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:G0NDELh< GAZETE 

Basılmayan yazılar gerl verilmez 

lürkiyede yabancı dil ı 
!onuşanl~ra ceza var 
Yoksulları Mecliste tetkik edilen bir 
nasll kanun layihası 
koru yal 1 m? Ankara, 8 [Hususi] - Memleketi- r·· k 

mlzde Türkçe yerine ecnebi dili kullıı- Ur Çeye saygı 
E 'V'Velki kUn matbaamıza bir okuru- nanların cezalandı- • • • } 

cumuz geld.i. BlU dedi iti: rılması hakkında gostermıyen er 
- Gazeteniz, yoksullar ve himayeye Manisa Saylavı Sab- h • 

::ıtaç olanlar 1çın çok uğraşıyor, va - n Toprak tarafından. aplS Ve para 
)U datıa.nn nazarı d1Jtkatlnl ıbu 'biçare Meclise verilen ka-

1 

~'41anmızın Uzerlne ceU>etmek için nun layihasıDID 161- cezasile 
Yor. klkine devam edıl-

Fakat ne ~eki: fakirlltı ortadan mektedir. Cezala d . ı k ~ak mUe~eselerunlZln bızzat ken- Layıtıaya göre, n iri aca 
dUerı faklr. mlllt ve ırki diller- dar para cezasına mahkQm edileceklerdir. 

i:stanbulu bllirsin1Z? Orada ayın mu- den gayri ecneb. Bu cDrümden mabkQm olanlar Mu· 
anen günlerinde vesaltl nakliye bUeUe- lisanını oturdukları a.llimllk, Doktorluk, Avukatlık, Fabrı"ka-
rıne blN!r kuru" zam yaparlar. Herke! · h ı ı d ko .Manisa / bu """'.. y r1 Bura"'A vesaiti evın ar c n e • . Bag aııı cılık, Gazetecilik edemiyeceklerdir San-

........ ayı seve seve ve r. Ul& ma;K. 1tf vat hali- SABRI TOPRAK p · ~ nakUy t lmkAn yok Fa- nuş 61 J ara cezasının yarısı, yabancı dil konu-taı t.ı'Zı.e ~ Y~:m:.::.rıyeye bir.;, bir ne geti":nler 24 saattan bir haflaya ka- lan ihbar edenlere oıükliı.t oİarakverile-
-ıe e vay dar hıtpıs yahut on liradan yUz lıraya ka· cektlr 
T"J r ekllyemez miylS? __:,_ · 

Kıymetli otuyucumuzun lbu tekllflnl 
clllıUtu nushamızda büyük puntularla ya
tarak ibtldlrdik. Ve blZ de tamamUe o flk
r ff~ld.k ettik. öyıe ._nnedtyoruz Jd bu 

AtatOrk ve 
Ruzvelt 

Müstemlekeciler 
tarafgirliği artık 
açığa vurdular nıra .-nı eanl)'eC•k bir tek vatandaş 

~ ner değildir. ErZUrum çok ıstırap 
l!l.'ıllAI• bir memleket parçasıdır. Erzu - A •k C h · · 

lu. tstllAnın , yoksulluğun manasın1, merı a UITI UrreISl 
'at yaşayarak anlamıştır. Bu itibarla başardığınuz inkılaplardan Türklyeden gidenleri nüfusa 

- "' ak.1 te.unllt hissi, çok ,kuvvetli olmak h 1 kl b l d. kaydetmı'yorlar b lb k' 
lltrolrtlr. inleyen, ıstırap çeken .. tan ayran 1 a a ıse ıyor 1 a u 1 daııann yaralanna muvakkat tedbirlerle tstanbul, 8 [Husust muhabirimizden]· Suriyeden gelenleri ... 
Dlfthem .sUrmenin mnmtUn-0ımadıtmı on - Amerika Cümburreisl Ruzvelt Va· Ankara, 8. ( Hususi oıuhabirlmlz-
lar da bll1rler, takat bugün ne yapalım ltl, şlngtondan geçen bir Türk gazetecisini den ] - Hatayd& tazyıkın çeşidi hali 
botazımızdan g~n bir lokma eknıek kabul ederek şu beyanatta bulunmuştur: devam etmektettir. Nofusa kaydedilmek 
Rlrtlağımızı tırmalamasın? Muztarip va- - Başınızda çok bÜ)'Ük bir isteyen _TUrklere Hami mQfk014t gösteril
tandatların rahata ~avuşmalan bize de ı ınsan , ·ar. A7. zaman içinde }'8J>- mektedır. An~kya~ hke~derun., kırkhan 
tUh istirahati verir. tığınız lnkllı'plar berkt sin dlkka- mUnferlt Hakımlenlnln ıştlrakile Fransa:ı 

Erzurumun takriben 40 bin nüfusu ti ct•lbclll. lnkllı\J)larımzı bt\yük dele~e.si Oaro'nun riyasetinde yapılan 
var. Adam başına üst Uste ,günde 25C bir memnuniyetle taldı) edh·orum blrk1Çtimada, TDrkiyeden gelip nnfusta Rr _ . • • mu eyyet olmayan Hataylıla t ı 1 
• am ekmek dllşse, on bin kilo ekmek AtatıırkilH kil~ilk bir yanıı ile rlnin reddedilmesine fakat~ ''." Ua elp e-
artiyatı var demektir. çekilmiş rt•slmlerhıi , .e 1'iirklye,·e - ' urıye 

0 

up-

' 
ı _ -• .. ~ . · ta nufusta mQkayyet bulunmayanların 

Kilo ibaşına 20 para zam edilse faklı a L manznra arı nornntıtim ır.aman muame~elerinln hemen yapalDı ına ka-
ve muhtaç vatandaşlara günde asgari 5 bayrıın oldımı. rar venlmlşllr. aş 
lira temin edllmiş olur. Ayni miktar ettC' 
de gelse, yOksullar ve QOCUk esirgeme ku- B f R A N K F. T A Ç T J K 
~umu için ayda üç bin liralık muntazam 

1~' •andat menbaı temin edilmiş demek -t.ır . Etin kilosuna 1ki buçuk ·ıcuruş. ekme E rz urum I u I 8 r __ 
ki~ kilosuna 20 para zam yapmak ne !n 
ka ln ne de zeDg!nin vaziyetini sarsar, !n 

t t bu yllz paralar ve yirmi paralar l Be I e d • d hnaıi vatanda4lan yeniden hayata }! ıye en 
\>\ıtturur, muhtaç yavrulara, çalışma ve 

:-hne imtA.nı verir. Bir m1Uetln ıne- ne •st• 1 ? ~Dl ııevty..ı, bir b&kım• göre bftnyesln - 1 1 yor ar . 
1&4attıtı içtima! yardım teşkllA.tıannın 

~ıutne ö1çu1ebmr. oeçen1erde t.ıy - Beledive Reisi ~evket Arı dı;vor kı·.· 
4a tli ıbir arkadaşımn anlattı. Almanya- '-' tı:f_ ._, 

bir evde panslyonermlş bu türlU cemi !~tıel'deıı blrı, 
1
.... ı.opıurornı..,. Pan - "Ernnı n .. balkı. Belediyeye karşı bDyük ~~ 112aket fi llflCIOlı 

.,. '- bulundutu eve d• ıeımlşler, evın rıerdl., ıstedıklarl rıer okadar haklı fi Kadar az ki .:.· :::ı:n:: :~:.:.~:;:.: : ID onların yarinde o saydım Belediyeden neler ııler ıstardııa'." 
~eını,. biraz da darılmış, niçin paraınnı /&tediye Rel•i Şatkel Arı'nın aç- halka 12ah edeceıtım 8 

11 

Yle bol bol dağıtı"orsun? demiş, ko _ tıaımız anket milnaaebetil~ ortaya ay zarfınd 1 · u sureUe beş altı C&.sı J atılan muelelere uerdlOi uvap/.,rdan a on ar da peyderpey bu hU _ 
onun bu takazasına gülmllş: bir kısmmı diln neıretmlıtik. Bu ltUmlere göre dilktA.nlarını ve tanı ha _ 
- Paramı hiç te ztyan etmiyorum. ceoaplarm miltebaki klBmını da reketıerinl ıslah etme imkA.nını bulurlar 

:• •evap •etınlf. Bugün .. rıyoıımı, ya- bugDn ,..,,.dtgoru:] Talımatnamenln lalıblkl bu sayed eve hl; 

0 

eter ben muhtaç ve fakir du.şersem - Hamamlar, kahveler, lokantaıar,hl lursso. lunmayacak 'bir ~de mUmkUn 0 _ 

nıar bana. falzUe iade edecekler... oteller, ıırınlar hakkında ne dUfünUyor -
tçtimat ,..roım tqkllttıannın bir sunuz? - Kaaapla.r mesbahadan flkiyet e _ 

DlUhltte kuvvetli olması. o muhit balkının - Belediye meclisinde 500 maddelik diyorlardı? 
lhlltı tellkldlerl üzerinde de 'büyük te- bir zabıtai belediye talimatnamels yaptık. - Haksı2ldırla.r. Mezbahadaki :körük
!llJier Ja.ı>ar, llerde ~lll 0ımıyacaiını Bu talimatnamede bütün 'bunlan en ince ler kınk ve işleyen körük tek detUdir. Bef 
kat'ıY'Yen bUen vatandaşın ee!Al'eti meıde- teferruatına. tadar na.zarı dik.kate aldık. körük var .. Bugün bunlarclan ikisini kul
nıyeaı ba.tka türlü olur. o vatandaşı. da- Yalnız bu talimatnameyi 1938 malt yılı lamyonız.. Dtterlerl ihtiyat olar&k duru • 
ha cesur, daha. atı}gan. ve daha mUte - başından itibaren tabilt et~te tarar yor. Zaten bu iki körük te ihtiyaca klfl 
febbta 'IÖrnrtlz. verdik. Bu s&beple şimdiden kuvvet.le ha- geliyor. 

Nlha.yet :parasını ve senetln Uca.ybe - rekete geçmiyoruz. Buna da mecburuz. ( Alttaraflı 11 tncldı) 
~k detıl midir? Ne zıyanı va.r der... Çünkü esnafı tenvir etmeden, o talimat- B U G o N 
Mmtt bana batar, ve icap ettill zaman name hükUmlerlni onlara tamamen an -
btıttın vartıtını, t.mme menfaatine ya - ıamıadan tatbikata geçersek şehrin bütlin 
rayabllecek, en aşağı mllll lstıhı!lall art _ hamalannın. ıonntalrının fırınlannın ve 12 
tıraeat bl 

4 
•• t bUi kahvelerinin kapanması lca.p edecektir. 

r ....., oya. r. Bu k&P&n14 tabiatlle f8hrin bUtnn a-
clHAD BABAN henilJll bQlaCattır. Oazetenlaie bu tali - s Ay 1 FA 

( Altı.r,•'• tı inci ••llıf•d•) matnamenln ıntıhlm mlddeler1ni aıra Ue ••••••lil••illiİmlİİI-.,. """°"pa " ~ .... _., uu.ı.. 

Vardım ediniz 
-·-----------------

yoksullar Kurumuna el 
uzatmak hepimizin bir 
hemşerilik borcudur 

Say1n vatandaşlan bu kuruma yardıma 
darat adan Vafi Haşim IÇCAN diyor ki : 

"LJ d _ner vatan aşın kudret 
ve isteği nisbetinde yapacağı yardım, 
soğuğun ve yoksulluğun bütün ac7-
~rını bu zavallı kardeşlerimize J; 

~nutturacaktır.,, 

Erzurıımdakl batan yoks ı k • ue bu k d u çocu lan bu kadar sılıhatll, bu kadar bakımlı 
- r ar neıell g(Jrmek en hnyilk dilt•f]imizdir. 

Hattalarda.nbebri şehrimizde yok- de 
sullar ve fakirler mevzuu et - bbsat arkad&flarla beraber dolat· 
büyük blr çalışma göı.e çarp:!~~!~ !=:~tün ilk okullarda 360 çift 
dır. Erzurum fehı1 Yoksull K ya, 17! elbiseye, 380 çama. 
mu bir ta.raftan evlerinde er m:ı:a- pra ve H inlllie ihtiyacı olan yav _ 
blr vaziyette kalmış olan zavallıları~ =e~m tesblt ettik. Bunlara icap 
•lmdaidına :topnağa.\ ldlğ+" ~-afta.n' 5 e,ya teni edilmek üıerecllr. 
açtıtı Düşkünler Evine Erzurum<lakl ~~~:nlelye kalem, defter ve llstlk 
blltün acezeyi toplamap 1 ve ayrıca hasta ve kuvvet J. 
du. Bir yanda da vali Ha::~ı~or • llcına ihtiyacı olan kanaız çoeu~ara 
bütün ilk mektep! rl d şcan UAçlannı yaptırdık ve verdik. 

e olaşarak ora- Yine lb da b 
lard.akl fakir ve muhtaç talebenin ~ n aŞka ~d-e 
g1Yimi ve bakım Gölbaşı semtınde Mansurotlu ha -

ı ıZ™!VZUltnda tet - nında - 40 acezeyi aı 
kiltler yapıyordu. Yanında. bir heyet- raltl i - ıp bakmak te· 
le mektepleri dolaşan u .... l ••A n ıun ıeçttkçe daha iyi bir ıte-
te .. ~ m '"9"an kilde ihraz etmelı: nzere bl de 
u~ldklerini eV'fflk.1 ıün bitirmiştir. Düşkünler yurdu açlldı • r 
ıYlo'C'mleket hN&bına bu tetkiklerin . 1 
~rdltı neticeyi ötrenmelt istedik. Sıcak sobanın başında tok 
Dün bu husu.9ta kendlslle görüşen zamanlarmıızda rnhal ' 'e hu· 
bir arUdqımıza H&.'1m İşcan aşa _ zur anlarımızrta yukaı~fdanberl 
tıdakl beyanatı vermiştir: saydığım acı rakamların şelı-

- Her samandır •e her mevsim • rlmlzde me,·cudiyelinl heptmlz 
den fada bllhusa kıfla beraber bu- hatırlamak , .e bu kimsesiz, 7.U· 

li1n F.nurumda heplmbl dtlfilndiir- \'allı yurtdnşların111.n el u1.nt· 
mest icap eden biyft küçilk fakirler mak ıztırurmdayı~. Bu vAAHeyl 
lrtmseslller ye ae---• ' Erzunun ~f'hrl '\ oksullar Ku-

oıa;c1er mevma br-panclayıs. Bu clerde elblrlttue bir runm yapacaktır. 
çare l>ulmak mnu •e tereru bir ı . Sayın vatandaşlarımı 
cle\flmls4.lr. 
llaftalatdaoben ba itin tetbuı öre- bu kuruma yardıma da· 

rinde arbd• .... r 't&hftdar. Kapı bpı vet ederim. . 
dolıtmık ve lterl _.np vulyetl tes
blt etmek mreWe Enurumc1a 600 
biyill ldlçilk baklkl mahU. teSblt 
eclllclL Banlar ıenerhule babluna.n 
muhtaç ltlmtelerdlr. Buau baritin-

Bir posta treni Maraşal Fevzi Çakmak 
k 1 d Heyeti Vekilede ara sap an 1 Ankara 8 [ Hususr ] - Heyeti V@• 

Ankara 8 [Hususi muhıblrtmtıden ] _ kile akşam bir toplantı yaptı. Bu to{>" 
Anadoluda kış bütl1n şiddetile bOkQm lanbya umumt erk&nibarblye başkan1 
sormektedlr. Slvasla Çamlıbel arasında Mareıal Fevıl Çakmakta iştirak etmlşl' 
iki metreden fazla kar vardır. ır. 

Samsundan hareket eden posta treni K } F k b 
32S inci kilometrede kara saplanmıştır. • ra. arU U ay 
Yola çıkanlan imdat treni de yolda an• d } ::.~=.~· voıııa açı1moa 1ç1a ••· ıçın e ev eniyor 

{Vuıaı to ımı.ı.n...-.ı 

-~ .. - ·-
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Doğud·an Haberler 
l SANAYİLEŞMEDE HEDEF 

Türkiye Yakın Şarkın . 
japonyası olabil 1 Genç hemşire Şefika 

defnedildi 
Kaçakçılar tarafından 

öldürülen muhtar 
Umumi Müfettiş 
yılbaşı tebriklerine 
t kk.. d. DemiryollarıınızAsyakıtasının içine doğru hulul etıı] 

İnhisarlar Un1un1 eşe ur e ıyor Bütün doktorlar ve başladığı zaman mallarımızın mesafe kısalığı~ 
ÜçUncU umumi müfettiş Tahsin Uzer k ı f k k .. h' d' B f 'ki wıu··du·· rıüğt'i ailesine heınşireler cenazesı'nde azanacağı nav un ar ı ço mu ım ır. u aı 1 Trahzondan hareket etmek üzre bulunduğu 

400 Lira gönderdi sır~da bir çok yerler.~le~ yılbaşı teb~i~- hazır bulundular nefaset ve doğruluk da ilave edilecek olurS8··· 
Tahminen bir ay evvel ispir kaza· ~erı l ~~~ltı .. va~tı :~saıt olmadığı ıçın DUnkü nüshamızda Nümune hastanesi C h . H"kO . . t l t'kl ·ıı 

sında Odiçor köyüne gelen tUtlln ka- u e r . et~ınB er bıılknlE: ayrı ayrı clevakp genç hemşirelerinden Şefika Er Doğmu- um kurıyedt k u metı sılykas : ı_ ~k- Bir devlet bunlardan dahfl d8' 
kaçakcılarını takibe giden Jandarma ve ~erememış ı. u te r ere cevap o ma şun vefcıt ettiğini teessnrle haber ver- ııı azan ı tan sonra tısaclı ıstı · olan ana vatanın istlklAlinf mll 
inhisar memurlannn yardım eden Odf· uzre mm.taka viUıyeUerlne v~ ?u me- mişdik. Dun gece cenazesi Numune hası a- ıa.lini de kazanmaya kat ar verdiği vakıt '.11ek z.ıruretind~ kalır ve etrafın~ 

h M ğl Ah d \k yanda vılt\yetlmfze ele gönderdığı aşağı· ı nesinden merasimle kaldırılarak gö .. 1 muazzam bir pro<Traın çizmiş ve bunda ıle serbesçe ıktısadi munase 
çkor nıul ları.1 urtekza bo 

1 
u me d ' dsu daki teşekkürlerini aynen neşrediyornz: mu ·tur Şehir bandosu matem havasını çu · doıtrudan doğruy~ kendi vasıtasile ya- bulunmasına mani kuvvetlerle çe 

uçakçı arı ı e vu u u un ınusa eme e • v lb i .1 "' • a· b 1 l · duşer 
1 ld i'P d Ut . . ı ı aşı mUnas betı e btr çok teh- ı Iıyordu Bir asker kıta 1 cenaze al . pacağı Demiryollarımn projesini de ka- u unca nusı bır aklbete 

yaraban:ış ve u ıır,ı y;ra a~ı /~. e~ssı· rlkler alıyorum. Yarın erkenden hareket tirak et~işlir Merasimde Sıhhiye a~~~a .. ış~ rarlaştırmıştı Bu hatlar inşa edilirken kilometrelerce araziye, milvonlarc' 
~en t ~r t~çg~n sonra ve a~dU ~2"'~1 • ~rı- edeceğimden, lhliuıal arkamdan da yıl· Salim NOm~ne hastanesinin çocu~ ~~ Türklyenin şlmendifer siyasetinde yalnız na malik olaran koca H~beş 1~·' 
~7~1 ı" 1 

sar :r u~~m 111 ·t' u.~ ~e d · ba~ı telırikl~rl gelecektir. Dört beş gOn ğum ~e bakım eviniıı Dokt~rlariyle Be. vuı·t mlldafuası nazara alınmamış, yurdun torluğonun diiştüğtı akibetl yal~ 
ır llm şkv~ u 4~

1

0 1
• arınık 81 esi ı e r~ dına yolda bulunmak dolayısile bunlara der- lediye ve hUkOınet Doktorları \ 'e hast - bUyOk mıntaka merkezlerini birbirine suallerin cevapları - 'I'Urklye giııt 

ver me uzre ı : ıra ram ye gon e- a- . . . d ·. · k 
rllmlştir. hal cevap verenıiyeceğim. Başta zatıali- ne hemşireleri resmi uniformnlarile ha~ bağlayan ve ıç ıstıhsal havzalarının ınad e yeJıştırme le . berab~r, il 

lerl olduğu hal~e blltün v~lay~t mesai ar- zır bulunmuşlardır. Mezar başında akli· mahsullerini deniz kenarlarına ulaştıra- ~nasnu maddele: halıne . getıreb 
kallaşlarımıza, ıdare amırlerııııize ve ci- ye mütehassısı Doktor Cevad Bill genç cak yolların yapılması da kararlııştırıl- ırnkt\nlarına ınahk olan . b~r . ~ıııi 

Ol .. T t; vanmert halkımıza yeni yılı kutlar, 938 yaşında hayata gözlerini kapayan Şefi- mıştır. hem. sıyasi hem .i~tısa~ı ıstıkla 
senesmııı bilhassa doğu diyarı için feyiz ka'nın nezahetinden ınceli"'inden ve Bu ebepten dolayı Cumhuriyet Hu- hafaza etmbek bbt1ıyodrsa - 8.

