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Birinci Kanun 1937 

r iDARE YERi ·: 
Erzurum Gölbaşı Uo{iu İdarehanesi 

Basılmayan yazılar gerl verilmez 

Sayısı h<'r )·er<l<' 5 km·uştnr 

Gazeteye alt btıtlln mektuplar 
SA '\'I : fi GAZETE 

ea,muharrlrllğe ııönderllmelldlr 

........................................................................................................................................... , 
Kömür için bu yıl altı 
milyon harcıyacağız 

• 
lstihsaliıt iki misline cıkarılacak, mem-, 

leke~e 16 milyon lira döviz girecek 
Ankaru, H [Hususi ırnıha- ' 

hlrlmlzdenj - Ct·lfll Bn~nı· hii
kfıııwU hu yıl ha~armaün nz
nwttlfi l hii yük itölt•r a rasıncla 
11uulPn lhrucutına <la ~l""IB hh· 
yer Yerııılt-tir. J lfılitlııwt im 
muksnlln hlr mml<'n lH'O!Jraıııı 

hazu-l:ınılslır. Bıı prournmııı 
tal hl katı wıwlkt• 1 olarak. im 
vıl ınadt•n lifünfn•fl lstllısah\ll
İuız iki misline c_:ıknrılal·nklır. 

yfık lılr hız yermlştlı-. Pc•trol 
için ~·u1lılaıı oııclajJarrn yı•ı·· 

l<'rl c.:ofin it ı hu-uk Ur. 

Yt•nl yapıl:w.ak lt•sisal lt;;ln 
allı mil~on llrn haı•t.•amwaklır. 

Bu ıniinasr-hNlt> mad,•ıı 
Nıstltiisii <iP ~alıt>ınalnrıııa hü-

liöıııitr ihr:u·numızııı art
ması nwmlPkelt' l H mil yon 
llrayu ynlnn döviz ntrııwslnl 
tı•ıııiıı P<l<•el'Jilir. .......... ___ .................................................................................................................. ...... 

Doğunun maküs 
kültür talii 

P oloiıya d~ devletlerden 
müstemleke istiyor A nkaradaki hususi muhabUrmiz, ce

lA.l Bayar kabinesi tarafından ma-
arıte yenı bir veçhe verilmek için tedbir- Fransız Hariciye Nazırını teşyi 
ler alındığını ve bunun için de yeni bir 

A~~.11n lA.yihası hazırlandığını bildirmek- ederken bu isteg~ İ açıkça anlattı 
!ar gelMrşlL, "'sa telgraf haberine, Celtı.l Ba-

ru!k oradan n mesai arkada.şiarının, işleri 

" . lK, memıe'; 'lcl ciddiyet ve gayretlerini Del bos Şu bat sonlarında kıyot 'lh~ca • ırın, fevkal~de sevindik. 
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~ An karaya gelecek 
t!azaran :lt ilen ~.'it.lir davu-

Jt. ~ 1 vap ve ı..-..:(Jlhas- Ankuru 8 (Husust muhabirimizden)· 
... 1 ,iıı.D~trm e ıt ı> l ~ '1 U -
.: •• y! L n ~ıh & cır ı• Halen Bllkreşte bulunan Fransız harici· 

fl\\1 ""· rcı"' nasıl ye nazın Delb:> BOkreşten sonra Bel· 
• 1 "' ~ Vt'- ııe V l • 
-nda Uny da evvelA emnl• ı:lir s~- grada giderek oradan mem eaetıne dO. 
deler bl~ ene 

1 
k ' -~rlm:ı.g:; neceği anlaşılmıştır. Nazınn Ankarayı-

m e et boıgest yine doğudur . . 
Bir taraftan ıstıbdadın ve bir taraf~ da zıyaret edeceğı evvelce yazılmıştı. 

t:ın da dUşman ıstıUı.sının acılarına göğüs Meusıık olnrak öğrerıdiğlmize g/Jre 
geren şaTk, memleketin ~r tarafından Frn11s1z Hariciye nazırı bıiyllkl<:rlmlzle 
maalesef daha geridir ve her yerden fazla göriişmek üzre şubatın son/arma do(lrıı 
ilme ve maarife muhtaçtır. Devlet henüz, A11k11raya gelecektir. 
konfor, mesafe, merkezlerle irtibat mani- 1> 11 1>" k t • (' JOS >U • l't'Ş t• 
lerin1 yenerek doguya Uwm gelen mm 
adamlarını yolhyamamıştır. Daha düne BOkreş 8 (A.A.) - Fransız harici-
kadar Erzurum lisesinin haftada 110 saat ye nrızırı Oelbo lıuraya gelmiş, lstas-
bot dersl vardı. Son sınıf talebele~ı, hftlfl yoncla Homen ht\riciye nazın, Fransa_ 
edebiyat hocası bulamamışlardır. Ik! aya . 
yakın bir zaman felsefe dersi göremedi- nın Bllkreş elçısi ile sefarethane erkanı 
ler, .geçen sene olgunluk lmtihanlannı ka- ve diğer bir çok zevat tarafından kar
zanamıyarak yüksek tahslllerlnden geri şılımını;;br. • 'nzır bu gnn Kral Kurol 
kalanların bir çoğu, hocasızlık yüzünden tarafından kabul edilerek Ogle yemeği

FRANSADAN ·ıüSPET 
CEVAP BEKLENİYOR 

Fransız erkanı harbiye heyeti ayın 
14 ünde Ankarada bulunacak 
Hataydaki mahut Fransız delegesinin Cenevre 
mukarreratını baltalamak için çevirdiği dala

vereler gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor 

Ul'leoenin nınl"lf~tleı·J oUUk~t· 

dalın iyi nnlaşılıyoJ" 
Ankara, 8 [ Hususi muhabirimiz

den]- Hnkametimizin Frnnsaya verdiği 
notaya bugünlerde cevap verllmesf bek
lenmektedir. 

Notamızın Fransa h0kı1ıneti nez
dinde yaphğı tesirleı· ve bunun akisleri 
hakkında gı: len haberler, Paris hUkO
meti de notamızdaki taleplerin ve nok
tai nazarımızın müzahirl bulunduğunu 

göstermektedir. Hatayda Cenevre karar· 
lan esaslarının behemehal tatbikine 
Fransız hUktlmeti de zamin bulunduğu 

cihetle, Paristen gelecek bevabın bu 
yoldaki anlaşmayı daha kolaylaştıra

:>nğı tahmin edilmektedir. 

İstanbul 8 (Hususi Muhablrlmizden)
Hataydakl Fransız delegesi Goro'nun ce
nevr.e mukarreratını baltalamak için şim
diye kadar yaptığı tahrikA.t ve Türk düş
manlığının tçyüzU gün geçtikçe daha iyi 
anlaşlımaktadır. Bu zatın şimdiye kadar 
aleyhimiZde çevlrmediğ ldolap kalmamış
tır. HatU\ geçenlerde Hataya geşmn olan 
Milletler Cemiyeti Kontrol heyetini yanlış 
yola ve kanaatlere sevketmek için, daha 
evvelden bir çok tertibat almıştır. 

Cenevre heyetinin geleceği sıralarda 
Fransız crlu\m hnr)llm·ı delege Ooro köyleri dola.şmağa çıkarak, 

Ankaryn fJPliyor bir Arap ekseriyeti"!,, yaratmak i~ln akla 

Ankara, 8 [ Husust muhabirimiz- gelmedik tazyiklere müracaat etmiştir. 

den] - Cenevre anlaşmaları esaslarına Mesel~ heyetin Reyhanlyeye bir çok A
gOre, buraya gelecek olan Fransız er- raplar gctırtm~ ve bunlan nüfuş kUUlk
kllnı harbiye heyetinin hareket efmek ıerlne kaydettlrmeğe çabalamıştır. Hatta. 
Ozere olduğu haber uerilmektedir. bu hususta icap eden evrakı imzalıımak-

Heyet bu ayın on dördünde Anka- t<.ı.n lstlnkA.f eden bUtün köy muht1ı.tları-
rada bulunacaktır. mn <·lleıinden mühürlerini almıştır. 

• 
Hataylı• 29 Teşrinisani 1937 den itib~-

• ren Hatayda anayasa merı· 
yete girmiştir. Türkiyede bulunan 20 yaşını 
geçgin Hataylıların yurtlanria dönerek intiha
bata iştirak eylemeleri bir vatandaşlık borcudur. 

Hataylı, Hataya git, ve intihabata iştirak et! 
Hakkını, vereceğin reylerin çokluğu ile kopara
caksın .. 

• 

Başvekil bugün Yugoslav Başve-
Ankarada kili dönüyor 

mUfredat programını bltlremlyen genç- ne alakomılmuştur. 

