
1 : 

d• "' 

&1i~ 
oJ-' 
~ si, 
. ·iJI' ·~,. 

CUMARTESİ 
16 

NiSAN 1938 
SAYI: 114 

rrm GAZE TE 
D L ' 

iDARE YERi: 
En.urum Gölbaşı DoOu İdarehan.-~I 

~ 

Pazartesiden maada her giin çıkar 

Sayısı her __ ~·erde ... ~ kunıştur 

Basılmayan yazılar geri verilmez 

ltalyan - lngiliz dostluk' DOÖUNUN DERTLERi 

rnuahedesi imzalanıyor imam nikihı yüzün
den çıkan facialar 

Hatay, 
Yarının sana 
kutlu olsun 

Bu acıklı sahrıeler karşısında 
'l'ilrkiye, hakkından ve davas111· 
dan emin olarak çalacak saafı 

vııkurane bekliyor! 

24 saattenberi Hatay filen intihap 
~estne girmiş bulunmaktadır. Bu in
~lp hazirana !kadar da uzayacaktır. 

40 a&rdanberi Türk olan bu ülke. ta
tihtn içinde, kısa, fakat bize nazaran çok 
'-un süren bir iftiraık devresinden sonra 
~ar benliğine, Türklüğüne kavuş:mağa 
~"n2lettir. 

Hatay davasında, Türıkiye Cümhuri -
>eti hUkfimeti hiçbir millete nasip olma
An, snlbır ve taıhammülü gösteranlştir.

1
1 

~n hA.lA. gazetelerde, orada.'ki Türk 
'şlarmuzm çektikleri azapları duyu- I 
>Oruz. Her gün yeni bir köy basılıyor, her 

1 ttlırı, Türke ihanet etmekle maruf sen1e
l'iler sllMıla.ndırılıyor, her giln yerlı bir 
'ulünı icat ediliyor ve bu levhalar kar - 1 
•ı.aln<la Türkiıye hakkından, davasından 1 

~in ola.raık, çalacak saati va:kurnne 

1 
"'elt.ıiyor. 
~eniZln gök mavi sularna bakan, bu 

'l'tı~k oğlu Tilrk ü~keye hiiriyetini verme
~lt iç.in neler yapılmadı? Diiryciler, 
Oaroıar az.mı tınlctaklar çevirdiler? Fran
~ ıht»tftmetı halkikat.ı. anlayıncaya kadat 
t" a.z mı nefes tükett1rdi? Fransa hü -
'nıetini btlmem mazur gömıeğe imkA.n 
~ ırnıdır? Bir cihetten var gibi görüyo -
tuı. Filhakika, Blum, hük6meti eline ai
\tıtı o tarlıhlerde mütemadiyen dahili ~
lerıe, grevlerle, sosyal ısla!hatla uğraşrp 
~l'du. Daıhilde emniyet kalmadı, Fransa, 
·•ı1t cephesi styasllerin1n elinde bocalat ~ürüklendi. HA.lA. da ne yapacağını 

i;ror. 

loı .... "Ulus., refikimiz, Hatay meselesi 
~nda Fransanın ileri gelenlerinden 

l'ine bir sual sormuş ve fikrini bildir -
:-ını ~6temişti. Şaheser cevap karlleri
iıtn hatırında olacaktır. 

Muhterem zat diyordu ki: 
tt - Hatay, Sancak deniren yerin ha
~a bana mevkilnl gösterin ki, ben de 

kanaatler.im! bildireyim. 

ltalyanlar bu muahedeyi 
en sağlam bir 

sulh desteği sayıyorlar 
İngiltereden sonra İtalya ile Fransa 
arasında da yeni müzakerelerin 

başlayacağı tahmin ediliyor 

19.18 de Akdeniz 

2 - ispanyanın tamamiyeti mQlkiye· 
sine riayeti, 

Roma, 15 (Hususi) - İnRiltere ile 
ltalya arasındaki anlHşma Ozerinde tam 
bir mutabakat hasıl olmuştur . Bu anlaş
ma, Cumartesi gOnO imza edilecektir. 

3 - İngiltere aleyhinde yakın Şark 
memleketlerinde Arabistanda ve bilhas
sa Fllistinde propaganda yapmamaQ'ı 've 

askerler mik· ı radyo mücadelesine nihayet vermeğl. 
Anlaşma mucibince : 
1 - İtalya Ubyadaki 

tarını indirmeği, (AH tarafl 1 lnelde) 

Oç Fransız nazırı ile 
haftaya Londrada 

görüşmeler başllyor 

Röportajı yapan : Sezai KARATOPRAK 

Evvela Müddeiumumi muavini 
Tevfik Tekeli ile konuştum 

B~na dedi ki: 
Bıktıkları kadını is

tedikleri zaman yüzüstü 
bırakmak için serbest 
kal ınağı diişünen bazı 
erkekler, bu kadını iınaın 
n ikahı iie aJnıak yolunu 
bultnuşlarrl ı r-. lınan1 ni
kahını hala kanun naza
rında makbul sanan saf 
kadınlar çoktur. Bunlar 
başları felakete uğrayın
ca hükfırnete n1üracaat 
ediyorlar. Fakat medeni 
n i k fi h yaptırınadıkları _ 
İÇİ 11 hükfımet kendileri- Maddeiumıımt mum•ini Tevfik Tekeli 

ne yardım edeıniyorur. r:; iıu·i sayıramızı okuyun] 

Kendilerine ve çocukl~rına acıyan 
kadınlar bu yazıları dikkatle okusunlar 

Hariciye Vekili Mısırdan 
Beyruta hareket etti 

.Mısır, 14_ [Rady? ile] - TOrtfye Kahire, 15 (A. A.) - (Anadolu a· 
Hanctye Vekıli _Tevfık RUşlO Aras ls- jansının hususi muhabiri bildiriyor) Tnr
ken~erlyede!1 dun. ~eruta httrek~~ e~- kiye Hariciye Vekili Dr. Tevfik RQşttı 
mlştır. Taşyı merasımı esnasında 1 urkı- Aras dün saat 4 de Veliaht Mehmet Ali
ye lehine bOyOk dostluk tezahürleri ya- nfn verdiği ziyafette hazır bulunmuş ve 
pılmıştır. (Alt tarafı 5 incide) 

-
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oğ dan _Haberler Karsh ar Belediyedel'I 
neler istiyorlar? 

~ 

Trabzonda 
büyük bir halin 
temelleri atıldı 

Ahırın karanlık 
bir köşesinde 
gizlenen adam 

1 Kaza (Üst tarafı ı incide) 1 yunun çeşni ve lezzetinden .P.81' 8U 

- Genç Belediye reisimizin bütün ı alaka ve ma~Omat sahibi de~ı::İıı 
şayıasının 

yoktur 
aslı h l Ö t d'ğ' .. k ek öıOş ve bu husus takı ağızlarının 1a,~ sa ıı arda g s er ı ı yu s g 1 f 1 1 h' k ine I>' 

d . 1 · ı · d b ö-l arak aençlik ıız a an ıyan şe ır se enes 
ın eyış erıne e a., an n 1 rim. , 

hakkında bütün mllrac!latlarımızın hüs-ı B 1 d" - .. eçer ~e~' .. . .. e e ıyeye sozu g 
0 nll suretle kabulu, klub?.muz .ve şporc.u i lediye reisi mevkiinde bir adalll 

'frabzon [Hususi] - Bu Pazertesi günU 
Trabzonun bayındırlık hatvelerinden bi
risi ve belki de en mühimi atılmıştır. 

Yakalanıp tahkikat yapılınca 
altı hırsızlığın 
faili oıduğu meydana çıktı 

Trabzon ticaretine senelerce sahne 
olan Mumhanenin büyük meydanlı~ 
üzerine büyOk hal binasının temellerı 

d b 11/12 - 4 - 938 gecesı banlHı kon-
atılmıştır · O Mumhane ki sene~erd en.d~- trolü sırasında Kilisekapısında Ahme
ri bir mezbele, bir çöplük balın e 1 ı. d din hanı ahırında kuytu ve karanlık 
Doğunun kalkınmaşına hız veren ku - bir yerde kendisini gizlemiş şüpheli bir 
relll eller sayesinde her düı lü bayındır-

Dun Bayburttım Erzunıma gelmete 
olan yolcu otobüslerinden birisinin Kop 
dağının öbür yüzünde devrildiği ve bir 
kadının yaralandığı dün şehrimizde şa

yi olması üzerine alakadarlardan yaptı

ğımız tahkikat neticesinde böyle bir ka
za oln1Hdığı ve otobüslerin Erzuruma 
doğru yola devam etmekte bulunduğu 
bildirilmiştir. 

geçlik namına t~şek~ur ~dıl.:-c~k .. ~ır , şehircilik proğramınız '? 81 
hasl~ttir. Ala.kası nısbelmde Kulubumuzun 1 - Sporcu olmak noktayı II 

en faal azası olarak tanıdığımız genç. dan şehir planında olmadığını ı 0 
reısımıze, ihtiyarladıkça teşkilabmıza ! tiğim gençlik spor sahasının ıııır 
daha mütid olmasını özden dilerim. sını gaye ıttihaz eder ve ... ·oe 

- Belediciyecilik bakımından şehri- - Ve Karsın tekmil sek'!nesı li 
mizi nttsıl bulu:orsunuz? . rer futbol firması getirtirdiniz ~e~ıl 

- Şehrimızde Rusların elcktrık, su - Ve gençlik namına ) 8 
1 

gibi ve birçok ktimai saha~ar.~a nok-
1 
yardımı şahsıma ve bütçemiz . ı.ııe' ~ 

san bıraktıkları kı!"ımlar gözonUne ah. büyük bir gnye bilirdim. Dı~er ~I 
nırsa sehrimizin en unutulmuş işi genç-: tan şehirde mevcut mağaza ve d 
lik ve gençliğe hasredilen spor sahala- 1 !ara aid bugünkU manzarasız ve 1 ı rıdır. Cumhuriyet idaresinin sporculara l siz levha ve firma ilanlarını BeJed (r 
karşı olan yüksek şefkat ve yardımları limatnamesi hükümlerine uygun ~,r 
ile şehrimizin noksan olan. ~u. s~or tesi: 1 kilde ve muntazam bir şekle so~~ı 
satı kurulurken, genç reısımızın malı bunlara aid ceza fasılhmnctan ,1 
kuvveti nishetinde bu sahaya da bir 1 yaparak yazı az, tozu mebzul '1 

. udam polis tarafında yPkıılanmıştır. 
lığa kavuşan Trabzonun bir hal bınas~- • Bu adamın nzerinde Uç muhtelif 
na malik bulunmayışı cidden büyük bır anahtar, maymuncuk vari bir çivi ile 
yokluktu. bir demir zımba çıkmıştır. 

Bu vaziyeti gören Beledıye bu mü- Aslen Erzurumun Camiikebir ma-
him işi başarmak ve yeni halin temel- hallesinden olduğ'u anlaşılan bu şahsın 
!erini atmakla Trabzona büyük hizmet- üç defa hırsızlıktan mahkum olmuş, ba
lerinden birisini daha yapmı~tır_ · pishaneye girmiş ve çıkmış :'27 doğum-

Temel atma sır.asında \i alı Yahya lu Ahmet oğlu Tahsin olduğu anlaşıl
Sezai Uzay söylediğı nu~ukt~: « !~ab- mıştır. 
zonun işsever halkı, sizın hunıa_ıetını~le Üzerinde yapılan inceleme sonunda 
'l'rabzona çok lazım büyük bır bın~ 938 senesi Kanunu3ani ve Şubat ayları 
daha b~diye ediyoruz. Bunun kıymeti~ içerisinde altı d e f a hırsızlık yap-

. · R · · · · D kt Cemalı banisı Beledıye .eısımız. 0 or tığı kanuni delillerle sabit olmuştur. 
huzurunuzda tebrık ederım. Hırsızlıkları şekil itibarile birbirine ben-

Daima iyiye ve daima büyüklere zemeyen usulltrle yapan ve kısmen ge· 
ve büyUklüğe doğru gidelim ,. ce, kısmen de gündüz faaliyette bulunan 

Diyerek Bdediye Reisini .t~~dir ve te.b- bu azılı hırsızın soyduğu yerler şunlardır: 
rik etmiştir. Halin temellen ıçınde vaktıle 1 - Tebriz Kapısmda tüccardan 
Trabzon imparatorluğuna ait bir tas Avninin evi ; 
içinde yüz kadar eski gümüş paralar 2 - Tebriz kapısır.da topal lsmai-
bulunmuştur. lin evi, 

Merasimde davetlilere ikramda bu- 3 - Erzincan kapısında duvarcı 
lunulmuş ve çok neş'eli bir g·ün geçi- Mehmedin evi. 

rilmi~tir. 4 - Gürcü kapısır:da Necibe ka-

Maraşal Çakmak 
Hastanesi 'Tibbi 
müsaınerelsri 

Perşembe gOnü ~1araşal Çakmak 
Hastanesinde şehrimizin hemen bütün 
asker ve sivil doktorları, eczacı ve bay

tarları tophınmışlardır. Bu toplantıda 
ilk söz söyleyen kıymetli do~toruınuz 
Nnmune Hastanesi Operatörü Ömer Bi
can olmuştur. .Mevzuu gangrenler, se

bepleri damarlarda seyreden asap sem
paliye;e ve yapılan ameliyatlara dair 
idi. En son Amum ve Fransız alimlerı
nin münakaşalarını ve en son fiziyolojı 
tecrübelerini hulasa ederek anlatılan 
bu konferans bOyük bir alaka ile dinle
nilmi~tlr. Bilhassa gösterdıği hastalar 
ve mUşahadesi bUyUk bir münakaşayı 

mucip olmuştur. Söz alan Ürolog Binba
şı Hesim; kontransı veren Omer liican'd 
teşekkür etmiş ve böbrek sancılarınn11 
bu tarzda yapılan ameliyatlardan çok 
iyi neticeler alındığıni ilave etmiştir. 

dının evi. 

5 - Belediyenin sebze ve meyva 
hali olan bun odal&rı . 

6 - Tebriz kııpısındaki Çöplük 
hamamıdır. 

