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lDARE YERi · 
Enurum Gölbaşı Ooğu İdurt>JutnP~I 

Pazarte~tden maadn her g·nıı çıkar 

S.\ '\'J : 22 G CINCELll< G AZE T E 

sn,·ısı bt•r 'crdt• :.. kuruştur 

:,,=== L.::•y•n y~ıılR; geri \'Orllnı•• 

Fırtınadan bir Yunan vapuru da battı -1 
Müthiş fırtına artık dinmiştir, vapurlar 

yollarına devam ediyorlar 

1 - 1Batan Yunan vapurunun 
darede tayfalarını kurtarmak için 

1x~.~~~.~~kıldbınuı bir tahlisiyeler gönderildi 
dllsfurudur, Kema1Jımde idare11ifl 
yaksek tlaı•.uı ıte mAnası mnrıdc
mlrtlr. 

A. TAT(HtK iııkıllibı, bü~ l\k fark 
millcthıln oııbln yıllık ııuıı.t de 

rinliklerine kök salım tarilılnı, Tnrkün 
baştl4nbuşll "·İ\ ırnmcrtllkle, hamasetle 
Jopdvlu cltı 111 d<'ker bir unlitıru sulh~ı 
o:;alah uldoğunu bütün dünyaya gosterdı. 

ATA'l'ÜRK inkılabının her ~ıtnıusı 
t.qlı başına bir tarihtir· Öyle bir tnrlh 
ki.. Türküm diyen her fert. ondo, keıı· 
dini ve kendi varlığını bulur. 

ATATORK lnkılnbı, yepyeni bir il· 
lem yaratırken onun temelini yine TUr· 
ı-nn medeııi. ms.ını, ahlaki, içtimai bin· 
:ı. fazi!ct ve hamaset malıe.me,ııc uth 

-te~~rdu. 
'~i:;·~TORK inkıJahı, Türk oıkesını. 

ler ıc ' qyduılattt. Siyrtsette, idare: 
1 '°ı.ptığı inkılBplardır kı 

·~~t& b!ığladı. 

••K'.1~rtı bu1ünkü ıne"'· 
~~~Pllrf!C~...ace Erzurum şn· 

~.-.ııllll&en Wilikın sttdoıesh · 
dtP lalullbm eserldlr. 

··t1ıı..t8~dil!re,. ta ~ keder. 
_.... b g iJfl' diaJamut nümune ola 

4lr mmumei iokı&iptar. BUiDnkü "** millılıttnin metkaresi de u tnkılap-.,. .. •-'"'chr, 
• • • 

ATATORK inlulibam adesel ruhu· 
...ıa tahlil ederken, onun tıer hamle 
~· •vleUnde uzak 'e eni'ln uruklar 
10r1U11ı. Bu hamle ve savletler içinde o 
ı.Juklara Je>A"ru pp hııalan, idare lnkı· 
libadır, 

idare lnkılAba lek buşına büyQk bil' 
1 ı~rdtr, Hatta eser değıl.. Bu bağrı ya· 
ıuk vatan sineslnın her kanşma karışan 
tarih vaprntıdır. 

Kemaliım, adttn• iukılabuıın bir dOs· 
tl&C'*lur. Kemalizmde idarenin ynksek 
dıvaaı ve mwsı mundemiçtir. 

idare inkıllbı, Jevlet bünye-,mln in· 
hlna kabul etmeı sancak direkldir. 

idare inkılabı nelere kadir olmadı? 
Birer vebayı ablakt yuvası tekkeleri )'ı 
kan, Tnrk irfanına, Tnrk ukıdesine en· 
~el ve ~-engel olftn medreseleri ve tUr· 
beler[ katpıyaıı, Doı"tu diyarını ünlforrna· 

Bursada kar tipisinden üç kişinin daha 
donduğu haber veriliyor 

-

Son fırLtu''cla hÜ)Uk 7.Jtrar)al' !)or, 11 linrnılc-ui:I şehfı'li'ri · uiı.ılı•n 
hlrlnln kı),larındn hrıuuuhrn M '••11..1 """C\ıwt 

(Butun · Ka.raclenb aabR teblrlerinl 1 Tehıh haberleri Kırun41aft istanhul:ı 
ve btanbalu allak bal1ak eden ıllOD tırtuaa l'elmek&e olan bir Yanan ,...anmun da 
dlnmlşür. Vapurlar artık yollanna deTun yolda hrtana7a tutularak, btltin mürette
dmek&edirler. Fabt Jırbnama J&ptaiı batı ile batm" Olduj"unu da baber •er
tabribatın llLat'l bl&açesu benk Mllnme- mektedJr. Fırtına hakkında .. n aldıipnız 
melde beraber, plen birbirinden feci ha- tel&Taf haberleri ,untardar:) 
bel'l.rln henüz arkasl alınlDlf deitldh. (.11/tarafı 11 lncl aa11ıf11da) 

BiR ANKF.T AÇTIK 

Erzurumlular 
Belediyeden 

-=-::--: ne istivorlar? 
Neşet Çamaşırcı diyor ki: 

- 11Esnafın da kendi sPviyeleriae göre bir yaşanuı 
hakları vaı·dır. Bu hakkı onlara vern1ek lftzıuıd11· 11 

lı Hamidlye süvari eşkiyasından kurtaran Neşl'l Çamaşırcı ile Doğu inemusının 
idare tnkılAbınm bir tekmesi değ'il mi· gişesinde> bir akşam üzeri konuştum. Bir 
dlr? ı..ozanda kapitülasyon badiresini yandan sınemasına gelen müşterilere b1-
yerle yek8"n eclt•n, isabetli idare:. -~·ı~dı· let yet! tırmege gayret -ediyor. B!r ,yan
umıdır. Bugiinun bir nahiye mudurunu dan dn sunller!me cevap yet1ştırıyordu 
dilııün ıadrttııuıundan daha şereflı 't· - Belediye 1şlerlnl nasıl buluyor u-
dt.W. kudretli } apaıı A T A T Ü H. K nuz? diye ordum. 
!daresidlr. Köylü~ e efendi hitahı, S.itnbı Biraz düşumıt glbı oldu S:mra ba
Kemnlln, tıncok., bir idarl' iiyttidir. Bir "ındakl kn keti kır;ıl saçlar ının alnına 
~öylillıüu en büynk bir hükAmet adaıııHe, dökülme 1ne lnrd m etmek i--ter gibi bir 
11aba evlit rıbi, dertleşmesi, idal"e iııkı · ı:;.nrça geriye iterek cevap ~erdi . 
libının ulvi bir tablosudur. işte, idarede ;Bu~ünk.ı ~okluk içinde bc.ledlye- 1 
.\TAT O R K hıkılibı, bu kadar dt>rln n1n faaliyetine diyecek yoktur Zaten l)e- ı 
"'e o derect- şaııııldir. Bir gnn turih ledlY" re1slerinln mansup olması her b - 1 
A T A 1' O R K lnkılaplarn ı kaydeder-ı lediyeye hlssedll1r bir canlılık veriv :>r .. ı 
ken idarf' ınkılı\bına başlı haşma bir El'zurumda da bugtln görülen faali) "ti 
i8 fıi bırakdl'Rkhr . . ben Belediye R 1 min "llhs1 kıymetlle be-

y T.\HSI~ l'7.EH raber man up oluşuna atfediyorum. Ne 
1dl o zamanlar bayım ... Burada oyle l<;;~n 
anlamıyan belediye reisleri görUlmu tlır 

ki, kendilerinden maklneyagı i't'yen ma-
kiniste: Maklneyağı bulamıyoruz te, a- • 
na tereyağı verevım dP mnkinrn lş!et! de- •' "~"' ('.ım.1ş11rı Bugün 

Müstemlekeciler \ 1 Hasta olan 
Hatayda Ermenilere , ve açıkta 
silah dağıtıyorlar 

1 
kalan memurlar 

1 

Arıkma, 27, [Husustj - lltıtny da 
müstemlekeciler Ermenilere artık llÇlk· 
tan uçı~a silah da~ıtınnğa btt~Janıışlardır. I 

Türkmen \'e Elbafi kö} ıı.~rindekl \ 
Tnrkleri Aruplaştırmnk lçiıı de taallye 
te girişmişlerdir. Bozı aşiret reli-'lerf ıııt 
mına snht•· imzalarla ariı.elor tanzim 
edilmiş be dt', alakaclarlıır bu işten hll· I 
berleri olmadıkını ı;ö~ l~~·erf'k prolosto 
dn buluıımuşlarclır. 

Arap aş·rellerindf'ıı sonra, Erıııenilı• 
re de silah dağıtmakla ~·akında Hıttnydn 
yı1pılamık eçlın nzcrlnde ınüs(enılekf' · 
cilerin bir tedhiş ı:;iyllsetl :kullnıımak j.; 

tediklf'ri anlıışılmaktt\ilır. 

----------
ARDANUÇTA 

Ankara 2'Z (Hususi Muhablrlmis
den)- Memurin Kanununun 34 ve 
35 lnl'J maddelerine miııeyyeJ kanun 
liyltı,ası l\leells ruzname.ine alındı. 

llylhaya l'Öre, yedinci ve ondan. 
qatı derecede bıllunan memurlar 
hastalandıkları takdirde Devle~e te
davi etlrilecelderdlr. l\lemurlyetıerlnlİi 
IJ&'ası dolayıslle açıkta kalan memur-· 
ların, Uranın vukubulduiu ayla bunu 
miıteaklp olan ay zarfında m~ 
tam olarak verilecektir. Ba müddetin 
hitamında tekrar hizmete ahnıncıya 
kadar, fiil hizmet mildCletlne ıöre, 
maatuıı dörtte bir, üçte bir veya ya
nın nlsbetlnde alacaktır. 

, . 

4 yaşında bir kız ocak 
yakarken diridiri yandı 
Bütün tedavilere rağınen iki gün feci ıztıraplar 

içindP, kıvrandıktan sonra öldü 

.• 

Ardaııuçdıı kı;:.ııı şu çetin g-Unlerinde \ parlnını~ ,.~ ocal}ı bUyUk bir 41J~v ı>ar 
mahrukat buhranı yüzünden <ı\kıntı çc- ı rnışt r. Tam o ~muia ale\·ler dOrt yaşın 
kenler, evleı·ine yakacak bir şey bulup ( dakl N!!frtı~nin c1~ ereklerini tutufdur· 
getirebilmek için ad~a ılllecfl sflferher muştur. Blrdebtre vocuctunu ateı ·saran 
olmuş gibl~irl~r. . kız batırmata başlamıı. ferya•a .bo 

Vahit ısmınde hlrısi de altı \'e dört eup R"ltmJer .atefi gtıçlOklt! ~ondO~ 
yatılannda iki kıZ1m hemen her 1ü11 lerdir. 

yakacdk Oleberl ıtramata gGnderinnit- Lakin fena halde yanaulf ol.an kız... 
Geçenlerde bir gDn kızlar yine ol topla · catız bDtan ledavUere raamen. iki &Da 
mata çıkmışlardır. Topladıkları otların feci tztlrftbl&r içinde kıvramktan sonra 
kGk ve saplarını twlerlne ıretfrmlfleı- ölmOştOr . 
ve yavrucuklar pek zf~·ade OşüdOkleri Kızın ablasının da hemşiresini kur 
için bemfln ocaaı yakmata koyulmuş. hırmak lı;terken, etekleri tdtuşmuf88 de 
lardtr. söndnrmete muvaffAk olmuş, fakat 

Bir arahk kuru otlar hirdenbln• f\Jleri yannııştır. 

FIKRA: ----
Posalar ... 

' Bayazıd'da şiddetli 
bir zelzele oldu ·· 

1 ~ 

Bil' ağacın verecei1 mahsul, nual 41- 1 Dotu Beyaaıt 26 (Hususi l\luhablı:İ. ·-
kildJil tarlanın vasıflanna., bu tarlanın mlzden) - 25 ' 26 l'ectsi saat 10,1~ 4e_ ~I 
bulunduiu mahallin iklimine balla ise, defa lflddetll zelzele oldu. Hasarat ~~· 
bir insanın da verece;ı manevi mahsuller insanca zayiat olmamıştır. 
içinde bulundutu muhitin vasınarma ti- ı 
blcUr. nsan muhitin esiridir ve ahllkını 1 
düşüncelerini, rörüşlerlnJ muhlrln telik
kllerlne uydurmak mecburiyetindedir. 

Düşünen, içinde hareket ve kafasında 1 

ileri fikirler bulunan bir insan için mubl- . 
tin esiri olmak hiirlyet!slzllklerln en acıı,ı 
\'e z.ulüınlerln en ba.unidlr. 

Ftklrlerlle muhitin tellkldlerl ara • 
smda bir aynlık seunete ba.ıayan insan , 
evveli asaltl oluyor. lçindeld mücadelenin , 
aksüllmellerl bir isyan halinde thfara vu· 
ruyor. Fakat muhit samanla bu hale&I n
hlyeyl bir eğe ıtbi kemiriyor ve ayanık, 
llerJ fikirli bir insan yerine, ölıiin. her 
manaslle bitkin blr posa bırakıyor. 

SenelPrce, deill asırlarca içinde bu
gün bulunduğumuz muhit böyle bir posa 
insan fabrikası halinde ç&.l"1flıştır. t 

Uyamk Türklyede şehlrlf'r bu acıkh 
\'&sınarım yava~ yavat1 kaybediyorlar. 
Runu şükranla ka11ılaınahy12 çünkü: 

Türk l"atandafları hakiki hürriyete 
muhitin ve ıert tellkldlerln apr yükün -
•n kafalarım kurtartlıklan caman ka -
vuşacaJdardır. 

Halı11dır nft1,aım 

4 üncü 

DOGUİ:>A 

mcğe blle varmıclatdır. Hem o ~mankl , 
1 • ıı; lnt na ıannda namzetler mansup olması usulU bütün 'bu mahzur-

be.edlye r ,, P • lan ortadan k'al<tınnıştır. 12 
SAYIFA 

den hangisinin daha nüfuzlu oldugu ara-
1 

nırdı. B lglye. görguye bakıhnazdı Ve . Birden durdu ve ellnl &itenin dell -
tu yUzden belect!yenin başına, hattfl ba- ginden uıatan bir müfterlye iki bilet ver
zan okuma yazma b lml}'cr denecek de- 1 dikten sonra yüzüme baktı. Tekrar lor
neek dereceds cahil kimseler ıot1r1Urdi. clum: 
yanı ortaya e.tılan belediye rels~l"lnln 1 

1 



================= 28 Blrnci Kanun 1937 ~ 

Doğudan Haberler !Suriye Başvekilindenl Kızılayın 60 inci 
büyüklerimize 1 yılında memlekette 

gönderilen telgraflar yapılan törenler 
-A-:,-d d b 1 . ~\nknrll, 2ti, (A. A.J - Suı·iye Baş· Ankara, 2), (A. A.) - Bugnn 9 

A (; H 1 Ot.'t'l ' 
Haklı değil miyiz? Belediye işleri de 

kaymakamlara 
verilince .. 

grı a a U Sene vekılı Cemil i\Ierdaın bey hudutdan .ny- zılayın altmışıncı yıldönUmü oldl~ 

b 
·· • k b } rılıı keıı Başvekil Celili Bayar'ıl ve llari ııınıısibetile, sulh de ve harpte metııl811"" 

Sığınaklardaki nın 'lt! 
silahla techiz edil ıneli 

UYU ina ar dye Vekiline nğıığ'11lııki telleri çekmiştır. te dııimıı yllksek hizmetler yapan il' 
• k ] k Tül'l~l~ ı· Bnt-n·kiH Elist>Jaus klymetll kunımt~n. bu yıldödüma b 

Trnbzondan hudut boyuna kadar 
uzanan transit yolu Doğu nımtnka!>ı
nın adeta candamarıdır. Kışın en kol'
kunç zamanlarında bile bu yol üze
rinde emulyetle seyahat e-<lebllmek 
jmk1nlannuı hazırlıuırruı ı nafıa .si
yaseti programında yeralmış bulunu· 
yor. Zaten bu yola sa.rfedJlen para Vt! 

verilen ehemmiyet te bu hususu a.çık,;a 
göstermektedir. 

YU Se ece Cı•1ıU flıt~'f·ı-. .\ulrnra yurttu olduğu gıbı, Ankarada da b 
'l'" ·k . örenle karşılanmıştır 

Hududa gidecek Transit yoluna 6 5 o l' . lllli . tloprllk~tll'ından nyrıhrken cam- lsanbul 27 [H~sust] - Kızıla 
Dt•rhal mlisbPt nPlicelnri 

f{örünrnrgc· hu~~adı 
ıurı~·e nız ıı ıııumtnz ndnlarınııı bana ' ' r1' 

lira Sarfedil0C8k gösterdikleri hüsııtı kabulden dulavı dost Altını~ıncı yıldönuııın burada pa 

Oıtn k:ıza,ıııda lıcledlyl' ı·pisllği hun 
dan bir mOlidet evvel kııycıınkarnııı ulı· 
<le~ııt: ver llmi:;.tl. Hu isııl~tll k.ırnit~ 
ilk ~mert' ·j olıırıık ırn1.a mt•rkf•ıI <lnlıl
i1nıte'<I yayn kalıhnı~larırıın esa1 'ı hir ı 
surette tamir Ntllnıe..;l \'e bir l<ısmınır 1 ta 
yenlıh·n inşn eılilnıe«l ~uretinde lc<:Plli 

ı\ ;·~Tı \rı·ıı·t'"'ll c.lalı'ıllı1ılek'ı . . 1 'J'Urk .MillP.li lıakkıııchki ıler'ııı s: •ğ ıııerasımle kutlulandı. Beyazıt me~·da~ ıs J '- • ııııar ış t•- ' a) 1 ve da a nlan to lantıda nutuklar si) ·le 
rlııe gt>lccck sene de ayrıi faalivrtle lıayrı:ııılıldurımı arzeder, hu giirllşlln iki l\1 y I 1 p B 'td T k ~nıe ' · · · ı •k . .. cra.~ım a nyı eyazı en a sı 
ıltwam ı:<lill•ı·eklir. tielecek sene zar· ıııeııı c et anısınılakı ıııustakbel dunııııun 1 k Abl 1 . 1 kl k ·d 

t d
. ". · - ki . < ere , c e} e çe en er o~ u. 

fın<la hıı Vilılyct lıııdullr.n dalıiliııtle enın ı:-.ıııı gorme · e lınlıtıyarlığ'ırııı lıeyan A t ,1 2~ [il t) _ K l"''i ~ 
· e ı ı .. .. k f A'J' 'J'() .. .. r ı; n, ::l, usus ızı .. _.ııııı 

masrafları gNt k ınnrnzeııei uıı111lyı•dcn, 1 '. l'r, Juyu ,şe . A. h e hOtıın ka1· runıunun altmışıncı yıldönUmü bayr,... 
gerek Muhaı.cbd lhhu.;ivt!deıı verilmek bıınlP saadetıer clılerıııı. 1 .. rl k t hh t ı·çtr/J _ ,. . · : · . , ~e mmız e çoş un eze ura , 
uzre ıııuhletıJ lmııılar ııışa edıltcektir. Htışuekil ('emil tı~rdum kullularımıştır. 1\-fekteplerln, Kızılayın Jıi' 

l!tml~~lir. 

Sotukları, tlpllerl ve rilzgarlarJle 
ün salmış birçok dağları a!j'.an bu yol 
üzerinde seyrü.'>efer emniyeti eklpev
lerl ve tehlikeli olmalarJle me~hur 

mahallerde yapılmış olan sığınaklarla 
temin ediliyor. Bu eklpevle-rhıde bir 

Karakü~~c1.c~1 l.ıuıJuı.la g-idc~ı .'fntı~--~t ~·~ı: ! Tıiı'l\İ)t' llaı·kiy~· \ .ddll EliSt'lnus metlerini canlandıran temsili tııpIOll* 
l~nuı'. ycnı ın~a edılec.ek kısmı l\'ltl öaö Tı•vfik Hfc~lli ,\ ras, .\ ıılmrn ııalkevinin bandosu, kurum başkanJ1' 
hın lıra sarf edlleı·ektır. I>iıteı· trırnrtıııı Aııkurcıdıı ikıııııetirıı usıııısındu gös- KızıJa,·ın tarihini anlatan s!>ylevl, N;1 

Oltu tıelt"diy<·~I ~ı·lect'k !'<'!ııe hir hııl 
yaııtırm:ııtı, ~<'hre ııu g"<>tirmt·~i 'e hir 
ııO.ınıJ.ne Udnlınğ-1 kurma!!;ı dnşUnınt•kte 
ülr. Bu flkirlrrln fiil ·nhe:.im· çıknbil
welerl için -:-lmdiıtcrı tdki~:atıı ~lrişil· 

Ça.\'llŞ idart"sinde müteaddit tamiratı 
mütemadlye ameleleri bütün teçhizat 
l"e malzt'melerlle bir itfaiye kolu gibi 
daima harekete müheyya bir halde 
bulunmaktadırdır. 

n~crkeı<lc 110 lira sarf ile Liı 1 H\klinıcl terilen deriıı samiıniyP.tiniz<len dolayı tin ,.e· şair Cemnl :Surhan'ın hey 
bıunsı yııptırıhıcıık ve Hli lılıı liraya ıııııl ekst>laııslarını:aı terşckküleıinıl arze.icr, hi abeleri Artvin halkına bUynk bir ol 

1 
olaealc ıne<lcrn bir cı·za evi in7:ı e 1 til'İ- l.iliyük ATATÜHK'e huyraıılıkları.ııın ib- ram gtınü yaşatmış, hı:ı.lkın büyUk J( 

ınL.,t1r. 
lecektir. Bu.nlardaıı ba~ka '.!5 liruyu mal hığ'ı ile afiyetlerini temenni e<lerim, tarıcıya, Cumhuriyet erkanına karşı 4~ 
olat:ttk bir lııhlsarlar blıınsı, yiııc 25 bin JJaşuekil Cemil Jlterdam duğu minnet ve şUkranın bir . urad~ 

Yağmurlar.dan zarar 
gören köyler 

liralık bir ulolJü~ islasiyon ve anrajı, "ir defa daha ifadesine vesile oltJJt'I e Hariciye vekili tnrahmlan şıı cevap u _..._ 

merk\:."zdc :ı.o bin liralık lıir ilk okul, .... 1.ı·ııııı'şlı'r. tur .. Kurum zen_ain bir \Jılbaşı bal~ Sığ-ana.klara. gelince, on beş ylr- v... t> .J 

mi kişinin ra.ha~a ıeceliyebileceli bu ldareı Husu~ıyc apartmanlıın ve vih\~et tertıp etınektedır. 
hudutları dalıili11· 1e 1 ·ı·rçok nl\ınuııe j·uıı· ! Snrlyt> Bn;:;,·c·l .. ili U .. ~claıts ---------

yerlerde yine a.melt>ler her !\n zuhura u u l ı ı 
•elebilecek bir tehlikeye intizar ed.J- clnrııa karakolları inşa ellirllecoktlr. Ceııı ll .\ t·ı·dn ııı. ~alll Aşkale ilçe kongresi 

Bir yardım 1i ·tesi ya~ılarak 
Ziraat Bankasına 

1 B k 1 l l 
ueleüi .. ·c:: geledek seııekl l.ıt\t•·esine tınar Başvekil, ve hcıı .Eksclansıııız tara- H ] C h . t yor ar. u ~rtarıcı ame e er n kışlık a J ... Aşkale [ usust - um urıye 

bütü.n e-ksiklerl tamamlanmıştır. Sırt- ıııu.;rnfı olımık lf> lılıı lira koyınu~tur. fıntlun söylenen ıtu. tane !>i.Jzlcr(\en fev· partisi ilçe yön kurulunda ilçe kon 
lannda kalın kürkleri, deriden içi Yine getcı·ek sene 50 bin lira sarfile kalfüle mlHelrnssis olduk iki memleket yapıldı . Baskıın l\lutabir Öden tar 
kürklü. eldivenleri ve satlam ayak.kap· Tutuk köprUsU yeniden yaptırılL!t'ak ve arasındaki samimiyet ~üphesiz teınudi dan söylev verilmek suretile kÖP 

gönderildi ları vardır. }'aknt nedense bu amele· 1 ldarei llusıı"liye b!Hı,:e:-;iııdcn köyllılcrln edecektir. A'J'A1'0HK lellorinizden çok açıldı. Seçim ve gelir masraf bOtÇ 
Yugmı nı~ıııurlar netlce:.lnde ıııeı- ler silA.hla teçlılı: ed.Jlmemlşlerdlr. Do-

1 

iane~i le yaptırılııbak mekteplerle, Elfış· ınUlehassis <ılmuşlıır, dost Suriye Mille· uzerinde konuşma ve görüşmeler 11• 
ı·u<tlı :tarıln; uğntyun köyll'ılere ynrdırıı tu bölgesinde emniyet ve nsayl!j bakı· kirlte kurula~·ak l>ispansere 10 hi11 lira tine aadet!cr dilemişlerdir. !arak tanzim edildt, merkez ve kaıJl 
t.ıdllm«>n ... lne ktıraı· vcrllrııiştir. Bu seııl•ki mmdan bu ameleleri silahla teçhiz yarcJıııı edilecektir. lltiriciye L

1
1'1dli Dulllor Aras ıııümesslll ve ocak başkanlannın dl 

)'ıt~mW'lar ııelicesln<.1\' bl\yük wrnrlııra etmeğe ihtl~ yoktur. f'akat kışın Bir hayvancılık mcrkt~ı.ı olan Ağrıda· leri ayrı ayrı dinlenerek llyı>nk 
uğrayan Oltu, Tortum, lspir ve Mt•rkez ı şiddetli zamanlarında 0 mıntakalar- ki hııy\'an ciııslerininıslalıı i~·in bir uy· başkanlığına taktim edilmek üzere 
krıyleriııe yardım edilebıııııt-~"i i~·ırı bir da aç amıan birçok vahşı hayvanıara ğır ııeı.ıosu tesısı de kararıa~tırılmış ve .NI uhaeirl ere toprak zıya alındı. 
liste hAzırlanmı.; vr bn liste vllit\'f'l('e 1 sık sık tesadüf etmek mümkündür. bu tuaksutla lılHçeyc 8 hin lirıı tııhsisat vel'iliyor Yedi saat kadar suren bu 
tasdik e<tllert>k • zirııat' bankasına tevdi Bunlara karşı amelelere bir müdafaa koınuştur. imkanı bahşetmek lazımdır. Geçen- ------·-- i iııııs kôylc•rino isk!ln ctllluıiş ohm görüşmeler milletin ihtiyaçlar• • 
edilmiştir. Banka derlrnl fırnllyeto J,?eçe- ı· ük lt k eler )erde kendisile konuştuğumuz bir Si· Erzi 11 cıııı sefeı·t)eı·Iı' k ımıhacirlerc toprak tevzi edilmiştir. Şim· l y se me gay 
l'f•k köylülere yıudırıılıtrını yapmağa ğlnak ~vuşu bir gece önüne iki defa '- · dlıe kııdar bunlardan 140 tlanesinin ta- neticelerı.dirlldi .. V_!:;, .. 
fJ!l-=ıu\·acnktır. ıııenıtıı·luf'<rtı i 'i.'.-· -ı: .ı kurd çıktığını ve bu hayvanları ellıı- 5 pu nıtıaınelkleri de ikıııııl edilıniştir. tarafındtın b r ."\ 

--- ---+----· deki elektrik fenerinin ı~ıtıle kaçır- Hasanknlonln Aras nahiyesi mlhlü- -----------------------.a..~ 
Tercan da linyit ınaden leri dığını söylemiştir. .rtı Nazif :lO lira mııaşla Erzincan &efr1r· 

1'ercıımn \' ortlk. Zatıl\"Orlik koyleri Birçok hayatların kurtulması o berlik memurluğuna tayin ellllınişttr. 
hu.dıu.hı dahilinde bulunan linyit ırutfle· sığınaklardaki fedakar memleket ço- 1 -

' -""' • i b l "il Polis \'ak'alnıT. 11ini:n Neşet Çauııuşırrı. i\uretthı 1\.acır CiLAiarının sar ve em n u unma., e 

o~lu ve Adil ŞUkrü oğluna ihale.si ıııı.:· ka.bil olacaktır. Bu bakımdan sığmak- 1 Bo"yle evlendı'rmek te hı'ç go""u"lmemı·ş 

1 

larda amelelerin silahla teçhiz edil- /\ 
anı~leıtine lıttşlunmıştır. mesini temenni etmekte haklı detil Yemen 'in on dört yaşlarındnkl kızı 

Tortunıa doktor g·eldi mh·iı:? Sallhtıyı Fatiıne adında bir kadın kan· 

Y
"'d' A 

1 
.... he · ı "kl) 

1 
ı 1 • dırarak keııdl evine gptümıl\stnr. 1-'ııti · 

,., ı ... .,nf'( f:n rı c t• · t ru .ıu uıınu:- -- . · · . 
~·ııu ·ronum kaıa ına t;.yln cıtilen llol- t•o~ta günlerinde d~o·işiklik lsmenflıdı ',~ıaıks11dıı Sadhllıhııkyı .erk~ksk~rdeşı 

All ~ . u ~I ı d ır 
1 

• n eye ı ııı e e en rıne ·ınış... .ılılı.ıyıı 
!or • • s.ı ·, nttrı ~ an .,.e or~k ~··.ı ı l ı Pustu gliıılerirıde ıışağı<laki şeklide bir tN'.a\'Üz vaki olınrıJı~ı ırnlaşılmış ve 
ışlıı.e ba~lıuııuk Uzrc forlmmı gıtrııı~tır. değtşikliklcr ııl.ınuştıır: FatiıııP- l'Vrttkile Adliyeye tosllııı t•clll 

Okuınavan vazına yan .\nt..:un. lstanhııl. Tı·nt>7ol\ mlşllr. 
" ' ,. • l'o~lnltu•ı E .. -.rnrlı ndauı 

Glt>lŞ :\llhli ofmıdi ınahııllesincle oturan kaln1ayacuk GEı.IS 
Enurum viU\yeti dnlıillncleki okur C'unıa 5, 45 Cumartesi 20 Sııııdık~~ı .Mustat'anrn halinden şüphelenen 

)'azar adetlerinin ~lyad le;:-nıo~i için vi· , Pwzartcsl 1, 45 
Hl)'~l'e kap eden tedbirler ıılmuaktttdır. ı J>N~erııhe 1, .ıs 
hu nıeyuMa kazn merkezleri le taııı de\'· : .\fi ra, l~:ı ı·s. 
t·t"Li kOy okullarında halk dershttneleri 1 Cumartesi 1:\, U 
l\ÇıİmMı ye geceleri ol.uma ve yazma Pazartesi 131 W 
hilmeyee vAtundnşlara d~rs verilmesine Çarşamhıı 13, rn 
kıuıtr \'erilml~tir. Bu kararın tatbik edil· Otlu, Tortum 
UıPsl ve alınacak neticelerin vllılyete Pazar 18 
lıtldJrllmesl kaz_alera yazılmıştır. Çarşamha ı, 

Pazartesi 20 Emniyet mt:ımırları iizerini arndıkl ırı 
Çıırşaınha 20 

1 
zmn~n l)ir ıııiktttr esrar tıulmuşlur ve 

\·:ın Postalurı kendisini ovraklle beraber :\ll1dllei 
Cumartesi 13, 17 ~ ıımuıntli~e tevdi . eltni~lcrdir. 
Pazartesi 13, li lül\ un 
Per~eınbe ta, 17 Şehzal Jle Zeki adında iki kişi bir'· 

t·lh<'ll Postnlnrı lılrlerile dij~ü~e tııtuşmuşlartlır ve her 
Cumartesi i I ikisi de yııkulanarıtk A':lliye teslim 
Salı '7 cdllmi~lerdir . 

r -=--~ .. -=:-==::.==.:===:.:.::--- -- - -~ - .--..:;;.:=======-=:'."===-::..=..:;;:...;.:_ ---==-~--=====:.:..:=:= 
Edebi Tefrika: No. 21 
Böylece rr. ...... ~auı teklifini kahııl l'ltirıni~ oldu. ltacel'la lhııı· 

hJıu Lntn teşekkUr ettiler, menınuııi~f'tle gelt.•<·cklertııl ~öyle
dUer, Akif Cemal b1r mfüldPt daha oturdu vo glt!i, ~lderk(~n 
dikkat eltim, yOıU gUlUyordıı. Her j .. tediğlni y11pmak!a mu· 
Yaffak olan bu adama şimdi daha çok kıııyorıım. 

O Rltıtkten onra halanı arkaı:.ından bir çok medetli. Dik
kat etUm, lbrahinı LOtrı ile Hacerc1ı· c kisi gibi soğuk hir 
t;:ekllde ondt\n bahsetnrndllcr. Akif Cemal güıel konuşma ı, 
na:zlkı lne'e hareketleri ile onları da tt>~irl altına nlmıştı. Jlntta 
tJir uralık llJrohinı t.Utfi : 

..... ilk tamşmad·a davetini kabul etmemiz blrnı gtırlp oldıı, 
fU..'ln diyecek oldu, Halam : ' 

- A, rie kadar nazik ıulam, nasıl rrclderıllnlz? Ht m hcniın 
onmı merhum Hnne"i ile çok E'ski hukukum vardır. Biz gö
rt;.şllrken uu dtthn u kndnr çocrtktu. diye onun itirazını kttr· 
"-'l.adJ. Har..tr: 
· - D<>ğrusu l'edıletnıek te kııbıt t.iı· lıııreket c1lurdu, Hen~ 
Ferdanın bocaı:ıı sayılır, .. imdi beraher çtth':'ıyol'lar, rliye mı· 
n:dundı. tbrahiın LOtfi de su. nuık nıt>cburlyetlnde kaldı. 

Bense gittlkce fazlalaşan hir hiddet dıı~·mııktayım. Şu adu· 
ınıu her dediğini yapması, nihayet (•vlme kurlar gelerek beni 
babaneJeıle reddetmek jstedij'.tlm bir ıhn•ct~ gitmek mecburiye· 
tinc.U btrakuıası hem hayretimi, hcın de hır~ıını kanı~·ılıyor. 
ı-·akal artık geri oönmlye de irnkt\ıı yok ! ~lechuren 1kf gan 
ı-onra Akif ~male gideceğiz. 

• olondan içeri girdl~im zumıuı Hacer ~llerini çırparak : 
- VaUıihl bu gee<• çok şahaııeşln Ferda! Diye hağırdı: 
- Yıı siz kOçOk hanım? Dedtııı, Bu açık eflatun ellJi~enln 

lçtnd• ne kııdıır gUzel olduğunuzu biliyor musunuz? 
TelAşlı bir hareketle saatine bakını lbrahtm Lütfi : 
- liırakın timdi btrblrinlJl me<t!J etme)'l eanım, dedi, iyi· 

ce geç kıtldık, yemeğe oturduklarını . anıyorum. Gayboldu, 
llıılaın : 

- Zaten onları beklersen j!lcllnceye kndttr salıııh olur di
ye, söze karı~tı. 

Otomobilde Hacer : 
- Acaha öbtlr davetliler kim? Pek de y<ıbaııcı kalaca~ı7. 

ı.:-aliha ! Diyordu. 
Gtllerek: 
- Aldırmıı, dedim, pek sıkılırsak bir yolunu bulur kuça· 

rıı. Ve içimde :larlp lıir ı;ıkıntı ohluğunu ornda beni bekli
yeıı fena bir şey varmış gibi zanıAn zaman ebehsiz bir en
dişe ile Urperdiğlml söylemedim. 

Otomobil bizi ressamın evinin onnııde bıraktı. iki katlı, 
gurUnllşllnden rahat olduğu belli beyaz boyalı bir ev ! Cad
deye tıakı111 pek geniş pençelerinden sokağa ışıklar dökUIO
yordu. 

Karıı~·ı genç lıir uşak açtı ve biz muntolarımızı çıkanrkcıı , 

koridora ac.;ıları kttpılardan lıirlmie Kerim Na.mık göründll. 
Çıktı~1 kupı<laıı ince kııdın kahkahaları, gl\ll\şıııeler geliyor· 
du. Siınokini içinde di111dik durun nk saçlı. temiz yüzlU ho· 
mum gör.nnce gelirken otomobilde duyduğum sıkıntı biraz 
halit'ledi. Sevindim. Hocam hemen yammıza geldi. Hacer 
ve lbrahlm LIHfi ile onu tanıştırdım. Onlar konuşurken anılık 
kapıdan dışarı ba~ka bir gölğe sUzOldU, bu Akif Cemaldi .. 
Hemeı~ ko.,arak rammıztt. geldi. Hepimizin elini horareUe sık
tı : • Oelmiyeceksiniz dlye ıtdeta korktum. • Diyordu İbrahim 

Erıumnı r/e lııı yıl pareke döşenen ilk f caddelerden 
llı1ktimef konai]ı rnddrsi 

-==========::::::==::::::::===========~ 
Lütfi geç kaldığımız için itizar etli, Hacer Kerim Namıkl& 
salona doğnı lierlemi,U, Akit Cenıalln gözlerini bir an için 
l\zerlınclc buldum. OOIUııısiyordu, koyu mavi gözlerinde v<>i' 
uıemnun hlr mana \'ardı. Ürperdim ve onun bakışlanndarı 
kurtulmak fstlyerek hemen öne geçtim. Kerim Namıkla Hace• 
rin peşinden yörtıdtım. lbrahirıı LUtfi ile ressam arkamdad 
geldiler .. 

Salon pek knlabalıklı. Akif Cemal hepsini ayrı ayrı bize 
lıınıttı. içlerinde karıları ile gelmiş bir kuç tanınmış şaltı 
ressam, mutrnn·ir lle vurdı. Ben hiç birini tanımıyordum. Yal ... 
nız bir knclııı vnrdı ki ressamla beraber bir gOn Akademid' 
görıntıştüm. Yusufun ressamın metresi olduğunu söylediği Nuri 
Yük elin knrı ı Handan .. Kocası ile beraber davetlilerin ara· 
!'imla bıılunııyorctu. 

Elini sıkarken beni uzun uzun süzdü. Siyah ipek bir tuva· 
!et geyinmlşll, sırtı beline kadnr çıplaktı. Sarı saçlarını her 
zamankinden itinalı yaptırdığı belli idi, yeşll rimeli gı>zlerirıl 
sOzerek elbiseme kusur arar gibi bakti. Beyaz tatta elbise.ııı!J' 
gllzel bir model olması beni hu bttkışların altında sıkılma"· 
tan kurtardı ve o bana bakarken ben de kocasına dikkat et· 
tim. Bu ufak tefek tepesi çıplak soluk ela gözln orta yub 
hir adamdı ve her halinden karının tahakkümü altında oldd
ğu belli idi. 

Oeldlğiıniztlen on beş dakika sonra yemek salonuna geç· 
tik. Akif Cemal cidden muhteşem ve pek zevkle tertip edil· 
ıııl!;i bir sofra hazırlatmıştı. Örtünün üstü baştan başa peınb' 
karanfillerle sUslenınfşti, Ara~ında kristal içki kadehleri pırıl 
pırıl göz alıyordu. 

Sofrada Ilacerle lbrahi{Il L11tfi den ayn düttüm. 

~ Arkaıı oar -
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28 Birinci Kanun t93'i - . . 

1 .AS i K i Y · • - - --- Turlhi 

1 iil•mwUAl,,...U ~·::~ 
Kanlı bir muharebe Osmanh ordusuçokfaik 

Jar}on imparatoru ıHankeu civarında Nankin' _kuvvetl~re dayanamadi 
· · k • b • d . Omer Paşa: 11 Asker vazlfesınl yaptı. Beyhude yere yatan evlatlarını kırdı~ıyal.ım. 

büyük bir nutu gı ı SOn erece kanlı hır Birkaç bin kişiyi kurtrarak dewlete, millete çiftçi kazandıralım" d~ordıi ·-
·söylüyecek h b b ki 

Tokyodan bU41rildliln< cOre. mu are e e eniyor 
Ja.pocı lmpartoru Hlro Hlto, Diyet 1 
DMCK9inln 15 inci yddöniimünll bil - Japonlar gittikçe yaklaşmakta ve şehrı• 
ytlk merasimle açack ve bu mlinase-

be~ büyük bir nutuk söyllyeeektlr. her taraftan ihata etmektedı· rler l 
Uu.k Şarktaki hidlseledn bu-

stbıkil nazik vaziyetinde Japon lmpa- Vaşlnghton 25 [ A. A. )- Hariciye hanki manatkaları üç Japon kolu tarafın· 
ratonınun söyllyecei'J -~utka dünya- lbakanlı~ı Pan11y hadisesi dol~yısile bek· dan işgal edilmiştir. 
nan her tarafında bllruk bir ebem - , lenen Japon cevabını bugun almıştır 

1 nılnt evrllmektecllr. Mezkür cevapta Japonlar bu hadisenin ÇIN MOSKOVADAKI SEFI RINI L-..:..------------- , bir yanlışlık neticesi olarak vuku buldu. ÇAGlRDl . 1 
- ğunu kaydetmişlerse de Amerikalılar va- Hankeu 26 { A. A. ] - Domey aıa~s~ \ 

ı 1 
purlarında böyle bir yanlışlığa meydan bi~iyorbil.: Çinin Mosk~va büyük elçısı :s 1 y A S A \'Crilmemesi için harici iıaretlerin bulun· Hukılmeti tarafından gen çatrılmııt.ır. '(e· I 

_ _ duğunu söylemekte, tekerrür ctmemesa rine kirnlngideceği henüı belli değılgdır. 

k 
için esaslı teminat istemektedirler. BiR TARAFTAN DA ÇETE 1 uzak Şar ta MUHAREBELERi 1 

1 k 
HANKEU HAVADAN BOMBARDIMAN Şangbay 26 (A. A· ] _ Hopey ve Şa. 

ng.ı· ite" re ve Ameri a EDiLDi nkon eyaleti milli çeteleri Yangçeyi geri 1 
Hankeu 25 [A. A.]- (Çin tebliai )Yang- 1 · ı· d k' ç· almışlardır. 

lngillı ve A~ıerlkan efkl\rı umumi· çe şıma an e ı m hattı yeniden takviye PRENS KANOYE HASTALANDI 
-ı r... .. ı · · de tutan Panausi edilmiş Japonların Hankeuyu :zapletmek ye"' ·~ a heyecan ıçın .ı. Tokyo 26 [ A. A. J - Prens Kanoye 

hadisesi üıerlne. Amel'ika olsun, lngıl· için yaptıkları şiddetli bir taarruz Çinlile· s~ok aldı""ından hastalanmıştır. Hararet Çıır orrlmm kumnmi:wlurı t'll:iurti bir kerrr dnlı.1 fınule11 aerir<lilı•r 
tere olsun,· , Üıa. k Şarktaki fıl~lannı kuv- rin mukabil taarruılarile durdurul· "a 5 nd 1 b t h t 

f l t .. 10 Jk kA ·ı 'nd J fazladır. 72 yaşı a 0 an u. za 1.n as 
8
• • ı Ern1cnllcr ise Erme· nı vetlendirmetl dDşünüyorlar. okat )una muş ur. &. ı anun tarı u e a- k d 1 . patrikhanesi- Türkler, burada da har!kultidc birse-

da henUz kıst'l karar vermiş defrillerdir. ponların 12 bombardıman tayyaresi ve htı memlekett~ büyü en ışe erı mucJp ı1e müracaat ediyorlar: o vasıta ile hl\- bat ve metanet göstermişlerdi O.kin, her. 
Japonlar uzak Şark ularında lnglliz 3 avçı tayyaresinin himayesinde şehri bo· olmuştur kC\mctı mfitemadlve11 tazvlk eyliyorlardı . taraftan saldıran bu faik kuvvetler kar-
ve Amerikan harp gemilerine vukulıulan mbardıman etmiş ve muharebelerde iki HANKEU TEHUKEDE ı Hükümet: en. bunaldığı bir zamanda şısndn, dahn fazla mukavemet gösterile _ 
taarrll2.lar Ciıer1ne J.ondradan ve Vnşing · Japon tayyeresi düşürülmüştür. Şan2hay 26 ~ Jı:'· A. l - Çin nH.n~a,la- 1 bu gaUeyl çıkaran şekavet unsurlarını ta- mezdl. . 

. elen. şiddetli prolestohıra cevap JAPONLAR YENi ŞEHlRLER ALDILAR rındatı ö~enildıiıne göre, Japon ku\ \ ~l· ı mamllc imhaya karar vermişti Fakat. el. Muhtar Paşa , öğle vaktine doğru, 
-te 

1 
, k t b t.ıı leri ileri hareketlerine dev~m .elme~ted.ır- 1 deki k.uvvetıerle . bunu yapmak mUmkUn topların geri çekilmesini emretmişti ae·-

kl lunU)Of ar. ~n a u ceva 
1 

n Tokyo 25 [ A. A. ]- (Tebliğ) Yanğçe ler. Çinliler şehir yolları uzerındekı köp· değildı. Onun ıçın bu karar harbin sonu- 1 ıa•ral Rop, bunu görUr gönnez; 
ler lç yatışttrrııuğa kafi gelmod ğt nehrinin ~ol cenahında muharebeleı bil· rüleri yıkma2a başlamışlardır. , na taUk edllnılş şlmd ıLk bir ta'l)ur askr:·· İşte. Umumi hücum zan)nı geldi. 

. Ju· tün şiddetile devam etmektedir. Na.nkln \ le dört bôlUk sUvariden mürekkep bir tc Demişti Ve derhal hUcum kıt'aları-
~berlere n11zaı an, . civarında bulunan Şonkon, Nikov, Yu· _ ô!p kuvctı gönderilmişti. na emir de vermişti. · · 

'ana) topçekc:rtru ialıllııdE~ilt: ırmamışlar, mtl • , . , . Hl\kumetln makSndı. Siirt clrnrmd:ı. Türkler, bu vaziyette bı le, di\şman h.ü-

