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EN SON HABE RLERD 
Avlısturya Başvekili milisleri 

de silah altına çağırdı 
=--
fJ>ış SiVAS~ 
lngiliz - ltalyan 
anlaşması 

Viyadadan başka diğer 
Avusturya şehirlerinde 

de birçok hidiseler oldu 

a 
HADİSELER KARŞISINDA 

Japonlara Avrupalılara 
karşı düşmanlığı öğreten 
gene Avrupalılar · oldu 

Avrupalıların Çindeki imtiyazlar rejimine 
artık vefat etmiş nazAfıle bakılabilir 

B ir toraj'tnn Çin • • ltlpon muhn zıılar. bürolar, bahçeler, ktl,ruıcler, oyun 
rr,l>e/nri deı•ıwı ederkr>n, diyb sııhaları yükseldi. Bir hmıf•nn Fransız 

taraftan .Jı1po11larır1 Uz:ık Şarkta Aıını· imtiyaz nııntakusı, cllğcr tnrafüm bey
p:ı deı•letlerirıln nwnfwtl rine kllrşı nelmilel mıntııka ortayıı Şıınghny udındt.1 
takmdujı rlrlişt t.wır m:ı/Limdur. Bir blıyt\k bir Avrupa şehrlnl ıı.eydana 
F'rnnsı; ımu/t•cisi ll/I m-ziyrJi Jlıılos çıkardı. Bundan sonra Çinliler de bir 
ede11 sPbeplerl ı·ı~ r11h'/ lıı'llt'lieri şciylecı• sinek gll>i bu şehre yapışarak, A vnıpıı DUn gelen kıstı blr telgraf İltılya vaziyetin nasıl bir şekil alacağı llihlil eclİ!JOr: t~:.~:~:~r.nüvcsi etrıırmchı lıir Çiıı şehri 

ile lng-lltere arasında Romftda Çindc usırlımlanberi emniyet ıleııl· <..:oğ'rnfi, siy~si ,.~ iktıstıdi bakımlar-
dtvını eden mOzakerelerln bir anlaşma şimdiden tahmin edilememektedir len şey mevcut de~ildi. Yolcular soyu- dan imtiyaz ınmltıkalaıın n bir casusluk· 
De l\etleelendiğiııi ve hazırlanan muııhe· lur, tarlalar, ambıırlnr yağma edilirdi. ve kaçakçılık merkezi olm.ımasınn imkan 
~ill imzalanmak Oıre bulunduğunu Eğer bu hııdiseler yalnız Çiıılilcri nlAkn· yoktu. Avrupalılar her taraftan nkın 
ldııoıektedlr. Viyana, 11 (A. A.) - Bnşvekil ye Nazırı sPçim gününün tehir edilme- dar elmiş olsaydı, kimse ulchnş bile etmek lstidndını g-österen Çinlllere yüz 

la Bu haber, lngiliz Başvekili Çember· Suşnig bir emirname ile 1915 doğum- sirıi isteıniş~e de, Başvekll reddetıni~tlr. otmezdl. Jt'nkat llört yllz m11yon nurus- vermediler. Yoksa yoz milyon kişi bu 
Yll'an kalya Uc muthıka anlaşmak hu· luları sılah sltıno çağırmıstıı · Bunların Bu yüzden llahiliye Nazırının istifa el· luk hir memleketin heynclrııllel ekonomi yeni kurulan şehre tıkın edeceklerdi. 

8'lallftdaki emelinde muvafiak olı1uğunu reyiam mOnasebetUe nizam ve asayışı 1 mest rr:uhtemeldir. haricinde yaşamasına imkan yoktu. Fakat imtiyaz ıumtukalnrı tel örgUleri, 
R~nnek,edlr. Ancak anlaşmr.ı ın banki muhafaza için da\·et edilmiş oldukları 

1 

Eyaletlerde hadiseler lıaşgösterml!.· Çinin harici hir tl<.:uretl de oldu~u ·ıçın, toplar \e harp gemilerUc mlldafaa 
~a karar kıldığmı bilm~dlğlmiz anlaşılmıştır. tir. Kanunu esasasiye nazaran, hu uhval- lıu harici ticaretin ecnelıi münıessllleriııi edildi. Bir Çinlinin sulh yollle lnsan1orn 
~, Avrupamn şu son gOnlerde göster· Vfyanada reyiam mllnasebetile bU· I de Duhillyc Nazırının biç bir suretle vn· de memleketine nlma~~ mf>churlyctinde nasıl hulOl etmeğe muvafflll~ olduğuna 
~l umumt manzaraya bakarak bir bil y~k bir hadise olmuştur. Nasyonel 8os-

1 
ılteslni tcrketmeyeceğt ve Başvekiltlcn kaldı. lnglliz, J.'runsıı, Alınan vcynlıut nkıl erdiremezsiniz. Meselll Yangçe neh· 

Gın verebileceğiz. yııllst Partisi bir nllmayış yapmış ve par-
1 
ayrılmnyacttğı hakkındaki hUkllm, Suy~ Amerikalı olsun, bu ticttret erbabının ri boyuncu, bir vapurda !!idiyorsunuz. 

Silibhınm mlltemadiyen ıtrttırmııkttı !l nıemmplarındırn olup, partiye lhnnet lnkıır'ı nazik vaziyette bmtkmıştır. muhafazusı ve himayesi lazımgeliyorctu. yanı başınızda iki Çinlinin bulunduğu 
OlaQ lngiltere gerek Avrups sullıunun, eden blr ktıdının evlnio pencereler! t11ş- Şiddetli hncumlardu bulunan bir Bunun lçindlr ki, Çinde e<·nehi Imtlyuz karnar:mın bir iki gün içinde sekiz on 
l•re1c kendi menfnatlannın vikayesi için, lanmıştır. Nümayışcller opera caddesinde Nnsyonııl Sosyalist gazetesi knpatılınış· mıntukrlan ihdas etmek ınrııreti ha!;ıl Çinli ile dolduğunu gurnrsQııOz. Bunlar 
tdenin istifasından sonra şimdiye kudar de bir çok resmi dıtlrelerln camlarını tır. oldu. evvela bagajlarından bir kısmını si7.in 
1-lup ettiği politikanın istikametini de· kırmışlar, usah gördllkleri Avusturya Başvekil Suşnlg ayrıcu Federal Vu· Çindeki iuıtiyuz mınt:ıkalnrı, mü ·. kamaranıza emanet cd1..·rler. Yavaş yayaş 
tlttinnışe benzemektedir. bayraklarını yırtmışlardır. tunperver milislerinin de sllah oltına temlekeye benzemez. Burtıları, Çinde iş o balo gelir ki, eğer sizde enerjik 

Şimdiye kadar otoriter devletlere Nnmay1şcileti dağıtmak isteyen kı· çoğıılmasını emretmiştir, çalışmağn mecbur olan ecnebilerin mun- bir ınuka\·emet kablliyetl yoksa, blr 
~ Fransa ile el birliği ederek, Av· hnçlı polislerle mllsadeıne olmuş, on l i· Almnolarıu Jımluttnkl ıabtthlnt ı tazaın bir ordu ve teşkiıatlı bir polis akşam kendi yntağınızdu bir Çinlinin 
l'Upa meselelerinde sulh çareleri bul· şl yartılnnmıştır. Viyana, 11 (A. A.) _ A \'Usturyada· himayesinde yaşayalıilmclerinl temin için yattığını görUrsUnllz. 
"ata uğraşan lngilterenln, bu siyaset Dt•mlr yolu mfınakalcsl keslldl kl son vaziyet üzerine Almanlar dört ihdas edilmiştir. Şanghayda polis her sabah çocuk 
llaulnnden 7..lyade, otoriter. devletlerle \'iyıme, 11 (A. A.) - Alman mllf· koldan molörlU kıtalar çıkmmışlardır. Beyazların snrı ırkn karşı Uzak cesetleri toplar. Bunlar imtiyaz mıntaka-
lloarud110 doğruya anlaşmsk yolunu tercih reıelerinin Avusturyt: hududuna gönde· Bu kıtaların Alman . Avusturya hudutları· Şurktu \'Ücuda getirmiş oldukları bloku sı haricindeki Çin şehrinde ölen, anala· 
tttıaı anlaşılmaktadır. Bu bakımdan in· ritdikleri onlaşılmakladır. Almanyu He na yaklaştıkltm ve Bavyerndnn diğer ilk defa Versay muahedesi bozmuştur. rının, babıılnrının telfin masrafından "aç· 
RUterenin ı-,raıısaya da g-Uvenmedfği neti· Avustuıya anısındaki demiryolu rnUna· ı..ıtaatın sevkedilme'kte olduğu hıtber Almanyayı zıtyıflııtmnk \'e onu mtlmkün tıkları Jçin imtiyaz rnıntakası sokakliırı-
ee&lne varmak kabildir. Bu takdirde ise, kulntının kesildiği ve hudutta Alman alınmıştır. olduğu kadar hakir ıne\'kie dUşürmek na bıruktıklurı çocuklardır .• \ vnıpalılarııı 
F'l'lnsa pek yalnız kttlıyor demektir. askeri kıtaatının harekfth görOldQğu ha· ,, •. •ı'l•lı' için, aalip devletler Çlndc Alm:ınyay ... ait bu cesetleri sokak ortasında bırakmayu-
.._ Sükünct itlftt> .. u .. 6 " 

