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Pnzarte iden ruttadu her gOn çıkar 

Sn) ısı }ll'I' )t•t'ltP n l~uı·u:;;hır - --
SA"\'J : 24 G ÔNDELtl< GAZE T E 

Ra-;ılmaynn yazılar geıi verilmez 

DENİZBANK TABİRİNDEN DE BİR 
MÜNAKASA KAPISI AÇILDI 

Hayırlı bir iş 

Dün, bir gün içinde bir 
mektebin bütün ihtiyacı 

temin edildi -
Doğuda cezri 
bir kültür 
seferberliği lazımdır 

D~ğurht her gl\n yeni yeni mek · 
teplerin temelleri atılıyor. Bu 

doğrudur. Fakat bu hakikat kadar 
doğru diger bir hııkUrnt dnhn vardır ki 
n· da bUtiııı didinınelere. ugrnşmnlara 
ragmeıı , 1ejl 111 in lstNlığl k Oltllr do~uya 
lıc>ııllı gclıucıııiş"tlr. . 

• ıam ır tH'kanımız bu ınc\ zu Uzerın· 
de çok durup düşUnmOşlerdlr, \'tı belki 
tılı.lın nceleıııl?l de hak:m. buhıcaklar 
dır: " 'Uınyet tı JCU makine ile Jstlhsal 
c.:dilmcz ki, l"lınorlayıp la g-ondercllm .. 
ı.hyccl'kler dl r. 

Biı nrtık nnlıyorm. ki, doğunuıı 
· kliltllr M.'\iyesıni aranan ynk~ekUğe 
ulnştırınuk uı,ıurif gllcll hududunu aş.nış, 
ııır nıeııılekı:-t nıc elcsl haliui iktisap 
~tmış- blılunınaktadır. l>vğunun külturel 
k. lkınnıa ı iı; ııı }ıtpılncnk iş, ıııutalea 
~dilecek çok c1ddT 'e derin bir uu>\ zu 

1llni almıştır. 
l:'vvela har,, birliğini tesis etmek 

klyor • b' · · M-t ad 

~t\ııd11 gelen tr ıştır. u e • 
ler için ı d J. e ınUtcudctit mil et nıe • 

ım 1 
.. Ja )er ~er Türk hu u 

~ a~ıı bir tah.1ın örf \e 
·...allllllle.rln birleşmesine veı.;i.e o~ınuştur. 

Evvela bu ılbniyet ile çarpı:;mıak, 
ınemleketln lçlne kadar sokulan yaban· 
çı Od ve ldettere yer vermemek li· 
ıımdtr. 

S11ni~ en doğu, memleketııı diğer 
ı,ısıınlanon uuarmı, çok geri kalmışhr. 
l\1ıllel ıuektep!erınde oku~ up yıızmnyı 
OQ'rflmlikten sonra ko~ nnde okuyabilecek 

T ahiri beğenmiyen Sadri 
maksudi Arsal saylavlık

tan istifa edecek mi? 
----------

Kütahya saylavı Naşid Ulug da tabiri 
beğenmiyen bir lstanbul gazetecisinin 

dil işindeki cehaletinden bahsediyor 
Anknra 29 (Hususı Muhnblrlmiz -

den) - Ev\·elki gtin Mecliste kabul edilen • 
Denlıbnnk H\ylhası milnasebetııe bu ta -
b!re knrşı ortaya atılan ltiTnz etrafında 

mllnnknşalnrn devam edilmektedir. 
Bu tabire mecliste ilk defn lt1raz !' -

den Ye değiştirilmesini t~kllf eden Gire
sun snylavı Sadrl Maksudi Arsnl olmuştu. 
Bu münasebetle mecliste birçok hatipler 
'-ÖZ söylemiş ve iddianın yersizliği isbat L 
edllmlştl. 

l.Miha meclls~e kabul edilmekle be - 1'elılifile mtııwk.'lş,1yu ı;ol ,1rn11 S.tdri 
ıuber, münakaşanın arkası ıkesllmiş değil- ftfoksıuli Ar nl ı•e Jiiiiulııı11 .<ı:ı!J/m•ı 
dlr. K ütahy41 . saylavı Naşlt Ulug da, bu /\'nşid Cluq 

Başta Vali olduğu halde hir heyet Veysief end . 
nıektebine gidrıken fakir~)ocukları sevindirdi~ nıekl 
tep binası nı n da bütiiıı noksanları taınaınlar1acak-

Başından geçen büyUk ve acıklı ma- ve orada muhtacı mua\•enet. olanlar tama 
ceralar yUzUnden bugUn harap ve takır• mııe tesblt edilmişlerdir Bu tesblt fllall-

ı 

bir şch.lr haline gelmiş olan Erzurumda ı yetine şimdi de mekteplerdr başlanmış -
tilnlük maişetlerini tedarik etmekten Aciz, 1 tır. 
hemen hemen açlığa mahkCım yüzlerce DUn vali Hnşlm lşcnn yanında maarif 
vntanda.ş vardır. Bunlann bir cemiyet işi nıUdürU, nafta nıüdurü, sıhhat ml\dt\rU 
halinde nazan 1tlbaTn alınması ve bu hükimet ve belediye doktorlo.rlle dalını 
mevzu Uzerinde çalışılması mUhlm olduğu encümen azasından Hadi Ervcrdl olduğu 
kadar insanı ve vat.anı bil zaruret. olarak halde Veysi Efendi mektebine gitmişler 
le!Akki edilmektedir Erzurumdaki hnyır tir. Burada bir t.araftnn çocuklardan raktr 
cemiyetlerinin kudreti haricinde kalan 

