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Kwlay karagttn do..tudur. Ve ht;'blr 
t. !rlk yapmadan, tam altmış sen""d nl>erl 
\atandıtşların en dertli zam~nlannda 

Y!l?dtmlurma koşmuştur. 
Kızılay, anut Cumhuriyet devnnüf' 

ilyık oldu~ı ynl"dımı görmüş, VP Cumhu
r yet devrinde ) apacagı vıi! 1 ) ardım teş

kllltı lc;ln hazu lanmıştır. 
Kızılay mllletın kurduğu ve milletin 

}..tşamasmı bttdlgl bir mUessesedlr ve 
ı;uhşnbllmek için bllLUn kudrNini milletin 
l ı : ırnıyt">lnden almaktadır. 

60 benedenbcrl büylik bir gayretle 
dertllnm deı mnnını bulmak lçm u~rnşun 
Kızılay, gün geçtikçe milletin kalbinde 
daha iyi yC'r etmektedir. Her gecen gl\n 
uu kıym~tll mUt• esrmlzm biraz daha 
kuvvetlendlglnl ve biraz daha fazla se\'ıl
dlAinl bize göstt-rmektedlr. 60 yıl zarfında 
cHndırdlğl elemlerle bihakkın iftihar ede
bilecek olan bu mUesse.se, mütevazı ve ! 
es.ı:ıi7. ~alışmaslle. vatana kim bilir kaç 

orak ve lcaç yuva kazandırmıştır? 
Bugt\n Kızıluyın GO ıncı yıldbnümiın

<ı<', onun başardığı işleri gözönüne getı
ı t'Um ve mllletin yaralarını saran bu 
gUı.et Kurumun önl\nde hurmetle ı ~llP

Hın. 
Kızılay knrnglin do tudur ve ha}nttn 

uydın günleri karalarının takip ettl
p ini çok gôrınUşUzdUr. İşte o kara gün
lt"r<\e yarnhırımızın uzerlnde acılarımızı 
dindirerek dola acnk el Kızılayın elidir. 
1'abil biz o ele hürmet eder, onu o gün
lf'rde üzerimizden eksik etmemek için 
tm((Unden hazırlanırsak 

Cihad BABAN 

• 3"11 Sn nsı lu-r yt"'r<14' :t kıırıışt 111· . """" .. 

G ÔNDEL.ll< GAZETI! 
Basılmayan yazılar geri verilmez 

Fırtına büyük facialara sebep oldu· 
----------------.;;;_-------------------~------------------

00 ' k "Hisar,, vapuru 
parçalan~ı. Kaptan da dahil 
olmak üzere 24 kiŞi bağuldu 

" Tayyar,, vapuru Ereğlide karaya düşm6ştür. Mete 
vapurundan haber yok. Birçok sandallar parçalandı 

Halkevinde 
Kızılay için 
bir toplantı 

bugün 
1 • 

var 

iki doktonnnuz Kızılayın 
eheınnıiyet ve kıyn1elini 

izah Pderekler 
Kızılayın 60 ıncı yıldönümU muna

seb<!tlle bugün saat on dört buçukta Halk
evlnde bir toplantı yapılacaktır. Toplan
tıya şehrimizin ileri gelenlerııe birçok 
münevverler davet edilmişlerdir Toplan
tıda Kızılay ~zurum merkezi başkanı Dr. 
Sabri Sldal ve Dr. Cevat Blll Kızılayın e
hemmiyeti ve kıymeti hakkında birer kon
ferans vereceklerdir. 

Kızılaym 60 ıncı yıldönumU mUnase
betlle bütün mekteplerde bu Kurumun e
hemmiyeti ve başarıları hakkında konfe
ranslar verilnıest ve içtimaı hayn tımızda 
böyle kurumların yerlerinin, kıymetleri
nin tebarüz ettirilmesi için bütün mektep 
idarelerine emirler verilmiştir. 

FJKR A : 

İnsan ve tabiat 
Neden bilmem tabiata bo) un eimete 

çok eskiden kuvvet alan bir altfkanlıiı
mız vardır. Senelerce yatan kann, yaj
murun ve bunların neticesi olan çamurun 
esiri olup kalmışız. Hele Doğu nuntakası 
bu esareti en geniş mıuıasile hissetmiş bir 
mmleket parçasıdır. 1'eşrlnievvelden ha
'ılnuıa kadar birçok yerlerde münakallt 
durur, karların erimesi \'e çamurlann 
kuruması beklenirdi. 

1 
TelWbofu&, Saftepe, Hotlkboiau, 

TahirrecUtJ kışları kar ve babutan ~
murdan yol vermezdi. Boiulanna kadar 
çamura batıp can veren develer, manda
lann ~ktlif, otomobiller her ıünön vak
asaydı ... Ve bunlann ardında kalan Atn 
altı ay luf toprak altında Y&flan bir kös
tebek ıibl bütün dünya ile alAkasını ke
serdi. 

Dün iki ıünlük bir seyahatten sonra 
Karaköseden döndüm... Otomoblllmlz 70 
kilometre Jle Tahlr«edlilnden uçar ıtbl 
geçerken henldl altedllmez tabiat diye 
düşündüm ... 

(Dunkü sayımızda İstanbulda ve Ka· 1 r:ırla ,,eçlştlrilmiş oldujunu düşünerek 1 iu anla~ıhnaktadır. Peyderpey ı~len ha- ı İnsan eli, insan kafası ve insan ener-
radenizde çıkan son karayel fırtınasının 1 

müteselli oluyorduk. _ 1 herler tüyler ürpertecek derecede fecidir.) 

1 

Jlsl topraiı ve tabla ti bir hamur (ibl yu-
tabrbiatını haber ,·erirken, "G~mlş oı-1 Halbuki .. fırtınanın .zannecllldlilnden j ( lif fttr:ıfı 5 inridf') iuruyor. 
sun!,. dl)or ve fırtınanın bu kadarcık za- ı;ok daha muthlş ve facialarla dolu oldu- Bahn<iır JJÜ J,0 h'R --- --------- ----- ---

Suriye Başvekilinin sözleri Valilerle mülakat 

Bütün meseleler kardeş Ağrı valisi üç senelik f aa
iki millete yakışır bir liyetten alınan müsbet 
şekilde halledilmiştir neticeleri anlatıyor 

---------------------------------Atatürk Şehir lokantasında dawetlilerile beraber bulunurken, kendilerine 
takdim edilen Suriye Başvekilini )arı!ar.r:ca alı~ L\(u'c.r 

Üç sene evvel bir toprak yığınından ibaret olan 
Karaköse şin1di gündüz yeşilliği. gere elek~ 
triği ile tanıı1111az bir şehir haline gelnıi~tiı· 

Ankarn, :?3. (A. A.) - Atatürk An- kili Cemil Merdaın bu ınllddet ıarrıııdtt 
kara şehir lokonta&ında davetlilerile be· ! Başvekil Celal Bayar, Hariciye vekili 

-------------- raber IJulunurlarken bundBn mahlmattar 1 Dr. Tevfik Rüştu Arns ve 'l'llrkiye Cüm
olıın Harkiye Vekili Doktor Tevrik Rüş· ' huriyetlnirıirı diğer ticalile tenHtsta 
ti\ Arns ve Dutıillye Vekili arkttdsşile ! bulunmuş ve iki memleket arttsınctıı 
birlikte lokantaya gelrııi~ler ve misııfir ceryan eden noktai nnzar taati ... i çok iyi 
!'\urlye Başvekili Ceıııll Mt!rdaru ile arktt· bir şekilde tekarrur etmiştir. 

Otobüs davası 
uÇo~ n-.;ık \e• snrih hlr ifade• 

ile• ~i"ı) lı•rlm ki. u~aklnrdnn is· 
) 'IH\ mmtnkttsı cllyı• h•lı\likl 

ı•ıtllı•n, korkuuc.~ hlr muhil oc)
riinrn .\tirı \" ilı"l)'c•tl diin)·nnan 

c•n miisLı•rilı, "" e•uılu nwmle•
k~ll c•ri ndı• n bi ı•itl i ı· ... 

- .. . 

Müt'ettiş'er dün tahkikati 
i kına 1 ett İlt'r 

ı..,t:.mbııl 23 (Hususi)- OtobUs ruh
. ntlyesl tnhkikntı ikmal edilmiştir. Mül
kıye mllfettişleri yarın Ankaraya hareket 
Ederek rapbrlnrını Veklletc vereceklerdir. 

Erzurunılular Belediyeden 
ne istiyorlar ? 

k .\\uknt llPmi~ \ nzwrnın ıuı
"'"bt• \'f'l·ditıl c·Mıtln ~nt•ıu 

ll1•1o1. .. ü.I ' 
~'·"~'···üı1.. 

~ - -

daşı .\dil Ar:;lun heyi nıllsadelerlle Ata- t-.kselans Cemil Merctıun ak~aııı yo· 
türke taktim etınlşlerdlr. Alatnrk Cemil meğinl Ankrn Palasla hususi surette 
Merdanı ''.t! arkadaşı Adil Arslap beyi yemiş, akşam saat 21,30 da 'l'oro~ eks· 
beraberlenııde alıkoymuşlardır. peresine takılan hususi bir vagonla An

Ceryan eden mOklileme esna~ında, ,karadan Suriyeye müteveccihen harf.ket 
Atatnrk Suriye halkı~ı . m?hab~tle ~e·, etmiştir. !stas)·onda Hariciye Vekili Dr. 
ll\~ludıklarım ve Turkıye nln Suriye yl j 'l'evfik Rnştü Aras, Hariciye Vekaleti 
mustakıl ve mesut görmekle bahtiyar ola-' ikinci daire reis muavini, Hariciye Pro· 
cağını beyan buyunnuşlardır. · tokol şefi ve Mekez' komutanı tara· 

Suriye B.aşveklli Ankara'~an Suriye- ı randan uğurlıtıımış bir askeri kıta sel4m 
\'e mOHweccıhen hareket etmıştlr. 1 1 ır t 1 k t f k t d . . • resm n a e m ş, ı ıtya re a a @ en 

H ES~ll TEHi.it i Bando Surlye ye TUrk istik illi marşlara· 
Ankara, 23 (A. A.) - (Resıııf ll·h· l nı çttlmıştır. 

lığJ _ Ankar ada bulundui~ müddet~e 
1 

1 •.. klverıin misanrl olan Surıye Baş\e- (Alttarafı 5 inci aa111/ada) 
ITT • L 

(Geçenlerde Karaköseye elden bir ar
kadaşımız Vali Burhaneddin Teker ile ko
llUfllll14 ve kendisinden Airı Vilayetinin 
umumi vaziyeti hakkında malumat ver
mesini rica etmiştir. Bu ricayı kabul eden 
Burhaneddin Teker arkadaşımıza a.şaiı

dakl beyanatta bulunmuştur:) 
- İçtimai bakımdan Ağrı ili dahi 

mınta.kaya dahil diğer viHi.yetler gibi is
t!iAdan ve isyanlardan sarsılmış, lktısadl 
cepheden dUşkUn bir hale gelmiş, yolsuz, 

( Alltarafı 5 lnci sayifada) 

' 

AOrı Valisi Burkantttin TEKER 

... 

i 
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Doğudan Haberler 
ZlRAATTE KALKINivIA: 3 

-- Köyde kooperatifleri. 
kurarken ilk engeller Ceryan üç dört güne! 

kadar veriliyor 
Yüz on YO:ta uygun ~aal1Pr 1 

ktıtlanı l<ı<·ak 
Uzurı ınll lıf PtlPil b"rİ fohrikay.1 ye 

ııl il,\\'C edilen rnotrır ~ 111.i\ndeıı kPı:-il 1 

ıııı-:- ol.ııı ~Phir cnytını iiç dürt gl\ıı iı;iıı
dı· ıııuııtıızaııı ın \'crtlınP~f' ha~lıtnıwaklır. 
'frııi :;-elıir tf'r~·arııı ın kıı\· ,·c ti 1111 vıılt 

olarak IP::-obit eılilnıi.,ıir. Hiıı:ıcııale~ h ~t -
lıırdeıı eeryaıı almak istiyenlerin \'oltıı 

in uygurı ... ant saıı.lıi ulıııııları mel·buri 
ıılac:ıktır. ~aııtı ulınayaııl ıra ı·ı·r .• nıı \'e ı 
rilıııerııe~ı kati surNlt~ tekarrnr etmiştir. 

Serseri köpekler 
~ ehr i bu beladan kurtaracak 
Bele(iy~nin derhal harekete 

geçmesi lazımdır 
I>iınl.I\ ntıshtııııızda ş<>lıir i~·iııde Sf'l'

sı·ri cloltı~aıı \t' zmıııııı z wıaıı orııı Lıurıa 

saldıran sok.ık höpı·hll'ri lıakkıııda hir 
~ .ııı yı znu~dık. Bu yıızııııızl.ı anla. 
ı:ılıyorki Erı. uınıııı t.l.vük hir derdine '10· 
koıııııuşuz. l\arileriıııi;dı·n lıir lrnçı diin 

1 

rrıatlrnamıza g'l'lt'n·k hu lıususıtaki şahsi 

:jık:ı yPtlı• ı ini iz;ıh d ti!Pr. Ve Erzuruıııda
k i kopt•k 1111•s<.h·siı.iıı bir Hı•IP.t!İyt• nıPSf'

IC"sİ ol:ırak lf'lakki edilııw~irıiıı rııulıııkkak 
1:1:11111 uldugunıı süylt'.dilcr. 13unların içiıı 

dı· ıııulııdif zaınarılıırca ı:ç kiipoklı·rin 

laarnııuıuı uğr.ı ını<;- olıııı, şt·lıir içinde 
karşılıı~dıl\hırı lıu ne\ iııdı·ıı ı.·ca\ llzlcri • 
. l.Uıl<t dPfe ııwclııır ol:ııılar da \'ar<lır. 

Her cihetten ıııcılel.İ bir ceplıı· al 
ııınsı istenilen Lrı.urum sol-:ak.arıııı hıı 

sdcr 1 a~ \'aıılıırdnıı leıııizleııı~ ııiıı arlık 

. r.ı~ı gt•lıııi~ıir. Beleclip• arlık hu lnı"u~·. 
l:ı , lııç tereddüt ı•tmeıı\t'Iİ ve derhal 
lı.ırl"ketc ge\·ıııe liclir. Eı zıırnııı efk:lnuıııu
ıııl ye i hassns lıir J. ulak lııtllndt! Bt•leıl i . 
~ ı·ııın 't.'rt ceği knrıırı lwklıynr. 

,\ ' ; 1 t 1 

Umuyoruz 
l\aı·akü~<' 

lt'fri~ine 

<'lllH'k 

lia'keYinin 
:ral'dırn 

lazı ııı 
Ağrı Vfülyetinin merkezi olan Kara
kösede Vilayetin ve mahaJlı gayret
lerin mahsulü olmak üzere bir Halk
cvi binası ~·aptırılmıştır, Tayyare 
meydanına bakan bu giiıel bina kiil
türel sevi~·esi ve harsi vaziyeti hususa j 
bir ihtimama ihtiyaç gösteren Ağr.ı 

Vilayetinde cidden büyük hizmetler 
görecek münevverleri kucağında top
lamaktadır. 

Karaköse Halkevi çalışan bühin 
kollarile muhite nur saçan bir te is
tir. Tiyatro ihtiyacını karşıhyan, mü
nen·erlere fikirlerini etrafa yaymak 
imkanını bahşeden hep bu te!)ekkül
dür. 

