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Hissedarlara yapılacak satış hakkındaki 

ihtiyar .bir katil 
on seneye 
mahkum edildi 

YARIM AKILLILAR 

MUTERfZLER 
Öldürdügü adam dama- Tabii insanlarla deliler arasındaki 
dının babası, yine gendisi sahada 1nuterizleri de unutmayalıttı 
gibi ihtiyar bir adamdır \'ozan: Dr. CEl' AT ZEKAi JJ//,L 

Pasinlerin Emrekom kövnnden ~5 - bit 

temi Hacı). kızı Fatmayı gene Pasinle- ğunu bilmek ister. Fakat, insa- keyfıyettır. ve hJç bir U7vt ıega) fi' 
kanunun hülasasını neşrediyoruz yaşlarında Snleyman oğln Osman (diğer Herkes ken·J i tabiu tının ne oldu·ı ~lir?z Ukrl, t&mamen rubt .,.or 

. . . irin Ekrek köyünde Ahmet isminde biri- nın kendi tabintını anlayabilmesi için ile beraber olmaz. Yani muı.u·tı ~ 
. Vakfa ıut hlssell mahhll yerlerın ono göıe takib:ıt yapılarak alac.ak istıfu sile evlendlrmiş. Damadın bnbası da 70 aşikar bir tevazu ve fevkalade iyi bir kirlerini dermeyan ederken ne kaJl ~ 

bissedarlanna ne suretle satılacakına olunur. . !yaşlarında Rasimdir. Fatmanın babası 1 görüş Jt\zımdır. veranında, ne muharriketüleviyede ıı~ 
dair kanu~ hilk~lerl~e nazaran, mes· I Bedell t~ksıle ?a~lrtnmış. olan hlsse-

1 
Osman geçen sene Temmuz ttyının on 1 Hf le herglln temasa geldiğimiz ve teneffüste hiç bir tegayyür gürt11ıDC ~ 

ken ve mutemmımatı ıle mesken arsa· ler mOtefevvıze aıd hisse ıle beraber beşinci glloü kızının bulunduğu Ekrek bilhassa bize emir vermek vaziyetinde gibi vecihle b1ddet ve saire nrazlarl g 
lannda Evkafa aid mahl~l hfssel~r aşa·:vakta teminat olara~ birinci derece ve:köyüneglderek bir gec~ ml~ftr.kalıyo~.ıbulununların tabiatlannı tetkik ve tah- rülmez. İtiraz fikri şahsın abla.}:ı~ 
gıda yazılı .şartlar d~lresınde bıssedEır· ı sı.rada ip.o~ek gösterıllr. Hhsedann ken- 1 Kızı Fatmayı annesıni gormesı içın köytl· ı m etır.ek hiçte taidenen bati değildir, anasırmdandır. Bir kol teşkil ede~ıııııt0 
hmna tenzilatla tefvız olunur. dı hlssesının bu de.rece veya sırası .ka-ıne göt~rmek üzere k~yın babası Rasim- zira bize emir vermek vaziyetinde bu- için şahsın başka anasırı Ue birl~•'· . 

Altında dnkkan bulunan meskenler i p~Jı f~e yalnız tef vız olunan mahlOl hıs~e 
1 
~en musaıı1e alıyor: Ertesi sabah R.asf m lunanlarm haleti ruhiycleıini iyice anlıı· zaman, diğer ahlakının vasfına görr ~ 

dahi sahipleri aynı olduğu \e mahlO.li· b~rlncı derece v~ sı.rada ipotek gösterilıp ıle oğlu çalışmak ıçin tarlaya gltükten mış olursak, hudisat kurşısında alacak· netice meydana çıkar. Bundan dol•>., 
yet de yalnız dt\kkBna aid bulur adığı 1 hıssedurın keodı bıssesi açık ~lan llk . sonr~, Osman da a~ut>asını hazıruyor, ve ları vııziyetleri evvelden takdir edebi- dır ki, pek muhtelit numunelere te.sıtd~ 
taktirke aynı hükme tabi tutulur. derece ve sıradar ipotek gösterıllr. J kızı F ııtmayı da bındtrerek kendi köy- lrlz. insanları sevk ve idare edebilmek olunur. 

Hissedarlar kendilerine yapılacak Bu kanunun neşrinden evvel mah-,lerine doğru yola çıkıyorlar.k ak için ise seciyelerini anlamak kabiliyetin· · )il~ 
tebligat üzerine mahlOI hJsseyl tefevvu- ı 101 hisse kendilerine veya başkalarına Bu köyden yarım saalt adur uzl • den dııha kıymettar bir şey tasavvur lliı'nz Ukrt kadıır müateşlr ~· 

ı~ctı1-tan sonra tarlada c~ ıc:makta o an bir şey yoktur. Diaıa~lan bu ltı'raf. .ıı 
ze talih olduklarını üç ay içinde yazı kiralanmış değilse yukarıdaki maddeh:r R .. 1 ,.,1 Abm t buni .. tal( d. olunamaz E.susen iyi bir amir olanlar • v 
Ue bildirmekle beraber tefvh: muamele· uyannca hJssedarhmı tefviz edilecek · ös;m e ;st u : :r~ ı~ e · ı- sevk ve idare ettiklerhıln haletl ruhiye~ ri ile işleyen insanlara hııynthı b ·~a· 
sini de m0teak.1b tlç ay içinde yaptırma· malUQl hisselerin vergi, tamirat ve mev- yorbar. ~ ~anın ayı~ u ası asım lerini ve seciyelerini iyica anlamış kim· her adımda tesadot ederiz. Herkes tf 
lan lazımdır cud ise sigorta vesair masarifi hJsse- ara anınF tn nebgeçere :ıın· dl selerdir Pek rnüslt>sna simalardır ki şünürse, etrafında bunlardan bir f}ı;l ,s 

• • • A - a ma enım ge ım r ve na· · · 1 nesini ilk hamlede bulur. Bu işi t.ıl r 
_Aksi hold.e mablül hisse umumi darlar~ aıd olm.ak koydıyle mahlul mUd- musumdur; onu sllna itımat ed~mem, dl· herkesin seciye v~ lttbiatım. tayin ve incelersek bunların adedi de Uksellf· 

bQkiimler dahıılnde artırmaya konur detlerıne aid ~ıralar aranıJmu. yor ve Fatmuyı arabadan indirerek dö· tökdir kudretine fıtreten malıktlr. Fakat , . y d ,)I~ 
veya şüyuu izale edilir. Şu kadar ki Akar mııhıyetlnde bulunan mahaller· vüyor • .Bubası da kwnı dövdürmek iste- bu yUksek mevhibe maattesesnr herkel . ~lutcı iz haleti ruhıyeslnden ;,.,; 
tefv~ muttmelesinin nç ay zarfındet ' bit· deki mahlul hisselerden satıımaıarı mu- ·miyor. · se nasip olmaz. Fakat herkes ise az hıç bır s~etle mOtee~ıim .olmaı. ,

1 
ıd· 

memesi rcı,mt ve kanuni sebeplerden vatık g-öcUJ.enJer hakkında hıssedarlartt 1 Bunun Uzerine gelinin babası Osman veya çok çalışma ile, tnallüm ile bu etrafındakiler bu ~aluUyet~ ruhiye) jJO' 
müteveWd ise muameleye devam edile- ikinci madde mucibmce tebligat yapıhr. ile kayın babası Rasim arasında başla· melekeyi kazanabilir. Şüphesizdir ki, rak ederler. En zıyade muteesslr " 
rek ttfviz intaç edilir. Hissedarların hepsi veya bazısı mahlfil 1yan dil kavgasından sonra Rasim Üs· hewen herkes bu kabiliyet ile dlllkadar lar, muterizin etrafında olanlardır. . 

