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F.rzurum Gölbnşı Uo{'ju idar~hnnf'sl . -
Pazartesiden maada her ~n çıkar 

Şu b a t 1938 • Savı~ı her )'erde 5 kııruştnr 
"" ... ... 

SA ·ı : 01 G ÔNDEL.11< 
Basılmayan yazılar geri verilmez 

R a - Berlin Mihv zuluyor mu? 
Alma yanın A vusturyada hazırladığ - - Kar tipisi şiddetini arttırdı 
darbeye mukabil Musolini de bir darbe Yollar kapandı, Erzurum 
~azırlıyor ve tatbika geçmek üzeredir mahsur bir vaziyette! 
Avrupada yeni 1/t l l d b l Kop dağında ~~ bazı mı~takalarda karın 
bir vaziyet a ya SP_a?ya ~ U unan boyu dort metreyı buldu 
B ugQn harici hnberlerlmız arasında askerlerını gerı cekecek . Done k~dar adeta sıcak denebl:ecek Tahir gedi~i tamamen kari~ kapanmış 

1ntışar eden ajans telgra!larından ' ' bır hal~e gıden havalar ev\•elki gece· ve muvasala ve mnnakale ımkanlan ta-
.tinde Roma - Berlfn aksının kı 

1 
t 1 •ı ı • • t k den itibaren tamamen değişti. Evvel- mıımen zati olmuştur. 

;ayuıunu göstermekte olduğun:~nm:ıs:: ngı tereve e ını uza aca ki g?ce ş:dit bir rnzgarla başlayan kar Dört senedenberl gOrUlmemiş bir 
ba bahsediyor. Dnlly Expres gaı t 

1 1 
'J ttplsı bUtun gece ve bntnn gün devam şekil ve şiddetle yağan karların OrttüğQ 

1r havndJsıne 1stınat eden bu telgren;~~ 1~ ederek her tarafı kalın bir kar tabaka- ~ollar üzerinde çalışan tamiratı mütema· 
h~nın İspanyadaki gönüllülennı ger~y A vusturyanın büyük bir tehlike sile örttn. Şehir içinde yorüyerek bir diye ameleleri ve mükellef ameleler 
~kerck, İng ı•.-eıc ile do.stça münasebetle/ tardftan diğer bir yere gitmek adeta yollann açılması için humalı bir faaliye· 

"ntck lsted1ğ1nl de llAve ediyor. e arefesinde bulundug"' Uila herkes artık imkansız blr hale geldi. Hele rüzgara te girmişlerdir. BlHOn gayretlere rttğ· 
gı Şu 1ki .satırlık haber, şimdlye kadar karşı ynrümek mer;burf yetinde kalanlar men karın fevkalade çok yağmış l:ıulun-
b·~ı tutulur g1bl görUnen, bazı haklkntlerl muhakkak nazarile bakmaktadır büyük zorluklara maruz kaldılar. ması yOzOnden yolların açılması için ol-
• denbtre meydana koyuveriyor. Dağlardan inen bir çok kurtlar şeh· dukcıı uzun - belki blr hafta ve daha 

trıın li1Uer, Almnnyada ııasyonal sosynllz- Londrn ı [Rndyo]. rin kenar mnhnllelerine kadar sokuldu- ziyade - geçmesine lnzum hasıl ola-
l'Jl dördüncu yılım 1drAk edip te, beşinci Romadan buraya çok lnr. Bntun yollar örtOldü. Erzurum bu- caktır. Kopdağının \'e Deve boyuunun 
~:na ayak bastığı şu sıralarda, rejimin ehemmiyetli hnberler gOn tamamen mahsur bir vaziyette kal· ıbazı mıntakalarında karan )'Oksekliği 
~eıerıne ve ş:ı'şnasına yeni bir muvaf!akt - gelmektedir. Alman mış oluyor. Koptan itibaren Deveboynu dört metreyi bulmuştur. 
,.1 dana 111\vc etmek ister. BugUnkU vn - genernllarlnin öte 
c:ett-e Hıtıerln, nerelerden daha kolnyc:ı deııberi Jtnlynnın ns
bü~le bir muvnffakiyct elde edeblleceği keri kuvvetinden şüp
h ün Avrupa diplomasisini ve crkfmı he eder tarzda , öz
d atbiycıerini sıkı btr tarnşsutta bulun - ler söylemeleri ltal· 

Bizlere geçmiş olsun! 

uruyordu. 
tık yan matbu n t ı n dn 

detı önce Çekoslovakyndek.1 Alman su- mevzuubabs edilmek 

0 
ta erır.cten ~ok bahsedildi ve bütiln gözler le beraber, Jtal yan 

• rarn çevrilmek .t:ıtendl. Fnkat A vus -
~adn ~on a.ylnrdn. hızım büsbütün ar _ mahnfllini ı-inirleıı-
'l'?nış olan tahrikat ve hattC. ıo.hlı teş _ dirmiyor değildi. Al· 
ltı , m~r kın ner de old n oimdi man ordusunda ktı· 

Cial1a lyi ö rmcktertlr. waodanlar arasında 
Avusturs a b:ışvek.111 şuşnig, Almnn yapılan de~işiklikler 

llıellerıne uy ın gltınedlğl ıçın, ylne bir de naıi zımmndarln· 

Dün matbaamızın 
bacası tutuştu 

bir 

Yetişen İtfaiye ateşi söndürdü, bu yüzden 
işlerimiz iki saat sekteye uğradı 

Alınan kur un le telef olduğuna şüphe e- nmn on gl\nıerde ı b 1 DUn aqam bugünkü gazeteyi özene\ - Baca tut\lflllut ta beyUn.. 
1 tn1yen mut \effa Dolfuss'un çizdiği bir lr erine dOştük· be~ene hnzırlamağa çalışıyorduk. Dışarıya fırladık. Baktık k1 baca tü -
.>!da yUrUmel~tcdlr. Yanı Avusturyalıları lerl Ye aralarındaki Birden tahrir odasının kapısı açıldı! tUyor, duvarın içindeki hatıllar .kıpkınruzı 
ncıı benllkleıl ve mevcudiyetleri içinde derin görllş !arklan- ve içeriye giren Oahıni cumurcu: birer kor haline gelm~ler ... 

~~sutaku ynşatmnk, nasyonal sosyallzme 
1 nın ~ulkk1_nd1 a; . gebnlş Aralan bozııldııy}!u anlaı:ılan Avrııpanırı ı'llı' bı''yilk ._ Evet beyim ... Yanıyoruz beyim, dl-ı Matbaanın ıçınde bir faaliyettir baş -

~ n Anşluss yollarını kapatmak! BugUn, .değış ık eri ıca et· u v ~ b 1 d l ı "ft ""'kl k t\o. p 
1 1 

fi ıra M li 
1 

ye aş a ı. ladı, hademeler, mürett p er ~rşı\,l.A • a-
8Yonaı sosyalizm Avusturyada gördüğü irdiğl şeklinde tefsir nş sb.~eN 

1
1 erbbı~ ~ usso n

1 
d _ Ne yanması Rahml Bey?.. (Alttarafı 11 lncide) 

bütun mukavemete rağmen, iyiden iyiye edilmektedir. ır az teşe usunun tak p ~ıkmasın an 
~,k11tıtlnnmıştır. ÇUnkU Avusturyada Al- Deyll Telgraf gazotestntn Roma korkmnktudır. s·· ı h• ı • d k ti • • ~anya ile birll'şmek tstıyen, hiç oımnzsn mubablrJ, Mussolinln bugnnlerde mObim Viyana la sou taklibi hllkQmet to· Ü ge şe lf erIIl e an e erimlZ 
~ tll<1111k AVU<'turyanın başma nazUere bir karar vermek arifesinde olduğunu .şebbOsü Uzerlne yapılan tevkifıtt Alman 
kar,ı mtlsamnhakO.r dnvrnnacak bir hü - bildirmektedir. Muhabire göre, ltalyan - yada bOyük bir infial uyandırmıştır. Sar 1kam1 şl ı I ar 
~etın getırıımesine çalışan kuvvet hiç Ahran tesanUdOnün ve dostluğunun BütOn görünUşler, Avusturyanın artık 
~ lhmaı edllemlyecek teşkUAtı Ue üze - kuvvetinden şOphe eder gibi olan ~fosso- politika ldarelerile geçlştirllemiyccek B 1 d . yeden 
ltlndeki hUkt\met baskısını, hatto. bir baş Uni, İspanyadan kırk bine yakln askerini mnhim hı.dlı;elerle karşı karşıya geldi e e 1 
aırunnasUe fırlatıp atnbllecek bir tekem- geri çekecek ve mnteakiben lnglltere ğinl göstermektedir. ı • t• ı ? 

llıUl clercceslne gelmLştir blle... ile iyi münusebetler tesis etmeğe hazır İtalyanın buradaki büyOk elçls ne er ıs ıyor ara 
t Demek oluyor kt, şlmcllye kadar el al- olduğunu bildirecektir. Grandi bugün de Hariciye Nazıra 'Edeni 
ndnn çalışmnktn olan bu teşkUMa, ar - Mussollni Almnnyadaki son hadise· ziyaret ederek iki saat kadar görO§· Tüccardan ÇALl{A VUR diyor ki: 

~!k bu yakınlardn bir ı..şnret vcrllmeslnden terden sonra yakında Avusturyada da müştnr. ' 

Ol'kulmaktadıı·. Fıı.rRA: Uer hafta abide gibiyerinde duracakı 
01ğer taraftan Almn.nya ıtalynnın " CJ ~ 

t,1enııekct1erlnde ayni rejimi tn.tb1k etme- B •• b b • ' :-k [ h • lSb • k 'erıncıen gelen suı1 dostluklarının da ugun ayram Beyı1elmileller... ır pazarın_ .. uru ması şe rınJ.. ırço . 
l>tk temclll olmadığı söyleneb1llr. Çünkü Bugün Kufbım Bayramıc1r. ''Do - ı•htı~vacları arasında zikredilebilir 
buıun bu dost görünüş!cr~ rağmen, Italyn kuu okuyuculannın tr.ınamlanru ı1rofcsör doktor Akli Muhtar Paris ~ fJ • 
Ue Almnnyanın orta A vrupada. ve hattO. ~ ~ candan l<utlular, hepsin(' arrı ayrı 'fıp nkade.~nbinc asli aza scçllmlş Sarıkamışlılar arasında Belediye· 
alkanıarda ll~tısaden de olsun, siyaseten i t 1 rt d bl • ı 

11 
athk n dirlik aner. taııbul ga:ze e e n en rm n il · den neler istediklerini öfJre11mek lçlrı 

e Olsun menfaat lcrl tamamile btrblrlc- nn._·,.aın pıllnııscbetile ga.zeteınb çünc- sahil sinde okuduğum bu kıs bn Jd / 
t.ne zıt bir manzara arzeder. Bilhassa A- ~'i'H u e a - açtığımız ankete a ığımız cevap arı 

cumartesi, pazar ,.e pazartesi rün -, ber çocukluğumdanbcrl _beynelmilel ilim ne.t11.re devam ediyoruz. Sarıkamı~ tnc-
:sturya meselesi Almanlarla Italynnla - 1 ka d d - bi ~ 

1 
lcri lnttşa,r etrnırecektlr. adam arına rşı uy ugum r p:ı.r~ da carındtııı Çn[kavur diyor ki: 

ı anıa~malarına 1htlmnl olmıynn dalın cayızll\ kımşık gıptamı teskin eder gibi • S k k sabası 29 EylCl 
r lhtU!\.f mevzı,ıudur. ıa - nn amış • a 

Almanya Avusturya Uzerlnde bugün y V } hd 0 
u. EdJ bl 1336 tarihinde elimize ğeçttğl va~at halk 

12 bUlundu~u s1ya.sl nüfuzu daima dah:ı emen e ia 1 Kan~:~n~ıl~a :!:steı:01~aett\ N~~~-0fi~ :~~ namına tek bir kimse yoktu. Kanlı bir 
l.tvvotı nçtlrmek ve hattO. Avusturyayı A k } Allah glbl yaşarlardı. didişme ve boğuşınıının_:ıstırap ve inilti· 
'lllta.klnrı nr&Sına kQ,tmak. azmindedir. n araya ge iyor sini hışıyun korkunç bir ıssııhk içinde 
ı\'", Fikirlerini bütün dilnyayn lmbul et - 'd' Bu~u"nkü kasaba halkı bu tarihten 
l 
'"11turyndakl mı.syonl\l sosyalist ııarekct- ütil kıll ı ı " erı ır ı 1 9 [A A 1 y v r hd tirmiş, lreşlflerlle b n a ara hn~Tet . OE.r E . Karadeniz nın ın i ıfınn yardım etmeslntn o.çık nU l re . . - emen o ıa ı salmış yazdıkları k.taplar ve Ol'taya. at • sonra zıırum, -.rzın~an, ~ p a 
"bebı budur. lı'I\, ny1n on dördünde Londrım hareket- tıklan' nnzarlyelerle insanlık iç.in yeni suhUleri [ Rize, Of, Surmene, aı. r ~ 

Dlğer taraftan ıtalya için arzularını le Türkiyeyi ziyaret edcoektir. Ankarayı devirler açmış olan bu fevkalbcşerlcrln et- Hopa ] havalistnden aske;llk, ticar~t gibı 
lnıa infaz edebilecek bir Avusturyanın ziyaretinden sonra Knhireye uğrayarak rafımızda yaşayan insanlardan trunamen vesilelerle gelip yerleşmış bulunu~ ~rlar. 

ttn A\Tupaya yanaşması, bir zarurettir. memleketine dönecekttr, ayrı bir yaradılışta oldukları zehabını tn- Eylül 1337 t.uribin~e Erztncandan tıcnret 
Son günleı·dc, Italynnın Lonclradakl ~rdım. Ve bizim memleketlınlzden bn boy- kasttle geldıkçs gore~ bende. bu halktan 

liri Ornnd1 ne İngmz harlclye nazırı E- da, bu kıratta bir adam çıkmayışı içimde birisi ve hemen hepsınln eskısl bulunu· 
en arasında cereyan eden görüşmelerde B U Q Ü N gizli bir çıban gtbi senele.rdenberl işleyip yorum. Sarikamış Belediyeshıin kurulu- Taccardan Çlkavur 
~dcnız müvnzenesl gibt, 1sp::ı.ny.ndak1 gö- durdu. şunu Mülkiye Mütettişl Ali Rıza beyin metrQke ve Belediyeden monaslp blr 
Üll \ler glbl, İtalyanın Habeşlstnn üzerin- 12 Protes6r doktor Akil Muhtar bugün 31 Tcınm~z :338 tarlhll ra~rundan mahal bulunmadığı gibi icarla Belediye 

l Impa.ratorluğunuı'ı t!lnınması gtbl her beynelınllellel' 9erlslne lcanşırken benim takip edtlım: Sarık~mış Beledıy~ mu~- dairesi olarak bir mahal tedariki kabil 
rı ayrı ayrı ohcmmtyette meselelerin bu eski ~erdhnl b.aftnetmlş oluyor. Ve o • melatma tftyln suretile yalnıı hır reıs olamamıı Ragıp Şefik Bey dükkAnında 
vıu bahsolmnsı, Avrupadaki polttlka. ib· SAY l f A nun şahsında henüz dotmaınış beyııcl • marif~tlle 1338 senesinde başlanm1ş reislik v~zlfestnl yapmaktadır. • dentJ .. 

tısının ou günlerde ~ok geni• b1l' inhiraf •lltll•rl•llt nl&mlamaktan dertn bir haz 1 Şubat ass tarlhhıde Ragıp LŞeflk Bey 
8terecetınt hlJŞtıtlrtror • • • iUY11Ytjql. lı\Rı\Pll\ n"Oıoı.ıt . ftiıllte tayin olunın~~\ kaııb4ld• •mvah ( Alttırı/ı ll tnıl{(•l 
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aberler 
SON CEV·AP 

Gayrimenkul tahliyesi 
Şiran kazasında 
şimdiye kadar 
yapılan işler 

11 Bayram gününde 
Y oksullora yardım 

Vazife başında 
dayak ve 

hakaret davası 

nezamanlar yapılır? 
Müddeti zarfında Temyiz edilen hükümler, Temyizden dönmeden, 
gayrimenkul hakkındaki hüküm infaz edilemez. Buna ne ıcra 
iflas Kanunu, ne Hukuk Mahkemeleri Usulü Kanunu müsait değildir. 

Kazanın sıhhi durumu gittikçe 
sağf aşmaktadır, kağıt 
oyunu yasak edilmiştir 

Ş1rnn (Husust) - Kazanuzm her ta -
rafı yüksek dağlarla, yayla ve mer'alarla 
çevrllmlştır. Suyu, havası güzeldir. zum -
rüd gibi ovası vardır. Ta.biat gUzellelkle -
rlni buradan hiç eslrgememlştr. Fakat 
ı·aza merkezm~ sapa bir yerde olduğun -
dan mı nedir, bakımsız kalım.şt1r. 

Şimldiye kadar kazanın zırnı ve. Uc -
tısadJ inkişafı için hatLA bir tetkik blle 
yapılmaıştır. Topraklarının ne clns 
mahsul yetlştlrnıeğe daha kablliyetli ol -
duğunu kimse bilmez. 

Ziraat, hayvancı1ık, arıcılık, tavuk . 
çuluk kazamızın halkının uğraştığı lşler -1 
dir. Fakat halkımız bUgisizJ!ı. hatta. ça -
Iışmak yolları öğretllmemlştır. 

FREXGİ KÖKti. 'DES KIRILACAK 

Saltanatın ve dUnya harbinin bela. 
miraslarından blrl de ııesllm!z Uzer!nde 
tahrbla.t yapan ve hanümanlar söndüren 
frengi idi. Evvelce şıran kaz~ında !rengt-
1.ler binlerce olarak gö.sterıl!rdl. Bugün bu 
rakam seksene kadar nmlştir. Bu felft.ketı 
yok etmek iç!n sıhhl tedbirler ihmal edil -
m!yor. Yalnız bu Metten kurtulmuş olma
sı Ue Şiranlıların Cilmhuriyet hükfunet1 -
ne ne derin minnet duyduklarını söyle -
meğe lUzum yoktur. Frengi mücadele teş
klla.tı açılmadan evvel, bu lşl pek az kad
ro ile ba.şarmağa çalışan OtlmUşhane sıh
hat A.mlr ve memurlarına teşekkür etmek 
insanlık ve vicdan borcudur. 

Kaza kaymakamı Sıtkı Ulug llı;enin 

sıhht işleri Uzerinde gecell gündUzlU ça -
lışmaktattır. Hastalığın çıktığı yere çok 
çalışkan sıhhat memurlarımızla beraber, 
kendisi de gitmektedir. 

Kaymakam kazamıza geldiği b1r se -
nedenberi 78 köyü sıhhl bakımdan iki Uç 
<1efn. dolaşın~. gübreleri kaldırtmış, her 
evde hela. yaptırtmıştır. 

Kaza.mızın doktora kavuşması ile se
nelerden beri kapalı olan di~panserlmtzd ı 
açılmıştır. Genç ve enerj1k doktorumuz 
hastalan ve fukaraya şefkatle bakmak -
tedlr. 

ALUCARA ŞOSESİNDEKİ KÖPRÜ 

Koylerimlz arasında ve bilhassa Allı
cnra şosesi ilzerlndekl köprU senelerden -
beri haraptı. İlk ve sonbaharda sular ço -
ğalmca, araba ve otomolller geçemez olu
yordu. Sayın vallmlz Ferit Nomer'ln de -
ıa.ıet ve cnrirlerile bu köprUnUn yeniden 
yapılmasına ba.şlanmıştır. Inşant devam 
ederken, klş dolayıslle geri kalmıştır. ônU
rntizdekl baharda bltirllecektlr. 

KAOIT OYUNU YAff\ K EDİLDİ 
Bir eğlence olmaktan ziyade, hasta 

hklara sirayet vasıtası ve kumara vesile 
teşkll eden kttğıt oyunları, kaymakamın 

riyasetinde t'oplanan sıhhat mücadele ko
mıayonu tarafından yasak ecUlmlştlr. Kö;'-

Edebi Tefrika No: 60 
Oenç kıı kbşlannı kaldırtl'Or · 

Bugün Kurban bayramııım bi • 
rinci günüdür. Cömert yurtdac;lar bu 
mübarek günde yoksullara :ı-ardımı 
elbette dü ·üniiyorlar. 

En küc;uk esnaftan en büyük 
tüccarına kadar bütün bcmsch;ilec 
yoksullara karşı olan sıcak ,.e. koru • 
3' ucu al:ikalarmı her fırsatta bilfiil 
götermişer, ruhi asal<'te en temiz 
birer örnek olmuşlardır. 

Hayatını kazanmaktan aciz olan 
yoksullara yardım. 

Bundan da.lıa milh:u·ek, daha 
kı .1 i bir muavenet olabilir mi? O 
yoksul çocuklar kJ, nazlı bir <>fçek 
fidanına benzerler. Biraz rıdasını 

bulursa, coşkun bir kaban~ln çağın -
da katmerli blr {Ül l'f bl IJ:ıhçemlze 

ren k ve neş'e vereceklerdir. 
Biraz yardımdan uzak kalırı;a, 

ya sert bir poyrazın veya kuraklığın 
elinde solup, sararıp, kuruyup gide -
cektir. 

O yoksullar ki, aral:ırında yarı -
nın büyük saııatkarlarını, lş adam -
J rını, aUmlerhıl saklıyorlar. 

Bir tas sıeak çorba, bir r.aıte, bir 
çift ayakkabı, yarının büyük sanat -
karlarından birinin zayıf vücuduna 
can, lş adamınııı ~arsık ciğerlerini 

koruyan birs. yorgan, alimi donmak
tan kurtaran bir llıs:ımlır. 

Sözün kısası: 
Yoksullara, kimsesl:ı çocuklara 

yardım muhakkak ki sevapların en 

emsalsizidir. 