8lntaar 

Oltuya temiz su 
getirtilecek 

• 1 • . ' ır. • • • maya mec ur u un uö-unu ı ı 
ve talı yı ı olma:sını dılerım. Belediye hastalara kurşı gösterdi•~i Şefkattan bah· kaıuetının bu hatları yakın bır zamımda '-' · . , . y k d"' , d hı[llıl 
R . l l . t b 'kl . . r l "' d . i b' r l' 1 oanı~ en . u arı a ~az ı,, . 
eıs ~r1 ~ız . eh r1 kı · el.ın_ı1nı1, . se aııı arımı, te seden bir nutuk söylemiştir. )aıf~ı . ır a

1
u ıiyete saha o acak ~e ler nazare alınınca görülUrki Tür1'1 

mennı erımı a n ı d rırse müteşekkir l e ısıt mese es artık ınevzuubahıs S . k d ilk va1'ııı 
kahrını. Parll He ilgili urkadaşlıırımıza B }} b bile olııııyacaktır. Bu hususta Antalya 1 a~at ~~ru~uı~ . a ve k en ·e 
yeni yılın partimiz hakkllldU kuvvet ve e eri ta ancalı iki hattını \'e zengin bttkll' madenlerini ~ e ı ent l ke~ ıne Jdetıne (r:1auol 
maıızı saadet olması tenıeıınlyalım tek- d k J d 1\kdenize ukıtacnk olan Ergani hattını ar yaraıarra 

1 
·.a
1
zan k ığını 

1 
s 

1
dtr·Y'I Helediye tesisatı 

kuruldukca 
.. . a am ya a an ı . . an evve az ası e uvvel en .... 

rarlaclığıuıı soylersınlz. ,. zlkredebıllrız. Ç " k .. b 0 . ~ f - k 
-. _ . .. un u ug n sıyası za erı ... 
l çuııcü unıuml ıuuft•l llş Deıııiryollarıııın ı:ıoşe inşaatına na· mış. lktisadi seviyeyi yUkseıtmel\ ili' 

varidat ca artıyor TA//S/N UZER Kanunsuz silah zuran daha pahalıya mal olması mese- ınak edllir. Fabrlka~ız TUrkiye d 
· lesine gelince: gelirsiz insan demektir. 

Talebe fazlalığını 
karşılamak için 

Oltu kaza merkezine şehre sekiz 
kllometre uıuklığwdakl bir menbaduıı 
ııu temin ectilıııesi düşünOluıektedir. Bu 
maksatla icalıeden ke~ifler yaptırılmıştır. 
Bu ke~iflero gôre ımyun isalesi 16 IJin 
liraya kabil olalıilecektlı·. 

::;u ililntıı başarılması için 938-939 Kültür Bakanlığı gelecek 
belediye butçelerine icap t:den tah~isul 8eııe i<:in şirndideu 
konacaktır ve su işi IJu sayede hallt:tlil-
uıiş olacaktır. tedbirler alıyor 

Ultunun 1937 belediye bütçesi 4200 Kültür Bakanlığı gerek mektep ki-
llradıın ibaret idi. Gelecek seneki bOt- taplarımn basılarak talebeye tev-Li ecıil
.;enln 10,000 liraya varl:lca~ tahmin e · meslnde, gerek talebenin mekteplere 
uilnıektedlr. Bu tezayüdUn IJirçok sebep- dağıtılmasında bu sene oldukça hUyUk 
lcri vardır. Bu sebeplerden en birincisi ınUşkı1Hlta maruz kalmıştı. Bu yüzden 
şlmdiye kadar Oltudu bir belediye tah· Bakanlılk gelecek senenin ihtiyaçlarını 
sildanmn mevcut bulunınaması idi, Bu şimdiden tesbit etıııeğe karar vermiş ve 
ynzden 6200 liralılc bir IJukaya mevcut- bu suretle harekete geçmiştir. Bu karar 
tur. Diğer taraftan ve yine bu yüzden icaplarından olarak orta tedrisat idaresi 
blr çok bina taıızif at ve tenvirat resim· tam teşklllitlı ilk mekteplerhı son sınıf
leriııden kaçmıştı. şimdiye kadar lıun· larındaki talelıe mevcudunu öğrenmek 
lardaıı ıoo tanesi tcsbit edilmiştir. için Vilayet KUltOr direktörlUklerine bi-

lcar mukavelelerinden belediye his- rer telıliğ göndermiştir 
sesi, süs v.e av köpeklerin~eu ~e;:;im ?1ma· Orınan mesaha ıneınuı·ları 
yordu. bır mezbaha le~ıs edılınemış ol- • • . . 
UUi°U için belediye et nzerinden bir İS- ımtıhan edılecek 
tifade temin edemiyordu. Bütün bu ye· TUrkiyede mevcut bntüıı orman nıe-
ııi lstlfade edilweğe başlanan varidat saha memurlarının lıir imtihana tabi 
menbalerı ıjÜbhesiz Oltu belediye bütçe- tutulmasına karar verilmiştir. Bu imUhan
sinin gün geçtıkı.:e artmasını intaç ede- dan alınacak neticeye ğôre mesaha 
cektlr. memurlarının vazifeye <1evam etnıe-

938 senesinde Oltuda bir hal inşa leri veya etmemeleri hususuna karar 
edilecektir. Bu hal 8000 lira~·a mal ola- verilecektil'. Erzurum Vilfıyetindeki orman 
cak ve senede vasati olarak belediyeye mesaha · memurları bu ayııı yirmi dördUn-
1500 lira kadar bir varldnt temin ede- de Vilayet merkezinde her yerde oldu· 
tektir. ı ğu gibi imtihan edileceklerdir. 

taşıdıklarından Adliye.ye Bdzı noktulunla ı;;osa yapılmasının Salisen: Bu ilk hedefi oir 
verildiler denılryolu yapılmasına tercihi keyfiyeti lıam maddelerin masnu maddeler b 

1spirli Reşad ile H ' ank 1 r F . ana hatların in~ası bittikten sonra işle· gctirilil;iinde büyük bir ihtisas ve b 

d l jki k
.. . ku~ a e ı evzı tilecek şosalere ııi ·betle daha pahalıya sahibi bir memleket olamak ııod 

a ım a ışı evve ı gece umuıııha- 1 • · · 
ne, .t .. 1 . t'' . ıııa olacak ara hallar ıçın varıl olabilir. takip edeceği ve elde edilen bu 

. 1 ~ e ~ı mış er. zerlerınde memnu Yoksu Anadolunun belkemiğini · teşkil mn ınah;:,ullerinin dışarı"·u çıkaf 
sı Ah tn~ıdıkları haber alıııclığındaıı Polis 1 h tl · b " 

f d et en ana a arın ınşası uracla mevzu- sııı üı;üncu lılr hedef olarak b 
tara ın aıı yııkalanını:;;ladır. yapılan araş- b· h · 1 t d lı 'k' h u a ıs o anıaz. arkasından geleceği tabiidir . 
. ~nna a u .ı 1 şa ıs üzerinde çifte şar- AtutUrk TUrkivesi sude demir yolu lstikbulde komşu memleketle 
ıörlU dolu bırer paruuellom tabancaı::ı bu- · • . - - . 
ltJnnıuştur. Yep'-·eni bir hal 1 b 1 yapılııı asıııı ıktısndı kulkınılj ıçın tabıi sasında Türkiyenin masnu mtl 

" < e u unun 1 k k 11 f ' - d' 1 ·1 l k t · · A 11 ve kanunen ta~ınrnası memn 1 b o ara a ı goremez ı . şte ı k merlıa- ıcı· va · ı ıçın vrupa ma arına 
sUalıları uzerl;rine bulundu~ano ~~ ik~ lede çizilen deıı.ıiryolları.nın inşası başa- bet edebilecek vaziyt!t kazanabilir· 
kişi haklarındaki evrak ile Adliyeye ve- rılırken 5 senelık saııayıleşmo . plllnı~ın ÇUnkU deıniryollarunızla 
rilmişlerdır. esasatı da kurulmuş ve yakın bır mazıde kıl'asıııın içine doğru huıal e 

D h·ı· V .... . . bu muazzam işin tutbikine ba~hmmı~tı. buşludığıınız devirden itibaren ııı 
a 1 ıye ekaletı Valıve lşte Türkiye saııayıleşirken ~ll he- ııılzın mesafe kısalığı noktasınei!O 

bir takdirname gön derdi defler~ g~z. önünde . tı!tmuştur. Evvela zanacağı navlun farkı oldukça ın 
Vali Haşim fşcana vilayet işlerinde tam bır ıstıkllU sahı~ı olmuk. Yalnız dir · el; 

h dd k l l k t 10 29 Bu taikiyete fazla olarak ta n-_.J 
gösterdiği '1üyUk faaliyetten dolayı am ~a e ~~ aran m ınem e ·e . " ILJP"'". 
Dahiliye ve.kal etinden bir takd'ırııanıe se. ncsın<le uuııyanııı uğradığı ııevıden ti ve doğruluğu lla ve edecek o .; 

lı h 1 l d 'l'ürkiyenin yakın Şark japonyusı 0 
gönderilmiştir. ır bu ran a kurşı aşıp ta keıı 1 muh- h ...ı 

k 
sulleri için alıcı bulamadığı vakıt nusıl ınasına iç IJir mani yoKtur. ~ 

Baş a meınleketlerden bir buhrun içinde kalır ? Dışarıdan Bu suretle nasıl bundan ~ 
gelirdilecek masnu madde almak mecburiyeti oldu- Çanakkaleyi' yabancı orduların ist_i "J 

kapadıksa, bu sefer sade TOrkiyeyı d
1 
·~ 

yaba'n ırkı hayvanlar ğu. halde bir şey sataıırnmak ne kadar bütün yakın Şarkı da yabancı uıııl 11" 
. . . fecidir. GUnün birinde kendisi gibi ham 

. ~t cınslerm~n. ıslahı için memlekete maddeleri yetiştiren Ulkelerjn rakabetle- istilasına kapayabiliriz. 
İngılız, . ~rap gıbı ya~an ~rkı . hayvanla- rile yenilmiş bir vaziyete düşerse, ne **~ 
rın. g~tı~tılınesi prensıp ilıbarıle . kabul yapar? Bu husu~ta misal olarak • ipek Tortumda su" re k ay 1 
edılmıştır. · · · · b d 1~ ı .Jıl 

sanayıımızın un an a sene evve k -yleı .... 
Hususi muhasebeler tarafından getlrti· düştUğU vaziyeti göz önüne getirebiliriz Tortumun Azort Nahiyesi o"~-' 

lecek bu neviden hayvanların evvela milli · de merkez Ziraat memurunun da , iP_,t 

haralarclan araştırılması ve bulunnrndiğı ••••••••••••••• etliği büyllk bir sürek avı yapıl~ 
tuktirde ziraat vekAletlnden mOsaade B .. b t . Ziraat için muzır olan hayvanları ~,.. u gece no e çı eczane •'-alıncııktan sonra ecnebi memleketlerden etmek gayesini gUden bu avda_ Ot' 
getırtnmesi butün vilayetıere t bliğ edil· "İstanbul,, eczanesidir. yaban domuzu ve bir kurt oıd 
miştir. ••••••••••••••• muştur. 

--=====-=========~====================-=======~=====~~==~=====~==============--==========~====~~ 
Edebi Tefrika No: 32 

büşUnl:!ell blı' tavırla ! 
- Evet, dedi. Konkura bİr iki tl}' var . Arlık hazırlanma· 

lısln .. . 
Botmı rıierakla yl.izdıııe bttktı : 
- Ne nıavzu intihap edeceksin ?. 

i3ana bauıh •sen • diye hitap ediyor. Fakat birdenbire 
fesmıleşlp 11 siz 11 diye konuştuğuda oluyordu. 

Dudagınıı bliktunı : 
- .aıımeııı daha kurur verruediın ; 

YüıU ciddileşerek : 
- Karar ,·erınelisiit; dedi.. iaınahidır. 

Süshik. Beh etrJırla ıııeşğul görünUyoı'dUni. Fakat içluı 
bbit alt düşüncelerle dolu. Bugünlerde bana karşı o kadar 
müşfik va ıyı hareket ediyor kL Ona attık kıtacakı kinlecek 
bir şey bulamıyorum. Halbuki böyle . ebepler bulmıya neka
tlar muhtacım . ÇUnkü gittikçe ontt derindetı bağlandığım! 

hlsst!lliyoruh1 . 

- Ferda.; 
füışlıııı kaldirdiıh . Koyu mavi gözİerİ hafif bulutlu; Zaten 

bugUn dUşUncell bir hali var~ 
- Ferda ne dUşühUyorsuıı ?; 
OıiıUzlatımı silktim. 
l>udaklarında toraki bir ğülÜnisenie ile: 
- Mtitıakkak1 dedi: gideceğih ~·erleri, kavuşacaAıh yeni 

~atifit mulıitirtl dUşUnUyorsun . 

OUldüm : 
- batta könkUrti ıtazahniudııri tiocaın .. 
- 11 Kaıarlacak ve ğideeeksirt knçük doshitrl. • . 
Bana arasıra da böyl~ kUçfik dostum tlıye bitap etmesi 

hoftttna gidiyor. Masaya uabt fiskelerle vuruyordu: 

[3tNvulMADIM 
- Yalnız onu söyle, buradakileri çabuk unutacak mısın 

ı.~erda ? .. 
içime garip lıir hüzün doJdu. Gözlerim dalğınlaştı : 
- Hiç unutmama imkan var mı? 
Başını uzalarak titrek bir sesle mırıluundı : 
- Hiç kimseyi mi? 
Yüzüme dikkatıa bakıyordu. 

- Hiç kimseyi 1 Dedim .. 
Birdenbire aya~a kalkarak neş1e ile bir t>perel parOası 

mırıldaııınıya ba~ladı, Sonra döndü : 
- Haydi arkadaş kalk gidelim., 
Kalktım . Şapkamı giyerken aynamı tutnıuk isledi. Maııl 

olmadım. Aynam elinde karsımda gülümsiyerek duruyordu ı 
Tam şapkamı giyeceğim sırada aynayı birbenbire çekti, arka
sına sakladı. GülUnısiyerek yüzüne baktım. O da gUlOyordu : 

- Aynam tutmam için bir ricam var, kabul etmen !Azım l 
bedi ı 

- Nedir, söyle~'lniı. 
- Bu gece benim davetUın olmanı istiyorum. 

Ga,yri ihtiyari Urperdiıu 1 o ziyafet gecesi aklıma geldi. 
lçinıden geÇenleri anlamış gibi hemen telaşla ilave etti : 

- MUziki çok güzel bir bahçe keşfettim. Enfes İspanyol 
tanğoları çalıyorlar. Sen bir kere Jspaııyol tanğolarını sevdi
ğini sovlenıiiitln. Erken gider, erken döneriz, olmaz mı? 

Ne diyeceğimi şusırdım.. Ne zamandan beri onunla gayet 
samimi bir arkadat gibi ·-:konuşuyor, bQttın ·geçmiş şeyleri 
.unutmuı , g-örUnüyordum. Şimctl teklifini rededorsem o srece 

geçen şeyleri bir tUrlU unutamadığımı Ye kendisine hal! eıtJ• 
niyetsizlik duyduğumu sanacaktı . 

• Fakat" diye mırıldandım. • Fakat filan yok 1 Dedi. BıJ 
gece seni alınıya geleceğim .... 

Sesimi çıkarmadım. O aynamı çıkardı. Şapkamı giymelll 
için yüzüme doğru tuttu. GOlüyordu. TebessUmUııde eskisi 
gilıi fena bir mana saklı ı.leğildi. Bu dostça ve arkadaşea ço1' 
samimi bir gülüştü. 

Eve dOndUğüın zumun Balam yoktu. llizınclçt llaceı m od•• 
sında olduğunu söyledi, Onun yanına çıktım. KaryohısınS 
uzakmıştı, Beni görUnce gUlümsiyerek ba~ını kaldırdı : 

- Gel, gel Ferda, T~rziler demin gitti, yine bugUn ôtl• 
~oruldum ki, sorma •. 

Karşıdaki bir koltuğa kendimi halsiz halsiz atarak mıtal· 
dandun : 

- Ben de epey ~'or~umtnı. . 
Karyolasında doğruldu. Konuşabilecek bir vatlyet aldı ı · 
- Galiba bugun çok çalıştın yine ! Dedi. 
Oııa blruz açılıuıya karar vererek : 
- Evet, dedim hem çalışmak , hem de bir şeyede cabl~ 

sıkıldı . 

Hacerin iri sıyah gözleri nıerakla açıldı ! 
- Ni~e sıkıldın 1 
GlllUmsedim: 
- Pek ehemmiyetli bir şey değil ama. : 
- Ne, söylesene nedir? 
YUzünUn alacağı manayı iyice anlamak lçirt ona dikktttl~ 

bıikaruk ööyledlm : • 
- Akif Cemal bu akşani beni alınıya gelecek . Berabeı' 

bir bahçeye gitmemizi teklif etti. Rededemedim . 
Hncerin gözlerindeki merak hemen söndll. Yüıu düşünce· 

it bir hal alarak ınırıld ndı : 

A raaı llflr -
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Atinadaki 

3 

TnrJJıf 
lt·frlkn 

-:11-

düğün 

Yugoslav hüküınet Nuibi de~ 
.Atinaya gitti 

Homa 8 ( A, A. ) - lttalya haric:· 
ye naı.ın Kont Ciyano yarın akşam saRt 
yirmi ıkide Budapeşteye hareket ede· 
oektir. 
Ankara filarmoni konseri 

Ankara 8 ( A. A. ) - Buglln 15,30 
da Rcyaselicumhur rilarmoni heyeti 
Ankara musiki mektebinde bir konser 
vermiştir. 

Romanya Hariciye Nazırı 
BOkreş 8 ( A, A. ) _ Romanya 

hariciye nazın bu ayın on ikisinde Bal• 
rracla Rldece)( tir, 
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EDEBİYAT j (_ A Ç I K S ü T ü N-ı SİY ASl l{ARIŞIKLIKLAR ARASINDA 

şeker ambalajlarına Mısır Kralı Faruk bu ayı~ 
neden ehemmiyet • • • d } • 

----·· .. --·-·····-... 
SENBO IZM 

\'nzmı: :\( • 'İS FAİi\ ozA. 'SOY verilmiyor? yırmısın e ev enıyor 
F ransttdu Parııasi~en şiir mektebine Bu itibarın şuir, pek vazlh olmak· Şeker Fabriklllllrı Şirketi llmum Zülfikar Paşanın kızını sevip istiye~O 

karşı bir hareket olan senbolizm, tanda kaçınmalı. daha doğru u mutlaka Madürlüğilne Açık ilfektnp 

k l k k k . vuzuh arumamahdır. Çünkü şairin he· Trabzondu kesme şekerin kilosu 35 K ı h c·h tt k d. . la'"Y ıne tep O ara-, pe "lsa bır zama:-ı rl?· . . , kuru,a çıktı. Şarkın Kuradenizde başlı· ra lfl er 1 e en en JSJile 
varn etmiş olınaklu beraber, o meklebın y<'cunı.' haddı zahnda hıraz mtıbhem, ctt iskelesi olan bu şehirde şeker 35 ' 'Jjf 
ı;ılir telakki 1, hail\ kiymet \'e çheınmiye gölğelı ve hatta karanlıktır, ona zorla kuruşa satılırsa buradan daha içerlere bir eş bulmuş oldugv u söylenmekteo 
tini büstınınn kaybetmiş sttyılııf1la7.. bel- \ Uzuh vermek, bir gayret şurfına mllte- gönderilecek şekerin cldeıı ele geçtikçe 
ki, senbolizlıııden sonra, şiirde dahtı ı vnkkiftirki, bu arada. heyecanın sufiyet kaç kuruşa kadar satılacağı ufak bir Bu yu~ı hen Uz yirmiye varmamış 
yeni bir telakkiyi ileri ürecek başka bir ve saınimiyeti kuybolur·. Zaten senbo· he:::ıapl~. meyda~n çı~ar. H~r~esi hayre- J~ralı~ )a~s~m ~etkik ettikçe bu şahsly~· 

kt 1 O ı 1 · ld . b lk'. listlerin şiir dedikleri şey i"inde bir de· ı tc dllşuıen bu fıat yu~s~klığ"ı karşı 111?u ı tın gızledı~ı bırçok yüksek kalftelerm 
uıe ep ees " e mem ş <> uıl'u, e ı • ' \" tl\cc<tr ve esmıftan edınılcn ınalOmut ıse .. " · 
de, şiirin ifadeden kaçıııı, anll\lılmaz, ğil bir çok manalaı· gizlenen bir şey, bir akHihnyala sı~mrtyacak derecededir. te_bar~z etml'kte olduğu gorUlm~ktedı_~· 
tıutta anlu~ılmaz bir şey, Adeta bir sır sırdır. Bu sırrı ııııcnk senhollar ihtiva 1 ı- Kes·ne ş ,kerlerin çuvall ır için- B.'.r gun: ., .. _Dünya munevlyel~iılık yu
olduğunu her edelıi mektepden ziyade eder .. Ihıkikl ı;.iir, ıki ruh, iki hııssasiyet ide nakledi!işi csııayi nakil~e ve . d'.ıha zunden ol~yor · Maneviyatı olını~:an 
$Cnboliııııiıı anlamı bulunduğu i~'ln ... arn,ıııclu doğrudan doğru~ 8 mnrasele; d?ğrııs" mı.teı!larilyen y_erlerı değıştıril· in~a~ların bırer mumyadan farkı var mı?,, 
Her iki Hıtinıal ile de, srnbolizrıı, tetkik v~ eşya ile ruh tırasınduki gizli bir sııı- 1 dıkçe şekerlerın 10~ h~lın~ gelınesl, (B~- deıııışti. BL~ oı~~n çok dindar olduğunu 

_ . . . . . _ !her cııvalcla asO'arı lD kılo) gösteren bır sozdU. 
edilmeye, uzerınde durulıııııya ~ er l.m riyçt «nffınıte» tesıs eder. Maddt <lunyn 2 T h 1 °r ,, .k l 1 J' 

1 1 
. .

