka hatırlarsın. Da
ha aradan o kadar 90k zaman geçmedi. 

devam edecek? bilmiyor. Hatta. ezilse bile yine başını tilrlU uyuşamadığımızı, bir yazıhaneden 
kaldırır ve mağlübiyeti kabul etmez. bir yazıhaneye koşmak mecb~yet.Inde 

Bren şehrinde, doktor Kungllnin da-
vetine gelen adamı ka.Sdettlğimi -anlıya -

Julyana ne başbaşa kalacağımız za
manların bana vereceği derın haz ve saa
detin ilk lezzeti içinde, artık bu ınsan ka
saplığının 'bir saat evvel 'bitirilmesini bU
tün ruhumla temenni ediyordum. Artık 

rak: genç kızın benimle evlenmeğe muvafakat 
_ Vallahi, sen mUthlş kıskanç ıbir a- edeceğine hiç şüphem kalmamıştı. Her 

dammışsın. dedi, tabiatın eBkisi .gibi... halde o da izdivacımızı geciktiren hA.di-
Hlç değişmemiş. Ne yazık, ne ya.zıkl selerden dolayı bu kadar sinirli olmuştu. 

• "• Öyle olmasaydı, Julyana Bern'den ayrı-
vaziyet .böyle giderken ltendl ken - lacail zaman karakterine hiç te uygun oı

dime düşünüyordum. valderek bir türlü mayan öyle şa'şaalı tbir davet ~rtıp eder 
aklımdan çıkmıyordu. Bir umanlar bu miydi? 
adamın bana karşı gösterdiği menunlyet- Fakat daha muharebe ıbltmemişt'f .ve 
slzllA'i hatırlamıştım. İnsanlar lbirbirlert- ben de mümkün olduğu kadar fazla haber 
nln iç yl\zlerlni anlama.ta. kalloşmaya toplamağa devam edecektim. Bu makSatla 
görsünler. o ızaman yer yüzünde emniyet acentamın Berli.ndekl oğlunu gönnek u
edecerıt kimse kalmıyacaktır. BUhaaaa ıere pzeteatne updun. o da iatikbale: o
blZlm Qalı.ttıtunıı cuua tttW&tı lftnclt lalı ltUnMlUU PJl>ttll\if pbi ,Orunl110fdu. 
doatııır 4o.'1&rdt.1' dtbf. ıt1&4t ftlMtJOr· !Unde kıl•tnı •endi ~~arrtrıer1nın ru· 

Bu kelimeleri söylerken canlanmıştı. kaldığımı söylecllm. 
O sırada yazı işleri mUdUrU bir fırtına gi- - Acaba Fuks bu iflerde sana yardım 
bi içeriye girdi ve sansürden gelen pro - edemez mi? dedi. Kendisinin umuml le -
\'aları getirdi. Otto Frid.<ıHCen proyalan vazımda mUnasebtıeri de var. sana çok 
gözUmUn önUne yaydı. ... faydalı olacağından eminim. 

- sansürün hakkı va.r, dedi, bu sıra- - Julyana, <!edim, hani un ibana am· 
da insanlar pek o kadaT dikkatli olama- cazdenden kat'Jyyen lbir daha bahset.mi· 
~·or. Bakınız, okuyunuz! yece~ml tenbih etmiştin. 

Provalrda bazı yerler yeşil mürek - Kısaca dedi ld: 
kepli kalemle çizilmişti. Bu çlzllen yazı _ - Ben de senı böyle budalaca bir ce-
ların boZguncu mahiyet! hayretimi mucip vap verectınl tahmin etmiştim. 
oldu. Biraz daha konu~tuk. Otto: Julyanaya. bir aazeteci lle tnnıştığı• 