Sarıkanuş Nahiye 
~lüdürleri Kongresi 

Dün Asliye cezada 
ınahkcnıeye devanı edildi 

Yanrn: C İ il .\ it il .\. B • . ' 

Ş imdi çok basit bir mcselc}1 te.~rih Burada. iki kelimenin manasını izah 
Bundan bir ınllddet evvel Maarif ediyoruz, biraz aşağıda vazedeceğimlz etmek zaruridir. En·(•la kunun ııam de • 

kntipleriııden Sıdkı Başnr, 1tyni daire suallne cevaplarını kanunlarımız sar1h dlği z:rnwn kesbi kat'iyet cıtmlş hiikUmlerl 
memurlnrından Tahir Aksu'yu vazifesi olarak vermiştir. Bu herkesin maltlmudur. knsdcder. S:ınlycn ilftm lcra dnlresıne ve· 
başında döğmU~ ve tahkir etmişti. Binaenaleyh Afaki olarak ele aldığımız şu rllince blr icra cnıri tebllğ eJ!lır dıyor. 

Bu davaya dnn Aslive mı:ılıkenıesirı mevzua blrnz da davanın bıu:ltliğindt!n Şimdi icra emrinin de ne olduğunu anla _ 
de bakıhlı. Duruşma ~snasında Sıdkı dolayı utanarak gidiyoruz tır~ak geçenlerde 11zun uzun tafsil ettlğl-
lıakkında idare heyetmin evvela alllven Sual şudur: mlz hftdl~enin de hukuki cephe'iinln çlırUk 
darptan tecziyesini istemiş olduğu gö.rül· ı - Hi.lkUmler kesbi kat'iyet etme . olduğunu glbtermlş oluruz. 
müş, faknt idrlia mnkamı hadisevi daha den infaz edilir mi? İrra daierlerinde iki t:ırlti takip vardır 
mühim telek ki e:lerak, varile halfnde \'e Bir! 11:\mlıdır. Dl ierl el<' ilftrnsızdır İI:\ın-

d f *** . . gör llğU vazı eden dolııvı Sıdkı'nın Tıı· Temyt 
1 

d sız veya ilam kuvvetinde olmayan sonetıer 
hlr'i döğdüğUnU ileri sUrerek, avrnkın dur Icra ~fl;ra~ urdurmaz. Bu doğru - !ç1n, alacaklı lC'ra dair~siııe ınUracuat e -
o yolıta tashih edilmesi için idare he- nıaddesı crayets ~hnuı1

1uıuuzun 364 Uncu 

1 

derse, borçluya, bir iideme f'mrf gljndt'rlllr 
va tine geri gö der · ti ' ' 0 sarı o arak diyor ki· . . n mış • "T k · Bu ödeme emrine bordu on gün znrfmda 

nu celsede iciarc heyeliniıı Hdlıı a ip kukukuna müteallik temyiz, itlraz edeblllr. II:ıtt:'.l. b0rcu inlatr da edebi-
makamının notkni nazarına uy!!un bir h.ttkuk usulü mulrnkemeıerı kanunundaki ~· tl lir. Bu vaziyet karşısında snhibl hak ne ~ a 
tashih yuphğı görnlmUş fakat aynı aman· j şar ar daireisnde yapılır, temyiz satış - par? Elinde hakkını mUeyyit blr vesika 
da bu aleyh(leki tıishlhin ~uçluya teblığ dan başka icra muamelelerini durdur - var ise tetkik mercUne mUracnat eder. 
edilmemiş ol:tuğuda gôrlllmUştor. maz.,, tıercl tetkik eder, bir karar verir. Bu karar 

İdare heyeti kararının devlet şura- V~zi k~nun bu maddeyi koyarken dil- müddeti gcct.ıktcn sonra kesbi kat'iyet 
sıncla temyiz edileceği wırlh iken, uçlu· şUmnhş. Bır gayrlmenkulUn sahibini de- eder, veya mahkQm hil.kme razı olmaz da
ııun bu musahhah karardan hnberdar ğiştırirkcn, kesbi kat'iyet etmemiş olnn bir vayı temyiz eder. Temyizden nak:ı: veya 
edilmemesi usulsuz oörUlmüş· ,.e iddia nıa- hUkUmle, UçUncU şahısları znradidc et-" k 1 tasdik gelir. Tasdik gelince, hiiktim kesbt 
kamını işgal eden Tevfik Tekeli ahkamı ~e · stememiş ve demiş ki, vatandaşın a- kat'iyet ctmiştr. Sahibi hak, na.mını alır 
kanuniyeyi birer hirer sayarak closyamn aaletin seri işlemesinden istifadesini te · icraya götürtir ve artık üzerinde mtinnkn-

i - ı Jl ı · J t i · mln etmek ve icra makinesini iyl işlet _ g-er gonc er mes nı s em ştır. · · şa edllemiyecek karan infaz ic:in icra me· 
~Iahke:ne yirmi • dakikalık bir ıull· n~ek için her munmcleyı t:ımanılıynlım, . 

b k 
egl'r, Temyiz kararı ta. dik ederse ne !ilf'ı muruna verır. lem. memuru da borçluya 

zakereden sonra u ararın suçluya teb· ' · ·· t · 
1
. d' l .· . , . gayrimenkı.ıltl derhal satışa çü:arırız. Yok ı bir icra emri gonderlr. cra emri katı bir 
ığ e ıllp odl medığını \IQla~eten sorma- eğer kz d ü~m netıcende ortaya çıkar halbuki ö • 
ğa karar vermiştir. ' na e ersi! yaptığımız, icra mua - · 

Sarıkamışta bir köye 
tapuları dağıtıldı 

Sarıknmı~, [Hususi] - Benli Ahmet kl'ı· 

meta.tından, yani haciz, takdiri kıymet- deme emirlerinde 11:1m ve senet mecburt-
ten, mı ... kimse mutazarrır olmamıştır. riyetl yoktur. 

Sarıkamış, [Hususi] - ilçebay Zıya yü halkına tevzi olunan ioprakların ta· 
Oğuzun Başknnlığında ~amuııbaylar pu:;unu kesmek ve dağıtmak üzre 5. 2· 
Sankamışta toplanarak Dahıllye Vekale· • 938 Cumartesi gnnü Benli Ahmet kö· 
tinin son. gerı~lgele;:Ue ~öııdcrdiği biitçe yüne llçb:ıy ve tapu uıemuru giderek 
formollerıne gore. koy butçelerlnln yap- törenle tapulan dPğıtmışlardır. 
tırılması, köylerın, soysul durumlan, , , • 

Muameleleri keenlemyekUn addederiz. E - Şimdi bir bina tasavvm edelim: tı;ın
sasen yine ıcra ifla.s kanununun 306 ıncı de oturanlar var. Blnanın tnhllyesı hak · 
maddesi mucibince icra hdklmllğlne ısrar kında mahkemeden bir knrar lstlhsal ed1-
hakkı da tanınmamıştır. Bunun yegftne lyor. Bu karar temyiz edlllyor. Temyizden 
sebebi suratı temin etmektir. 

Şimdi her ha.ngi b!r binanın tahllye
sini ele afalın1. Yine icra ltlfi.s kanunumu
zun 24 ve 26 mcı maddelerinde şu lıUküm
leri görliyoruz: Bir gayrimeıılmlün tahU -
ye \'e teslimine dair olan llf'ım icra dnlre-

gelmeden, yanı ortada kesbi 1"..at'iyet et · 
ıneyen blr ıın.m mevcutken, nasıl olur da 
icra ifla.s kanununun 26 ıncı made.si tat • 
blk edilerek şnglle icra emri yollanır. Or
tada ıcra emri için bir mesnet yok ki: 

ürüm vaziyetleri ve örnek köyler u~ul ı ayın 
okulları hakkında görüşlllerek faidell 
kararlar \·erilmiş ve .,ir me af proğramı 

Ine veriUııee icra memuru bir iera. emri 
tebliği suretlle borçluya hükmolunan şeyin 
tesllmhıl talep eder. 

Şimdi hukuk usulü muhakemeleri 
kanunun hUkUmlerlne geçiyorum. Bura · 
da denll!yor ki: Gayrimenkule ,.~ 

buna müteallik ayni haklar ve aile ve 
şahsın hukukuna alt hükümler kat'iyet 
kesb etmedlkçe icra olun m az. 

çtzilmıştlr. 

Eınniyet Direktörü 
Şehrimiz Emniyet Direktörü Bay 

Nazım Arda bir senelik kıdemJerfll ka
zanmış ve bu karar kendisine vitayetce 
t~bliğ dilmiştir. 

Bayramda Nöbetçi Eczaneler 
t..umn, Cumartesi (Cumhuriyet), 

Pa7.nr, Pnzartl'si geceleri (İstan
b ul) eczaııdel'i nölıetçldlr. 

ler de dahil olmak Uzere kahvelerde, şu
rada, burada artık kAğıt oynatılmamak • 
dır. Halk bu karardan çok memnun ol • 
muştur. 

Ardanuç - Buradaki inhisarlar lda· 
resinden tuhrir memuru Mehmet koca 
Artvin ziraat memurluğuna atanmış, ye· 
r!ne Tııhsln Akgt\müş ~relmiştir. 

HAVA 
10 · 2 • 9.':ıB ı wt 8 Raporu 

Havft tazyiki : 595.8 

Biz geçenlerde mevzuu bahsettiğimiz 
ve tenkit ettiğimiz bir karar üzerine bir 
mahkeme başkatlbinden bize bu hukuki 
izahatı veren bir mektup almış ve gaze · 

temizde de neşretmlştlk. o htldlsede bir 
gayrlmenkultin tnhllyesı hakkında karar 
ver:!lmiş, bu karar .aleyhine itiraz edllmlş, 
dava temyiz edilmiş fakat, temyiz icrayı 
durdurmaz diye Temyizin kararı gelme -
den htiküm infaz edilmiş. » ,. (Deniz seviyesi) 76.J..3 

Suhunet : - 10.0 Gayrimenkullerin tahliyesinde hüküm 
Dllşük suhunet : - 10.8 Temyizden gelmeden, ve müdaetlcr geç -
Rutubet : % 79 meden infaz cihetine glcUlemez. ÇünkU 
Ruzg~r : Şimaldt-n saniyede 1.8 ın. gayrimenkulün tahliyesine müteallik mad-
Sema : Temamen kapalı delerde denlliyor ki: 

Yağış : Kar 24 M. M. İl~m icra dairesine verillnce icl'a me-
Yerde mevcut kar tnbakası [34] Sm. j muru bir icra emdi tebliği surctilt. t ahll • 
Ruyet : 4 Kilo Mt. yeye ha ·tar. 

CİHAD BABAN 

r ıl/ll.'lr11fı 11 inci ssgı/nr/11) 

Bug·iin Kurban bayra
mıdır, hayır glinüdür. Yok
sullar evinde sizin sevinci
nizle sevinınek isteyen 
bedbaht insanlar olduğunu 
unutn1ay11;1z. 

Genç adam müştik bir hareketle onun elini tutmuştu. Hacer 
·kocasına sokuldu. İçini çekti : 

- Eğer ona bir şey olursa Lütru : 

- Fenayım .• Fenayım çok .. Birı vat karşımda .. Yeşil göılo 
arı saçlı. GülOyor, her şeye gUlUyor enişte. Başım ağrıyor; 

onun kahkahaları başımı ağrıtıyor. 

[3ENvuıMADı.M Birdenbire hıçkm. İbrahim Lütfu karısını kucakladı. Yavaş, 
munis bir sesle onu teselli etmiye çalışıyordu. O sırada Fer· 
danın sesini duydular. Hacer yerinden sıçramak istedi. İbrahim 
LOtfü: Bırak sayıklıyor ğene 1 • diyerek mani oldu. Genç kadın 
ivinl çakere mlrıldan<!ı : 

Genç adam duduklsnm ısırıyor; Hacer avucundaki ateşli 
parmaklan yavaşça Slkarak fısıldadı : 

- Sana biraz limonata vereyim mi Ferda? 
Genç kız • İstemem • demek ister gibi başını oynattı. Ateş· 

\en şimşek şimşek yanan gözleri gittikçe daha manasıılaşmıyn 
başlıyor. Hacere kirpiklerinin arasından dalğın dalgın baktt: 

- İstemem, istemem •. 
Şimdi dudaklannda garip bir tebessnm var. Hacert bu 

\ebessüm nrpertti. Hasta ateşli parmaklan ile halsiz halsiz onun 
~linl sıkıyor. Gözleri yavaş yava~ örtüldü. Dudakları kıpırdadı, 
bir fısıltı hallnde mırıldanıyor: 

- Onu getir bana Hacer, onu getir .. 
o sarı saçlı, yeşil gözln kadını kovar. Beni seviyor Haeer. 
Yalan değil, yalan değil, beni seviyor. 

Birdenbire sesi kesildi, gene dudaktan hafit hafit kıpırdı· 
yor fakat ne dediği belli değil. Kendi kendine söylenir, dert· 
ıeşir gibi bir hnli var. Hacer avucundaki parmaklann gevşe· 
tli~fnl, çözüldUğnn hissetti. Yavaşça elini çekti. Kirpiklerinde 
yaşlar boncuklanarak, kocasına clOndU: 

- Bir haftadır hep aynı kadından şikAyel ediyor, dudak· 
\arında eksflmiyen bir söz var: •Ben vurmadım. biraz ken· 
dine iellr gibi olduğu zaman da öbUrQnü çağırmamı istiyor 

benden: 
Genç kadın yorgun, meyü5 bir \avırla gene gidıp eski ye· 

nne oturdu. Kocası da karşısındaki bir koltuA'a çOker gibi 
kcndlql eUı. Genç adam çok dOf Oncell ıörQnüyor. Hacer 
hutayı uyandırıııaktan korkarak ıayet yavaş bir seıle fısıldadı · 

- Lntrn doktorlar sana çok fena şeyler söyledtler de 
henden gizliyor musun yoksa? 

lbrahlm LütfQ taşını kaldırdı. Karısına yorgun ve mUşfık 
bir tebesstımle baktı ve o da genç kadın ıribi sesini alçaltarak 
cevap verdi : 

- Çocuk olma yavrum. Ser den bir şey gizledi~im yok. 
Doktorlar bana söylediklerini sana da söylemediler mi, •Fazla 
heyecandan hasıl olma bir hümma. Gençtir mukavemet ede
cek ve kurtulacak. demediler mi? 

Hacer parmaklarının ucu ile kirpiklerindeki yaşları kurutu· 
yordu: 

- Anneme telefon ettin mi ? 
- Ettim. Ateşin biraz düştOğünü söyledim. Yoksa biliyo· 

rum gelmiye kalkttcak. Sonra burada bir karyola da ona 
kurmaID1z IQzırn. 

- Zavallı annem. Bu son bddlseler mahvetti kadını. lbrabiuı 
LtltfU yerinden kalkmıştı. Knrı-ıının yanına geldi. Koltuğunun 
ucuna iltşerek : 

- Sen de bugünlerde fazla ·kendtnl Uıdun Hac~r, dedi. 
iyice zayıfladın. YUıün de öyle soldu ki.. Bu kadarı da fena, 
sıhhatine tesir edecek karıcığım. 

Genç kadın kulak verdi. Ferdanın derin soluklaıı ve arada 
sırada mırıldanmaları, iniltileri duyuluyor. Kocasına başını 
çevirdi: 

- Ziyanı yok LUtfU. Ferda kurtulsun da hcbsl geçer. 
aorlirtün bıtk o J8Q18ft kendimi ne ~abuk tpplırım. 

Böyle sayıklaması bana o kadar dokunuyorkl.. Sonra Res
samı çağırmamı ne kadar Israrla istiyor 1. 

lbrahiru Lütfünün kaşlarının arası buruşmuştu : 
- Ha·ta, kendine gelse o adamm ismini ağzına almaz 

Hep bu ~ektikleri onun yUzUnden değil ml? 

- Kendine gelse ajtzına almaz ama, içinde ona karşı aynı 
hisleri taşır ya .. 

- Zaten kadından kadına koşan öyle bir adama kapılması 
felaket. Ben Ferdayı daha akıllı, daha düşOncell bir kız bilir
dim. 

Hacer başını önüne e~dl. İbrahim LOtf Uye o defterden biç 
trnhsetınemfşll. Kocası Ferdanın Ressama kalbini kaptırmamak 
ve ondan uıak'&)ınak içfn yaptığı mücadeleleri bilmiyordu. 
Eğer o defteri okusa, genç kızın çektiği ıztırapları anlasa 
böyle konuşmazdı. Genç kadın acı acı g-lllOmsedi. Zavallı Ferda 
onu herkes yanlış anlıyordu. kimse onun bllyük derdinin far
kında değildi. Kendisi bile tevkir e(llldiği zamnn onun: ·sen· 
de ml benden şüphe ediyorsun Hacer? .. diye şlkAyet etmesine 
nldırmıyarak, gene vuranın o olduğunu Ranmamış mıydı? Ama 
bunda bira1. hakkı vardı. Her şey o kadar gene kızın bu işi 
yttptığını gösterivordu ki.. Sonra onun yaralının yanındaki 
vaziyeti izah edemeyip yalnız •Ben vurmadım .. demesi 

( Arlıuı ,,., ) 



:::::: ll Ş U B A T 1938 DOGU 

EN SON HABERLER9 
Çin Muharebelerinde Ölenler 

200 binden Aşağı Değil 
Yugoslavyada 
Milli Müdafaa 
çalışmaları 

MuhteJif ınıntakalarda 
yeniyeni fabrikalar 

yükseliyor 

Japonlar Çin gümrükle
rine el koyacaklar mı? 
Muharebeler devam ediyor. Japon 
kumandanına göre bir sene sürecek 

Şanghay, 9 (A. A.) - Ecnebi muha- Günıl'ük \ Rrldatı Juılou Belgrat, 7 - Yoğuslavya 1936, 1937 - ı k 
liene)erlnde mfllr mndafaosını düzeltmek birlerin bildirdiklerine göre, muhasematın Baııknlarına ~a tırı aca ınış 
lçfn ciddt mes.!.i sarfetmlştir. Bu senede, başlanğıcındanLşlmideye kadar Japonların (A' A) I . b' . 
\, ZB'-'1 atı 20 bin kı"şl go"sterı"lmekte ise de ı Şengh_ay , 6. . . · :-- yı ır .men-

3 

Toplayan: Bı\JIA DIR DÜLG1~R Te f rika: 23 

AE - 2 Denizaltı 
Gemisini 

Nasll Batırdım? .. 

' enıcedekl demir senal'-'I aenlşletilmiş· J ı ld l'r J 
1 J 

6 t ı f t 50 b" d k d 11-·ıdl ·v balardan oğl'enı ı6 ıne gore, ap<ın ma-ır. şimdi burada cephane fabrikaları e e 0 ın en no s~n e61 r. 1 a- . nmrük idaresi varidatının doğ- ı 
Ve "elı"k dxku- manelerl tnşaa edilmekte- ralılarm yekOnu 150 bınl bulmaktadır. kamatı O . J 

~ v . • • • _ • • • rudan doğruya bır apon bankasına 
<t
1 

lt, bu iş için bir mfl~·ar dinar sarfedl· Çlnlılenn znyıatı ıse banun uç mıslıdır. 
1 

. t . !erdir 

Esirleri bağlı bulunduğum maka
ma teslim etmeğe bir türlü kani ola
mıyordum. Göreceklerine kani bulun
duğum muamele, bir Türk bahriye
/isine yakışacak hareketle bir tezat 
teşkil edecekti. 

E!Cektir. 
_, yatırı masını ıs mış . · 

<J ~ubyadtt Yoguslavynnın en ı~ııgin 

1 enıır madcııleri vardır. Vareste yuksek 
Utunıar faaliyete geçmiştir. Bıı iki sınat 
merkezde genişletilecek ve modernize 
edilecektir. 

d Bor mıntakasındakl bakır madenleri t ıslah olunaçaktır. buradaki yeni ter
t ~t 1938 Temmuzundan evvel blterile
tekur. 

Çlııll ler l••krar taarruza g cçUlcr 
Şanghay, 9 (A. A.) - Üç aydan 

heri tevekkuf eden muharebeler dQn 
gece Çinlilerin hücumları ile başlamıştır. 
Japonlar ileri hareketlerine devamla 
ŞOnlas ı ıabpetmişlerdir. Çinliler n uhare
be meydanında 1000 kadar zayiat ver
mişlerdir Diğer taraftan Çin makama
tından alınan haberlere göre Çin kıt· 
alan Şanghayln elli kilometre mesafesln· 
de kain Japon garnfzonlannı ele geçirmiş 
ıerdlr. 

[DOGU - Bu GumrUk varidatı Çi
nin İngiltere ve Fransadan yaptığı istik
razlıtra kaşlık gösterilmişti. Japonya ar
tık Avrupalıların menfautlerine doğru· 
dan doğruya el uzatıyor demektir.) 

itaı~·a seflrJnln bir zi.\nrctl 

Şıınghay, 9 (A. A .) - ltalya bDyük 
elcçisi Kora Honkonga giderek oradaki 
Çin Maliye Nazın ile satış hedallerinin 
tediyesi bıt\ikında görüşecektir. 

Oeliboludan sabahın ilk ışıklarlle ıs- y(! teslim edeceğlm1, kimt! emnnet edece . 
tanbula gelmeme müsaade edebllecek bir ğiml bllemyordum. Onlar sırtıma adetA 
vak.itte hareket ettim. Fakat bir zaferi yüklenmiş ağır bir yük gibi idiler. Onlan 
takip eden bu gel!ş geminin bütün mu - bağlı bulunduğum makama teslim etmeğe 
rcttebatındn heyecanlı bir hal yaratmış • bir türlü kanı olamıyordum . Oöreceklerinl 
tı. Bütün askerlerim bir makineden daha tasavvur ettiğim ve muhakkak bulduğum 
muntazam bir şekilde işUyorlardı. Makine ağır muamele şimdiye kadar onlara karşı 
bile adeta daha büyUk bir sürat ve daha gösterdiğim bir Türk bahriycllsine yakı
bUyUk bir intizam içinde çalı.şıyordu. Bu şacak hareketlerle b1r tezat te..şkll etnıı -
yüzden Istanbula sabaha karşı geldik.. yecek miydi? İçimde beliren bu düşman -

•
1 

Bir lngiz şirketi ıle Sabarda bir 
~ rıko ve diğer bir yerde de kurşun dö
lkllnıanelerl inşnası iç•n anlaşılmıştır. Bu 
s.lbfabrika 139 senesinde bitirilecektir. 