Bununla beraber Karaköse Halk
f'vlnlıı mefru atı zayıf blr haldedir. 
Bunu sorduk ,.e se~binl de öğrendik: 

.Uahalli gayretlerle yapılan bı.ı 

binaya Halke,·leri Umumi Merkezi ta
rafından inşaat ı.ırasmda maddi bir 

! Eğitmenler de 'Kültür 
Bakanlığına bağlandı 

KöyH'ınün f;ırt1ndan parazit geçinen arabacıları 

Bütün kiiltiir dir(·ktödük- j ortadan kaldırınak, köylüyü kooperatiflerin 
ı terine tPbligat yapıldı · fa~1dalar1nn iyice inandırnıakle kabildir 

.\Jemlı>keıiıı hir çok yerininde J\l·ı " .... - Ya~.an: CE.\l.\L T..\~IS.\JA. · 
ki'ıy ıııckll'pleriııdP okutma faaliyetine K.. .. k · ı i • ~ıı1 oyuıı e · 01111ıııık c ıırnınunu c l\zc-ni islifadH etmektedir . Başlat iş sahll"' 

l !!r~·nıiş olıın l'~itnwnlf'riıı ılİı"tPr ilk \'(' ıw kuyıııal{ k ılkıııııı:ınııı leıııt•lidir : nıııta !'lfi\'leriniıı muknlıllini kazan 
orta ıııPklt<p mualliml,•~i !:!ibi ınııııtezam ı. k · · -..~ ., uuıı_ıı ~·,ı ı~ gr•rırnıek~iziıı nasıl yapac.rı- yelteııt"rek. hiiyle parıııit olarcık ııı~.! 
bi'.· .ş~kil~t. Kül.tür Bakaıılı,ğırı:t bağlıtn · fW-! ho~· liıyc ıııııhtelif yPrlenle koııle- 1 retıeıı ~l'\'tnrııeğe nlışan rıılltevııssı~ 
ınalcııı k:ı.'arlı~.tınlın_ı::;!ır. ı_'-oıı.ıı~ Bakan · raıı~lıır, yıızı ilt• . foto~rııfla koop ·rnti-1 ortaılan kaldırmak gaycsile şehlrl~ 
lığınc ht 1 t·~ılnıen. ıçıu hır ~ıcil posyu'.'ı fin t'aydHlarıııa oıılan iyil'<' iııııııdırıııak, kurulan pazarların en ıııl\hiııı fıJ.'fdl 
H tan;ıııı edılec•ektır. lhımın için \ 'ilayet: }'3(1!H'ıtf{llll1Z t•.;a~lı onynk j..-!erfn rııbtık Slllıl'I ile alıcıyı haşbaşa lıırakmaktl, 
L:r Ki\Jtl\r direkiil'lükleriııP ica~wcJen . h;İ~aidıııasıııdiı nınhim !1ıııil • olıtl'aktır ınlite\'ııssıtın kazancının az mlkta1' 
t'mİ~ler_ verilmiştir. Bıı ıııeyıın ta J>a..,inler · 1•;;-ruıı kredi koı>peratil'i : f>evlı~ ti·ıı razi olan kiiylü malını alıcıya dl 
d.e. ıu:~lıyt>~t~ htılunarı un allı ı!Pnc ·in dP, Ziraat Btın.kasıııclnıı büyük krt"di ,.,. pa- uc·uz. ve daha hilesizce satmaktadır 
sıcıl fı~lf'rınırı lıınziııı t:dllıııe in~ başları- ra alan VP ' onuıı ııılitcıııaıli kcıııtroltındt~ Tavuk . yummta , tereyağ' "e~ 
WIŞ!ır. 1 lıulllllHll kiiy bankasıdır ; llH:V.·-İlll zjr,1at ıniktıırda lıubnlıut Jı;in lıu pazarJll~ 

i~INiııcle haşı sıkışıııı çit'tç i köynnd<', isli fade edelıillrsek te kövun b!J'F 

Hamamsız Eleşkı.rtte 1 U}:ıı:~ın<iu hiç yorulmak-azııı. ço~ az _ııir mahsulalıııı birden \'e mevsi~indc.., 
_ ! faız.le pıırn lıulur ; ven•ı·f~ı faız yıııe !iye satışı lıu yolda te:nln ederııeflS 

bir ham J 1 kiiy haııkaı.;111111 vı~ dolayisllc kendisi , ~tesela, kl\yuıı erişlişdiğl bin kuııı1' am yapı ıyor l ııiııdir. Bu ameli foycluyı gün•ıı kuylll- yUz iııt:ğl, hin kilo tereyağını, to~ 
i lt'I' evvel.ı\ g ~çıt\ kle. lıi;->se<lıtr oldukları ca hububatı ~un~aı~ıııda alıcısını t.ıul 

J nd k t ) ı kı operatıfe ısteklcrıh· ctza olııı11kta ve satmak keyfıyetını nasıl başarucar 
'a arına llfllll an ığı ı kanıınıın balışf'lli~i azuıııi hisse ııılkta· işte bu loptaıı istlhc;ali; çiftçinin le~ 
hÜyiİk bir eksikfigi rıııı almakta bO~llk arnı giisterınekto- paraya \'evirmek lçin bize yardım ,1 

laınaınlıvor dirlı·r ; hu ııetin•yi lwgıııı kuv,·etli koo- cek olun teşekktHler Tarım satış koO yardımda bulunulmamı~tır. Zaten bu- ' 
na da ihtiyaç hasıl olmamıştır. Fakat 
bina itmam edilince, onun tefrişi için 
icap eden para mahallen tedarik edi
lemediğinden, bilmecburiye Merkeze 
müra('aat edilmiş ve bir miktar para 
gönderilmesi talep edllml~tir. Fakat 
bu isteğin tatmin edilmesine :\lerkez-

• pPrntirlen: malik ıııırtl11k11lar<lıı glizle perııtlflcridir . lfü cins mahsuıaıı' 
1 Ele~kirt bulundu~ u nıt>\'kiin eh mi yeline gi~rıtıek kabildir · perakende satışı büvük alıcı ı tattl 

i
l ra~ıııeıı heııüz inkişaf etmeye başlamış Bu fa):clnlı kuruluşa köyll\nün sır· edemediğinden araya· toplayı:.lar , "1 
oları 1.ıir kaL_a merkezidir. Bu itibarla 0 . tıııılaıı gı>rııwıı !ıın!·a_lıalıacılar ve otur- ınisyonrular girmek ve bunların bOı' 
rada lıcrşe) ı yt:niden yapmak zaruri yeli dııklıtrı Yt:f<lt•ı ı.;ıllçıııırı lılHllıı blilısalll.- masrntları köv lstihsaıntımn maliyetr 
\'ardır. ilıı cümleden ulark Ele~kirtte • lıııclaıı U'iaıııi kfi l' t'lliııeıı tııccarlıır, zanııııedilıııcktcdir . Tüccarlar tont'
h~ııı.aııı yo~lur . . ~u yokluk gerek Ele~ · ı k?~: ııj);~ıları" 'lıemeıı itim~ e.tlerler ; ken· hulıulJatı, binlerce hayvanı ve ııa~ ce imkan bulunmamış olacak ki bu 

talep b'af e<lilmemistir. 

Bugün Karaköse Halkevi tefriş edil
meğe muhtaç bir halde<lir, bu eksik 
tamamlanacak olursa kıynıetll çalış

malarının daha müsmir bir hale Ke
leceği de muhakkaktır. 

Halkevleri Umumi Merkezi tara
fından bu noktalann derhal nazarı 

itibara almaeağııu ve icap eden tah
sisatın ı,üııderilerek Karaköse Halk
e\'lnln bu müşkül durumuna bir nlha
~·et verileceğini umuyoruz. 

kırdın sakınlerını, gerek oraya ~iden ıl_ı ışlen. bozuiat:ıık ve rıftçı. kendi ~eli - mahsulllntı pazardun temin edeme 
memurları ve bilhassa emni\!et ve asayi ·i rıne salııp olup nrtı~ kı:ndısınc muhtaç k " k - 1 1 1 • • •• , ·, J ~ 1 , . k 1 , 0

.. . • r , . . . oy ·oy (o aşup top amağa vıt 
teının ıle ıııukel.ef olan jandarmn dra· 0 .r~ııyaı .~ı . li .) e t-0~~eı 1 .ıklcrı, .. h.ıklı en- \'e teşkilatları müsait değildir. lşl 
<lmın ehe!ıırniyetle lelakkı ,.e<lilrtıesi lfhihı- ~l~şe ':'~laı. 1 . ~oı< l~z(,ı ve cll·c~ıııdcn ge- lıu lıuynk •ıılep karşı~ -
gelen bir vazi)'.c_1~s9kn>1ıkti idi, - • 1 11 hı _ı lCıı lu kııı.: vdlcrle ~t)~ lnyn kan- o ,eratifleriııi lnılundt• 

H k 'ki' · .. · dmııaı:ru ve bıı yoldan ~·evmne~c çulı- 1 
. 

u e ·sı · ığın bugun ortadan kaldı· .
1 

.... 1 t 1 
•. 

1 
.... 

1 
• , . zancı asıl ıııtıstahselın 1 

rılması için teşeblıüslrre geçilmiştir. 11 şu ar · ş e ll:t ııı k~~ < c ' 6 Rooperıılff En bllyük ilır 
J. 11. ı .. rı 

1
• K l 1 x. 1 k 1. f kurınaj:tıı çalı:;;nkerı tik kıırsılasacağıınıı . . . 1 ·~ı a u.. ı .ı o mu aıı 16 1 ıeın ene ı e ra-

1 
• • - V(' ıncır ıç n !!. P 

ı ı 
1 

• . . . lıllyOk cıwe ler buıılunlır mııluıkkakki - ~ 

1 

< ını, ıeın de Kaza ahalısının yıkanabılıııe- . . '=: _ ' yu:derce satur--
. · · 

1 
· 

1 
lıızını samımı <llıy.uııl~ırııııız ve hi~· bir 

sı ıçııı )Jr ıanıam yaptırınağ·a başlanııştır. 
1 

. . ,., . ' dııyanrul 

l şey lıck emeks11.111 yalnız keıuJı rcfahhm ( .~ti 

1 
. . .... içııı gii:-;terdiğinıiz aznıni gayret çok 3,81>2 

Bcledıye tahsıla~ı zeki olan riftçiıniziıı . lwıneıı . IHIZlll'IUİk- --.. 
1 

Ö.'Yretınen tayirıl~ri 1 Belediyenin t~s~.ıat \:.aziyetind: geçen 
katine çarpacaktır. Verdiği his~o ınik· olnrnk.ı ıtlır · 
tarıııın lıeş nıbli kadar para \'tı· kredi Sntış kooperatiflerinin , malııt 

Agrı \'llı\yetlııclen Erzımııııa nakle- pmaklad r. Bugune kadar yapılan tahsi· 

Kaı•ükösPnin suyll 

,... ' 

1 

enclt:re naıaraıı_buyuk yukselme goze çar-

1 
d~IP11 ilk ıııt>klep ii~rntıneni Şeınl'ii ı.ıa-, tah:-ilf.ıtta geçen senenin aynı aylarına 
:-aı kale merkeı. c kııln u~rntmenllğıne azar· o 50 · ·ı 1• d b. t c· er- -

bulan \'e kolaylıkla hu ınenbadaıı isti· zaınnnındn tüccuri fikirlerle düşii 
fa<le ~den çiftçilcrimiıiıı keııcti bankalı:ı- mahsul kıymetinin yllkselmeslnde 
rının kuvvetlenme ino ; ilk teerülıe ve him rolleri vardır. ~leselıl, har 
aıılayı., yıbııdnrı onra bizim istediği- wıııanlarıııda kasten dllşllrUlen ti 
ıııizden kat kat fazla ~:nlı~;;acuklurdır. kar~ısındn nrnlını satmak zaruret 

Kop - Et'Zlll'llnl yolunun . Yarının ınl\~hthseliııe kuvvet ve kuılret olan çiftçi çaresizlikten istihsalatını 

k 'k) 'ki ' . verecek olıııı 'l'ıuım kredi kooperatil'leri llyetiııdeıı ucuza vermektedir. ,,1~ 
p sı 1 erı .. , b:ziın hl\ylik cla\'anıımı en ba:;;la g e len jdP_ 

Kop ilt! Erzurum arasındaki Transit kuv\'etli dayıınağı olııcak tır . kooperatifleri bir elden satışı ti 
ederek köylllyc koopenılif cmrırıe .J 

diği mal nishelindc pımı ve kredi ".J. 

'
'. rık" J>J • •• 1 · d H 1 .. ı n arı .o ııısJe111 e ır erıe uu 0 • '-arı u..,ıı >e e<lıy<'sı ~ <' ıre cırnr ıı · \'(' a ankn e nınkez okııl oğretnıeııle· ıiikmü,tür. b 

~ i lrnııo.- ko~·tindf'n sıı g-etirtıııek kara· riııden Fahriye ele merkez Cumhuriyet 1 
"$ 

rını vermiştır. Bu !':eııP. yapıbeak te. 1- <ı k ulu üg-n, lrnrnli~iı.e ııakıl ve tnylıı 
~ıııın projelerilc ke-;;fi hıızırlaııacaklır. r.ılilııılşllr. 

Suyun getlrl.m . i İ~'in fJaff ~eııe ... ın- 1 -------
dı• BelPdiye vı> Hu~ıısi idarelel'lıı hir ı HAVA 
\.;ısım ~erırw.ee ıle iştb:k edPcl' kleri lıir 1 
t•lrlik kıırıılacı k ve sıı i)ı in idn rf• :-J lıu 11 

1 i ·.iğe tevdi cdileı •ekıir . 

/)İİlı k ii s:w f 14 U aporu 
l!a\'a taıyiki : 604.7 

(Deniz seviyesi) : 767.1 

rotunun eksiklerinin tamamlanması ve ı Çl l•;ileıimizin krecllsiııi lıu suretle . ır. 
tamir ediınesil lizııngeien kısımların ik- h~lletlikteıı soı.lf~ istilısalat: ndaıı uz!ımi P"' .. 
malı için Nafia Vekaleti ı 938 Bütçesin: I isıfn<.le çaı.·_eıcrı.ııı de .araşlırıııuk vnzıfe - rak ~·ardını ederek istihsaUltın I 

etmesine kadar elinde tutar ve bil 
den 50 bin lira tahsis etmeyi presip iti -, mizdır : koyın toprağından ve hıı~· ,· a-
abrile kabul etmiştir. nıııclım elde t•lll*i ınah uliiııl\ birçok retle de koy ktısu.diyalına yerinde f K.u a'<lise bl g 1ıı sıı ı-ıkıntı .. ı çekınek

tf' ulun bir şchiriıııiıdir. l'roj • halin
d ,ki bu rikiı-lf'rin fıil sııhıı~ııın \' ıkanl

ııııısı o ıııulıitlti bl'ıyliyllk lıir bo~lu({u 

tloldur11cıık ve hulun<lu~u mevki ilibarl
lP inklı;;nfa ff'\'kalllde mil :ıit olan Knra· 
hu~t>~e yrni biı· lıanılf' oloca~; tır. 

Edt.l>İ ı efriku: ı T O. 1 n 
l>ıır<lu . YtizOıııP baktı · 

Sıılııınet • '2.6 
,\wmi : 3.3 
Hutulıe t oo S!~ 
Ruz~ar : Sakin 
Çi~onti kur 
I lfıvn tıunanıeıı kapalı 

Birıı:ı. <lalın aıniırıt ol.ılım istı• yoı11ııı. lfübiriıııizı· iki<h' 
lıirdc ıe~t=kkl\rln , lliznrlıır te k(•rrnr Plııılyf•eek katlar sıuııinır .. 

l ::;keınl •sini ~· ııırn doğru ~·akerek ctevuııı etti: 
_.. Sizinle ulrndemitlf·ki arkadaslıırını1. gihl iyi iki arkaıla 

ulmaıııız irin ~·oksu pek mi ilıll~· arıı'ıı Ferdıı hanını .. 
Yiıw J.!ÜZlerimf ondan kaç.mıınk bleyonhım , yine yavaş ya

\·n~ i\·imi korku tınru~·onlu. Bu hnrc·ketleriml<• onu lılbbl\tiiıı 
Şl\plıf•lt·ııdlrıııeklen, hendisiııdeıı çPkindi~iıni belli elınf'kleniactetıı 
knrktum. \'e bird<ın bire keııdiıne hı\kiııı olurnk bakı~lurımı y!\
~uııt' çe\ inliııı. ilk defa gvzletirııi kırpnıatlaıı ~özleriııln i~·irıe 
lıakımık g ııyPt tnhH hir se~ıe : 

- Size bir ~er sl)yl.eıliglıııl h ılırlıınııy_onını, ıte<tlııı, hence 
ıırl\adnşlık ~· a._l ıı değildir. Yet rld kafal ıı r uyu , ı; un .. 

Yüzllııü derin bir ı::evlııç knplaılı : 

- Bizim de kaf Jlarıınızın pcl.; ~·akmd.ı u~· u~ııra~ıııı sıınıyo· 
mııı .. J~frer ~ iz i cıtcr ... rııiz ıııOkcıııme>l anlıı .;nlıiliriı . 

Bu ôzkr ı·ıınıını sıkmaya lıaşladı .. Aıletıı ora~· n ~.,lıti~im 
içimi ıı . ıfifleıı bir JIPŞimanlık lılirfıyordu. Sı>"iiıni çıkarıııaıllın ye· 
ıfo11lf'n kalktım \'P. lwrcrııi çıkur.!r;ık , ~·ııııt·uııı a~·ıp i>nlüğnııın 
tılctıın , gcyctim. O gUzle ri ile l>eııiııı lı ım·ketlPriıni takip cıtiyor· 
ılıı. Dudnklarının lı eııannda befü, jz hlr telıes nııı \'anlı : 

- Hemen re ıne başlamak içiıı arcle rtliyor unuz. Görllyo
ruın Ferda lııınını .. d(ıdi. 

- Talıif. dediııı. Siı bn kaclxr gl\zel bir 1111111wrn SCÇl'f:'C· 

ni7, bPn (le gü~el:ik lcl'İ ('l'tıtıliıııf') geı. irnll'k lıeye ·ıını ile bii~·ln 
lılr dııhlka l>o~ <lurına~·n rnzı c l..ınıaın. 

A ·rır bir hııreketle y riııdeıı kulktı . O da \'aııtn ... mrlan ünlll
~l\nU ııldı. Cekillııl çıkanınık geych. lkiıııiz ele boyıılanıımı , fır· 
çulıınrııııı . puldlerimfzi çıkaııp tuhtu ıııa~trnın ıızerlnc yaydık . 

O · ırat.la HUsc > tn ağu ktılı\'elcl'i ietlrmişti. Aldf Cemal: 

ınt\te\·assıt <·Herin ıırnyıı girmesinden zaıııanınna dayak olur , mtıstatısell; 
\ 'C a!ııl ıılıcı ile tema ıııı tloğnıılan doğ- rardaıı kurtıırır ve ıııannsız Jhtil' 

Kızılava Ü ve Oln1ak .. . ruya temin ecleıllfıdığincten değerinden ıne\'dnn vermez . 
çok aza ~ıılalıilmektcclir, s-ntıcınııı ve • lşto bu iki annç \'arlık ; k~ 'THIH ' .\ll 'Z İ<)X HİH i:OllFITH alıcının znrarlarına im yiiLC'liştcn hiç satış hirllkleri çiftçinin yUzünü gOI 
hir emek sıırfetıııeymı ufak aracılar cek ~·e köy knlkıınına dayak old 

GENYUIMADIM 
- Otııı up içelim ete henıeıı ç:alışınaya ba~lıırız . dedi. 
HUseyin a({a kahveleri bırııktıktıın sonra çıekillp gitti. Bıı 

~ulam ı.~wn, iri ~·apılı ,· ucııc!u, kır sa~·ları vP. muvl gl\zlerl ilı> 
ılk ~öruşte hoşuma gitti , kocunıun po~ hınkları hile vıızüıı~ 
ayrı lıir se,·imlilik veriyordu. · • . 