-.o lngJUz ·İtalyan anlaşmıılarında Ede· ber verilmektedlr. . . . olanı mtiyaı mıntuknlarını \'C buzı mtıs- caklarını bildirdikleri için, geceleyin 
:• '-Wode okadar israr ettiği lspanya- \'nUuıpcrH·ı· mitlsh·r dt· slh\h Viyana. 11 - Reyıamın netıcesız teıııkkelcrlni Joponlarn vermişlerdir. gizlice imtiyaz mıntnkasına girerler \'e 
ttakl· iOoüUUler meselesinin, zannedildi· nltınn c,:uğrıldı kalması llzerine . Avusturyanın bir ço.k Bu suretle sıırı ırka mensup olan Japon· çc.ıcuk cesetlerini ~:öp sonclıklarına 
.,.,_ Ribl bQyQk bir rol oynamadıtı, hatta Viyana, 11 (A. ı\.) - Başvekil Su~-, taraflarında }.ıa~ısel.er olmuştur. Polıs lan, beyaz ırka mensup olun Almanların atarlar. 
""1 IQ il N h tt k- 1 ı d t 1r Bir feyezan, hır isyan, bir hastalık nı. eaeıenln tali ebemmlyetde!bir mesele nlğ bugQn öğleden sonra, nah iye a- er taru tt sh une ı 11 e e mc6 e mu· nstün tutmuştnr. GOya düm.·a vUzDnde 
"'14lt L. s t k il ü I l lli ft k 1 b ı kt d J veyahut herhangi -bir feHtket oldu mu, 
d 

la rorücüldD"'D zannı basıl olmakla· zarı ays n ar e görllşm şlllr. >ıı 1 • va u o muş u unma · a ır. sulhu tesise memur olan o 1..amnnki dip· 
ı .. 6 Çinliler imtiyaz ııııntakasına Bticayu 
çe~u bale göre Halya gönOlllllerl geri lomntlnrm bu psikolojik hntnlıırı ycti:;;ıni· çaıışırlcır. 

ti ve tnglltere de General Franko· lspanya _Ja aAsı•ler 'reruel yormuş gilJi, hiç farkına \'armaıtuıı,Japon· Tokyo hükümeti i\iançukuo'yu ınüs· 
~ lll\lbaripliğlnl tastik etmetl kabul Uı l ~ yayı Çin kar~ısıııclu bu bUyOk nHlstem- ternlcke haline getiqyediğlni , bll!kis 
~ llllf Olabilirler. Böyle bir kararın mü- lekelcştirmek hevesine <lüşnrınilşlerdir. O ~ıanç.ukonun serbest olduğunu iddia eder. 

ID lletlcelerlnden biri de, General Fran· mınlakasında ı•lerlı•yorlar zamundanberitiir ki, .Japonlur Asynyı Bittabi kimse bu iddiaya kuluk as· 
koQun ispanya sahillerine abloka koy· idure etmek vnzifesinin kcndllcrlne ıııev· ıım; değildir. Yalnız lıir mesele var ki, 
~ ıureuıe nihai muvaffakıyetlni kolay- du ol<luğ'tına inımmışlardır. bir Rarı ile bir IJcvnz arasınclnki mua· 
""'fUl'tnası olacakbr. Barselon, 11 [ A.A. j - 'füruel şehri civarında tınrp elan devam cdlyor. u • mele aıtık lteğişİuiştir. Bunun birçok 

Buradaki hükQmetçiler mukabil bir taarruza geçmişlerse de muvaffak olaınıyurak İmtiyazlar rejiminden ev\'el Şang- sebepleri de vardır. Mesela, Japonlar 
Diter taraftan lnrHtere Avusturya 