~~~PIAaaerlllJ-ll~k•~~· proteslosuıın 1 22 Arap !gdır ( Uu. usi l _ ııe\edlyecc ı'"ıı· ı r:k eden Mu .. ~ Hakttrldeki bazı k ı ınıc.ı.• \ lnmıştı. . · 

ceyap o~ '*9. uıdec::e bava kuvvet- öld Orüldü tınlmakta olan fonnt meı.bah:m in in· rı d" orn.ı 'Jnn ıt :; ldırma.ktı. Tn11.rruz kuvvetlerini. fena halde surs-*°' tuımanduıanı geri aktılar ve Panay ·· ı 1 şası bltmlş olduğundan pek ynkm ı.A- ' Fakat şakiler, bu te-dip kuvvetinin mışlardı. 
flbl yeni bit topçekerl yaptırmak için ~udüs 25 {A. A.] - Muntazam kıta· manda işletmeye açılacaktır. Parkın et· yola çıktığını haber alır almaz~ h~r tartı Düşman kumandanı; cebrt hareket?-
Japonyada iane 8\}8blleceklerlnl de bil· lar ıle Asiler arasında yapılan çarptfma· rafına çevrilmekte olan duvarın da in· kan ve ateşe garkederek son şennatıerlnt Jcrle, TUrkler!n 'bu ateş kasırgas n 1 -
dlrdUer. lar hakiki bir harp halini almııhr. Cer· şası bitmiş ve park çok gQzel bir man- yapmı$1ar. Ondan sonra da~ılmışlardı nılşt! . Ve sonra .tanı 28 kıt'a top ~ı; ~~ 

AıMrUta cumhur Rei.ı;l Ruıvelt yan eden çarpıfmalarda 22 asinin öld&· ıara almıştır. Kara gün lcr... Kafkas) ve (Eekatrlnosıav) alayıann 
4o1rüdan dol oya Japon lmparatonına rilldüiü blldirllmektedir. Sel&biyetli me- lldlr•I kDJ maktepl&rl Muhtar Paşa, bu çetin şerait altında; biltUn piyade ateelerını Türk .siperlen ~ 
b 

... _ ... , __ L-Lkanda ronden1iQ'İ tu.berle murlar Suriye ile Filistin irtibatımn kesil· l .. •. ulcer, erzak, cephane bekleyip dururken zenne U!memrküz ettlnnlştı. Bu kahir ve 
.a ........ ....,. dl · · b' ldi 1 .. ı dl ltdır ) Husust ] - Df&S&nll ıki se· kesit te · aı "" bi ıcnl.ıte bulundu Fakal lmpa· frını ı rm .,.er r. Çar ordu.su baş kumandanı Grandük Ml- a ~ tında. da. OSmanıl müdl.taa 

a.,.a ~ sp ., • , .. 1 ne evvel başlanılmış olan Kazuncı, Ka- şeı bü u kuvveuertnı tamamile ihat 

-----------------------------~-------------------------------------

EN SON HABE RLER.9 

.rator ' Cuıl}hur Rel~i Hu1.\eh e. heııuı C~· Sahı'l sul rı car Dotan şalı, Dize ve KüllQk köyle· t n noksanlarını ikmal etmlşt.1. Ve Oısmanlı plyadeletinlnab~~nuştl 
vap verm(j değlldır. l\Vrupa '~ Anıerı· a rlndekl Mektep binaları, ilçebay Ihsan derhal taarruz hazırlıklanna gtrlşmlştı. dukları yerde kahnışlard.ı ;/':ol- ~ 
kahlaruı sader.e " Mlktıdo • deyip geç- ı Ara sıra gazetelerde reçen " Sahil Olaun'un himmeti He kabili lsttrad.- bir Muhtar Pa.şa bunu hisseder etmez; düşmanın abluka lıatt nı . da 

} 
h' J 

1 
• ? ,., . . bUyUk .-Ye kUçUk yanı müstahkem tepele- ı Yanı> çıkmaya 

Ulllerl · lpıpl\rıı\or ilro ıto apon arın sularımız " tabırlnden ne anlarız Bey- hale getinlmaşlerdlr. rlnf' çekllmıŞ; ve yerleşmişti. muvaffak olmuşlardı. .-
n.aıarında yan Allah Klbidir. Onu güneş nelmilel hukukta uıun zamanlardanberi Tehlike g1St8f8R bir kayalık latımla ornndUk Mişel, llk hamlede bu tepe- Osmanlı ordusu baş kumandanı teş~ 
llibeslnln sQlnlesindelı addederler. 'kabul ooilmiş bir kaide \'ardırki, bir me· I k leri almıştı . Fakat; t-eşrln1evelln 4 uncu rlnieveıın l5 inci günü ak.şamı, (Kars) a 

lmparator Hirohito tahsilinin bir ınlckttin sahil hududunu şu suretle tesbit atı aca e,nnu yaptığı çok kU\'Yetll bir taaruzla. CC'k!l.mtştL . .. .......... 
kulllİu Jnrlltt:rede yilpoıış bir hOkOm· etmekt~dir : Suların Cez~r zamanı itibar 1'orula tabi Harşit • KUrtnn ııahtye- Muhtar Pa.şa tepeleri ele geçlrml.ş; ve . DU~man: ferik Omer, Hacı Raş1t, ve 
dıtrdır. »elki kendisine kalsa Amerlku edilmek üzere tam toprakla suyun birleş. leri yolu üıerlndekl tehlike gö tereıı Çar ordu.sunu geri atmıştı . Ancak şu var lıva Hasan KAzım Paşaları kuvvetlerini 
C\UDbur Reisine 4.leVıtp verebilir. ~'akat diği yerden hesap edilerek üç mil açıta blr kayalığın lağımla atılma uııı ve Kar· ki: kendisne kat kat faik oınn dUşmnn her tarartan çenber içine alarak, Muha.: 
bir " Yan Allnh nl bir fani)'e tenezzül kadar sahile müvaz.i olarak giden muha- şlt yolundaki Lağımcı otlu köprüı;Unün. -ordusunun karşısında. uzun mUddet tı.ıtu- nra hattını şiddetle tazyike glr1şmlşt1. 
edip cevap ve;mesine ~arşı tetJOası yyel hudut dahilinde kalan deniz parçası tauilrlne karar verilmiştir. namıyacağını anlamıştı. Fazla telefat \'er- ne ::tık 0 

saha dahlll~de. asker btrblli - · 

e d 
? Sahil suları "dır. ı memek 1çin, (Kars kalesinin otuz kilo· k ışmıştı Ta!)l1dlr kı raptu zapta im-

li er · Q ~ 1 k. n kalmnmışt.ı 
l>iaer larufton uzak Şmk sulanndıı Liman ve körfez gibi sahile sokul· K D Haberleri metre cenubu şarklsnde bulunan (Alaca) Ömer P .' bü ük . 

son iamanlarda bu ne\'iden \'Ukua gelen muş yerlerde en ileride bulunan toprak \ ısa · lŞ mevkllnc çek1lmeye m~bur kalmıştı . bi ,1 kaşa Y kuınandnnlaıı se-• • ' 1 ç d "" k d r, r ml za ercye davet etmt~tı A•""k '1 
hadiseler üzeı lJ e lnglltenin gönderdıtı rıhtım ve saire nazarı it ibare alınır Ba k T Be l . t 

1 

ar or usu vaş uman anı, Muhtar t u d " · a~ °' ' -
. d 

8 
, . . . · * Çekoslovakya şve 1 1 ııes ... oı ( Paşanıh vaziyetini lft.yıktıe keşfetmişti o- 11 c yapılan bu narp meclisinde, artık 

en SQ~ ~ot"sto. on l\~uncns_o Or · unu 1 B.u 3ahi~ su!a~ı ıç~nde alakadar Oe\'lct hnltfaksln ve Fransız Hariciye Nazırı na, 41 tabur piyade, 43 bölük sl\vart ve. 176 her t.UrlU mukavemetin 1mkı\n haricinde 
Jlterlerının takıp rtınıyeceA-ı de malum ecnebı ııemılerı uzennde kontrol ve 2a. I>elbos 0 se\''-'ahatlerinden sonra harp t 11 t •· - olduğuna hükmedilmişti ·· . h 

11 
• • • u . .ı op e nar~uza ıu.rar vermişti . Halbuk1 . 

etil.du·. . . . . bıta akkı~ ku anabıl.ır. Sahıl sularının ihtimalinin daha ziyade aıaldığını söy· artık tylden iylye zayıflamış olan Osmanlt Omer P3şa : • 
Toky~ bllkOme~.• lngılız. notasına l dışı temamıle s;rbestdır. _Buralard~ bal!~ j lemiştir. . ordusu: tızerine yUklene~k olan bu bü _ - Askerimiz, vazl~sln1 yaptı . Artık 

~erdili cevapla da Çın su.ı~nnda ~ıwıa.n avına \'e seyrusefere kırnse mudahcle * Hasta bulunan Mısır Başvekllı yük kuvvetle çarpışacak vaziyette d ~lldl }' npıla~k hlçbir şey kalmadı . Beyh\ıdt' 
lnaWı harp geuıilerlne llışımlewesı hak· edem~ı... . Nahas Paşa i~·ile.şmlştir. Kabinenin vaıt· l Grnndl\k Mişel pl~nını bl\yUk ~uv _ bir mukavemetle, barı şu vatan evU\tları-

'• 

~uıda tedbirler alındığın~ ve bu httdl.s~· Eskıler, bukad~rcık mesafrun 'açık yeti yakında anlatılacaktır. . \·etıere istinat edeck bir m~htyette tertip nı dl\şmana kırdırnuyahm. Bl!'kaç bin 
lerin bir daha tekerrur etmlyecetını, denizden gelecek duşman taaruz.unu te- • Surlyeye dönmekte olan Başvckıl etmişti. kışının hayatını kurtararak aevlete n\11-' • 

eter ıcabeder'se husule gelen zararları sirsiz bırakmata kafi rörüy9rlardı. Hal· Cemil Merdam Halepten geçmlştir. O.mrnnlı kumandanını ilk hnmledr lctc çift.el kazandıralım 
taımln edeee~lni bildirmekle iktifa et· ~u~i fimc!i~i _ mod~m ha.rp gemilerinin • Bitler Berllnde Noel yortuları ınü· bunaltmak, ve kısa bir zamanda kat'ı bir Demişti. 
ıuetaedir. Hu '«\'Bpta lnı11iı ticaret sahhl;rı ~~n ?u~ mı)I, rnı S5:: metre nasebetlle bir nutuk söyleyerek, Alman· galebe çalmak için ceneral lazarof ku . Orada bulıman kumandanlar, bu fik· ' 
j'eaıileaw dokunlmRylcattına dolr bir meaa e ne ır _öy e o du~u ~ de. sah!l yanın kısa t>tr ıamanda &ld6 elliği mandasında, 23 tabur piyade. 28 bölük rı kabul etıntşlerdi. T~sllm feraitını ka- . 
kryat'}'Ok'.tur. • . . 1 :~~rı;ö'!.ü1!~~i:tl:de ıenıfletılmesıne lu- muvaffakıy~tlerden ve lstlkbalinnden suvar! ve 78 kıt'a toptan mUrekkcp bir rnrlaşı :ı-nıak için,· binbaşı Rıfat Beyi be-· . 