Kııhvelnimlıi içerken Akif Cemal bir anılık dııduklnrında 
~·ı·kinğeıı bir tebessümle yüzüme haktı : 

- Sile bir ~ey söyUyeceğiın Ferda hanım , dedi , dnhıt doğ· 
l'lhll rica ecteceğiııı .. 

- Hııııi arlık rica , filaıı yoktu . l>Iyc gllldüın , o ela gUldıı : 
- ~IU ·,ıadc ecierseıılz, size yıılıııız Ferda cliycyiııı, ·iz de 

bana .. 
lfoıııcıı sülllııl\ kestiııı : 

- Beıı de size hocaııı df'riııı olur ınıı ? 
- ,\lndııııı ki övle is te \'orsıınııı .. 
1 lııılz <le şih·a·lt>ll'rinıi~lıı haşıııa ırc~·tik . Ve arlık fazla ko

ıııı:wırıındık. Bir ııntlık heıı gayri ihtiyari fırç<ımı lıırnklım 1 Onun 
şih·alesiııiıı hıtşııııı gittim. Ne güzel rııh~ıy<ırdu. lkide birde tıııık 
l f!şarak kı>yu ıııa,·i g-('ızlNini kısıyor ve ıızaklıın talılosuııa bakı

yordu. ,\[oclf'l ııldıı~ı ııııınzaraya pek ıı:ı. hakışlarını r uviriyoruu. 
Fırçasıııı iiyle milat vı· kolay kullaniyordıki. dıılıa rrnslııı bir ta:-· 
lak lıalirıdt:! oldıığıı hnldt• ileridt> nasıl eııles hir ş<'yirı meydana 
~aktıcuğı pek ~llZt>l anlaşılıyorclıı . Benim kendini \\alışırken ıızıııı · 
zaman fif~~·rctınpıııı· e iııi çıkarııııı<lı . Zaten o sırnıla (•!rafla hlt· 
ıııt>~ğ~l değildi. l\eııdisiııl te:ııanıile re~ıniııe vermişti. Gôzlerin
d(• lıiln her zanıankincloıı buşkıı bir kı\'llcıııı yaniyor<lıı. YOzünde 
en kUçük hir kıpırunrışe yoktu. ilk dera eline dikkat eltim. Bu-

ytlkl'e 11z1ın panııuklı beyaz bir el tam bir sanatkar eli. Iı;l' 
<len o aıııla o eli tııtııp öpmek geldi. 

Fırçasını atlığı zaman lıeni knrşısındu buldu. Yllzllm na~ 
bilıneyorııııı. Fnknt her halele çok )ıeyec~nlı ldlm. Hiç s~ 
c;ıkarıırndaıı _ ynznıııe ·tıaktı , Göı g-ö1.e geldik, kendimi tutaoııf" 
rak : • 

- Demin fır\'aya o kudreti veren elinizi az kalsın tut~ 
öpecektim, dedim. O el ki maııasız boş bir tual'ın Uzerlni 11"' 

andıı en canlı renklerle rııhlandır<lı , bir iki fırı;tı. darbasi ile o~ 
ya ·~ık ~·e hayat serpdi .. 

lç·lıni çektim: 
- Benim sizinle berıılıer uyrıi manzara üzerinde i~le0l6~ 

kıılknwk ne keslıılılık! 
Bir anda onu yanımdıı gürdUııı . Ynzn lıal'lf kızarmıştı. oı>' 

lori gözlerimin lçiıide mmldandı: 
- Ferda bu sözleriniz hunu şimdiye kadar duyduğum ~ 

llin tııkdirlerclen duhn l\ stüıı l>ir zevk veriyor. Fakat kendffl? 
lıöyle knçnk ~örnıenize tahaııııııul edoıneııı, aıılayor musunıJS _. 
~izdeki biıylik snn'at kabiliyetini beıı hiç bir talebeuıc.Je görmedi tıf 
ileride bOyUk bir sunutkfir olduğunuı zaman bu sözlerimi b8 

!ar ve b~nu huk verir lniı, Çok az lılr zanıumlu başında ol•~ 
cH~ınız . yolun ortasına geldiniz. ı::iizinle çalışmaktan · gurur dil~ 
yorum. 

Jllr kur mhnı g·erl giderek, lıeyecanııııı örtınek için guıoıef 
~·alı -;;tıııı ;. 

- B~ııi şıııuırlıyo1'sunuı .. 
Oıııuzhtrını silkelecli: 
....... içinde hakiki ı;annt ate~I olanlar, şımarmazlar .. 
Soıını. lıeıılm . resmimin ~·anına doğru ilerledi. Hen de arJI 

~ınclaıı gittim . Yuktınıııı ÇOğLınu onun çalışmasını ı>eyretınekle ~ 
ı;ın..:iğim için resmin l\zerlnlle pek Ilı'.. işlenılşUın : OmuzucnU 

0 

:;;ııraruk : 
Arkası ııar -
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1Gedikler muharebesi pek 
müthiş bir şey oldu ~ ı v As A -ı i lngilizler de Uzak Şark 

lsviçre de Milletler sularına harb gemileri 200 top birden gürlüyor, mağlGp düşman 
C 

· · d d } kıtaları perişan bir halde geri çekiliyordu 
ayerı;ı~:~ınis~tyor gön eriyor ar Muhta• PaŞP .. burnya taamız ede'<kl Bu plAn mucfülnee, ilk hanket ol-

diışmanı orndan söküp atınağa knrnr ver- nıak üzere; 8 tabur piyade. 2 alay stiva-

Jt:ıl) ıilllııtııı Milletler ct>ınlyetiııdt'll Şiddetli uha b 1 d d" 1 m!ştl. Derhal Zlvinden bir lmdnt kuvveti! rı. 8 kıt'a toptan miırekkep bir kuvvet 
t,t'kllıııe.:i, ortııyu lınşkn hlr ıııesde tlulıa ffi re e er evam e ıyor, ,istemişti. Bu kuvvet gelir &elmez; şiddetli bir gece Arpaçayını geçmiş ... Böylece Os-

ı·ıkurdı. t:ıit:ırar.ıklıuwı herşe~ df'ıı ü-.tün J f b • k } k } d d k lılr harbe gir!~mişti. 1 ınanlı ordusunun gerisine dlı~erek. sa -
İutaıı kiirl1k llf'v.t'tlt·ılıı ile ıııllhMr t't'UIİ· apon a rı a arını ya an ar an o uz Bizzat kendisi, altı tabur askerle düş- 'ıahleyln erkenden (Kızılkule) deki TUrk 
)'t'tilldt>lı Ç!'kllınf'leri ıtı-ıulıırıııa yol k• k d" • }d" ınanı~ s~ı cena~ı.11a hücun.1 etmişti. O ee- kuvvetlerine hllcunı etmı. ti Tam beş sa-. . ı ş ı urşuna ızı ı tın aıazıde. mukenımel sıperlere yerleş- tıt siıren, ve emsali az görlilen şiddetli 
.ı~ lı. . . . . kil' 1 st·hehleri mlş olan Ruslar, bu taarı;uza ancak yedi bir harpten sonra, Grandük Mlşelln as-

Cnçı ll:tl~ ıııılarııı çe ış saat kadnr mukavemet edebilmişler or- . . · 
ilt• lıu miltf'tleıiıı ı·t>kilnıek istf'ylşlerhıin Ş•mırhay : 2J ( A.A ) - .Japoıılar kıtaatıııın lakvlyelPriııi kııradaşlırılnıış· talığın kararması üzerine· perişa~ .. bl keıleri, muthiş zayınt vererek çekilmiş-

• - f • 1 • . 1 1 1 t 11 1 1 . ç 1 h - d . a ~ ı r r . r 1 e rd !. \Cl.elıkı 1 ıu·tısııııta buyOk ar• aı v.11 sa ş l' e 1 1 11 ucuıııııııtı uı eııırıııu':' llr 1 · • . · lıalde mevkilerini terketmişlerdi 
ılu, ııılll •tler cı•ııriyeliniıı hıızur~ıı~ rııızik 1 zortuklu Ct:~t'Y~tn Nlt'n lıu hucum ıreri \l l :~ ·~ ~- 0~ · 

1 ':~.'~B 1.1' ·\ .L.\ n.ı Şiddetli bir takip başlanu~tı. Fakat 
Ç:ır ordusunun Başkumandanı, fena 

ıııılde şaşırmıştı. Turk ordsunun sat ce
ıınhını vurmak için bir müfreze daha 
yollamıştı ... Bu mlifreze de ayni l\kıbete 
uğramıştı. Kaçanlar kaçabllmiş; kaçamı
yanlar. Türk \'e Dağl.c;tan slıvarllerlnin kı
lıc·larlle doğranmıştı. 

l ır lllt<Sf'lt>ııirı ıtahıt ttlı nınsı ıhlımıtllnl pü~knı lUlmlışlur. .Japoıılann sağ' Cl'nah · . 1 1 • \1 ~.1 U' L -' ' .\ ı, l l . l l c ~I t !.Uvarı kuvveti olmadığı için bu takipten 
ı.rt 

1
, 

3 
··ıl;urnıış lıuluıırnaktndır. ı kolu liankı•o'nuıı 50 mil nıosarc·siııdt> t fŞılııklrkw: 2;l ( A.A) -:- :lapoıı ıneıısıı· 11.ıüyltk bir fayda temin olunamamıştı. E-

, · " . · . y . '"' ıı >r ·~sı 11ıııelelrrınııı yalaklnrıtla . u 
1 

~lic·iik <lt'"lctlcnıı lıaşıııda lsvıç oıığşaıı ıııt>vldlııe ft'lmlştlr. Srıl l'f'nalı d h'I 1 k _ • . _ _ ger Muhtar Pasa kuvvetlerinın daha stır-
ll' •·ı·ılvnr' ~lllh:lkr cl'nıi"f'li sanıyı top· ıSıuıghcı'nuıı şiıııttliıw tlo~ru il<•rlt·ınekte· İ 1111t'ıl~S 0

e ~ 1111: ~ı7.rk'' 1 .Jııµ<t Jny9oyku' .a~l klıutun ı atle hareketine imkdn olsaydı, bl\tün o-
~ . . ,, . "' se ..ı· .;a ı ınış ır. ·ışıııın ·ur':aı· . . 

rzıklaıııu1a bu~uraıı '" mılletler ıııur.ıh· dl~. . 1 n:ı ılt· .1 . • 200 k' . . t ,ı.·r·ı • 1 ıadakl Çar askerleıl, sil(lhlaıını teslime 

1 
. I~ · ıı · ı · ı · . . . .-.ııııesı ve ı':'ınııı e\r.ııt ıu ınecbu· kalacaklardı 

tuı"laı111 siııPsiıdl· topluynn svıçre nl· • c. • :. l.ll· • • l .\~'Cl~l..'_HU.\~ vıızlyet ııııcıık islah edilmiştir. ı 1 
• • . 

\'lıı ı·eııılyı·tlt.· ol.m b.ığlaııııı ~·ozmek lı<'· TK\11~ .\T ISTEUI İ:\C : İ LİZLEH ltE 11 .\BI' Çar generallarınnı perışan kuvvl'Llerl, 
, t> lıw ıhı~ıHi) : l.oıu1ru : 23 ( A.A ) - lııgiliz tın kl'· c: E~I İ l.l·:U İ c: c· ·~ UF ll İ YOB 1. \ H birçok sll~h, cephaı~e, yaralı ve bir hayli 

Ç
unl n ııılll,.llN ı·emlyelidı•ıı z.ııtt-ıı nwll 11 ıdirıurı ıı t>V\'f4lıl<' .Jııpoıı gi•ıııi· maktul bııakıırak slırııtıe hududu geçmiş-

Grandiık Mlşel, inad etmişti. (Akça
r:ale) Uzerlne ele bir kuvvet göndermişti. 
Bu kuvvM te, yine TUrk siıvarileri tara
fından şiddetle t:ırdedllmiştL , 1 d 1 ·ı . it k ·ı • • l.oııdra : 23 ( A.A )- Uınıınıi kıty· in; kendi topraklarına çekilmişlerdi 

\'t•kilmiş olttıı Alnıttrt\'ttyı tıılyırnııı " eı 11111 an ov ngılıı kar:ısul:ırın<lukl ııııııkltıı·dıııı ıılııııııı lıaht."rlaı·ı• ırfırı• lıı!!I· l' k . · • . d" - J. 
0

·1· ·ı · . Ç .. .. .... ,, T ır ler. mühim bir muvaffaldyet lh- ç d k l'Jkiıı rı\i i ls\•irıt"•-'İ bir havlı u~uıı· n,..ı ız genıı rrıııe ve hır in guıııruk knlıİlll'"İllİll loplaııtısında uzak sark su· t 1 1 dl K k 1 1 ar or usu• umanda heyeti, birbiri-
' .. J : • • • • •• • ı az e m ş er . ars n es nı bu suretle 

l1unııektPdlr. bn içre lıuf{lıllku \'a:ti~ ette ısthıpotuııa yııptıkl~ırı lnarruz 'lolnyı,.ıle lnrıııu derlıııl lı11rp ~eıııisi gonderilıııe .. i kurtarmakla beraber kocn bir dl\smnn ni takip eden bu Türk zaferleri ıcarşısın-
l'fllllyt·h· ıın olm:ıy.ın iki büyük ı1e,·lt'· bu hıırt>kfttın lt"kerrnr ı>tnıenıesi hakl-.ııı· 'cıoş,\ııülnıü.-;; Yf' iyi lıaher :ıl 111 ıııalınfJI ordusunu dn. perlsa~ btr halde rleate cin, durup düşünmek ... omuzlarını çöker
lııı ard~llltta sılo.ışınış bir httldt~dlr. tfü kü· da .Japoııyadıuı tf'nıirınt ı~teınl!;'lndir. hıış,·ekll Çl ıııbnlııyın111 ıız:ık şnrka hır ınecb lemi 1 cİı ten ağır mes'uliyet ylikiı altından silkin-
t ı..k memlf"kt·l t•fkt\rı umumiye11I ~ir.ndl t_:i~ 1.l L EH. 1 ' ll l'.\l.İ SEFH ICl·: B 1.hi filonun goıııl~ı i~llll'"iııi tııs.vl~ elıııf'\.h• ~~ l~~zıme~ıe~nllteakip, General Me- mek mecburiyetini hissetmişlerdi... Bunu 

d 1 1 1 
b ı t f ı ı hl ı k yapabilmek için tekrar hudutları dahi-

t 5~~-blr korku İ\İll c<ı r eı : ... yıç·re tl..\X EIH)'OHL.\ll ı• ·,ı lt·r. ı~ynı 1 onıın ıer 1 11111~ ı: ·arşı likof. ordu kumandanlığından çekilmişti. 
kaldık~·.ı ıııisaktta ouıuzhm· Şanghay ı 23 ( A·A ) - Soıı ıııulrn- l!fırt:kı•le amudu olnııısıı~ııı .1.ıırurı oldıı~u Ordunun filen kumandanlığını, Kafkas l!ne çekilmişler; yeniden, büyük mikyasta 

1 ıılalıüleı ~ udık kalııuıl\ uıec · rf'hdc r ı,lctdt·tlnl son t•dreC'e arlırrıtıı;i ve 11' rıııde ~~u~~ııdugv!rn h1•1,0,1 11 ~.0!'· crdulnrı Baskumandanı, (Grandük MI- haıırlıklara girişmişlerdi. 
At'.tlhl lıu t.tı:\hlınt ler ls· Jııµoıı kulu Çiıılnerin ruıudıHH' mukavt>· f . ~ · ·~·.~ .• ;~". ' :'-~ .ı • .. ~ ·.ı: ... · ~el) deruhde etmişti. 1 Yahniler 1 de ceı·e)'<.'lll 

µreıısihitıt' muhalif hir metlorlne rairııeıı şimali şftrkı istika· ' .l·. \11' l o, 1 1 ~ I:. ·- 11,.\' I·. 1 
1 

- • 

l 
l.-lf\.'f:'Cf'k uıi<tir? \ıııetinı1e ... n <.tevı.n.•.'.' hlr surette ilNlc•ırı('I\- l'l·ııevr~: '.l3 ( A,A) - ~lillPllı•r GPdikler Muha rPhesi t:)den kanlı harp 
11 J l'eıııi\•eti 17 kanıııııı saııicle lraıı ııın-

h~JJ.···· kd~rnl ınec· t6ıtlr. Çiıılılcr l ıy1111şa11 yoltıııu hıtm11~· ııı<'!'sillııin lııışl;ırniı~ıtHla lııpl ıııar.uk· . .. .. 
.if'l1' _1111 kesme· lttrdır. Jıq.ıoıı ıııeıılıal.tl'lııclnıı öğn·nildi· lır. Bıı topl:ıııtıtla Çiıı lıi'ıkt1 ıııdiııiıı tıı·\ Ahmet Muhtar Paşa; muzaffenm\ . Uç gun, uç gece devam eden bu bti-
kıll:rıs tıkı!ta'yı ""ine glil'~ Çlıı ııııtkanıntı ııankeodn hir 1 l" . 