MıahiQl bisse; botun hissedarlar talib hisseye müştereken ttthb olduklal'ı b1k- imanı da dövmeğe b«ş'.ıyor. olduğu için bu kıymetli melekeyi elde llu~erlz ile 11~ temaslarda, ~ 
oldulı.ları takdirde, bunlann hepsine dircle muhummen ktym~t Uzerinden .ten· Osmanın elinde o sırada bir bıçak etmek ister. rı~ haletı ruhtyelerı anlaşılmıyb~r: ıJ· 
mQştereken ve aksi halde yalnız istekli zUD.tsız kendılc:rıne tefvız o1unnr. Hısse· varmış. Arcabasının kırılmış olan ve Mu- Burada mevzuubabs etmek istedi- gortışmenizde bunlar, herkesin fi}ur . 
olanl~ra tefviz ölunur. Ancttkjmablıll his· darıar mU~tereken almağa muvatlikat lı~ (boyunduruk knyı~l~rını bıığlamak ğiwiz muteriz hemen her gUn etrafı· ni hemen kabul ediveren alelAde ~ 
senbı tamamına1 hissedarlar ayrı ayn ta- etmeyerek llcr bırlsi mahlQl hissenin ta· içın .k~Uanıhın ağaç çıvı) tabir edılon mızdcı tesadUf etliklmlz kimselerdendir. selerdcn olmadıkları zehabında bı.ılUJI" 
lib oldıahm tııkdtrde yalnız t:ıissedarlar mamına taıib bu1unduk.ltın veya hiç ta-, çıvisını y«tpıyormuş. . Fakat bunların itiraz nı,rı ile maloı sunuz. Fakat temaslarımz llerled11'..ı 
aruuıda ve lltina lüzum olmaksızın ar- Ub olma<1ıkJ.an veyuhut mubıımmen be· R8:5ımın bu bareketınden kızan Os- olduklarını anlayabl1mek için az veya görllrsnnnz ki her hangi bir meseler' 

el. k uı dık 1 t k u1 man elındekl bu bıçağı Rasimln karnına . • . . _ _ .. u 
tamaa npılır ve en çok bedel verene a ı ob etme ıer a dırde w en b çok samımı mnnasebatta bulunmak ıa. b"r bangı bJr fıkri dermeywı etsP': 

k ~ k d t.ı - saplayınca uğırsuk1arı dışun fırlamış ve . . aD' 
teıvız olunur. artırmttya onur • ..,u a ar a., pey su- ölwUş: zımdır. derhal mukabil vazıyetı aldıklarııı.ı ıı0, 

..MıthlQl hissenin kiymeti uıohltllnn ıUlmeden talı.b_ olduklurı takdırde artll"' Erzurum AAır Ceza Mahkemesi ev- lluter.LL kendisine ~öylenen fikre . rül'sUnOz. ilk nazarda bu hıtl tabli ' 
mabiyetıne iöre bına veya ~razi \ergi· madan çıkarılarak muhummen kiymet velki gün b~ drtvu.nın son muhakeme- zıt fıklrıeri takınır, l\lulerlziıı, lıer rünebilir. ÇOnkO. herkes kendine sö~ 
lcri .b.aııwılunndaki bükQmlere i'Öre ta· Dzerinden ~ssedarlarmtt tetvız olunur. sıne baıuruş ve kasten ölaUrm6ı.:. ııııı sa- hangi bir meselede kendine mahsus.~- nen fikri kabule mecbur olmadıgı il'" 
yln oluiıur: . lster hısı,~darlarına .tervız olunsun, bit olauğundan do,ayı Osmanm on sene ri_ yoktur. Yalnız ~e yalnız kendıs~~ bunun uksi bir fikri de dermef~JJ'I' 

Kiymetten yapılacak tenzilat nisbet- ıster urbrm~ ile isteklisın~ satılsın mu· müddetle uğır h11pse konulmösına kabili soylenen her flkrı reddeder. Aksını serbesttir. Hııtta pek mümkttndüt ~ 
leri ıwuurcıır: hammen kıymeti (500~ lıradttıı yukarı temyı.ı o1wttK uz"re kunu vermıştir. iddia eder: En vazıh, en güzel işler bile mukabil dermeyan olunan fi.idi', ~ 

Man!Ole ııid hisse; dörtte üçten faz· oıa.n hısselı muhı~ ak.ar bed~J.l beşte ~ -- -· · ~-. - - bunların itırazı ile karşılanır. f ı.kirden daha mttntikl ve dahd ııı_. 
1a oı.augu ıak.cıırae % 2u, aonte ikiden bırı peşin ve ~en kaltını dort senede ve imtibanlan müteakıp le . bu.rada oku- i\luteı-lziu haleti rulıiyesi iyice olubiJ.lr. 
dOrtte Uçe (Oç dabU) kadu olduğu tak· ve dört mOsavı taksitte ödenir. Bu su~ yanlar~ httlk. <1eısııan"l6rıııı bıtlrmış tetkik edilirse, çok kibirli oldukları na- Pakat, muhtelif fasılalarltt, 

8 
·nı fi' 

diıde o~ 30 <1örtte bırden dörtte 1kıye retle taksıte baaıanwış olanlar yedincı olduklarına daır birer veslkn verilecektir. zarı dlkkatı celbeder Bazıları zahiren hı 11 l la >'f atıl'' 
• ' dd h " 1 d · · d OK z as ru ö,,,,.r n ş lmaK: · s e emas nnızı arttırmak ıs 

(illi auiıı1) kudar olduıu tukdırde Y. 40 ma e ükumıc:r. aıresın e ipoteğe uyu~ yu m 1 6 e mı 0 mütevazi gibi görUnseler de hakikatte nail olursanız, muhtelif mevzular oır 
<10rtte b1r ve daha uşugı o!duğu ta.ildir· raptedillr. Bedelını peşin veya vakti gel· kazancını ık.tısabedeu bu vatundaşldr, müthiş bir kibrin zebunudurlar. rinde aörüşlO"'ll Uzd h d -et-' 

. · · nl boyat«& bundan sonra dana zıyade gU- 6 ti n e, er er ... 
de Yo 50. memış taksıtıerınl tamamen vere erden . 1 Hele herkesten iştibabları nazarı tti"'. · f k ıröte' 

0 0 1 1 venıe aulabilırler. ş bulmak va:z.tfe e &ınız ı re muarız olduğunu ıt 
MahlQl hisselerin yapılacak tenzilat- yalnız % 1 tenzt at yapı ır · alın k . 1 k .. ı.. bil 'ek t dıkkatı celp ten halı kalmaz. Bunun için cekslniz. Fikirlerinize datmi t· ecl~ 

b 1 b 1
. .

1 
.. t. tt ıç n o uyup yazmAA m şar . 

1 
. , . d ı ıraz _,, 

tan sonraa u unacwc . ede ı, ık tGAslh olduğu için, bu g-ıoılerden ilk öuce elle- kımse le geçınemezler. Zahır e pek muhatabınız, sizin hiçte dUşmaJlJP'' 
fertti anında verılme~ uzere bırer se~e Halk dersanelerı·n· de rıno" hıttk <1ersbwıeıerınaen alınmış ç?k ah.bapları vardır. Fukat hakikatte aleyhdarınız olmadığı gibi maksadı~ 
fasıla ıle ona müsttvı taksıtle ödenır. vesıkaları olup olmadı•"'ı sorulmaktadır kımse ıle dost olmazlar. üb h d i 1 k dd~' 
P .,,.. l b il o/ 10 a • K di fiki l . . . lf k f k. m a asa esnasın a s z sı mak ~ e~ veren ere eae n / o u nisbe· Ç b • Onun için halle dershanelerine devam en r erı c;uk za ' ço a ır- d ' h tt i . l ö " .. d dOJJI) 
tinde buşk11ca lenzıUlt yııpılır. Vadeleri arşam a geCeSl eaenlerın Çıı.rşamba geceın behemhdl dir. Zekalarında baz.ın atalet bile ır, v. da 

8 zBın et il ruştUgun en dr 
· · . E . memnun ur. u t raz fikri onun _,, 

hulul etmıyen tak.s1Uerın hepsinı peşın h l k imtıhuna girerek vesikahm.nı aımahm görU.nebılir. kser:ya atılgan olurlar. ""' b tl 1 te~" 
l b • t• a p C · F 1 d maEtının u sure e ça ışmasından vermek lstcyenlere de yn nız u taksit· Jm } fl ya l a a kendi menrııatlerı icabındandır. Bu se- akat mut~r zler arasın a utangaç !üt dl 

J.erın mUtebttki sene16r1 için sene adedi· bepten ımtıı:ııını kaçırmamwarını ve elle- olanlara da testtdnf edilir. e yor. _ . t-1' 
ne aöre O/o 1 tenziıat yapıbr. rine birer vesika almalarını dershanelere Bir meclisten kalktıktan sonra Her ne olursa olsun bır fikir or fi}' 

Taksıtler faize tabı dekJldir. Şu ka- Dershanelere dewam eden devam eden bu gibi vatandaşlura tavsi utangaç muteriz, arkadaşlarına itirazla- atıldı mı, Muterizin dimatı derhal ""' 
dar ki, her hangi bir taksit vaktinde vatandaşların imtihan YBSlkası yeeoeriz. rını dermeyana başlar. «BU fikirleri cel- liyete geçer, bu Ilkrin en z.d! nok ,.. 
verilm~diği takdirde geçecek zamanlar ew -amsrn= '"" se esnasında niye söylemediniz ? » gibi rını ar~r ve bwur, ve size .bucuın f~ 
için % 5 faiz alınır. Ancak müteakıp almaları lazımdır Bugece nöbetçi eczane varit olan şikayetlere de bin bir türlU Bazen ıse. mnbabasa canlı ve ~ 
taksitin vadesi bultllünde de her iki Şehrimizdeki halk dersbanelerlnde bahaneler bulurlar. Utanganç muteriz olur ve dmleyenlerin aJik.alarıw 
lak.alt birden verilmedlai takdirde bor- O~ümUzd eki Nisanın 6 ancı Çarşamba "VA r AN" eczanesidir itiruzlannı cemiyette alenen zikretmeye der. 
çun tamamı muacceliyet kesbeder ve gecesi taiebentn imtthanlan yapılacak cesaret edemez, utanır. (Alt tarata ' Uncilde) 