1 
. d ,.,..1 

d kr - ur n uurı asın< nn ge en şe <..ğ ence crı yaşı e mUtanasıp ct-;ı · 
cereyan eme ır. dediğinıl::ı. harici alemle mnnevi dtlnyA kerlerin sandıkhınnın mazbut ve metin dir. BunJurı zaten eğlence kellınesile 

Senbol ve senbollzın ne dir? .. Dnhn denilen benliğimiz llrnsındıı böyle gizli bir şekilde yapılmaması yüzünden san. hıv;::,if etmekte doğru del{ildir. Yıınında 
doğrusu, scnbolist denilen şatrler, ro· bir sıhriyet tesisi için ne kılıısiklcrin es· ~ıklurın yollarda pıırcn~anınal< ıııavanıı dttima bulundurduğu bir şııhsın delaleti
mantlk ve ırnrnusiycn şairlf'rdeıı ııynlıı· tPtiğln(I e n olun •fikir ler ne de ro· ıçlnde döklHeıı şekerlerın ellerle. kOrek· 1 M tl 1 j • i t t blr 
rıık, şiiri nasıl anlamışlardır?.. Öyle sa· mnntik ve purnasiyenlerin if~de i vası· Jerlo çuvallımı doldurulup çıkarılması, ke 1'1 ıksı~· ın ze er nlın neşr yıı ~nın aml 

( ırr ·agoı eke ı •)o and k) o e sıyonunu e de etmiştır. Bun arı 
nıyorum ki bizde, her vesile llo senbo- ta ı olan "hayal,, ler kafi gelmer.. Vahn 1 ~ 1 ş. He - 5 ı kendi ya~ındaki diğer genrlcrin polis 
Uzm kelimesi kullıınıldığı halde senbO· doö-ruduıı do""ruya bir tebll"" vasıtası 1~ le bu ikı sebeple vukua ~elen. ııok· ı k d & 'bi b" Ok bl 

• 0 6 6 sanın şeker fiatına zammedılmesı ve :oman arını ? u uou gı uy r 
lUn ne olduğu hakkile anlnşılını? değil- lazımdır. Bu vasıhı senholdnr. bunu halkın ödeme~ı. ıştlha ile tetkık ve nıütalea etmektedir. 
dir. Aıılayanlarımızın, ~·ahut anladıkları- Senboli t şiir, yani zekAya değil, Hiç Bir Realiteye Duyanmıtyan Bir Kendi kendisine her gün kıymetli 
rıı zaııııedenlerinıizin bir kısmı, daha zl· hassasiyete hitap eden, daha doğrusu Garibedir. Çünkü; eserlerlle zenginleştirdiği bir müze ha· 
yade kelimenin lügat manasının delSle· ruha bir şeyler telkin eden şiir, her Sandık yerine çuval kullanmııkla zırlamıştır. Büyük ve kıymetli eşya sa· 
tlle, bizim klasik şairlerimiz olun divan ş yelen evve. bir ahenk 1 idi Z"te elde edilen tasıırrufun kimin lehine ve tışlnrını daima takip etmektedir. Ve lıfılsta.kbel Mısır kraliçesi 

1 l · G"I BlllbUI L<il Pi 1 e . . ş r r. a n kimin zararına oldul'ru açıktır. k ,.,. lll ı kt b- Uk bi FEil/DE ZÜLFiKAR şair er nın u' ' e, ya e ... eskiden ben şaırler nzerlııde musikinin ı . 6 • • ıy •• ıe parça arı seçme 0 uy r -A 
gibi renkli kellmelar ve hayallerle dolu tesiri büyüktü. Bııııunla beraber musiki Fabrıkanın imal ~ttığı san~ıklann mehııret göstermektedir. Onun bu has· lik ve isabetle başarmaktadır. ~ 
mısrnlarıııı dOşünUyorlar; diğer bir kıs edebivattan uzak ayrı bir sanat olarak kırkılmlas!, şehkelrklerJn ddo~Qillme~I, kırlhehnent sasım şahsi müzesini gezmek fırsatını meşgalesi arasında lngilteredeki ih İ 

d genç Şaı.rler şiirin ve maııanı " ' şe er erın a a ye ır mesı, sı a ı l . l b Mk \ k 1 d d bl ktUP ... 
mı 8 

• • n kıılınıştı. Fakat on dokuzuncu asır son- umumlyeye karşı mubaıasızlıktır. ede etmış 0 811 ~yu .1 vrupa antı acı- bir nglliz ka ının an r me ,,. 
derinllğinden ziyade ifade znfınclnn dola- lannıı doğru, Vağ"nerln (Draıııe muslcal) Fabrikanın' malın fabrika kapısı lan hayr.etle gdörmuşlcrdl~. mıştır. İngiliz kadını vaklile Mısırd•...M 
, .. ı anlaşılmayacak derecede karanlık, Aynı şekil e va nynı merakla kU· mnş bulunan Bubasinin mezarı b~ 
,, teri, musikinin mistik ifade kudretini önüne kadar değil, muhtelif vasıtalarla . tııJ il" leşbilıli her mısruda "sedbol. bulunduğu· . d 

1 
' en uzak şehirlere kaslıbıılara kövlere tophnesJııi zeııgınleştirmek için de mO· onun ruhuna dua etmek istediğ ~ 

ııu sanıyorlar. Vivaıı şairlerinden Lazı· şaırlere e kabu ettirdi. Ve bazı zllzidc vanncayu kadnr ~idece"'ini n~zan İtiba- temadlyen çalışmaktadır. mektupta yaziyordu. Yapılan tah il' 
F " ı· ti · · d u · ' fı · · d l l k 1. ı · il 6 & ta kadının f0 kir oldu~u anlacııldı "'e 111 

ıarınnn, rnıısız seııvo ıs erının o y • şnır.er, sır• ıçın e \ e ınıe erın ses e ra alınası lazım gelirken sandıkların Kahire clvurındaki Kubbe sarayında ... eı. ., ~ 
:ıünü güldnrecek ınısralaru yer, yer te· ruhlurda musikinin uynndirdığı heyecanı metin imllline ehemmiyet verllmeıı e i ise sabahleyin kalktıkı zamun mahalli gaze- takbel Kralıçe lhtly4 r kadını bi~ 
sadüf edilse de, clh·an edebiyatında ·enbo- uyandırabilecek şiirler yazmuyı 0dOşUn· hugünkU ikttsadt kavrayış ve mefhumu· leleri okuyor ve bir dakika jimırnstik da ve~ etti ve seyahat masrafları ce 
listlerin unlndıklurı manada bir senbol dUler. Paul Verlaine 'in, A. Ruu baudun nn karşı aykırı bir hurekettir. yaptıktan sonru, '~ğer gUnO çok dolu ödedı. . 

1 
. k! d 

1 
k ef 

şaıri yoktur; nele yeni şairlerimizin o .Malarmee nin, A. Rimbndu'nun M1tlari· Binaenaleyh; flatın yukarıda nzrze- değilse, azacık ata biniyor, Kahiredeki 20 ık .ncı . nun a yapı ~ca nz 
karanlık mısrahırında enbol aramak, mc'nin, Regnier,niıı bazı şiirleri hu vasfı dilerı e bap dolayisile ynksell\i itimad Ahinin sarayına gHınek istediği zaman, me .m~rasıminın programı . en r 
simsiyah bir gecede yıldız ııraıııuk gıbi haizdir. buyurunuzkl fakir halkı bir bardak foı- kendi kullandığı spor otomobiline bini· d

1 
eğl ıldkır. do g!~ebiyalnl ızf 

1
8118 ~lfe 

1 ı k - bi k ı la ·a f mekte mah n t · r s· şt l'a e ece6ı r z ya e verı 
uetlcesiz ka ınıya ıııa ı um r eıııe dır... Her şeyden evvel bir şekil şiiri olan ı· ,ç ky dç n rJ~nı kQe ıntı~ ıri .. 'ltıroıı· yor ve hiç bir ınermıim yapılmasını arzu Bu htıkümdarlarııı bUtUn Mısır ml 

Fransız senbolistlerinın kastettik- · · k b·ı lf d c 1.~e a ar mua.zzez 1 ıne ım zm c n utıl!eden basıl bir vatandaş a-ı·bı· sarayı- ' , . 1 purııasıyen şııre mu a ı , alle en kaçan b fl ti k t 1 k Ok v 6 u b b ş elenmelerine manı o 
ıerı ınanuda senlıol bir teşbih deO"ildir,· ır a a şe erın ım ı masınavıı ·ı y ·- 'd' Ôğl ki i . . k era er ne 

o sc~yul \e dahu derin bir heyecanın_ıru- k 1 tf" fk ti d .. t r· 1 h lk na g. ıyor. e yeme er ıçııı te rar cuktır b b ldll se u u şe u n en mus e ıt o un a · 
şiir, bizzat u sen ° r. desi olun ~enbolist şiird~. şekıllcrin çev· lmgOnkü ll'tkayıtillk yüzllnden yUkseleıı Kubbe. surayınu dön~ekte ve orada Krnl Faruğun bu portresi spor. 

çunkU le\ l>ilı, istiare, mecaz .. Butüıı resı biraz ınUbhem croı..,.elı· renkler sis- şeker fiyatınırı ufak bir işaretinizle eski A_n~csı ve kı1~ardeşlerıle beraber yeme- ı:;ını uııutsnydık nateıııam k 
k i'! b Jd l'r ' 

6 6 
' h l n l f~ t · ı· · d b k lr1111 yemektellır K 1 F k t b'l tl Po ınnat vasıtaları, ze unın aruyıp u u&u li; duııınıılıüır .. Onun muıııarnları v~ ın· . a e r cnunu ut u umnıe ınız en e - & , • • • • ~ 

1 

rn aru o omo .ı ve a ı s 
şel Ierdirkl. ı,;;air, onlarla lmyecımını ıta- . . • . ,· 1eınektedirler ve b~ hususta yupılacak hğeı ış~erı ıunsude edense yemek- mııadu yUzme, skrım, boks, polo,...., 
deye çalışır .. 1''akat bu lle\ecttıı, yani sunlurı lın zaman vı; ıııeka? ıçıııde te· mnsbet bir teşebbus yalnız Trabzonu ten sonra bır çok vatuııdaşlarrnın uyku- ve tenis sporlurlle de meşgul olınP~ 
şiir, lfado değıl aııcttk lellnn olunalJılir; ~e;~ yuz. ctıııl-:; d<!ğıl,. temamıh: ı.n?cer~e~- de~il, ~~Otün Kar~deniz sahil halkını .ve ya ~asrettikliri sımtlım o, kıymetlı nıa-1 dır. Bil hu sa tenise çok meraklıdır.ıııd' 
ve işte, ~eııbolıstlere gorc, eıı ı~ i telkin tırıcr. ~eııuuıı:ıt ~ı1ıln. lemi, ru) u gılıı, Şaık \ ~lllyetle~lı~ı~ en hücra köşele~ın· ~esme hasreder. bundaıı sonru artık bunu şöhret almış rakipler karşıs 
vasıtttsı ~enboldUr .. ~enbol, ı;;dırın hc)e· hulytı gılıı m blıenı bır ftlemdır. deki koyllllerımızı bile ç~k sevJndıre- diplomatik tema~lur bn~lur. muvafrukıyetle oynamııktadır. _....,/ 

Hovle biı alemi ifadı; i''İn, Franısız cektir... M. Gundoğdu Bu suatlar pek huruıııalı çıılı-:nııı sa- t 
canlle birlikte doğan bır huyaldırkı o J ... ... k l · d kt }8 
heyecunı Uado değıl, ihtİ\ıı etler ve y· ııazmınıu mevcut ktdıplaruıın pek dur E ~ LEN c E aUarıdır. Kral Faruk kendisine urzedilen Oltu öy erın e me ep~rtt 
ııi heyecaııı, şiirı, kurıo de telkın etme~ e geleceğıdc t, l>ıt ldı. Rouıuntıklerin yap· \J meseleleri dıkkatle dinler ve onların Oltunun Kosor nahiyesinde ve ~ IJ 
yarar .. lJiııilebılirki ~ıir, bizı.ut bu sen· n ·lan. ınkı aµdaıı sonru \'erlenin ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bUlü~ tcfer:uatınu vukLf oldu~tan ve de· lü ·köyünde köylünün yardımı sayesiJlS' 

Hem. bonuıı nazımdaki ycnıliıderiııi de az ri. n u_ •.r şekılde muhakeme ettı_kten sonra beş sııııflı bir . mektep yapılmıştı. f., 
tıoldnr... 11 1 ~ 1 1 1 1 r k ı R b • 

Senl>ollstfore gôre şiir, ifadeden ka- goren dahıı yenı seııbolı~Uer, GO:stav 2 ~ - 1 -· -

1
- ~ - ı rıııı soy_ e~. e~ııır ı~ec .urıyetler ol- mektepler faal~yete buşlamışl~rdır. 

0 
OQ 

çan bir .lıeyecaıı olduğu için karım de Khau ve urkttdaı;;luıı, klasik. Fransız _ _ _ ~ _ -1- · _ _ mlldığı takd~rde ~ emeğı uılesi arası?da kat Kosorde kı mektep fttalıyetin lf' 
zekasından ziyade lıus ası~etine hıtup 11üz1111ıc Jıiı; alakası olıııuyaıı yepyuui ve 3 •Elil ve geceyı yıne oıılarta beraber geçırir. sınıflı olarak devam etmek ınecbU~ıtl' 
eder. Şair, ~hr dcdtğiıınz bu heyecam emaınılc ı:,erbest bır vezinle yazmaya 4 - -m--ı- --m--ı- Bazen de hUkilmete ait vesıkalurı veya tinde kalmıştır. Çünkü tam. teŞkilöl" 
duydulru znıııan, onu, duydu11-u gıbı, duy· b.ı ıucıilur. !::ieııbolıstler klilı;ık nazmın fi - - - - -1-~ - - -!l<}J! ·- ciddi eserleri okumukla gecelerini dol- mektep kadrosunu . doldu~·a~ılecek ; 

& 6 ~ • • , ~ durur. retmen temin edılenıemıştır. gele 
dugu kadar , aynen ifude etmeyip de ah.cnğıııı ınkaı etmemekle lıeraber, 6 il -- -,~ -,-- ~ -- Hir kuç haftadan beri bu sııatlar dıı K b i t· d kU~ 

,.. 1 b k öl··ı 1 1 tt h"· - ----·-- --- - - sene osorun u. vazyeın en~ ı' 
daha iyi anlaşılan, zekayu oy eyen va· uş a çu er ü, rn a ıç 7 IS! ~ı hamı bır nuyatlu dolmaktadır. Blltün larak beş sınıflı ılk mektep oğreta> ~ 
ı1h bir lisanu kulbetnıeye çalışır a, ilk olçtisuz, ahenk elde etmenin mUıııkUn - lfl--11 - ~ - - ~ ~ dunyanın bildıği gibi Muıeste Faruk gü- kadrosunun tamamlanması temenni er 
heyecan, asıl ~ iir, bnsbrıtün yok olmasa olduğunu ileri sQrOyorJuruı. Bunda az 

8 
- -- - ,- _

1

_ - -· - zel IJJr genç Kızıu nı;mnlanmıştır. mektedir. .. _.. 

bile, kuvvetinden çok kaybeder.. 1çok muvaffak da oıdular. 1 ~ -----1- 11-~-1---ı . _'l'aııı on alcı ya~ıııd~ olan Safinaz Erzurumda doğum ölüıv 
_ Zülfıkaı: anne k~a~ıçenın son Avrupa vaka}arIIllil iki misli 

A vrupada hilesiz süt içebilmek için .. 

Biz Enurumda burada yağı, ka.ymağ ı alınmamış süt lçmeğe alışmış lnsanlanz. 
içine su katılmış süt nedir bilmeyiz. Halbuki başka memleketlerdeki büyük şc • 
birlerde vaziyet hiç tc <iyle dcğ;ildir. Hilesiz süt bulmnk imkflnsızdır. Bunu bilen 
rntlteşebblslcrden biri, müşterilerine gözleıı önünde hllesb süt vermek için, inekle
rini beiledij-1 ahırın yanı başında bir süthane açmı tır. ~lüc.terler ahın ayıran ca· 
'Mll&ııclan k~ndllerln• hUeslz &üt verlldiiını gözlsırfl rörm ktedlrler. ııu ç lt süt .. 
_. ..... fbn4ı orllM' )11,TÜk.rıj''bet .-«trürormuı. 

1\ELİME OYV~l; scyahatıııde kendısme refakat etmekte y· . ..f id I tula" 11' 
1 k . ılayet nu us ttres nce tu -

Soldan sağa: ıdı. Km anca busuretle onun hususi· 'sti " 937 k. 11 ıdocl' 
ti ·i ut . tt 0. ıı· · . f tatı ğe gore, anun evve "T':-1o1• 

1 - Etzurumda Çok içilen şey, kö - ye eı ne n uz e 1· ve g ze ığınııı ur- Erzurum şehri ve mUlhakatındakl nuı..-
UilUkler, 2 - Hayat, hayali iri mahlQk, kına vardı. Blitün protokollara ehemmi· hareketleri şudur : 
3 -·Komşu bir memleket hUkümdarı, 4- }'et vermeyerek mehtaplı bir yaz gecesi 74 yeniden kayıt, 455 doğum, fJ 
Nida, sin, iri yılan, 5 - Saz, edat, 6- Son- onunla evhmnıek ıstedığ'ini söyledi. Genç evlenme, 218 ölüm. 
~ar, 7 - Ses, ıbaşına. E ita.ve ederseniz, kız, bu teklıfı kat.;ul elti. Ve genç Kral 
tatlılanır, 8 - Geri vermek, 9 - Havalı, hemen otomobiline atlayarak amcası Hü
edat, 10 - İskanbilde bir ka.ğıt, kiraya seyiıı Sebrının evine gıtti. Bayan Zül11-
\'ermek. kan orudu bulacağıııı tahmin ediyordu. 

Yukarıdan aşağıya: Filhakika keııdisinı orada buldu. Kız 
1 - Çayla iyi gider, doğru, 2 - A • yine yaptığı teklifi tekrarladı. Gene; kı· 

vamın kullnndıgı tarzda, beyaz, 3 - Çeh- zın babası Yusuf Zülfikar Paşa 1skende
re, hazmı kolay, 4 - Koku, kırmızı, 5 - ı·lyedeki muhtelit ınahkeıueııin ikinci 
Kat'iyyen, Mazi, 6 - Ayni isimde, ikl reısidir. 
harf, 7 - Zamir, a.dı belli değil, 8 - Kuş Kral nişanlısını her gUn görmek is
vurmak, makale, 9 - Nota, 10 - Çay su- tediğınden ZUUi~r uilesi şimdi Kubbe 
yu kaynatılır, erkek. surayına yakıu bir villada oturmaktachr. 

ooGu 
Abone tarifesi 

Seneliği 
Altı aylığı 
UÇ aylığı 
Bir aylıa-ı 

tJt' 
• 

ECNEBİ MEMLEKEtL~R iÇİN 
Seneliği : 
Altı aylığı : 

24 
14 

ıJt-' 
• Dünkü bilmecenin Kralı Furuk nişanlısının adını l.ıabasının 1 

ismine delfüet etmek üzere ve uir da· 
halJediJmiş şekli ne manasına gelmek uzre Ferldcye tep- iLAN TARltESl 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dil etti. 8 nci sayıtada santimi 25 Kutılf 
1 A A 1 -:-:-- -r A K 1 f B Müstakbel Krallçe 1skeııderiyedeki 7 •• il 1)() 1 
2 DA L A v E R m LA bir 1''raıısız mektebinde tahsil g-ömnştur. 6 ,, • il 75 1 

-- l'erakK.ı Ue anaııeyı telıı etmegi pek 5 • • 11 100 ı 
3 E F-E A NfA! N jAI S iyi bilen bu kı:G Krala iyl bir eş olacaktır, 4 ,. 11 

11 100 , 
4 M 1 'M A R ~ l'ı~ AV T Temameıı Awupa kUltUrile yetişmiş olan 8 ,. • • 200 • 
5 -t L," ~ M",-jlg 1fi M E N Feride lrıgilizce ve Fransızcayı gayet 2 • • ,, 250 • 
6 K mi K. AD E M··E mı L eyi konuşmakta ve bir çok hareketleri- 1 • .. • 400 • 

7 E' ş 1 B K m'"F· A. il R E le Mısırhinıilletinlıli~ kullbiııl k~zıan~aktıadır. ııan verecek kimseler DOGU da~ l'i'I -ı- -j-· - -i Ka reye ge rge mez ı k ış o arak 1 ld 111 dQ 10 n~ t etıd"' 81.!__Q_ L !il M 1 R 1 ~ R merhum Kral fuuaın meznrma giderek tes are ıt ü r ğwıe mnracaa ;.J 
9 IEiı _L • Kl_T. N AjYJ E . - 1 düa etıuiştir. Huyır severlikte zevcine lldlrler • Devam~ iUlnlar için b • • n j tarıfe tatbik edJlır. 
ıo lo E]: T-mı Ez T NE yardım etmekten hali kulmıyaoakhr. BQ Kırmızılı ilanlarda tarife bir 

vaıifeyl daha ıimdlden büyQk blr ince• f•ala~il• ahn\r, 
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1 Yazan: 

PtJSKIN 

- ~ç . 
evıren: .. 

BAHDIR DÜLGER 
-

Delikanlı hayatında bir daha kumar oynamamağa 
söz vermişti. Fakat bir biri arkasına oynanacak üç 

•• 
kiğıdı öğrendikten sonra tekrar oynadı. Uçünde de 
kazandı. Borcunu ödedikten başka, kazanç bile yaptı. 

ı 

hayata, altuna çevrilebilir Toprağa sahi~ 
S.. · 1 • den Naru- 1 l b uvari hassa alayı zabıt erın olduğu iddiasındaydı •. Bazı arı onuna ır 

~of'un evinde oyun oynayorlardı. U~un şarlatan diye alay edıyorlardı. Kazanova 
hır kış gecesi kimse farkına varma an hatıralarında kendisinin bir casus olduğ_u~~u 
geçivermişti. Hazır bt lunanlar y~m~ğ~ - ler Ne olursa olsun hayatının butun 
Ça~ırıldığı zaman saat sa.bah~n beşı ~~1~ :;are~gizliğine rağmen Kont Sen jermen 
Kazananlar büyuk bir iştıha ıle masa her mecliste aranılan seviınli bir adamdı. 
Şına oturdular. Diğerleri boş tabaklarına Bu'yu"k annem bugü.1 h1la onun. hakkında 
b k mpanya ve a l}Orlardı. Yavaş yavaş, şa ku\Vetli bir Se\•gi beslemektedır. v~ ya 
ı,, başladı ve l' ·ı varabın yardm.ile konuşma nında kendisinden hürmetsiz bir ıs.ın ı e 

Umumileşdi. . .. ne apdın Su- bahsedilmesine miisaade etmemektedir 
. - Ev snhıl:;ı bugun b' ~ e sordu. j Kontun keniisine lizım olaca'< para· 
~n d~ye .. a~k~da~ların?an Ka:~ınen şansım yı verebileceğfoi düşünerek ?na bir kfı.ğıt 

er gunku gıbı gaıp ettım. ~an Mira· yazmış ve evinde kendisini zıyaret etme· 
Yok .. Soguk kanlı o.lduğumk z~ı hiç kor· sini söylemişti. Mucizeler yaratan ihtiyar 
udol oynarım. Yankıyey~· a değiştirmem hemen e,·e gelmiş ve onu ü nitsizlik i ·i 1-

kuın yoktur. Oyunumu . ıç de bulmuşdu. iki kelime ile bütün b.itün 
ve her zaman kaybederım. b" "k b' - .. bır gece kırmı- vaziyeti ortaya koyan uyu annem ı. 