Qaeeelesinde de biç sesini çıkarmamış 
~e btı hususta Fransayı yalmı bırak· 
~~~· Avusturyanın Almanyaya iltihakı 
-..akut ederse, lngilterenln bundan 
~- ıaran olmayacaktır. Bll4kls .Alman· 
-.ruı Brenner'e dotru sarkmaları, olsu 

pOskOrtUlmüşlerdlr. Asiler giltlkçe ilerlemekte ve bu cepheye takviye kıtuutı hay denilen bir şehir yoktu. Pekin hü- Amerikalıların uzıtk Şarkta her ne 
ctlbetmektedlrler. kumet makamları bir lı1tuf kabilinden pahasıua olursa olsun bir damla Ameri· 

ecnebilere Hong · Po nehri kenarındaki kan kanının akmasına razi olmadıklannı 

l •ı • ı l H •• • bataklıkları göstercaler. Avrupalılar bu bilirler. Onun iı;indlı ki, mesela Pana~· 
ngı lZ • ta yan goruşmesı batuklıklurı iki kısma ayırdılar. Fransız bmlndeki Amerikan ganb?tını bahrmış· 

popa !arının Çinde geniş mikyllsta oyna· lardır. Malın ismindeki dığer bir Ame· 

~ ftlJyayı dllşllndQrecek bir vaıiyet 
~ edebilir. Anşlus tahakkuk ederse, l •ı • l d • dıkları rol sayesinde, bu bıttaklıklurdttn riknn gamlıotuna ateş açmışlardır. ÇOn· 

an aşma l e netıce en l · en bOyük parça Fruıısnnın hiı;se ine kll bu işto hem nefret ellikleri bir d~· 
uüşlO. mnnı tokatlamak, hem de mukabele gor· 

l'llısa, ln&Utereden biç ayrılmamak uı· 
~tinde bulundugunu bir kare daha 

dir edecektir. 
lnıllterenin SDven kanalı mesele· 

8iode de ltalya ile Habeşistan arasmda 
lefbe..at geçit için Romayı tatmin edecek 
ltınbaat vermif oldutuna hükmedileblllr. 

Londra, 11 [ A.A. J - Deyli Htmıld gnzctesinie yazdığına göre, Hoııııııiu 
ltalya. He lnıil .:re arasındu devam eden rnli2Jakerel r neticesi olarak blı· mmıhe· 
dename hazırlanmış, yalnız resmen imza edilmesi kalmıştır. 

Musaollni lnglltere ile anlaşmanın 
ktııdl memleketine lüzumunu herkesten 
"'91 takdir edecek vaz.iyette bu:unduğu 
";IQ, Romadakl son mllzakerelerde her 
~i taratuı da hüsnDniyet gOstermlş ol· 
k "klan ve mtltekabU feraRat ve feda-
1.~lıklarla mnsalt bir hava içinde baş
-..qak.lan müzakereleri bir anlaşma l!e 
bltırmete muvaffak oldukları anlaşılıyor. 

Moskovadaki muhakeme 
Moskova, t ı [ A.A. ) - YUksek mahkeme heyeti siyasi nıncriwlerin muha· 

kemelerine devam etmektedir. BugUn muhakemede Baş ~tOddei umumi iddia· 
nameslnl okumuş ve suçlulardtın lki kişlnln 2) şer seneye mııhkum edilmesini \'e 
19 kişinin de idamını telebetmektedir. iddianamenin okunması tam 5,!l sual sl\r· 
moştür. 

lnailterede de büyük bir ekseriyetin, 
8-tvekiUo takip eltili politikaya müzahir 
01dutu.na ınpbe yoktur. 

DiPLOMAT 

lnglliz - ltayan ticareti 

Filistin de 
çete baskınları 
Hapisane firarilerinden mürekkep 
bir çete . bir köyü bastı 

KudUs, 1 t (A. A,) - Son gllnler
de Flllstlnde kanlı hadiseler artmış, \·e 
dün Filistlo EUulz yollarım muhtelif yer
lerinde 13 kadar bomba bulunmuş ve 

ı . bu bombalardan 8 zlnln henllz patlama-
londra, 11 - ltalya, ngıltere ara· ld ıı. x. nlm-ştür Fillstin haplsa-1ı ..... _ • I . . . mış o u6 u gur u · 

ı,- tedlyat mnvazeoesm te.mın • ıçın nesinden firar eden beş kişi Kudlls civa· 
e Teırinevvel 926 dıt Lôndra da ımza rında blr çete teşkil ederek köylerde 
t cllltn anlatma bu hafta zarfında Lond· soygunculuğa başlamışlardır. Basmış ol· 
:- iki hQkOmet murahhasları arasın· duklan köylerden birisinde köy halklle 

tekru gözden geçirilmiş ve yeni bir çete arasında bir müsademe vuku bul· 
~d~ imzalaomışbr. Bu muahede mui ve müsademe esnasında çeteden 
.;._~ yeni blr uu tııerinde lttit•k· 9 kiti ve kOylnlerden de 16 klıl OlmDt· ,,.. •""*'•""1· . tijr. 

Bir haftada kaçakçılık 
Ankara, 11 cA. A.) - Ge~en bir 

hafta içerisinde Gllmrük mulıafııza ida· 
resi dördU öln olmak nzre, 18 karakçı, 
248 ktıo G5ınr0k ~açağı, 1 kilo, 10 
gr11m uyuşturucu madde, 33131 adet 
çııkmaktaşı, 2 tUfenk, 4 mermi, 3 ka· 
~:akçı hayvtını ele geçirmiştir. 

Meclis müzakereleri 
Ankara, 11 (A. A.) - Bllyük Mil· 

let Meclisi bugün Mustafa ı\bdultıallk 
Rendanın riyaseti altında toplırnmış ve 
demiryollıırı vnsıtaslle eşya nakliyatına 
ait kanuna mUzeyyel kanun Ulyıhasını 
mllıakcre etmiştir. Lilyihanın bir kem 
de ınDteferrika encümeninde müzakere· 
slne karar verilerek celse tatil edilmiş· 
tir. Kamutay Pazartesi illnU tekrar 
toplanacak ur. 

Az ıunıan içinde nehrin kcnarındıt memek gibi iki tar.:11ı bir ıcvk vardır. 
doklur, bunkalar, oteller, kulUpler, mağ:ı· (Alt tarafı 5 incide) 

Köylü kadınlara ! I 

imam nikahıle evlenınek meselesi 

İ~inhde okuyup yazma bilenler, 
bu satırları okusunlar! \ ·e bilıniyen • 
lere anlatsınlar.. l{öy hocnları hu 
satırları kabil olduğu kadar köy ka
dınJaruun kulağına ufa~tırsınlar .. 
\'e vataııd:ışl:ır dllhıiz döndüğii ka • 
dar, muhitinlıe Vf' bilhassa, kadnıl:ı -
rımıza şu hakikati anlatınız! ... 

• ı:ı * 
imam nikahı diye bir şey mev -

rut değildir. Gizllc.c devlet kanun -
larına f;iğniyerek, sözd~ nikflh kıyan 
imam, kadın ve erkeğin saffetinden 
l'itifade eden, aleUide bir mut~w:ts -
ıttan başka bir şey değildir 

Kızlarınızı on beş ya~ına var • 
madan evlendirmeyiniz, evlenme nıı
eak, bf.aledlyede veya muhtarca ka • 
nuni merasim yapıldıktan sonra b • 
mam olur. 

Erkekle b-~ı;;ka. turliı birleşen ka
dmlar ihtiyarlayınca· veya erkekle -
rlnin gönlü ge~Jnce kapı dışan edil • 
dlkJcd zaman onları kanun koru -
ınaz. 

Nafaka ala.m:.üar, zarar ve ıl -
yan da\":l!ll açamaZl:ır. Koca dedik • 
lerl adam ölürse nıJrasa konamazlar. 

K:ıp:ıtmahk ~ok ayıp ve kötü şeydir. 
Buna Allah ta razı değildir, hükO -
met te! Halbuki imam nlkihı deni • 
len şey, kadının kapatma olmasın • 
dan başka blr ' -şey deifldlr. 

Kadınlar eğer .ha.kJarını kendi -
leri korumazlarsa, sonra ne kadıır 
sızlansalar para etmez. Evleneceği • 
niz zaman, belediyede niknhınm kıy
dırmaya, crke(lniıi ikna edemezse • 
nlz, evlenmeylnlz, erkeğin si%1n hak
kınızda iyi niyeti Y<>k demektir! 

.~ -·· - ......... . .._.. ...... .l.. .. .., .. 



=============-=============- DOGU 13 MART 1938 ~ 
Matbuat Almanağında Bir Yazı SİNEMA 

Kaybolduğu söylenen 
vesika Erzurumdadır 

Servet Ve Şöhret Peşinde Koşanların 
Holivud' a Akınları Durdu 

" Takvimi Vekayi,,in birinci sayısına 
" ekli ilave Ustat Turhan Tan'ın zannet-

Bütün stüdyoların ihtiyacına 1500 f igüron kafi 
geliyor. Bunların da çoğu ancak haf tada bir gün çalış

tiği gibi kaybolmuş değildir makta ve yarı tok, yarı aç yaşamaktadırlar 

BU iLAVENİN BiR SURETiNİ 
AYNEN DERCEDIVORUZ 

Figüranlar 
Holivud lıakkınrla her giin~ her 

memlekette yazılar yazılır, kitaplar ncş 

İstanbul Basın kurumunun 1938 yılı bu kıl1.\kal bervı:çhi muharrer bir emri redllir. Holivudun yıldızları, manyulıırı, 
villaları, yUzme ha\'u:tlflrı, yıldızların 

almanağında Turhan Tan'ın "Matbuat tabliye mebni olma;ktan naşi her ne ka -
ruem1nde Kayıplar,, başlıklı blr yazısı dar halk bir nevi mazur tutulabilir ise de baflalıkları koskoca bir edcbiyııt me\'
vardı. bu keyfiyet hem bu makule o.ncehll killi- zuu olmuştur. Y.\lmz beyaz perdenin 

Burada bir münasebetle Takvımi Ve- kale mutas:ıddl olanları ~ayeste! muah:ıze emektarları olan figüranlar hakkında 
kayiln birinci sayısına ekli blr ilavenin ·e ve itham edeeek ve hem asılsız ve esassız çok az şeyler yaıılmı 5tır · Onların yih
kaybolınu.~ olduğu yazılı ictl. Bu ilave: yere kıiffei tebaai Devleti Allyenln huzuru lerlni bilenler ve Lanıyanhır bile pek 

ı - Türkçe çıkan bir gazetenin par- kalbin! ve saffeti hatırını giderecek şey ol- azdır. Bu da gazetecilerin, fotografcıla-
çası olmak, maklıı anunci ibad ıbilddı işbu vehmli nn sadece meşhur yılllızlıırın llt'kasın· 

2 - On dokuzuncu asırda gazetenin vesvese ve suizan dağdagasınd:ın kurtarıp dttn koşmnhırıncJan ileri geliyor. 
ne surtle telAıkki olunduğunu bildiren ye- bu yUzden dahi asayiş\ umumilerının hu- Seans başına yedl on beş dolar 