1erd1r ki: Kendi~erine ders okutulmadığı Yarın Başvekil Tataresko tarafından Buı7iin Fra11s1z Hnriciye Naz.mm Du" n tstanbulda Ünı"ver- Roma 8 (A.A.) - Yugoslav Başve-
halde, onlardan üniversiteye girecek iktl- . • tJ kili Stoyadinoviç dün Mussolini ile biri 
dar aranml4tı. btr akşam _ziyafefi verilecektır. En son sofras111n çağzrnetık olan llomanyıı • ôkleden evvel, biri ôkleden sonra olmak 

Artık görüyoruz ki, yamama tedrisat Romen. hn~ıciye nazın Antonesko bU- Bnşuekili Tataresko Siteyi tetkik etti 
ve yamama hocalarla ne gençler Ünlver- yok bır zıyafet verecek ve nutuklar . . İstanbul 8 (A.A.) [Husust m l bi üzere iki defa görüşmüş, bu ~konuşmalar· 
siteye istediğimiz gibi hazırlanıyorlar, ne söylenecektir. duğuııu ve Polonynnın şımdıye kadar ıimizden - 'Başvekil Cela.I Ba ~~a b~ da hariciye nazın Kont Ciyanoda hazır 

d ı d hil dil · · · · ' ·· . y bulunmuştur. de lise tahslllnden aranan gayeye ula.şa- Lopta gazetesi Delbosun bu seyaha· iste ikler ne a e medığmı söylemış gün öğleden sonra Unıversiteye gidrek 
blMyorl~r. Hiç şüphe yok ki, bu vaziyet tının, Fransa ile Avrupanın bir kısmın- ve Delbos bu talepleri bir prensip ola· tetkikatta bulunmuştur. Kont Ciyano dün akşam Y .ıgoslav 
dUn ~k daha fena idi, fako.t bugün de da bulunan mOttefikleri arasında mev- rak tasnif etmiştir. Başvekil bu akşamki trenle Anka- Başvekili ve refikası şerefine bir akşam 
muallimleri eksik olan mektepler var. h k t t ı ti · f · · b · af bü - h-k A 

Dün mektep te yok idi, dün okumayı ha- cut ~arsılınaz sedakabn hlr tezahurunu ray are e em ş r. zıya eti vemuş, u zıy ette tun u u-
ram telA.kkl eden köyliı bugün ta.ş çeke- teşkıl edeceğini ya~makta?~r. Bu seya. General Lüdendorf Dahiliye vekili ve Parti genel sek- met ve sefaret erkanı hzır bulunmuştur. 
rek mektep binasını kendisi yapıyor ve hat gOnOn beynelmılel polıtıku meselele· releri ŞllkrO Kaya da Toros ekspresile Yugoslav sefarethanesinde de y:ınn ak~ 
ilk mektebini köyünde okuyan öyle çocuk- rini yakından tetkik etıneğe de tırsa- ağır hasta Ankaraya gitmiştir. şam büyük bir ziyafet verilecektir. 

lar var ki, llse tahslllerinl yapıp, bir gün vermiş olacakhr · FIKRA .. Stoyadinovidn Romadaki hüsnü ka· 
ı k fit 1 b'l k ı ı k d Umumi Harpte Alman erkl\nı hur- ı: meme ete mu o a 1 me ç n, ar ıı Polon,nvmla ımist4•111lPk(' Jı\11ın bulü. 25 Mart 937 tarihli Yugoslav - ital-

kışta günde gidip gelme iki saat yol yU- · · biye reisliğini yapmış olan ve Alman- Ü l 
rUyerek köylerinden liselerine gidiyorlar. Paris 8 (A. A.) - Hnvas ajansının d 1 ı·t·k n arın dilile ... yan anlaşması . her sahada kuvvetlendi-

b
. . k . . ya a ııarp sonrası ı>o ı ı u ı~ıın on göze 

Da.ima daha iyiye ulaşabilmek için, muha ırı Kra ovi'<len bıldirıyor: Polon- 29 lkinciteşrinde Hatayın yeni reji- recek bir mahiyet almıştır. Yugoslav 
l · 1 h ıı k Bl k ·ı k çarpım simalarından biri bulunan Ge- d ı mukayeselerim1zl dün ile yanı fena ne1 ya ıarıc ye azm )e l rese gı me - mine kavuşması lbımdı ... Fransa sözün- Başvekili Pkpa tarafından da kabul e i · 

<1eğil, yarın ile yapmağa mecburuz. Ve te olan Fransız Hariciye nazırı Delbos'u neral LOdendorf gayet ağır surette has- de durmadı .. ve Hatayın bayram günlerlııi miştir. 
onun için diyoruz ki doğudaki kültür du- buraya kadar trende teşyi etmiştir. talanmıştır. Doktorlar kendisine kan acı ile, yasla doldurdu ... 
rumu, memleketin yükselme savaşına Her iki nıızır arasında yolda geçen nakledilmesine llizuın göstermişler ve Arada mevcut bir muahedeye raimen 
ayak uyduracak insanlar yetiştirmekten ınOkf\lemeler esnasında Delbos Polonya ortaya çıkan ve hiç bir hukuku düvel kal-

kt bu ameliyattan sonru General biraz 
uza ı. . t b 

1 
hariciye nazırımn müstemleke taleplerl desile telifi kabil olmıyllll bu hadiseyi dü- l b. . . , • 

Doğu bölgesinin Ankar_aya, Is an u a hakkındaki izahatım dinl mi ti B k silkOnet bulmuştur. Manmafi hayatından şünürken aklıma çooukluğumda okudu- stanbul 8 (A.A.) - 7 ınncı ıcanun 
uzak bulunuşu, gerek keyfıyet ve gerek . ~ . ş r. . e son derece endişe edilmektedir. Gene· ium bir Fransı:ı şllrlnln mısralan geldi. 937 salı günü saat 11 i 1 dakika ve 20 

k
emiyet bakımından mualllmlerln burala- Polonynnın ~~tısadt sahadakı ınkişafı ıçin h' d'l 1 . 

ı ı e m
ani oluyor Vekfllet te mu- her halde bu ınllstemlekeye ihtiyacı ol- ral yetmiş llç ynşıııdu bulunmaktadır. Alıas lorenin Alman istilasına uğra- saniye geçe hafit bir zelze ısse ı m ştır. 

ra ge mes n · clığı zamanla"rda bir Fransız şairinin ka-
alllmlerlnl htç değilse, seyyanen memleke- - ıeminden çıkan bu ,ıtr: Tek biletle kara ve deniz 
tın her tarafına serpiştireceğine. evvela 90 Japon tayyares•ı · Ümidi bıı milletin gömülmez beyhude h t 
büyük merkezleri ve garp vlH\yetıerinl bu gayretin mezarcı I seya a 1 
nazarı dikkate alarak oraların kadrolarını mısralle bltlyordu. Alıas loren burün 

ikmal ettiriyor. Nankı· n şehrı· n ,. yaktı Fransızdır. Hatayın Türk olduiu rtbl ... o Hükumet memleket dahilinde yolcu-
D<>ğulular: zaman Alıas lorenln kurtulqu Fransanın luğu ucuzlatmak içid kara ve deniz vası-

l ı arp vlUı.yetıerlndeki talebe- ümicU idi, Hatay istiklalinin buıün Tür- talannda kullanılmak üzere tek biletle 
lerd~ ~: ~:icımız var? Vanda, Kıırsda, Japon OfdUSU Çinlilerin terkettiğİ hükUITiet kiyenin ümidi olduğu gibi ... Alsas loren seyahat usulüunün tatbiki düşünmekte-
Artvlnde doğmuş ve buradan ayrılamamış merkezı"nı"n ka'pılarına dayandılar kurtuldu ... Hatay da kurtulacaktır. d ' y l l l k t' b' . d .. telzem bir hareket 1 Fra iri n--ı "ylemi•· ır. o cu ar meme e ın ır yerın en 
bulunmak, cezayı mus . , nsız şa ne ,_... 80 • d' bi · il - · d 
!ni<Hr ki, devletin ayni ilim mUe~sese~e-ı /Tafsilatı 3 ancll sayıfamrula j Ümidi bız mil/lelin gömalmez beyhude ığer r yerme yo arı uzerın e b~luna~ 

- BAN bu gayretin mezarcı! muhtelif nakil vasıtalarından ellenndekı 
·- ı Cihad BA • - llabadır DCL6 ER tek biletle istifade edeblleceklerdir. 

( Alttnrnfı 4ıinciide) 

1stanbulda zelzele 

• 

1 -

ı 
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Doğudan _Haberler İFTİRA ETMİYELİMI 
Bazan içine düştüğümüz dalaletiJı okadar farkına 
varmayız ki medeni hayata intibaka en çok müsait 
olan yayla köylüleriınizi eşkiya tabiatlı, on kuruş için 
adam öldüren haydutlar gibi göstermekten çekinmeyiz! 

E n z t' n ı · :\1 

Palandökendeki 
harap köprül~r 
inşaat mevsimine şimdi
den hazırlanan projeler 
ônnmtızdeki in~attt mevsiminde fa

aliyete geçilmek üzere şimdiden btİzı 
projeler hazırlanmaktadır. BUyük ve 
muayyen inşaat haricinde Palandöken 
yolundaki utak köprülerle Tortum yo
lundaki iki köprünün yaptırılması pro
jesi ikmal edilmiştir. 

Şehirdeki gurup inşaatının en bll
yük binalarından biri olan İnhisarlar 
binasının da temeli atılmış bulunmak
tadır. 

