
CUMARTESİ 
8 

lkinci .. 

iDARE YERİ: 
F.r1urum Gölbnşı no\ju İdnrf'>lmncsl 

Pazarte iden maada her gan çıkar 

Sayısı hPr yerde fi lwrııştur 

Kanun 1938 
SAYI : 32 GAZETE 

Basılmayan yazılar geri verilmez 

Doğuda Romanya Veliahdı büyük 
Emniyet bii- tehlike atlatmış! o otu kalkınmasının a.mmeri tadat "d ken bindiğ" torp"to fırtına \Lrüzünden 

r edlllrken, emniyete de birinci de- Ati naya gı e!·d a· tık ı Ll 

ecede Yer vermek haksızlık olmaz. daha ileri gı enıe 1, e ~Tar köstenceye dönd Ü 
Artık her vntn ndaş .tıımelldlr ki, • v K . . . K 

""ıt. " .. .. {IItısusı] ,- ı unan ra- ce tel ız ıstasuonu torpıtodnn östence--vısunun her hangi bir tarafında. ve gU - BU kreş, '• \' ı· h t p .J 
nun h köy d ı .. Yuna11 a ı a ı rens ye doıcrru geriye dönmekte oldu""una da-er hangi bir snntlnde tıpkı Kara Jının kar eş \'~· ~ 6 b 

köı>rusu u ' gibi ıstı - p ı·- Prense I.uiz'Je yapılacak ohm du- ir bir hubcr ulııırnıştır. Bir nıOddet son· n n üzerinde dolaşır o un K ı K l' t 
rahatı kalple dolnşab1Hr, 11attıl biz biraz ğUnlcrinde Romanyıı rn ~ ı~ro ~ em- rn torı>llo açıklnrdrı görUnmUş 'e llrna-
<laha llerı giderek diyeceğiz ki Knraköy sil etmek ozre hir Torpıto ıle Kösten- na girmiştir. 
~öı>ru Unun üzerinde, tramvay otJmobll j cenden Yunarılstana hareket ~~mfş. 01 ~~. Torpito Karadenlzde havnlıırın çok 
aıatrı vnrdır, ıstanbul belediyesinin za~ Romanya Vcliahlı Prens ~tlşel 111 bındı.,ı ı fırtınalı olması ve bir limanda barınmn

rnan zaman, halkı gaflet Iç!ııde yakalo.yıp. Gemiden, Karadenizdekı son fırtınalar ~n f mkan olnrnyışı yOzUnden geriye 
Vny tramvaydan atladın: çivUerin doloyi iyle hiç lı~ hıı.ber alınamaıııı~ 01: döndngn nnlıışılmıştır. 

orta ınctan geçmedin, diye aldıgı cezalar ınası burndu bO~uk bır teU\ş ve endışeyı Vellhat derhal karaya çıkmış ve 
\ardır o ıtı z edecek, bu ce- ı ı ı tu 

· zamo.n siz ra ırti muc P o nn ş · . . . hususi trenle Bükreşe dönmnştür. Prens 2ay1 niye vereyim nizamatınızı lbuo ne Prens Mlşel'ı hamı! olan torpıto 
kadar ' dunuz birdenbire 1 d k" -k bir tevckkuftan sonra Mişel buradan Atlnaya trenle hareket tatbik etmiyor • varna a uçu • . . 
r için tatbik etmeğe başladınız? Bcnlm derhal haraketle bogazları geçecek ve etmıslır. 
tanınıı yakacaktmız bu yolda bir tedbir ynrın akşnm Yunnnistan da Faler lima-

1 

· · · · 
aıı ilAn etmezsi - .\Ti~.\ SE\"l~Ç IÇl~HE na<'aktı, niçin evvelden u rıına va ıl olmuş bulunacaktı. 
nız ... Diyecek olursunuz. ko.rşınıza. az:~:t~ Torpitonun bogaz açıklnrınd fırtına- Atina, 7, [Hususi] - Atına bu~·ük 
tanınn tatbik edilen, fakat ne zam me ya lutulduıtu hakkında buraya tel izle bnyrnm günlerine mahsus bir manzara 
bik oAI yen bir nizaınna "' d . . . ~ leceki oylenme mallımat gelmiş bulunıyor ıı. o vakıttan ı~·ındeclır. Her taraf donanmıştır. BllUln 
çıkarırlar. k nlar ve beri neticeden kati bir haber alınnma· gazeteler dtlğtln ınernsiml ile all\kadar DoA oıı ında bu nevi az 
bö 1 u Y ar k parlar da yoktur. nıı~tı. . yazıkrlıı sntanlerlni doldurmnktadırlm. 

Ye alclgarıe vcnlece d b _ TOHPITO liOSTEXCEHE 1 
Oeç 11ardı Adana a u 
1 en sene bu zamaı At. t rk'lln hey - Vaziyet bu merkezde iken, Kö ten- ( Alllnrafı 51 nci sıı11ıfnrln) 
unuyordum. Bir kbylil a u kla ------------------------------

kelini bUyUk bir vecd içinde hn} ranlı ı • d • 
teyr~iy;:~~dın mı dayı? dedim Bu garıstan a seçım 

- H tanıman mı? dedi. Gazı Pnşa-
ey z ve onun 

1 

?1'!12 biz onun saye inde ,aşıyoru 

say~s11rı:ete b~~~:;:n~eıı~o~:!ışı~lt~::~~ Nazı r 1 ar ve m em u r 1 a r 
'ne e ötfendlm ki, köylli Sıvaslı tmlş, • • 

~qt::~:rmp~~~l~ y~;!a::ı:~ş~ seç ı m e gır mey ece k 1 er 
~~· Y~ a ynpmış, şimdi ylnc geri gide- S . M t 6 d 

• hoyıu: eçım ar ın sın a 
- E kiden ol aydı, para kazanmak d •} d •} . k 

lctn buralara geleb!ltr mi idik? Acıtnızdnn ta ) e } ffiJŞ anuna 
tirada kıvranır, dururduk. Knzan an do - •• J k 
nerken, bizi nasıl ola soyarln~ı. gore yapı aca 

Milli hUkQmet teessus ettiği sıralar
da, yurdun hemen her tarafında asayı -
lllı.lik vardı, bu nsayi izlık şark /bölgesin
de oldu •u kndar hiç bir } erde kesafet pey
cıa etmemı tir. şarkta ~olculuk, sabahları 
ırnneş ortalığı aydınlattıktan sonro. baş -
lar '\'e akşam gun kararırken nihayete 
l:'rerctı. 

VaUler bile c~kiyn taarruzundan mn-
lln değillerdi, bir yere çıko.cakları. bir 
kazayı tertış edecekleri zaman, önden 
c. ker Jandarma çıkarılır, meşhur geçlt
le.r emniyet altına alınırdı. 

Çeteler <:Ur'etlerini o kadar Heri gö
tUl'!llu lerdl ki, nahiyeleri basarlar, nahl
~e mucıurıertni katlederler ve şehirlerin 
cıvarıncıa atlı re mıgeçitler yaparlardı. 
l{ı!ll e nıaıından emtıı de· ildi, ri ma suı 
alınan ·'>eneler malların, birdenbire eşki
Yanın eline geçmlyeceğini kimse temin e
~emezctı. Vatandaş da .bu adamların şer
e~ln.e lA.net, sesini çıkarmaz, canını !eda 

ece~ıne malını vermekle işin içinden 
çıknrctı. 

l:lalkta kUltUr eviye i yUkselmlştlr. 
~klyahk sem bir iş zebunküş bir tufey
dlik telAkki edllmeie başlamlUlııtr. Eski
l en 1 e, eşkıyaya kahraman diye bnktık
a.rı ıa, .... 

... anlar olmuştur. 
t ~klyahğın kalkması yalnız emnıyet 
cıertıbatının kuvveti!' alınmış olmasını 
lt~~ıı. aynı zamanda zihni ve sosyal in -
şarıarın d · d gu· na de -IUctı a Doguda yer bul u 

cı.ı r. Enıntyet mUsmir mesainin t~ell-
dl r 'l'Uccar, malından emin olduğu tak
k:cıe 14 8örUr. Eınekci

1

, alın teri mukabili 
d.a~andıtı Uç beş kuru.şu, çaldırırsa, bir 
v a 0 nuntakada kendisne iş aramaz. 
. e böylece, ataletin ve kötü müesseselerin 
~o~urchığu tufeyll bir ınsan tıpı memle -

11etın bir Sahasını körletmek için kAfl ge-
r. 