' 1 manalı duruyordu... mele istidadında. olan bir saz gibiydi. On- Gözlertme inarı.maclım. Tekrar ortJ 
1 Blr macerayı yine blr macera ile ka-

1 ların ezürinde rakik bir el dolaşa.bilseydi, 1 
dum ... Tekrar -Okudum ... Şüphem 1~~ 

pamıştım. Unutulmuştum. Unutacak ve en renkli !bestelere can verebilirdi. f Biran içinde <larmada~nık ~ hale ~, 
11nutuls.caktım. Artık günlerimi sükOnet j Sanki bir )ntizar içinde idim. Bir şey ' . ti K bil d. M1..1• r· ___ .... _ • ..ırı>I 

ıi i d lr ğlmi d LA.mi mı.ş m. a e&,,.'loll· nau . .u.uı.a. ı.sı-ıı< ... ' 
ç n e geç ~ umuyor um. a. bekliyordum ve ne beklediğimi bilmeden yordum. Gözlerim tekrar sahifeye ~-ı< 

, benim için !bir şey ifade etmiyordu. MUl- bekliyordum. Günler uzuyordu. Yaz biti- v 
ler gitmişti ve ıgelmiyecekti . .. ı yoı-clu. Ve ben boş bi:r hayatın içinde sa- lıyor ve tekrar o bir kaç satırın .Jıçin6t Jf'' 

j İnsan ıhis fırtınaları içinde yuvar " atleriml Slkıntüarla, d olduruyordtLm. ha.k.ikat i!a.desk ~mıı.mak ıvalll!larırıl ,.rl 
!andığı zaman sakin günleri bir çocuk iş" ı Bu bilr intizar devresi diye tavsif e- yordum. Beyhudeydi. Acıydı fakat 21 

1 
tiyakile özler. Zanneder ki sUkfuı.ette ve i debileceğlm günleri, acılarımı ve i.l- 1 doğru 1di. ~· 

Tef. r ı· k a·.23 t boşlukta. hayatın bütün lezzetleri vardır. mitsizliklerimi arttıran zatnanlar takip 1 o zaman içimde yenilmez bit yets ,, 
1 
Fa.kat boş günl_ere, hissen manalarun~ı etti. lirdi. Uza.k btr geceyi hatırladım. ~ , 

1 anlara kavutugu zaman anlar ki hayat j Bir öğle vaktiyd~. T~ievvclin in" nın hlçkı.Tıklannı tekrar duy~ gibi~ / 
. Vaplır nmk hareket hazırlıklarına vefa istidatları bulmu.ştuın ve en çok bu yalnız lbir tahassüsler teaku~undan iba -

1 
ce !bir yağmurla. ve u!uklaxı kapatan si _ dwn. ve bugün artık yok olmuş 0 "(l)';, 

b114lamışt1. Ben bir parça üZgün rıhtım-, buluş beni şaşırtmıştı. 1 rettir. Ve ıbu teakup . kesildlgı veya eksil· yah ve Jcalın 'bulutlarile hüzünlenmış bir du ıayni · . .sıcaklığile kollarımın ar~JJ 
da onu &eyrediy<>rdum. DirseklerU~ kor - Hayat ve tesadüfler ne fena ve ne ~u- I dlği zaman ha.yat boştur, manasızdır, ü - l günüydü. Bankada bir koltuğa yaslanmış hisseder gibi oldum. , 
kuJuğa dayanmıştı. Güneşten bir da.mla h.ııttırla.r. İnsan ta.hmlnlertnde ekserıya zUcU ve ezieidir. ı t rd Bk tin.d lik + .. yi 11 ~ı al 
gibl .sarı ve parlak saçlarını sanki belirsiz aldanıyor •. . Benim en vefalı olduğunu Ben de a ni tezadlı ·hislere dil tüm o uruyo um. g e gaze\>q e m- Hant unutmuştum? ... Kendiu ... et!Jlı 
bit rüıgt\r dalgalandırnuştı Uzaktan daha sandığım· LO.miayı g& önünden a.yıramı- . .. Y . . ş . de tenbel bir eda ile tutuyor ve yorgun datm~ım. Kafamda. '.hayaller blrbll"l rı~ 
wt ve daı'ha uzun göztlkü~ordu Yüzün- yordum ve onun yanında Mülleri düşUnU- M~lerin gidişinde.~ oo~a ~nlerun bit - gözle~mı satırlar üzerinde ge7.dlr.iliyor - kovalıyorlardı. Hani Lamia benim ~ill 1' 

. · . . mıyen saatlerden örülmüş bir aığ gibi beni dum. Iç sahifeden birinde kalın ve siyah . . ~ 
dıe ince ve hüzünlü l:lir tebessüm vardı. yordum . .. İki uzak kutup gıbıydller... sıkıntı ile sardılar. 0 anlanmı sessiz bir bir ,,t .. ·e cevrilm· ufak bir i~n özle- hıç olmuştu? Yalan söylemLşim .. . ~ırıJO 
Eğilerek bana soruyordu: Vapur artık: r.fütımdan a.~ılıyordu. 1 ö·ı i d 1 bo.şalm lhissini , çer'S"'' ~ g benim için her şey imiş ... Onu bU8 .... 611 

_ Yazaealt mısın Rem,... Müller arada sıra.da yüzüllıde dolaştırdığı ; yaz gb~ n e!i nsan~nn etı·~lf? U rimi çekti. Okudum. kadar sevdiğimi ve onun bugünkü ~.al' 
n1 k d jveren .ı:.ı. sa.y yeye uc z .,,v .. u.um. y " llY. 

- sen yazarsan... ibir mendill sallıyordu. Ona. a.y şe . ıı e ku veren ve .sıkan blr 00.Şluk .. • Bu boşluğu KAYIP 'benim olmasını istediğimi ~i-ç haw1:"1 
- ~1tza.ca~ ben.. . mUıkabele ediyordum. V-aıpur burnund~n 1 nasılancak uzaklaıl'Clan akislenen şa.krak yordum. Boğazıma bir şey t~~' 
- Qyleyse ben de... bağlandığı romörkörlerin arkasında. ad m ~ bi:r kadın kahk hası V-e a tecrübesi 1 sanki ... Gözleıi!ın ıyanıyordu 'Ve o~~ 

Sonra -gülU du yine 0 1~e tebe.ssü- adınl bizden uzaklaşıyorou ve o artık bir , a. •· · Y z 1 Güzide mlihnedislerimiZden yonar 
miıe .. ı yor hayal oluyordu! I bir el~n, Uzerinde dolaştığı piyanodan çı-, müteahhi<li Hulüsi İshakın kızı Lrunıa rım<ia dayanılmaz bir yükün a re "1\)Ş' 

Bu ayn.hk dakikaları o kadiır uzadı- Rıhtımdan ağır a.dımlarla. ayrıldığım kardıgı damla damla. sesler canlandırırsa .. Hulilsi evvelki akşam ve çok genç yaşın- hisse-diyordum. Gazete elimden ye rı1' 
if4r ki ... oruar uzadıkÇa benim üzünt.üle- zaman kafamda. hAl~ o~ 1 beni de uzak 1'a.kat ~ttLk~ yakla.şması da iken vefat etmi~tfr. Cenazesi dün Hu- müştü. Kafam boşlukt.a ya.slanaea1' 
nın de a.rhyordu. Hlç ümit edilmedik blr - Sa.atlet vardır ki ömürler kadar u-

1 ldzımgelen bir kadın hayali hayata iade lftsi Beyin Mühürdardaki hanesinden kal" mesnet a.rıyorclu. 
ct!vhere rastlamış gibiydim .. . Bu güzel ve zundur ... ve ömürler vardır Jd aatler edecekti. Bunu büyUk bir iştiyait ile bek" , <lırıla.rak göz y~a.rı arasında. Erenköyde 
vutlitl m.e.ı" !\aline ptlrmesi !Azım lç.a.dar ltw.dır... }lyorctum. Sahra.ytcedltt&ki &ile ubrlstanına <ktne· ... ~; 'f t ~ (A$a~ı .,,, 

~Jtft ıAl~tn ln•n f ltJ~ fYh1 ~&j ' Yt f)lfe" t4~lle ~ılfriftt:4e eanh Vft Htfttr!!ft ti\ ~Alıli ffl1f#l Vfl!l!ll .- dUmlfttr. M•yti pfl:kl ratunt' IJltft ... 
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QuNLlRI BiLiYOR MUSUNUZ? 1 
EN SON HABERLER.9 1 Miişterinin hoşuna 
~ ~tmeki~n 

Ç O 
Amerikada Klevland şehrinde bir . ı · ı ş g ha ya 3 mağazanın kapısı yanında bir defter 1 n 1 e r a n bulundurulmaktadır. :MDıterller bu de~t~· 

k \re buluşmak istedikleri arkadaşları ıçın 
·ı t ki ştı la r randevu saatlannı yazarlar, yahut ran-

1 ome re ya a ı'~er~~~~şla~e~:~:;:~~~~~ geç~:::crı~:;~ 
• tere bakar ve vaziyetini ona göre tayin l'L. • k l J ·ı l ç • k tl Tl• leder. Mağazanın bu servisi çok büyük lfl o aan ı er eyen ın uvve e bir rağbete mazhar oluyormuı. 