1 
olanlar t.esbiL edilirken, diğer taraf tun 

bu şUınullü işle bütün vatandaşların teker biltlın talebenin sıhht muayeneleri yap -
Leker uğı-aşmaları H\zımdır. Ancak bu su- tırılmış ve bunların ·nralnrından zayıf ve 

retle bu UzUcU derde bir çare bulunabil· hasta olanlar tefrik edUmtşt1r. J<'aklr ço-
1 mlş olacaktır Bir tarafta yoksullar kuru- cuklara ihtiyaçlarına göre blrer kat ça -
ınunun açtığı düşkünler evı pek çaresiz o- ınaşır. birer kat elbise ve birer adet kun 
lı..nlnrına kucağmı açarken, diğer tara! - dura tevzi edilecektir.Heyetle beraber ge
ta n muhtelif kununlar şehir içinde hayır- zen kunduracı ve terzller derhal ölt;lllen 
1 blı· kurtarma ve himaye faaliyetine nımışlar ve faaliyete geçmişlerdir 
geçmişlerdir. Büttın mahalleler taranmış ( 4.lt tarafı 5 inclc/e; 

mesele hakkında cCumhurlyet> gazPte -

l\lnde Sen'.ed Bedi imzasile bir yazı yaz:ın ! Bnıı gazeteler Sndrl Maksudınin me-
Peynmı Safaya hUcum etmekte \'C: . 

Hariciye Vekilinin 
mezuniyet 

·"Tan,, Başmuharriri 
aleyhindeki 

·_:, Server Bedi Türk dlll -etimolojisinde busluktnn, profesörlUkten, dıl kurumun-

cnhUdlr, söze karışmayacaktı , demekte- dan istlfn etmesi H\z.ıın geldlğhli ilerı sl\r-

dlr. mektedirler. 

ş 

Erzurum Spor B61gesi 
Kongresi Don Toplandı 

aldığı doğrudeğil 'ldavayadün başlandı 
lstanbul 29 ( Hususı Muhabirimiz -1 lstnnbul 29 (Hususl) - Otobüs ruh-

< en) Dişlerin\ tedavi ett nnek mak a- : satlyt"s l m eselesi hakkındaki neşriyatın -
dile şehrimize gelmiş olan Hariciye Vektll dan dolayı ... memurların haytyetlnı kes 
Tevfik RüştO Aras birkaç gllne kadar An- 1 retmek• .c;uçundan mtidde1umum1Uğtn 
karaya dönec~ktir. Thıı. gazetesi ba.ş muharriri Ahmet !:-

mın Yn.J.mnn aleyhine açtığı davaya bu-
Hariciye Vek111nln bir ay mezuniyet g1.\n saat on altıda başlanmıştır. 

t.ılr şey buhunodıtı ve vazınak fırsa- , • • ._ 
una naıı 0ıamadığı ıçın ö~rendiğlnt Spor faaliyetının alacagı istikamet muhtelif 
unutanlar ve tekrar Ummt olım lar çok· 

tuı. Blnnenaleylı, kaybedilmi~ znınım.I SPOT kolları bakımından münakaşa edildi 

aldığı hakkındaki habeı- asılsızdır. •Tan> neşriyat mUdilrU mahkeme~ 

Karadenizde fırtına 
tekrar başladı 

gelmediğinden dava 1k1ncl klnunun 4 U
ne bırakılmıştır. 

· ını·ı birden telafi etmek ve doğu böl· 
~e tııi de nıeınlPkclin ·diğer mıntnku· 
luı ınıu •viyc:slllc uluştırmak ıııeclml'i· 
)•·ti \ardır Oku~nnlımo· miktarını artır· 
rıııık H· oıılurı dn tnrıhl cHinynlıktnn 
\ ılrnı 111uk keııdı keııdılcriniıı kalıukları 
J,t:rl lnu ~·ckılmc•kten kuıt~mmık dnn~a 1 
h u!Jlrn ve ı ubıtıılarını tesb etmek 
l,ıııınıtır Bu Işı e\\Pltı mektep, onra 
~ uıetC' yapae.ak lır. 

ho~ IU okumak için can utmaktqdır. 
l\ıstt zumnııdtt kü~ lulerin kendi emek· 
lerılc 'ücud.ı gellrOlklerl mektep udet· 
it rl g{;ğsunılltu iftiharla knbartacnk bir 
) kOııdnJır. Fttknt ne rapnlım ki o 
kuy ıııektelılnln uç \eyn hl~Ş :-ır ıfında 
uı...u>.ırak şetıudctnnıııe nlnn çocuk, bir 
.,c tıır ım:ktebındekl ilk mektt:p urkıt· 
duşıııd 111, hem bilği, hem görgu bukı

ııınıd ın ~·ine en asağı beş serle geridır. 
l>oğuda cezri bir kültür dcrher· 

lı~lııt bu bakımlard11n çok lüzumlu gö· 
rııyoı u1.. Bu ererbcrllği ~·apacak eli· 
ıuııJe k"fi derecede el1.1munltlrm da 

ıııeveut olduğunu kani bulunuvonız. 
Bunlar da miıtekalUer ve ali tahsil· 

lorinı bitirmiş veya ali tahsll yapmıya· 
rn)c ynlnı:ı Lise mezunu olmaklR lkttra 
et rnlş gençlerdir. 