Uponların Naıık1ne rırdlklerı zaman bahııetmtıtır . 

1 
kuvvet!, Muhtar P~a ordusunun gertsııu• ya: bir bayra~la dUşman kumandanına 

Amerikan 8efıtrethtmesini de i!gııl ede· 1 lidrrda bir tıhsiltt rekoru Mıs1r1la kabina yaziyati sarkıtarak Osmanlı kıt'alrını bu 1kinr.I {On~:~~~l~~:lı~rı 
rek, hattl burada suçlu rörduklerl bazı Iğdır ( Hususi ] - Husost mutıase· . . S i ı kol ile ihata ettirmişti . Y.alnız bu kuvvetin nrnvnftaklyetten mağ-. · 
Jtıponları idam ettikleri de huber veril· benin ikinci Teşrin ayı ıarfındakl vergi Kahıre. 2E> ( A.A. ) - lyasf "a; · mecmuu 50 bin kl.şden mUrekkl"})ti . Mııh- nır olan ;Rus kumandanları, binbaşı Rlfnt. 
ıııektedlr. İste bir prutesto mevzuu daha! tahsilatı onbln lirayı bulmuştur. Bu y.e· yette biç bir deAişlkllk olmamı'.tır M :· tar Paşa ordusunun bUtUn muharipler ' Beyle müzakereye glrşmek ıstemiyerek : . 
Panay hadi-esi hakkında yapılmakta lCOn tllmlze merbut kaıslar için de btr ray asrarıııda devam etmektedır. al ır ise, ancak 30 bin radd~slnde 1d1. - - Siz, gidiniz. En bUyUk rUtbell ltu-· .. 

' " tahkikatın da ınümkOn oldu&u ka· k 
1 

bil" Pqa ile Nııbas Paşa araıındıı · yapı an (General Hayman). _ Osmanlı mev- mandanlannızı gönderiniz. 
oaan ı;r. re or sayı a ır. k 1 b' b' ti • Deml '""rd1 • ' ' ıl .,. ln11ılıyor mnıa ere er ıç ır ne ceye ~ armamış zllerlntn merkezlerini teşkil eden - (Ev- Şn::- • 
dar · uıat dCllıı;• an ., · z1 t k .. b l wukabıl ı.ondra ve gerek ÇlnUler, gerek Jap.>nlar 1 tır. Nahas Paşa tetkiklerin~ devam llyar dağı) nı zapta memur olmuştu . (Oe- Rlfat Bey geri dönerek va ye 1 u - • 

BulUn un ara 0 sun, etmektedir neral Rop) ise. (Alaca) yı heder lttıhaz. ınaııdanlara blldinniştl . Artık mukadde-
Vatlngtoıı lıOkllmetlerl aralannda sıkı sarı ırka mensup lkl millet uzak Şarkta & 0· lıı •·ıı dil k rata karşı boyun eğmekten b~ka çıırelen 
blr .temas mu ~faza etmekle beralJer, artık bayaı ırka yer olmadıtmı prensip l IJfil ılı~ ar IDllAIUD 8 eC8 <'dlyord~rp, teşrinievvelln lS inci günü !:almayarak Oıner Paşa ile Hüseyin Ka. .. 
uıa" Şarkta . mUşterek bir politika yn· olarak kabul elmiş1erdir. Fakat fİmdl lstanbul, 27 [Hususi J - Gayri mU· bUtiln ş!ddetile başlamıştı Şafakla bern- ·rn1 Pn.şa; yanlarına 'blr:knÇ' "Za.b\t 'V<' ter-
rUtmekten ç.cklnıyorlur. 1ııgllterenin Ame· bu iki mlllet ~ğaı boğaza çarpışıyor. badlllerin devamlı teşebbüsleri üzerine her, muhtelif kademeli S.'\.flarla Osmanlı c liman alarak dUşman knra.8flhına· gtt- -
likayı müdaheleye sevketmek için te· Son derece kanlı ve çelin bir hayat Maliye Veklletl esaslı tetkiklerde bulu~· mevzller1ne hl\cum eden Rusla'T', mUda _ ııılşler; teslim şeraitinin mllzakerestuıe 
lebbösleni bul d ~u ~·a'kat Amerika· memat kavgasında da Avrupalıların ve muf(ur. Vekalet yakında. tetkllderi neti· !aa mevzllerını tam merkezden y&ı:mış - ·· 1rişmişlerdl. 
l\lQ bu t e b-~ ~n u ' r cevap verdi- Amerikalıların uzak Şarktaki menfaatle· ceıinl Vekiller Heyetine bildirecokllr. ıardı . TUı·klerln , mağh1p · bir vaziyettıe J:>ll~ 
.. de bll:f' 

1 
u: ere. men 1 rlnl dOşünmeğe vakıt ve imkln bulabil· RQkQmet ıayrl mübadlllorl memnun : General ıazaror. böylece merkeze hU- tmzalndıklıırı şartname, yine oer~tıt ldiı • 

Hlknt~ ıo tedırİ . _ •e Aaıe· mek hayU mnıkil bir ittir. · edecak bir bal çaresi bwunacatını ılll· cum ederken General !top ta Alaca üze- ÇUnk'l.i bu mukavelename: töYlece ~ıi · 
M.--. ıudur; ogııtebore ~--' k DllLOJIA.1' kıui•rlllı W.ld.ltalttir.. rill• flddetU btr ıuıruı nPft\1'\ı. ~tfi: (~ ..,.f., -. 
'-vıııllk tçtnde cı~&r en, . . . .. 
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SÖNEN OCAK 
Yazan: T. U. 

Asırlık aile ocağına 
incir diken kadın 

Rumeli BeyltırlH yi Mahm1.>t Pa-:a· ' erıiştclnrini taklitten gf'ri durmuyorlardı. 
nuı ton .. nu Rnif H<>y, ıtede ·inin,, Nıırııaz, i~ret , sofuluk ve seflhllk 

6 .. 
1 

9 

EGLENCE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

h.-ıt.n:'ın.ın o bOyUk servetini kvaru-. ı•t· l bu k~lıak için yt-kdiğerlnden ayrılmaz 10 ;;......_ _ _..~...--,;,_ __ 
ıııiş Dr:ımada ).!erek :lPn~iıı:iıtt '~ R"Crc:k kt!ndırıe mahsus bir hengfime idi. Hocn· I 
u.~ti itihurile yıllarcll \'Ok nıürııtuı ı,il' hır softttlıtr, ı\yetlerden, hadislerden u· ı tiELbU: O\TXU 
uıf'vkl tutmıı!;-hı. Çok cömert ve lınyır z~n nın.nakaşalurla Httif Beyin diyanet Soltltın .ıuığıı: 
ı-e\'er Raif hayatının s<ın f!Orılerlni :rn- hısh·ı·Jm kaha:tır ve o nishetle sadaka· 'ı 1 _ Büyüklnk \'Ücudun suvu, 2 . 
r lfflt Vf' lztirnp içinde geçirdi \'e öldU. 1 lur, !'<tr~lıır nlırken beri lorana udi Ah- Kışın giyilir, o)·un, ~ • Gaye,. ıamt.ıa 
lfllıııl Paşa, Fani adlanndn iki çoruğu, 1 me.<lı~ hır taksimi, Hafız Arifin bir ga- levazımından, 4- - Sulu yer, 5 · Fitili in· 
hlr de kızı v.ınb ıelı ışldlllrdf. dl ·1 . ,. ç k 1 . .d 7 s ul"n · . . n mış, o - O yı, nı a, · Uu ı 

Bu yaıılar ı_.te o kızın hnyahnı vP GOndelık ma rnt pnslulnrı Raif, Rı· ter ·i gece kuşu 8 . Deniz kenarında 
hu büyı'lk aile); ııastl re M yolcta sun· za Bt>ylcre a~t- olrnnk . üzer~ ı.kiye ayrılır, kö~k, yavaş değiİ, 9 • Bizi doğuran, em
<lüntOAünO tasvir eılecektir. Aile ve e\'· ona göre te\Zı edlllral. Bırınde Şt ker· niyetli, 10 . Çalan alet, mermer. 
ınt nıu41tbtıet ve ~f't'kl'ltı hiç şaphe~iz in· ler şerbetler, kahveler, dl~erincle rakılar, 
~.nlıjlın en yllk~k IJlr ha81et ''"' sıfıılı· ş ırııp:s~r, ön snfdn yer tutanla. 
wr. Hnzok , VIX ne vakıt Avrupaya ıcl 

.\ile ve evla! mulıııbbetl olmıyan· deceklerse haremıle~1 • . elılınlıklan binler· 
la.r<.Jn \'alım ve millet duygularının der· ce lirttlık ~ipnriş pıısluları ha11rhrnır, 
lwl zatmu bUkıııellet.ıillrlz. Çllııkn nlle Frenklere \'erilirdi. 
ı, u\•a,,, tılr vnlan kı~si. e\'ltll dıt mil· . Bu f idişatı hesaphu'ına ıı~·gun güren 
İt>tln Lir pıırçtısıdır. ! tulfln ma~azası suhihi ecnebiler. istedik· 

Arıc.11k bir alleııln galh• ~t'kil v~ ~u- 1 lerinden fazla ını getirirler, defterlerine 
n'tlnde \P.Cf\lli~l çok defa şefkttt ve mer- l 0 yol?a g~çirlrlerd_i. işin gldişahndan 
ha4~tin ye.rinde ve de~erlnl1C olmayarak ıhlç kım. enın hıtberı yoktu. Yalnız borç 
ısrııfıııdıın ileri gelir. 1 kabarır, fıtlzlerlle taşı:ır, her gün bir pıır-

'· • . • • • , • Ho:a dalın ocağ'ı söndllrecek vaziyetlf>r 
~;te . koca Raif B<,~ illtesı bu I~ t~- ıtulaı;ırıdan hail kalmıyorlardi. 

nh.IJ du~turu_rı ~Jeğlşna•ycn ratıuna kur- 316 Senesinde. bir gün nuhlye mü
tiilıı olup gıtmıştlr. Rnlf Bey ol. un. ka- dnru olarnk Rıza Beyi ılyıuete gtlmiş
ttsl cıl,.un çocuklannu knr:-,;ı IJlle bilt>, se- tim. Bir ııahlye mndoronıı kabul Rıza 
ve s(•\·~ adeta birer e. lr olmuşlarch. Ço- Bey h;in hakikaten fedakllrlıklı. Onç(I 
culdarm.m her hangi ·bir dlleğ"I, ne ka· kayınbiru<leri Hilmi paşanın odasında u· 
t!ör mu.~kü.l \'e ne bahaya olursR olsun ıun müddet inllzar ettim. Nihayet : 

1'11k11rıc:an aşa(fıya: 

1 · Gelir, fasulye, 2 - llilve, musi· 
kişintts, 3 - Üy~li~ kırmızı, 4 - Oyun, 
adet, ~, · Yamıt, memlekete gitmek, 6 · 
Fakirler, 'i - Lisan, mlllet, 8 - Tren, 
~ökvüzü, H • lıerin, yamdan. ıo · Atın 
kundurası, nota, su:tl. 

Şoför 
lstanhulda sirkeciye çıkun Mehmed 

taksiye bindi. şoföre : 
- Kuragnııırllk 'le Mahmud 'un evi· 

ne çek dedi. Şoför arabuyı yerinıien 
oynattı, otomobil ~ür'atle IJir sa~a bir 
sola gitti, bir otomobilin önünden 
l{eçll, cız daha bir dUkilna giriyodu. 
~lehnıed korktu : · 

- Kondoktor, dedi ; ben ilk defu 
otomobile biniyorom. Beni korkutma! 

ruu1lak b~ mutlak yapılacaktı. füı hal - ~uyurunz..: . 
ıutık blr prensip kuvvet \'e kudr('ltftıe .. T>edıler. KUtuphane~ln<le Rıza Beyın ba 
gil'ınişti. k aı şısına çıktını. 

Şoför soğukkanlı~ıııı muhafaza etti : 
- .Merak etme, ben de llk defa ara

k uUxnıyorum, dedi. 

ııı t:ı r Azametle tevazuu mezcederek iltifat 

ilk ~aıııaM1'1r pek ttı külfetle ılıtha R<1.-terdi. Tam o ~ırada ağalardan hiri 
doirusu ıahmetslzce her y1l elli bin aı- 1

1 icerl girdi, küçllk htt.1ımlardan. birinin 
tıu giren tm e\' ı\detş arku~ı ke lime- 8:~ !ıt~arın arabaya koşulmasını ısrar el· 

en bil' dnr.-un hallrtde idi. Raif Be . tı..cını söyleyince Rıza Bey : 
" ~ , ) - Hayır olamaz. Ayaklarında has· 

Hcnok totun nıtt~azasının I>rarna. ha· l 1 k et • t k 1 d 1 · ı . . . 0 1• . . . k . k a ı · vat ır. ıs er~ ır arı, oran, si· 
\U a. Seı e:<, ıU~O < nııe :sa_ı.ca \C a· 1 yıthları koşunuz. 
:<akı.ruıın Bsşkonıısyoncu ·u ıdl. Hn ~erıc Cflvııhuııln bulundu. Aıılıışılıyordu 
l.tt.ı mağa:t.a namma satın ııhnırn 3 · 4 ki uabalıır kadar çifte atlar vardı. Her 
milyon okka tütUnlln beher okkasındıın l ıllleğin mutlak y:ıpılma~ı Raif Beyin 0 • 
bir iki kuruş komisyon Blınırıtı. vinln düsturu olmak itibarile bir az son-

Otuıa baliğ olon çiftlikler, Drama· ra lılc1det_I! ~önen ağa: 
. - Kuçuk hanım ağlıyor, nl atlan 

ııın raıı çar,ışını te~kıı eden mali-aza· 1 ti ı.~ rt k . 1 dt . · . s yor, ı.n::n e oşu.masınn em r ver ın-
lar, banhU', htlınamlur \'Mı<lntı lıu he· Sözlerini zavallı Rıı11: 

( Arkası ı•ar ) 

·arılan ~arlc;tı.. - Pek aiti etmişsin , aferin.. diye 
. Rll.il Beyuı damadı Rıza Hey ~'ok s~vinçle karşılayordu. 

ut..1, ,.~ mahlıoallı bir gNıç ,)!uruk ka· 

-----·--yın l>aba ... ınırı yegano ytmtımcısı ayıht· 1 -· 

llı. Amedldivanı hnınnyunundttıı yllksek ı 
mevkllni bırukıp Hıılfe damat olu~u <'t\·, Diploma ;i usulleri üç bin senedir 

değişmemiş ı lı Q ikbal hırsrnchrn ileri gelml-;ti. 

Rııa Bey onörüne fıızlıı kıymet ve Milletler arasında son senelerde 
~ııoınmi)·et \'erir ve bir ıır. da kihı·n a· kle lı'le d · t ·· · ki · b. . .. I a ( n d cmı eca vuz nusa arım ır 
~ıuııctt severdı. Çok şık ge:t.er, kUtuJ)tıu· . . . 
m~ini her g nn y~ııi bir kılaµltt .sl\sle· çoklarımız sıyasa<la yem bır usul sanı· 
tı\t'kten. ıenghıleı;;tirmekten lıoıslanırı1ı. rız. Halb~ki iki memleket ar.ısında bun· 
Hamitlerin, Ziya pttşaluno ve eski şnir· da~ üç bin sene evvel de bir ademi te· 
k>rdeu :'\e<tiınin, Ner'injn eş'arını taUı cavüz muhakemesi aktedimişti . · 
ıc..tlı okur, onlara tahmisler ynpardı. Maruf avuşturyalı tarihçilerden 

Hcrı•Jk ve damadt VtX k~ndlsini doktor Jozef Struzeviç neşrettiği bir ki· 
peJ<. takdir ederlerdi. .Ecnebiler nez<11n- tapta diyorki: 
J1nde VdtanJIBrver, yükst.•k bir şahsiyet - Akit taraf tan blri Mısırlılar, di· 
\fl.f'°"1ll' \le bilinirdi. içtimai mevkii her ~eride Hititler idi. iki memleket arasin· 
vakıı her )erde hürmet.le sdamlamr ve da ki i ıtilaf hakem~ havale edilecekti 

~ıırştlanırôı. Gör~lüyorki bu günki diploması usulleri 
\l'aUJer, nı utn urnflar. J<ay:ıımkıımlnr üç bin seneden bari değişmemiştir. 

\'e 4utOn memurlar Rıza Beyin sohbet Yalnız Mısırlılarla Hititler arasın· 
ve muhabbetinden zevk alırlar, tevcccü- daki muahedcnin bir maddesi vardirki. 
hOnü kaı..anruağı iş eıtirlrlerdi. Talat pa· bu günki muahedelerde yer bulamamak· 
şıırnın ve o zamanki İttihat ve terakki 
erkünının sevgilisi idi. 1. tanbula, Selt\· tadır: " Hangi taraf taahhüdüne riayet 
rılfl'e gittikçe, seyahala çıktıkça teşyi etmezse, Mısır ve Hitit Allahlarmın hış· 
\le lst1.kl>allne koşanlar nazan dikkah mına uğraı,inl,, j 

celbedecek ka<lıır kıtlahttlıktı. A y o A K A o 1 N LA R 

Sarhoş 
Sıuhoş ka}'ıyı bulamıyordu, Karısı 

pencereden seskndi : 
- .Galiba anahtarı kayb ettin, dur 

suna J*ncereden öteki anahtarı atayım, 
dedi. 

Sarhoş : 
- Bayan, diye tagırdı. Sen buna 

nnalıturı tttacağın anahtar deliğini at, 
onu bir türlü bulamayoıum. 

Gazeteci 
lhtiyıtr gazetectyı:: telaş ile haber 

verdiler: 
- Karınız üldo· 
Adam yerinden başını kaldırdı ve 

muhatabına sordu: 
- Bn~ka gazetelerin haberi yok 

ya.: 

Dul kadının tecrübesine 
göre 

Bıtyan Nazmiye otuz be~ yaşlarında 
dul bir kadındı. Konu komşu kendisini 
t;krar evlenmeğe teşvik ediyorlardı. Ba
yan ~azıniye dedi ki: 

- Canım niçin bu kadar ısrar edi· 
yorsun uz? Benim evimde bir köpek, bir 
papağ"an, bir kedi var. Yetişmez mi? 

- lyl ama, onlar kocanın yerini 
tutar mı? 

- Nasıl tutmaz? Köpek hırlar, pa
pııkan yemin eder, kedi de botnn gece· 
sini dışıırıda geçirir. 

İnek hırsızı 
Bir inek hırsızını mahkemeye ver· 

dilor. H4kim sordu: 
- Sen bir inek çalmışsın ! 
- Y~lan söyllyorlar. Ben yerde bir 

ip buldum, ttldmı. GötürdUm. Ama lpln 
öteki ucundtt bir inek varmış. Kabahat 
benim mi? 

ooGu 
Abone tarifesi 

Sen~Uğl 12 1.lrıı 
Rnif H~yln \'Cfutıfültrn soıırıı Hıza Bundan yüz sene evvel 1836 da Altı aylığı 7 • 

Bey dııha yUksek hir me,·ki tnttu, Me· Anierikada bir gazete meşhur bir heyet· uç aylığı 4 .. 
lr<ı-: oldu. .- . : şinasa atfen .şöyle bir iddiada bulumnş· Bir aylığı l,50 • 

nrama'nın e1 ı bn~ uk kn~1nesı Rı:rn tur. "ayda msanlar vardır. Ve aydaki ECNEBi MEMLEKETLER İÇiN 
lkyfn evi idi. k d I · k' · d" .... c! k" Seneliği : 24 Lira 

20 • 30 od:ıh haremlik ·elaııılı.k on a ın arın en çır mı unya yuzun e 1 Altı aylıı'tl : 14 • 
tuodern bfr surette tel'riş edilıni~, kednl· kadınların en güzeliqden çok daha gü· ' iLAN TARiFESi 
-.in~ alt oUro hlr devl~t hnnl-.tıı-ı direk· zcl<lir. ~ net ~ayıfttdtl santimi 25 Kuruş 
törOnün od11:-ı mıınzarasını gösteriyordu. Gazete bu haberi Vc'fdikteıı sonra 7 ,. • • 50 

Oıvıırduki tablolar, eski ya~ılar, hıı· aya dir heyeti ~eferiye tertip etmiş. A· fı • • • 75 
tılttr, şöllttr hlrer fakiri yaşntocek kO· 

1 metikalı bir çok delikanlılar, yeni bir 5· • • • 100 
ı;Uk küçQk sMveller dernekli. zevk alemine dalmak için eşyalarile ha· 4 • • . • ~~ 

IUl'at .Beyin sağlıfında h~remde sc- ıırlanıı~lar. Ve a} a müteveccihen hare• ~ : : : 2!)() : 
l~rulıkla çifte n.anlııı·ıa •. nama:d~r kılımr ı ket edecek bir uçağın mevcut old~u ı .. . ,. 400 • 

:uyt\lebet ·yiofr~arı kurulurKcnk harı tal rn,t.ta 1 farzedilen bir hangarın önüne gelmişler. lıı1n verecek kimBeler DOÔU Oaze-
Hıza n ışrel maı>a ı a ran m :;a ır· 1 • A • • 1 f · 
, d-ı r Nıhayet hükumet bu seferı menet· tesı dare ~ OdOrlU~Une müracaat etme-
ıMlle oıarc 1• . k bu . . d k 1 B d 1. ltdirler. Devamla llAnlar tçtn husust 

&ız, söz, ~ılr, cu'.lu huru~ bal inde ı nıe mec rıyetın e a mış. u e ı· tarife tatbik edilir. 
ı.evk ve nefie \'e fetareti arttırırken mah· kanhlarda yer yüzünde bıraktJkları sev• Kırmızılı ııanlarda tarife bir mlsll 
dqm Pflfa v~ t,>eyler kendi edılanndn rilil,rinden bir temiz dayalc yemiıler... faılaıile abmr. 

" 
• 
" 
• 

- I . ._, 
He~r:~~-:ır \ BKLENMIYEN KADlı .. 

a 0> am ı Mühendis bir saniye ona baktJ, i!I 
Kasabdn postayı getiren "' e, · a derhal kararını verdi: 

geç mühendise: . - Ben şipıdi motosiklete atla'• 
- Şimdi şurada yolun üzerinde bır turu ahp getiririm. Başka çare yok· 

araba devrildi. İçinde bir genç kadında var Kaymakam sevincinden onun 
diye haber verdi: netle yakaladı: 

Mühendis - Arabamı devrildi, yarala - Aman ne diyorsunuz. Bu k~ı.k 
nan Aarmı? diye sordu. Bu ne büyük bir lutuf, ne alicenaP"" 

- Hayır öyle korkulacak kadar de- ye söyleniyordu. 
ğil. Aı a 11ada iki yolcu var, birsi kadın. B~n On dakika sonra mühendis 
hem erkeği hem kadını gördüm. Erkeğ.ın ııın önünde motosikletine · bindijİ 
yüzü bir az çizilmiş, kadının da kolu ezıl- onlara şu tenbihte bulundu: 
miş. Fakat ehemmiyetli dir şey değil. Ara· - Ben bir saata kadar gelece 
ba ıya tir şey olmamış. mit ediyorum. Doktor gelene kadar 

- Arabacile konuştunmu? yolcuları temek en eyisidir._ Siz bir şey ya 
kim imiş, nereye gidiyorlarmış? nız. Belki doktor. muvafik t.ıulmaz. 

- Bir az konuştum. Erkek kayına· Bunu söyler sölemez motoru i 
kammış- B. ye gidiyorlarmış. yanındaki koyu, zifiri karanlığın ortasında bit 
kadında karısı imiş · böceği gibi gittikçe sinerek, k 

- Ya ... Peki kaza nastl olmu~. kayboldu. 
- Bunu bende sordum. Arabacı bir Bir saat sonra doktor hazırdı. 

ş y bilmiyor. oda işin nasıl olduğunun dis tahmininde yanılmamlştı. Hast 
tarknda değil. Yüksek ayaklı menfezin nına giren doktor. ezgin kolu eyice 
yanındaki imla var ya. Galiba Araba ora- yene etti, O kapının yanında duruY 
da yolun fazla kenanndan geçmiş. imla rı girmiyordu. Yaralı kadın, ara s 
ç ": kmemiş olduğu için araba devrilmiş. ran sancılar yüzünden ikide bir fer 

Mühendis - Tuhaf şeyi diyerek du- yordu, Doktor verdiği acıya ra~meO 
dağını büktü la ehemmiyetli bulmadı: 

iri yarı yakışıklı bir delikanlı olan ame - Merak edilecek bir şey deP. 
le esmer yüzünde muntazam dişlerini bir lunuz çıkmış, ağır bir şey altında 
kat daha beyaz gösteren geniş bir tebes- iki günlük bir istirahat .. kendiliği .ıı. 
sü nle güldü. çecekt!r._Yalnız sizi bu gece uyutoı-

- Aman görmeyiniz bay ... Kayma- zımgeliyor, Aarkadaşım • Mühendili 
kam öyle atıp tutuyorki ... Bu nasıl yol, ediyordu • bana vaziyeti anlataııştl• 
b5yle yolmu yapılır diyer... de şimdiki hükmü vermiştim. Bunı.aO 

Mühendis gözlerini kısarak ona baktı: gelirken size uyku verecek hapları 
- Sen postayi ver baka ım. Gazete mesini unutmadım. 

varml? Telğraf olunca bekletmeden gön Sözün burasında kaymakamın 
derme'eri için tenbih de bulundunmu? Genç mühendis geldi, etrafına bakllP. 

Amele evet makamında başını salla- aradı, göremedi. Ezilmiş kolu yika 
dı. ince tir kayişle omu:wna asılmış bu- tora leğen tutmakla meş~ul buluııal' 
lunan meşin çantayı açti; çıkardığı iki ga- sordu: 
zete r aketile bir kaç mektubu mühendise - Bay Mühendis nerede? 
verdi. Bu işi görünce döndü, gidiyordu. Ali kendisini Büyük l-' 
Birden mühendisin sesini duyarak durdu: deki işe \'ermiş oldu~ 

Mühendis: Ali diyordu. Sen şu araba- - Bilmem ~ · 
nın yanına git. onları al buraya getir. ge- Kaymaka 
ce basdırıyor. Hava soguk. Dişarıda bırak- - Arkadaşın ~ 
mak do~ru olmaz. Belki yardıma ihtiyaç- insan azizim. Bu ba(aka du i 
lan olur. Hem daha eyisi sen yanına Hasa dar işimize yaradı. Eğer o biıe b&l 
mda al. O orada kalsın, arabacıya yardım göstermeseydi geceyi açıkta fl 
, tsin. Araba parçalanmı§ mı ? mecburiyetinde kalacaktık. Hemde 

- Hayır, yalnız ön tekerleklerinden Ah, Ahi bu unutulacak eyilik d 
birisi dağılmış Ya sonra... Gece vaktı yatağını t 

- Temam. Yola devam edemez. Sen yola düşmesi •• Sizi alıp getirmesi. 
dediğim gibi yap. böyle bir gecede, düşünilnilz. 