- Ne zaman isterseniz gellnlz, dedi, mı ve onu ziyarete etttiğimi de söylemek 
sansUrUn çizdiği yerleri okuyab1llrsiniz. niyetinde ldlm. Fakat genç kızın ôayle 
Bu suret umuml vaziyeti da.ha 1yJ işlerime karışmak istemesi Uze.rtna bu nı
ka vramlf olursunuz. Gerçi ibu vaziyet pek yetten vaz geçtJtn. 
o kadar parlak <ie&lldir. Fakat blz bUtUn - Pıklll, <itcllm, bir daha amcaza• 
yer yttıtınu, bütün dUnyaı mutııu ye • denden bıhaetmenı. 
n~tıs. , ... ~ J 
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B ERZURUM • • • ; Kitap,Mecmua,Cedvel,Defter, i 
! Her nevi Duvar ve El ilinları, ! 
• • 1 Makbuz, Bilet, Fatura, Yaldızlı davetiyef er 1 . .. . 
1 BUYUK ! • • 1 ı~c::''' vF isKAN DEFlrERlERi i • • • • • Diğer Vilayetlerden gönderilecek her türlü siparişler memnuniyetle kabul ve suratla ikmal edilir. • 

\ . 
-············································ 
rm~m~ç::zmmm••m~mm~~ j Erzurum Defterdarhğın-

T .. k H K dan: Ur ava .urum U 1 Ekzuum HükQmet konağının 4484 li-

8 u• • yu·· K Pi. YANGOSU ;t2: s~:urnş::t~elie;~~!l!sıol~ç~n( ~:ı~ 

24 ÜNCÜ TEHTİP BAŞLA~llŞTIH 

f-c·üawiı kı·sicl . · 11 lldıwl kt'ınıın JHa8 cl••4Jlr 
• v 

Büyük ikı·aıniye: 45,000 Liradır. 

günU olan 31 - 12 - 937 cuma gnnü saat 
on da talip çıkmadığ'ından 2490 No. lu 
kanunun 43 üncU maddesi muclbinte on 
gUn dtthu. temdidi suretle ihalenin 10 · 
1 · 938 pazartesi gUnQ saat on da icra· 
sına. komisyonca kara,· verilmiştir. 

isteklilerin tayin edilen gbn ve saat· 
ta. Defterdarlık makamına mllrrtcoatları. 

(No. 46) 4·2 

Hundan başka: ı;;.noo, 12.000, 10.000 liralık bllyUk ikramiyelerle 
(10.000 \'e '.!0.000) liralık iki arlet mllkl\fnt vardır. Erzurum Defterdarlığından: 

.:\tuhtelif tarihlerde müsadere edilen 
"874,,kilo un 27-12-937 tarihinden itibaren 
15 gün mUddetle müzHyedeye konulmu~

~ ~m~3fmmm••mm~m~rı-.m~ tur Tttlip olanlorııı 10-1-938 pazal'tesi günü 
- saat 14 de Defterdarlıkta müteşekkil ko

misyona müracaat etmeleri ilan olunnr 

Şimdiye kadar hinlcrce kişiyi zengin eden hu piyangoyu i~tirak 

etiniz. 

~ı mınuııııııııııııııuuıınnııııııııııııııııııııııınııııııııııııımrıııı~ııııuoınnııııııııınıııumuıııuıııuıaıımmmmııuıınu 

DO-G U 
ilanlarınızı kabul eder, 

FIRMANIZI 
. . Bütün. Doğuya tanıtır 
1 

"DOG U,, büyük bir 
memle.ket parçasının 
her tarafında okunan 

bir gazetedir. 

( No, 51 ) 4·1 

Erzurunı rrapu müdürlü
ğünden 

Erzurum Arzutl köyünden yastık v ~ 
sinor başı me\'kilerinde ik! parçtt tarla 
ile ciUi nanı mevkilerinde iki parça çuyı 
Yusuf oğlu Lutfulltthın babasından inti· 
kal etmek suretile taı;arrurunda iken öl· 
meslle vereseleri nesil>e Fatmtt Feyzlye 
ve Behzat tarafmdan namlarına teı;cil' 

talep edilmiş olup suret tasarrufları ma. 
hallinde tubkikat yapılaca~ındnn bu yer· 
lerde bir al4kai ttısurrufiyelerl onlar var . 
sa e\•rakı ınll~bitelerile birlikte on glln 
zarf tndtt tapu müdüriyetine ve yahut 
hlhkikıtt gUnU olan 15· 1 ·938 cumartesi 
günU tahkikatına arldecek memuruna 
muracaatları Haµ olunur. ( No. 50 ) 

Erzurun1 tapo müdür
lüğünden: 

Erzurum çiftlik köyünden kUçük su· 
da H dönüm tarla ve çatalda yine 18 

il l l • • l b dönnm tarla ve yonca yeri nam i eri i e i gısı o an ütün mevki le rn dönüm v~ kadişede 
• • 6 döniln gez inorunda 2.ı dönüm 

müesseselertn gazetemız vasıta- mezarlık başında nam mevkide 18 dö-
• nüm kırda 19 dönüm tarla ômer otul· 

Sile kendilerini bu genfR bölaeve Sİ ları .Recep ve dedenin tapo sicil kay?i 
T' ö ..,, ~ mucıhirıce tasarruflarında iken ınumaı. 