1 nlk civarında bir alemiyom fabrikası 
Yapılmiştır. Bu fabrika memleket ihtlya
Clnı tenıın etmekle kalmayacak , ihra
catta yapacaktır. Garbi Yugoslavyada 
1 
ephane imalinde lazım bir iptidai mad

lle olan nntimuan için de bir döknm fao· 

~,~aat ynpıhyor. Bu fablka Avrupadaki 

b 
• 1915 mayısının birinci günü benim lan dostlara karşı himaye duygusuna ne 

Z a l t için çok heyecanlı maceralarla dolacaktı. mana veri!ebilirdl? Saatlerce onlarla dö
Sultanhlsarı Haydarpaşa mendereği içine Qtl.şen canlarına kasdeden ben değilmişim 
çektim ve oradaki bir şamandıraya bağ - gibi şimdi onların haysiyetlerini sıyanet 
ladım. Gemimin bütün ışıkları sönüktü. gayretne düşmüştüm. Fakat bu gayretim 

lngiliz ordusu 20 bin 
ve er daha arıyor 

~er eşlerinin en bUyüğQ olacaktır. Londra, 9 (A. A.) - DDn Avam kamarasında yapılan bir toplantıda asker 
devşirme v' harp malzemesi hakkında Harbiye Nazırına bir çok sualler or~ıl 
muştur. Bıina cevap veren Harbiye Nazın 1H37 lkinci teşrin ayındnıı ı 9~ 8 lkın 
cf kanuna kadar Orduyft 9063 kişinin yeniden kııydedildlği!:I, kadronun tamamlan
ması için 20 bin subay ve askere daha ihtiyaç oldutonu bildirmiştir. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Sabık Kayser 
Vasiyetini söyledi 
Alınanyada eski karısının Bombalardan Barselonda 
~tanına gönıülınek 

lStiyor 31111118... 3467 "l H l v r ~ Subık Kayser ikinci Villıelm, Hol- o u ve yara l a 
ıı:~ada otur~akta olnuğu Dom şehrin· Barselon, 9 ( A. A. - Belediye rei· ------ - - - -----

rı kı köşkllnde yetmiş dokuzuncu yıl dl)- si Şelırin bombadımana başlandığı ta- Tekı· rdagw istasyonu 
Utnunu tes 'it etmiştir. rihten şimdiye kadar bilumum zayiatın 
1 Bu mUnnsebetJe sofrasına eski ve· d Tekirdah, 9 (A. A.) - Dnn Teklr-
}htta dahil olmak nzre aile efradın· cetvelini neşretmiştir. 1937 Şubıttın an 6 

'!arı şimdiye kakar şehre 23 defa taarruz ya· dağ istasyonun temal atmn töreni hu-
~" ~f)eklı: kişiyi toplamış ve bunhmı ö1 1 b t z1 528 b b t 1 yUk tezahuratla yapılmış merasımde Ge-
M11~u zaman \.'apılmasını istedifi şeyle pı mış, u aarru arda om a 8 1 • 
•
1 11 l mıştır. Bombalar 864 evin temame• naral Kazım Dirik, Vali ve bOtDn hDkO· 

n atmıştır. Kayser şunlan söylemiştir.: ve kısmen harabına sebebiyet vermiş: met erkanı ile kalabalık bir halk kitlesi 
~atı• Arzuları~m yerine _getirileceğine bu meyanda çoğu çocuk ve kadın ol- hazır bulu~muş, bu mDnaşebetle Kaznn 
t~ltıtl surette emın _olmak ısterinı . ~Pot.9- mak üzre 8467 kişi ölmnş ve yardlan- Dirlk tarafından kısa bir söylev veril· 
'il btaİ llk zevcedmın yttnkına bgömulm~~ .mıştır. Hsrif yaralılar bu hesaba dahil dikten sonra temele ilk kazmayı kendi· 
ı\ı .... r nci arzum ur. J.'a ·at u sure~~ .d ildir. si vurmu tur. 
1~ .... 11anyada yapılacak cenazemin tenkı~- eğ ş 
1 :: ve tezahürlere sebep olmasındap - ------ ---- ---r-:-:-------

kuyorum . • 1 
l\ayser bu sözler.ol arkası dönU~ BENİıVl GÖRÜŞÜM 

:~k: söylemiştir. Bu sözlerin sofradk 

1 11tıan ikinci karısı prenses Harmln'fn 
; hoşuna gitmediği tahmin edilmekte· Kabahat kimde? 

aunu bılen Kay er bu efer ynzonü 
1 rrıuş ve s .izlerini şoyle tamamlamış· 

R. Fethi TAŞKIR 

re:;ıesinl; Şeyhler ilim yuvasını he -
men bir çırpıda ısöyllyiverdim . 

Hüviyet imi mümkün olduğu kadar gizle - vicdanımdan gelen bir ses ten kuvvet a -
meğe gayret ediyordum. Hatta. Alman ge- lıyordu . Ve ben bu sesi dinlemek için bir 
diklisl gemiden çıkarak.haber verir ve esir- 9ok şeyleri ayak altına almış bulunuyor -
lerl Almanlara teslim etmeğe mecbur oı- dum. 
dlurum diye Sultanhtsan iskeleye bile İçimde ufak bir zaaf yoktu. Onları 
blle yanaştırmamıştım. SabalUn ilk ~ık - muhakkak bir Türk makamına teslim e -
lnrını bekliyordum. decek ve Almanların eline geçlnneden tı

'Blraz sonra Karacaahmet mezalıkları sera kararga.hına sevkedecektlm. 
üzerinden ufkumuz ağarmağa başladı . Ar- Kafamdan bu fikirleri geçirirken 
tık Tıbbiye mektebinin silueti, Selimiye Galata köprllstinün dışına çıkmıştık. Gtı
kışlasının hant:ıl gölgesi gölerlmlzin ö - neş yavaş yav~ yüzUnU göstcrmeğe b~
nllnde bellrmişlerdi. Zaten istim üzerin - lamı.ştı. Ben yine kumanda mevk11nde et
de bulunan Sultanhisarn köprUyc do(;,rru rafı seyretmekle meşguİdilm . Bu sırada glS 
yol verdim. ztim birdenbire Yalı kö.şküntin yanındaki 

Karşımızda gittikçe açılan sabahın ufak taka takıldı. Taşten yapılmış olan 
ilk ı.şıklnrile köprü sakin denizin üzerine bu takı n önüne vaktile seferden dö -
aksetmiş simsiyah bir gölge gibi idi. nen donanmalar yan~ırmış... Elde e -

Makinelerin sesini dinliyerek Sultan - dilen memleketlerin mahsullerini, bir çok 
hisarın kumanda köprüsünde etr~fımı kıymetli eşyayı ve esirleri Kaptan paşa -
süzllyordum. Camilerin narin minareleri - ıar bu tak önünde karaya çıkartırlar ve 
ne, Topka.pı sarayının ağaçlar içine sak - tak tızerindekl ufak köşkte bu hareket! 
lanmış olan eski binalarına. gözlerim ta- seyreden devlet ricaline takdim ederler • 
kılıyordu. Bulutsuz ve berrak semada bü- miş . .. 
tün yıldızlar ölmülşlercll . Güneş Üsklida- Bu görüşle kafamda blrdenblre beli • 
rın arkalarından nerdeyse llk ışıklarını ren bu tedai beni aynı .şekilde htırekı!t et
gösterecekti. mete sevketti. Beıı de tıpkı Tilrk donan -

Açık köprüden içeri girdim. Ben iki masının muzaffer bir kaptan pıı.~ı:ı.~ı gl~! 
köprü arasında seyrederken, Azapkapı - esirlerimi buradan .ıtaraya çıkaracak ve ntt 
sındaki camilerle Sultanselim camii mi - olduğu makama bu tarlhl takın altındr.an 
narelerinden sabah ezanı okuyan mUez - eçlrdikten sonra teslim edecektim. 
zlnlerin yanık sesleri işitildi. Ken<1Uni ga- Sultanhlsarı Sarayburnunun 'O kıs • 
r!p ve .JıüzUnlU bir haleti ruhiye içinde mına. yanaştırdım. Oemlden hiç k1msenlıı 
buldum Hallç sabahın henüz dağılmamış çıkabilmesi ve mA.ni olacak tedbitleri o.1 • 
sisleri altında gUıel ve peç~ll blr kadına dıktan sonra karaya Çiktım ve ora611ki 
benziyordu. Sahllleri seçemiyordum ade - sevk zabitini puldum: Posta:ıı va.sıtasue 
td . .. Yabancı gözlere örtilnmUş gibi mah- uyandırdığım sevk zabitfne . 
mur ve hülyalı duran Halicin sükütu benm - Başkumandana telefon etmek Is • 
hüzUnlU halimi b!r parça daha arttırıyor- t.ıyordum. 

1 Jşte bu korkum sebebıledir ki, 
:~da 'e hu köşk Un parkında gömül

i terim. 

Bir mUnevverıe DOğu kalkına.
ması mel'ıuu üzerinde konu.,uyor -
dum. BU bir konuşmadan zJyade bir 
muna&afa .sayıla.blllrdi. Arkadaş bi -

du. Dediğim zaman yüzüme gın :p gn.tp 
Koca Sel~uk medeniyetine yüz - Esirleri Haliç komodorluğuna. teslim bıktı. O ~an 'a.ıiyeti izaha mecbut ol· 

ıerce yıl ya.taklık yapan Osmanlı etmeğe karar vermiştim... dum. 'Derhal teltfonda başkutnandanın 

l~ir Alınan gazetecisinin 
l'111lnki 111usadere edildi 
b ~er1ı, , - Berliner Tageblah'ın es· 

ıııa tıJ ı rlri olup, şimdi ecnebi bir 
lı:.keı tt bulunan maruf Alman gaze-
1 TPo(l ~r Vı11C'un bütnn serveti Da

\(! ~n ııretinln resmi gazetede çıkan 
ktıturnmne i ile hUkOmet tarafından 
'tr:len· edilmiştir, Teodor Volf geçen 

'l'eşrıni evvelde Alman tabai~·etin· 
~aç edilmişti. 

~urban Derilerini 
1 ayyreye Veriniz 

raz bfdbin görünüyordu. 
- t>otunun inld.şafı çok güçtür. 

Çtittkü onnın haşin tabiatı bir me .. 
denlyet be.şttı olamaz. 

2000 kusur rakHnda ve - 20 ae 
!lin'l denen hnS.Sas ytlvnıcuk nasıl bU
yUr? 

Ifo atkada.ş bit' yUksek m~ktep 
mezunu idt. Ve elinde kocaman 'bir 1 
<le diploması vardı . Fakat Dotunun 
zengin medeniyet tarihine datr "aba 
saba da olsa hiç bir maIQmatı J. k - 'ı 
tu. Ona ayak üsttı bir kaç mi.sal ~r

mek icap -etti. 

tarihinin büyük kahramanlık sahife- Kafamı bltdfnblre kUrda.layan fikir - eVini bul<tulc. V~ ıtarşımWl. t;ıkan yavere 
lerini destanlayan; Net'lleri, İbrahim ıerle bir an içinde bu karanmdıın dön ~ h!dlseyl ve get.irQ!iUrt esır~tl başk\iman ~ 
Hak.kılan yetiştiren bu 2000 rakımlı meğe mecbur oldum. o zaman Haliç ko - danlık m9.kmAın! ~Un etmek istediği -
ve - 20 sühunetindek.1 haşin tabiat modoru oHln mıra.tay Remzl bel• sert. bir mi &nll\ttım. 
parçası değil miydi? askerdi. Bilhassa askert prenslplete :ta.zıa Yaver söylediklerimi başkumandaıı 

Koca ıcunbeUer o engin medenı- riayetk{lr görUnUrdll. nenıın yukarıdan - paflY:1- ayneh arıed~ceğlni söyliyerek ve 
yetiil zafer mlğ!erl~rl gibi Etzurumun berl anlattığım encUşele;rUrt yüzUnden esir- ata.ea.ğı emirlere göre bana yeniden tele· 
göb~tını slislemiyorlar mı? lcriml kendi kon\octoruma. teslim etme ~ ton ~deceğlnt btldttetek telefonu kapadı. 

Genç a.rkada.şla -daha epeyi mu- ınek fikrınu kabUl etmesl lh\imAli yoktu. leYk tal)itı ile karşı karşıya oturduk. 
rassaı görU.ştük. Belki esirler! benden alacak ve doğrudan ve ıoraya tetitttili iaban kahvaltısını Yi-

ona daha bir çok misaller gös _ doğruya İstınyedekl torpito koı:nodorhı ~ yetelt nıuhıUfüet etmete bQ.fladık. Vak'a· 
terdim. Ve sözlerim! şöyle bitirdim: tuna gönderecekti. nın mlhiYeUnl ve benim kim olduğliııiu 

_ Medeniyet soğuğu sıcak ya • Bunu bir l'iak1ıtat olarak k4bul et ı- anlamadan evvel barla hattl bir rrÇıi 
par. 

zamanın muazzam bir unto,eısi· nım kürsüleri de. nıaıütndur ki 
tesi mahiyetin~ olan çifte minaı'e-

meğe mecbur olunca Sultanhi.San b&.fk'll aoi\ık ırtuamele wn sevJi ta.biti şlm bU
b1r istikamete sevket.mek lAıı.mgeldti'tne ytilt bil' aaötltniy•t ,österlyor ve tarzı ha
kan oldum. Ve geminin Wşını l(asıtnpa.şll reketımdeıt ltilhü ve memnuniyet tiuy • 
latUuuneUnden çeviterek tine llöprü dS· auhtıu ınla\17ortl\I.. 
fını dotru yol aıtnaiı b4f1'4ıa\. 

~''"" ....... """. '"""l ...... 
ler kUlllyesinl; Olcayto hanın Yaku- da.ima ')ltkaekte ıturUlUr. 1 
1Tye kıfl&:ı dibindeki ınuaııam me4· Ne detiUUZ. l\akl1 tlttu tnlylm1 . .&..-..... .;... _____________ ,..... .......... 
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Kadın, Ev, d 
Modayı takip etmesini değil, iyi · 

giyinmesini bilmek marifettir. 
Aramızda bazal) öyle kadınlar görürüz ki, Üzerlerindeki {'>ahalı 

elbise ile kandilerini dünyanın en şık kadını zannd:lerler · 

H lb 
. -

. . ' . . -_a ukı •••. 

Kum~ın cins he glyllcn ı ı.tkarp ~ 

çok dikka~ llzımdır. B urada iPrfet kotıın 
lb!b8n.th altında kösele taput.hr lskarpln1e ' 

1ja}oya gelenler gfü:iUmUyo11 defn ... Oece
ıerl daima kuınıtın olnsine ıöre h\me ve
ya süet iskarpin 1'1ymeUdir'~ Ayni umanda. 
renkler çok göıe ba.tar. Byah I must~sna 
.olınak adile- açık. renkltr tercih ced.11nıe

Ud!r 
Hiç şüphe yok .ki her Xaib:tı'gilse! gf -

nnmek ıster. Arzusu .budm.-. tr1lriı.cmnna- 1 

sile giy!nebUen kadın ıöalitl,va.i'dtl". Bir. ıta
<iın bit -elbise glyerk.cn ıy~ll'll, mdttUni tt
pjni gôZ önünde tıltrn~ Bir goenq krıın 1 

giyCUği blt elbiSeyl br.ta yaşh bit hanltit hi~ 

bir zaman ~yemez. Ama g\ymtyor mu, gl
yor .fak.at yakışnil}'dr. tj.1 g6rert blr göıt o-

- n~ llUtüo kusurıannı iiiıfiyor. FAkat onı.ın 
kendUıden şık: ltlmse;. oUn~dtğui'a Jc:U~tle: 
kanaati var. Ettad. eaemiil'iyeı. 'Mineden "' 

cak blr genç ltlZa • #tl4•C:•k 1esilerle 
tada psJnl~oı u llUl~ ttlr v.,.ıyet a· 
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Tarihten sayıfalar 

·--T.RABZON NASIL 
... ! .................... .. 

FETHEDiLDi? 
llllililİIİill ....................... .. 

.... - . ~ 

lst.anbulcta yeni harp hazırlıkları baş- ı Y•tzu n · 
1 ıamıştı. Ordu ve donanmn padişa - H A G J f) Ş E \l K İ 

hırı emrHe eksiklerini taınamıı~·or, Os -

~--------------~~--~------manlı toprakları danillne giren beylikler-:. .. 
den •n.sker geliyor ve kılıçlar bileniyordu. ya yürüyordu. Bir gün onun y[irUye yu -

Hiç kimse nereye sefer edlleceğınl rUye bir tepeyi tırmandığını gören s re 
bilm.lyor ve genç hükiiındnra ::ırmağa dedi ki: 
cesaret cd ıniyordu. - Oğlum, bir Trabzon için kendini bı 

'Nihayet bir gün ordu kadllarıı'ıdan kadar yormak çok değil midir? 
btri bu eesaret ve cür'etl gosterdl. Fatih Ana. i.c;;Hı.mlıgın kılıcı -benim eUm • 
Sul~ı.n M~met kn.şlnrını çatarak dik bir dedir, eğer bıİ meşakkatlere k:.ıtlanmayıı· 
sec;;Je IJtttğırctı· cak olursam gazi adına mUsto.hnk olanı ııı 

Eğer sakalımın telleriııJeıı biri ta
sa.vvurlı ırımı öğrenmiş olsa, onu derhal 

I ~ . , - • 
l:'Oparır ve yakardım!,, · 

ve bugün, yal\ut yarın Tanl'ının karşısın!l 
çıktığım zaman utancımdan yuzllm kı:r.a· 

rır!,. dedi. 
B.iıtlin mUşkUlftta rağmen nihnyet 

ordu Bulgar dağını geçti \'C Trnbz:ma tndl 

u • 

Ordu .. \aha Trabzon ::ırk:ıı>lna ı:ıı- 1 

olmadan Mnhmut Paşa, o ıırnıUı ;:ton.ıuı • 
masile lımaııda · gorUlmüştü. şehirde bil 
~nda· büyük blr .panik baş göst~rmiştl 
Ruml~r korku ve dehşet lç.ln:le çırpllııror 
'ardı. Trab1.0n imparatoru Hlknbmı l'ılil 

.taşıyan Komneıı. d~ındaı Uzun Ha nııı 
mağrurane itibarile vergldenkurt11.ılacağıı11 

teklerken, .<;altanatın nihayet bulmtık oır· 
re olduğunu görUyordu 

.Mahmut paşa geceli gttndu'Zlu bl 

kaç hücumdan sonra hiç bir netice nltı 
rıadan limanda padişahın gelmesini belt' 
enwğe b:ışladJ. 

Nihayet Osm~nlı ordusu dn vadide gö 
·Undll. Halk iki taraftan birden sarıldı ' 
ğını görlince, dehşetten, ilerin bir sUkO • 
ıete ve ölilınü bekler bir mahküm hatırı 
~eldi. 

Fatih derhal şehre, imparatora el 
~ilerin! gonderdi ve dedi kt: 

Hazınelerın ve bendeganınla sa 
"la aman verlyornm. Serbe tçc çeklflp l.i 
ted!ğin yere gidebilirsin. Fakat mukave 
mete kalkıştığın gün hayatınla bE!rcıb 
beraber h er şeyi kaybedeceksin 1 , • 

.Bu ihtarı Mahmut Pa. a da yapını 
Hatt~ daha samimi bir şekilde ona B!ıııfr 
tahtının vari. l Dlmitr!yos'un !nozıı rıP 
ak!n ve iyi bir hayat geçlrdlğlnl 

misal olarak göstermişti. Mahmut Pa3' 
nın ihtarına karşı mukavemett;e--lnat ~ 
·eren Davlt, padişahın sert v~ kısa sö~ 
karşı::>1nda boyun iğdl. Bir öğle üstU bil 
bendegA.nı, çocukları ve hazinelerile 

1 gemiye bindi ve denize açıldı. Impntll 
şehirden ayrılmadan evvel, kızını gt 
Osmanlı hükümdarlle evlendirmek lle 
vesine kapılmış, fakat pad~aha. yıı.1'1 teklif reddedllmiştl. imparatoru ve ııa 

nelerini taşıyan gemi İstanbula doğrtloı 
alırken Trabzonun kapıları açılıyor, . ~ 
manıı ordusu sakn btr ha.va içinde 
dökmeden şehre giriyordu. 

Şehre llk girenler yen!çeriler ve a 
tardı. Gelibolu sancak bPylnln oğlu b 
tarında bulunuyordtl. 

* * 
Şehir derhal Bizans kokusunöatı 

rılarak, o·mnıııı havası 1çlne bUrü~~ 
tü. Genç ve lri yapılı Trabzon :O.eUlCf, 

tarı sipahiler, silft.htarlar, yenlçerııet 
sına alınm ış, Trabzon clvar ı -Amtı.SYR 
Hızır Beyin ta.sartufana vetllmlştl 

· Boylece mütefesslh Blzans lırt~ 
. d btr to;ıuğunun bu lkincı_ parç~sı a, ve 

:lirllmemek üzere larıhe gomülmtiŞ 
~untın en güzel ve en bUyUk 'J'Ut'1' ş 
olarak dogruuşt ıı. 

d "l . 1 1~' Kurban erı erını ·~ 
yare Cemiyetine verı 
Bu derilerin tutarı faYY~ 
ÇocQk esirgen1e ve J{ııd 
kur.umJat·ı arasında kar 
çe pay edilecektir·, 
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ÇOCUKLARIN SAHİFESİ 
............................................................................................................. 