it Eşkıya bozuntuları bile bugUn, dün-
U hnyatlarına hayret etmektedirler. Ar

~~~ Şarkta bir Hnmıt çetesine, bir Ali men-
, bir Brorando bir dünya malına yer -

Yoktur, ve ayış kuvvetile beraber zih
~Yetlerde deg. iği i~ln, eşkiyalığın tek
• r hortıamru ı da imkAnsızdır. 

Eşkıya gelip hUktımetin cezasını gör
tn ğı, dağda se~be t dolaşmağa tercih et
~ ktedlr. Mı allerinl sık sık görUyoruz, 

r zamanın kahraman sergerdeleri, birer 
r:rnuşaıc kedi tesıtmtyetile, devletin ada
~lne iltica ederek, vicdan azabından 

rtuıuyor. 
cin D BABA • 

Bul(llır JJnşı•ekili Köse ltm11of 

ATATORK 
ve modern 

TOrkiye 
"Atatürk A vrupanın en 
ınuktedir, sulhsever 
ve en cesuı· devlet 

adaınıdır,, 
lstnnbul, i (Hususi muhabirimiz

den] _ Geçenlerde Tnrklyeyi zlya-

t etmiş olan Sandey Taymis ga· 
re h l . 

lesinin siyast mu arr rı, gazete-
~ . 'd h 
1 de "'fOrktyenın yenı en ayal I 
~:ımnsı \'e AtatOrk 'On takip etüği 
sulh politikası,, başlığı altında me~-

1 k timiz hakkında neşrettiği bır 
e e . . d 
yıızıdıı, AtatOrk'ün şahsıyelın en ve 
bOy1.lk icraatından bahsederek dl· 

yor ki: 
• Alnturk \ vı·upamn en 

ınuklLdir. nynı znnıundn sulh 
SP\"t•r \'(' t•n t•t·sm· dt>\ Jet udu
mu.lir. .\lntfırk ı.nm nınnnsllt• 
d••mokrnt hl r Cunıhurresldlr. 
Sık sık Jınllt.111 t•{ilNıcPlerlıw 
ısllrnk t•d('l'.» 
:. Muharrir bu yazısı ile TUrk • 
İngiliz dostlutunun ~hemmiyetinl de 
bilhassa tebarnı ettirmektedir. 

Sorl a, 7 [ Hadyo 1 - Bulgar Kral 
Boris Başeekll Köse lrnnofla Hariciye 
Nazırı Yorgiyefi evvelki gnıı huzurunaı 
kabul etmiş ve mudddel intihap kmm· 
mınu lmzalamış·ır. Bu kanunun hOkOııı

ll'\rine g.5rn heyeti vekile dzıılal'ile me· 
murlnrın intihabata lştirnklerl menedil
miştir. 

lntihau at Martın altısında başlıyucıık 
ve 20 Mıırtta Muratça ve Filibe hnvali
sinde, 27 Martta Sofya ve civarındc 

11ylav seçimi yapılaçaktır. 
Gazeteler lntihup kanununda yapı 

lan tndilatın memleketin ilıtlynç·lurını 
tfım manasile cev ıp verdi~inl yazrırnk · 

lttdıı tar. 

Şaki Aydemirin 
iki arkadaşı da 
yakayı eleverdi 

Geçen 11yın yimibeşlnde, hükOıııct 
kuvvetlerinin takılmtından bfr uıı·ııı ya
ka~ ı kurtaramayacağını lılldlği için Kars 
vllayeılne teslim olan Şaki Aydemiriı 
di_ter arkadaşları da ,iddetle nrıınmnktı 
leli. 

Bıınlnrdan Porsuk köylü Şükrüoğlu 
Dursun, Sankamışın :Poşik koyünden 
ve yine Porsuk köylü Sarıoğlu Hnlilin· 
de Oıtunun Karakoyan hanında bulun
dukları haber alınmış ve şerlrlerln bu 
lunduğu yer derhal sarılmıştır. Mukav 
metten hiçbir 1ayda gelıniyeceğini bilen 
bu haydutlarda teslim olmuşlardır. Bu su 
retle Aydemir çetesi de temizlenmiştir. 

Acıklı bir ölüm 
Hastalarına gös

terdlğt şefkot ve ti
tlzliğile t an ı n m ı ş 
Nümuııe hastanesi 
hemşirelerinden Ba· 

yan Şefika yakalan· 
dığı hıtslalıktan kur
tulamıyarıtk d On ve
fat etmiştir. Cena 
zesi bug-un merasim
le a-ömQlecektir. Ke
derli ailesine ve 
tehp ~ aa,. .. tıwaı dllerb. 

YOKSULLAR İQİN 

Hayırh Bir Teklif 
Erzurum, yoksulu çok olun hlr 

memlekettir. Onun için bir tarnrtan 
Yoksullar Kurumu taal!yete geçmiş, 
diğer taraftan dn başta Vali olmıık 

üzere bir Jıeyet raklr çocukların ilı· 
Uyaçlnrını tesblt etmek l\zere mek· 
tepleri dolaşmaktadır. 

Fıkaralık ve yoksulluk dünya· 
nın her tarafında vardır. Fakat içti· 
mai te nnııt bağları kuvvetli olan 
milletler, aralarında ızhrap duyun 
vatandaşların, cefa çekerek doluş-

masına mıısaacte etmezler, ynrıu 

aynı akıbete ga~·ct tabii olarak dü· 
şcbileceğıni goz önüne getirirler. 

Kuvvetli, kudretli mües5ıe eler kurar
lar, o mtıesseseler her yoksula sı· 
cnk bağrını açar .. 

Bizde böyle kurumlar vardır. 

Fakllt bu kurumların varidat men· 
baları çok noksandır ve herhangi 

bir yardım teşebbllsü lcrıp etliği 
zaman, memleketin sayılı senet 

sahipleri, keselerini açarlar ve her 

1 
ne zaman bir yere yardım fcnp etse 
dairna ııynı şahsiyetlere mllrac11al 
ederler. 

İçtimai yarfümı kitle 
yapalım ve -bu bllyük 

hCrkes iştirak etsin! 

halinde 
darnya 

Dun matbaamıza kadnr gelen 
bir okuyucumuzun teklifini tekrar 
ertiyomz: 

Elmı<'tit• nym mıın) )t.'11 uün
lel'lııth• on \e)a )ilmi para. 
t•lin kilosuna da Ut'lıe n)'ll\ ınu

uyy<•ıı bir \e)a lılrl'"nç {Jiınim
tlt• )·uz ıwu·a) u l'-ıular hlı• zum 
)Upttlım. Blll't\dUll laJıns nl 
edN·t>li \lll'ldntı Yoksııllnr Jiu
ı·umu \<' <:ocal'- ı·sıru ·m(" lin
ruıııu paylnşsmlar \'t- b•))lC'<'<.' 
dl' miıstnlt.tU' hlr 'nrJdntu sa-
hl)t olsımlur. 

ıt 
.. ıt 

Bu teklifi mert ve hnyır sever 
ı~rzuruınlulurın derhal kabul ede
ceklerinden cınlıılz. Bir lokma ek
mek yiyen F..rzurumlu bilecektir ki, 
verdiği para ile, fakir bir yavrunun 
sırtını ısıtmış, alil bir vatandaşın 
karnını doyurnıuştur. 

Dnmlıya damhyn göl olur ve bu 
bereketli menba nice alevli dertleri 
öndOrOr. 

BiR ANKF.T AÇTIK 

Erzurumlular 
Belediyeden 

ne istiyorlar? 
Belediye Reisi Şevket Arı diyor ki: - "Erzururn halkı Belediyeye karşı büyük bir nezaket 

ve teveccüh gösterdi. tstedikleri şeyler okadar 
haklı ve okadar az ki... Ben onların yerinde 
olsaydını Be1ediyedeıı neler neler isterdinı . ,, 

• 

/Jelerliye Reisi Ş E V K E T A ll J 

Belediye reisi Şevket Arı üzeri ev - ı Ankete cevap verenlerden bir çoklıı.rı 
rakla dolu masasının başında koltuğuna kuvvetli bir şekllde çocuk bahçelerlnden 
yaslanmış, önundeki tablanın içinde, si- elelarlkten ve şehrin pisliğinden bah -
yah kehribar bir ağızlığa takılmış sigara- settııer. Gelecek seneki mesaimiz hakk.ın
.~ıından dumanlar halka halka tavana YUk- da UçUncü Umumı Müfettlşllğe verdiğim 
.:seliyor, ve elindeki klemıe önündeki kA- programı tetkik etseydiniz bu söylenen 
ı:;ıtl:ırc. durmadan imza atıyordu. Benim şeylerin orada en başta nazn dikkate a1-
1çeriye girdiğimi görUncc elilc karşısında- dığımızı ıtörUrdünüz. Bundan belediye lş
Kı leşıl kadife koltuğu gösterdi. Oturdum. !erinden halkın lsteklerile isteklerimlzlıı 

Içi mızı yağlıboya ııe boyo.nmış ufakça tamamen birblrne uyiUn oldutu neticesi 
oir oda, duvardıı bir asma saat bir büyik çıkar. 

oba, yerde çiçekli bir halı. Bir zaman ses 
ı;ıknrmadan bekledim. Şevket Arı imza -
tarını bitirdi. Masasının başından kalktı 

ve yanımdaki koltuğa doğru yürUdu ... 
YUrUyUşUnde bir yorgunluk sezlliyor Alnı 
kırışık fakat siyah gö:ıleri cevval ve ze
ki... 

- Azizim <ilye başladı. Anketinlzden 
şahsan çok istifade ettim. Gelecek sene 
için yaptığım çalışma progı·amı reyi~ma 

konmuş ta müttefikan tasvip kararı almı.ş 
ıtbl oldu Bu bana manevi bir huzur ver 

Ankete cevap verenlerin sordukları 

birtakım suallere dlQ"er cevap sahipleri 
kcndlli~lnden cevap veriyorlar. Birisi 
pisliğe mılnl olmak için ceza almalı der
ken diğer cezadan canımız yandı diye ce
vo.p veriyor. ObUrU fırın ve dUkk:lıı adedt 
tahdit edUmelldir, Derken bir <iiğeri be -
lediyc 140 dUkk~n yıktırdı diye şlkA.yet e
diyor. Sualleri ve cevapları birbirinin için· 
de bulunan b-u noktaları bertaraf edelim 
de asıl munım buldutum nokw.lara ıemu 
edelim. 
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Doğudan _Haberler BiR RÜYA 

Müntahap mı? 
Topraksız halka 
toprak verilecek 

Muhacir ve ıııiilteciler 
hedt"\va 
toprak alacaklar 
iskan kanununda mevcut bir snrn

hata göre mllli topraklur İskan idaresi 
emrine veı1lmi~tlr. Bu toprakhtr muha· 
clrlere, mlllletcilere. ıışiret fertlerine yer· 
il ve topruksı7. hulka tevzi edileceklır. 

Muhacirler ve mülletcileı: için tevziut 
bedava yapılac:uk \'e diğerleri · fÇrlanma 
kanunu hllk ın Umleri dairesinde toprak 
ulucaklurdır. Bu husus Sıhhat ve içti
mai .:\lunvcııet Vekaletinden buton Vi. ı 
lAyetle bildirilmiştir. 

POLİS \'Al\.\L \Hl 

Umumhanede bir 
kadın dövüldü 
mütecasir meınnu bıçak 
taşıdığı için 
M üddeiun1uıulliğe verildi 

Dün akşam Eınlnkurbu muhalle in· 
de oturun Karaköseli Be~·ler unıumhıı· 
neye gitmiş ve oradaki ev sahibi Asiye 
He kavgaya turnlmuştUr. Kavga esna
sında Beyler Asiye'yi değnekle kafasın· 
dan yaralamış ve hıtkkında taklkata 
başlanmıştır. Bu ıradtt Polise ınOracaat 
eden Asiye davasından feragat ettiğini 
bildirmiş ve fakat Polise Beylere ait 
olup kendi odusındu bmıktığını sôyledi
ğl bOyUk bir hu;ağı teslim etmiştir. Bey
ler kanunun ıııennettiği bıçak taşııııuk 
suçundan Muddei umumiliğe verilmistlr 

Bekçiye hakaret edenler bir aya 
mahküm oldular 

Umumhıme ınahallesınde Httdicenin 
evine gizlenmesi kttbil olmayacttk dere
cede sıtrhoş olarak gelen ve orada er· 
waye Pekeri yumrukla dö~meğe kalkan 
bakkal Seferoğfo Mehmet, Haliloğlu 
Mahmut ve Salih kadının bağırmasına 
yetişen bek~·I Dur:;un ile Kllzıma du ha
.kttret etmişler ve Cl\rmümeşhut nuıhke 

mesine sevke dil mişlerdi. 
Dun bu işe hakan mahkeme Sulihin 

bekçilere vnzife bttşında hakaret ettiğini 
sabit a-ördü~Ondeıı bir ay hapsine ku
rar vermiş ve Salih derhal tevkif edile 
rek ceza evine gônderilmiştir. 

:\lahmut ile Mehmet sarlıoşhktmı 
birer gün hapi cezasına muhkum edil
m1şlercHr. 

Geçen yaz üç aylık yol f aafiyeti 
Erzurum vilayeti Narut nıUdOrlUtU 

ı Haziran Ağustos 1937 gayesine kadar 
~68 metre sillndirttj lapıııış ve yine 
tıu müddet zarfında yol kenarlarına 

ı ı,763 metre mükAbı hıızırlanıııış ham 
taş yığdırmıştır. 

Edebi Tefrika No: 31 

Doğru bulmadık 

Kontrol yapılabilir, fakat 
haJkı rahatsız P.tnıernek 

~artile ... 

Dün sevindirilen 
fakir talebe Mansupmu1 

- BAHADJR DÜLGER'E -

Şehrimize gelmiş olan bir tiyal· 
ro ve \'aryete gurubu siıınııında 

temsillerine huşlaıııış bulunuyor. 
Dün akşnııı oraya gidenler ga

yet garip bir vıtziyet karşısında kal
nıışlnrd ır. Temsilin ortalarında biri 
resmi giyinmiş, diğerleri sivil nı; 

belediye memuru hıılk tun biletlerini 
toµlaııııyu bıışhıınışlardır. Biletlerini 
suklnmıık lOıumunu hissetmemiş 

olan bir çok kimseler lıiletlerini al· 
mış bir vaziyette idiler. Biletlerin 
toplıınnıak istenmesi ~tnemıtda bir 
karguşalığa ve ile vermiştir. Ve bir 
çuk gnrültüdeıı somu ııihuyet bilet
ler toplanmış ve ıııeınurlttr da dı
şarıyu c;ıkmışlardır. 

Dün de iki n1ektepte fakir 
çocukların 

ihtiyaçları taınaınlandı 
Vali Haşim lşcanın riyasetinde rnek- · 

tepleri dolaşıtn hey'et dün de mesaisine 
devııın etmiş, Gıtzı ilk okulu ile Dumlupı
nar mektebini ziyıtret etmiştir. Gazi ilk 

!gibi bu binanın da silindiğini ve 'I 
bir ( Sedd ) in kurulduğunu gO 
Koca bir şehrin hayatına hücuoı 

seller gelip bu sedde çarparak P 
lanıyor, bir dev kudretinde gelen d 
lur bir karınca aczi içinde ıcıd 
kıvrnna toprnğıt sızıyordular. P 

Bunun sebebini araştırdık. Ôğ· 
rendiğiıııize göre temsil biletlerin
den alınacak beledi~·e hissesinin 
hakiki miktarım kontrol etmek için 
bu biletler toplanmıştır. 

Belediye bir gurubun uiletlerini 
kontrol etmekle ıııuvazzufsıı bu va-
zifesini halkı rahatsız etmeden bu-
şarmunın yolunu bulmalıdır. 

Biletleri ya kişede kontfol ettir
meli veytt ba~ka bir çıtreye bttş 
vurmalıdır. Hoş bir kaç saıtl geçir
mek Uzere ıııuuyyen bir eğlence 

verine gelmiş olan halkın huzuru
nun böyle basit bir sebeple selbe
dilıııesini biz doğru bulııuıdık. 

Belediyenin bu kontrol sistemini 
duhu münasip bir hal<1 getireceğini 
umuyoruz. 

okulunda 9 çocuğa elbise 1 çoçuğa ön· ı· 
ınk, 44 çocuğtt ayıtkkıtbı, 81 çocuğa 

çamaşır, 50 çocuğa mektep levazımı tev· 
zi edilmiştir. 

Şehrimizdeki bUtün ilk mektepleri 
dolaşan hey'et bu dolaşması neticesinde 
ı ~ 2 çocuğu elbise, 360 çocııj);a ayııkkalıı, 

28 çoctığa önlük, 380 ('ocu~a c;ııınaşı~ 
ve 526 ~·ocuğıı dıı mektep levazımı tevzı 
etmiş. ilk okulların derhal buşurılacıtk 

eksiklerini tumamlaınış ve inşttat mev· 
siminde yıtpılacak tıtmirlerin keşiflerini 
yaptırmıştır. Bu hey'etin orta mektepler
de de httyırlı mesaisine devam etmesi te
menni edilmektedir. 

Bu yıl toplanacak 
Kültür kongresi 

Kongrede görüşülecek 
meseleler şiındiden 
tesbit edildi 

Eski Bel etliye Reisleri 11dea 
(Şerif Efendi) 

" Anketi ,, nizin aynasına akseden 
çe~it çeşit sima, ',.:eşit ~~eşit fikirlerin 
galiba sonuncusunu okuyordum ... Sor
gulıtrtnızın • MUntuhap mı, mansup mu? • 
kısmına heııllz gelmiştim ki camlarımı 
blllurlaı;;tının tatlı bir · kış gUneşi altında 
uykunun k ıtdife eli göz kapaklarımln 
oynamaya ba~ladı. Kendimi bir ço~uk 
mukavemetslzliğile bu ele terkettım .. 
• Doğu • nereye dUştn, si~anıın ne 

1938 Yılında Üçüncü Umumi Müfettiş- oldu?.. Hilmiyoruııı. 
lik ııııntakusındaki kültür direktörleri, . . 
Lise ve Orta okul müdürlerile ilk tedri· Yassı yllzn Ustuheçle badanalanmış 
sat müfettişleri ve her vilayetten seçile- gibi on dörtll\k bir ayın gökte. npt!ıl 
rek gönderilecek Uç ilk mektep öğret- aptal dolaştığı bir geceye girdım. Ne 
meni bir kongre halinde toplanacak- tuhaf: Hala dilimde " Müntahap mı, 
lardır. mansup mu? ,. sorgusu ilınikle~ip açılı-

Şimdiden tesbıt edilmiş olun bu kon- yor, açılıp ilınikleşfyordu... Yolum şeh-Jandarmaya hakaret 
eden zorbalar 