Erciş HıWkevi çalışıyor 
Ercişte bundan on ay önce ııçılmış 

olan Halkevi daha verimli bir proğram
la çalışmağa koyulmuş bulunmaktadıt. 
Akşamlan gece derslerine devam edil
mektedir. Halkevinde haftanın her beş 
gecesinde Türkçe. Türk tarihi1 Coğraf
ya, Hesap ve Fransızca dersleri veril
mekte, Cumartesi ve Pazar akşamları da 
umuma mahsus olmak nzere hasbihal
ler yapılmaktadır. 

Kitap sarayındaki 355 kitap tasnif 
edilmiş ve geçen Ramazan ayı zarfındıı 
bOyOk bir okuyucu kafilesi bu kitap
lardan istifade etmiştir. 

Yeni Halkevi hemen h·emen ikmal 
edilmiştir. Bu güzel ev kasabanın biri
cik sosyete modern yaşayış yeri ol
muştur. 

PAZAH. -·---

Dikkate değer 
bir istatistik 
On seneye yakın zamandanberi 

Erzurumda Doğum işlerile uğraşı-· 
yorum. Bu müddet zarfında tuttu
ğum istatistikler ve notlar Erzurum
daki doğum vakalan hakkında ol· 
dukca göze çarpacak neticeler ver
eli. Ben bu neticeleri neşrediyorum. 
Bu neticeler arasında sıbht durum 
itibarile çok mühim taraflar var. 
Bunlar hakkında mUtaleahınmı ya
zamıyacağım .. Onların sebeblerlnin 
araştırılması daha ziyade kıymetli 
doktorlarımızı alAkadar eder, 

Tecrnbelerimln neticeleri şun

lardır. 

1 - Sağlam :Ana ve Babadan 
dogan çocuklar gllrbllz ve sağlam 

oluyor bu gibi çocuklarda ölüm va
kalarrna pek az tesadüf ediliyor. 

2 - ikiz çocuklar sata/eyi ta
kip ediyor. 

3 - Erzurumda umumiyetle 
erkek çocuklar, kızlardan daha çok 
oluyor. 

4 - Şubat ııyrnda doğan ço
cuklarm ekserisi kız oluyor. 

5 - Mart aytnda doğan cocuk
larm ekserisi erkek oluyor. 

6 - En çok doğum birinci kli
nun, ikinci kanun, Şubat, Mart, Ni
san ve Mayıs aylarında oluyor. 

7 - En az doğum Haziran, 
Temmuz aylarmda oluyor. 

8 - Kanunlarda doğan çocuk
larda öWm daha az oluyor. Bu ço
cuklar besili olarak yaza çıkıyorlar. 

9 - Meyve mevsiminde ve bil
hassa Haziran ve Temmuz ayların

da doğan çocuklarda ölilm daha çok 
oluyor. Bunlar kış yavruları kadar ı 
sağlam olmıyorlar. 

Tütün ekicisinin bu İşte on senelik tecrübelerimden 
seneki kazancı şimdilik bunları yazıyorum. Görnli

yorki bazı aylarda doğan yavrular 
Pazarda tntnn ziraati her yıl daha daha ğnrbüz, sağlam oldukları hal-

ziyade ilerlemektedir. Ancak 935 de de bazılarında doğanlar zayif olu-
ttıtnn zlrdatına doğru hakiki bir adım yor \'e ölüyorlıtr Bunun sebebi ne· 
atılabilmiş olmakla beraber, 935 de ilk dir? 
mahsulden 50 bin, 936 da bir misli faz- Nevsim mi, Ana, babanın vazi-
lası, 937 de ise 250 bin kilo tütün çı· yeıleri mi bu hali tevelid ediyor? 
kanlmışbr. Bu fena aylarda doğan yavruları 

Gelecek sene bu miktarın 500 bin korumak içinne tedbirler alınmalıdır? 
kiloya çıkarılacağı umulmaktadır. 940 Buraların incelenmesi ve derinleşti-
senesinde ise bir milyon kiloya ulaşı- rilmesini kıymetli doktorlarımıza 
lacağı muhakkaktır. Bu sene toton bırakırım. 

Helt•diyc kabllesi 
Ayşe Melek Arslan 

mahsulünden ekicilerimizin cebine ynz 

1 
bin Uraya yakın bir para girecektir. 

..!=::::=====~============-

Yaşar adll bir 
canavar 

Yazan: Br. Uükıwddln .Fethi Beş yaşında bir çocuğa 
taarruzda bulundu Biz sözüm ona mü- - MüteassıptırJar. Doktora ölseler· 

nevverler itiraf etmeli- de kendilerini göstermeiler, üfürükcü a· 
· k k rarlar ... Demişlerdi. . 

Dere mahallesinde yaşar adlı bir yız inan ör ve hazan- Ne yapsınlar zevallılar? Doktorun is-
adam vardır. Bu adam ötedenberi hali de müfteriyiz. Bana içe- mini bile bilmiyorlar kil 
ve etvan ile mahallelinin hiç hoşuna ri yayla köylüleri için: Köy ve köylü; Doğu ve dotulu bir 
gitmemektedir. Geçenlerde bir gOn bu - Eşkiya tabiatlı- takım hurafelere bel bağladise, sebeple-
adamın habaset bulutu adatnakıllı göz- dırlar, on ,kuruş için rini bağlanacak başka yer bulamamış ol-

malarında aramalıdır. 
lerini bürümüş olacak ki, yoluna tesa- adam öldürürler... İnsanlar ümitsiz yaşayamaz. 
dllf eden Nejad adında beş yaşındaki - Kendilerini; öle- Binaenaleyh o, hoca da, üfürükcü de 
bir çocuğa göz koymuş ve derhal şey- cek bile olsalar Dok- kendisi için manevi bir teselli aramıştır, 
tanı bir plAn hazırlıyarak yavruyu tora göstermezler. hele o kadar. 

kadınlarını maazallah! Köy gezilerimde açtığım meccani Uiç-şekerle ve diğer aldatıcı vaidlerle kan- lı polikilniklere kadın erkek tehacuMm de-üfürükcü ararlar ... dırarak evine götllrmnştür. Yavrucağız H" 1 • h 1 recesinde olan alaka bunun en aüzel bir - ıs erı ve eyecan arı dumura uğ- 6 
başına geleceğinden bihaber şeker ve ramıştır, minnet şafkat ve merhamet ta- misalidir. 
Saire ile avutulurken, haydut herif ço- 1 Muayene ederken yabancı oldutum nımaz ar... b d k 
cuğu mukavemet edemiyecek bir hale Demişler ve bir çokda tavsiye ve ıç!.n _ en en utanıp çe inen kanlanna 
ğetirdikten sonra ırzına tasallut etmiş- naslhetlarda bulunmuşlardı. Lüzumsuz ve koylulerS 

1 1 
b k 

1 
h' beki 

eğrenti bir inkare yiltenmezsek; itiraf ve - oyun açı a a ım, ıç m 
, kabul etmeliyiz ki içimizde pek çoğumuz denk açılı! !nı? dıye çıkışıyorlardı. tir. 

Mesele derhal anlaşılmış, vak adan bu çirkin iftiraları elan bir hakikat zan- Dert ıçınde de:ınansız yaşamak ko-
haberdar olan Polis Yaşarı yakalamış- etmekteyiz. lal mıdır?. ~~ çar~sız zam~nlanmıufa en 
tır. Herifin adiliğine ve cllr'etine bakı- Halbuki ne büyük ne fahiş bir de- !Dunevverımtzı~ .bıle manevı kuvvetle.relen 

k . · · kar bil lü go-r lalet ımdat bekledığı olmamış mıdır? Kisaca nız ı suçunu ın a e zum - ·· d' ğ" d ğ k- 1- ·· - -t . , . . . Yüzlerce sene DoX-uda huzur ve sü- ıyece ım o u oy usunu mu eassıp ve memıştır. Suçlu şımdı tevkifhanedir. kA t i d'l . ~V 1.1 . 
1 

hurafe perest de sayamayız 
. k 1 1 un em n e ı ememış. a ı er tayın o un- O 

1 
. • • • 

Zavallı NeJad da hastaneye a dırı mış duğu şehirlere bölük bölük Jandarma ~ ~e .~ı _ zaru~etlerın . el!nde esırdir. 
bulunmaktadır. kuvvetile gitmişler. Dar goruşlu~ur,. mutevekkıl~ır. 

Yüzlerce sene Doğu köylüsü; ne tar- Fa~at hıç bır z~man ~o~, satır, ma· 
lasında ne yuvasında ne de yolunda ra- nasız bır muhafazakar dekıldır. 
hat kalmamış. ' H~.ml~y~ ve medent hayata intibaka 

Devlet nizam ve intizamı teminden çok m~saıttır. . 