Bu yerlerin bazılarına, üzerinde bu
luuun anabtur ve maymuncukları kulla
narak kilıtleri açıp girmek ve bazı evle
re de bacayı açmttk suretile ve hamam
da da müşteri mevcut iken ırnlabalıkhm 

istifade ederek yapmıştır. 

Hamamdan çaldığı gümüş bir saatle 
diğer yerlerden çaldığı muhtelif eşyalar 
sattığı yerlerden istil'dat edilmiş ve ken
disi de Müddei Umuınilikçe tevkif edil
uıiştir. 

Erzurum un 
elektrik projeleri 

Keşiflere göre elektrik 
395,000 liraya çıkacak 

lğdırda avcılık 
faaliyeti 

Iğdır [Husnsi] 
Herbiri dörder beşer kişiden mü

rekkep olan iki avcı grupu bUton boş 
saatlarını avla geçirmektedirler. Bunla
rın en çok vurdukları yabanı domuzdur. 
Domuzların yalnız deri ve kıllarından 
istifade olunarak geriye kalan kısmı 

imha edilmektedir. Şubat ayı zarfında 

iki grupun vurduğu domuz adedi elli
den fazladır. Bu suıetle, çiftçimız, sürü 
halinde taarruz ederek tarlaları altüst 
eden bu hayvanlardan tedricen kurtulı
yor demektir. Heveskarlar birleşerek 

Avcılar Kulübü kurmak için hükumete 
müracaat etmiştir. KulUbUn teşekkülün

den sonra av faalıyetinin bir kaç misli 
daha inkişaf edeceği ümid olunmakta· 
dır. 

Vali muavini 
geldi 

Kars tan 

tahsisat ayıracağını ü~id eden gençlik j sokak~arını sulamalı:: ihtiyacırıl 
kendisine (bütün teşkıl<Uımızm olduğu ederdım. .b 
gibi) sahamız kurulınadan ve temeli atıl- Gençlik deyince, mübre~ 1 

ınadan teşekkUıU bir borç biliriz. larınıgöz önünde tutmak ta bı~ .11) 
- Bu (aleni teşekkür) ünüz için dir. Parkımiza gelen kırık do~ P· 

Doğu gazetesinin sizden ücret isteyip 
1 
saz, yarımyamalak bir tiyatro~· 

istemiyeceğini bilmiyorum. Ricamı tek-ı bertaraf - gençliğin ihtiyacını ıı~ 
rar ediyorum. Şehircilik bakımından.. edemez. Şehrin intizamı ve k~II 

- Dur dur.. daha söyliyecoklerim 

1

. kümlerin hukuklarına riayetkar-~ 
var. gayesini güderek gençliğin heri~~ 

- Müsaadenizle bunları bir temen- rinden duyduğu bir ihtiyacı 0

1.~ · · cıı~ ni mazbatası halinde kaleme alıp, altı-' arzularının, diğer modern şeb•' )~ 
na da mülekaid spsrcular olan hazıru- tiyaçlarına uygun bir şekilde cer~ 
nun imzalarını basarak makamı &idine temin eder ve bugün temin ed1 .• 
iletsek daha muvafık olmaz mı? Siz bu arzu ve ihtiyacın tatmin edl 

1
,. 

Türkiyenin birçok şehirlerini görmüş, pt9.n dahilinde iyi bir teşkllata rBdl 
Avrupanın bUyük merkezlerini gezmiş mesini düşünürdüm. Sonra, Bel8• • 

kıymetli bir gencimizsiniz. Bu itibarht şehrimiz nüfusunu nazara aıara•. r· 
Vali muavini Hilmi Balcı evvelki ıf şehircilik hakkında.. dat kaynaklarını arttırmağa çıı 1 ~· 

gün Karstan şehrimize dönmüştür. 

BöJge katibi uınumisi 

Çekildi 
Erzurum Bölge kAtibi umumisi ve 

futbol Ajanı Erzurum GOcü Kulübü re
isi mühendis Ali İhsan 'l'ekvar bölgede
ki vazifelerinden istifa etmiştir. 

Bir köy hayvanlarında 
şarbon 

Kars 14 [ Hususi ] - Vilnyetimizin 
Göle kazasmıu Tahtıikıran köyu hayvan-
larında şarbon hastalığı çıkmışhr. ~e
hırde İstasyon uıahaHesinde bir atta da 
ruam ğörtilmllş ve itlaf edilerek fenni 
tedbirlc:r alınmıştır. 

Yoksullar kurumunun 
eşya piyangosu 

.Erzurum yoksullar kurumunun tertip 
etttlği eşya piyangosunun keşıdesi 10 ı\111.
yıs ~38 tarı nine talik edilınıştır. 

Vali buğün Ilıcaya gidecek 

- Biz uf ak bir kütleye inhisar eden faiye mevcudunu bir intizama ,1~ 
mıntakamızın ufak bir kulübümüz namı- yangınlar esnasında zaruri bir Y !f 
na şehirciliği.. temin için gece vakti komşu .e', 

_ Ekmeği de kulübümüz namına kazma kürek toplatmayacak bl~ )' 
mı yersiniz a canım. Sadede gelelim. v.e ( Taşdan ve çinkodan daıll 1 

Ek k k . ~ - k k rımiz ıhrıyacına uygun kılaruııll· Je 
_ me yeme , 'ususı ayna - ı...ı dd. 1 k b" ere ıı . -.a ım o mayura ır y A 

lardan bağlandığımız muessese ve ce- k . . k. ıı:oa)-Y 
miyetlerden kazandığıruız emeğıınize ret etme ıst~rım ı, az 0 ~e~ 
wuinıbil gay~et ve mesaımizin karşılığı par~nın s1arfı ıle vbücuda g~le1n pel 

. . . asrı haUl arından ır tanesın n 
nakdi varlıidarınıız nısbetmdekı ufak antresının onunde halku açııaıaS'• ~ 
ve büyUk cüzdan ve büyük mevcud- zara itibarı ile şekle uygun ol~e 
larımıza inllkal eder. Gelelım ~ 

ekme
k şekli itibarı ile ancak belediye ·~!" 

şehircılik mes'~lesine, mes' dıye ile alakadar şunun bunun 1 

elesi deyince, her şeyuen evvel ekmek nı gieieren bır tesısat olmakttifl e) 
kapısını tebaruz ettırmek en büyiık bir bır ş~ye tdhsıs eallmeuıesı deııı 
an'an~vi şiaıdır. Yemek ye<1igimiz lokan- bundan başka, şehrı de teŞC~~~ 
ta, bütUn r;;ehrımize tıicl meaeni olmaga diyemızın bir vazıresı olurdu. lJ e 
yakın butım bız1enn ıhtiyucını ıemine tedakarlık ve yardımla ana cadcl 
.IUl.ıi olmaga Hl.yık ve bu illtıyacı medeni kı ev ve dükkanların önüne bir0'p· 
bir şekılcıe tatmıne katı bır derecede dıkerek bunlann himaye ve Y' ~ 
yUkselmege istu.iat gösteren bır ınUesse- mesine ev ve dukkan ı:;ııhıplorill1 ı 
sedir. eder ve böylelıkle şehrin esuseP , 

- Ters yakıyorsunuz. olan manzarasına bir de reo~ 
- Hay .Allah kahretsın, diye, yak- olurdum. . ~ 

makta olduğu Y11.ka sıgarasını çevırdi, _ Hayatı ucuzlatma babS111 

Bundan sonra Kulak mütehasşısı 
llinba9ı Reşat çok ağır seyreden bır ba
demcik vaktısı tııktım etmış va hastaya 
ateşli devirde ameliyat yaparak büyük 
bir tehlikeden kurtardığını ve sıcak ve 
soğuk zamanlarda bademcik çıkarılma
sı hakkındaki son 'ilmi münakaşaları 
uzun uzadıya anlatmışıır. Mllnakaşaya 
Binbaşı Besim, Rontken mütehassısı Elzal 
iştirak etmişler ve samimi bir hava için
de toplantıya son verilmiştir. 

Şehrimiz elektrik tesisatını yapmak 
isteyen Sazmaş şirketi hazırladığı keşif 
ve projeleri berayi tastik Narıa Veka
letine vermiştir. Bu keşiflere göre, elek
triğin il95,000 liraya çıkacağı tahmin o
lunmaktadır. 

Vali Haşim Işcan bugun ögıeden son
ra Ilıca nahiyesıne gıderek bu inşaat 
mevsiminde orada yavılacak inşaat ma
halierinı arazi üzerınde tesbıt ecıecektir. 

Vilayet Nafıa mUdurü de Valiye refakat 
edecektir. 

Seferberlik komisyonunda 

yaldızlı ucuuu cludaklarmın ara.,ına sı- dOşündunüzı' ıV 

ı:ı:ıştırdı ve yakarak devanı etti: - HekAr olduğum malılıJl:ı.ı~; 
- Nerde kalnıışdık? Lokantada de- Bu itibarh1 havayici zaruriytı tııı11~ 

ğil mi? pek alakam yoksa da, tamrugılll ~ 
- Hayır şimdilik buradayız. rıkirlerıne gore, sebze hariç oJıtl~ 
- .l!.vet lokantanın haricınde kalan dığ'er her şey başka vllayetıere ı 

Tef ri:K a:34 

Bugece nöbetçi eczane 
"VATAN,, eczanesidir 

Vilayetimiz seferberlik komisyonu su ve ekmek mes'elesi her ne kadar ucuzdur. ıl 
dün sabah Vali muavini Hilmi Balcının çok mUbim bir mes'ele ise de, biz be- - Et ve ekmek fiatları ollsı et 
riyasetinde toplanmış ve muhtelif kom;s 
yonların hazıriadıkJarı raporlar okunarak 
noksanları ikmal edilmiştir. 

rıştırdım. İçlerinden dar ve uzun bir zarf 
nazarı dikkatimi celbetti. Evvela onu aç
Lım. Mektup Ayşeden geliyordu. 

Refik; 
Kendi kendime söz vermiş olduğ·um 

halde sana mektup yazmaktan ken -

Karları evliler kadar alakadar etmiyor. - Eli bilmem. Ekmeğe ge~i:, 
Çünki biz, ne ekmeğin narhından ve ne !iminin beş kuruşa olduğunu b•1 

de Borluk suyuna karışmış Çakmak su- niz. 

ti' 
düğüm şey 0 kadar manasızdı ki. Ne ya- 1 hiç bir yere uğramadan vapurıı .~r 
pacağımı şaşırmıştın:. Düşunmı:erek so- ı Şimdıi yollar uzuyordu. Va~ur Y,~ıV· 
kağa çıktım. Caddcnın kala.balıgına ka - yor. Tren koşmuyordu. Ve ıst:ı..sY e ;' 
rışLım. Sanki gölgeler içinde yürüyor - 1 kadar çoktu. Kartal sanki ytızler~:/ 
jum. Yanımdan, önümden geçen bir çok metre ilerdeydi bir türlü oraya ıı. / 
nsanları görmez gibiydim. yorduk... . .• ,.. ,..,

1 

dimi alamadım. Güzel bir seyahat yapa- Etrafımdaki bu boşluğa rağmen kcn
rak bugün Antalyaya çıktık. Yarın çiftli- dimi dar bir çerçive içine sıkışmış gibi 

··ı;V 
Kafamdan Ayşeye bağlı dth 

1 
~ 

bir türlü atamıyordum. Onlar be
11 

.ııl1 
taldan Yakacığa giderken de :ı..1 ğe gideceğiz ... Selamlar. hissediyordum. Ve gözlerimden Ay.şenin 

~- __ _ _ , Ayşe,, adeta canlanmış zehabını veren hayalini 
bir türlü ayıramıyordunı. 

Günlerdenberi muhafaza ettiğim ve onu bir gün köşkün bahçesinde kır-

de işgal ettiler. Evin bulunduğu l 
ba.§ında otomobilden indiğim ı::ıP 6 
ıka.ç mahdut saat içinde kati;"ie

11

1e 
muhafaza etmekten de memnun oldu - mızılı beyazlı Qiçekli basit bır en:_arlle 
ğum sükunetim bir an içinde bozulmuş- görmüştüm. Ayağında topuksuz iskarpin
tu. Sanki bu bir iki satır bir son bahar 

Bu inzivanın çok uzun sürmesini is- . adeta çelikten yontulacakmış gibi bir 
tiyordum. Yalnızlıkta insanın ruhunu te- güçlükle, kağ-ıt üzerine dokülmüyor, ve 
mizliyen hassalar var. Her büyük eserin fikirlerim çiçekıten çicekğe dolaşan bir 
büyük inzlvaların maıhsulli olması haki- kelebek avareliğile mevzudan mevzua at- rüzgarının önüne kattığı yapraklar gibi 

ler vardı. Nedense Ayşeyi bugiln ev halile 
içimde canlanır buluyordum. Giılüyordu, 

ve uzanıyordu bana ..• 

ill1 
miş olduğumu anladım. Beni g , ı• 
beri muhitinde bir çocuk sevırıC' p 

mes'ut alakoyan Yakacık şiIJlcil • 

sihrini kaybetmişti. Sokak teı~ll~~ :
bozuk ve kasvetli geliyordu. au~tl1' 
oir cehennemdi tepemde ... sıc9." 

katini burada en çok anladım. Ruh sü - lıyordu. beni darmadağınık etmişti. Kalbim çar

kunu, inziva zevki dikkati arttıran, güreş l Yakacı~a ~eleli on beş günd.en. ziya~e pıyordu. !çimde susuzluğa pek benziyen 
kabiliyetini ziyadeleştiren ve nihayet in- olmuştu. Hıç Istanbula inmemıştım. Bır hisler beliriyordu. Mektubun devaım et -
sanı kendi içinde kapayan bir tesir bıra- , kaç saatimi Istanbulda geçirmek, ban - mesini istiyordum. Kağıdın üzerinde da -
kıyor I kaya uğramak, eve uğramak istiyordum. ha uz~n ~tırlar, ona ait fazla tafsilat, 

Bu sıralarda yazabilmek kudretinde Bu maksatla bir sabah Kartala indim ve hele hıslerıınden bahseder yazılar okumak 
olsaydım gen!şliyen karihamın mahsul - Istanibula geçtim. ı istiyordum. 
lerini kağıda geçirmekle hayatım i.çin u- j Bankaya uğradığım zaman boş du- İst~lerimi. o mektup tatmin e_~emi -
nutulmaz hatıralar elde ederdim. Fakat ran maoamın üzerinde bir çok mektup - J yordu, Şımdi dünyanın manası degışmiş-

alem tutımaıyordum adeta.... Kelimeler lar beni bekliyordu. Onları merakla ka - ti 0ence ... Etrafım o kadar b~, her gör -

Gönliımü ona çok kapt1rmış oldu -
ğumu şimdi daha iyi anlıyordum. On.:ıuz 

dünya ne fena idi. Etrafımda sanki canlı 
hiç bir şey kalmamıştı. Her şey camit -

ğulur gi'bi oluyordum. eJ 
Daha kapıdan içeri girer gi~dJ 

ına aıbla bende bir fevkaladelıK 0 

le mişti. Her şey rengini ve manasını kay- sezmişti. 

betmişti. - Nen var Refik? ... 
Bu birdenbire bozulan hislerimi Ya- bugün ... 