Vucutlnn saA-lam, sıhhutları yerin· 
de mütekoitlcrden hir vatan borcu ola· 
rnk, gtdlp birkaç sene d<>tu köylerinde, 
hem muhtarlık, hem hocalık, hem mür. 
itlik etmeleri pekala l>eklenllcbııtr. 

" Bugüıı memleket için ba~ı sıkıntı
lara katlanmaz ak, ynnn tehlıkell an
lurda b ı:runkl\ hotkAmlığımızın zarar· 
l11nnı çok "l bfr surette çekeriz. Biz 
\ekmeısek, evlatlarımız çeker. Bu nesil 
tsasen müstakbel ve kuvvetli Türkiye 
lçln her fedakarlığı göze almış blr ne
slidir. 

Cihat BABAN 

( AUlırafr 6 inci SllJlf ad•J 

Türk Spor Kurumu Erwrum Bfilye.~i11i11 .lllllef 811/ıçP.simh•ki .\1erkl ıi 

(Yazısı 2 inci aayıfamııda) 

Dört buçuk ._sene . kaçak 
dolaşan bir .h~.Y~ut . 

nihayet yakayi: _ele verdi 
Evrakı tanzim edildikten sonra Kars 
Emniyet Müdürlüğüne tes~im edile'cek 

Lstanbul 29 (Hususi) Kaııadenlzde 

Rize liler U. ınüfetlişiınizi 
hemşehri yapt1Iar 

fırtına tekrar başlamı.ştır Bu yüzden va
purlar Boğazdan dışarıya. açılamnmakta
dırlnr. On kadnı vapur hnvanın sükQnet 
bulmasına intiznren Boğazda beklemek-

Uınumf mtıfettiş Tahsin Uzerfn Rize 
\t' Rizeliler hııkkmdn gö~terdl~t alaka 
\ t• yardıındnn dolayı Hize Beldi ye mec
li i kendisine Rizenin fnlırı hemşehrili 
ğinl verme~e karttr Yermiş v~ hu kara 
n arzetnıek llzre bir hcy'Cll gonderml~· 
tir. 

t<>dir. 
Fırtınadan bozulan Istanbul - Izmlr 

t(•Jefon hattının tamirine çahşılmnktac\ır. 

BiR ANKF,T AÇTIK 
I -

Erzurumlular 
Belediveden 

ne istiyorlar? 
Bir otelcinin, bir bakkalın, 
bir kasabın, bir pastacı .. 

nın da dileklerini ve 
isteklerini dinleyelim 

Esnaf ne istiyor? 
Hepsinin de keddi görüşlerine göre 
Belediyeden vapı lınasını ist<>dikleri 

hİ l'ÇOk şeyler Var Pa~lncı Emin Burum 

Do~unun c:Erz.urumlular belediyeden ı sorunca, yiızUnde blr çeklngı>nltk ışml'za
ne istiyorlar? .. ankdine sade şehrin ileri zı belirdi. 
gelenlerinden ve münevverlerinden değil,, - Korkma 1 diye temine mecbur oı-
esna.finın da cevap almak dUşi\nceslle bir dum. 

l 
kaç k,fşi ile ctaha konuştum ı Bununla beraber çekingenliği ~iktr 

tıt kOnUft\.ltum otelci tsa At.eş 1ctt. btt lisanla ~vap verdi: 
. -; J1411Mliy~n ne l•tlJQr:iijU? cU11 ( A lttarMlf 5 ldold•) . 

' . . ,..... - ' . 
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SIIIII1 NIUS1\H1\BE 

Erzurum 
Kon re i 

Ha 
por Bölgesi 
··n oplandı 

erler SEBATSIZLl-K 
Y 1·1111 nk1llılar ara~ında hiı· de sebatsız insan18' 
vardır ki bütün nıeziyetlerinc rağ·n:e ı . ebatsl 
hkları kendilerini günün birinde sefalete sürükle 

flkbaharda beşbin 
kavak dikilecek 

Dünkü toplantıda ajanların 
sahaları tespit edildi 

faaliyet Çi~·ek . etiştirınt>k i<~iıı de 
l ı k G eçeııki saz11111~<la yanııı akıllı- g~n eczacı, yarın banka mcıııurllı 
HlZll' l ·lal' yapılıy )J' ların ç ~ıt çeşıt olduğunu söy-1 burgl\n tapu memuru. 13urada dıı \ 