1
\ .ı.,,, d'l 1• •1•11 Kurs kalesine girdi. Yorgun askerlerine ylık ve kanlı harp; eyl(ıl ayının 20 inci 

• 1 fl 6 ep dl n\ ıZn.ı\d'f' e 1 f'<'l'~ \ e Si 3 1 ıtn· . . . . . 
i\ açrfln n t•atartı ııııı ın ı~ yUzl•»· "aıııı koııreruıı.; aktl~del'ek hu konferansda ms ııınz.ıken·IPriııiıı tıırilılt•ri yııklaııncak bir iki gun ıstırahat verdikten sonru, harp salı gunti başlamıştı. 
nl-.lnaalle cıtri tu•lfı lft!lirilruesi için icıtp umumi ~ferl»erlltin ilim llt' mt'v<"ul Çin tır. llnttmı Kars kalesinin soluna doğru - yn- \ 64 tabur piyade, 14 alay süvari, 130 
l'•leıı t~şehhüshmtP hulunmatıt memur ni, Rus hududunda bulunan (AnJ) köyü-' toptan mürekke.ı> büyük Ruı; kuvvetinin 

dmtşliı'. l\lotta lıu lllf'St'lt' hnldmı Jıt l\ Canavarlıg~ a bakın '· ne kadar - temdit etti, kumandasını; Grandük Mlşel biızat Uze-
ı i rııOl'df'hi ıı~111( rltıl.111ııa~.aılubirrapor Buna mukabil (Oranduk Mlşel) de ıint> almıştı ... ilk hücum; ordunun sat 
lıı :11rlııyacaı..tır. (Gedikler _ Baldırvan _ Perktı) mevki- cenahında bıflunan (Yahniler) tepelertle 

lwlçrt' ahulisi eı·f>nlf.'rde yaµılaıı bir Alman Vaydman yedı·· ıerinde yerleftl. Ardahan ve civarındaki (Hacıvell) koyunun yakınındaki (Kwl-
rl'ft111111doııı ilP kllt'i lılr lıitaranıta t a· askerleri de buraya çekerek maiyetinde- tepe) üzerine yapılmıştı. 
ı·brtıu old11Q'uı u aı.;ık~<t ifade etnıi1li · ki kuvveti 48 tabur piyade. 43 bölUk su- Dilşman kuvvetleri, gecenin karan-

1 .. vi\·r .. ıılıı kttt 'i hİtıtrtıflığı ise lıi:uurure kı• şı· nı· n canına kıymış \'ari, 176 topa ibl!lğ etti. lığından istifade ederek. Arpaçaymı 1eç-
111ıllc:-llt-r c~ııı lyt-tl ııılsnkındıtki kaytltır· _ B u büyük kuvvet, hazırlandıktan son- nıişler; birdenbire yaptıkları bir baskın 
ı:ıııı uzıtıte kalıııa~.nı, yaııi Ct"llli)'rtlcn ra; Orand Uk Mlşel hareket emri verdi. ile, (Alacadağ) mevkl!nl ele geçlrmı,ıer-
\ eUlmeshı 1 kııb t•tlircct,ktlr. Çar ordusunun kuvveUeı'I, kol kol hare- dl ve bu suretle, Osmanlı ordusunun rl-

Vtt7.lyt-1 Mott:ı'nın rapon111ıla11 soııru 1 hırnıadan uğraşan Fn1nsız zabıtas ı soruyor: kete geçti. Hedef, yine Kars kalesi idi. cat hattını t:ıhdlt eden bir mevki elde et-
ılııhıt iyi ı~' tt'UU ı 6decektir. • . • ,~ \ k k Ahmet Muhtar Paşa, birdenbire (Ge- mlşlerdi. 

JJ/J'/,OMA'I' l\Aeahn yedi klŞI illi . . r a ., yo lllll "? il dikler) mevkii üzerine yüklendi. DUşma- İlk kanlı harp, Kızıltepede cereyan 
_ na, hiç ümit edllmiyen bir baskın verdi. etmişti. Orada bulunan Ferik Ömer PQ4a, 

A \'U~lU r\'a \iU~Vtlı kili Parl-:tf' b.:~ ki':'iyi i.ilcll\rc1ükteıı sonrıl l\alil reteııln şiıııdiy~ knılnr lildür· A~ustos ayının 13 iıncü gecesi yapılan bu .ınüdane bir sebat göstermişti. Kars ka-

k k 
• l T ~·akahuıu ıı .\lınaıı \' ayıtman'ın daha dtndni iıısıııılnrın cebleriıuteıı nldıkları baskın; Tlirk kumandanına ve Türk or- lesinde bulunan Ferik Hacı Raşit Paşa ne 

' Jl' YH~l ll( fi • başkalarını lJldUrnıüş olması i ht~muliııj puı·ıı )irıni heı;; hin frıuık kııclur pllrfl dusuna ebedi bir şeref temin edecek ka- Erkflnıharbiye Reisi Hllseyln KAzım Paşa 
A\'uı;uryıı Ba \t"ili Su~uig kır~ jete dnn yam~şllk . Soıı j!Cleıı haherlere tıılnıaktndır . Hallmki hunlar dl~rt kiı:;i dar parlak bir zaferle netıcelenmlşt1. (Hacıvell) tarafına; Ferik Ahmet Fazıl 

yıışırıtt glrmlı;ı bulunrııuktadır. Ha-:-v'"k ıl ~ore. \'aydmaıı Jaıı Keller lsmlıute olduklrırına \'e aylardanbni geniş ~e j Baskın gecesinin sabahı, güneş do~ Paşa ile Hüseyin Hilmi Paşa da (Yahni
lıu muıı ı\slbellt• Vı~ unu gazdecllerinden Seotraburg l ıı bir kıı<hnı daha ü ltlUrclU .. efih lıir hııynt ynşndıklımna giirc . bu ~nrken, Gedikler harp mevkii emsalsiz ler) müdafaa gunıpuna imdada şitap et-
lıukkkındu hrt:urladıklarını lşitt~i sllu-1 tllııt\ iti ruf etrııiştlr • kad .. r purrının kPndilerlııc yetişrııiyel'eği bir manzara gösteriyordu. 200 top birden mişlerdl. 
~ ~şk ü ~ ozılıır ne~rhıdeıı \'A:ı geı;ınt- lerl· O tuz \'uslAmıdıt kadıır olaıı hu ka- mnh1ıııdur . (1 lııılde reteniıı dnha lın~kA gürllıyordu. Barut dumanları, koyu bu- Çar ordusu erkl\nıharblyestnin plılnı: 
1 

i ılra ıılııı!~tlr. .. rtı ııın iki ;
1 
~aııt ıtsı ilf' t'oloğrarı katilin yerlerden dt- para aldııtı vf'yıt •ı ut dahu lutlar halinde her tarafı sarıyordu. Mağ- (Ynhnller) 1 ve (Evliyatepesi) ni tutarak 

Buşvek ılııı do~unıumın y• \di\ııumn köşkl\ııde huhmınuştu . hn~kıı ültlürrtl\k leri iııRaıı lnr <la lllt"\'Cllt lup düşman kıt'aları, perişan bir halde Osmanlı ordusunun Kars kalesile olan ir • 
ııın ııa,ib•lll~ Vutırnperver. ccpht'Y" ı.uPıt· Birçok tahkikat nt•tit'~·dnıif' iki olduğu akla gelmektedir · ~C'ri çekil yordu. Harp meydanı, kanlı <'e- tlbatını kesmekten iabrett\. Onun tçin. 

1
u

1 
Rz t.sıııdım lıııı lPr<'e k ışl\'t> Acııbıı \'ı\\'dıııan'm kurhaıılan \'f•ıli setlerle dolmuştu. Altı bin dlişmnn as- (Yahniler) i otuz top ve çok falk piyade 

-.up eıı • 1 : • ço ı·uk anası olun ve kocası ~l ııı di 81 kişiden rnılıı ıiıı '? • kerinin knnlı cseetlerl, yerlerde yntıyor-
ı l~un \'t'rıııl.ştır. . nııhuruda hulıınım lıt. kudmm iki ııy huvvetlle çevirerek, şiddetli hücumlara 

l
i 

1
• 1 B it rlıye ıluin·-:iıılıı b·ilko 0 du. Bunların içinde (Çar ordularının u- girişmişlerdi. Ayni zamanda, diğer kuv-

aş\t'"1 e · · · ('ı\'vel Parl..; clvarındukl Fonteıılılo or· 1 · l · l ü ı k d 
J 1 ık 111 b S/j •·le" ı'&I b'ır ıtlıt 111 !!1. l e l'lllll ))I' S"' 0 ıı n clt) ınum s var uman anı General Çoço- \etler'ıı1ı· de uç do'rt kola ayıra...,.k Osm<>n-

1 um•• 1" a 1 " ~n · 1
' u ~ • manında, Vnydntıtn ile· Mil,,•o n tarurınuıı .., ' ' ... M , .ı 

1 
ki \'azof > gibi büyiik bir kumandan ile uç ıı kıt'alarmın aralarına girmişler, (Ala-

r..unuıı ılt"lll şı r : . • kafttsın11 kurı-:un sıkılmak suretile' ölclll· Silaha vercegi J)H ı·a R G 1 d b 1 d 1 _ • Vutanpm v«>r cephe lııııııı isli· _ • us enera 1 a u unuyor u. t:adağ) üzerinden tehditkfir bır vaziyete 

f 
I I i d k rüldU~u ıtıılıtşılınıstır • Vıtvdınan frndmı Londrada Fabrikatörler milli birli- Başkumandan Grandhk Mişel: fena r.ecmişlerdi. 

tııtltı~lumı:t•lır. Son ha lıı ar ~ il c t>n· k b I e ' l -ı ~'\ttll' /\ol) on I 0 

tlılerhıl J(ô'termek isliyeıı nm}ııslitler. rKeznm~. t 1\ ut ıbı · ı~' ~I ~lır..ı ı;r, r.ll\ş lı\r ı,:iniıı \·erdiği bir ziyafette ngiliz Naıırla- h~r vaziyete girmişti. MağlOp ordusunun Türkler. her tarafa hMdm olan Ala-
. 

1 
t u ıı ın o omo ı ı 1 e ormırnu g.-{ rm ~ rındaıı Tonıas lıııkıp ~u sözleri söyle· bır kısmım (Baldın·an), diğer kısmını, d ;.,., 1 k tn t hlik . ö r ge" 

lıuııulndkUl lczaBhurı1tıl111l n,ze.med tınlf Pkılı < Pors V"" l·atlı ıt ı r.idu"rdl'ktt•n ~oııra c·esectinı. . . . . (B kt ) d ki . tlhk1. ı k 1 ti ca a.&. a ara. ı e enın n ıne ... -.., il. v .ı nıştır: ayra ar a ıs "m ara çe m ş . k 1 1 ·1 i t l 1 rd S dereced• 
alma ı ar ar u e" et ~·ııı " 1a · m · . _ .. me ç n ı er a ı nuş a ı. on ... 
lan b;zlz V'" ı t ttiına biz olul"uğız. Avus· ormanın l.ıır kenu rm a goıııml\şlllr. H"k:- 1_9~·ıİ· 19~~ ~enele~i~d"7)ngi.\lere•ı t "hTurk ordusu, buradaki vazifesini del çetin ve dik kayalnrdan mürekkep olan 
tu ya V~htnpN\ er eefJheslııln ı\ \'UShır· Polisler ('t'S~di gümlll<IOğü yeı rlL·n 1 u ·ı~ıneı·tı ı ı ıfmı a _aa.sı ıçııı ını yor nrı e şeref verecek bir surette ifa et - ı dağın. yüksek tepelerinden yağan sel gi-
''liild,ır. ~·ıkarııw;lnrdır . Ka ti lin , kadının t;anla· ngı 11. ı rası sur elını şt ı . 1937 - 1938 se- mlştl... Bu zafer Istanbulda, ve memıe- bl t 1 !hn 1 kayalara tır-
. 

1 
· ı ııele ri için ise Milli miidaf aaya sarfı talı· ·::etin her köşesinde meserretll akisler ı~u- a eş ere rac en, 

0 
ya çın k in i al 

1 
~· _ J I . . ı~ sındıt anca k hl r lkl yüz frank lıu n lıı · . . , . . I . . manmışlar ... dağın en yükse tepes -

'4 lll • a. poı.1 lc.l. l ullllll ııı ic.lentir . Maktulün ,\' llıiil'rÜ arıt lı:ırıııtlıı ınııı edılen para 3'.lO ıle 34(' nıılynıı ngılı7. ı;ııle getirmiş, beş on glın evvel, Çar or.. • 1 dl ö 1 katarak Arpa-

l 
v o • d 

1 
··ı k _..... , 11 1 ı.11ş ar... ışmanı n enne 

)11' Cll\'e~ ı bulunnıı Kolet'e lwd iye edilmiştir. Çıın· ırası arsın ala ıavvu etme kuır. Ayrıca r.usunun ga P bir vaziyette bu unmnsın- (',ayının kenarına. kadar kovalamışlardı. 

Ç
in • Japoıı ıııuhttreb~i dolayısly le, t .ıdtt bulu rıtrn bir posta hı\\'tıle5:inln ilı· ha\'a hucumların karşı müdafaa için de do.n _yanan kal~lere su ı:ıerpilınlştl. (Küçuk Yallni) mevkiınde bulunan 

K 1 
on milyon lngiliı lirası tahsis edilmiştir. Istanbul, bı\yük bir sevinç içinde idi. Türle ply"'delerl d•, dUşman 

,. 
1011 

hlıkOnlt'lİ iki ~üı ceşlt nııılııı .la· tlvıı etti~! tfıOO frangı da 'o et gi<tnıı i .. " " Nazır şimdiki silahlanma faaliyetinin Herkes. bir bayraın meserretlle birbir n\ 1 . 
pt:O\'tt\'11 illrnllnl nırnetmiştlr · Bul)lur la- po~tahuııedeıı almıştır · azeıııi haddıni bulmuş ol• .. -adıjtını ve a n- tebrik etmekte idi. Abdillhnmlt, derhal 

1 

(Arkası ıı.ır) 
~önta • tu,•ulet \'~ nıoclayu uit f'şyu, 11· ı Yine Hundan hir" ml\ddet e_vvel cak onsekiı ay sonra Fabrikaların tam Ahmet Muhtar Paşaya bir telgraf çeke-
kCırlcr ve sııiıedır. Markot lsmlnde bir şotur de otomolınde .ranilıman verebilecek lerini ilave itmiştir. rck orduya seı~m göndermiş ... Bu zafer~ Nunıan Menenıencioğlu'na 

Bıı ' ( 'ldt•JI 'J'ukyo hap·uııat bııhçe· ı ense inden vurulmak sııretill' öln o ln· A <l t'.\ lllİ lll l··ıcl aJ1u) e ·, L• )o ,. •• Cımll olan zabitan ve efradın bir defterlnı 1 . . . . t ' ld 
· t I luıı 

11 
htı\'\aıılnrırı yemek liste· rak tıu lunmuştu. Vu~'<lmmı'ııı kurluırı L d 

23 
( A A )"Ad 'f '-' _ \fıtemiştl. ..\Ytli zamanda Muhtar Paşaya iki daf a an1e Jıya yapt l 

il 1 t: ı\J " • 1 1 ' I 1" · on ra . · cmı ın uda. . ' ' 
le rhıi deai:ı-tırını·k ıııccbıırlydi tle ıa~ı :ırı ııı hep. ~ııi oln_rak ~ıc.urmMeğı u .. ~ı 1 I' k . . _ da (Gnzı) unvanı vermekle beraber altın lstanbul 23 [ A. A. ] Şchrimııde bu· 
iıl t ,

1 
ın '·urllara t'\ \l'lCICt• ;ılış· ıtlihaz etlıQ"ı Cığrenıldiğl ı ~~ın urkor u he t: ~a 1 

• omıtesı bugun .. nıuallek. me.St'· kabzalı bir kılıc. bir murassa Mecidl nlşa- . . : . . 
mus ur. a ese ,.. d .. 

11 
\ U Olfü d'h' t 

1 
lelt>r uzerınde yapılan muıakereyı sona d .· d ti lunan harıcıye Vekaletı umumi kltıb 

nu, ~lduklıırı ııl eti yeı ine ... ucuk \'e da hu ~ nı:un u l 1 r I' ' rınc ı l'tı a •· .'!rdirmiştir. nı, çonanmdış ıkkl t gönd erimiş t. b g· Numan Menemencio~lu yapılan ameliyat 
., ı il d' Arsl"nlar da et kik edılıne;ded lr . . •••••••••••••••- ar or usu .uman a ıeye ı, u nrn - . . d k .. e ıı.c v .. r nıckh' ır .. 1 • , t·'blyet üzerine plAnlarını de"iştırmi•ler- n_etıc.esın e .yarası ·apan.r_nadıtmda. n .. ıkın, 

. "' . '. , . ektedlrlM.