. . . d b . l ·ı 1 Gene Nevyorkta bir mataza, satıı· Şanghay ıleTlSln e lr eşfı er jlanm kolaylaıtarmak için kOçük bro-
. ıorlcr basbrmışbr. Her broşürde bir 

Siberyada 7 Yıl 
Esaret hatıraları Toplayan: B. D. 

bil lcıns eşyanın listesi ve tiatlan yazılıdır. 
) Şangbay 2 - Ruyter ajansı bildiri· . Şanghşay, 2h (A.HA.)k- R<fe:Jryol~ Aynca belli başlı eşyanın nasıl imal 
or: Şan h o kil tr akının dirıyor : ang ay. an ov dl l J6 Ü 

d, . g ayın y z ome e y . -zerinde iki kolda~ ilerleyen Çin kuv·, edllditi resimlerle ızah edilmekte r. R az n ge ı'p çath saat s ren tect·lllQbıoı muharebeler ceryan etmek· u tlert Şanghaya 100 kilometre kalasıya Nevyork matazalanndan biri de • Uont- am a • 
Ott ır. Çin ordusu, Şanghay yakınındaki lıfr mesafede birieemlşler ve son Oç gaı adamlara muhbra defteri • diye bir " l . J fut k k b ·ı l J 

Tefrika: 13 

ı.ı:lerl~ irtibatı temin etmiştir. Son haf- gün zarfında Şanghaya 30 kllo.metr~ defter tutmaktadır. MOşterl senevt ufak gun erae OTUÇ ma a l 0 mıyoraU. 
r ıarfmda Şangbaya her gnn en az kadıtr ynnaşmışlardır. Burada şıddetb bir bedel mukabilinde abone olur, yaş • • l' J • h kk d oııı Yaralı Japon ııeurilm•ktedir. muharebeler devam etmektedir g0nıenn1, bayramıanm, rııbaıı••r• t .... Nakzı sıyamın caız o uugu a ın a 

R. d dUf eden tarihleri kaydettirir. Mağaza ·ı A ifB • • l b .,,l _J 

9: manya k al meclı.sı·n e bu tarihlerden bir iki gOn evvel, bir bir fetva ı e r ey ışı tat ıya ag auı r kartla abone olan zata çocuğunun, kan· 
sının akrabasının, sevgilisinin yaş a-On· _Şimdi bu eriyince süt mü. olacak? turyaıı arkad.a.şla.rmız biZI: cldden mem -

1• kı· de Mereş al var !erini yahut talanın lzdıvacırun yıldönü- _ Tabll ya dedi. sut olur. nun eden bir teşebbüste bulunmuş oldu-
munÜ hat&rlabr. Oradan bir m1kt.ar sut alara:It od.ama lar. Bunlar da olmasaydı garnizonda ha-
B h rat ararken memleket götil.Nltlm ve gayet garıp bulduğum bu yat pek kuru ve pek manasız ıeçecektı. 
· 8 a yeni metaı sanki hiç görmemişim gibi bir Spor 

M . K 1 . t• it nda keşfedenler kaba koyarak ateş üzerine ıbır.alk.tım. o Biz bu karlı ~imde spor yapamaz -echs ra ın rıyase 1 a 1 Yemeklerde kulladıl!ımız biberi bor sabun kal>bını and>ran parça ya dık. Bizim alışkın olduğumuz gllrej gibi · . k •t •• k örü e meyeltm. Yemeklere lezzet va.ş yavaş eriyerek mükemmel bir süt ha- sporlan burada yapacak bir yer mevcut toplanara vazı e gorece ı!erc: b: ıabarabn nerelerde bulundu· llne geldi. Slıberyada. biltün gıda. mad = değlldi. Kı.ş sporlarına da ünsiyet peyda 
k ı ·n bir ok seyablar deleri bilhaMS. hayvan mahsulAtı çok gU etmemiş olduğumuz için burada Atıl bir Bnkreş, 2 [A. A.] - Rodor Ajansı Krenesko da bulunmaktadı~lar, Bunlttr tunu öğrenme olaç~adık ~ö e bırakma· zel ve çok lezretlidirler. SUdU, yağlan V: halde duruyorduk. Fakat diğer milletlere lıııııırı1or: Yeni kabinenin verdiği ka· Kralın riyaseti albnda vazıfe görecek· yer yOzDnde d 1 ş peynirler! cidden lıaşb. meml•keUerde mensup zab!Uer bunun da bir çaresini 

1'tr \ııerine kurulması icap eden krali- lerdlr. Resmi merasimlerde kralıyet kon-ımışl;r:~~· de tesadnfen Amerikayı keşfe- emsaline tesadüf edilemiyecek kadar gU- bulmu.şlaırdl. 11aten .yapıyorlardı. Büyük 
hl konseyi azalan Kral tarafından se- seyi azası Başvekilden sonra yer alac.:· d Krlstof Kolomb ile ondan bel sene zeldlr. buzlu bir saha hazırlatarak günün bir 
~ittir. Bu azalar arasında eski Başvc· lardır .. Konsey azası vazlfel4'rl blar:;:; eık::ar sonra Hlnt sahillerine çıkan Por- Garnizonda tabldot çok saatlerinde orada. eğlenlyorla.rdı. Biz 

'l'atareko, Mreşal Averesko, Mareşal kendi ışlerlle meşgul olabilecek e . tekizli Vaiiko dO Gama'mn m~sadı Garnt.wnda bUtUn esirlerin ayn ayn de hazan bu paten saıhasının civarına 

1 • jmemleket keşfi deQ'11, bahı1rat yetiştiren tabkl<>tları vardı. Buralarda herkes alış _ gelerek onlan seyretmekle va:ltlt geçlri • • l 1 l d •memleketleri bulmaktı. Nitekim uzun se- 'kın olduğu şekildekl yemekleri pl.şirtir ve yorduk. .. ngı tere • ta ya araSJfi 31
neler biber, bahar, zenc_e~1• dar~ın .ve toplu halde yerdi İ:iiz.1m Tür.1t kampında aamasan reJdl 

1 Hindistan cevizi tlcaretını kendılerıne da zabıtler arasında böyle bir tabldot ya- Bu mralarda ramazan geldi... Fakat •• •• l f h d ? inhisar ettiren FelemenklUer dQnywun pılmıştı. Masra.f.a heı1kes ayni şelttlde tş- ramazanın gelmesi birçok :güçlükleri de ()oruşme er ne sa a a e 
1
en zengin bir müstemleke lmparaterlu· tırak eder ve Tilrk yemekleri pJ4lrtU1rd1. beraberinde geti:rvi. Mevsimin o anla -~ launu kurmata muvaffak olmuılardır. Fak.at her zaman yemek tenevvüü mese- rında Sibeya.da. günler fevka.!Me uzundu. 