gA;ne vesika bulunmak, ::.ulli bergüzldei Selatini Ali Osman ve şe- ara~ında para nlan bu karanlık figllran-

3 - Tanzimat müessisi Reş~t Paşanın! hinşahı devran şeV'ketlO. kerametlO. Sultan hıra kimse uldırış elmez, bu ihmal o 
kaleminden çıkmış olmak gibi üç mümih Mahmudillhasnl ve merahirn nişan efen- dereceyi bulmuştur \..i, hazı stl\rlyoların 
vasfı taşıyordu. Bunun ·kaybolması mat- dlmlz hazretlerinin şefkat alelhulk ve dıvarlarında şuyle levhııla~ görtılnıektA
buat tarihimiz için olduğu ka.dar lllm il.le- matlubu samlmll şahane ve maksudu aslii dir : 
mlmiz tçin de ciddi zayiattan sny1la'Jil~r- melikdaraneleri olarak halk maltıyani « Ekstraların - ringl.lranlnrın - yıldız-
d1. seyyle:;inde bulunmamak manasına bir larlu. konuş:ıuım,ıJarı reca olunur.» 

Çok şükür ki bu vesika üstat tarih- sureti haseneye koırnlmak ıazun gelmişti Halbuki figiirnnlıırın h11susi hayatln-
elntn zannettiği gibi kaybolmuş değildir. bu husus !3abı:ll1de meclisi meşveret ak- rı, üınith.>ri ve muhakeme tarzları, bir 
O veslka Erzurumda Necatı Çele-biye altı tile vüzera ve ştlraya memur Ul(·nıa \iC çok yerlerd·~ y:ldızlarınkindcn dııha en
İl1tn Ocağı kütüphaneslnde'ki Takvimi ve- rical meyanında müzakere olunar!lk fil- tresım ve tipiktir. Sinema ahlakıyatı ha
kayi kolleksiyonu içinde durmaktadır. , hakika Devleti Allyede vuku bulan mesa- kınımdan figOranlurın hayatını tetkik 
TarU1c bir hlzmette bulunmak en~i~~ilel lihi :ıahll!ye ve hariciye vekayil birikti - etmedikçe, Holivudun hakiki çehresini 
bu ilavenin bir suretini aynen dere - rilmr:yUp esbabı hakikiye ve icabatı za- anlamak ve tanımak mümkün .değ-ildir. 
yoruz: rurlyeslnl beyan suretlle filhal ne.şriberle Kustingbllro isminde, figüran devşi-

l\Iukadd1mei Takvimi Tarihi Vt."kayi halka tefhim olundukta umuru vakıaya ren müessesede, isimleri yazılı olun fi-
Çünki ta.rih denilen fenni celil karlgahı herkes h:ıklkntı. llzere kesbi ıttıla edUp günınların adedi HiOO kadardır. Bnııla

tııemde vuku bulan a.lıvaıı vaktti zam - evvelki -gibi bazıları velınıince birer m::ma rın ttrtısında yUz elliden fazhıda çocuk 
nUe zaptll beyan etmekten ibaret ve vererek vakHn hilafı h:ıvad!s şüyuile dl\-1- vardır. 
seleften halefe hisse alacak bir ynd1g1l.r tUklerl ıztırapt:ın kurtuı.ıcaklıın be-Oihl Bunlartt angajaman sıralarını her 
bırakmaktan klnayeltir ve bunun faidesı olduğundan bo.şka fUnunu bed.1.:ı ve snnn- gnn bllyllk heyecanla ve sııbırsızlıkta 
lta.t1 çok olup hatta bazı ulemn tarih dev- yii hasene ve es'arı erzak ve emtia ve emri bekleyen binlerce kişiyi katmak ta 
letın hıfzı kanununu mucip _ve ~lllet~~ ticarete dair mevatl dahi neş.rü beyan kabildir. 

Yem· Amerikan yıldızlarından OA J'L PATRİK 

Bir lrnduı iı;ln bunlann tedariki ise Alman sinema mOııekkitleri Pola N&ğ' 
yllz elli dolardan aşnğı değildir. ri'nin bu son senelerin en kudretli 11• 

raptı ahvalini ,mustevcip ~ldugu ıçi~ vu- olduğu vaktile cl\mle ibat ve şükranı Sonra 1930 dan beri Holivuda hic-
eup ıderecesine yakln oldugunu tasrıh et- bilfı.d haklarında vücuhla faideli ve mUlkil 
mişlerdlr. Me.şa.hiri müel_li~inden Lfı.mbe milletçe hayırlı bir keyfiyet ve alelhu _ ret etmiş bir çok küçük aktörlerler de 
şerhıni Safdinin zlltrettiğı üzere devleti sus Padişah İslıimpenah ve şe h.riyarı me- vardır. Bunlardan açığa çıkarılmış olan· 
Abbasiyede hicretin dört yüz yirmi ik.i rahimi etvar efendimiz hazretlerinin bil- ıar, sefaletln tazyiki altında en bayakı 
senesinde halife olan Kaim Abbas zema- feylzilezeli mütehalllk oldukları şimei ad- işlere atılmışlardır. Holıvudun daha ip
nında. Hayber yahudilerl nesllnd~~l ~::~~ rn dadı şahane ve seciyei belıiyyei rahmU lldni devirlt::rinde sinema payt11htında 
ıan gaya cedleri neslen bade ne- _ şefkati padişahanelerl iktizasınca ~m _ bugünkü kuvvetli organizasyon teessü: 
Hayber akabinde haraçtan muaf oldukla lenin hüsnü hal ve küşayişi haline daır ni- etmemiş olduğu zamanlarda Holivudda 
nn ıınüş'lr Hazreti Aliy~lınnrtazaıun y:ı= yeti hayrlyei şahanelerini isbat eden me- hemen her giın bir iş bulmak için ha
zıla.nnı andırır bir hat ile ze~llnde as 1 a.siri pesendidei ilfı.nü işaından ibaret yal pe~tnde koşan yüzlerce genç kız 
haptan sad bin Muaf ve Muavıye Hazera- olup ancak bu misillu ahval ve havadisi ve cteiikanlı gehrdi. Sinema yıldızı ol
tının şehadetler yazılmı.ş senet suretinde vakıayı beher giln tesellüm ile tahrir edip mttk istc:yen bu zavallıların çoğ"u da fuh
bir kAğıt ibrazlle divanı hlld!ette n:ıuaf~- a.mmeye neşretmekte vücuhla güçlük ol- şun penvesine düşerek sefil ve perişan 
yetlerinl iddia eylediklerinde halifeı mil- makla bunun kolay tarafı Darüssaltana- olmuşlardır. Bazıları da ı:ıylarca neticesiz 
şarünlleyh evvel emirde kabul suretini gös tı seniyede mevcut olan tabhaneden bekledikten sonra Holivudu terketme
tenniş iken ol asrın reisülküttabı maka -

1 

başka bu husus için bir diğer ba:ınıaha - ğe mecbur kalmışlardır. 
mında olan Ebulkasım bin Mlislime nam ne ittihaz olunarak zikrolunan vekayii Kaliforniyanın ılık iklimine kendileri
m~ şüphe -gellp abdı mezkQrda müverrih ruz merre orada elsinei mütenevvla Uz - ni kapuranlurdan bir çokları da başka 
olan Hatip Bağdactlye kilğdıı mezbur gös - re tabi\ temsil ile neşrolunmak muktazi I mesleklerde talılerioi aramuk mecburi
tertldikte müverrihi mumaileyh işbu se- ve münasip görülüp şöyle ki Sultanülmüs- yetinde kttlmışlardır. bir çok güzel ve 
ned sahih değildir zira Ha.yber kalesinin l!mln damı mülke ila yevmliddln efendi- genç Kızlar dönüş hezimetine katlanma
fethi hicretin yedinci senesinde vuku - mlz hnzretlerlnin şefkat ve inayet küsterü mak için orada evlenmişler, mağ"azu
bulm~ ve Muaviye Hazretlerinin ashap - himmetti raitperverlikleri kaffel ehli ltırda katiplik, daktiloluk, satıcılık gibi 
tan olması hicretin dokuzuncu yılında lsHun ve d.~eı tebaa ve reay~sı hakla - işler derhude etmışlerdir. 
va.k.1 ve Sa'd Hazretleri 1se hicretin beşin- rında bilvucuh mebzul ve llşikar ve ke- Nihuyet gazetelerin mahalli ticaret 
el salt darı bekaya fizim olmuş olmakla zalik dost muahit olan b!lcllmle düvele d 1 .dd tli . ' U e Uc de 

1 hbsnü saffeti şahaneleri derk.Ar olduğun- 0 ~ arının ş_ı e . neşrıya v m a -
işbu tarihlerin birbirine mutabık olma - dan havadisi vakıanın neşri faidesi cUm- lesı gençlerı Holıvudda serg?zeşt arn-
dığı ft.cli1cA~ 1ken senedi mezbur itibara şa- leye ait olmak üzere lisanı ahar ile tercti- muk sevdtısından vaz geçirınış ve tıkın 
yan değildir dedikte ol yahudller cevaba meleri dahi tabolunmak maslahatı için ıturm~ştur. ~ . 
kadir olamayıp kdğıdı mezburun mli2evir mUcerrebületvar lisanı ahara vakıf ve 1' ııtıakika bugunkll istatısttiklere gö
olduğunu mukir ve muterlf olmuşlardır. müntahap bir müstemenin istihdam 

0 
_ re, figüranların yuzde Uçü huttadıt üç 

i4bu rivayeti sahihe fen tarih lA.zımlı şey lunması erkanı Devleti Allye beyinlerinje gun çalışmaktadırlar. umumi vıumlt hııf
ol-duğuna kavi bir delildir binaenaleyh karar bulm~ ve atebel allyei cenabı el _ tada bir guuu geçmez. Haftada nç gnn 
uhudu sabıkada isla.m devletlerinde ve l t ı a seçilmiş ol nl"r hanbaniye ledelarz şehriyarı mahasin ker- Çd ışan ıgurnıı tır a en u .. -
S&1r düvelde bu ilmi şerife ihtimam olu - dar efendimiz hazretlerinin tabakatı nas cıır. Diğerleri her seans ıçin aldıkları 
nup müfessirin ve muhaddlsinden İbn! ve Unıum hala.yık haklarında olan muta- yedi dolarla bir htıfttı geçinmek mecbu-
Kesir ve imam Süyutt ve İbnJ Cevzl ve t ti d d l H 1. udd .. vedi doları .. laai hasenei c:ahanelerl iktizasınd.an veçhi r ye n e ır er. o ıv "' - u 
K"&.dı Beyza.v1 ve İbnl Haldun gibi kibı a.ıı Y t k k lm k sefel tı mezkur üzere Asitanei Allyede tabü geç nme yarı aç tt a , e n 