Genç amele kapudan çıkacağı sırada Hem bunu ıöylüyor, hemde 
sordu: yanındaki küçük perdesiz bir ~n 

- Onları dogruca sizin yanınızamı görünen kap kara ve derin i'eceyi 
g~tireyim? riyordu. 

s·r mektup açmakla uğraşan ınühen• Doktoc Aliye bay ~mühendifl 
dis bir saniye ona bir şey anlamamlş gi- dedi, 
bi baktı. . 

Sonra başını sallayarak: Hayır, Hayırı 
müsafir odasını !açınız. Orada kalsınlar. 
dedi ve yeniden elindeki mektuba bakma 
~a başladı . • 

Yakıt gece yarısını çoktan geçmiş
ti Mühendis yat&ğına uzanmış postadan 
çıkan gazeteleri okuyordu. Cözleri uyku· 
dan ağırlaşmıştı. elindeki gazeteyi yatağ:
nln yanındaki masanın üzerine biraktı. 

ambayı kıstı. Uyumağa hazırlanıyordu. 
Tam bu sırada odanın kapısı onünde ha· 
fif bir fısıltı duydu iki kişi alçak sesle 
konuşuyorlardı. Mühendis kulak kabarttı. 
Ali'nin sesi: 

- yatmış olmalı diyordu. şimdi onu 
uyandıramam, .kızar diyordu. 

Tanımadığı yabancı bir ses:- Fakat 
ne yapacağız, ne yapacağız diyordu. 

Mühendis yatağının içinden: - Orada 
kim var diye seslendi 

Alinin sesi: Benim, bayım, ben Ali di· 
ye cevap verdi. 

- Ne istiyorsun? 
- Müsafir kadın fazla rahatsız. Ezi-

len kolu çok ağrıyormuş. Kaymakam aca 
ba bir doktor bulamazmıyız diyor. 

Mühedis hızla yatağından çıktı. Ka
puyu açtı. oracıkta Ali, yanında kısa boy
lu tıknaz bir adamla y ... n yana dijruyor· 
du, Bu kaymakamdı. Adamcığ'azın rengi 
sapsarıydi. Mühendis kendisini kısaca ta
nıttıktan sonra sordu: 

- Dokturmu? maalesef aksiliğe ba· 
kınııki inşaattaki dokturda burada değil. 
izinli, ancak (B.) de Doktor bulabiliriz • 
Orada hükumet dokluru vardır. Fakat 
buraya tam yirmi beş kilometre. Ne yap· 

Genç müheudis içeri girince 
doğru yürüdü. Hastaya geçmiş olfP'_J 
yecekti. Kadın yüzünü duvara ~ 
yatiyor, kolunu yoklayan sancılar 
den ikide bir yüzünü buruşturuyo 
hendisin sesini duyunca hızla dö 
an göz göze bakıştuar. Kadın evv 
acı bir çığlık kopardı. Genç adadll 
mıştı. 

Böyle bir şeyden şüphe bile et 
kocası ve doktur. her ikisi birden 
laya doğru koştular: 

- Ne oldu, ne var, ıancirııi. 
geçti. .1 

Hiç birisinin mühendise ~~ 
mak aklından geçmiyordu. iCOÇ ad~ 
kasını divara dayamı,tı. Yüzünde~ 
la kandan eser yoktu. Hasta kadıOll"' ....# 
tünt eğilmiş iki erkeg-e garip bir .,,,.. 

hiç bir şey anlamadan bakıyor~"' 
ha pek yakın sayılabilecek bir 
beş sene evvel o kadar, adeta d 
sevdiği kadınla, burada, tenha ve '.ıt_ 
da~ başındaki barakada karşıla1'~ 
pek sarımıştı. Bu, beklenmeyeri, 
geçmeyen, ruyada bile iÖrülmeslıl' 
mal verilmeyen bir tesadüftü. GeoÇ 
bir saniye ayakta uyudu~un~ sa~ 
kat kaymakamın ince sesi onu 
buk kendine getirdi. Bu ses: 

- Sona, Sona diye kadınıP 
çagırıyordu. işte Bay Mühendis 
ona teşekkür ediniz. kendisine 

rız. Haydi susmayıruz diyordu. 
Kadın korkunç bir şekilde 

oldu~u halde yutkuniyor; fakat 
söyleyemiyrydu. 

(Sonu malı bilmemki. 
Oçüde ayakta kararsız vs şaşkın du- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillll 

ruyorlardı. Fakat en çok kaymakam acı .. 
nacak bir vaziyette idi. Ellerini uğuşturn
yor :- Ah ~imdi ne yapmalı, ne yapma 
h dlyı inliyordu. 
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TARiHTEN YAPRAKLAR 

E';zurumda Başı Kesilen 
D .OZME ABAZA PAŞA 
-Sakının, sakının! Abazayı yakaladık 

Bir gün Erzurum çarşısında bir gürültü oldu, Beyler· 
beyinin yeniçeril~ri çarşıdan hızlı hızlı geçen bir adamın 
üzerine saldırdılar ve zavallıyı kıskıvrak yakaladılar. 
içlerinden biri " Sakının, sakının ! 
Abazayı yakaladık!,, diye bağırıyordu 

Erzurum un kahramanları 

5 

"Do(jıı,,muı nkıl Jıornsı Niimune 
hastanesi Asabiye. Matehassısr 

Dr. 0El1 AT 8lJ,,J, 
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ooGu MUHABİRLERİ.NDE 
S .\ H 1 I~ .\ .\J 1 s 

Genel savaşta ve milli 
mücadelede Sarıkamış 

1 Aşkaleliler yıllardır 
1 bekledikleri içme 
ı suyuna kavuştular 

1 Kar kış denilnıedi, 
!};~ ha l'h İ 11 d Pil SO 11 l'a Hila ~'ll l'l t H 11 ay l'l ~Hl ak 
a<':sııw uıuıı yıllaı· kt1l!anr111~ o 1 aıı Sal'Jkanıı~ın 

~anlı biı· harp V\' ıııi'ı<·adPh' d<·slanı \'ardır 

hendPkler kazıldı, 
hoı·ıı!ar dizildi 

A ~kale ıııuhrıbirimizdt.n : - İlçenin 
oıı he-;; ılakıırn kuzeyinde güzel bir içme 
suyu vardır. Bu suyun ötedenberi buraya 
gdirildıilnıesl için hüLOıı a··7ular bu nok
tuda birlı•şiyordu. Bu arzuyu tıthakkuk 

dtirıııck ic;iıı gc•çt>ıı sene iş~ başlanılmış 
i·wd... taıııaııılanaıııaınış ·ve Aşkaleliler 

-ıuyıııı hu sı·ıı<· de ş.:hrc.! getirileıııeıniş 

# • 

, c ılıııasııın lıayıf ,a~ınıışlardı. F ıığat İlçehay 
l>:ı';ilıı ıılmıık iızne öğı etmen Hasan Kıı~-, 

, rııoglu ve ııwrl\ez.. ihtiyar hı~yetlııiıı ça· I 
lışıııal:ırı suıııında ıııı•v")imin k1ş olnıasınu 

1 tıı•k.ılııııyıırah, htııdeJ; kazılınuk ve horu ı 
diııııek ..;urr-tıle ııitınyel ıııaksaıla eril· 
ırıl ~ttir. 

Ct'ı;t"ı ~ Uıı hll kumet konağı arka 
sıııdııkı Tarl.ılıa~ında muvakkat olarak 
yaptıı-ıl1111 \'t·şrııtodtrı sıı ukılırnıştır. llalk 

1 sonsuı tıir M· iııÇ içiııdedir. Bu çeşme 
, kasıılıa ya yf·ııi bir lııı) at ve sağlık gelir· 
ıııb;tir. Artık Aşkaleliler içilmesine biı' 

l nr!ü imkan utmayan dere ve kuyu 
Kın.?kij:·wcfı> ı.iimı11ıe ı ı•lt•riwlen hiri <;ulıırından kurtarılmıştır. 

Soğnnlı sll.slle>inin kıymetli <;am or- Yine tu günlerde damat }<'erit kabine- Ask ı d ı l 
• S! Vandettının ve kendılerıııı·n calt'"•n"I. v·· 1 

.; a e yı )UŞl nı:ınL.ırının yeşilliklerinde göınülu bulu- "" ... ... ... 
ı~o.ıl mevkilerlnt muhafaza ve idnme kay-ı ll1 ÜS3 tılel'eSl. ııan Sarıkamış k:ısata.c;ı takriben 60 yıl 

önce kurulmu: bulunliyordu. o vakit s:ırı- gu~ııe devletin şeref ve iıtıkHUlni memıe- Onüıııiizdeki yılbaşı gecesi Aşkal~ 
l.:..ımış denlleı~ kö,t şlmdiki kasaabnın ı;ı- Ketin "elıimctiıu şahsi endişe karşısıııcıa okul lıinnı.:ıııda fakir çocuklar mefatttine 
ma!l şarkblnde iki buçuk Uç kllom:: lre ~..ırup duşunemiyor, diişmanıarm her ar-' güz(•I bir müsamere tertip edilmiştir. 
mesafedeki Çatal derenin ağzında halen ~usuna mutavaat gösteriyordu. Müsamerenin geliri ile yoksul çocuklai' 
, E.>.l{i Sarıkamış) adlı köydU. 93 harbin - Ymc bu günlerde IngiUzler Kars mil- f,{iydirilecektir. 
aen sonra Çar Rusya:smca askeri garnl- 1. şurasını basını~. ileri gelenleri esir ede- ~--------------

wn olarak bugünkü kasaba kurulnıu. ol- 1 lCı( .Maltaya gonaermiş bulunuyordu. Hu T rabzonun ı·çme suyu 
<.:uğuna göre tarihi 60 seneyi geçmemek- uaııcraeıı cur etleri anan Ermenıler her 
ted.lr. E ki Sankamı. köyline izafeten ttır!u vnşkınlıklan göstermekten çekinmi-

CS.ınkamış) adı ver!len bu kasabanın yorcıu. veı11ası1 bugunkü lıür ve müstakıl 530 bin lira tahsisat 
vechi tesmlyesi lulkkında kanaat verici ı uncıyemızin ll.ıo.kı felaket. !ırtınaları be-
bir malümı:ı.t edinmdim. G\ıyn vnktile 11rt-en kara bJ.ilUtlar kaplamış, her tarafta kabul editdi 
lsLa ,yon cıvarınd:ı kamışlık varmııı. sarı- j eıs her kv~esı tUrlU zuıum ve faciaya sah- Trttbzonlular sevinç içindedirler. 
kamı denilmesi und~h ileri geldiğini es- ııe oımuştu. Bu ilmitsiz kara gunlerde Evvelce plantnrı ve keşifleri hazırlan· 
ki Sarıkamışm thtiyarlarındaıı Bay Mus- • urklin bliyi\k evladı Mustafa Kemal 19 ıııış olan içme suyunun bu yaz şehre 
tı:.fıa Kuş hikfiyc etmekte ise de bence ... rnyıs 133:> te Istanbuldan Samsuna çıktı. · df ·ı · · · i h d t h · t · t• 

ııı rı ıııesı ıçın en e eıı a sısa a ın ızar 
çamların sar1 çam cinsinden •bulunmnsın- .::>amsuna çıkan bir ordu ml\t'ettışi değil, erlllmekte idi, • 
dan (8nnaçm dan ldnnye S:ırıkanu. den- .. ı.ıımct lstıla ecten Türk dünyasını nur- 1 Trabzon Saylan Mithad A dındttn 
me ı ihtimalden uzak değildir. ı.ındıran bır güneşti. Samsuna ayak ba-

1 Vııli Sezui Uzay'a aşağıdaki mÜ·de tel· 
03 har.binden sonra ana yurttan ay- ~ar ba;')ınaz ordu kumandanlarile tema::;a 1 f 1 1 1 J 

, . . .. .. gnı , ge nı şı r; 
rllmak acı ıııa uzun müddet katınndı. Yıl- geçtı ıcap edenlerle gorllştu , Durmadan _ .. 

30 11 
k 
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laroo Çar Rusyasının hudut askeri g:ı.rnl- uınıenmeden koştu çalıştı. 1335 sene! ' ·> 'n 11 ıu 0 unmu~tur. .ıygı· 
::onunu yaptı. ~emmuzunda şarkm kafüi olan Erzumnı- hu·.,, 

Mi1'11AD A >"!JlN 

Trabzonda Yapı1acak 
Lise binası 

(SARIKAMIŞ) bu tariht adın her a- ..ı:ı yeni bır tarihe nüve teşkil eden cvmı.
nıl~~ı kanlı bir mazinin çok siyah hatıra- .:atı şarkiye) kongresi toplandı. 
lurını uyandırır. Yi\reklerimlzln derln bir 
~·arn.sını sızl:ıtlr. Öyle ki: Cihan sa vnşınd..ı 
ı-.--rzurum, Erzincan, Trabzon ve havalisi 
liu} duku acıların menbaını bu matem1 

{1'ilnde buhnuş gibidir. 
S:ı.rık:ımış ön.ünde. ~ti.1z bin kislm 

<:inde bir Tiirk ordu<>u, ctir'etkAr bir ser
c:!arıri keyfine kurban gitti. ~nlerce Tiirt 
~·avrusu karlara gömüldii. Allahıekber şa
h!.k .. üarında oynanan bu facia, ve kanlı 
ın:ın.evradn_ Erz.ırum, Erzincanm nldığ 

pra gUnden giine açıldı. Bu şen ve şirin 
:-urt böl~elerinln biinyeslni eritti. nihayet 
vahim bir akibete dUşürdU. 

Zavallı eller esir dUşmliş, artık yıan
m:ı.ğa yakılınağa. başlamıştı. Gö.; edenle 
hlr lokma ekmek. icerde kalanlar bir n e 
tes rahat ıgöremez olm~tu. İçerdekilcrf 
ı.ehirli hançer, ı-öç edenler de gamlı ömiiı 
yıll:ırı YBJatM,> k 2ra gün 1332 k{ı.nunlnrın · 

C.a yani san~aınış taarruz ve bozgunundr 
bo,,şl!ımıştı. İki yıllık acıdan sonra csiı 

rurtlarımızda kırk yıllık hasretini ç.ektiğf. 

r.1iz 3 ııvamızı Kars, Oltu, Kağızman, Ar
clah.an havallsini istirdat fırsatı doğmuş· 

tu. Ermeni mukaremetl karşısında kade
me k.a.tieme ilerleyen kuvvetıerımız Sarı 
l..-amış önüne ikinci defa olarak yanaşt• 

Fa.kat birincinin kanlı nkıbetlne mnrn 
hlnıa.ksı'Zın yıllardan beri yolumuzu g8z 
Hyen bu esir ıınn ülkelerimizi kurtardı 
Ji'akat bu şanlı kavuşmanın zevkini tnt 
mad.ın bu defa <la uzak sımrlnrda bn ımı 
~o. inen darbeler pek az zaman sonra yıl 
iare-ol h:ısretll~ ciğerlcrJmiz! da~ladığmıı : 
ez yurtlardan gözlerimiz ynşlı sın.ami 

ım.."l.n ve Umlt <tolu olarak ayrıldık. Ec;k 
l·ududumuza çekllmeğe mecb1ır olduk. Bı 
çekiliş Kars ve Sarıkamıştn taşnnkların a· 
C'yna.tmasınn fırsat verdi. VP. yine başımı 
7\ bir bel~ gibi inen· mnrnrcke biz! hudu 
ı1ıımuzdn bir mtl-ddet bekcillk cttlrmişt ' 
\'ine bugl\nlerde idi ki Tiirk toprnkJar 
parçalanıp ellerine alınmak istenlyordr 
t>tinya. kurulalıdanberi erginliğini körıı · 
ınuş ulu uluc::un dostca harlmine glrllivc 
k:ıhbece sUQhları ve cephan lerl ellerl:ıı 
dı>n alındıkta~ ~nrıı öz yurt! ının par~a 
Aıl 1«19mıı,nlar tarrındtft lfpl olunuyordu 

Artık meleket bir sahibe, ordu bir ba-

~a malikti. Artık göğü.sler ümit.le dolu, 'l'rnbzon 'da y.tpılacak olun Lise bi· 
;;uıler giılilyordu. BUyük ba.,.buğ Ergin - nasına ail proje ve keşifler tetkik ve 
.ık bayrai;ını çeıtınl.1 biltun acun~ Türkiln 1 ta-stık edilmek üzre Bayındırlık Bakanlı
.o:ı t;klaiini h_a:J{ıı·ı~:.ordu . Erkek, kadın, o- 1 (:.ına göıı<lerilrıılştir. inşaat ikiye ayrıl
~ıı , \ışak bütun 'Iurk ulusu bu ba.yrağın l ıııı~tır. Birinci tertip çatı dahie olduğu 
.tltu~a koş~ıyor . meleke~ln kurtuluşu ıçin 1 hı:ldf! kaba inşaattır. Geriye kalan işler 
.duyuk Şefın dtışCınce ve işaretleri uğrun- ıııiitekıhmı eksiltmeye konulacaktır. 
c a huduttan hududa koşuyordu. • • 

Şark cephesi ordumuz yeni bir salta- Ardan uçta temızlık 
. ı~t tahtının kınkları üzerinde oturmak 1 .ı\rdruıuç, [Husust]- Ardıınuç kasa-
~'lırurile .sermest komşularımız 'l'a,~nıık ! bıısıııcla huıııııınli bir şekiJde temizllğe 
~rme~llerinin zaman :c:aman vak! olan (lf•,·ıım edilmektedir. Kasabanın ayakyol· 
~ec~v.üz ve t~anuzlarına pek haklı dar- tıırı, caddeleri ve su arkları istenildiği 
..ı~yı ındlrınege kadir bulunuyordu. Fakat ! ~ekilcle lemizlenlyor. Bu hususta Kamun
. tıdal ve ko~1şuluk hakkını bilmlyen Taş- bay'rı ne Nttihye müdOrünlln gayretle· 
.ıak çetelenne bu temiz emellerimizi an- 1 · ., "I kt di , rı gııru ıne e r. 
Jatnıak isteğile vak! olan taarruzi ve te- 1 , 

,avuzı hareketıerııne mukabelede bulu- Torul ocak kongrelerı 
ıuı:nayoı·du. Ancak muhaberatla, dostlu- 'l'orul C. H. P. kamun scak yıllık 
~t ıhHU edecek hallerin izalesine, iyi mü- ı koııg·releri bitmiş, halkın dilek ve istek
.. asebetler tesisine çalışıyordu. Ne ça- !eri dinlemiştir. Yeni başkanlar seçile, 
:eki Taşnak çeteleri hfümünlyet ve sami- ı rek ödevlerine başlamışlardır. 
ıardı. 

Bllakits h er tarafta Türk ahaliye karşı ı -
Jtedenberı yapm!!.kta. oldukları tecavüz 
c zultim1erı daha ziyade artırdılar. As- , • 

(eri kıt'alarımıza tecavüz ve taaruzlarda 
)Ulundular. Kulp, Kaiızman, Göle, Oltu, 1 
.ihetindeki Türkler! katlla.ma başladılar. I 
~il vaziyet kar.şı.sında askeri vaziyetim.it 
ıslah ve müdafaa sebeplerini temin mak-j 
adile mukabil bir hareket mecburlyetin-

:ıe kalan kıt'alarımız 28 eylfll 1335 saat 1 
.o da Surphaç dağı Cemar dağı, Bnldum 
~ediği, Diğme taş dağı, Eşek meydanı da
~ını zaptederek ileri harekD.ta devma etti. 

29 eylül 1336 da öğleden evvel Azer
,aycan süvari alayımız Sarıkamışı zap
ettı. Ordu harekltına devam ederek 
~aşnak çetelerine lA.yık bir ibret dersi 
erdi. Yurttaşlarınuzı esaret ve zulümden 
.urtardı. Bu nurlu ve tarihi glinden iti
,aren ana vatana Uithak eden Sarıkamış 

: llardır hakik1 bir hUrlyet, ıstikl!l havası 
e payansız refahla i~lnde sosyal, litUtüreı 
'urumunda m~vldtni alnU§ bulunııyor. 

- --
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KarıklNırdt taggare AbldeBI 

\' A .• 

Van ve hinterlandına 
kısa bir bakış 

Van gölü kıyıJaı-ında HOda sanayıuı in de 
kurulacağı gt'ınler uzak dt•Jildir". Gölün 
havvar ve balık scr..-eti dn t •tkik edilecektir .. 

'ı n~:ııı: l\.\ UHİ liE:\l.\ L l{OP 

lrmıdan giizel bir marıznm 

Tarlllln çok c~kı dcvMerinden birin- yerinde ve Jaydnh tedbirler 
de ı~urulan ve ilk ra\ı Tuşpana olan Vanm olduğu gurUlmektedlr. Revkal 
Şark vll(ıyetlerinln birçok şehlrlerı gıbl en 1 çamaşır sodasını thtı a eden Van i 
eski Tl\rkl'-r LJ.r~fmda!~ ?ına edilt'I~,. ı tcUtlklcrin vt-rdlğl kanaatlere göre, yal 
nakledilmektedir. 1 Tiırkiyenln sencllk ihtiyacını değll, a 

1889 Osmanlı nüfus yazımında 59 ' 7.amanda harice bile ihracat yapmağa ııı 
mahallesi ve bu mahallelerde 50-60 lıin snit memhaları içinde ..saklamakta old 
ııtlfusa malik bulunan Vanın iızerlnden llne sürlilm<'ktcdlr. Fakat bu mevzıı' 
Bliyl\k Harp sllhıdll'i geı;tikteıı sonra şe- kından alakadar bulunan sa 1 

h!r geniş ölçUde sarsıntıya mı.ı.ruz kaldı Celal Bayar nynl ?Jaman{I 
ve muayyen kadrosunu, mnlOm çehresini modern surette bir:; 
tamamen kaybetmiş oldu. 1927 de- yedi ı ınasını, gölün havya . 
b!ne yakın nilfusu ancak içinde toplıya- de tetkikini Uı.zımgelenl 
bilen Van, kalkınma hususunda hükfı - muşlnrdır. 

metçe sarfedllen gayretler neticesi 1935 te 1 Ve yine bu cUınl~den olmak 
nlitusunun 9,400 U bıılduğu görUldil. Fa- Van g.ölUnde yapıkicak ~ı>orların 
kat Van, henUz hiçbir bakımdan eski va- için de sayın Başbakan llgl göstermşııet 
ziyetlnl, bulamadı ve Tül'klyc kadrosunda \'e buraya Uç tane şarpi gönderllmeetııl 
mevcut 62 vll~yet arasında ancak 56 ıncı -emretmişlerdir. 

derf\Cede bir vilflyet nwrtebes!nden öteye son tetkikler neticesi ctemlryotunu~ 
geçemedi. D!yarbeklıden Vann uzatılmasının taıca.r' 

Henüz kurunuvustat bir h.ny:ü çerçe- ı Ur etmiş bulunduğu ve bunun 1çln dJ 
ve~inin sayısı-z mahrumiy~tlerle dolu yok- elli milyon liralık bir tıı.hsisatın KanıU' 
sullarını içinde taşıyan bugünkU Van, e- tayca kabul buyurulduğıı malOmdur. B 
l('ktriğin, demir rayın, fabrika bacasının meo;;'ut hf\dlse bu ınıntakaya yeni bir e
ve kuvvetli bir klllLUr tcşkilntının hnsre- nerjl verm!l} ve yeni teşebbllslere vesila 
tini çelcmcktedlr. Denilebilir ki Van, ge- teşkil etmiştir. vandan Tahrnna gltm~· 
rek şehir ve gerekse blitün hinterlandı Dlya.rbeklrden Musula .şimendiferle- ınmel 
ve bilhassa 3,200 kilometre ınurnbbaı 'bir şüphe yoktur ki Tilrklye _ Irak ve traıt 
sahayı işgal eden meşhur gölü ve bu gö- kardeş mllleUerı arasındaki siyasi muna~ 
lün tabiatın harikulade glizelllkleriııi Us-

seb etleri ve çözillmez dostlukları ve ~ 
tunde taşıyan hususiyetleri bakımından rnberliği daha çok takviye edecek ·ve t>tJ 
Van havzası şl\phe yoktur ki c:ok tetkike 

hal ise, sulhun korunması davasının P' 
değer bir nımtakauJJ". · t 

hyeye doğru lnhirafsız bir -seyir takip e .. 
Yurtseverliğini "dUııyada Van, !1.hl-

rette iman., şeklinde darbımeselleştırerek me.siııe esaslı yardımlarda bulunaca.ıctı.t· 
ayni zamanda vanın tabii gtizelllklerlnl Hususlyetıcrlni kısaca yukarıda ızatl 
de ifadeye çalışan Vanlı, senelerce süren ettiğim Van, aynı zamanda asırlar ve a .. 
Osmanlı - İran harplerinin b \nblr kah- sırlardır ki öz TUrkitiğUnU muhafaza et' 
rını, yağmasını ve eziyetlerini çekmiş, fa- rnlş, asil bir TUrk beldesi olarak göze çar 
kat buna rağmen yurdunu şenlendirerek par. Şarkta vazife gören münevver t>1t 
o yurdun tUten ocağı kar~ısında kendi e- dostum, b!r gUn bana: 
vini ve barkını dünyanın her tilrlU nl- _ vanda Ç-Ocuğumun sesini duy .. 
metlerinin üstünde telA.kkl etmek asnle- . dum ... dem.işti. 
tini kaybetmemiştir. Vanlı fılraten çok AtatUrkUn son nutuklarında 
zekidir. Şehirde çoğu tliccar olan bu mem- gölü sah illerinin en güzel bir yerinde tatıl 
leket halkının bir kısmı da, eskiden san- teşekkllllU bir Universltenln kuruıınasl 
atkô.r olarak geçiıılrlerdi. Tlir:ldyenln bü
rnn ticaret merkezlerinde iş gUç sahibi nakkındaki yliksek ve cihan değer Uttfat .. 

la n ve direktiflerinin bUtUn bu meriıletc.eı .. 
Vanlıbra sık sık rastıaııır. 

Vll~yetin heyeti uımımlyesl itibarile 
toprağının her tiirlU zira.ate elverişi! bu
lunduğu, 001 mikta rda hayvan yetiştır

ıneğe milsait bulunduğu muhakkaktır. Fa
l~at burada bugün herşey, iptidai şekilde 
yetişir ve yetiştiı1llr . Modem tekniğe uy
gun olarak çalışan bMclk müessese. Baş
bakan cern.ı Bayarııı İktısad Bakanlığın
da bulundukları sıralarda hnrçadıkları 

himmetle ıslah edilmiş ve inkişafa 'başla
mış bulunan vnn gölU işletme idaresidir. 
Geçen 1936 da Delfll Bayarın bu havali
deki te tkiklerinde verdlklerl emirler üze
rine, göl üstündeki seyrUseferler tanzim 
edilmiş ve Vanla, Vana 175 kilometre me
safede bulunan ve bugUn bir kaza haline 
sokulmuş olan Tatvan arasındaki mUııa
ı:aleler şaynıu takdll" bir şekle geçmiş bu
lunmaktadır. 