. • . Re k renk elmaslar lesinde güçlükler 1çlnde bulunurduk. Seb- Geceler 6 - 7 saat arasında. devam -edl-" • ·ı ·ı 1. l d w ., n ze tedarik1 tmka.nsımı. yordu. İçimizde oruç tutan ı>ek çok kim-i alınız /ngı tere l e J ta yanın egı I Mad~n kOmQ~ünün siyah olduğunu Yemekler seler vardı. Bilhassa. etrat ve sivil esirler 

~ L' l • • f l 'f l " d hep blllrız. Kuvv.eı muha!rlkeyl te~ln e- Yemeklerimiz ş!kAyet edilecek halde arasında bu miktar hemen ekseriyeti bu-rans anın menT QQf ertnl e l azım lT den bir cevherdir. İnsamyetc tcmın etti- değilse de pek yeknasa.ktı. Sabahlan çay luyodu. On altı on yedi saat süren gün -

, . . _ Qi bir çok hızmetlerden dolayı adın_a peynir ve ekmeketn ibaret bir kahvaltı düzleri aç olarak .geçirmek arzusu birçok ~ndra, 2 - lngılız ·.İtalyan go· 
1
• siyah elmas • deml•ler~. Maden ko- yapıyor ve öğleleri bir çorba. ve bir et ye- kimseleri harap ediyor, mecal~n keal 

'-ı.~. ~rl devam etınektedır. ~ki me~- H • tı• b•ır mtırn sartlyab arttık~ ınsanlar, daha meğlle iktifa edlyorouk. Yedliimlz seb- yordu. Bu yüzde11 hastalananların tllik-
~ lrasında bir anlaşmanın ımza edil· a m 1 ye 1 ba1ka ku vvel muharrıke mcnbalan ara- zeler patates ve lA.hanadan ibaretti. Ek - tarı gün geçtlkce artıyordu. Buna bir ça-
~ Gıre olduğu hakkındaki şayıalar t d mara koyulmuşlur~r. _ _ _ seriyetle bunları birbirine karıştırarak re bulmak esaret arkada.şlarımızın sıh -
berllfınatz addedilmektedir. Bununla va an aşımız Bu ıuretle 18'9 da bu~k :n~~ 1borç çorbası şekli~ yiyorduk. Haftada hatı için lüzumlu id1. 
· •ber görüşmeler müsait bir hava buz par~lanııin hueketlerln n usu e blr defa öğle yemeklertnden puta. gibi Arif Bey çare buluyor ~e cereyan etmektedir. • I' 1 k bi a-elen kuvvetten istifade ~1:"1~' ~na hafif tatlılar da yiyorduk.. İkindlleri yine Türk grubu kumandanı Arif Bey bu 

A!Qzakerelerde evvelce bildirilen Zonguldakta altmış bın ıra 1 r lda « beyaz eımas » denilm şt . ıra, çay ve peynirden ibaret ufak bir kahvaltı meseleye ü.zülUyordu. Bir çare bulmak ve 
~ dabıliı:de bir anlaımaya vara· lise yaptırtıyor sudan elektrik isti lıaallııe i f~~ı 0::: ediyor <Ve ...qamıarı bir J<ap et yemetııe bu vaz!Yete artık bir nihayet vermek tıl· ·. 
-"lllltk için her iki tarafı tatmin ede· da « yeıU elmas • ~~ 1 .~ Ik.maya. mecbur oluyorduk. Yemeklerimi- zumuna kail oluyordu. DUşUndU. taşı.ndı 
Ctt bi r ' ol kt d Zonguldak 2 ( A. A. ) - Hamiyet- « Mavi eımas » ise d,enızın m~dO~zı zı lbiz kendi tahstsatımızdan tedarik et- ve bir gUn btzlmle bera.'ber esir olan 89 

"1 r orm aranma • ."· kar bkl ıı bir valandaşıo taabhDt ettiği ve olt- rlııden temin edilen kuvvete verilen ~m- tıtımız ·hal<le askerlere yemeği · Ruslar uncu piyade alayının müıttlsflnü ysmnıı ecaılli Qlehassıslar, A~denız~e şı n: mış bin liraya çıkacak olan lise binası- dlr. « Kırmızı elmas » ise, biloassa tal· pişirerek veryorla.rdı. Bu yemek hemen çağırdı : 
""'11etlıı nasd temm edılebllecefl nm !emelleri doo bDyük merasimle ahi· yada yanar dattlordan temin ?'"~ her glln yanına hqlanm

14 
süpttrge to - _ Askertn oçtııctan ball ne olacalı 

"Ghun l'lııaktadırlar. MO~ak~relerln en mıştır. Bu mOnascbetle ge~ orta okul- kuvvettir. « Sem elmas • Helyo dınamik humu garnitür olarak konmuş etten tba- mü!tü efendi? 
lele lllevzularından bırlnı de ~u me- da bir mOsamere verllmiltir. denen ıüneı ışıaından alınan ~u~veltlr. retttır. Ruslar bu süpürge tohumuna. K.a.- Müftü bu suale cevap veremec:U. O '-ıı l .. kll etmektedir. İngilizler Lıbyada Son ıamaoldrda in.tan vücudllnun ~ıaa· şa tsmlnl veriyorlar. zaman A~ Bey yeniden: 
, QQlll lüzumundan fazla İtalyan kuv- bndao istıfade çareleri de aranmaktadır. _ Buna bir çare bulmak ı.zımdır. 
~ rerl çekilmesini lstemekledlr· Bir haftada kaçakcılık Buna da Pmdldoıı • Pembe elaıaa. ıs. Gamlsonda hayat Hem bu çare dini olmalıdır. Ne yaptı -

• Bu müzakerelerde ltalyanm hayatt mı verllmıtUr. Günlerimiz birbirlerine benziyerek eakam lbakalım? 
"'"-'-.ııaıı dalma gOz önlınde bulun· Ankara, 1 (A. A.) - Oeçan bir 42 senede bir eser geçlyorlıııdı. Herkesin ~etı ayn ayrı o- MUttA buna ytne bir .. , eöyleınedl ll-.r~ık zamanda Fransa- hafta zarfında GQmrQk ve kaçakcılıt . dasına geldiği için sabahları yatatJmı.z- Arif tekrar: 
llııı ...,.;::ır. ~a tellii 08 başta muhafaza idaresince , 656 kilo Hayabnın bir çok --'e~nl bir dan adeti Iatemlye ıstemıye lta!Jayor ve ~ız şimdi sefer halinde ııayılırıs. tGteııı. Uan . kaçak eşya 26 kilo inblaar kaçatı tek eılr baıırlamatt• vak!eden ınsanlar kahvaltımnı yapıyontuk. Ondan sonra . dll 

81 1 
değil 1Dldlr? 

1 • hedeflerden birklır. 6 kllo 812 ~ram uyuııurucu madde, çoktur. Bunlardan bin de Viyana Üoi· arl<adaşlar arasında ziyaret ve iadel zı - Orucun ,.za e ıne dl ca • '°"' •&lllereiıln; ispanyadaki yabancı 762 d~ste sigara kltıdı ile 5 kaça, cı versitell prolesürlerluden Huııe.tbab'<br. yıır•tıer baŞ!adı. Öğle yemeğinden sonra - Caizdir eten m;. butad dlnl 
tt .. ~rlerin geri ~kllmeslnde isnır etti- hayvanı ele gav-trilm111tlr Bu zat bir tek eser içın tam kırk iki il~ saat kadar ~tiraha.t eder ve bundan - BiZ1m askerlerim a ı.ft .... va-
~ '°1 ı -Y Y • zifeleri olan orucu ıutmazıar ve ~ e.. &fi maktadır. acne çalıımış ve esermi ancı&k • bu ka· sonra ekseriyetle zabitan gaztnosuna gi- te d te tehir 

lsveçde Milli Müdafaa dar zumanda ikmal edebılnıiıtir. Auba derdik. Bu kampta Avusturyalı Alman ve derek borçlarını meınl:e v:; ~r? a· R . . ' nUll eacr? Macar esirleri pek çok olduğundan biz - ederlerse bir ma.hZuru nı 
lf US tayyareCISl Oslo, 1 (A. A.) - Bugün Meb'usllll • } b l ndU den daha evvel gelmiş olan bu arkacla.7- - Hayır yoktur. efendim. 

I\ayboldu Meclisi MUlt Müdafaa bütçesine 200 mil- Şışman ığa çare U U lar iyi lbir ~kiltt yapmışlardı. - Şu halde bunu bir fetva ile tesbtt 
M · - yon t"ank tahsisat konulmasına . karar Evvelce kutupilU' hakkında bıze &c· ve tevsik -edelim. Askere ilıln edelim. 

\t) Olkova, 1 (A. A.) - 30 Martta 1 tir llblyeUe malQmat vere:ı z•t Nımsen Zabitan ıasinosu Söylenild1A1 glbi blr fetva haZırlandı. 
tict boıan pilot Panayiskini aramata verm § • idi o Kutuplnrda nebatabn mevcut ol· Garn17.onda ub'!tan gazinosu için Müftil efenôl bunda bulundutwnus şan-ct6~8Jyareler Rlboı adasının 85 

arz Iraktan Suriyeye giden m~dıt;nı sOylemlfti. Hıubuki Sovyet au- ufak bir bina ayrıl.nu4tı. Bunun .genı. sa- tar dairesinde nakzı sıyamın şer'an caiı 
ı, t kadar olan mesafeyi aramış· A ·ı mi P•pmıın oralarda bir nevi nebat bul· ıonuncıa toplanır ve otururduk. Gazino- olduğunu ve 'binaenaleyh oruçlann uza-
Qtıı da, buzlar beoOz dağılmadığın• SUfl er duaunu • buzlann içinde acaba nerede da sütlü kahve, alafranga lri.hve ve çay- yıı. lbır_akılabUecetıni açıkça yazm-.U. Bu 