zevat ve hükemal dirayet sımat tarihler · di ı 1 k 1 şm"k dem k temsiline müsaade! allyeleri erzan bu _ en acı ız rap arı e arşı a .. e -
telit etmişlerdir alelhusus Devleti Aliye! yurulmuştur binaenal!zalik Serasker tır. Zira bu kadar az kazanmalarına 
Osmaniyede dahi ctlkkat ve itina olunup Paşa kapısı civarında canibi Devleti All- ı rağmen, her tıgüranın hiç olmazsa te
mu1caddimlert Şeluıamehan ve sonları yeden Takvimi Ve'kayihanei Amire tes - miz bir suvare elbisesi bir tuvtılel'i, ku
vekayi nüvts namile tarih tahririne müs- mlyesile bu husus için bir tabhane tedarik sursuz iç çumaşırlar~ olmalıdır. 

'f"' tekillen memur tayin olunarak yazılıp ve ve icat kılınmış ve Mekkel Milkerreme 
yazılmakta olup yirmi otuz sene mUru - ma~ullerlnden vekayll nüvis Şeyh zade 
runda müetemi oaln vekayl bastırılıp hal- Esseyyid Mehmet Esat Efendi nazır ve 
ka neşrolunmak müddeti medkiedenberi BabıA.liden mesallhi mülkiyeye dair vakı

mı olarak hariçten :ı.lm.an bazı havadisi 
mesmua ve usulü talimü taallümü tü -
n un sarfü sanayiü. emri ticareti müş -mutat olmuştu ki Naima ve Raşit ve Suphi 

at ve ~bı seraskertden ahvali asakire tem·ı nles"lihı· nafia ve bermuktezayı 
•e Azmi :ve Vasıf tarihler! bu müddeaya k'illi · hül""~ 1 ... 

Marlen Ditrih 

Marlen Dilıih'in Amerikadan kati 
surette ıılakusını keserek, memleketine 
döneceği teeyynd etmemiştir. Mamkfi 
Marlen Holivudun sıkıcı ve boğucu ha
vasından şikayetcldir. 

Şimdi de « Holivudun içynzn » adı 
altında hatıralarını neşretmeğe başlamış· 

br. Bu hatıralarda çok şayanı dikkat 
bazı ifşaatta bulunduğuda söylenmekte
dir. 

Marlen ytılcsel .. bir san' atkllr oldu
ğu kadar, kuvveli lıir lahlilcldir. Onun 
için eserindeki tııhlilleri çok değerll ol
duğu söyleniyor. 

.Marlen kendi villasında tertip ettiği 
bir suvarede çoktan beri kendisine faz
la alAka göstermiş olan maruf bir artis
tin skandal mahiyetinde talakki edile
bilecek bir aşk itirafı ile karşılaşmış, 
artistin aynı suvarede bulunan karıs! 
gOrültülU bir sahne ihdas etmiş ve batta 
suvara bu ynzden tahminden çok er
ken bitmiştir. Marlen'fn hayranları ara
sında Amerikanın Finans aıemlnin en 
maruf simaları da vardır. 

I-Iolivudu beğenmiyen 
artist 

Alman sinemasının sevimli yıldız

larından olan Zara Linder son çevirdiği 
«Vatan» ismindeki filmi He bUyük bir 
muvaffakiyet kazanmıştır. 

Zara Llnder'ln Hullvuda götürülme
si için bir çok teklifler aldığı, fakat bu 
tekliflerin hepsini reddettiği söyleni
yor. 

Zara diyormuş k.i : · 

- Ben Almanım. Alman sinemacı
lığının kudreti için çnlıyıyorum. Bana bu 
mevkii temin eden memleketimden ve 
onun sanat hayahndan ayrılamam. 

Pola Neğri tekrar sinen1aya 
döndü 

mütedair olan hu~at t yevmın rux.ı vaktü hal mlr'atı ka.ınatta yüz gösteren 
fahittlr la.kin vekayi lkevnlye vukuu za- olunarak ilmühaberi nazırı mumaileyh Alman slotyolarında Pola Neğri 
tna.nında neşrü ilAn olunmayıp ta esba- tarafından verilmek hizmetine memuriyet umuru vakıanın dercine sure.~ verilmiş ve 1 yeni bir film daha çevirmi~Ur. Rejisör 
bı hüildyesi mektum kaldığı surette in- asliyelerlne halel gelmemek şartlle amedi elhaletihaza haftada bir gün tab ve Braun'un idaresinde çevrilen bu filimde 
sanın tabiati Elmiri .adiiv lemma cehele kaleminden hA.la. kUçük evkaf hocası sa- neşrolunacak oımaxıa evrakı mezkürenln Polaneğri şayanı dikkat derecede genç
ltatdeeince hakikat ve aslını bilmediği şc- rirn Efendi ve bilmemurlye maiyeti se - bir seneliği mn.sarltı zarurlyesi iktizasın- leşmiş görl\nmektedir. 
ye dahlü itiraz etmek ilzere rnecbul ol - ra!;keride lan hacegandan Val\de Ket - ca yl.iz yirmi kuruş olup şirasına tal!p o - Uzun seneler beyaz perdeden çekil
maltla. zuhur bulan mesalllıi dahiliye ve hudası zade Salt Bey tayin olunmuştur ıanıar yılda bir defa yüz yirmi kuru.ş ve- dikten sonra, sinemacılık hayatına ni
harictyel Devletl.Aliyeye ve tebdlld.tı mena-ı ve tabolunacak evrak iki kısma münka - rlp ismin! tabhane defterine kaydettirerek hayet verdiği zannedilen Pota Neğrl, 
m.b.a. ve &air halü akde erkanı devletin sım olup bir kısmında umuru aah!Uyei .müddeti httamınade1' anın için basılan son iki sene içinde ismini yeniden bü 
Mfıl ve hıtırına. gelmemiş muamma resmiyet <1evleti aUyeye mUtealllk olan va· evra.kı almak u~re ıteyftyet\ ~y'1 dnhi ın~· yük töhretler arıuıına k'atmata muvof· 
~I fl'el ıurıq turrn analar verırı~r 19- ınaı tAlHnd' v~ Dıll~r ~mıncta şayr1 r~- nt vernmı~ttr. . . fak oJrrıqftur. 

en yUksek artisti olduğnnu iddia edl' 
yorlar. 

SAGLIK: 

Gözlerinize dikkat · 
ediniz 

Gözler, gayet basit usullerle 
parlak olur ve yorgunluk alamet· 
lerlnclen kolayca kurtulur. Her sa· 
balı gözleri bir knç dakika soguli: 
su ile banyo ediniz. Yıkayınız. 

Bu tarzda harekel ederek olur· 
sanız göz çukurlarının ve göz ka· 
paklannın ( adale ) leri, etleri kuv· 
vetlenir. Gözdeki sinir ağları hare· 
kete gelir. Sinirler ve deri kuvvetli 
oldukça g-oznn hareketi kolay olur· 

Gözleriniz yorgun olduğu ıaman 
ve hasuslle derin dllşllnceli zaman· 
larınızda gözlerlnlzl mümkün olduğu 
kadar sık sık kapdytnıı ! Yapacağı· 
nız şu basit Uacar gl)zleri rahatlan· 
dırmak için çok faydalıdır. 

1 - Bir çay kaşığı ( BillOri ~ 
Kr!stal) ( asidborik) bir bardak kay· 
nar su için~e eritilerek soğuyunca 
gözleri banyo etmek. 

2 - Arasıra mnsavl miktarda 
taze] snt ile iyi su karıştırıla· 
rak gözler banyo yapılacak. 

3 -•Hafif soğuk çay ile gözler 
banyo edilmeli 1 

Hiç unutmamalıyız ki (güı yor· 
gunluğu!) görüşU (rnyet) l eksiltfr. 
Bazan da gözlerde ağrı va sızı 4asıl 
eder. 

Yukarıda taıit olunduğu gibi 
gözlere ilaç yapılırsa yorgunluk ge' 
çer. 

Elektrik ve lamba ışığında uzuıı 
müddet çalışmağa mecbur olanlar, 
mutlaka yeşil veyahut mor renginde 
bir abajur kullanarak sıhbt bir iDlg-e 
yapmalıdır. 

Cenabı Allahın dOnyada bere· 
ketlt olarak yarattığı (yeşil ve ma ~i 
renk) ler gözlere çok mUlS\ylm gelir. 

Yatakta kitap okumak adetlnf:ı 
ise, ı~ığın arka taraftan gelmesine 
dikkat ediniz. LOKMAN HEKiM 
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r · Ô) R 1 Harp Hadiseler karşısında 
L .. S •. IES\. ~ • ' > • 1 çıkacak mı? _ IF' ~ ( Osıtarafı .~ a11ciıde) 

( Osttarafı t incide ) .Japonların beyazlara karşı alıp :. A' ıı· ·• t• d d Bu Ultimntom ile Almanya, SÖZlinli . yürnye~ d~şmanlığına karşı ise, bey~ı· •, . e iZ m e ne en Avusturyaya geç!rlrse, Avusturyanın Is - larda hıç bır hareket görUnmemektedır. 
tıkl!Ulnden bahsetmek artık, s:ıfdUllk o- lmtiyaz mıntakasından mnhrum kalan 'b• - · . • • ı ? lur. Kaldı ki, ajans haberleri isi daha bU- Almanlar ise, Japonlara olsun, Çinlilere . oy e ge rı eyo ruz . yiik gös teriyorlar. Hudutlard~ tah.cşidat olsun, beyazlara karşı kin ve husumet 

l 
başlamış. a;;ılamttktıı devam etlip durmaktadırlar. 

Hitler galiba, Bavyeradan hareket e-"Bunun sebeplerini bir sütunun derek, Avusturyaya girecek yani, ilk defa ırnıasa bey~zlar. uzak Şarkta Sa~ı 
1 Avusturyalı olarak doğduğu için belki de' n ku karşı muttehıt bir cephe teşkıl 

irinde . hülasa etmek mümkün j Almanyaya hicret ettiği yoldan, Avus _ I edecekleri yerde, bilakis birbirlerinin 
'. .: .. %' •. . : • • • ı turyaya dönecekt~r. 1 kuyularını kazmaktudırlar. tS27 den 193i 

b UtUn .ŞP.Qr. yazıcıları yazılarının he- Ü , ·· r • \ t, , , Çemberlayn Ingiliz parlamentosunda ye kadar Avrupa Çlndekl l>l\tün cephe· 
,,g - b çuz .. cıspoı unı uz j bu mevzu hakkında kendisine sorulan 1 sini kaybetmiştir ıı.:-·-" ,..en, llemen yarısını u mevzun .> ı · 
ı~t ~rler,Atlet\zmde gerlllyor muyuz; hinicilik, gÜl'üS, eSkl'İlll lshuale kaçamaklı oev~plar verdi. Fransız ! Pek illa iddia edileblllrki , Japonların 
"il Un u · · · · tel d , , • arlciye nazırı Bay Ivon Delbos Alman-
~~ ~ tun yawar,a muh~lif gazc • er e I nrk, 'fllrkOm dediği gnnde.n hu· yanın Avusturyayı istilası halinJe Fran _ bütün muvaffdkıyeti Avrupal ıların bu sa-