Geçen Bk!oah:ır ortalarında İktısad 
VekO.leti Deniz MUste.şarı Sadettin de bu
raya ge lere k bazı tetkikattn bulundu 
Muhtelif zaınanlaı-da bu suretlerle yapı
lan tetk:lkl~r ıwtıcesı. göllin esaslı bir RU

rettt> \fletllmesı hususunda devletQe çok 

lerde bir anda husule getirdiği 'tesiri "' 
sonsuz s evinci burada tarife imkAn bul•' 
mamaktayım. Bl\ylık Şefin, yllce direktti 
ve irşatlarından sonra, Van gölll sahJllW 
de kurutacak olan ünıversite-nıi1 en ınU' 
sa lt yerlnln Tatvan olacağı söylenm~kt.4!" 
dir. Ancak bu ilim tnUessese.sl için Ahlat 
·;e Van da ileri sUrl\lınekte ve lak.at Taı' 
rnnm tabii ve coğrafi vaziyet itibarile s.!" 
zettiği husugtyet, orasının, Şark tein de

ğerli bir k[Utür merkez! olabileceıi!ttkr1"' 
ni vermektedir. Bu •yeni Üniversite, 1'il~ 
'..'aınla ına kudretli, imanlı ınunevvf>r ~ ... 
ni elemanlar yetiştirecektir. 
~~~~~~~~~..--~--~ 

Ardanuça tohumluk 
huğday geldi · 

Aadunıı~·, fHusustj - Çiftçiler içi~ 
tohumluk buğday gelıııistir. Yeni tohlllP 
' uk bıığ'dtty, almak 1çiıı Nahi~·e müdUr' 
lüıı;l\ne müracaat edenlerin sayıst ~ 
'aıladır. Çiftçiler llu hayırlı ve fayd ... 
ışten dolnyı gayet memnundurlar. 
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ALDIGIMIZ MEKTU PLAR 
------- --------------

Size güzel ve şirin Oltu-
muzu tanıtayım 1 

Ollunun hangi hucagına hakılsa, heı· tarar 
Ti.irkoğlu Türktiir. Bu n1uhit kadar gerek dil, 
geı·pk şivesini ınuhat'aza ehni~ yer yoktur 

O ltuyu tanır mısınız? GUwl ve şirin -;nt yapmnktndır. Her ne kadar halka 
bir kasabacıktır. Erzurum - Arda· meccanen devlet kinini verllmekte ise de, 

!un şosesi Uıerlnde sıvrl uyu ne şarmıın i tlınnline rınyet edilme:Hğlnd~n tedavi 
uyunun Kem<.'rk.ı~a mevkUnde b!rleşcrek te51r~iz kıılıyor. Diğer bulaşık hastalıklar 

Oltu <'ayı ndmı aldıktan sonra akıp gidi- hemen yok gibidir. 
.. nde d:ır bir vadln.n birdenbire açılma Memlekette fenni kabile oımnctı~ın· 

llf' t;t"nJsl y~n m!inblt toprnkfar l\z"rın dan dC>Aum h:ıllerlnde vukuat eksik oımu· I 
(. gUıel '~ ırın bir kas:ıb:ı! yor. Bir çok :malnr ehllyetnamesiz kab1-

N1Utı u !?800, bUtUn nllfu .ı 49,000 c~ı' .tler eilnd~ ·yavrularlle beraber can ver
ı.l:ı:!;ı! Y.tln z Oltunun ikllml ::ıc.ı}lptlr ınekte, bu yUzden hanümanlar sönmek -
:.ı rk.e-ıc! n muht ı:r ı tıkametler • ~tot•n tecHr. Kazanın doktor lht!yncı ile blrllkt~ 
· ra:4 Yllk Al<tık.çc- !kllm de detı~şir. Derir tu mUhlm 'e hnyntl ihtiyacının göıönUne 1 
rncWP.rcl<' • Oltu d:ı d.ıhll otm:ık Uı<.>rl' · :.ılın::ıcağını Umıt ed.lyoruz. ! 
ı. ş.ın ur yaK :ı d:ı. tutmnz. Ya~dığı · ::- Umumi, hususi yollar 
1 dH b~ s:ıntımetreyı ee~meı. Erzurum • Oltu 9osesinde seneler-

Oltllnnn deı·e kö) lt'rl v.ırdır k:, l~a~ · -.enberi y.Lpılnn tamir ve tesvlyelere rağ
ı .ınlnrm:ı z:ır:ır verdiği l.;-lıı tıtnn kıslnr ıı~en, kış mevsiminde fevkalılde zorluklar 
· {'vilmcz 1''J.kat yııı geline~. burnl:.m cen· .:ekllt)or. Motörlil ve.>alt geçemiyor. ilçe
l'et gl~dlr. Yl11 mev imi, Oltud.:ı dahil ol- rayın gayret ve himmeti ve sık sllc kon-

1 

>r ıık uze-re ~.n~ Sll'!lk ıceçı>r. Ynlnız yUksek trolu sayesinde Melllttn köyünden Azort 
ıe-pelere Nk knr yngn.r. baıan blr buçuk ya~lD.sı boyun noktasına kadar Uç saat
mf'ttl'}l' k.adnr ~ıknr, münnka.lAt kesilir. m: tf'hlikell ve heyelAnh araziden geç-

Yazın bu da.~lnrın erlnllğlne cnn da- mckte olnn şose yeniden söktürülmüş W> 

} 11.maz Bu mnc:ımde kö}lülerln hemen ultı doldurulnrnk sağlamlaştırılmıştır. Bu 
.. ıortle U(·U ynylalnra giderler, sl\rl\t>lrlıı1 ,.,uretle üç s:ıatllk çamur deryn.'>1 ortadan 
l c: ber.ıbC'r r.;ötUrl\rler. KôylUler sıhhatle- kaldırılmıştır. 

ı .nt \e uıtın hnyntlarmı bu }'aylalarm te· Oltu .J Ardahan şosesl üzerinde köy 
ınız lıavıısın:ı \e temiz suyuna medyun- kanunu mucibince icap eden tamirat ya-

\lrl!lr pılmıştır. B:ırdız suyu üzerindeki demir 
:ısmn köprünün döşenmesine başlanmış
tır 

Madenler 1) o{; ' 1: E ) \ Z 1 T T .\ 1\ İ S .\ H .\ Y 

Pazar'ın uç 
anayola büyük 
bir ihtiyacı var 

1 Bu yollal' yapılır8a. köylü 
diğer yolları da bunlara 

haglayabilir 
J>,,,uır m11/mbirimh.dı•11: 

Pazıun 1800 kilometre murahbıtlık 

ıne<;ııhni ~allıi~ e'"-i içinde mera ve ormıııı
laı ın!\stesnn 'i:l 18 hırncıle, tJ.188'i nnfth 

l 
mııka~ yel lir. }(at.ıı tfü:r:<ezi :2 ).t haneli 
ve 17110 ınıfuslııılur. h'.azııııın ınel'k(•ıdcıı 

b ışkıı Hemşin v<' Ardaşın nahl Vf' lerl 't> 
, 100 patpı köyll \ardır. MerkAıdf' olduğu 
gibi, kuylerde evler da~ınık b;; şekilde· 
dir. llrr e\ in t•n imarlı arnzl i e\ inin 
ch·arındııdır ,.~ sahlbiıılıı gözü onündt' 

1 
diı. Ki~yler hirblriııdt'n tııbıf arıza \ c~ .ı 
b >şluk ile ııyrılnıış olma~ ıp ıııırlnrı iti 
bari iP nyı ılııııştır. bu vııılyet içlndt> kıı 
z1111111 ht•yeti unıuml~·esi e\ lcri dağınık 
bl\yük hlı şehir ıııaııznrıısıııı \ermek· 
tcdir. 

Kaı.a dahilinde yol ihtiyac1 pek 
fozlııdır vt• diyebilirim. ki en onde ge· 
ııı eklt·dir. 

Kuzu dnhiliııcle Arduşin ııahh c•f 
snlıil~e olduğundıtıı nwrlrnze sııhll ş~se 

ı silu haglıdır. lleım;;in ntılıiyesi tıe ruer 
kez armanda 11111tıalli idıırcııiu Lu~lııtlı ı 
20 klloml'lrt>lik ~·olun btrkuç "'·ncdenberl 
inş.rnlına de\ anı edilıııekfedir. 

Başlıca ) apılmnsı icap Pden anu 
yollnr · 

Oltu her maden cihetinden zengin- • -
·ıe bu işleri ta5ara- , c!lr. 1'.,nknt işlenmiyor. Balkaba \'e sivri , 

••~ ' kömür mndenlerl eski Bnşvekll zamanm· 

- -·- _ __..__... 

T0H 1' 1. 
\ 

1 - Paznr · Hcm~in ) olu ki başlun 
- ıı~ı~lı r. Bu_ yolun ikmal edilen 10 uucu 

kıloınelresınde Langıı K. biı· kol u\'rılu 
\ rak Melezkl\r, l\lcngel kö~·lt:rile KnnlL 

• c işleri ilçebnylığa dn tetkik ettirilmiş ve iyi neticeler alın-
• - · ı\..,..faLttnCttn ımıır taallyetlnde nlsbe- mıştır. Birinci kömür sapa bir yerde ol
Lrn bir canlılık ırörUnmeğe başlamıştır cuğundnn işletilmiyor. Sivri kömürün tm
Ulr cıerıı kasabanın ortasından g~çen u- tıyazı Oltulu Mustafa köın1lrcU ve arka-
ın umt ş03enın ıamtrtne başlanmış, ke - daşls.rın:ı verilmt.şt1r. Bu ltömUr~n halen 
ı.:ırlar:ı yr.y:ı kaldırımları yapılmı~tır. Ka- Erzurum lstlfade etmektedir. Fakat işlet
' :ı.bayı nyıran çayın Uze.rindekt al\Şap nıe vesaiti lpUdat oldutundan kömür hak
köprl\ de taınlr edilecektir. İdare! hususl- kile işlenememektedir. Bakır, hattA gU -
y~e ait penek demlr asma köprUsUnün ml\ş \C h.nlen işletilmekte olan siyah keh-
rtö~mel~rl de dötenmek Uzeredlr. rlb:ı 01tunun müstakbel servetini te4kU 

Kiiltlir rtmektedlr. 
Tnbiat bl\ıL\n zeki lnsanlanbukazada Burathane denilen mevkide borat dö 

ınr:Ltmıştır denllebUlr. Bir defa Oltu hal-
Kındilki okuma yazma hevesi şayanı hay- sut madeni su hnllnde Oltu çayına ak

maktadır. Halk 1.mndan ,:kanmak •ı.tretı
rett.lr. oeoe kurslarındnn ruılk az zlmnn-

1 k Y P azmasını Ö
"' lP fstlfade ediy:n·. Ekzemahlar her YlZ yı-

c.:.ı 1.;: ... tırade etnı ş, o u u Y 6 -

renml.ştir. 
Yalnız llk okullar kazanın nüfus ke-

·.r.fetlne nazaran, ihtiyacı temin edeme
mettectlr. Bununla beraber yeni yeni mek
tep 'binaları dn. yUk.selmektedlr. Kusurda 
j•enı ve a.srt iki mektep binası bitmek ü
:ıerecttr. Küllet köyünde Uç sınıflı bir okul 
p.pılmıştır . Yalnız bir orta mektep olma
ması her sene Bk okullardan çıkan ço· 
culdann heveslfll kırmaktadır. Halk fa-
1-Jr oldugundan çocuğunu para. Ue daha 
j'l\ksek mekteplere gönderememektedir 
Çocuklar da bir kaç sene sonra okuduk~ 
l.ı.rını unutmaktadırlar. Vadedildiği glbl 
önUmUzdeld -sene bir orta mektep ~çıla -
<'ak otursa. bu ıuıı.a memlekete yarar ze· 
Ular yetiştl.recektlr. 

Satl•k 
Harp ve muhtıceret yUzUnden fren-

ı;:-! hnstalıtı nesil mahvetmek U7.ereydl 
Cllmhuriyet hUk<ımeti bu korkunç has -
talıp karşı da cephe tutmuş ve 927 sene-
tnde yapılan trengl mUcadele teşkUMı 

• ııyesinde neslin hayatı kurtarılmıştır. 
Dtre lt~ylerlnde sıtma oldukça tahrl-

kanmak için bu suya girerler. Camkerten 
namlle maruf hamızı karbonlu su oıtuya 
yarın1 saat mesafededir. DoktOrlar bu su
yun Afyon Knrııhisar ma.den suyu ayarın
da mükemmel bir su olduğunu söylU)•or
lar. Bu su mide hastalıklarından muztarip 
olanların bir ha.yat arkadaşıdır. Bundan 
başka diğer maden sulan da vardır. 

lçme sulan 
Ekseri köylerde 1yi içme suyu vardır., 

Yalnız dere köyleri bu cihetten sıkıntı 
çekiyorlar. Çok zaman dere suyoou içi -
yorlar. Onun için OH.unun hastalık mın
taknsı bu köylerdir. 

Merkezin cenup kısmı su clhe-tinden 
müsterlhtır. iiyl sular 'bilhassa bu cihet
te bulunuyor. Ş1m:ıl ciheti ise sudan sı - : 
ıontı çeker. 927 de üç bin liraya yakın 
masrafla geUrtnen CUrcürUs suyunun 
menbaı heyelA.n altında sıkışmış oldlJtun
dan su kesilmiş ve yapılan iki çeşme de 
harap olup gitmiştir. Bu suyun getirtil -
mesi 'için bu sene yeniden tahsisat 1stene
ccktır. 

{Altla rafı 11 inci tıayifada) 

- - ----
her ıarUJ techiııtı ilımıl t.dilmlf olan 

T orulun kısaca işte size 
kurumu ve durumu 

\
Boğaıdan geçcrt:k yukarı \'iÇl' ktlyünı: 
bu yolun u1.alılması gernklilliı' . l(ö~ ll\nuıı 
en kola) yapabileceği araıipeıı geçor 
j Heınşi.rı nnhlyı siııln bir ço.k köylerinin 
\'e bılhassa meşhur kıtı>lıcalarınm en 
işlek ve kestirme yolu olmal,dır. 

Gavur ve Ziğana dağları arasında 
~ - Eşl<i Trabzon ko) uncten Yazılı 

la~. Yıtksur, PHAklval, Tttınsu\•at, Mtl· 

l 
• ~ [ Üf b • b • k galiskirit , Komllo koyltırinln ioladen ev erl guze m eVaZl tr lr az a geçirmek :.un·tile Yukarı Viçe J<OyQne 

Torul Trab1.0nctan doksttn heş kilo·' raber, evleri gDzddir. Mt•rkezdcn kasıı- batlnnmalıdlr. 
metre lçPrldf'ı ve lran tranı;it yolu nze· I hn ve knznyı ikiye ayırnn Hnrslt nehri 1 :ı - ArJeşiıı ıııorkezinden başhuı 
rlndedlr. iki nahiyesi, doksan bf>ş kl\yii 

1 
akıır . Bu nehirden bttr11cte ıııüınkUnse dt-, 

1111~ olun yo~uıı Ağvaıı ve Zttkım kö~. 
iki \.'UZ elli \'aylnsı vardır. şimdiye kadar istifa<!(• imkt\nı nrnrın111· lerıne ve bır kolu da Dutha köyUne 

~ · ı· · d ı· t kll"t ı •· gltınııktedlr. 204Q. kilometre sathi mec;nlıayı kııp· mıştır. \.f\ZR a tt~ ıya eş "ı . lan"ıt, 
htr. 

31 000 
nüfuc;ludur. ııı nmbnrı ve smre yoktur. . Bu yolun Za~ıın kö~·i.i kışıııı dıı 5 R 

' . Merkt•zde beş ~ııııflı, ıınhı~·e \ l' küy· kilometrt- daha uzatılırsu \'olsuzlukttm 
Ormımı, ağaçlıkları nu-lızuldnr. lkı lcrde nçer sınıflı yedi ilk okul vnrchr. dola)'I rağlwt olıııayıın (Mu. 111\at) kap 

tnrafında Doğu kuzeyden, bati gl\nep· Ulu köv okulu yatılıdır. lıcalari istifudeli hale gelır. Ru kuplıca 
doğru uzamış karşıhkh iki dağ silsilesi Mt;lıtelif gl\ıılPrde kur11l11ıı yedi pa· Ht•ınşin kııphcaı;;ına ııisb('tle :-;ahıle dnha 
vardır : Gavur -dağı, Ziğann cta~ı ! Bıı zurdan yağ, yrın, keçi , kert>ste, C'P\'lz, rakındır. 
dahlar kaza sınırlarımn yasdıılı gibidir. elma ihrtl'' olunursn da. geçim dardır. y "' , ukarıda ~azdığım bu Ü\' ana yol 
Ozerlerı \'aylalıırla Orll\lmUştl\r. Bu yıq·- Hulkı Tl\rktnr. terhi~E>li. ı->akln zdd 
talann c<>ğuna, yazın barınamayıp sıcnk· in~aıılardır. Aşayiş iylrllr. ynpılı ı su huradaki kö}ler yollurın 
!ardan koç.an Sfthil halkı hay\'lınlarfü· Yolları patikadır. geçide kafi değil · aııayohı bağlıyabilirleı . \'nkıa bu işler 
beraber gelirler. Hıı\'ası , sulan gl\ıeldir. <lir. Arnıi taşlık, ekilehllerek kı smı fız· zumun ve pura ile olursn du köy knnuııun -

7..lraat eh'erişli değilsed(', muhil dır. Mn'ası boldur. Köyleri daj:tıınktır . dan istifade ettirmek uretile imeN ekli 
hııyvıuı yetlştlrmeğe çok ınl\sniddlr. Yul· 1'opln olonları ınahthıttur. tathlk edllıııt!k l{~reklidir. 
nız hayvan cinsleri çok ıslaha nıııhtıtÇ· 9:\7 yıhndn kuza ıııcrkc1.indl' kay· 
dır. Az mlktııı·da ancılık da yapılınıtk· ııınkaııı thsan Olğıın zamımmda yupıl· 
tadır. 1 mıı;; yeni h<'lcdi~· l· binası ve nkılllııuş 

Halk ustalık \'e amelelikle geçinir. ! içme su~ u ve açılmış paznrı vnrclır. Kn· 
1ş alanlanna gidip para kazanırlar. zanın kurumu \'e clıırumu kı aca bun· 

Kaza merkezi küçl\k olmnkla he· !ardan lhuretlir. 

Bitlisin eski adı 
Adı kadar eski olan Bitlis'te 

yenileşecek çok şeyler var 
Blllis l)uğnnun eıı önemli kasaha· ı hallııdı• kıılınıştır. Ecrlııthımıııı cami, l 

t.mndıın birldlr. Osmanlı İmparatorluğu· medrese \'e kasabıı içindeki ın ııh nlle le· 1 

nun gevııek idaresi ıamanındıı ılııinıa rlıı birhlı lıı~ geçidini le~kll t·d~ıı küprl\· ı 
\rnn \'e ateş içlude kıılmı bu ıınvali ler ~lhl buglıııkü rn·c..:le kadar yardıın · 
uıııum'i harbin darbe lle rte hiic..:hl\tOn laı ını devnnı eıtlrc-11 kıymetli nnıtlurı 
hnrnp olmuştur 

lilUls, lskendarl Kebtrlıı kuıııandıın· 
tarından (Lis) namında bir ıal tıırufııı· 
<tan inşa edilmiş olduA-ndan onceleı-1 
buraya (Lisin meml~keU) maııttsıntt gel· 
mek nıere (Beledi Lis) namı verilmiş, 
sonralnrt bu isim tahfif ~dilerek (Bitlis) 

şekline girmiştir. 
Kasabanın adı kadar kehdisi de 

eskidir. Llıll\ ~aleıloin yıkık dökük 
bakiyeleri fibrin ortumda ve blr iskelet 

Bılllsin tarihi :-ü"lı'ri<lir. 
ı ıoğuda Cumhuri~· etlıı ilk r~yiılt> · 

rlnden ıuısip ttlıtıı şehir Bitlis ulıııu~tur. 
Cumhuıi~·etln ilk ilfını ı;ırnlarındn şim· 
diki Trak\'ıt umumi Müfclliı;;i Cieıwral 
Kllıı nı ı)ırik 'in lt'~obbüsilt· yapl ırıla n 
mektep, köprü, yol \'tı yiı·ınlden fozla 
çermikle. Gökmeyrlttn minaresi yapıcı 
Cumhnrt~·etiınizln Rltll te ilk eserleri 

olmuştur. 

Jdar1 tetkllltimtıcla bir aralık kaza 

... 

-

Tr;ılfzmırln Atntnrk köşkii 

olarak Muş' a bıı~lanan Bitli~ . jk 1 sene· 
deııheri tPkrar vilayet olarnk idare edil· 
mi~·e lJaşlanııı;;tıı-. Çalışkttn Bitlis halkına 
Cumhurivetln l..ıütüıı feviılerinden tav· 
dalaıımaİarını dllerlı • • 

.SELIJI. KOCA 

• ' 
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KÖYLÜLERİN GAZETESİ 
Sağhğınlzı 

temizlik 
istersenizj 
ıazımdır ı 

1 Hem vücudumuzun temizliği, 
---~~~~~~~~~~~~~~--=-~ 

Hem evimizin temizliği ! 
T emiı.lik her işin başıdır . Bü- T oprakda çalışır ; ahırda uğra 

taitı hastalıklar bütü kötülük- şır ; fa:.d:ı terler ve öt toprak böy- 1 
ler pislikten gelir. PL~lik içinde olur- ı~ce bol bol gövdesine yapışır. 
uı.ak barut fıçıS! üstilnde oturmaktan Eger yıkanmayacak suyla hu 
daha t~lılikelidir. pislikleri temiı.lemiy~cek olursak 

Barut nasıl hiç ummadığınız za- bunlar birike birike siyah bir kabuk 
m•.nda bir sigara ateşinden parlar- gibi ç-0k kıymetli işler gören deri
a hastalıklarda biç beklemediğiniz mizi sarar . b{; çağda sizi yatağa vuru\'erir. ı Bu da çeşitli hastalıkların doğ-

1. .. d h . . k " I ına~ına sebep olur. nsan vucu u er ı~ı pe mu · . ~ .. 
._ ı ö dM ... ı· b·ı k. .. Bılhassa Erzurum mıntak~sı koy 1eemme' g ren uz"'n ı r ma ın .... 

\..... Gü"' t • le en b. t lerinde kı, pek uzun suver. Evlerin ya "Fnıer. ..e llS y ır mo o- ı 

d aalamaı• .. L .. le J• 1• İçini ISltabilmek için hayvanlarda ru ıamanm a y 6 ,,.a ; oz ı n · 
pi.slikkrini zamanında ayıklamazsak alınır. Ve her zaman için kötü mik-
dinlettirmezc;ek bir g ~ n gelir işle. 1 roplarla koyun koyuna yatılır ve 

- l B d f he 1 ~• ·z üz böylece insanın hastalanması kötü mtz o ur. u e a r ~mı y 
ü't\ln.e kalır. Ya başka bir motor ateşli ~ar~z~ar~ !ak~lanması kola.y-

t al k Ve ahut bir ustaya lqır. 1 eınızlık ıçın bız çok şey ıs-
" &D m• y • ff f k. . • • Östert onarmak zorunda ka!ırız. mıyoruz. ız a ırız yapamıyoruz gı-

g lşt~ ~san vücudu da böyledir. db.'. Sözler. özür değildir tenbelıikten-
d · · k il ısr . 

. Vücut. ı_notorunu . a ıyı ~. a- Şu halde her köylü; sabah kal· - -
nabilmek; ıyı çahştırabılmek ve om- kınca sabunla ellerini ve yüzünü yı-

----.ıı- ~-----------------

rüoO uz.atmak iç.in çok titiz bir su- ka ı·d .. 
. ma ı ır. koy kenarından geçen derelerden 1 s b b 

re~te onu temız tutmak . lazımdır. Yemeklerden sonra ve evvel d kd .. f d t k 1 ~ -
. . . . . . . . çay anırma an ıstı a e "me a- o a ve aca 

.Temı~hk deymce ıkı şeyı an- cllerını yıkamalıdır. Akşamları yat~ zımdır. l ııuıu~ .. __ 
J.a!DalllıZ lazı_?1dır : madan evvel ayaklarını yıkamalıdır. Köy gezintilerimde yalanız köt ''" Harp sillııuuı sv..,Y., 1 
.. ~ - Vucut, beden; gövde te- En aşağı ayda bir defa bütün g8v· çocuklarının bu ırmaklarda yıkan.. ·~ flarsıntıya nııi'i·üz-k.'lılı'll !J? ~~. ~:.. n 

~ıl.İıgı . . . desini sabunla ve sıcak su ile yt- dıklarmı; diğer kötülerin bu sulara - - _... - ... • - - ... • a; a 

~ :: 

B - .. traf temız.Jığı ' kamalıdır. hiç rağbet etmediklerini gördüm. A 
G?v?e~b.in en mühim bir kıs· 1 Şimdil~k köylerde m?mkün ol- Çocuklara su çok yarar. Fakat tına llllZi 

mı denmı~~r. Vücndumuzu su~n ma~sa nah.ıye merkezl~rı~de veya biiyklere temizlik bakımından su 
hu deri bixı dışaııdan gelecek bil- yenı teşkıl olunacak bırlık numu· abda çok lazımdır. Binaenaleyh ter- S b k } k• } • Jkb h d 
tün ıararlı maddelere: mikroplara ne köylerinde .hamam yaptırılma- li olmamak şartile ve çıktıkdan son o a urum arı e ın erıniz için i a ar 
karşı korur. Biıim terlememiıe yar· ı hdır. Hamam bılhassa uzun kış ya- ra iyi knrunmak yazın bu akar su- bı· rebı· y gelen hı" r 

1
·ta" Çİtr 

dam ede-r Ve böylece terle beraber pan ve evlerinde hic bir tertibatı 1 d b k k .. 1·· il b · • ar a anyo yapma oy un n sı · 
vücudumuza zararlı pek çok zehir- ı olmayan bu mıntakadaçok lazımdır h t t . r ~. b k d k f 
ti maddeleri dı~arı atar. Aksi halde köylü 6 ay kış süren . a '":ve. ~m~z ıgı a ımın an pe a- ~Q r la la r f n l z a c Q n 

Ş L.:.ld d . . . t . b l d ka ak ı· . - . ıdelı hır ıştır. u WI e er11nızı emız tut· u yer er e yı nm çın munasıp D l 1 geli 
ma.k Jazımır. bir yer bulmasına imkan yoktur. ayı ar· k _ .. . 

Derimizi temiz tutmak i.çin de N~ tekim Karsın Malağan köy- . ~ok yaşama· omurlu olm~k, Köylerde, Kasabalarda büten bir zin beher dekar yerine kırk kilo k 
biricik yol ) akanmaktır. !erinde _köy. hamamları . . mevcutdur. aılenıze. v~ vurdunuza ~aydala ışe kış tüten o.cak wve soba borul~rından rum bulup bir okadar toprak ve 

T .t k ili t' · d t _ Ve aynı ıklim şartları ıçınde yaşa- yarar bır ınsan olmak ısyteorsanız her sene bar yıgın kurum çıktıgını he- kumla kawıtmr da ilzerlerine se 
ur m e ının mayasan a e k ld .. 1 d·kt · · · O "' 

miıJik vardır . malarına rağmen Malağan köylüleri yu ar a soy e 1 erımızı yapınız · pimiz biliriz· Hele bilyük şehirlerdeki seniz tarlaya birden can vermif olu 
Köyla gördüğü işler dolayisile her hafa sıcak su ile hamam yap- zaman hastalık siıe yan bakamıya- fabrıka ve i~ evlerinden çıkan kurum snnuz. Çüukü küln de ne dej'erli. 0 

da çok pislenir. maktadırlar. Yazın yıkanmak için caktlr. daha çık bır yekuna varır. işte çok duğunu ilerde öğreneceksiniz. 
- - dafa bir köşede atılıp değeri bilinmi- 2 Kurum; ekinleri kam 

-----· yen bu tozların pek_işe yarar bir mad- maktan başka ekilecek tohumlara, 

Ö İ4 o T L E R de olduğunu söylersem şaşmayınız! kilecek fidelere, fidanlara da çok y \.:il Avrupanın bir çok yerlerinde ku- ralı işler görür. Faaulye, kavun, k 