grenin ruznamesi şudur: rin metruk ıııezurllklarından birine uğ-
1 - Tedris ve terbiye usullerinde radı. Ezelle ebedin bu, yosun bağlıunış 

birlik temini ve tedrisatın muhite göre sıııır taşları arasında şaşkın şıtşkın 
faal ve hayati olması şartlarının tesbiti,. dolaşırken ayağımın nltıııdan bir toprak 

Duruşınaları yapılrnak 2 - ıkum vaziyetini göze aıı1rn~ yığınının ka~·mayu, etrara yayılmaya, 
üzere IJ1eV kufen asli'-. re 1 ilk ögretim mllf~edut p~~ğramlurı~da~ı tÜmSe~in gittiK~:e ıııukaaıfaşıp . nıez~nn 

.T ! ünitelerin ona gore tesbıtı ve hu cıhetm tamamen uc;ılmayu buşladığınu hıs~ettıın .. 
Illahkenıesine Verildiler ı Bakanllktan taslik ettirilmesi,. Tam bu ırndtt sakalının kırçıl telle· 

Geçen sene eski Çat kazasına hağ- 3 - Talebede okuma zevkının temini, rinden toprak zerrelerile renk renk bö· 
h Kurul<ilise köyünde Oyuklu Knrukol 4 - ilk öğretim ispekterlerinln tef- cekler dökülen tubii cesamette, birnz 
kuınandaı~ı Far~s. onbaşı ile lnhisnr ıııe- tiş ve ııınrakebe usullerinin tevhidi ve kamburca, ı.ılnın~a hemşerilerini~ kadir
muru Fu~ıl ue .. ıkı . Jıtııdarııımnıza mu~- teftişte göze alınııcak noktaların tesuiti.. naşinaslıklkrından şikayet eden bırer satır 
tar lorahıııı Huseyınoğ.lu Mehmet Şer.ıf, :i _ Folklor tetkıkııtında göze alı- gibi açılınıs çizCYilerile bir ihtiyur çıktı. 
Yu ufoğhı Mehmet, rehim oğlu Reşıt, . . \ ""

1 
.. h d k 1 ·· 

Fazıloğlu Mirza ve diger bazı köylOler nacak nokta ve usullerın tesbıtl. Siyahlıırı _don~k a~nı~ş ırı 8 e a ı goz: 
tecavüz<la bulunmuşlar, jandıtrmalan ha- lerile heııuz gozlerımı arayıp bulmuştı.. kı 
karet edereh clüğmüşlerdl. HAVA birdenbire silinip kayboldu ve lahze 

O zaman yakalanan ve lıalarıııda geçmeden yerine - Haydi miıııurisinin 
adli lnkıbııt yuııılıııakta olan ınt\tecasir- i _ / . 938 saat 8 Raporu güzelliğinde demeyeyim - fakat ne meta-
lar, bu kere durn:;;ıırnları yapılmak llzre "ki _98 6 tinde ne gordUğü ha~1rh işlerde 

k f T 1. Hava tuzyı : o . ne , 
mev u en .erc.ıtn A~ ıye ceztt mahkeme· ([ i . 1 . 

761 
· · heııUz kuramadığımız memleket has-sine ı;evkedılmışlerdır. • ,. Jen z sevıyes) . .9 eşını . . . . 

'l, . • k ] , d• · k Suhuııet : - 2,2 tahıınesl dıkildı; pencerelerınden şıfayap 
er can oyun aı ın a çıçe .. k h t. 2 9 olmuş beyıtz entarlli beyuz takkeli , . . .. _ DQşu su une . · . , 

I ercana tubı .Mezgeyik koy~nun Rutubet : ij4 birçok hastanın piı·uz evvel kaybolan 
koyunları lirasında çiçek hastalığı gorili· - s k. h 1 r rar gibi minnet dolu bakışları 
muştür. Hastalığın kuynuğı henüz tesbit Ruzgar : a ın aya e ı a .. . 

1 
• . • k 

edilmemiştir. Köyde 427 koyun ve 70 Sema : Temamen kapalı ile etrafı tecessus etlık cruıı, fa at 
keçi hastalıa-a yakalanmıştır. 1''enni ted- Yağış : Devamlı biraz so~ra taşı,. ~oprağ'ı, hastaları ·•.e 
birler alınmışUr. • :Miktarı : ı milimetre doktorlıırıle bir sıhırbaz kazımında erır 

ellerim suya değmeden sellerle 
IJer bu sedde süııdü... Artık sıra 

parklar, caddeler, mazalar, haller 
nup köçüyordular.. Biran geldi ki 
:;;ııııda, hiç birinin taşında " tçilDl 
kaydı olııııyan bin bir pınar, 

suları ve şakır şukır seslerile dök 
ğe başladılar. Dikkut ettim: Bu pı 

rııı arkasından da dokumacı, kund 
terzi gibi birçok zmrnut kafılelerl g 
rini ı~lataıı tuzim ve minnet ya 
sile sile ve hayaletin mezarına 
dala geçiyordular. Mucizeler karŞl 
kalmış bir mümin haleti içinde •~t 
derken pinarlar sustu, kafileler sili(Jll" 
tekrar sakalıııın kırçıl tellerinden trio 
zerrelerile kırmızı cennet böcekle 
külen kamburca, gl\zel yüzlü uı 
çıktı buzlu camlar gibi donuk göS 
beklerile yine gözlerimi arayıp b 
tan sonra bu sefer mavi gök P 
Ustone mücevher çivilerle işlenoıif 
istlfhıtm şekli altlı. Gözlerim bu 
humların kıvrımlarında iki ke 
takılıp kaldı: 

Müntahap mı, mansup mu ?I.. 

Kapımı tırmalayan bir kedi 
uyandırdı. Koskoca bir şehir hal 
her zaman minnetle ıtndığı, 

" Anketi ,, nize cevap verenlerlll 
defa bile ttnmak kadirşinaslığında 
mndığı " Şerif Eredni ,, merhumun 
!eti hala gözümden silinmemişti. 
sigarumı yıtktını ve başımı 

sakıt Habeş İmparatorun mal 
yesi genişllğindcı açık mavi,~ 
gok tabakası işleyen dumanliU'ı 
başladım. Gözlerim bu dumandall 
üzerinde dolaştıkça sıtnki rüya d 
ediyormuş gibi hu sefer de etra 
sürU eserin haleleştirdlği harap, ın 
munis lıir mezar bu mevzuda bir 
olsun anılınnmaktan mütevellit bir 
nh;;le açılıp sönmeğe, sönUp açıl 
başladı. 

Sıtkı Dıırsunodl11 

Mezuniyet 
E.rzurum jandarma kumandanı 

mezunen Hınıstt gitmiştir. 

Tabanca ile oynayan çocuk 
ispirin Ahpunus köynnden oO 

yıtşlarındn Numan evde kimsenin 
dığı bir zurnanda Babasına ait ta 
yı alarak oynıtmağa başlamıştır. 

sırasında dolu olan tabanca patıaıııtf 
Numan kolundan hafifçe yaralanınJŞtıı 

Bu gece nöbetçi ecza 
"İstanbul eczanesidif· ,, 

-~-:::==========-=============~ 
cuklar? Diye radyonun bttşına geldi. Halanı : 

Halam ·ne enfes şeydir fu Aluturka ı. IJlye _ başını sullı
yor.. Yusufa bakıyorum. HalA gözleri yüzümde Niçin bana 
~yle bakıyor 1 Yoksa duyduQu şeyleri dUşUnerek inanıp 
"'-!amak uruısında bocalıyor mu? Bakışlarından kurtulmak 
istlyeiiftc ona yanımdaki koltuğu işaret ediyorum : 

GENvuıMADIM 
Titredim: 

- Onların bir şey dinledikleri yok ! Deminden 
başa vermiş, fısıldaşıp duruyorlar, diyordu. Yusuf 
yıtkasını silkti : 

- Aman bu Ferda lumıın, hanım erendi. Yine beni '/r 
kıtludı. Resme ait uzun bir yılan musalı açtı. Artık eıındell 
kurtulabilene aşk olswı.. 

Anlıyorum Yusuftıt bizimkilerin bir şey duymasını iste~: 
\"Or. Ne iyi bir çocuk! Şimdi onu eskisinden daha fazla se 
yorum ve temiz arkadaşlığından her zanrnn için istifade ~~~ 
bileceğ'iıni düşUnınek şu kederli, kOskün dıtklkamda bıı-
ferıthlamama sebep oluyor. 

- Otursanıza .. 
Sesini çıkarurndaıı gelip yanıma oturdu, şimdi içimde de· 

tin bir arzu var. Yusurun o geceye uit bir şey duyup duy
madığıııı anlamak .. Ben bunlurı dlişünıırkeıı Yusuf yavaş bir 
sesle 1 

- Akif Cemal. ile çalışmanız na~ıl gldi)'Or? Dedi. Resinı
ler ilerliyor mu? 

Bu tabii bir soruş dcgiı. YÜigl\ne baktım. Gayet ciddi. 
Gözlerinde meraka, endiı;;eye benzer bir mana sezdim: 

- Daha iki kere gittim Mecidiye koyUne 1 Dedim. Akıt 
Ceınııl " muşuallah nteş gibi ilerliyor. diyor aınıt onun çalı~-
ınasını seyredeyım derken resmi ihmal ediyorum. • 

Arammta kı~a bir sOkiıt oldu. Radyo dinler gibi bir vazi
yet almıştık. Yusuf birdenbire yine sordu : 

- Akif Cemalin davetinde olduğunuz gece yengemle 
ağabeyim döndtikteıı sonrtt Pğlenebildiniz mi 7 

Heycanla titredim. Yu ·uf bir şeyler biliyor mutııtkkakı. Bu 
~ğzımı ııradığı belli. N'e cevnp vereceğimi şaşırdım . 

Sustuiuınu rörl\nce bttntt doğru eğildi. sesini alçatarak : 

- Hiç eğlenmediğinizi sanıyorum 1 Dedi. Öyle değil mir 
Ş11şkın ve korkak ~örl\nmenin 3·apaca~ı fena tesiri dn -

ştlnerek · 
- Bildİginiı bir şeyler var sizin! Dedim. Ve yOzüne dik· 

katle bakbm. Hiç ... .._~emeditlm bir cevap verdi: 

- Evet. 

- Size ne nnlattılıır? 
YUzUın h r halde sararmış olacak ki eJ'dişeli bir' tavırla : 

- Kendinize haklın olunuz, dedi. Bu meseleyi sizi biraz 
ikaz edebilmek için a~1ım. Bir daha ... 

SözQııU keserek: 
Bir daha öyle bir şey olınıyaoaktar. Dedim. Yalnız benim, 

hakkımda yanlış düşüncelere kapılmamanız için size .• 
Biraz daha bana doğru eğildi. Gözlerinde müşfik ve dost 

bir mana vurdı. Yavaşca fısıldadı: 

- Susunuz .. lliziıııı<iler ne konuştuğumuzu merttk edecek· 
ler .. Sizden izahat istemiyorum, Zıtten anlatılanların büyük 
bir kısmını doğru olarak kabul etmediın. Ne ynksek yaradılışta 
bir gene kız olduğunuzu biliyorum. O gece fena bir oyuna 
kurban gittiğiniz bence ıııuhıtkkak,. 

Çok samimi kdnuşııyordu. 
Gayri lhti~·ıtri elimi uzattım ı 
- Teşekkür ederim Yusuf. Sizin bu harekellnizl hiç unut· 

mıyacağım .• 

Elimi tuttu. Ynvaşl'a sıkarak gülOmsedi : 
- Sizi çok ·ever ve hörmet ederim Ferda, Başınıza ge• 

lecek en ufuk bir sıkıntıdan her zaman için bllyük bir UzUn· 
tü duyacak kadar .. lilr dosta muhtaç olduğunuz zaman beni 
unutmayın. Size elimden gelen yardımı yapmak isterim .. 

Yusuf sustu birbirimizden uzakhıttık. İbrahim LQtfi: 
- Bu gaıııell de dinlemtre nuıl tabaımaiil edlyonunuı ,~ 

• • • 
Bugt\n Akif Cemal tablomu uzun tt2un 

dudaklarında memnun bir tebessOrule: 

- Sen 'l'Urklyede yetişen kadın ressamların en başınd1 
geleceksin Ferda 1 Dedi, şu renklerin birbirine sıtrılışına bak·• 
Ağttçlurın yapraklan sanki küçllk bir melt~m esee hemen 1'l' 
mıldayacak gibi!. Küçük keçi yollarının öyle tabit bir kıvrılıfl 
vur ki ı. 

Ben için için s~vinerek onu dinliyordum. SözünU: • gr 
ııiııle iftihar ediyorum küçük dostum • diye bitirdi. 

İki saattan beri ayakla çalışıyordum. Hemen bir lskellllr 
~·e çökerek derin bir nefes ıtldıın : • Gelecek ders tamanıl 
bitecek • clertim. Oelip karşıma oturarak tekrar etti : 

•Evet taınaınile bitecek .. ,, 
Bakıştı~. Ve ikimiz de gOlUmsedik. 
Bu· biter bitmez hemen mevzu intihap edip Avrupa 

kuru için yapacağım tabloya başlı yalım , dedim .. 

__, Arlıuı 
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sureti haktan görunUr. Onu budala-
1'a ı kU ....xrunu- mınn v n oyununa pel~ duş n ~"' üldürtir tımlde düşürür sonra hiç 

Yordu. Fakat bu oyunu oynamaktan zıya- lığına !iyen bir anda kar.şıs~na çıkar, 
de, seyrini tercih ettiği gözümden kaç - beklen 
mnmı.ştı. Bir Un söztln sırasını düşürerek hasmını yere serer. . 
1-<~ndt i g rd ın ı Böyle oyun oynayanlar kendisinden 

s nden bunun sebebini so u · 1 
O 

dıı. şım· ,.ekınmek icap eden kimselerdir. Eğer 
• dalma olduğu gibi, bunun ır 

diye k d d ğı bir sır oıdu- ı dostlarınızdan böyle oynayan kimse varsa 
a ar kimseye açma ı (:'un b i nlatacağını onlarla seııunı sabahı kesmeniz! tavsiye 

u, enı çok sevdiği iç n a · 
rnaumaflh bunun yine ikimiz arasında derım. 

J..almasını rlra ettikten sonra: 
Teşekkür ettim. "Hiç bir şey değil ı .. 

diye cevap verdi. Yeniden bir sigara yak
tıktan sonra sözüne devam etti: 

- Daha bir çok -0yun şekilleri vardır. 
Fakat şimdi bıınlan uzun boylu anlata -
rak sızı sıkmak istemem. Benim size an-

Azizim dlJe başladı, ben tavlaya 
Pek düşkünü~ Ama ne ka~ar?... Bunu 
to.svır edemezs.iniz Fakat oynamaktan 
çok seyrini tercih ederim. Bakınzı bu. sı 
zin de gozUnl\zden kaçmaış. 

Sustu; sUkQnetle bir sigara ya~~ı 1.ıtncak başka şeylerim var. Bunlar daha 
ı.onra gülerek ytlzlime baktı, devam ett · nteresandır. 

Bunun sebebini zatıO.llnlze arz de Slze bir oyuncuyu seyretmekle o a -
Yinı dndl Biliyorsunuz kl tavla, alelt\d( damın o sıralarda içinde bulunduğu ahval 

' ._ · · U dUnti? bir oyun değlldlr Bunu hiç dUŞ n ıe şeraiti de anlamak kabildir demiştim 
mll? Jeğil mi? Bakınız nasıl? Bunu izah ede-

• hazltıandığını sırada )'im. 
Onu dinlemege it 

bu suale muhatap -01mak tuhafıma g • Açıkları görmeyen. kapıların farkın-
mekle beraber: Ja olmayan ve mtitlmadlyen yenilen kim-

- Y-00 .. Hayır! Gibi manasız bir ce 

vap verdlm. 
O istihfafla güldü ve gözlerini otur· 

• kx"esıne dikerek 
duğumuz salonun bir V-? 

birkaç defa üst uste: Tavla, tavla diye mkı-
bı bana dönere : 

rıldnndı sonra birden re 
- Azizim ben ne keşfettim billyor 

' yan bir adamı 
musunuz? Bu oyunu oyna d 
seyretmekle o ndamın lkarkterl hakkı~rıa 
bir fikir edinmek mümktindUr Ne 0 • şaş -

Ö l mi? E\•et haklısınız. Fakat 
yorsunuz Y c , i 
iddiamın ciddiyetinden şüphe etme) in z. 
Ha.ttıı. ben daha ııerl giderek iddia ede -
blllnn ki oyuncunun oyun tarzını tetkik 
etmekle o ndıımın -O anda içinde bulun -
duğu ahval ve şeraitin mahiyeti hnkkın 
da, velev muht:ısar oısun, bir fikir edin -

mek dahi kabildir. 
ve izah etti: 

Bakınız .. Bazı ıoyuncuınr vardır 'kJ 
ek cesur oynarlar. Bu oyun tarzına "açık 
~amak .. to.bir olunur, Bu, dalma emin 

i\>yun değlldlr, ve oldukça tehllkelldlr 
~u, ı.c: Muvaffakıyet ihtimali, oyuncunun 

at ~~haretıne bağlıdır. 
Şimdi ıdUşüneUm . Böyle lblr oyun tar

ımı hangi tnblntte insanlar tercih eder
ler? Hiç şüphesiz, cUretka.r, atılgan, tabiri 
marufla gözünU taştan, budaktan esir • 
gemeyen soydan insanlar değil mi? O ln-

eler evli iseler kanlarile kavga etml.şler
llr, genç ve şık iseler !!.şıktırlar, memur 

seler parasızdırlar. Oyuna başlamadan 

ıasmına avans teklif edenler; kendini 
>eğcnmlş kibirli mahlüklnrdır. Oyunda 
•gele., attığı zaman ağız dolusu küfür e
.ııonıer; tez canlıdırlar. Böyle kimseler e
•er bckı\r bulunuyoılarsa evlenmemeleri 
n vs:ye olunur. 

Elindeki kırık pul için tek açık kapıya 
•ar atanlar, eğer yine oyunu kazanacak
nrınn inanıyorlarsa kendilerini tebrik 
tmek ıa.zımdır. Bunlar, hçl bir felfiket 

,ı:ı.r.şısında lrkilmeyecek nikbin ve metin 
nsıınlardır. 

Oyun esnasında zara yalvaranlar hoş 
·ohbct, tatlı insanlardır. Demevldlrler. 

Dostluklarından zarar gelmez. BllO.kls ga
/et durgun ve ağır oynayanalr, ne vur -
:tuğu zaman sevinenler, ne de vurulduğu 

