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Pazartesiden maada her gnn çıkar 

Sn ,·ısı twr , ·erdt> 5 kuruştur . . _,,.,... 

Basılmayan yazılar geri verilmez 

Vergilerde Nasıl Tenzilit Yapılacak? 
uriye Başvekilinin 
ükumet 
rkanımızla tamasları 
S uri~·c Başveklll Ekselans Cemli 

Merdam, Ankarada Cwnhuriyet 
hilkumetınln misafiri olarak bulunuyor. 
Suriye Başveklll hepimizin bildiği gibi 
Parıste Franszı rlcallle yaptığı müzak~re
lerden sonra meleketimlzl resmen ziyaret 
etmektedir. Biz kendi hesabımıza bu zi
yaretin, iki komşu devlet arasındaki ra
bıtaları kuvvetlendireceğine ve yine bu 

yaretln mevcut anlaşmamazlıkları da 
ale ederek, eski an'anevı dostluğu bütün 
uvvet ve fhtişamlle ortaya atacak bir 

adım olacağına inanıyoruz. 

Tilrldye rerek Balkanlarda ve gerek 
ark ve Cenup hududundaki komşularlle 
k dürUst ve a;;ık bir dostluk siyaseti 

ütmektedir. Kim ne derse desin, slyase
hedetl mlllt menfa.atlerl korumaktır 

mnıı menfaatler korunmadıkç.a da dev
tler arasında hakiki ve samımı bir dost-

uk tesisine imkCm yoktur. Tiırkiye bu h:ı.
lkatl mebde lttlhsz ederek, gerek Bal

kanlardaki komşularlle ve gerek Iran. 
Irak, E!ganitanla ve gerek Sovyet Rusya 

• "" blltlmum devletlerle kendi men
~rın ınenraatıerlle ve bll

~ 

.. Asi elele ftftbll-

lçla Mttla *••srl ~ edeeeltm ... 
Bir Başvelcilln aimıdan bu gttul a5z· 

len duymak füphe yok .kl bize lnfirab ver
mektedir, ve ytne şüphe yoktur kl Suriye 
nklfaf eclebllmet, &radıtı mes'ut ve mü-

reffeh hayata kavuşabilmek için, gıllügış-
111, Türk dosthıtuna muhtaçtır. Suriye 
oı tecrübeler sörmUf'ür. Ist1nat. ettiği 

kunetlenn, o ıuzel memleketi nasıl istis
mar etmek lst.eclliinl, ayni vat.an parça-
11nı naıl talcaime utratmak siyasetini &ilt
tütUnU artık anlamıt ve kendisine vade· 
dilen latlklAlin de bir eUe, verilir gibi ya
pıldıktan onra cllter elle nasıl geri alın
dıtını ııörmtlfttlr. 

Hiç de hot olmıyan yakın maziyi res-, 
men yok etmeie kalkan Bkselans Cemil 
Uerc:lam blllr iti; bilhassa bir zamanlar 
Suriyeyi batrınc:la ya.şatmlf olan TürklU
IUn 8urı1edekl mevkll Arap milletinin 
lalblnde dalma yaeıyacat kadar bUytlk
tllr. Ve son zamanlarf'-.4'.kl kuvvetli ve 

uzır tahrikAta ratmen, 8urlyelller yine 
T11rkleri kendi k&rdeflerl slbl severler. 

Ne yapılırsa yapılaın, kocaman bir ta
rihi lnklr etmete ve bu tarihin kalblere 
hlldtet.9 aevıt ve muhabbeti slllp çı

karmata lmkln yoktur. 
Bu itibarla geç ~almış olmakla bera

ber ıııt~ olmamasını t.emenni ettiğimiz bu 
an}qtna ve yakınla.şmayı, her lltl millet 
namına sevinçle ta11ılamak ıt.zımdır. 

Öyle zannecSiyoruı k1: Suriye artık 
Hatay meaelesinin zarurt hal şeklinde 
TUrklyenln Uert ıtlrdülU tekliften, yani 
hldlaelertn te&planndan ve her Utl taı-.tın 
nenfaatıertne de unun -bir net.lceden baş
ta çıar 101 ol&ınıyacatını kabul etmlf ve 
şimdiye kadar 8urtye71 müstemleke ha
linde yaşatma& 1atl19nler1n telkinlerine 
botyere kapiw14 oldutunu anlamlftır. 
lııuen Parlsten memleketimize gelen Ce
aııı Merdam'ın ziyareti de bu kanaatlmızt 
t.akvıye etmektedir. 

Ortada bir dostluk kurmak meselesi 
lnevzuu bahsoldutu zaman, Türkiye ma-
2111 claima unutmasını bilmiş, realist si
)~tte büyük bı tecrübe geçirdikten 
&onra, r~Unll lsbat etmiş ve arsıulusal 
tıeıncıe bugünkü yüksek mevkilni ondan 
sonra elde etmeğe muvaffak olmuştur. 

Burıye hUkQmeti Türkiyeye dost eli 
::ıhlatıa, kendi işlerini de muva.ffaki

lt batarmat yolunu açmış olacaktır. 

Cihad abAN 

Buhran ve 
vergilerinin yarıyarıya 
indirilmesi düşünülüyor 

•• muvazene 

Yeni kanun layihaları Hazirandan 
evvel Meclise yetiştirilecektir 

Ankara 21 [Hususi ınuhabi
riınizden]- Vergilerde yapıla
cak tenzilatı tetkik etn1ekte olan 
koınisyon Maliye Vekaletinde 
toplantılarına devaın ediyor. 
Şiındiye kadar hu hususta ya
ı:ı 'ınış olan tetkikat haylıilerile
ıuiş bulunınaktadır. Hazırlan
ınakhı olan yeni kanun layiha
larının hazirandan evvel ınecli
se vetiştiri!eceği tahakkuk et-

J Mali11e Vekili Fwıf .IÖRALJ 
mektedir. 

Buhran ve Müvazene vergilerinin yarı yarıya in
dirilmesi ve bu tenzilatın döl't senede tedrici hir şe
kilde tatbik edilınesi düşüni.UnıPktedir . 

• 

Erzurumun güzelleşecek köşeleri 

\"ukarıki resim lalapaşa camihıln ön tararuıın açıldıktan sonra bugünkü 
\'azh·etini göstermektedir. Erzurum un mii • takhel planmda buraya da büyük bir 
ehe~mlyet verilmiştir. Plan kısım kısmı tatbik edilirken, şehrin bu 1iı2el tarihi 
abidesinin önünde de büyük bir park \'Ücude retlrilecektir. Parkın içinde bir Ka-

1 radenlz havuzu yapılacak, Erzurumlular )Hın bu havuzda yüzebilecekler, kı"n da 
üzerinde patinaj yapabileceklerdir. •·~,, .-

Otobüs işinden çıkan 
davalara bugün bakılıyor 

._ _ _ _______ __.._ ___ ~ _ l "Tan,, Başmuharriri, tahkikat müddetince 
Suriye Başvekili diyor ki: ı Valinin mezuniyet almasını istiyor 

"Asil Türk milleti ile 
aramızdaki bütün maziyi' 
ortadan kaldıracağım,, 

An karada hükumetin mis af iri olarak 
kalan Başvekil bugün gidiyor 

Ankara 21 (A.A.)- Suriye Başveklll kili Cemil Merdam bugün burada temas
Eksellns Cemll Merdam bu sabah saat larına başlam14, öğleden sonra Hariciye 
9,45 te şehrimlu gelmiştir. İstasyonda Veklli Tevfik Rüştü Arasla görüşmüştür. 
Hariciye Veklll Tevfik Rüştü Aras, Harl- Başvekll yarın Ankaradan ayrılacaktır. 
clye Umumi KAtlbl, .t\nkara Vail ve Bele- Cemll Merdam ga?.etecilere vaki olan 
diye Relsl, Hariciye VekAletı Protokol Şe- beyanatında bilhassa demiştir ki : 
fl, Hariciye Veklleti İkinci Şube Mildilrü "- Asli Türk milleti ile elele vermek 
ve Merkez Komutanı tarafından karşı- için, bütün maziyi ortadan yok edeceilm.,, 
lanmış, bir askeri kıt'a selam re.smını ıra Eke n blc;ea· 
ettikten sonra mızıka Suriye istlklf.l mar- İstanbul 21 [Husustj - Hatayda Fı· 
şını çalmış, misafirler kendilerine tahsis ransız eelegesl Oaro'nun şimdiye kn· 
edllen otomobllle Ankara Palasta ken- dar yapdığı tahrlk4hn boş netice vere
dllerlne mahsus daireye lrunlşlerdlr. cetinl anlayan çapulmlar, bugünkQ va· 

- zlyetten azami derece istifade etmek 
Cemil Merdam Ankarada bulundugu mU~- için , ellerinden geleni yapmakta devam 
detçe TUrklyenin misafiri olacak ve hü- etmektedirler. Garo gnnnn birinde bu 
kQmetlmlz erklnlle temaslarda buluna- adamların bOvük bir bela olmasından 
caktır. çekinmektedir: Bu yQzden Garo'nun ye· 

Bqvekll bafln Ankaradan aynb1or nl adamlanndaıı bazı azılılar kendisine 
Ankara 21 (Husu.si)- Suriye Başve- karsı cephe almışlardır. 

FIKRA: ----
NE ZARARI VAR ANNE .. 

Anne dedim de çoculdaiuJDun uak 1 tlilm annemin yüzünü bile hatırlamıyo
silnlerlnl hatırlıulun. Aqam , berlerl rum. 
mektepten ıellnee ıolpn yiisönde derin Anne dedim de azak ve fellketll ıiin
Wq lderlle beni kapıdan karfllanlı. Ye- leri hatırladım. Memleketin par~a parça 
nl lnldtafa bqlam14 bir vüeat •e -U daiddaiı, her baeatnı blr çeşit feliketle 
l1trlnde eski ilk tahsU senelerinin atır- kavruldaiu ailnlerde her derde deva, her 
htıru bactln anl17onam. hastaya tua olan ve bir anne kadar ~f-

onu ni~de. onan heqeyl an- katle yurdun dertlerine ljtlen Kıulay 
lamak lstlyen tltb n meraklı suallerin- vardı. 

de bütün &iinin yorpnlaiuna unutur- O :samanlar çoktan ~U. Benlm an
dum. Nq'em yerine ıellrdl, çocukluk se- nem öldü .•• Ne uran nr, Kısılay baaiin 
nelr.ılne bas avlrellilml yeniden iktisap altmıt yaşında, her umanki pbl asil, her 

ederdim. zamanki luular titiz ve her zamanki kadar 
Ben annemi ne kadar severdim. O za- tetkatll ve büyük yqıyor. 

manlar çoktan ıeçtl. Ve ben Ma6n <ia- l 
ha ooeuklatumın Dk eatıınnaa kaJht· B•hıdır DOLOBR 

Istanbul 21 (Hususi)- ··Tan,, ga7.e
tesl Başmuharriri lle Belediye arasında 
Otoblla münakaşasından çıkan davalann 
bakılmasına yann başlanacaktır.. ~ 

Ahmet Bmln Yalman gazeteanıde, 

tahkikatın devam ettitı müddet sartmda 
vau "' Belediye ıteısı Muhittin Ö&tüada
ğın mezuniyet alması lllzumuna işaret et
mektedir. 

E_rz_u_r_um_u_n_b_in_bir kahramanlığı 

Yaşar Baba gazetemize 
"Aziziye,,yi anlabyor 

Erzurumlular, "Aziziye,,yi Rus ve-F.rme
nilerin elinden kurtardıkları gün, 

safta ileriye atılanlar kadınlardı 

•• on 

•Adzl)·e• tnn)·asmn hlicum 
<•den knhramnnlftr knfllt•sh w 
kntılnuş olanlardan hıllı\ nrn· 
mızda ynşı)Rn t•rkt•k lt•r ve ku· 
dullar \'ardır. ~lulılnç bir vn
zlyeıe düşmii~ olnn im )mhrn· 
manhu-ı hükt'unet unutnulmı~ 
\ ' t• kacllrslnr.slıymı oüstr.ı·cıoek. 
\ "nll 11nŞım iş,·aam çok yerln
t.lf' df'lt\lt•tlle kendlle•rJ ıw nma~ 
haulnmıştır. 

Erzurumlular yüz yaşına yaklaştığı 
halde torunlarını beslemek için hA.IA ha
malhk yapan Yaşar Babayı tanırlar. O 
senelerin tahrlpkA.r kuvvetini yenerek 
zamanımıza kadar yaşamış canlı bir tarih 
kahraman bir Erzurumlu tipidir ve her 
Türk kahramanı gibi mütevazidir. 

Onu buldurup getirtlnciye kadar hay
ı: zahmet çektik, nihayet matbaaya geldi. 

Ben 93 hal"blnin, Aziaiye tabyası kah· 
ramanının btraı daha düşkün, biraz da
ha. :vorgun olacağını tahmin ediyordum. 

w Aziziye,. kahramanlarmdan mankaba
sını "DOOU,, ya anlatan Ya~r Baba 

- Kurban olam beglm. hele bir an
ın tam da dinle; dedi. 

Slı Aziziye Yalc'asını gazetenizde tef

rika yapmı451nız. Okuma myok kl.. Her
kes bana. gaıete seni yazacak, diye söy-

Gerçi bacaklan titrlyordu, kamburu leniyor. 
hafitçe çıkmıştı. Bakışlan kuvvetini kay- Ruslarla harbe Paslnlerde tutuştuk. 
betm14, tözleri yeşlllenmişti. Fakat 0 hA· Bizim ordumuz Toparlak köyU ile Gertek 
lA .o ırUnlerl yaşıyormuş ıılbi heyecanlı AA bo ld A t k dil 
idi. arasın._ zu u. r ı şmana esir ol· 

Y B b la• 

1 

mamak için kaçıyorduk. Çok değil Uç sa-
aşar a a an .. ıyor ' 

at sonra Kars kapısına ıelmlştik . 
Biz aorduk : "- Anlat bakalım 4u ma-

ceranı Ylf&l' Baba,, decllk... l ( Altlara/ı 7 lncltMJ 
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Doğudan Haberler 
n f· :\1 f· ~ .\ ~ E 

Gümüşanede yeni 
Jandarma subayları ) Kollektif fidanlıklar 

için birer ev 1 altmışa çıkarılacak 
okul binaları 

l Ier köyde yel' ~'~l' ~·pni 
ınektep binaları 

yükselivor . . 
Giinıii~::ıııe vilftyeti dahilitıdP hir çok 

y .. ni okul biııaları <ltıha inşa eltlrilıııek

t ı 1 . Kin• küyiinde 3il11l lir:ı sarfedi
h'ı ek \ licııcla getirilf'ıı liç deJ"saııeli 

okulun noksıııılarını tarııarıılnııınk lizre 
dı ıva~lle iki oflflsıııııı nlışnp kısıııı 
lıP ı: üz h1tiriimerniştir. 

Ev:er önüınüzdeki inşaat 
nıevsinıinde yaptırılacak 

Do~unun asayış ve inzibat işlerinde 
geceli gündi.izlll çalışan ve Cumhariyel 
idaresrnin bölgemizde yüzünü güldüren 
Jandarmmııız i~·in çok yerinde bir kanır 
ittihaz edilmiş bulunmaktadır. Bu karara 
göre, merkezde ve ml\lakatta .J"ndarına 
subayları için birer ev yaptırılacaktır. 

Bu hususta harekete geçilmiş ve keşifle· 

rin hazıı lanmasına başlanmıştır. 

Bu evler önümüzdeki inşaat mevsi
minde yaptırılmış olacaktır. 

Kale Nahiyesi merkezinde de üç 
dNsanf'll bir okul binası inşasıııa baş
lan ınışdı. Binmıııı bütün duvar aksıımı 
bitlrllnılş, kereste ev sair ııuılzeıııesi ik 
mal edilmiştir, İkinci kısım inşaatı Hazi· Zint'i ka! k1nnHı hakkında 
randan sonra ynpılar:ık, ı1 elecf'k ders Konferanslar 
yılında uçılacaktır. , . _ . 

Torul i'res'ı ı· , x.. Ul k ... d d Zırnal ml\cll\ru ( emal l>ımısnıan zl-
• ._ n n .n şal> ı ıı oyt. n e e . .. • 

l"nt teşkku-ııu- al 1 b' k 1 1. 1 raı kalkınma hakkındıı oğretmrn okulu ,, , y ı ı ır o ·ıı Hnasının . . . 
inşa ına başlannıış 1 1 . . k ile Lı. ede bırer konferans vereceklır. , emt' ve zeının atı ,. • 
bitirilmiştir. Oltu Zıraat ~IualJin11iği 

'l'or~ılun !'u~arı Uiıı~öyünde d" uir Oltu kalasının gittikçe ehmmiyet 
de~sanelı .yenı hır okul bınası yapılmış- lllan Ziraııt işlerinin başında bulunmak 
lır. Hu bınada yakında bitirilecektı'r - b k d h'l' ~ d b · .. · uzre u aza a ı ın~e ~ ir Ziraat 

Gurnüşanede l\iiltiir Muulliınllği ihdııs ertilmiştir. 
tayinle1 i Transit Başınühendisi 

ıı GüınüşnM Goltiir direktörü Vehbi Karaköye gitti 
Okay ilaveten Cümiişane orta okulunun Transit yollarınctıı. lıu kış 
on suattan ibaret huitı ve medeni bilgi- ıııirıcle muhtemel arızalardan 

nıevsi· 

dolayı 

derece in -O~TPtmerıllgirıe utanmıştır. 
• Bursn ili emrin<• verilC'n Gazip:ışn ilk 

okulu öğTetıneni Refik Clüzddk GUınü~n

ııede ipkası için nıüracauıta hıthınmtı);otur. 
* Bafra Mithatp ısa ilkokulıı öğret

meni Melek Ölge de Vih\yette lpkaqm 
istemiş, Bayburt tınyqk Cliınhuriyet o· 
k 11 lııl:)ğret ıne rıllğine ııt11ıım ı.. I ı r. 

* Musikiye pek i l d dıl lan Chızıpa
.;n ııkuhı üğ"retıııenlerin<len Heııızi Aka· 
gl\11 lstnrıhul konsen·fıtıivarıııa kııhul eılil
ml z ve tılr yıl müddetle mezun sn yılmıştı. 