. tanıtmaları menfaatlerinin F" leyhtt mezkllr gayri .m~nkulleri. hali 
hayatlarınd~ 306 tarıhınde tefrık ve •Jk • b d ıaklm ettikleri ve bu suretle uhtelerin-

l lCQ 1 iT • de iken ve tatile veresesi tarafından bu 

iLANLARINIZI 
ga~·ri menkullerin mnstakilen tapoya tes
cilini talep etmiş olmalarına binaen 1515 
numaralı kanunun sureti tatfükini mQ· 
beyyln nizamnamenin 9 uncu maddesi
ne istinaden sureti taksim mahallen tah· 
kik ve tetkik edileceğinden bu taksime 

Dog~ rudan dog"' ruya · itiraz edenler .. ·arsa tarm ilandan itiba
ren on gün zarfında evrakı musblteleri· 

1 
le birlikte Erzurum tapo ttıttdUrlüğüne 

G AZ ET E M Z E ve tahkikat gUnnnde ınahallinde bulu-
nacak tu.hkik memuruna nıuracaatları 

• . tıan olunur. ( Nö. 49 ) .. 

gönderinız Z,\\'İ 'l'ASTİK~Alrn 
.......... ..a { Trabtoft ottn okulundan aldıtırn 

•mWWlff .~lllll!!li :mulUIWUllilillUllll~l~~n~ını~muı~ıutlllll•lllı•r•__.,. t 5-11 .931 rün ve 010 sayılı tastıknome· 
mt kaybettim yenisini alacatımdan, es-

Sahip ve Başmlıhilrrltl: l 
ı:ıhnt nlnA. · 

Ultiüm tıe rlyatı idare eden: Yası itleri 

MUdl\rU : hııhndu· DGt..ıG KR 

Ba11ldıtı rer: o 00 u Buunevt 

kisinin bir hOkmO olmadıtını ilcln ede
rim. 

LUTFl NOYyN 

6 ikinci Kanun 1988 

,;~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~ Kumbara istikbal binasının 
l (~ temel direğidir 

~~ncs ~ankaso .ıı l:::jp 
\\ 
{~ Kuınbara]arından birine sahip olanlar hiç bir 

~~ n (§ 1: zaial;;;ıeikla s o 
· <~ l:::jp 
·)\ Jüıınbaru sahiplerine her sene ınuhtelif 
\\ para ınükafatı dağıtmaktadir. 
~~~~~~~~~~~~~ 

KUMBARA 
1e1000 

Verir 
Kumbarası olan hiç bir 

zaman darlık yüzü .. gormez 

ZİRAAT BANKAS 
Kumbaralarından bir tane ahnı 

Çocuğunuza hediye edeceğiniz bir kumbara ile onu ham tasarruf• 
alıştırmış, hem de istikbalini şimdiden dOsOm11sıne 

yardım etmiş olursunuz 
·--------------------------------------.................. 1 ...................... ~ 
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DOGUDA 
ÇİNKOGRAFANE 

Matbaanıız yeni bir çinkoğraf ane tesis etmek 
üzere bulunuor. Bundan sonra her türlü kılişe· 
lerinizi, mektup ve fatura başhklarınızı, çinko 
veya ·kauçuk üzerine mühürlerini bize sipariş 
edebilirshıiz. 

• 
Artık lstanbula sipariş 
vermeğe ihtiyaç yoktur 

f\1ecınua, !\itap, Broşür, Memento ve saire için 
yaptırmak ihtiyacında bulunduğunuz kılişeleri si· 
zi her suretle memnun edecek bir şekilde imil 
. edebiliriz. 