1 

Eğer hu cinayetteki ş llphe er ete l U u " ıs 'f Y;rıut! balık \ e pırıııç ) em \'CT· hthakknk ederse , Vaydmı.ıu beş değil, K Z 1 LA Y 1 N U 1 M A dı. Artık Türklere cepheden hücum et- cı bır amelıyata daha luzum iÖnılmilı 
' E-nl yemeklerin hay\'anlıtra zarar d ltı deall yedi insıuıın canına luynııt .\c· ı uflnlt· rd•· sunu ,·urtlııawı odur\ ıhekten v.weçerek, arkadan taarruıa ka~ buıün 35 daktkil süren ikinci bir ameli· 
~k töyle dur1un, bU~is fa)'4ast 0 • ı:ımektir .' ••••••••.••••- ı·ar ,__,.~rdi. Y't dahı yapdmıftır. 
•unııyor mllf, I · ·-4 
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G E P il E GERİ S 1 

KIZILAYl.N TARİHİ· 
Eski dar zihniyet yüzünden bu büyük 
hayir ve şefkat ~üessesesini kurmak 

bile kolay bir iş olmamıştır 

, f~RBEST SüTüNl 

Yaşamak 
Bilıııiyorurıı: lıiç goıünüze çarptı ını? 

Cüııılıuriyel ) ratldesindcıı geçerken ka
feslerin i~·inde kt>nıiklenmi~ gibi duran 
zavallı Aka ·ya ağaçları ve etrafınızdaki 

Japonlar _öpüşmekten 
bırşey anlamıyorlar 

bir iki sögiit ve sema ya bakan dertsiz H 1 } k } . } . d • 
k?va~lar .. Dö~t avak üzerine dikilmiş aVSa a arl a P } e SeVgl araSlil a negl 
dımdık duran bır tabulu hatırlattı bunl.ır 1 b" .. . b 1 b" l ...,, .- • k . 
Lana.. . . . . . ır munese et o a ı ecegını avrayamıy 

• Sızladı ıçım; ve ıçııııı kafaına soka-
• . • . d" rak diııle<lim. Derin bir uykudan uyanır -

Ş
imdi Ktzılay clı·di~iıııız l Ulalınlı .e r ıı·. ,\lıııanyıı \ "I' o a\'arada ınemle· I ·ı...· l"k .. 1 . . . 

· • . L' 
1 

.. 
1 1 

. · . . gıı ıı Renç ı • gıııı erınıı andım. J"ıpkı ba- Harp nan etmeden müth iş ve s on de-
ınwin Larilıiııi aııl.ıtm.ık ı~·ın "ı kel urrtı• :; alıılıııı ınıer ı•rııı ynptıgı lıız- 1 1 . . d .. k L. d . . .. . · · · ti ı . 

11 1 
... k 

1 1 
.. ı.ır.ı orıcre 1Jtr emel çıçd: ve bır yı- rece kanlı buyuk bir boğuşma şekll alan 

1 S l · ı · l t · · ı · ·1 lıil ıH'k l·i ııe ı·r a~ı arın a :ıınt\'acııı.p ·ac ar ıu - k . . . .. . . . .. zıt ı 11; • .ı ı ıın ıın ~ ı Hl ı 1111 • ' ilki . 
0 1 

J k " 
1
•.
1

. 
1 1 1 

gııı vapra · gıbı .. 1 ılredinı ve iirkd~ım Çın - Japon ıhti!afı bu tün dünya matbu-

!
. . .. kil K . ı·· ı · th 1 •tıııı 1 j 0ı• Y c or. ıı urc a · ı -=a ı >ı<ı ııııcr <'I' valııız · .. 1 . . . zıııı~e ır. <. ,:ı · ızı ·') . \l/.ı ~ ö . • • ' • gcçı·ıı gun erırııe bakarken. atının dikkat gözünü Uzak Şarka çevır-

·. ı· . . . 1 . s 1 1 . . .t'rıdı 111!.'llllekdlerıııılr- hır h.ırp rıkrnıı· . . . . ıııu şlur. Vt> tııııııı .. şıuıı, eı~ ıııı ıı, .ı ı ıı . . k . . Hılııııyurııııı; yıııı:> uördiinliz ınii? Sa- mesine yeniden vesile olem. Gazeteler her 
- ı ~. k l ' t • • 1 1 :-llll bel\lt\"ert•. hazırlaıııııı.; cle•rll<lırler. . n ~ l' b ~ .. :ılııııt>r . tıenuz gflıı ı.· --nyı ııc.ı ııı c~e t.. · ~ . · . . : . . . . ,". . ': •. , 

1 
balı!eyın bıı kafeslerin ar.ılarıııd,uı senıa g ın u boguşmanın teferruatını sutunla r 

kl11 il\
. l d<.·nİ'"<' I :ıeı l<wip t<' dll\gul!lr ~.uı )ı.ıslıılıklarla, ı~.tıınaı selalt'tJı ılt k. . '-· I . 1 c•oıusu yazılarla cfkftrı umumlyeye bildi-' ı · ' c: •• • ,. 1 1 1 1 b' 1 k ya uzanma ı.,ın çava ayan \ c ona ıs yan • 

. ·l .. de i' ni ııwıı•lek<'l1C'rık hııyır ııhıc" c e e( eı: er ve ccne ı ıneııı t: <+ ı l •. kü "k el· il· d· . 1 riyorlar. Yalnız bu boğuşmanın ıtani1 sı:ıf-
ınr. 1 1

:
1
.'
1
1 

.. 
1 

·ı~rıı·ıl' lıir 
7

l vk lıir Şf'rd 1 lMclt> patlak veren harplerde de in:-ııni ke 
11~ 1: 1 çıı Ha art '

1 
ksogkugunk rnı.laşm:ş I halarını değil ayni zama nda iki milletin 

C"P.llllY·· e. •., • ' · . · ,. . . . ·ıra5 ı arını.. aya a · ış ·ırma · , hayatı , · . 

1 
. \ . • 

1 
ua•it'si olnıu,lll f· nm!'adıı . • ) "rJtınlnr.ı koşaı lııı. 1• • ki· k . . b"I 1 . ahlak ve an anelerıne dair de bir çok ga-

H >Oıç. ı ıı • · • u·ı·l· 1 r 1. . . O .. 1 1 .. ıl.lı.::eı ama arzusu ı c on ardd yenılıne • . . 

1 
•

11 
. 

1
• Atıwmv·ıc.l 

1 
fı·l akt>le 11 rrrı- ı ıı a ıa ımere ı.,e ıfü e . sıııeın ı 1t1· 1• .1 . l _ _ rip tafsıl:H 'iCrmektedirler. Parıs gazete-

ııg ı t.'ı ı:-' c. • J • • 5 . . , , . \ eıı ır ı ılıras. ıısanın C1ozu, bakınca . . 

1 
.. 1. ı.l·ılııı"ı \.'ııksullıın v ırdıııı kılıııı•ıl 1864 lekı Ueıwrre Kon!!rtı..,ıne I bunu ll'ısıl hi-; eli 0 ° !erinden birı ele sinemanın Jnponlnrm a-y .• ıı ııı .ı . ı.ı , ', J • J e • • • • • • . < y r. , . . • 

. . ,, 
1 

., '\, ·in ~ yl1zl<'ri ı~tırak ctıııPıHıştl. hıkat ura<la tıınzıııı D"i ·l'ndü 1 1 . . y r . . . 1 det, nn anc ve ahlftkları t\zerınde yaptıgı 
ıı,;111 "urıı .ın ct' ııı 1 · '" l 1 s ) 1"

1 · l ııltınan muka vf>h•ıııııııcııiıı 32 inci ıııad· ı k 
1

1
• ş 1 k kıı ; >eynı mı ı · ı e ınıın ı\"tn< e tesirler hakkında mesh ur sinema rejisb-

t ıuluyıınl 11 • • • • df'si ııı ııcı bi ıı ı·ı· bir sene ıt1rfırı<l11 bu İ:-jc 1 ıp · ı - ~r · ı~ :nca sıkıştırılıııı~, ~ ihi sıka- rü Nlkol Forkns'ın bir. yazısını neşretmiŞ-
Bu lı.ıyırlı ı~lt·rlı• U!!ra~.ııılar hıırı~ i~tirnk Ptrnek hakkıııı hrıiz bulunuyordu. rak. lçıınde bır korku; aklaş •n,ıya başla- tir. . 

'l .• ıııııııılıınııd:ı yarnlıhırn yarılıııı elıııc~ı K<·yfiyet i .. viı·rr. hl\kunıf'tİ tarııfındıw ) an s çlarıın belki üç, belki <le beş kı~ Krızaııtem memleketinde son zamıın-
dt· diı-;l'ınıııc~c ha-:;laılıl.ıı'. ılkiıı Heııı1· hahıaliye bildi~·lllrH'e biraz tereddüt gös· sonra biisbütün aklaşacak diye. Nekadar lııra kadar meçhul olan öpmek Meti sl
llunant . cn~t.ıvı · Mttyrık·r. d<Jktor Ma· terdi. Çünkl\ işin ehen•miytti lıık<IİI" O· yakın. Gözlerime. ııertlı= indi. Nezanıan nema sayes inde şimdi öğrenllmeğe baş
ııııtıiı· gibi lı:ıyır~c\-.·rl"r ortııyıı utıldı • luııaııııvorıfu. Lfıkiıı « favda"ı ınP-ınenıııl kış gel~e. hele karıuıılarda hu kı:nıikleş. , l:ınmış ve belki de pek ça buk memleketin 
ht·Yt'.c.aıılı propa!,!aııdıılıır y~ıp: ldı. :\laka· ı olııııyıı;ı hıı işten bir ımı;arrat <l:ıhi ~:ı· nıiş .gibi. duran ağaç.~a~~ b~kMken ürker vmi adetle ri sıra~ına girecek bir hal nl
lt'ler ve kitııplar yel11ldı. Nı~ııyt-l 1863 kaııııyac.ıf!ı ,,. mülahazasile ıııukm·eleye ve tıtrerım .. Hatta buyuk bır korku için· ! mıştır. Bakınız Nıkol Farkas neler anla-
k < 'eıı<•vn•dı· bir toplaıılı leıııııı ohırıdıı. imza koydu. Huııunlıı bertther ne te., ki· de be!1d~ mı acaba ? . . . tıyor: 
Rlr çoı.: aıinıierln, 11111tınrril"lerin \ ' t' wıı- lal yaptı, 11<• dr sıılibihill\I ile dt:ğiştir- . Hılmıyo~u.m; la!)ıdlın hu ıne\·siınler- "Kalb kr:limesi, Japonların dılinde 
oııılPriıı lşlirak (•!ligi ha toplantıya ( 't .. ınek tı•şr.tıbn~nnde bulundu: fütlta 1869 ~ekı kahre~ıcı elelı kuvveti nereden ge- bizim Avrupalıların anladıkları .şekilden 
~evredeki « ıııeııfıı:-ıti 11111ıı111iyl" ceıııiye · I da Berliııdı• . toplanan kongreye Pnris lıyor. Mt:vsımle~e isyan c1o~·uy0r içimde. k.~t'iyy~n farkl:dır. Japonla r için kulb 
il ., ı pj..,j ıııösyii Glbl.ıv .\loyııiPı" haş· I sefarı·tl Ata~eleriııden llüsU Erendi de· Y_e var~ığım bır ı,·akıltaşı olan herı ve ~u.~h:;;ız kar::ı.cigcr, akclğl!r k~dar insanın 
kaıılık ynptı , ıızıııı ımi'lıtkt:'rPler :'onunda j fege olarak göııılcrlldiğl hıılcte gene e- 1 ?ı.z fanıler bu büyiik ve ahenkli fıleın ınuhım bir uzvudnr F'akat lusslyat ocnğı 

·· 1 ı ti 1 ·1 · ı d · ' ıçıııde nasıl y· ··şayoruz cii d"" ·· < ayılmamaktadır. •u ı.ı; rsos k;~b11 o ıın u sus ı e ıstilfa olıırıııın ı. Hu gurlt-lın ucı~ı • · " · ye uşnuyoruın . · . 
· · "' · · , E\·et \!t • ı "d" . . f· k· 1 • ''Bunun ıçlrı Japon müt.t'rcimlerl me-

l - Mulııir(•hetle ) ııralılarııı ve 11876 yılımhıkı Sırlnstan Karnduj:t harp· J ı\Jar anıp gı ıyoruz, '' at ıepsı .. .. • . 
· . . ' ve ı e e t b" t k 1 ·· .. . .sela "butun kalbimle,. vC'ya "senın ıçin 

oulıırı tPdnvi edeıı ... ıtılıi ht•yı·tlcrirı bı· l erıle onu takıp Pdt'rı Hu-: -:eferinde t;<'- 1 rş Y a ıa 1 yenme ve ıuyuk ın- . . . 
kildi. sanlık vazifesinde sonuııa kadar ıııuka\'- kalbım. perişandır,, gibi cilmlelerl dıllerl-

larnf :-ayılması . k i ı t dil d ·rıırki.H·dc• Hllalialımc:r eemivetinln met etmek için. · ne çevırme ç n asavvur e emez ere-
2 - Bu ~ılıhi hesetıeri a~ ıı ı ı·lli J d l ki k ı kt d l 

r••.:(•I\ hir ııh\ıııcı buluıııırnsı. hurulııı ıı..,ınıı ~·alışıın ilk lıaıııiyetli ııdıuıı ~ -- - N . . t. :e he 7.oı ~ u arad ınakruzı t dal_ mı al bailhır ~r. 
1 kt At ı ıı ı l d" B t 1 bb" •• 111 arr rııı ne eme s e g n , assa 

:: - U al,"ıııwlııı s.ıııcıık lıaliıulo \•
1
° ·ktorb. >

1
< u a 't lt;_Y 1 ~r. 1

1

8
1

67za
1 

1 p ı~e nıııı harlıi lıu unutulan ıııüessese\·i biı·a". •ıceınl mlıterclmler bir tlirll\ anlıvama-
. . ,, " e ııH e p rıı esorc u, ı e arıs ~ · •· · ' • 

J.; ullar ı lııı nsı \ ~ bu ha \'ı"ağııı c;ı•h.ılec ·ğı . . 
1 

h 1 k .11 . 
1 

canlaııdınl ı. Henüz sıığ bulunan es- maktadırlar Eğer acemi m uhanlr bu . . . · l "ergı.;;ıııe mum ı as o ara gı ı, orac 11 • • • • • • . • •• 
) ı· ,, rı ı ı!e lıılara! lmıınuıası . , .

1
. 

1 1 
kk"' l' . 

1 
kk 

1 
d ı,ı cemıyt!l azasının hareket<.• ge ·ınesile eümlelcr yerine "a.şıkın a:,akları agrıyor. 

, . . .. ::-;aıı ııu ııııt-r t>~e ·u lerı ıa · ını a a ı ı 1 • · . · · 
1 aHıl o toplıınlı gılıı o ııı•ızakere· t' · "' ·l t 1 t 1 1 

dw .... 
1 1 ıa kturı ve Avrupa Sııllbialınl'' I" cc•miyet- Çünkü sevgılisini bulmak ıçm çok- dolaş-

1 
. 

1 
• .

1 
. 

1 1
. le "ı,.; f'I" vaµ ı, s mı ıu a onusun< e 1 1 d ~ ' h t "B' k tl .11 1 1 

Tokyoda oturduğum .evin so.hib~lnlO 
kikaten Japon kuklası denilecek 
sevlmll iki küçük kızcağızı vardı. sır 
sabahtan ak~aına kadar devam edeil 
mur film çevirmek için çalışma! 
mrı.ııı olmuştu . Evde oturup çocukl 
oynuyordum. Birisini kucağıma nllP 
tlım. Validesi hayretle yiizlime ba 
"neden böyle yo.pfı~mı sordu: 

. Biz· A vhıpalıların lllssiyntımızı 
mekle gösterdiğimizi kendi.ı::lne anla 
istedlıtı Busenin edebiyatta ne bttyll1' 
~nevkli olduğunu, bir buse verilip ve 
alınam::ı.dığı lçfn ne kadar facialar 
ettıg1nf söyledim ve hatUL kaç türlll_J. 
mck bulunduğunu izah ederek, bu~ı 
i.çlnde en tatlısının valide busesi ~ 
ıunu söyliyerek: "Haydi, memleket1''. 
~evdalıların öpilşmemelerlni kabul e4' 
Um. Fakat Japon analarının hA.h\ bil~ 
tatlı his tezahürünü ke~fedemed1kl' 
~aşıyorum .. dedim, . 

Ev sahlbesl bana cevap veı:med1. 
zlimC' iyice baktı , baktı. Sonra. çocıl 
kucagınn alıp dıŞarı fırladı. Biraz 
kor idordan geçerken kapı aı=aıığınclııtı 'I. 
dının çocuğunu dizleri Uzerıne o.ı.urt~ 
muş, ulııından dikkatle öpmekte old~ 
nu gördüm. Kadın çocuğunu öperkefl 

"çüğiln aldığı vaziyetlere ·de dkİkni 
yordu. 