- Nasıl ... Butubnb_ tmedinmi? Se· çareliğini, kocasının insafsızlığını anlatmış 
zıya oynnınağa teşe us e 
n. b t b · k·ni de geçiyor . ve Kontun dostluğundan başka dayn-
ın se a ın enıın ı . k- . 1 d ·ı· · · 

H d b · isi genç bir istıh ·am nacak bir şeyı ka ma ığını ı ave etm•ştı. 
azırun an ır . k · d" .. d"kt 

zabitim gostererek. Sen jermen bır aç sanıye uşun u en 
_ Hermaunu, nasıl buluyorsunu~ d~- sonra Madam demişti. istediğiniz parayı 

dı. Bu çocuk hayatında .bi: iskambıl ka- ı;ize derhal verebilirim. Fakat bu parayı 
~ıdına elini sürmuş değı!d_ır ve sabahın benden aldıktan sonra rahatınızın kaça
beşlerine kadar oturur hızı s~yrede~. d cağını biliyorum. Bir sıkıntıdan çıkıp 

_ Hermuaun oyun benı ala~a ar diger birisine girmenizi arzulamıyorum. 
• r. fakat hiç bir zaman fazla bır ka· Borcunuzu ödemek için bir çare vardır.! 

•'*· için muhtaç old~~umu . tehlikeye Bu parayı tekrar kazanmak ...... Büyiik 
r.._ ....... ~ .. mak vaziyetinde değılım. Dıye cevap annem cevap verdi. Azizim kont ... Evvel·\ 

~di. ce de söyledim ya on param kalmadı ... 
- Tomski Hermım Alman olduğu Sen iermen ihtiyacınız yok diye başladı·ı 

ıtı muıı.tasittir işte bu kadar.· Asıl şa- Yalnız beni dinleyin •• Ve ona bir sır öğ-I 
şılacak benim büyük annem Kontes An· retti ... Zannederimki hepiniz bu sırra ser· 
na Pedovna dır. vetler verebilirsiniz. 

- Do~tları niçin? diye sordular. Bütün genç Zabitler dikkat kesilmiş-
Tomskı : h. lerdi Tomski piposunu yakmak için sus-. eli · i? o ıç oyna- • 
- Dıkkat etme nız m tu. Ve derin bir nefes çektikten sonra şu 

maz, dedi. suretle devam etti. 
Narumof d ... _ Ayni gece büyük versaillse Kralı-
- Evet diye atıldı. 80 yaşın a u_ır 

b çenin oyununa gitti. Dok Dorlean banko-
kadının oynamaması... Hakikaten acaı h 

Yu tutuyordu. Büyük annem ona enu.z 
bir şey. . . ff · k · 

- Bunun neden olduğunu bılmıyor- borcunu ödeyemediğini a ettırme ıçın 
musunuz? ufak bir hikaye uydurdu. Sonra masaya 

_Hayır. bir sebeb mi \'ar?. . oturub oynamağa başladı. üç kart aldı. 
_ O ... tabii... dinleyin... bıleceks~- birinci kazandı ikincide para mikdarını 

rıizki bundan altmış sene kadar evvel b~- yine iki misline çıkardı yene kazandı, 
Yük annem Parise gitmiş ve orayı perı- üçüncüde para miktarını yine iki misline 
Şan etmişti. Her kes arkasından bu Mos- çikardı yine kazandı. Klsaca borcunu 

kova venüsünü görmek için koşuyordu. ödedi. 
Richelieu bile ona kor yapmış ... Hat- - Genç bir zabit: 

ta büyük anneme bakılırsa sert hare~e~- Bir tesaduf dedi. 
leri yüzünden nz kaldı adamcağazın ıntı- _ Herman: Ne hikaye diye bağırdı. 
harına bile sebeb olcakamış. O zaman Bir iiçüncü: 
kadınlar Foron diye bir oyun oynarlar- _ Demek kagıt rapmışlardı. dedi 
rnış. Bir gece sarayda Duc D'orleus'un Tomski: 
karşısında gayet büyük bir servet. ~ay?· _ Zannetmiyorum, diye cevap verdi. 
et?'iş. E,·ine gelir gelmez. benlermı sıl· Narıımof 
rnış, sepetlerini yüzmüş \'e bu acınaca~ _ Nasil diye bağırdı. Kazanacak üç 
kıyafctile büyük babama başına.g.elenlerı k d 

1 kagıdı bilen bir büyü annem .var a on-
~n atnıağa ve borcunu ödemek ıçın para !arı ögrenmeye muvaffak olamıyorsun? ... 
ıstenıeğe gitmiş. Rahmetli büyük .babam 
karısının vekil harcı gibi bir şeydı. On- Tomski 
dan ateşdcn çekinir gibi çekinir~i. F~kat _ Asıl iş buradaa zaten diye devam 
ka~bedilen paranın miktarını oğTe?ınce etti. Dört oğlu vardı. B~rt~.nesi b~bam. 
Yennden sıçramıştı. Kızmış, içerlemış ve üçü kumarbazlığı sa~at a ıne getırmiş
hesaba koyulmuş, büyük a?~em~ alb .a~- !erdi. Hiç biri bu yen öğrenmeye muvaf. 
~a ~arım milyon sarfettiğtnı s?~lemışt~. fak olamadı. öğrenselerdi kendilerine ve 
J arıste Moıkova hükumeti köyl~rının me~- bana büyük bir eyilik etmiş olacaklardı. 
cut olmac.lığını ve netice itibarıle ~u. pa~a Amcam Kont lvan lliçin anl~ttıklarınıda 
Y~rdımını yaparnıyncağını bildirmışt•: .B~- dinleyin. şu milyonlarını .ye~ı~ten .. sonra 
Yuk annemin hiddetini tahmin edebılırsı- f let içinde ölen Çaplıtzkıyı bılırsiniz 
n· . se a z . k - - b' 
ız: ~ocasına tokadı patlatmış ve ıçer- bir gün gençligi~d~ ~rı?e. ~rşı ~ç ~u~ ın 

:dıAinin bir delili olmak üzer~ ~emen ruble kayp etmış~•: um_ıtsı~lık ıçer~sınde
ırcce yataA-ı 1 ayırmıştı. Erte ı gun tek- 'd' Gençlerin delıhklerınehıçde musama-

ra b 6 n b 1 ı • ı. b- -k bT r u meseteyi müzakereye mec ur o - h gösterme} en uyu annem ı ınrneı 
ınu~tu. Hayatında ilk defa tatlı dille ko· b~r sebebten dolayı yalnız Çalpiçki için 
casını kandırmax.a ve ona hesap verme• şak davranıyordu. Hayatında bir 
l\. ıs k yumu k M - - ld k 6e razı oln.uştu. Beyhude yere ·ocası~ı daha kumar oynamama sozunu a , ·tan 
borcdan borca fark olduğu~u ' bır sonra ona birbiri ark~sı?dan oynanac~~ 
Prense yapılc:ı.cak ınuamele ile bır araba- ü kartı ögretti. Çalpıçkı derhal Zonçı 
cıya yapılacak muamelenin ayrı olduğu- b~lmaga gitti ve oynamaga başladılar. 
?u inandırmağa çalışmıştı. Büy.ük b_abam Birinci kart üzer~n.e .. e~li b~n rubl~ koydu 
ınad ediyordu. Ve bütün bu dıl dokme- kazandı. Netice ıtıbarıle uç ka;tile bor
ler boşa gidiyordu. Büyük annem ı~e ~a- cunu ödedikten başka ufak hır . kaıanç 
Pacağını şaşırmıştı. Bereket versınkı o bile yaptı .. Yahu saat altıya gelmış .. yat-
zarn b' dam tanı· an pek meşhur olan ır a ına vaktı olmuş ... 
Yordu. Hepiniz Kont Sen . J~r~en ta· Herkes kadehini boşalttı... Ve dağ"ıl-
nırsınıı hikayelerini işitmtşsınızdır. Ken-
ttı.:_. ti d abı dalar ... -..m serseri yahudiye benze yor u, 

Aleksandır Puşkirı bundan 
güz sene evvel ölm iş bir Rus 
muharriridir. Otuz gedi yaşla
rında iken karısı yüzünden gi
riştiği bir duelloda lıasmz ta
rafından öld zr ilen bu muhar
rir genç yaş,nda yazdığı şiir
leri ve lıika1elerile Rus ede
biyatında. hatta d inga edebi
yatmda b 'iy ık tesirler icra el
miş.ir. Bir tara/landa bu g in
k·i Rus rejimini doğuran ilı
tila 'ın ilk tolıumlarını atmış-

fır. 

Bu sılünlarda okuyacağı
nız lıikiige Pu'jkinin meşhur 

ve bir çok lisanlara tercüme 
edilmiş hikayelerinden biridir. 
Onu zevkle okuyacağınızı •ue 
sonuna kad..ır takip etmekte 
zevk dul/acağrmzı umuyoruz. 

ihtiyar kontes_Anna Pedovena 
geçen asrın genç kadınları 

gibi giyinirdi 

il 

Zabit yaşıtlarının ölüm hün kontec;d~n 
saklandığını derhal hatırladı. D.dıkları· 

nı ısırdı. Zaten k•ntes ihtiyar d')ı;turıun ar
tık yaşamadıgını ögre:ıdigi halde büyük 
bir souk kanlılık göstermişti • 

- Ôld.i ha dedi... B'lmiyord J'll. iki
miz beraber mıtnıa~el d >.13r s~;ilm·ş. 
dik ... ve im,>ratori';-ı~ ta< in ej IJ ıri
miz zamnn ... fh•iyM k) 1te> yJıj 1; i defa 
gençlik se'l lerhin bir hik iyesini anlattı. 

Bitirirken 
- Pol d.!Ji bana yardın et kalka

yım Liznaka ta?akam nerede? 
Ve peşinde ü; o.:l.ı hizmetcisile tu

valetini bitirm .!k için b:iyi.ık bir p Lrava • 
nanın arkasına y:iriidi. To m'.<i N .. :iime 
ile baş baş.ı kalmıştı. 

Lizabeta lvanova yavaş sesle 
- Kontese taktim etmek istdiğiniz 

- Kontes duymuyormusunuz... diye 
bağırdı. Lisabeta İvanova ya kendisini 
beklediğimi söyleyin ... 

L isabeta bu sırada sırtında bir ge• 
zinti elbisesi ve bir şapka olduğu halde 
içeri giriyordu. 

- Kontes nihayet matmazel... dedi. 
Bu ne biçim elbise .. Niçin? Dışarıda ha
vanın n1sıl o!duğn:.ı biliyorm ısın? rüz
g'ir ec;iyo r galiba ? 

- O J uşağı hayır efen•fm d'y.! ce
vap verd bil 'akis dışarısı çok güzel. 

- Si'l hiç bir zaman ne söylediğini
zi bilmeısiniz. Vasistas açın bana. D ).{ru 
sjyleyo rmuşum ... Müthiş dir rüzgfır, don-
duru:u bir souk ... Arabrtyı çözsünler. U-
zanka çocu ğum çıkmayalım . Bu kadar 
süs!.: ıd iğinde boşa gitti. 

Nedime 
kim dıye sordu. 

- Narumofu taniyormusunuz? - Ne hayat diye mır.ldandı. 
- Hayır .. zabitmi ? Filhakika Lisabeta lvano\•a zav Ih 
- Evet. bir mahlukdu. 
- istihkam zı:ıbitimi? Dante, yabancı ekmeği acıdır, e~;gi-
- Hayır. Suvari hasse alayında ... ni ati amak guçdür. der. Fakat kim ıh· 

Neden _istihkam za':>iti olduğu!lu zannet- tiyar kibar kadına zavi\llı bir Nedime· 
tiniz? nin sıkıotılarını söyleyebilir? Bununla be

- Nedime güldü. Fakat cevap ver- raber Kontes fena bir kadın değildi Fa-
medi. kat muhiti tararından şımartılmış bir ka. 

Kontes paravananın arkasından ba· dının bütün kaprislerine sahibdi. l lasisti, 
ğırdı : akst, idi, cemiyette faal bir rol oynama-

- Pot bana yeni bir roman ,gön- ğı bırakmış olan herkes gibi eğoistti. ba
der. Ne olursa olsun yalınız bu günkü- lalan hiç kaçırmazdı. ·O:ada, elli sene 
!erden olmasın.) evvelki gibi giyinmiş süslenmiş bir kö

- Nasıl bir şey istiyorsunuz Büyük şeye oturur, Köşesinde bilhassa konulmuı 
anne ? J bir koltuğu andırırdı. H!r kes girerkea 

- Ôyle bir roman ki ... kahramanı evvela ona gider hürmetle selamlar vo 
babasını, anasını boğmasın, içinde suda merasim bitince kimse ona bir lif söyle
boğulan olmasın... Boğulmuşlar kadar mezdi. 

hiç bir şey beni korkutmaz. Evinde ıehrin etikete en fazla riayet 
- Bu cinsten bir roman nerede bul-

eden kimselerini kabul ederdi. Evimi• 
malı... Bir Rus romanı olsa nasıl ? terbiye edilmiş sayısız hizmetçileri yalıım 

- Rus romıım ıvarmı? ba:1a bir da. onun arzusunu yapmakla ınükelleftiler. 
ne gönderirsin değilmi'? sakın unutma. 

_ Unutmam ... Allaha ısmarladık bü- Buııunl a beraber eve ölüm getirmiş gibi 
her şeyi karına karı~ık bir halde idi U

yük anne acele işim var. Allaha ismar- sabeta lvanova hayatını devamlı bir İf· 

lat~~beta lvanova Narumofun istih. kence içinde geçiriyordu. Çay getirdiki 
zaman kendisine çalınan şeı{erd ... ı bab.s

kfım zabiti olmasını niçin istiyordunuz?... ediliyordu. Kontese roman okud.ığu za.. 
Tomski tuvalet odasından çıktı.· man muharrırin bütün budalalıklarındu 
Yalınız kalan Lisabeta lvanova işini sual olunuyordu.Kibar kadına gezintile-

aldı ve pencerenin önüne oturdu. Bıraı rinde refaket ettiği zaman havanın kö-
ıonra sokakta bitişik bir evin köşesin· tulüğü, veya yolların bozukluğu yuzun
den gen.; bir zabit gözüktü. Bu manzara den hiddetlenilen yine 0 idı. Çok ınuta
Nedimeyi kulaKların.ı kaJar kııarttı. Sa- vazi olan aylıkları ınuntazamcın ödenmi
şını önüne eğdı ve işinın üzerine kapan· 

İhtiyar Kontes Anna Pedovna t.uvalet yordu. Herkes yani pek az kimse gib& dı. Bu sırada temcımen geyinmiş olan 
salonunda bir aynanın önünde oturuyor- geyiıımesi için zorlanıyord..ı. Sosyeted.::Kl 

Kontes içeri girdi. 
du. Etrafını üç oda hizmetçisı· çevı'rını'ş- b 1 1 Ş 1 rolü de hayli zahm .. tlı idi. H.!rkes onu ta .. - Lizanka ara ayı ıazır at... öy e 
ti. Birisi bir ruı· çanagını digeri bı'r kutu . nıyordu. Fakat hu.su si bir rn..ı.ııneleyır tabi bir gezmeğe çıkalım... ı..ısabeta yerınden 
siyah başlı iğneyi, üçüncüsü dantelden ya- . 1 • . 1 b 1 tutulınuy.:>rdu. Bal .. .ıda ancaK bir eşe itıtı• 

kalktı ış erını top amağa aş adı . 
pılmış kırmızı kurdeleli bir büyük başlıaı yaç olduğu zaman dans ediyordu. Tuva .. 

& - Bu ne... küçük sağırmısın... Koş 
uzatıyordu. Artık konte güzel go-rünmek 1 D 1 !etlerinden bir şeyin düzeltilmesi icabetti-

söy e. erha ara Jayı hamlasınlar. 1 
meylini kayb etmişti. Fakat gençliginin ği zaman ka:lııılM ge ı.i.p o.ıu elinden tu-

Nedime - gıdiyoru.n diye cevap v ı d d k 1 d 
adetlerini muhafaza ediyor elli sene ev- tuyor. c: sa 0.1 an ışarı çı artıyor ar ı. 

verdi ve dişarı ko~tu .. Bir hizmetci girdı. 8 ı d · · ef · 1 • 
velki sevdaya tabi oluyor. Geçmiş asrın un ar an ızzetı n sı yara aıııyor ve vaz 

ve prens Pol Alei<san1roviç in gönder- · 1 b~ · d · ı· ·ı h 
genç kadınları gibi giyiniyordu. Genç iyetm acı ığını ı1tun erın ı~ı e iss.:-

diği kitapları getirdi. d v b · ı · · · 
nedimesi pencerenin kenarında bir el 'ışı' dıyor u. e u ze:ı~ır erı kır.nak ıçın sa· 

- Teşekkür ederim. Lizanka... Li· ı ile meşgul oluyordu. bırsızlık a kurtörıcısııu bekleyordu. fakat 
zanka nereye koşuyor böyle. ı · b" ı 

- Sabahlar hayır olsun büyük anne genç er gayrı ta ıı u:ıurkaillıK arı ar cısı,\ 
diye genç bir zabit içeri girdi. Size bir - Giyinmeğe gidiyorum madam... da ihtiyatkar onu dikkatlerile şereflendir-
şey rica için geliyorum. - Vaktımıt var küçük... O.ur .şu mekten çekinıyorlardı. Bununla bercıbcr 

_ Nedir Pol birinci kitabı al.. oku. Nedime kitabı :ıl-' Lisabeta lvanova onların etrafında dön-
-Musaade edb size arkadaşlarımdan dı ve bir iki satır okudu,. dlikleri genç kızların hepsinden yj~ defa 

birisini taktim edeceğim ve balonuzun bir Kontes - daha yüksek sesle dedi. ddha güzeldi bir çok defalar saloaun hik.I 
davetiyesini rica edeceğim. Neyin var .. Sesi11 mi kısıldı. Dur. Şu ta- ve sıkıntısını bırakmış cıki bir parava:ı yır-

- Onu al .. baloya gel ... orada taktim bureyı bana yaklaştır .. Daha yakın ... Eyi. tık bir halı, bir ayna ve b::>ydlı bır tant44 

d · Lisabeta lvano:ı iki sahife daha oku- karyoladan ba<:ka bir e<:yası olmayan kıi-e ersın... " " 
Don Prense ... gittin mi? du. Kontes esnedı. . . çük odasına kapanma~~ .gitmişti. Oradil 
_Tabii ... çok güzeldi· Sabahın beşi- - At şu sıkıcı kıt~bı dedı. Karma tunç bir şam~"!1d~ ~ıkilı yağ mu~unwa 

ne kadar dans edildi.. k~rışık.: .. P~en~ Pole ıade et ve teşek- ııığın da istedığı gı~ı ağ~ayo~du. Bır de-
Matmazel Eleçki çok güzeldi. kur ~ttıgıını ~oy.e ... Eh bu araba nerede fa Na rumofun evındekı suvareden iki 
- Güzellik hususunda hiçde müşkil gelmıyecekmı? gün sonra ve. anlattığımı~ sahneden bir 

peıent degilsin ... Güzellik için, onun bü· - işte dedi... hafta evvel ~ır sa~.ıh Lısabeta elindeki 
yük annesi Prenses Drin Petrovna yi gör- - E getirdinmi? Her zaman seni işite ~enc~r~nın o:rnade ot~r~yordu. Daı· 
meliyidi. Prenses Dria Petrovna şimdi beklemek mi lazım ... Doğ'rusu bu şekil. ğm gozl~rını ~oka~~a geı~ırırken orada 
çok ihtiyar olmalıdır. Lisabeta odasna koştu. Daha oda- hareketsız, goılerını kenJıne dikmiş bir 

- Tomski dalgınlıkla nasıl ihtiyar di· ya ğireli iki dakika olmamıştı ki Kontes istihkam zabiti gördü. Ba~ını eğdi vo 
ye bagırdı ... Yedi sene evvel öldü. Ne- bütün kuvveti le zil çaımağa baıladı. Üç tekrar işine Iço,ru lçju, 
elime b~ını işinde:ı kaldırrdı ve gen~ za- oda hizmetçisi bir kapıdan. Bir oda 
bite işaret etti. ~a~ı diğer kapıdan içeri girdiler ••• 

(D~vama var) 
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lstidath Küçük Çocuklar 

BİR GÜN NASIL 
YILDIZ OLURLAR.? 

BUNLARDAN BİRİ OLAN 

DANYEL 

D.•7•1 Da,.,a Fi•' ( im Mıtade a•n1rat "'Oh • 

kızın etrafını sardılar. Evet, ta 

Danyel Dnyöl 

Buraya ne yapmağa gelmi 
rendilerki mlivakkatan hukuk f 
sine yazılmış. Çevireceği flimde. 
dibiİıe avukatlık rolü verildiği · 
limde<le tam muhiti yaratabilmek 
sadile hukuk fakultesinde tetkikat 
mağa, oranın havasını almağa 

Hususi hayatı 

Sabah ye~i dedimi, Danyel 
yatağında sıçrar, artık birdaha 
yastığa koymaz. Çünkü koyarsa, 
yataktan kolay kolay çıkamaya 
bilir. Altın bir hale gibi başını ç 
saçlarını sallar. Hop, yataktan d 

Hanri Garo ile çevirdiği " Kötü ç 
flminde Danyel ideal bir koca b 

kadar mesut görünmeyorıPu? 
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DOGU 

~ADDNo EV9 MODAI 
Güzelleşmenin De Ri~yet Edilecek 

"Evamiri Aşeresı,, Vardı~. 
· DiN VARKI HER YAŞINDA GUZEL 

GH.~N~I KAEK VE GC:l\IQ KALMAK İSTEMEZ?' 
ORUNM 

A • u EMELE KAVUŞMANIN ADAB VE 
LAKIN_. B I öGRE MEK iSTEYEN BAY AN· 
ERKANI~ ··Ne üZELLİÖIN ASAÖIYA 
LARIN iLK O · · · · 

y AZDIÖIMIZ .MiRi AŞ ERE,, SiNi 
BİL EL.,.. 1 LAZIMDIR. 