Pilotu bulmak mümkün olamamı4tır. Şam, 2 _ N~edllen resmi iıta· · buımuı. bu nebatı EsKimolımn fevka14de dan ba.şk.a ibir şey bulunmazdı. Oyun o - fetva askere tebliğ edllditken sonra. kam· 
I{ .. . tistig-e göre 1937 senesinde Iraktan Su· !severek yediklerini, keodilerloin de tat· lara~ ta yalnız fatranç... Buna ecnebi pımızda normal hayat yeniden avdet etti. 

llll}Utay ffiUZakerelerl riyeye getirilen Asurilerin miktarı 4000- dıldanm ve nefis bir yemt:k olarak be- zabitleri ıpek meraklı idiler. Saatlerini Hastalananların adedi aıa.ldı ve bil' mlld .. 

let "-'kara, ı (A. A.) _ BllyDk Mil· kişidir. Bunlar Cezire ve . Dirzor nunta-lıendiklerif:ll söylemek.t~ ve. dtınyaya ıu .şatranç oynamaJda geçirenler pek çoktu. det sonra bu .şek.il de unutuıctu • . 
t.!teltli b 1 tı d L't kalanna yerle$tlrilmlşlerdır. mOidey' de vermededıder · Burada zabitler ufak blr oda orkestrası Bayranı "~Jt ile .ugQnkü top an. sın 8

• ' - • Bu Kutup oebab fiımanlan zaıf· yapmışlardı. Hemen her akşam güzel Bayram gelnilşti. Bu uzak ve ~ 'la~~~ıcaret muıh~:~ınp bi~n~ Bir Runı vatandaş Kızılaya ıatıyor. • musk1 parçalan çalarlardı. Bu kampın ye- memlekette bayram idrak etmif omıu 
""Q tekrar t yepmıştır. s aza es on bin lira teberru etti Ses veren go··ı gAne etlences! hemen hemen buydu. bizi a.z~ık terahlandınyotdu. Qoluğum~-oplanacaktır. dan çıocuğu.muzdan uzakta ve bUha8118 

}{Ulah Ankara 2 ( A. A. > - istaobul ttıc- Seylanda Botikala isminde bir göl Faust memleket iştiyakile yanarken gelen bu 
Yada ağaç bayramı carlarıddan Hrilllo Drekonos'un vasiyeti vardır. Bu gölün etrafı ııulıklarla kap- Bir a)<fam zabitan gazinosundan u - bafl'Ull btııi ~k mUkedder etti. Vaz!Ye • 

1-.ı lı:Qtııbya, ı (A. A.) _ BugOn bu· D~rino allesi ~alından Kızıla~ cemi· hdır. RDıg&r estljll zaman bu Hazlar I ru bir davetı,.. varakası celdl. Avustur- tımız icabı en bilyüğDmut olan Artf DeY' 
tett! •taç bayramı çok parlak bir su- yetine on bin lira teberru edilmıştfr. itnlata bOf gelen sesler çıkanyonnuş. yalı zabitler gazinoda. yaptıktan bir sah· ziyaret ediyor ve bayram tebriklnde bu .. 
~ kutınlanmıı ve ayrılan busust Cemiyet, ana yurda ıelen yani mu. ,Bu yüzden röıQn bir adı da «Şarkı 

1 
nede me.thur Faust operasını temsil ede- lunuyorduk. Hi!'rkeste lbir sUıktınet. vardJ. 

&Qıı~''Ye 2600 kadar fidan dikilmiştir. hacirlerden Mehmet Aliye 60 lira, To- söyleyen &öl» olm114tur. Bu isim ora , ceklermlş ... ~la gtttLk. Gerek mttzik sanki lı:lm8e ağzından ~ıt&cak bicranU 
~ •n baıka her ev sahibinin kendi katta yerltıeen Romanya mahaclrlcrln· bılkı arattndı okadar taammüm etmiıtır ; ve gerek oyn&Jıf aan'atı itibarile rtimel aosıere ın'1ıi ol&mlJU&kmı.t fibt ıuau .. 
~etıae 25 den fazla fidan dikmeıt den IQuavenete muhtaç on aileye 100 ld, ı«Uün baldkl adllll bilmeytaler 

1 
denecek t>lr halde lCi. Ben bu oper111 Uk '°"'1ı- _ , _ ı ,. 

"~'~ndaıa tıbıtt edt~~· Ura 1arclınıda bul'llUQ'lftur. . lıo••· · . ı_,. "'"""""•· ., _.., Aftl • --t.-· .... ,,, . • 4W• _, 
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Yarımakıllılar Kar fırtınaları bütün 
.... l!llmc .. ııım ........ aa ........ bölgeyi şaşırttı ('Ö'st tarafı 2 incide) 1 Mesela hesap dairesinde arka sıraya çe- I 

Bu itiraz fikrinin sayesinde, in· kilmiş resim yapmakla meşğul olan 
san kendi fikirlerinin ltk önce hiç dU- muterfzler az mıdır ? Hele gece botun 

1 

fÖst tarafı 1 incide) 
şUnmedlği noktalarını bulur ve bunları nrkadaşları ynttıktun sonra bunların yat- " . . 
inceler, hasılı kendi fikirlerini takviye maları, sabahleyin ise geç kalkmaları, 1 Son gunlerde devam eden şiddetlı tipıler 

t dizive gelmeleri pek meşhurdur. Sokak- den dolayı postanın hayvanlarla nakli de 
ec erİth'~lz flkı•lnilı en calibi dikkat lard~ aksi istikametten g-itmek, trenlere 

1 
kabil olamadığı için posta ham&leleri kı

olan ciheti şudur ki mtHe~kip günlerde 1 vapurlara girilecek kapılardan girmeyip zaklara aktarma yapıldıktan sonra ~u 
şayet aynı kimse iie, evvelki mevzudan çıkılacak kapılardan glrmek, hele vapur- ! kızaklar amelelere çektirilmek sureti e 
bDsbUtUn başka bir saha Uzer!nde mU· hırda (icaptan mahalline çıkmak ya~ak- 1 dağdan aşmlmag-a uğraş1lmaktadır. 
babasaya giıcrsenJz, sarahaten fiklrl~ri- tır) yıızılı olduğu için, oradn oturmala-1 Kazulara alt pos~talar~ gelince, bun-

nlze muarız bir vaziyet ald1ğ'ını görUr- rı en bUyOk emelleri, en büyOk zevkle- lılar hayvan sırt.mda gonderılme~~e oldu~ Erzurum Vakıflar Mu·· du·· rı·yetı.nden ·. 
8UnUz. Bu hal aloln.de bir tesadür de- rirlir. için mahallerıne sevkoluna bılıyorsa da 
ğildir. Ayni şahıs ile, evvelce görüşmOş .Janf't'nin blr vakttc:ını tıurada z;kre- yine havaların bo.zukluğu :e hrm ç~k- Tahmin bedeli 
olduğunuz bir mevzu t~zerinde tekrar debillrlm . « Ço\t kork tık hir şahıs, bü-1 luğu yUznden gdış ve gıdlşte ara5ıra L 
ııürUşOnüz, takat bu sder. onun ev\felce yük ve kııraıılık bir h». \!uda geceleyin I teah~llrler vukua gelmektedir.. '

120 
K. 

hararetle müdafaa ettiği fikirleri derme- elinde bir mum ita gidiyormuş. Ş yet \ olda kalan tren Sarı kamışa 
yan edin . . M uıerlzin deı hal mııkabele- mum . öner~e. korkusundan pek fena 'nrdı . 
ye geçtiğini, e' velce siıln dermeyan bir vııziyete dt1şecoğf batımı~ g~lmtş. .Erzurumdan Sarıknmışa gıden po.s,la 
etmiş olduğunuz fikirleri bu sefer mute- S~ne~eği korkusu ile mumu uflemış vo trenınin Soğanlıda ve Sarı~ttmıştı.n Er-
f 1 hara etle e bOyUk bir kamıatle condurmOş» zuruma gelmekte olan trt:nın de Praval-
~ ·~n etm:kte ~lduğunu görecek iniz. Bu gibi misalleri çoğallıtblliı iz. Pos- tı~a. kaldııtını dUnkU nUsha~ıuzda bildir-

) . d enin olun k' mute . · ta pullarını zarfın tırkıı tarafına yHpış- mıştık. Bu trenler fazhı mıktarda çıka-
Şuraısına a ı ı, rızın k _ 1 • . . 4 1 lfkl · 1 1 . d · k k 

bu suretle hareket etmesi size kar~ı tırma lu hurriyet erıni ıslım.ıt e ı erı rı an ame enın yar ımıle ardan urhı. 

ı d 1 d h h 
~ 1 kanaatinde olanlar az mıdır? rtlmış ise df.' Erzuruma gelmekte olan 

o an Uşman ığın an veya er ımg 1 · b' · kl ö ' 
Lı x....ı,.1 d il . 