Doğu bölgesini çıplaklıktan kurta- lemiştik. Rımlnıın mUhlm hlr ekseriyeti- durmaı, seıbest ti aıete nlılıı1ıır . 
. n 'ın -;aııl ı-;- <l" ırillPl l1<1hı;<' ... i ı·de ş.lmıştır. yalım bıı sporun inkişafi ehlt: rarak aıta<;lam k bUtnn tıiarc ndaınlan· ni · f"batsızl~; teşk11 ederler. Zektlları 

1 

Sebatsız biraz rnagrur olur, ~eııl 
kı 1 nrk <>por k u rıını ıı I• r 111 rıım hıJlı.;esi, muntazam bir sah ıuıın rnevcud olm:.ı ·ınu nı işgal etmekte olan l.ıt\yiik ıne~rlrler- parlak\ıı·. Rı ı· 1., e sı.n-ılırlarsa iyi üeı:erir- beğenir, Kendini çok ever. Hayıttın 
~nc>rkf':d mit· lıol~ ı• kımgr•·:-.i loplaıı ıııışıtr. da hağ.ıdır. "lıııdilık Li""nin arka;;;ındıt- den bir~dir. He. şehirde her rııerkeıede !er, fakııt teınucU ettireme.der - çabuk 1 bir :tevkfııden m uhruro kalmak isteııı" 
1 ıır,c ıı.or kuı·uınıı l-jr:ı:uı ıııı bol,..,t•-ıi ve ki sahadıın islıfu.de edilıth.'kl b lm ~wiıde yapılan b~ylik faliyetlert: te- usanırlar. }.Jarlnk zeklllaı.ı dal.ıa mektep Bunl::ırı yapmaına.\•ınca, işler de uiiD 
l llıııhurıyı•I llııll· l'urti ... i Hı -.:k:ıııı \' •. lı· e bera eı sadüf t 1 

- l d 
1

• d kk 1 b • ·' . . . . " Y• ııi ııir · .. fı . ı in:;-.ı ettirilın..: ... i ile muvafık e ınPı~ ınOmkurıdOr. Bıı mey rıdn sıra aı;n a .'"en nazarı ı. ·atı celbe<ler. gline bornk ulttikce , se t" niPN Haşım 1 c.ının rıva et dlıgı t>< koııım de· ol ıcııktıı \tletizı 
1 1 

.
1 

'kl l f 
1
. tl . Hasankalede de uıtaçlama i~ine bllyük l\~e;elu lıugı n tar he mera'{ ederler ..,;_ 1 t·ı 11° ö ye t uşer, · 

1 

· · 1 • ı ,.;;ı e aa ıye erı- h . . . . . " . , . 1 , ' n ı ıar a mey g sterirJer. 
-;por :ıjanlnrih"' bölgı'.' e kııyırll kulllble- rw IJI('' <;.ııı ınüs;ıede ettiği zaııııın ehem- e emmıs et \ erılmektedır. Bu sene llk· 1ıı~.ta en 1~ ı tarıh bLen odur. l· ahat lıir Sebat ızlık ttl 
rin .... ulahiyı'llar ınüııı .... sill<>rl lııı1ır bu· miyct verile c •ktir Gl\ . . L' L' • lıahıırda Hıısankcıleyo !) bin kıwıık a.-ı-acı ımıddet soıır:ı coğrafyayı tercih ederler. kadınlarda o knd

3

r · ıreş ıçın uır r.rzu- rl' il k "' J>' ..a 1 1- rirıI gustermiyor. Sebatsızlık çol\ 
lıınıııu. ıur. Hulnıııııe~ P güı·e ıwı;:.ıp 11,i:- ruın tal 

1 111 
, a•ıılına 

1 
• 1 1 

·. uık eı·e · ve cadcleler akacıyttlrına~nktır. )ır ınDıı< ette uiJyle geçer. Somn bakar-. • ~ \ e )un ttrın muı.·, B · . . . 1 'k' · derecede ol k k k d a' rı•tıi..;ll'\ri vr· di\•11111 tı.ıy:;İ)'et azaları se- tıızttın hir halde ç 
1 
~t 1 1 

k 
1 1 

unun. ıçın şımdıden J~rznmrucıı c.hkl "mız, ıcr ı ı~ınllerı, hatta meklPpten hi- ursa, sı sı · ·oca " · ' · ı ı~ ırı ma mı a JU Vll" . t f' 
1 

. . ' ı · b k u, • . · . . . . mek gı'bı' ı'ler· d 1 ı 'k tI j «;i1<\lkkıı ·cıııra l.rı.urnm hol~esindfki c>dilmlşlir. Volevhıl B sk tb 
1 

t· l d)e ırtaııığındun ıcap eden f•danla· ı· ı ıır. o.ışkn lııı mektebe gıtmeyıda- ' e·eceıe psı · opa .J 
· • a_ e 0 ' en s t f 'k' 1 · l f'k lı l R' · t 1 d '' L " spor fırnli~elinlrı ıılal'.ığı ıııulıtelif ~por f .ıliyoti )İne nıt:· simi 1 m' s il d . rm e rı ·ı çın teşebbüslere gırlşilııılştlr. rn muva ı u ur. ın hır hile \e desise gos er yorsa a uu nadirdir. Çoıı. ~ 