ıünın. 

lğdırda Belediye faaliyeti aciz. İftıra etmeyelıın. 
Iğdır Belediyesinin malt vaziyeti idarecileri başka gayeler ve dalave- ı-~B'"""E"""'N~fM---GÖ~. :-R--::Ü:-Ş-fu~-.--, 

reler peşinde ... Kendi işini, kendi namu- UlVl 
çok düzğUndllr. 19570 liralık 936 mu- sunu, kendi hayatını, köylü olsun, şehirli -
hammen bUtçesine rağmen, 21313 lira olsun kend' korumak mecburiyetinde kal- Gene titiz ve kalender 
tahakkuk ve 17793 lira tahsilat yapıl mış. h · 1 d • 
mıştır. Bu yıl içinde fennt bir mezba- . ':f e gayet besit . bir rea~~iyonla icap Şe lf ere aır 
ha yapılmıştır. Nümune bahçesine ye- ettıA"ı zaman ba~a, ıcap ettı~ı zaman da Bundan evvel neşretti1ulV" 

· d 8000 fidan di!tilmlştir. Belediyeye dağ'~ çıkmış. İş! var kasabaya inecek, dan sonra ayni mevzu et• 
nı en emnıyet ve asayış yok .. ~Tepeden tırnağa 
ait binalar temir edilmiştir. Sulama ka- kadar silahlanmış, öyle inmiş. daşla münakaşaya JiC( 

- Bana mis~so nalları temizlenmiştir. Şehir sınır bari- Tarlaya, ekine gidecek, çalışacak, Ben: ,
4
,,

575 tası tanzim edilmiş 2 300 lira sarfı ile bütün akrabasile silahlanmış, öyle gitmiş. 
600 metre murabbaı' p~ke kaldırım ya- Kendi .kabahetlerimizi .örtmek için d' - l\f" •

1
l! • ~.=~ 

. «eşkiya tabıatlı halk» demişız ve çıkını- ım. t 
pılmış, beledıye parkının etrafına duvar şız işin içinden. ...._, ~ :!::~ 
çevrildiği gibi; ortasına da hskıyell bir Tarih elimizde ve gözümüzün önünde. mek ,_, ll3,WG ,, 
havuz yaptınlmışb.r. Kim kimi soymuş; zabtıya, aşar, mültezim; Bir taıe ~t'--

Belediye şimdi elektrik işini hallet- harp; erzak. aA:a; da>:_i; rü~.v~t ki~in sır- - 1', a a. ~ veJa ~ 
. tında? ve netıce gozUmuzun onUnde. ., ' 

mek azmındedir. Yüz yılların soyguncu ve eşkiya köyü yeri için aeg .. ~ . .a& yerde aynJ kan-

Polis \'aknları 

Sarhoşluk yüzünden 
Evvelki gQn mahalle başında Faik 

adında birisi sarhoşluk yüzOnden taban
ca ile Nuıeddlnl yaralamış ve kendist
de elinden yaralanmıştır. Suçlu yaka
lanarak Adliyeye verilmiştir. 

çir çiplak bom boş ve perişan.. ve her yerde ayni merasim ve aynl aad· 
80215 kilometre murabbaı sahade deler ... Titiz ve gülşen şehirde de, kalea· 

yanı bölgemizde bu yaz tek bir soyğun: uer ''e durgun kasabada da aynl . .., culuk vakası olmadı. Bu emniyet ve asa- Diye karşılık verdim. 
yiş neyle temin edildi? Düşündü, düşündü ve sonra susta. ' 

Binlerce kişiyi kurşuna dizmek, or
talıia havf ve haşyet vermek V'e emniyet 
tertibatını beş on misli arttırmakla mı? 

•••••••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hayır asla( 
Yalnız ve yalnız nizam ve intizamı 

muavini Hilmi Balcının reisliğinde top- Benzin hırsızı 

1 ~CçtK HABERLER J lanmıştır. Palas oteli garajından ~nzin. ça-

temin ve tanzim; bütün doğuluları sakin 
ve sakıt huzur ve rahat içinde meşru iş
leri başına; tarlalarına sevketti. Gece gün
düz yanımıza bir tek çakr almadan meş
hur eşkiya gediklerinde ve yataklarında 
dolaşdık. Köylerinde misafir kaldık. 

Durgunluğumuzun, becerikslzllitmklD 
kaba.batini hemen ve kolayca kanuna 1llk· 
letiveririz. Kanun hiç bir zaman, bir Çin 
ayakkabısı gibi, bizi sımsıkı saran ve net· 
vünemamıza müsaade etmlyen bir demir 
kalıp değildir. 

- • Vilayet istinaf komisyonu bugün larken yakalanan şoför Bekır Adliyeye 
• Erzurum Cumhuriyet Müddeiu- toplanacaktır. ,teslim edilmiştir. 

muml&I Necattnin maaşı elli beş liraya * Tercan Kaymakamı Cemil Ayti- Bir yaralama 
çıkanlmıştır. mur bir ay mezuniyet almıştır. Kendi- Veysi erendi mahallesinde yapıcı 

sine Vilayet mektupcusumın vekalet 
• ~asta ve lstanbulda te~avide bu- edeceği,, haber alınmıştır. Arslan karısı Vasfiyeyi aralarında çı-

Hiç bir otoriter devlet şahsiyetimiz 
olmadığı halde, ~izim için kul, köle, per
vane oldular. Bır gece daha kalmamız 
için yollarımızı kestiler, ayaklarımızın 

önüne yattılar. 

Usta şoför yürütme kanununun ma4· 
delertni yerinde tatbik ederek, arabasını 
mükemmel kullanır, acemi çırak maddeleri 
birbirine karıştırır, hiç yürütemez veya fll: 
raya buraya çarpar. • 

Bence; bahsetmek istedltlınlz titlsllll 
ve kalenderlik; manevi hti.viyeUerlmllıl 

hamleci metodlara batlıyabllmek vera 
bağlıyamamak demektir. 

lunan Vılayet Defterdarı Nacıye yeni- * Tercan yol ozerinbeki 6 köprü kan bir ınllnakaşa üzerine fena halde 
den iki ay mezuniyet verilmiştir. ve menfezin inşaatı mnteahhit Fehmiye döğmüş ve yaralamıştır. Suçlu yaka-

* Don vilayet idare heyeti Vali ihale edilmiştir. lanmıştır. 

Gökten vehyi ilahi mi geldi, ne dola
rın on kuruş için adam öldüren eşkiya ta
biatları uçtu gitti? 

İhtiyar onun söznno kesti : 
- Ailesini tanıyor musunuz? 
Genç kadın başını salladı : 
- Çok iyi bir ailedir. Annesi babası yok. Halasının ya· 

nında yaşıyordu. Halası kızı kadar severmiş onu. Çok iyi 
yetiştirmiş, mektepte herkes onu takdir ediyormuş. Hocaları. 
Baksanıza bOtnn Akademi burada, yalnız onlar mı? dinleyi
ciler arasında hep tanınmış insanlar var, gazeteler kaç gün
dür yaza yaza bitiremiyorlar, ama hakları da yok değil, 
mucrlm iyi bir aileden çok gllzel kibar bir genç kız, vurdu
duau adamsa hntnn fstanbulun tanıdığı meşhur kıymetli bir 
Ressam! 

Kadını dikkatle dinliyen genç erkek parmağı ile yan ta
rafta, ön sıralardan birinde. oturan iki kadını gösterdi : 

- işte halası ile halasının kızı, zaten Avukatı da halası
nın kızının kocası. Pek yakınlurda evlenmişlerdi. İbrahim 
LUtriyi biraz tanının. Fena avukat değildir. 

Reis azalarla konuşmasını bitirmişti. GürOltO ettiklerini 
anlatmak ister gibi dinleyicilere sert bir bakış fırlattı, ve ses
ler kesilince korucuya döndü: 

- Ortııcla aydınlatılacak bir şey daha var. Polisler vak'a 
mahalline geldikleri zaman onları sen karşılamışsın. Anlattık
larına göre • Ferda hanını Ressamı vurdu. aman kurtarın ,. 
diye bağınyormuşsun. Halbuki sonradan alınan iraden de 
aynen şöyle dlyorsun: •Ben vak'a yerine geldiğim zaman 
Ressam ağır yaralı yerde yatıyordu. Ferda- hanım da onun 
yanına baygın uzanmış, kalmıştı, elinde silah vardı. Ama 
ben onun Ressamı vurduğunu görmedim, Hem böyle bir gö
tü işi yapsın sanmıyorum.,. 

Evvela • Ferda hanım Ressamı vurdu • diye Polislere 
sOyledlğin halde sonradan bunun aksi irade vermene sebep 
r.ı1ir? 

Korucu ba§lnı önüne e~erek mırıldandı: 

GENvuıMADı.ai 
Edebi Tefrika: No. 5 

- O zaman telAştan ne dediğimi şaşırmışım. ifademde ki 
sözlerim doğrudur. Ferda hanım bu işi yapmaz, elini kana 
bulamaz,. Hem Ressama bu işi etsin olur mu hiç 1 

Bu söz Uzerlne kuru bir öksllrQk işidildi. Herkes başını 
sesin geldiği tarafa çevirdi. Öksuren müddeiumumi idi. Bu 
hareketi ile nazarı dikkati Qzerlne çekmek ister gibi bir ha
li vardı. Reise dönerek mnstehzi bir sesle : 

- Hüseyin ağaya sorar mısınız? dedi. •Hem Ressama bu 
işi yapsın olur mu hiç ! • demekle ne kastetmek istiyor. Bu 
sözden bir çok manalar çıkabilir .. 

Korucu birdenbire şaşırmıştı. Ürkek nefeslerle müddeiu
muıtıiye bakarak yalvarır gibi elleri uzattı: 

- Aman bey, öyle her sözQme mana koymayın, cahil 
adamın biriyim ben. 