MASAL • • 
Her Işıldayan Şeye inanma 

Bu Çocuk angdcm kolsuz doğmuştur. 
Şimdi on iki ya:ındadır. Fakat ayale .. 
{arının parmaklarile yazı yazmakı. 
ve hatta gayet evi (~~im yapma/et, 
dır. 
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O rta yışlı, kısa boylu bir az zançlr.rını kalblerinin azamet. şöhret.hırs - f'•c dEmek, pek tabii değilmi!I.. 
derbeder kıyafetli bir adamdı· .e tamah ıle- < oln a ııı..-. hı ı < t fder- lVt Iı:ıt oırn b:ı sÖzlilı ü: erin, se 

lOturdnğum gazinonun camlı kapb•n er. r r. kl,.r b'jfb bu mer baları ma- vinı. indeı . erin 'e bir kc:.ç defa oturup 
dan girince boncuk kadar küçük ma· ikdir'er. Pak at k ı,.ııı 1<:.r:ıı bir tek kalkdı rnnund<: : 
vi gözlerile etrafını araştırdı; sonra menba1 ver ırki od. t\ m k ve kcn- fü.na ı ak verdiğinizi g2'nr.ek beni 
purnla ile hareket ediyorm• ş gibi et- di<-irıi kayb etmek üzere yenıcen se\ - ı b hti) ar c<.İ; or. c1c,

1i. 
Tahna bakmadan dos do~ru geldi, se· mcktlir.,, [\fonta· t fikrine' en azndc olar< k 

• lam verdi ve bulunduğum masaya, tam bir fikir slmimiyetle müdafaa edildildi-

Bu kasaba hep böyle kalacakrrıı?. 

e ·ca ço ., he-ıı ç 
bakı sız bir k ·aba 

=- = 

r 
Qoğu şehirlerinin ' alkınma savaşında 

simd~ve kadar hareketsiz kalmıs bir biçare , . , 

yer varsa, oda T ercandır. 
benim karşim.l geçip oturdu. Bo.1c k ,,i zaman alınan h:ldisi1e beraber da· 
i'Özlerini bana dikdi; üstün}d ki eşy<:.· na b:r çoklar mm nıevc:..d olduAu g6- Tercandan] 1 bir ckuyııcıımuz Zuır irı ve fakirlerinin herccn Y;;ı· 
)'a kıymet takdir edecekmiş mbi is· rür dedim. yaziyor": cie sehseni evine nanls1 bir lıe!fı y"'p· 
karpinimden kıravatıma kadı r beri - Orası öyle! diyero·k g~ildü. Leı.ubu şak iye nazır bir tepenin tırınağı u:-ıt tml'Ş. B.•, önü alınacak en 
cikkatle süzdü. Bu işi bitiriı'l':e birden lakat benim ıçm asıl ehemmiyetli yamacına yaslanan, Erzurum, Erzincan ba~it liı me~ele olC:ı.:~u ha'de ne hılk· 
bire gayet teklifsiz bir ta rf~: >lan nokta bu hıısusda !İZİ.l benimle .:::ıvas şo[esi üzcrındc kurulmuş ve kı..- te gö;:e çape-n bir 1cnilik, ne de B. • 

- Nasılsınız, ne var, n }Ok? ııemfikir oım..ınızdır. Şim':li esas i:z;.- ruldığu g:·nc'en teri bir ~~bibi lıa)ra-ıledi~ede ufrk bir hareket )Oktur. Kar-
diye sordu. rinc'.e anlaşmış sayı!ırı:!.. Asıl mevıua dil üıerine tt:k l ir eser diken.edı~i !arın crime.indm rnnra T <.>rca11 sckak· 

Kendisini tanımıyordum, hi!'1aı- geçebiliriz· bu muhiın beldemiz, ik'inı ve to, r./ı I: rı.ıdan g'Ç'"• e rşk o:~u 1. Baglık :;e· 
s öndaki bu laübalilik Jaç. 1 git- - I e gibi L:sı! mevzu diye.: 0rduın. vaziyeti itibr.r:l..! hc.kikatrn tetk k c..c'.i:-1 hirkrin !. tit çİçt'k k hı 1Prm 1Pn, bı ra· 
n.e.:li : Gaib Lir şekilde guldii:- biln.c- .nege degcr bir kasabadır. , r.rn<la riJik k ku ... wda.1 g ibıı z. En 

- Ne olacak? .. l iç bir ş y) ok... me' ikden gelmeyiniz ri~a ederim de.- İçinde ) aşayanl< rdan tut r.uz c!a çok mu'ıt .... ç o!...ıugumt z lt •. i li i h31-
(eyfimde yerinde diye baş lan savma Ji. ı1ama. i böyle ol e. da ehemmiyeti h·.riçten gelen Devlet ınunuı ları.1n va-\ ka temin 'e te!kin edıci tedbirler .,ıa-
ir cevab verdim. yo~<.. Ben }İne devam e ecet>im. ~u rı .caya kadar hepj ,ak!tl a.nı nem"'lcak ın·.k&mların dahı fazla r,ccikıne· 

Böy e sert davran r.:k o ı ce- ınc~dtden b<ıbetmt.k i..,tc İJiıni an- l.hıın'la geçirmiş, <.r ttlİ ,i b.rap ve r .e i lİ Lti)OT...ıı. 
~arctini kırmak isteı işdim. Fc..kat o, .iyorst.n.ız tabii.. Emin ol nuzki kı bakıımız n an ara i'e ş.H"km ht- mr-n e ı 1 _. 

'hiç aldırmadı, el'erini sevinçle u0uş- 1 evıaJ bir baba içi:ı h.ıkı, j bir yJk- ok unutulmuş bir beldesi hc<Jine gel-1 _y _} t h , l- -- -
k 

tür. i,.aıılısıı.ı babas.ına takdim ecen . . ı·k d' h . t' 1 b 1 o cuıarın .. ) a ını turara : 1 mştır. ·tı5a ı e emn ı,, e ınoen a~Ka 1 
genç kız tipi vakti e benie epey gül<lur- T l t t ! fon - Oh, ne iyi tesat:lüf! dedi. ·l'- bir vazımda b:ıhsedecc im er1..anı <Ur aran e e . 
mJ~ J. Fr.kc.ıt kortuJuın başıma geldi. " ı · 

le camdan sokağı gösttrerek) tau. za- b~günkü medeni ihtiy&çleırını e:ı so.1 Bundan bir miiJdct evvel p, rıs 
An!t} orsın,zya.. Benim bir kızım var-

manı.:da yetişe bilmek için atel~ et-1 d r. Daha doz.rusu bwn 0 kızın babc:.- raya bırakmak şa_rti!e . ufa.~ ıı~~srafl .. ~- 1 ~inan eolc.ırından. birin ... bir fıli_m ~:ô5te· 
tim. Bunun için yoruldum. ı la meydan:ı getınlmesı ınumkı.ın ve !ıı- rilmi,.<li. BL fi ınc g(re, bır tıcnret 

sıyım. Şimdi olanlar oldu. Kızım b:r 
- Burada durdu, etrafına bakın- h f fl'k d b b k.i zumlu olan çok ınu'.1iın der.leri vardır. tayyaresi ~i~:l r cr:ı::. n:!a ) o1unu kay-

dı. Garsonu elile yanma çagırdı gc-1 Ba 1 1
• hyaph ı;ldazah ını . en ?e :oruml. DJ ihtiyaçların başında su derdi gelir. bdıniş. Aşag ,J., _is'er i1sinde tayyöre 

' 

1 
.ınu.1 er a e os bır s.ırptı r. o - • • h Ik k b j • • • • -lince: d J • d k ,: ..ı • • c:. d' 1 l ercaıı a ı asa anın tam ort,ısın- motor sesi dı.. ·ı bırı'it, tayyarenın yo 

B d bl 
Ba \ ö' ,.li "Ü 7 se·ıc·ri g ·çdi nn ı ımı sız e ta wr e;..ıer~ınıl. "inn ı d k I . .. h • t k 1. . d. .. k ana u e çay getir, pas-! ,n ıc , • • : - • t k . . .. 'b k'ld ' an a ·an ve ev erın ımıza. rata ı a- lunu ka)bwtme ıntima mı Jşunere 

tayıda unutma dedi . On•Jrı z m ıındPıı beri dünya çok de- yap'.ı~ca şey ~ş~n m_unası .. şe 1 e 1 ış ln pis sııda ı kab!armı yıkamak st.- lele'onu açmış e yakın tayydr k,ı· 
Sonra Yen.ıden bana do··nu'u-, an- gw işdi. V uk ,,. kaciın cıra -. .. r>alı olan hallıdır. Buıınn ıçın sıze muracaata .,.L'l . ·t'f d ı ' B"t" k, b-d .' .' . h b . Bu· r k d" B . l . . l 1,;Ll e b ı a e e er er. :.ı u.1 -sa a a nırgahna vazı) etı a er v muş. 

b k .t ı · · •· . d k d arar ver ım en ınsan arı ıyı tanı- . d B I il b . 1 

• A 1 atmağa aşladı: . apı arın ı p~ı ~ıınc.ıı .. ır ı ı ı .... ar . 
1 

' • • ı.~ı çeşıne vnr ır. un r.r, yo ar.nın ; - nun ü7 , rine kurargahda 1 lazımge.ell 

S .. 1 d ınesclc açılmıydır. BCyle o! usu hal<lc kadın- rım. Bır ba.{ışda karşımdakınm ruhunu . l w b . ki ~. .. .. <l . _ I . d b • - on gon er e şu yt.:· , ..=. • • <ımsız ıgı ve ozu _ugu yuzun en nıu tedbirler alı•muş ve tayyare e u su 
2ünden ne kadar üzüntu· çcktı'gw ı·m 1· sı·. lar lıt P aynı k..ııd. f .. kcıt... okurum. Sız makul ve mert bır ada- ıavebe ile b·silir 1 le o va kıt iı·m~ hl'k d k t ı -

• • • • • ~ • "t ..... r ... tle le ı 0 en ur arı.mı~. 
:ze kabil değil izah edemem. Ben za- w - Onde~ı pasl .. Lrdan bırın; ta· ına bcnziyor:.unuz. Dertlerimi anlıya- ,,uyu olarak ko.:a bir ccm •• at due ~u-' Fılinıde gci' teril ... n bu hadise yi· 
:ıten bünyece hafif bir adamım. Buna- bagına aldı. Buyt.1k bır p ırçavı agzına cağınıza ve buna çare bulmak husu- yuna arzi ihti}'ac ederler Mevcut çeş- 1 d ı et ·r Amerikada ay-

kd 
.. .. · ' d ı d d · · k . · . . ne geçen er e ou s t • ' • 

ğm biri olan bizim ihtİ)'ar aile dokoru attı an sonra ust m.te bır kaç yu- ~uu a Jana yar ım c e eJınıze at· ınelerm yollan •e ıeyc tctk ını ec!ılmd:: l k' 1 d 
d · d' ı yen emin bulunuyorum. · - ·· · · nen va ı o muş ur. 

ban. a sükun . ve istiraha_t _tavsiye uı~ı. çay l'ı ı ve sı z·:n"' ccvam iz.re ya. p,l r v_e_ lizerinde müteınadi t ...... - t-tevyork s .. ·I rinden har ket edcll 
lt - . Yani ne gibi: Anb.yaınıyo- d 1 -edıyor ... Sankı bunu ben bilmıyormu- c ı. - . • w rum. Siz neler söylüyorsun•ız.? .nır.ıt ıcra edılır_e ve yrıht.l aha J,1- bir yolcu tanar~-,i. hareketinden son· 

şu.n gibi .. ı Sakin olabilmek benim - Fakat be1_ıın a.ıı.,_t lJku UJl C 1 ylık fedakarlıkla esaslı bir ~ekilde İ!I- a "ı·~e tııtulm•.ış ,·o ı'stıkametini ka) -

1 
k 1 d 1 kd B - anım niçin böyle söy üyor· r ~ ' 

clin_ıdc olsa daha. ne isteı:dim . .Fc_"_v- şe_y g_cn_ç_ ız ar c:ı_cı llav<ıı,1 11 _ır. unı_ı ıah edilirse. h.alkın en büy~k derdineıb .. tmı'şdı· .... . b 1 f d k t s ımu. Meseleyi sizde bılıyor~u ıuz. tle- _ 
k.ıl.:.ıde vakaldr benı _i_1uylandınyo_ r_. Boy- ır tu. r u. a e cmıy. or_ ;.un. va ıa o::ı. aı .:evap_ verı _lmış ol r. ı f'ı'lot 11e )'ap"carı.mı raşırımş . vc:ı· 

d <l b h J E · ı ni n b .. şana bu iş'eri çıkaran 061unuz . <• .. • • 
-ı<! ı ler kaşısında ::;ukunet ve ıtıdalııııı a <1 u al aı Ilı .r. v.cncıı ~Gen Sat rl::nı çızerken bunu vapacak · 'k · k d bulundu:rurıt.1 1 • " • . olan ça?kındır. . •. . • . .. .. : zıyette ı ·en ) a ·mm a :. • 
111 hafaza ıçın ne kadar çalışsam mu- sonra dürt Ben şaşırınışdım: 0abayıgıtı <l,ış•ındu n. Yekten natınma bilınedici Hurt.ord tayy.ıre karc.ırga· 
v .... ]ak olaınİ} orum. l~in garib tarafı Ev işleri onldn taraf dan - F cıkat azizim, i~dc bir yan deldi : O B~!ediyeki b ıtçesinde yer hından .isaretler alınış ve ona göre 

1 · t · d h ı· b · b 1 kavrayor .. Kirli, m:ııı ısız, k:ıba v:,. nef- t t k t k b' · d k K b · ı· " o>/ e ış crın c ep ge ıp wfll u nıa- lış ık var. Beıı bekar bir adamım di· u aca e ır ırtt ı yo . asa a_nın istikametini düzelterek sağ sa.un yert: 
J B b' t · I" l · ret edilecek bir ta!·ıııı eı İ?l~ri ... Bu- t f k' l Jk kl k b d ı ~. ır. unu ır uru an ayaınıyorum. yebildim. Gözlerini açkrak- nasıl b~· ~marmı amaı~eıı a:·ır ıa ·a yu. eme_- nıııişdir. y İnf' ınC'çlıul ir a amıı 

B d n:.ı ı arkdsındaıı çocukl ... r geliyor ve t b l d B b k J b 1 J ' u a am_ k.imi arı~ordu? kirmısınız.'? diye sordu. Sonra önü- ıs eyeı,ı e e ıy .. e.. ..ır. a.·ım aı n e e, ı- sis içinde ki tayyare motonmtııı sc. 
~ r.iya bitiyor .. Anlıyo~unuzyaj .. İşte ha- h 1 d ı · k F k t k - Ne gıbı fevkalade vakalar; m;jzdeki masaya dehşetli l.ıir yumruk ~~ aK 1 ır. yllll 

1 ır.:ı.uı Y0
:· a a sini duyarak telefonla haber verme_ 

- Ne bileyim b.:!n!.. Daha do~· yet b.ı ... Fakat ne olı..rsa olsun mu· in.:lirerck haykırdı: ış.~n başında ?.ulunanl<Ir .b~ledıye~e bıı 5ııretile yolcuları hrtardığı ~nla~ıl 
:r~ su hangi birisini söyliycyiııı'?.. {ı.Jc- hakkak olan şudurki bıdnda asıl olan - Peki mesele böyledirdc bunu gune kadar luzmıı ol<.Jn ıstıkametı vcr- ı ıniı~dır. 
rin, derin içini çekdi ) biliyormusu1111z, şey dLin ne idise b;,ıg,inde oJur. l.3c.1 memi~ler. I3ina~rn:ı.leyh. me_elede asıl 
d 

bc.ınu ağlanacak bdar hazin üuluyo- daha mükalemeınizin b.şmd;:ı bana ne , 1 h lk d b 1 c.l' <l' B.. k • ki l 
ünya temamile değişdi. ileni h~rdp 

1
. diye söylemediniz.? mcs ~ ~e a .. ne e ~ ~· ıye ır. ~Y~ Kolle sıyon mera ı atı 

eden de budur. Kanaatleriımlcn fl!da- r ını. ~te b.isbliti.in tıra'ik bir hal ve- le oıduguna gc.r-! bu ı~m asıl sahıbı Ç 'd 'd k 11 k . aklı' 
ren scyde bu aracfa erke5in mel'un - Benden ne istedi;:-i'lizi nasıl <inı'? Gıpta ve kıskançlık esari olmi- edşı' ~,,e~~ b oke sbı~ont" ml'~r ... 

'arlık yapınağa katlanaıniyoruın. 'fa- !" .. k .ı ' . . l tahr!:in edebilirdim. i 1 men (Y ld'niz . . . . lan var ır. uuda aş a ır ur usu· 
.jamJk pek zor oldu... Muvaffak ol- ro unun zerre a;.ıar ue~ışın.·ını~ o - oe ı yardk ş mu kaydetm~k ıs t erımkı , bır ı • '-I . . N Delbo5 

lll "sıd E k r. · k ..ı 'd w ve söze ba<:>ladınız. SıLi 1 ıne-. lınınız"ı · , · d k'I · F ramız ı ancı ye azın makda o nisbetde gücleşdi. Gcn~ler, n ır. . r. -ıın ·aqısı:ı:.ıa o. u {un- . yerı yapari(ea ya.nı b::ışın a · ı erı u.1u- . C . " . . d c k' top· 
dan b~yiik gc)rÜ'lmCJC clıı<kat cdc:l er- anlayana kadar bir çok konuşmak E · ı,.. ı · · Mılletler emıyeLııun son e.n. ı 

bizim tecrübelerimili istihfaf ediyor· k k k d k <l ld , d f . b t . O b . d' 1 . d y tu_yoruz. rzurumu~ ınıarı. eyııy.etı. e laııtı~.ında Cenevredc ı'kcn, itivad et• 
·· · ·a 'rıın - •rı::ısın ... o u uı1 "'n az ıca e tı. em ın emıyor u. uın- b ık ı -d f ı :!. ' lar. Nefislerine l<Ör körüne bir itimat- w , ' .... y " .:. "' - ır mem e ·et ev a ı sı atı e sevınmc· l ki . . t ha ve 

la kiiçiiliiyor.. ruklarile dizlerini dögerek: ıneı., ve o··vu"ıııneınek ı' :nka'ns•.zdır. An· tiği veç ı üzere, yeme. erını en . 
1arı var .. Amma b:.ı inanış lıiç bir şe- " · 1 k d · Durdu bir ka"',· dakika susdu. Bu -- Vah vah diye inliyordu. De- k · kb 1 L' E b · k.iç'i~ bir o anla a yerım~ . ye dayanamıyormuş... Varsın dnyaıı- l!a , mi.ısta e ı.:..rzuru nu, ene i zı- . <l 'kdeıı 

arada taba5·ınd, .. ı,"' 1• son pc~.sta ı)ar.·.a· mek siz a.radıi!ım adam de:-,.ilsiniz: Ben l ı· h 1 d · Yine bir gün yemeğim ye ı masın. Zaten buna kimin dikkat et- ~ M ~ ., ~ yaretçi erin sviçresi a ine getir ii{ı- ıı 
· sını yedi ve çayını tamamladı. Bu i şi kız mı başdan çıkaran o haylazın ba- ıniz g~n. oradadan kara yolla Erzin· sonra, yanı başındaki masada otura. 
tiğ- i varki... b O k d b' bitirince sözu ... ıle devaııı eltı·.· asını arıyon.:m. nıı ya m an tanı- · k · · 1 b T · ır zat sormu~: Sonra birde~ıbire yerinde doğru- cana gıt.n:.: ıslıyen ..:rı aca a er.::an· ·ç 
arak sesinde ağır bir tanla sözüne - Nerede kalmışdım.. Ha ha- yan bir dostumun bana anlattığına gö- dan geçirmiyecek miyiz'? O vakıt Er- - Müsyö Delbos, . siz sigara ı 

"devam etti: t rladım. Evet, kadınların ebedi hata- re bu gazino müdavimlerinden ırruş zurumdan 95 kilometre uzakta gözle- meyormusunuz? ta.' 

1 d b h k
. !arının bir tek sebebi de Lu:lur. Bir ve daima sizin bulundu1unuz yerde rine çarpacak Yolsuz, Susuz, Çatısız, Nazır evvela şa}ırıntş, fakat 

- . - SizMe ukşu dndıe.se e en1·· a sctıne kere düşününüt. Aldatılan bir genç. kız oturmağı itiyad edinmi~.-Esmer, göz- her so'<a!ı çöplüg" Ü andıran pis bir nmdığını anlayınca, hiç sesini çıka.f" 
ıstıyoru.u. a emeye U.lUm var- . . l'.kl" b' V k · d k ~ k . -~ tasavvur cdııuı. Üııu sevdiJini söy- u u ır zat: a ıa sız e pe esmer Tercan, ziyaretçilere Erzurumun aza- mıyara : 
m. · ~ liyen erkek ortadan sılinmi 'dir. Zaval~ sayılmazsınız ya ... Olur şey değil. Bu metini derhal unutturacaktır. - Hayır, içmeyorum, demiş . 