rumı o derece ehemm·yel ve ilmiştir- puz, mısır, yer fıstığı ve buna ben 
ki yalniz bunun toplayıcıları türemiş- yen başka tohumlar ekmezdeo evv 

1 - Hepiniz Türksünüz, Türklük Aybı olan saklanır. Başı kel olan kaçar. tir. Gerçekte düşünülürse her çiftçi- bir kez ıslanıp kuruma bularsanız 0 

size bahadan. dededen geliyor. P~Tcti Kadınlarımızın ne aybı var, ne de başları nin kolaylıkla bulabileceği kurum zi- ları kurt, böcek, fare ğibi düşmanla 
dcf...il, sorulunca (C Tüı·küz_,, diyecek- kel. raatte bir çok faydalı işlere yarar: dan korum~ olursunuz.Sebze 

n l T · 1 - Kucum, içindeki besleyici çelerindeki fideleri de dikmezden e 
siniz. n - Köyünüz teıniz o Jllalı. CllllZ- Evin'lerden ötürü ilk baharda cılız vel kurumlarsanız sllmüklil bilçelde 

2 _ yeni doğan çocuklarınıza Türk lik in1andan gelir. Tezekler köyün kalmış ekinler için bire bir gelen bir den, kırmızı örümceklerden kork 
adı koyacaksınız. Acem, Arap adı koy- dışında yapılınalı. Her köyde herkes ilaçtır. Baharın ilk günlerinde böyle nuz kalmaz. Aynı suretle elma, 

·· ·· .. l · ekinlere kurum serpilecek olursa bir- mut, kiraz, vişne ve her tUrln fida 
mayacaksınız. sabahları kapısının önünu supurnle ı. denbire gümrahlaşarak geliştikleri larında köklerini kuruma sararsan 

B - A~ kur, Adli ye kaçağı suklınıya· 10- Köyün alt başlarında abdesane- görülür ki bu, kurumun içindeki bes- daha iyi tutar ve canlanırlar. H 
caksınız. Bir kötünün Yt ' dİ köve za- ler yapmalı. Abdesanelere su akmalı. leyi:.:i maddelerin ekine yaramasından kurum, köylünün deierli !>irartitı 

• ., L"' l · · · d t · · ) ] ileri gelir. Kurumlanan ekinlerin böy- Onun öteye beriye atılmasına razı 
rarı vardır~ derler. Doğrudur. 11 - J::.V erın ıçı e eınız o nJa ı. le birden kabarmasına özenen Avru- mamalıyız. 

4 - Nufusa kaytsız adam bırakma HayYanla bir arada ya tılınaz, ayırıualı. pa çiftcileri bu i, e " ekinin kamçılanma· Bizim KöylU 

yacaksınız. Doğumu, ölümü, evlenmeyi Üst baş tenl izJiğine bakınalı. sı,, diyorl~;~ Ki~3m~~dtapısında: Çanıaşırların ten1izliği 
.. - de h b k · · 12 - Çocukların yüzleri pis, gözleri o;0 1-2 posta Birazda çamaşır ve elbisele 

gunun a er verece sınız. .. o · l•v · d b h k ı dır ,,, S d I k k çapaklıl Bunları her sabah, luzum olursa Vo 0.4-0.5 fosfor temız ııın en a setme iıım 
D - l ayını an nıa açırnııvaca .. .. .. t d k ] 0/o 6-5 kireç vardır. Bu Çünkü gövdeyi temiz tutsak 

H l l t • ı · l b• l · gunun or asın a yı ama 1• Evinlerin hepsi de suda erir, Bitin'ler kirli çamaşır geysek bence neti 81ntz. aranı ına ıeıa ı c e era) :lı· 1 ~ K .. , 1• 1 • d· 1e · 1 •· ·i ··t•• ·· }"l } d ] t · · j f o - O) ~enaı ın d \ lÇ Cl 10( e tarafından kolaylıkla emilebilecek bir bir hiçdir. Şu halde çamaprlan 
gO tırtıl'. ~a lUSUS ev e 1ŞH1( e · f} l k JJ f ı·· Jt }' k. haldedir. bu bakımdan kurumun kırk vücudun yaX.ile terile ,· dJ .. rwdan" . vo aı· )OZU . )un arı <. uze me ı ı 6 r-· • 

6. -. ~u~hurıyete. sadık olacaksınız. g .. eı•iJsin. kilosu bir dekar ekin tarlasmı can- len toz toprak ile kirlenince çık 
E h "k- t ki b d ' !andırmaya yeter. Kurum yerine bu mah v~ temi~n~ ıeymeliyiı · 

n ıyı u ume şe ı u ur. 14 - Köylere ağaç dikmeli, bir ağaç işi görebilecek yapına gUbre alınma- Çünkll kirlı çam~rl~r~ 
7 - Tek tük de olsa şapka giyıne· yetiştirmek, bir çocuk yetiştirmek gibi- ya kalkışılsa bunun değerinden bir lar ve bazı haşere dediğimiz 

yenler var . ._ apka giyınek günah de· dir. kaç kat fazla para vermek gerekle- l~r .pek .. sever· Bilir~iniz ki bit pi 
· ( M d k·· il ·· .. d d gıbı bucekler temız çamafU'lar 

ğildir. 15 - Güler yüzlü, tuth dilli olun, nır. 8 en om runun u~a.nın an tutunamazlar. Kirli çamqırlar 

8 T .. k k d k E k ki .. J d'l I d ı·kt olan kurumlar u:otça daha ozlü olur- . k .b. U l rtab•m k - ur a ı~ı açmaz. r e e guler yüz, tat J l yı anı e ı en çı- lar) ıse arınca gı ı rer er o .,.. 

beraber çabıır. Türkce bir atasözü var: karır. Söıömün kısası. ilk bahar yağmur- \arlaç~mnşırlarıuızı temb 
~----------~~.~~-~~---~~--~-~s••'•~•~•~•ı~·•~ı,~•~ıw"»~>~~·*~"~~~=~•~•••~ı•s•a~~·· · ~n~~~muclnk~m~e~er~.d~m•r~a~~ 
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KISA, KISA 

Osmanlı tarihinden kanlı, 1 

feci ve acaip vakalar 
•Bu kısa ya:ıılar e11 büglJk ııe en ehemmiyetli h4dlaelerlıı, 
teferruatı atılmış, üza bıralıılmıı birer hulAaa11dır. 
Okuyucu bu satırlar içinde O~manlı tarlh/11/n eıı yarlp 
ııe en feci ııalfalaruu bulacaktır .• 

Yıl l6-l6 da Sadruuam makamını iş· 
QaJ eden Melek Ahmet paşa, Girit 

centt içlo bCıyDk bir kalyon yaptırdı 
1Ur g-Dn balıçe kapıda binlerce İstanbul· 
l'1Duo Onünde dualar ve tekbirlerle gemi 
denlıe lncllrtlmete başlandı. fo'akat ku· 
burlu infa edildiği için kııakda kayar· 
kcn birden bire devrildi. \'e bir kaç sa· 
11lye içinde ~ular arasında kayboldu. 
Oemi Ue bl:-llkte rı0 ~·e yakın adam da 
t.otulup ıcllti . 

Mekk Ahoıet puşn bu batı ıcürnuce 
Mın.kor tıünkür tlQlamatn başladı. Halk 

tıir t a.ralt llb · 
_ · ZQlOın il4' yaptlan j{eminlıı lıılll 

t.ud.., 1. 

vetk4r bir adamdı. Ulemayı \"6 $U8rayı 

çok severdi. Haftada bl r gün sarayında 
ulemaya bnynk bir ziyafet çekerdi. Her 
seferinde de yemekte içi altın nohutlar
la knrışık ı>lln\•lar bulunur, herkes kaşa· 
gını atarak kısmetini bulmatR çalışırdı. 1 

Mahmut paşa ls~ sofraya otururken: 
- Servete nail olan berkesin atzıo· 

da ridluıu ibzal için altın bulunmalıdır. 
derdi. 

1) 
• (< ' 

Dftrllllıilııft•de 1650 de yeni bir t:s· I 
ynn JJatl11k verdı: Sipahiler ve 

Yt-nlç~rller hep birden ayaklandılar. So· 
tuk çe.şuıe Onilde, lıenuz on iki yaşında 

D O G lJ 9 

SiNEMA 

F üsünkar Bakışlı Bfı: Yıldız . 
KOQOK MIRNA iKiDE BiR DER DURURDU : 

dansöz "--Anneciğim, ben mutlaka 
olmak isterim ve olacağım,, 

Annesi çocuğun bu hevesini kırmadı, ona dans öğretti 
ve kiJ.çak dansöz ailesini geçindirmeğe başladı 

BiR GON 
Holivud humması 
küçük dansözün 
başını sarınca .. 

bir tıırsMıuııııı: tılunnn dOrdl:rıcn Mehmedi ayak dl\'aru· 
l.>tytıı b.dtı\r~yo~ . 

1 
eu l• l d~r"'u 'a ' nına çuğ"ırdılur. Memleketin tıarablslni, Amerikan Sinema yıldızızları için-

·'b Uf\ ballı ez ı ıı .ı ' . . maliyenin bozukluğunu devlet idareı:;lnin de Um bir mCYki itıal edenlerde~ bi· 
l>iyc arlh dü n~·üyordu , ezetJzübUnü anlath\ttr ve hlr ka~· kişinin ride biç tGphealz çok sevimli, zarıf en· 

0 0 
, • k&tllnl istediler. damlı füilnkir baluıla Myrna Loy dur. 

Yint1 ayna ~ll(•ler lc;lnde l .ela\ı Hıs· Hörd- - M h t ld 
1
,. Bu aiizel elnema yıldızınıo hayatı, 

._ 1 od 1 k için rü:s· uncu e me razı o u. ııraz ff 1 i h k 
s.ıa aaa. uar Ytlyv tı ı sonra saray du v11rlarından dlşarıya bir- alnamaya atalıtt, muva akı yet er a • 

vd v~rm,w, 1ttk•t bakkt . gaspedllı:r~~ lılri nrdı sıra saray u alısrınan cesetleri kında mal6mat verecetiı . . 
ıneuıW'lyc:-U lııJ lı~kll."ilDil kaynlmı~tı . ~1 1 ğ Güzel Myrya nln soy adı Vılllamı 
pahli.erlo elebqılarıodau olan AQ'a, dert atıluıatu lJaşlandı. Katilleri iç.in deft8l' d Ebe•eynl Amerikada Montana aya· 
vanwak üzre lstanbula 1r~ldl. Memurlye· edilenler birbir öldürülüyor, v<icutları ı::lnln Helena tehrinde çlfçillk ile ge 
i.ol elde edemiyeceQlnl anlayınca, ver· yollarda sUrilkteniyor, sonra çınftr ataç· çlamekte idiler. Marna nan çocukluk 
dltl rifvell rerl almak istedi •. verm.ool· larına asılıy~rlardı. . hayatı bir fevkalidelik arz cylememl,- 1 
ter. Kalkıp lstanbultlan "ltmesınt ~il ret-

1 

- Bu g-ıbl nıaktullenn yaiı mafsal tir. Oa yaııaa varmadan babaıı vefat 
tller. atnlarına birebirdir J diye baiınyorlardı. eylamiftlr. Kocasının vcf atı madam Vil· 

Hasan ara oyuk dlredi. Nituıyet otuz Halktan birçok safdiller dertlere ~ifa lla1M'ıa •ıbhi ahvali üzerinde çok fena 
kt'.:Je alc;4SJIU ruabtldl. Giderken ocak 1 ~lur ümldlle l>u etleri :ılarak evlerine bir tesir icra cylemi4tir. ÜJ yüzden He-
uıaıanna: ko,uyorlardı. lena tebrinl terk edip Holyvot civa. 

_ Bitl mahzun \'e mağdur yollayıp ı 
6 
c 

0 
randa bulunan Movica Lanta pilajında 

vi14yetl6~ acım11ılar mı?. Oedl · . 1 Tarihi Oulmanlyi ya.zan Mehmet Ha bir kaç ay tebdil hava eylemek iz-
yor '\,.Atalar Hason ııQ'tınuı 1 yan ba~ ra· life bu vakalardan bahsederken Uraranda kalmı,tır. Myrna nın mek· 
ler i~bb ·~alni, t,lr sürD Celali ile, soy· di~ or ki : tepılz kalmasını iı'.emiyen annesi onu 

l caQını biliyorlardı . f ukat: Movlca Santa mektebe yazdırmıştır . 
lf,alkıp ~ltsln.de , is· - Hocauııı anlatmJşlı: •Blr hatunun 8u mektebe yaıılıtı lle beraber My· 1 

liil•Mııe yaksın! .. diye htı.· 1 ellude bir yıtuı yıtğ götü.rdllğllnli kendi rna Loy de bir damA merakı uyanmış· 
gözlerimle aordüm. • Bu nedir h&tW\ 'l • t 

., 
• • 

1 a ır . 

diye sordum. • - At meydanında asılı iki Je birde annesinin kocağına 
l't"U VG~ındli ataltmrı yailarından alJını. Fildn derde atılıtrak : · ı 

oldu. ttocaıan ona ko- devadır diyorlar.• diye cevap ventl. - Annedtlm l Ben dana6z olmak 
ardan. ana sevırtlJlnden ba· • • • latlyorum . 
yaızdıraelaklann&, her giln yıl 1645 ramaıananda e.snaf bozuk Di1e 9lyle11ip dururmut ... 

cWIJleyt kopya ettirdiler: akçe yüzQnden aylklanmııtı. Aaaeü J:utuaua bu beYeainl kar· 
keaerlm !. Dükklnauı kapayan sıtraya koıuyor, b'1 ma~, bll' onu tqel eylemlı .. . 

blr yavrunun i«lr~ dlmatı. yük blr kalabahk Padif&hm hwıunma Afi mllalt oluaca Myrna dau ıı· 
....... ı • .ı11n vahıi mana lle ne çıkmak için çırpınıyordu. fakat ocak denlerl almaıa batlam.ıt.. . , • ırna Loy'un en &amimi 11rlulfta,ıarurd1111 ı•e hir mı1tlciel Sltıamadan agrıl-
"d;dij il M hmedln ya· atalan , sarf kendi aleyhlerinde olan bu Bir mlcldet sonra •atanlan olan (f/ktatr :ıonra tekrar llollmula tlömm hlrinr.I stmf ytldulnrdan Norma Şlrer 
• r ne e 1 ba •. k ·ı h Heleaa tebrlae d5nmGtler . , . K bi d d' i k , kMlı&l bllflar gosterlr. syanı surma g-ayesı e der at ted~lr Mrrna feYls'allde dau a"'""enmit . arıaının r e ~i ni 1 1 et-.yen ' •eri kalmadı ve i111lt eylnu~iti blt6 

• kr aldılar: Topkapı sarayının Onune Hel d b' ha •· a 
1 

Valanttno bu iti üzerıne ahr · fllimlerde rol •erdirdi ve 1rihel Myraa 
• • d l 1 ena e ar Jır m aaeeu Bir kaç 1riin sonra çevrilecek olan bu yüzden çok b:ıya~ b:r t5lant.kaaaa-· 

f aıtib \:;trınbulda )eni t.Jlı· se· ~r ıa nöbetçiler koyuyorlar, kimseyi menfaatıaa bir konaer •erilmesi karar· •'Uhat price Reauty., filminde rol alır •.. da ... ve nihayet 1936 aeneatnde 
m_ı. '"M .... hazırlanıyordu. Pa· lçert sokmuyorlardı. Yanaşmak istiyen· lattmldı.ıı.ı nkit mutlaka Myrna nın " Ca-a ıı· bi k lü 1 da bo t ff '- 1 ka"!111aa~ 

au. ~·•" l r1 k l l ·ı " =. ı • " '' r 12 ro ·· · n f&nma a muva a" o an mu•y 
iC nereye gldeceQ'lnt, klmln· e" _ ' ınç a, sopa ı e dovi1yor, hattl uı. dan• numaraları yapmuı rica edilir· Cavali kız rolünde ç~k . muvaffak ı Hornblov ile evlendi. .. 
llteeQinl tıllmeyordu . Ordu duruyorlardı. mit . . 1 olan Myrna ya sıraslle : Çınla, Malezya· Şim:tl He>livodun en meı'ut kadınla 
e idi. MDtecessl&ler kadı· E naf l~lnde bu işi azm lle başar- 86ylece bir ba7ır milcueaoaınin lı, Havaylı, Tahitili rotları verllnıittir. ı ndao biridir . .• 

ek seferin esrannı meydn· maaa kanlarının nlkablamna yemin baloıunda Myrna ( Mari kof ) danaını Bundan ıonra Myrna: (Schra, tarkaaı 
k iıtedller. edenler vardı . Bunalrdan blri olan Be· oynar fevkallde bMir -:..u;~!~~i!;,t ::z:: (Fumantu nın avdeti ) (The ıreat dl•I· Kafasını Siğortaya 

. d _ . nar ···· Aı. tonra Y Y ne) (Tbe sguall) • (The Black Vatch) k l · · t 
an biri cesaret edıp pa l· tdestant AU, o gun saraya girmek hıtedı alade alleelni ıeçlndlrme,e ba,lar... fiil l ri d I l k b il· Oynıa l lllllŞ. 

bırakmadılar, Çelebi fena kızdı: fakat... mt e n e ro a mı, n ço eren Sonya HPnni lsvcçte buz üzerinde 
sakal&nı gös· - Ben ne talaka aııd lc;tlm. Yemi· {Hollvot) yavat yavat küçük ve ca· mltt' · yaptığı barukulAde patlnajları sayesinde 

ılp MJrna K--riade te•ir eylemeııre Ş6hrete, par.aya kavutani annesin 
1 

niha\.•e t Holivudıt CR'"rılmıs, od" bir sı' • 
r şu saıkulunın tellerinden bl· 
letlml bilmlı olsaydl, hiç te 

\Ju ~akalı kopam, ya· 

nlmdeıı dônmUş olmamak için bmtk sa· UAV • 11 k k k .J •• .. 
baflar ... DaMı bir taı'afa bırakarak adam akı ı ıeçıadlren' kGçü er e nema artisti olmuştu. 

r11y kapısına varayım, yine döneyim! de- ltotyolara bq •urur. TalU yardım eder karde,lnln tahallnl herine alan Myrna \ Geçenlerde son bir fHmlni çevirir· 
ye lıtttırdı . H bir filimde bir mankenlik rolil alır ... da yeni ve mühim bir arzu uyanmıtdır. · ken yine buz üzerinde kay:yordu, fakat 

Fakat ıQ'anın önQne geçen E!'\es ne· Pek botuna ~tmez ise de ümitlerini SCYmek ... eylenmek ... aile yuva• reci hlr tarzdıt ctüştU. Mamafih doktvr· 
• ferlde inat ediyordu. kmnu . kurmak arzuıu . . . j lar sukutun o kadar vahim olmadıQ'ı 

14 üne~ :alrda eu goz.de lıir - Geri dl\n herif, kanma susama!. Gilnin birinde bir arkadaıı vaıı· Holivodın pek de nezih olmayan neticesine vardılar. Sonya bacaklarant 
t olarak )&r tutmuıtu . Şeci dl~·e ha)·kıriyordu. . tulle mer.ur Ben Hur filminde küçük ıinama muhitlerinde hakkında, sevrile· I yllı bin dolara sitortn etmişti. Halbuki 
olmavanlar herkesin uözün· BedeRtant Ali dedıRlni yapma~sa ka· bir rol a r. Myraa ee•lnclnde!' çılfna rl hakkında inıanlar yarablmakta idi... kafası üstn dQştü . 

I e- döner, Fakdai~I ~am kçej•lrecetlı sarkatda Myrna bütün bunlara umuz ailkGp l Los Anj'eles sinema ehri i derekeye dnınrolor , batta nsı bcf düşeceğini dDtündtı Ye ıayri ıtüdyö ken .. nı an a e ey eme en i d 
ı . ihtiyari yOrtıdü. 1-'akat aseslerden biri sarfı nazar eder. feç ~r u ... d dl i f'l i tehlike içinde 

'76 dil Tav14nlıda ıeçen bir ~lınç salladı. Zavalholn ellnl kopar B k Myrna nan üzerinde pek yrna oy otuz ye ne ı m n• . 
• u •a a . çevlrm1•ti . Filmin iami : ArroYemlb Kullfornıya şehirlerinden yanlız Holi · 

na en canlı bh· misal teşkil dı. Bir diğeri başını başrtan başa yardı fena bir teıir ıera eder, .. . \'ut de~ıı ı 0~ A ı da bD "k b ' · 
. idi . Myrna bir aıle ret.ini oeatından a • j • ıııe O!J yu ar sı· 

ce •.:il deniz~ atıldı . Geçinmek H anneelai ıeçındirmek ki t bi k d Ui ü if dl ne ma şehridi r. f.skıden buraya altın ara· 
Mehmet ordıı:funu Buğdana u çüncQ Murat 1584 de lstanbul ter· mecburiyetinde buludan Myrna, nihayet uza at ıran r a ın ro n a, e - yıcılar lıücuın ederlerdi. Halbuki şimdi 

Tavpnlıdan geçiyordu. sanelerlnde bQ)·Qk bir amiral ıe· Holl.odun bir tyatroıunda dansöz16te yordu •.. Partonerlerl meıhur •~n atkar burası sincm11 artlstlerinln veyahut o 

' 
be l l) bl k · . yazılır Ronald colmanj Helene Hayca ıdi. .• fil· . • 

'I er Y avut paşa r aç misi m~a ettırdl. Bu yenl geminin ne • i ti d d H bl hulyH ile gelını ı;; olnnların bi r kabcsi 
kazada reçen bir hadiseyi valut denize indlrileblleceti mOneccim· Tuadüf bu .,. Sinema bu defa My· m ter p e en _ ma am orn ov n•· halindedir. 

nakletti. rna aın pe•lne döter . • . mında cidden ıuzel ve ıe~ bir kadın Fakat son 7.aınanlardn Los Aııjelos 
it pazannda on iki çolbacı tere ~oruldu, Mündcclmler de etrer ~ata Bir rece Er7ptiay Tbeotrc de daet idi ... Bu kadın bir dram muharriri şehrinin QstUnJeki dağ şehre doğru yı · 
a glren bir tilkiyi tutaıottmış· d> soyledller. Gemi mnnecctm efendıle· numaralannı yaparken seyirciler ara- tyatro müdürü ve M. G. M. stodyolar kılmak tehlikesi gö .. tcrmektedfr. Dtttın 

OklilrewemlflerdJ. rin tayin etilli gOn ve saat tek.birlerle 11nda bulunan iki bGyilk sanatklr ıtbel tiırikl Hornblov'm kızı idi... · vaıiyctlol tetki k ed"nle r , yRkın bir 28• 

çolhalaran korkakbaıru deıbal denize indirildi. Mrma ile çok yakından alikadar olur· Bu filmi çevlrdikden az sonra ( M manda dağın yıkılarttk şehri altınR ala · 
ı. Çolbalar ber sene Tavwanh •"• lar .. G •. M.) Myrna doy atödyolar ana dave cağını, ca~deleri kapayttcatını , ıiUları 
Qrllnc beşet akça venneae v eziri aılllDbk makamında bulunan Bu seyircilerin biri Hmanının çok edıldl ••• keseceglnı httber vermektedirler. Eter 
ld l ı Ne•Wı pap, Hıdır ef. iıminde bl· methur Ye kadınlar tarafından çıltınca Kencllıine (Devli to pay) filminde ınebıul wtktarda yatmur yatarsa, bu 

tu u ar ... • rinc dl\fmandı. Efendiye nlpnçılık pa· ıevUen Ru.ıf Valantiao idi • • . Diıeri mablm bir rol verilmitti... fel4kett tacil etmiş olacaktır . 
• • · · · k • tL• N t R b l, icabı olarak müeya Hornl,lov ile .. tlbin Başvsıırliglaı ya. yesinl \'ererek Anadoluya rönderdl fo'a- ansı un a _, a ... . •m OYa ... • • 

a · e sahıt kat arkasından adam yetiştirerek ıaval· Mrrne aın s6dert, yamuk •6z daimı bir temaıta bulundu. Bu temas 
Mahmut peşa, kerım v · kapaklan, kı•areık ldrpllderi, ince zarif tan büyük bir zevk duydu. Hornblov'ın 

ılaya üye oj.;kl 
sanlık borcudur "" .......................... ...... 

lınm boynunu vurdurdu. Mn.sahlplert 1 

eadamb •Gcudu, Amerikalı hemde yilı- bir aktiriai olan karaaandan bet senedir 1 
paşanın ~bu hareketine teessQf gösterin· de rGz Amerikah olmuına ratmen fev- uıak yatadıtını onunla botanmak ar 
ce, veılrı aıam şu cevabı verdi: kallde eluotik cadbeıi Natqa iberin· auunda bulundujnnu 6treaince çok •1•• 

- Ben onu dDnyamn cefasand11n de tok blJGk bir tesir icra eder ve kılmıt olan bu adam ile daha yakından 
kurtardım, teblt ederek oennete koydum k• ..... iN kma alaema hayatına da· allkaclar oldu ••• 
•benden katlyen intikam almayakoatır .• ~ ......... tatıtl,. 4• ... Hornltlov 4• kea.tlalae Utlfattaa 

ty;~~·ii~;:-TeiAk;~I 
uğrayanlara yardıma 

koşan Kızılaya üye 
olunuz . .................................. . 

1 



" .. 
gi 

• 
DOÖU 28 Birinci KAnnn 1937 

I_ Bunları biliyor musunuz? 1 j ------ Kızının nişanlısını seven ana 
Kocasına ihnnct 
eden levl k 

' 
Hayvanların hayatını t~tKik etmek 

hayH faydalıdır. Geçenlerde Gemlikte bu
lunan muallinılerden birisi şöyle bir vnk'u-

1

~:'.1::.~b'.!i~!~~r:::.~:'..~
1

:.,ı.· M 8 h k em·ed e herk es 
reıı bir rılal ic.ıl ermiştir. Bu nlt~t iki ü9 • k V 1 d 
tÜ\·aııeden ıııiirckkeptit· Bu üstüvaneler- ç ıza ag ıyor u 
den birine kahv ' diğerine de buğday g en 

yn şahit olmuştur; erkek b!r leylek yuvaya konnıaktndır. Knh\'e bu~day kavurulur- . . . 
g ldl~I zaman, kendi yurnsuıdaki iıç yu- keıı, kah\ rıin koku u bir boru vasıtasi-
nıurt.anın yn.nında, tiç yabanı kaı yum ur- ıc tıuğ<la-> ı ihtiva l'den usıivaneye geç- I · · B R · 1 d d' t k h · ı t ğ E · k 
ta.~ı daha görmüştür. Bu kaz yumurtala- ıııektedir. liberfa yerinden dolruldU "Din ayınız ay 918 , 8 1, ar 1 er şeyi an 8 8C8 lffi,., YIR 3PISlnl 8ÇIDC8 
ruun or~ya nasıl konduğu malum değil - Kavrulduklan orıra bu buğdaydan annem·n odasından sesler duydum lçer\ girdi~m zaman Fredi orada gördüm 
dtr. ~iki yabani bir kaz uçarken bol} bul- yapıları kalıverıiıı lıakık• kah~·eden hiç 1 . . •:• "'" rJ 