Genç kız bu sözler üzerine geniş bir nefes almıştı. A vu
katının koluna dayanarak inler gibi bir sesle : 

- Müddeiumumt adamcağızı şaşırtıp ağzından aleyhimde 
yörUmeye yarayacak sözler almak istiyor, dedi. 

Avukat sesini çıkarmadı. 
Reis korucuya şahitliğinin kati görüldUğUpU söyledi. Bu 

sırada yine mQddeiumumlniıJ sesi duyuldu. Vak'a mahalline 
imdat sıhht He yetişen Polislerin dinlenmesini istiyordu. Tek
lifi kabul edildi ve reis mübaşire polis Rıfkı ile Yaşarı çağır.: 
masını emretti. Biraz sonra mahkeme salonuna bir Polis giri
yordu. Öbürü hasta oldutu için rapor göndermiş, kendisi 

R. Fethi TAŞKIR 

gelmemişti. Gelen Polisin ismi Yaşardı. Uzun boylu, yüzQ Çİ· 
çek bozuğu genç bir adamdı. İsmine, yaşına, mesleğine ait 
lazım gelen ilk sualler sorulduktan sonra vak'a mahalline 

gittiği zaman gördüklerini anlatması istendi. Yaşar hiç ke· 
kelemeyip, duraklamadan gördüklerini anlattı. Onun da ifa
desi koruı.mnunkine uyuyordu. Gittiği zaman Ressamı kanlar 
içinde yerde bulmuştu. Genç kız yanında elinde silah, bay· 
gın yatıyordu. Yalnız bu Polis biraz geveze bir adamdı. 80-
zünü bitirirken kendi mUtaleasını da söylemeyi onutmadı. 
Genç kıza mnstehzi müstehzi bakarak: 

- Reis bey, dedi, biz bu işlerin içinde pişmiş insanlanz. 
Suçlu Ue suçsuzu iyi fark ederiz. Ben Ressamı bu kızın vur
duğuna elimi basarım. Zaten avucunda tuttuğu silah bunu 
iyice gösteriyor. Silahta bir kul'şun eksikti. Sonra hastanede 
bu eksik kurşunu Ressamın ttrkasından çıkardılar. 

Reis • kati • demese idi. Polis belki daha bir çok anlata
caktı. Çekilip giderken yUzünde yaptığı işten memnun mat
rur bir hal vardı. 

O gittikten sonra Reis azalarla yine baş başa vererek 
• konuştu. Sonra suçlunwı Avukatına döndü: 

- Akit Cemal beyin ikinci bir ifadesinin alınmasına keşif 
raporunun mahkemeye celp edilmesine ve Polis Rıfkının da 
dinlenmesine karar vererek mahkemeyi gelecek ayın onbe
şine •talik ediyorum, dedi. 

Avukat ayuı onbeşine bırakılmasına itiraz ederek dava
nın daha kısa bir gllne alınmasını istedi. 

Fakat Reis onbeşinden evvel başka davalar olduğunu ile· 
rl sürerek iste~lnl redetti. Sonra azalarla beraber ayağa kal· 
karak, yan kapıdan çıkıp gitti. MUddelumuml de kalkmıı, 
k!A'ıtlarını toplamakla meşA-uldü. 

- Arkası var -

bi 
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EN SON HABE RLER.9 
·JAPONLAR ANKİN ONLERİNDE ... 
Şehir teslim olmazsa, şimdiye kadar 
misli görülmiyen bir muharebe olacak 

-
Maarifte 
geniş islahat 
yapılacak 

J Doksandan fazla tayyare 
Nankini bombaladı 

Ankara 8 - (Hu rust muha
birimizden] - HükOmet önümüzdeki 
senelerde kUlltlr hayatımıza daha 
bOyllk bir hız ve inkişaf vermek 
için yeni tedbirler nlnıış bulunmak
tadır. Hazırlanmış olan kanun Hh'l
hası Maarif hnyabınızcla yapılac~k 
geniş isll\hnlı istihdaf etmektedir. 
Layiha mecliste kanuniyet kesbet
tikten sonra ünllmllzdeki. yıl içinde 
tathlklne geçilecektir. 

Eski Çin hükumet merkezine şim
diden düşmüş nazarile bakıhyor 

Şnnghny 8 (A.A.) - Japon brdusu· Nankln cep'lesinde Japonlar 4 birinci 
mm ön kıtaatı Nnııklıı önünde durmuyu k.Anıın gecesi ilerlemelerine devam el
rnecbur olmuştur. Çinliler burada esaslı mişler, 5 birincı kllnunda Şinyanı zabt 
lıir nındnfna hnrektitı göstermişlerdir. ile 6 birinci kllnun günn fecirle Nankln 
Doksandan fazla tayyare Nankini bom- nzerine yOrümOşlcr ve Nanklnin 30 kilo
bardıman etmişlerdir. Bu bombardıman metre şarkında kilin Lityinl işgal etmiş· 

ASiKi~I!· - -
- --_ TABTAl'I 

. YA "ZAN : '%..,YA SAK \ ~ "'· . . 

Turlhi 
terrnm 
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Softaları harb istemeğe 
kim teşvik ediyordu? 

Saltanat arabası Sultanahıuede geldiği zaman,~ kesif 
bir halk kütlesi bağırdı: « Harb isteriz! » 

Çin-Japon harbinin en şiddetli ve ehem- lerdir. Diger bir kol cenupdan Nankine 
nıiyetlisini te~kil etmektedir. O mil mesafede bulunan Bukovdan ge
.hqıon oı chısu sPlırl ıı vnroslm·mcla çerek Limynna girmiştir. Burada kamp 

Nankin 8 (A~ A.) - Şehri~ varoş- kuran Çin ordusu ricata başlamış, .Jn- Abdiilhnmid Redif Paşaya tekrar etti: - Jlalkm 11e knbnllllti llc'lr? 

Jtınna kndar yaklaşan bazı .Japon kol- ponlar ~düdtıetl' lıtalında bl uşliluenn~JomÇblıaır~~~ Ben bilirim bun/an teşvik edenleri ... 
ı dusunu sı e ı opcıı a e ' 
an urııumt bir taarruza . başla~ış ve ' k retlle ı;arekcti izaç etmek- Osmanlı hOkOmetini en bUyük hı- rişmişti. lstnnbula her gUn vagon do-şehri bombardıman ctmiştır. Şehır ka- mn~ etme su • 

t d le ristiyan düşmanı teH\kki eden bu Cene- lusu ynralı ve hasta gelmekte idi. Bun-lııı bir sis tabakası altında bulunmakta- e ır r. ral; (Berlin) i, (Viyana) yı, (Paris) 1 ları gören halk sabredemiyor; her ta-
dır . .Mareşul Şankayşek şehri terketmiş- :\hıJım•c•lu·lt•r 11zur~ı... 

1 
ti B . i k 

1 
d li rafta.· 

· · 1 gczm ş . u sıyas mer ez er e e n-tır. Nankınin yeni hUkOmet merkezi o- Paris 8 (A.A.)- Fransız gazete er. d ld' ,.,. k d h k . (O' 
1 

_ Ortada harp uok. Nedı'r btı un. 
ı N k k ·ltl,,.. t 1 · d·ı k . . ti ih t en ge ı0ı a ar er esı sınan ı J .J 

an an an a gı ı,;I a ımın e ı me - Çııı-.J a~on ıhtllllfınm ne sure e n aye e düşmanı) vaptıktan sonra, (Petersburg) a ralı, nedir bu hasta askerler?.. HOkO-
redir. ~~e~~ğı k~~k;nda bir çok] mutalaalar avdet etm.iş. met, bir (eşkıya) sozn tutturmuş gidi-

Xaııld 11 ııııılıaı•t·lu•si ıu•li ~ r pı~~ 1e.
1
: 1er;azi ror· .. Ja >onların ıek [A\TUJHl bnynk hUktlmetlerinden yor. Bu, nasıl eşkıyadır ki böyle yüz 

~ldcldli ola<·ali b M Uk 
1 

'1 um.f ıt· ~l ·. 1 ,,. ~ar hiç hiri, artık Osmanlı hük11metine mü· tabur askerle başa çıkılamıyor? .• Bunca 
r ıran -

1 
l. • tio~t Şanghtty 8 (.A.A.) - Jn1>0nlar Nan- bul Y d . 0 an · ka 

1d~el ~rı.n~ rap.,~e~, hn · zaheret fikrinde değildir. Artık, hiç nna baba kuzulan böyle pisipisine kır-
~ ız rnn , 1 'll ilen ~ r:.•" şehrini zabtetmeden evvel şehrin h 1

; ~v~~ıı ein ~er~ ;çın ek~e<lirnu - tereddlH edilmeden, harbe girişilebilir.] dmlıyor. 
·?. lı~~a ıc t. ~JJ 1~ vnp veplı; .fc 1amna teslim olması için bir ela- a arn 1 ır vaz ye gos erm .,, Diye bir rnpor vermişti. Sözleri dönnp dolaşıyordu . 