------ ---
BİTi.İS ----

Bitlisde ınaden suları 

sf'yrl\seferin durıııamaı;;ınıı son 
itina edildiği rırnhlrndur . 

Trmısit yollnrı JkinC'i :\lıntaka Buş-

ınl\h~disi F(•hmi Okay Transit otobüs· 
!erinin kış de\-resiııcte muntazaman sey· 
rUseferini temin edecAk tedbirleri ve 
Ekip hinnlarının vaziyetini gözden ge
çirmek üzre cınn KarakOseye gitmiştir. 

Vilavet Defterdarlığı 
Bo~ ol11n Vilayet Defterdarlığına 

~·erıi:-inlrı tayin edilmek llzre olduğu, 

ÜçUncü Umumi Ml\fettişliğ'in iş'arına 
atfen Finans Hakftnlıjtından bildirilmiş· 
tir . 

Bltiisin her tarafı ııılıteaddit evsafı Erzurum gilıi sahtt ı geniş bir viH\-
haiz maden s~larile doludur. Bu maden, yetin eıı hüyOk maliye memurunun 
sularının bazılanndan içilmek bazıların- biran ervel tayin edilmesi pek lüznmlu 
dan dtt hanyo yapılmcık suretile istifade \'e yerinde olacdktır. 
erillmektecıir. Yalnız banyolar iptiı1ai Şe· Kış Postaları Tarifesi 
killerde olduklarından asri bir şekle ~·ok Aıık."ra ı"st"nbııl T " " ve rahzon ciheti 
mııhtaçdırlar. Bitlis be it di) e ;I memle· postalan 
kf'te sürutle lazım olacak olan elektrikle Saat Gelişi Gidişi Saat 
beraber, bu işi de yo!a koyma~a karar Cuma 50.45 Cumartesi 
vermiş ve derhal faaliyete geçmiştir. Pazar 9145 Pazartesi ;~ 

Açık Muhabere: 
HUKÜ~IET ARKASINDA MÜHÜR

ıCC Vı~ ISTIDAC[ CAM.\L orızco·yg: 
Mektubunuzu aldık . .Matb.rnt kanu

mı nıucibince •gnıctelere yazı yazan 
ldın elerin i ·imlerini öğreııeınesinlz. Hu
mın için size vermemlşle"dir. Esasen 
-Sı)f(1u~unuz mesele de uferlncle durultt· 
-c:·ıık kadar mühim lJir şey de değildir. 

Perşenıbe 1,45 Çarşamba 20 
Atirı, linı·s Postnları 

Paznr 13' 13 Pazar 13,15 
Sttlı 13,13 Çar~amba 13,15 
Cuma 13,ıa Cuma 13,15 

Oltu, Torlıım PostnJnrı 
Cumartesi 18 Pazurlesi 
Salı 18 Cuma 

Çul Postnsı 
Cumartesi 18 Pazartesi 

7 
7 

7 

l1 idanlıkların 
genişletilnıesine büyük 
ehemıniyet veriliyor 

ViU\~·etımiz dahilinde ağaçlandırma 

faaliyetine önnmnzdeki senelerde bütün 
hızile dewrnı edilecektir. Bu mak~atla 

l'ictanlı klttrın genişletilmesine ve ~~oğaltıl
masına hüylik ehemmiyet verilmektedir. 

Bu scıe mevcut kollektir fidunlık
larırı sttyısı yirmi nçn geçiyordu. Bu mik
tarın kifayetsizliği göz önüne alınmış, 

fidanlıkhtrııı altnıı!-ja ibl,ığ edilme ;ine ka
rar verilmiştir. 

Düşgünler evine 
girecek olanlar 

Belediye fakirlerden birer 
tanhhütnan1e almaktadır 

Yok~ullar kurumu tarafından açıl
mış olun "I >U ~küııler evi ,, ne kabul edi· 
lecek olan fakirlerden Belediye uşagıda 

sureti yazılı bir tırnhhutname almakta
dır: 

"Knnunun Aın ve şamil tubirlle mu.
melekden mahrum bulunduğ'um cihetle 
düşkllnler evine giriyorum. işbu beya
nım hiU\fına zuhur edecek mameleklmi 
şimctiden yurda temlik ediyorum. 

Bu 111 llesseseyi dilediğim zamanda 
terketıııekte serbestim. Ancak yurdu ter
kettiı>;im tarihten itibaren 10 sene zar
fında her mamelikimden mUessede bu
lunduğumuher gOn için ('i5) kuruş öde
meyi kabul ve tttahhllt ettim. Belediye 
meclisi bu miktarı artırıp, eksiltme huk
kını haizdir. Yurdun zimmetlmde tahak· 
kuk edecek matlubunu tııhslli emvdl ka
nununa tevfıkan bütün mamelikiınden 
tahsile hakkımı yurda veriyorum. 

Yurtta bulunduğum mUddetce mü
essesenin bütün talimat ve kurarlarına 

riayeti kabul ve taahhüt ederim. 
Yurtta bulunduğum sıradıı tevıullz 

edeceğim mamlekin rub'unu de şimdi

den yurda temlik ederim. Ve yurdu 
mansup nıirusçı olarak tayin ettim. Mi
rttsçıııı zuhur e<lerse tasarrur nisabı 

nrnlım yurdundur. 
Ancak sun'u taksirim olmaksızın 

yurtdun çıkarılırsam veyahut yurt ka
p'atılırı;a bütUn yukarki taahhUtlerim sa
kıt olacaktır. Bu taahhntndmedeki (yurt) 
kelimesi ( dllşkllnler evi) yerine kulla-

• nılmıştır. 

Oon1uz mücadelesi 
Vilayetin her tarafında domuz müca

delesiue ehemmiyetle devam idilmektedir. 
Merkez zırant muallimlerinden Musa 
Ergin mücadelenin verdiğ'i neticeyi ve 

l
ı ağ'açlama faalivetini yakından tetkık et
mek üzere Tortum, ispir ve Aşkale mm· 

i tukasine gitmiştir. 

23 Birnci Kanun 1937 

ZİRAATTE KALKINMA 

Büyük köylerde kredi 
kooperatifleri lizım 

Kaza ve nahiyelerde açılacak satış kooperatifleri 
köylünün mahsulünü değeri fiyatında 

sa tın ağa vasıta olacaktır 

Bugüne kadar birçok mecburi amil
lerin tesirinde ihmal edilen zirai işlerimizi 
incelersek az ve mahdut sermayesine, a
ilesinin en küçüğüne kadar çalışmaları
Pm muhassalasını llı'i.ve edersek çabalı
yan çiftçinin çok teşvik ve himayeye 
muhtaç bir halde olduğunu görürüz. Yıl
ların ve eski fena idarelerin en ağır yü
künü uzerine alan köylümüzü ileri ziraat 
tekniğine bir hamlede ulaştırmayı dü
şünme'k biraz mübalağalı bir düşünce o
ulr; biz evvela işe köyden başlıyacağımıza 
göre mevcut köylümüze fenni ziraatı öğ
retmek için tedbirler alarak hemen faa· 
liyete geçeceğiz . 

A- Kollektif bir ziraat işi yapabilir 
miyiz? 

B- Her çiftçiyi ileri ziraat yoluna ko
yablilr miyiz? 

Köyde kollektif ziraat; tecrübe ve 
örnek için faydalı olabilir. Fakat (rejim) 
in topraklandıracağı çiftçi b~lı başına 
bir müstahsil olacağına göre köyde bir 
elden idare olunabilecek zirai işlerin ba
.5ında Tarım Kredi ve Satış Kooperatif
lerile, çiftçilerin tekbaşına başaramıya
cakları harman ve orak ve tohum te
mizleme makineleri gibi herkesin işine 

muayyen saha ve zamanlarda yarar. Bü· 
yük ziraat aletleri mübayaasını bütUn 
manevi şahsiyetine bırakmak gelir. Bu 
iki cepheden köyün ve köylUnUn bUytik 
kalkım hareketinde alacağı vazifeleri ba
şarmasına yardım için neler yapablliriz? 

Şeflerin büyük davaya verdikleri hu
susi kıymet ve elde mevcut köy kanu
nu ve idare amirlerinin yakın ala.kası bi
zim i~imizi kolaylaştıracaktır. Köyde çift
çinin en başta gelen ihtiyacı kredisizlik 
ve IstihsalAtını değerinde satamamaktan 
mütevellit mahdut kazancın doğurduğu 

gelir azlığıdır. 
Bu anaç kredi ve satış işi bizim bü

tün kalkım hareketimizin başında gelen 
ve hemen halli icap eden bir husustur. 

Ege mıntakasında muvafakiyetıe tat
bik edilen ve sayısı günden güne çoğalan 
Tarım Kredi ve Satış Kooperatifleri her 
iyi işte olduğu gibi bunda da Cumhuri
yet hükumeti, Türk çiftçisnltn kalkın

masında mühim a.mıı olmuştur. 
Köyde bilhassa mevsim işlerinde en 

ufak bir parayı bulamıyan çiftçi henüz 
tarlada olan mahsulünü değerinden kat 
kat ~ağı bedelle karşılık göstererek aldığı 
para ile işini başarmakta ve hasıla.tının 

mühim bir ·kısminı daha idrak etmeden, 
elden çıkarmaktadır; elinde kalan kıs

mını da birçok ihtiyaçlarının daiml taz
yiki altında hemen paraya çevirmek za
ruretinde kamlakta ve bu suretel b!itün 
yıllık mesaisini ve ümidini değersiz bir 
varidata mukabil terketmektedlr. 

Ziraat Bankasının yapmakta olduğu 
yardmılar muhakkak ki çok faydalıdır, 

2:!tzaıı CE:\lı\.L TA~IŞll.\S 

fakat uzun formaliteler, çok uzak ~ 
lerden Ziraat Bankalarına gelmek 
burlyeti bu kredi kaynağından istifa 
mahdut bir sahadaki sayısı az çiftçi 
inhisar ettirmektedir. Kooperatiflerin 
bankası olarak bu muıı bankadan istif 
daha faydalı ve muhakkak ki ço

0

k şUJI\ 
lti olacaktır. 

Köylünün ayağındaki Köy Kredi 
operatifi onun en dcll ihtiyaçlarına 
zamanda cevap vermekte ve Satış ı<ot.c 
peratifleri de mahsulü değerinde satıof. 
sına mühim bir vasıta olmaktadır. __. 

Köy kalkımının ilk adımında bU:J"Ji 
köylerde ve icap ederse birkaç köyU tııS 
leştırerek merkezi bir köyde kurul~ 
Kredi Kooperatifleri ile, şimdllik kad..., 
nalılye merkezlerinde açılacak Tarıın ~Al 

tış Kooperatifleri bizim ileri hareketl.,d; 
zin ana kaynakları olacaklardır. 

Torul Kaymakamlığının 
bir tavzihi 

Hundan evvelki sayılarımızdan t'2 
rinde Torulda geniş mikyasta bir ~r 
raste kaçakçılığının meydana çıkarıl 
yazılnıştı. 

Torul Kaymakamlığından aldığı 
bir tezkerede, gerek kaza orman 
resinde , gerek kaymakamlıkta ve 
rek kaçak kerastelerin tevdi edil 
kanun iktizası olan Beled' 
bl\ytık mikyasta bir ker 
ğındnn malOmat olm 
dir. Bu haberin, 
kum nndanlığınca 
muvafık old r. 
bırakıl.!if~ 
ker~M".:JG 
iht ·852 

uu• ırt.a"niış Hükfime 
Konağı 

Sarıkamış Hükumet konatının 
vakkat kabul muamelesini t 
ır.ak üzre vihlyet N afla müdOrü M. 
Sarıkamışa gidecektir. 

Su Mühendisi Erzincan' 
döndü 

Bu sene kurutulacak olan Hasa 
bataklıklarının planlarım yapmak .. 
Erzi::ıcanden şehrimize gelmiş olan su 
hendisi Memduh ve yanında bulu 
işlerini bitirdikleri için Erzincada 
müşlerdir. 

itirazların tetkikine 
devam ediliyor 

Vali muavini Hilmi Balcının r 
ğindeki kazanç itirazlarını tetkik ko 
yonu dün de toplanarak bir haylı 
kın tetkiki ile meşgul olmuıtur· 

Edebi fefrika: No.17 
lşte orada bu zihni!,·eti gördl\111 ' \'e onların arasına girmek· 

le mes'ut olduııı. Pek çok arkadaşlara tesaclUf P.tliın ki, bo
yasız kalmış. Fakir arkachışlarının çaııtusına gizlice boyu tüp· 
leri ttlıyor, yahut bir yolunu bulııp hissettirmerlen onun bll 
thtlyaçlımnı temin e<liyorlarr1ı. Belki hıınlttrın nrnsında o fa
kir ıırkadnş kendisinden clahtt çok ıııuvaffuk oluyor! J>lye, 
kıskttııunlttr da bulunnhilir<ll. Arıtlarııı<lıı hir kardeş, ınükeın· 
mel birer dost gihi anla:;ıml genç kı; lurlıt erkekler gürdnm. 
Hunımla beraber birbirlerine başka gözle bakanlar dn voktıı 

GENvuıMADIM 
Yemek pek neşeli geçti, Hacer sofrada: 
- Resim de, başkft şey deme bu kıza! Diyordu, hııgüll 

Mecidiye köynne ressam Aklfle çalışmaya gidecek ya ı aa· 
kın neşesinden durulmıyor artık ! Halam : Durup dinlemiyor
ki, yine ynzn biraz sUzğün ! Diye, yuznme bakarak söyıen· 

• 1 

demek ls_temiyorum. Fakat hu her yerde hüyle değil midir'? 
Epey dalmışım gttllba. Knpınıın, önl\nde kıvrak bir kah

kttlıtı çf nladı ve arkrsmdıın Hııcerin sesi : 
- Prenses haıreUerl hala <lışurı çıkıp, ynnım~ın gelmek 

lütruııcta bulunınıyacııklar mı? 
Gtı1erek reriınclen kulktıııı. OüzlLn geee dolabımın UstUn· 

deki saatu gitti: Ynrıııı 1 Rlrdenhlre yl\reıtiml sanki hirl uvııç
'ııdı \'C sıktı. Saat yarını .. Bir iki saat sonra evden çıkmalı· 
yırn. Bugün ders güııt\ın, Mecidiye kiiyünc gideceğim. BugUıı· 

kif Gem al ile heraher rıılışara~ı z .. Niçin birdenbire heycan· 
landım r Kendi kenctime nıırıldıtrııyoı um: •Ferda kızım, httni 
kenarlarında •clikk1tt tehlike var,, ıliye levhalar asılmış vlrttj-

. tıi:ı\ uçuruınlnr vmdır. •işte hunlard uı biri ile senin arandn 
pek az mesafe kalmış; tlr'atle ~elen bir otomobil yolcusuna 
henziyor.:un. Gözleıini iyi aç ve dircksiyomu he~·cunft d U~· 
medcn sokuk kıııılılıkla t<lnr.e et.,. 

Ken{li kendime bıı ıııı~ihatı verdikten sonra gUlnılye bas· 
l~dım. Anın ben i~yle bir yolruynm hi: • Dikkat tehlike var. 
Cllmlesin 1 zttmnnırıda giirmOş hulunııyorıım, Onıı göre hare· 
ket etmek elimcle.. Kendimi <le hiç te zayıf zannetmiyorum. 
.Akif Cemal nihayet ~1ecidiye . köyündeki çıtlışmayı bahane 
eıterek benimle beraber bulunmtt)'ı temin etti . .Fakat orıdttn 

ilerisine gideceğini sanıyorsa, aldanıyor, Bedbaht olmıya hiç
te niyetim yok. lıtırap çekmek istemiyorum. Saadetimi mu· 
haraza için her şeyi reda edebtllrim. Sevmek belki o kadar 
korkunç bir şey ıteğildir. Fakat Akif Cemal gibi aşkı sırf 
bir et arzusu ve eğlenceden ibaret sanan, çamaşır değiştirir 
gltıi kadın deg-lşliren bir adamı sevmek her halde büyük 
felaket !. 

Ben zaten birn~ da boşuna korktuğumu sanıyorum. Bu 
adamın kadınların üzerinde fazla tesir yapması hakkında 
duyduğum sözler belki de içimde bu sebebsiz endişeyi ya· 
rııttı. t'aknt bakışları, hali, ta vırı niçin beni sarsıyor?. Ne 

olursa olsun, hu nıücartelede zaferin bende kalacağına emi
nim. iki siH\hıııı var: Gurur ve inat.. Harp sah11mız da Me· 
cidiye köyl\ öyle mi? Birdenbire kahkalarla gülmiye başla
<lım. Ne sttçnıa şeyler dtlşünüyorum : Harp.. Mtlcadele .. Zıı
rer .. 

lineer dışarıchm ~ine bağırdı . 
- Ne duruyorsun? Gelsene hura~'a canım 1 Hem karnında· 

mı acıkmadı. Yemek yiyeceğiz .. 
Halamın sesini duyuyorum : 
- Çocuk! Dıı.ha vallııhi çocuk 1 Diyor. Kendi kendine ko· 

mışup gülOyor, 
Bir top gibi kendimi dışarı attım, biı' anda ihtiyar kadı

nın boynuna sarıldım; Her tararından öptüm, öptom. O yarı 
memnu_n yarı kızğsn bir :Sesle sl)yJeniyor<lı.ı: 

- Kıı dur; l<ır. 11ur botıumk ın P4nJ., 

dl. Ben hep gülüyordum. 
Yemekten sonra ikiye kadar oturduk. Sonra Halam ogle 

uykusuna gitti, Hacerin işleri varmış, sokağa gldecekmlfı 
Onunla ben hazırlanmıya beraberce odalarımıza çıktık. 