'.klcığın şifa veren sükünunda teskin et -
meği düşünüyordum. O endiie ile ca~a. 

·~' Keyfsı ... 

- .... 
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EN SON HABE RLERD 
liatay davası yahnız Türkiyenin 
değil Balkan Antantı devletlerinin 
de alakadar oldukları bir davadır 

ispanyaya Balkan Antantı Matbuat 
~:~~.1~!~~~.:hr:~.:!ya Konferansının son Bütünsıkmtılarımızıec e;;:;k:daşlar 

Esaret hatıraları TopJayan: B. D. 

Y~Pllıın ihracat bedelleri dahili lıarp dolayı l d v f f d [ t • • v • v 

!ille şi~di)e kudür tahsil edilmem iştir. celsesindeki samimi söz er agı ıyor '!r. . arın er '~. ett,,ıgı e~-
llotayısile İspPııyol hül;ilmetince müsa- lence/er bızım vakıflarımız oldurmeg-e 
dere edilen bu ihracat bedellerinin Mer· 

keı Bankasındaki lsptınyol alacaklarına H . l B Ik s· ı· .., . . k k d h . t d. rd l!ıııhsup edileceği karuhıştırılm•ştır, 1 atıp er a an ır ıgının artı ne a ar ızme e l o u 
Çekoslovakyada 

uınumi af 
Prag-, trl (A. A.) - Cumartesi gü

ııo geniş mikd urda umumt bir af Han 
tdecek ve bu c.ır sonunda 900 Alman 
'trbest bırakılacaktır. 

İngiltere Aınerikaya 
tayyare sipariş ediyor 
Vc..şlllgton, 14 (A. A.) - Nevyork-

lan bildirildiğine göre, Vtışinglon Hava 
nııth<ıfilleri lngilterenin kredisine Hizım 
01ıın hurp tayyareleriııi Ameri_kadan ~e
tııln edeceğini ve bu s i p a r ı ş l e r ı n 
Amerikan fabrikalarından yaptıracağını 
bildirmektedirler. 

[Dış SiY AS~I 
Amerika ve 
harp borçları 

Muhtelif l rırı:atlaııd.a Ame):ikanın 
lıa.rp borçlarını yeni anlaşmalar yaparak 
1rttıirıımesi hakkındaki teklifleri soğuk 
tıır Yüzle kıarşıladığı müşahede edilmiştir. 

Son zamanlarda Macaristan tarafın
Cla.n faizlerln hazfedilerek yalnız serma
~ttıın ödenme.si haıkkındakl teklif te di
ttr borçlu .memleketlere örnek olur en
cıış~ile tetkik ve kabul edilmemiştir. 

Yeni anl~"l'nalara taraftar olanlar 
luç bir şey almama:ktan:sa miktar itibarile 
~z bir paranın alınmasının muvafık ola
cattnı ve borç miktarlarının tenzil edil
llıesi halinde beynelmilel münasebetlerin 
<1Uıeıeceğini bilhassa borçlu devletlerin 
ctahJ.ıı vazly~tıerinin ısal:\ha gideceği fi -
ltırıerını ileri sürüyorlar. 

Buna muka.bll borçların indirilmesi
ne aleyhtar olanların fikirleri de tama -
lllen başkadır. Onlar fikirlerini bUtun 
1rısa.nhğın menfaatine istinat ettirdikle 
tını söylemektedirler. 
lı biğer taraftan efk:lrı umuıniyeye da
t 111 lStikrazlar ıwrkunç bir nisbetle ar -
arlten harici boroçların tenzil edilmesi 
~i(r1ııın kabul ettirllemiyeceği de aşi -
drcıır. 

1 En mühim nokta, 'bir çok kimselerin 
~andığına göre, borçlarını ödemeden A
boerikadan ıstıkrnz yapamıyaca.k -0lan 
t rç1uıarın Amerikanın anali yarrlımını 
'Jc.t-Oıın etmeden bir hat.be girmeğe bütün 
<! UYvetıenn1 sarf ederek ma.ni olacakları
! ır. Bu suretle harp iborçlaı sulh için ba
~lı ve lüzum 1 ıblr sigorta vasfını al -

aktıı.ctır. 
l Bir çok Amerikalılar Amerikanın 
1ar'!) 

.Q ı unuuniyc girmesinin sebebini bey -
()1eıınııe1 malı miınasebetlerin bir neticesi 

arak .. b ı ·· <! gormektedirler. Harp orç arı o -
lllellıı1caıkçe yeni istikra~ar aktcdilemi -
~eceı;inden yarın Amerika için ııarbı 
y lllnlüe olduğu gi:bi tehlikeli bir vazi -
tt hddis olamıyncaktır. 

tıı lialbuki bir anlaşma ile borçlar ten
l'e ecıncti~i takdirde eski mutteflklere 
Yısıicl.en Para vermek icap edecek, dola -
le e SilA.hlaıuna faaliyetini teşdit edi-
ceıc 

l'iıe ve binne.tice Amerika Avrupa lşle-
al~al.andırılmış olacaktır. 

\•u nu fikirler bugün Amerl!kada tasav
~:.1ecıııctiğinden daha ziyade yayılmış bir 
lar

1

1 
de buLunuyor. Bu itibarla harp borç

tl'ıe ıneseleslnin değişik bir şekil alabll
tlb~l ihtimali meyzuu 'bahs~>lanr)'acai;ı 
aıcı Avrupa devletlerinin yeni ist!U{razlar 
ca(~Jebıımeıeri ıde mümkün olamıya -

ır. 

DİPLOMAT 

kökleşmiş olduğunu bir daha ilan ettiler .. 
Jstanbul 14 , (A.A.) - Bulkan an-' dosluğunun sarsılmaz bir mahiyette bu 

tanlı ikinci malhuat konferansı bugUn lunduğunu iftibarla söylerken, Türk - Ha· 
görüşmelerini muvaftakıyetle sona er- tay davaı::ının yalnız Türk milletine ait 
dlrmlşt ir. bir dava değil, blltün Balkan ttntttnt1 

Bu münasebetle dost ve mUttefik devletlerini de aynı şekilde alllkad ~ 
devletlerin konferansa istirak eden mll- eden bir dava oldugunu dost millet na
messilleri ~ıra ile kUrsü~e gelerek birer mına saygı_ ile söyleyebilirim. 
söy_lev vermişlerdir. Hu muvaffakyetli . ~Uşttbıt olarak ~ulu.nduğu~u.z Hata: 
nelıccden dolayı duydukları derin ınem- seçımınde kardeş Mılldın ga~ esı!ıe. u~ 
nuniyetlerini izhar etmişlerdir. Romen gun olarak çalıştığımızı ve l.ıu hıssıyııtı
Milli Komitesi ikiııci reisi Bay ( Livi- mmn d~.sl Ttıı k ~illetine duyurulmzsın 
masta) kDrsUye gelerek şu beyan alla k1yınetlı gazetelermde yer .ayıracak ~lan 
bulunmuştur: mnlhmıt ar~·adaşlarımız, Ekrem, Mıtat, 

«lstanbula gelmezden evvel burası- izzet, Matbuat genel direktörü Bay Na
nı ziyaret edenlerden dlinyıının en gii· ci Kıcıman ve Anıı dolu ajansı gerel dt
zel ve şen bir şehri olarak işitmiştim. rcktörll Bay Mukvaffnk Menemencioğlu 
Bu gür.kU ziyaretimde Ulu Önder Ala- ve görüşmelerimizde hazır bulunan ls
türktln dehasile yapılan ve pek kı~a bir n~ail M~ştak ve arkadaş!anndan temen-
zamundn vucud bulan muazzam eserleri nı ederız:» . 
bnvük bir hayranlıkla t . d. Bu ~özlerı müteakip ayağa kalkan 

J emaşa e ıyorum. y 1 l\Ul ~ k . . . . y 
Pek yakın bir istikbalde Ataliirk türki- u~os a;, ı ı , ·omıtesı reısı Bay uva-
ycsinin lıer alandacon derece tekemmül n.ovıç_: «. l Urk~ Elen .ve Homen mlhnes
etm!ş bir memleket olarak görecettimden sıll~rı sız:, hıtllpb.edıbyoruın: Balkıtn an-
emin bulunuyoruınr taıı ı çözu ınez ır ağdır. Dört dost 

B 
_ k. . devlet birb'rlcrlne pek sumiıni b ir hav 

unıı mutea ıp söz alan Yogosl·tv . . . . . . . · · ' ı~·lnde kayna~mışlardır. Yaşac. ın Dalkıın 
i\lıllı komıtesı reısı ve Avala ajunsı <li- b ı·l'r v b · k" b k. l _ .. • . _ ır 16 1, ı aşa::-ın u ım ·oııa ıı ·ım o an 
rektoru Bay ) uvanovıç ezcuınle demiş- ı·deal dı· k ö l · ' b l 
ı . . . . . ,. yert• · s z erme nı aye ver-

t rkı: «Buradakı mısafıretımiz müddetin<'c miştir. 

dost Tü!~. matbuat Mümessillerinden ve Bay Yuvanoviçi müteakiben söz 
h~tt~ bulu~ fstHnbuldan gördü~ümüz sa- alan Atina ajansı genel ctirektörll Veke· 
mımı bilsnu kabulden dolayı duydugun rallis YuCToslav mUmessillerınin sözlerini 
büyük sevi.nci 'l'llrk Milletine ve kıy- ııynı har:rotle tasdik etmiş, derin bir 
m~tll m~sHI . arkaduşlarım Türk matbuat memnuniyetle iştirak ettitti görüşı.ııeler
nıuın.~~sıller~ne aı zetmekle bahtiyarım. den ayrılışta büyük bir h!essür cluyaea-

1 urk, Elen ve Romen ve Yugoslav ğııı ı da ilave etmiştir. 

• 
imzaya sadakat en iyi 

emniyet sistemidir 

Qarıı~onumuz lller, kısmen de Ruslar tarafından mes
İstasy-0nun sol arka tarafında yirmi ık1in olan bu köy -Orada garnizon efradına. 

kadar muhtelif bina Dauria garnizonunu öteberi satmakla geçiniyordu. Adeta. bir 
te~l ediyordu. Bunlardan istasyona ya- alış veriş köyü idi. Bir çok <liıkkılnlarda 
kın beş tanesinin etrafı tahta perdeler ve yağ gtbi, peynir gibi yiyecek maddeler 
dik~nll tellerle çevrilmişti. Bu bl.nalnrdanı bulunduğu gibi kalın gocuklar, kışlık çiz
üçü ibüyük ve iki katlı idi. Bunlar Avus- meler ve saire de bulmak kabildi. 
turya, Macar ve Alman esirlerine tn.hsisl llir cehennem 
cdilmişler.cl.l. Diğer ikisi tek katlı ve daha Daurla adet~ bir ce'hennemdi Gez -
küçük binalardı. Bunlardan birisi Türk diğim bütün kamplar iç.inde, hatt{ı Nar
esirlere, diğeri ise ufak bir bakkal dük - gln dahil, bundan daha sıkıcı, dnha 
:kfmlle nöbetçi Rus efradına tr.ı.hs1s edil- berbat bir yer görmemiştim. S~'msiyah, 

mişti. Krasnoyarokdan buraya nakled1 - üzerinde hiç bir nebat yeşilliği bulunmı
leceğim sıralarda bana "Türk esirlerinin yan topraklarla çevrili burıada bir insa
mUtek(ı.sif bir şekilde bulunduğu bir gar- nın çıldırmaması mümkün değildi. Fakat 
nlzonda onların sıhhi vaziyetıerlle alı\ - bütün &kmtılanmızı recn'e'bi arkadarılar 
kadar olacaksın,. demişlerdi. Halbuki dağıtıyorlaroı. Onların tertip ettiği eğ -
Dauriada pek mahdut bir kaç zabitten ıenceler 'bizim vakitlerimizi oldur.meğe 

başka kimseye rastgelmedlm. Esirler be- hizmet ediyordu. Te is ettikleri lisan 
nim hasta olarak İıılmtskcb. kadlığıın sı- ı·ur.,larında ecnebi lisanımızı kuıvvetıen
ralarda başka garnizonlara gönderil - diriyorduk. 
mişlerdl. Oda arl·a<la.şları 

Arkadaşlar Kampa gelir gelmez beni odaya ver-
TUrk pavyo?unda bir çok doktor ar- diler. Burada 'b nden başım sUvarl yüz _ 

kadaşlara tesadlıf ettim. Orada tam sekiz başısı Hasan ve tayyareci Fe a beyler de 
k!:şi idtk. Binbaşı Traıbzonlu Tevfik (1) vardı. Ben de bir köşeye kurduğum kar
yUzbaşı Nişancalı Hüseyin (2), Hasköylü 30ıaya yerieşt:m. Bir mliddet sonra Her
Hakkl, Kazanlı Fikri, Ergerlli Yahya Se- man isimli bir Alman zabUini de arrumıza 
zai (3) sonradan bize iltihak eden Şeh - cldık. Bu ihtiyat zab t fe-vkalll.:de güzel 
reminli Fazlı (4) ve Manastırlı Sırrı. ı.emnn calıyordu. Ayni zamanda onun li-