Tokyo clvnrmdaki Sfnsio şehri 
dlrektörlle nhbab olmuştum. Bir gUO 
nuşurken öpmek A.detlerl ha 
9çtım. Bana: · 

- Japonynua filimler 
önce sansur edll1rken ı~ 
nede bulunan öpüş~ 
:ii ve ·solll'n ua. v 

N vt> kıırar.ur ı a resıııı ıleğı Ilı . . \ r"'v ı . 
1
• .. ti u· k ·.. · er n en epeyce para toplaııclı Ordıwa . tı,. ve ya u : ırço saa er scvgı sn n 

. . . . . • propııcr.ııH ıt\' ıt gırış . uır ·ısım munev· . - . ; ıt d di ··k b kl dlr.ı (Hı..,l.ı\· Movıııer", IŞ(! ı ı'sıııı bil" ıııahıvet 
1 

.... • 
1 

. . . . az goruııııııyecek hır dt:recetle • ,·ıırdıııı oenceresi a ın a z ço erek e e 5•n- 1 
. . • • • • • \'t>r er, oııuıı ıayırlı hır ış ıçın u~ra~tı· • . • "ı · t u l l i l k 11 ~· t·ı·ııll'k ırın bvı~·rn ııııllt-L m(•c.ısııu· ıııü · . . . · vııpıldı. Lakın sulhtan sonra bu ll'lrekel den dız erı uyuş u., c m e er n u ansa -. I . ~ını ımtı,·orlardı. Lakın lrnr ısaretl lıtşı· • ' 1 b ı dUI i k li'"'l ,{ .•. '!fıt:!Jkponun, bir 

rn<.:ual etli \'~ ıııc-c i . ıııa ·luhalı ın ... 1111· ; • • , , . • \'e hu hayat gene durdu. Hu sefer \1. leli, Japon ar un an er ne pe g "" 
. vacak bır ceıııı\·etın 1 urıdyede kurulma- - . . ' ' ~ ı . bil" 1 di ve blı : ·adının dudakları birbirine b 

lık lıııkııııındım ıın.hıııı ı.uıııruk bOlOıı 1 
• k h 

1 
f w. 

1 
ct C dulhftmıt araya gırınış1ı. « Cemiyet » -re.v ıe ır er · . 

11 
sıııı ·a u e< eıım·or ar ı· enewe mu· r . Japonlnr için kalbin sevda ne nasıl me~inden. btrşey anlamıyacağı bildi 

ın ·Jeııi de\ !etler· bır d,ıvt·tıınııw yo el· 1• , • I . . h"l"l l b hl k kc ıınesınden korkltığn ir!n IJiilUiahmer ce:.•dı·.r. o··plişıııek Japonlara kat'iy~"' 
d 

. k k 1 . l r 1'ıl\'e.P.nııııwsııı< • ı:-e ! a ( ·n a s yo ·. f r r . l I . d . f bir alakası olablleceği anlaşılmıyor. Ja- i ;r J-~ 
ı, IJır ·ongre · uru ıııasını ı.:, N ı. \11 aa ıyc ini > r ıra e ile elce uı'rralını ·tı h l ld . bir 'his verememekfedlr de onun için 

T>ıwete \.' ıllnız Fran..,a.Fdeıııenk, 1-' . \1 1 il 1 l "h 2: EylLll t:ı18 tarihli tezkere t'ıe Bab~ıa~: ponyada buse1nın dekmeçd u o ugı.ıntDı Ahv-

1 ı J 1 • 1 . , • '' u fi ı ~ •y nı ııyet ~erdarı ek· ı· ı ı · 1 . . rupada bilen er pe az ır sanırım. a a ''' yaparız, dedi. 
lıı ya, ı:-pı:ııya .. ı-.H·ç H'_ ~on·'.·ç >ı.ıııı- reııı (>ıner Pttşanı.1 ynrdııııını temin t•tli, ıye te .' ığ' 11 unan ıracltısınıte « şimdilik fazla izahat verecek yerde bizzat kendi- Şimdi son zamanlarda tuim s:ın 
ımırkıı: Bd~ 1101\ılıııetlnı lııralınıt<.n ıc.ı·' onun Pnıri.t: Tıbhlyc l'\azırı Marko Puşa, lıu tavık. ~e tııhlr olunı.nası » cınrolunu· ınin şahidi bulunduğum ·bir sa}~~1eyi size dahıı: nz şiddetli davranmaktadırlar. 
heı ı .ııııııd~!t: berııb~r lrnııgrc• 186~ yı· 

1 
mııallimlerdcn Kırımlı .. ı\ziz Bey lııı işle yo:· 1~~ 1emınu.z_1.908 ın~ılfüıına kadar anlatayım: çl sarlsör Mila. hissi fillmlerde bulunarı 

JınJu , ... 1:""" ııt: <.:eııe\'rtl<lı: lu plmıdı, lllt:!l· ııf!ra~ınıya lrn:;-ln<lı \'O " Osmanlı yaralı hiı, _ kımse. 1 lılalıahmerı canhıııchrmay "Japon askerleri Mançurlden ınuzaf- sel er! heııü't · çıkarmaktan vazgeçınlŞ 
Jıur ıııuk~H·lt:!ıaıııl'yi tnııziın \t: lıııza t+ ı n-:kerlenııe yarılım cemiyeti ,. acİı ultırı- <~.nşııneıne?1 • H:ıtl<l Ru~. Jıqı~rı ha.rlıi ~ı· fer olarak döndükleri vakit ben. Tokyoda ğild1r: Faknt filim kahramanlarından 
!J. l11tc Sıtlıbı:ıhıııer, bu ~urcılt- . \"Ucut <ln d 1 Jılr lt~şekkül vlicuda getirildi. Hu ıa.sındtt !>1.raz \llrlık ?'''.slerılmek ıslenıl· bulunuyordum. Asker şe.htln sokakların- "e-ikek ile lfü kadının yilzyüze gelmesi. 
lıııldu. 1 cPıııiyelin 66 ıızıısı v11 r<lı. nizaııınaınesi l ııı~~ ve ıkı lıı:-af Salıbıahmerll'rine beş dan intizam içinde geçiyordu. Askerlerin bet kucaklaşmalarına. müsaade etnl":'".Jt 

Ct'ne\Te kongre-.i 1 taıızıııı olunan t8J~ de kalCıııe alınıııı-;;tı. Fukııt hllküınet yuz lira yollamak arw ellilıııiş iken sa- eeçeceği yelerde babaları , anaları, kardC-'i- dir. Son zamanlarda Japonyada da ~ 
ıııuka\'elenaıııerıiıı dek:[c gi~.rı<lPrı~ı~ıııi:;; bu lt.,:-ekkt\lü lıeğennıedi, !'irillerin aske· rayın • olmaz · deme~i . ü':erine b.u e- ıeri , kız kardeşleri toplanmışlar, galiple- batarken birbirinin kollarına. gtrereı 
olaıı . devletlere de tebliğ' ı·tlılıııe..,1111 , .,. ri işlere karışması uyftmaz. ıııOl<Uıaııı· meldeıı de feragat edılmıştı. 111 rem· rin dönmesini büylik bir neş'e içinde bek- nız kıyılarında, ormanlar içinde dOl 
lt• - uıt ~luııan e.;a,lıın.l .oııl.ır tarııfıııdan :-ile ceıni~·eti akamete uğrattı. rıııızılıın aoııra doktor g-eı~enıl llesim O- Uyorlardı. Başta bu:unan zabit efrad~ a~- ç!ftlerln artması belki sansörUn .~ 
kıılı11l 11,ın lıır ""ıı.. ınuh)t:t verilıu.-.siııi Bir~ız ~onra patlak \'eren Karadağ rner baştıı olmak t\zNe bır lakıııı hıııni- lelerile sel~mlaşmaga müsaade verdı. O· müsait davranmasına. sebep olmak~,# 
karetrlaştıı ıııı~lı. Bu kıır.ıra gö11• lıarekı•f Sırltıslan \"c Rus\'ıı ınuha~ebeleri hUkü· yetil kimseler Hilaliuhıneri dirillıııeğe le· nümde bir ihtiyar kadın, bir genç kız ve Ahbabım polis dlrektörU tekrar 

. oluı,<lu, lln huretle w ıınılılt·ljf fasılalar· ınelln dii~tıı:ı·csi~deki s~kallıt'rı' lıl\llhı ~rlıbüs ettiler. Ve ıııuvarfok olular. 1909 iki çocuk bulunuyord_u. <:Jenç bir asker başlıyarak dedi 1cl: J 
k 

., ~ ı 1 d b ı kla tı Iht1yar kadının - Tasavvur edemezsiniz. Bu ~ 
hı ~ıılıhiıılıınt:r 11111 · urdeıı~mesini kabul r, caııtile isb, ıt l'ttlıtlııden vaziyet deö-i·ti. da To mı ıyan a yapılan bir toplantı ile un arın yanına ya ş · 
·d~ ı•= L te ·ı t . . d cı l , . . "' ı t . bt ·· . •· . ·eti ıd" · · ı 1 · s· k . önünde durdu .·Ellnl kasketine koydu. Ba- · rneınnuiye!R. rağmen neler oluyor? < _n e w >e" l \ e <.ıl ıı~ııı ıı :-1111111 J aı·ıı\.·a lıl\yük ııı~aııiyetr>errer Güst,·ıv Mo· e~e >US "u\ v , eı ıı ı ı ı, ır ıner ezı · f • l · rek • gün b1r polis, bir balıkçı sandalının 
fıııpıırııtorlu~u d11 v.ırcıı, nıııkıH ela r; niy~ de girdi, Istanhulcta yeni faaliveıler heyt:l seı;ildi. ~izanıırnıııe yt•nilendi. 1- sını ege de bir genç kız ile bir genç erkeğin 
'I t·mıııu'I. 1865 tc iııızulıııııııı~ bulunuyor·' yliı gö4e.rdi. Bu sefeı· doktor ,\ıarko ki•ı Tophırneılc sonra :::>ullalıı Murat tür- Bu~~l~~~ı:~~~t:;d;~~ra da at~ş sa- görmüş, bana jurnal etmişti. -~ 
\IU • r "' • • • • • ı PılŞi\ propagırndııyı \"f' leşekkl\l hare, hPsi y~ı~ıı.ıd:~ bir yer kira anarak faali · çan gözlerini dikip olduğu yere kakılmış ::'- Tabll bu hAdlşeyl Tokyoya ~ 

Zamırn, snlıhıahııH'r Cl'llH)'eıil'l'lnırı h.etlerjnl idare ı:ıliyıırdu_. O cereyan sı- ' yek gırı~ıldı. gibi durdu. En ufak bir. vilcut veya el rccek iniz, dedim. .1 
<·hı•mıııiyel:iııi h•l 111t t'lnıe.ktı· gccit.;ınc<li 1 rasırııla sn)ihiıthıncr }Wine Tnrkiv~de lşlt· ~ııııdi Y·1~ıyan hllaliahıııer 1909 hareketi yapmıyordu. Anası da •keza du- Ben bunu lA.tife olmak için söfl~ 
v,· lıu hıı ~dıt:plc lıt•ııı ıııılll•tler , hcrıı 11Hı1Uahııı er ı':'areıinlıi konıılıııası ·da 1 dn kurulan ctrnıiyetiıı lstilıalesidir, Olgun ruyordu. Bliylik bir endi~c ıle d(Şnmesinl tlm. llalbuki polis direktörl\ ciddlr.; 
de\ !etler o t<·~ek ı. fıilt"ri k ııvvr.tk ıulir- 1 kar.ırla~lt. Y 11 pıJan nizamnameyi ~ahıali ı ve dolgun r;wklidir · Hu ls.~ek k tlll\ıı yıırdu beklediği gencin yüzüne yalnız çok derin cevap verdi: .d 
mege hcışladı. Fakat hıırp gibi •hmnl ta..,dlk ye Osııııııılı Hila.liııhrner cemiye· elti~i hizınetl~r gerçekteıı gög-üs knbıır~ bir muhabbetle baktığı görülüyordu. Bun- - Tabii, hemen raporunu yn.pıp ,,.-. 
w mlbamaha kııbııl etııwz lıir ııwvzıı ile 1 teııiıı hak ve ı-alahiyetleriııi ele blHün tucak bir derecede yUksektir. 1>,ıha ilk dan sonra asker kız kardeşine doğru gel- derdim, dedi. ~ 
HlılkasırıJıııı dolayı Satilıiıthmer cemı· / d~vletler kahl,11 t·lti. Yalnız Ht.ısya, 'für- ~urulnş çaf{larıncta kolera ve yaııoııı fe· di. Askerce selam verip : Eğer Japonyadak! filim sa 

. C<'rııiyetıeniıı fllıılıyeliııi taııı.!ııı etmek ki~·ede Salihiahıncn: riııyet etmek şariile lakctleriııin tahribatını gidermekle claha - . "Geldim!,, dedi. şiddetlerini biraz daha gevşetirlerse 
ı-iyıısi hir iş ıııııhiy~tl nlııııştı. Bundan 1 HiHiliulııııeri taıııpıcağırıı lıilttirınişfi. .. orıra 'l'rııbulusgarp harhirıde lıllük yar· . Hepsi bundnn ibaret kaldı. Ne sarıl- Doğu me~leketınde pek yakında b ",I 
dulııyı 1867 de Pari~ lc. 186iı da Herliıı· I Jl!< l lfü\Jjahmer cP.miyclj Rtısya har· dırıılar yapıııııkla hayırlı varlı~ın<lnki h\1· mak .ne kucaklaşmak, ne de ôpüşmek! 1ı~r tarafa yayılmış olduğuı:_rnn görtıl 
ele . 1884 te Cene\'rede,1811'.l dl' Peter~· • bi ılt·~·t:m ederken kunılın~ştu. Abdü!- yQk· feyzi flÖ;,lercJi. 'l'rahulusgarl>e ullı Eve( Japonlar öpmeyi bilmiyorlar. ,~ı: muhakka~tı~. J 
Lurgta , 1901 cte LonclrıHhı, 1912 de \'u-1 haııııt, cemiyetin himayesini !\zerine al- hekim, hir eczc.cı. on bir ha. labııkıcı ; erin ml\tareke sırıı~ındoki kork.unç du· Zayi Jlü\'lyet Ctizdaıu ;,,ı1 
şiııg t ıııdıt. Hil 7 .de Lizboııdıt koııgre:er 1 ılı, !!k lopl~nlJsını Be.~iJ~.taş. S<;nıyın~lıt ttin~ttzi~·~ efe Uç .. hekjm.' ~ç h.astahakıcı . rumlarmn rağıneıı, istiklal stwaşınnda 24;:12. 9~4 ·Tarihli hüviyet ciil2 
t ıplıındı, nııılıtdıf lıarplt•rdt• JllJ!ılıın lec µa~a dftlrt>sıudt! yaptırdı. :Serın11ye ıki ,·e µç a~ıstan gondermıştı. Hıraz sonra 1 d B H kolu yardımdıtn geri im ma. ı. u.. C nı zayi olduğundan yenisini alaC ,, 
ı·tıl)( lcr<" ve alııııın nt·ticeleıe gorn ilk I fü; yü! llnulıın ilıarctti. Birbiri ardınca hu yard]mı l\ç misl,ne ~~ıkardı. Balktt~ bağlı bir adamın yapabılece~ı yardıma Eskisinin bir kıymeti kalmadıtJf11 
Cenevre ınuka\'Ple. i tadil olııııdu. yliz guslt•reıı harpler \'!J gö~ler yüz.On· harbinde Jse lstanbulda ve Rumelinin benzese bile Öz bııkıınınd_rın yl\ksek. bir 1 ederim. · 

13ugUıı Sıılibitth111er cenıiyellcri ı tlcn halkla iane ven·cek kudrel yoklu. muhtelif yerlerinde nıec.nıun beş hi~ ya- hamledir ceınh•etlıı tarıhı şereflendıren Kmıumcu 
(Hln\· ııııırı ı·ıı ıııiilıiın t{':;:~kkl:lieri sttyıı- 1 Bu dıırııııı<la :\1ı ır \"C ~iııt gibi ülkeler tak ulan · hastaneler açtı. Ayrıca us mev· ' • ı · b-t- · /-~ , u· . . • lı,r harekettir. Şimdi hu ceııı yet u un Meltmel Reiso4 

. ,,ıııaktadır. llevletlcr bu ceıııiyeller' ic;in ı· ,ıeıı yarttım gürUhtn. ..,ır sene tçinde kiJeri klJrdu. )hıhııcirlerin iıı~dadına koş· salihi.ıhmerler gibi harp sırasmda yapı-
tıuı.usi lıll" ir.ıt kaynakları ıınınıp tlulun- ctemiyetiıı serıııuye ·i ye;ıntş hin altınıt!• tu. Yıtlnız Kadırg~ ~aştanesjne 3 ıı~·tlıı lacak işler için huzırlanmış olmakla be· 
ııuıMn.ı mli:;;tuı<le etmiştir. Her şimencti· , ~·i:.kseldi. Bu para ile sıltıi malzemeler altı yüz altmış üç yaralı kabul olunduğu· raber memleketin içtjınai ihtiyaçları ile 
fl'r lıllelintkn sııliblahıııer lı.iıı bir para uluulı. lıukıız hnrp. srıfıasırıda seyyar 1111 söylemek 'l'Drkiyt- Hiliilluhmerinin de \'t1kından nlakadkr olmaktadır. Bu 
ıılırııntı:-ıııı ıııu\·afıl\ gördi.ı~n Miht Sirbh hııslaııelt•r kuruldu. lslanbuldıt dlirl, vl· pek zengin olmamasına rnğıneıı. rn~ın- sen~ valnız lstanbul ilk melüeplerinde 
11111 gflıf bazı tıükılmeller dC O Ct,}Olİyel lay~l~er~e dört, duimi aıjtml~Jl.S vücuda lekete }'.UJılıltı büyük lıiınwtler hakkındıt blllllll~n 10 binden fazla yoksul çocuğa 
ıraınıntt büyllk ııiyııııgolıı r tertip elmiş- getı rıldı .. Y ııralıları .. :ttşı;k ı~·ın husu i lıir fikir verebilir'. <:ıcak yemek da~ıtmıısı (la alaka elim· 

trenler kıralııııctı. Goçnı lere yardımlar Hilalialımer sarayla ecnebi devlet· lesindendlr. · 