.aman müteessir olan ıkimseler lenfavldlr
tr. Bu yaradılıştaki oyuncualr, dalma ye
.Useler de, herkesten saygı görürler. 

Vurdukları pulu karşısındakinin önü
ıe hakretle fırlatanlar, kavgacı,geçlmsiz 

llurlnr. BU~kls vurdukları pulu. eltndr. 
nuhafnzn ederek, hasmının attığı znrn 

göre, yerine koyanlar, nazik ve hayırhn.h-
ırlar. Yalnız burada aldanmamak 11\zım. 

Jur. Eğer ellerindeki pulu, atılnn zara na
aran hasım için zararb olacak kapıya 

-:oyuyorlarsn o adamdan çekinmek ve u
anık bulunmak iktiza eder. 

EKONOM1 

İhracat mallarında 
aranılan evsaf 

Ekonomi işlerinde sık sık lşlttlğiml7. 
standardize kelimesinin manasını buradn 
izah etmeyi ve herkesi alfikndar eden "c 
bir çok klmseler tarafından ya.yanlış an
laşlıan veya hiç anlaşılmayan bu husus 1 
hakkında biraz malümat vermeyi bir ar
ı·adaşımızın nazarı dlkkatımızı celbet -
mesı üzerine manastp ,gördük. 

Standnrize kellmeslnin lügat mana -
smdan ziyade iktisadi mansı, birbirine 
benzer, bir tip mal meyd~na getirmektir. 
Bu benzeyiş o kadar geniş manada anla
şılmalı ki, bu malların kutuları, çuvalları, 
hatt~ amba!Aj usulleri bile ayni olmalıdır. 

~te her şeyden evvel ihracat malla
rında aranılan e\•sar bu tıp mal yarat -
maktır. Yaratmaktır diyoruz, çünkü bu
rada tabiatın bütün engellerine karşı koy
mak meselesi bile mevzuu bnhlstlr. Bu 
hususta Jondrada bulunduğum sıralarda 
nazarı dikkatimi fazlaslle celbeden bir 
hMlseyl anlatmadan göçmek isetmlyo -
rum. Bu muazzam şehrin mezb:ı.halarını 

gezdiğim sırada yanımda bulunan arka -
daşım bnna hayvı:ı.n dertleri Içln yapıla -
cak denklerin şekillerini, kesilen, daha 
doğrusu öldürülen (A vrupada hayvanla -
rın başı kanlarının zayl olmamas ılçln 
kesilmez, kafalrınn bir çivi sokularnk 'öl
dürülür. Hnyvanların f\ğırlıklar111a göre 
ayrı ayrı kasalara konularak §ehre sevke
d!lmcsl tarzlarını izah ederken, bu en 
basit işin en az bir za.mndn en muntazam 
bir usul ııe nasıl yapıldı~nı hayretle 
gördüm. Bu hayretimi artıran 4eylerden 
birisi de gelen hayvanlar yaşlarına naza -
ran kesilirler. Eksik olduğu takdirde mu -
ayyyen bir müddet zarfında mezbahanın 
s.hırlarında kendi cüsselerine Ilı.yık kiloyu 
almalan için muayyen \bir rejime 'tfı.bl tu
tulurlar. 

-
Tanınmış adamlar 

yılbaşını 
nasıl geçirdiler? 
Kimi eğlendi, kimi 
kimi de erkenden 

eğlenemedi, 
yatb, uyudu 

Yılbaşını !yt veya fena geçirmek, 0 s -
nenin uğurlu veya uğursuz geçeceğine d~ 
l~lct edeceği için, takvim blr yıldan dıg -
rlne atlarken, herkes .eğlenmeğe gayret 
eder. Bir Fransız gazetesi mnnır adamla
rın yılbaşlarını nasıı geçirdiklerini merak 
etmiş. Şunları yazıyor: 

Fransa reisicumhuru nay Albcr l<ib
rön aile an'ancslnc uyarak, t•vlfltl:nı ve 
t<.runlarllc beraber prral·a oturdu, \t' hi~ 
rc<'mi bir kılık takınmadı. Guzel güzel ye
mek yccliler. Bay löbrön her yavruya nyı·1 • 
c•a bir do hcdiyç vermiştir. 

FiL\. ·s ll.\S\'1•;1\I ıJ ŞOT \X 

Zavnllı bn vekil, hiç -bir y<'rı• çıkma -
m·~. yazıhanesinde, grev meı;clelı>r.111 tct-
1~\k etmek için, uğraşıp duı 'Uştur. Gece> 
saat ikide kalemi mahsus mUdürtıne izin 
vermiş ve kendisi yine çnlışmnğa devam 
etmiştir. Şot.ıı.n yenl ,soneye giriş t.ırzın -
dan menınun değildi 

Vlndsor <lük Vt' clüşcsl, lolt Corc 

\"i~Tson IH 'K \'E Hl'Şl•,Sİ 
LOYl>COHC, s :n co~ 

Sİ:\IGX 

Ingtllzler ekseriya, yılbaşlarını Fran -
sada geçlrmeğl severler. Vindsor dtikü ve 
düşesi, Kan'da eğlenmişelrdlr. DUk, hayli 
içmiştir. lolt Carc ta aynı gazinoda bulu
nuyormuş, fakat blr kenara çekilerek 
gençliğin eğlenmesini seyretmiş, önünde 
viski ıbardağı duruyormuş. 

Slr Con Simon ise mlsatlrlerile bir 
mac;a işgal ediyor ve ara sıra dansa kalkı
yormuş. 

Vindsor dl\kü yılbaşını husust vlllfı. -
sında sevgııtslle, başbaşa geçirmiş ve vıı -
ladaki ibUtUn hizınetka.rlaro. o akşam lzln 
verilmiştir. 

:\1 \ H İ BEL 

m:k yemiştir ve gece on 1klyl on geçe ya
tagına girerek uyumuştur 

il f' (; l•:I' 1) l l 'LO 
- Yılbaşını k~nunu arıtye getirenle

re ne dl'mcll? Işte gargara yapıyorum -
yaklarımdo. tufiln vnr.. Görüyorsu~~z 
hastayım, h st . 

~AHLO 

O kadar i"tlm ki, ne halt ettiğimi 
bllmi,;-oruın. Bf'n yılbaşlarını severim, zira 
klmse kimsenin kusuruna bakmaz. 
XOlt:\1\:\lti~·.\ \'\Pl'Hl'Xl':'\: 

Sl\'.\HİSİ 
Ben yolda idim, müşterilerle bera

ber yılb:ı ı gecesini tes'it ettik, yalnız on
lar içttler, ben vazife icabı içemedim. Ve 
bnnıı yılbaşı gecesi zehir oldu. Inşnllah 
eleeek S('ne bir dnha yılbaşına gelen za

manlarda sefere çıkmam. 

ESl(İ H0'.\1.\~'\ .\ B.\Ş\'El(İl...İ 
T.\'l'.\HESIH' 

Evinden dışarı çıkmamış ve kendi 
kendine oturmuştur. Intthnbatta kazana
mamanın teslrlle, hUzUn!UdUr. 

CHET.\. n.\HBO 

Odasına kapanmış, elektrikleri sön _ 
dürmüş ve kimseyle gorlışmcmıştır. Oreta 
Onrbo her rılbnşını dun ile geçirmektedir 

~IHLEY Tl:.'.\IPEL 

Bu kUçük sana'tkll.r akşamdnn uyu _ 
ulmuş ve annesi ile babası eğlenmeğğ git 
mlşler, fakat gece yarısı uyanan yavru 
nneslnln kendi lnl atlattığını görünce çok 
canı sıkılmış, ve ertesi günü filim çevlre
mlyeceğlnl söylemiştir. 

l\.\Tİ L Vl..i BK\I.\, 

Şüphesiz bugün için bizde bu ka~ar sıkı 
evsaf aramak fa.ideden ziyade zarar tev
lit eder. Ancak şuarsı da muhakknktır ki 
bugün Avrupa öyle eskisi gibi ne gönde
rBlrse kabul etmemektedir. ÇUnkU Ame
rika devletleri her şeyden önce muayyen 
tip mal sevketmenln faldclrlni hl~etmlş 
,.e bu hususta ilmi tedbirler alarak mUs
bet neticeler elde etmiştir. BugUn KnH -
fornlya UzUmleri muayyen anbalfı.J 1çindc 
muayyen ağırlıklar üzeirne plyasa:'lo. ~ı -
lmr ve dünyanın her tarafındn ayı>'. tarz- Hiç bir sene yılbaşını tes'it et.mrz, c 
da satılır. akşam nllesile beraber ağız tadile bir ye-

Rahat rahat ııyumuş, ve sabhleytn 
kalktığı zaman; "işlediğim cinayetler. 
vicdanıma ıstırap vermiyor,, demiştir. As
rın bu en bllyük cnnlsl sabahleyin çayını 
ı r.hnt rahat içmiştir. 

CUmlıurlyet hUkQmetl ac;ırlardanberl 
ihmal edilen bu usulün faldelerlnl çok -
tan anlamış ve bu hususta tedbirler al -
maya başlamıştır. Birçok klm:;eler bı.ıgUn 
afyon lnhlsarının faaliyetinin ne kadar 
lYi neticeler verdiğini maalesef bilme -

F ransada müthiş 
bir tren kazası 

1 

2 

ECiLENCE 
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 

sıınıar ki önünü, ardını kollamak onlnr 
için değildir Gayeye ulu orta ntılırlar 
Muvaffnklyet lhtımall yüzde kaç olursa 
ol un, onlar için ehemmiyeti yoktur. Açık 
oynayan oyuncuların tabiat ve meşrebi 
hakkında bir fıklr edindik Gelelim öte -
kilerine: Matomunuzdur ki bu açık oyu
nun zıddı "kaçak oyun .. ta'blr olunur. Bu 
ıklnei şekll kabul eden oyuncu, fazla açılıp 
vurulmnmnsına dikkat eder. ı ne! kısımda 
kilerin aksine vurmağı sevn1ez. HüUısn nt> 
\'llrulnıak ne de vurmak onun içln değil
dir. Sessi~. sadnsız yerine ulaşmağn uğra-

"Oyun.~ kelimesinin manasına daya - V ) d k 1 mektedir. Halbuki me~hur olan afyonları- agon arın ayanı lg'l 
arak her şeyi mübah görerek pul çalan- mız bugünkü standnrd usulleri sayesinde 1 3 

"" m k tehlikelldir Borcunu r1USJ İeCJ'l··ıb .. ed1')1"1··.~ 4 :ura ı;{)rç ver e · dünya piyasasına tanıttmlmış ve bugl\n • ~ 
vermedikten başka günün birinde 'kendi- Türkiye dünya devletleri arasında en bil- :Fransnda geçen tıaftu ıııtH!li~ bir. 5 1 ~ 
ini, sizden alacaklı göstermesi pek muh- yl\k afyon lhracatcısı olmuştur. tren kuza~ı olmuşluı·. Bu knz.ıdu insancı\ ' 6 ~~.ll 

temeldir. inhisar idaresinin yaptığı şey kendi zaytqt olmnmışısn dıı, mııdcli hnsarat 
1 ~ 7 1 

Attığınız znn hemekndk~anda~1~:1 ınr- klmyahaneslndc muhtellf tip mal çıkar- hııyll mühiıncllr. 8 I m-B 
ıa ortak olup iş yapma Oc;• u e6 r. mak ve bunları eb'ntlnrı muayyen ve içleri Sıuılle kırk beş kilometre Or'ııllc !nE 

Dostum yorul~uştu. Fa1mt sonuna muhafazalı sandıklara ~oyarak dünya giden blr trcıı, ny,ıi hut rızerlndo bulu· H _l~I 1 
:adar soylemek azminde bulunduğu an - piyasasına sevketmektlr. mırı mandeni Hıgonlurdııtt mOrekkop 10 il!!' 

:rnez. lnşıııvordu. Onun nefs almak üzere dur- Bu basit, fakat iyi usul sayesinde nr- bir treni Ozeri e l i 1( ( Uth· l. -

Şlnldl beraber düşuneıım. BByle "ka- J ı l U sı. d n n >ne rm ş, ın ış >ır OYl'::"'
11 

• 

1 
ınasındnn istifade ederek müsaade iste tık s!par ş veren ere n mune gun ermek, gürOltü içirıde vukun gelen bu knzu ne· '"' 

ır. Her zaman muvaffak olamasa da bi
rincide oldufm gibi büyük kazalar geçir-

~ak oyun., u klmlH oynarlar? Haydi c:öy e- malların evsafını tarif eden uzun mek - tlcesinde vagonlardun birroğu ııar"n·' Sold~ıı sağa: , . 
Ylnlz bakayım! . mç ~npheslz yaradılış dlm. tuplar yazmak meselesi kendllğlnden or- ~· 1 ıtlbıı:tlle müvesvis, lhtıyatıror. korkak o - Pek fazla mütee~lr olarak: tadan kalkmış oluyor. lnnnııştır. l - Yerden biter, arkasından gitmek 
lanlar ... Oyle degl mi? canım niçin susu- _ Ya öyle mi? dedi... Pek çabuk de- Bugün afyon inhisarı ldnreslne yapı- .. Şimendifer idaresi uıı~uınt ~lirektö· 2 - Sonuna A il~ve ederseniz hlle yapını~ 
l'orsunuz. beni tasdik etsenize.. ğll mi? Hentiz yarısını bile anlatmadım. ınn siparişler şu ~eklldedlr: "Fllfı.n numa- ru, BnşmOtıeııdisler, cer ınuhenclısleri vo olursunuı, notn, s Kabadayı, sıcak 

Onu memnun etmek ıçın: Hakkınız Ben - Vah, vnh! diyerek onun tees- ralı mallarınızdan şu miktar gönderiniz ... dulla blrçok zevatı hıısurın <lcrecesini memleket mcyvası, 4 Bina yapan, renk. 
var, hakkınız vnrl diyerek başımı salladım ~urüne ortak -0ldum. İnşallah sonunu baş- İşte görülüyor ki ihracat malı demek luyin etmek üzre kıııa ınuhııllindo haıır 5 - ViH\yet, güzel koku, ben, o - Basa _ 
v~ sonra gillerek: Cidden dahiyane bir ka bir gün anlatırsınız, diyerek savuş - evsafı muayyen, cinsi malftm, hllesiz, te- hulunmuşlardır. ınak, 7 -- Bir hayvan, nota, nota, s - u-
Bortiş! diye llA ve ettim. tum. mlz, muayyen t1p mal demktlr. • Şimendifer idaresi orkl\nının böyle zunluk, devlet malı, 9 - Telmih, 10 -

Zlyadeslle sevindi. O kadar ki evin- 7.ET.\ bir kazada na ıl hazır bulunabildiklerini Tımnrhanellk, Anadoluda lbr şehir. 
cinden boynuma snrııacağından korktum. O Q Go.,; u soran okuyucularımız, bu işin ınudcni Yukarıdan aşağıyn: 
İ''akat "kahve telvesile keşfi istikbal,, ka- Belgratta geçıniş asırlar \'Hgonların mukavemet derecesini tııyln 1 
b}Unden tavla oyunlle karakter kO.şlfl.. Abone tarifesi sergisi etmek üzre yapılmış blr tecrQbe oldu- 1 - Insanlık, 2 -- Uykuda, alev, 3 -
tlo..o:ıtum bunu yapmadı Belgrnd 

7 
[Radyo] _ Bclgrattn ku· ğunu acaba hatırlarına getirdiler mi? Bayrak, başı saçsız, 4 ~ Ik! hart, derln-

Onun rırzusu ve"hlle beraber dOşUn-
12 

Şimendifer idaresi sırf ıııutrhtemel llkler, edat, 5 - Olabilir, nota, 6 - Deri, 
.... ı:;cneltğl Llrıı rulnn geçmiş n:sırlar Rergbine ltnlya hü· 

1 
tne~e başladık l~kin yalnız o söylUyor. ve A ıtı aylığı ; .. kameti namına iştirak eden Kont Valpi k~zalara karşı dnhu mukuvemetli ol un gemi, 7 Dinlenmek, Hastalık, 8 - Mek-
hetes ahnnk için sustuğu saniyelerde be- uç aylığı 4 Krnl naibi Prens Pol tarafından kabul dıye yaptırmış olduğu yeni vagonJurı tup, Alfı., 9 - Zam, genişlik, ıo - Doğu -
hhtt kendisini tasdik etn1emi ıstı;·ordu . Bir aylığı 1,50 • edilmiş ve Başvekilin verdiği öğle ziya- tecrübe etmek için böyle mn raflı bit ı muzda bir kasaba. 

Oevtım etti: I I I fetinde hazır bulunduktan sonra Belgrnt- k~znyı göze almış ve saatte kırk beş Dünkü bilınecenin 
- J>ek umumi olo.n bu iki şekliden ECNEB MEMLEKETLER Ç N tan Romaya hnreket etmiştir. kilometre sOr1ntlıı giden bir treni . tçln- 1 ll }'} . kl' başka dahn birçok şekUUer vardır. Bun - Seneliği 24 Ltrn de insan olmamak şarllle - bu masum )3 ec 1 llllŞ şe l 

lnrdan bh·lııl o.nıatayım· Altı aylığı : 14 .. Macaristan büyük bir vagonların üzerine salıvermiştir. ı 2 3 4 5 6 7 8 9 ıo 
'.aazı oyuncular vardır kl, hasmını istikraz aktediyor :Frnnsadn son zmnunlıırda gelen vukun 1 K A R A K ô s E A 

~aşırtacak ktıdar açık oynar Kendisini iLAN TARiFESi Budapeşte 6 [ Rndyo] - HUkOmet birçok tren kazıılıırından sonra, rıhşap 2 A -Ş ı H E T ~SA z 
hlUterna.dıyert vuı-durur. vuruldukç~ hns-1 ncl sayıfadn santimi 25 l{uruş nnmına Maliye vektll 360 milyon Pengo· vagonların yerine madcnr vagon ikame 3 z z ı ş E R E F ~ 
tıunın ~erine doıııı·. o d(?recede kl yerh\ 7 ,, ,, ,, 50 .. luk bir istikraz akdi için Parlementoclan edilmesi lehinde bir cereyan hıısıl ol· 4 A Nti ı K 1 H ~ 
ahtbıne sığınacak tarafı kalmuz. Bir ke• 6 ,. • " 75 ,, selahiyet isteyecektir. muş ve haltA Parlıımentoya bu yolda tEi G 

te b şekilde kapıları tuttuktan onra za- 5 .. • " lOO " B. bir kanun layihası da verilmişti. Faknt 
5 

N_ E_ A D 1 D ~ .Q_ E 
rurı olurak omya yanaşmak mecburiye - 4 • • • ~gg • il' tinıarhane de yanğın bir madeni vagcın yuvarlak hesapla bir 6 B U E .sı A L E M 1 
tinde bulunıınlara saldırmnğa ba~1ar. O - 8 • : : 250 • Fransanın en modern timarhaneler- milyon franga mal olmaktadır. Bu se- 7 M A L _!_ IBJ ~ ~ A F T 