Doktorlardan başka diğer zabit ar - s"n nd:ın da istifade ediyorduk. Bütün 
kadaşlar da vardı. Knradenizde b'"'tırılan nrkruiıı lar arllsındn m1llıyet ,.e rütbe 
Tirimüjgıl.n, Mithat paşa, Bahrıahmer gl- farkı goze ilmeden bliyti ._ !lir ımlmlyet 

bi gemilerden toplanmış olanlar ara - vard'. Dar bir muhit iQinde knpanmış ol
ı.sında tnyynrt ci yüzb:ı.şı sk Um, yü7Jbaşı ~kt"n gelen bu vnzlyet olduıkçn eğlen
Fcsa (5), süvari yüzbaşısı Hasan (6), su- celi vakitler geçirmemize seoobiyet ~ıeri
varl mtih'izimi Mustafa (7), süvari bin - yoııdu. 

başısı Osınan (8), şeyh Sıtkı (9), ptyade Eğlenceli \'ak'alnr 
müll'tzlmi Salih ( 10) ve saire ... Bunlardan Ruslar harp zı.:>itlerlne aycıa elli 
başka Mahmut ve Satılmış adında iki de doktorıaru yuz doksan be.ş rlible ta.hsisa.t 
emhıberimla: vardı. Ask-erli zabitli bütün verlyor~o.rdı. Bizan için o daı· muıiıtte bu 
Türk esirlerinin yekü.nu ancak yirmi i'kiyi kaaur par~yı harcctmegc imku.n \e hıtl-
buluyordu. mal yoktu. B:ınun için adeta israflarda 

Teşkilat bile bulunuyorduk. Fakat ar!cadaşlarımız 
Diğer garni2J0nlardn olduğu gibi teş- içınde para bl~tirmek hevesmde olan -

k:llıl.tta değişiklik yoktu. Zabitlere mu _ lar da vardı. Bunlardan bllhas:sa doktor 
'hassasatı veriliyor ve herkes kendi gıda- Tel>fi.k ve süvıaı:ıl blnb::ı..,<Usı Osmanın başı-

A •k C • sını kend~si temin ediy-0r-du. Daurlada na bızi olaukça güldtiren bir hn.dise de 
ffl• 6Tl Q UfflUrreısi bütün dün\JQVQ oldukça 1yi bir ta.bldot vardı. Fakat her gddl. O zaman Rus banknotları uzcrin-

h 
'J 'J ~ . <ı.c muntel.f re~ler \ardı Ve o .... anknot-

t b d d b zaman oldugu gibı bumda da ylyceek sı- · u l a en ra rvo a ı·r nutuk so.. l d. 1 . . lnr u.ıerlerinde bul nan resimlere göre 
'J iV e l knıtısı çckıhyordu. Yalnız Hthnna ve pa- "'ııılıl1 aı""ı 25 "·'·l likl J .. .. ~ "' . rU>U e · ere Nikola, elllllk 

, Paris, . 1.5 [ Husu. i..J - Amerika - 1 t~tcse mu~acaatten başka çare yoktu .• ere Ale.~:ı.n<iır, yiizııklere Katıerinn, beş-
~Umhur Hl3ısı Huzvelt Unyonpnn Ame- \ Belçika Başvekili Parisle 1 Bır de h1y ... r turşusu ~n başta gelen gı - Yl!Zltil{ıere Petro, binliklere ele Romanof 
rıken biırosondım bUtun dünyaya hitap dalarımızdı. Daurla soyeldiğim sebzeler- adı veITı.lir.di Ger"k o,c-w. k T rı· B- 1 ... 1 ti t' . · "- "'""3n gere. ev: ıe. 
eden ve rııdyo ile dağıtılan bir nutuk urnkse • 1.1 [ Ilusust] Belçika den başka hlç bir .şey ye ş ııımiyen bır paıa biriktrrorek bunları Katcinaya tah -
vermiş ve deıni i' tlr ki: Başvekili Bay Yansen yarın Parise hu- köydü. Kumlu toprakları ne hububat nel vı. etmek ve muşamba bir cüzdan içinde 

« 21 Amerikan Cümhuriyeti isbat rekel edecektir. bu seyahat ~ırf husust de hayvan beslenmesine yard.ım edecek yelekler.inin sol tarafında yaptırdıkları bir 
etmişlerdirki, hukuk, kuvvete tefevvuk mahiyettedir. otlan yetiştimıeğe müsaitti. Kısmen Çin- iç ce'.:>.nde muhafaza etmek ıtıyadınd.ı. idi-
edel.ıilir. Siyasi durumun yUrUtUlmesi - lor. Arada sırada sorardık: 
için mutlaka, harp lazım değildir. Har- - Katerinalar nerede Tevfik? 

bin siyasi bir alet olduğu hakkındtıki Ko·· y mektep 1 er ID n . n ha R ı· (.il.kası var) 
kanaat yıkılmalıdır. Sözün ve imzanın 1 ---~~-=oc==--------
kıymeti olmalıdır. Söze sedakat emni- (1) Şimdi mütckaittir, Trabzonda -

yet için şarttır ve imzaya sedakat tm Muanuner ALA1 UR dır. 
iyi emniyet sistemidir. (:!) f\ludanyada bulunan bir alayda 

30H milyon Amerikalı da tıbkı Av- ve albay rütbesindedir. 
rupalılar gibi insandır. Bizim de kendi Köy mekteplerinin halini bir ke- ımızı hemen şu sırada y 'Phk, num • (3) Askerlikten istifa etmiştir. A -

aramızda tıbkı diğer devletler gibi, ala- li_ıne ile tavsif edecek olurs.ık: Pe- raları verdik ve vazi'emizden ayni· masyada Devlet Dcıniryolları hizmctmde 
cağıwız, verecegııniz ve ihtilaflarımız rışandır, diyebiliriz. Evvela bir çok dık.,, çnlışınaktadır. ..J 

var, niçin harp etmiyoruz? ÇUnkü in- köylerde mektep yoktur. Mektebı Köy mektepleri tedric:ata z ten (4) Vefat ettiğini işittim. 
sanlık üzerine, söz ve itimat üzerine olan köyle rde de bina yoktur. Ted- geç başlarlar, pıırac:ızlık yüzünden (5) Bunlardan Salim albay olmuş ve 
emniyeti tesis ettik. risat ahır gibi yerlerde yapılır. Oç do ~isanın birinci glinll kapanırlarsa geçen yıl Yeşilköy tayyare kararı-ahına 
. Amerika Cumhuriyetlerinin ideali de- sınıtıı köy mekteplerinden, çok az mekteplerden niçin verim alınama- gıderkcn ölmüştür. ı~esa Ankarada ter -
mokrasidir. Beşeriyet demokrasi yoluna verim alındığını herke s itiraf eulyor, dığı anlaş1lır. Üç beş ay yarını y • cümanlık yapmaktadır. 
mutlaka girecektir. » onun için de ~laarit Vekaleti eğit· malak, okuyan talebe, tarlaya çık· (6) Efganistaııa kaçmış, orada bir 

Bitlerin doğuın günü 
Berlin 14 ( A. A. ) - Bay Hillerin 

doğumunun yıl dönüm günü yaklaştığın-
dan btuün Almanyada bugün kutlulana
euktır. Şimdiden hazırlıklara başlanmıştır. 

Almanyada kan muayenesi 
Herlin ı:> (A.A.) - Almanyada otu

rup halen milliyetleri belli olmayanları 
kan muayenesine tabi tutmaktadırlar. 

wen kurslarına b1z veriyor. tıklan sonra, tekrar me tepler açt· müddet kaldıktan sonra Ankarada bir 

Şu aralık muallim vekillerin 'en 
birinden de uf ak bir 9ik4yetnttn1c 
aldık. Diyor ki : 

lıncaya kadar bildiğini unutacak, ve 
Uç sınıflı mektebi bitirdiği halde 
ümmi kalacak olduktan sonra kim
~ enin hayrını görmediği bu tedıisata 

•Vekil olmayan öğretmenlerin uöyle devam ederek, boş yere mas
açık kalan Mayıs ma11şlarmı temini rar etmenin manası yoktur diyoruz. 
için vekil ögretmenlerin vazifelerine Bilmem ki, al!kadaı-lar nasıl dU-
nihayet verildi. Biz de' imtlhanbm· şünUyorhır? 

vazife almıştır. 
(7) J\lütekaittir. lfarakösede tiooret

le meşguldür. 
(8) Tekaüttür. Erzurumdadır. 
(9) Bu zat asker değildi. I<~akat ken

dlsine ihtiyat binbaşısı süsünü vererek 
zabit muhassasatı almağa muvaffak ol· 
muştur. 

(10) İzmltte vefat etmlıtlr. 
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Hikaye Tuhaf Bir Zulüm 
Ereğli Bez 
Fabrikasın 

- Yaz.w : Ômer Seyfettin - calısmaları 

~. P. O. R. 1 
_______ I 

Bilmem eski lbir dcrebeyinin torunu 1 koltuğa dayamıştı. S::ı.kalı ;;açı bembeyaz, , , 
olduğum için mi? Bulgaristanda gezer - yüzü kıpkırmızıydı. Bizi görünce geniş bir Hlıl7 başından itibaren muntazaman 
ken hep kendimi öz babamın çiftliğinde 1 kahkaha savurdu. işlemeye başlamış olan Sümer bankın 
sanırım. Yeşil sazlı ~rkl~r, sık. gül bah -

1 
- Ulan Koştanof! Sen ne arıyorsun. Ereğli Bez fabrikası, geçen sene zarfın· 

çeleri, alçak tarla çıtıerı, genış taracalı I burada be ... Diye haykırdı, köylüleri al- da siparış üzerine çalışmamış daha zi-
abus evler, arpa ambarlarını andıran datmağa mı geldin? d · d t üb t k ~ · h 
•• • • • •• •• w ya e pıyasa a ecr e e ıne ıçın mu -
uslupsuz kılıseler, başları duşuk zayıf se- - Hayır, banyo yapmaga t l'f ·u · l t · ki d 

Galatasarayla Güneş 
klüpleri birleşti mi? 

merli beygirler. Mütefekkir eşekler, semiz _ Anlat sen benim külnl~mn! Ah e 1 çeşı er ıma e mış. ve st? ar ~n 
beyaz kazlar, hatta çamurlu pis domuzlar hükıimette olsam ... Size gık dedirtmem! satışlar yapı:ıı.ştır. Fabrıka, pıyasa ıle 
bile ruhuma aşmadır. N . , t ıb ı~ 1 temasa geldığı beş altı ay zarfmda, en 

e ıı>e o urun ar.:a ım... · d 'ht· hi ·ı · 1 • · 
Suyun başında çamaşırlarını döğen zıya e ı ıyaç ssedı en çeşıt erı tesbıt 

kalın çıplak baldırlı kadınları, evinin ö- Birer sandalya çc-ktik. Karşısına 0 _ ederek sene sonuna doğru bu standard 
nünde ezeli ç.oraplarını ören hiddetli kız- turduk. KQ9tanofa: ç.eşitler üzerinde imalatını teksif etmiş-

Ortada fili bir birleşiklik yoktur.Ancak 
bunu istiyenler zemin hazırlıyorlar 

Ankara, [ Hususi ] - Galatasarayla, 
1937 zarfında Ereğli Bez fabrikası Günesin birleşmesi Uç senedenberi ara 

443. 872. -lira kıymetinde 948.674 kilopa sıra mevzuu babsolur yazılır, çizilir, fa
muk satın;almıştır. Bu pamuklar bilhassa kat neticede bu birleşme olmaz ... Bu 
Akala ve Kl'!vland cinsi en iyi kaliteler cümleden olmak Uzre son günlerde İs
arasından seçilmiştir. Türkiye pamuklu tanbulda çıkan bir, haftalık spor mec
endüstrisinde en ince iplik ve bezleri muasında gene buna benzer bir habere 
imal eden bu fabrikamız, en iyi kalitede tesadüf edildi. Galatasarayla, Güneş 
pamuk istihliik etmek zaruretindedir. birleşiyormuş. Mecmuanın yazdığına gö-

ları. batan güneş fundalıkları neftiye bo- - Ne var, ne yok? Söyle bakalım! tır. 
yarken blrdenı'bire karşıma çıkarak "Dob- Dedi. 
re veyçera!,, diye beni selamlıyan köyli.i- _ Hiç! Gospodin. 
leri sanki ezelden tanırım. Bulgaristanın _ Nasıl hiç? Siz yeni türemeler her 
en sevdiğim yeri Lajinadır! Geçen sene ~eyin adını "hiç., koydunuz. 
banyo bahanesile yine oı:adayım. Ar:ada- sonra beni bir süzdü. Çakır .gözleri 
şım Koştanof namındakı meşhur so,.,ya - üflenmiş bir alev gibi parlıyordu. 
listti. Akşamları kasabanın dışın~ b ra- _Bu da kim? dedi, yeni yamakların-
ber gezmeğe çıkıyor. Kurt.ova daglarının dan mı? 
üzerinde tutuşan bulutları seyrediyorduk. _ Hayır Go.spodin, Bulgar değil... 

- Ya ne? 
- Türk. 
- Türk mü? 

Gecelerimiz, Çarşı meydanında Dimeto -
nun hanında bira içmekle, iska.mbll oy -
namakla geçiyordu. Bu eski hanın altı es
ki tarzda yapılmış kocaman bir meyha -

k b edl ok - Evet..· 
neydi. Pazar günleri te aşına Y - Başımda kalpak vardı, Koştnnofu şa-
ka şarap içebilen babaç sarhoş!,:1rhbluraaskınaı ka söylüyor sandı. Güldü. Biraz durakladı. 
doldtlru.yor gece yarılarına, saua ar - . . . 

' .. .. .. . Faknt Ko.şıtanof temın edınce ınnndı. Ben 
dar gayda sesleriyle, hora gurultulerıyle .... 

B' a. akşam de guluyordum. 
bizi uyu:tmuyorlardı. ır p_az 1

' - Ne anyor burada? 
yemekten sonra, Kostanofa. . . 