Geyinmek için gardırobumu açbtım .zaman bugnn 111' 
defa garip bir telaşa düştüm. Bir zaman giyecek elbise se· 
çemecUm. Sonra birdenbire sinirlendim. Akit Cemal için oıi 
süsleniyorum? O beni mektepte kaç kerre basit sokak elbi' 
seteri ile görmedi mi, bu telaşım, iti nam nedir? Dolaptan efl 

sade bir spor elbise seçtim. Başıma kOçUk bir bere geçir
dim. Mektepde de olduğu gibi, kepaze de yapmadım eııırıe 
boyalarımın tuan iç•lnde olduğu ktlçUk çantamı aldım. Odanı· 
dan çıkıyordum. Gayri ihtiyari gözüm ooy aynasına tııkıldl· 
Bir mUddet önünde durmaktan kendimi alamadım. Bej spO 
elbisem küçük kahve rengi berem ve elimde çantamla küç 
mektepli bir kıza ne kadar benziyorum bugün saçtan~ 
btlklUm büklüm omuzlanma dökülüyor. Beyaz duru ynznın«M 
kahve rengi gözlerim kirpiklerimin gözlerimin altına yaptıf. 
gölğelerle daha fazla bnynk görünüyor. Benlm gözlerim "" 
renğlm babama benzermiş. Halam her zaman "'.Sen de 116 

tuhaf bir renk var Ferda çok zaman sanki derinin . altınd'
ışık varmış gibi geliyor bana,. der. Kerim Namık mektept• 
iken bir gt\n •senin .renginin ismi nedir söyler misin. baıı' 
Ferda? ,. Dlye 1 takılmıştı, sonra da çenemt okşıyaphk • gilt 
pembesi ile ay ışı~nı karıştırmışlar öyle mi kızım?,. Demişti· 

- Arlfaıı llır -
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AMER KAN HARB GEMiLERiNE 
HAZIR OLMAK İÇİN EMİR VERİLDİ 
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Rus kumandanı Kars 
kalesini muhasara etti 

Kalenin vaziyeti iyi idi. Askerin ve ahalinin kuvvei 
ınaneviyesi yerinde idi. Altı aylık erzakı vardı 

Yeni Çin hO ku metine Halbuki; Çar ordusu, iyi teçhiz edll-

l·ııı·haL; edenler vatan miş; iyi giydirilmiş, iyi talim ve terbiye 

Al . . ~ görmUş; mUhlm bir kısmı anadan doğma manya ıçın silvari olan (yüz elli bin nefer) den mü-

başta gelen haini addedilecekler rekk:~tlhalde ... Osmanlı ordusu, kendi-
sinden beş buçuk misli fazla piyade, ve 

bir mesele Mareşal Çankayşek bu yolda bir ~~~a~a~~h~~~~e~~t v:d!~~~?~uvveııe-
Fransız Hariciye Nazırının orta Av- be•vanname . Bunun nzerlne, Hnl~p vnlisine tel· 

nıpadn yaptığı seyahatten sonra, Avrupa 'J neşrettı graf çekiliyor. 
,·azlyetinln umumi hatlarile bir kere da- I . [Dünkü gllne kadar Halepten Diyar-
ha gözden geçlrllecetı anlaşılıyor. Hi; Ankara 21 ( A. A. ) - Amerika· ş~hırleri.nl. zaptile kanaat etmeyerek ÇI· bekire giden develerin, beş yoz otuz 

nın Pasifik denizindeki deniz üssn olan nın hAkımıyetln~ mo. dahaleye başlamış· bec rel ldu"'u anlaşıldı. Bu mühnye· sUphe yok ki, yeni mUzakerelerin en ba- Sa ı d Bi k - h ı d ı t ı Y s o ı; n Dlye1ro'dan \"erilen bir habere göre, ar ır. rço şup e ı a am arı op aya-
şınd:ı gelen mühim meselelerdenbirl de, k p k' d 1 bi ld k t netin sebebi istifsar olunur.] harp gemilerinin karada bulunan müret· ra e ın e yen r are ·urmuş ur. r.. . 
Alm:ınynnın istekleri olacaktır. M k- be " b id Hcnihyor 

tehatının derhal gemilere binmeleri em· ez ur yennameye gore u areye . · . . . . . 

derhal Eruuruma çekildi.. Ceneral Me
llkofun kuvvetleri, Mayıs ayının 6 ıncı 
gnnü' kalenin Şark ve Cenup tarafın· 
dakt tabyalara sokulmıya başladı. Ma· 
yısın on altıncı gllnü, kalede bulunan 
Tnrk nskerleri, tabyalara karşı yaklafan 
düşman kuvvetine karşı bir hurum yap
tılar. Şiddetli, fakat neticesiz bir mQsa· 
deme oldu. Fakat bu mnsademe esna· 
sında da, düşmanın kOçOk keşif posta· 
ları, tabyaların diplerine kadar sokula· 
rak çok esaslı malQmat aldılar. 

• • • 
Kars kalesinin birinci 

111 uhasarası 
Hltler Almanyanın neler istediğini 1 ti k d 1 t h i . d l"'dll k Dıvarbekir v alisınin ne 'evap ~ eı · 

· ri verilmiştir. ş ra e en er va an a nı a < u ece · • ·ı M ı l bl . ı• ı ı kur a danı bllyllk bir ~·çıkça söylemiş bulunuyor. Hltlerin sul- ve ona göre ceza göreceklerdir. dlğı malOm değı. a Om o an r şe_~ .ar orc usl n n · 
hun muhafazası için zaruri addettiği bu Bu Oste bulunan dokuz torpido ile .lnpon fnhrJkn lnrı tullı\ HHn,·or varsa: Kocn Çarlık ordusu, ağır bır hata işledi. Ahmet Muhtar Paşanın. 
isteklerini bir kere daha gözden geçirelim: dokuz hava rilosu da mechul bir istika- Şanghay : 21 ( A. A. ) · _ Japon silindir gibi, ~ğır ağır Osmanlı. ~aleleri Erzurum nzerine çekildiğini haber alır 
Mllstemleke, miıstemleke işlerinde hukuk mete hareket etmek nzre hazır bulunmak fabrikalarında çıkan yangınlar hAla de· (\zerine ynruken, daha hilll (ış ar· ls· almaz, bunu bOyOk bir fırsat addede-
ı:.eraberllğl, Orta Avrupada serbesti, as- emrini almıştır. vam etmektedir. tlşar - ve istifsar) lorla vakit geçiriliyor. rek Kars kalesini muhasftraya karftr 
ı.er1 \e sınnl seferberliğini muhafaza et- Ve hütün .\'ll,rika gazeteleri Çin sula. 1n n lltt-re t•ıııu\~t·l mmlnh:ısı O buhranlı harp gl\nlerlnln haleti \'erdi. 
mek suretlle Amerlkadan iktısadl yardım, rında batırılen Amerikan topçeker! hadise t~sls Pl mck lsh•yor ruhlyeslni ortaya koyan şu telğı·anar Kaı·s kaieslni kırk beş kilometrelik 
Milletler Cemiyeti Paktının 11, 15 ve 16 sinden ehemmiyetle bahsetmektedirler. Lonctra 21 {A. A) - fngillz HUka da gösteriyor ki; bir çok noksanların bir muhasara hattı He çevirdi. Elindeki 
ıncı maddelerinin kaldırılması, yani mu- llnr.-şnhn b~yennnm.-sl meli Hankovda bir emnl~·et kıtası tesis· i~mal edilememesi \'e alAkadarlann gev· hol snvarl ile, kRlenln btıtnn yollannı 
nhedelerln ilgası! Hankeo : 21 ( A. A. ) - Çin hO- için .Japon hOkt'\metine teklifte bulun- şekllk göstermesi yllzUnden; harbin vu· kesti. Artık Kars kalesinin, her yerle 

üç, dört sene evvel Paristeki Fransız kümeli bir beyenname neşrederek şunla- muştur, lngilterenin hu teşehhlislerlne ıiyeti, vehamete doğru sUrUklentyordu. alAktt ve irtibatı kesilmişti. 
sefiri Köster Almanyanın tekrar sll~h- n tebarüz ettirmiştir. Japonlar binlerce f_'ran.sız ve Amerik.on •.lnkO~etle.ri de Hnrı> unsurları İ"inde. yalnız (ordu) 

1 
al 

ki ri lld 1 1 ) Ahmet Muhtar Paşa, her iht m e ıanmak arzusunu ileri sürdüğü zaman, o Çinli vatandaşı öldDrDp ve bir çok Çin ıştlrak edece e nı h 1rm ş ~rrl ı. vazifesini hakkile ifa ediyordu. Ordu· 
"'mankl Fransız ricali sormuşlar: "Siz ---------------------

1 
. k d 

1 11 
d 

1 
lıarşı 4 bin snvari muavine astcerinden 

t s~ lstemedlğinlzl söylüyorsunuz. O D lb h t • h kk J nu~ yı uman an arın e 11 e bu unun mUrekkep hir ku\'vetl, (Kars)ın tmda
t, ıterıerınizı çoğaltmak isti- e OS Se"a a l a ınaa -buyuk .ve knçuk. her hangı hır par- dın agönderdı. •·akat bu kuvvet, rerak•: 
:t~ 'J çası. bır cnzntammı: Tl\!k ordu~un~n tinde piyade olmadıAı için Karsa rlre-

cevabı vermiş: "Sırf k b • • h d • ezeli vazUe aşkı ve imanıle şerenı hız· medi Tekrar· Muhtar Prşamn itvlndekl 
l ' a ıneye .ıza at ver ı metini ifadan bir dak1ka hali kalmıyordu. kara;aakına ~vdet etti . . ._ ......... etıendirmek lç n.... ş '· d 8 k d Ah t • 

arK or usu.. aş uman anı me Ahmet Muhtar Paşa; Kars kalesine 
Parls , 21 ( A.A. ) - Fransız 1'n· seyahat hnkkında ınetlise i11h1t ı ver- Muhtar Paşa, but Un bu noksan vasıta- dttha fazla yardım edemiyeceğ\ni anltl· 

binesl bugün Cümhur Reisi Löbrön'nn mlştiı". Nnzır Avrupıtduki gnginliğin lar ve mahrumlyetlerde~ do~an ~Uş- dı. Artlıt kaleyi kendi mukaqderatma 
riyasetinde toplanmış ve Hariciye Nazı· yakındıı ınil· olacağı knnaatincle l•ulıın· kUU\ta rağmen, metin bır. secıye goste· terketmiye mecbur kaldı. 

ue terlyor.. maddi kuvvetlerınin noksanlı· . . . 
lll1t rı Delbos orta A vrupada yaptığı son duj'ttmıı süylemlştir . tmı, mubltlnin manevi kudretini arttır· Kars kalesı, kuvvetli 1dı. 154 pare 

anlaşılıyor. b J J fı • b • mak suretlle tellft etmek istiyordu. kale topu?a. ve 65 pare de, '8bra to-
Bu programın birinci maddesi şudur: stan Uıa~a ecı ır . puna malıktı. Top ve piyade liperlerl, 
"BUtUn Almanlann blrleşmesını ıstı- Dnşman ordu:u: (Zaım) köyU etra· fena değildi." .Nizamiye kuvve~ı.ı 25 bin 

yoruz. Yani Danimarka, lehistan, Çekos- k l dı tında toplanmasını blUrdikten sonra· on ~eterden murekkepti. Askenn ve aha· 
lovakya ,Avusturya ve dl~r yerlerdeki tramVa" azası o uvo• u alay sDvariden mürekkep blr kuvvetle. linin erza~ı da, aıtt ay mutıasaraya 
Almanlann ana vatana batlanmasını öz- 'J 'J • 1 

(Kan) kalesinin cenup tarafına dotru klfl gelebıllrdl... Onun için Muhtu 
liyoruz. Bizim hesaplarımıza göre Alman- , sarktı. Maksadı bir taarruz keşfi yap· Paşa, kalenin ~zunca bir zam•n daya-
y(\da .. ır. buçlık milyon, Dançlğde 348,000, tııtanbul 2 l ( llusust ) - Sabahle· kt Art k (K ) .1 (Ard h naeatına emindı . 

.,.. k id b. k p S f dd ma ı... ı , ars ı e a an) ın 
Avusturyada 6 buçuk milyon, lllksemburg- yin A saraya g en ıı· top 8~1 tram· reflS ey e İn arasında yol, kapanmıştı. .•. 
aa 250,000, İsvlçrede 2 kUsur milyon, Al- vayı rayların buzlu olmosı ~·uzOnden Muhtar Pa,a düşmanın bu hareke- General MeUkofun kolordUJU, milf-
sas lorende ı küsur milyon, Çekoslovak- kızak yaptı. Frenler bozuk olduğundım Öldükten tini gOrDnce, bİr müfreze ile derhal kUl bir vazife deruhte etmlıtl, Evveli; 
yada 3 küsur milyon ve saire ve saire ki Vatman arabayı durdurmağa muvaffak SQflfa ileri atıldı. Bu kumandanın maksadı da taarruz ve müdafaa kuvvetleri, hemen 
cııter memıeıcetıerdeki yekftnlar da bir olamamış, korku ve telaşa. düşen yol· elindeki piyadelerle düşmanın süvari heme~. inosavi gibi idi. Sonra .. Karı 
araya gelirse yüı milyon Alman..... çular, canlarını kurtarmak ıçın kendile· Karısı Mısır hükumeti aley- kuvvetlerini hırpalamaktı. Fakat Rus SU· kalesının etrafındaki arazı, sQralll ma· 

Almanlar bu Lşe evvell Çekoslovak- rini araban dışarıya atmışlardır. Yolçu- varilerl, harbi knbul etmediler. Jlerhal nevralara mDsalt del'lldl. Şu halde bu 
yadan başlamak ister gibi görUnüyorıar. lardan oço hafif surette yaralanmıştır. hine ıuiras davası açtı orkalannı geri dönerek dağfarn çekil· muhrsara, ne kadar zaman devam ede· 
llltler bu Almanlarla Versay muahedesi- Nihayet Tramvay makastan geçer· İstanbul, 21 [ Hususr J Cena· diler. rektl ? .. Çar ordusunun burada geçiDe-
nln bunları bağladığı memleketler ara- ken durdurulmuş, bu suretle vukuu mel· zesl Mısıra gönderilmiş olan merhum Muhtar Paşa, bir pusuya düşece· cel'I her ton, kendi ıaranna kaydedi-
sında çıkacak lhtUAfı bizzat halletmek h ı b" nk bir facı n l'\ o l tı l ktl 
Eevdasındadır. l z uy a ın vn a ınmış r. Prens Sey(eddlnln Mısırdaki emval ve ğini anladı. Çnnkn dnısman kolordusu- ere · 

-- - . . . nun, blltlln kU\'vetile Kars oıerine ller· General Melikofun topçuları, bey-
Programın ikinci n\addesı. komünist- Üç Aln1an l1arp gemı'sı· varlctatı şımdiye kadar zaı,tedılmış bir ledi"'ine dair haberler gelmlve baı;ı,la· tıude yere cephane sarfedlyorlardı. Ka-

ıer 11leyhlnde Almanya, İtalya ve Japonya M a · 
halde idi. erhtnnun refikası Ulviye, mıştı. lenln ne maddt ve ne mane\•I kuvveti 

arasında imzalanan misaktır. Bu üç dev- Napolide 
let, daha •imdiden başka hllkftmetıert de bu emlılk ve varidattan hissesine dUşen Tnrk kumandanı snratle (Kars) a nzerinde, hiç bir hasar vukua getlrf'!· 
bu misak etrafında toplamata çalışıyor- Napoli 21 ( A . A ) - içlerinde mirası ahtbilmre için Mısır ht\kllmetl geldi. Kaleni n muhafazasına kflM dere· mlyorlardı ... Kars ahalisi, metindi. Hatta 
ıar. J>oyçlımd kruvazörO de bulunmak nzre aleyhine btr dava açmıştır . cede kuv" et terkettl. Kendisi de dokuz kadınlar ve çocuklar bile, bu muhasa· 

işte Fransa ııe İngiltere devlet adam- Uç Alman harp remisl buron limanımı- tabur asker alarak, biı· gece derin zul- radan en kl\çUk hlr UrkOntn hissetme· 
ıarı arasında yakında başlanacağı bekle- u gelmlttlr. Gemiler Napollde Oç gnn • metler içinde, sessiz sodasız Erzurum mişlercti. 
nen umumi milzakereler böyle blr dekor kalacaklardır. Romanyada intihabat istikametine çekildi. Ve, bUyük bir snr· 
içinde cereyan edecektir. h .. d • · t" atle yoluna devam ederek, Erzurumla 

Demek ki llkönce gözönUne alınacak ,,. 8 ısesız geç 1 Knrsı hlribirine bağlıyan (Bardiz) yo· 
me1eıe. daha birçok mürekkep aıntılma- O Q U U Bokreş : 21 ( A. A. ) - Umumi lundaki (Perişan Boğazı) ııı ele geçirdi. 
sına sebep olacak olan müstemlekeler me- meb'usan intihabatında ciddi hadiselerin Muhtar Paşanın bu hareketi bllyOk 
•eleslnden ziyade. Orta Avrupa işi ola· Abone tarifesi vukuuna dair hiç bir mahlmat neşredil· bir mu\•attakıyetti. Eğ9r çabuk davran· 
caktır. ı b B 1 

( ArkRBt oar) 

Greta Garbo nekadar 
mektup alıyor? 