. l h yaphr.rlrrsa b ruşmayı kolay(aştırmak • 
Aşkın' cazibenin ve bınaena eh~. 'b" bı'r k•i tesiredç sebeb o'abilir. 

b bl · den ırı gı 1 • ~ 
saadetin belli başlı şe. e . ~rın h _ Bı..nada dikkat etmelidir. 
olan güzelligin emirlerı bızım mu ay b" ··ı "b" 
~zi daima kurcalılyorlar. Bu kurca- yanakların ır gu gı ı 
lama dünyada belki ilk ayn~ olan her- kırmızı olacaktı.r 
tak bir su birikintisine bır kadının Yirmi ya~ından sanra hır k~dının 
Yiizünü görmek için eğilmesile başla- yanak ruju kullanmağa i~tiyaç hıss~~
ınıştır. . . memesi pek nadirdir. Bınaenaleyh gu-

Güzelliğin sırları belkı sızc~~.cç- zel görünmek için bu çareye başvu.r: Dudakların çok kırmızı 
hu] değildir. Fakat bu ~evzuu ızım- mak lazımdır. Burada modan~n tesırı 
le beraber takip etmenız. bu mevzuda çoktllr, Yanak rujlarının me~sıme, ~- . olaca~ .. .. . 
işinize yarayabilecek yenı ve eğl.ence- ata güne ve geyilen elbıseye gore Eyı boyanmış hır yuz uzcrınde 
li bir çok şeyler size öğretecektır. renkleri değişecektir. Yazın daha çok soluk dudaklar gayet çirkin ve mana· 

B
. eski bir el yazısı okudu- t uya yakın renkler kullanıldığı sızbır. Moda dudakların çok kırmızı 
ır an .. I urunc I · B ğumuzu farzcdclim. Bnnun çok guzc halde kışları penbeye yakın renkler ter- o masını ıster. u renk herkesin arzu-

bir kıraliçe, veya bir pirenses taraf!.n· cih edilir. suna göre değişirsede Al renk bütün 
dan şahsi tecrübelerine istinaden mus- Bu rujlann toz halinde su halinde teulere uygnn düşmektedir. 
takbel hemşireler için yazılmış oldu- ve kırem halinde bulunanları vardır. Dndakların çizgisi tabiata uygun 
ğunuda kabul edelim. Fakat en yenileri ve en muvafıkları bir şekilde kalmalıdır. 

' kırem halinde bulunanlarıdır. Boya ile dudak çizıneğe kalkmak 
hiç bir zaman iyi netice venneyor. En 

9 ikinci k"mun 1938c=== 

Madam Sharl Buaye 

Güzelliği birde tanınmış 
bir sinema artistinin karı
sının agzından dinleyelim 

Madam Sharl Buaye güzelliğin çok dikkate değer 
bir tahlilini yapiyor 

iyisi ta.bii dudak çizgisini muhafaza Güzelliğin modası geçti. Çok Ve glilerek ilave etti. Fakat Ho· 
etmektır. d.. .. .. 1 d h t . ·ı d 1· d d l d o· I . b" 

1
. . d l k uzgun yuz er en, . a asız çızgı er en ıvut a a güze ka ınlar vardır. Fa-

... ış erı~ ır ncı ger an ı yorulduk, bugün hır kadında aranan kat Parisin hüzunlü seması altında ki 
gibi beyaz olacak cazibe ve orijinalistir. Holuvuddaki güzelliklerle, Kaliforniyanın parlak ve. 

Eksik, iyi bakılmamış, ihmal edil- bütün sahne vazileri, filim imalatha- bulutsuz seması altındaki güzelliklerin 
miş dişler en şirin yüzlerin tesirini nesi sahibleri ve diinyanın en meşhur ayrı bir ahenkleri var. Holivut da bü
stfıra indirir. manyatıcıleri böyle söyleyorlar. Eski tün rakipleri yenmek lazımdır. Bu ka· 

Derini besliyeceksin... Ozon g~~nı ıhtiva eden yeni diş ve yeni . d~nyanın hicret eden.. kırlan- dar güzellikl~r arasında güzel görüıı• 
"S k" karnı açmı? , evet Go""zlerin pırıl pırıl macunları tabu ve sun'i b:.itün dişler üze- gıçlar gıbı Holuvuda koşan guzel kız- mek için çok oriı.inal ve acaib de-

an ı onun · · d ' l k d"I · · b d' k · · 
b k d h

"ld n taşıdığı böcek- l ak rıne tesır e erler. Onlan beyazlaştırır- arı en ı erını eğen ırme ıçın aca- nilebilecek bir güzelliğe sahib olma· 
ayan anın a 1 e par ayac 1 o· .,. . ~ .. . .. . b . k. 1 k . ? . . . . 

1 
.. .. .. l .. diğimiz kısımlar .. ar. ışcı ığın son tekamullcrı sun ı dış- a çır ın eşece mı ııdır. Benım ıçın bıryüz ne kadar cazi· 

er gozumuz e gorme H b .. ·· k d l - goz ı d b.. B ğ M 1 d"t · h " .. 1 . . ~rd· Fakat derinin dı- emen utun a ın ar, surme, ere e ta ıı manzarasını vermektedir. una ra men ar en ı rıc guze beli ve parlak olursa olsun zeka ile mii· 
ıçın elbette k~ 1 bır. l si muhakkak kapaklarını gölğclcmek için muhtelif bo- ~ - olmk" san•atında israr ediyor. Onun teharrik bulunmazsa kıymeti yokt 
şandan her gun es enme - l . d h 1 k .. t . f 'k . .. ur. 
l Y

alar ve goz erı a a para gos er- ı rıne gore: Bakışları ve g··ı·· l · ı d azımdl . ı k 11 k d 1 .. ll"k d d .. . . u uş erı mana an ıran on• 
r. h t nızdan hiç mek içın ]osyou ar u anma ta ır ar· "Guze ı unna an oğrctılmesı lara en büy"k 'be . ki 

Bu ··nden itibaren a ırı k ğ bo l b , u cazı yı veren ze • 

k 
gu . . kı ler güzel- En çok kullanılan göz apa ı ya a- lazimgelen ir san attır." ve marlcn dır Sunu da unut I k" p . ka 

çı annayın besleyıcı rem ki . ld v k d k d K d . -s maya ım ı arıs • 

ı "kl . k· ı d 
1 

r. rı siyah ve kestane ren en o ~gu öğretme te evam etme te ir. en i dınları dünyanın e k' k d 1 ı crın esasını tes ı e er e . il k .. ıı•v . . k . "d k . . k n ze ı a ın an . ~ •
1 

·ne gelince halde yenı temayu er oyu mavıye, guze ıgını ve ıymetını e pe ıyı ta - olmakla da meşh d l 
Bu kıremın seçı mesı . k .1 d ğ . . nr ur ar. 

d 
. . . k tabii oluşuna menekşe rengıne, oyu yeşı e o ru dır edıyor. F'k . . .. .. l ? erınızın yağlı, ·uru, . kt d" A d . 1 k k d" - ı rmıze gore guze diye 

b . .d v ·b·d· Hazim gıtme e ır. vrupa an yem ge ere en ı- d 
akmalıdır. Dcrı mıv .e gı 1 ır. 

1 
di- Kirpikleri ufak fırçalarla boya- sile konuşmak isteyen bir muharriri sor um. 

ve temsil edebilecegı gıdaları a ır, mak ve kaldırmak mümkündür. Fakat Saçlarını güzelleştireceksin kabul etmesi için tavassut eden zata Charles Poyer derhal cevap verdi. 

ğerle~ini. kabul et~~e;· • faza ev. dış~~da y~pıla~ak. t~valetlerin rif- Saçları güzel~eştirmek ona sun'i şöyle demişti: . . . - Güzelliğ~n .hiç bir kaidesi yok' 
Dennın tazelıgını muha lerın tup halındekılermı kullanmak da- vasıtalarla muhtelıf renkler vermek de- - Bu teklıfı kabul ederım. Fa- dur. Bazen gayrı muntazam hatlarda 

edeceksin ha pıratiktir. mektir. Saçların bu suretle boyanması kat kendisini ne kadar güzel oldu- nihayetsiz bir çekme kabiliyetleri vaı. 
Fevk IAd iinlerde balolarda, dü- Gözlerin parlak gör;,inmcsi için veya parlatılması şampovanla baş yı- ğumdan evvelce haberdar edin. Aksi dır. O kadarki hatasız olmaktan b~· 

günlerde ~c~li~ bütün şaşaasile or: kullanılan mayilerdc~ sakını.nı~ bunlara kamak kadar ko~aydır. halde gözlerini. yüzünd~n alamıyacak ka vasıfları olmayan yüzler, bunların 
taya vurmak iç.in güzellik maskelerı itimad etmek pe caız değıldır. Soluk renklı saçlara bu sayede ve bu hal hem pek zıyade sıkacak- yanında yaya kalırlar. Ona ideal ka .. 
kullanın 

1 
d B lar bir kutu içinde d .

1 
.. ·· ·· parlak altun, bronz renkler verliebilir. tır. dını sormadım. Belki bana beraber 

a ı ır. un .. p0 ra ı e yuzunu L" k ba 1 ki · . d kıreın ki' d d" lcr. Bunları yüze su- k . ra at zı saç arın ren erını muhafa- Sahnede istenen güzellikten bana oyna ığı o kadar meşhur kadınlar ara" 
rersck şc dın : ır ve alastiki bir ta- yumuşataca sın za etmek lazımdır. O zaman mavi, es- en meşhur artistlerin portrlerinddense- sından bir isim verecekti. Fakat buna 

or el a ınce b .. .. . ki k l !" kd O baka haline tutarlar. Yanm !aat ~on- Podra yüz tuvaletini tamamlayan mer, pen e, gumuşı ren er u lanıhr. lahiy~tle kim bahsedebilirdi: uzum yo. u. ?11~ idealini ben çok• 
ta bunların yüzüne çıkarılması en m~e bir urısurdır. Podra çok ince olmalı- Bunlar sarı saçlar~ old~ğu .k.adar be- Bu düşünce ile Charls Royıs y- dan tahmın e~mı~tım, Kıp kırmızı du-
mesamata kadar nüfuz etmiş olan kı: dır, Hem yüze tabii bir yumuşaklık yazl~nmışlara tatbık :dıle bılır.. bularak konuşmak istedim. Fakat bu d~klan~~~ d:uma m~nalı bir tebe s 
lerin tuzların yüzden çıkmasın. temın vermeli hemde mesamatı kapamama- Mavı ve esmer renklı boyal.a~ bılhass~ meşhur artistle konuşmak o kadar su~ ~or~le~ ~u mavı saçlı, berak ve 
eder. Bunun tesiri uzun müddet en az l dır. beyaz ve kırlaşmış saçlar ıçm tavsı- kolay değil.. Parisin bir köşesindeki neş clı gozlu, ınce vücutlu kadın. Belki 
bir ay devam eder. 

1 
• Derinizin cinsine göre podrayı yeye şayan~ır. evinde kendisini ziyaret etmek kabil ismini biliyorsunuz. Pat patersou yeni 

seçmek lfızımbır. ~azı ~ıyah saçlara açık mav~ bo- olmayor. Evinin samimiyetlerini ve hu· İsınilc bayan Gharles Boyer fakat 

Yemeklerini kuvvetlendi
receksin 

Kırem!er:n, !o ·yonl::.rm yüz • dc
lelerini yunnşatıcı bir tesiri vardır. Bu-
n ·· d · · arkmasına U onlemek için, crının s · . 

·· asaıı-lnani o!mak için tek çare yuz ~ . . 
dir. Fakat b·J ehil olmayanlardan barısme 

Yeni po~ralar dayanıklı olması ya guzel bır parl.ıklık vermektedır. susiyetini adeta büyük bir kıskançlıkla on•m bana verdiği ııasıhatıda biliyor-
için bir parça yağl1ıdırlar. Bunlar !:a- Ellerin beyaz olacak müdafaa ediyor. benim için onu· stot- ın~ısun~z .. Güze~lik. k!tabın~n en [ehem· 
yesindc top!antılaraa sıcak ve ter te· En güzel yiiz!er kırmızı ve bakımsız yoda çalışma arasında sıkıştırmaktan mıyetlı bır sahıfesını teşkıl edcek olan 
sirile yüzün par'amasının önüne geçil- bir el yüzünden bütün te-:ir:erini kaybe- başka çare yoktu. Bu:lu duş}nerck b·ı nasihat: 
miş o'urıı r: . debilirler. Joinville de stotyolara gittim. Hum- - Kocası için aşık olduğu kadm 

Amerıkalıların podr~lan~a sı~tcm- Buı .un içbcle esasında limon ve ma1i bir faaliyetle La pause adlı yen tipini muhafaza etmeyi unutmaınalı-
'erİ ayrıdır. Onlar mu~telıf cım,tekı P?d acı badem b:.ılunan ve beyazlatıcı tesir- bir filimle meşguldu. Oradada görüş- dır. Eğer gayret sarf etmeyecek olur· 
ralar·ı· alta .. a~ık rengı ge!~ıek şartıle 1 •ri pek ziyade olan krem1er kullanıl- memiz kabil olmadı. Nihayet kmdisi- c;an ~· Genç ~ızlık da erkeği hayran 
üst uste suruyor .. ve ~u su~etle daha malldır. Bn beyazlık kırmızı ve parlak ni bir lokantada öğle yemeği yerken ctmış olan cazıbelcr yavaş yavaş kay
tabii ve daha guzel bır netıce alıyor- tırnaklarla itman edilmelidir. Soluk bir yakaladım.. ~olurlar: Ve erkek sevdiği kadının ye .. 
lar. tirnak elin bütün güzelligini kaçırır. - Benim güzellik hakındaki fik- rınde bır yabancı bulınağa başlar. 

G~.ccleri r.e~kli pod~~ ~ul.lanma- Son günlerJ.e .tırnak cilala~ı cski.çi rim~1i diye sor~u. ? .. bütün ?ünyaca Güzel Pat paterson güzel olduğu 
lıdır. gok mavısı, su yeşılı gıbı renk- ve parlak renklerını kayb etmışlerdır, malum "e gayrı kabılı cerh hır haki- kadar da piskolov.. ... Ve bu ·· l · d . ı t b ·· .. k . . . . . . .. 1 6 soy eyış e 
fer bılhassa esrarı: .şaşır ıcı ve uyu Açık kıremıt rengı gıbı daha kapalı kattırkı dunyanın en güzel kadınları ne büyük bir zeka ve koketlk izi v 
tesirler husule getirırler. renkler moda olmaga başlamaşlardır. Parisdedir. degilmi. ar. 
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KÖYLÜLERİN GAZ ET ES 
• 

-----------------------------------------------------------------------------------1--------------------------"' Hasankalede hamamda 
zikretmeğe kalkan iki 

softa 
Bir ayeti kerime vardır; Cenabı Hak:" Benimle kul 

arasına kimse gireme· . " buyurmuşlardır .İbadet etmek 

isteyen cami'e gider, fkaat hamamlarda ı.ikretmeğe 

kalkan softalarada gülerler. 
Hasankalede ikitane budala ha- isyan etti kimi ecnebi parası aldi. Hi

mama gitmişler, soyunmuşlar ve yikan yanet etti. Kimide cahil köylü vatan
maga başlamışlar, derken birınin ak- daşlan niçin suluk gibi ememiyorum 
lına ayın yapmak gelmiş, ötekıne söy- diye hükumete karşı geldi . 
.Jemiş ve beraberce hu ... çekmeye baş- Allah söyliyor {benimle kul ara
Lı:"~~l~r. f~~n şu ~anzarayı hirke~re sına kimse gireme;) diyor. Biz şimdi 
gozunun onune getırse, bu acayıp ın- C h · d · d 

1 k d 
"}" ld ki h şaşırıyoruz. um urıyet evrın en ev-

san arın ne a ar gu unç o u arını e- 1 1 1 d b · ~ 

1 C 
·d 'b d I h ve nası o ıyor a u şeyhlere, rıyakar 

man an ar. amı e ı a et yapı ır, er- 1 d l . · 
k d Alı h

. d d F k h ya ançı a am ara hır çok ınsanlar ka-
es ora a a ına ua e er. a at a 

d 
· · J k 

1 
? 1 pılıyor, onlardan medet umuyorlarmış .. 

marn a çırcıp a ayın yapı ırmı şte 
2cman memleketi alt ust eden vatan- işte onların yaptıkları iş meydan-

' daşları böyle gülünç hallere koyan ta- dal hamamda çengi oynatır gibi ayın 
nlcatların mahiyetide bu ... Cumhuriyet yaptırıyorlar, ve böyle budalaca, iş gör-
bükumetine çok yaşa demeliki: cahil dükleri içinde cezalarını buluyorlar. Ar- Köyde kadın tarlanın da evin de, aileninde neşe ve saadet bekçisidir. 
vatandaşlan, kurnaz ve menfaatperest tık Türk köylüsünün gözü açılmıştır . ..,..._""!!!!!! ____ , ___ !!!!!'!'111111111~ ............ .....,--------111111111111111111 ...... 111111111--....,.--......... ---!'!'""!!!!"!"""!'!"!'"""!"'11111111111111111111111!"'~ 
şeyhlerin esaretinden kurtardı. onlara onun sırtından '"geçinen tif eylilere kulak 
efendiliğini tanıttırdı. Zaten sonraları asmaz. Türk köylüsünün hamisi hükıl

IÜçe şeyhlerin Seyit taslaklannın potları mettir. Allah Devlete Millete zeval 
meydana çıktı. Kimi devlete millete vermesin. 

Gelin böcekleri 
Hepiniz Gelin böceklerini tanırsınız, onları öldürmeyiniz. 

Yaprak bitlerile uğraşırken onlar sizin baş 

yardımcılarınızdır. 

Köylerde temizlik 

Evlerinizin içini ve dışını daima 
badanali ve temiz tutunuz: 

Temizliğe dikkat ederseniz, göreceksinizki az zaman içinde 

sinekler azalacak, çocuklann yüzüne renk gelecek, 

yaşamaktan bam aşka bir tad alacaksınız. Bir çok meyva ağaçlarına, yeni olmakta ve daha ziyade himaye edile
~şılara, fasulye, enginar, bakla, bostan ceg yerde ekser köylüler tarafından el-
gibi sebzelerde ve alelumum nebatata re toplanıp öldürülmektedir. Kat'iyet· Evin içini ve dışını - Köy dışına çıkardık. Bütün rı gerzi köylerinde sık sık Tifo olıl' 
musallat olan pirecikleri herkes bilir; le biliniz ki gelin böcekleri zararlı değil badanalamak tezeklerimiz 'çürüdü. Yakacaksız kal- yor ve yapılan sıki çenberlere ve ted· 
bunlar yaprakları ve arız oldukları ne- bilakis çok faydalıdır. Çünkü bunların Evlerden rnnra köyün umumi te- dık. Diye cevaplar aldım. Bu yanlış birlere rağmen tifoyu silmek kabil ol· 
bata tın sarı kısımlarını' buruşturup ku- gerek kendileri gerek yavruları ;ancak mizliği rrelir. Ahırları evlerden ayır- manasız bir sözd~r. .. mayor. 

t ı B k 
.. l"l b h 1 ( d 'k' .. .. .. l · d h k ' ::. Vaktında koy dışında muşterek S b b. ·k~ d 

tu ur ar. azı oyu er u a e mun aı- ı ! ay. ~uren omur er~n e cp yapra madıktan rnnra ev önlerini dolayısi[e . . . . .. _ e e ı gayet aşı ar ır. 
lık) bazıları {basra) baziları da (kum'..!;) ?.ıtl.~rını yemek snretıle yaşarlar. Onları sokakları temiz tutmağa imkan yok- b_~r ye: ıyıce t~vl~_nırsa tezeklenn (çu Niv köyünün kıyısından geçefl 
derler. o~du.rr~ek demek, yaprak bitlerini ala- tur. Çünkü rnbahliyin davarlar mallar rumesı men e~ı!mış olur.. .. akar su daha evelki köyde insan ve 

Yaprak bitlerinin istila ettiği ne- bıldığınc bırakmak demektir. ahırdan yani evden çıkarlar. Her ev Esasen bılıyorsun~.z~~ ~oy kanu- hayvan tersliği ile pislenmektcdir. 

ba 1 1 k 
. . . .. .. .. .. .. .. .. .. nu tezek kurutmanın koy ıçınde olma- T'f 'k b k · · li • 

t ara bakılırsa baştan başa kaplanan talyada bazı müesseseler gelin endı evının onunu supurse butun koy c: k . . ~ ., . 
1 0 mı ro u en ço ınsan pıs ' 

)'eşi] ve siyah renkli bitler arasında ka- böceklerini hususi surette çogaltarak temizlenmiş olacaktır . ~mı ~s: e~mıştır. M h d ?"ınde bulunur. Ve böylece bu sud'11 
rıncaların da aşağı yukarı gezindikleri bunları bahçe ve bostan sahiplerine da- Ancak akşam üstii hayvanlar tek- l adat L :nu~ d.~ . .,t.ar,. Jan :r~~ ıçenlerde bolca tifo oluyor. Bu açı~ 
göriilür. Ayrıca Üzerleri pailc:k kırmızı ğıt maktadırlar. Binaenaleyh mundarlık rar ahırlarına dönecek yolları evin önü- zo~ t~a _an ~ ;~ ı ıg~mız e~ _en b: gelen sularda tifodan başka bir ço1' 
ve siyah noktaları bulunan düğme gibi veya ba~ra denilen hastalık kat'iyen nü fazlasile pisleteceklerdir. saldg ~gımızd~e .. en kı menkakatımız ıc~. bağırsak kurtları yumurtaları buluntır· 
b

. k b" ki d h d"f d' ı· b" ki . . . F k ] . l o u Ynnu uı;unere teze urutma ışı- y b d . l d b -nr1 ır ta ım oce ere a a tesa. u e ı- ge ın oce erının değıl, yaprak bitle- a at ne olursa o sun yıne eve- . k: d " I' . e u su an ıçen er e a des bolP"·' 
lir ki bunlara gelin böceği, fen lisanın- rinin mahsulüdür. Onlan öldürmekten rin önünü süpürmek, fışkıları bir yana nı 0i ı~ina ~~m; ıyı~: l"' h l ki şerit; ve dalıa başka çeşit bağırs411' 
da da Koksinella sedtampunktata denir. vazgeçiniz. Bllakis nerede görürseniz yığıp kaldırmak muhakkak lazımdır. ez~ ekrl ·?yde .:ur u . asta ı barı kurtları töremektedir. İnsanları kansıı 

. 'h · 1 Ak . .. . taşıyaı sıne crın e oremesıne sc ep b k _ı, Hastalığın ve bu afetın aslını bil- ı tımam a alıp bahçenize götürünüz sı halde her gun hayvanlar gırer 1 ., d k"' d k I k" ve cansız ıra an bu kurtların peı-
. f k d . k k . l .. 1 l . .. .. o.acagın an ·oy ı~ına çı arı ması oy zararla ld ., h k b·ı· 

mıyen köylüler bu zararı ar ın a ol- Size bu vesile ile yaprak b'tl . çı ar en pıs eye pıs eye ev erın onun· . .. k f d I I k k" rı o ugunu er ·es ı ır. 
mıyarak o kırmızı gelin böceklerinden nin çaresini de söyliyelim· Bunlar:n ~ı- de insanın topuklarına kadar batan ~ınl pe ay a \ 

0 ~ca ve ?~.mey- Şu halde içme sularını kapalı 
ve karıncalardan bilirler. Her yerde resi tütün suyudur Bunu~ yerine y;- fışkı yığınları birikecektir. t atn arını ve sdoı<a kartını 0 kçtır ın ve pöhrenklerle köye getirmek ve bu stJ' 

k
.. 