~·unun lallhl hemen de~ışır. Biraz evvel ~ : • ıı 400 : inden biri olan POyanvelay hapisanesln· bepten Şimendifer ldare'1İ, madenle s I A T E ş j E H r LI 
ko.llbl~etlriden emin otanın mağltıblyetıne I de müdhiş hir yanğın çıkmıştır. İkibin odunu kıırıştırıp daha ucuz bir vagon 91 N A M A 1 E Z 1 ~ 
~·tız tultuğu görUH\r lıAtı verecek kimseler DOÔV Oaze· kadar deliyi istiap {ldcbllen bu timar- meydana getirrııoği dllşüıımektcdir. tô 1 tl ~ - N E 

Bu oyuıt pek zıı.limartedır kuı l uluş te ı ldnrc Ml\dOrll\ğOııe ınl\rncunt etme- hn.ne de geçeı~ 1'1oel gece~i bir . y~nğın, Demir techizatı olan ahşnp vnıronlnr 1 1 T A A 'l' w.ı A M B !L 
lhttmnıı de P k azdır lidlrler. Devam!ı IJAıılnr için husust çı.kmış ve delıler blrblrlerıııe gırmışler·' doksan hin fr,ıngn çıkmnkınaktadır ve 1ı 

Böyle bir oyun sistemi takıp edenle- tıırıfe tatbik edilır. dır, Gardiyanlıırda ne yavacaklarmı şa· bunların mukavemet dereceleri de tecrU· ·a ulun bu -
bn hllekı\r fırsat dUııkUnU, lnsafsız kim· Kırmızılı ilRnlarda tarife bir misil şırdıkları için, ortalık birbirine karışmış be edilmiştir ~ 11 son tecrubedeıı sonra, 

• y r t 'l alınır ti d d' k" ı ' ı · vaz yet bir kere daha gözden aenf ·ı 
l•ler oldutuna tdphe edile-bilir mi? Ha • aı ası e ' ne ce e ye ı '' yanmıttır. Şimdi de madent varonlar üıerlnde cektlr, • Y rı e· 
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Roma -Bük r eş yakınlığı UMUMi HÜCUM 
'füRKÇE 

konuşmayanlar 
Ankara, 7 [Hususi] - Mııuisa 

saylavı Sabri Toprak, memleketi· 

Romanya hükumeti Habeş 
istilasını tanıdı 

Çar ordusu ayın 18ini 
sabırsızlıkla bekliyordu 

mizde Türk dili yerine yabancı dil Roma, 6, (A. A.) - Stefani aiansı ve oradan Pra~a gideceğini söyleyerek Baskın kolları tam tayin edilen saatte harekete 
gelınişlerdi. Türk nöbetçileri bu gizli hareketin 
farkına varmış, her tarafta baskın boruları 
çalmış, gayet şiddetli bir ateş boşanmıştı .. 

kulJanarı!arm cezalandırılması hak· bildiriyor : Ramanyanın Romadaki elçisi beyanatına nihayet vermiştir. 
kında Meclise bir knnuni teklifte ltalyanın Habeşistandaki imparatorluk Roınanya Başvekili 
bulunmuştur. Tek lir Danillye ve Ad· j ı hakkını Romanyanın tanıdığınl beyan et· e]flİnıiz}e gÖrÜŞİÜ 
llye encümenlerine havale edilmiştir. 1 mlştir. v 

· · · Bükreş 6 [A. A.] - Romanya Baş· 

Filistinde beş Yahudi 
daha öJdürüJdü 

Kudüs, 6, (A. A.) - Dün devam 
eden müsadeıııeler de bir Yııhudi yara· 
lanmış ve beş Yahudi ölmüştür. Bunlur 
dan birisi Polistir. 

lsivAs[l 
Amerikada Japon 
düşmanlığı 
gittikçe artıyor 

Uzak Şark htıdiselerını Amerlkalıla
nn ne kadar yakından takip ettikleri ma-1 
IQmdur. Amerika efkArı umumlyesi ezeıı 

düşman bildikleri Japonyanın Uzak Şark
L:ın bütlln dünyaya nasıl bir kıvılcım sıç
ratmak istediklerini lt!dal, teenni ve te -
yakku~Ia bekliyorlar. 

1916 yılında Amerikanın umumı har
be nasıl lştlrdk ettiğini bilenler, yenl dün
yalıların daha evvelden öl~meden, biç -
meden .her hangi bir maceraya. atılmaya
caklarını pek iyi kestirirler. 

Japon tayyareleri Amerikalıların 
Panay topçekerini batırdıkta nsonra. iki 
memleket arasın<!a husule gelen gergin -
Uk, Japonların tarzlyelerlne rağmen zall 
olmuş değildir. B!lAkis Amerika efkrtrı u
mumlyeslndeki infial gittıkçe daha ziyade 
bilenmektedir. Vaşington hükümctının 

basiretli siyasetine rağmen. Japonyanın 

takındığı tavır Amerika efkan umumiye
s1nin hararet derecesini mütemadiyen 
körüklemekten hali kalmamaktadır. 

Uzak Şark ihtllA.fında Amerikalıların 
vaziyetini şu şekilde hülisa edebiliriz: 

Amerika cümhur reisi Ruzvelt şimdi 
harici siyaseti istediği gibi idare etmekte 

HO~IAX\'A BAŞ\'Elill.l~IN vekili Koga Bükres, elçimiz Hamdullah Çıır ordusunda, ayın 18 inci gecesi 1 Kazanılan muvaffakiyet, mühimdi. 
BEYAX.\TJ ki k . d H 1 l Ç d . . 1 'dl Suphi Tanrıüver' e uzun müddet görüş· abırsızlı a he lenıyor u. ııva ar o · Hr O" usu, sevınç ıç nde ı . 

Bükreş 7 [Radyo] - Romnnyu Baş· mllştnr. dukça iyi gidiyordu. Ve yapılacak umu· Ceneral Alkazof ile ceneral Blome .. 
vekili Gog-a gazetecilere ~erdiği bir be- HO:.\l.\X\'.\llAKİ ECXEHİLEll mt baskının, muvaffakıyetle neticelene· riğ'ın kollarına, şehre doğTu yürome~ 
yanutta \~>~uslnv Ra~vekıll doktor Sto· BOkreş, 6, (A. A.) _ Yf'ni kabine ceği Uınit ediliyordu. Nihayet; sabırsız· için emir verilmişti. 
yadlnovi.ç ı nıeth etmiş ~e kendisinin harbi umumiden beri lfomunyada yer. hkla beklenen gece gelıni~ti. O gece Bu iki kol, şehrin kenarındaki ordu 
beynelı_nıle~ nın~asc?nta bıhn~kın vakıf leşmiş olan ecnebilerin Romanyada bun· sema t11ınıımile berrak, hava son d_ere· karargahınıda zaptetınişlerdi. Karar· 
ve harıkulade sıynsı bir şahsıyet olduğu· dnn sonraki ikametleri hakkındn bazı cede sakindi. Ay, yavaş yavaş butun gahtan perakende Tnrk askerleri, der· 
nu söylemiştir. kararnameler neşredilmiş \'e Romen hıışnıetile yükse.lmi~ti. Her tarar karla hal şehre çekilmişlerdi. Ve, sokak mu· 

Bu beyanat nu : "Ge.çe~ yaz Belgr~- mekteplerinde öğretmenlerin takip ede· örtolU olduğu için bütnn kale, muhiti, haretieleri yapmak için hazırlıklara gl· 
da uğradığım zaman c•dımlığlm bu hlssı· cekleri una butlan bildirmiştir. ve ufukları pEtrlak bir gUmDş levhaya rişmişleıdi. 
yat bııgnne kadar geçen müdıtet z rfın- İXGll.İZLEH.İX TA Y.\SSl "'l'l' benzemişti. Ruslar, kazandıklan bu mUhlm mu· 
da takviye edilmiştir .. diye devam eden Londra, 6, ( A. A. ) - Bl\kreştekl Baskın yapııcak kollar, tam tayin vaffakiyetlere rağmen, ( Kars ) ı henüz 
Başvekil Belgra 1 da Yoğushtv ana J\ra- lııglliz orta elçisi İngiliz hnkumetinin edilen saattu harekete gelmişlerdi. A- tamamile ele geçirmiş değillerdi. 
ilçesi ve büyük Ana Krnllçeslnin kedi· Romanya ile Ynhudiler hakkında H • 1. çık renk kapotlar geyinmış olan tabur· Caddelerde ve sokaklaJda, kanlı 
sine gösterdikleri mültefit tın. nü kabul- Kanun • 1929 cta akteddii;ti Yahudilere lar, yerlerde sürUne surnne llerlemeğe muharebeler baş göstermişti. Tnrkler ve 
dan bahsetmiş ve Yoğuslavya ile geniş ,·arclım mukavelesinin dostane bir şekil- başlamıştı. Fakııt siperlerde bulunan 1 Ruslar .. Her iki tarafta bir has lı tele· 
siyası ıııünasalıata girişmek Uzre Roman· de devııınıııı Romanya hükumetinden TUrk nöbetçileri, bu gizli hareketin rat vermışlerdi. Artık tamamile hırpala· 
ya lluriclve Ntızırımn yakında Belgrada ttılebetnıiştir. derhal farkına vttrmışlardı. Her tarafda nan Türk kuvvetleri kamilen iç kaleye 

( baskın ) boruları çalmış .. Siperlerden çekilmişlerdi. 

Budapeşte toplantısı 
Hariciye nazırları arasındaki müzakereler 

üç gün devam edecek 
Budapeşte, 6, (A. A.) - Macar ajansmın siyasi muhabiri l.ıildlriyor : ltalya, 

Avusturya ve Macaristan Hariciye Nazırları arasındaki müzakereler üç gUn de
vam edecektir. Nazırlıtr Krrtl naibi Amiral Hortl tarafından kabul eclileceklerdlr. 
Misafirler bu ttyın dokuzunda Budapeşte de bulunacııklnrdır. 

Çin tayyareleri iki Japon 
topçekerini . 

bombalayarak batırdılar 
Yirmi Japon tayyaresi de 
Hankeu'ya elli bomba attı 

şiddetli bir ateş boşanmıştı. Ruslar, iç kaleye hücum etmek için, 
Baskın kolları, bu şiddetli ateş kar· tereddUt göstermişlerdi. Çnnkn iç ka· 

şısında ev\'ela şaşırmışlar .. Bocalamışlar· lenin mevkii, her tnrlü hücuma murtafa· 
dı. Fakat kaymakam Melikof,un kolu, ada bulunmaya, son derecede müsaitti. 
büyük bir sUkünet ve soğuk kanlılıkla Ruslar, bu ciheti nazarı dikkate alıyor· 
ileri .atıldı. Harikulade bir sUr'atle ( sn· lar, içkale etrafında verecekleri . tel 
vari tabyası ) nın siperlerine tırmandı. dOşllnerek hücumda ihtiyat göste 
Boğaz boğaza bir ınncadele ile içeri at· !ardı. 
hıdı. Düşman ordusu kumandanı, bir 

Meliokrun, l.m nıuvaffakıyeti kttzan. lama yapmak için • ( Vladı Kafkas 
dıktan sonra orada durmadı. Kars çayı alayı ) nı sahte bir hücuma memur 
köyüne kadar ilerledikten sonra orada etmişti. Bu hücumu, ateşle karşılar m ısı 
tevekkııf ederek ( Çim tabyası ) na arka- 14zımgelen kale kumandanı Hüseytrı pa· 
dan hücuma hazırlandı. şa: harbı kabuletmek bir tarafa dursun; 

Ceneral Garabe. gece yarısına iki derhal bUtlln askeri Kars çayının sol 
saat kala, ( Kanlı tubya ) nm eteğine sahiline çekmiş; Erzuruma doğru ric •at 
gelmişti. Burada da Sıvastopol ttlaymın e~mek istemişti. ~albukl Erzurum yolu, 
gönüllüleri, kanlı bir mncadeleden son· duşman snvarisinın elinde idi, 
rd, dış Jstihk4mlarn girmişti. Ceneral Bu sllvariler; zaten aç. yorgun ve 
Garabe, bizzat kumandasın<r aldığı bir bitap olan 1400 Türk askerinin etrahnı 
kuvvetle nsıl tabyaya hllcuın etmişti. çevlrmi~ler .. Teslim olmalarını teklif et· 
Fakat Tnrk müdarilerinin bir yaylım a· mişlerdi. . _ 
leşi ile karşılaşarak, kanlar içinde yere Bu pusudan. ~ncak snvarılerle Hu· 
serilmişti. seyln paşa ve maıyetl kurtulabilmişti. 

(Arkası ııar ! . 

ve hiç bir muhalefete maruz kalmamak - Şanghuy, 6, (A. A.) - Altmış Çin\ -
tadır. Ruzvelt erka.rı umumiye birliğini tayyaresi Nttnkln civarında .Japon tayyıt· 
arkasında toplamak için sarfett!ği gay - re karargahını vv Yangçe nehrinde bu
retler<ie muvaffak olmuştur. Bütün mem- lunan iki Jttpon topçekerini bombardı· 
leketln Japonya meselesinde Ruiveltle iti- man etmiştir. Beş tayyare tahrip edil· 
madı vardır. miş, biri düşürülınüştur. Topçekerler de 

Kral Zogonun 
Balkanlar 
hakkında beyanatı 

Maktul Ceneralin vazife~ini, derhal 
( Perın ) alayının kumandanı ( miralay 
Hilenskl ) deruhte etmişti. Bu miralay, 
kısa bir nutuk ile askerlerini heyecana 
getirdikten sonra, şiddet'i bir hucuma 
g~çmlşti. Ve bir saat süren kanlı bir mü· 
cadeleden s )nra, asıl tabyaya gire bil· 

Hisar vapurunda 
boğulanların aileleri 

Sulh cemiyetlerinin artık sesi çıkmaz batırılmıştır. 
olmuştur. Hiç kimse cümhu rreislnl göster
dlll azim ve casaretten dolayı tenkit ve 
muahaze etmemektedir. 

mişti ... Fakat Türkler, mevkiterinl terk Samsun mavnacıları 3000 
etmemişlerdi. Eınsah az görülmüş ohm Lira yardımda bulundular 
bir şiddetle süngülerine sarılmışlar; tattr· istanbul 7 [ Husust ] _ Batan • Hi-"8al1tan devletlerinden bı'rinin ruz kuvvetı~rini geri atmışlardı. 

1\ sar ,. vapurunda boğulan tayfalann ai· 
Z8Jlfl8ftl8SI, dlg&rlOİQ Ruslnı\ burada mllthiş telefat ver- lelerine yardım olmak Uzre SamsuJJ 

11.\Xl\Et; TEl\HAH uo:un.\H
unı \~ ..:ni1.nt 

Amerikalılar, harici knpşıklıklara U- Hankeu, 6, ( J\. A. ) - 22 J.apon 
zak kalmaktaki sa.mimi arzularına rağ - bombardırı1~n t~yyaresi yanlarında l2 
men, Uzak Şark h4di.Selerine kaı:şı Avru- ttvcı tayyar~sl olduğu halde bugUq l~un· 
pa. ~lerlnden ziyade hassas bulunmakta- keu üzerine 50 kadar bomba utn11şıar· 

mhlerdi. Ve derhal geriye atlılar koş· mavnacılan 3000 lira teberru etmişler-
Z8jıfl81118$1 demektir.,, durarak imdat istemişierdi. dtr, 

Ttran 7 ( Radyo ] _.. Arnavutluk Türkler, bütUn bu şiddetli hllcum- • 

dırlar. sa dıı istt~t va~i olml\mıştır~ · Kralı Ahmet Zogo bir Yugoslav gazete· lardan yılmayarak, tabyanın kuzmetleri· 
sinin Tiran muhabirine aşağıdaki beya· ne çekilmişlerdi. Buradtt sonuna kadar 

Amer!ka~a bl! lJ!Uhaı:ebeyi bertaraf İ~4iİLiZ SEFh;i UiHOTA il1'1.: natta bulnnmuştur: muuaraaya karar vermişlerdi. 
.-.ımek arzusu samimt <>lmakla beraber. · .. · A ti k y ı ık· 
şimdi bazı ahvalde insanların :ırzular.ı hİ- (iÜHl 'tft'l - .rnavu u ve ugos avya ı Miralay Bilenski, imdat kuvveti al· 
lAtına haJ:eket etmek m b ı ti d k - Toı., o 6 ( A. A. ) - ingiliJ sefiri dost memle\c.ettir. Genç Amavutluğu.n makla beraber, kazmatlara cepheden 

. ec ur ye n e a ,.y ı • menfaatlan banş,n muhafaıasmcladır Bız h'" t d ı d' A k d 

Gayrimübadil 
bonoları 

.abl\ecekleri oe açıkça söylenmektedir bugOn Japon Hartoly(' Nazım ]1irQta ile . . '. . ucuma cesare c emem ş ı. r a an 
Hattd Japonya ile blr -pluharebenln nastl görüşmelerde bulunmuştt\r. ~eticenin ne ancak baıış sayesmde terakkı edebır•z. bastırmaya teşebbüs etmişti' .Fakat bu Ankara 7 [Hususi] - Gayrimt1badfl 
!>a4layıp nasıl bitebileceğini düşünenler olduğu henüz malüm de~ildir. Slyuset semasının s~ olduj'un~ ve bu· ~askın esnasındıı; ?d.a, - yerınl ~l~ıtı bonolarının kıymetlendirilmesi için ma· 

20 liraya fırfadı 

bile çoktuı:. Eğer icap -ederse, Amerika tek lgtl~ ~lmadığma kanıtın, harbın vukuu· veneral Gara~e gıbı - kanlar ıçınde liye vekaletince bir proje hazırlanmakta~ 
bafma Ja.ponyaya karşı mµhasamata gi- Çih silAh ahyor na ıhtimal V«:rmlyorum •. Harbin başlamı· yere serllmtştı. dır Bonolar ~imdiden ynkselmeye bat' 
rifileblllr mi? İngiltere ve Fransa ile na.sıl Şanghay, 7, (Radyo) - Çin tiüku· yaca~ı~~ te~m ede~lllrı~~. 1 k h l' Ordu kumandanı, bu çetin mlldııfaa la~ış, 14 liradan 20·19 liraya fırlamış· 
el'1rJ1il y11ı-pılablllr? Sualleri zthinlerde 8 an ar evve ce uşman 1 a ın· uıevkiine kahir bir darbe indirmek için, br .. 