D/Pf,OMAT Seneliği : 12 Ura memlştir. Bir kaç hafta evvel bu yüzden mamış o saydı, u otazı dOşman e e 
Alh aylığı : 7 • birçok memleketlerde siyasi kavgalar geçirecek.. o zaman Kars Ue 1'~rzu· Meşhur sinema son'atkln Oreta 
uç aylıtı : 4 • olmuştur. Aylln seç.imleri Çarşamba gllnU rum arasındaki irtibat kesilecekti. Gar'lıo en çok mektup alan yıldıılardım 

Bir Köpeğin taşıyabilceği Btr aylığı 1,50 ,, başlayacaktır. Rus sUvartıeıl, Türk kumandanının biridir. 
azami yük ECNEBi MEMLEKETLER IÇlN hu mohirane hareket ve muvllffakıyetine onnde s&o - ooo kadar mektup 

k Se ll"'I Eski Bel~ika Başvekili vokıf olunca, Kars civarına avdet etti- almaktadır. Bu mektupların büyük bir Es imo Köpekleri 10 - ı: kilo yü· ne e : 24 LlrH Y 
k taşıya bilirler. 6 _ 10 tanesi bir kı· Altı aylıtı : ı4 .. Pariste ler. O ci\'ardakl hlHnn telgraf tellerini kısmı .. tıanı aşk • mektuplarıdır . MO· 

ILA RI kestiler. tebakisi san'atklrın hayatı hakkında ıax.a kotulurlarsa -400 kiloluk bir yükü N TA FESi ç Jı k d M l'k r 
ıs Paris : 21 ( A. A. ) - Eski Belçika ar oruusu uman aııı r e ı o un sualleri ihtiva etmektedir . Muaveneti 

'orulmadan günde 50 kilometrelik bir 8 ncl sayıf11da santimi 25 Kuru~ Başvekili Bay Van Zeeland bOrün sa. hareketinde bir tereddllt, anlaşılmaz hlr nakdi\'e talebinde bulunanların sayısı da 
mesafeye götürebilirler. 7 " • • 50 " bableyln saat 8,80 da Parise relmiş ve kar~rsızhk görDlüyordu. Mesel&; (Zaım) çoktu~. 
Sarhoşluk veren mantar : • : .. 1~ • bQyQk merasimle k1p1ılanmııtır. Van Ze- kOyunde, uzun uzun beklemelerden Mektupların hepsi ilf! meıtul olama• 

Asyanın şimali şarki mıntakasının 4 : • : 150 • eland ötleden sonra Reisicumhur tarft· sonra içtima eden askerlerine; (Zivin) yacağı cihetle ( Oreta Garbo) Norbert 
yerlileri mantarla sarhoş olmaktadırlar. 8 • ,, ,, 200 : fından kabul edilmiştir. köyn civannda da, günlerce devam Hftller adında bir katıp tutmuştur . 
5inek yumurtası mantarı ismini verdikleri ~ • • " 250 • eden molalar verdiriyor.. MDtemadiyen Mumaileyh mektuplann en mühim· 
bu mantarları yazın en ~ıcak günlerin~e • • • 400 .. Hariçten gelen şekerin etrafa keşif kolları _çıkarmakla vakit lerinin hulasalarını yapıp san'atklra 
tOplayarak kurutmakda "'e bunlan bır ilan ver~oek kimseler DOÔU Oaze· gümrük resmi ~~[:~~~~.bir tnrln cıddf harekete ge· arıeylemektedtr. 
hap teldine sokarak çiğnemeden yutma- tesi idare MOdnrltıtOne mnracaat etme- . On gUn büylece geçtikten sonra, 1-'otograf isteyenlerin arzuları is'af 
ktadırlar. ESfer çiğnenirse mideye boıu- Udlrler. Deva:ı:: llAnlar için hususf lstanbul. 21 ~ H~ust ) - . Hariçden bUyQk bir müfreze, iki koldan. (Kat'IZ- edilmektedir. Posta ücreti bir hayli pa· 
kl'1k 'ermekte olan bu mantarlardan iki tarife tatbik e llft~·l d l'elen şekerın rumruk resmJnın altmış man) üzerine ilerledi. Kasabada bulu- ranın sarfını mucip oldutundan bunlar 
t'-aini yutanlar birgün sabahtan akıa· Kırmızılı Al• ar a tarlt~ bir mlsU para lndirllmesl hakkında hokumetin nan küçtık Osmanlı mQfrezesl, bu faik posta kuponu vasıtaıtle aönderllmekte-
ma kadar keyifli keyifli dolqmıktadırlar. fazhıslle alınır. teklift meclise verilmlttir. .!ııl uvvetfn geldltlnl h11ber alır ılmas, dlr . 



DO 0 U ------ 28 Birinci Klnan 1987 --

YAPRAKLAR 

ı v z~rin paylişamadığı 
Van Beylerbeyliği 

1 AÇIK SÜTÜN] ~~TAPU:~ ~RASI~DA • 
Lise hadisesi Ataturk Turkıyesıne daı 
hakkın~a "Kars,, iki yeni kitap 
gazetesıne cevap arr gün Van kapıları önünde paytahttan gelen 

yeni bir mütesellim göründü. Mütesellim 
Mehmet Emin Paşanın Vandan azledildiğıni, yeri
ne İbrahiın Paşanın tayin o!unduğunu · haber 
verdi. Halk hayretle biri1*inin yüzüneba kakaldı 

{ Erzurum Riyaziye ÔtJretmeni yar 
DirektlJril N. Belekten BflltJıya aynen 
dercettitJimiz bir mektubu aldık. Kars 
gazetesinde intiıar eden bir yazıyı tek
zip eden bu mektubu tamamen okuma
larım kari/erimize tavsiye ederiz. 

Son aylar zarfında memleketimizi ecnebi

lere tanıttıracak neşriyat hayli artmışbr 

• Gazete istihbaratının bazen aldan-
,. azan : Huuıp ~wkl ması, yamlması mQmkDn olabilir; fakat 1 

Ocak ağalarının devlet membalarını 1 şı Telhisçi Cindi Mehmet Ağayı fitneyi hu aldanma hiç bir zaman uydurma 
ötekine berikine kese kese altınlarla sat- bast.ırmağa gönderdi, ayrıca Diyarbekir m şri11nt gapprak e/kArı umumigeJli 
tıklan günlerde Van Beylerbeyiliğine de valisi Haydar Ağazadeye asilerin üzerine !/atılış rlnıance/erp, ll80kedecek bir 
yeni bir Vezir geldi: Mehmet Emin Paş:- gitmek emri verildi. dereceye fJelemez • Bu ıekilde haber 
Mehmet Emin Paşa temiz yürekli bir a- Bu sırada Vanda çarpı.şmalar devam vermek , hem ga:etenin ıerefilll; hem 
öamdı. K~thüda beye bir hayli rüşvet ver- ediyordu. Halk, kaleye kapanan yenlçe- gazetecilik mesleğinjn yurdum11z<la o
mf4, Van Beylerbeyillğini eline -geçirmişti. ı·llere karşı amansız bir kin besliyordu. m11:zu1111 almış oldu!Ju yiiksek ııe şere.fli 
BiUün diğer Beylerbeyiler gibi halkı so- Fakat Bltllsten Cindi Mehmet Atadan na- ıııuifeye "!l!I'"' dl1şme~. Mektup agm•11 
yarak verdiği rüşveti kat kat çıkarmak sihat yolu mektuplar, Dlyarl)ekirden teh- şuclur : / 

·hevesine düşmedi. Kısa bir zamanda hal- ciitamiz haberi.er gelince, Hüseyin Ağa ile Knrs guzetesinln R Birinci KAnun 
ka kendisini sevdird!. beraber Van halkı bu işe bir nihayet ve- 937 ıarih \'e 603 sayılı nüshasında 

Fakat aradan henüz bir yıl geçme- rllmeslne, inatlarından vazgeçilmesine .. Bir, talebe arkadaşını feci hlr şekilde 
den, Van kalesi kapılarında payıtahttan karar verdiler. Zavallı Mehmet Emin Pa- Uç yerinden bıçakladı .• başlıtı He çık 
gelen yeni bir mütesellim görUndU. Halk şayı kırk elll atlı ile çıkarıp Erzuruma kan havadis vıtk'ftnın esasına taıtllO· 
hayretle bil'blrine bakıştı. Gelen mUte- gönderdiler. Arkasından Cindi Mehmet etmekte ise de haklkatı ifadeden çok 
selllm, Mehmet Emin Paşanın Vandan az- Ağaya bir mektup ya7.dılar : uzak olması sebebile tashihine deltllet
ledlldiğini, yerine eski Boatancıbaşılardan - Biz asi detmz. Ancak Emin Paşa lerini ricH ederim .. Vak'a bir Puzar 
İbrahim Paşanın tayin edlldiğlnl haber villyetimizde doğru yoldan giderken hak- akşamı katil Kemalin iğfalkir bir da
verdl. Ibrahlm Paşa, diler bütün mansıp kını alıncıya kadar azlolunmasın, diye vetıle okulun vestiyerinde başlamış ve 
du,fkünlerl gibi Bekta., Ataya bir yığın rica etml•tik. Sözümüz geçmedi, emir Pa
calze vermiş, bir Beylerbeyilik yakala - jlşahındır. Bizim Padlphın vUA.yetinde kısa bir boğuşma neticesinde kalbinden 
mıştı. ala.kamız nedir? KlJM vertrler~e versinler, yaralandığı halde katilln elinden kurıu-

Vanda bu haber dört tarafa yayılınca gelip yerine otursun! dediler. larak yemekhaneye can atan Hamidin 
te~rln A.yanı, van ağası Hüseyin Ağa, Ye- Bu sırada Erzuruma giden Mehmet katil tarafından takibi ve i~inei defa 
nJoeri atası Sinan Ağa ve sair çorbacılar Emin Paşa yan yoldan rerl döndü: Uzun canavarca bir savleti neticesinde Hanıi
bl raraya toplanıp söyleşmete başladılar: ooylu dU.,ünüp taşındıktan sonra verdiği din Olümlle nihayet bulmuştur. iter iki 

- Emin Paşa doğru yoldan giderdi, .iarar, Paşap birdenbire en sakin ve iyi yerdeki honharhğı bir iki dakikaya sı
azli~ sebep yokken ve verdiği caızeY1 JüşUncelerinden, en kötü ve kanlı düşün- kıştıran katil idare odasına gitmiş ve 
çıkarmamış lken yerinden itmenin ma- .!elere sevketmişti. Memleket mürteşile- sadece cürmn itirafla iktifa etmiştir , 
nası var mı? Varsın mütesellim geri dön- . ın, cahillerin ve zalimleri~ elinde inli- idare derhal işe mOdahale etmi~, bir 
r.ün, biz bir mahzar yazar, ahvalini bildi- yordu. Rüşvet devlet kapılarım kapamış, taraftan doktor ve diğer taraftan adliye 
ririzt dediler. mlüm Anadoluyu baştan başa sarmıştı. haberdar epilerek işe resreen el konul-

MOteselllmi geri gönderdiler, bir mah- Elinde en ufak bir ku\'vet toplıyan insan, muştur. 

2ar hazırlayıp başta Yeniçeri atası sınan ~tedlği gibi hükmediyordu. İyiler, temiz Vak'a tamamlle bu şekilde cereyan 
AP, olmak ü~re, çor.bacılar, Van kulları yürekliler, ortadan OOk çabuk kalkıyordu. etmişken, bunu tahriten gtlyo Kemalin 
atası Bil in Ata ve Ayan mühür vurup Cşte 0buna en canlı misal de Mehmet Emin Hemldi öldürdü~ü sırnda arkadaşlunnm 
İ tanbula doğru yola c;ık•rdılar. . Paşa idi ve çalıp çırpmadıiı. asıp kesme- seyirci kaldıkları hakkındaki iddia 

Fakat aradan henüz .birkaç gün geç- :i•ğt için yerinden atılmıttı. kat'iyen vaki olmamakla beraber, Ke-
memtştl ki, aralanna bir anlqamamazlık Mehme• Emin P&f& Erzurum yolun- malın ikinci taarruzuna kadar hadise 
ıtrdi. İ;lerlnden biri: dan Hoşaba döndü. O sırada Van kullan hakkında kat'i bir fikir Jıasıl olama.oış 

• 

- il>rahim Paşanın hAmlsl Bekta~ atası Httsenn Ata da HakArl A.şlretlertne ve hatta Kemal bu mel'unane tunvvu
Aladır. Siz bu mahzarı mühUrlediilnlze kaç011'tı. Pqa ile blrlefip etranarına bir runu l<'rada serbest kalabilmek için Son aytar zarfında memleketimiz hak-
hata ettiniıl dedi. sürü zorba topladılar. Dit olarak Ercif, Hamldl gezmete davet etmekle tenha kında Almanya -ve Fransada nefl'lyat hay-

Btr bafkası: Ahlat, Adilcevaz reayasının aürülıerine bir noktada ve kolkola gezindikleri bir 11 art1Jl1'tır. Türk inkılAbı kendisini ta-
- Şimdi Bektaş Ağa bize muğber o- saldırdılar, on bet bin hayvanı ıürüp gö- ka 1 kt b' d bi b t nıttıkça ve önceden vazettıtı prensipler 

1 ed P dl h 1 ti d rdtll •- " sırada vı ran ı a ır en re ıça mı ~up dlltman ık er. a şa ın eya e n e tü er. Sonra. .1.n1ndan plen tuccarlan!!. . · zam&J)la tahakkuk .sahasına ulaştıkça, 
;bislm methallmlz nedir? Elbette Mehmet yollannı .keımete kıöylerl basmata kasa- Hamıdln kalbine saplamış bulunmakta-

...._ ' ' dır kısa zamanda varllllf oldutumuz merha-
j!:min Paşa Vandan çıkıp gitsin, ... urahim balan aoymata bafladılar. Bir mü~det ev- · _ . leleri ecnebiler de takdirle kıartılamatta-
faşanuı mütesellimi nerede ise gelsin! de- \'el iyi bir yürekle temiz bir ahl&Jc sahibi Bu balnane teeşbbQıun fiil sahu.· dırlar . 
pi. Herkes b\inu kabul etti. olan Mehmet Emin P&fa fipıdl azgın bir na intikalinden sonra Kemal idareye · 

perhal van kullan a._,ı Hüseyin A- ?Şkiya olm\lftu. Bütün köylere ve kasaba- mQracaat ettill zaman, o suada salonda Gerard Tonru ismindeki tarihçi mu-
...,_ ve Ayana haber gönderdiler. ,Ata ne •ara hakimdi. Halt artık devletin vekili okulca takip ve icrası ıazım geleu va· harrlr, Türkiyedit ıördüklerini ATATÖBK 
Van t.yanı hayretten donakaldılar. Onlar ,ıan Beylerbeytye deiil, Bmin P14&ya ver- zifelerden birlle meşgul bulunan yardi- et le mal Ylsace de la Turqale Moderne 
ıfla ~•ntçerı atası sınan Ataya başvurdu- gt veriyordu. rektör, bJr talebenin tehevvürle idare lalmll kitabında toplam!ftır. Muharrir 
ki'.: Mehmet Bmlll Pata cür'etlnl artınp odasına firdidlni förünce peşini takip Fr:maanın faz!a meşgul olmuı dolayıslle 

yor, TQrk anının bu sahada baf&rdıkl&
rını tetkik ettiktıen sonra .saD&1l plUI· 
mma mevzuunu intikal etilrtyor ve bU .. 

rada da 1ktısat'1 kaltınm~ mtltalea 
ediyor. 

Muharrir İnltılA.p Bnatit1laünün ıa· 
resini ve ttniveraitentn rouınu ele tebarlll
ettirdlltten aonra Türk - Pranaıı llttıaadl 
mttnuebetıerlne ~yor ve Tltrkiyeyl ,al· 
nız Fransanın delU. A vnıp&nm bile daha 
tyi tanımaaı icap ettlllnl ~kUterek kita
bını bitiriyor. 

Ylne bu hafta sarfında Herbert Mel - Mehmet Emin Paşanın Vanda kal- bir i'iln anamn Vanı bastı, şehre ctrtnce etmiş ve içeri girditf zaman şaşkın bir nazarlarını .kAfi derecede Türkiyeye oevı
m•ını evveli siz istediniz, mahzara ilk Yeniçeriler yeniden _kaleye kapanmlflar, vaziyette elinde bıçağı ile duran Ke- ı·eJMdl(ıtnden fikAyetle kitabına başla
plarak şiz mühür vurdunuz. Şimdi bu na- <ulk ta yeniden Mehmet Bmln Patanın ıntll,e • Nedir 0 bıc;ak ? • diye bıçatı e.. maktadır. Muharririn kanaatine göre, 
ııl sözdür, çocuk oyuncağı mıdır? tarafına ~miıtı. Van kalesi sat1am bir ltnden aldıktan sonra Kemal •Ben Ha· Türkiye artık kat'lyyen ihmal edllmele ismi: 
· anan Ağa, kalede yeniçerilerle bir kale idi. Emin Patanın .taraftarları bütün midi vurdum .• itirafında bulunmuş ve ıelmiyen bir devlettir. Es.ki Hitit medeni
:&q.d~ kil. Haperl alınca, o da 1lüeyln A- hücumlara ratnıen ıc;ertye rtremiyorlar, hiç bir mukavemet gOstermemlştir. yetini kuran bu millet tarihte büyült rol-
ta ve Ayana mütekabil haberi gönderdi: mütemadiyen adamlar ölüyor, evler yıkı- k d • ik d" k ıer görmü,tür fakat ne yazık ki: Fran-

1 d Vaka bu mer ez e en yar ıre - • 
- !Jiz bu ifin bozuklutunu sonradan ıyor u. teslim diye el'erlni kaldır· ıızlann blrçoklan Tttrkiyenin coiaft vas-

dU.,iln4ük. $imdi derhal Emin Paşa gldlr Emin Paşa bütün fiddetile kaleyi zor- törtn · . ' tını bile bilmekten AciZdller. Muharrir bu 
*br. ahını P. aşanm müteselllmi gelmelidir. ladığı halde ele geçirememekten mütevel- tJğı yolundakı isnadın, talim ve terbi· is Ü 
~oksa sizi asi sayarım! dedi, topları şehre Ut büyük ·bir k!Zgınlıt içinde idi.. Bu sı- yeye memur bir öğretmenin o sarada meyanda tanbul niwrslteal tarih ho
sevirip d~ete hazırlandı . t·ada YenloÇerllere Hoşap Beyi tarafından hayati ne dereceye kadar lstfbfaf ve calanndan Enver Ziya Karele de Ttlrki-

yardım edilmesi, Emin Pauyı büsbütün istihkar ede' .... Mnden bihaber oldnıtuna J'IY1. kendisine tanıtmıt olduiu içni.mü-_N"tık y,n ~kiye ayrılmıştı. Bir ta- ~ --a.ou kki dl 
rafta yeniçeriler, diğer tarafta da Varı ıe'se düfürdfl. zaten gayesiz bir isyan delilet etmekte ve bu yolda bir tana- te.,e r r. 
iıalkı '!le van kulları ağası Hüseyin Ağa çlnde yüzdütü için lcendlal de pltman o- dm gafllane tabirini aşarak bunun bir Oerard Tonıas Büyült Şefin hayat ve 
\'ardı. Her ıun karşılıklı çarpışmalar olu- ruyor, korku içinde Y8fl)'ordu. az da zilletle tavslftne gldllmif bir bOh- felsefesine ait olan kısma da kitabında 
yordu. Tüfekler atılıyor, toplar şehrin ma- Nihayet blr sabah, Bltllaten doludlz- tan oklutu ileri sOrtllmOt bulunursa bu- büyük bir yer vermiftir. Memleketi kurta
hallelerı üstünde patlıyordu. Evler yıkı- Jtn blr atlı geldi ve Emin Pafaya endişe nun meılekt bir sevgi ve kudst bir ran o hayat delil midir ve o ldeoloJi değil 
ıı1or, adamlar ~lüyor, fakat iti taraf ta verici bir haber getirdi: merbutlyetln icabına balışlanacağını midir ki Ttlrkiyeye ·bugün dünyanın en 
bır türlü inatlanndan prl dönmüyor- - Vanın yeni Beylerbeyisi tbrahlm ummaktayım. kuvvetli hamlelerini yaptırıyor. 