1 1 d 'idi . Muteriz erm ki ırlı oldu arını s y- tren bu tarafa gelemlyerek tekrar Sarı-
uır soaYA uğun ım erı gem ş eı'{ı rı 1 · · M ı d ki . b k . h .1 emıştım. UkQ eme e yaptı arı man- kamışa dönmeğe mecbur olmuştur. 
Muterız, şayet aş a bır şu ıs ı e de tık şudur . Dl\ E 1 1 b kl 
görUşOrken bulunursanız, ona karşı da « Ben. sizden dıJha zeki bir adamım K n S rzukruma ge mes b e r\~nden 
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· · ld - •. · ars ve arı a:nış postası u yıu. en 
aynı vazıyetı a ığını gorUrsilnhz. Binaenaleyh sizin fikirlerinizi tenkit et- ı · · 

. . " ge ememışlır. 
25 Habip ef. Kumlu dere Samanllılt 

Mut~rlz ıle hiç _hır. mUbııha-,aya meden kabul .etmekliğim g.ayn ~n.mk~n- Hir tezek 3 kuruş 
lmkan yoktur. Kendılerıne söylenen dllr. Şüphesızdlr kt benım fıkırlerım Bir hafta evvelki güzel havalara ba-
Wç bir şeyi kabul . etmezler. E~ ~fak doğrudur.•· . · . karak kışı atlattığımızı zannediyorduk. 
ve en ebemmlyetsız noktalar uzerınde Kcndıslnden ba~ka bır şahsın her F k t ik' U 1 d 1 bl tt . . a a ı g n evve evam ı r sure e 
mOzakere ve mOnakuşa ederler. füızan barıgı bır meselede olursa olsun hakkı "' k .. t 1 .r. l k k U h 

k lk " olabıteceğinl teslim etmez ya.,,an a or a ı6ı e rar tlpa ı ve s-
ise tecavüze a arlar, luzumsul yere • . ·. valar da kanun aylarım andıracak dere-
lıldd tJ · ı H il ·1 h k il H~r hangi bir ışl tenkit eden mute-e enır er. er ves e ı e er es c . . . . . cede soğudu. EvveJsi gHe şi·idetll bir 
kavga ederler. rız o ışin başına getirıltrse, ekserıya , 

. . . tenkit ettiği şeylerin daha fenasını yap- fırtına daha odu ve bazı canıilerin kub· 
« Cıddı mt:nf~atleım mevzuu bahs- tığı görülmnştür. belerhıin saclarını ikinci defo olaruk kul· 

olduğu blr mecliste, esasen çok zt:kı dırdıkı gibi hanuımhırdan bil' kısmının 
olan mühim bir Şlihsiyet gördüm kt, f 1} Esprit de coıdradic tion (Chavlgny) tepe pencerelerinin cam ve çerçevelerin 
kendinin dermeyan etlıği fildrı, ııih11ye1 - de de tahribat yaptı. 
ek.seriyet kubul etti uıye, ekseriyete DUn yine kar başladı vo geceye ka· 
abi olmadı ve etraLndökılt:r He ht:nıfi- Köy 1 Ün Ü n derdi dar tipi halinde fa:nlasız devam etti. 
k.lr oJwayı kı..buJ edeweaiğinden, en Kışın bu şekilde uzamıı~ı mahruk8tı 
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100 esa.sh kamuttlerini derh~l uegi~tirwekte (lJapnukalcdt!n dev"m) ve hayvanlarrnıo yiyeceği bitmiş olan 

tereduUt etmedı • [lj bir çok kimseleri dUşündüraıckle11r. Kar 100 
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Muteriz ruban fenli allıuıı değildir. Bu meyanda biz bir de köy Hğaları ve tipinin devamı da köylnlcrıu şrhre 100 > > > > D 
Esasen ltlraz fıln1 ile fenalık fum hiç meselesine temas etmek istiyoruz. Gerçi gelmesini gUcleşttrmekt~dlr. Bu yüıden so > > > > D 
bır suretle aynı şey değildır. Çünkü se ağalık memlekette kalmamıştır, tegaUQ- lezcğln bir tanesi üç kuruşa çıkmış, o- 50 > > > > n 
ciyesı bozuk olun şunıs müku.icruenin oon boynu vurulmuştur ama ... MuıKiyet dun , ot ve saman !iyatlan d11 bl41Jeo- 900 Bakırcı cennet pınarı Hamam 
seyrini ıınıaymca tecavüze geçer. rakut haklarının sulistimuli neticesinde ve köy- bire fırlamıştır. 700 Hacı cuma Dere s. Hadı ağa ıhanı 

!llO· 

bi:am mut~rız böyle cıegılııır. Ek.serıytı lünUn bilgisızUği yUzUnden, bilhassa 100 Ali paşa Güm~ masad Arsa 
sohb~ dınlerıir, m~clısurauır, kenuııu Doğu mıntakalarında öyle nüruz sabibi ot 
aruturır. Paıfak konuşur. Hatld ılk veh- insanlar vardır ki, ııı.llteaddlt köylerin Hı· tler son nutkunu Yukarıda yazılı vakır yerlerin müzayede ve temdit müddetleri zarfındıl Jll,f 
leue tnsun muterui, waJumauı kıym~t- sahibidirler, ve o köylerde oturan kiyetlerini aımağa değer bedelle istekli çıkmadığından bu 'Yerlerin satışlııf1 

kö lill de O klmseıerin ad"m v· d .. ı · k 29/3/938 tarihinden itlba.ren bir ay içinde pazarlıkla yapıla-ğı llftn olunU!· tar bır ~afus zwıneuı:ır. Fı.uıa.ıuKa mu- Y er .. ı· ya a ""'"' dırlar. Onun mımına çalışır- 1 n a SOY ıyece (No. 217) 
teı·Wcr ttraswaa maıuu.uıttar olaoıar 

buı b .ı. d b ~.~d~k~~ ~~~~r. mn~l~ blı (*s•--~ı•-cfd•) -----------------~--------- ~ untt h.usc: e uraua m~vzuu bans~t- ll • -~· au. ... ~ amele gibi, sayterini o insanlara basre- _. 
mek ıı,tedıgıwız bu cıhet dı::guuır. 'l: Uk
~k maiüıuau oJ.wıyun bir mutvrlzlıı 
ilk veD1bde keuauıı cfü·u,yetıı v., ldttı
netJ1 gıDı gO.steretulmt!sıdtr. FaJrnt miı

ı..aı"meye gu-ıtınce foya mcyduna ~akar, 
bUtUu dıcityec bOy1euıg1mzıu aksini soy
lamea.teu ıoaıetur. 

Pena secıyede bulunan adam, aynı 
zamanda mut"rız ~ ornoı11r ve muhuta
bınııı cwııru 81Juuuk ı~ın bu suretle ko
nu.pbıur. Buıaaa uyu ayrı ıkı vaısıı 

vaı<lır. ÇUııku stıcıybsl buzul.c, ah.lakı 
Çirıuo ohuı ~anıs lıt:ırke~tı kfüdık yup
ou1aön 4'ev.kıdaığt ıısın k.arşısmoak.tne ut; 
fena nıucW1e1e btmtııs.tt:n zevkulıt. Ku
ııu~ması .ıu1bu, kar~ısıudu11.ının baysiye· 
tıru uu~Uıımez. Luzw~uz, yere h"rıu:ıı:11 
tncıllic, .lfü fena acıtımuır. HalOukt nıuı 
terız OÖ)'Ltı Utğtluır . .M.uteıız fena adaw 

<teıuatr. Zl!vıu ydluız ıuruzuuuır. Yok-
ıu Kur~ıstndttKın" Itmuhk elu.t.b<le dc~u

d!r. 1"bLU1 u&.taaı, ıtiıa4'1i1ll ıı" karştsınua

kuJ rcocıc.lt; t:Ut.r, buno~m uoıuyı hiç 
bu· eııup auywadığı ~ıbı bir ınşırubtet 

ttuyur. J:o'aı..ct wuu:rız boylu dbilldır. 

tiuoun <1ıa.ıaiı y~oız ve yulnız ıuruz 
ll8 W6Şg'Ul61W', 

Kuur"tı ilmiyesi yükstık takat wu
lcriz bl,r <1ostuuı nrdır. Bir müddet 
evvö! A vrupo.ya gitmış iQ.i. Hana yaz. 
dıgı bır nı~ıupta Y t:şi.1 llHaJ cemtye
Urun hıaliyetı h.ttkkında benden malumat 
\stıyorau. O sıralarda, ( Ye~U gün 
bayı·~ou ) muvaUakivctle geçmışti. 
Kbnauıoın çok alakadar olduğu badl-se· 
lerJ fUdım. füuuı yazdığı cevaptu, ar
tllt bu mesele ile meşgul olmadığını 
nkirterinin büsbütün ba~ktt sahalard~ 
:cıolqtığım ~öyliyor. Sö~ uçar ytızı ka-

r) derler. Bu mektuphırı, elan sakla
hm, ttli·az flkt•hte gbzeJ bir misal 
~kil edor. 