· tmıyacaklar - Banyoya gelmış, hem benım ah -- Bizi bu gece yıne uyu , 
·ts k babım. 

bari bir yere gı e ··· _ Yoksa :sen de mi sosyalistsin? 

Fabrika faaliyetini, tecrübelerinin re, birleşme işine önayak olan bir zat 
verdiği müsbet neticeler ve içşilerinin Ankarada bulunan Galatasaray ve Gü
ihtisaslaşması ve artması nisbetinde ay- neş klupleri erkanını davet ederek bir 
dan aya genişletmiştir. Sene başında dost toplantısı yapmış ve aradaki ibti
yalnız 682 işçi çalıştırmışken sene so · laflı noktaları açıkca teşrih ederek her 
nur.da işçi mikdarı bini geçmiş ve iki iki tarafın da noktai nazarlarını sormuş
ekiple çalışmaya başlanmıştır. .Ereğli tur. Dostça münakaşalar yapılmış ve 
fabrikasının bir senelik iplik imalAt ye- bir anlaşmaya varılmıştır. Her iki teşek
kunu 445.466 kilodur. İlk altı aylık kül de Ankara ve istanbulda tek klup 
imalAt yekı1nu yalnız 148.Bv9 kilo idi. haline gelecektir. lstanbuldaki teşekkül 
İkinci altı ayda iplik imalatında artış Galatasaray, Ankaradaki birleşikte Gü
nisbeti % 100,4 dür. Aynı yükseliş sey- neş klubü isimlerini alacaklardır. MilJi 

küme maçlarında iki sarı kırmızı taıcıJJl 
ayn, ayrı çalışacaklar, milli küme so· 
nunda iki takım tek kadro haline gir6" 
cektir. 

Bu son haber üzerine burada bulu: 
nan Galatasaray ve Güneş klubü uerı 
gelenlerile konuştum. Bunlar bu husuta 
ademi malOmat beyan etmektedirler· .. 

Güneş klubünden bir zat « J{lub11' 

muz; vaziyeti bir tebliğ ile gazetelerde 
ilan etmiştir, bundan sonra fazla söyle· 
meye her halde lüzum yoktur ,. deıııfş· 
tir. Galatasarayın ileri gelenleri ise: 
« Bu haberi gazetede okuduk, 1>aş1'ş 
hiçbir malflmatımız yoktur. Spor ınec· 
muasının bu haberi durup, dunırıceP 
uydurmadığına eminiz. Bu olsa, 01114 
iki klubtl birleştirmek istiyenlerin ze111iıı 
hazırlamak için yaptıkları bir hareket· 
tir» demektedirler. 

SELiM TEZCAN 
Dedim. Diye yüzüme b[:ı.ktı. 
- Nereye? 

t b. · - Hayır! 
- Mesela doktorun evine! Za en ızı 

Dedim. Koştanof atıldı: 
çağırıp duruyor. _ o nasyonalist, Gospodin 1 

_ Başka bir gece gidersiniz. 
_ Niçin ibu gece gitmiyoruz? - Haydi bire oğlan! Eğleniyor mu -
Diye sordum. Koştanof güldü. sun? Türktc ne sosyalist olur, ne nasyo-
- Seni bu gece bizim esld diploma- naUst.... . . 

d - · dedi gayet iyi Dıye bır kahkaha attı. Insan ne tu -
tımıza takdim e ecegım. · . .. .. .. .. 1 b Ik. h · c 

. . . lin.ındc İstan'bulda o- .haftır. Bır Turk bu sozu soy ese e ı ı, 
Tür'kçe bılır. Genç 6 ' aldırmazdım. Fakat bir Bulgarın böyle 
kumuş. azıcık hakarete ben;ı;iyen bir kahk.ahayl::ı. 

rini bez imalAtında da müşahade ediyo· 
ruz. 19:ri nin birinl'i altı ayı zarfında 

210.249 metre olan bez imalAtı, ikinci 
altı ayda % 172,-1 artışlr 572.836 metre
ye çıkmıştır. 

Ereğli fabrikasının imal · ettiği ince 
iplikler Avrupadan gelen benzerleri 
ayarında olduğu anlaşılmış ve piyasada 
hariçten geniş ınikdarda idhalata müsa
ade edildiği halde çok rağbet görmüş

tür. Yine Ereğlide ımal edHen ve kalite 
itibarile memlekette benzeri olmayan 
bez çeşitleri, sofra takımları ve saire 
çok beğenilerek tutulmuş, sipariş üzeri
ne çalışmış olmamasına rağmen f.ııbrika 
bütün mamulatını satmaya muvaffak ol
muştur. Fabrikanın ilk faaliyet yılının 
neucelerıni letkık. ederken, bunun bir 

Tokyo Olimpiyadları 
bütün dünyayı 

hayrette bırakacak 
- Nerede? bu hakikati bağırışı beni müteessir etti. 
- Burada! Misafir ... 

b. 0··r Galiba kızardım. 
0 da banyo için gelmş. Amma ır g , 

bak. Ne tip, ne tip! Tam "Ganyo,. (1). - Fakat Gospodin. niçin olmasın, de-
dim, işte ben bir nasyonalistim. 

- Türk değil misin? *** 

Japonlar bu Olimpiyad için daha iki 
sene evvel hazırlanmış vaziyette idiler 

Akşam yemeğinden sonra K~tanof 
meyhaneciden kağıt kalem istedi. Bir 
mektup yazdı. "Bunu Gospodin Kepazefe 
götür!., diye eline verdi. 

sonra bana döndü, mek1.ubu gönder
diği diplomatın hayatını anlatmağa ba~
ladı. Evvela lıl1tilalci imiş. Sonra prenslık 

- Evet. 
- ôyle ise bir şey olama.7.sın be oğ-

1 um. 
- Niçln olamıyayım? 
- Çünkü Türksün be oğlum. 
- Acayip! 

tecrübe senesi olduğunu unutmamak la 
zımdır. Çalışma yılının ikinci altı ayın

da birinci ttltı aya nisbetle alınmış olan 
yüksek randıman bu fabrikamızın inki~ 

şaf seyrinin ancak ilk merhalesini teşkil 
etmekteair. Yapılınca dahiliye memuru omluş. Daha Diye dudaklarımı büktüm. Canımın 

sıkıldığını Koştanof da. gördü. "Amma sonra mebus ... Bir kaç ay da adliye na -
· k Gospodin, bunlar genç Türkler!,, diye ta- -============================= 

zırlığı etmiş ... İstanbulofun en azız ar a-

(Arkası var) 

mire kalkmak istedi. Fa,kat ihtiyar dip - hiç bir ideal yoktur. Yalnız bir şey vardır. 
daşlaındanmış... . k" · 

1 t
.k b. her·rı loma1t kafasını sallıyor: "Tur un gencı Dedi. 

_ Hası ı an ı a ır ı . . . . 1 b·ı· . · . b' d d k 
. d Gö' .. anlarsın. Kimseye ıde, ihtıyarı da bırdır. Ben onları ı ırım. Ikimız de ır en sor u : 

Dıyor u. runce . .. d . T" kl . b·1 N ? 
h b. kendi söyler Av- Benım kadar dunya a kımse ur en ı - - e. meydan vermez; a ıre · 

1 
• 

1 
d

. 1 tl hiç beg-enmez mez ... dıyordu. Koştanof mana ı manasız - Taassup! 
rupanın ıp oma arını . 
B . k "d- .. ncesiz der. Hele Rusya- itirazlar etti. Nihayet 
ısmar a UŞU " " 1 1 d h. b. h' b. f.k. 

da katiyyen aklı başınd::ı. bir adam olma- - Tuı.ıK er e ıç ır şey, ıç ır ı ır. 

1896 da Atinada yap lan olimpiya
dın on ikincisi 1940 da Tokyoda yapı
lacttktır. 

Atletik sporlara son senelerde bU
yük bir ehemmiyet veren Japonlar 
Finlandiya, İtalya gibi bu sabada oldukça 
muvttffakıyet göstermiş milletlerden ev
vel olimpiyat oyunla. ını Tokyoya çek
meleri bu sporun memleketlerinde inki
şafı için pek bllyük bir rol oynayacaktır. 

Biz 1924 te Pariste yapılan olimpi
yada gittiğimiz zaman mevcudu dördü 
geçmeyen Japon atletlerile kimse meş
gul bile olmamış'ı. P<:ıris olimpiyadında 
aldıkları hızla bu işi ~ıkı tutan Japonlar 
dört sene sonra. Amistirdama geldlkleri 
zaman hepimizin hayretini mucip olan 
bir muvaffakıyet göstererek üç adım 

.................................................................... , ........... .,~ dığına yeminler eder ..• 
Ko.ş.tanof anlatırken hancı geldi: 
- Gospodin, sizinle arkadaşını~ oda

sına çağırıyor. Kendisinin romatizmaları 
tutmuş. Aşağıya inemiyecek! 

Dedi. 
- Kaç numarada? 
-Bir .•• 
- Yalnız mı? , 
- Yalnız ..• 
Koştanof hızla !kalktı. Koluma girdi. 

"Haydi bir evvel zaman adamı görmlye!,, 
diye beni çekti. Dar merdivenden çıktık. 
Bir numaralı oda hanın en muhteşem o
dası olacaktı. Caddeye bakıyordu. Kapısı 
iki kanatlıydı. Koştanof bir marş tem -
po:;u tutar gLbi vurmağa başladı. "Tık tak, 
tıkı tak, tak, tak, tak! Tıkı tak, tıkı tak 

tak, tak ... ,, "' !S.. ... 
:h - Ne yapıyorsun, dedim. Kızar. 

Koştanof: 

- Kor.ıona ~iye güldü. Evvela biraz 
sağırdır. Onda beş ..işitir. Sonra -gayet şa
kacıdır. Ciddiyetten pek o kadar hazet -
ınez. ı 

Içerden Türkce lkalın bir ses aksetti: 
- Gir, be oğlan... · ~ .. 

~ Koşanof yine güldü: 
- Bir "tip,, dedim ya. ... Bulgarlarla 

bile Bulgarca konuşmaz. Sanki 'herifin 
nna dili Türkçe ... Türkçeyi diploınasi li

sanı sanır ... 
Sonra kapıyı 1tti. Bu oda hakikaten 

biraz süslüce 'di. Pencerelerinde storlu 
mavi perdeler vardı. Duvarda Ferdinand
la Borisln yağlı boya ıbasma resimleri ası
lıydı. Keskin bir tentiırdiyot kokusu yüzü
müze çarptı. Hava. sıcak olduğu halde 
camlar :inikti. Gohspodin Kepazef köşe
deki divana oturmuş, üstüne kırmızı bir 
velansa örttüğü ayaklaırını karşısındaki 

(1) Romancı Kostantin Alckonun 
~e hur kahramanı. 

Muvazene vergisi nisbetinin °/o 8 e indirilmesi neticesinde 

Hizmet erbabının yıllık istifade 
mikdarlarını gösteren cetveller 

A - Maaşlı devlet B - Ücretli devlet C - Hususi işlerde 
memurları memurları müstahdemler 

Yıllık Yıllık istifade mikdarları Yıllık istifade mikdarları 
istifade miktarları 

Asli Emsal Diğer Ücret Diğer Ücret Diğer 

maaş hasılı Merkezde (1) yerlerde mikdarı Merkezde yerlerde mikdarı )lerkczde yerlerde 

10 40 11,76 9,12 25 5,46 5,64 25 5,52 5,52 
12 45 12,84 10,20 30 6,84 6,84 30 6,72 6,72 
14 49 13,80 11,04 35 7,92 7,92 35 7,80 7,80 
16 52 15,72 11,64 40 g,12 8,88 40 8,88 8,76 
17,5 56 16,56 12,48 45 10,20 9,96 45 9,96 9,84 
20 ·60 17,52 13,20 50 11,40 10,92 50 11,16 10,68 
22 66 18,00 14,40 60 13,68 - - 13,08 60 13,44 - - 12,72 

25 75 19,92 16,32 70 15,00 70 14,76 
30 84 21,72 18,12 80 17,16 80 16,80 
~5 98 24,60 21,00 90 19,08 90 18,72 
40 108 26,52 22,92 100 21,24 100 20,76 
45 126 30,12 26,52 125 26,28 125 25,80 
55 165 39,00 33,72 150 31,44 150 30,60 
70 210 47,88 42,60 200 40,55 200 39,60 
80 256 58,80 51,60 250 50,40 250 49,20 
90 288 65,04 57,84 300 60,36 300 58,80 

100 400 93,96 79,56 350 69,96 350 68,40 
125 500 112,20 97,80 400 79,56 400 77,76 
150 600 130,56 116,16 500 97,80 500 96,22 

(1) Mesken tazminatı dahil 600 116,16 600 102,48 . 

atlamada olimpiyadın şeref ~ireiin• 
birincilik bayrağını çektiriverdiler. 

Amistirdam olimpiyadında yük.se1' 
allama ile sırıkla atlamada Amerik.alılar
la en çetin rakabeti yapan Japonlar, 
yüzmelerde de blrer tehlike olmuşlardı. 

Amistirdttm olimpiyadı, nazarlarıll 
Japonlar üzerine çevrılm8l)ıle kapandı. 

1932 de AmeriKanın Losttnceles şeb· 
rinde yapılan oliınpiyttt Japon atletlerUe, 
yüzUcülerinin birbirinden güzel ınuvaffıt· 
K-ıyetıerile doludur. 

Her geçen sene Japonlar için spOt 
sahasında yeni bir aaım olurken HJ86 dil 
Herlin olimaiyadı geldi çattı. Aruk bıJ 
sahadaki her tiırHl tedak!rhğı ıoze 
almış olan Japonlar on Uc.ınci oıımpıyıadl 
Tokyoya çeKmek için geniş tertloat al•· 
rak Berline geldiler. 