• 
Kamil ATATÖU 

TtUtdTeDln ....... " , ........ ,. 
ttç ytts sahlfeıre )'&km olan bu eser· 

de de müellif Türki1911 yatından tet~ 
etmiftlr. Herbert MelZla'in Tltrtlye hak• 
kında.ki tetkiklerini ıönnet için kital>ID 

arkasındaki blbliOl!'&flye b&kmak kifaye$ 
eder. Muharrir, Türkiye hatkmda nere
de yazılmış bir eser bulmutl& onu der 

lardı. · · Pa.ta pllyorl. Tedbirlerin de abnmas1nda kusur Muharrir bundan ıonra sıraalle mem-
lharet ihtilAl t.tanbula kadar ak- Mehmet Bmtn Paoa, devletin bir mU- edllmemiı ve mesele adlı icraat sabası· leketteki ziraat ve sulama işlerine el atı- na nasıl 

setti. Ocak ataları, bu kanlı dö1114Un ınusiU ile OArPı.taıanın tehlikelerini göz- na terk ve havale edilmiştir. Kemalm okul ~-~1 

"'tendi ihtirasları yüzünden çtktıtını ha- önünde tut&:rat adamlannı topladı ve o 1 tiue relince: Böyle bir hadiseyi d . ba ed b' ed'Ue · tesadıı' atııdıiJnı 11.ı 
tırlarına bile getirmek istıemiyorlardı. gün akşama doğru Vandan çıkarak Ha- ~az ye . 'hsas utunu ıs t en ır 1 ye Artık MUJtafa Kemal tstiklAl MUC•· 
V•ıirltzam İb.şir Mustafa Paşa, Kapıcıba- klriYt firar etti. ıka hususundakı tasavvurlannı 1

• edilmemittir. Bu ancak bir dedikodu 
" edecek bir vaziyetine tesadüf edılme- mevzuu olmaktan kurtulamıyan muhtelif deleslne gtrifmlftlr ve mutlaka muzatfef 

1 O. cu işletme Devlet Deirtiryollan 
Müdürlüğünden: 

ı-;rzurum - Leninakan arasında işlemekte olan muhtelit yolcu k·atarlarının 
iş1etme f(inlerl 21-12·987 gOnftnmm itibaren aşağıdaki şekilde detıştlrilmlşUr: 

Erzurum • Leİıinakan Erzurum • Kars 
Enunımdan Pazartesi ve Perşembe 

ftden ıaat 13 de 
LenhaaUİıdan S8.ll ~e Cuma g\Uerl .._t l"M de 

Erzurumdan Cumarteli gOnlerl saat 
18 de 
Karatan Paıar gQoleri saat 20 de 

'* ede"kler€Uı:. S~y,ın tıalkuıv,~a ilAn olunur, (No 28) 

mekle beraber ruhen çok sefil olan bu rivayetlerin mahsnlü olmaktan başka bir olacaktır. 1tte SakarJa harbi ve n1ha,.S 
çocutun böyle vahşiyane .bir emel taşı· şey detildir. Aynı çab albnda yaşayan 
dltına da ihtimal verllememiftir. ve aynı mukaddes ıaye etrafında toplan· 

•. Mitinr bah~ine re.lince.• . Böyle bir mış olan talebe ve otretmenin karşılıklı 
mıtıng aktedilcfiti vakı dc:li~· stıvti ve saytılanndan şüpheye düşmek 

Ancak cenaze me"!'8ımınden ıoara en bOyük bir bühtan olaeatı cihetle 
hadiseden çok· mQteeair bulunan talebe- Ktlltür ailesini esasen mateme bürüye~ 
den bazdan adli icraabn recik,memesi ba elim hadise etrafında hakikatten uzak 
ve kanunun tayin eltili tiddetln muhafa- haber ve mutallalara meydan verilme
zası temenniyabnda bulnnmuş ve kanuni mesi ber halde muvahkı insaf olacatı 
bir hakkın istihsali maksadından başka kanaallle tavzih ve ta$hlh keyfiyetini 
bir mana ifade edecek tekilde barak.ete btr vazife telAkki etmekteyim, 
tevessül etnıemiflordir. ôtretmenlerden Enurum Llıeai riyaziye a,retmeni 
buılannıft da ayni akibete utrablması ve gardirelıt~l'IJ 
hakkında Kemalin bir -.nımde bulun- U. BBLB.K 

nihal zaf« ... 

Şimdi artık harp aafbMmJ k&pabl~ 
ruz, lozaııdayız. CUmhurtyeıt ·11An _.., 

can çekifen HllAfetı Jllttılt, memleket• 
çıltardık ve iatiltbale doiru 'nrtlye mr 
tın adımlarla rtdlJ'OI'. 

Herbert Melzlı ratuı tarihe intlkai 
etm1f bakitatlerl bÜ)'Q:k bir mufla 
ediyor ve eserini yuk&nki C)erçeftler d9°'l 
ıinlnde bitlr17or. 

. Her lld 11er ele memleketlDU.ll 
da Y.-Ueıl&ra ammat •>ımputa 
rı.,,. . ......,.~. 
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FENNi BAHiSLER K AD 1 N, E MODA v, Elektron nazariyesi 
Fen ileriledikçe, gözüınüzle görıuek nıüın
kün olmayan harikulade yeni alimlerin 
içyüzünü öğrenınek ınümkün oluyor 

Atom herhangi bir cismin ayrılabile
ceği en küçük parçasına <Senir. Yakın za
manlara kadar bir etamin atomu dendiği 
zaman ondan daha ufak parça tasavvur 
e<!Uemezdl. 

severler. Bunlar elektron slsteminll\ kuy
ruklu yıldızlarıdır. 

Vücudu yormadan zayıflamak 
için kolay bir usul var 

Şu halde bltarar bir atomdan bir 
elektron başka bitaraf bir atoma ge~rse 
birinci atom mUsbet, ikinci atom da men- Zayıf lama ilô:cları her zaman buluna-, 

Meseli. "Hidrojen.. gazının bir gra
mında 600,~ trilyon atom vardır. Yanı 
bir gram ldrojen gazını 11lıpta parçalıya
cak olursak G00,000 trllyon müsavi par
c;alara ayırmış olacağız. İşte bu nazariye 
yakın zamanlara kadar rencilerin yap
tıkları araştırmalarda atom blr cismin 
:ıynlabUeceğl en son parçadır demişlerdi. 
Halbuki birkaç sene evvel yapılan araş
tırmalarda atomun da "Proton,, ve "elek
tron., ismini alan daha küçük parçalar
dan teşekkül ettiği meydana çkkmıştır. 

fi olur. 
Mesela. sulandırılmış olr miktar asit 

suırurtk alalım. Bunu cam bir kaba koy
duktan sonra bu maylln içerisine birisi 
tutya, diğeri bakır olmak üzere iki ma
den çubuk daldıralım. Elimize ya bir 
voltmetre ve yahut iki voltluk bir elektrik 
lambası alıp ta mayiden dışarıda kalan 
uçlarına tuttuğumuz zaman voltmetre
nin ibresinin hareket ettiğini ve yahut 
lAmba bağladığımız anda llmbanın yan
dığını görfjtUz. Bu tecrUbeler bize göste
riyor ki voltmetrenin ibresini hareket et
tiren IA.mbayı yakan kuvvet bu madeni 
iki uç arasındaki hasıl olan elektrikten 
başka bil-şey değlldir. Burada flzlk ve 
kimya bakımından husule gelen hA.dise 
şudur. Hamızı kibrit bak.ıra tesir ederek 
bakırdan bir miktar elektron alarak tut
yaya gönderir. Bu da hamızı kibritin bir 
hassasıdır. Şu halde bakır kutup mUsbet 
ve tutya kutup t:ı menfi olur. Yukarıda 
izah etmişthn. 

maz, bulunsa da pahalıdır, spor için de 
vakit ve imkô:n bulunmuyor; o halde? 

Bunlar atomun içinde o şeklide yerleşmiş
lerdir ki atomun tam ortasında birçok 
protonlar vardır ltl atomun özUnU teşkil 
ederler. Bunların etrafında da ve muhte
lif mesafelerde elektronlar vardır. UmU: 

ınlyetle bir atomda ne kadar proton varsa 
o kadar da elektron vardır. Bu şekle na-
1.ar11n bir atomun bünyesini biz -gUneş 
manzumesine benzeteblllrJ,z. Güne.ş yeri
ne protonlar ve elektronlar yerine de sey
yareleri kabul edf'blllrlz. 

Protonlarla elektronların kendilerine 
mahsus bazı hususiyetleri vardır. Meseli. 
harekette bulunan iki elektron karşılaş
tığı zaman birbirini iterler. Fakat bir pro
tonla bir elektron ıcarşıla,tığı zaman bir
blrtnı çekerler. Bir elektron tartıldığı 1.a
mnn 9/ 1028 gram gellr. Bir idrojen nto-
munda bir proton vt: bir de elektron var
$ır. Halbuki diter c.lsimlerin atomları 

rıı-ıc:ı~tır. Hele bazı cislmlerln a-
t sthloc, ~ proton ve elektrondan 

1 ~reltette bulunan eleltt
'il:... lıtlk parçacıklarıdır. E-

• miktarc'l .ı elektron 
•lbıMSe' bitaraf namını 

Halbuki biz bu iki kutbu bakır blr telle 
birbirine raptedecek olursak o Z!lman te
lin bakıra bağlandığı uçta bulunan bltarar 
atomların elektronları mUsbet bakır a-

·Acaba nasıl - .. -

G~~!~!~:~.~Tr..?etmek (1111111 
isteyen kadınlHrın büynk kayğılarmdan 
biri de şJşmanlamaktır. 

Sıhhat dalma uzuvlarımızdan iyi iş
lemesi ile kaimdir. Fazla yağlar bünyeyi 
bozar, kanın cevhmındııki intlznmı ka
yib ettirir ki , zamanla çok vahim netice-
lere de yol ıtçar. Onun için fazla ya~ın 
toplanmasına mani olacak hareketler 
yapmak, ~·ani e\·de dahi ol~a, çalışmnk 
lazımdır. 

Zaylflamak için bir çok Haçlar ve 
ml\stahzerler tavsiye l'denler bulunur. 
Fakat lıunlar bahalıdır. Spor tavsiye e- ' 
denler ete çoktur: Fakat herkes spor yap· 
mağa vakıt ve ımkAn bulamaz. O halde 

tomlarına geçerler ve onlan da bitarar nn yapmalı ? 
yaparlar. Buna mukabil kendileri de mUs- Doktorların bu vaziyette kaclınlnra 
bet olur, ve en yakın bulunan atoıfllarm avsiye ettikleri şey, rejim \'apmaktır. 
elektronlarını çekerler. işte bu keyfiyet Meyva usareleri, çiğ sebzeler ve sulatular 
telin boyu'?ca devam eder. Yanı elektron- bu rejimin esa::sını teşkil eder. Mey\'eler- -
lar bu tel vılsıtaslle tutyadan bakıra doğ- den meseli\ portakal en iyil'lidir. Vitaıııi
ru akarlar ki bu akıntıya elektrik akıntısı ni bol olduğu için, \'llcudun kuvvet ınU- -.t 
ısmi verllir. vazenes~n.i _muhafaz~~ eder. He le tenin ~ 

' "E. Aisbeg., diyor ki: "Yüz seneden gOzellltı ı~·ın bu reıım, bir çok kremler- · 
evvel elektronlar daha iyi tanınmadığı den çok daha iyidir· l)t>rldeki bütnıı iıı 
içln elektrik cereyanının lstlkametlni ıı- dlfaları izale eder. Cikerlerde ve böbrek- •• 
ajettayln kabul etmlljlerdi. Ve elektrik ce- lerdeki bl\>:llk ~üşrnaıılanıııızdım saydı- :, ... •• 
reyanınm milsbetten menfiye doğru, yani ğ'ııııız « ı\sıt llrık » hu sayedt! vlieuttan -
bakırdan tutyaya doğru geçtiğini idd\n tardedilııılş olur. Onun için sııbahlPyln 
etmişlerdi. Bu hata o kadar taammUm kalkdığınız zaman, portokal suyu içiniz. 
etmiştir ki bugün bile bu yanlışı yapan- Doktorun bôyle lıir tavs i yı> ·İne ve-
lara tesadüf edilmektedir. Blzde elektrik rilec.:ek ce rnp şudur : 
"'"'·--nını elektronların aıtaı olarak ita- - Aman Bay doktor, sonra ben He ....., ....... - lıktan ülOrOnı. 
bul edersek bu hatayı küçültmüş oluruz.,, 
işte bu asit sülfürikli su içerisine batırı- - Ben de üzi l!Cf'ğinizi cınşnnüyo
lan bakır ve tutya sistemine ba.fpll lami- rum. Onun için heı: sabahki çayınızı ve 

kahvenizi içmenize mQsaade ediyorum 
Her atomda merkezden diğerlerine ı.i veririz. Burada hamız mütemadiyen Fakat içine şeker atmayınız. Hafif bis-

nazaran "Ok uzakta olan elektronlar var- bakırı mUsbet ve tutyayı da mentl yapar kD 'ti be be 
v ve mütemadi ~ir elektrik cereyanı men- vı e ra r .. Karmnmn acıkdıtı za-

dır. Bunlar atomun ortasındaki öze pek "' manlar gayet Slcak seb hl --- -_.;...,.--::===--.......; 

Soldn uüne~li kı~ hn\'atn-
1•ındn HiyllPhlh•rt•k dahn 
hafif, kolları. yaknsı , .,. 
c•ı• ıll('rl nstrnuauh, beli ke
mN·ll manto. sacJda önden 
, .... omuzlardan geçer.ek 
nrknya kı\·rılun, kenarları 

kUrkU\ manto 

--•ı olur. İlk kutuplar oatıandıtı zaman ze suyu, r por· kuvvet•ı olarak baglı değildirler. Bir "" lokal bir blsknvlt alı ô,x.ı 
elektronların hareketleri c;<>k seridir. Bi- ' rsımz. a e yemek-ı ı---------------------komşu atomun çekme kuvvetinin yakın- !erinden ızkara et yahut sövila ve çe•ı't K --------ı 

ldiier mi der raz sonra yavaşlar. v y k 1 d • 
da bulundukları bir yere ge - Fizik Muallimi salatalardan hangisi hoşunuza giderse... o u a ra a 1 r 
hal öteki atoma geçerler. Ve bu elektron- H. Karaıöl SalatalHrda az zeytin yağı, bol limon ı • • • 
~:r~b:i:r~a:to:m=~=n~d:lt:e_r_b_i_r_a_~_m_a_g_e_~_e_~----------------k~n~~~A~~~M~ blr~a 

1 

yerslnız. ~ter yemekten sonra kahve; Koku ve Lavanta 1... Tarihin en geri kadınlarından Pompadur yalanız pudraları 

[ Bunları b·ııı·y~!_mUSUnUZ ?. _ içmek ltıyactınız varsa, şe~ersiz olarak yıllannda bile kadının kendi ğüzellik ve için senede beş yüz bin lira sarfedcrmlf. 
kahve. ve.yahut çay lçebillrsı?lz. cazibesini artımıak için icat ettitl güzel lmpratoriçe jozefin'in kokuya 0 kadar 

Pış~ış snt, yoğurt, peyrur, vücudu- kokular ... Bugün de dünkü gibi kadın ki- ibtilası varmiş ki, öldükten sonra, bir çok 
Ruzvelt'in Annesinin \ Dünyaya sigara felaketini nu~da şışmanlamanıza sebeb olan toksin- tabının gUzellik ve sıhhat sahifelerinde seneler Malmezon sarayının salonlanndan 

len dı~anya_ atar. Snt vOcudda nazam en güzel fasılları teşkil eder. Tarihten bıraktığı koku dağılmamış. 
kalbı sağ1amınış aşılayan adam vazlfesını. gorQr~ deriyi besler, y~mşatır. beri iyi giyinmesini bilen bir kadın iyi Şimdi de asrımızın kadınlan kadim-

Amcrika Oumbur reisi Ruzvelt' ln Kristof Kolomb Amerikayı keşfe· Bir ınsanın sıkte.u, boyu bı.r metre- koku sürünmesini bilen bir kadın olarak den beri kullandıkları bu giizel silalu el-
annesl seksen )'Bfltnda gürbüz bir ka- dip te tekrar Avrupaya dOndntn zaman den sonra kaç santımetre gelırse, bu tanınmıştır. Eski Mısırda kokular içinde lerinden bırakmış detillercf"r. Ancak bir ka
dındır. Son ıGnlerde etlenmek için Pa· geminin defterine şu sahrları kaydet- miktardan beş eksik olmalı imiş .. Mese- yapılan sefahet alemleri en geniş muhay- dın lavantalannı yaşına, mizacına ve teninin 
ris'e gelmlAt•. ParaşQt kulelerini beten- mlştl : 14 boy"unuı bir metre, altmış ~ntımetre yeleleri durduracak bir servet ve ihtişam tabii kokusuna göre intihap etmesin· b'l 

y ise, vucudunuzun normal sıkletı elli beş . . . . 1 d" . 1 ı · 
di ve orada paraşüt astlamıık arzusunu .. Yeni dünyada bazı insanlar, ucunu k·ı 1 k . d ıçmde yapılırdı. Bır çok mabetlerin dı- mel ır. Hassas bır bumu rencide eden 

l ı o o ma ıcap e er. l d Hl x.rfl l d . . k ş k k k 1 d . 
lhıvr etti. Yanındaki er: yaktıkları bir şeyi emip duruyorlar. • Zayıflamak isleyenlerin yemek anı- var arın a yero6 ı er o zaman ar. a ıyı ar~ ~ _o u ar an. zıyade, kadının hüvi-