. Şimdiki genç k~zların p,ek ço_s_u lı kızı , yarıda kalmı j bir bahtiyarlığ ı ı yanlışlığın nasıl olduda farkında ola- Bu itibarla bu işe yani, Tercanın Öteki zat devam etmiş: sal'Ylı' 
garıb, marazı ... Ate-.ıa yarı hasta dı- kırpık h"I 1 ·ı kı 1 .. 'dl . madıın. Zaten bu da ilk defa ol- k ah - Halbuki artist Briyan ~d 

.,., w. • • • • tı ya arı c ve rı .< umı en- imarı işine en ço s ip tanıdığımız ı 
.tYe~egıdm .. gl ell~yor. Ga~rı muayGyen Şt!Y-. le orlada terk ediyor. Sorarım size ... miyorki. Geçerl günde yine böyle al- Errurum vilayetinin yerinde yardımla- ğında Ce:-.evreye geldiği zaman, o dl 
krın au sı asını çekiyorlar. ayri ta- Sı'zcle bı'r kalb l B · dandım. B.ınurıla ikinci oluyor. Zaten h 1 O 5 b sizin oibi bu lokantada ve bu maS3 'J .. .. . . • . a ·ıyorsu ıuı. u vazı- rma ve senede iç o ınazsa 1 · 1 in o· bJ 

• bıı ozenı~el~r ... cazıb, fevkalade, fa-. yetde bu g nç kız <l .. şmel de ne olur'? bende şansdan eser yok. lira gibi ÇOK ufak bir muavenetine cid· yemeğini yerdi. Yernekc.!en sonra C{\ :11 

~t ma;ıyet;; l:.o~ v\ asılb ~e e~a~~~n ye o-1un düşmesinden o ddikanlı, onu Bunu söyler söylemez şapkasını den muhtaçtır. Vatan b.ıkımt itibarile m:.idc!et otururdu. O,gid.ime, ben heıll~, 
.arı şey ere rş~ a ma ca. ır tc ~ u ·· yetiştitenin, dolayisile v dah!l geniş aldı. ve iki eliie tutarak hırslı ku- Erzurum veya lstanbul neyse Tercanda masasına koşar, içtiği sigc.r.ıların 
;'ben bunu anl~ıyorum. _Bılmcru sızde. manada k:ı.idelerilt<, acldlerile, . zama- taklarına kadar' geçirdi ve s'iylene odı;r. Ne Tercansız Erz'umm, ne de maritlerini toplardım. . ı' 
. .. bayron,. nı stzde benım kadar se- nına aid ahlak tclakkı!erile top . e- söyle e çıkıb gitti. . ErzL nım veya her hangi vilayetsız 1 Bu.ıu ~öylerken 1 ce cebı_ndeo Jıı' 
VCl'misiniz '? Bu melanko ~ik daha şöy- kun· b:.itün m:ınevi te;kilUı ile ~1u Yalnız kalınca gülmeğe başladım. Ter~an yaşayamaz. Yekdiğerini tamam· ı kardığ ı b 1 r kutuc.ıan . el l ı ka 

ı ıJe diyordu: • tazyik eden, iıısiyaklerin ~ bm vuran İçimdcn:-şu dunyada ne budala in· Jıyan iki uzuvdan bırisinin sakat ve sigara i7;mariti gö.;termış: . ,o 
1 "Hafif m~r~b bir ülvihiyet olan cemiyet nasıl olurJa mt's'ul ol.naz. sanfar var diyorum. !malul kalmasını ve bu hali uzu1 za- - Jşde bu sığaraları hep mo:,} 
4 aşk, erkeğin hayatında bir devredir - Çok do_J r .ı s;.iyLiyor.5u!l'JZ ... Fal<at hangimizin daha budala ol- man görmeği asla arzu etmiyoruz, biriyan içti.. b' Je~ 
Halbuki o, kadın için bir ebediyetdir. Bu hususda sizinle ber.ıberiın. dugv un•ı garsona hesabı sorunca an- Ter.:anlılar hakkında ayrı bir ya- Bunun i:zerine c'elbos ( e 111 e . b h. . ·1ııı 
Saraylar, harb meydanları, ruhani bi- Mavi boncuk gözlerini açarak sor- l ldtın. Çürik~ Boncuk gözlü geveze zı yazmağı, daha yerinde bulduğum- paketi çıkarıp, muh(lta ıra ıç ıçı bıı' 
~nalar, seyahatlar ve ticaret erkeklerin du: demek bana hak veriyorsu· ahbabım hesabı benim göreceğimi söy- dan bugünlük pf'k fena itiyatlarından mi? bir sigara ikrom etm(k nıec 

faaliyetini İigal eder. Kılınç, zafer ka- nuz? ! liyerek çıkıb gitmişdi. birisini kaydetmeden geçemiyeceğim. ri~ etinde kalmış. 
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~ 11 Ş U B A T 1938 DOCU 

Poletika Kolisleri • 
AŞKTAN DA KUVEYTLi! 
Günün birinde Avusturya tahtıpa geç
nıeğ'İ bekleyen Arşidok Oton ile Italyan 

prenses: Marya. n~s~' t<ı:nışmışlardı? 
{Geçenlerde kısa bir telğr~! iKi GONUL BiR OLU~JCA DAHi 

Veni bir keşif mi? 

flastillklara karşı aşı 
olurda, gam ve kedere 
karşı aşı olmazını? 

Bir Fransız alimi insanlann rıiçin ağladıkla
nnı araştırmış, şimdi artık yer yüzünde mah
zun insan bırakmamak çarelerini bulacok 

haberi A1ıusturcıa talıtına geçmeg1 , J A 

bekleyen Arşıd~k Otun ile İtalya PQLETıKA PEK ALA A YIRIYQR Göz kapaklarınm altında bulu- • duğu zehrin bulunmasile temin 
kralının kiiç:lk kızı Prenses Mar- nan göz yaşı guddelerinin gözü islak J edilecektir .. ~u zehir )bulununca o-
.ilanın nişanlanmak iizre r lduklarmr tutmaktan başka bir vazifeleri olma- nun panzehın de elbet bulunacak, 
bi!diriqordu. Bir Fransız gazetesi. • dığı zannediliyordu. Bunun idnde belki bir hap, belki bir şurup, belki 
b,, iki ·lıanedan gencinin nasıl tam~- en büyük deJıl olarak balık gibi su bir merhem. halinde eczahanelerde 
lıklanm şiiyle anlaliyor:/ içinde yaşayan bir çok hayvanların atıl mağa başlanacaktır· O zaman 

Villa Savııa ! ltalyan hanedanının böyle göz yaşı guddelerine malik ol- dünyada kederli hiç bir insan kal· 
oturdukları geaiş rnyfiye ! madıkları gösteriliyordu. mayacaktır. . 

Pr~nscs Marya kendi dairesinin Bununla beraber su içinde ya- Zırlak çocuklara bu ha!J vert• 
bir salonunda, ge"lh ocağın kar·ısına şayail kaplumbağalarda bu guddeler lince kendi kendilerine gülmege haş-
geçıniş, e'i.ıdc!ci fotokraf alb.ımumı pek ziyade İnkişaf etmiş bir şekiide !ayacaklar, I·.:endisine bir kürk man-
karı~tıriyor. Bu ılık ve sakin yerde bulunmaktadır. Diğer taraftan k01- to alınmamı~ olmasından dolayı kı-
hayatın '.ycknes klığından canı sıkılıyor. rada yaşayan bazı hayvanlarda ise zıp ağlayan Bayan heman eski nt::ş· 

Alb .mJa k ·ndi resim!eri ... İJe bu guddelerehiç tesadüf edilmemek- eli halını iktisap edecektir· 
on be~ yaşında i ·eı İn.~iliı. m 'irebbi- ~ tedir. İki aylık oluncaya kadar ufak 1 Diğer taraftan bu keşif mü m-
Yesi ile çekilmi.., bir resim! köşkün çocuklar ağlamazlar, yalınız bağırır- kün olabilirse neşelenmek için veya 
Pt'raıni önünJe alınmış bir foto); rafı lar. Çünkü yaş guddeleri henüz tabii hayatlarının kötü taraflarını unutmak 
saçlarına o zanrnn iri bir kodefa tak- inkişafını almamışlardır. için alkol gibi, kokain gibi bir çok 
lnış. İşte 23 kumı rn evvel 1934 d.... Bütün bu müşahedeler bir çok öld.irücü zdıirlere müracaat eden-
çekilınis başka bir re~im daha ! elinde alimleri göz yaşı v.idelerinin gözü lerde bu sayede hayatlarını kurt~r-
bir de.net çi;,;.ek tutuyor. O tarihde nemli bulnndurmaktan başka bir va- mış olacaklardır. Bütün bu ümitler 
Marya tam yirmi ya~ındaydı. zifeleri de olduğu fikrine götürmüş- j içinde ve .. d.~inya~a ins.anlara ~ap.~· 

İşte büyük hcm~iresi Prenses Jo. Solda Arşidok Otnn. Sağda Prenses A1arya 1 tür: Profesör Dubois ismindeki bir mış en buyuk hızmetı yapabılmc' 
landa Margarita kocası kont Ko!oi <le evvel, İtulyada, Sa·1 Rossore'de prca- j turın •·ş1ar, en sonra Belçik<lda Sten>· Fran;ız alimi ağlama filinin ınaka-lendişesile Dr. 1?uhuis tetkikat.n 

1 

Ber;ero il.'.! beraber.. Karşı sahifede sesi görmüştü . kene! şatosuna yt>rle.şmişler.. nıznıasını ince bir tetkikten geçir· devam etmektedır. 
:renses Makalda, kocası Fi!ip dö Hes Stonokerzel Bdçikad.'.l, iki yüz nü- İm;Jaratoriçe bu hakiki masalı an- miştir. Bu tetkik sonunda vasil ol· ~açlar neden dökülüyormuş? 
ılc birlikde ... Daha öteki sahifede şiın· fosluk bir köydür. Ar-idok "atoya git- latırke:ı, h"'r halde gözlerinden yaşlar dugu retice şudur · Vücut içinde Alman profö:;örlerinden Doklo:
diki BJI 1ar kraliçe<;İ pren.-..cs Yoanna! mek için bu köyün sokakl ... 'rında l geç- akmıştır. Eger öyle ise Otun yerinden Penilendiyomin denilen zehirli bir Venzer saçların niçin dökül düğ inli 
B·itüıı b~ hem?ire'erin içinde kendisi· tigi za!1Hln, ko) liiler hemen şapkala- kalkıp, ann~sini ı bışmı o~qamı.ş, onu maddeyaş guddeleri ne hücum ederek şöyle izah ediyor: 
ne en yakın ve mahrem e.:ırarı idi... rını çıkarırlar ve onu muh.'.lbbetle se- tesel'i dmi'.? azım ve ener~i dolu göz· onu zehirlemekte ve uzviyetde bu İnsanların kırkla elli yaş ara-

Birdcn bire genç kızın dudakla- lamlarlar. !erile şöyle söylemi-tir: zehri diş.arı atmak için aglama filini sında kafaları tam hacmini bulmak-
rı~~a bir tebessüm dolaştı. Sahifenin Bir masal gibi... - Anne, hiç .merak etme! O hü- tekemmül ettirmektedir. O zaman h ve artık ondan sonra büyüme· 

~ırınde küçük Maryayı kolunda tutan Eski Avu}t.:rya imparatoriçesi kümdar öldü ise o~lu sağ olsun. yaş guddeleri bol bir şekilde ifrazla- mektedirler. Hatta eskiden başları-
Srens Emberto mm resmini görm~ştü. Zita pencerenin kenarına oturmuş, kü- Aşk ve diplomasi rada başlamaktadırlar. na eyi giderken, sonradan küçük ge-
B onra tatillerde ç kilmiş resim er ... çtik Arşidüşes Elizabete saltanat za- De' ikanlının azminde sabit oldu- Göz Y:'\Şl guddeleri bundan başka len şapkalardan bu vaziyet anlaşı .. 
seurad.~ ~renses ~1arya kardeşi Pren· mantarının tatlı hatıralarını anlati) o:. ğu anlaşılıyor. Bilhassa . P~ens Marya vücuttaki zehirleri de ifraz ederler. ta bilir . 
. s do Pıyemon ıle kayak eglencele- Acaba şöylemi arılatıyor dersiniz? ile tanışdıkdan ve sevı'?dıkden sonra Kuvvetli sarılıklarda göz yaşları için · Kafa kemiği büyümekle bera-
~ınde, At gezintilerinde, suda, te ı1isde... - Evvel zaman içinde, kalb :ır , karc:lnlık ufkun bir perde~i açılmıs gi- de safra zerreleri göriilmti~tür. Dok- ber, kafanın üzerindeki deri ise bü-
lşte bir taraftada Berlin olimpiyatla- sam:ı.n için~e. b iyük ölkdere hUkm : bidir. Bu iki genci evlendirmek, har· tor Dubois bu mevzu üzerinda yap· yünemekte, kafa büyüdükce bu deri 
rında çekilmiş resimleri... I eden ço1< k.ıvvetli ve ço ·~ yakı ~ıklı bin sonundan beri zihinleri gittikçe tığı bir çok tetkikler neticesinde gerilmektedir. yaşlı ve saçsız adam ... 

Prenses artık albumun sonu.ın, bir hük"imd~r v.:ırımş. Yer yiizünde en daha kuvveti..! meşgul eden Habspborj' ağlama kendi kend:n~ zehirleme ile ların başlarına dokunduğuııuz zaman 
Varn.ıak için sahifeleı.i suratl~ açıyor.! zi,rade karısı ile altı ço~u~~~u .. sever· !arın tahtlarına iadesi meselesi A nid.e hasıl olduğu neticesine varmıştır. bu derinin ne kadar gerğin bulun
Denız kıyafetile, şehır kıyafetıle, balo mış. Bu çocu~ların en buyugllnun adı koıaylaşdıracak bir çare telakkı edı- Doktorun söylediğine göre kederle- duğunu anlamak kolaydır. 
k~ya~etile hep kendi resimleri, hepsi O~un imiş.. ?t~kilerde. sıra ile Ade- ı liyo;. , A nen insanlarda vücut kendi kendine Deri bu kadar gerilince, bu de .. 
bırbırinden sade ... Soa sahifeye gelin- laıd, Rober, F elıks, Luı, R•ıdolf. hey- İtalyada, S.-\n Rosserre de İtalya zehirli ve göz yaşı guddeleri üzerine riyi be demekte olan ev' iye ve kan 
<:e dt.ruyor. Buradaki kıvrıc k saçlı, hat! gfıniin birinde m "it hiş bir mu ha- Kralının ya ılık malikanesinde başİıyan tesir eden bir madde ifraz etmekte damarlarınm da yolları kesilmekte. 
tatlı bakı. Jı bir delikanlının resmi kar· rebe olm·ış. Hükümdarm odul.ın bo- b.J aşk macarası, acaba Avusturya tah ı ve')nlar bu guddelerin faaliyete geç- binaanaleyh saçlarının diblerini de 
Şısında bir m "iddet dalğın düşüniyoı. zulmuş. En nihayet vatanını terk et- tına oturmakla mı ~ihayet ~ul~ca~? 1 mesine sebep olmaktadırlar. besleyememektedir. Bu suretle gı~ 
Delikanlının ince bıyıkları du:Iak!arının meğe me.:bur kalmı~. Ailesi!e beraber Bunu ~imdiden ke~tı:.nek m.uşknldur. Ağlama sırasında yüzde hasil dasız kalan saçlarda birer birer dö
tnunlazam hatlarını temamile örtmü,. İsviçre denilen bir mcmle'.-::ette Pran- Her halde yakın ıstıkbal hır şeyler olan degişikliklerde yine yüz asabi- külmektedir. 
A.çık ve hafif kabarık bir alın, azırrılı gen denilen bir k5ye yerleşmi~. Ora- söyliyeceğe be.ııiyor. . yetlerine tec;ir eden ve kederlenme Buna mukabil •akaklarda ve 
b· . . .ı. ·ı ·ı b b k d" 1 ı· d Bu sevdf\ ınacarasına dıploması h d" .1 b b d v h .. . T ır çene... Altında da b1r ıınza v~p. \ua aı esı e era er en ı n ın e ya· ' . . . . . . a ısesı e era er ogan en'.lz ıs ensenin ü;tündeki kısımda saçlar 
Otun. Acaba hala kendisini seviyormıR ;ayormu-ş! Fakat her z.ıman kendi ta- karı-şmamış olsaydı., ıkı sevgılınm ~ır· mi bilinmedik bir zehrin tesirile va· uzun müddet yaşamaktadır. Çunkii 

Ot d ·• H b b t>aasını düş:.in:.iyor ve g;Jn:.in birı"nde leşmek için bu kadar beklemelerıne kı· olmaktadır b k d k' d ·ı ·ı k 
On O a S urg ı l · u ısım a ı erı er gen meme le 

• 1 • l d"" "' k k' . . ne liizum. \'ardı? siyasi görüş erine D'- . 1 tk•k O sırada Avusturya ve Macatrf· f ,me oıı arın yanına on~re es ısı gı- . •v. . . . d. ıger tarattan yapı an te ı . ve eyi beslenmekte olduğu için saç ... 
hının tahtının namzedi olan bu dı•l: ·joi beraber ya~am:ık hulyalarm:.lan vaz ~y?"ı~n g ıttıg ı ıçın b~d.ız ıva5ç Moso~ ler neticesinde gözlerden birdenbir.! larda dökülmemektedir. 
k · H tt 1 d b" M lımnın çok ho~una gı ıyor. an Ro5 b 1 ·ı .. b" 
anlı yiizlerce kiloınwtre uzaklarWıı. geçemıyormuş. a a ay ar an ır art " . . . . . oşanan yaş ar ı e uzun suren ır s· .k"h h"d" 

kinı bilir 
0 

d~kika Luvan dağlarınd'ı ayında, tebdili kıy.ifetle bir tayyareye sere şatosunun .. ~1.~~ı bı~erıks~~~e dVıa· kederlenme neticesinde hasıl olan ır nı a şa 1 1 az 
~ b" k k" t b d" lrecyo adında b•ıyuK ır oş< aha ı d b' k' f k d kalsın gu .. vey oluyordu acaba avamı çıkmıştır? Çünk1 onur :nere , es. ı a aasmın yanına on- . . . . yaş ar arann a ır ter ıp ar. ı a 

.. F k t b k ı · d · 1 k vardırkı eskı Avusturya ımperatorıçe- d G l d İri d d 'b avbnmJsını oldu Su kadar, kırda, ~- nJş. a. a a mış'<ı ora a ış er ar- . . . '. ... . b k'" ·kd var ır. eçen er e an a a garı 
s . . . . . k k D t d... 1 sı Zıta ıcabett1kçe gelır, ı o;ı e A-1 d l - k L· l ak 1 d K ay Yırda yür:.iyüşüde p~k sevdıjrnı bıhr. ma anşı . os u~man ayrı mış. on -·c:! 1 O 1 P g ayan a am arın en agır e- ~ır ev enme v ası o muş ur. r • 

() . ·· . t kr l · d.. oturur. Zaten Ar~ı o< ton a rens d l · b"l ·•kA lı ı'smı'nde bir adanı Ruhi isminde. turd•Jğu Stonober"el şatosu:ıu.'.l dorl ~un w ıra c ar svıçreye onmege d l .• 1 er en ı e yavaş yavaş su unet . . . 
Qİvari arasında Otun'un pek ziyad< 0necbur olmuş. Yalınız aile köylt rinı Ma~ya b~ ko:n:u.Iu~ h 

0 ay~~~ d tanış ıp kesp etmekte ve şahsi bir ruhi ha bir kızla evlenmek ntemışdir. eıa. 
canının sıkıldığımda bilir. Menfa ha alışdırmış. Katr Kanton denilen bir gö- sevışmemışlermı ıdı erb 1 81 e ter~- fifJik hissetmektedir. göz yaşlarının iyi dostlarından şöfür Alberti'yi da 
Yatı delikanlının genç omuzlarında pd lün kenarında, daha güzel başka bir ber spor Y~P.~1Jlar,·: eraber mtı zık vücuttaki zehirleri ifraz edici bir ro- ı şahitliğe ça .,:~~ışdı::. _ . 
"kır bir yüktür. ı J~öye geçmişler. çalmışlardı, ıkı;:,ı. e. y ... zuege bayılıy.~r- lü olduğunu kabul edince keclerle- Fakat kılısede uçude bır arada 

D ı .k I b b . t Ş· ~ Hükümdar yine rahat edememiş lar. Mizaçları bırbıne pek uyguıl boy- d k d' k eli • h' I rahibin huzuruna pkdıkları zacna~ e ı an ının a ası ımpan or · ı, .
1 

b • . k . .. .. .. .. nen a amın en ı en na . ze ır e-
\ocuklugv unda ona Vı'yanadan Bud ·r l:ansı e eraber tekrar tekrar bir tay- le bir va·dyetı her esın gozu gorJde, d"V. k t k 1· Rahip şahidi güvey zanetmişdir. Rta ' · · · d" k k' . ıgı aç. ca or aya çı mış o ur. 
~şteden 0 kadar çok bahs etmiştid ı I y~eye bınerek eskı m.emleketine r:lö.~- bu iki gcncı evlen ırme ımsemn ak- Dr. Dubois'ın söylediğine göre ~~y~ zevceliğe kabul edip etn:iyed 
~ltndi Otun sanki bu şehirlerde ot._ muş. Fakat bu sefer •?ler .. daha k~r- lından geçme~ olur:nu? hayahn bütün ~üzelliği kederin in- gını soru~ca oda şaşk.uilıkla Evee 
t\ıj ormuş gibi oralarını tanır Mer.ra ma karış ık olmus. Dost duşman bır· Uzakdan manzaraya bakılırsa, Mo- .. d d d v • b l kabul edıyorum" demış bulunmuşdu. 
h · · · ·ı . . A s:ın vucu un a ogmasına se ep o - . 
ayatının ba5 tadığı ilk giinl.:!rde Otun birine gırmışler. nsan kanı akmış. Hü- solini dostu Hıt!erm vusturyada tek _ Gelinde evet, cevabını vermış 

Yedi yaşındaydı. Bununla beraber Otun kümdarı yakalayıp haps etmişler. B-:.ı başına at uynatmasma pek razı değil- çok kimselerin. bilhassa Hitlerin hiç olduğu için, her üçüde evlenme mu• 
1917 Budapeştesini hayal meyal ha· setsede maglup o!u .ıca, hük:jmdarıda dır. ho~una gitmeyecekdit. amelesinin bu suretle cereyan etti-
tırlayor. Gözlerile görd:iğü Budapeş- karısınıda "ı\hcler,, denile:l bir adaya Avmturyanm g~n~ün birinde Al- Yine gör:.irıü~e bakıhrsa, Arşic'ok ğini zan ettiklerinden ve güveyde 
teyj ı sürm:jşler. Hük:.imdar orada kederin· manya ile birleşmesı Italyanın hiç ho- Oton ile prenses Marya yine uz1klardan bu muameleye hiç ses çıkarmadı-

F akat zaman zaman b:J de!ika:ı- den ölm:iş. Karısı a.Jlamış. O zaman şuna gitmez. Bunun önüne geçecek bir- veka)İin alacağı şekli beklemek mec- ğından, rahih Aberti ile Rübi yi ev· 
lıl\ında gözleri dalar. Acaba ne dLi-?ü- on yaşlermda ola:ı Otuı1 uzJıl m :id· şey varsa, oda Avusturyada Hat;borğ buriydindedirler. Fakat vakayi "Ben lendirdiğini ilan etmi,dh· • 
tıiiyor? kaybedılmiş tahtım ı'!" yoksa det tesellisiz kalmış. saltanatmm iaJesidir. Yani Oton Marya geliyorum,, demediği için, en nihayet S:>nra sıra imzaya gelince, yan
ai.ize} Prenses Maryayımı? Ondan sonra hak:im<larm ailesi 1 izdivacı İtalyanın elinde iyi bir koz ı aşk politikaya kurban olacakmı, der- lı.şlık anlaşıltr.ış ve onıamele düzel-

Aqidok Otu:l b:ı:ı:bn iki se:le ve çocukları Fransada ~ir m·iddet o~ 1 olac'ak~ır, f<\kat bu tehlikeli koz bir sinız? Pcitika, ai kdan da kJvvet!il tilmi~r. 
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neref f ? Fc!is ;a F:o!and yeni parlcıma~a ba··lm;an yıld :.f.,rdan ! r C r· .r-u.1 ·ile 
re ır a ıyar. i"k. ~ ··•ırJi;;i yo'rn kr filin- 'en wnra ilÇ ·ıeni film; in ('T1 ·rı./r. una.'mı tu·. 