farkı olııı"vurıntış ."'evv"'rk ııerald yazıyor·. hrarlar hep boş... O sırada genç kızın s"ra'tm•~ Y~ ~lU6'1.l yuvay. konarak, oraya yumurtla- "J • '" J v .. 7 

1,. f> ... il "l l k Muhkeme salonu ağzına kadar dol- ReJs gözlUğU11ti çıkardı. ~inde pe- birdenbire kızardı. Titriyen S&---ıne .ıcıı 
mı.~ olab111r. Fakat buna son derece hid- >ll' >ll )ll IllU 1 'eJllCVC 

• mu~tu. Herkes bu garip maceranın perde derane bir şefkat vardı: gelmişti. 
det eden erk:k leylek, knz yun:ıurtalaı:_ını SUÇIU O!Hl'fik getirildi perde açılacak safhalarını dinlemek Ls- - Niçin hftld sükt)t edi~orsun'> . Ken- - Bay reis, ricD. ederim, onu dioJI' 
yuvadan attıgı gibi, uçup gitmış ve diger . dl 
dört erkek leylekle beraber gelerek, koca- . Budapeşte ıııahkcmcsı fevkalade tlyordu. Ö•1 sıraları bilhassa güzel kadın- dini dtiş!lnme, fakat adaleti yerine ge- meyiniz .• ~e olur dlnlemeytnlz dedi, 
sına Uianet eden dişi leyleği paraır• parça ı bır dava hakkında kararını vermiştir. l~t r Jşgal etmişler, kalabalıkta yer bula _ tlrmelc için bize yardım et'.. . yanamadı, sandalyasına yıkıldı. Bllyt' 
<·dlnceye kadar gagalnmışlardır . .Deş ley- Bu davanın suçlusu bir küçük b"ilbiil ile mamnk endlşcsile erkenden salonu dol- - Bay reis, itiraflarımda bundan da- !;;fr gayl'et sarfettıııı hallnden anı:ışıll_. 

h"b"d" D cturmu.şlardı. ha ileri gldeeeğim: Söyllyeeeğ\m sözı.:.r YOl'llu. Sesl yavaşladı. Bitkin bir edalı" l~k bu cinayeti işledikten sonra kaçmış- ! sa ı ı ır. avanın mevzuu "istirahatı _, 
lar Vi! bir dahn o yuvaya a vdct eden ol- unıunıiyeyi selbetmek,, tir. Suçlu 19 yaşında genç bir kızdı. An- sızı de çok nıütees:sir eder. - Ne olur dlnlemeylniz, diye mır" 

ı Ô nesini öldilrmüşt!l. Sebebini ş.ı'mdi dava Blr anne katilinin, hem de cinayetin dandı. 
mnmıştır. ı·en Robez ismindeki davacı ınah- ' safhalarını anlatırken öğreneceksiniz. ne demek olduğunu bilen bir kızın itiraf- Sfi.mliıHn arasından . kasketıi1 \>OY 

Dilenci ve politika kemcde şunları söylemiştir: Zil çalıyor ıarı sizi Uzer. Annem.in hatırasına hürmet bağsız bir genç, kalabalığı yırtarak ~ 
Kuşun sesi o kadar keskinki, saba- ' Heyet! Mı.kime ve l ilri heyeti yerleri- etmek için ağzımı kapıyorum. Siz de ana ağlıyan kıza. merlıamet.11 nazarlarla bsJ!! 

Hfı' 1ngilfz O'rt:lete. inde okııduk: d ı k 1 ~~~ 
b hın saat beşi oldumu, kiracılariıııclan hiç ne oturdular. Ortalıkta hilktimferma olan hatırasına lıUrmet e en b r genç ızı e - - Niçin şallitllğlml i.Bt~mıyuı .. 

\..onılra<lu l•ir dilcııciyl eürınü ıııe~.·Iıut b k b tt ö il .. il 'ib t d dl (1 iri artı uyııyamiyorlar. Kiracılarım gltrtiltil c!erin bir ölü sükunetine münkallp e e mazur g r rsun z. • er a, e . Beni karşındn görmek 
hulincl~ yaknladılnr ve karakola glılllr- t h f k h·ı.· . d oldu. Herkesin kalbi çarpıyordu. Bakalım . Kara gözlüklü şahit dnnına nğır mı geliyor? .. 
tıüJer. ner a la ·uş sa ıuınııı olur uğu evin .~ 

ana ka.tlli kız kendisini nasıl müdafaa -e- Reis artık şahitleri ça~ırıyordu. Ka- Kız .su.c;muştu .. Daha d~11rsu ·ıcOll': 
Polis el ilenci~.· i bir S'ö"r0 u.\'ll çekti. kapusuna her hafta aralarında topla- idi K 11 d t b c ile g"rdl1 k ı · "' decektl. Genç kızın avukatlığını kimse pıcı ge . ızı e n e a an a. J - . ş.ı.cn meca ı kalmanu.ştı. . · ~ı. 

l>ilenrl o 0 tlne kndnr ııoli c hiç dlL· c.lıkları bir ,,Penk" para veriyorlarmış, ğli u nnesınıı1 de al ko.ıılar içinde Delik ı ı ı· · ·ıcfll" .. · almamıştı. Yalnız mektepten yeni çıkan n 'le a nn ı re s n sunııeı·ın1 din 
nıedlğlni ve şimdiye kndıır lrnt'iycıı sn· Tek adamcağız yem alsırıda kuşun ağzı- bir genç ilk dava olarak bu işi deruhde yerde yattığını anlattı. Vak'a akabinde de1ı .. öze başladı. 
btkası olmlldı~ını söyledi. Yalnız yirmi' nı tutsun diye!Kuş yemini aldığı zaman edecekti. Derin ölü sükünetlni bir rısıltı odaya gelen polisler . hadiseyi gö:·dUkleri - Ben Dumont, 23 yaşuidnyını. !.; 
~e e\'vel bir defli ve bir polh kendi- 1 sesi çıkma yor. Fakat kiracılar bulduk- ihlal etti. gibi anlattılar. Ve nihayet reisin sesi du- bertanın sınır ark~ı°daşı lelim.· ve ,.,_-, 
sıne ihtarda bulunmuş · 1 ··ı · ki 0 l' ı yuldu. resmı olarak da nişanlısı id!İn." 

ı> ·r d t' · r k . . arı çareye levessu etmeğı unuttu arı - e ıyor.... fi' 
Jll ı tt e ,zerırıe po ı oınısn1 n . <l v •• o liberta siyahlara bürünmüştü. Haki- - Fred gelsin ... libcrtayı seviyordum. lli114 d::ı ·~ 

t0hkı"knta girişmiş \'e dilen"İııin nıLthle· ı g .. n ış egışıy r. . . .. · i · ö lüklü k kl bir· delikanlı ı · " '- F k k h b d katen elinden cinayet çıkabileceğine kim- S yalı g z , ya ışı ı v yorum. . . 
lif uçlardnn dolayı yüz lmk Uç ctera . . ~ at uşun sa ı. ı avac.mın soı:· sc inanmıyordu. Çok güzel bir kızdı. Sarı metin hatvelerle içeri girdi· ve şahitlerin Onunla sevlştığlmiz ·zrunanlıır bA.,,_ 
rı1ahkllm olıtu"unıı 4i,..ı"rrmımistlr . lcrını şıddetle re<ldetmış ve kıracıların ğ ö ü d d d R ı ahi ~.~ 

f' · k .. l · · ki d" l d ki ondiHe saçları omuzlarına dökUlmüştü . parmaklı ının 11 11 e ur u. e s ş - da yine kasket v~rdı ama, y.enL ldi, ~ 
1111 nı1n tl··.erine dilen<'İ stı cizl0rı· uşun guzc sesını zev e ııı e i eri Etı·", fına bakınmadan ilerle.dl ve suçlu- din " hilV'ı'yetlni t"'""lt ettikten sonra· · diki ibl 1 1 0 _,,.. P' , .. , • •. " '":>"' • g serser o manııştım. nuıı- . .!Ai 

siry.~nıiştir : için minnettarlıklarını göstermek için !ara mahsus yere oturdu. _.... Oğlum, dedi, vak'anın en canlı .~a- bıtamı · kesmemiş, ahldklm degtşmtJlllf" 
- Peki :\lnrtamkl ısrar Pcliyor. unuz, bu parayı göııder<liklerini söylemiştir. Mahkeme reisi suallerini · sormağa hidl sensin, bak liberta aleyhindeki b!ltlin Beni manen öldüren bu kız oldu. ~C 

İjW her ~eyi itiraf eclecef{Jm, ttçık re Kanunun maddeleri ar.ısında böy- bnc;lnvınca sükünet yine tesis edildi. delilleri rİıüstantikl!kte.: . sen vermişsin... da ben! sevıyordu . Bir gltn geldi ki 8' 
doğru söylemek lıokikı:ıten vi«'dnnımııı le bir suçu cezalandıracak hüküm bühın- Reis: Bildiğini i>öyle bakaUm. rıldık; .. 
·~!~r~er~ı~~kt~ı'::ır mıımn, politikaı1a nıadığı için için suçlu hakkıııda beraat - llberta, dedi. Yine lstintaktakl gibi Katil llbertadır O demin onun aleyhinde şeho.dt~ 

kararı vermiştir. sli:-:lınetınzll muhafaza edecek misiniz? Delikanlı suçlunun yüzüne bakını- den cfellkanlıya -gtttı, ben de ~ııme 

Dtinyanın en büyük 
Fotoğrafı 

1 11 f k l k 11 k rı.o"riiuorsunuz ki susmak sizin için iki yordu. Heyeti haklmeye dönd!l: ast\ aldım V" kederimi yeıınıek ı.-ın 
1 

u_, se er ·irac ar ·uşu e i den o \,T J ' "' 

taşlı fena. - Katil liberta'dır. dedi. aştım, memleket dolaştlmı ve ni~n. 
vererek satın almak mecburiyetinde Ben onların ·aile dostuyum, ·ve llber- ramı kapnymadan ylnc bur 

.. 
il 

1 kalıııl.:lar ve b ·· sJretlc.:abah uykusuna Evvela lehinizde bulunacak lıafifl:ı~ · 
T .. .. tanın da tahsil arka.daşıyım. O cinayet Fred, llbertayı ellınd·e V <ışııı~trn Hiikumeti, büti'n ır.ı e- tici sebepleri kaybediyorsunuz. Saniyen de 

l.id Amerhnın havndan foto~rafıııı al kavuşmuşlardır. vicdanınızın Uzerlnde anne katilliği aza- akşamı onların evinde mısafireteıı bulu- bu kıı da ona nasıl X 

1 r ] •• ı i ·· · nuyordum. l.ibe_rta b.abasız bUyümliş. bir 11bertı-a ile· ··ne tnt .• 
111oğa hrar ,eınıiş ye lu kararını lalli- \ll~ arı O ( tl l'HlClllll b1 ağır basıyor. ... 

k.11 olduğu için hayli. şımarıktı. Babasın- takbel hayatımızın 
;.ra başlamıştır. 1934 de haşlanan bu mu z.('ll'c'll'll·-:ıı·ı Siz mtinevver bir kızsınız, adaletin t 

. ll dan da kendilerine mühimce blr scrve .gUzeı tasnrlardık?. auam ili devam itınektedir. Üç resmi . istediğini ona niçin vermiyorsunuz?. An-

. 
13.1r. ku.ş yu,,vaşın.ı yıknı,ak. veya. hu. t, ncniz.i sız mi öldiirdüı1üz'>. kalmıştı. SUsllne düşkündü Annesinden llberta ona niye gitti? bll1111yoruJll 

dairenin nezareti altında, tayyarelt:r A- ld b lk k 1 b d t dl .serçeyı o ur.ne • e ı o a" ır şey ır. Gen k ö 1 i . hk i i mtilemadiyen para is er . oe11,. kız hıçkırıyordtı. ""Terkes ...... mcrika Hüküınetleri arazisi üzerinden • . J • ç ız g z er nı ma eme re s ne " n .,u 

k :ı d k . I k 1- akat bunu yapın akla ınslnın çıttçıye aiktl Seııl hic titremiyordu Bu vah-:::1 kar- O akşam ben onların evine gitmeden ııi şahidin sözlerine kulak· kesilmt.şıt. 
uçma < a ve urma ııın resı .. a ma ·- . . ~ d k' h · · · . · Y 1 b ka'nı11 ÜZ" 
t <J. lar Kısım kısım alınmakta olan bu ne kadar zarar verdı5mı aşagı a ı e· tal bakalım ne söyliyecekti? arada bir kavga o muş, en va ~- mont libertaya d.öndü ! . • ·..ı 
a ır • ı b '- · o'"st rnıektedir Bay reis diye ceva dl rlne gittim. liberta yanımızda değildi. Bir - Niçin ağlıyorsun? dedi. +"te ~~ 

ı tsimlcr, harita paftaları gibi 'an•'ana ısa pc"' eyı g e · - . P ver : di UI 
- J B k · k ·· d k ·b ıı· Evet ben öldürdUm iki kere odaya. sert sert girip çıktı. Ken ll!asum bir intikam n.lacnk en muno.sJ9~ 

'l.·ııpıatırılacak vı:: Lu urelle bütün Aıne- İr ·ıiçü serçe gun c ta rı en. e 1 - • • · l k bi ta 
r 'it k 1 f k d' y b y l ı bebl i "' li ğ kendine söylen1yordu. Bir ara 1 r - nıanı buldum. OörUyor musun ye.Jll ....... ri ·nıun havadan alınış foto1rrafı meydana lllJ.lir b3ce it a etme te ır · anı eş an z se n SvY yemıyece im ve d ıı ibl an eJ' 

6 l 1 · .. de 2.)·o b~'cekt • yda siıi temin ederim ki bunun sebebini dlin- oonca sesi duydum. Uberta e g - gllin sana iftira ediyor. Ben seni.rl?. 
ı•ıkocaktır. Bu ı·c. ı· bı'tı"rnı~k kiıı <lalıa ·1u-rl . u" u Jtr yuva gun J · ,\ hü · etn1ı .. "e kadını 
• ., " ... u T b d · nesinln Uzerıne cum "f • nlşanlınım ama, dnlma . da · .dosturı';,t. be~ s~ne}'e ihtiyaç \'ardır. Bıı müddet 75rıo bo·· cck. yada en en başka ancak bir kişi bili- ı k 

" ...ı d · ö li s bil ü 1 öldUrmüştil. Ben sil~hlnı elinden a ma . Sonra dudaklarını. ısırdı. Btrd.~ ~ 
;(arfında elli tayyare kumpanyası muhte- '~Lı Löccklerden her biri i:ı.e günde ror, o a s Y yemez... uç t n de ille- · ,,., 
l'f l 1 1 ıı k t'l ld ki u u I rlle ortadadır. Annemi tasarlıyarak vur- istedim. O mUtemadiyen~ · dönd!l, mahkemeye hlraben sözune 
1 • .ayynre er .ıu anına sure 1 e a 1 ·ar vJC•ıt!ar.nm sikletin- ın}savi ınahsu Kadın cezani buldun diyordu. vam etti: 
lşı bıtıreceklerdır. ı· .. ctum. Hakkımda icap eden cezayı veriniz. !Of. 

H" rita ikmal idildildiği za:ııaıı, 3,000 yemektec.;ırler. Şu lıa.lde 7500. bocek ay- Esrar ... Esrar ... Bir genç kız anne- Bildiğim bundan ·ibarettir. - Bay reis, llbe.r~a .ı.ı~ l!Ci .• sene tt=_;1 
000 nıil murabbaı yer fşgal edecek ve ~ da 2~5,?00. meyveyı ~ıahvedı~o.rlar de~ ~ini durup dururken niçin öldürsün?... Reis llbertaya sordu: nezlli bir a.şk hayatı yaşadık . .BJJ~ 
tuı milyon dolarak mal olacaktır. Bu foto mektırkı, ?u meyvelerm.,h.er. ~ır! .~sgar~ Sıra avukata geldi, genç adam ayağa - Bu ~hadete bir diyeceğin var ın1? öldüğltrı!l biliyordum. .lll;>ertnya hr ti 
~raf jçin iki buçuk milyon klişe sarf hesapla bır kur\ış etse ı.<ıbın ıkıyuz ellı kalktı. Genç k.ızın ba.~ı önUnden kalktı. İlk öyleneblllr._ Fakş.~ oıuı p11ra dUŞkCW~ 

dilecektir. lira eder. - - Muhterem reisim diye söze başladı. met>-ı.netini mu.haraza edememişti. Uçuk nemez. A2 bil".şeyleri vardı. F~koat 11~ 
l' 1 ~lr hakkın tezahürü için bu davayı dudaiclarını oynattı. Titriyeu bir se3Je : ynnınJn. çok pata ge:zdirmezdt. '(jzt ıl_ 

knbtıl ettim. Fakat görüyorsunuz ki... ..._ Hayır hiç bir diyeceğim yok ... de- olan pnrnyı da fakirlere dağıiırdı. V~ 
Suçlunuz adalete tevdi etmediği sırrını di. *' 

1 
benim ona 1krnm etmek istediğim ~ 

ı bana da söylememiştir. Ne söyliyeceğimi : ..... Şimdi hıçkıra hıç.lcıı·a ağlıyordu.. . larda bile : . J 
bilmiyorum. Büt!ln ısrarla1·ınıa daima Rırpan delikanlı - Olmaz Dumont. Daha sen bt ti 
menfi cevap verdi. Müsa·adenizle salonu SAmlln arasından bir ses yükseldi. ıc;in kaza.nacak ve sarredecek çağa gel 
terkedcceğim. Ben şu ilk davamı bir in- - Beni de dinleyiniz!... · dln, derdi. J. 
san nıildafa-t etmek için aldım, halbuki Mübaşir rel.sln kulağına birşeyler fı- Siyah gözlüklU Fred yerln~ gıtl11 
görliyorsunuz; bu .genç ve g-Uzel kız in- sılda.ctı. Reis de: Dumontun yanında duruyordu. : : } 
t!har ediyor. - Dlnllyelim, dedi. ( i1llt111 afı 11 incJdl 

, 

-------- --- - - - ----
havanın içinde uçuşuyorlardı. 1 Bence bu !stılrnmet.ten yürlimemeli! Am- ı Şmid k~larını kaldırdı: 

Tam öğle üz.eri saat on iki! Şml:i pat- ma bir mucize olursa o başka! · - Nasıl? dedi, gönderdiniz nıt1 
kın tenha yollarından birinde gör!lndü. Sesimi çıkarmadım, o devam etti: 

1 

ön~ bana blr danıŞmalıydınız. 
1

1 

Bir çocuğu elinden tutmuş, geliyordu. Ya- - Azizim Braun, dedi, talihinizi tec- Sonra böyle söyle<ttğlne pişman 
nıma gelince: · .rilbc etmekte ~erbestslnlz. Fakat ilk önce gibi: · · 

- Brnvo! dedi, sözllnüzUn eri imLJisl- sizin Berllnde tl!ntdıklarınız, ml\nasebet- 1 ~ Azizim, dedi, nihayet sız M 
' nlz. lertnlz olmalı. ı renizi yaptınız, tebrik ederim. M-İlsJS' 

Yazan: 
F ll ıı N c Is (' () İl r. o 
l'ıuumi llnqılP Hi:tJI 

t~tlht»u·:ıı hfıı olnrı· 

nı n t'ı Jlhı• ıwı·l t. ·ri 11-

•h~ oynnılıldm·ı lrnıılı 

r•'\Jh'rln ~lnıcliy" ı.n

thu· ol:1H ı.nlmıtt ınıı

hlm ~ufhnlaı·mclun bl
rtul lf~a "<h·ıı harl
~ulı~ô<' muc·~·rıı 

Kendisin! ıı halde bulacağımı düşU- ' - Bu akşam doktor Kungll'ye gide-
r.üyordwn. Sıhhati, teni son derece endi- ı im dc>dim, Endişelerimin yerinde olup ol
.şeye düştir!lyordu. Teyzesinin bana asıl madığmı bizzat görüp anlarım. Her halde 
hakikati sak.lam~ olmasından, Jt1Jyana- nmcası benden bir şey saklamaz. 
nın <l-ah.a ağır hasta olınaasınd:ın korku- Fakat Şmid'lc olan randevu snatim 
)'urdum. Genç kızın hastalığı o kadaı· ağır yakla~ıyortlu. Öğleden biraz evvel bir oto· 
Gl:maôa.ydı, kendi nl t~ İsvlçreye göndeı·ıı·- mobile binip Klııyne Sange parkına ~t-*' m1yd1? tını. sema sankl lçalmış glblydl. Kar ha .. 

Kendt undım~: , vn ı bnıııı H:ıtt~ hk t.Uk kar taneıerı i ll 

Ceva~ :~rdim: ~ Bu söz üzerine birdenbil'e Julyann - kendi nıenfaatiml~ Ira~ı her gün 'it 
- Müs, :le ederseniz, ayni söz~ bt!-n , nın hayali g.zlerimin önUndc r.anlandı. hn.~ ayni yPrde buluşmasaıc d-.ıhn 1f 

ele size karşı tekrar etmiş olayım. 1 Fakat genç kızı vazifemin icaplarına ka- lur .İcap ederse bana, otele telefon 
Bu dostane başlangıçtan sonra, şeh- 1 rıştırtnak acaıba doğru olur muydu? Yine siniz. Ben sabahları saat dokuza ıuıd 

rln dışında. Kirheııfeld kilsesi köprüsü el- snstwn. 
varında bir lokn.ntaya yemeğ gittik. Husu-! Şimdi dedi ki: teldeyim: Şimdi, eğer muvafık görU 
ı bi 1 t d k Ş id k d d k harp plft.nımııı tesblt edellm. · ~ s r sa on aç ır ı •.• m en ısn en pe 1 - Bakalım, ~öyle biraz araştırsak •.. 

memnun görllnUyordu. Bern'de glrlştlgı _ Holanda seraretlıaneslnln bir kl\tl- Üzerinde bir cep d.efterl ve bir 5 

tecrübelerin neticesinden pek mes'uttu. bl beni seiarethanelcr muhitine sokmuştu. vardı. Ben de kalem.imi çıkardım. 
Bol bol konuşuyordu. İsterseni1., sizi ·onunla tnnıştımyım mi? pH1nı <;ıkartnmıyorduk. Oalibn bam 

lot Felde'nln tiyatroda. danS<!dece- _ Elbette tanıştır. Biz asıl bu cihet- biraz dokunmuş olncnğım k1, ban~ .. .d 

ğlnl o .~öyledi. ten ıstlkametımızi tayın etmeliyiz. Sizin sız ını:ı_nasu plAnlar 'teklif ediyor, ~ 
- Ben de bllyorum. dedim. tiç gUn aldığınız emir burada lld hafta kalmak, bu plll.nlara iştirak etınlyrodum: · 

ic;ln burada kalacak değil mi? ~ sonra Berllne dönmektir. Önümüzde çıı - NNlhayet aedlm ki: :. · ~ 
-:- Evet öyle! Görmeğe gidecek misi- hşmak için on ooş gUn va~ demektir. son - Aziz IC!Ötsum, meseleYi tki ~İ. 

nlz? görl\ştuğümüz gUndenbe.rl yeni bir ş~ler ele almak Htzmıdır. Ya 1ştn idaresi~: 
- Niçin ' gltnıiyeylm? , öğrenemediniz mi? mamlle sız Uzerlnlze -slırsınız, ki '*1 
- Aramızda. amma, Falken takip edi- • Teşebbüslerimin netıcelert hakkında ·öyle muvafık . ıgörlllmUştü. Yaııut '/. 

ıecek gizli bir meurdur. Ama ikinci dere- · Şmld'den bir şey saklamank emrini almış lıarekl'tımlzl mUnakaşa. edelim. gğtf;J 
cede tbir nıennır ... Oynıyacağı oyun\! tbırak olduğum için, bildiklerimi stlyledim ve nakn.şa. edersek, tenevvür etmiş b~ 
oynasın, nereye varmak ,ne ynı>mak iste- muhatıabımın !izerinde ne tesirler bırak- zl tamamlaınış ve kuvvetıend!rınlş ·~ 
dlği anla§ılır. tığına dikkat etim. Ben söylUyorum, sız 'beni ,dınıemı;;tl 

- ~n de, Palkeu'tn bi:d ar~d.ığımız Ben söylerken ·o n.rada bir: nuz. Siz sadece neler söyliye~ğ1J\ ..-
lz Uıerıne koya.bilec,eAl flkrlndey1m. - İyi, çok ıyq MUkemmel! Valde.rek şünmekle m~gulsQnuı. Eğ~r bu.~1,.-_ 

Şmıd btqını saııasıı: . . . - Elbe~~e memnun olur. nen rııpo- vam edem, ameıt. bir netle&ye 
- Hayır, ha}'!r.. Kat'iyy.en! fledl. rumu 1Aylpç1ldş.n ilJn~erftlm. &}'tr?JUf Ol•ca~ı. (~ 
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Güzel ve şirin 
Oltuyu tanıtalım 

(Üstyam 7 i11rlde) 

İktlsadl aurum 

\Erzurumlular Beledi· 
yeden ne istiyorlar? 

(Ostyam 1 i11citle) 

Belediyeden ıstedlklerlnfz neler-
t1ir? 

" y• 

Fırtına dindi 
( Ü$llJRm ı. incide) 

istanbul 27 (Hususı Muhablrlmlz -
jen) - Evvelki gece Knraden!Me ba.şla
yan ş.!ddetll fırtına bu sabah durmuştur. 

Doğuda cirit oyunu 
r.ızutı: n l"IUl.\X FELEK 

Memleketle l>u~ nk bır spor \..ulkrn· Aııcuk bu oyundnn en çok lJahseden 

Çok vukııı olduğu ünıtdiııi cnıı Şcntınmf·lle oyunun aslı ( PQlc, ) değil 
lll8l&l'Un • 1 • bl . j "t d 
uan ')>eslfyı>rck ~lmdllık Hoğu \ Uayf>tle· 1 ( çe, k:ıı ) ılirkı ?-ırn c rı o~·unu~ a 
ı ındekJ spor Uıtl/ acı ha\..kında 'uzı 1 uz· I ~ere du~mUş cirillerı ~adk1p at ~~tu~e 

l.. ''"'tiyoruıu · utmuıa mahsus çerıgellı eğneğ'e uugun 
ına. .... . . ç k ) - " 

,;öze t.ıuşlurkt-ıı hemen lluvt.> edeyim bizim H'r<lığımlz ( ııv en _ sozn~un 
'I .. r..... n . ı ı ti k e uzvi avnı olduğu ıncydyndudır ve türkçedır. 

Pek geri denecek derecededir. Mem· 
leket1n başlıca ihraca.tını koyun ve .sığır 
teşkil eder. Burala.rda gayet gUzel sığır 
yetişir. Bu hayvanla.r umumiyetle Simen
tal, İsviçre, Plevne sığır ırklannın melez
ler1dir. sut, yağ, lezzet itibarile bu ÜÇ ır

kın şöhreti vardır. Fakat bizdeki melezleri 
burma ameliyesi muntazam tatbik edile
mediğinden bu güzelim ırk günden güne 
kUçlllecekUr. 

- Bunun haddi hesabı yoktur. Fa
kat eldeki :imkA.nla.n da düşUnmeğc mec
buruz. İsteklerlmtzı bu imkA.nlarla teıu 
etmezsek boşuna lU söylemiş oluruz de
ğil mi? 

Ben zabıta! belediye memurlarınır 

vazifelerini hakk.ile yapmadıklarına kal
ım. Mesela. ~ icabı açılan hend~lerın et
rafın? kanunda musarrah bulunmasın:ı 

rağmf'n blr telle veya bir iple ~vrilmer, 
ve buralara ışık ·konmaz. Keza inşaat yer
lerindeki taş, toprak, kum yığınları d:ı 

ayni vazlyettedlr. 

Buraya gelen haberlere göre, sıvasto
pol açıklaı·ında da bir Yunan \'npuru fır
tUU\ yUzünden bUtlin milrettebntı ile be