1 
.. 
1 

. .. k · z M · k b .. k k k a sız manzara an ur araca ır. la · . . . .. I d 1' 
oy u erın tehalükle bu kırmızı boce - kilo suya üç kilo lizol koyarak elde edi- ınta amız ugun teze ya m:ı Bundan ba~ka; köydeki su biri- Ar~ ıçımı ıyı ~Ian goze er en seçJlle 

leri to~layıp öldürdüklerini gördüm. len mahlUI de olur, bu ilacı ince bir za~uretindebir. Devle_t t_eşkilatı., dah~ 1 kintilerini el birliğile kurutmak (köyün lazım gelecektır. 
Halbukı yabraklarda buruşukluk yapa.n 

1 

püskürgeçlelbitli nebatlara bir kaç de- 0~~unlaşıp daha verımlı olaC:gı yanı temizliği ve saglığı bakıınımdan pek 
n~b~tatta ba:ra veya mu~darlık dcdı~ fa serperseniz bir şey kalmaz, koylere ka~ar .. bo~ :e ucuz yakac~k lazımdır. Su birkintileri ekseriyetle: Köylerde abdeshaneier 
ğımız hastalıgı yapan gelın böceklen/ . . .. .. od~n ve komur gıbı malzeme temın kuyu başlarında, yalak çevrelerinde; 
d~ğil ~aprakl~rın .altl~daki milyonlarca BiZiM KOYLU edı~ce7e kadar t~zek y~kmakda şüp- irmak veya dere kenarlarında olur. Buda köy kanununun zorladığı İŞ' 
dıtlerdı. Bu bıtlerın hır ta11esi çiftleş- . hesızkı devam ebılecektır. Kuyular iyice bileziklenir ve ku- lerden biridir. Ancak ben bu satırlar' 
~eye .hacet kalm~d~ doğurmak sure- Ancak; yu ve çeşme başında muntazam sağ- la bu zorlamanın . ~akiki sebeplerirıİ 
tıle hır yaz .m~vsımınde 1.5-2 milyon ATA SÖZLERi 1 Tezek kurunma işini köyün içinde lam suyun Kolay akmasını temin ede- anla.ı:cak ve hepınızden zorlamad"". 
tane olmak ıstıdadmdadır. bu yüzde sokak başlarında köy meydanlarında cek yollar yapmadan çamaşır yikamak bu ışı. ~eve se~~ ve koşa koşa yap 
musallat olduğu nebatı pek çabuk kap- Heryigidin bir y~ğ~rt yiyişi vardır. 1 yapmak asla doğru değildir. gibi işler yasak edilirse köyde su bi- manızı ı5teyecegım · 
lar. * • Gittiğim ve gördüğüm her köy- rikintisi kalmaz. Doğu köylerinin hemen hepisi ab' 

Bu ditlerin pislikleri ve vücutla- Yuvarlanan t~ yosun tutmaz. de tezek kuurtma işi köy sokakların- Su birikintilerinin ne gibi hasta- deshane bakımından bek Zdvalhdır. 
rının ifrazatı tatlı oldug., undan bunların İş • * da yapılmakta herkes kendi evinin lıklar doğuracağını öğreneceksiniı1• Bir çok yerlerde "hırların bir kÖ' 

leyen demir, ışıldar. · bulunduğu yere karıncalarda üşüşerek * önünde tezek kulelerini yükseltmekte- Mesela: Hasankale korucuk koyü- şesine kazılmış bir çukur bu vazifeyı 
bu tatlı pislikleri yedikleri gibi boynuz- Ağaç yaş• iken eğilir. dir. ne kapalı yoldan içilecek iyi su ge görmekte, bir ~ o~<ler,nda bu dahi be-
lan ile bitleri gıdıklamak suretile de * Her ne kadar mal canın yonkası- tirtmek ve köy içinden geçen açık 'unmamaktadır. Hall:.uki her evin çu' 
<>nları tatlı ifraz etmege teşvik ederler. Olmaz olmaz Ji;e olmaz olmaz dır göz önünde bulunmalıdır. Derlerse· sulardan içmekten kurtulmakda köyün kurlu ve üstü kapalı bir halasi olması 
ve böylece istifade ederler. Yoksa ka- a· ·b b. h de unutmayalımki: umumi temizlik ve sıhhatile alakadar şarttır. 

ır musı et ın nasi a!tan iyidir. c d ı d d ş nncaların hast-1ıkda hiç bir tesiri yok- • an a ma ın üstün e ir. u hal- mevzulardandır. Rastgele yere abdest bozulmaya' 
~ur. Ak akça kar~* gün içindir. de can~arı te?li~eye s~ka<;3k mikrop- Köy içinden r geçen sular ·ekseri- cağı aşikardır. Maamafi bu bir çok• 

Gelin boceklerine gelince: Mah- * * * !arın, sıne~~rın oremesıne yar~ı~. ed~- yetle daha evelki köylerde pislenir. köylerimizde 'vardır. Köy sokağınd• 
dut adette görülen bu güzel ve renkli Danışan dağı aşar, danışmayan c~k bu gıbı zararlı maddelen koy dı- Bunu abdeshaneler .bahsinde daha iyi köy meydanında hatta evinin önünde 
ı.. __ ki k ı.: b olu şaşar. şınde kurutmaya başlamalıdır. anlatacağım. bu pisliğin izlerine sık sık tesad 
voce er ne yaıa -" ilgisizlige kurban Ya tı ım kon malarda· M la: Ba · 
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TR ABZON 

[Sağda) Trabzon şehri kadar civarı ve sayfıye
leri de gün geçtikçe güzelleşn1ektedir. Y ~r yer 
villalar yükseln1ekte ve hususi bahçeler ınanzarayı 
daha gözahcı bir halde taınaınlaınaktadır. [Yuka
l'lda 1 Trabzon un ana caddelerinden birini görü
yorsunuz. (Aşağıda] sıra ile Trabzon ınezbahasının 
şehir belediyesine bir kısıın varidat ten1in eden 
at nakliye arabalarından biri, [ortada] Mezbahada 
et tartn1ağa ınahsus kantar, diğer resiın ise Trab
zondaki hayvan ihraç iskelesini gösterınektedir. 

1647 de İstanbul ülemasının ik' 
boynk rüknü ŞeyhuJislamEbüssil· 

Ut efendi ile lstanbul kadılığından 
lbaznl Esat efendi arasında müt· 
hit bir hadise vukua geldı. 

Bir ramazan gilnü Esat efendi 
lbazeretini anlatmak, başka birine 
~erilen anadolu kadı askerliğinde 
haıc iddia etmek nzere ~ebülislamın 
k.rfllına çıkdı Şeyhulislamı tahkir 
ttti: . 

KISA KISA 

Osmanh tarihinde kanii, feci 
ve acaip vakalar 

Manisa şehrini yagma eden ve 
dördüncü Muredın emirlerini 

yerine getirmayen lıyas Paşa, Üskü· 
darda istavruz bahçeıinde huzur hu
mayuua getirilmişti. Padişa oturdu
gu yerden siçrayarak: 

- Bre kesin şu kafirin başını! 
diye haykırdı. 

(Bu kısa yuzılar en büvük ve en eheınıniyetli hadiselerin Etraftan bostancılar segirtti iç-

tef erruatı atılmış, özii bırakılnıış birer hü]asasıdır. !erinden Tuluzcu lakabile anilan bir 
Ok bostancı İlyas Paşayı bir yurmukta 

- Bire allabdan korkmaz, bi· uyucu bu satırlar içinde Osmanlı tarihinin en yere serdı, Paşanın Ustüne bindi. ve 

~lc~vetci zalim; Ana~oln beni~ garip ve en feci vakalarını bulacaktır. biçagına çekerek ıevallı Ve.ı.irin başı· 
din? un iken niç n baş asına ve - let erkim bir salı sabahı. ~araya 1 - Devletlüm, beni öldilr. Kor- Pedişah: nı bir kaç. saniye içinde kopararak 

B
. d b . haya- geldier. Alelacele karar venldı. Ye- kudan benim elim ayağım tutmaz! _ Ea 't , . . . ortaya atül.. 

- ıre cahil e e sız, d 1. lb h' "ld" 1 ı . ., .er zararı gı mış gıtmış ısc 
llzl.. Ada . bö 1 küs· ni haledilen e ı ra ım o urü e- Dıyordu. b k I I d d. . . . ııı 
tahtı mmı ol:iunkı Ye k S f M t b 1 d k' ye a a ım e ı ve Emır Çelebının • • 

ia clir'et edersin ? ce Fetva yazıldı. C:?llat Kara Ah pay ~ u A~r;1~ a:a atın a ı so· agzına lokma lokma afyon tikmağa •şh T" k . l T t 

di 
.Bu dil uzunluiu senin ne had· ile yamağı bulundu· Hep birde~ ka ıı a~ra h ıdnın Asırbdna yah~•ş.tırıyor zorla yedirmeye başladi. Sonra kar- M ı's lu5r40udra A~nnnıdra ı Durgu r• ... 

ildir? Se 1' • iı de· p iası a ım urra ımın yar· şı ot tt il erya orya aı .. 
iilllıi . n Sünbiil A.ının çıra Sultan İbrahimin kapısına sıeldifer. dımile celladı t k k ü sına ur u. ç oyun satranç oy- lesinden Kanetinonun o ... l c· i 
tL Ydin? Bu mevkilere hep rüşvet Deli İbrahim padişah içeriden· e me, yumru s • natb. . g unu. ıv~n 
-.e, bhna il 

1 
d' ·7 sen ken . b . · rUkleyorlardı, Derin bir izdirap içinde çadınna Andrya Dorya tarafından esır edaJe .. 

..a:_l ye e ie me ınmı - Bu zalımler cnı glSz iÖre K Al' ı· • . d E · k k d · · d F --aıı adam ? Şeyhulis· . . 
1 1 

. ara ı mec ısten ıçerı ağla- Önen mır Çelebi bir bu7.lu şarbet re uman anın gemısın e orsa 
ltnı derh ~ı :'~ıyors.un . • glSre katil d edıyor ar, amman. dıye ya ailaya g'irdi ve yamaiı hamal içtikten sonra ölüp gitti. (Kürekci) olarak kullanılmağa baı.a 
~ - Bar ak.aldllnna. 1 falaka baykBırıyor ... u. • ı klar ili il Ali ile padişahın işini tamamladı.! * lanmışhr. 
~ e a ırın şunu . u çairaş çıg ı emayı. v l 1 , • * . . . . 

inek sıetiri 1 diye baiJrdı. i ütecssir etmeyordu. ar. e•rgün dördüncü Murat tevabii Malta Şovalyelannın Reısı olatı 
Eaat Efer~i iötürülmek iste- ıerayFa~at cellat Kara Alinin içi Dör~üncU ~uradın eml~ çelebi is· ile Davut Pasadan ieçerken Lavalatta bir gün forsaları teftiş ed.et 

~hı. e •yak diredi. Bunu t3ren şey- sızla ordu. Bu yüzden kalabalık ara . . mı~de b.ır baş ~ckimı ve musa- Önüne bir araba çıktı. Padişah hiddet- ken Turıud~ kürek başında a~ncır• 
~lialarn yerinden fırladı. Esat efen· smd!n sıynldı, kaçdı. hıbı vardı. E~ır çelebıyi çekemiyen- le yayinl kaptl, bir okda arabacıyı lerle bağlı bır halde ıördil, yanına 
~in Yakasına yapışb, yumruk ~il: Bıı sırada Sadrazam sofu Me- ler, mutemadı~e? ?nun aleyhınde ıöy yerlere serdi. Sonra bostancı başıya: aitti: 

1 .tokat ar.., da kavuklar devrildi met pap kara Aliyi aradı, bulama· leyo~lar~ Ke~disının ~fyon kullandı- - Var, şu kilstahin başını kes. - Gücilne gitmesin Sinyor hll'& 
PlrıI P&nl p l çıplak başlar dı: ıını ıddıa edıyorlardı. dedi, &"Utı Harbın adeti budurl. Dedi 
QM- ar ayan . , b . l' 1 d' P d' h b' 1 b' . . . . ~'«Ya çıktı, cObbelcr bezenildı ve - Bıre anı o me un · ıye 8 ışa ı~ gün çe e ının Dstil- Htç bır suçu olmayan ıavalli ara Turpt. bır umanlar Lavaletta.a 
~ )'lece lilema sınıfı aleme reıii rils yerinden fırl~d~. . • ~~aradı, v~ cebınde altun bir Hokka rabacıya bostancı başı bile acıdı. Yer nında keııdi gemisinde yıllarca zen. 
l oldul. Kara Alıyı buldurdu, Şımdıye ıçınde on dırhem kadar afyon buldu' de kanlar içinde yatan adamı llüm· cirli bir halde kürekçilik Japlıiant 

kadar binlerce kelle uçurmuı olan emir Çelebi korkudab titreyerek: den kurtarmak için: ima ederek gUldü ı 
La._ 8atda feyhulialam olmak !lıere cellAd ailayor, yaıvarıyor, tir tir tit - ~adişahim. islab edilmif, za• - Padişahim• ıen aaaol, 3nlln - Niçin arUcilıöe "tsiıı butt• 
~ CU.ma, P•taler ajalar ••dev• reyorcluı rarı litnUt. afyoa 1'ulaaam4Jr. dedi. canı ok deydiji sribi rittiL. dedi. Feletüa çarbı dvl•rl. de~. • 
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Önümüzdeki haf ta kar t!!~~.!~.~~erde sarfedilen 
Çince biliyorsanız Şehir mütehassısıJ18 

emek mtimklln olduğu kadar nz, islih· 
ze.ngin olabilirsiniz isyan eden kadınl.at 

Erzurum ve Trabzonun işle~ 
b~r şehir mut~hassısı karışıyor. '
bız zannetmıyoruz ki , Bay L•-_; 
muhterem bayanlarımızı isyan ettil""" 

k U l. )'O sal edilen neticenin de mümkün olduğu 
OS, US yapı l r kad:ır miismir olmasına rasyonel çulışma 

denır. 

Aynı gün Bölge bahçesinde de voleybol 
birincilik müsabakalarına başlanacak 

Bu tarz çalışmanın ilk esasi taksimi 
vezalf denilen usul ile başlamış ve bu
gl\nkü tekamül etmiş rnlışma sureti 
meydana gelmiştir. 

Tanınmış iktisatcılardan Adnm Snıi
din taksimi vezaiftiçin misal olan meşhur 
iğne imali u:;ulUnü burada htlhlsatan an
latmadım geçmeye imkan yoklur. 

----·~:--~---------

Bolge Heyeti 13ıışkan Vali Haşim 
l~cnın riyn eti uıtında ikinci 

içtimaıııl çarşamba gnııtı akşamı Bölge 
merkezinde yapmıştır. Bu tophıntıdu ve
rilen kurnrlar içinde Bölge bahçe inde 
utletlzlm ve Voleybol için sı ıft yapı-;

ınası ile Llk he~·eUni kurun ajuıılıh.lur

dan Voleybol ve Basketbol, Tenb si· 
porlarHe Atietiı.fın teşvik ve bölge lıirin 

ciliklerlniıı burada yupılnııı ı vardır. 1 laf 
taya l\ç kilometrelik kar koı;;usu ile ~mkla 
yüksek ve tek ııdırn ııwn allama ile 
halat çek111c tC!)\"İk nıusnl>ah.usile Vole~ .. 
bol blrlncilık ınııçhmna buşlıınacaktır. 

Bunları diğer ajaıılnrda takip ede
rek çnlışmn proğrııııılurını hazırlama ktu· 
dırlar. Futbol heyeti de Lik heyetini kur· 
muş ve bazı noksanlarını ikın9.lle meş
guldur. Duyduğumuza göre yakındn 

ıutbolculanmızla atlet ve voleybolcula · 
ımırzdaıı mürekkep ve dftğ sporııda ya· 
pan yirıııibeş ki:;;illk bir Hölge ınuhleliti . 
Bayburt, Gümü~hnııe sporcularile 
temas ederek Tralızoırn gitlecekierdir. 
~porcularımıza muvaffukıyetler dileriz. 

\"OLEYBOL BİHİ:\CİLİJ~LEHİ 

dur. Bu ınusabakaya sabah saat tam 
ondn bnşlanacnktır. Atletleri takip için 
otomobiller temin olıınmuı;.tur. 

2 - Bölge spor lıağçesinde ( tek 
ııdım uzun atlama) ve ( sırıkln yüksek 
atlama ) bu musnbnkaya da öğleden 

sonra saat 1,30 cin başlndacaktır. 

3 - Hnlnt çekme musubnknsı : Bu 
ınusabaka daBölgc spor bahçesinde yttpı· 
lucuktır. 

·1 - Atletlerin spor levazımatı ve 
ıniikafathır Bôlge tıırufından temin olun· 
muştur. 

:\lumaileyh ti· amelenin üç saat 
zarfında yaptığı iğne adedini 100 oi<ırak 
kabul etmiş ve üç amelenin bir saat 
zarfında BOO den fazla iğne imal edebi
leceğini is bat etmiştir. Çünkü bir arnelP.
ııiıı tek başına iğneyi imal ederken ön
ce demiri kesiyor, sonra deliğini deli
yor, ucunu sivriletiyor ve nihayet parla
tıyor. Birinci işılen ikinciye geçerken, 
hem vukıt kayb ediyor, hem de ilk tşde
ki mtlnıarese kuvvetinden kaybediyor. 

r \T ı ·] · · l Halbuki taksimi vıızalf olunca birin· 
hars a ı ığı ne en : ci amele demiri kesiyor, ikinci delik 

( 46110 l) liru (~4) kuruşluk elektrik deliyor, u~~uncü de parlatıyor. Biııani-i 
teslsntlun: ı h k · · a eyh er ·esın ışl muliıın herkesin ya-

l- Kar5 şehr iııin idrolik elektirik pacağı hareket ayni. Bu suretle amele
tesisutı (206400) lira 

2- Sıırıkarnı~ şehrinin Lokomobil nin mümarese kabiliyeti çoğalıyor, tec-
elektirik tesisatı (80011) lira (71) kuru);i rObesi artıyor, artık 0 işi duşUnmeden, 

8- lğdır şehrinin Lokoıııubilli elek- vakıt ka}'b etmeden, kendiliğinden en kı· 
tirk tesisatı (84Gt>2_ı Uru (63) kuruş ki sa bir zaııııında en iyi bir tarzda yapı· 
cem'an (461104) lira (34) kuruşluk Uç yor· 

İskoçyalı bir kız Çince bildiği için 
Kulkütada telef on santralında iyi bir 
maaşla çalışıyordu. Oradaki işden yo· 
rulmuştu, bir gün aklına esti ve Lon
dradaki filim kumpanyalarından birine 
resimlerini göndererek sinema artisti 
~ılmak istediğini bildirdi. 

Kumpanya, bUtUn taleplere yaptığı 
gibi bunu da dosyasına koydu· 

Gtlnlln birinde bir filimde Çince 
bilen bir genç kıza ihtiyaç oldu. v(>! 
telefoncu kızın nıl\racaatinden iki sene 
pOnra, kıza gelip filimde yer alması 

teklif edildi· Kız ela altı dakika sürecek 
bir rol için, Kalkütadan Londrnya geldi. 
Kız muvaffak olduğu için de meşhur bir 
artist namzedi olarak sinema san'atkar
lığında kaldı. 

Vindsor Düküne verilen 
hediyeler 

Vindsor Dtıkü İngiltere tahtında 

oturmamakla beraber birçok kalplerde 
oturmaktııdır. Ve hemen her memleket
te de kendisine presti:;; edenler çoktur. 

hareketlerde bulunsun. 
Bakınız, Amerikada MarY 

bir şehircilik mütehassısı evleri 
çevirmeği tasavvur etmiş, evlerin 
lan caddeye bukaeak, kapılar d• 
tarafta olacakmış. Buna sebep ol;.ı.a 
çocukların sokaklara çıkmanıaSıJll 
otomobil kazalarına maruz kalınlllll 
nı temin etmek içinmiş. u'J 

Fakat bu karara bUtUn k~ 
isyan etmişler, evvelll, biz sokat• 1 
ne, geçene bakamazsak, patıarı" 
ınişler. 