Olimpiyattan dört ay evvel kır mil· 
tehassısı tetkik içın .Berline yollayan 
Jıtpon spor teşkiıtttı, olimpiyat oyun· 
üırın.m beraber başJayıın beyneJmılcl 
spor kongresinde geceıı gündUzlü çalış· 
muk suretıle sadetukleri bUyU.k gayretıJI 
iık, mükafatı ohlrak on ikinci ollmpiya-
dın Tokyoda icrası kararını kongredcD 
iyi bir ekseriyetle koparmış olduıar. 
Hu arada idttrecıler Tokyo hesabın• 
gayret sarfederk.en sporcular da atlc
tızımde, yüzmelerde hulasa olimpiyatt• 
ttttbik edtlen bütUn spor şubelerind• 
Japonya renklerini zaferden zafere koş· 
turup durdular. 

t-lala hayret ederim. Berlin olimpi· 
yadının altıncı günU matbuat bnrosund• 
çalışmağa geldi~im bir sırada çalışnı• 
masamın Uzerinde " 1640 olimpiyadı 
için sizi Tokyoda bekliyoruz • yazılı bit 
büroşUr buldum. 

Berlin olimpiyadının en hızlı bit 
gününde dört sene sonra yapılacak bit 
olimpiyat httkkında çıkttrılan bu bQroşüt 
yabana atılacak bir hareket ve iş le.ar· 
şısında olmadığımızı anlatmağa kAti 
geldi. Berlin olımpiyadının sonlara yak.· 
!aştığı bir gün " Türk spor kurumunıJD 
eski ve çok muhterem ba~kanı general 
Ali Hikmet bir aralık bana: «Besim, bun· 
dan daha canlı ve parlak bir hareket 
bir daha yapılamaz,. demişti. 

Ben o zaman muhterem a-eneraliD 
bn fikrine iştirak etmedim ve dedim ki; 
muhterem kumandan ben şimdiye kadar 
Uç olimpiyat gôrdUm. Berlin olimpiyadı 
cidden çok parlak ve mükemmeldir. 
Faka bu üç olimpiyatta Japonları da 
tetkik ettim. Katiyetle söyliyebilirim ki 
Tokyoda yapılacak olimpiyat Bedin 
olimpiyadını geride bırakacak bir hare· 
ket olacaktır. Bu hareket kı&aca " çın 
işi .J apo işi • bir şey olacaktır. yaşar· 
sak görürUz dedim. 

Japonların yapacakları fevkaladelik· 
!er, yenilikler dün olnuğu gibi bul!On de 
kanaatlarımda beni aldatmıyacaktırl .. • 

ÔmtJr Beılm 
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= 16 NİSAN 1938 DOÖU 

t>oGuNUN DERTLERİ KADIN 
lmam nikihı yüzünden 

çıkan f acıalar 

Hariciye 'lekili 
Mısırdan ayrıldı 
Suriye üzerinden 
mcınlekete avdet ediyor 

(Üst tarafı 1 incide) 

Portakal, mandalina 
kabuğu ne işlere yarar? 

saat 6 da Romanyamn Koktel Partisine 
giderek geceyi orada hususi surette ge-

l çirdiklen sonra sabah saııt 9,i:IO da ls-
Bu vitamini bol güzel kokulu kabukları atmak Müddeiumumi Muavini sebebini 

anlatıyor: "Cehalet, görgüsüzlük .. 
Sonra bazı menfaat düşkünü kim
selerin tesirleri .. ,, 

kendoriyeye ~fUteveccihen hnreke_t _el- Dünyada portakalı, bu faydalı (altın 1 Mahallebicilerde yediğimiz (keşkQIO fı
miştir. Gıırda Başvekil ve .:\hsır. harıcıy~ , topları) sevmeyen var mı? Bu güzel kara) , ya de~il (Keşküle Ağnlya) ya 
erlı ilm tarafından u~urlanrnış hır llS~erı I meyvaların tatlımsı mııyhoş sularında benzer. . 

kıta selam resmi?i _ifadan sonra mUzıkaj vücudumuzu çok besleyen Qç türlü (vi- Yemek yerken lokmanızın ıçlne te-

günahtır. Tarifimiz gibi hareket adiniz 

TDrk ve l\lısı_r mıllı marşlarını çalmıştır:\ tanıin) vardır. sa~nr edecek mandalina kabuklanndan 

lskenderıye, 15 (A. A.~ .- . (~~ndo 0 biç beğenmediğimiz (posa) ların- o kadar hoşlamıcaksınız ki, tıtrlf edemem. 
_ . . ... ğım? hı njıınsının hu.:ıusi nıuhabırı bı1rt 1r!yor.) /da (mama) denilen iç kabukhırında bi- 4 - Bu hırzda saklayacağınız ka-Gant•m;z bunaan bir müddet Boyle h•llerde b•Z>m y .. paca. Hariciye Vekili Dr. Tevfık IlDşlü A1ırns 1 • • • • bukla.dan ve şekerlerden bir miktar 

evvel yazdığı yazılarla aile hayatı- kanuni, hiç hir ŞPy yoktur. Bu vazıyett~ bunıya gelmiş ve istasyonda bntUn hU-, le bedenimıze yarayan nıc~ nıce _faydıılı alıp, çaya, ıhlamura, kakaoya, aşurenin 
m., üm;nde fena teskle. kra ed•n ı her gelene • ıı:ıv• . hakkın yo.ktur • dı: kı1met erknnile lskcnderiye V•llsi, ":· maddeler buiun?'•k'.adır. fertenıız ol•~ nslüne, (iki katlı •kmek kadelflne) (y•s
ve bfr çok l•tftketıere sebeb;y.ı ve- yer ek kapıyı ffO<l•rırız Çccıı ki u kadın ' lediye Reisi ve bn !ün konsoloslar er ka · ı kabu klancı benım kcı ü b~m gibi yapar sı kadeiflne ), (kaymaklı tel kadelftne J 
ren o imam nlkllbh meset~sın; bü- , <a erkek aleyhine an ;•k b~ba h k da va _-ı J nı ıarnl.ı ~dan k.arş• la. nm_ıştır. V ~li Harı el- sanız ço'< lslılade edersın ır.. (pandi•pan ya) ya, ve çeşit çeşit pastaıa'. 
tün ı enatıklarlle antatmaı:a çatış- aç•ra k çoru P, ıı n ıı tanı. lırabılı ~ baş_k.a • h~r ye Y,kıh şer elme bı~ .oğ le 1.1.ı .•~e ~ı. ver- 1 - Kalın vort• kal kabıı kların d•n rın cev; zil, bademli, kaymaklı güllüçla
mıştı. şey Y•vamaz ... Bu ytız.den goz go•e go-J nılş, s .. t 16 da Hurıcıye Vekılı ruıklye ne güzel reçeller, macunlar, şekerleme- rın içine korsanız lezzetle. neş'e ile ne 

Bu yazılarda imam nikahı ile ev- re koç kişi rmıhvli perışan oll~u~tur. Un-j Konsolosh1tnesini ziyaret ederek bura- ler, (tondan) lar yapılır. gOzel yenir. 

'.•nn>enln hiç bk "..""'.eU o~madı - !arı görd il kce hi z im de yll reğımız parça dan Bcruta gitmek üzere vo pura bin- 2 - Portakal, mandarina ve Um on 5 - Halis, boyasız (alkol) ve yahu! 
r>nı tebarüz ettlrd•guruz rıhı hu su- parçu olur... El den n o gell r · . nı iştir. CumHrl esi • ıı nü Berulta buluna- kabuklarını onluk, yirmilik bü yükl DJtün- ko lonyacıların kullandıkları (bergamot) 
retle evlenen kadınların kocaları - - Bıı salgının sebebi nedır acaba? cak vo o akşam Arka•aya hareket ede- de kesiniz Gölg•de kurutunuz! Sonra tu ispirtodan bir kllo alınız Goyet ince nın mirasından ma .... um ~

1

".~~~ - - EvvelA ce lıal• t · Görgü üzlük:-· \ <ek tir. cam kav ano zl arın iç'ne doldurun uz! Ka- olar ak kese o >ğlnlz portakal 0 m onda rina lanu~, ç~uklar~n nu~usb~utug:C~~ Sonra bazı mcnreatc düskün kımselcnn .;--- • ı paklarını kapayınız! Bu güzel kokulu limon, Venedik turunç ve 
1 
battal misk 

reçır_ııemıyeceğ•?
1 

v~ ak g~:~ke _ tesirleri. . 1 Uç Fransız Nazırı e kabuklardan ara sıra ıhlamurun, çayın, gibi kokan ve (kız memesi) ismini aıan oldugu halde pıç oıara 1 h de i . Medeni kar.un merıyet · ··ı ki i 
. tık Dig-er taraftan zil e Y m · • ~ .1 papatyanın, hatminın, mOrver (mu ver meyvaların kabuklarını yukarıda yazdı-ce er nı yazmış . k.. girı 1eden evvel carı olan uslt - L d d d f . t 

;marn n;kihı yapmak sureU!e çUt - m ev · ııne . ı . . . run da 0 n fa a çiçek c.ırının) a a ç ı yıo ın çıne aarsa • ğım-<ıspirto) ların 1 çine atınız. Bu gibi 
lerl birleştirmekle para için bir er- l~re g.ör~ ıııı~mlıır ıkı ş~hı\ık7::ıu bu ni · • • •• } b } mz lezzetine <l )yıtnı olmaz. meyvııları soyar soymaz taze kabuklan-
keğe kadın bulmak arasında W çıl!len bırleştırlrter ve ~?V k gOfUŞffie er aş lYOf 3 - Me•kılr kabukları ayrı ayrı ve nı koyunuz. Şişenin ağzınısımsıkı kapa-
fark bulunmaıhğ>ru da anıaım.,tık. kah sahih olurdu. 

11 
libuk• yeni ·~~~ il yahut karışı< saklıyabltirslniz . Bir cam yınız ki alkol uçmasın. Arosıra ıtşeyi 

Burün baştaıhğımız hu b;r sert bu oelôhiyeti inınnılarda~ _ ıılarnk n'. ·:.' < " taraf• 1 tuctde) kavanozun veya (alil>ninyuın) kabın ve· sallaymız. Bu tarzda bir kaç ay bırak-
Yazıda imam n;kilu yüzünden le- memurlarına verdı ve_ nıkahın hıısuq l :'. Bu . müzakerelere Genel Kurm•: yahut sırları bozulmamıı çinkonun, vor- hktan sonra süzıreç kôlt•dından sOzünOz. 
••11 ü ı etmiş bir çok fa daları can - deliere tescıl ed 

1•11'.'esın 1 •aı t. k 
0r:İı 1 ~- 1 h eyeilerı de ı 1 tı hak ~decek ve ıcap et_ selen kapların alt k ısınılarına yarım Bu alkoltl saklayınız. Yazda yap acagı

tandıracaiız. Bu yazılarda ~esadul nıınla beraber en ela nı~d•nı ıı_k Y_ • tiği t•khrde bırbırlerııı~ ?asıl ~· ne ,'u parmak kalınlığında toz şeker koyunuz) nız pastalara, tatlılara biraz ka~hrıruedeceğiniz hadiseler tamamıle ha - pılmak şartıle ı~teyenlerın dlnı nikah 

1 

rell"' yardım eclEc~klermı tesbıt eıiecek- Sonra onluk veya yirmilik bUyUklUttün- nız çok hoşunuza gider. 
klkate uygundurlar. Yalnız macera yaphrnıalann• da mıtsu:ıde etti. lerdlr. . " . , . . • . . . 6 - Veyahut süzerek kabukları 
sahlpler;nı teşhir etm;ş olmamak 1. te bl ri nci sebep bu alışk ıınlı k lır. Bu esna de Lok arno mısnkma yenı de veı a but mm ı mmı . bı~ kızın serçe ayırdıktan sonra altın sansı rengini •la-
;ç1n şahıs lstmtcr;n; belki değ;şHre- gskiden inııım Di~ahır.a alışmış olanlar, bir şekil yermek de ıuevzubah<dır. Lo- parmal(ı hacmtnde kesılmış ta.mtaze p~r- cak olan ispirtoya birB> iyi su karışlı· 
••iliz. Karllertm;z bu yanlar'. oku- dedder 1 n den, baba lıırmd an imam n ik n. k a cno da J~giıtc:' n in F ran s. ya yardım l~k.al ve ınandarına _ kabu• la rını hır- rı rsanız ırnzel kokulu bir (losyon) elde 
makta l•nahklarını anlatmaga <.a- h nı gö• muş olunlar dogrud•n doğruya ed ce~I munderıc ose de, t ran'8nı~ in- ~ırı Osto?e ~etmemek u~e_re bu şekerl.n edersiniz. Tır•ştan sonra kullanabillrsl-hştıiımız "imam nikahının,, ne ış- u~acaat ediyorlar. Mcrfeni nikfıh· giltereye yardımı me\'zııhahs Pdı me- us!Une dızınız. Bunların ustüne yıne bır niz. 
ler vaptıiını ve ne büyük felaket- ona m ' , 1 ıl c-·.- dini nikahın du 'nıtvtlr. Yeni yıpıl· cak tadilde, Fransa- tabaka toz şeker istif ediniz. Böylece bir 7 - Bu ispirtonun içine, b!raz da ~ .. tem sonra ~ ap ır L '- "" ı · ı 1 ·ı k • · b ' t bak k b k °l" ı· - · be tir• sebep olduğunu yakından gor- 1 • d ğı 1 görmekle kendi kon- nın dn bılnıu~abe c ng• tereye ·urşı ıenı tub•ka şeker, ır a a a u ı ave ( ımon, gul, ya<emın, rgamut, şypr) 
müş olaeaklarıhr. ı menı~u 

0

b mu ·~-~ utcber olduğu ka- 'te•hotlcre gir;şeceği tahmin edılnıekle- ederek kavanozu doldurunuz. En üst ırtbi esanslardan her hangisini soverse-
Bilhassa köylülerle :fakir halk 1 diler neb ul nı al ın m dir. kısmına kalınca bir tabaka şeker koy- niz ilave edlnlz. Bir kaç ay bekleyiniz! 