V. d .. H 1 ı . , . .,. , ı " _] l ıyana en yazıuyor: erkesin d J ,r, f i u.'i.b~t.in y 1ak e+··ıc... I ş ·.ırc.~.~n ı t. acı<" et:~t·· ..-. .. ·,. ~ e 
Sinemada şen, şakrak, yüksek artist •· · .:.t h L .. en g~"'Di ·ti. Fılmin bu roı.ı Le - _,'o;; v ·r ·• · 
C. H 1 b d • • " B l • • ' 1k ·ı·d l ·ı l· ın ar ov günün irin e hiç umul - le . ·r •l .., ı- "V., ~s: i.; e ba<>ka m~m- u ı l<n.n ı..· ten ~ a Kt 

- """•·"" _;.a ilu .. uli'.ı .. "' 

madık bir zamanda, gençlığin en şa· ı. 1-..dleı c f Ll"m satan cıccntelc·;i ha- :ıde 1 ir muva".akiyct "rnzrın !ı. Ev .. 
aah bir zamanındagönüp gidiverince •e'~c ·e r..,e'ir lİ ti. Fıl mc kezi /,v- veJ e bir clc..ktilo i ı L'le btl n:ayaıı 

yer yüzünde Ezraile isyan edenler 1 r .,... t ı "l- I f[l'C~ - r er şehrine gönd - Hedi ş: eli en göze ~· uı~ür c. ti t .. 
hayli çok oldu. ril;'i. Oırılrrcb da a_.nı akibetc u2,- !erde~ lıiri olm11.:tu. 

Fakat genci, ihtiyarı, güzeli, radı. r 11 a;et Amerika yada gönd .... - ı .. Hk ~cmı..il '.e--~ ·i, r"~ loc:ıl·.rdao 
çirkini, hulasa her begendiği, canının 1.;Jince i:- cle~işti. bırınde ~ı~manca bır at m otm·uıor' 
"'stcdiği zaman çekip almasını artık H di hisler ol ·un, Misey ohun du. Du adamı Vi:~· anı> da herkes ta' 
itiyad haline getirmiş olan Ezrail, bu 1 i d ı::r..h: r ~ şöhret kazamnı?lar - ' nırdı, filmi dıkk..ıt!e tak:p ediyordu. 
"syanlara metelik vermediği kadar her c." ı Herke~ cnlardan bah<:ıediyordu. Ertesi gi.in kenbiı;ini Hedi ile 
ıişin kendi menfaatlarını bakımından Kuter in 1-lephurn 'u du unutmayalım. oda film badiresinin O hri1'ıtc yin e filim re)5örlerin- tanışdı, onu muhle5e n malikane· 
-daima kolayını bulmasını bilen film 1 için.fr fw:.)ı piisip yogrulmuş arlislerden biridir. r!~n Mal{~ Ravnard bir tiyatro p;ye-! dne davet etti. Bir kaç gün sonra' 
• üstahs~eride, sadece teessürlerini ı ı, arndı, bir ye· !e Dıi~ .:bluk b:.ıldu. için vazife bulabileeğini söyledi "İnd n ah ırr ı; ı!an "cinsi l8tif,, is- 1 da V;yana gazetderi iri lıarflarla şu 
'lizhar ettıktensonra, tekrar iş başına 1 Fak :ıt çahşb~ 1 ycrd !de ııi~r !{öt.,i git- Genç kız öteden beri tema~a '"UinC:e bi: fil~ cevi rm€-ğe hazırlani- haberi veriyorlardı: 

oyuldular. "Kral öldü yaşasın Kral!,, tiği i;i;ı patıon:ı kerı<lioinc yol verdi. '\anatına k:ırşı içinde mukavemet yordP. o:din holunda g~çec~k kil- , "Maruf aıtist Hedi kisler, mer· 
:demek nasil bazı politikacılar için bü- B:.ızen felıke .ir:de clllrmuı ha- edilmez bir al'Zu duyduğu için bu çikük bfr .:a1mc için bi? kaclın ar- kezi Avrupa sila 1 fabrikatörleriniP 

ük ~ir t~selli ise "Cin Harlov öldü yirli.;i ! rlediniıı işte.ı ,..ı!rndna:;ı bir- teklifi derhal kabul etti. Setadyoma ti:;te ; h·:'yacı vardı. Hedi kis!cıiu is-
1 
en zengini olalı Tıic Ma:ıdel i!c c\'' 

)'aşasın Cm Harlov ! ,, demekte bu fi- denbire y:idız nı parlctttı . girdikden sonra da, film çevrilirken · ınini ati. he•ke; duyduf!u i in bu leniylr." 
lm adamları içinde öyle bir teselli ı B.R.NCİ FJL ''.i fiğüı-anların ar;1sma karışmakta güç 

e>ldu · HeJi Vıyaııada iş pe..,inde dola- lük çekmedi. Bir gün artist Sdine 
B;r gün Metro Goldvinin direk- şıyordu. Bir gün gıeç11 kız, e:;ki llaş- çıkıpda Viyanaya uğramış olan rn·ı

örü Mayer •merkezi avrupa silah fab- etmii zamr:.nlaıd l'V erint gidip ge:en ne vazilerinden birinin nazarı dıkka
nkatörleri Kralı> tek karısı olan ma- bir .:il..! Jo,tu a te""di.l .. t._ı. tlu do::t tını celb etti· 
.dam Mandel ile üzün üzadıya konuc-- genç lnn s .ity5 ::ı u n b rind~ çalış· Bu adam Çek rejisörlerinden 

tuktan sonra , ayrılirken sözlerini t ğını ne orad.ı kcn ı 'ne Film çe - Gustav Misey idi, Çekoslovakyada 
c-öyle bitirmişti : ırm .... k ı ı.ı t lL kltiplik bir çok filmler çevirmişti. Hediyi 

-Siz tıpatıp Cin Harlove ben - gorünc~ birdenbire meclüb oldu re-
:ziyorsunuz Kaç günden beri aradığ m ı jisor kıza de dilci: 1 

kadınsınız onun yerini sizi angaje et- - Ben sizin burada kalm:ınızı , 
mek isteyorum: istemiyorum. Beni dinlerseniz, sizi 

Direktörün bu angajmanı Viya- 1 yüksek bira rtıst payesine çıliarırım. 
nada olduğu kadar Hollivut'da da ~ Miçey da o sıralarda tek ba~ı-
hüyük bir heyecanı mücip olmuştu. na iş görmek, kendisi çalışıp ken-

Madam Mandel eski artistler- disi kazanmak istiyordu . Tanınma -
-dendir, ismi Hedikisler ... ölen artis- mış artistJerle ve ğayrı kafi vasıta-
tin yerini tutacak olan kadın içinsayfa Lırla da olsa, bir film çevirıp ken-

ayfa yazılar neşrettiler. Bütün haya 1 disini daha eyi tanıt.nağı aklına koy 
tını anlattılar. Bazılarıda kalem kuv _ 1 ~uştu. Nihayet binhi< muşkilat için-, 
vetile efsaneler uydurarak otuyucu· de istediği filmi çevirdi. Bu film genç 
arma güya yaşanmış masallar din_ bir kızın sevmediği zengin bir adam-ı 

lettile:-, hazılarıda daha ileri gidere! la evlenmesini hikaye ediyoı di. 
adınrn hayatındaki rezaletler~, Aşk Yalniz bu filmin sahnelerinden 

lnaceralarını. çevirdiğı antrikaları di- biriııde ,hadisenin kahramanı olan 
dik didik edip ortaya attılar . çıplak, yanı büttin güzelliğile ayan 

Cin Harlov'un yerini tutacak beyan, görünüyürdü çıplak artistin 
olan yeni Artist için fırmanın propa- kim olduğunu anladiniz: Hedi kisler! 

d d Ya r·n · •r Rokes o bu ce1nıalitıeti ve bu ateşin kam ile sinema 
:gan a airesinin yapacağı işin yarı- ı·Rı· Go·· ZLu·· KLu·· d f 1 S<'nıasrnda kolay kolay sö'necek bir gıldrza benzen iyor. 
sın an az asını, gazeteler fisebilullah ŞlŞMAN BİR ADAM ı · yapmışlardı. MADAM MANDEL mi ziyafetlerde, Madam Mandel bil' 

Bu filim Viyanada ilk def'a Triç Mandel o z manlar birinci tün gözlerin kendisine çevrildiği bıf 
ŞEYTANİ BİR CÜZELLİGİ VAR gösterilince, Sinema salonları öyle planda gözüken ~iyasi şahsiyetler- ! mihrak gibi idi. Bir defa ViyananıO 

• . Hedikisler Viyananın zengin a- doldu, halk yer bulabilmek !çin öy- den birisi idi. Hayveren askeri teşki- en zengfo bir kadını olmuştu. 
ılel~rınden birine rrensup, Tipik gü- le birbirine girdiki, rezalet uyuka la tına silah veı en o idi. Yaşh, i k 
.zellıkte bir genç kız idi. Babası Vi . çıktı Filimi seyredenlerden yarısı al- karısını boşamış bir aba::ndı. Gayet 
yananın en büyük Bankalarından bi _ kışlayor, yarısı İslık çaliyordu. Sa- sert ve haşin tabiatlı olduğu söyle-
rinin direktörü bulunuyordu. Kisler hah gazeteleri •gayri ahlakit oldu- nirdi. Fakat Triç'in milyonlarca şili-
ailesi şehir civannda muhteşem bir ğu için filimin derhal menedilmesini ni onun çirkinliğinide, haşin tabiat-
aayfiyede oturuyor, Viyananın kibar isteyorlardı . larınıda, hepsini unntturmağa kafi 
sınıfına mensup bütün tanıdıklarını Kilise mahafilide işe karıştı. Bu geliyordu. 
oradakabul ediyorlardı. Genç kızları suretle basit bir filimin öyle bir pro- Cenç artist artık silah fabrika-
Hedi ise daha çocukluğundan sahne- pagandası yapıldıki, bu filmi Viya- smın "umumi müdiresi,, olmuştu. Son 
ye girmek havesindeydi. Güzelliği ile, 1:- /.... t. t ı'( Tl ,· o~fedı'g• ı' nada görmek istemeyen kalmadı. Si- derece lüks bir hayat yaşamag· a baş-

k .. , ... s ıarıs er ııaş; ıcı • 
§1 lığı ve zerafetı ile herkesın nazarı- ı / t 1 ,_ .1 h. 1 a karıştık nema salonu adam almayfırdu. lamıştı. Artık Viyananin yüksek sa-
d kk 1•elJa m ar ıK aı e aya lTI . - k ·· ·· - ·· ı abnı celbediyordu. 1 · . . b. b. l d Nihayet sansör meseleye par- !onlarında te rar gorunmuştu. Bu 

arı ıçm ırer ırer ıeyaz per e- . . . . 
Dünya hali bu ! günün birinde 1 d k .1. 1 J l k mağını koydu Filmde •gayri ahlaki sefer bambaşka hır şaşaa ıçındeydı. en çe ı war ar. sonraCLan ge me · 

bütün ailesi.~~.rvet~ni kayip ediverdi. isteyenleri de beyaz perde af /etme:- denilen kısımla~ı makasladı: .Fil~ bu C?nu A. sık s.ık A~u~turyanın yük~~k 
O zaman butun guzel hulyalar yıkı - yor 11e kabul elmeyor. Bunlardan bi-

1 
kadar sakat hır hale getirılmışken sıyası şa~sıyetlerı ıle yanyana gor

lıp gitti. Artık çalışmak lazımgeli - riside resmini görd.lğünüz Norma ' bile yine ragbetten · düşmemişti. Eu mek kabıl oluyordu. 
yordu. Hedi de onyedi yaşındaydı: Sirer dir. ~nihayet resmi makamlar dayanama- Operadaki büyük balolarda, res-

İLK SEVDALAR 

Fakat genç kadının bu hayattatf 
canı sıkılıyordu . 

Geçen .Ik bahar<la H'llcvud'd~ 
bulunan Misey'e bir mfktf!p yazdır 
eski hatıralardan bahc;etti. Misey'iı' 
teşebbüsleri üzerinedirki, Metro Gol' 
dvin şirketinin direktörü Meyer Vi' 
yanaya geldi: Madam Mandel ile go' 
rüştü· Genç kadın Cin Harlov'un ye' 
rini tutmak üzre kendisiue vaki o}aı' 
teklifi hemen kabul etti. 

Bu karar üzerine kocası artık .,_e 
alem.dedir, herkes onu merak ediyof· 
Hedi'nin şimdi yirmi üç.yaşında oldı!' 
ğunuda unutmayalım ! 
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Meraklı seyircilerin ö11il11de /lir k:ıynk yarışı bıı ~lnrken ... 

Apturrahman Gazide her 
Pazarkayakeğlencesi var 

KA V K SPORU 
- .., 

Bu ·güzel spor Doğunun en 
küCük .köylerine de girecek 

' 
1 

Memleketteki hertürlü. hayırlı faaliyetlerde olduğu gibi, 
kayakcılıktada Ankara önayak olmuştur.'.Oradan başlayan 
bu hız, artık ~ Erzurumu, Bayburtlu, . . Kastamonuyu, hatta 

Istanbulu bile şarmış · bulunuyor 

{Solda} A urupanm i<aı lı dtığlarmda adım başına tesadüf .edlleıı Sl(Jınaklardan biri, [ Sagdaj yakmd,a TP,rfa 
kayakcılıırı için Palandö~en tr-pelerinde yükseldiği:ıi görmeği ümit ettiğimiz Av.rııpa ter~Jbi bir. :<>tel 

.Y U R T T A . K A Y .A .. K 
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MUHABIRLERlMtZtN ~lEKTUPLARJ 

Yazma bir kitapta 
Oltunun tarihi 

Naiın C lebi adında bil' zatın 111 G da ycızdığı 
bu kitapta, Oltulularla Celali e~kıyası ve Ye
niçeriler arasında ge~~en kanlı nnıharebcler 
hakkında tafsilat var· 

Oltu, [Husu ·i] - Oltu denilince bü-1 sonr~ O Huda 'Sükunet , n•fah \'e umran 
yUk bir mazinin ihtişaam1 göz önüne devrı bu:;;loyor. Aslan Pa::-anın halk hak
ielir ve bu tarih herkese TUrkün kah· kında ta~lp etmiş olduğu .h~lkcılık 
ramanlık ve medeniyet de tanlannı an- pren ·lplerı hl\tl\n ayalet sekn\!sın1 mem· 
latır . nun ediyor. Ayalet dahilinde gendilerine 

Oltuda şimdi görülen e ki e erler, celali s~~u veren bir çok eşkıyayı istl
buralarda Tnrklerin ne büyUk roller man ettırıyor \'e ~onradan şiddetli ceza· 
oynadıklarım gösteren delıllerdir. Hangi lara çarptırıyor. 
bucağa baksanız, en derin· vadil~den, • Öyle zama? oluyorki 10';'0. tarihinde 
en yüksek dağlara kadar, eski Türk e~ aletin muhtelıf .kazaların·d·a bır gUnde 
eserlerinin bakı}elerlni görUrsnnüı. yuzlerce eliklya ıdam edıhyor. Ve bu 

Gerek iktısadi gerek slyasr ve as· suretle o havalidt" hükQmet otoritesi 1 
keri bakımdan buranın -pek ehemmlyet· kendisini göster'yor. 
li rol oynadığı anlaşılıyor. Doğudan ba- Artık eyalet iktisaden yüselmeğe 
uya doğru akan Türk ııelinirı Kafkas başlsyor. Umran eserleri beliriyor lmpa
kolunun ayaklan hep bu güzergahtan geç- ratorluk Aslan Paşanın bu icraatından 
miştir. Hala o eski zamanl .• ra ait bazı memnun kalarak Oltu Narman \'e id, 
efsaneler dillerde dolaşmaktadır. ve Bardız havalislnin bir kısım arazblni 

E.lime geçen yazma bir eserde ::ıon bu Paşaya veriyor. Paşa da bu emlak 
zamanlara alt tarihi bazı vakttların hlki- '.'6 arttziyi millete vakfediyor. Bıırdizde 
yesini gördüm, Osmanlı lmprtıtorluğunun blr. cami yaptırdı~ı g'ibi Oltuda da 10i7 
ınhidat zamanlarına tesadüf eden, Aba- tarıh\nde muhteşem bir cami, etrafına 
ıa Paşa isyanına, cel!lı eşkiyasının bu yetmiş odalı medrese , bir ifta da.iresi, 
havalideki mezalimine ait bu kitapta ol- bir hamam yaptınyor. Bundan başka 
dukca ter ilat vardir. bir de şahsına mahsus olmak nzre bir 

Bu eserde okuduğum hadiselerin saray yaptırıyor. Fakat Aslan Paşanın 
hulasası şunlardır : bu vaziyeti uzamunki Osmanlı sultanı-

Celali eşkiyıısının bu lıavallde tüy- nın gözUne batıyor. Hamamın dış kapısı
ler örpertici mezalimi sıralarında Çıldır nın Uzerlndekl [ Babı hamam ] cumlesi 
eyaleti ce~·l makamında Hacı Ali Paşa o;;ult~nın kula~ına [ Babı hnmayun ] 
adında bir zat bulunuyor. Oıtunun fe- şeklınde allanıp pullanarak irsal edili· 
daktu' Tllıklerl bu eşk4yanın tesallutu- yor· Bundan Suitan gazebe gelerek der
nun önUne geçmek içln elden gelen her hal lstanbuldan Oltuya husüsi bir cellat 
fedakarlı~ı yapıyorlar. Bu sıralarda Gür· gönderiyor bu honhara bi~ de katil fer
coler bıı keşmekeşten istifade ederek ınanı veriyor· cellı\t bir -g~ce apansız 
şimali garblden Oltu üzerine akın etme· Aslan Paşanın Sarayı~a gelıyor. Saray 
ğe başlıyorlar. mubafızlaırndan beş. kışl l~e beraber As· 

Bu vaziyet karşısında eyaletin aske- lan Paşanın kellesinı Sarayın merasim 
rl Iüımandanı bulunan Hacı Ali Paşa, odasında koparıy?rlar ve cellat kafasını 
derhal mayetindeki sipahiler ve milis kuv- alıp lstanbula gelıyor. 
vetlerile her iki cebheye karşı mUdafaa • Bu hadiseden evvel hal.kın bir me
tertibatı alıyor, Erzt>rumdan ve ıstanbul· ~el~ çıkarmaması !çln vaktınden evvel 
dan kuvvet isteyor. Bunun Uzerine Er- tertıbat nlını~ür. Karsıan ~e Erz~~umdan 
zurumdan pir Subaşı kumandasında iki Oltuya askerı kuvvetler gonde~ılıyor,. ve 
bin kadar Yer.içeri ve Sipahi gönderi· bu askerle. beraber Çıldırın yem Beylıği
liyor. ne nasbedılen ve ozamankl bttlk arasın· 

Hunlar ise celali sultasını ve gUrcü- da bağlrsakcı namile anılan Ziver Paşa 
leri defedecekleri yerde, bilakis Oltu ve nasbo.lunuyor . Halk Aslan Paşanın şe

' ııavalisinln başına musallut oluyorJar. hadetınden haberdur olur olmaz, ~;ne is· 
Köyleri kasup kavurmağn ve soymağa yan eııı~arelc!I başlıyor. ~e yenid~n 
başlıyorlar, kadmlara taarruz ediyorlar. Çıldır a~ aletinın Uzerine bır mezahm 

Artık vaziyet öyle bir hale giriyor bulutu çö~Uyor. Halka olmadık. hakaret 
kt, her zaman hükümetine ve milletine ve mezal~m ~apılıyor. Bundan hızar olan 
sadık olan halk sonderece bizar kaldığı halk terkı ~ıyar et~eğe başlıyor. Ve 
için bu UçOncU dUşmanın tasallutuna ni· OUrcOstan ıstlkanıetınde yürOyerek Ah
hayet vP,rmek için Po$ayı GnrcOlerle sihıı Ahorkelek ve Hamasa, Poshofta 
uzlaşmağa davet ediyorlar. Paşa da mec· yerleşiyorlar. • . 
buren onrcülerle uzlaşmak için 0 zaman Yazma eserde okuyup not edeglldi· 
Çıldır Kadısı bulunan ulemadttn zoununü ğim belli başlı tarihi httdiseler bundan 
Mısri adındaki zattan birde fetva alıyor. ibaretti~. Diğerleri yazılmağa şayan şey
Bur.un Oıerine Paşa ve halk Gllrcü kuman· ler değıldlr · 
danını ve askerlerini bir çok h,ediyeler Aslan Paşanın hatıralı. balen bugüne 
vermek suretile geri gÖııderlyorlar. Bu kadar ?Itu halkının nz~rm~e çok iyi 
tehlikeyi atlattıktan sonra başta Hacı Ali bir tesır yaptığınd~n lsrıu daıma hürmet· 
paştt \'e Kedı znnnunü MtQri ·~ le yad edllmektedır. Umran e erlerin · 
halk isyan bayrağını aç orak e-vveİa Erz~- den bug-O~e kadar kalabilenler mulıte
rumdan gelen soyguncu gtlrühunu tepele- şem Camıı ve etrahndakl medreseleri 
mek için işe başlıyorlar. \'e bu gUrubu ve hamamıdır. Httlk bunlardan isti!ı:ıde 
eyalet bulutlu haricine kadar atıyorlar. etmektedir. Medreselerde fuk11rayı kalk 
Hacı Ali paşa Narmau .köyü Cİ\'armda bugüne kadar barınmaktadır. Evkafı çok 
şehit oluyor. Emir ve kumandıwı derhal ise de bundan artık istifade edilemiyor. 
l\ttdı eline ttlıyor \'O a kerin ba~İnda kı- lradı masrafını ~orumuyor. 341 yer oy
lıç sallayarak harbediyor. Fakat bu is- namasında Camım dış kısmının kubbe· 
yttndan haberdar olan Erzurum Heyler lerl sakırtan çatlamış ve halat tellerile 
bey! derhal yardımcı kuvvetler gönde- bağlanmıştır. Bunu yaptırmak oldukca 
rerek bu soyguncuları takviye ediyor. bir masrafa mOtevakkırtır. Ve vakit ev
Ve O.tu kahramanlarına yeniden taarruı ler gllnden gilne harap olmaktadır. 
başlıyor. Bu faik. _oyguncular ka.şısında Günl\n birinde TUrk mimarisinin ıgllzel 
Oltu dilllverleri ricata başlıyorlar. Kesik bir şah" e~eri olan bu Catnrln yıkılıp git-

.,. köprü mevkiinde yapılan riıÜharbeden mesi buyıık zayiattan olacaktır. 
eonra K1tdı tekrar mukabil taarruza ge· ·özDEMIR AKAGON 
rı.:iyor . Fakat muvafrak ojamıyorlnr ve Hu yazma eserin adı Tarih Ayaleli 
Oltu istikametinde çekiluıeğe başlıyorlar. Çıldırdır. Fakat bu bir tarihten ziyade 
Kadı kesik köprü mevkiindeki harpte bir muhtıra defteridir. Yttzan da Naim 
aralanıyor ve harp ede ede Oltunun iç Çelebi adında blr zattır. Kitabın başta

kalesine kadar çakiliyorlar. Kadı yara· rafında şöyle bir yazı vardır. [ •Muharri
lttrmın ağu olmasından iç kalede ölü· rilkit1tb, F.lfaklr muhtac rahnıetUllahü Te· 

1 
d d alA Elhaç ~alın Çelebi bin Hüseynün-

yorki turbes~ c lln ora a ır. Httlk on bir narmani sene sltte ve aşere mie ve elit 
·ene bu şekılde kendi varlrğıle Abaza ı ı 16 ] deye yazılıdır. Bu' eseri 1293 de 
ve CelAli eşkiyası faaliyetinin gevşemesi- Oltu mUrtUsü olup 1933 de yUı yirmi 
tıe kadar kendi benliğini müdafaa edi· yaşında ölen Hasan efendide ğörmllş· 
yor. ( Tllrih 1066] ttlm. Kendisinden istedim, vermedi. Oğ'-

Bundan sonra Bardir siptthiliği Ars- lu Tutluca tapu tahrir komisyonu reisli
lan Beye Paşalık unvam verilerek Çıldır ~inden a~·nlan Ba~ Mustafa Necibe in
rcyalet Beyliğine nasbedUiyor , Oltuya \ıkal etmıştf. ozaman bir daha oku-

• 
0 

yarak batı notlar alınıştım. Bu zattanda 
gelı!or: Aman r-aşa. işe ba~lar başlamaz ıstei:llmse de \'etôıed1. ·Şimdi bu zat Is· 
'dllrustluğtı ve adaleti sayesmde halkla tanbulda Fındıklıda Salı pazan civann· 

1\'kQmetfn arasını buluyor. Ve bundap da otvrınak~ıdır. oı. AK. 