Niçe ve Lüdendorf a göft 
kadın 

Niçe eserlerinin birinde kadıll 
kında şu satırları yazıyordu: 

" Kadın muharip erkeğin yorı~_. 
!arını almak hususunda işe yaranı...,.~ 

Bu söz Madam LndendorfUll ,1 
hoşuna gitmemşiti. Kocasından bil 
lan tekzip eder mahiyette yazı Y 
sını ısrar ile istedi. LUdendorf 8 

irade sahibi idi umu, bütün k 
gibi kılıbıktı. Nihayet otı..rdu ve Şii 
tırları yazdı: 

" Alınan kadını, muharip 
gl\ler ynz göstererek onun 
tahfif etmelidir. ,, 

Veleybol - 1'e11is - Basketbol 4j:uı

/ığınclım : Ajanlığımıza dahil sporlarııı 

Lik heyeti kurulmuştur. 18 / 1 / 1>38 pa· 
~ur gllnü Voleybol lıirıııcılik nıusubaka· 
ııırıntı buşlanucaklır. :\luçlura girecek 
kl\lUplerin fikUstUrU tuıızim ve kuralan· 
ııı ı_:ekıııek nzere sclllhiyelll birer dele· 
~elerinl 11 ı 1 / ~38 salı gUnU sual l~,de 
Bölge merkezine göııdcrnıelcri rica olu· 

Kasalın elektrik inşaatı için tayin olunan lşte bugün rasyonel çalışm ıı usulleri 
45 günlük eksiltme müddeti içinde talip sayeşinde Berlincte gördüğllm bir cıım 
;ıkıııadığından 34UO sayılı artırma, ek- fabrıkası bundan 6 sene e\·vcl yaptığı 
siltme ve ihulii.t kunurıunuıı 40 net mad· ınıılm 3 misli fazlasını daha nz adam 

kullanmak suretile imal etmektedir. 

Bunlardan biri bir Sırp kızı :Vlatmn
Lgubitso kendi elile yetirtirdi~i iki mli· 
kemmel hindiyi yılbaşı için eski İngiliz 
Krıılına hediye etmek istemiş, ve hedi
yeleri de bizzat Parise götürmeğe kalk
mış. Fakat kızın anasile babası, bu işe 
razi olmadıklarıııdttn kız gidememiş, ve 
fakat mükemmel kafesler içinde hindi-
leri eski Krala yollamış, Dük Düşesi. Korsikalının in tikaınl 
yılbaşlarını geçirmek Uzre K:.ın'a gider- Korsıkalılarrta kan gUtme h81A desi hükmüne tevfikan i.ı;; paznrhklıı intaci 

ınuanıele olunmak l\zre 30·1~·!137 gü· Bu fabrıkadu . amelenin yaptığı iş 
ıılınden itibaren bir ay ıntıddetle pazar- okudar basit bir harel<ete indirilmiştir ki, 
lığa konulmuştur. kendisinden mUınkün olduğu kadar isti-

~~n, bavu~lar!nın arasında bir kafes ve ldır. Bir baba ile iki oğul, öldUre. 
ıkı tane hındı bulunulurnıuş. adamı, dıtğda bir mağaranın 

ııur. 

IUH ATLETİZÜl PHOUHA.\11 
Tı.:\i\"ZL\I ı .. ui ı...ui 

T. S. 11. Erzcu·cırn Bölge~·; Atleti
:ılnı Ajıwlığ11ıd1111 : Heyelimıı iklim ve 
muhiti göz önüne alarak mevsimlere 
göre bir atleliziııı takvimi ve çalışma 
proğrnmı tc8lıit elıııiı;tir. Y ttpllan proğ· 

ram icabı t.ç hufta devıtııı edecek teşvi.I\ 
wusabııkalurındaıı ~oııra Holge ve ~·1:we 
tJirıncilikleri yapılacaktır. 

Çevre birincilikleri için yapılacak 

llolge ınuhtelıli çalı~ııuı re musıılJaka
lardu eyi derece ttlacak atletlerden te· 
~ekklll edecektir. 

llk teşvik ıııusabaka haftıısı : 2 . inci 
kanun 18 puzar güııu aı;ağıda yazılı 
µroğram tahtıııda yapılacaktır. 

i\ulüplt!rimlzin atletlerini bildirmek 
ve hakem heyetini kurıııuk üzere 11 · 1-
. 938 salı gUııü şaat tam 15 de .Bolgo 
werhziııe selahiyetli birel' muruhhaslu· 
rını göndermelerini rica ederim. :salı 

I 
ukşaıııına kadar ıııuracuat etmeyen ku-
lüb ve atletler uıusat.ıakalara gırewezler. 

ı - tık koşu Ilıca yolu Uzerinde 
ildlp gelme l\ç kilometrelik kar koşusu-

Şaınme hissini kaybeden 
jandarma 

4- İstenirse % 20 dahilinde Kafıu fade edilir şekle sokulmuştur. Mesela 
\'ekılletine tasdika gitmiş olun Tuzluca, tahtu smıdıklaru konulacak camların 
Kuğtzıııan, Arpuçay, Susuz ve Selim ku· ambalajında kı.lğıtları saran amele başka, 
subuiıırı elektrik tesi ·atlannduıı her han- camlar kırılıııusındiyc diye aralarına 

Otla k t 1 b k b ı k Fransız gazeteleri yazıyor: gi biri yuptınlaeuktır. rı şı ·ış ınm ur aş a, un arı ulu -
5- Narın Vekfiletince tnslik edil· lara koyaıılur yine başkadır. Bordoda bisiklet ile yolda giden bir 

ıniş yukarıchı yazılı üç şehrin dosyasın· Senayide bu usulU en. ince teferrua poll e, bir otomobil çarpıyor. Adamca
duki evrak şunlardır: Projt:, keşif, silsi- tına kadar tutbık eden müesseseleri- ğız, yere yıkılıyor. Kafasını tuşlara 
leifiyal, Fenni şartname, Hususi şartname, en haşında meşhur Pord fabrikaları gel- çarpıyor, hustahaneye kuldınlıyor. İki 
Bayındırlık işleri genel şartnamesi, mu- mektedir. Otomobil ımalinde kullanılan ay kudur kendisine gelemiyor. lyileşti· 
kavele projesi Nafıa Vekaletinin 938 se- usuller okudur rasyonel şekil almıştırki ği zaman da bııkıyor ki koku ulmak 
nesi içirı kobul etliği elektrik nizamnu· bir uıııele ancak vidu büker ve yapa- hissini kuybetmiş. Derhal mahkemeye 
ıne ve ~ertnumesiciir. crıgı i~ dönen şeritler vaşılasiylo kemli- ml\racaat ediyor ve 40 bin franK zarur 

6- Taliplerin IJu işleri yapa bilece- lıgrnuen önüne gefü. -ve ziyan istiyoı·. 

ğini gösteren 937 -938 senesi için Nafıa Göı üliyor.kt bu usul suyesiııde uınele Diyor ki: Beni mesleğimde arlık 
Vekaletinden aldığı ehıiyet vesikası ile heııı kendiliğinden kontrol edilmekte, kullanmıyorlur. Burnu koku alnııyun 
9:37-938 senesi tiçaret odası vesikası 1 

hemde fazJ,a randumun vermektedir. ifünanı polis yapmazlarmış. 
7- .En aşağı (200000) lirauk bir <_;ünUkü uöııen ~eritJerin sur'atı azaltıl· Karşı tarafın avukatı ise bu zatın 

selıir tef.İsalı ~·aptığıııa dair vesika gö • uıuk ve çoğaltılmak suretile fabrikanın mutlaka polis olmak mecburiyetinde 
t~ermesi istihsttlını da aıallmak ve çogultıııak dai-

olıııadığını ve kendisine başka bir mes· 
8- Muvakknt leıniırntı (24306) li· ma mUıııkundür. 1 

d Bugün ra~yoııel çalıma tarzı sade 
ek seçme.si d.e rnllmkin olduğunu söyli-

ra ır. yor. Nihayet muhkeme kuzuyı yapan 
9 T d . p · ı· ıı·r ısenaiye lıasredilıııi..: de6ildir. Bu çulışwu - e ıye eş Ol • " 6 şoförü on bin frank zarar ve ziyana 
10 L) K. e 1 l ııb t N lıer şevde ve işd~ de kulluıııluuilir. l\l'-'· - osyosı ars v s u u a· " "' mahkum ediyor. 

fın müdürlUklerincledir. sela .sabahleyin evden çıkarkcrı çarşı ve 
ıı- Pazarlık 31-1-938 pazartesi gü· vuzardun yavılacak mubayaa usulünde 

nü saat 15 de Kurs hlikOınet konuğı bile ras~·oncl çalı:.,ıua kabildir. Giuilecek Avrupanın mllhim şehirlerin mağazaları· 
içindeki Daimi Eııcllmeıı odasında yapı· mağazalar önceden kururluştırmak ve nın ekserisinde nıerdivelerin kemliliğın· 
lacaktır. sıra tayin edilerek yollurda ileri ve ge· den insanları çıkartması sırf rasyonel 

12- Taliplerin muayyen gün ve ri dönmemek usulünü ihtiyar etwekte çalışına tarzının uınumileştirilnıiş netice· 
Satttle Iüırsta Vilayet sUrcl komisyonuna rusyonel çalışmanın başku bir nevidir. si oturak meydana gelmiştir. 
mUracaathın iUln olunur. (No.61) 2-1 Huıl\n Berlinln1 Purisln ve di(Cer ZETA 

bekli~·orlarnıış, ölecek adam bir 
gelmemiı:;, baba, teeasürlU bir edı& 

- O buradan geçiaceye kadar 
leriz demiş, Allah vere de başı 

felaket gelmese .. 

Dünyanın en çok sevi 
insanlar 

Amerika gazetelerinden 
anket açarak dünyada en çok sef 

11 rini okuyucularına sormuş, sırasl 
cevabı almış: 

1 - Klark Gabi, 
2 - Rober Ttıylor, 
3 - Loretta Yung, 
4 - Şirley Tenpel, 
5 - Roozvelt ~ _____ _........."' 

Erzurum Def terdB 
gından: 

Uınumhaneci Mustafa kızı sab~ 
hazineye olan vergi borcundan ~ 
Abdurrahınanağa rnuhalleslnin Ş ~ 
sokağında kain 4 numaralı mulkeıll 
ta:;arrıf bulunduğu bir bab hanesi ~ 
ti emval kanunu hUkümlerine ıe 
29-12-937 tarihinden itibaren t6 
müddetle şatlığa çıkar.lınıştır. 

İsteklilerin şeraiti anlamak ve'ı't~ 
teminat akcasiyle birlikte Vilayet ;}. 
silat. Şefüğiııe ıııuracaatlan Ilan o~l 
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1 Ba~S 1 
1........, t•h-11\tt ~o. a2 -' 

Yolda giderken, ibu sözler blı' aksi gi
bi kafamda lığulduyordu. Birdenbire nnsıl 
şuursuz bir halde yola çıkmış bulunuyor
so.m, yine o ha1eti ruhiye içinde şoföıii 
aurdurdum ve geriye dönmesini emret -
tim. 

nı fırladım. 

Jnlyann beni görlınce hemen karşı -
l:ıdı. 

~ Ay sen mı.sın? dedi, 

Bana doğru ilerllyor ve salonda kol
tpğun yanında ayakta durduğunu sezdi -

Kendi kendime : ğlm blrlslnln1 arka kapıdan çıkmasına 
- Ne zararı var? diyorum. Yarın zaman ve lmka.n bırakmak istiyordu. 

1 
M.bah saat iç ekspresile hareket edersem, Genç ıt.ız soğuk blI tavırla sordu: 
yine tam zamnında orada buluna.'bilrlm. - :Ne var, ne oldu? Neye döndUn? 
Yarım glin daha Berllnde kalmak, oradaki Fuks'u tanıdım. SUratle önümden 
1-şlerimde hiç blr teahhur husule getire - geçti. o kadar şaşırdım ki, Fuks'un yolunu 
mez. kapatmak aklıma blle gelmedi. Bu görü -

Saatime ba!Ctım. ntiş ve vu kayboluş beni sanki bir heykele 
- eaten vakit te geçmiş! dedirn. döndürmüştü. 

Bineceğim tren çoktarl hareket etti Julyana dedi ki 
- Şimdi .gir. Burada. durmayalım . 

_ ıJulyanal Gayriihtlyarı itaat ettim. Julyana 
İh!yar hizmetçi kndın kapıyı açtı ve bana 'h{lkim olmağa çalışan bir tavırla: 

~aşırmış bir halde benim içeriye girme - - Oturmayor musun? dedi. 
me ma.tnl olmağa çalışıyordu. Kolumla I Hiç blr §ey anlamada noturdum. 
h\~et~lyl lblr kenara. ittim ve talana dot- Genç kııı; ~endiml toparlayıncaya kadar 

1 
bir müddet bekledi. Ben bir kelime söyli- çin kapattın 1 
yemeden, hil.a~ .şakın .şaşkın genç kızın - Kapatırım al 
yüzüne bakıyordum. Yediğim darbe o ka- - Demek ki sakladığın bir şey var. 
dar müthişti .ki, adet.A gözlerim yaşlan - Bilmiyorum ... Mektuplar mı? Kim billr, 
mıştı. Julyana perişan halimin karşısın- neler? Şu halde şüphelerimde haklı imi • 
da mliteheyyiç olacak yerde sordu: l şim demekl 

- Bu sahte seyahatin manası nedir? 
1 

sesini çıkarmadı. Bu yazıhanede 
dedi. Demek beni her hangi bir vaziyett.e göstermek istemediği bazı k(lğıtlt'm sakla
yakalmak istiyordun. PeıkfiUı.! Muvaffak makta bu kadar istical etmesini haklı gös
cıldun. Ne kadar zamndanberi lbenı böyle terecek bir sebep söyler diye bekledim. 
tarassut ediyordun? Ha1buki böyle bir sebep ıgöstermeğe lü -

Ben kekeliyerek: zum görmediği gibi, bir koltuğa oturup 
- Bu... giden... Senin :\şıkın değil bana baktı. Bu kadar soguk kanlılık ve 

mi? dedim. klistahlık kafamı allak bullak etmişti. 

Bir kahkaha salıverdi. Adeta taş ke - Ayağa kalktım. Açmak, icap ederse kilid1-
sllmiştim. Sonra kapatmağa vakit bula - ni kırmak maksadlle yazıhaneye doğru 
madığı yazıhanesine doğru yurUdU ve yaklaştım. 

kapağını indirdi. Julyana : 
O zaman doğruldum : - Vilhelml dedJ, 
- Bana cevap ver! dedim. Elinde tuttuğu b1r deste ana~tarı sal-
- cevap verdim zaten .. . dedi. Kıs - ladı ve bana uzatarak del kl : 

kançsın. Bak bu huyun seni nerelere ka- - Vilhe:m, bu anahtarları sana ve-
dar süıliklilyor. Ne iğrenç .şey! receğim. Fakat .şayet yazıhaneyi açar~$\n 

- Hayır, diye bağırdım. ben cevap is- şunu bil ki, artık aramızda her $-Y .b.tmiş 
tlyorum. Bu Fuks... demektir. 

Julyana ters bir cevap verdi: Hiddetimden sapsnrı kesildiğim1 an-
- Benim kimseye ızahat vermege ladını. Bu seter anahtarları -elinden çekip 

mecburiyetim yoktur, dedi.Başkalarına da almak niyetile genç kıza doğru yUrUdtim. 
sana da ... Ben zaten şüpheyi en bUyUk bir Julyana: 
klHUr ve hakaret tel~kkl ederim. - Yaaa! dedi. Demek ki sen beni 

- Öyleyse yazhanenin kapa.tını nl - böyle seviyorsun. Hem de bu 'hare~etlni 

kat'lyyen affetmtyeceğlml 
de ... 

- Hiç umuruında bile değUdJt· 
- Vilhelmı ~ 

- Haydi ver. Şu anahtarları! ô~ 
sek tn vırların, o kraliçe edaların .. 
hayır! Bunlar ibenım için olam~t. A 

- Son defa Vilhelın, sana yal" 
Bu yazıhanede öyle zannettiğin gıt>l 
mektubu yok! Bnna. inanı 

- Inanmam. .J. 
Julyana altındaki koltuğu ıttl, ;l 

kalktı. o da sapSarı kesilmiş!. FaltJ 
disinı tutamamış, sinirli bir kah1C~ 
lıvermişt.1. 6' 

- Senl gülmekten menederlı111 

ctım. ôtl':J 
- Evet. doğru, hakkı:nız var. ~ 

makla eraber, sana telkin ettiğim f~ 
bundan ibaret, itiraf et ki, çolt '~J 
şey! sen ki beni karın <!iye a1ma1' tti';# 
yordun. Bana .bu şekilde muamele e 
Tavsır edecek kelime ~ulamıyol'\fll\·4.., 

Yazıhaneye doğru yürüdü. :aeıı l 
kasından gittim. Anahtar kllidlJl 
döndü. pi tP. 

- Nihayet göreceksin... J{a 

caksın ! dedl. 



~ 9 f 
DOGU 

kinci Kanun ı 938 

Transit yolunda seyahat 

Trabzondan İran hududuna kadar uZa
nan bu muntazam yol, ticarete olduğu 

kadar, turizme de açık bir yoldur 
Transit yolunda seyah~t .en ~hemmiyetli, en konforlu 
ve zevkli bir hale getırılmış bulunmaktadır. Doğu 
iUerile ticareti olanlar bu yoldan çok kolaylıklar ve 
istifadeler görürler. 

1 r-· 

Yukarki resimlPr trnsil yolumla bu yaz sar/edilen faaliyetirı bfr kısmmı aksettiriyor. yolları döşeyen sayu;ız yol 
mılkineleri, yapılan köprüler, su kemerleri, sı(jiııak evleri ve yollarda çalışan mD1ıerıdis ve işçiler.,. 

(Trabzon _ ıran yolu üzerinde I ıade edillr. mek lstıyenler, 8 inci maddeye tevfikan, 
Devlet Demlryolları ve umanları iş - Idarc bürosu bulunan yerlerden oto- ücretin oO 10 unu, bulunduğu yerde qüro 
letme umum mltdbrlUğUnce lşletll - bllslere binecek yolcular; bu bürolara mü- \'arsa oraya, yoksa daha evvelki bürolar _ 
mektc olan otoblıs, kamyon \e otomo- rncaat ederek lbdayeten blet almalıdırlar. dan birine ellerindeki lbiletle beraber gön
bUlerin işletilmesi hakkında mevcu

1
t Bu !biletler, en çok hareket tarihinden on derd!kleri takdirde, yolcunun istediği ta

nizamnamey! okuyucularımızdan tb r gUn evvel alınao!lir. Ancaık hareket tarı- rlhtek1 yerler daha evvel satılmamışsa 
"i ı düşU hinin ıbUetler üzerinde gösterilmesi şart - kendllerine yer temin ıed!l!r. Yer temin e-

) tır. dilmezse evvelce verilen fazla % ıo geriye QOklarını aldkadar edecee; n - t 
nerek aşağıya dercediyoruz: 

Trabzon _ iran yolu üzerinde hafta
nın nıuayyen günlerinde hareket etmek 
Uzere muntazam seferler tertip olunur. 

Bu seferlerin günleri ve mecburt du 
rak mahallerine muvasalat ve hareketleri 
rnevsıme göre idarece yapılacak hareket 
Vakti eetveılerlle (orer) tesbit olunur. Bu 
:~t?eller, halka münasip vasıtalarla ilAn 
unacağı gibi cetvellerde yapılacak deği

~llcJ.ık.ler <le tatfoika başlanmadan en az 
beş gün evvel UAn olunur. 
v ~untazam seferlerden başka mevcut 
a.ttaıarın kifayetine ve ihtiyaca göre her 

"aıuı nıuntazam seferler yapıla:blllı 
" 8eY11lserer<le iki tilrlü durak yerleri 
arcıır: 

<1 Biri nıecburı duraklar, diğeri ihtiyari 
ura.ıcıardır. 

dur Ot01>usıer, durak yerleri. ha'l'lclnde 
nıaia mecbur değlldirler. 

<1Url MeOburı durak yerleri, işletme MU-

" 

ütunun te-kllti ve Devlet oemır~ıınrı 
e l!m U"ü ııu anları işletme umum :Müdürl g -

n t.asvıbı ile tayin olunur. 
'nı~ı'?t4ecburı durak yerlerinin değiştırll -

a'Yn usule tAbldlr. 
lhtı intıyarı durak yerleri, ma.haiUnln 
t Yacına göre, İşletme MUdürlüğünce 
ayın olunur. 

\t llllt.Un nakliyat talepleri ahvalin ve 
asıtaıa ' 

rın mUsaadesı tayin olunur. 

WIETER 

leı·u lier Jolcu, biletinde numarası g& -
en ~eMen bQfkasını işgal edemeı. 

~~ lhreıtetten evvtl ı1>Uetlerlnl ıtaybeden 
'1t. cuıann mnkuerı otobüsün bu bilete 
Qıu hateket yerınl!en hareketine ıtadar 
Git haraza edUlr ve bllet.ı kaybettiğin! id
il\ eden Yolcunun hüviyeti ıstasyon me
ı.. Utlu~unca tesbit edlleblUrse itendısıne 
N&l'flncı en ıhlr bilet verlr. 
lıtı1 °QtobUsun hareketine kadar htiviye • 
'-r .,labat edemiyenıer, yeniden bilet alır
~ e ilk aldıkları blletlerin kullanılma -
kılı~~. telbt' tdlldltt ta:kd1rde bu si
~ lldaot a.tıtt uereu.rt klftdiltrtn• 

Bllet üzerinde gösterilen hareket e- vermr. 
demiyecek ylcular; keyfiyeti, en aşağı 24 , MUnhası:ran ailelerı efradının tucak-
saat evvel iblldlrmek ve 10 ıgUn sonrayı larmda 'bulunmak şartlle, 3 ya.,ını doldur
geçrnemek şartlle hareket tarihini ücret- mnmış çocuklar ücretsiz .seyahat ederler. 
sız olarak deği.ştlreb!Hr. 3 yaşından 7 yaşına kadar (7 yaşını dol

durmuşlar hariç) .çocuklar yarım ücrete 
tılb!d!r. 

Ancak 24 saat daha sonra yapılacak 

müracaatlar, nakil ücretinin %10 u mu
kabilinde ve yukarıda azılı şartlar dahi -
Unde kabul olunur. 

Mükerrer tebdil talebleri 24 saat şartı 
na.zara alınmaksızın dalma % 10 zamma 
tılbldir. 

DURAK ZAMANIARI 

idarenin :ı;Jlet lbUrosu bulunmıyan !h
tıyarl tevalk:kuf yerlerinde yolcu bulundu
ğu takdirde otdbüsler durur, boş ve satıl
mam~ yer olursa. yolcular otdbüs kon -
döktöründen 'bilet almak suretlle seyahat 
edebU!rler. 

Bu gibi duraklardan binecek yolcular, 
Jdare bUrosunun bulunduğu yerlerden de 
biletlerini evvelden tedarik edebUirler. Bu 
hakle otobUSlere binllecek <lurak yerler! 
t>lletıere ya-zdırılmalıdır. 