• :.~ fü: "'"' . ,.~.:;nene cır } 'bulunacaklar ve Çinliler teslim ol- Xn nki ni n sulmtmrn hl'kli ~·orlnr Çar sarayında, artık harp takarrür Abdülhenıit; hususi bende gam va-
(U\1 .... ~ 11n· "=;ın imtinnk ettikle

1
ri taktirde, şi1rnc~i- Tokyo 6 (A. A.) - Başvekil, harl- etmişti. Bundan haberdar olan İngiltere sıtasile, (efkG.rı umumiye) yi ve bu 

. m.. ünyıtda e\ velrt Pnml•.ırndar vu ua ge en muharebe erın ciye nazın ve bahriye nazırı bir toplan- hllkOmeti, harbin önüne geçmek Oml- (halk cereyanları) ni bOyOk bir dik-
' f Dün gelen bir ajans llL• " • •• şiddetli i başlamış olacaktır. tı yaparak Nankinin sukutundan sonra dilie Avrupa devletlcrı· nezdinde bazı katle takip ediyor,. artık sinirleri geri-.atan hariciye nazırının gö ıı .. u1 - ı ~ - . ı 

d ru.q en dlgerl Ht•sııı i lc·hliu ltlzım gelen şartları muzakerc etmı~lcr- teşebbüslere girişmişti. Bu teşebbüsler en halkın, harp ·lehinde uıııuınt bir 
r .arasın n lehlstanın da bir müstem- Tokyo 8 (A. A.) - (Resmi tebliğ) dfr. nettcesincle, Avrupa bOyUk devletlerinin harekete teşebbüs edeceğinden. korku-ye fhtlyncı olduğunu Fransız Harfeiyc 
~mna söylemiş olduğunu blldirmekte- B • A 

1 111 
• •• sefirleri Londracla lngiltere Hariciye yordu. Ve .. böyle bir hareket lrnrşısın-

r 1 r ma n heye ... ı bug un Nazırının riyaseti' altında toplanarak da ne yapabileceğini dUSllnUp duru-
. İngiliz Dnşvekll munvinl ıord Hali- • (Şark meselesi) ni bir daha müzakere- yorrtu. 

ks'in Almanyaya giderek, Hltıer'le yüz- A k d b k 1 • elen geçirmişler.. Yukarıda arzettiğlmiz • * • 
;ıe yaptığı mUldkattan sonra, londrnya n ara a e en 1 yor Uzcre (I...oclra protokolu) mı tanzim ede- AbdUlhamit, o geceyi, bütnn bu 
türdüğU Alman teklifleri nrasında müs- rek Babıllliye göndermişler.. Aynı zn- endişe~erle . geçirmişti. Ertesi subalı 
D'lleke mescleslnln de bUy!lk bir yer tut- manda bu protokola Babıtlli tarafından ı~nbeyın daıreshıe çıktığı zaman, bU-
tunu blllyoruz. Ankara 8 (A . .A.) - Almun gençlik f kili tarafmdmı bir akşam ziyafeti veri- katı cevap verilinceye kadar, gerek tun etrafında bulunanlar, onu uykusuz-
Hitıer daha geçenlerde Ausgburg'da talim terbiye reisi bugün 'l'ayyare ile lecektir. Huslann ve gerek Osmanlılann, hu- luktan yor~un bir halde ~örm~şlercli. 

rlediği bir nutuktn açıkça demişti ki: ! şehrimize gelecek ve istikbal olunncek- Ankara 8 (A. A.) - Tayyare ile dullarda topladıklan askerleri geri Halbukı . o gün Abdulhamıdln, her 
"- Biz mütemadiyen müstemleke is- tır. Heis Çankayacla defteri mahsusu memleketimize gelecek olan Almaıı ta- çekmelerini talep etıııi~lerdi. günkl\nden z.ıyade neşeli ve zinde bu-

neğe devam edecğiz ve bu talebimizi imzadan sonrn Manrif vekilini ziyaret Jlm terbiye dairesi reisi hnbe:1' aldığ~- • lunmaya ihtiyacı vnrdı. ÇOnkl\ 
0 

glln 
tkındakl sesımızı, btitün dünya artık edecek saat 12,30 da Alman büyük el- nnza göre bu glln hava şartları mnsaıt AbcIOlhamit, *hfikometfn şerefini 1294 senesi ra?iülevvel ayının 12 ncİ 
tkımızı inkAr edemlyecek hale gelinci-! çiliğiııde bir öğle yemeği verilecek, ak- olmadığından gelememiştir. Seyyahatına kurtarmak için, BabıQlfye verdiği emir- g.onu olduğu içın, Sultanahmet camt-
kado.r, perde perde y!lkselteceğiz. Pek şaın cin Anadolu kulubOnclc Maaarif ve- yann devam edeceği bildirilmektedir. lerle bu nota\.•ı _ vuJrnnda arzelti"'imiz sınde (Mevlot ala}'_!) yapılaca_ktı. 

;in bir vaziyet karşısında olduğumuzu .J .J 6 AbdOlh i -
mıyor değiliz. Manmnflh omuzlnrımız-' şekilde - redclettirmekle beraber; o ge- am t, u~nntOsUnu ~racak 
ağırlığını duyduğumuz büYtlk rnüşkuı- Ası•ler ~ t l /ılarl ceyi derin bir endişe içinde geçirmişti. başk.a şeyler daha ışitmemek ıçın, alay 

e rağmen, bu çetin işin en aşılmaz gö- · ~ a a 0 n y Q Çünkü, Babıali tarafından yapılan vaktı~e. ~~dar ha~eın da!r~sini ter ket· 
aen kısmını da aşmı.ş bulunuyoruz. bu cesurane hareketin, Avrupncla fena ~emı~tı. I am vakıt geldığı zaman, ha-

Almanya müstemlckelerlni tekrar el- taz~vı•ka başladılar akisler husule getirmesi mümkün olduğu ıe!ıı kapısından saltanat ı_ırabasına l.ıln-
edebilecek vnziyete ıginnek için, her 'J gibi, harp için vesile arayan Çar hUktl- mış.. orada duran . R~dıf Paşa~a. da 
ı biraz do.ha kuvvetlenmek mecburiye- melinin de birdenbire hudutlara vUkle- karşısına oturması içın ışaret etmıştı. 
dedir. Bugün başka milletler, hattıi nlverıııesl çok muhtemeldi. ~ O tarihte, Abdülhamit henUz faz-
lın ağzımızdan müstemleke kelimesinin Baştan aşağı yangın yerine dönen f\1adritten Sonra .. usıl korkulacak cihet ŞU laca evhamlı değildi. Onun için yollnr-
Ç.ıkmasını ıstcmiyorınr.1'.'akat bır sene son a 8 B J ld' 9 idi kt· memlekette harbi isti e hn da revkalMe tnzibat tedbirlerine mn. 

: 1b~na alışacaklardır. Uç sene sonra! l' ıra arse ona Illl ge l ' ve mUtenssıp bir gllruh mevc~t~ cu racaat edilmemişti. Yıldız yokuşu, Be-
ç n blrşeyler yapmak lı~-ıım geldiği- · şiktaş caddesi alayı se retmok i in 

kanaat hasıl edeceklerdir. Altı sene [ispanyada Nasyonnlistlerin Aragon / liyetcilerin katnlonyalılar nzerine bir ne Tam on beş aydnnberi Rmnelfde toplanan halk ile • ahşery h 
11 

ç 
1 ra ise artık ameıı tedbirleri dahi al-ı cephesinde geniş mil\yasta bir taarruza vi tazyika girişmiş olduklannn hükm- kan göv~eyi götnrmekte idi. (Eşkıya) . ti ın a ne ge • 

bulunncnklnrdır. geçecekleri hnfhtlurdan beri sövlendiği edilebilir namı verılen onar, on beşer bin kişilik mış S 
mesele şudur ki, Almnnyn bugün halele, bu taarruzun simclive k~dnr fı'ı"l B . 1 8 (A A) DM t 15 Bulgar Sırp Karadağ çeteleri TOrk- altanat arabasının önUnde, (Dnğıs-

1 v k tıı • "' arse on · · - un saa · ' ' ' tan alayı) ndun [1] bir m··rr idi 
t ed ~vve bir orduya sahiptir ve haline girmemiş olmasını siyası sebep- de on beş asi tayyaresi Barselon ve !ere karşı yapbkları zalimane tecavüz- d (D ) d il u eze g • 
_! bevı etıer~en daha. nşağı bir mer- 11 ıere atredtııler de vardır. Kış mevsimi civar kö\.·lerini :c;lddetli bombardıman !erle hafl\1 bizar etmişti. yorl u. ragon .en en çepkenli ya-
""e u undugunu asın knbul d b ı ı 1 "' .. B k , d 1 ver er arabayı takıp ediyordu. Abdl\1-Alman anın bu . <! cmez.,,, u cep ıec e ıarekatı hatta gayri mum- etmişlerdir. Hasarat mOhhndir. Bu me. u eş ı)a or u arının tasallot ve 

1 
, . 

sahlbl~lmndığı ~a~d hlçAlblr .mtistem-, kUn kılacak derecede mUşkllllerle dolu yundu kuk ki~i ölmllstur. Bir çok va- tehact\mllne uğrayan binlerce halk, .ı~mittt'· sorguknlu~ ive endışkesini halka 
e, mnnyada ge- ld . . " ·• ~ akın halinde İstanbula 1 1 ti A 1 k nısse ırıneme ıç n ııınm On olduğu 

mikyastn hn.zırlanmı.ş müstemleke 0
. uğu ıçın, .taarruzun gecikmesinde ruh vardır. k st 

1 
k 

1
- . 