aerler. Ve giınUn birinde her insan ıtbi lluss<?llnlnln .Başkumandaoııoın- Erzurum icra Erzurum Valiliğindefl : 
bir toprak sahlbi olmağı akıllarına ge- darı llalyan gazeteleri memnun fi. 
tırmezler. (Inferıorite) hssi onların bütün Berlin 1 ( A. A. ) - BUtlln Roma Memurluğundan : "Erzurum - Tortum yolunun 6-f- ~ 
oentiJd~rlnt saırmıştır. Köylü, köy sahl- gaze~elerl Mussoll.n~nin son defa ayan Mahallesi : Su't:rn Melik 12+000 inci kilometreleri arasınd' p~ 
oıne ntızaran aciz bir insan olduğunu meclisinde söyledığt nututuktan hararet- Sokağı : Seray Ham.ım ı yol~kenannda istif editmlş olan (2910) ıt 
evvelden kabul ederek, hayata gözlerini le balısetmekt~ v~ . Msss?llninln Başk?- Numarası: 7 keşlrıt 3000 metre mikap bam taŞıD / 
açmış ve ondu, •sır gün arazı sabıbt mandanhk vazıfesını tebrık etmektedır- Müştemilatı : bir havlı bir t bt · nlma işi açık eksiltme usulu ile e~ 

1 e anı meye çıkarılmışhr. ~ 
olurum, evHldımı okuturum, zengin olu- er. oda bir. aşhane bir nim tahtani oda bir 1_ Eksiltme 14 Nisan 

938 
pene,~ dl 

rum. hissi daha doimadan öldürülmüş- llarl·şul Göringln Avusturya seki bir bahçe. günü-saat 14 de büktlmet kona"'t ıçil'~ 
tur. ttüktlmetın, topruk kanunu müna- seyabatının neticeleri Hududu: Yemini Şaban ve Mehmet- B 

b b V 1 Vilayet daimt enctımen odasında '/~ se btile yapacağı Agrer Reform u ba· iyana 2 - Mareşal Göring Avus- ten Hacı brahim·e satılan hane yesan 
~~~ ~ 

kımdan ne kadar öğ'Ulse yeridir. ÇUnkU turyaya yaptığı son seyahatta bütün as· müfrez ahır iken Hacı Abdurrazak ve 2 M urıfV'. 
vatandaş köylü toprağın üzerinde, bir kert fabrii..:aları gözden geçirmlstir. Or- Han ax.ası Ahmet hanesi arkası ve ce- - uvaıkkat teminatı (~Hl) vı~ 

1> 3- istekliler evrakı tennıyeyl 
türlü borcunu ödeyemiyen ebedi bir du için fabrikalara yeniden mühim mik- pesi yol. . yet daimi encUmeninde okuyabilirlt1r·.~ 
müstecir (o da haklar1 bir müsteclrden tarda silah ve otomobil sipariş edilmiş Erzurum Vakıflar ıdaresloe 709 Ura 4_ istekliler ticaret odası "esi~ .ı 
çok nııkıs) olmaktan kurtulacaktır. tir. 88 kuruş ve ınasrart.a borçlu Sultan Me- ve bu albl Merde ehliyeti oJ•ııı"'UD' ~~ 

BUyDk Şefin toprak meselesi hak· llltl ~lünihd l k h ll 1 d K "" " ' 1 a ır 
k d · ld ki dl kt'fl kö ı- · er • e ı ma a es n en eç. ecl Dursun kefili Nafia müdürlü,.ünden alınmış vesi~'" ın a vermış o u arı re ı er, y u M" 'b 1 H' 1 b k F g r 
vatandaşa da istidat ve kobiliyetl nlsbe- u~ı ' - ıt er ugUn tayyare ve ansı atmaya aıt i~tekll ve yuka- birlikte birinci maddede yazılı ~Oll /_ 
tinde in.kişaf inık4nlarını bahşedecektir. ile Berlinden Burnya gelmiş ve çok. kal- rıda hud~~ ve evsafı saıresi yazılı ev saatta Vilayet daimi encümenine 11l,t 

Devlet bu kanunu çıkaracaktır. Bu mayarak Berhtesgadendekl köşküne bu bor~ ~~ın aç~ artırma ile sablıyor caat etmeleri uan olunur. (No: 2~ 
arada köylQye de terettUp eden vazife gitmiştir. Oradan yıınn sabah otomobil- ııan. gununden ıtıbaren artırma şartoa- ~ 
vardır. Manen ve maddeten yükselmeğe lerle A:vustu~·yaya hareket et°!'esi muh- mesı herkes tarafından gör~lebilecektir 2-5 938 Pazartesi günü saat 14 deıı (. 
gayret etmek!. Tilki, bUktlmet, her köy- temeldır. Hıtlerin devi.et. reısi sıfotile bu m~n~ul. nzerJnde bir ~una . hakları şe kodar Erzurum tcra dairesinde 1~~ 
lüyU toprak sdhibi ettiği zaman, kövlü Viyanaya yapacağı bu ıkıncl seyabata v~ saır ~d.dıaları onların yıne ılfüı gü- lacağl ve taktir olunan klymetln yO~ 
ben bu toprağı ne yapacağım diye şa- Mareşel Gürnitde iştirak edecektir. nunden ıtıbaren 20 gQn içerisinde evra- yetmiş beşini bulmadığı surette 15 ıl 
şuarak, gene, eski köyUn sah bine mü- \'lyaoada hazırlık kı müsbitelerile icra dairesine murııca- uzatılarak 17-5-938 Salı günü satı1ş 
racsat etmesin... Viyana, 2 _ BülOn Viyana 10 Ni- atlan _lazımdır. aksi ttıktirde hakları ta- den 15 şe kadar satış yapılacağı "' / 

ctııA.o BABAN san hazırlığının humali faaliyeti içinde pu slcıller!le sabit olmadıkca paylaşma- cıların % 7,5 pey akcasile lcıa dııl161 
--------------- bulunmakhıdır. Hitlerin seçimden evvel dan harıç bırakılacakları ve sabşın ne muracaatları ilin olunur. (No: ~ 

T A V l A Viyanaya geleceği haberi bu faaliyete 
• biisbütQn hız vermiştir. Alman devlet riwrı=ırmmsı~.e:ısrı~••rrl!r"ewrı•eıwrı....-~ 

Şampıyonu reisinin bu defaki gelişi emsalsiz teza-
burata vesile teşkil edecektir. Bütün Türk Hava Kurumu 

('Öst tarata ı lntılde) müesseseler ve matazalar o gtın için 

:.~~~~~::~~:E:~~t~:t:fi~~~1f~ :~::;;;::k~:~~;::i:::::rb·· eu··yu·· K Pl.YA, ... NGOSU 
gazlnosunda Osman Pervane - Selim 
tiaşiloR"lu ilk maçı yaP.Bcaklardır. Bu gidiyorlar 
suretle bu mi1sabakanıo ğalibi beş maç Londra 2 ( A. A. ) - Barı;elonda 
ya~mış üç pavan almış ve blnne~ice sa- bulunrn logiliz t~b~ası, ~ehri terketmeğe 
ulçı Şefik ile aynı vaziyete gelmış ola- davet edilmiştir. 

Allrncı kc•şldc '1 1 Xls9.n 193H eledir 

nu KEŞİDEDJ1~ 

cakhr. 
Muterlzler yalnız fikre'iı ilirı:ıı He ikinci ve son maç saatçi Şefikle 

laİinazlar, tav:r ve hareketleri, g-lyinişle- Osman Pcrvııue - Selim Haşllo~;u mnsa
ri ile de herkesten aynlırlar. Hele lnzi- bakasının galibi uasında .. yapılacak ve 

Sahip ve Ba.şmuharrlr1: 
200,000 ve 50,000 

CİHAD BABAN 
bata gQç gelirler. 938 Erzurum tavla şampiyonu bunun Umum neşriyatı tdare eden Yazı İJ)ert 

Mekteplerde teneffüs saatlerinde el- neticesinde belli olaqaktır. MlldürU: Bahadır Düll'er 
lerlnde kitap dolaşırlar. Ders saatlerin- MOsabakalara ·. bı.ıa-ün sHt 14 de 1 

l>atka i~ler ile meffijl · olurlar. Sakary~. gazif'O&®dl ··b41tanJCaktır; . 

Llrltlık mOk!ratlarla; 200.000, 40.000, 25.000, 20.000, 15.000, ıo.<JOO• 
liralık ikramiyeler vardır. j 

Biletlerinizi ayın yedinci gOntıne kadcır bayilerimizden almam:z: kerıdİ 
men!aabnız iktizasıdır. 

"-•c.-ıt=rı~ı.__ftCF'4*U ••••rıt=rı ijfiO•vı-....• 
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