' a e e ece, 1 f)fh · "t H ·ı b t 'l'w-ı 1 d ô <::ebat " d 1 k d 
koll ııı lııtktınıuıltlrı müıı.ılrnşıı ~dllmbtir. 7 .. ııııanıı tehir edilmiştir. · . 1 . &er Hıra. an . ~ısankalede çiçek yetiş ı e ana :·c .a )ayı 16 ıa e erler. ğret- - sı7• .ıta ın arııı ~ı · ~ık ev e ııı.ı ml\ııllkfışal-erJı• ~ııor işleriniı; nıOl<·· A • . \ tırmek hususu ıçın de hazırlıklar yapıl- menelerıh dığer mektebte daha iyi ol· uıek, sık ~ık c.le.ğiştirilmesi mutat o~ 

• • • • • • • 1 vları pek IJol olan bu ııııntuknı a ı okt d duklarından o mekte l h b'l d .JI .:urııt L>ır t>ırllk tı:ılın·ıe ılNı gotürl\lıııf'sı • 
1 

. . n.. a ır. ı P mt:zun arının a· yan ıno ı ye takımlarının ık sık ·elj . ı uvcı ık porıınun taınlm edılınesı de esa- H ,... k 1 l k yatta daha zivade muvaffak ol· 1ukların· tlrdlkl · .. ··1u K ı b tsP' f1krı p.:11..; olnrak kulıul Pctilıııekıle iıll. slı ohırak mUııakttsa e-!ilmi ştir şelıı'rdn. a~an a e< e o "tuna d 1 h d ı" .h u en goru r. adın arda se 8 . 
1 1 

. . . ·• ,l • v an JB se er er ve nı ayet ana ve ba- hın zararı ni b t hd t k 1 or 
!'fl ıa<1tt >ırhırlerıııt> J"kiltıt~t l'decek o· v..: ch•annda znterı mevcııd olan avdı- oda~ı b lk <l 1 . . . r; s e en ma u ·s ıy . ~ 
l,\n lrnlülılerin. nh:ı haricindf' lıirbirle· ğ . ' b ., ., • . nıı na e er er, mektebı de~ıştırnıeye kat erkeklerde sebatsızlığın ıararı d • .ıl 
ıin. r 

1 1 
I • 

1 
, • k: lı . k . 1 ~a.mz u.,,.Unku dağınıklıktan kurlar llasanknle Hnlkevı kazu merkezin· muvaffak olurlar. Yeni okula bir ııınd- vasi oluyor. Bugün pek :-amimi goflR" 

t < .ış '1 ~me < r ııt 1111 aıı . ır.ı mı~ a- ~:.ık H\zııııgelır. Bnnıın için şchrimizc'e de bir okuma odası açmıştır, On beş ilet dEwamdan ~onra a\'ni nekerat baş-
.'. uk bır ş••k ı M , h nrelıct Pdılııu»i Er· bır ııv:ıı ık k ulü lı llnün ı es is edilmesine / gO ndcnbeıi ranll yete g eçmlş olan bu lar' b şka bl r yere ıı~ kil 1 si erler. ("ün- j);ü bir do lund ttıı bıkıyor' başka Jıl~ 
'."''"ııdn ~enı d_o~ı'.ınkt:ı ol1>~ı spor hıı- v< bOıuı_ı ııvcıların bu çatı altında nıllte- odaya TUrklyedeki bllllln gatelcler ve kn sebnl>'zlar bir işte karar kılamazlar. bap peşine koşuyor. Yarııı onu ııı 
~ • 11 ın ''.' Amct 1 u; ı" hır zan ı :c 1 ol" rok 8" nıt t " bırl ık teşkil ebe bilecek su-1 ınecm ualar gefüilmckte ı•e bir çok kitaplar Babanın taz ~iki altında talı .ilini ikmnl başka bi' ahbap edıni yor· J. 
ı.utıul ec.lıldıkll'n ~oııra ajanı ır f,ııılıyf·l rette topl ınııııısma kanır verilmişlil'. temin edilmektedir. Tesisini üzerinden cdebilirsa n~ ala. Bazı defa' tahsil aı'i'ın· Sık ık meslek değiştirmek pr1>.,r.ırnl11rım kıs11ı·a i1<ılı elmişlPr,lir. 1. Grç vak.ttı kadar süren toplımtı a- büyllk bir zaman geçmemiş olmakla be- da iken babanın \'efatile zavallı u~ı "'nn- ve_ ı;ehir değiştirmek, 1

'.ihnyet tıi~ 
l3uıılardau aıılşıldığ'nrıı gÖie ErLu-ıJaıılıııııı faulıyet sahularını bu suretle ı raber bUtUn Hasan kale halkını alakadar nenin eline kalırsa •felaket 0 zaman fel~ketlne selıep oluyor. Ince ğörl1 

ruıııda oııOnıhzdeki :-;ene wrfınılıı bii~·Uk t.ıyln ettikten sonra dağılmıştır. ~e~ okuma odası o muhitle bllyük IJir IJaşlar. Çünkü sebatsız her g-Un değişik- Yüksek zekaya meclisarahğa rtı~ 
ı:.poı· fııaliy<•tlr·ri ynpılae,ıktır. Bu anıda ıhtıyacı da dolılu~uyor. lik isteyecek, zuvallı anne bunlara mani nihayet günün birinde -::efalet çö"ll 
tıiltın .. s.ı rnc\'sim kabı olııl' kny.ıkcılık 