1 
ge m ş · ç 1 • kadar elik duruyor; her taraftan ynk-

ehassıs ve :memurları ve hatto. eskll sı~·aS'i sebeplerı kabul etmek lazımdır. 'a a ı .' ö um, stanb~l h~lkına r!~hşet selen alkış seslerine mukabele olmak 
mlekelerlnde de klraladı{İl çiftllk-1 Bır defa kntalonyahlar, kendi memle- Oturan bir Fransız \ermişti. Bu muhacırlerın; camı ve nzere snğa sola Uler rQzle seltlın va. 

l OOğunda müstemleke memuru yetiş- ketlerinin merkezi olan ve halen lspan- medrese köşelerinde, boş arsalarda ve ri , İ g l 
l nt{!ktepleri vardır. yol Cumhuriyet hOktlnıetinin bulunduğu Vapuru kurtarıldı yangın yerlerinde, ciğerler pnrçalıyan ~ or_c _u_. -----
1\lmanya, kendisi 1çin bu kadar ha- Bnrslonun ve diger katalonya şehirleri- lstanbul 8 (A.A.) - 9 gün evvel bir. ~efalet içinde }'aşamalan.. salgın [1] o tarihte, Abdlllbamldin mu-
Kôrdügil bu bahiste bugünden pek nfn harp silindirinin geçtiği lblltün ts- Maltaya giden Fransız bandıralı ve huğ- halını alan korkunç kastalıklardan kı- hafazasına memur olan bu alay, henüz 
atılmak istemiyorsa, Avrupada daha panya şehirleri gibi harap olmasını is- day yüklü vapur Gelibolu civannda ka- rırıı .kırım kırılmalan, payitaht halkı- Ul~vedilmemfşti. Çerkeslerden ve Da

sı a'ördUğU diğE'r meseleleri llkön- tememektedirler.Bundan başka katalonya raya oturmuş, Alemdar tahlisiye vapuru- nın sınirlerhıi gerdikçe germişti. ğıstanlılardan mürekkep olun bu ulny, 
: halletmeyi münnslp görUyor de- muhtariyetini de mOnıkUn olduğu kaclur nun 8 günlük geceli gündüzlü devam Her glln şurada. burada intikam (1303) senesinde verilen bir jurnal ile 
~· kurtarmnğa çalışmak niyetindedirler. eden mesaisi neticesinde kurtarılabilmiş sesleri yükselmekte ıdl. Harbin veha- kamilen dağıtılmış; bunların vazlresl. 
tn:a.nyanın eskl mUstemlekelerini Hatla söylendiğine göre katalonya jene- ve Geliboluyu getirilmiştir. metini .i~rak edemlyenler; hüktlmetin öz Türk olan (Karakeçili) aşireti efra-
he:h~Iundurnn devletler ise, bugün- ralilesi reisi Koınpanis bu husustu ·mu- Casus ınu9 gösterdığı teenni ve Uıtiyah zaar ve dına verilen yoz elli süvariden mnrek-
' vaııy ~ı bir fednka.rlığa rıza göste- liyetcilerle yarı resmi mnzukerelere bile B r (AA A • . . acze atfederek; hüktlıııet erkdnını şld- kep olan bu bölUk, AbdUlhamldin hal'ı 
~uıu;ote dt'~lldirlcr. girişmiştir. . er ın 8 .. ) - lm~n harıclyesı- detle itllham etınektelerdi. gününe kadar - Yıldız sarayının hiç bir 

ll4l r kl, nıUstemleke harbi için . ne gırmek isteyen meçhul bır şahsın Ta- On beş aydanherl ynz taburdan !evsine karışmadan - pQk temi , 
lnya'-~{ı~~ OnUmilzdeki yıllar için- Aşağıcl~I ttelgraf l ~;ald~tt~ ~onra banca i.te öldürüldüğü hakkında ecnebi ziyade asker, Rumeli' Balkanlarının zih bir halde muhafızlık, vazif~i:~ ~~~ 
tClebuı nsının Yeni cilvelerine in- Bnrselonun a ayyare e~ e. m "ar ıma- mahafllınde dolnşan heber Alınan ma- sarp kayalannde, yol ve iz bulwımıyan eylemişti. 

rız. na başlnmlığını gösterdığme gore, mil- hafilince tekzip edilmiştir. ormanlannda çetin bir mncadeleye gf-
lloLİTİl\ACT • (Arkaswar) 
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Yakın sayılarımızda 

Zengin bir müsabakaya 
başlıyoruz 

200 okuyucumuza muhtelif' hediyeler 
Okuyucularımızı daha ziyade memnun etmek için yakında zengin bir 

mnsabaka uçacağız. Bu mnsabakaya iştirak edec~k olanlardan 200 okuyu
cumuz muhtelif hediyeler alacaklnrclır. Bu hediyeler içinde 200 liralık 
dikiş makinesi, bisiklet. kostcımlUkler, paltolar ve daha birçok işe yara
yacak çeslt eşya var<hr. 

Müsabakam· hakkında ayrıca 
tafsilat vereceğiz 

•••• ADEMİ İKTİDAR • ••• • • • • • • • • • 

VE BEL GEVŞEKLf G1NE KARŞI 

Hormobin 
Tabletleri, Her eczanede arayınız. (Po ta kutusu) 12:>5 llormobln 

• • • • • • • • • • • •••••••• GALATA IS'I'A NBUL •••••••• 

KUMBARA 
1e 10 

Verir 
Kumbarası olan hic bir , . 

zaman darlık yüzü 
•• gormez 

ZİRAAT BANKASI 
Kumbaralarından bir tane ahnız 

Çocuğunuza hediye edeceğiniz bir kumbara ile oun hew tasarrufa' 
alıştırmış, hem de istikbalini şimdiden düşünmesine 

yard ım etmiş olursunuz 

L________ Tt•frlku No. :) ·-- ----- 1 -

DO Ö U 

Doğunun maküs 
kültür talii 

( Üstyanı 1. incide) 
rinden mezun olduğumuz halde, her ba
kımdan oradaki arkad~IarımıZdan geri 
kalmış olalım, derlerse ne denir? 

Şurada hemen mukadder bir cevaba 
karşı da söyliyeceklerlmizi na.ve edelim. 

Evet okuma talebini, hoca arzı kar
şılıyamamaktadır. Her yedi ya.şına gelen 
çocuk mektep istiyor, fakat herkes hoca 
almıyor ve herkes hocalık şeraitini doldu-J 
ramıyor. Bir de başımızın üzerinde her 
isteğimizi köstekllyen birşey var: Bütçe 
imkAnsızlığı! Ne yapalım fazlasını yapa
mıyoruz. İşi zaruri olarak zamana terket
mek !Azım. 

Öyle zannediyoruz ki, bu makul aczin 
acısını mevzuu bahsettiğimiz şu kısa tel
graf çıkaracaktır. Artık elimizle tutmu~ 
gibi 'lillyoruz ki Vanda kurulacak yeni ilim 
ocağı buralara yeni bir hız verecek ve o 
ilim ocağı doğunun maküs kültür tallini 
de yenecektir. Hiç şüphe etmiyoruz ki yeni 
hazırlanan kanun lA.ylhası; hocaların 

miktarını süratıe artırmak esbabına da 
tevessül edecek ve: 

"Hoca tayin edilmiş, fakat Erzurum 
u;:ak ve kışı da çetin olduğu için sıhhi 

mareretler dermeyan ederek gelmlyecek
miş.,. nakaratının önilne geçecektir. 

Milleti muasır kültür seviyesinin üze
rinde yükselmiş olarak görmek için be
hemehal bu deveyi gütmek lAzımdır . 

Ne mutlu o devlet adamına ki harp
lerin ve mücadelelerin en müthişine göğüs 
germiş olan bu bahtsız devlet parçasını 
Atatürkiln eriştirmek istediği menZile ça
buk götürür. 

Cihad B ABAN 
Dünkü yazımda 29 İkinclteşrin keli

mesi sehven 29 BirlncikA.nun olarak dizil
miştir. Tashih ederim. 

EGLENCE 

Soldan sağa: 
1 - Kumaş keser, sual, 2 - Rakkam, 

ters okunursa kısım, 3 - Erkek ismi, 
nota, 4 - Emeller, hiç mesabesinde, 5 -
mübarek ay, 6 - lslm, eski bir Firavun 
adı, kakıştan evvel, 7 - bayındırhk işleri, 
8 - Kısırlık, 9 - Sual, kaplıca, 10 - Ye· 
mek, tavla lavazımından, su kabı. 

Yukarıdan aıağıya : 
1 - Tire, kör, 2 - Hevvanın kocası, 

kadın işi, 3 - Kıyı, 4 - Cetlerimiz, 5 - Su, 
göz rengi, 6 - Nota, koku, 7 - Zabit, 8 -
VilAyet, gösteriş, 9 - Parası verilir, 10 -
Kamet, Fasta bir kıta. 