G~r caır <le1ı.:iQdulara per zaman .es a - gl\ne kudar muttasıl uğ"raştığı U~· spor- 1 sanın harbcdooeğini resmen blldirdl ama • hadaki ihmallerinden \'e işleri ynz üstü 

ecıerız t ul . d k . 1 d"ğ" . kıl 1 • 1 
.a... lıu b~im ~~aslı blr' derdimizdir. Ben dı nrn ,
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ımızbu. 1~~ç ~ynu· I Fransız kabinesi de bu sözlerden sonra 

1 

bırııkmalarından Heri gelmektedir. 
~ ln u • ı' ı spor nrırnız o an ı "por· düştll. Acaba, Almnnyanın muhtemel ıs - j . . ı · ·t Çi A 
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iLAN TARJFEsl 

8 ncl sayıfada santimi 25 
7 • • • 50 • 
6 • • • 75 • 
5 • • • 100 • 
4 • .. • 150 • 
3 • • • 200 • 
2 • .. • 250 • 
ı • . • 400 • 
ilan verecek kimseler DOGU Oaze. 

tesl fdare MlldOrlntnne moracaat etme
tldirler. Devamlı lllnlar lçln buausf 
tarife tatbik edJlir. 

Kırmızılı il4nlarda tarife tıir mblf 
razlasile alınır. 

Adres defiştlrmek 25 kuruşluk uc· 
rete tabidir. 

DOGU Abone tarifesi 
Sene ligi 
Altı aylığı 
uç aylığı 
Blr aylığı 

12 
? 

4 
l ,f)O 

• 
• 
• , ~:~uu t~kra.ı. ele nln:ıakla. yaklaş - dan diğer ikisi ıııulOın olduğu gihi gl\ . 1 tila.sı ve emri vakii anlaşıldı da, harbet - . steı . aponya, ı~ er ~ • ~yasının 

. olan .atletizm hareketleı inin ~ça - re~ ve binlcillktlr k 1 temi e F b b" tik .. il ll ' mukadderatına hilkim olsıınlaı, artık 
ları ba l lil 1 .. t " . me s .r n ransa u uy soz 11 ' \ ı ş k k' · ECNEBi MEMLEKETLER jrtll..ı #~ ~a ş anması zumuna .. are Acuntt ilk defo bu ıı~· spor geri almak için mi bir kabine tcbeddiilU ' .ı. vnıpalı arın uzak ar ht · ı ımtlyaz '-""" 

ı..Leıc lstıY.onım. Sporun esas nuvesinl ı .. ı · · l t la il ":tltll ··• Tnrkler tarafından yavılmıştır Fakat yapınağn mecbur oldu? r<>ıım erme ömrlln l amam mış nazar e 
tıı. eden atletizm, memleketlmlzde b M 1 . 1 ı.ı· 1 •1.k· :ıı • • Ok 1 t 1 1 b k .

1
• k 

1 
d k' h.k Seneliği 24 Ura tı~~en gUn~ gerlledlği ve kıymetten dliş- u~un >ız yanız ın cı ı ve gtıreş spo~ . uyucu a~nuz ha ır ara, Fransanın I a · ılahı ır. ÇUn [l on arın ora a ı ı . .. Altı aylı4 ı 

1
_, 

.,~ llıünak a· ka'bul etmez bir hakikat- larıle uğraşmaktayız. Onlarıla enternnsı- harıct siyasetı parlfı.mentoda mevzuu! met ve mevcudiyetleri artık kalmamıştır. ••••••••••••···-· 
~;.Jcoıayca ~İlşabiımeleri ve nihayet son yoncl bir mevki sahibiyiz. Halbuki esk· bahsolurken, eski başvekil Flanden kUr - Çin muntazam bir hükOmet olmak eıııe· Teminatlı Daktı·lo, Dı.ki§: 
~~n ,,,., 1 da k dıkl rlm adaşlarından çok geri kalmış kt'-'· sUye gelmiş, ve sağ tarafın alkışları ara - 1. d 

1
. "Y t .,..mp yonasın azan arı mu- ,, ın C( ır. h 

• ~'IU"et b h kik u k bi klld metini kaybetme voluna girmiştir. t'ç sında, bir kaç sene evvelki sözlerının tam Ve er nevi makineler 
. ~a·"k '""'~".a "·~a Blen açiı 1 dr şed c dört sene evvel Baİkanlarda ve Ruslara aksını söyliycrek,\ Cemiyeti Akvama karşı Çok geçmlyecek, binlerce Frımsız , 

tı...:.:.· o,,~·--~~"""· z yer m z e urur - t T t l A .k lı ~I b .. tamiratı urpıJır 
·:<"!'tı .ıerllerken <Onlar Ueledller. Bugün karşı hakikatan pek iyi dereceler alım perverde ettlgi muha~betten dem vur - ngı ız , ta yan, merı a , • ınan Utun J 

~ alA:İnızda ki~s farkı vardır. eskrlm<·ileriml~ bu muvaPl'ukiyetlerinin :namış , ve sosyallstıerın bllhassa .Bh.ımun işlerinin ve vaziyetlerinin yıkılıp gıtti~i· Rı·za 1.Talan -'aılar 
· ..,. " · • ı . . . d . . l ccnkıtlerlne rağmen Frnnsanın Ingilterc . y 4 U~ 

~ou . neden? Türk gençliğln'n atlet ik ınl\kftıatını rn:1tı olımpiya ına ışlırtll{ u . . t 
1 

' 
1 11 1 

nl göreceklerdir. Mılyonlarca sermayeye 
U·-· • · • , • .. M : l~ beraber I a ya ve A manya e an aş · 
.!)'eti m1 noıtsan? almışlardır. l•akat ollmpıyat donuşl\nclen 1.. 11 1 U il ·u· vazıyet edilecektir Beyazların uzak Silah Fabrikası kar~ısıuda · . . . . mnsı uzumunu er s rm ş.., . • .-

, ~ 8'ııce-böyle bir şey m~vzuu ·bahsola- berı ık_ı, 51e.ıı~ye ~aı_da~tıgı h<~lde en Bugün Fransız kbinesini kurmak va- Doğuya vedıı edecekleri gUn pek yak· Bay KAYA hanesinde 
,. İt'- Mel1h . iki günlük çalışmadan urak bıı e::skrım haıeke~ıne şahıt ola.mı· zifesı tekrar Bluma tevdi edilmiş bulu -1 nşmış bulunuyor. --••••••••••••• .. 
ııııu: oUnapJ.Ya~ görmliş ve. bin tlirlü re- yornz. Bu. neden arııba ;' B~ sporn kıın· ııuyor. Blum çok muhtemeldir ki, muvaf -
' h~ıtrlanmış Yunan, Yugoslav, Ro - se ehenımıyet v< rm yor ıru !' Ç~l şan esk· ! :ti; olmamış olsun. Sosyalist olması dola- Ü l O • il E 
~ atıetıerine son Balkan oyunlarında rimel mi. yo~? Yoksa _onları yetiş~irecek yısile belki harbe taraftar değildi•, fakat ev et emtryo afi fZUfUffi 

. ~~Wtartmadı mı? Veysi Fransada, Sedat eskrlmcı mı kalmadı !' Bunun glbı daha ~ine sosyalist olması dolayıslle de faşist ı } M .. d •• J •• "' •• d 
~·~·~<!&. Karakaş Amerikadn, Fethi akla bir kil\' süal geliyor. HıHQn bunla- Almanya ile ae ;ınl~masına imkAn yoktu. Ş etme Ü Ur ugun en: 
~Jl. ,. stvrlll!l~ller mi? Demek ki ra ilaveten bu milli sporun içinden ye- Fransadaki yeni kabine reisi, Avru - . . - . , . . 
~le ·bu·· de.,..ımı~ Acaba Mletizm teş tı"' ·ış · kA zl kl .... bl k' d -1 1 tikametln ne ola Bedeli ınuhammenı ( 31250) lira olan ( 2500) metre mık ap kerestelik ~ :"'it•·-- &" »i· · - .,m ım ·ansı ı ara ragmen ze mev- pnnın ta ıp e eceg s - Ç -

~un baıtında bulunanlar liyakatsiz zı·· de ols n' b M rr k. t k 1r Al hareketinde serbest tomruğu 23 • 3 • 938 arşamba gQnu Sftat onbeşte Eerzurum Onuncu işletme bina-
y ı a ı; eş muva .ı ıye azan- ca~ını, manyanın ı 

1 
. 

1 
. 

ı.a..: l'r mi? Bence buna da hayır. Mem- chrmış bulunan başı dn bir kaç zaman· kalıp kalmıyacağını bize göstermeğe belkilsı.nda iş etme komısyonu _tarafından ka~a ı :ıa~f lSllıle satınahnacaktır. Bu ite 
~te atletizm l.şlerı bu hususta en sa - <lcrn beri çekilmiş bulmakta ız vesile verecektir. Geceler ıgebe diyen zat, gırmek lsteyen!erin, kanunı vesaik ve muteahhılllk. veslkalan ve % 7,5 niibtlln-
;:"'U1ttıe ·söz. söyllyeblleceıc kimselerin e- _ Y • d 1 idi de gecelerin mı 1 de pey akçalarıle b.rlfkte komisyona mDracaatlan ilan olurıur. 
"b.t- . 'fuı k spor kurumunun bu i - bu asır a yaşama ı • · 1 ş ( 'f![a) b · l A -~ır. Federasyon relsl Vildan Aşir • şe oııem k t a dakikaların mı ınsana artnameler lao kuruş muka Uınde laydarpaşa, nkara; ve &ıunam lt-
~ekini Avrupada tabSU etmiş değerli vereceği .. v~ bu en ~ski Türk sporunun ~~k~~· ;:;ur~t~~ğunu görmeli idi. letme veznelerUe, Sanhamış, Kars istasyonlarından ve Trabzon transit c111ratm-
.. ır llJ>or :- .nocasıc;\ır. Memleketlmi1..cle ilk lekr.ır dırıltılerek lliyık olduğu mevkiine CİHAD BABAN dan alınabilir. ( No. 144 ) 4 - 2 ._r, ol1l.l'ak altı metreden fazla atlamak çıkarılmasına yardım edeceğine şnphe 
~ini kazanşn Vildan müsbet ve teşki - yoktur. Zaten son . za~ıınlardtt Türk 
.~ 'b\ı- gençtir. Atletizm tekniğini çok ~por kurumunu? eskı Turk sporlarına 
. ~Cla!l ~anıyan VUdanın bu mevzu ü - ve bu arada ~irıt oyununun ve ok spo· 
. .tabi 1aııımış bir de güzel kitabı vardır. runun da memleket 1çinde yapılması ve 

:.. :ı:Sbır federasyon relslnln atıetlerı yayılması hususunda ehemmiyetle meş-
'l!Ue .~a icbar etı;ıeık üzere eli~de hiç bir gul olduğunu görmekteyiz. Bu iş önem
\'ah Yl',ıq.e o~adı~nı ve ancak onlara le ele alınırsa cevherli Türk gençlerinin 
tl'_l.~~- ı.einlni hazırlayıp teşvik etmek - bu spora da tarihi ve ir~i kıymetlerini 

._ t~-.a& bir ~Y yapa.mıyacatını da ~a- gösterecekleri muhakkaktır. 
· ~ Çıkapm&mak lazımdır. Bu çapraşık o zuınnn bu en eski Tllrk sporu 

.TAVLA 
Müsabakamız 

rest tarafı 1 incide) 

Erzurum 
Ma.ball~ 

Hacı Cuma . , 

> >. 

Vakıflar Müdürlü~ünden: 
' 

l\levkll 

KevelcUer 