1 
Aydemı·r şerı·rı· . . MUn~vverı~.rı bir araya toplayurak olmayacaktır. Haı:.ılı ruhi nıeleke<le bir tek kusıır 

,e hıız llzPrinde pa•en -.porlıırınıı hususi I ıçtımal bır vazue görmekte olan okuma S 1 t· 1 k d f k k'd' 1 tun mezlvetleri l.ıiçe indiriyor, · · d .. t'k 
1 

k. f d e ıa :sız ar ço · e ı:ı pe ze 1 ır er 
bir ehemmiyet ,·erilecwktir. Erzuruıııdn · k } d• 0 asının g~n g~ç. 1 çe n ışu e eceği anlayışları ınUkeııımeldir. muhakemeleri 
kayak~·ılıgııı iki gııye üzerinde c;alı;;nıusı ~ ya ayı e e ver 1 ve ml\davıınlerının artacaiı kuvvetle de muntaz~mdır Bir meclise . d'kl . 

. f'k - . · . ı umulmaktadır. a • gır ı en 
mL\ n .' ~ gorulıııncıtll~ ·. l3u gay~lerdeıı lm 

1 

zaman zerafetleri, ince görüşlerlle herke-
daııe ... ı r..rzıınım nıulutıııde bu 'lpM etra-, Dört buçuk sene sonra H. i z E sin tııkdirini celbederler, hele muhitin 
hrrlıı g·f>niş hir propagaııdn f ,uıliye\l · ı icaba tını pek iyi tanırlar. Filanca büvü-
~ost,erilınesidir, B.11 uretle. k.ı.. yJ. kcılık nı ıayet kanunun pençe- R . r gUn doY·ruluktan, filanca bıı,_··u""l'ru"n de s.ofu · ı ize valısi ' rabzonda 6 

, 5 
nH~\Wllnll geııı hır hnlk kıtlC''\11110 ala· SllH en yakayı sıvıratnadı . .. '1 ~ luktan lıoslandı~ını anlar, hareketini der-
k t c-ellı Pd1lt·c0k lir. Bıııııı teııılıı ic;irı T. b Umumi mufettiş 1 ahsin Uzerli! vlla- hal o icaba uydurur nu··,."kl d ı u . ıa zon 29 (Hususi Muhabirimiz _ . k lk k 1 · .• u er en ı r-
>:el.lr .ı''.' nrııı<ln krı~·ıı~ lıcvt>..;ld\r~arı için den) - Karsın Benesan köyünden Ayde -1 yetı ·ı~ .~nmıı ve ·ü tur işleri huk- met ve leveccııh toplar. Hele hazır ce-
oğrNıcı m~lıl) ı llt' gezlnlıln h.:rııp l'd.- mir adlı bir şerir, uzunscneler o bölgede ı kında göru;.mek .nzre Vali Nuri Türkan vaplıkları kendilerini daima ._nrattırır, ilk 
lec<'k '.e l~u ;-;poru faıd olııhılıııek y~- 1 ve civarında yol keserek insan soymuş, ö- 1 rabzona ,..,ıtmlştır. göreni le:,lıir ederler. Bu sebeplerden 
~ını gt..~ırıııış ol.mlımı ıla H ,ılımıak lÇln l tekinin berikinin malını zorla veya tt!h - Kar ad ere nahiyesinde dolayı mühim i~ler başına getirilirler. ilk 
ınulıt~ıır ran·lerı• b.ış vıırulıwııktır. ditle gasbetmlş, şakillğin her çeşidini yaµ- posta şubesi açıldı ıamanlarda zekaları, ince görüşleri, la· 

.Erzurnmılııki kayııkçılık faııllyeti- mış, {lmınenin nizamı aleyhinde irtikap. Rize vilayetince gösterilen ınwm minin üstünde çalı~nıala .. ı .sayesinde iş-
•nin ıl\lııcı \'t• •·ıı P:-oa'lı ı!.1~ e~i Türkiyeyi etmediği suç bırakmamıştı. lherine şimdilik ndi ve taahhütlü ırıek- !erde çok muvaffak olurlar. Fakat may-
huriı;tP <H· l· ınsil o<ielıilt!C.::k ku.lrette 1 Mel'anetini icra cttiğ·i mulılti gayet tup muıunelesi yapılmak Uzrn Karadere ınun lştllrnh oldukları için çal.mk oıkar
. 't:r r . ı•l 1111.ıııhır. ~ <'ti-;lirıııektir. Bunun I iyi bilen şerir doı·t buçuk senedir kaçak nahiyesinde bir ·posta şubesi açılmış ve hır, isleri yüı;üstü bırakırlar, başka işle
ı~·ırı hır j!e~~·. t:k.ıp. ~·<ıp l ıcak v~ bcı ~ldp clarak ~olaşıyor ve takip edildiğini b!ldl~i şefliğinede bay Hüseyin Cahit Yılmaz rln peşine koşarlar. 
c...tkı ,,,.~ dlsıplııılt hır ı;alı:;;ınııya tul•ı tı.- 1~~ın yakala~mnmak gayretııe her çareye tayin ectilmiştlr. :\!alfımiitları sathi ve dar değildir, 
.ıuliır>tktır. Çulışlırıl, rcık H~ lıımrlaııac ı\...- b ... ş vuruyor~u. 