dol••,.,ak•a-tır, mett elli milyon dolarlık. sllan ve mü- d.e bulunmanm ılyanlannı çok çekmiş· Ceneral Çavçaviç'i kazak kuvvetlerinin 

....,... I' \.4 himm~t s•parış vermiştir. A ti ki l d k 
Amerika bu ~te yalnız kalmak ni - tır. rnavu u a konşu arı arasın 8 1 başlarına geçirerek oraya töndermişU. Suriye Meclisinde 

)'etinde detıldir. Acaba İngiltere Av - Ad d • karŞllıklı mOnasebatın dnrtıst olması mem· Kazaklar, tabyanın eteaine kadar 
rup&dakt flloaunun mühim bir kısmını u- ana a su nunlyetiml mu~lptt~ •. Anlaşma k~rdeşce atlannı sürerek ıeldikten sonra, orada Başvekil bir 
l&lc fırka tönderebUr mi? QUnük J&Pon· b•k olmalı ve yekdıQ'erımiıi zayaf ~uşürme· atlarından inmişlerdi •• Acı ve korkunç nutuk SÖ)'ledi 
ya ile ~lr muharebe halinde layıgon ve pro~· esinin tat 1 ına meltyiı. Balkan devletlerinden birinin za· teryat:larla kaımatlara hnoum ılmlı· A 8 .eli. a H "' 

ııaıapur dtnll uııerlndın lıtita.de edU • d yıflamaaı dltel'lerlnln de zayıflamasını lerdi, Şam, 6 [ • A,) - \lı""k rdr b'ö 
nı11i en ba.tt •leı\ .. rtlardan biti aa • baş an 1 intaç edecektir. · T" kl t b t lk ku'N ti k mento içtimasında tllt defa olaralc LO 1 

... T"' wr e ı u 8 ' n lrf1s10· nan meb'U•lan da ha•ır tNlnmuılardlt· 
~a.ktadlt. tnstı\etenln ise uır.k earıt- . MI 1 d ki bl d da beyhude yere telefat veraıentn J!iı; Ba Yekli Qelflll Matdaffl Sııtyfnın 1 "" 
ta Atnerlkadtn tuta ö\entaatletl Vardır. Yapılacak inşaatın tem ll s r 8 IS r mezar mey ana bir faide vermeyeoeatni en!tımtılardıı dı: ıt asası haltltlnda lıabat verm~ ttr 
~ruıuyor ki, Ameruı:afün tünün bl ı. çıkarıldı Kuvvetlerini bafka yerde ıart~tm~lt i~ltt 'I . ' 

rbıae tat nllln ltnkArt hi.sıl olunca. sulh meraMimle atıldı o hl 'I ro d" ] ll lt " b • kazmatları terkederelt g rl ~eltllmtsye A ıtffı: .. d"' A~,ı\tı~11·ı·A . Mtuttini bıraltmUl hiO te ihtUnai halii- Aa re, ' i'-'8 170 ..:;.:. 'f& ~r r..m~rı r pa Cl OVE;U.lt af 
Milde fttllldir Hül!sa Arrterlkıiıılarırt mu- Atıkıtra 6 tA. AJ - Adanada Çu- birinci Harı~dan HukOırldarlarınd!fn Ve- meebur ltahnııla~dt; t 4' V . ' j A tti.ai 
Wdefatı ~rn~n milli blrllği arka.sındı\ kur ovanın su Projesinin Seytıane alt ilk nlıi'in muhlefettt m~iarrhı keifetm~fb Diişman hUcttnt ~olrarf, ~ rıa(fi fJ!Şa) ar~J~ 8 [Radyo -:- o~ tJ ı;, 
blılundur~n Rusvelt'ifi t!hne bıtakıUnı., _ faaliyete dün başlanmış, yapılacak inşa· muvaffak olmuştur, Metarda tarfhf Ve 'fe ~drattaı .tabyalarını da _b8ylel!e eıe da ~ddeflf sofuk~ar ffliküniferıD~dır. D 
'ıf atan temell merasimle atılmıitm hk kaz· maddi kıymeti Cok yilltsek bit 9cfk ef- get1ır.odşlerd1; Ve Wylece; tiütan mtlda· Pofonjdda dzamı ~ıık • 32 te 

/>JP/;OJIA T • Adana Yalisl tarafından VlU'lllmuttur. f,• zabur etmlftlf. ,_ ._ laltat ettimiit19rdl. metlr• 
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Erzurumlular 
Ak denizin 
en muazzam 
tayyare karargahı Belediveden 

ne l·sıı·yorlar? tngmzıersuveyşte büyük 
bir tayyare 

l 1 doludur Mlsaıı kendi istasyonu uapl',10rlar 
(Ostyam 1 incide.) dirici pisllk ere lalım' istanbulda Şişli ~l .J •1 

Anketi 1 memleketimizden a · y '"'e Kahire, 6 (A.A.) - Sllveys kanalı 
belectı n ze cevap verenlerden bir z:ı.t ğ ahallesi Ankarad a en..., - .,, 

Yenın h 
1 1 

He Soğana a mh llesl B. unlar ayni şehrin mıntakası lngillz kumandanlığı, burada 
.Venuerı e t'lları yıktırdığını ve yer ne 11 Dağ ma a · 

Yapt hlr e iki nln temzılln-ıne de vakın Şarkın en muazzam Taayyare 
Söy1ecıı ırmadığını ısrarla ve açıkçtı ıerld!r. Her s ır.• " -
lllıştır. · :Belediye .şehirde iki helA yıktır- mahall;ledlye bakar. Fakat aralrında ço~ karargt\hını vncudn getirmeğe karar 
canıı Bunlardan bir tanesi Narmanlı ayn~: farklar vardır. Bunlar söylediğlıu vermiştir. lnşa ma~rarınu Mısır hUkOme-
ll'letrn0ın hclO.Sıdır. Bunun henıen on be~ bilY halle sakinleri arasındaki servet ti de iştirak edecektir. 

gibi nıa E umda da • ki llll'}u Uzağında bir yenisi yaptırılmış ve ve kUltUr farkından doğar. rzu: Portsaıtte tayyare karargahı da 
helalına açılmıştır. Ikinclsl ıaıa paşa camii Ciımhurıyct caddeslle, G1vurbogan ma - genişletilecek ve askeri bir hale gellrile-
a 1 arıdır. :Bunların yerme yenUerlnl ın- ha.llesl sokakları arasında aynı fark ;ar- cektir. 

J:ıar~ln faaliyete başladık ora.ya bUyUk blr Er'lurumun bu bakımdan mesel!'l s - ----'----~-
lan Yapnıağı tn~vvur cttığtmlz için yap- ~~~buldnn ayrılığı •burada geri mahalle İstanbuldakı" 
1st Işın tnUkemmel bir vasıfta oımasını nisbetlnln ıstanbuldaklnden daha ~iyade 
:Pa~lk. Ve bu sebepten bir tenJıhUr oldu. olmasındadır. Fakat ırnnun da aJUy~k s~- İ b •• • • 
S
(I. at bu şehrin umumi hayatında mah- dır Bu ~ehir her otuz ... ene e O O US iŞi 
".'.! lbı beplerl varan "..ır har.p reırtketl geçlrmlş-

r boşluk bırakmamıştır. muntazam ıu • d ıs 
t Ankete hemen her cevap veren va - ı ır BUyUk bir askeri mP.rkez halin e B -
'S ancıa., bir nokta üzerinde ısrarla durdu. ~lrdut ve işgallere sahne oımuşturi t u 

Tahkikat netic~. ini ıı 
n eşred ihnesi beklenivor 

u nokta şehrin t,.......ızııg·ı meselesidir. Bu ırUzden de çok harap olmuştur. Şe~r n tel-1 
ll'le "." J d r.uvve lstanbul, 7 [Husu~t muhabirlmlzdeıı]-
blr

se1e etrafındnkl düşUncelerlnıl etraflı mlzllğinl dUşUnürken bunun a " ıA ımdır OtobOs ruh atiyeı.i meselesi etrafındaki 
şekilde anlatmak isterim. ı1nzarı itibara alınması uz · i ı bl noktai tahklknt nihayet bulmuştur. Mufettişler 

ı.1 Bir defa şıınu knbııl etmek ldzımdır Tem'~'lk meselesini 1k ne r 
"' 1L' bili ı Erzu fezleklerini ha2.1rlamaktadırlar. Fezleke 
lıl teınızıık işi öyle koln"' kolay halled!le nazardan daha mUtalaa ede r z. -1 J 1 1 lbl e"amaşır ler bugOn!erde Dahiliye YekAletine 
be Ccek bir şey değildir. Ve bu hem yanız nımun kllml ho.lka faza e se v " M 

., 

DOGUDA 
İLK ÇİNKOGRAFANE 

. 
l\1atbaaınız yeni bir çinkoğrafane tesis etınek 

üzere bulun uor. Bundan sonra her türlü kılişe
lerinizi, 111ektup ve fatura başlıklarınızı, çinko 
veya kauçuk üzerine ınühürlerini bize sipariş 
edebilirsi!liz. 

Artık lstanbula sipariş 
vermeğ"e ihtiyaç yoktur 

!\1ecınua, Kitap. Broşür, Meınen lo ve saire için 
yaptırnuık ihtiyacında bulunduğunuz kılişeleri si
zi her suretle n1en1nun edecek bir şekilde inıal 
edebiliriz. 

Türk Hava Kurumu 
d 

lecııycnın meşgul olması lnzımgeıen bir i ınek mecburiyetini tahmil ediyor. u- gönderilecektir. Vekaletin neticeden ef-

a ava da de~lldlr. Belediye ile beraber ma- ~e~ll bir şehirde gyllen lç çamaşırlarının kı\rı umumlyeyi haberdar etmek için Bu·. y u·. K p ı· YAN G osu rırın, sıhhiyenin hattfi bUtUn de"ıet teş- • 
1 250 gramsa burada muhakkak bir fezlekeleri neşretmesine ihtimal \'eril· 

kıta.tının bu mevzuda çalışması Hl.zım- skl:~k kllodur. orada 250 .gramlık bir ça- nıekte<lir. 
d:r. QUnkU bu dert o kadar derin ve bu.,. l in sar!edllecek sabun çivit parası ---------- ~ 
şuınuııuctur. :~~ış~ burada bu masraf muhakkak ıo R V ı · h ~ 
ParaB~:::::~aa:;da~:r~~~:~:.~~:s~:~~ ~~:;ı:t~:h~~=~:n s::a::~~~~a~~nü:~ıı~: teohmlı.akneyaatlaetmıaış t! 1 24 ÜNCÜ 1'EH1'1P BAŞLAMlŞTIH ~ 
toplanır ve saltnnatın merkezine sevke - Uni kullanmak U\zıın geldiği ve ~ıahrukat ~ 
<lilirdi. Onun için burada yol yapılma - flatının da bir misil pahlı oldugunu göz f'çiincü lwşl<lı• 1 l 11\lnl'i kılııtın IH:l8 clt•dlr· U 
:tnı.ştır. Mektep yapılmamıştır ve halkın önUnde tutarsak mutedil bir şehre naza - [ üstynm birincide J ~ 
'başka bir sureUe tenvir cdllmesıne ve !lk- ran Erzurumda temiz çamaşır giymenin B.. .. k .k . 45 QOO ] . d ~ 
rı seviyesinin yükSelmeslne ehemmiyet on lki defn daha güç olduğıınu görUrUz. Prenses Luiz'le diğer mısnfirlerl hn· UYU l 1'8l111Ye: J -'ıra lr. ~ 
VerUmenılştir. Hem bu dert yalnız Erzu - Dlğer taraftan iklim icabı et yağ gl mil olan tren bu snbnh Yunan toprakla- ı n 
ruınun derdi değil bUtun Türklte şehirle bl dalıa mugaddi ve daha kirletici mad · rına, Vollhııt ~e hOkuınet erkanı tarafın- Bundan başkn: 15.000, 12.000, 10.000 liralık bll~ l\k ikramiyelerle ~ 

derdidir deleri )enıkte daha QOk kullanmaktadır. dnn hududda karşılırnnıı.fır. TrC'n Sela- (10.000 ve 20.000) Urtllık iki adet mllknfat vardır. ~ 
......;ııı'!P.~ıl\'tu temizlik olu'bilmesı için Buna fakirliği, mahrukat pahalılığını, sa nlklım geçerken, şehir b:ışlanbno;:n do· U 

i:>: hudutlarının belli o!rnnsı Hl- bun bahalılığmı ve yaşayış tarzını da Ut\ nanımş ve Prcn. esin şerefine ~rıılikler' l edh~ll;1dlye kadıır binlerce kişi~ 1 zengin eden bu plynngoyıı iştirak n 
.,ıu, ıs.t ılrde gezin.iz bövle muayyen ve edin. Er.mrumda temizlğiln ne kada1 yapılmıştır ~ 
'at yç sokak vardır? Evvela. daracık güç bir şey olduğunu kolayca anlarsını~ Tren Atfnaya geldiği1. ımaıı, lstas- mmmmm~~••mmmmmmm.!1 

~.:._.ıt, sonrn gen~ bir arsa, yanı başın _ Bu umumt fikirler ... Ya sokakl· yon ve civurı iğne atılsa yere dnşıne-
cıa bir virane... O vıra.neden yollara topı. 1 b 1 da ç~p ... kapanmasını istedikleri dere ~ yel'ek kadar kn n a ıktı. 
taklar dökUlmllş ... Her tarafta araba." ne dersiniz diye sordum. Merasımdn hl\zır bulunaı;-ıık ohrn di-

Ytiz bin lira borcu olan bir belediye Şehır da.hllnde sel getiren derele- ğer memleketlere mensup Prensler ele 
"'ahaıun gen1şl1~11t1barılc her guıı bec; altı ıerln kapanması şehircllik ıbakımındnn peyderpey gelmektedirler. 
Yllz amelenin ça ışmasınn ve bir o kada:- doğru değildir. Çilnkü bu .şehir halkından İki vapurdan hala 
tanzifat arabasının işeme ine lhtly ... ç gös- bir çoğunun kurban gitmesine vesile vere-
teren bu ışı yapamaz. blllr. Kapatmak fikri doğru değildir. Bu- haber yok 

Bununla beraber mademki bele:Uye nun en kuvveUI misali Ankaradaki Hatip 
. 

ehrı temizlemekle muvazzaftır. Bu der- çayıdır. Burası kapatılmaıştır. Fakat 
Sofya, 6 (A. A.J - Fırtınalar bütün 

şiddet ile devam ~tmektedlr. Vurııada 
bekle nen flolanda ve İtalyan vapurltırı 
henUz limana gelmemiştir. 

C\<> tabtatlle bir çare bulacaktır. Biz bu çn- mecrası ıslah edilmiş ve onuntazm bir ha 
ıeyı sakaları tahdit ve tanzim etmekle bu- le getirilmiştir. Blz de derenin mecrasını 
lacntımızn kani olduk. Ilk işimiz bu oldu ıslah etmeği dUşUnüyoruz. Fakat bu iş 
Bu sene dört ay kadnr bir zaman zarfın ehirde yapılması lA.zımgelen diğer işlere 
da Ylttni bin metro murabbaı kadar kal- ~azarnn ikinci ve hattA UçüncU derecede ilk mektepleri dolaşan heyet dün gene 
C\ırıın ,tesviyc yaptık ve sokak tahdit et- el!r ... Çöpler her sokakta eskiden yapıl-
lik. Bu sayede ~ehrln dörtte veya lbeşte ~ış olan çöp dökme mahallerine doldu - f aaliy8f İn8 devam Bfti 
bırı kadar bir kısım blnnisbe daha kolay ruluyordu. Ben lbuna tartfar değlli1m;.;_: Vali Haşım lşcan'ın rei llğinde mek-
ltıntılenccek bir hale geldi. Dikkat eder- aıı i çöpünü bir zatın ev nı.: ~ 
enız bu yapılan kısımların diğerlerine Bütün m: _en :akkımız var mı? Hem bu tepleri dolaşmakta olan hey'et dOn oğ-
naıaran do.ha temiz olduğunu göriırslı - önüne yı aga 1 k ld nlmasını ! leden evvel Tatbikat, öğleden sonra dn 
nu dö t zannedildiği gibi çöpler n a ı d Comhurl'-·et ilk mekteplerini ziyaret et-

z. Bu suretle devam edebilirsek r kolaylnştırmıız. Eğer kolaylaştırsay ı o - . J 

beş sene zarfında bu meseleyi de hallet- d şehir dışına atabildiği - mlştır. 
ını olaca" "diyorum Diğer ta- ralarda altı ay a. ö birikmezdi Yulnız Tatbikut mektebinde 19 çocu-
r sımızı zanfü · i 1 70 b!n araba ç P · - k 3 artan teınızıtk bir parça da servet işld r. m z ğa elbi e, 2 ç.ocuğa onlU , 1 çocuğa 
t!Unevver ve zengin muhitler dalma daha Belediye Reisinin anketimiz mO~a: ayaı..kabı, 31 çocuğft çamaşır, ~O çocuğa 
t.eınıuıır. Ilerı memleketlerin şehirlerin- be~ile ileriye sllrUlen suallere verdığı mektep levazımı temin ve tevzı e<lllmiş-
d.ekı bazı caddeler temiz bir evin misafir se 

1 
zun olduğu için, dlğ'er kısmını 25 sınıf ve bakılmaya muhtaç çocuğa re· ı 

lspa~yaya gönderilecek ı I DAVETL E R 1 
konıısyon ı . . 
J 

,:ı 
6
• [ A A ] J)' l t"k lflllk Sgor RulnhiJ Bllşka11llgrndll11: 

Jonura . . - ıp oma ı B-1 1 
ınnhafilde bu ayın 1 t inde toplanııcak . . 0 ge. l>nşka~ ığwca mu _ltıfa ad e-
Ademi Mlldııhele Tllli komitaı:;mın lspaıı- dılıp heyetı umııınıye kongresınde yenl
ynyn gönderilecek komisyon uznlarını den intihap olunan idare heyeti arka
scçece~i ve ispanyadaki gönüllOlerin dnşlarının içtima yapmtık nzere tO·l-938 
iadesi işlerile meşgul olncıığı tahmin Pazartesi günü snnt 18 de bölg • merae-
edll.nektedir. z1ne gelmelerini rica ederim. 

Topraklar ekiliş nevilerine göre 
guruplara ayrılacak 

istatistik umum mtldürlü~llnden vila
yete gelen bir ı mre göre vlltlyet dahi
lindeki hUtnn toprnklur ekiliş nevilerine 
göre muayyen guruplara ayrıhıcaklnrclır, 

ller sene sürüp ekilen topraklar, ça
yufor, yaylaklar, otlnk ve meruler, sebze 
ve meyva bahçeleri, zeytinlikıer, bRğlar, 
ormanlar, mahsul getirmeyen topraklar, 
Ziraat mOdOrlüğll bu hususun teshil edil
mesi için faaliyete geçmiştir. 

Erzuruın Belediye Heis-
1iği nden: 

Evlerinde Çeşme olan zevat su yol