- Madam, geliniz. Okadar heye- · Koll>mb orada sigara içildiğini bil- sında su içmeleri hiç iyi değtldlr. işte ko~uların nasıl yapıldığını hala bızlere yetını gozlerde bir kat baha yükselte-
cana dayanamftı, rahatsız olursunuz, . size y )rulmadan zayıflamak çarelerinden larıf eder, dururlar. Her mabudun ken- cek kokular seçmek lazımdır. Çok kes-
dlye mani olmak istediler. Madam Ruz- mlyorclu. Fakat ılk defa AvrupayH 1560 biri... dine mahsus bir kokusu vardı. Kleopatra kin kokulardan kimse hazetmez. 
velt şu cevabı verdi : senesinde Fransanm Portekiz Elçisi içine kuvvetli esanslar dökülen içi boş Bazı kokulardan manalar kar b 

- Otlumun aleyhinde intihubat es- Jean Nlcot tarafından ithal edildi_ ye B A y A N l N mücevherler taşırdı . . . . da vardır. Mesela Anber, sev:k i.ı:a~ 
nasında BÖ\'lenen sözlere tabammDl e- esasen bu adamın ismine izafeten tutl\ ~ısır sultanlarından bırının harçları- kım, Menkeşe itikadı, Gül kibir ve gu-
den ben, paj-aşüt kulelelerlnden atlanın. nnn zararla maddesine Nicotin denildi. ilmesİ lazım na gulyağı karıştırmak suretile bir cami ruru, Karenfil hileyi, Şipr zaif karakteri 

Ve kuleyA dotru ynrodn. Kadını inşa ettlrdiQ"i söylenir. Fransanın meşhur Verven sanatkarane idsleri gösterirmiş.' 
tikrlnden ancak kulenin tepesinde vaz Deriden eldivenleri 
~eçirdiler. y ğ l k l . Bunlar bellcide uydurma şeylerdir, 

temizlemek a e e erı fakat muhakkak olan bir şey varsa o da 
Servet temin -eden Pul- Yat lekelerini çıkarmak için 250 g- mesela Menkeşenin esmerlere, Gülün sa-

- Bundan bir ay evvel Hamburg da Deriden eldivenler kaymatı alinmış ram esans lerebatin, 30 gram alkol , 30 nşınlara, Yasemenin yaşlı kadınlara da-
M11Uı1ce ıtduına ait bir penl'Uk bir südü kaynatarak içine bol bir köpük ya· gram etersüUirik alarak kapalı bir şişe ha yaraştı~ıdar. Genç kızlara gelince. 
pul mnzayede ile tam 300000 frank'a pıncıya kadar sabun atınız. Bu mahluli Y~ k~y~nuz ve ça~kayınız. Lekeyi çıkar- bunlar için eski Yunanlilerin şu sözünü 
satılmıştır. Bu l~en anlayanlar bu pul· . . . . . . mak ıçın hu mahlule batırılmış ince bir tekrar etmek yerindedir: •Genç kızın ko-

. soj'utunuz, ehnıze geçırecetımz eldıven· tu"lbendle leke çıkıncaya kadar k dan dOnyada ancak yr:dı tane olduQ'u- umaşı kuya hiç ihtiyacı yoktur. O bizzat koku-
l leri bu mahlule batırılmış bir bezle iyice siliniz. ları kokulandıran bir mahluktur.,. 

nu söyllyor armış. utuşturunuz. Eldivenler kolaylıkla temiz- lmkır kablur 
ü nit'orınasız Kırat ıenmiş olacaktır. Bakırları temizlemek tçin mikdarı 

Kırallaann 60 bnyiik dertlerinden kifi sünrertaşı tozunu z.cytinyatılc kay-
hlrt Dntforma detiştirmektir . Mevcut Elmanın faydaları nabnız, elde edilecek mahlulün bakırlan 
Pl'otokollara nazeran , sırı.sına a-öre, Elmayı kimya usullerile tahlil eder- içine bahrdıtınız bir bezle bakırları oğu-
ltara, deniz, hava kumandanı kiyafetle· sek : Albumin, şeker, klorofil, asit malik, nuz. Neticeden çok memnun olacaksınız. 
tin b 1 S b h öğle akşam asit galik ile çok mikdarda sudan terekküp • "ikaı ~Ş(Jekl pasler 
b e llrünilr er. .. a 

9 
' ' b Nikellenmiş eşya üzerindeki pas le-

lfka tnrlü geyıntrler. ettiğini anlanz. Elmanın içinde ulunan kelerini çıkarmak için lekenin bulundu""• 
Fakat dünyada Oniformayı kaldırıp asitlerin karaciğer üzerinde büyük tesir· mahalli zeytin yatı ile yax.ıayınız ve bl; 

•tan bir tek Kıral vardı. O da merhum d J)' l!r t ft c'ldde yüzde 6 
M lerl var ır. ıaer ara an ı ' kaç gnn geçtikten sonra amonyağa batı-

lllr K1rah Puad idi. hasıl olan ufak endefaatide def ederler. nbnıı bezle kuvvetli bir şekilde siliniz· 
Şirndi onun otlu da bu usuln boz- Elma, armut. eri~ gibi meyvelerin çiy ola_ Leke hali çıkmamıpa üzerine eyice ıu

:':1tbr. Ve renç Kıral Jo'aruk dünya· rak tekeraiı yenmesi midedeki u itle, ilandanlmlf uil kloridrik dökünüz, aonra 

-,. ";"°rraaaı ftı&ne alvll bDkttmd•· tadil eder bir malüyeti halıdJrler, kunıla)'lftıı, Wkenln 9'ktatını pecekülı. 

Fiziyolojik bir tarzda düşünürsek, 

kokular sinir merkezlerimizde dotrudan 
doğruya tesir icra ederler. Bazı kokular 
lçimiıe bir genişlik ve ferehllk verir. 
Bazı kokular ise birlmlzln hoşuna rltti
tl halde, dlterlnln gitmez. Demek ki ko.
kularla insanlann yaradılışları itibarile 
aralarındaki farkı anlamak da mümkün: 
olacak. 

Çok kesif kokulan uzun müddet 
kullanmak ltiyadının sinirllliti artırdata 
tecrübe edilmiıtlr. Dlter taraftan fazla 
mıktardı aty kokular kullanmak tamme 

( t!: tuefı 1 ı11oldtJ 
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A nam Koga öldüğü gün biz dört kar- ı büyilktü. Bir demir parmaklıkla diğer kı
deş kaldık. Yükek bir daKın ya- sımdan ayrlııyordu. 

rı1açlarında, insan ayağı basmamış mağa- Beni bu odanın Jçlne getiren adam
larda oturduk. Sesimiz vadileri alabildi· ar biraz sonra çıktılar ve demir parmak

ı~ı kapadılar. İçlerinden biri uzandı, elll~ f:ine doldmacak kadar genç ve dinçti. Ba
caklarımı~da sırtlan pençelerini yor:~ca1' 

kadar bilyilk bir kuvvet vardı. O zamana 
h<'llnciyedek bir mahHiktan kaçtığımızı 

hatırlamıyorum. Fnkat anam Koga bize 
daima insanlardan bahseder, dururdu: 

. - KUçilk kafaları altında geni vücut· 
ları var ama, bütün kuvvetleri bu kafa
larında ... İnsanoğlu, bizim geceleri kork
tuğumuz biiyük Talgala umacısından çol 
daha korkunçtur. Onu görünce Talgalay 
görmiiş kadar korkun!. derdi. 

Biz dört kardeş yalnız kalınca kav. 
~amız da başlamış ·oldu. Hiç geçinemiyor
duk. Bu, babam Valki ile anam K'.>gadar 
!:alma mağara aramızda yegane döğüı> 

mevzuu oldu. Nihayet büyük kardeşimder 
hir diş yarası alan ortancası bir sabah çı· 
kıp gitti ve bir daha görünmedi. En ufa
f;ımız da karşı dağ eteklerindeki bir kur1 
~ ürüsünden bir dişi ile sevişip kayboldu 
Nihayet bir geceyarısı ağa.beyimi, aşağ 

vadide. çay kenarında yaralanmış bul 
dum. O sene kış çok şiddetli oldu. Biı 

hafta dağa durmadan kar yağdı. Tip' 
günlerce devam etti. Nihayet fırtına vr 
k:ı r dindiği gün yeni ve taze bir av bul 
ınak endlşesile mağardan çıktım. 

Sabahtı. Güneş kar yığınlarında, bir 
balık gözü gibi parlıyordu. Vadiye indik· 
ee hava değişiyor ve burnuma, yaban ta
\'llklarının ve körpe kuzuların kokusu ge· 
Uyordu. 

Bir hafta, kokmuş bir karacanın eti
le ı?e~inmek, eti bitince kemiklerini ke· 
mirlp yemek ne demek olduğunu siz bil 
mezsiniz. Ama, ben, kar sularile ıslanar 
ho~azımdan ancak karacanin bu kok.mu• 
etini ve kemiğini geçire!>U::llm. 

Vadiye inince, ilerideki sık ağaçlık· 
hır arasında bir kuzunun kulağımda akis
l"r uyandıran t.~.tlı ~esini duydum. Ya
ı ;ı'l;-bi. bir kuzunun, açlıktan ağzı kokmu• 
bir kurt yüreğinde kop:ırdığı fırtınayı t · , . 
r"VVUr edebilir misiniz? iste, ben de SO· 

ğuktan donan vticudUmti bu sesin sıcak 
lı(p ile ısıttım. Kosup iki ağaçlı'k nrasınd· 
Iruzuyu görünce durup zevkle onun körp• 
vücudüne baktım . Beni görünr.ı> çırpın·· 

ve kacmak istedi. Fakat ayağından bi· 
tnsa bağlanmıstı ve mütemadiyen çırp• 

uıyor, bağrıyordu. 

Aramızda on adımlık bir me·afc var· 
dı. Gözlerim parlıy~rak. ve ağzım sula 
n:ır:ık ona bakıyordum. Körpe kuzu: 

- Bana ili ~me ! diye titredi. 
Ben tek blrşey söyliyecek kadar ken· 

cUmde kuvvet bulamadım . Çünkü heye 
candan ve hazdan titriyordum. Birden 
bire bütün hızımla ileri do~ru atıldım 
Fakııt ah ... 

İnsanlardan korkmak için, böyle bi• 
iMan hilesine kapılmak lazımgeliyormuF 
Giinkti daha· dördUncli .m;rayışımda bir 
rll'nbirf' toDrak sanki çöktü ve ben çalı 

lnr. değnekler, fundalıklarla beraber dı> 

rni bir çukura yuvarlandım. 

Birdenbire yukarıda bir hkım koşuş
ırı'l.lar oldu ve b:ışım Ustiinde dört insar 
L.1cıı birden uz:ındı. içlerinden biri : 

- Tamam. elimlzdı> .. . Haydi kemen
di atın!. diye ·b:ığırdı. Üstümdeki cahhk 
lor biraz d:ıhiı. açıldı. Sonra bUyük b!· 
c·ukurun etrafından dört, b~ş ip b!rder 
atıldı ve boğazıma dördü birden gect' 
BP.nl hızla, hayvnncasına yukarı çektiler 
Biitün çırpınmnlanma , ~aldırmalarımr 

ı ağmen ayaklarımı kıskıvrak ağladılar V' 

başımı geriye doğru gererek kıpırdıyamar 

bir hale getirdiler. Bir atın sırtına atıla· 

rak yola çıkarıldım ve ı;rünes kaybolnucı

cıya kadar bir köye gelip durduk. 

Anlamıyorum . Niçin beni bir demi · 
kafes içinde yaşatıyorlar~ Niçin en güze· 
e tlerden bana durmadan yiyecek veriyor
lar? Yedikçe rahata alışıyor ve gittikçe 
se mizliyoru m. 

Nihayet aradan bir ay ge:}ti. Karla· 
eridi, güneş ılıklaştı. Bir gece beni büyül 
demir kafesimden küçük bir demir kate 
re aldılar. Sonra bu kafesle beraber kö· 
dışarısına çıkarıldım. Uzun boylu yürü· 
ôlik. Beni götiirenler Uç kişi idi. İkisi kil 
ı-llk demir kafesi birer kertarından tutup 
yUriiyorlar, diğeri de en önde gidiyordu. 

Nihayet taşlar, kayalar arasında bi• 
mağara.ya geldik. Mağaranın içinde uzun 
boylu yürildUk. Sonra bir kapıdan içeriyr 
girerek durduk. Geniş mağara meydan 
genç, ihtiyar birçok insanlarla dolu idi 
Herkes duvar diplerinde bir yere otur· 
muştu. Küçük demir kafes! bir müddet o· 
danın ortasında bıraktıktan sonra a,ldı· 

lar, tA dipte bir bafka odaya sötUrc1Uler 
Bu ollıı, arııbiltlljlnt ıenıı, ala'hlldltlftt 

lenlm kiiçllk demir kafesimi açtı ve çe
kildi. 

D~arı fırlnymca herk•~s bir anda 
~özlerini bana dikti. Ses çıkmıyordu. Htç 
'lirlsi biraz evvelki gibi konuşmıyordu. 

Nihayet parmaklığın önünde durup 
onlara bakarken içlerinden biri kalktı. 
Yüksek sesle dedi ki: 

- Kardeşler, yoldaşlar, yaşamak icin 
·csur olmak gerekir ... Cesuı- olabllmek, i
·in de her erkeğin vi.lcudünde bir kurt dişi 
,ulunması lAzımdır. Tanrı bize gürbüz ço
~uklar verdi, gilrbüz çocuklarımız deli
::anlı oldu. İşte, şimdi yeni yılımız, bu 
1elikanlılara k~rt dişi aşılamakla başlı
yor. Haydi, sıra kimde ise söyleyin, çıksın! 

Ben hiçbir şey anlamıyordum. Filha
ika onların konuştukları bana yabancı 
elmiyor, fakat neyi kasdettiklerini kesti
emiyordum. Biraz sonra kalab:ı.lık ara
mdan bir delikanlı ayağa kalktı. kolla-

.: ını omuzlarına kadar sıvazladı, saçlarını 
>armakları ile arkaya doğru taradı, yü
üdti, demir parmaklığın önüne geldi. K:ı
nyı açarak birdenbire içeriye girdi. 

Ben hiddetle geriye doğru sı~radım 
·e onun siyah, ateş gibi parlak gözl~rine 
baktım. 

Gen~ mağara içinde birdenbire .. bir 
ıavul sesi duyulmağa başladı. Çok hafif 
>lr davul sesi... Köşelerde yalım yalım ya
ıan çıralar vardı. Işıklar tA buraya ka
ar uzanıyor ve ben gözlerimi! bu mel'un 
teşten kurtarmak için mütemadiyen sa-

·.a sola sıçrıyarak homurdanıyordum. De
' kanlı gözl(!rinl gfülerlme dikerek yakla
,ıyordu. 

Nihayet dört adım kala durdu ve 
ekledi. Gözlerinin ateş gibi bakı.şındnn 

urtulmak i~in sağa doğru sıçradım, fa
at bu sefer de gözümü çıra ışıklan aldı. 
Iidrletle döndüm, bir sıçrayı.şta deUkan
ının Uzerlne atıldım ve dişlerim omuzla· 
ına geçti. 

!kimiz de büyük bir gürültü !le yer<> 
uvarlandık. Korkunç bir şekilde boğu

uyorduk. O ikide birde yumruklarlle ka· 
anu döğtiyor ve vUcudümü kıskıvrak ya
calamağ çalışıyordu. 

Dışarıdan, kalabalık arasıııdan boğu~ 
1eyecanlı bağırtılar duyuluyordu: 

- Vur, bırakma, vur!. .. Vur, haydi 
·ur! ... 

Davul hafif hafif çaldıkça ve çıra 
, ıkları sallandıkça ben kuduruyordum. 
)işlerim durmadan delikanlının vücudU
ı c, hele çıplak kollarına saplanıyor ve 
.an durmadan 41.kıyordu. 

Nihayet beni altına aldı ve boğazm1; 

ıkmağa başladı. Ne kuvvetli parmakları 
ardı. Çırpındıkça kuvvetten keslldiğlmi 
,imek üzere olduğumu anlıyor ve durma
ıan homurdanıyordum. 

- Yeter 1 Yeter!. diye sesler duyul
.u. D~likanlı beni kaldırdı, başı üstilndt 
,ezdlkdlkten sonra savurup karşı köşeye 
t.tı ve kendisi de demir parmaklığa ko· 

;arak kapıdan çıktı ve kanadı kapadı. 

Kan omuzlarından, kollarından olul 
:föi akıyordu . Birdenbire takatten kesil· 
niş ve oracığa çökmüştü. Derhal etra!taı 
yetiştiler, kendisini sırtlayınca götürdüler 

Ben bulunduğum köşede soluk solu· 
,a tam yarım saat bekledim. Nihayet 
ıorgunluğum geçince silkinerek dikUdin 
e bekledim. Büyük mağara meydanındr 
·ıt çıkmıyordu. 

Nih.ayet kalabaılktan bir del!kanı 
aha çıkarak ortaya geldi. Davul yenider 
a.şladı. Delikanlı kapıya yaklaşarak ka· 
~adı birdenbire açtı ve içeriye girdi. Gay· 
m, hiddetim o kadar bUyUktü ki, sabre· 

!emedlm ve yine bir sıçrayışta delikanlı 
ıın üzerine atıldım. Başıma bir yumrul 
avurdu Ye gen çekildi. İkinci sıçrayışım
!a yumruk karnıma indi. Fakat artı! 

~özlerim kararmıştı. Dışarıdaki bağrış . 
:naları, davul seslerini blle işitemez ol . 

I{ Et.b u : O \ "l' ~ l. 

.'-;<ıfd;uı .~ı{j:ı: 

1 - l>e·nir yolu, Kıl, 2 - Bektaşiler, 

Nota, 3 - At yellşlirilen yer, l\ibar, 
4 - Su, Nida, Vezin, 5 - llemiryolu 
ttrabası, 6 - Kapunun dibi, Telefonda 
kullanılır, 7 - Eksik değil, Hem bayrak
da, Hem semada, Hayvan, 8 - birisi:-ıin 

kusurunu başkasına söylemek, 9 - Ka· 
dm ismi, 10 - Meyve, Büyiimek. 