raber batmıştır. 

Yavakls 1sminl uı.şıyan bu vapur aJtı 
bin tonluk bUyUk blr ştlepti ve sıvastopol
:lan talınıll ettiği ticaret eşyasını Pireıe 
~ötürmek 'Uzere yola çıkmış bulunuyordu. 

Vapur süvar.isl tehlikeyı görUnce tel
-itle istimdat etmLş ise de, civarında 
başka vapur bulunmadığı için vaktlle yar
iımına koş.ulamadığı ve vapurun dağ gibi 
1algalar arasında kaybolup gittiği anla
~ılmaktadır. Vıa.purun otuz kadar mUret
•eb:ıtı olduğu söyleniyor. 

,. , ~nııı \ cuuu ge ış mıe ' · • . · l l 1 
ti t t ld 0 l k t onn yap· Ça,·ken kelımeslıun nası po o o -

) e nkıııu ı ~~ ot u,,,lu ı blriei ecıt fı .. ı. olo"ıik uuğ'unu kat'i lılr h·znha bağlayamadım. 
ttnua tnıı ıulll't• o un r n · ... J • • p 
tıedefl. bizim ko\ lu hnlla kJısabalılarıınız- Yalnız lıl~ e~erdepHındısta~dan 

1 
t~pab u-

lük 1 1 le kendiliğin· lu deııilrhğlnı Vt' olo kc mes n n un-
ı.ta tnnatııı guıı cıı~ arıl s-ren ekin dıın aldığını gordUnı. Bu ihtimal Vdrld 
den temin ulunıııu:,tur. fur a. u ' talıllir Belki ete Poıu kellınesl Toplu . ı , lld w.: nılın> et her 0 

• . IJ&çen, ltl)' tuı g en sOıüm,ın bowlıııus hır şeklidir. 

Koyun ırklanndan başlıcası Kara -
ma.n chl&i mor koyunlar tetC1l eder. 56-60 
kilo gelenleri vardır. Kazanın fl,mal ve ljl
mal1 garbi mınta.tasına Btrlcıt deditlerl 
dağlıç koyaunlan yetişir. :aıerı gayet ne
rtstlr. Keçl çoktur. Buruklarının eti hem 
yağlı, hem ıezzetll olur. Tiftik keçisine 

" 1 ı ı.ıru\.·en adnın · ·· . l(Un kiloıııe\rcler t~ ~o ) .1 • 

1 
Milat! d.m nltı asır evval 1 uranda halk y~ni heves ediyor. Bunlann yUn ve 

ıı,:in t iuırekct ) ihti~al,;ı tatmin edılın Ş· 0~ uaıııııı::; olıtn eski Çevkiln'ı bugünkü kıl verimleri de fenn. değildir. 

Geçen sene tam t>eledlyenln önünde
ki bir taş yıtını kUmesi yüzünden yerf 
düşerek yaralanan kardeşimin bu halin' 
anlatara.k o taş yığınlarının ortadan kal
dınlması içln Belediyeye şikfl.yete gittim 
Fakat yolda ben de ayni lkıbete manu 
kaldım. 

Sıvastopoldnn vapurun battığı t.ah
ın1n edllcn yere tal\11.slyeler gönderilmlş
Lir. Yolda bulunan blr vapurun da kaza 
mahalllne varmak 'Uzere olduğu haber ve
rllrnekW!dlr. 

tir. Onun için b1:ıı bu ynzmıdu .sporıın ciıtt lıaltııc ,ine Türkler sokmuşlttr ve 
ferd ve l' ·rıılyeliıı irnrnktcri nzerıne y~- bu O\'una u:keri bir çeşni vermek için 

~ 1 1 1 oı onunde tutam.. • pacatt .ıuyır ı t•s rı g. toknınk , c top yerine mızraktan başka 

ıaulllu ynrutıııcyeceQ"dun . k [' kle bır şev ulııııyun Ciritle Çevkenl ikame 
.:size n ıl piU\v urur en ıren - . . l 1 1 . h 

• 
11 

.. ğO · ) aykırı etmlşlf'rıllr. Boylelık e nğlliı erın da a 
rln ( ·sirkelı llunrıbaşı so ş.ı 

1 1 . t>Umtaıı ancak altmış sene e\'vel fııydası· 
b\r k ellr e Doğu 'Havet er nın 

yeme g dururken t~nis 0~ u· rıı , e askt>rllğc olun hizmetlııl wnşahe· 
t:ıAklt.hnlkıntt, cırıtkadnr abuncı gcliı . de edelJlldlklerl Polo'nun dalın mükem
ııu fCISterıııek te 0

• 1 ;h•aulıum do· melini Ttırklrr rı.sırlrırca evei ~·apmış ve 
Sporlar \htlyu\: ve ~ · tatbik etml~lordır. 

e;urdüğu oyunlııı ve ~ arı~la~uır. Bundan Böylece tomıırnen kendi malımız 
llOl'fıdır ki 1 t>r, Dögu~a ~ır :spo~ k~t~~ ohm ve <lıl\yllk spor) denecek kadar 
kınması yııpı.ırkcıı Tenıc; gıbkl, Got il~I . (mUcadelt') his ve kuvvetini tenmlye 
yabancı oyuıılnrın dekli, hal ·rn ) ~· eden Cirit O\'tınunun artık nızamlandı· 
drlt ifüi, ~ l\re~ gibi Ulİlli sporlarıtnl7.ln rılm HSl Ullll8tlı gelmiş, belkı de ğeçmİŞtİr • 
uyaadırılma 1111 tercih ederim Me eltı: Nızamları ve tarzı idıuesile 

Zlr:ıat 

Toprağın kuvvetine nazarn, ziraat 
pek g<'rlclir. Hail: tıdlA. eski kara sabanla 
çift sürer. Dağ köylerinde beyaz yumuşak 
outday, ·arpa, mısır, süpürge duısı, pa
tate.oı yetişir. Bilhassa yonca gayet iyi o
lur. İhracat olmadıtından halk kendi lh
t,iyacı nisbetlnde eker, biçer. Civar kaza 
merkezlerine az miktarda ihracat ya.pıhr. 
Artvinin zahire anban Oltunun Ulur na
hly~ köyleridir. 

Bat ve ba.hçelerlnde gayet lezzetli 
meyva yeUşir. Bilhassa armut, elma, ki
raz, vişne, kaysı, eri« gayetle nefls olur. 
HUltAm köyünün keçi memesı ilzUmU ile 
elemek :ayvası meşhurdur. Bu meyvalar 
Erzurum, !Kars, Sankamış pazarlarına 

kadar gider. 
Ulusal durum 

Herşeyl açık söylemek ve .gazete \'a.

sıtaslle bunlan e!kAn umumtyeye arzet· 
mekten şeref duyanm Bunu tnkA.r etme
mek ıa.zımdır kl Enunımdaki esnafın he· 
men ekseriyete varan büyük bir kısm· 

tartı üzerinden çalarlar. Gidip teftiş e
derseniz dirhemler üı.erindek.1 ayarlar ta
mamdır, nizamına ve nizamı ağulıtma 
uygundur. Fakat hlÇbir 7.aman ıtöylUye ve
rilen malın ağırlığı tamam deilldir. Br 
yüzden 30 kuruşa satılan bir malın flat· 
bazan 50 ye bile gelir. Bana kalır.sa esna
fın doğruluğunu ve aya.nnı satılan mal
lar üzerinden kontrol etmelidir. 

Dlter bir nokta da. mahalle aralnn
nın plsllğidlr. Çünkü Erzunımnn evlerin

i c!e abdesthane yoktur. Buralarda. oturan
' lar tabU ihtiyaçlarını bir tenekeye defet-

Vapurlar yollanna deYail edJyorlal' 
Ankara 25 (A A.) - Karadenlzdekl 

fırtına esnasında Den1zyolları idaresine 
alt vapurlardan hiçbiri tehlikeye dilfme
-nl.ştir. Bugün fırtına scyrl1sefere lmkt.n 
··erecek derecede hafiflemiş olduğundan. 
·apurlar yollarına devam etmektedirleı:. 

Savastopol önii.nde batan vapur 
Sinop 25 - Dört gUndenberl K'IU'ade

•1zde devam eden flrtına bugUn hatıtle
'lleye başlamu;tır. Güneysu, Aksu, 'tan, 
Yılmaz, izm.ır ve Türk adlı vapurlarla bir 
tnglliz ve bir Yunan bandıralı Ceman 8 
apur dört gUndUr Er~ll limanında ba

'.'mmışlardır. Burada bulunan vapurların 
'lldıklan tıelslzlere göre Sıvast<>pol açıkla
rında Ycvayıs adlı bir Yunan vapuru bat
mı.ştır. 

llursada sotuJLtan yeniden donanlar oldu 
Otekllerl yapmıınınlı fikrinde degl. dOnyıımıı ı.ııı Ul\)·ük sporu olduğunda 

ıım. Uklo onlar şuhsi ihtiyaçların \e şiıphe olımyan Futbol vaktiyle lnglltere
'-evklerln tatmlnı ıçln yapılırken UUkCımet de bahçcsı pek dar olan bir mektepte 
uıeieli cirıdl bU~ Qk 'c geniş bir himıı· talebenin yersizlik yüzllnden topu el ye· 
) e altına alabıllr. rlne a) llk ve başla oyn11maya karar ver

('lrittt>n balıı.,cderkcn uııun bugUn melerJ ile doğ-muştur. 
e \ e lJiltıassa lııgilterede oynanan Atletiıııı numaralarından ciril atma· 
kıyor lsnıındekl oyunla olan munrı:ıe · 11111 tılzdcrı, gülltmin eski .taş utıuaitırdan 

1 r içi lı.e ıkls1niıı de tamamen diskin Yunanlılardan, çekıç utuıamn da 

Oltunun hangi bucağına bakılsa, her tıkten sonra bu tenekeyi sabahlan kapı
taraf Türk otlu TU11ktUr. Bu rnuhtt kadar ltm önüne boşaltırlar. İç ma.11allelerd'E' 
gerek dll, gerek şivesini muhafaza etm1ş hemen her zaman bir kenara çömelmt, 1h
muhit yoktur. sıvrt deresini takiben .garp- Uyar, .genç birçok kimselere tesadüf eder
ten şarka doğru bir kısım halk Oğuz o- siniz. Mahalle aralarında bu pisliğin ö
ılullnrıdır. Şimale doğru gid1ldlkçe çinile-

İstanbul 27 (Hususi) - Bursa ctva -
ı ında kar Upislne tu \ ılarak donmak su
retlle ölenlerin sayısı sekizi buldu. Ulu -
-iağda kayak sporcularının hizmetinde 
~atı.şan Süleyman da kaybolmuştur. 

lstanbuJ ve Ankuacla kar yatıyor 

ım w yaımak Jmmtını l')koç\ardnn alındığı söylenel>illr. Ohnlde 
"' cirit oyununun, niztımnaıne tekrıl~l ile 

181114~, un at uzeıinde ahşkımlığı olaular tarufmdnn biı oyun \'e 
.-~,.g 1111'-~'P"aklarla se\ ke~ilen müsabnka nizamnamesine bağlanması Ye 

bir topu ikl tarafın birbiri kulesine bunn ciddi blr ehemmiyet ~erip nıuay
ı>kmaa eelcliad oynanır. Bu oyunu tn· yen hlr proğ'ram dalıllinae mü abnkalar 
filider Hındlstandan almışlar ve suvarl ter.lbi çok faydalı olur. 

Ccrçi. mRhallt ihtiyaçlan \e cot• 
yetiştlrmeklekl lıuynk hizmetini gorerek rafi İ'\capları yakından bilmiyorsam da 
onu derhal kendilerine mal t•tınlşlerdir. herhalde notu v.lAyetlerinde kasabalar· 
lorlllzler, ancıık 1870 denber1 lngil!erc- dun buşlıyaruk heryerln panayır gibi 
de aynanmayt başlamış olan bu oyuııa harekeli& bir gDnündc yeni nb.ttnılıara 
çok ehemmtyet 'erirler \te t\ı.ıhıpleriııe gore cirit mu!Ulbakaları yaptırıp onlann 
ywdım edsrl~r. Çünkü bu oyunun lıir galı1>leriııi vilayet merkezlerinde vilayet 
taraftan silvari, dlQer lım.artaıı at )'Cti!j müsabakalarına sokmıık ve vilııyet mü
mellne fa~da'iı v.udır. sabakalarıııın gtıllplerinl de spor \'e 

Tcı.lklkal şunu gu.,torlyııt ki, ( Pulo ) geıı\·lik günü olan 19 Mtt)1Sta (I>o~u vi· 
t'8kl TQrttn lıukCımdurlaı ınd,m E.fr41sydb li'tyetlerl ctrlt şıuııplyonluğu) final mllsa-
1.amnnındanb"ri O) nıınırn, Hşağı ~ ukarı bakusmu sukımık her sene bu suretle ka
ylrml b~ş a ırhk bir oyundur. fab~ri <il' sal>altırın , viUlyetlerlıı ve bütün Doğu 
tıu ovunun lskenıter \e Dara ı ıııııının· ölkesinln en iyi ciritcllerlni mUkafatlan
lfa d~ oynandıttnrtan bah eder. ınuk bu vilayetler halkının cotrafi ve 

Ben 8tr tiç muzcum de Efrasy 1b'm tarihi kurakteri olan (ınncadele-comba
bir ( Polo > parti ine riyaset ettiğini tivıle) ruhunu tenmlye edecek ve mem· 
gösteren roı.el lılr minyntUr gôrdOın. lekete iyi binici, iyi cirltci yetiştirirken 
Süvarilerin ellerindeki saplı tokmaklar binlerce halkın bu güzel sporu seyret
bu1enn kullanılanların hemen hemen uy- mesi ve galiplerini alkışlaması suretlle 
m idi . milli spor terbiyesi geliştirilmiş ola -:aktır. 

1 

l 

) f 

' 

k dm her ııaştn ue herkesin y11pabilece{fl ~n %evkli bir 
'"°~ayak, erkek ~~e / • havası 'aınıak, hlr yorulmadan vacııtlarmı iıletmek 
1•11 "'

1
• 1emlz

1 
ı" :ıy Erııırum l.'ibl knrz l>ol bir şelılrd~ yaşıya11lar111 kayak 

.. gen "''" ı~ ıl Jıassn • ·' k 1 bol ı bl L 

1 hh ti 1 'rrıfJıdır. Kışları uıu11, Rr arı o an rço" 
, PGru 1111pmaları sı a er 1 

' , ıık kı met verilir. KiJçall çocuklara daha 
;;:::., memleketlerde bu ıpnrlal I ay M~til/r. Bu reılmde gaıel bir lıagdçı 

• IMflarlten kaf1ak ku anması "11 

lfflfı.lUnaı. 

Ista.nbul 27 (Husust) tstanbnlda 
re rastgellnir ki bunlara Oğuz oğulları 

nl\ne geçmek ı~zımdır. Eldeki tanzifat a
rabalan ev ev dolaşarak bu işi başara

mazlar. Fakat sokakta pislik dökUlecck 

~nr fasıla He yağmaktadır. 
GUrcU denir. Halbuki GUrcülükle hiçbir 
nlCıkaları yoktur. Daha şarka doğrll gidil
dikçe Şah İsmaiUn İrondan ~'Ctıirdiği hususi blr mahal yapılırsa temizlik işi çok 
TUrk.men boylarına tesadUf edlllr ki, kolaylaşmış olur. Zat.en eski belediye reisi 
bunlar da üç boydur. zamanında mahallelere böyle husus1 pis· 

Kazanın ortalarında Utlnci Sultan ilk dökülecek mahaller yaptırılm1şt1. 

Mahmudun Malatya tanıtlarından getir- Bugün onlar etrananndakt ta.şluın 

tıp buralarda hudut muhafızı olarak bı- aıınmıı olması yUzUnden ortadan tama
raktıtı Ktırtçe konuşan Ava.sun Tllrklerl- m~n taltm14lardır. VakıA. bu da dotnı bir 
nln haUs tonınıannı görilrsUnllz. Bu boy- hareket d.eilldir. Plslllt.lertn her soka.it ba
lar yekdlterlle n1Ut.ecanla ib1r bale ıelınif- tında bir yıtın halinde bulunnuw da 
lerd1r ki, muhitte -bıa4k& blr mIDlyet 1eh- mahZurludur. Fakat bu mahzurlu hal 
ç.eslne tMadüt ecmemez. Nereye bat.sanız, bugünkü datınıtııta nazaran ehvenişer 

TUrk tipi, Türk dill, .. Bu hususta eski bir olarat t.elAltkf edileb111r. Ticaretle metlUJ 
yazma eserden aldıtım notların hülA.sası- bfr adam olma.it sıtaUle belediyeden aaıJ 
nı aynca yazactım. ısu muhltln ulusal ve ısteditlm Erzurumda 1' Kanunu hUkUm
tarihi va:ıtyetl derin tetklklere muhtaçtır. 
1'arlllte de bu muhit QOk roller oynamış 

ise de, haklkatler asırların sinesinde sak
lanıp ltalmış, bu esıı halkın kahramnlık
la.n olduğu glbi meydana ~ıkarılamamış
tır. 

Erzurum 
kahramanları 

(Oatyanı 5 ifıci sa11ıfada) 
o, bu :m&nzaranın ulviyetinden çok 

mütehassis ı>lmuştu. 0Umtl4hanede ken
disin! kahveci Şevketi nufak dükkAnına 
tıkmışlardı. Kızeın şllerln ayaklarında 

açtığı yaralrda.n çok ıztırap çekiyordu. O
na lllç götürmek tırsatıru bulan ufak vU
cutıu, köse sakallı EtınU örnere ifşn et
tiği sır, halka elemini unut.turmuştıı. 

Sarayın Erzurumun başına oynadığı 
oyunun acısını ve lntlkamını sultandan 
alacak te§kllltın Rumellde hazırlıkta bn-
ıundutunu mUJdelemlştl. Bu vata~ver, 
metin insan Erzurumda hapishanede iken 
bile Avrupa ile tıemuını kesmem14tt. Hü
seyin Toounun dOtu illerine gelmesi g1bi, 
geçmesi de muhite ncş'e ve Umıt vermişti. 

• o"' 
Erzurum Hüseyin Toounu unutmadı. 

lerlnin esnaf arasında tatbllddir. 
Bugün Erzurumda esnaf arasında re

kabet yüztınden ~ok gayritabii bir vazl
Yt't vardır Bütün esnaf dükk.Anlarını 
ml1mkün olduğu kadar geç kapatır ve sa
bahlan yine mUmkün olduğu kadar er
ken açmağa gayret ederler. Bu da btr 
zarurettir. Yanyana iki sigara satan dük· 
k!n tasavvur edelim. 8abahleyin erken 
sigara almak istlyen blr mUşterl tabiatue 
açık bulduğu dükkAna muracaat edecek
tir. Blnaenaleyh bu lkl dtlkkln arasında 
birbirinden daha evvel dükkA.n açarak 

birbirinin müşterlslnt kapmak için glzli . 
bir mücadele ba.şhyacaktır. Bu hal bütün 
esnafı içtimaı hayattan, gece hayatından 

çekmiştir. Halbuki onların da kendl se
viyelerine göre bir ya.şama haklan var
dır. Bu hakkı onlara vermek de ıa.zımdır. 

Belediye iş Kanunu hUktl.m1er1n1 
tatbik ederse herkes ayni saatte dükkln 
açacak ve ayni saa.tte kapıyaca.ktır. İşler 
düzene girecektir. cıvarımı7.dak1 v1ilyet
lerden Trabzon ve Kars da bu kanun hü
kümleri tatbik edilmektedtr. Bence Be

~lyen1n yapacağı işlttin batında esnafı 

rahata kavuşturacak olan "İş Kanunu
nn,, tatbik ~tme işi vardır . 

Meşrutiyet ilin edlldlkten aonra, Erzu
rum halkı bu mtıoahldln <leifırli mazi.lini 
tebcil edere-it, sat kaldıiı müddetçe reyini 
emniyetle ve seVJ aeve ona verdi ve "mll
ca.hit., 1 mebus yaptı. 

HAVA 
DanlıiJ aaat 14 Raponı 

Havatazylki : 6'J7 .6 
• • (Deniz seviyeli) : 772.0 

HU&eyln Tosun hayat.ta yalnız Erzuru· 
mun mebusu olarak kalmadı, öldükten 1 
sonra. da yurt aevmenin, halkı btr teşklllt 
etrafında toplamanın, mlletln ruhuna ü
mit ve neş'e urk eylemenin usullerini de 
öitttmtş oldu. Kendinden aonra gelenler 
de ondan ömen aldılar, onun clbl çalı.ftı
lt.r. 

K.YURD. L.'N 

saat 14 Suhunet : - 0.6 
saat 14 Rutubet : °I• 87 
27 nln Asgari ~uhunetl 7 .'l 

27 .. Azami .. ~ O.ol 

RuıgAr : Sakin 
YaQıj: Yok 
Hav um onda 6 aa kapell 

Ankara 26 (Hususi) - Ankarada ha
raret dere~sl buglln sıfırdan aşrı.ğlya 

d.UşmUştlir. F'asıla ile hatif hafif kar va~
maktadır. 

Mahkemede herkes 
genç kıza ağlıyordu 

( o.ıganı 10 uncıMU) 
- Bay re1a onun sözlerine tngma

yınız, diye haykırdı. Kızı aevdlil - ya
tan .9Öyli1yor. Eter kıZ paraya dafliı!la ot
masydı, onu bıralc,r da bana ..Ur lfWdl? 

Uberta artık atlamıyordu. ~den 
kalktl. 

- Bay reis hepsini anlatecaiUll! dln
lcytnlıl dedi. Artık dik konUfııJordU.. ken
disinde bl1yl1k kararlar ~r~k !U tn
~:ında.kl katı tavır vardı . 

- Oumont dotru söyltlyor. Onunla 
evlenecektik. Dmnontu sevdtm ve hf.l& da 
;evtyorum. Ben onun yoklutunu ht.IA. his 
•dlyonun. İlk kalb maceram onunla ol
du, Vt! ilk hulya Mra.Yl&rını onunla ı>era
kur<luk. (Fred) i annem beğenmlf ve be
ni onunla evlendlrmete U.lkmıştı Israr 
l•ttı. Ben de annemin arzusundan dı.şan 
çıkmadım, çıkamadım. Kend1ııı! ü1.dUm 
ve Dumontda.n ayrıldım. rred bir ~Ue 
":tostu dettıl, benim nişanlım oıara·k ev1-
'llize glrlp çıkıyordu. 

Muhterem hlk1mler, ben Fred1 BtV
-nlyordum. Qer sevseydim, annemi detll, 
onu vururdum. Kız yonılm\qtu, yutkundu 
'Parmaklıklan tuttu: 

- Blr gün ağustosta rahatsızlandım 
ve mutad hıtifına. ders zamanı eve gel
dim. Anahtanm vardı . Kapıyı açtım. An
nemtn yatak odasından bazı sesler duY
dum. Kapıyı açtım, bir de içeride ne ıö
reyim?. 

Annemle Fredl .. . Artık aklım l>afım
d .. n g\tmtştl. Demek annem bu kara a&z
tl\klll delikanlının metresi olduğu lc;ln <>
nt• bana ni~anlamnğa kalkmı.ştı ve benim 
ileride evleneceğim bir gençle munue
bette bulunuyordu. 

Bay rels iyi ettim de vurdum d~tll 
ml? Kızın slnirlerl 1>0Şanm14tı. l<ahk~
la.rla gültt)"Ordu. oumont yüz~~ şapka-
sne kapam\Ştı. 

1 Kadınlar hıçkırıyorlardı. Davaya de-
vam edilemedi. ~ıese talik edildi. 

Otuz bir sene uyku 
Almanyada Munih fehrindc Aı+a 

Zvanböl isminde bir kadın, otuı bir see 
uyuduktan sonra geçenlerde uyanmıttır. 
Hasta bakıcılar bir sabah hastanın uyan· 
dattnl pdükleri ıamaıı hayret içinde 

~· 

1 



1 Kendilerini bütün DOCU ya tanıtmak ve mallarının sürümünü 
1 bii:tün DO G U da arttırmak istiyen firmalar, ticarethaneler 

ve müesseseler ilanlarını behemehal 

Gazetesine vermek suretile bu maksadı .temin edebilirler. 

1 Ticaretin ruhu reklim olduğuna göre, DOGU 
gazetesi satış yapan mal sahiplerine bu yolda şimdi
den büyük kolaylıklar temin etmiş bulunmaktadır., 
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ı· • } B O Y Ü K i K R A M t Y E S l 
ı Kitap, Mecmua, Cedvel, Defter, -5 1~ (500.000) Liradır. 

1. Her nevi. Duvar ve El ı·ıaAnları,•. ~· 2tl.0(l0A.yrıca : 200.000, 150:000, 100.000, 70.000, G0.000, 50.000, ao .,,. 1: 13.COO liralık ikramiyelerle 400.000 ve ·100.000 liralık 
• ~j• adet rnUkAfot vardır. 

1 Makbuz, Bilet, Fatura, Yaldızlı davetiyeler 1 ?? Keşide yılbaşı gecesi yapılacaktır ... 

İ B lııİ '' ilıj IJ( 1
1 

~~le;~:~ ~.a~·~:.~1:. ~~!., ~~ıı~},?ı~ı~!~~d!' 
1 = · ı KC)Yve İISK~\lflt 11::>15Flf.lll.EllİI ı 
. ! Di~er Vili )'ellerden "gönderilecek her türlü siparişler memnuniyetle kabul \'e surnıla ikmal edilir. ! 
\ I 
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·oo·GuoA 
İLK ÇİNKOÖRAFANE 
Matbaaınıı eni bir çinkoğrafane tesis etnıek 

üzere_ buhın uo ı·. Hundan sonra her türlü kılişe
lerinizi. mektup ve t'atura başlık1arınızı, çinko 
ve a kauçuk üzt~rine nıiihürlerini bize ~ipari~ 
edebi lirsi!ı iz. 

Artık İstanbula sipariş 

' . 
'I'HŞEKKÜH · . 

Tııtlı rlili , clerin hilgisile kıtrdeşiın 

• Kemali kL a bir zamanda müblela oldu· 
ğu ronrntizmadan sağhğıı knvuştura · 
Nl\ııHıııc lhıstanesi operetorıı Ömer 
Bicana ebt>di nıinnetler ailemiz için lıorç 

oldu. Aste!i11um :. Miinir 

- ..:----------

Snlıl: LıHlf 

Er:111 rmıw n t•u nm it• nH hh· ~ t•
ı·I nclt• tt•mlzli\jl. ıo.c•rv!si ,.~ lwn

foı·u llllmrHc ıu ımwus obuı . .. . . 

vermeğe ihtiyaç yoktur Sakarya oteli 
~tecınua, Kitap, Broşiir, ~Ieınento ve saiı•e için ErzurunH~ gç~cn . 

volcuların istirahat . 

1 

-
KUMBARA 

1e 10 
Verir 

Kumbarası olan hic b 
' zaman darlık yüzü 

,, 
gormez 

ZİRAAT BANKASI 
Kumbaralarından bir tane ahn 
Çocuğunuza hediye edeceğiniz bir kumbara ile oun hem tasarr 

alıştırmış, hem de istikbalini şimdiden düşünmesine 
yardım etmiş olursunuz 

=----------!--~~~---------~ a·ptırınak ihti acında bulunduğu.nuz kt~işJer_i s~- . edebileceklel'i 
zi her suretle rncn1ının edeeek hır şekılde 11nal biricik. oteldir = . 
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Sahip ve Başmuharriri : 

Umum neşriyutı idare eden: Yaıl 

Müdürü : Bahadır DÜLG 

Cihat U,\nA~ BaS1ldığ1 yer: D O G U 