D O 0 U 

Erzurum Belediye 
l,alimatnamesi 
1 Hazirandan itibaren tatbıkınıı 
başlanacak olan tallmatruımenin 
madde madde neşrine devam 
ediyoruz. AlJlkariarlar kendile
rine ait olan kısımlar için şlm· 
diden h11urlıkl.'1r1111 yapm.'lğll 
lıaşl:ımalıdzrlar. 

90 Nakil vasıtalarındaki yük
lerin azamı 50 santimden ftt7Jn ta.ş

kın bulundurmak yasaktır. 

91 - Nakil vasıtalarındaki yük -
lerinuçları hiç bir veçhile yere temas 
etmiyecektir. 

92 - Nakil vasıtalarının işle . 
tenlrein icabında aşağıdaki beyne! -
milel ~aretler! kullanmaları mec -
burtdlr. 

(A - Kolun kısmı silfUı.sının '.l.· 

mut vaziyette tutulması: Dur 
(B - Kolun ufki olarak yana 

uzatılması .-;ağa döneceğim . 

ıc - Kolun ufki olarak uzatıl -
dıktan sonra ileriye doğru cevrllme -
s1 sola döneceğim. 

(D - Kol ufki olarak uzatıldık -
tan sonra aşağı yukarı ııanr haf11 
hareket ettirilmesi sür'ati ~.altı -
yorum. 

(E - Kolun aşagı uzatıldıktan 

sonra ileri hareket ettirilmesi gecı -
niz. 

(F - Kolun 
doğru gideceğLm . 

ileri uza.tılmas· 

93 - Nakil vasıtalarının bih\ is· 
tisna belediyeden alacakları numara 
levhası taşımaları mecburidir. 

94 - Numara levhaları motörlü 
vesa!tte önde ve arkada. Koşulu va • 
sıtalarda yalnız arkada bulunur. 
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BİRAZ DA SAKA 
Vapur senin değil ya! 1 Adabı iVlnaşerel 

Nazım Hikmet fikrini kendı mcfüre - Samsun Inhisarlar şubes111de çnllş • 
sine çek~!ği bir arkadaşla vapurda Ru - ı kanlığı ile maruf bir memur otomob!llfl 
yaya dogru .seyahat ediyordu. Gemiye altında kalarak ölmüştü. Vaz.lyeti karısı • 
serseri bir mayin çarptı. Vapur batmaya na haber vermek icap etti 1nhlsarlar n1tl· 
~aşladı. Nazımın arkad~şı yüı..mek bllmi- 1 dürü bu i şi yapacak en ıniinasip zatı 5Pç· 

)Ordu. Korkusundan (agladı. N~zım onf.I. t1. Elyevm Erzurum inhisar memurların· 

ces1iret vermek için : dan olan Caferi çağırdı. 

- Niçin ağlıyorsun ... Bu vapurda kaç Bu işi sen yaparsın, sakın mute · 
para sermayen var. Memnun olsana bir veffanın karısını tel:lsa dlisürme dedi. 
s~rmayedar ::!aha iflas edecek! dedi. I Cafer bu elim vazifey: :nemnuniyet · 
N · .. ın NN , le kabul edeceğini bildlr:H. Ve d')ğrucB 

Ök ·· .. k 'f A • 

1 
mliteveffn arkadaşının evne gitti. 

suı·u ı acı verıne ~ 1 Karısı kapıyı açtı Cafer yerlere kıl' 

Dün kayakçılık federasyonu başkanı • J r eğildi. 
Ilyas, sokağın ortasında durmuş, ne ileri 1 Mnhtercın Bayanım dedi De ti W 
ne de ger! gidebiliyordu. divarınıza talibim. sızı !stemeğc geldim. 

Halkevi kAtll>! Esat yaklaştı. Kadın .~asırdı. 

- Ağabey dedi. Sana ne oldu, Aa ... dedi. Ben evliyim ayol 
İlyas cevap veremiyordu. Hali peri -

.şandı. Nihayet bacaklan bUkü!Jü. Ağzın- ! 
dan şu sozler döküldü : ne 

- Allah kim. ey! acemi eczacıya uğ -
ratmasın, Kopta üşlitınlişüm bir öksürük 
ilacı isterim, meğerse o bana daha paha -
lı diye tnU~hll vermiş .. . 

Menıııun n1u8u11uz? 

Cnfe rflrsntı buldu . 
Evli değllsiniz hanım cfcnd1 ctcdi 

ıstcr eniz idda<;ına greriın. 

Nezaketle kibar;ık 
arasındaki fark 

Kars Halkevi reisi Hay Hüseyin kbY· 

Bay Bahadır, Bayan P ... ile tanı~mak ıu gecesinde, köyltilere nezaket ile kibar • 
istiy~rdu. Erz~rumda evlenmenin zırnrı 1 l lık arasındaki farkı anlatıyordu . 
oldugu kanaatınde idi. Bayanı da ceğen - Mesela. dedi. 
mişıl. 1 - Su taşırken bir eve gicilp te kazar!I 

Nihayet kenjisinı dağcılık kulüblinde banyo odasına girseniz, ve tesallüfen de 
takdim ettirdi. l içerde evin hanımı yıkansa ne yaparsı • 

Bayan: l nız? 
- İsminiz Bahadır mı? dedi. Sız Do- : Birisi, başı sabunlarız, diğeri , dlğel'• 

ğu gazet~sı yazı işleri müdllrU olan Ba - :lCyrlne bakarız dedi. 
hadır mı? Iş Bankası ınuaınelfıt şefi eski futbol· 

-- Evet efendim. , cu Ali derhal : 
Bayan: . 1 . · I - Hayır oyle şey olmaz, kbylıl dayı , 
- bağışlayınız, dedi. Dün ıar, dinleyin dedi. 

d .. 
1 

8 

b 
d 

95 - Kolaylıkla okunamıyacak 

derecede !ena veya fena yazılmış nu
mara levhaları kullanmak bu levha
ları kolaylıkla görümiyecek yerere 
takmak yasaktır . 

de Bahadı rismlnde birisile tanıştım, o da .. s b ff t · 1 . _ . - ayın ayan a ec ersın z kuJu • il 
kendısinl, Dogu gazetcs ı neşryat mlidl\rl\ ıa bakmayın deı·sinl d a· B ' , 

96 - Tecrübe için dolaştırılan 

motörlü nakil vasıtalarında numaro 
levhaları yerinde tecrübe levhaları 

bulunur. Bu levhaların da belediye -
den alınması mecburidir. 

ı k t ,, z e ı. una nezıı 2" 
o ara tanı tı da ... Sonra !O.ve etti. ket derler. 

- Faka tsahici Bahadır sizsiniz ... Sert. - Kibarlık ise ... Ali dilşıindü. MllnO.' 
sert, ve paldır küldür konuşmanızdan kaşayı, taklp etti. Umumi meclis azasın ' • ı 
belli. . d an Bayan Refika. ll 

Ykıananın bayan olduğunu· görse· d 
97 - Numara levhaları şu şe -

kilde olacaktır: 

Resmi otomobillerde zemin be · 
yaz yazı kırmızı eb'al 12.5 25 

Hususl otomobillerde zemin kır-

mızı eb'at 12, 25 

Bir de H: işareti. 

Taksi otomobillerinde ıemilı 

kırmızı yazı beyaz eb'at 12,5 25 

Resmi faytonlarda zemin beyaz 
yazı kırmıı eb'at 10 20 1 

Husust faytonlarda zemin kırını- t 

zı yazı beyaz eb'at 10 20. ' 
Bir de H: işareti. 

Taksi faytonlarda zemin kırmızı J 
yazı beyaz eb'at 10 20 1 

Koşulu yük arabalarında zemin 
kırmızı yazı beyaz eb'at 9 18 f 

Motörlti ytik arabalarında zemnl 
kırmızı beyaz eb'at 15 18 

(Devam ede<:ek) 

Eli LENCE 

Soldan sağa: 

1 - Bu baydamda kesilir, gözil gör - ' 
mez, 2 - Bir emir, kışın Erzurumda hiç 
eksilmez, 3 - Toparlacık, 4 - Erkek, Al -
lah, 5 - İbadet, yokluk ifade eder, 6 -
Yazın altında oturulur sun'l bahçe, 7 -
Kıvam, Yunanlıların güzellik ilahesi , 8 -
Bayramda zlyaretçller, 9 - Nota, iyi, 
kraliçe, 10 - Elbisenin alt kısmı, hük -
lneden. · 

Yukarıdan aşağıya: 

nlz blle. k 
- Affeder iniz bayım dlylp ç,eklllnl • 

nlz dedi. .. a 
Bay Hüseyin 

memnun oldu. 
misalden revkala.de Si 

KöylU dayılar. 

- Kibarlık ta buna denilir de11 .. . 

Doğuya Gelin! Doğuyu Görün! 

A •. İ JJ A H A B E 1, g H İ 

le 

~ıt 

~1 

l - Kurban, nota, 2 - Büyük, kısır -
lık, 3 - Gök yüzUne mensup, 4 - Bugiln 
kutıuladığımız şey, dal, 5 - Sona ermek, 
6 - Mektup, bolluk, 7 - Büyilk tepsi, 
8 - Kudıırmuf, kalb, 9 - su, manınz 

iki kellme yanyana, lO - Araplara mah -
s\14, Hh(f 

Doyııd.1 kıymetli h.1nılıelor da var. Tarihin eski rlevirlerini ca11l!wriır11ıı, 
Alp Asl11m111 h'rmeni lıı1kıimd11rl1trile yaptıği mılcadelelere sa/111e olııfl Jl ııt 
Jıar11belerl. asan ntika bakwund:m sayısı% %enginlik/eri illtiııa etmek/etflt'· 
lJajunun turistik kıymetim arttıracak bu mDhim harabeler acaba ne za11ııt1 

1 ıtvıretrilerle dolup taıacak ... 



et • 
uc' 

kil' 

l ııı· 

ar • 

zarıı 

n dC 
Si • 

bol• 
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Sarıkamışlılar 
Belediyeden 

DOGU ===================-===================- 11 

ı 
<Vst tarafı 2 incide) I S.P.O.~ son cevap 

ı • • l ? Görülüyor ki, bu işleri b1lm1yen mua-n e e. r ıstıyor ar e rızım yanımlıştır. Muahhar olduğu için ic-
ra itl~s kanununun hukuk usuıu muha -

_ karneler! kanununa nazaran bir takımJ 
(Öst tarafı ı incide) oksOz çocuklar, dul ve kimsesiz kadın· başka hükümleri ihtiva ettiğini söylemesi-

Bayram için hazırlanan 
. ı lnr vard~r. Kazamızda ve hu.valimizde ne rağmen, hukuk usul muhakemeleri 

llıektedlr. 16 yaşındeki Beledıyemlzln halı, kllım, şal ve şayak dokumacılığı kanunu icra iflds kanununun tadil ve 

b'Yat v• ıaaliyetinı gösterir, bir ıarıhc• ıinktşara ve himayeye muhtaç bir haldedir. tağyir ;ttı~nı d•~' ıımam ettiğini görü - Bavramın iic, uncü ve dördüncü Ytptınlmasını genç ve çalışkan belediye Beledi~emlz, diğer soysal. kurumlarlarla ruz. Kanun madesinin içinden bu haki _ V 

baıknnımız bay Ziya Oğuzda~ rica ed~· bir [ Bırllk] meydana getırerek yardım kati anlayamamış olmak adalet namına günlerinde yapılacak müsabakalar 

spor programı 

reıc hlmmetlerinden bekleyelım. Beledı- veya bakıma. m~htaç. bulunan bu gibi nffed111r bir şey değlldir. Gerçi adli hata _ 

e retsliklerinln lıçeba}•lar uhteslnde çocuk ve kımsesızlerı bugQne kadar ları Temyiz Mahkemesi düzeltir fakat bu Bölge heyetinin bayramda yapıla- 6 - Finale kalan Erzurum GücU ve 
birleştirilmesi. yapılın ş hazır yiyicilik ve cemiyete kadar sarih hatalarla da Temytz Mahke- cak spor rnUsabakaları için bir program Avcılar takımları arasında halat müsaba· 

Yakın bir zamanda Doğunun kal· daimt bir bar vaziyetinden kurtarmak mesi uğraşırsa, hukuku ibadın kesret! hazırkdığını dlln yazmıştık. Bu progra- kası. 
lınınas1 ve bu arada Belediyelerin Her- için [ Yoksuzlan çalıştırma koruma ve meşguliyet ara.sında kaybolunmadan en - ma göre, bayram, spor bakımından da 6 - SOOO metrelik kayak mukave-
eyip gOzelleşmesi için derin bir Hgl ile yetiştirme evi ] adı bir müessese aç- dişe edilir. faaliyetli ve heyecanlı geçecek demek- met mUsabakası. 

"'•<leyip kovalayan Oçlincü Umumi maktır. Bu iş zannedildiği bOyük mas· Eğer "Temyiz mahkemesı karar - tir. 2 Bayramın Ü"ÜDCÜ günD akşamı· ~Ofettışlmiz Bay Tahsin Uzerln derin ve raflar, genfş teşkillltlara da lüzum lıis· lan nasıl olsa sdüzeltllir. diye gelişi gUzel MOsabakalar Bayramın UçUncU ve • IJ ' 
'\ten görüş ve kovalnmalarlle Doğu seltirmez. Ancak azim ve himmet lle hükümler verlllrse, birinci derecedeki dördUncü günleri ceryan edecektir. O Ak~am 19 da Bölge Merkezinde 
ıUeri belediye reislfklerlnln lıçebaylar hemen kendi başına meydana gelebilir. mahkemelere lilzum kalmaz. gUnler gezetemiz çıkmayacağı Jçin, bu Sporcular arasında birbirlerilc: tanışma 
llhtelerinde birleştirilmesi şüphe yokki, Belediyemizden ricamız ve bek- 4te bana yazılan bir cevnptn 1lerl programı aynen neşrediyoruz:: çayt, eğlentiler muhtelif numaralar. • 
lıugilııko duruma uygun, çok yerinde tedlğlmiz Onderllk yaparak Ilalkevi Oğ· sOrüleıı hukuk! mUdafaaya şu satırlarla 1 - Bayramın u~oncu günü: 3 - Bayramın dördücü günü : 
bir iştir. . r':"~ğinfn ~;'Y"l yardım şubeşlntn iste· kısaca mukabel_e etmiş ve meseleyi de ef-

1 
_ Saat 14 d~ Bolediye bandosu· Saait 14 de Lise binası orka<ındakl 

15 Teşrin 1937 tarihin~e yenı bir dığı esas ıçınde osyaJ yardım şubesi Mrı umumiye önünde aydınlatmış oldu - nun iştirakUe 1500 metre sokak koşusu. sahnda: 
idaıı hayata kavuşan beledıyemlztn ~ 6 o~ullar, esirgeme kuru~lan, • çocuk lan ğumu zannediyorum. Buradan ötesJ blzlnı (Belediyeden, Kava nar içinden, T aı· Voleybol maçlon, diksatma, 4 + 100 
'•nelik hayatında yapamadığı birçok ış esırgeme kurumu şubesı ,.~ Kızılay ~~- lıudutıarın haricinde kalır. • • mağazalar ı·olile, Tebriz kapusu, Çille bayrak yarışı, hava mosait olduıtu tak-
:• >aztıeleri Ozerlnde durm~k lüzumsuz nılurda~ seçll~cok bir komıteye •! ~ırlı· CiHAD BABAN minareler, Cumhuriyet caddesini taki- dlrde futbol maçı, olmadığı takdirde ye-lacaktır. Yeni Belediye reıslmlz genç ğile beyle bır bayırlı ~nesseseyı tez Matbaamızda du·· n ben Belediye önünde bitecek) Koşucu- rine ve şehir içinde 3000 metrelik dQz 
•e ç dışkaıı ilçebay Ziya Oğuz henüz elden meydıına getlrmektır · Jnrı bir Sıbhı otomobil takip edecektir. kayak ve keza 3000 metrelik •Ilı ka · 
kazaya geleli ve Belediye reisliğini 9 - Belediye mDlkler! Tapuya rap· 2 _ Beı allı zankanın iştiraklla at· yak müsabakası. 
Uhiesıne alalı çok bir zaman geçme- ledilmeınlştir. Çarşıda goze çarpan be· dün bir baca tutuştu ıı kayak mosabakası aooo metre. Baıhakem: Hilmi Balcı, Vali mua. ~lştır. Beledi~ e ihtiyaçlarını ağızdan tediye dOkkAn ve mUlklerinin kısmen 3 _ 3000 metrelik Bisiklet mUsa- vinJ. 1.1.ını ı d ('Üst tarafı ı incide) n emekten ziyade teftiş rapor arın an yeni inşa ve kısmen ele tamir ettirilerek bakası (Sıhhiye otomobili takip edecek.) Hakemler: Reşat Savaşcı ntlctlzın d~!edlye mevzuat ve vazl!eler!ni ~le· harablden kurtanlması ve cümlesinin rakoldan yardıma koşan bekçiler ellerin- 4 _ Cıımburiyot caddesinde mek· ajanı, Ihsan Tekvar futbol ajanı, Tohsln .,~Yeler kanununun 15 inci maddesınde birden Tapuya bağlanması. de kovalar dama çıkıp ta yanan bacadan teplilcr arasında paten mUsabakası. öğretmen. 
' ıncı hkrn fü• sıralanmış bunlar hu- ıo _ Uumumt halAlar ve IQğım teş- aşağıya su dl>nmeğe ~aşladık. ---------------------
:astara göre yapmak jsteyen belediye kllQlı kasabamızda vaktile yapılmış Polis telefonu vak'~yı bir an içinde y u R T T A K A y A K elsiaıızın görOş ve yapışlannı bekle· iken bakımsızlıktan körlenmektedir. Bu bütün şehre yaymış ... Itfaiyeye de haber 
~ek Yerinde bir iştir. Bununla beraber lağımların da tamir ve ıslah ettirilerek ver!lmş!. .. Fakat ortada gelen giden yok ••• 

l'.' •iden yapılması istenilen işlerden umumi ve hususi haliiların sıhhah umu· Uzaktan haber alarak koşan bir kaç dost, (Üsllarafı 9 uncuda) !aallyeti pek Sllzde olan Bayburt son ır kısmını şöyle sıralay•biliriz mlyeyi müte sir eımekle beraber bugUn- bUtlln gOz!er ltfalyeyl bekliyor... Ve bu yolun uzun olmasına rağmen zamanlarda İlbay Feıil Nomer'in hima-
b 

1 
- Elli enelik bir hayata malik kü beledlyeclllk zlbniyetllc de kabili Nihayet uzak'._a bir onn sesı lşltıllr tehlikesi yoktur. Her zaman giden gelen yeslle inalş•f etmiştir. Bir dağ kulObQ 

d U~unan kasabamız esasında btr pliin telif bulunmayan çirkin ve pis manzara· !lbl,;'~du~:tları dort nala Loşnn bir zan- koynkçılar - Kayak Aydın - la bir· açılmıı ve malzeme siparış edilerek 
•ıresinde kurulmu•tur Kadastero haıi· lnnn kOlliyen kaldın!ması. a re bl apısı tarfından sökün ettı. Bu birlerine tesadüf ederler ve uğurlarlar. şehrin çok yakınında olan tepelerde 

u • •sı gGz önünde İut~larnk kasabanın Umumi halôlar da yok deuıektir. ~~n~=~~ :, '':esi :·~· takip etti. B!r ta- Malüm olan yoldan ayrılıp kestir- çalışmaya başlamışlardır. Bugün elli ka· iQzeuı~nl vo pliinını bozacak, sokak Bunların da ıslah ve le.beden yerlerde r ' r n~ a a... me ynpaıım diye hele de yalnız baıına dar kayakçısı olan Bayburdun OnOmOz· 
ve caddelere tecavüz eden golfşt güzel yaptınlması pelı elzemdir. 1 ~ ~da b~r arözöz olmnmasınn rnlimen iseniz nz çok beyacaıılı vo korkulu ru- deki yıl da~a bir de sığınucak yapacak· 