larının masrafı tanıiriye'>İne iştirak hisse
si olan borçlarını on beş güne kadar 
Belediye muhasebesine ınuracaatla ver
medikleri takdirde evlerine verilen suların 
)(cstirileceği ilan olunur. (57) 3-2 

I~rzuruın Defterdarlığından: 
Muhtelif turihlerde müsadere edilen 

"874,.kilo un 27-12-937 tarihinden itibaren 
15 gün mllddetle müzayedeye konulmnı;;· 
tur Tttlip olanlorın 10 1-938 pıızartesi gunü 
sııat 14 de Defterdarlıkta ınnteşt:kkll ko
misyona müracaat etmeleri 11nn olunnr. 

~dası kadar temizdir Yine ayni ş:h!rde ceva~~~ uneşredeceğiz.] Çeteve ilaç verilmiştir. 
~kaklara tesadUf edersnlz~~e~n~-~d~a~~==::::==================~~~:.:=:====:==:::=======~~~=:.:::=====:.-::::=====-=~==~~~-=:=~~~~==-=-==-:=:====::.=:..:::-=-=-=-=......:. 

-, halde sırrınızı ona söylediniz mi? Siz de il ELİ 1.. EH mtilA.ki olacağımı dUşUndUke, kalbim öy-

( No, 51 ) 4.3 

• Yazarı: Francls Caruo onu sevdl~inlze göre vazıyet aynidir. Bir tek sahne kAfl gelecekti. Yüzbaşı le çarpıyordu ki, bir an nişanlımı bir kö-
- Öyle söyltiyorsunuz ama, ben za - valderek'in emri Uzcrdne kırk sekiz saat .şeye çekip her şeyi bana anlatmağa icbar 

bitim. Ben sırrımı :ıtlmseye ifşa edemem. için Bern'e gidecek, sonra Berllne döne _ etmek bile zihnimden geç.iy.ordu. Maama-
0 hak bende yoktur.. rek Şmid'1 bekllyecektım. Şmld delille _ fllı böyle lbir şey yapsam bile, tarihini 

Bu sefer o omuzlarını silkti. Sanki rlınle beraber kendisini gelip otelde göre- mUmkün olduğu kadar geciktirmf!k icap 

1 
Julyananın mukadderatı benim nazarım- bileceğimi söylem~tl. Halbuki, elde Julya- (ttlğinl de dlişilnUyordum. ÇUnkU ı0 vnkte 

r da her hangi bir kadının mukadderatın- nanın masumiyetini isbat edecek hç bir k::ıdar genç kızın mnsumiyetlnl 1sbat ede-
'-....-.. 1'l•frilif\ ~o. 31 --------- dan ta11ksızmış gibi, valizine doğru yürU- delll yoktu. Yani maddi hiç lblr delil yok- cek bir ~oyler bulacağımı Umlt ediyor -

lQmatı :rJç tc enteresan bulmamıştınız. dU. İçnden bir smokin çıkardı ve UtUlet- tu demek istiyorum. Yoksa. ben genç 'kızın dum. 
tle - Peki, dedi, raporumu Par15? gön - ~~in? mek için hizmetçiyi a~dı. kendisine isnat edilen işlere tamamııe ya- - Her halde Julyana ile lola Zuber'l 
ler7::tden evvel, bu hususta:kl !kat 1 fikir~ _ l)Oğrusu ... Ben... Bir mliddet ses çııkarmadan durdum. bancı olduğuna kat'ı surette k:an1 bulu - birbirlerine kar~tırıyorladır. Doktourt 
tclerı zı be.kliyeceğlm. ara.un, sizden ric t ı Sözünü kestim: Şmld yakalıklannı ve gömleklerini sayı - nuyorurdum. kendi işlerinde kullandığı kız, olsa olsa 
llın tn, n.şkınzın tesiri altında hareke Ji:ğer Kungll ınUcrlm ise, matmazel yordu. iBir gömlek çıkarıp yatağın Uzerine Akşam sn.at altLda BerUndcn hareket lola Zuber olab11lr. 
~n~Yinız. Hftdlselelr bir Fransız zabit\~hl Rocm'dan şüphe etmeden evvel, dok- serdi. Sôrdum: edecek bir tl'en vardı. Nişanlımı, tehdit Hollandalı memurlardan birisi, bana 
n1.ı ş Sö~u ve muhnıkemes ile tll.hlll e ı- vnn yanında çalışan lola Zuber Umin - - Sizi b1r dnha ne zaman gôreblll - altında bulunduğunu ıMldiğ!m dakikadan Bern'de gUzel Zuber'l t.a.mamlle itham aı .. 
ııetıcBir taraflı olduğunuz zaman ha.kiki ~:"ıuzın ne işler yaptığını öğrenmekten tim? beri yalnız bırakmak istemediğim için, öğ- tında bırakacak ba.zı vesikalar vereceğini 

eye varmak çok güçtür sizi kimin menetmiş olduğunu dUşUnme- Cevap verdi: le yemeğine onun evinde kalmıştım. Ak - vadetmişti. 
OtnuZlanmı sllktım. Şmid: llydlnlz. :Sen bu kızdan size m&ltlmat ver- - Ben size Parlsten yuarım. ş.ım saat beşe doğru vedalaştım. Hı\lı\ hıı Demek daha nikbin bir halde yola çık-

Van - Af!eJı>rsınız, dedi, ben matmazel miştlm. 0 kız olsun, ba.Şkası olsun, sız he- - Çok gecikir mi? tırımdadır. Birbir.imiz! lkucn'kladıktan malıydım. Oyle iken bir türlU kendim! 1k-
r Rooın•u ku• surette itham etm1YO - meseleyi tıahklk edece'kttnlz. Fa.kat - Oh, sızı sık boğaz edecek değilim. sonra artık ayrılamıy-0rduk. Ayrılacağım na edemiyordum. Julyanadnn belki daha 
b unı. Yalnız bu genç kız hakkında dolaşan ~~~ann? Asla! Asla! işıtıyor musunuz? İsterseniz on beş gün, isterseniz Uç hafta ilrada Julyana beni tutuyordu. Çok mn.h~ perişandım. Saatin yelkovanı ise durma
c~ şnytalar hakkında nazarı dikkatinizi 

1 1 Julyana beni o kadar severld, hattı\ sonra... zundu. Sank1 bir <daha kendisini hiç gör- dan yUrUyor, Tren -zamnnı yaklaştıkça. 
~~ dlyoıı.ım. Benim de vazifem size her ::r~~mcı temin etmek i~ln bana meseleyi Soğuk bir hava içinde ayrıldı. $mid m1yecekm1şim ıglbi beni öpüyordu. yaklaşıyordu. 

haber vermektir. mutlaka açardı. Bitaraf bir devlet teba.a- pek bedbin ~örünüyordu. BanQ bağışla - Ben ise, kafamda diiğümlenmiş bir Nihayet ayrıldık. Doğru istasyona 
h1tı lllrdenblre zihnimde şimşek gtbl bir SJndan olduğuma göre... dı~ı mühleti faydasız ve lüzumsuz 'buldu- i<-tifham, son gtlnlerde bir tUrlU kendimi gltmek Uzere kendimi taksiye attım. Ay .. 

r dolaştı. Şmld cevap vermedi. ğunu anlıyorum. Dostluk lcnbı beni zorla- sıyıramadığım acalp ve karışık bir his rılacağımız sırada Julynna adeta. ateş 
,.ilen- Fn.kat dedim, alınan maı<ımntı ve- _ Doğru dUşünmUyor m uyum? nıak istenılyorou. İçime öyle derin bir acı içinde bucalıyorum. Bu ll!slerl ve atafam- içinde yalvarıyordu: 
l"t:t Yere göre heso.plamak ve bunlara 0 - _ Fakat sız de matmazel Van Roo - ve yeis doldu ki, kapıdan çıkarken: da.ld istifhamı genç ııtıza hiç belll etme - - Vllhelm, Vllhelmı Ça.buJt gel emı? 
~öre bir kıymet vermek te ayni za " mun bitaraf bir devlet ~bUSından oldu· - Üç hatta değil mi Şmld? Mutabı- mete çalıııyordum. ( Arlıaaı ı•ar) 
~da •izin vazifeniz detll midir? Hal - ın'"U pek&li billJOl'IUDU. öııe oldulU km. Sise d41Wleri p tirecetun, dedi. Bern'den döndütQm zaman Şmtd'e 
~ '1 evvel aile senı'den verdltun ._. - - . - - ··· 
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= ERZURUM il 

İ Kitap, Mecmua, Cedvel, Defter, 1 
~ ilanlarınızı kabul eder,· · 
! FİRMANIZI = 

1 Her nevi Duvar ve El ilanları, 1
1 

E • = = == == 
: Bütün Doğuya tanıtır = 

E Makbuz, Bilet, Fatura, Yaldızlı davetiyeler 1 
i BUYUK 1 1 "DO G U,, büyük bir 

i memlek<!t parçasının 
i her tarafında okunan ; 

i · ıı1c •:::; 'ı' ve il ~; ıı<A ı~• m::> ıs ıF ır ıe 111111. e ıı il 1 
\ Diğer VilôyellerJen gönderilecek her türlü siparişler memnuniyetle kabul ve suratla ikmal edilir. J 

i bir gazetedir. :: 
5:::: = ~-········································•* iiii == 
~ Doğu illeri ile ilgisi olan bütün = 

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

Erzurun1 Tapu Müdür- j Erzincanda, Nafıa Vekaleti su işleri ı Erzurun1 Askeri Satınalııı' 1 müesseselerin gazetemiz vasıta- : 
== sile kendilerini bu geniş bölgeye ~-; 

liiğünden : i on ikin3i şube mühendlsliğinben: j l(oınisyonundan : ~ 
Erzurumun Hanegc köyünde Dolay; 1- Muhammen bedeli keşfi (13629) 12000 kilo gaz açık eksiltmeye 

tanıtmaları menfaatlerinin ~ 
ilk icabıdır. : 

Eğri, değirmi, Tepebaşı; talhas harabesin- lira 66 kuruşdan ibaret bulunan Erzincan 1 nulmuştur. Tahmin bedeli 1700 li~ ...1 
de ve Öte geçe mevkilerinde altı parça ovasının şimal kısımdaki Norgah ve Çer-

1 teminatı 202 lira 50 kuruştur. Eksi!U":"ı 
tarla Rebiülevvel 289 tarihli ta"u kaydi mik bataklıkları kurutma kanallarının 21 ikinci kanun 938 cuma günü saıt 
mucibince Kenan kızı Hatice ve Dursun Pizvan, Küpesi, Karakilise ve Gadağan- de Erzurumda Askeri Satınalma 1' 
oğlu Yusuf ve Emin oğullan Halil, Musta- tar yoI:arını kat ettiği mahallerde yapıla· yonunda yapılacaktır. Şartnamesi he( 
fa Hasan, Abdullah, Emin ve Temurun ta- cak dört adet köy yolu köprülerinin İn· komisyonda görülebilir. (53 No.) 4 

iLANLARINIZI 
= 
= Ei 
= 

sarruflaı•ında olup bunların cümlesi hali şası ve müteahhide ihalesi kapalı zarf 

1 

_./ 
hayatlarında mezkur köydeki bilUmum usulile eksiltmeye konulıı.uştur. 

arazilerini 293 yılında meyanelerinde ha- 2- Kat'i ihale 28 şubat 938 tarihin- , Böyle daktilo aranır mı = §§ ricen yaptıkları tefrik ve taksimde yuka- de saat 15 de Erzincan Şarbaylığında . ~ 
rıda mevkileri yazılı araziler Dursun oğ- teşekkül edecek komisyon marifetile ya- !'-m~rıknda Brodvey de gazete 53 

Doğrudan doğruya 
= = ==.:i 

lu Ynsuf hissesine isabet etmesinden do· pılacağ"ından taliplerin mezkur tarihden vezzılerı haykırmağa buşladıl11r: 
layı 1515 numaralı kanunun sun•ti tatbiki evvel muvakkat teminat akçası tutarı - Meşhur milyoner Tommy Mll11 == = = 1 GAZETEMİZE : 
hakkındaki nizamnamenin 9 uncu madde- olan (1022) lira (22) kuruşluk teminatları yeni bir daktilo ıırıyor, izahat gaz 
sine isdinaden 17-1-938 pazartesi günü ve yedlerinde mevcut vesaiklerile birlikte üçUncU sahifesindedir ! 
mahallinde tahkik edilec·eğinden bu ta- Erzincan su işleri 12 inci şube mühendis Dllnya birbirine girse Amer 
leplerinin hilafında bir iddiası olanlar liğine muracaat etmeleri ilan olunur. aldırmazlar. fakat böyle ufak 

ı gönderiniz : 
varsa evrakı nıüsbitelerile birlikte ilan 3- Şartname ve projeler bedeli mu- !erle de fevkalade alakadar 
müddeti içinde Tapu Müdüriyetine ve ya· kabilinde Erzincanda 12 inci şube mü- zeteler kapışılır. t" 

'1ınuıuınuııuııuıııuı.ııııınıı: ıııııııııııııııııııııııınıııııııııı uııııııııııııııııııııııııııııııııı:ıııııııııııııınıııııırııııııııııııııııııııııı:!ll 
hut tayin olunan günde mahalline gide- lıendisliğinde satılmaktadır. Tommy Manville gazetea ... 
cek tahkik memuruna muracaat etmeleri Y!lzıyor. « - Güzele meraklı~ıın, 

ilan olunur. (No. 58) Erzurum deft rdarlığın- ~inci defadırki evlendim ve bo 
Yanımda çalıştırdığım daktiloya yol 

• G" ·· l N f' M.. dan meğe mecbur oldum, çünkü 1<eıı 
• .. ~ • • • •• • ........ ··~ ............ o •••• ··~ •••••••• -. ... -.. un1uş 1ane a ıa ı u- k 1 ç·~~~~~~~~~~~~~~~.!=--=~·~;\ Erzuuın Hükilr~et ko~ağrnııı 4484 li- nzdahn. e\·leıı.ece · tin.ı. Şi.ın~li güzP-

;,~r b . "kb 1 b" ~'· dürlüğünden: ra 28 kuru, bedelı k~şlflı olan ( Edel- şın sevıınlı bir dııktılo ıstıyoruın. f 
~ Kum ara ıstı a ınasının (. Kapalı zarf Usuliyle Eksiltme llnııı P?.t) sıva inşaatı e~sitmesl için .. ihale.kendisine: ml~cev~~r •. kürk gi~l tti 
~ 1 d" ... "d" .'I 1- Eksiltmeye konulan iş: Gümüş- gunU olan 31 - 12- 9ö7 cunıa günu saat tef~k hedıyeleı verdığıın zammı kll ;I 
;, teme ıregı lf ~\ hane Vilayeti halkevi inşaatıdır. fşin ke- on dıı talip çıkmadığından 2490 No. lu sevınç ve memnuniyet beyan et!JJ 
"'\ ( şif bedeli 55263 lira 78 kuruştur: kanunun 43 üncll maddesi ınucibinte on güleryüzlll olsun, fakat bana yüz verlll6 

·~~ D ~ ı· )~ c§l IFD k <§} ~ o l 2- Bu işe ait şartnameler ve evrak g-Un daha temdidi suretle ihalenin _ıo - Hu usi trende giderken dainı8 ~ 
•\ 

1 
J c::::>. ~ A- Eksiltme şartnamesi sına komisyonca kttraı· verilmiştir. h!lyret göstermesin, kendine g01 ...# 

İ o ~;··· şunlardır. 1 - 938 pazartesi gllnll sattt on da ıcra- di olsun, ve fevkalade bir işmiş :;, 

~
~ . . . . . j• . B- Mukav~le ı~rojesi . . isteklilerin tayin edilen gbn ve saat- gen~~ kızı y_anınn kAtip oıarak alaC~~ 
'/ Ku1nbaralarından bırıne sahıp olanlar hl\' hır /;· . ~- Nafıa ışlerı yapılar şeraıtı umu· (8 Defterdarlık ıuakamınıı mtlracoatları. Tnbıı makıne yazmasını da hllmesl 
:'\ k l • mıyesı. (. To. 46) 4·S tır: ~ 

~~ za1nan darlık çe mez er ti• D- Nafıa işleri Fenni şarnamesi 
~ D ~ k ~\• E- Hususi şartname • D ~ c::) _5' ~ _5' le n (. F- Keşi! cedveli tahlili fiat cedveli 

1 ) (9J U U (9J eJ l G- Proıe 
}} isteyenler bulnarı Gümüşhanede Na-

' . . \• fıa Miidürlüğünde mütalaa ed~bilir. Ve 
Kun1bara sahiplerin her sene ıuuhtelıt ıi• üç lira mukabilinde zarf alır. 

ı)al'a 111Ükafatı dağıtınaktadir. }} 3- Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
'-.. · -:J yapılacaktır, 
-.ye~,-.~~-...~·~~~~ey. 4- Eksiltme 2.5 ikinci Kanun salı 

• g ÜDÜ saat 15 de Gümüşhane Belediye 
dairesinde yapılacaktır 

ADEM I
• ı• KTI• DAR 5- Eksiltmeye girebilmek için isterıİ· 

• •• • • •• • len 4200 lira muvakkat teminat vermesi, 
• • bundan başka Tkaret Odasına kayitli ol-
• · • duğ"\uıa dair vesaika göstermesi lfızımdır. 

• TE BhL GEV ŞEKLİ GİNE J\ARŞl • 6- Teklif mektupları yokarda ikinci 

1 
• maddede yazılı saattan bir saat evveline 

H b 
• . kadar Gümüşhane belediye salonunda • o r m o 1 n • eksiltme komisyonu reisliğine makbuz 

• • mukabilinde verilecektir. Posta ile gön-

1 
• derilecek mektupların nihayet 4 üncü 

. ..- • maddede yazılı saala kadar gelmiş olma-
• Tabletleri, Her eczat1eıl~ nrnyınız. (Posta kutusuı 120<:> Horrnobin • sı ve dıı zarfın mühür umumu ile eyice 

• • ••• ••• G ALA TA 1 S TAN Be L • •• •• •• • kapatılması lazımdır. Postada olacak ge-
cikmeler kabul edilmez. 

Taşmağazalal' 16 ~ o. da bulabilirsiniz. 

ve 
HER NEVİ ŞEKERLEMELERi 

• 41 • • • , 0 0 • ,,e. • ti'. 7- İsteklinin Nafıa Vekaletinden 
~~~~~~·~~~~'~6?~~~ alınmış müteahhitlik vesikasını haiz ol-