Y11knrufa11 :ış.7ffı.ıın : 
1 - Uyuşukluk, Sual, 2 - Atın 

çektiği, Onda birte·r, 3 - Toprak, De
nizci, 4 - Hoş değil, bir nevi kayık, 

5 - Birden bire, Kamer, 6 - Zamir, 
Bir nevi a~aç, 7 - Arapcn Rakı, Emir, 
3 - Işık, Takım, 9 - Adaletli, Nota, 
10 - Tırt:nin başı 

HAVA 
Dllrıkil Saat J.I mporu 

Hıwa tazyiki : 608.4 
,. ,. (Deniz sc:viyesi) 769,8 

Suhunet : 3.6 
Rutubet : 5, ı 
Ruzgar : Sakin 
Yağış : Yok. 
Sema : Çok mütehevvil, Bulutlu. 

-~ 
"' * Dünkü lodosta Trabzon çok sıcak 

Jlınuş ve gölgede derecei hararet 27 yi 
bulmuştur. Halbuki iyni günde cenup vi
layetlerimizin en sicağı olan Adanada 
derecei hararet· 22 idi. 

f . S. K. Erzurum Bölgesi 
Başkanlığından : 

Millet Bahçesindeki yurdun büfesi 
ldrnya verileceğinden tutmak isteyen
lerin lhtlkevi Başkanlığınıt mUrıtcaat· 
.eri . ( No. 29) 2-1 

leler daha parlak bir şekllde yanmağa 
başlamıştı. 

Delikanlı yüzüme tuhaf tuhaf bakı
yor ve yumruklan sıkılmış, bekliyordu. 
Yavaşça doğruldum. Artık ya ölecek ve 

yahut öldürecektim. Kendimi insanoğlu
nun eline kaptırmıyacaktım. 

Duvarın dibinden gerllerek hızla sıç
radım. 01.şlerim deJlkanlının bir omuzunu 

oir anda parçaladı, sonra kolunu kaptım 
\"e vücudtimün bi.ltiln alAStikiyetı ile sil
cindim. Kolun büyük bir kısmı ağzımda 

taldı. Yeniden sıçradım ve delikanlının 
ıört parmağını birden dişledim. 

Şimdi o kurtulmağa, kendisini ko
.-umağa çalışıyordu. Bana hücum etmek-

t.en vazgeçmişti. Yüzü kandan görünmti
~·ordu,. Hep sağa, sola sıçnyarak, yahut 

~·erde kıvranarak kurtulmak istiyordu. 
Nihayet yeni bir saldırışla onu yere vur-

Juğum zaman dişlerimi gırtlağına geçir

:lim. Korkunç bir çığlık kopardı, ellerini 

.:ığzımın iki kenarından sokarak kurtul
mağa çalışıyordu, Fakat dişlerim gırtlaw 

iında. yerini bulmuştu. Soluyarak bu gırt
lağı koparmağ çalışıyordum. 

Dışarıdaki gürültüler Qrttı, davul 
Jurdu, bir takım koşuşmalar oldu ve ni-

1ayet belimin üstüne müthiş bir darbe 
ıiyerek sıçradım. Henüz gözlerimi açma
lan bir demir kafama indi ve ben baygın 
>ir halde yere serild1'm. 

••• um. Delikanlıyı altıma aldığım zamaı 
nun korku ve de~et içinde çırpındığın l!.'rtesi sabah beni azat ettiler, e~t 
ördüm. Fakat o da, öt~ki 

0

gtbi kuvvetııy. ızat ettiler. Upuzun ve geniş kırlara doi-
1. Alt çenemi yakalıyarak şiddetle çekt rn bıraktılar ve ben insanlardan kaçıp 

·e beni sağa doğru savurdu. Sonra hızh .l.bam Valkl ile anam Koga'nın sevl$tik-
verinden sıçrıyarak iizerime çullandı leri mağaraya geldim. Başka sürülerdeki 
{orkunç bir şekilde boğuşmağa başladık .rnrtlardan duydum kl, insanlar vücutıa
'lilzii kan içinde idi. Omuzundan, dişle· rında kurt dişi izini taşımaktan zevk du
-ımin kopardığı bilyUk bir et parçası sar- yarlarmış. Kurt dişi onlar için büyük bir 
' arak ayağa kalktı, kollarını gerdi vr 
vUcudUn1U karşı duvarıP doğru hızla sa- uğurmuş. Ne budalalık .. · Böyle bir uğur 
·urdu. Başım taşlardan birine çarparak olsaydı, evvel! biz kendi kendimizi ısınr

sersemledlm ve olduğum yere çöktüm. '1ık. Fakat artık insanların kurt dişi me-
·yordu. Bir aralık beni boğazımdan tu- raklarını düşünecek değilim. Şimdi karşı 

Gözlerimi açtıtım zaman karşım.. karlı dağdaki bir kurt sürüsünden bir 
ia yani ve genç bir inaan daha bul· difl kurtu sevJyorum. sevmek te, dölüş
jun.,.na vuı çahfını yllku.ltml~ ve """'a· , meıı Ser.dar güul bi,.ey dettı mi? 

2il Birinci 

AMERİKA MEKTUPLARI 

Bir milyonerin çoçuğunu 
kaçıran kadın 

Nevyork menkemesi dikkate değer bir aile 
macerasının düğümünü çözmeğe uğraşiyor 

Neoyorklillı yazılıyor: ı de benim fakır olduğumu ileriye sürerek 
Burada milyonerler memleketinde evlenmemize şiddetle muhalefet ediyordu 

çocukları fldyei necat koparmıık için Bunun üzerine çocuğumuzu sıkı münase· 
yulnız Oungster veyahut çocuk kaçıran- bette bulunduğu bir. aileye emanet etti. 
lara alim olan kidnaperler kaçırmayor- - Hayır. Buna razı olmayorum. Çocu· 
lıır. Analar da çocuk kaçırmaktadırlar. ğumu kimseye veremem, diye ağladııP· 
Buna tereddUt edenler bulunursa ge- Bu bir cinayettir, böyle şey kabul edemem: 
çenlerde ajanslnnn huldsusını verdiği diye Çon'un yakasına sarıldım. 
ve şiwdi Nevyork mahkemelerini işgal Fakat Çon nihayet beni kandırdı. 
etmekte bulunan hadh;enin tafsilAtını « Biraz sonra mali vaziyetim düzelecek 
okuyabilirler. çocuğumuzu geri alacağız » dedi. Bunun 

Geçen ayın ilk günn Nevyorkun üzerine gUzel bir çocuğu evlatlık almak 
polis merkezine gelen çok şık ve temiz için bir çok kapılara baş vurmuş olan 
geyinmiş bir kadın polis direktörünü Hörst'de karısına çocuğumuzu teslim et· 
hususi surette görmek ister ve bir miş. · 
mnddet sonra direktörün yanına Günler geçtikce çocuğ'umdan uzak 
çıkarıldığı zamıın hiç bir mukajdimeye bulunmak acısı beni yiyip bitiriyordu. Ni· 
lüzürıı gprmeden : hayet bir sene evvel : Çon benim ile 

- Adım D'iclyn Reykun dır. Hörstün olan münasebeti belediye huzurunda meş· 
çocu~unu kuçıran benim. Der. ruiyete çevirdi. Bundan sonra ben dalma: 

Polis direktörü bir dakıka için - Çocuğumu isterim diye mütemadi· 
çıldırmış bir aristokrat kadının karşısın- yen sıkıştırıyordum. Çocuğumu görm~ 
da bulunduğunu zanneder. Ve bu gaıe- isterim, bulunduğu yeri bana haber ver. 
teleıl okuyarak milyoner Hörstün kO· Gidip yavrumu bulacağım. Bağnıo• 
çllk çocuğunun kaçırı.ldığından httber- basacağım, diyordum. Çocuğumun b&ı
dar olarak sanki pol.ısin taharrl~tttını lunduğu evi ben bilmeyorum. Eğer bil· 
teshil etmek makdadıle ~öyle bır çıl- se idim, ilk gününden yavrumu aşırır· 
gınlıkt~ bul~n.duğunu tahmın. ed~r. dım. Nihayet Çon çocuğumuzu emniyet 

Horst gıbı çok nüfuzlu bır mıly?ne~ ettiği evi buldu çocuğu istedi, fakat 
~ocuğunun kaç!rılr~as! Nevyork . polısinı kendisine emniyet ettigl kadın eget 
_4 saatten ben ıııuthış bir faalıyete ge- ,. k dl 1 · 1 d "" i' . . . . ~~ocu6un en s nın o ma ı6ını ,, 
tırmıştı. Başlarında en mnstaıt taharriler d 1 tlh d r.ı 1 sö 1 ~ bulunan gurup gurup polisler her tarafı ara e erse n ar e eceıs n Y eye 
yıptaradıktan sonra şnpheli diye bildikleri kocamı korkuttu. işte bundan 
kimseleri yakalayıp deliğe atmakta idiler. ban~ dd~ yavrumun bul 

Kadının deliliğine atfetmekle be- gös S:n ~rtık dakika 
rnber, bu çocuğu nasıl bulduracağı hak- . 
kında zihninde planlar kurmakta olan tahamm.ol ed~mezdı~ 
direktör bir an evvel çılğın kadının iz- dan blrısile gıtti 
acından kurLulmak ister gibi bir vaziyet olan çocu~m 
olduğu sırada şık madam ısrarlarına Ka~J."~ 
devam etmekte ve sözlerinde hi; de merke ~·!,!~k-
müvazenesizlik göstermemekte idi. Dodald. "4""" ..-v~1 evl4tlıta al 

- Evet: Küçük Donal'i sizin Hörst nı, fakat lföcasının çocuğ'u kendi çoclf' 
Dona! dediğiniz yavrumu ben çaldım. ğu olarak bildiğini söylemiştir. 

Bt!n kaçırdım. ÇünkU o çocuk benimdir. Madam Hörst'ın çocuğu olmayornıllf 
Hörst'un çocuğu değildir: direktör artık Kocasına karşı da behemehal çocU~ 
meseleyi tamik etmege mecbur kalmış doğuracağını göstermek istiyor01Uf 
ve bnyak hıty~etler içinde şık madamın Hörst bır dera uzunca bir seyyahat• 
anlattı klarını dınlermeğe başlamıştı. çıkmış, bu arada Madam da bir doğuııı• 

- Dona! benim çocuğumdur. iki sene haneye yatmış. Kocası avdetinde dogrı.I 
evvel ben doğurdım. Fakat çocuğum doğumhaneye gidince kansı kucağınd• 
doğduğu va~ıt ş~mdi res.mt kocam olon tutmakta olduğu yeni do~muş çocuA'll 
ÇenReykan ıle munaseb.!tıınlz meş~utiyete kendi çocukları olarak kocasına gOS" 
girmen!işti .. Koc~m o vakıt bir bankada termiş . 
rhemmı~~tsız bır mem~r. bulunuyordu. Şimdi madam Hörst çok sevdiği 
Bunun ıçın evlen~memıştık. Fakat ben çocuk iade edilmezse yaşamasın imkaır 
gebe krılınca Nevyorkun civıırınaa bir olmadığını söylemektedir. Fakat dit" 
eve beni götürdll. orada doğurdum. Çen taraftan milyoner Hörst yabancı çocll' 
Reykan hu gayrı meşru münasebeti- ğu kendisinin diye aldattığı için karıdıl 
mizin ne şekilde bir netice alacağını kes- aleyhine boşanma davası açmıştır. Ne~· 
diremiyordu. Söylediğim gibi kendisinden york mahkemeleri şimdi bu iki mualll· 
kazandıtı para azdı, diğer taraftan ailesi mayı halletmege uğraşıyorlar . , 

KUMBARA 
1e 10 

Verir 
Kumbarası olan hiç bir 

zaman darlık yüzü .. gormez 

ZİRAAT BANKASI 
Kumbaralarından bir tane ahnıt 

I 

Çocuğunuza hediye edeceğiniz bir kumbara ile oun hem tasarrufa 
ahştırmış, ham da istikbalini şimdiden dDşllnmasina 

yardım etmiş olursunuz 
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Yaşar Baba gazetemize 
"Aziziye,, yi anlatıyor 

Şaka nasıl kaka
ya döndü? 

Ve kakada nasıl cinayete 
1 s. o ». o. u ~-

( Oa111anı 1. incide)~ 1 \ .,chit edlld1ğinln !arkında değlldi. Ortaya inkılap etti ? 
Baktık, kapıyı asker kuşatmış. Boz- yağlı paçavra attırdı. . Alınacak dersler ve 

Doğuda kış sporları 
füüksd gazeteleri yazıyor: 1 gııncuları içeriye kimse almıyor. Kuman- Hücum başhyor 

dan emir vermiş, onlar, .şehre böyle şaş- ortalık birdenbire aydınlandı. Bak _ Burada çok tuhaf bir tesadüf neti-
kın şaşkın girerlerse ortalık allak bullak tık, ortada ne dUşman vardı, ne de bir cesi garip bir cinayet olmuştur. Hadise-. 
olur IOllra bOZgunu hiç durduramayız, şey ... Onlar kalenin lçir.e sığınmışalrdı . nin herkesin gözii önünde cereyan etmesı 
dem'işc Aman o Kars kapısının önünü gö- Birdenbire bir ses duyduk: ortalığı heyecanlandırmiş bu hadise Bel. 

N k 1 b l kt D,. - - l imasına Yu:mn : :\lurnd SEIU)()(iLU reydiı}. Mahaşerallahl e a a a ı ı . v- - Allahını seven hücum etsini... çıkada sütün sutun yazı arın yazı -

killen oraya, dökülen oraya yığılmıştı . O sırada Kaptan Paşa bir boru çal- \'esile te~kil etmişti~. Türk futbolünü bucalatan sebepler-ı geriliğimizin sebeplerde tahlil edilecek 
Yağmur bardaktan boşanırcasına yıağıJ dırdı: "Hepiniz askerlik ettiniz, bir kıs- Mesele ıudur ~ _ . den biri de amatörlük . profesyonellik olursa buna yakın çıkar. 
yordtı, çok, çok eziyet çekiyorduk. mınız sağ cenah, öbUr kısmınız da sol iki arkadaş gunduı saat onbırde meselesidir. Vakit memleketimizde resmen HükQmetin bu işi doğrudan dotruya 

lhcada mevzi? cenah olunuz!. .. dedi. Ben sol tarafa ay- buluşuyorlar. profesyonel bir fotbol kutubu yoktur. kendi eline alması ve sıkı kontrolü altında 
Orada sabaha kadar kaldık. Nihayet rıldım, kadınların da bir kısmı sağa, bir Ôg-!eye beraber yemek Yiyecekleri 1 Fakat şu da muhakkaktırki lstanbulda tam bulundurmasından bütün spor şubelerin· 

emir .geldi: kısmı da sola ayrılmıştı. içlerinden biri çapkındır ve bundan is- manasile amatör olmayan kulüpler de ld "b" f b 1 · · d k h k-"Allah Allah 51 • ökl i t t • de o uğu gı ı ut o ıçın e ço re a ar 
_: Kapılardıı.n savulun, askerler içeri t A t k '1 bl "se .. en g er u muş- tifade ederek yemeti bedavaya retinnek mevcuttur. Bunlar bir kısım oyuncularına tesirler yapacağı muhakkaktır. 

u. r ı h ç r şey gormiyorduk Kaptan · t k d kl"f" · · ı · 
~irsfnler! dediler. Blzlmkller Erzurumuh .Pa 1 1 d ''dl ' ıs eyor ve ar a aıına şu te ı ı yapıyor: mestur tahs1Sat anndan para verırler. Bu Doğu her hususta olduğu gibi spor 

.., şa çamur ç n c • : F. · ı · d" · ı 
lrnrta.rılmıyacağını tahmin ederek Ihcaaa 1 - ransuva ~enın e şım ı en ış eı· paralar ya aydan aya muayyen bir ile· sahasında da asırlarca ihmale utramış-
mevzi tutma.r.a karar verdiler. İşin doğ- - t Baböaldar hücum ~din ... Allah sızı caddeye çıkalım. Caddeyi başdan başa ret, yahutta antrenman, maç ve hatta gol tır. Bu büyük aençlik hareketi de yen 

" cennc e g n erecek. Hilcum babalar... ı· d b" ·· - · · • 
rusu bozguna uirrıynnlar Erzurumdnn dar HU ı dl 1 k d geze ım. sen tanı ığın ır kadına ras başına olmak uzre ödenır. Profesyonellıte eni esaslı bir şekilde canlandırılacaktır. ... cum. ye lay ırıyor u. r . . . 
kaç1_vorlardı. Askerleri öyle heyecanlı görünce ka- g~ ırsen~ Hom dersın., ben rast gelirsem, bıraz daha uzak olan ikinci şekil, o~un- Dotu çocuklarının, her nevi sporla-

-Biz o zamanın kumandanı Kaptan dınlar da terynct:ı başladılar: Hım denm. S~kaAı~ ucu.na vardıjı~z .za: culara iş bulmaktır. Tabii bulunan ı.şler ra büyük istidatları oldutu muhakkakbr. 
P:ış;ının huzuruna çıktık: Bab 1 ü il ü 1 • man Homlar ıle Hımlerı sayarız, kımınkı az çalışmaya mukabil çok parct getıren Bunu, fstanbul kulüplerinde oynayın Do • 

...._ Ne yn.pacag"ız Paşam? diye sorduk. m"ı - b kadar yır Y n. dlıyorlardı . A- daha fazla ise davayı o kazanır. Yemek cinsden olmaktadır ı 
... ı ey n ının nsanı zor amasına hiç · tu u gençler isbat etmişlerdir. Bu genç· 

Onun yüreği sıkılıyordu. Nihayet em- durulur mu? Artık gözümiız hiçbir şey masraflarımda 0 çeker- Bu vaziyet karşısında bir çok def- leıin hepsi temayüz etmekte ve çok DHl-

rlni verdi: görmUyordu. Karşıdan yağmur gibi kur- iki ahbap çavuşlar Hom diye Him alar bazı futbolculann sırf maddi men vaffak olmaktadırlar. lstanbullular bilhas. 
- İstiyen burada kalsın, memleketi şun geliyordu. sayısız şehit veriyorduk. diye sokatı aşarlar. Oturup orade hesap faal mukabilinde: karşı kulüplere geçtik sa futbolda ve güreşte muvaffak olan 

müdafaa etsin, lstıyen di gitsin Ilıcada yaparlar ve bakarlarki Homlar, Himlere eri çok defalar görülmüctür. Bir çok bu gençleri çok takdir etmekte ve alklf-
1 t ı d di Kapının önünde... Y 

mevz utsun. e · müsavi 1 • • • 
1 
oyuncular mesela falan kulupda kendisi- lanmaktadırlar. 