b. h ld naatını es eyor ar. d k k k x. A . l 1 tabakası arasında salgın ır .. ~~. e 1. Bu \" zı,·et4e imam niktllıile evle- ) u tan sonra avanozun apü
5 
ını sım- ra sıra şışey sal ayınız. Sonra ecza-

bul unan imam nlk&b~nın onu ne 1 ~- . cİ ir. A .. ı lelıiket bundan ÇI k· A 11 tak ya haşk ons o 1 osu ın uz sıkı kapayını7.. Allaha terkedin iz ki ne nenen bir.z ( m anyenl) alıp bu i.splrtodo 
••<ak böyle ~allu ·~nvu etm•k su- nen .er ·~u "un evlenn.ek ne k•dar ko is tif'a etti yaparsa yapsın, mandarinaların kabukla- karıştırınız. Süzgeç kağıdından bir kaç 
rctııe <•<.ll•hdecektır. r~ıorb a! nak 0 kadar •OçlOr. Bu yilz- . • rında bulunan gilzel kakular, (esans) defa süzerseniz güzel ve ucuz bir nevi K•n.dl~~nl halka yalun. h~lkın ;~;~r~Jkı.'r ekseriyetle ';;erbest kalmak Ad~na, 10 _[ ıı~.susı] .- Antaky .. ~ ıar. şekerin içine hulıll ediyor. Eriyor. kolonya sabıbı olursunu~. 
her tlirlu derdıle alakadar goren . B ,, t kl ı . d k dı ı yüz B şkorısolosu uuz f u uz. _hesin h~su:sı Kubukların içine de şeker yerlesiyor. - 8 İspırtoların içınde çok duran caz t miz bu anketleri yapmakla iı:-tıyorl :ır. il' 

1 a 1 ~er e a · · müzeret erinden dolayı ıstıfa etmlştır. . _ '" k 

1 1 1 

·d 

1 
e e .. --- · - t" h•r"k rıı .. :..- çarelerini aw.·orlar. Me- Bır muddet sonra bu kokulu k&buk- abuk ann acı ık arı gı eceğ!nden reçe, b" " k b' h' t ordugune ve bor usu . " ., , k t 1 

uyu ır . ızm• .. • !•tikellerden deni nikfih buna imkiin vermiyor. Kad n- . . lar ne kadar güzel şekerleme haline ge- macun yap.arsanız ço güze o ur. ~ok aıtcte~ı huyu~ . 1 ız da nikiibsoz olarak bir erkekle manası yoklur. ı,in lenası okuma bılen- llyor! 9 - Kavanozda toz şekerle yanya· u~ta;atc~~~na ~~~di~. k , .ürütü ;:;:maktttn haklı olarak çekiniyoı lar. ı lcrin birçokları da evlenme beyanı, ilan, Yaphracağınız mahallebiye faraza na ~ulunımk P~r.t~kal, il mandkln_a,d lim~o 
1 n e ı cep e ı o ara . - O için kudınları kundırıııak yoluna muhalle iluıühaberi, sıhhat raporu gibı dört çorba kaşıö-ı adi şeker ilave edip ve urunç a UK arı e . şe erın en -ecektır. nuıı 11 k ca bastır lıp satı ·a çıka- " . . rttz alınız. Çaydanlıkta bıraz kaynatınız Birinci eephcde kanun adamla - ı:apılıyor. Birkı!ç kuru~ vere:ck elde ava urumun . 1 ~ tam kıvamına gelerek uteşten ındırece- b t k t t . d' 

1 
~ b. 'k"h k rılmıs olıın vesıkaları doldurmuş olma- '" j a k d d b' k k ve ya u aynamış suyu a eş en ın ır r l'ının salahiyetli zatların fikirlerini ı edilen bir imam ı:>ö:zde ır ııı ·a ıyıyor. ~ . . . . 

1 
, r;lll z z man ttvanoz an a ır aşı indirmez çaydanlıhın içine çay gibi bi-

... ' - . • b ı ı l'r nın evltmmemn tesçfli ıçın kafı 0 auğu şeke (4 - 5) pa ça k buk ko k & orrenerek ya,.cagız. Bunlar ara - Erkek bu nıkahın mute er oma< '•'"ı k•naatını besleıneleridir. Halbuki evlen- r r a yuııuı, a- raz kokulu şekerden ve kabuklardan 
••nda adllyecıter, avukatlar, idare 1 bild;ğı halde, kadın ZHvallı bun• ın•nı- e . tesr.ili için tarall•rın ve şahitlerin rışlırınız.. . atıp bir çeyrek kadar demleylniz! Bunu ildanıları bulunacaktır. "·ur ve kaıı olarak erkekle yışaınağa m nın " h b 1 1 Aynı usul ıle sUtlAca da şekerleme içerseniz midentze, barsakhtrınıza çok t 

• .- k d. . aynı zamanda azır u unma arı ve h 
1
. 

1 
k b kl d k t · . r 

0
. 

1 1 
d kinci cephede doğrudan do«ıı - b•şlıyor. Bir giln beri! lııkara - ken ısını defteri ınuhsusunu ımza etmeleri liizıın- a ıne ge en a u ar on arış ırırsanız ıyı ge ır. ilğns nez es ne !ay a verir. Y~ ;m.~m n;kAhı ~üzünd•n l•Hiket• yüz Ü•tü bıraktığı zaman işi a?l•ı:~r dır. Size bu hususta bir de misal vere- ası ıs_ ' a m 

duşmuş klmselcrın acıklı macera- amma o zaman da yapılacak hır şey billrlm: llumluya tabi Akdağ koyündeıı İtalyan İngiliz muahedesi imzalanıyor ~ Mu Jd · • a ,- · Tevfik Te- kalıııayor ... _ bir kız lıiıisile evlenmek ıstemiş fıtkttl 
llliyı ~l'ke_ıumudmı. mıiı d\ınkı. d" la zi- - Burada en çok zarar gorenler bıç kıınse ılc evlenmemiş olauğu lıaltle (tisi tarafı 1 lncfde) 1 - Acaba Bay Mussolini anı ... ma· l'ıt ~ Unıet aıres n e 1 O c.ıSIOI • d' ;:ı k ·· .. d l' ı· k - ' ~ 

'il ret ettiğim zttnııın kendisini köc;edeki kımler •
11

• • 1 ·knh·ı kaydı nufus utuğun e e_v 1 0 ara . go- 4 - lspanyaaan, Frankonun zate- dan sonra askerlerini geri çekece~ mi-
'" - ' - Evvela kaCın... mam Dl 

1 e zükmüştür. Yapıl•• tahkıkat nettcesınde . - - . . d ' > D' d buıcı , ındu bir evrakla meşgul olurken b' 1 i oldulru adanı birdenbire ölü- ınulıtaıın nikahı kıyınauau ve kız:ı naber rınden sonra gonullülerı geri çeb:meğı, ır . ıye sor u • 

.. .,~"'i.· Karşısınd.• ihtlyarca pos bı~·ıkl'. v~r;.~ ş mira ~nıİan blifade etm~sl~e dabi vermeden kızın oğlan kardeş•le ••la- kabu~u~:'~:kabil lngillere de : Müsteşar kendisine yalnız: dikı•n ~~ ad~m >ardı. Bana yer glbler imkan yoktur. Evlenme şekle tabı .bı~ şaıak başka blrıle kızı ovlenmışgö,terdı- 1 - Habeşistan lıuparatorlufwmn t•- - Evet cevablle mukabele etmiştir. 
_ N nra · h kk akit olıJul'ru için bakim miras tal•sımı ğı anlaşumış ve bu esnada ttıu~.ık euıten nınmıısını Fransı - İlal~·au Uc.·ar.,l aula~ması y k e yapalım baba ... Dava a ın 5 

1 
f 

1 
·ı d ı " d k · ' 

o ... 
81 

b . . ,-. B' meselesinde ueftere bukacaktır. )e ter- ev enme tes~ı e teıın e arıunun neşrı 2 _ Habeşistan etrufındaki lngiliz iuızaJuıu.h k,.1 7. u ısı takip f'deme~ıı... ız . . ı ·t ·k t ·ıı· d ·t·b kıvıl n uıkablardan · · ••nı ' r 1 de k•yıt yoksa Bınlerce şa.ıı 1 anıe •rı m en 11 •ren , • müstemlekel•rile lt•lyun devleUııın sulh Roma, ır, (Husu") - Fransız - Jıaı. 
)iz.. oradan alıp sana tes ım et eme- edibe evlenıne~İ~ muteber oldutu karurı hiç bırınin kaydına ıe .. dur edııeuıoını~ıır. ve müsulem;t halinde yaşanıasını, yan ticaret anlaşması, dnn lnızalıınnuş-

lhr ı . utınamıyacaktır. Mulıtarların calııllığı yuzUndeu on stıne- 3 - Süveyı kanalının sulh ve harp tır 1''ransanın Roma buyu-k. elçisi Bay •Yar adam sız anıyordu . .. d b · lı k ·· u A.ı ı n ·kahl 
1 

• 

(j,. - Dokuz senelik karım ba,,·ım ... iki Sonra çocuklar çok zarar göı'üyor· chn hurı, u a 1°Y1 ıı.ez nıo yı "~Or'• "u'1 ar n zamanında, her dev~et~ karşı açık tu- Jubs Blondel ticaret mnmessillerine bu 
" ""'- J b b 1 ı n ır .sa 

1 
o.marn s " 1 "'~.ıı., u ••• tulwasını kabul etmıı.tır - t1 - · -di ""\:U~um var ... Ben ne vnpayım şim- lar. Onlar da bir defa a a arın n 

1 
a- _ ilunla ın çare i ııcaır? ' v • • • • _ munasebtı e mukellef bır zıyafet vermiş-

L ••• Sı'zd - • d · t r ,, edeını·yorl" r Nutus kü- r ~ Homa bu anlaşma netlcesının, dun- . . . ~ •ıııı,. · en başka, huk ı1 m etlen beşka sın an ıs ı aue " · _ Bu külü adetin onUne ancak halkı hl 
1 0 

. d _ . _ ba tır. Mu ka veleyı hır t>r•ltan F rnnsa bo-nı Vnk .. . tüğünde bab alarmın yanına y•z.loıuıı.or- aı dınla tmak sur•lile ıı• çık bilır iJu bu- ~a ~~/a ı d _zerın e. ~US"1t t~b 1: yük etçJs;, diğer tar oltan da Kont Çiy a· }'apll-lı .... Nikahın yok babacığ'ım ... Biz no lar, ve öınürlcrınin sonuna kadar alınla· "Usta bı lıa::ısa ırı:ızc:cerı~n, lJa;kevl gıbı t.'11:afl 6ıb veli dunlydafğ ' yküzundte dıııdu . ım ı . no imzalamışlardı;. 'fıcaret mualıtMtcsl 
"'· d b' b c ı t d"ınrrası uışıyorlar " "' ı a arın a e ı ı ·anaa ın e ır. .b. . kl . 

· rın a ır a a e " o • kühür wües;:,es~ıcrının ouyUk rol.ı1;;rı B 
1 

d , mucı ınce, aradakı erıng anlqwası ~ı~ 7" Nası) yok bayım ... Biz nikdblan- - Çocuğun nesebi tashih tttiıileınez olabilir. Jlunun tek c.resi batkı •yduılaı· ·ı lt ul ım aşdwanbı.n~b~y_nı zamanı a hansa kaldırılmış, ve Fıansa - İtalya arasında 
c ll övle b. · d'k mı'? ı e il yavı a ırı ırıne yak uctıraca&ı be . . . . , 
_ ' eve gır ı • · b r A ınaktır ... Çnnku gerek Jrntlıular vu ge· _ . . ., 

1 
ğ ... & ser ı:.t ticareı r~ıımı ıhdus edıknışur. f • l<ıtydın varını? - Evet babalık davası açıla i ır... · reb. tH·kekıcr ıwaın nıkahının matızur.ut- umıdıntn de bUyUk o du u soylenmek-htıy ·1 b o k. ı· L'ak·•t ı teaır İn11 iJ!J: llal'bİ'-'t• Xazn·ı l:l'-''-'llr"" •"ı ar a~. m kfl fasını • ha yır • ma- ·dam evli değı se u m nı ınıır · •· ' " 1 - r mı • nc•k bu sureUe •nl•y abıle<:< kleraır. · . . . • ' " ' rı;ı Yllkarı dol'rru kaldırdı. dam evlılik uabilınde, yııni medeni mklihla B d d 

1 
h 

1
. d Aııla~ummn luyıllerccJcki nkıslcri Ut• .\lnHaya uch.H - " ıı· en z.ya e ev.ıeııw~ er a ııı e _ . _ . 