1------.... ----ı yııpıldı. Yoksu Huğa, felakete ı' ·• Fttknt. Rus\'a ıııuha be~i biter bit Hilaliuhmer huyrı ve feltıkete utri· 
" \'anlara yardımı sı::ven 'l'U~k milletinin . ·ı · ugruvanlarn vardın1a 'nıez füallyet durdu.El<lc 'kulan pnrnOs· K 1z1 LA y ;·aradıhşına en ııyggnn gelen bir "te~ek· 

A • ' .. 11 •Hanlı hankasıns yatırıldı ve vadfc bit küldür. Onu korumakla kendi va.rlığ'ımı· ' 1 koşan Kızı~aya uye mi~ gibi herkes d11ıtıldı. Osmanlı Hila Y111·•l111 fılOm \'C f'f!tlcllıt oı·usındt\ 1 

1 
h 

· · ·· t"" ı · ,\ '.·. ,\ •r JI' • Jf. it ıa hizmet etmiş olacağı~ı~ı un"t~l)'}i ım. . olunuz iıtıııerı:onuıu~u. ., l; . h ~ 1-... ..... , _ _ _._,__
1
........... 1 ıB9a ıe patlak veren Osınnnlı. Yu. M, TURH.{1N. : !J'.AN. . . 
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VALiLERLE MÜLAKAT 
< Ostyanı ı. l11ride) r zır hayvan mücadelesi, gerek tohumların denı ıııemle men irtibat tesis ettığtnı gös

Fırtına büyük facialara 
sebep oldu 

ıslahı v:e cinslerinin ıslahı işleri. hemen he tcrmektedir. 
men yok gibidir. Maamafih eldeki vasıta llnlkt>\'i fımU)·f'll•'l'l 
ile muzır hayvan mücadelesi yapıyoruz. t Merkezdeki fikri. hareket hakikaten 

[Üst Y<'llll ikinride'j Seyfettin faciayı anlah,> or 

istanbul 1\luha.blrlnılzden dün Seyfettin yüze yüze Eşek adasına ulaş-

ı~.sıı bır h:ı.lde ıdi onun bu halini hemen 
hemen uc st>ne evvelki vaziyette görmek 
mUıııkUndltı. Böyle blr muh\tte idare ~
ıfürlerlııt.' dllşecek ugır vazifenin derece
ıerı kohı.ycu tı.ı.kcliı t'dılebıllr. Bunların bn
_.mda gl'!t•n Uk lş vılflyette enuııyelin tam 
'we kılınıl blr şeklldl' te Lsi idi. Bu. derhal 
yapıldı . Çok a1:ık ve s.ınh ve en kat'i bir 
ıftlde He süylerlın ki . Uz:ıklardan isyan 
mıntuka ı di)c bir heyul teh\kkl edilen, 
lc.Orkunç bl.r .ınuhıt görunen Ağrı Vllflyett 
ctllll}'anır. (lll milst-crlh. en emin memle
kctlerlndrn uıı ldlr. U,; senedir burada 
K~çen mNnurl~('t.hn zamanındıı degll şe-
1,aveL lıadlselt•rl, hnttl fıdl vnk"nlar dahi 
ı. yde ge~·ecek ehemmi) ~tte bile dt>ğıldır 
ıieışeydeıı evvel iı;Llmui durumun knlkın
tn sllldn me.ilıedinılz emıılyettlr. Bu em
ıılyet l.lı.C'rlnd~ oknd:ır hus~as, o kndnr 
uyanığız ki ınnhit ve hatl en uzilk köy
lı-ı ine kadar dt>vletlıı uu 1.,e atfettiği one
mı bilmekte ~e nrıııannda tckevvUn eden 
ı Ilı lhtll{dın kahramanları derhal kendı
l~rlnden huk.uını t kupthuına gelerek ka
\ınhatlerlnl ıuı nl ve kendılerlni devlet 
tanunl.ırının mukadderutmn teı ketmck
ledlrler. 

:~nl.den pnta~es, yulaf zer'iyatma köylü- göğüs kabartıcıdır. 935 ve 36 senelerinde 
s ti teşvik edl}oruz ve onları alıştırıvoruz. mütevazı Halkevinde programı muvaf!a

llt'I' uu•nf afıa~:l:uuhrılrwnı, 1 klyetıe tatbik eden Halkevi bugün yeni 
.Mıntakn tamamen ağaçsız ve düz ve konforlu binasında daha geniş mik

ynylalardan ibarettir. Ağaç dikimini de yasta. çalışma. programını takip etmekte
teşvik etmekteyiz. iki senedenberi bu ö-1 dir. Muntazaman her çarşamba konfe -
nemden aldığımız tedbirler, bilhassa Ka- ranslar veriliyor. Temsll kolu en gi\ç nr
raköse merkezinde kendin! hissettirecek tistlk eserleri muvaffakl.yetle temsll edi
derecede gö. termiştir. İki, ilç sene evve- yor. Hnlk dershanelerine bütün Karaköse 
llndcn uzaktan geHrken toprak yığını gö- halkı tehalükle koşuyor. Karakösede 
rllnen Knraköse, bugt\n yeşil ve c:ızlp bir m"ktebe devam eden kimsesiz çocuklar 
manzarn arwtmcğe basındı. Feyynz olan muntazaman sıcak yemekle besleniyor. 
~u topraklarda uç sene ev\·eı dikilen n- Spor kolu kış ve yaz çalışmalarına mun
gn_çıaı· buglln gölge verecek yilksekllğe er- , tertip edlllyor. Mıntaka teşekkUBerlle spor 
ınıştır. Bu mnksndı daha esaslı bir hnlde temasları başlamış bulunuyor. Geçen 19 
~:urtıtmek için merkezde blr niimune n- mo.yısdn idman bayramı gUnü rotoğraf
uuniıg-ı t.eslc; ettik. Bu fidanlık aynen An- ıarla tesblt edilen Tilrk evlMlarının dislp
nrn nlımune fldnnlığı ayarındadır. lınli, yeknasak kıyafetll hareketleri Kara

aldıpmız telrraf mağa muvaffak olduğunu, arkadaşlnrın-
lstanbul 23 (Hususi Muhabirimizden)- dan ikisinin gözleri önünde dalgalar ta

Dlin istanbulda sayısız tahribat yaptığını rafından siirüklcnerek götürUldUğünU , 
bildirdiğim şiddetli . fırtın:ınm malca ve kendisinin batmakta olan vapurdan en 
1nsanca sebep olduğu zurarlur tnhıninle- .\JOll atladığı halde mucize k.ablllnden kur-
rln fevkinde olmuştur. tulduğumı, geminin kayalara çarpmadan 

• 

Bütün lf'lgraf ve telefon hatları 1 oncc nınklnelerinin durduğunu, dUmen1n 
b<nuldu l i slemediğlnl soylemektedir. 

Fırtına Ankara telefon hattı ıniıs- Cesetler henliz bulunamamıştır. 
tesna olmak üzere şehrimize bağlı bulu- Bir vapurdan haber yok 
nan bütün telefon ve telgraf hatlarını \ Karadenlzde de kazalar olduğuna 
bozmı.ı.ş ve ıstanbulun başka yerlerle te- j ciair haberler gelmektedir. Tayyar vapuru 
iefon ve telgraf muhabereler! kesilmiştir. Ereğlide karaya duşmuştür. DUn Zongul-

Müthlş facia dnktan saat on birde ayrılan Meto vapu-
Gerek Umanda olsun, gerek Karade- rundan da haber yoktur. 

nlzde olsun, fırtına. yUıünden vukua ge- Dlier tahribat 
len kazalar korkunçtur. Kalka vanzadele- Rumeli Fenerinde Tahlisiye ldare.:si-

H:ılkalı Zlr:ınt mektebinden getirdi- kösentn bu veçheden de değiştiğini gös
Klmız akusyıı tohumlarından bu sene 20- tcrmektedlr. 

rln 4,500 tonluk Hisar vapuru Irva deresi nln sis dtldüğü yıkılmıştır. Kllyosta bir 
önünde, Şileye yakın bir yerde demirle- binayı .su baımuş ve bina yıkılmıştır 
diğl halde, fırtınanın şiddetinden tutu- Karadenizln bu derece kudurduğu 

30 bin nka!'tya edindik. Bu fidanlık 938 den 
ltibaıcn her haza merkezinde tesis ede- Sıhhnl lşlN·i 

namıyarak kayalara çarpmıştır. Bu su - yedi yıldanberl görulmeınişti. 
retle büyilk rahneler alan vapurun içine Ineboluda ve diğer sahil şehirlerde 
birdenbire su basmış ve vapur on dakika birçok sandallar parçalanmıştır. Istnnbul ccğımiz numune fldanlıklannm kaynnğı Merkezde yeniden yaptığımız milte-

Şlmdl bu muesse emniyet uzennde 
ynpageldlğımiz, devamlı olarak taklp et
tığlınlz i ler luılkın maddı ve nıanevı re
lahına, devlet prest!Jlnl, kudretlnl, onun 
halk için ~alıştığını, vnrlığını halkın kud
\etlnden nlclıKını, halktan aldığını yine 

olacnktır. Buradan oralara bol bol akasya \'az1 \'e fakat her türH\ istirahat ve tedavi 
\'e ka\•nk göndereceğiz. ı sebep ve vasıtalarile mücehhez luıstnha

gibi kısa bir uman içinde batmıştır. oçıklarında da üç motör batmıştır. 

SOnra mcyvulı ağaçların dahi kışın nemiz muhit için nUmunei imtisal olacak 
şidd~Ui olmasına rağmen yetiştiğini bit-

1 
bir ~efkat yuvası halindedir. Dar bUtçe

tecrUbc anladım. Vll~yet konağı bahçesi- sine rağmen elli yataklı olan bu hastaha
ne tecrübe için diktiğim vişne, armut, ne şark vuayetlerlnln hakikaten temiz 
şeftali, erik, zerdali, kayısı :ığaçları tut- ve bakımlı şıra yurtlarından biridir. Bu 

\ 'apurun süvarisi İbrahim Kaptan da Güneysu Slnoba iltica etti 
dahil olmak üzere yirmi dört kişi boiul· Sinop 23 "cA.A.) Karadenizdc fırtınn-
muştur. Bu müthiş faciada sapsa.ilam ka- lar biltiln şlddctile devam etmektedir. 
lara.k kur tulan yeıane adam tayfalardan Güneysu vapuru bugün yoluna devam e-
Rlzell Seyfettindir. demlyerek limanımıza gelmiştir. 

hnlk.a inde ettiğini anlatmaktır. 
Şu fıkra btitUn işlerimizin b1r 

&asİdır. 

hulli-. tukları gibi leylı\k ve buna miimasll narın hastahanenin en büyük hedefi kısa yol
<;-içeklere kadnr muhitin elverişli olduğu- dan temessllldUr. Vil!iyet buna kanidir ki 
nu :ınlndık . Kağızmandan ve lğdırdan kendisine hayatını ka'Landırdığımız bir 

Zlrıtıtl \ ı• htty\ tmt•ıtak 937 senesinde bu yemiş ağaçlarından ge- vatandaş bizim dalma emniyet edebllece-
Şu halde birbirinin mlltemmlmi olan tır~ceğlz. Bu ağaçlar için ayrı ayrı tar- ğımlz bir eleman olacaktır. Merkezde yine 

imar ve lktısadi vazıyetın bugUnkll duru- lalnr yapacağız ve halka par.asız dağıta- orta mektep açtık. Bu mektebe yepyeni 
munu kısaca anlatalım: cn~z. ~snsen V'il!iyetin yaptıgı bu tecrü- konforlu bir b1na hediye ettik. 

Ağrı V1h\yetı halkı umumiyetle hny- be~e göre halk dahi şahsi alakalarlle bu 
rıcılık, zlraatçillkle uğraşırlar. Son \\ç hem lktısadl., hem bedlt, hem de çok zevk-

Bugün geçen sene teessils ettiği halde 
l<;inde 180 e yakın memleket evHıdı okll
yor, yetişiyor. t Sbw"'""'ında 934 sent'.sınde vıırıyet mm- ı 11 işe şuurla sarılmıştır. Bunu kemali şük

~kt hayvan adedi 410 bin, 936 da ranln U!ive ederim. 

kıy ~7 de 520 bin başa çıkmıştır. İ ctm·" kıuıdlU 
l r l • razı istihsal edilen mahsul 

~·t•ı•i IU' ı•lt•klrik 

n gl\nc geniş mikyasta 
gerek hay\·an nes-

_.__...... n lnkls .. ırı ıc;ln 

l'ıA tesis edilen 
klQ_rıs eşeği VC 

un'l &&lat aletlerı her sene yUzl2rce ve 
Yllzlerce hayvan telklh et.Urlliyor Her se
l1t? hayvan sergisinde bu döllerın satıfında 
ı;ok rağbet gordUğü anlaşılıyor. Bıttab1 

genlıj olan bu muhitte bu ufak denecek 
l ayvan dı.-po unun ihtiyaca cevap vere<'ek 
~ı- m~s t-se halinde olmadığını söyler -
.-.en vaziyete de az çok mUesslr olduğunu 
da rnemnunlyelle ku)dederım. 

Bu mllhlm ha~ancılık vaziyeti Uze
rlıldt- dahl zıı·aut Vt•kt'llet.l umumi depo-

Maddi kalkınma vcçhes nden muay
yen bir direktif olmasa dahi cumhuriyet 
rejiminin takip ettiği meslek dalma mer
kezden muhite doğrudur. Bunlar ldnrı 

cUztamlarda da kendini gösterir. 
İçtimaı bünyesinin hususiyeti nokta! 

nazarından Ağrı ili bllhns.c;a merkezden 
lwYvetlendlrmek lAzımgelen bir ilimizdir. 

Kurulduğu günde kaza merkezi ve 
sonra vilAyet merkezi haline kalbedlldl 
ve Uç seneye kadar köy halinde çoraklık
tan, kapkara görU~n ve Sayın Tahsin 
U~rln Harbi Umumide Erzuruma geçer
ken tesaduren uğrıyarak kaldığı ve blr 
!dar{' knndlll bile bulamadığı bu Karaköse 
bugt\n Ağrının eteklerinde nur gibl par
lnmaktadır. Dört istikametten görünen 
manzarası burasını bilenler veya bllml
yenler üzerinde bu muhltt~ herhalde çok 
bariz bir değilşklik olduğu kanaatini ver
mektedir. lk1 senedenberl elektrik ziyaları 
altında karanlığını kaybeden Karaköse 
köseliğlnl de yeş!lliğl ile UstUnden atm14-

Mülhakata gelince, her kaza. merke
zinde 937 senesinde kültürel hareketlerin 
1da.re merkezi olarak birer Halkevl yap
tık. Ell.şgirdde, Totakda, Olyadlnde ya
pılan bu Halkevleri halkı sık sık sınesinde 
toplamaktadır. Sonra E\işgirdde ayrıca e-
lektrik tesisatı da yapılmıştır. Bu kaza 
merkezinin de yakında nura kavuşacağı
nı söyllyebillrim. Her kaza merkezinde 
Uçer dershaneli modern birer mektep yap
tırdık. Elişglrdde, Patnosda, Dıyadinde 

yııpılan bu mekteplerde t.alim vazifeslnl 
alan genç ötretmenlerln nezaretleri al
tında killtUrel yetişme çalışmaları sene
besene randımanını art.tınyor. Bundan 
başka kaza merkezlerindeki hUkQmet ko-
nak.lnrı klmllen yeni yapılmışcasına ta -
mır ve tefriş ettirilmiş, köhne devrin çir
kin ve bakımsız manzarası kaldırılarak 
yerine Cumhuriyet rejimine ıa.yık 1ntl -
ıam, temizlik, disiplin ve sür'at ikame e
dilmiştir. Bu kaza hUkümet konakların
dan bazılarının resimlerini ve tefriş edi
len odaların fotograflarını bir mektupla 
sayın Tahsin Uzere gönderdim. Kendile-

1.lr t.f ls etmek suretlle hayvan kaynağını 
matlllP evsafta ıslah etmek tedbirleri ü
ZPrlndedlr. Bu umumi tedbirler esasen 
hayvan lşi l\ıeı lnde mUhiın bir mevki alnn 
Kars vi" Erzurum Vlllyetıe.rlnin dahi u
mll)Jtt 'azlyetınl gözeterek taklp edilmek
tedir. Df'vlet nwrkezinhı bu önemden a
laciııjı umumı tedbirlerden elbette Ağrı tır. 
v~etı de istifade edecektir. 

Bugün ç:ırşılnr. sokaklar dUz, genlş, rl VU~yet mıntakasını QOll candan ve ya
temlz, ferah, medent bir şehir manzarası kından tanıdıkları \çin bu resimlerin bil
hal!nl gösteriyor. Yollardaki ekspozisyon-, hassa bu muhiti tanıyanlar üzerinde ya
llı mağ:ızalnr. gece renkli renkli elektrik- pacağı tesiri gözeterek kendilerine sun
ıerıe bezenmiş dllkkanlar, her evden lşl-ı dwn. Şu halde devlet mekanlzmnsı heyeti 
tllen radyo sesleri vakUle çok uzakta ve umumlyesi itibarile intizamlı, ahenkll VP. 

mlilm1el kalan Karakösenin bUtUn me- disiplinli ve slir'atli işlemektedir. 