Cinsi 

Dllkkhı 

> 

> 

Vakii te 

akar No. 

ur· 
ka· 
uv· 
re· 
etU 

~ Y'ı kavnyabilmek için memleketimi - nun yüzümllzll ağartan muvaffakiyetlere 
~~lietızm durumunu Şöyle bir göZden ulaştığını ve üçOz kardeş yukınlığıle 
"' ın. Atletlerimiz muayyen sebepler l>atlı olduğu Jı!Üres ve binicilik s orla· 

1 ~ Y'ısile çalışmaz ve hiç bir .ıaaman haki- . ~ - P . 
kııdretı 1 i ö t k bi . f t t _ rmdaki derece~ e yaklaştığını goreceğız. 

:'.\Iüsabakamız şu şekilde cereyan 
edeC'egtir : Evveltl ml\sabakaya gire.cek 
olanlar arasında kura çekilec;ek karşı· 
lıklı o\'nncular seçilecekler ve bunlar 
l\ç p~rti oynayacaklardır. Üç partide 
ikisini kuzananlur galip sayılacak ve 
yenilenler müsabaka harici kalacaklar· 
dır. 

> > 
> 

ff/U 
t7(H 
48/ lG 
49/ 18 
50/ 20 
61/ 22 
52/ 24 
53/ 26 
M/ 28 

ur. 
8Jl 

an· 
ııı 

ı•· 
n· 

y· 
et 

(fa 

la· 

er 

er n g s erece r orm tt a ô 1 .. . di k" 1 k 
Qünku ı.. ... i 1 k 1 1 b 1 y e umıt e yoruz ı 1U pek ya ında 

~ ç n apa ı sa on u a -
1
. . 

aııtrenmand&n sonra sıcalt duş 1940 Tokyo o ımpıyatlannda olacııktır. 
~~. Hele bazan soğuk ta bulamaz. .. SELiM TEZCAN 
~~ çıi.1ışacak arkadaş veya antrenör 
~az, muayyen blr müsabi.ka tarihl 
~ Olmadığı için çalıtmayı lüzumsuz gö
~lnden veya mektebinden çalışacak 

bulamu. 
~ lCı., SObtC kotuları ya yapılmaz veya

ta çok sönük ".kaldığı için aldıran 61-

Almanya 
Avusturyayı ilhakını 
edecek? 

ra.ıcıpter arasındatklas farkı ıolan at- (Üst tarafı ı incide) 
ı...._ ~ktnı J'Ok ıecemem üstelik kepaze o- \hunu olmlilnrııuht ~nzl 
~-lllll\ korkustle çalışmaz ki bu bir ekse- . Partisi IJayı·akJuı·ı 

{ te4tıl eder. İşte bütün ~unlar bir \'iybna 12 ( A . .:\. ) - .\vusturya-
ln hevesini 'kırinak ve ona sahadan claki Alman talebesi bugnnn bayram ad· 
ll.Jtırmak tçln kA.fl sebeplerdir. detml~lerdir. Bntün clllkllnlar ve hatta 

11 i<tarecuere jelince: eunıar üç kısım- resmi daireler gama~ haçlı ~ayraklarla 
l:,}CuttıpçUler. ajanlar. ve federasyon 1 donatılmıştır. BugOnun şerefıne bUtUn 
~wııtı. ! O~ivcrsite ve tliğer mekteple r tatil edil -

oa.__lCu1upçuıer atletlere yüz vermezler. mıştlr · · 
~ü atletizm varidat temin etmlyen lluchılln J,ctıllrol 
L&ııote&ur. Ajana ge}ince; bunun doğru Viyana 12 ( A. A . ) - A\•us luryn· 
.~ı· salA.hiyeti olmadığından esasen 1 Macaristnn hudut:arında bugllnden ili

• lta.blllnden aldığı vazifeyi ister. baren kontrol başlamıştır. 

~.sallar .. . Federasyon ise mıntaka- ( IJevHnu ı inci sahiJede. dulın eııvel 
oı&un muhi.t;ere edecek vaziyette de- nldığımı:ı. telgraflar :J lincü salılfededir.) 

.·~n bir raı><>r veya çalışma --Berlin elçinıiz Aln1an 
"'1· alamaz. . 

~ ô da bam projelerinin havaya sU!h f abrika)al'Illda 
:-. L k iibi 'bQş 'btr lş olacağını düşünerek • 

"ten vaz ieçer ve işleri olunma bıra· Berlin, 11 (A.A.) - Türkiyeniıı Uer-
lin bUyük elçisi Berlin Valii Umuınisile 

\1e nihayet iftP. Tllrk ıatletizini ve teş- birlikte fabrikaları ve bazı ticaret mües-
budur. 1 seselerlni gezmiştir. 

~--------~-!i---------------~~~~~---~~~ 
~ kaç güne kadar 

Siberyada Yedi Yll 
"BOCU,, ·sütunlarında 

Zarlar fincanla atılacaktır. 
Yenenler arasında tekrar kura çekile

rek karşılıklı oyuncular seçilecek ve bu 
suretle mUsabakaya devam edilecektir. 

Oyuncular arasında Uç kişi kalınca
ya kadar mUsabakaya devam edilecek 
ve yenilenler bittabi mOs11bakayı kay
betmiş olacaklıırdır . 

Bu üç kişi ara~ındn du gelecek haf· 
ta Pazar gUnU bir final müsab!lkusı ya· 
pılncuk ve şanı piyon o gün unlaşılıııış 

olacııktır. 
Müsabakanın uyandırdığı umumi 

alakaya bakarak, çok heyecanlı olacağı · 
nı tahmin ediyoruz . Hir defa musaba· 
kamız, Erzuruınun en iyi tavlıı bilenle· 

• • 
rlni ve kendilerine güvenenlerini karşı · 

ln~tırınış ol:ıcnğı için, tıwla ilminin üs· 
t <1 tlımnı bir araya toplayacak demektir. 

Doıtru u herkes gibi biz de, hem 
hug l\nkU musabakanın gııliplerinin , hem 
de · final ınllsabakasında Erıuruınun 

tavla şampiyonu çıkacak olan üstad 
oyuncunun kim olacağına meruk edi 
yoruz. 

ihtiyar bir kadın ikiz 
çocuk doğurdu 

Fransız gazeteleri Marsllya civarında 
yetmiş yaşında bir köylil kadınının ikiz 
çccuk doğurduğunu ya21yorlar. İhtiyar 
kadın doktorlar tarafından muayene e • 
dilmiş, bedeni teşekkillünün pek sağlam 
olduğu görülmüştür. Doktorlar kadının 
tekrar doğurmak istidadında olduğunu 

dahi görmUşlerdlr. 

Bir erkek kostiiınüne 
dikişler 

Çukur Zeync" 
> 

Oez 
Ayas paşa 
Habip et. ulya 

> 
J > 

> > 

> > 

> 

> , 
> ~ 

Murat paşa 
Gez 
Vani er. 

, » 

, > 

Kavak 
Yegttn ağa 

> 
> > 
> > 

J 

> J 

Caferi ye 

> > 
> , 

, 
, 

, 
> , 
, 

• 

Arabklrler 
> > 

lstlhktm dahill Tarla 
Hacı Halll Hane 
Kumlu dere , 

> 
.. 
> , 

Hekim S. 
GtırcU. Karkı 

imam pınarı 
» , 
.,. > 

İstıhkAm dahlll 
Gölbaşı c. 

> > 

> 
J , 
> , 

Küçük hamam s 
Kemer &ltı 

> > , > 
> , 
21 , 
, it 

> , 
> , 

Hane 

> 

Samanlık 

samanlık 

Samanlık 

Dabağhane araaaı 

Arsa 
Tarla 
Hane 
Arsa 
Maarsa 
Tarla 
Arsa 

> 
> 

> 

> 
DtikkAn 

> 

, 

> 

, 

118/ 9'3 
399/ 95 
401/ 9'1 
400/ 6 
142/ 19 
158/ 4.S 
168/ .0 
180/ 47 
181/ 49 
162/ 51 
113/ 5S 
lM/ U 
185/ 8' 
166/ o 
1'13/ 21 
182/'21 
18'1/ 8 
188/ o 
189/ 2 
112/ 13 
81/U 
il,< 5 
ff/ '1 
&Ol t 
81/ 3 
991 3 

- 108/8 
ıel/11 
110/ 12 
111/13 
112/1'1 
113/11 
llf/ 21 
ıııın 

> > > > , ·284/ 11 
, , > > , 280/ 1 

Bakırcı Cennet pınarı Hamam 1t3/30 
Cedit Hacı Ahmet Ha.n 4CM/23 

Hacı Cuma Dere S. Hadı ata hanı 3trf / 17 
Ali paşa OUmUş Masad Arsa 3+t/" 

Habip ef. SilnA Da.bağhane. S. Hane 38'1/ 26 
Peştell bir terzinin iddiasına göre, bir > > > > Ha.ne 388/20 

erkek kostUmilnde takriben 143.900 dikiş 1 Yukarıdaki vakıf yerlerin mülkiyeti satılmak U.zere artırmaya çıtanlnut • 
varmış ve bunun 36.000 kadarı el ile ya.- tır. 16/ Mart/ 938 tarihine müsa.dlf Çartanba 'lilnü saat on beşte Va.kıllar idareatıı-

~~---------~-----------------~ ~lmak~ ~~ ~lh&l~etiy~ıl~~h~~l~etinmUncadey~m~~. (N~l~) 



~· 

, . ' 

.. . .. . 

6 

---

·T. İ~ BANKASI 

1938 
·Küçük Cari Hesaplar 

ikramiye Plinı 

. 

4 a~et ı ooo lirahk - 4000 lira 
8 

16 

76 
80 

· 200 

384 

,, 
,,· 
,, 

" 
" 
" 

500 ,, - 4000 ,, 

250 " - 4000 ,, 
100 
so 
25 

,, 

" 
" 

- 7600 
" 

- 4000 ,, 
-5000 ,, 
28600 ,, 

Kur'alar: 1 Mart, 1 Haziran, 1 Eylfıl, 
ı Birincikanun tarihlerinde çekilecektir. 

" .En az elli lira mevduatı 
bulurian hesablar kur'a
lara dahil edilecektir. 

" . 

DOGU =-=============== === t 3 M A R T i&88 ~ 

• 
w ' \ ,,, 

. . . 

Gümüşhame Nafia 
Müdürlüğünden : 

Kapall Zarf Usulü ile eksiltllll # 
ı - Eksiltmeye konulan Lş oaııoı1f' 

hane Vilayetinin Plratımet, Kelkit,~ 
Erzlncwı yolunun 32+39 kilo~ 
arasında yaptırılf,C8k büz ve meafePP-
Jnşaahdır. . 

2 - Bu ~in keşli bedeli t&U6 li1' 
5~ kuruştur. . 

3 - Bu işe ait evrak ve ı~ 
ler şunlardır. ·. 

A - Eksiltme şartDamesi. 
B - Mukavele proJ'8i· 
C - Natıa işleri şeraiti umumi~ 
D - Tesviyei türabiye şose Ye kf' 

inşaatına dair feruü şartname~ 
E - Husust şartname 
E - Keşif cedveli 
G - Proje .. 
İstekliler bunları (1J lira muıtal# 

de OnmUşbane Naha MödürlütQoddJ,, 
bU1rler. 

4 - Eksiltme Oümü~anc yiJj~ 
Nafıa bfnasında 21 Mıırt 938 Pa~ 
günü s"aat onbeşte yapılacaı b . 111 

5 - Eksiltme kapaü 211.rf usuU 11" 

y ttpılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girei,flmek ıı;ırıj 

teklilcrin 1384 lira muVllkkat t~ 
vermesi bundan başka ticaret odd.SJ ~ ' 
si kası ile Naha Vek81ctlo~ musai,.. 
ehliyet vesikası gös~e:-mesl laz.ıuadır·J 

7 - 'l'ekl!f mektuplan UçüoCO llP.". 
dede gösterllen saattcm bil sut ev~ 
ne kadar Komisyon Reisine ma"·""' 
mukabilinde veıilmif olacaktır. P 
daki gecikme ve tehirler kabul e41' 

(No: H~) ~3 
~~~~·~~~~~---.....,,,,, 