1 
R. d l , , . , karihaları gf'ııi~tir, küçük me\'Zudan uü-

.ola~ bu. g~nç ı•kip . ı\·İn A~durrahıııan Son ~unlerde yapılan sık~ ve ciddi . lZC. e ıaVatal yük romaul.tr ~·ıkarulıllirler, fakut ı;ok 
:g-awlekı L•r :rnlıve ısllılı f'dılpn•k ·ığı- ı takU:at ne:ıcesi~de şeririn bir aıalık ken- . Son z-eınan~an~a. çok mt\salt ve ade- defa başludıklıın Lıu l.ıüynk. romanları 
ıııak ,e merkez lıalJııt> honnııı ·tur h.a ı di evine ugradıgı haber alınmış ve derhal ta buhar gUnlerı gıbı geçen havalar bir- ik 1 d .ı 1 k lı' t f . ~ . - . . . - . . , . ma e· enıeuerı ıı ·ar, ır ara a atar-
yakcılıır hu sıtluula ~·nk•ıı JJ .Aııkııraılnn 1 alınan önen:ıı ~dblıler so?unda bu ayın den bıre _clegışmi~tır. (ıecelerı 14 - 15, Jar. . 
gelecek nıii.1C'lııss.i-. IJyıısııı ncZ'lreti al- }lrmi beşincı gUnü saat seK.iz raddelerin- gUndUzlerı 18 - 22 arasında geçen ha- lf 1 '- 1 1 . 1 

' ' • L •• • 

1 
h t . ft 

1 
k til k ı usı ı seu:-.ıtstz ar şın u anııdadırl1,tr 

ı.ııda .ça11;;;ııcakl'trdır. Buz nıe lnıte pa· c.ıc ev er aıa an sarı nıa .sure e aç- nıret deıeı::esi şimdi gUndiizleı·i \'asalı Cidd' bir iş ile u'>raş ıa. • • J • 
. . . masına meydan bır:ıkılmnyarak yakalan- 11 , 1 ·.ı 9 1 . d" (\ " c-

1 
, g n }ı se\ mez er. 

l<"ll >\'in ııılllPt halı~'~'>Jılll<' hususi bı. ıı .. - . , gece erıue < erece~ e uşm ışlur .• -,o- Hayatla yUk elınek ic;in l.ıir çok ptanl 
Mh ı lııızırlatıJını~lır. ı ... ınıırl ııııııış olan dmışitıir.IDkortbbtut~uk s_ene dagflafrkda,lköyleık·~ ğuyırn havalurla beraber. kılrayel fırtı· rı vardır He~r gün irao.: olurlıır iyl ae,~ı.' 

. . e z n ay e ırmege muva a o an şa ·ı . l'w- d b ı· t · 'ti • 
6 

" -pateııler g.t>lllığı ;ı:ıııııııı lıur.ı<l.ı da pa· ih t k 
1 

k tıusı -ve ya6ınur a ıt~ anıış ır, nirler temiz CTezerler Çuk defa ka ·ı l" . . , en n aye ya a anmış ve aç~mıyaca- - ' 6 • ı n u-

.lt:rı faalı~ <'trnc basl:ın.ıcaklıl'. ğını anlayınca, teslim olmağa mecbur kal- lillerlni tesbtt eden evrakı tanzim edil - ları açtır, fakat buna rağmen üst baş 
Futh ıJıııı E,rll)nııııda iyJ ntiice veı· mıştır. , dikten sonra Kars emniyet mUdUrlüğUne modern hayata uyğundur. 

#tH'ğ~ nıLb.ıit ı-iJ'Or ·olı ·:.;i 11kJu~u anlıı-1 Şerir, sayı ız suçlarını tayin ve de -1 teslim edllecektlr. · Yapacağı i~lerde kararsızduJar. Bu --------...-

ooGu 
Abone tar· 
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Edebi 1 ef rjk~~~ No. 2H 
Ôfl • i:'e. sil knlırı-ıııız tcıhii i Dedi. Hacer lıamıııın ru· 

lı11Lızlı~ı ıınlaşılıy.:ırki, iı; 1 !klerl bir ku~· kaılehin Vt rdi:!l geçici 
lılr b ş ugrı•:ındaıı ibaret. Korkulacak hiç bir şey olrnaclığına 
tzı'ıre ~ııiıı lrnlnınııızci.ı bir ıııahzuı· yok. Ben sonra sizi götü-