Sahip ve Başmuharriri: 
Cihat HA.HAN 

Umum neşriyatı idare eden: Yazı işleri 

Mndnrn : Bahadır D ÜLG •~n. 
Basıldığı yer: D O ô U Basımevi 

---~-~ --..- -- -

10 Birinci KQnun 19$7 __ .,. 
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Kumbara istikbal binasının 
temel direğidir 

ÜŞ ~@llfilk@l~D 
Kumbaralarından birine sahip olanlar hiç bir 

zaman darlık çekn1ezler 

ÜŞ ~@llfilk@l~D 
~ Kumbara sahiplerine her sene ınuhtelif 
~ para mükafatı dağıtınaktadir. 
~ey.ey.eye.e,-.~ey; ............... ~~~;ii9~~it! 

DOG UDA 
İLK ÇİN K O ÖRAFANE 
Matbaamız yeni bir çinkoğrafane tesis etme 

üzere bulunuyor. Bundan sonra her türlü kıliş 
lerinizi, mektup ve fatura başhklarınızı, çink 
veya kauçuk üzerine ınühürlerini bize sipar 
edebilirshıiz. 

• 
Artık lstanbula sipari 
vermeğe ihtiyac ,ıv 

Mecmua, Kitap, Broşür, ~s~ 
yaptırmak ihtiyacında b~ .. J· ~:=~ 
zi her suretle memn1 ! ı,as1~ i 14·6B 
edebiliriz. !:- ııo.u.ıa 

__, 93 • 81S2G ..................... , 

• 
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Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
24 ÜNCÜ TERTiP BAŞLAMIŞTIR 
İkinci kt>Şldt> 11 Bll'i n<'il\ı'\ıuın 1 H37 clt•tllr 

Büyük ikramiye: 40,000 Liradır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyel 
(10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya 
ediniz. 

debilecekleri için, sizden bana iki d.aveti-ı verdim ve kendisini kucakladım. N~anlım manalı bir eda ne: 
ye temin etmenizi bilhassa rica edeceğim. Pek keyifli idi. Ürerlndekl tuvalet bir - Haydi canım sende! dedi, 

Ertesi gün duyduğum sevinci tasavvur genç kız için oldukca cesaretli denecek ken olur da sen hiç bir şey bi 
edemezsiniz. Hayatta ne kadar mes'ut derecede dekolteydi. Bu kadar muhteşem musun? 
tesadüfler olursa olsun, ertesi gün dave- bir tuvaletin ne kadar masrafla çıkabile-! y··z·· .. ba d .. dil lil • .. u unu na on gü 
tiye tedarikine giderken, bir caddenin ba- cegiln zihnen ~yle bi: hesap ettim. Bu sonra yava.ş bir sesle BIUmlayn 
şında Julyana ile karşı karşıya ıgelmek suvare el~isesinın Berlınin en pahalı. ter- dan bazı parçalar okudu. 
gibi harlkula.de emsalstz inanılmaz da.ha zihanelerınden birinden çıktığına şuphe 
mes'ut bir tesdüfle yer 'yüzünde hlç bir yoktu. Tuvaletin o gün teslim ~dilmiş ol- Slni~~enm.iştim. B.lr isim ıı 
fani muhakkak ki karşıla.şmamı§tır duğunu da, bir sandalyenin ürerlnde du- ~a~atile ödemış olan Ispanyol 

Z··rıh' idili d h i b tli 1 1 · bü .. ;;k k t d ı t onünden geçti Hatırladığıma u e g rse, a a sa c o ur ç.a ışıyor derdim. Fakat bu adama emi- Ni.şanlım da beni görünce ayni hayret ran 3u u usun an an amış ım. . . . 
kanaatindeyim. Herifin Zürlh postaha- nim o.Muti k k dl 1 J""l b .. adamı galıba bir gün Julyana ~ a a en n belll etti, bir taraf ve sevinçle kollarımın arasına atılmıştı uyana ana bu suvare kıyafetilc görmüşt·· Nl 1 dil . u 
nesinde 12,704 numaralı h~susi bir mek-: ta kıvırdılar. Ama 0 kıratta adamlann Güzel bir lokantaya girdik. Berllne niçin d~a bambaşka, daha çok ilahi ve giız.el örünce~m. şanım şunce 
tup kutusu olduğunu da ögrendlm. Herif eşi de az bulunur Sözü de yüreği gibi te Idlğlmi 1 h t k il 1 d F görünmüştü, Nişanlım kuvaförle manikü- g 
bunun farkına varıncıya kadar epey şey- 1 mlz merd bir lns.andı ' - ge za e me g ç 0 ma ı. abri ril de evine lçaiırrnJ.§tı Dolgun saçları bl- - Söz dağılır, gider, dedi, ı 
1 öğ. 1 · kalarım için aldığım siparişleri takip et- · Falken'! özl ı d ki h k 
er ren r, adamlarnıdan bir kaçını da Şmid'in yüZilnden bl .. .. raz solgunca yüzüne daha !çalıcı bir rev- n s er n e a en 
akalattırırız elbet• ,. r golge geçti. mekte olduğumu )Söylemiştim. Dereden . daima insanın zihnine saplanııt 

Y · - Ne yaparsın Braun! Bizler hepimiz tepeden bir hayli konuştuktan sonra beni nak verıyordu. Yüzünftn kamelya solgun-
- Bravo Şmid! de kelley~ koltuğumuzda taşıyan insanla B 11 d k' te i i vi "tü dil ' 0 luğu dudaklarının hatlarına daha tahrik muş. 

" . - er n e ı yzes n n e ne ıgo r . ra- dl i . li bi d 1 ı sarhoş olduğu zaman 
- Ayı Barı., n da bir Ispanyol ah- rız. O kadını da saçlarının son kılına ka- da Julyana da otomobllkulübte verilecek e c iŞVe r e a ver yordu. -

babım vardı hatırladın ımı? Çok oesur, dar tanıyordu. .. . i d i d . Aynanın yanıba.şına oturdum. Konu-, dlm. 
. .. . suvare 1ç n ben en ki avetıye istedi. Bu Oda n ı ı d 'bl ~ çok sadık bir adam... Münihte iken bir Şmid soncn pıposunu tablaya boşalttı. . . şuyorduk: nı ç n e r aşa!!>., 

gece yarısı soluk soluğa otelime geldi. Is- - O kadın dediğin B. 35 değll mi? dav~.tiyel~r! .ke~dlsine ne büyU~ bı~ zevk - Bu ikinci davetiye arkadaşlarınız-, dolaşıyordum. Genç kız da. g · 
viçredeki Alman casus teşkil!Hı şefinin Şmid yüzüme baktı. Bakışından bir le gotilrdügümil tasavvur edebılirsıniz. dan birisi için miydi? ile beni takip ediyordu. Göste 
ismini, daha d<'ğrusu iğreti adını söyledi. akşam şarkısını dinlediğimiz ıot Falken•ıj Teyzesi üç gün için Berllnd~n ayrıl - Hayır sevgilim, senin içindi. Stiva-

1 
dan Meta utanıyordum. Bu şıı.1' 

Bu adı hiç .unutma! Kendisine B. 35 dl- düşünüyor zannettim. Fakat düşüncesini mı.ştı. \Akşam apartımana geldiğim rza- r~d-e bana refakat edeceğini dilşilnmilş-, de de derin bir tesir bıra~t~ 
yorlarmış. Ispanyola tahkikatına devam bana anlatmağa lüzum görmedi. Yalnız' man, hem ahçılık, hem hizmetçilik eden tilm. mm inanmasına içim bir turlU 
etmesi için emir verdim. Kırk sekiz saat deminki neş'esl birdenbire üzerindenj bir kadın kapıyı açtı ve kayboldu. Birdenbire Şmid'in de baloya gelece- yordu. • 
sonra tekrar buluşacaktık. Fakat o gün- kaçmıştı. Ben de apartımanın odaları arasın ğl zihnimde dolaştı. Kendi kendime dilşlindUJll 
denberl bir daha görünmedi. Dostumu Çekilip gitmeğe hazırlanıyordum. da dolaşarak Julyanayı arıyordum. Niha - Süvareye ~ok davetli gelecek, dedi, - Kadınlarla dünyada 
bulmak için baş vurmadığım yer, düşün- - Blrşey drıha söyllyeceğim, dedi, yet Julyana kendi odasından sesime ce lot Falken de dansedeeekmtş. Gazeteler- kilndür, dedim, acaba lot 
medlğlm çare kalmadı. Birşey öğreneme- otomobllklüp yarından sonra Alman kızıl- vap verdi. Nişanlım, üç kanatlı bir. ayna- de ilAnını okudum. Acaba şarkı da söyli- şarkısı salonda kendisini d1 
dlm. Eğer bir başkası olsaydı, tüyünü de- haçı menfaatine büyük bir suvare vere- nın karşısında tuvaleti ile me.,guldü. :i:şa. yecek mı dersin? biri için parola yerine mı ıroU 

sabına cektir. Ancak bu suvareye davteltler ıgi- retı üzerine içeriye girdim, davetiyeleri - DotruSu bilmiyorum. • (Ar~ 

., 