Devlet Demiryolları ıo.arf 
işletme l\4üdürlüğünden; 

Muba~men bedeli 1800 Ura <I'. . 
200 çift Gislavcd marka laıtlk ~ 
Erzurumda işletme komisyonu. &e 
dan açık eksiltme surettle ve Er 
da teslim şartile sabn ahnacaktır. 

Taliplerin 29 Mart 938 salı 
saat 15 de O/ı 7,5 teminat abçalarlle 
zurumda ı,ıetme koıillsyomma ID 
caaUan. 

Şartnameler parasız olarak 
rumda ı,ıetme komisyonundan, 
istasyon şefiitlndea, Trabzpada ~-.,. 
yolları OtobUs duratından tedarik clJf" • 
bilir. (No: 162) S.-1 

--...-~~~.--~~~~~~~~~~~~~~.._--~~~~~~~----------------------~~~~~~~----~·----------~.,..-.~#f 
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TÜ RKiY E 
CUMHURiYETi 

ZiRAAT 
.BANKASI 

Erzincan V uliliğindeıı : J 

Brzlnoan Orla okulu binasınt\ ila· 
veten yapılacak 14942 lira 10 kuruş be· 1 

deli keşifli pavlyon inşaatı kapalı zarf 
usulü ile münakasaya konmuştur. 

Muvakkat teminat mıktarı 1120 Ura· 
dır. 

r 
lbale 23-3-938 Çarşanba gnnn saat 

15 de Erzincan Nafıasında yapılacaktır. 
Keyfiyet ilAn olunur. (No: 161) 4-2 

Erzurum Asliye Hukuk Hakimliğinden : 

Yukarı yuncalık mahallesinden Sab· 
rı km Sakinenin kocası ayni mahal!eden 
olup lstanbulda Maluller otelinde musa
ferctcn mukim oturan Müştak aleyhine 
Erzurum asliye hukuk mahkemesinde 
açmış olduğu boşanma davasi 10·1-938 
tarihinde. boşanmttlarma karar verilmiş 
olmağla işbu kararda temyiz hakkı olan 
mUddei aleyhin on beş gUn içinde tem
yiz etmasi için ilan olunur. (No:165) 

ERZURUM VALİLiGiNDEN: 
Karbıyık-Tercun yolunun 20 ..,_ 3'i5-

::?4 + 125 inci kilometreler arasındaki 
(7534) lira 27 kuruş keşifli şosa inşaa·, 
tının ihalesi 11·3-938 gününden itibaren 
10 gUn daha uzatılmıştır. Muvakkat 
teminat mıkdarı 566 liradır. Bu şosenin 

ihalesi 21·3-938 pazartesi günU saat 14 
de Daimi encümende yapılacaktır. Keş
fini ve sair evrakını tedkik etmek iste· 
yen talihlerin encUmen kalemine mü
racaat etmeleri bir kerre daha nan 
olunur. (No: 166) 

Sa.h1p ve Ba.tm uha.rrtrı: 

CİHAD BABAN 

Umum ne~riyatı idare eden Yazı t.,ıeıı 
MUdürU: BABADIR D'ttLGEB 

saaııaıtı yer: DOOtT suımafl 

DOdU 
ilanlarınızı kabu._l eder, 

FIRMANIZI 
Bütün Doğuya tanıtır 
"D_OG U,, bOyUk bir 
memleket parçasının 
her tarafında okunan 

bir gazetedir. 
Doğu illeri ile ilgisi olan bata 
miJesseselerin gai etemb oaaıta· 
sile kendilerini bu genİf Wlw• 

tanıtma/an menfaatlerinin 
·ilk icabıdır. 

ILANLARlllZI 
Doğrudan doğruya 

GAZETEMl·zE 
g6nderlnlz 