~ Hey gidi hey . .. Nerede o günler... Nihayet kapıya geldik, dayandık, Al- Tam osırada caddenın ucunöakı ma-, ne ayda 50 lira temin edilirken filan ku- Dotuda büyük spor hareketleriniD 
Biz .. : Nasıl ırzımızı, namusumuzu burada l::.htan olacak kapıya Yliklendlk, kol de- aazanın kapusu açılır ve kapudan iki 1 ıüpde 20 lira fazla temin edilince derhal başlayacatı şu sıralarda daha evvel baı .. 
düşnıana bırnkırdık. Erıurumda kalmağa nılrl kalktı, daldık içeri... şık bayan gözükür. Birisi 40 lik, diğe-I o tarafa geçmekte tereddGt etmemiıler- ka mıntakalarda ve bilhassa lstanbulda 
karar verdik. Artık elimizdeki süngüleri, nerelere ri 18 lik. Fransuva bunları görmez : 1 dir. Hatta lstanbulun belli başlı dört ku· şimdiye kadar geçirilen tecrübelerden ve 

Kurşun arıyorduk. .. Barut bulıı.mı- ~okup çıkardığımızın !arkında değlldlk. - Hom, der 1 Villi ise her iki· ı lübü vakıt vakıt kendi aleyhlerinde olan alınan neticelerden istifade etmeleri lazım .. 
j'Ordıik. Elimizde knp.ı;UllU Mlncester tU- Hele arslan gibl askerlerimlzJn lrohbece sinide tanıdığını ifade etmek için : bu "oyuncu ayartma,, siyasetinin öuüne dır. Bunları göz önünde bulundurmak su-
tekle.rt vardı. Kurşun yerine ceplerimize ş~laılt edllhmeıerldböizdeUçok dokunmuştu. İşte - Him Him diye cevap verir. fakat geçmek için aralarında son zamanlarda retile hazırlanacak pir proğram bu ruı-
ufak •- l d ld d k 0 sı ma şere n · ·ı· b k ki k d 1 d b' · H d' b" 1 1 t · f "d · ed k · -•ar o uruyor u · aksı ığe a ın a ın ar an ırı om ı- ır an aıma yapmış ardır. Bu anlaşma sus a azaıa.ı aı e temın ece tar. 

Kadanlar, erkeklerden rii~lü! ll 1 B~~i a;alık gözüm, Rusun paşnsına ı- yen Fransuvanın karası' diğeride kızıdır. ile bu kulüplerin birinden diğerine oyun- Doğu mıntakası, mevkii cotrafisi iti-
0 sırada telHUlar çıktı: şt d. n e ydamçı kumanda veriyordu. O Ve Fransuva Villinin kendi karısile kızını cu ayartan kulüp diğerine 1500 lira öde- barile hemetı her türlü spora musaiddir. 

')ıra a onun a üzerine bilim kahraman . . . . 
Topal Gulu··za hü dl d 0 ' tanıdığımda bılmemektedır. Heyecanla mek mecburıyelinde bulumaktadır Bit Bilhassa memleketin başka taraflarmda r cum e yor u. kadına . .. _ · • 
aldırış etmiyordu ama ... ouıuzar yerden sorar : tabı amator kulupler arasında bu şekilde az nisbclte bulunan k~m buralarda pek 
kocaman bir taş kaldırdı, süngülerin ara- - Sen bunları nereden tanıyorsun? ulaşmalara mevzubahs olamaz. mebzul olarak mevcudıyeti, Doğuyu, da-
sından geçti ve Moskof Paşasının katası- Villi her iki bayanın Fransuvanın Bir ara resmen Profesyonellik veya ha doğr~s~ .Erzuru!11 ve h~valiıini, kıt 
na vurdu. O da oracığa yıkıldı. karısı ile kızı olduklarından bihaber : yarım Profesyonallik usullerinin kabul e· sporları ıçın ıdeal bır mevkı yapmakta· 

Vanlı Fatma, Ayşe erkekler gibi dö- - lkisid~ ba~a metreslik ettiler. di- dilmesi hakkında bir ceryan uyandı. Ga· dır .. Sırf bu ~üzden iyi organize edildit· 
ğUşüyorlardı. Rusların btr kısmı kaçtı, bir ye . cevap verır. hansıvanın aklı batın zl!telerde uzun uzadiye münakaşalar ol- takdırde demır yolu Erzuruma vardıktan 
kısmını da orada biz öldürdük! Ermeniler dan çıkar ve tabancasını çekdiği gib du. Lehde ve aleyhde fikirler beyan edi- ıon~a, yalnız memleketi~ her tarafından 
ortadan sırrıı. kadem basmışlardı. arkadaşını sokağın ortası fa vuı ur. di. Sonra susuldu. fakat ayni fikirler değıl hatta Avrupadhn bıle kayak spor. 

Erte~ gilnU o dağın eteklerinde çu- Tabii hadiseye müddei umumilik va- hala da zaman zaman mevzubahs edil· l~r~ ~apmak için ~u. mıntaka}'.a . binlerce 
kurlar açtık. Bazı çukura 6, bazılanna 7, ziyet eder. Tetkıkat \'e tahkıl.:al neticesi- mektedir. Hatla geçenlerde bir gazete kışının akın etmesı ışd~n de~ldır. . . 
bazılarına da 8 şehit yatırdık. Onları kl- nde Villinin, ne Fransıvanın karısnı, nede lstanbul kulüblerinden ikisinin Profesyo- Doğud~ karın mebzuhyetle mevcud!yeü 
reçlecllk ve 7!ne lcapattık... kızanı tammadığını ve bilmeyerek sırf ba- nelliklerini ilan etmek üzre ld ki burada bılhassa kış sporlarııun sır atle 

0 u anm k- ül · k" f t · · · · • Kösememetten, MUdllrgeden, Tavanç ve O harbe stttrak eden kadmlardaq hsı kazanıp ö~lt" yemeğini bedavaya haber vermiş fakat bu iddia tahakkuk te. am ye ın ışa e mesını ıcap ıttırcce ... 
Tasmasordan Ermeniler merdivenler ge- Nene ile Name hAll sağdırlar. otuııan mal etmek için bu yolda hareket ettiti etmemiıti. ktır. • 

var, onlara bakıyor. anlaııhr. I . Dotuda yetişecek hakıkı kayak tirmlşler, kaleye dayamışlar ve sırtları dö- şte buraya kadar hulAs ettıtı 
nUk neferlerimlzl sUnglllemişlerdl. Biz ka- Ben ise bir de otlumu kaybettim. Mahkemenin katil hakkında müşfik be 1 l t bul f tbol- a _ m se- sporculanıun bir vazifesi de Türk renç· 
lenin içine girdtğtmlz zaman 0 manzara şimdi onun evde eat.et.eii (karısı) ile lld ve rahim olacatı zannediliyor ~· s an d u unü mutemadiyen litinin üzerine yamanmak iıtenen ka, 

yavruauna bakıyorum. Çocukları mektebe ye e say ıran amillerdir, Futbolü kabiliyetsizlik lekesini silmek olacaktır 
ile karşılaştık. gönderiyorum. Zorum okusunlar, adam v~ _umumiyetle _sporu ilerletmek ıçın Her şeyden evvel şunu da bU.,;ek 

- Beglm dlf dl14man deill ama ... lç olsunlar, ben de hamallık ediyorum. Kokulara dair b~tu~ bunlan gormek. buna gör~ .esaslı lazımdırki Dotu bölıesinin mühim bir 
C:tt.fman ln.'!anın rıoruna daha çok gidiyor. Artık ihtiyarladım. YUz ya.şına var- bır p~lan h.azırlayarak çalışmak lu!mdır; kısmı aylarca kar altında kalnıaktaclır. 

Biz kalenin içine glrdıtımız zaman o dım. Ayaklarım eskisi gibi yük çekmiyor. (Ostyam 5 incide} Atletızm gıbi diter opor ıubelenndekı Binaenaleyh, Jl!emleketla yüksek mGda-
mlmzarayı bir görmeli idin, biltün nefer- Bey ölsem de gam yemem artık! 0 hissimizin rakiklitini bozar. Atır koku· faasıda kayak siporunun sür'atle ve r•· 
Jt-rlmlz arkadan sUngUlenmişlerdi, kanlar gUnleri bir daha bu mlletin görmiyecetı- tarın sesi bozduğ'u da anlaşılmıştır. Onun buluniyor . .,Bunların içinde faydahlan ol- yet ıumullu bir farzda inklşahm amirdir .. 
phtılaşmış, kafatasları yarılmıştı. ne kanaat ettim. içirf Avrupa sahnelerinde şarkı, opera, dutu kadar, zararlıları da vardır. Fakat Bunu da hiçbir vakıt ve hiç bir Şekilde 

Topdağının eteğinde mahşeri blr opret söyleyen kadınlar, aA'Jr kokulardan bunlar tabii kokulara nazaran daha çok nutmamap lazımdir. 
fialabahk hasıl olmuştu. Allalunı, dinini, Bir kadirşinaslık çekinirler. atırdırlar. 
memleketini seven ~llne bir bıçak, keser, 
balta geçirmiş, oraya gelmişti. Kadınlar 

barbar bağırıyorlardı: 

- Handin erler .. . Hücum edin, kor
kuyorsanız önden biz gidelim •.. Bakın blz 
kadmhtmuz tıe ceauruı. 
_ Şafağın sökmesine iki şaat vardı. A
~lZlye tabyasını işgal eden dUşınan kale
den aurşun atryqrdu. Kaptan Pa.şa tab-.. . 
Yadaki a.,kerlerln Ennenller tarafından 

{]mumi harpte casusluk: 

Aziziye kahramanlığından bugüne Kokuların mikroplar llzerinde tah- Eskiden şark denilince tabii koku-
kalan Yaşar Baba lle Nene ve Nameye ripkar tesirlerini de unutmamak lazımdır. larm menbai hatıra g"ellrcli. Halbuki tim· 
Vali Haşim İşcanın alt.kaslle aylık bat- Bir odanin havasını dolduran mikropları dl garbin kimya fabrikalarındaki karni
ıanmış oldutunu güzel bir tesadüf neti- kokularla temizlemek usulleri vardır· za. !erden, enuybelerden sOzülüp şarka sre-
cesı bu satırları yazarken x..ın-endlk. manımızda bazı kokular mikroplara kar-

ve• llyor. 

N ebatlaın hasıl ettikleri 
Elektrik 

YurUan utrunda sillha sarılan ve şı mQdafaa silahı olarak kullanılmakta-
cski bir hamaset destanının canlı tarihleri dır. 
olan bu insanların terfih edilmesi husu· Eskiden kokular daha ziyade çiçek
sunda Valimizin göaterdiği altkaya Doğu !erden .,istihsal edilirken, şimdi bu işe 
,şl\kranla mukabele eder. • rr.odern kimyanın sihirli eli de karışmış 

iyi olmuı kavunlardan birkaç tane
sini bir cam satıh üzerine koymak ve 
birinin sapını diğerinin dip larafar.a Pla-

GörOlüyorki, kokular itidal dairesin- tin bir telle raptetmek suretile hasıL 
de kullanılırsa ve iyi seçilirse, sıhhata olan bu nev'i pilden uf ak bir Elektrik.. 
faydalıdır, mikroplara karşı mUdafaa vaz- zilini işletebilecek kadar elektrik hası.L 
iyetini kuvvetlendirir. olduğunu biliyormusunuz ? 

--, - Biliyor musun? Kocası akşam başka ldl. Sonra Barda Odet'e tesadnf bilmesi fikri bir an bile zihnimi karat-
f a.ıan: •"'rancls Cargo 1 sekiz trenlle gitti, saat dokuzda da be- edişim de içimde ba~ka bir his uyan- mıyordu. 

1 

nt evine aldı. dırmıştı. 

Otelci dilini şaklatarak: Kendi kendime dUşQnUyordum: •• Emiı· Emirdir.,. 
- Doğrusu enfes kadın! Dedi. Bir iki saat sonra, yüzbaşı Valde- Valderek soznnu kısaca kesti ~ 
Ve ilave etti: rek ile konuşacaj'ım, Belki de bana - Emir, emirdir, dedi. Miralay Ba35 

1 - Peki, onun bir arkadaşı daha Berline gitmek hrsatını bahşedecek ye-• Zvilllng ile hemfikir olarak intihap. 
Tefrika No. 17 _ vardı, o ne oldu? nl bir vazife verir . .Bir defa r işanhmı edilmiş bir emirdir. Meseleyi Nazıra da 

1 - Arkadaşı da bu akşam gelecek. bulursam, artık ondan ayrılmam. Evle· bildirdik, oda tasvib etti. Onun için Oll 
Karşı tarafta YGıbaşı Valderek'le batıra an canlandınnz diye dQşDnQ- Ben seni de beraber sretireceğlml söv· nlriz, karımı ya Fransaytt getiririm, ya- iki gün sonra, yani ikinci teşrinin se-

blt çok defalar yemek yedltlmlı blr yordFuamk.at vakıt gıııw-mfştl. Her hald• da· !edim. • hut Harleme götOrürüm. kizlnde, Bern şehrinde yüzbaşı Şmtd 
lokanta vardı. Vakit Otleyi buldup "" ~ il n b t "'rl k ı ı ş id sl l 

l lrede nöbet"ı' n .. f ... rlerden başka ki ..... Bu sözleri lşldlnce kendi kendime Katarda bin tnrln plan hazırluoı- e m nase e e .,. şece s n z. m z için, okantanın cameklnlanndan içeride y .., .., mm:ı Ki t 'd 0"'1 o l 
· bltl ı kalmamış olsa gerek". gnlnmsedim. Gözleri ğözlcrlme m~en yordu. Yakında Berllne gidip nişanlı- ayne s rasse e, tam & e zer. t.ır çok za er n yelllck yenı,ekte ol- u ., n n k d bekli k o akte 

d u... YöJ'..ıQm, on dakika sonra Kip bl- delikanlı zabit sesini alçattı. Arkadaşı ma kavuşmak tlmQdi, bftşıma adeta C nen anape e yece . v lluklannı gör Om. oazıları hizmetlerinde ruu 
bulunan dııkHlo kızlan da sofralaniıa rahaneslnden içeri giriyordum. Bir ma. sert sert bana baktı. Bereket versin ki, humma veriyerdu. Kapıcıya Julyananm kadar Laypzık ta olsun, Karlsl11hed• 

dl saya oturdum. Yemek ısmafladım. Ya. 0 sırada srarson biramı getirmiş bulu- hangi katta oturduQunu sormak, hemen olsun, Berlinde olsun yeni mah1mat 
-.et etmişler · merdivenleri dörder dOrder çıkarak toplamata çalışır sınız. ' Herkes yemek yiyor, serbest ser- nı başımızdaki masada zabit olduklan nuyordu. 
best konuşuyordu. Eski garsonumu ça- anlaşılan tki klşı konuşuyordu, Gayri Kendi kendime dQşQnUyordum : apartmanın kapısını çalmak ve kapıyı YOzbaşım devarn etti: 
tırmak ve onun pek iyi bildiği sevdi· lltlyari muhaverelerini dinliyorum. - Şu zabitlere kim olduğumu el· açmıya srelecek hizmetçiye: - Ra1>9runuz oıerine, blr iş i~ 
ihrı yemeklerden bir kaç lokma almak Her 1klsl de harpte yaralanmıştı. bette sOyllyemem. Bir defa inanmazlar, - Madmazele sOyler misiniz? Bra- bir çok insan kuJlanmanın faydasız ol
içln ben ..... lokantaya girmek istedim. Daha renclnln başı sanlı idi. Arkadaşı inansalar da ·atze ne?,. Diyerek omuz un gelmiş deyiniz: Yahut sadece Vll- dutunu amirlerime anlatmıya m.uvaffak 

""' · sağ b bl ı silkerler. helm sizi görmek istiyor, demek 1çln oldum. Alman istihbarat bQ.rosunun fa . 
Fakat nedense girmedim, ayaklarım ıse acattını r sand.a ya üzerine istical ediyordum. · aliyetl ba"kında şimdiye kadar elde 
ırant lh · · . önOnden ,·örO· uzatmıştı. Koltuk detnetml de sandal- Julyanananın hayali tekrar zihnim· "' 
(!ü Uyan lekpntnnın • yanın bir kenarına dayamıştı . de canlandı. iki zabiti kendi muhavere· Julyananın beni gOrünce kim bilir ettltlmiz mal6mat, Berlln<te İsviçre lle 

' BtReçU. 1 bl n Onlan bu halde gOrdüğQm zaman lerine terkederek hayalimle başbaşa ne ka<lar sevineoeaı gözlerimin önQne lrllbatı temin eden zatıe bir çok teşeb-
Gn" raz aşağıda 282 numara 

1 nanı henı'n daha ilerisinde bana verile~ kaldım Yarebbi bu kızı ne kadar se- geliyordu, Julyanayı o kadar seviyor- bOslerJnl akamete u.ıın.atmıştır. unde d d b" tm eski ter· cep • • •• Ctlaı ur um. Burası ız ·r lerin ehemmiyetini daha iyi anla- viyordum. dum, ona karşı olan aşkım o kadar 
Yıb anlık dairesi idi. Belki bir arkadaş, d\ıı e Oe1'9i Lot Falk~n d., Qotuma &it· kunetll, temiz ye derin bir ıtkdı ki 
...: etkt 'kumandanım çıkar da, beni m. Z bitlerin ıenel diyordu kt : 1 m'9t{ •lllı,· JW,ana~ ltıl'fl olan btıllm, nı11nhmın benden bJtka11aa 8'it ola-

' d•reca.n tepeden konutıır ı etki 1 
' 

(Aria" var) 
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