Inkıtalı seya.'hatlerde üç .saati teca
vüz ecıen tevakkuf zamanlarında. yolcular 
otdbüslerl tahllyeye ve hareket zama. -
nından evvel de tekrar biniş yerinde bu -
lunmda mecburdurlar. 

otobüslere hareket zamanlarında ye
tışmiyen yolcuları, otdbUsler beklemeğe 
medbur değildir. Bu kabil yetışmiyen yol
cular. yer bulunan müteakip ilk otdbüsle 
seyahat edebll1rler. 

Ancak aradaki otdbüslerde yer bu -
ıunmadltına da:ir, bu otobüs kondöktörle
rine bilet Uzerıne meşruhat verdlrııme -

lidlr. 
Bu .şekilde llk mUsait otobüse müra-

caat etmiyen yolcu, seyahat hakkını kay
beder ve yeniden bilet al:mak !Uretlle ııe
ya.hat edebllir. Ancak müracaat edeme -
mele htı.ll makul bir mazerete müstenit ise 
'bu yeni bilet Ucretl umumi Müdürlükçe 
reddedilir. . 

Otıdbüsü kaçıran )'Olculvdan, uncU -
ıertnı mumtn ~ '91' UM'8 1'· 

Her sefer l~n azami bu sefere tahsis 
edilmiş olan otobüste bulunan yer kadar 
bilet satılır. 

Talebe daha fazla olduğu ahvalde 
müracaat sırasına bakılır. Ancak ayni 
zamanda müracaat edenlerden en uzun 
mesafeye ıgtdecekler tercih olunur. 

El EŞYASI VE ,BAOAJ 

Yolculnnn blnclikleri otoblislerdc pa
rasız taşıya.caklan küçük hacimdeki çan
ta ve paketlerin (el bagajı) sıkleti yolcu 
ba.şınn 20 kiloyu geçmlyecekt!r. 

Bagaj; yolcuların gerek seyahat es
nasında gerek seyahatin hemen bitmesin
de dht.iyaç duyacaklan eşyayı havı sandı:k 
.:ıa vuı, den'klerd!r. ' 

Bagajlar, yolcuların bulunduğu oto -
bUslere terfik edilecek vasıtalarla veya 
yolcu otobüslerinde aynlacak yerlerde ta
§ınır. 

Yolcunun bulunduğu bölmede yolcu 
eşyası nakledilmez. 

Yolcu başına 150 kilodan fazla Ucre
te tA'bl eşyayı idare t84ımata mecbur de
tildlr. 

Ba.&'aj nakil vasıtalarında yer bulun
mak şartnle, bagadan ma.dud olmıyan e.,
yanın da, mutlak .şekilde ve bagaj fazlası 
tarif esile bagaj nakil şartı arını>. tebaan 
no.klllerl kabul edilir. 

Yolcu ötobü.slemnde ve ayrı bir ma .• 
halde parasıı ta.şınacaı'k eşya 1çin sahip -
ıerine makbuz mahiyetinde b1r vesika ve
rllir. Bu vesikanın Şeklini İ•letme İdaresi 
tayin eder. 

Bagajların sahiplerine teslimi, bu ve
sikaların ıerl alınınasına baglıdır. 

Veslkalannı ka~bed.etılerden, .nüınu -
ne& veçhlle, ibir ~anname aıınır. 

( ArllMı ,,.,.) 
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Erzurumlular 
Belediveden 

ne istiyOrlar? 
(Üstgam 1 incide) 

Mezbahada ücretli kesici bulun -
maması ve hayvanların kasap kalfaları 

tarafından kesllmelerlne gelince: 
Eskiden mezbahada Ucretll kesiclle -

rlmiz vardı. Fakat kasplar müştereken 
müracaat ettller. Kesiciler deriler! deliyor, 
yağ ve eti ziyan ediyorlar. Biz hayvan 
lnrımızı kendi kalfalrımıza kestirelim 
Buna mukabil de siz mezbaha resminden 
bir miktar tenzlldt yapın dediler. Imnı 

birliği bu talebi reddetmedi. Kesimi ken· 
allerine bıraktı ve mezbaha resminin in· 
dirllmesı için teşebbüslere de girişti. Şlm· 
di görüyorum ki kasaplar kendi arzularill' 
yapılan bu işten memnuniyetslzllk göste
riyorlar. Fakat bu menunlyetsizl!ğln ası 

oebebi başkadır. Kasaplar genç ve yahul 
yünlü sığır hayvanlarını da kesmek isti· 
yorlar. Mezbaha nizamnamesi bu arzunur. 
yerine getlrUmesine mt\nl oluyor. Bu yUz· 
den gayrimemnun ıgözükl\yorlar. 

- Etlerin geç teslim edilmesine ne 
ciers!nlz? 1 f 

- Mez!>aha nizamname.sinde kesilen 
etlerin yirmi dört saat kadar mezbahada 
bırakılab!leceği yazılıdır. Bunun bir kaç 
sebebi vardır. Evvelfl mezbahada yüzlerce 
hayvan kesllmektedlr. Bunların derhal 
kesilmesi için çok fazın kesici bulundur . 
mak ldzımdır. Diğer taraftan bütUn bu 
hayvanların gerek kesilmeden evvel gerek 
kesildikten sonra baytari muayenelerinin 
yapılması da zamana mtitevakkıftır. Es
nafın çabuk teslimi istemesinin sebebi 
başl..-ndır. Bunların kısmı azamı hayvan -
lannı veresiye alırlar ve kısa zamanda 
borçlarını vermek isterler. Etlerin ytmıJ 
dört saat değil iki .saat bile teahhurunu 
istemezler. Fakat kesilen eti dinlen 
d!nnek bizim için bir mecburiyettir. 

- Esnafın muayyen bir mesai saati 
ne sa11lp olması fikrin! de ortaya attılar. 

- Evet fakat ıbunu yanlış miltalar 
ettiler. Bu !şl kanunun çerçeve3l dnhlll . 
ne giren bir meşele değildir. iş kamım• 
ancak 10 dan fazla müstahdem kullanı . 
lan mUesseselere tatbik edilir. iş kanunu 
dUkkt\nlan muayyen zamanda açtırıp ka 
pattırmak va.zıresln! belediyelere verme 
mlştlr. Vermiş olsaydı belediye ibunu tat 
blkte bir dakika tehhur etmezdi. 

Bazı meleketlerde dükkA.nlar için 
muayyen açılma kapanma saatleri vıµ- • 
dır. HattA öğle tatili mecburidir. Fakat 
bunu ben Erzurum için faydalı bulmuyo
rum. Bir pazar günü şehirde dolaşırken 
dUkkAnı önlinde ayakta duran bir dlik . 
kt'mcı gördüm. DUkkA.nının kapısı da a -
çıktı. Derhal kapıyı kapamsını ve oradan 
ayrılmasını söyledim. Adam: 

- Beyim ne yapayım eve gitsem içim 
sıkılıyor, kahveye €itsem si.gara duma . 
nından boğulacağı.ıh. Sokaklarda gezeml· 
yorum. Çünkü hava .soğuk bari bırak ta 
dükrı.nımın önünde durayım diye bana cc 
vap verdi. Bu sözlerde bir hakikat gizlidir 
DUkkAnını kapayaı.ı esnaf nereye gitsin? 

-Memleket~ eğlence ve oturma yer
leri tesis edilirse bu meselenin de o zaman 
nazarı dikkate alınması muvafık olur. 
BugUn için faydası yoktur kanaatindeyim. 

- Erzurumda bir iş evi yapılabilir 
mi? 

- AnketınlzJn ortaya çıkardığı en 
canlı mesele budur. İş evi açmak şeklinde 
değil de halka iş temin etmek mümkün 
müdUr? diye mütalaa etmek lA..zımdır. 

Umumı Müfettişten ilham alarak 
halka Lş temini meselesini inceledim. iş
s;zıığe en çok muayyen bir ıkisveyt yap -
makla hayatlarını kazanan esnaf arasın
da tesadüf ediyoruz. Bu kisveler içtimaı 
llerlemelerle ortadan kalktıtından iböyle 
acıklı blr netice doturuyorlar. Bu meyan
da ehramcıları yemenicileri dkredeb!ll -
rlm. 

Ehramcılara nasıl iş bulunabilir diye 
düşUndüm. Tetkikat yaptım. Ehramcılar 
faallyetlerlnl Türk Q!lyratı !maline tevcih 
etseler para kaznmalrı ihtimal! çoktur. 
ÇünkU buraya 4 liraya mal olan bir bay
rağı onlar burada 2,5 liraya satarlarsa 
kılr etnılf ve güzel bir reltf.bet te yapmış 

olurlar. Yemenlcller de meselt terlik, ço
cuk patiği gibi feYler imal etmeğe bafla-

vam edeceğiz. Fakat clvardn çok köpek ol
duğu için bu iş bizi oldukçn uğraştıracak
tır. Diğer tarattnn halkta da bir parçn ka
bahat vardır. Öldürme faaliyetine germl 
verlldi mı şlkAyetçi olan hnlkta bir mer -
hamettlr başlıyor. Sokak köpeklerin! hi
maye ediyor ve bu suretle bizim de işimizi 
güçl e~t!riyorlar. 

- Kanaatıml2c,e anketimizden çıkan 
~mumi netce nedir? 

- Erzurum halkı belediyeye karşı 

oliyük blr nezaket ve teveccüh gösterdi. 
rstcdlklerl şeyler o l<adar haklı ve o ka -
:iar az ki ... Ben onların yerinde olsaydım 
)eledlyeden neler, neler 1sterdlm . 

- Neler isterdiniz? 

- Elektrik, .c;u, kanııznsyon, temizlik 
çocuk bahçesi gibi şeylerden başka müs -
takbel şehir plA.nı, sinema, tiyatro, mest -
re yerleri, asri fırınlar, ıgazlnolar, lokan -
'alar yazlık ve bllhas-sa kışlık spor .snhn
lnrı, muhtelif zümreler için kulüpler, asrı 
hnmalar, yalnız çocuklar lçln değil ibU -
yUkler için de bahçeler, parklar, asri ıne
ıarlık, serler, bir kaç şubeli şehir mllzcs! 
şehir kiitUphanesı, umumı helı'ilnr ağaçl; 
ı•e muntazam yollar, muntazam ~eşme -
Icr, fakirler iç.hı evler, çocuk yuvaları, pa-
zar yerleri, k!myahane... Daha sayayım 
mı? 

lokantacılar, fırıncılar, garsonlar, 
juvarcııar, boyacılar, sıvacılar, tenekeciler 
demirciler, döşemeciler, mob!lyacılnr, 
hat~d bakkallar, kahveciler, çalgıılnr ben 
bUtUn bunları belediyeden isterdim. Çlln
kU bunlar medeni bir ~ehrln lıavnylc! za -
rurlyeslnden sayılılrar. Bu sonradan say
dığım işçi ve esnafı lstlğrap etmeyin. Bun
ar şehrin güzelliği, konforu ve iktlsa. _ 

::Hyatı için çok mühim unsurlardır. Burn
:la iyi boyacılar, iyi tenekeciler, iyi mo _ 

b!lyucılar, iyi kahvecller olsaydı emin o -
tun şehrin blltUn b!nnları, bUtlin çarşıları 
tamamen çehresini değiştirecek ve iktl _ 
·adiyatı yükselecekti. 

Ama belecUyenın parası yokmuş, bor
cu varmış .bunu ben hlç düştlnmezdlm. 
Bunu dUşUnmek belediye işlerini sırtları
na alanların va.z!fesldlr derdim. 

Kuvvetle kanllm kJ bu kadar itaatli 
bu kadar nezih ve bu kadar 1lerlemeğe 
haheşker kırk bin ntlfuslu ibir şehir bele _ 
diyesi için dört beş ;ene zarfında blltUn 
bu saydıklarımı hatta saymak istemedi _ 
~im daha başka ~eyleri yapmak hiç te güç 
bir iş değildir. • 

Yoksulları nasıl 
koruyalım? 

{Üstyam ikinci s11ıı/ada) 

Fakirlik ayıp değildir. Hele Erzurum 
gibi bahtı <IUne kadar kara. olmuş bir 
memlekette hlç ayıp değildir. Fakat ar
tık cumhuriyet reJ!m!ni kurduktan 15 
sene sonra, yoksullara ve fakirlere el u -
zatmamak, bizim için bUyUk ayıptır. 

GörUlüyor kt, kimseden lbUyUk re _ 
dnkarlıklar beklenmiyor. Az yardım edil
sin, fakat bu yaroıma !herkes ş!tap etsin. 
Bu şeref herkesin olsun, bugUne kadar 
yapıldıtı gibi, bUyük bir yük, bir kaç gtı}'· 
retli ve hamly~tll .vatandaşın omuzlarına 
yUklet!lmesin, ıblr gUn gelip te: onlar <ta 
yorulurlarsa ne yaparız? Ve nihayet yo 
rulmasalr dahi, acaba, yüretı .sızlayan 

bUtiln bu 2avallılara muıetın ıstedlii gi
bi yardım ed1lebilr mi? Bu işe bakmakla 
muvazzaf olan makamların <l!kkat na.zar
larmı bu tekli!in Uze.rlne çekiyoruzı. ve di-
yoruz kl: • 

O makamları işgal eden kimseler ki, 
bu biçare, inleyen insanlara, bu 'boYnU 

bUkUk ya.vruculdara devamlı refah temin 
etmenin yolunu bulurlar elbette mllletln 
kalbinde ~r tutarlar, ve e)bette ömürle
rinin sonuna kadar dindirdikleri ıstı .. 
rabın verdıtı manevi hu ile mes'ut ya.
şarlar. 

CiııAD llABAN __________ ....._ ___ ~--...--
salar daha iYi bir netice alırlar. Bunlann Takdı·r edı"len ınemurlar 
lizerinde :Amil olarak lüzumlu deiitıkllk -
leri yaptırabilirsek meı&kette canlı ve ye- inhisarlar ba,müdl1rlôğ'Ü sicil şube· 
nı sınıf türemiş bla.Mktır. si amiri Behcet Kara, evrak memuru Ne• 

- 'Köpeklere -dair blr 4ey söylemedi- cip Ayık işlerlndekl intitam ve mnken1· 
niz? mellyetten dollyı hlhlssrlat llmunı mt\-

- Köpekleri yeni.den Hhlrlemete 1 dnrltıtQnee birer takdirname ıle taltlf 
ballWk •u lft Ukuıaı IJeamedtn de - edllllalfletdlr. 
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Günde ylnız 
bir def O ·A N T O S H A S A N O İ S M A C U N U 

ile dişlerinizi temizlerseniz, ömrünüz müddetince dişlerinz sağlm ve inci gibi palak ve 
beyaz kahr. Dişleriniz çürümez, diş etleriniz kanamaz. 

Tüp 7, 5, dört misli 12f, en büyük 20 kuruştur. 
~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--_.-/ 

~ıı1111Hııııııııııııııııuııuıuıııııııııııııııuıııııııııııııııııııııınıııımıııııı1111111111111ııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııımıııınııııııı111111111111~ ı ~·· •• •• •• •• •• •• • 1 L B A S 1 M E V 1 • •• •• •• •• •• •• •••, 
f D o G" u ; I KIRK ÇEŞ~~zsıf:~;ı. No:9 1 
1 . İ 1 Kitap, Mecmua, Cedvel, Defter, 

i F 1 R M A N 1 Z 1 fi 1 Makbuz, Bilet, Fatura, Yaldızlı davetiyeler ı 
İ Bütün Doğuya tanıtır : 1 'ır1=ıı1ı•ii ll1(t~;J,ır lfuliluill:>f:::ı=ıt.lf.liİ 

ıtt Jl~; 11 ıt.11114 ıı ~;ır 1111 • Fi atı 5 kuruştur • 

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

ı "ooG u,, büyük bir ; ! 
memleket parçasının ~ 5 
her tarafında okunan 1 ı 

ı ~ir. ~a~e~~dir. . H ! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 Dog~ u ıllerı ıle ılgısı olan bütün 1 Erzurum Şelıri l'oksııl/;ır Kurumu .... ~~~~~·~~~!!~~~·~~~ 1 1§ Başkanl1ğ111dan : f r 

i--~üessesel.erin. . gazetem.iz v .. asıta- ı== Yoksul oku~ çocnklıırın.ıı verilmek ·\~ Kumbara istikbal binasının == l\ıere aşağıda cıns ve ınıkll\rı yazılı ~ 

l k d l b b [ Fotin, elbise ve çamaşır ek illıne sureti · • 1 d• ... •d• 
~ sı e en l erını -u genış .o.geye ==-- le yaptırılacaktır. lstekllleriıı 12·1·938 ·=< teme rregı ır 
İl l L' tl çarşanba gUnU saat 14 de belediye ri · ; / D 
~ tanıtma arı menTaa erının i yasetine buı;;vurmaları ilan olunur. .\\ o ~ (' B $\ r,:::\\ n....,. S\ le 
m ·ık . b d = Ayakkabı ( 360 ) çift ·~ L ) ~ u u ~ \9J ;;;;f3) 1 l ıca l ır. 1 Elbise < 112) taktın ·~< 

Kurnbaı·alarından birine sahip olanlar hiç bir 
zaınan darlık çekınezler 

Erzuruın Belediye Reis-
liğinden: { 

Doğrudan doğruya 1 Evlerinde Çeşme olan zevat su yol- -!-
larının masrafı tamiriye'>ine iştirak hisse- .i l( b l · ] · } } 'f 11 G A z E T E M 1 z E si olan borçların• on beş güne kadar \ um ara sa up erıne 1er sene ınuhte ı 

151 Belediy~ muhasebesine ıııuracaatla ver- -!- para ıniikafatı darrıtınaktadir. 

1 - 1 mediklcri takdirde evlerine verilen suların •t.\.. 
0 

.... ::--....-::=-----:::--.r: -.-.::-....--:~:::-........:--.,,.,. ~~~~::-...,.-::::~ 
kestirlieceği ilan olunur. (57) 3-3 •y•ee,•-..••••.••• ... •-..••••.•••e.,••••.••"9.••••_.•ee •• •ee;••ey•ey•ey• .. ,,-

gönderiniz E 
§ _..l/iS Erzuruın Defterdarlığından: 
~lllflllllllnıllllllllllllH[lllllll!l[llllllllllllllllllllUllllllllllllll~QUllllllllllllllllllllIDllllllU!Ulffllllllllllllllllll' llllllllllll!lllUIOll'.llF Muhtelif tarihlerde ınü~uoere edilen 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ ·~4"kiloun27·1~~n turlhlud~itiuuen 
~~~~~~~~~~ı~~~~~~~~~ ısı~mM~~müzu~~yekoo~rnu~ 

1 tur 'fö.lip olanlonn 10·1-Y38 puzarlesi g-uuu 
sual 14 de Verterdarlıktu müteşı;Kkiı .Ko-KUMBARA 

1e1000 
l misyona müracaat etmeleri ilan oıunnr. 

{ No, 51 ) 4·4 

Verir 
Kumbarası olan hiç bir 

zaman darlık yüzü .. gormez 

ZİRAAT BANKASI 

Erzincan da, Haf ıa Vekaleti su işleri 
- on ıkın~l ~uoe münenaısligınben : 

1- Muhammen bedeli keşfi (13629) 
lira b6 kuruşdan ibaret bulunan Erzincan 
ovasının şimal kısımdaki Nor~ah ve 1Yer
mik bataklıkları kurutma Kanallarının 
t'iıvan, Kupesi, Karakılıse ve (.;ada~an
lar yoharını kat elli~i mahallerde yapııa· 
cak dort adet köy yolu koprulerııun İn· 
şası ve müteahhide ıhale:>ı kapalı ıart 

usuıile eksiltmeye konulı .. u;;tur. 
:ı- Kat'i ıhale :l8 şuoat 938 tarihin

de saat 1!> de E.r:ııncan ~arbaylı2ıuda 

teşekkül edecek komisyon marilcuıe ya· 
pılaCaimdan taliplerin mezkur tarihden 
evvel muvakkat teminat akçası tutarı 

olan (lU:.!:l) lıra (2:.!) kuruşluk teminatları 
ve yedlennue mevcut vesaıKlcrite birlıkte 

J::rzıncan :.u itleri 1..l inci şube mühendis 
lığine muracaat etmeleri ilan olunur. 

3- Şartname ve projeler bedeli mu
kalitilinde Erzincanda l:l inci şube ınÜ· 

hendisli~inde satılmaktadır. l..> · 4 

l{A ·ıp İKİ :\IAli.Ut:Z 
935 senesi icar bedeline uit 5-H:l35 

tarih ve 1044::1 ve rı -8 U35 tarih ve 
16458 No. h iki adet dipozito makbu

~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~ mnu kaybettim. llüküın~riyo~ITT. 
GurcUkapısınua 

Kumbaralarından bir tane ahnız 
ÇocuiUnuza hadiye edeoeğlniz bir kumbara ile onu hem tasarrufa 

alıştırmış, hem da istikbalini şimdiden düsünmeslne 
yardım etmiş olursunuz 

ı Umum tıeşrlyatı idare eden: Yatı işleri 

1
. Mndnrn : Dahadır DÜLGKR 

Ba11ldıtı . yer: D OQ U Banmevl 

aelediye Bahçesi Müsteciri 
Muhli• Menekwedalı 

(No. 52) 

DOGUDA 
İLK ÇİNKOGRAFANIS 
Matbaamız yeni bir çinkoğrafane tesis etJJl 

üzere bulun uor. Bundan sonra her türlü kıli 
lerinizi, ınektup ve fatura başhklarınızı, çi 
veya kauçuk üzerine mühürlerini bize sip 
edebilirshıiz. 

Artık lstanbula sipari 
vermeğe ihtiyac yokta , . 
Mecınua, Kitap, Broşür, Mernento ve saire ı 

• 
yaptırmak ihtiyacında bulunduğunuz kılişele ·1 
zi her suretle meınnun edecek bir şekilde i 
edebiliriz. 

•••• ADEMİ İKTİDAR • • • • • • • 
VE BEL GEVŞEKLf GtNE KARŞI 

Hormobin • 1 Tabletleri, Her eczanede arayınız. (Posta kutusu) 1255 Horııı0.-
• ••••••• GALATA lSTANBUL' ••• 