EÖLENCE \ Suriye Başvekilinin 
\ sözleri 
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(Üslyt1111 birinci sayıfmln) 
S\ "HİYE B.\~\"Eliİl}.~İ~ 

YEXİ BEY\~.\ Ti 
Ankara, 23, [ Hu ust mulıabirlmz

deıı) - Suriye Başvakili Cemil Merdam 
Ankaradan ayrılırkeıı, )"Pni be\·anntııı 

bulunarak demiştir ki: • 

10 
~=--;....~:.....:~.....:....:.. 

- Türkiııe ill• Suriye. urasındaki 

bülil11 meselPlerl iki lıarde~ Millete ya
kışır bir ıllıniuefle Jınllettiğimhi, nınş
killitw femamerr bl'r taraf P.dildiğ/11i 

f~yım etnıeği zeııkli lıir ıınzife bilirim. 

Sol<lnrr saya: 

Suriye Başvekili istasyona kendisi
ni leşyia gelenlere, Aukarn\'a tekrar 
geleceğini söylemlştir. · 

1 - Dar demiryolu, 2 - Taht, Edat 
3 ~ Canın yogkası, Mektup, " - Emri Yapışık heınşireler 
Nida, Erkek, 5 - Kazanmak, Bir edatın PorUand'da Or. Çarı Brunko şimdiye 
kısaltılıp kalınlaştırılması, 6 - Hisleri· Y.adar emsali· görUlmemlş garip bir ame
mlzden biri, lngfüzce çoeuk, 7 - Geminin llyat yapmıştır. 13 aylık bir kız çocutu
blr dlreti, 8 - Okumuf, Yunanlstanda nun karnının alt t.ara!ından ikiz karde
blr liman, 9 - Zulmederek, 10 - Boş-! şlni çıkarmıştır. Bu ikiz karde.ş mUstakll-
luk, j\rzu. ı len doğmadığı gibl, kardeşine de yaı>lflk 

)"ıılıarulan 11,aflıya : bulunmuyordu. Fakat pek garip olarak 
1 - Buket, Kümes hayvanı, :? - ikiz kardeşinin karnı içine sanlmış bulu
. 5~ l nuyordu. Çocuğun karnının tA içlerine 

Erazıl, oı, 3 - ncc toprak, Hoşa gö· sarıldığı lçl d 11 t k 
rünmek, 4 - Eski silah mermisi, Bizi tur. n e ame ya pe zor olmuş-
himaye eden, 5 - Edat, Geniş, Su, 6 - Karından çıkan cenin ölü bulunu -
Tecsüf olunur, 7 - Para, Kokulu ot, yordu. Doktor on ilç aylık kızcağızın ya-
8 - Pislik, Yazmak için lb.ım, 9 - in· şıyacatını Umll etmektedir. 

ce kumaş, Nota, Nadirattan. Ronıanvada intehabatın .. 
neticesi 

Biikreş 23 [ A. A. ] Ayan me:lis 
intihabatında Liberal hükümet pattisinin 
bugün büyük bir ekseri)et kaıandı~ 
bildirilmektedir. 

. ~·ııraat 1.şlne gelince. bu hususta Ağrı 
vn~tı teknik bakımdan maale'>Cf çok 
dll.jin vaziyettedir Dar olan Husus\ ida
re tiôt,çesl lkl. rlraat memurlle bUtlin mın
tataıı !da.re ediyor. Gerek ziraat önemln
den-.::ahnar.ak teknik tedbirler, gerek mu-

~~~;;~~;;~~~~~~;=;;;~,~==--:-.::==-B=U=t~U:::n:::::ta::-:a::a=v=v=u=rı=a==;~ııı_b_e-lkl siz-- Ay~; kalkıp mUsaad~ s~erk;n, -d-e-- Acentemin ruh-an f36\'~; bir insan ·o·-

l'aıan: Fı·ancls ('..argo de bll\yorsunuz. Çün~U bunlara yenı ka- dlm ki: duğuniı blllyordum. 

' 

rar vermiş değiliz. Ben de bu projeleri- - Belki de bu seyahatlerlnıln ara - - Doğrusu görlilecek manzara! de-
mizl tazelemek üzere Julyanayı görmete sında tekrar Berline gelmek rırsatı da Çı- dim. Blr mnıet işte kendisine bt>yle hı\kim 
gelm1ftim. kar. Eğer Julyanayı bulabllecetıml b!l - olmalıdır. 

Kadın t>a.şını sallıyarnk mırıldandı : sem... • • - Almanlar büyiık bir millettir, rt::-. 1 - Zavallı yavrucak! dedi, sız onu be- - Hlç şllphesiz dönecek! Eğer ister- dl, bUyUk ve kuvvetli bir millet! BUtltn 
nl.m kadar iyi tanırsınız. inceliğin, zara- seniz, kendisine bir mektup yazınız. Size k!ilnata tekbaşına karşı koyuyor. Siz hiç 

--------- fetln t~ kendisidir. Tasavvur edlnlz ki ba- adresini de vereyim. Öyle karışık adres tarihte böyle bir millet ıtördUnliz mU? 

35 
~--------------

BUtun bunları gordUğıiın zaman. ni- - Evvelce blrkaQ defa Harlernde gö-
~anhnun alle lnln sıltmtı içinde olduğunu rüşmUştl\k. O zamanlar galiba on altı 
• ul\Mlım. lçlnıe bir yas çöktU. Julyann- ~·rışlarında vardı. 
m~ "\)öyle bir dekor l<;lnde yaşamakta ol- - Ne kuvvetli hafıznnız varı ct. flltrl, kalbime derin bir hilziln ver- Kadın bana oturmak içln bl.r koltuk 
~\. Halbuki ben böyle bir manzara ile gösterdi: ... ,. 
kaışılaşncağıını hiç tahmin etmiyordum. - Azizim Braun, dedi, herhalde ca-

• Birdenbire genç blr muhafız zabıti- nınız sıkılacak. Ziyaretinizi Julyanaya 
nin .. boydnnboya yapılmış bir portresi na- haber verdiğim zaman, onun da pek canı 
, a.o dikltatiınl celbettı, daha iyi tetkik et- sıkılacağına şilphe yok. Şimdi Julyana 
m~·Uzere resme yaklaştım. bir doktor amcasının yanında bulunuyor. 

;;0 sırada bana doğru yaklaşan ya..h bir Biraz sıhhati bozuldu. Annesinin ölümü 
kacB~: ona pek dokundu. Hatt!i birçok haftalar 

:_ Mösyö Braun, dedi. hoş geldiniz, beyin anemisi olmasın diye epeyce korku-
&d~· geldinlı Ben sl.2.1. uzun zamandan- tar geçirdik. 
bed :ıanıyo. ;n. Yeğenim çok defalar ba- - Şimdi nasıl? 
na ~den bnlısederdi. Teyzesi lçinl çekt.i: 

&.Ve b:ınn resmi göşterck : - Oh, şimdi biraz iylcet Teşekkür 
~~ ludvig'I ml seyredl.yordlmuz? de- ederim, dedi. ·I • 

dl., ,.:&kışıkh deUkanlı değil mi? Beyaz saçlı, sağlam yapılı, müteverıa 
, _ ludvlg Fuks ını? miralay kocasının bıraktığı cUz'l blr ma-
n.:;... Evet! 

0 
da benim yeğnimdlr. Jul- aşla töyle böyle geçinip giden sevlmll blr 

Y~ amr.azadesi' ismini nereden bl- kadındı. ~ 
ıt,.._nuı., $ordum: 

na fazla yllk oıma~n diye, bir kitapçının delildir. Julyana Van Rom (benim de aile Onu dinlemiyordum blle! Yüzba.şı 
yanında tereüme işlerile mesgul oluyor. ı~mım Van Rom'dır. kardeşim nişanlını- Valderek'e gotürcceğlm malflmatı ner"~
Fnkat bu zamanlarda genç kızlar için öy- zın babası idi) evet. sadece Julyana diye den koparab!leceğiml dUşunuyordum . 
le pek kitap çıkarıldığı yok. Bu sebepten yazarsınız. Bem sehrlnde doktor Kungll Almanlar ecnebi memleketlerde 'Al-
daktlloluk da yapıyor. nln kliniğinde! mıı.n taraftarı gazeteler çıkarmayı duŞU-

Bu sözler beni çok müteheyyiç et- Adresi not defterime yazdım. İçimden ntiyorlardı. HattA. bu gazetelerden bazı-
miştl. Julyanayı g\dip Bern'de görmek mümkün larında Berlinde yazılan yazıları neşre-

İhtlyar kadın devam etti~ olacağından dolayı seviniyordum dylorlardı. Makaleler telgrafla gönderlli-
- Bu görU~lUklerlnizi sakın kendisine ,\ tm n nhu· hü~·a\k hlr mllll'lth· yor, bir Parls gazetesi bu yazılan ya ls-

c-öylemeyinlz, blliyorsunuz kl Julyana çok o akşam, acente memurum Katı ile panya ve yahut ısviçre tarlklle alıyordu. 
matrur bir ltızdır, sonra benl dünyada birlikte dolaşıyor, muhteşem ote!leri ve Karı devam ettl: 
llffetmez. Avdetinden sonra sız kend.lslle nezaret binalarını seyrediyordum. Yakm - Siz bütUn tarihte böyle hartkulı\-
daha iyi konuşursunuz. Amcası Kungllntn bir zamanda Julya.naya kavuşacağıma de bir vaziyette kalmış bir millet görc:ffi
yanında bir müddet kalması herhalde emin oluşum, lçlml bUyi\k bir nlkblnllkle nllz mü? 
sıhhatine çok faydalı olacak. doldurmuştu: Karl'ln oğlu bUylik istlh- - Doğrusu görmedim. dedim. 

- Acaba ne zaman dönecek? barat gazetelerinden birinin başmuharriri Acentem, kollarını başından yukarıya 
- On beş güne kadar zannederim. idi. Bauer kahvesinde gell.p bizi bulacak- kaldırdı, evvel~ bu hareketin ne manası 
- Eyvah! dedim, o tarihte ben çok tı. Biz de oraya doğru gidiyorduk. olduğunu anlıyamadım. Meğer, iddiasına 

uzaklarda bulunacatım. İşlerim için se- Karı ayna gibi parhyan otomobilleri göre Allahı !şhad ediyormuş. Karasında 
yahat ettıtımı siz de blliyorsunuz. Öyle olsun, içinde daha ziyade genç ve güzel Almanyaaın düşmanlarını ezeceği fikri 
söz verdiğim yerler var kl, gldlp görl\4me- kızların bulunduğu halkın caddeden akı- sarsılma!" bir kanaat hallnde idi. 
mek olmaz. Ne fena, ne fena! Bet ilin şını otAun göstererek dl)'ordu kl: 
10nra Karıeırtıhede bulurunaklıtım ıt- - tnaan tu manaaraya baktıkça 
IUll,., •• muharebe otdutuna inanır mı? 

'(Arkası var) 
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Devlet Dı~nıirYo!'arı . 
Onuııctı İş\(~tnH~ 

ın::teşekkil komisyona yukarıda zikredılen 
vesaik \ e 2490 nolu kanun hiik üınleri d,ı· 1 

hilinde verecekleri nakit veya talıv:Jat w· 
( :ııııılıııı•i ~ ,., ı·:ıd1'4·~it1ılı• 

~1 rutrıl'lügüncten: ya ~anka t:ınina.t ın~ktuplar.ını idare \'ci'.· Sakarya ote ıı· 
. ııcs ne tevdı ettıklerıne daır alaeakları 
idaremiz ihtiyae'. i~iı~ nıu~nyaa. edile· makbuılariyle birlikte komisyona ıııüraca· 

c .. k 2:-ıOO ııwtre mıkabı traverslık çanı atları ıllın olunur. ~:ılı i: L:'ıl il' 

tomruğu kapalı zarf usulile '!-·/11 937 la· 7 ş t 1 l7S k ı. b' 
· · · · 5 .. - 11 1.. k ·ı ı - ar ııaııw er ·unış llltıK<a 1• Eı·z11rıııı11111 .-ıı ııııılı·ııa hiı' ~t .. 
tılıınden ıtıbaren 1 gt.ıı ımıc ı d"' e sı t· 1. d 'd · d l d ·k <l"l ~ ·ı· _ 1. .. . ın e ı are vezne'-ın en «' arı e ı t-oı ır. ı·lıu1ı· tı•ıııl:llifli. sı·t'\ isi \'t• kon- . 
ıııeğe .koıı~ılan ve gorl\l~n lı.zt~ın. uzerıne 1 (N. ı:ı) ( .1 _ .J) 1 
ı·slıedılen ışhu 2500 metre rnıkabı travers· ! ___ _ roı·ıı ltilı:ıı·il4• l:t 111111111~ olan 

lik ağaç yeııiden 21 12/937 den itil><ıren 1 S k t ı · 
15 giiıı müddetle ... e kııpalı zarf usuliyl~ El'ZUI' ll lll BeJ Pdİyt' a arya o e 1 
t·ksillıııeye konulmuştur. H1 1isliginden : EI'Zlll'llllHl !!"elen 

l - Eksiltmeye konulan tr:ıvcr lik , . . . . •, 
çnnı tomruklar Kars orman Mlidllrlüğlince .. Z:ıbıt.ıı. Beledı~·e. lalııııatııamcı-1ıııt• yo!eulcıı·ın istirahat 
Oltu ormanlanndan \'e Dr-vld l>eıniryolla· gorı• Bı:kdıyeclC'ıı ehylıyetıııııııt• alıııadaıı 
rı idam!>İ için tahsis edilı·cek noktalardan herhNlıl\ ynpıııuk ~· ıı:;ıık ol<lugııııdıtıı ed~~bi )eceklel'İ 
tedarik edilecektir. lıl'ıtllll Uı-;t.t \'t: kıılf.ı berherh•rİ imtihana hil'iCik oteld if' 

'2 - Muhammen b del tomrukların bt· lııbi lutııınk ve derecerlne gi'ırc ehliyet- ---------
her metre mikföl on dört liradan (3500'1) nırnıe rerınek için Belecllyere hir imli· ~-----------
lirndir. tıım hey' eti teşkil eılilıııiştir. Bu imtihan 'I' · 1 1) k · ı 1 )' k · 

J - Murnkkat teminat (2625) liradir. t:l · ı - ıı:~8 tarihinde haşlayacuk, on CllllllHİ l a tı o, l iŞ 
1 -·Taliplerin 2490 ııolu kunuıı hü· b~-;: gün ıh:\ attı f~rlecektir. Ve fıer nevi lllakineleı· 

künıleri geref!iııce icııp eden v~saıki ve Sıhhat ve:sik.ısl \'e 'l'ictırpt odasııı- tanıiratı yrpılır 
ııılit~alıhitlik ehliyet namesini haiı bulun· du ıııukfly} et olduklıırııııı dııir , e.;;ikıı ih· 
ıııııları l.iwndır. raz eılAnıiytmler irntihuııa kııhııl e<lilıııi- R • y; f d / 

5 - Tt>sliın yeri Kı\r.o; ista )'onunda yeePklerılir. Bıı ıııiidclet 1.11rfınd11 iıııiihan lZa a an aş ar 
vagon ii1fırind<'dir. vernp ehliyet:ınme ıılınıyaıılıınıı herlıer· 

6 - Taliplerin 6 1 938 PerşembP gü· lik y.ıpınalarınx ml\saadP. edilıııiy cı>({i Bay KAYA hanesinde 
ı1ü ögleden sonra saat 14 de Erzurumda ilı\n olunur. (No. :ıoı :: . ı 
ColbaşınrJa işletme Miicliirlii~ü binasında 

2i Birinci Kanun 1937 

1\ unıbara sahiplerin.} her sene nluhtelif 
pal'a ıniikfı.t'alı dağttrnaktadir. 

DOGUDA 
İLK ÇİNK O Ö RAFANE 
rvıathaaınız ~reni bir çinkoğrafane tesis etnıek 

üzcı·p bultınuyoı'. Bundan 80nra her türlü kılişe
leriniıi, ııu~ktup ve fatura ba9lıklarınızı, çinko 
vp,ya kauçuk iiıerine nıühürlerini bize sipariş 
ednhilirsi~ıiı. 

• 
Artık Istanbula sipariş 

1 V!!~:.~(!~ !.~i~~~~fnt~~~i~ · 
yaplırınak , ihtiyacında bulunduğunuz k · 
zi IH:,l' suı·t~lln ıneınnun edecek bir 
edebiliı·iı. 

Sahip \'e Başmuhnrriri: 

Cllıal B \B.\:\' 

llmum neşriyutı l<lare eden: Yazı işle 

:\11\dllrll: Bnhnıllr H ÜLGEH 
Ba 1ldıjtı yer: il O O U Basıme~I 

1 Kendilerini bütün DOGU ya i:anıtmak ve mallarının sürümünü 
~ v ! bütün DOGU da arttırmak istiyen firmalar, ticarethaneler 
1 ve müesseseler ilanlarını behemehal 

ı· 
1 
1 
iE 
1:35 
5 
E:i 
~ 

1 
1 
E!2 

1 
1 
5E5i 

1 
~ 
11 
1 
i 
~ 

i 
il 

1 
1 

, 

Gazetesine vermek suretile bu maksadı temin edebilirler. 

1 . Ticaretin ruhu reklam olduğuna göre, DOGU 
gazetesi satış yapan mal sahiplerine bu yolda şimdi
den büyük kolaylıklar .temin etmiş bulunmaktadır. I 

REKLAM YAPMAYAN MALiNi SATAMAZI 
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