ın ' 

ıa.dt 

11

i•ann o k· ebnlye kanunu· - . . ge eıı er n be •diye lt!alyesı efradı oldu - yalar görmege başlarsınız. Bir az uzak· ları haber •hnmıştır. ÖnDmDZdekt yıl ııa ve ı:1~::1!•ç~:n' ve üzelllğine 11 
- ~lrırı . v_e '?"mll Sarıkamış ğıı lnhakkuk etti. Beledlyedekı biı· el tu - tan kocaman bir ayının izi size tehlike· faaliyetin pek fazla olaceğ şltkheslzdir. uy~un olma an ~u gibi g tesisatın özleyip ğözledığı fkı klllttır yuvasına lumbası bir 2ankaya Ylikselrlıiş olan bu ler hatırlatır. Ve size sllrüden nyrllma- linstamonuda: dOzeıuı k Y 11 11 1 . 1 k geçen 1937 yılında kavuştu. Bunların !ednk~rlar gelir gelmez faaliyete de ba~- m ya davet eder Buna raıtmen Uludağ- K 

1 
k ere· hu as s ne getırf me • ve b' 1 . Halke\f diğeri orta okuldur Iadılar a · 

1 
b 

1 
·b. astamonunun ook ça ışkan, ve spor 0

•uııınak ır sı • . · ··· da şimdiye kadar kayakcı ar yO e ır severvalisf A. Doğan kış sporlarını Ustün 
2 _ y· . ,. Memleket gençlen ve çocukları bakım• Sokakta artık bir ahenk hallude e! tehlike tıe kar daşmamıştır. Onu için Orerek ; e kö !erde ba l tı s- I 8eıedı cdı sene ö~ce mer ıycte g~en ve talil günlerini neşe içinde bir arada tulumbasının ıttıradlı ses! 1şitllmeğe baş- ka'-•akcılnra naslhat dalma grup halinde gk k "tb ş 

1 
Y d iş amışxdr. 

1 

uleJ 
Ye kanunu hukmOnce Beledıye . h 1 ,J aya a ur ann a Çit ışıp v ev er n •tnırıerını . •. • i ttirll· geçınneğe çok mu taçtır ar. Bir spor lnndı. Bacadan içer! sarkıtılan hortum e- dolaşmaları ve malGm olan yollardan pek bitiren gen lere birer kayak hediye 

"'•st b 1 n tesbıl eaılerek tasd k e . sahaslle, çocuk sabasınada lozum vardır. ğer patlamasaydı, atoşl kolaylıkla Slln - ayrı)mamalıdır. Malesef geçenlerde tek ederek koyYerinde kayak OJtretment ıbmeı ~ edıı•e men!aaıı icabından .ıken Belediyemize teveccüh eden iş ve dürmek lmkAnı hnsıl Olacaktı. Ayak ilzerı başına keslimeden inmek isteyen kaya_k olmalarını ve icabında nahiye ve kaza. 
olan b 'e .. bugüno kadar teWr edılmlı vazifelerden çok bir şoy isteıniyerek tez yapılan tamirler matlup neticeyi hasıl e- evi bek1ciSf SOleyman gazeleleıde g_o· farla irtibatıarda kayaklarla iş gOrmeı .. 

3 u ışın lez elden yapılması. elden yapılması gere~li olanları. sıralaya· demed@nden duvarın !çerden yıkılarak rUidOğO üzre karlar ıçinde kalarak o!· rinl öno sürerek mDhlm bir moselenin ltıti - Belediyeye alt imar \'e inşa iş- hm demiştim. Halbuki : Oldukca uzun açılan delikten tçerlye su dökillmesi ve müştor. . . mahiyetin! meydana koymuşlardır. 
•e nı~ gelişi gnzel ynpılmıyarak beş çok şeyler istemiş bulunuyo um yanan hatılın sl>küillp çıkarılması muva- Uludnğdakl kayakçılar evi bır eskı Taşkoprn kazasında bir kurs yaptı. 
" nelık bir prorrramn göre ve sıraslle ive k 1 k 1 1 . . rk · tık buulundu mektebi hatırlatır. Kadınlar, erkekler, rarak oradaki gençlere kayak dersleri 
J!lp 

1 
b steme ·· ve yapı aca şer ıçın gere en · . 

1 
ı bl öb t"l · k d b" 1 

nınsı. "d ' v saiti bulmak e k Kancalar, kazmalarla işe başlandı ve genç kızlar, mekteplı ta ebe er, ecne • 6re ı mış ve mer ez en ır miktar ka· 
, 

3 
- Oeçen senelerde bir baylı emek ven et ~e de ~·ldı •oın b~ /8~ml~ kısa bir zaman sonra blzlm tahrir odasına ıer, ecnebi mektep talebeleri buraoın yak. gönder.erek _bo faal kaza kulDbOn• 

e Pnta sarfüe kasaba n bir khometre kadar g ç 
061

• r. v me e, u : güzel bir menfez açıldı. Bina yapılırken daimi mudavimlerlndendir. Zaman olur· hedıye etmışlerdır. ~'••lede•· • S k Y dfle 1 sn nlfel mekarın olunca husul pezır bacanın !çlne kadar uzatıımı,ı kızgın ha - ki norma! kadrosu seksen olan bu sa- llğaza yakın çam ormanlarından bi· ~'•be 
1 

oğu su. • a anı an olmadık hangi milşktl vardır. • fahva· d kt Artık 0 açılan delik- mimi bu sıcak ı uvada yüz seksen ktşl rinde OnOmüzdekl yıl bir duıt evi yap. '"tnetısuyunun hus.u i ıkdarenin de .. mdu- sınca yapılamıyacak ve aşılamıyacak ttıllabrümtüey ba.Ina :~ayıı. görmek yıldızlı gc _ barınır ve kimsede rahatsızlığından tırılması için 'fimdldei\ 14zımgelen tetblr-~ temin cdılere bu ynz ıçın e il knll 1 k ı x. k ı· en n r s ' • k ı ı t 8 d ki d -
llsaba d . m ş ere arşı nnmıyacaı.ına an ım. 1 d be k semadan llham alarak şal- nıUteşekkt değildir. çnnkn dağ' ve a- er a ınmış ır. ura a tığ u:zerlnde 

' ya lsnle~inln temin . •. ılm~sı.' Bir belde halkı bir aile halkının bii· ce :r ,:tır~:: azmak kabll olabilecektir. yak sporcuları milşkO!At, icabında ~abat· muntazam ~urslar yapbrılarak bDtDn Vf. '<lıı Sebze hah yapılmak ıçın ıstimlik yük ölçüdeki Omeğidir. Bu hakikat ve ra e Y b k m lçln bu yan- sızlığı göze aldırmıı ve hem cınslne l4ye! gençlığ_l.davet edilerek kayak Oğ
'<k ·~~ kasap dUkkAnlun ve bir büyü- samimiyet içinde görnp veçıılışoıakla Bununla berab~~ :u~~ ~lhamımızı ku- yanum eden kendisi kadar baıkaları· retmeler! . temin edile~ktir. Diğer VilA· 
}er- raka yapılmış bulunan " Pazar • bOtnn görüş ve dOşüncelerden üstün gın hA.dlseşls ade d gü~CHtUden dolayı nın da hukukuna bllrınet eden sporcu yellerden gelecek gençierc Kastanonu ı~,'•in bugOııkii ve yarınki ihtiyacı kBr· olan Cnmburiyet hDkümetlmizln Beledi· ruttıı. Çıkan pat~ 1

' anımızı boş ge _ demektir. bududunden itibaren her lürlo kolaylık· 
~lr Ytttak bir suretle tanzim olunacak yelerden esirgemediği büyük yardım belki iki saatlik 11~ ~a~lln akşamki tcc- Futbul sahnlarındakhi .

1 
kalp b kJ~'ia • lar gösterilecek ve burada mnsabakol1tr 

l>lAnn te\1ikan in~a ve ikmali çtrmeğe mecbur 0 u · . hır koşu sahalarındaki 1 e ve u ll ar eA-lenceler tertip edilecektir 6 
_ , • , · • v~ hlmayelerlle beldemizin yakın bir rUbeden soii;ıı~n ziyadeliği yüzünden n - bu' sporun içine girır.ez. burada dOıene· Halen şehre yedi kllom~tre mesare. ı..,,lr e Ka~aba yollen 19. seneden be~ atıde hakiki bir bayındırlık. ve _nur için· rözözıtn donarn~ ışllyemez bir hale gel - de gOlerler, dDşen de gOler, herkes bl!· de çam ormanları arasında bulunan kü· 'ııı le dtlmıyerek bozulmaktadır. füınla de pırıldadığını gOrmekle bır kat daba dlltinl, ve ancak bahar mevsiminde. tar- birine yardım ve e}11ık eder. Onun ıçın çUk bir köyde· köylOler tara~ndan iiıel ıı, mırı ve llk~aharda karlann erıme- mesnt olacağımıza şüphem yoktur. ıaıarda gellnclkler açtığı, otların y~erdl§ı bu sporda yalnız neşe ve eyilik vardır. bir bina ıehJ~ .gençlitene sınak of orak ı.ıı~t•• ve yolları bozan kar. sularının Son soz olarak atalarımızın beldeye gOnlerde Jşlemeii;e başlıyabileceııını de öii;- Uluduğa seneden seneye fıııJalaşıp hediye edllmııtır. 

ı-., tının Onilne geçilmek !çın mecra· re verdikleri Onemin bir delili olarak renmiş olduk. gelen kayakcıları barındırmak mtışkll Kastamonu önilmilıdeki yıllarda kış 
' 

1•nılzietUriımesl. karinden karine sliylene gelmekte olan İllzlere geçmtı olsun ı olacağından bu ~d da vll4 yet Kirazlı sporl~rında. en. önsafta . ııelecek bOlıe· ~g~ - MUstnhsil, mnstehlik \e muta- • Arslan yatağından belli olur. sözleri- yaylıı _tabir edilen blr yaylada yin.e sek- lerlmıdcn bırldır. 
IQ~ ıt için snyılamıyacak kadar çok ne ve millr varlığımıza yaraşır bir ilerleme f•J• t•nde Araplar sen yuz kadar sporcunun barınabılecett H rı " 

q daıı, ve fakat bavallmizı'° henoz ile Belediyemizin kalkınması ve belde· 1 IS 1 bir otel yapdırmıştır. B~rada daha çok lfSJZ Ve taba 1C8 '~~ıC hut bulunan • Hafta puzan • kurmak mlzin gUzelleşmesldir. Bunun husult bugu·· Il acemiler k1alubilec~klterd~lır. ~QinkUUlkdoya· KahJrede Bayan Bolt bir akşam aJc .. cı v 1 1 k b . . . . h& ilk ba~ 11mış mup e ı er ıç n u at- b 
1 

t t 
1 

d tui~·ec e a ıcılon pazara a ıştm~a . e· lçın du genç Bele~ıye reısfmıze başarı- dtıki otel y ve kayak evine gelebilmek ra asına z ya e ver yor. ece yarısından 
c~~ e yupılınnsı gereken ışlerınin lar dflerken; azız hemşerllerlmden de matem tutuyorlar b- Uk b' dert oluyor ve saatlarca ace· sonra ml.lat!ı-ler gldiYorlar. Kadın yata • 
,_:ue bulundurulması. Ancak bundan bugünkOnden daha genit ve daha derin ~y bl ;:ide kayağın Dzerlnde ırelebil· ii;ına yatmak tir.ere iken Yemek !dasında ıiiı,.~U lnzum görülmüş ve iki defa da bir ilgi ile beldemiıfn gnzelleımeslne :ek ~Oşkül oluyordu. Hulbulti Karabe· bir ıUrllltü lş!tıyor. Hemen Yerinden tır-
lt~lıı Pazar açılmış ve bu törenlerin her vakit, koşmak ve yapmak soysalı Bayramın birinçi günü lenden Uç kilometre yukar:da Kirazlı lıyarak tapı aralığından bakıyor. Haki • ı.,l'ılde o vakıt Snrıl:amışta bulunan ye s~syalı tılerde bugOnden daha ziya. yaylada yapılan otelde bir iki gon ka· katen yemek odıisında bir hırsızın gümtlj 
Ilı.,~.~ l(omutanı ?rgeneral Asım GDn· de bır Odev karşısında bulunduğumuzu matem gÜnÜ i!{in edildi !arak blraı Oğrenmek ve ondan sonra ~~=~~ını ioplamakla m~gul olduii;unu 

~<l:.ı delayı kcsmış ve hatta pt1zannın bahrlntmaktır. Kahire 9 (Radyo) _ Ingııt zordusu - k dak· otellere gelmek bittabi işi ko· 
• ,..ııtın ı h · ti F k t • H rt yu ar 1 Kadın evde yalnız olduğu içln he.men "ı..,., ı za etmmış · a a a a nun Arap 1hti1Alcllerin ekarşı başladığını la'-•laştırm1ş olacaktır. ~ ·• nı tö l d ku ul J çekmecesinden tabancasını alıyor. hırsıza Vq,.,," n ren er en sonra r up O Q G U tenkll hareketinin şiddetine rağmen, çe - Bursadx mevcut olan Bursa dat ~ ect ı U doğru giderek tabancanın namlıaını ona. lı emed . teıer S!JO.Wnrını bırakmış değU!erdir. o - kulilbU koyak evine gelenlerin raba annı dotru çeviriyor ve bağınyor: ıı. ~lkta batta pazarının idet ha· tobüslerde, trCnıerde emniyetle seyahat temin etmek ve sporculunn toıon lhti· ~~ı rıııesıne 14kayıt kaldı. Onun için Abone tarifesi etmek ımkAnı yoktur. Kudüs demir yo - yaç!arına. karşılık verebilmek için naıfm - Ya ıımd! hemen çıkar, Bfıl.ersln, 
~l 

11 
açılacak pazarın böyle olmıyarak tunda hat sökülmüş, vaktinde haber alı- vazıfcsını görmektcdır. Kayak ~vl ta- yahut beynini datıtırım. ~~l'tıeşı ve her harta kendiliğinden Seneliği 12 Lira narak tamir edilmiştir. Bu yüzden tren - mamen Bursa kayak dağ' kulubnnlln Hırsız birinci §ıklo tercih ederek, 

t ~ası için ilk törenden sonra en az Alb aylığı ? • ıer geclkmlştır. Kudüsün içinde ve cıva. - malıdır. Evin varidab ve ida!esl Dağ pencereden geldiği gibi atlayıp gidiyor 
tt te sek· h ft ı ı ndl\r· uç aylığı 4 • rında her gün yeni bir vak'a olmaktadır. kulabnnnndUr. Da g kulu b Un Q n Kadın 4a dön t1p 1ata.kuia yatıyor. 
,\' '"" ız on a a na 

1 

ye m Blr ı b 1 50 munt 0 znm ve candan çalıe.masıdır kl Kıtdın .......... ! g""' d"•tl .... m.. vak'awı ~'I "
1

Uhturlar c H Partisi nahive ve ay 
1
a

1 ı • Geçenlerde tahrip edilen Filistin - Irak u b" k k k y d "' .,.. ""'
0 

ou.J """ '" .. ,,. 

tc ' ' · · J 11 t 1 ed.ll 1 ti Bursayt1 ır ço ııyt1 cınm ve a. se- şöyle t.nlatıyor~ 
'ta il aıc lcşkiUUları Halkevl kollan bu ECNEBi MEMLEKETLER fÇIN telefonu güç hal e a~: b ~ ş r. yerlerin gelıuelne amil olmuştur. ..Eter hırsıı kaçmua.ydı, halim ha • lıı~ ••arının yerleımesinl bir "abfdo • Arap mtll! kom!tes ur an ayram> - Dayburıın ,.. .... "1111&0 IMronfawıı ı-ııııı. k"-
8 terakki va takfbetmek. Senelltf 24 Lira nın blrlncı .ununu matım sunu olarak ,, ... Y ,,. _,, 

' l{naaba ve köylerde birçok .4lb •11'1' : 14 • ubw '' U&" •-.ı•ır. Bu yıla ku<1ar spor alawnda k•)'ai 1011\\"6, 
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24 üNCü TERTIP BAŞLAl\1IŞTIR 

Dördi\nco kcştdc l 1 Şubal 1 fi38 ılcclh' 

Büyük ikramiye: 50,000 Liradır. 

Bundun bnşka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık bU •nk ikramiyelerle 
(20.000 ve t0.000) liralık iki adet mnkatnt vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya iştirak 
ediniz. 

mms::ı5tJlf ı-t.-ıtr•aw 1-.oeıı=-1,....-14'(Jt"it:e ı-wrı--w:s:•:seıJ 

Doğrudan doğruya 

[Soıı ay }Upılan. muamele] 

Erzurum Tapu En aşağı Ell yukarı Orta 

Müdürlüğünden; Çe~ıt Sayı AOırlıgı Kr. s, Kr. s. K. .9. 

E.rzurumnn Yukan Hasanlbasri maha- ôknz 8ti7 809423 7 50 1:5 00 11 05 
lesinin SöğQtlU sokaA-ında Şeviş ve Hasan inek 296 78240 6 43 11 36 S 27 
ve Ali haneleri ve tarik ile mahdut bir Koşu ökıızu 201 45522 7 ~O ıs 10 ıo 00 
ev K4nunevvel 1291 yoklama defterinin Mnnde. 2 780 6 48 7 7.> 00 00 
346 sıra numarasında Kanber oğlu Hıdı- Bota 4 1265 8 75 13 00 ı ı 53 
rın tapu sicil kaydı mucibince tcmeUü- Dana 80 11345 5 83 ıo 00 00 18 
künde iken 300 tarihinde vefatile vera- Ôkeç s 450 ı 1 68 13 75 00 00 
seti oğullan Hasan ve Cemale lerkettiği Toklu ıı 440 ıo 62 13 75 oo oo 
ve Hasan ile Cemal ise hali hayatların- Marya l 1176 590690 10 oo 16 oo 12 70 

---------------------- da mez.lı.Qr hanenin hududu dahilindnkl 
yeri 803 tarihinde ikiye ifraz ve taksim Keci 39 14515 7 50 11 87 00 00 ·~ 

v erir 
Kum barası olan hiç bir 

zaman darlık yüzü .. gormez 

'.R AT BANK Si 
K mbaralarından bir tane alınız 
·----------------------------..;.·-----------· 
Çocn~unuza hediye edeceğiniz bir kumbara ile onu hem tasarrufa 

ahştırmıŞ, ham da istikbalini şimdiden düsUnmeslne 
yardım etmiş olursunuz 

etmiş olduklarından bu kere vereseleri Yapag 15 Bardan 1500 50 00 50 · 00 00 00 ta, 
namlarına ifruzen ve taksimen tescil ta· Tere yatı 148 T. 2434 48 00 48 00 00 oo le. 
lehinde bulunmuş olmalarına binaen ısı: Erinmiş yağ 92 T. 1497 55 oo 63 oo oo oo 
numaralı kanunun sureti tatbikini mübey- salamura yağsız 188 T. 29o0 5 oo 6 oo oo 00 
yin nizamn~meni? 9 ncı maddesin~ isti- Bı\ğırsak 120 eo OO lOO oo kilosu 
nade~ sure.ti taksım mahallen .tetkı~ ve Tilki ıco ac!et e4 2f.O 00 800 00 Beheri 
tahkık edıleceğinden bu taksımc ıtlraz 

ectcnıer varsa tarihi iıAndan itibaren ıo ~ nlllllUlllllllllUIUllUUlilllll llilllillllllllllllllillllllllilllllUlllllllllllllllllll!lllllllllllUUllllUHUllUIUIOUllllmnııııııııımııııııı11111mın1111111 
itln zarrında evrakı mUsbitelerile birlik- ~ .., 

te Erzurum Tapu MüdürlUğUne ve yatıut ~ o G u 
tahkikat günUnde mahallinde bulunacak ı= 
tahkik memuruna müracaatları Han olu-
nur. ( 115) 

_ "}!~ .. ~~S~~k~:.~R N•hiyesı j~t~amı7y~~ ~. ~n~*~f~:t!is~l~k 1 ,, 
nufus memurluğuna alt resmt muhUr E3i •• o .. .. • 
21 - 9- 937 tarihinde kazaen kaybedil- 15 uzere bulun uor. Bundan sonra her turlu kılışe-
diğtnden yenisi kıızdınlacaktır. Eskil~ lerinizi lllektup Ve fatura başJık)arJOIZJ Çinko 
mühUrUn hükmü olmadığı ilan olunur. ~ k' k ·· • ·· h ·· 1 · · b' c No. 117) !§ veya auçu uzerıne nnı ur erını ıze sipariş 
~l'ılZICm:m._.__lllll!_mllııll!!! ~ ed ebilirsi !1 iz. 
Ten1inatlı Daktilo, Dikiş ~ 

ve her nevi makineler ı Art k 1 stanbula sipariş 
tamiratı yrpılır fi 1 

RizaVatandaşlar eı Verfneğe ihtiyaç yoktur 
SU6b Fabrlkru ı karşısındu 

Bay KAYA hanesinde 
Sa.htp Ye Başmulıarrirt: 

ClHAD BABAN 
Umum neşriyatı idare eden Yazı .t,ıeıı 

Müdürü: BABADUl DULGER 
BaııJ,4ıtı nrı ooav uım vı 

Mecmua, Kitap, Broşür, Memento ve saire için 
yaptırmak ihtiyacınd~ bulunduğunuz kılişeleri si
zi her suretle memnun edecek bir şekilde imal 
edebiliriz. 

ıııııııınuıııınıuınııııııuııuııııııııımmııııuıııııııııııııuııııııııııumııııuıııııımıııııımııııııuııumnınımmınnıııııuı~ nnmıııu uıı ıııım 
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