•i;;h, () sayılmaz baha ... Kanun imam evlenmiş olduğu bir k•nsı vurken, ayn mcdeLl nıkıibıa ıılınını• 0 1, n karı o-.e- . Londra, la ( Hıısusı) - lngıltere · Londro. 15 [Hususi j - Malla üsofilba-k:' 1

•nnnıyor.. . c• im•m nıkiib•le bir kadın almı> bulu- riya imam Likahile alınan ka.ılı.rı ~ika- ltaly• anlaşması amele partisi vo bllkü- rekosini telkık et>nek üzre Lonıtr•daıı ~•kn ••nıın ır~•Onde o ha varmış, hıı nuyorsa, bundun hasıl olı.cuk çocuklı.rın yet edemiyor. Erkek buna ınani olmak mel muhahlleri nezdinde iyi korş,lanma- aynlan Harbiye Nazırı, Morsilyada t•yıı, k"ı... Or.un için senin bnşkamnn ka- nesebi hiç bir zaman tosbih ed.lewez ... ıçlıı blltOn nDfuzunu kullanıyor. l<ınc• mıştır. Avauı Kamarasınd• !.>Uşes meb- yaresinden inmiş \'e l•'ıansı< resmi melı•ı "'•na M co,. \'e•ehiliriz, ne lak)- - ııu mevzud• nazarı<llkkatınızı oıarak imam nlkahıle abnwış kurı yU· uslardan biri, Çemberl•yine iU suaıı koınlorı tarafmdau kar•ıl•nmışı ır. Hıırbiı.y ~.•ı"hıu,;, •· B'zlın yapacağımız bir celbeden b•şka noktalar d• v.r mı? zünden erkek aleyhine zina duvası aça- sormuştur: yo Nazırı Pol bir müddet .\lursılyada 4 

.... ~•k .. llaşının çoresini başka yerde _ tın mllbim bir nokt• daha var .... bltırse de bu duvanın açılma" şaboi - Acaba Başvekil, ltalya ile yeni istir.hat etıikden sonra, tekrar Malt•ya 
it lıuiv . . • Bu, gayet m•halll bir karakteri haizdir. şikdyete bölılıdır. iJiz doğru•un doğıuy• bir anlaşma yaplığ•mız şu sır da dort mUtevecclhen tayyare ile hareket ot· 
· 'l'e..,rikıır.1:"ci 'ln~ ıkı buklOm odadan çık- Medent nikah yapma saHlbiyeti ~ehir ve harekete geçemiyoruz. .8u yüzden de İtalyan fırkru;ıııın müzakerelere rağmen miştir. ekelıye · · k l · dı .. ..,- l·n ' · _ . kasabalardu beledıyelere, koylerde wub- bırço kiwse er bırden zıyadt:ı kurı ue Katalon\'a cephesinde hW'p etliğınden • r I>· ıtm nlkAJn salgın bır hal le mı- . . d b.. k b b b . k · k - ı b ı ı · · 

';Ve ·ordum. !arlara verılmıı olması a uyu ır aıa, ."r. yaşam_a . ıw an arı~ı u ııyoı ar. haberdar mıdır? .. 
\tf.1 ...... rabii h - 1 kk k b nıauzu· teşkıl etwlkte ve bu yuıdenl lekrar soyıJyuruw. 'ı cgAnt:ı çı.rc Başvekıl namına Harıcıye Nezttreti ··~n L ı • ~r gun mu Hl ·a • u re- • 

1 
ki k k ' 

\'il •J r kuç 'kr. t k 1 k 1 birçol· fl!Hlkttler de vukua gt::lınekledır. kadını, erke ı lııd taoıı usıuı ,,ydıu· siyast müsteşarı cevap vermiş· lld sı .ıv ~ .nrşıs nı a 11 ır z. • ' ı k . b · f k · 
t'fr

1
<1 l\rıı kıtrf 0·, k b b ErLuıuuı ve havalısi koylerındt:ıkıj ııtw<ı ·tır. liazdenız u ışı wuvaı tı ı- •su vaziyet~en haberdar olduklarını 

vl!" ti bııtıınrtu~~ı '·t r - hç z,.,amıırbı., era l>~r- muhtarlurdan % !JO nı okumak yazmak yelle yapacak ve bu l:iayede bUyük fe- ancak müzakere esnasında ltalyadan aı:ı--':t b· k u._ :ın , ı «l , zan • ı ki ~ 
1 

kt 
'~ı-ı •r aç Çocuk 1 ki· ora d bilıneıuektediri~r. Bu yüzden evlenme 

1 

nalı arın onUoe gt:~mış o uca · ır. kerlerini gerzi çekmelerini istememiş ol· '~ °' l\hn Şlır :ır,ıa , ya~1 ' anb' s:() .. ::ı. .0
1

~ tesçil defterine kıydıkları nikahı kaydet- 'fek kadını, bir çocuiu kurtarsa duklarıru da bildirmiştir. b • " lir ' .... \a llı; t'lVa z, şır.n~ 1 . . . . TU k ·ı h 
ı~1ı> ••• Veya b~zan da· ka'.iın herifCen memektedirler. Bu suretle kaydedılme- 1 bu da cemıyet ıçın ve ı· nı e ayatı Bunun üzerine amele mebuslarından ••çoıııtır. Adam tik Ayete gelir... 1 mlı o:an nlkliblorın da 'tabii hukuki bir için ~11yük bir kazanç dejtQ midir.? Noel Beeker: 

'J'~hir vuı· mı 'l 

Roma, 14 - MosolhıJ bui'Ün İngiltere 
bUkiiınetinın cefirini kabul ~dcrek mU!al
kutta bulwımuşsa da, bu wUlikat netıce
sinde hiç bir reswi h:bht neşredilme
mişti.r. lJuçe Büyü~ lieritanya Setirinl 
Venedlk sarayında ikinci defa olarak 
kabuJ etmi§, burnda katW"laştırıJan bu& 
ıartıaım i~leri ıimdilik tehir ettilinl 
blldirmif tir • 



• 

.. 
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SildOn kaymzı~ını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 
Yapıltşı basittir. 

Fiyatı ehvendir. 

Umum satıs--yeri: lstanbut, Jahtakale Caddesi 51 
• ""i ,J> 

~--~(Poker tıra~ bıçakları deposudur)--

Erza rumda Satq Yeri NEŞET SOLAKOGLU ve ORTAGI Görctlkapısı Kavaflar P l'flll 

K V ı·ı·"' • d man, Arpaçay, susus ve salim kasabaarS a l ıgın en : ıarı elektrik tesisatıanndan her hangi 
biri yaptırılacaktır. 

Pazarlıkla elektrik inşaatı 8 - Nafıa Vekaletince tasdik edil 

1 - Kars, Sarıkamış, lğ"dır elek- miş. yukarıda yazılı üç şehrin dosyasın
trik için tayın olunan eksiltme müddeti dakı evrak şunlardır: Proje, keşif, fenni 
içinde teklif olunan pey muvafık ve şartname, hususi şartname Bayındırlık 
haddi laytk görülmediğinden iş 26 gün işleri genel şartnamesi, eksiltme şartna-
ml\ddetle pazarlığa bırakılmıştır. ınesi, mukavele projesidir. 

2 - Kras şehrinin idrolik elektrik 9 - Taliplerin bu işleri yapabilece-
ltslsetı ( 296400) liradır. ğini gösteren l:J38 takvim senesi için 

3 - Sarıkamış şehrinin lokomobil Nafıa Vekaletinden almış olduğu ehliyet 
elektrik tesisatı ( 80011 ) lira 71 ku- vesikası ile 938 senesi Ticaret Odası 
r uştur. vesikası. 

4 - Iğdır şehrinin lokomobilli elek- 10 - Muvukkat teminatı ( 24310) 
trlk tesisatı ( 846U2 ) lira 68 kuruştur. liradır. 

5 - Kars şehrinin elektrik teslsab 11 - Dosyası Kars ve İstanbul Fa-
toptan veya kargir, toprak, ahşııp işleri fıa müdll!'lüklerinde olup Karsın 14 lira 
ayn diğerleri ayrı ihale olunur. 80 kuruş lğdınn 4.20 Sarıkamışın 4 lira 

6 - Kars, Sarıkamış, Iğdır ayrı, mukabılinde isteyenler alabilirler. 
ayn ihale olunduğu gibi hepsi kül ha- 12 - Pazarlık 25 - 4 - 938 Pazatesi 
linde ( 461104) lira 34 kuruş olarak günü saat 14 de İstanbul Belediye encll
ibale olunur ve toptan teklif tercih meninde ve Kars daimi encümen oda
cdilir. sında toplwıacak komisyonca yapılacak-

7 - Toptan ihale olduğu takdirde tır. İhalenin icrasına Kars daimt encü
lstenlrse O/o 20 dahilinde Natıa Vekrueı meni selabiyettardır. 
tine tastike gitmiş olan Tuzluca, Kağız- ( No. 231 ) 4 - 3 

oo Gu 
iLAN TARiFESi 

8 ncl sayıtada santimi 25 Kuruı 
7 • • • 60 • 
6 • • • 75 • 
5 • • • 100 • 
4 • • • 150 • 
3 • • • 200 • 
2 • • • 260 • 
1 • • • 400 • 
lJ!n verecek kimseler DOGU Oue-

tesl İdare Müdürlüğllne nıu.racaut eime
Udirler. ~vamlı ll!nltır lçtn husust 
tarife tatbik edlllr. 

KırDl.lZllı ilanlarda tarife bir misli 
fazlasilc alınır. 

Adres de~lşttrmek 25 kuruşluk: Qc-
retc tabidir. 

DOGU Abone tarifesi 
Senellgi 12 Ura 
Alb aylığı 7 • 
UÇ aylığı 4 • 
Bir aylıtı 1,50 • 

ECNEBi MEMLEKETLER. lçlN 
SenellQl 
Alb a7hlı 

• . . 

24 
1' 

Lira 

• 

GÜVEN 
AN ITI ... 

' . --

, 
ı~ . 

fÜRKİYE is . - . 
· ~ 

Erzurum Belediye Riyasetin 
Bedeli Muhammen 

No. Mevkii Lira 

152 Tebriz Kapısı 70 
70 
70 
60 
70 
70 
70 

154 
1f>6 
158 
160 

• 
• 
,, 

" 

.. 
,, 
" 
" 162 /2 .. 

162 
" 

" 
" 164 

166 
168 
174 
17ti 
198 
200 
202 
204 
206 
212 
214 
216 
218 
220 
222 
224 
226 
228 

230 
232 
234 
236 
2a8 
240 

242 

244 
246 
248 

• 
• 
• .. 
.. 
.. 
,, 
.. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

" 
• 
" 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
,, 
" 

" 
• 
• 
" 
• 
• 
,, 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

" 
• 
• 

.. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
,, 
,, 

100 
80 

100 
100 

90 
100 
100 
100 

100 
100 
80 

80 
80 
80 
90 

100 
100 
120 
100 

120 
120 

120 
rno 
130 
120 
100 

100 
120 
120 

250 " • 100 
1 Azl:dye hanında 'i2 

70 
140 
40 
40 

3 
4 

6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• .. 

.. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

30 
100 
fl2 
30 

40 
42 
r;() 

• • 50 
• ,, 300 
• • 50 

94 N albıtntlar çarıııında 25 
96 • • 25 
98 • • 25 

100 • • 25 
55 Golbaşında 30 
57 • • 25 
12 KOtk bahçesi 300 
17 Aziziye hanı 40 
18 • • 47 
19 • • 52 
20 • • 60 
21 • • 40 
22 • • 40 
23 • • 42 
24 • • 60 
25 • • 40 
26 . • • 40 
27 • • 40 
1 Tophane karıısında 

Beton arma 150 
2 • • 150 
1 Gnrcn kapısında 85 

2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

21 
zı 

zahire halinde 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • .. • 
• • 

.. .. 
• • 
• .. 
• .. 
• • 
• .. 

85 
85 
85 
S.'l 
85 
75 
75 

75 
75 
75 
76 
76 
75 
7fi 
7İ> 

120 
8:> 
81) 

85 

No: Mevkii 

143 Oürcükapıaında pat· -
hrmacı Fırını 

4 Nalbant ıokatuıd• ~ 
8 • arzlye luı 
8 Millet bahçesi -

35 Eski palıt meydaoındd 2' 
dOkkln tJ 

37 • • 
39 to . . "' 41 • • 
43 .. • 20 
86 Nalbantlar çarııaınd• tO 

88 
90 
92 

dllkkln 

• • 
• • 
• • 

Erzincan kapısında 
Muratpqa meydanmda 00 
Cümhurlyet Oteli f:ot1I 
Güren K. hawzlubabçe ıO() 
Kavakta lkl tarla -

Kilise kapısında dO.kkln ti 
arsuı 

GOrcQkapısı araziye ıs 
Gez Köyünde Kahve 80 
Numara Mevki Cini ve 1 

hammenleri yaZllı mtılkler e-. 
için lcare verilmek nzre s.4·
den itibaren 15 gtın müddetlıe 
deye konulmuftur. 20-4-.988 
srünü Saat 14 de .. Belediye 
lcra kılınacaktır taliplerin 
muracaatlan nan olunur • 

(No. 225) 

Erzurum inhisarlar 
Baş Müdürlüğü 

1 - Eksiltmeye konulan lf 
inhisarlar bat mQdOrl ntcıne 
ıirt kazası dahilinde (Ak. Tuzl.a 
lira 98 kur.uı bedeli kqiftl bir 
3325 lira 22 klll'Uf bedeli keıtdl 
ında iklter odalı iki aile Evi " 
77 kuruş bedeli ketltlf 600 tonı• 
amban 20 ~n mOddetle ve 
uaulile toptan münakasaya ko 

2 - İhale 25 Nisan 938 
saclar eden Pazartesi rnna .-l 
de Erzurum inhisarlar Baş 
odasında yapılacakbr. 

3 - Eksiltmeye girebllaleJ 
teklilerin 1225 Ura 41 kurut 
teminat parası vermeleri ıazıaa 

4 - lsteklilerin k8fif, ı• 
projeleri lstanbulda lnhilal'W 
.MüdilrlOtü ve Erzurum in 
Mndtırlntu tuz fen şubelerinde 
ürler. 

5 - Eksiltmeye rlrebllm• 
teklllerln müteahhıtllk vcslk-. 
teablıutde de en az on bin 
benzer inşaab eyi bir surette 
nı iabat edecek vesıkalar ibrd 
ıarttır ve istekWertn mun1ı..... 

ihale kanunununda a-Osterilen 
efsafı temamen baiz olmallll'I 

6 - Teklif mektuplan 
la mtUıQrlü oldutu halde yuk 
ci maddede yazılı saatdan bit 
vel Erzurum inhisarlar Bat JO 
ekllltme kom18yonu riyuetlJlf 
mukabilinde verilecektir. Po• 

derilecek mektuplarında bu 
mlsyoada bulunmalan lA:umda'· 
olacak ıecitmeler kabul lldllllf 

(No: 221) 

Gümüşhane laf ia Müdür 
Gümüşhane 

mevcut 16 adet silindirin t 

938 gOnünden itibaren bir •1 
eksiltmeye çıkanlmıştır. Bu IO 
fanda taliplerin OümDşbane 
dQrlütOne müracaatlan ilAn o 

Erzurum Tapu Müdürlüğünden: Erzurum Baladiya Riya 
Yoncıılığ'ı Ülya mahallesinde bir SOktttrülen binaların 

bap hane Emlnoğlu Ali'nin tızerinde 'ıkla ve perakende suretile 
iken vefıttile otulları Mehmet ve ibra- satılacaktır. Taliplerin BeleclJ 
htm ve kızı maviyi terkle 310 senesin· ireslne mQracıallan ilin olu 
de mezkOr haneyi adiyen üç kısma (No: 2' 
itraz ve iaksim ederek vereseleri nam
larına tescil istenilmiştir. 16. S - 938 
günUnde mahallen tahkikat yapılacatın
dan alikadarlann bir diyecetl vana 
Tapu MQdQrlütüna ve yevmi mezk.Orda 
tabldkata &ldecek memura müracaat 

· •ıJepıolerl ll4n oıwuır. 't'ti ı4Q ~ 