~ KD N • • )~ ması şarttır, (No. 59) 4-1 _ 

~ M AR 1 Radyo}arl ;\ Brzurum şe1rr; roks1111ar Kımınm 
~ •.~ Başkarılı(iıwları: 
~ .i Yoksul okul çocuklarına verilmek 

" ~ I Ot m b · ı L " t · k I e: 1 o zere aşağı ela cins ve nıiktnrı yazılı \.;Jenera Ô Q 1 as 1 ~. << Fatin, elbise ve çnınaşır eksiltme sureti· • • ,l le yaptırılacaktır. isteklilerin 12-1-938 
) çarşanba gUnll snat 14 de belediye ri · 
·~ yasctine buşvurmaları ilan olunur. 

•!~ Ayakkabı ( 360 ) çift 
i Elbise ( 172 ) takim 
~ Çamaşır ( 380 ) takım 

~~~~eye~ ÖMER SARAÇOOl.O ~ ÔnlOk ( 23 ) Hdet 

KUMBARA 
1e10 O 

Verir 
Kumbarası olan hic bir 

' zaman darlık yüzü .. gormez 

ZİRAAT BANKASI 
Kumbaralarından bir tane ahnıı 
Çocuğunuza hediye edeceğiniz bir kumbara ile onu hem tasarrufa 

alıştırmış, hem de istikbalini şimdiden düsünmesıne 
yardım etmiş olursunuz 

Sahip ve Başmulıarrlr1: 
Cthat 1l R ~ 

Umum neşriyatı idııre eden: Yazı lf 
MlldllrO : Bahaclır DCLG611 

Basıldı~ı y~r: • D 00 U Ban 