---- ------==--~~-------- ----

l3ENvuıMADIM 
ler anlatmıya başlauıışmı. Onu dinler gll.ıi yaptım. O arkaındll 
bir kaç dakika hareketsiı kaldı. Sonra aıtır adımlarla gitl1• 
yerine oturdu. 
_ içimi birdeııuirc derin l.iir plşııınnlık t.ıuı uıııuştıL Niçlıı oıı; 
oyle manidar şeklide Nuri Yükc;elin karısından Lıahsetmlştlfll 
Her halde lJenim ne demek istediğimi nnlamış, Hanüa~ıı» 
metresi oldu~unu bildiğ'iınl ima ettiğimi sezmişti. Arlık l(erı~ 
Naınıkın peltek bir dille söylediği şeyleri dinlemiyoruuın, Y" 
mrıHlaki maharririn sözleri bir sivri sinek \'IZıltısı gibi k\111 

ğunı tırmahyordu. Akif Cemale kar~ı kaba bir nezuketsızU1'tl 
bulunmaktan ve her llçUmüzUn de bu davette sıkıldığıll11fl 
açıkcu belll etmekten korkarak kalmaya mecbur olmuştııdl 
Fakat birdenbire öyle garip bir hissin tesiri altında kııtaı•f 
tını ki !, Şimdi lıurada kalmakla hayatımın en bll\•Uk ııatasıJJ' 
yapmışım gibi geliyordu, lliç tanımadığını bu h.epsi sartıof 

rllrl\ııı. 

lluılrıklarnHln lıiLiııı yalıımınıııı pek te inanmachğını hisset-
lir<'n mO~tehzi bir t~bessOın helircrek devam etti: 

- E~er tekllrlıııi katıul etınek istemezsiniz, h1bii sizleri 
dalııı faıla sıkrııııııınk için ı.-rar etııılyeceğim. 

1311 . 111.lerdcki ıııan.ı pek ıwlli idi. l.;ra: etınlyeceğini, fakat 
fı·ııa hnldt~ grıcerıecPğiııi anlıılıııak i.-tiy,ordu, llacer gayri ih· 
ti~ ari <lucluklıırıııı ı ırclı. Jt.ırnhiııı Lütfi ııe fikirde olduğumu 
<ınlaınak ister gihl yUztııııe bakıyor<lıı. Zorlukla gOlümsiyerelc 

- Frıkal !'izi rahat iz edeceğim. dedim, beni evime gön· 
derııı~k i~·in yorulııl'11ksınız. 

Birdenbire <lııdllklarınrt.ıki 1111\stehzi tebes ... Om knyl1uldu, 
yl.zl\ ınemııuıı bir tınl ıılur.ık lfarerle tbrahlm l.Utfiye hitrıp 

t•lli : 
- Öyle ı. e nıcııele hallolııııış deınoktil'. Çdnkl\ Ferda lın~ 

ııımı e\•irıc• götiirıııP.k heıılrıı için zahıııet değil, zevkli bir vu· 
:.dfc olıtcak. 

iki nl.,mılı ıı;rhirleriıw lııtktılıır. tlıu er yl\zünl\ döndU~t\ 
'J.cııımn siyah pı.rlıık gö:dl"r;ıııl · reı...samıı kıır.;ı zorluklıı akla 
dıgı iHkeyi fıırk ·ltiııı. Ben nrlık :-.e&imi ç.ıhırınıyorctum. Hııcer 
• fı~ le j ... e hlı. gidelim" diye, ınmldııııdı. lbrahiın Lütfi: •.Evet, 
e\ et, {l'ideliın, kiın:-.eye de lrnber verip rahııtaız etnıiye lllzum 
yok .. diye ihl\'t'! etti. Akif Cemal bu rahıttsız.lığa ne kadar 
thlllıtüıtllnU anlatarak ontarı teşyi etmek için öne geçti. Hıı
cer giderken son b1r defa dönt\p bana baktı. Yllzl\mün çok 
aıkuıtıh bir nalde olduaunu (arketmi' olacak ki lıafifce ıu· 

lumsecli \'e yürUdU. Onlnr gittiler ve ben içimi çekerek yeri· 
me döndUm. 

Garip bir endişe içinde idim. Bl\tl\n sol.ıra halkı sinirime 
dokunmıya haşlamı~tı. Hocamın bile küçlllen mavi gözleri, 
durmadan gUlmesl, yuptığı şakalar artık hoşuma gitmiyordu. 
Yanımdaki şişman muhtırririn savurduğu nükteler üzerimde 
bir buz tesiri bmıkıyordu, Hele Nuri YUk~elln karısının içki
den sl\zUlmOş y~şil gözlerinde arada smıda keskin bir kıvıl
cım parlayarak buna bakması büsbütun asabımı bo.zuyordu. 
Kalmama, bu Bzablı daktkaları geçirmeme sebep olduğu için 
i~~imden AkH Cemali gidip tokatlamak geliyordu. Ben bu his
ler içinde iken o Hacerle lbrahim Lütfiyi teşyi edip döndU 
ve yerine oturmadan evvel yanıma gelerek : 

- Sıkılmıyorsunuz ya Ferda? Dedi , 

Ben gözlerimle etrafı işaret ettim : 
- Insan hiç bu nazik, neşeli insanların içinde sıkılır mı? 
için için alay ctli~lmi, anlıyarak yavaşca fıs{ldadı: 
- Hakkınız var, bu d;ıvclin d;ıha bizblze olması lltr.ımdı. 

Sonra bir k11ç ki~i var kt onların bulunınamalnrı <lnlıa iyl ola· 
cukb. Fakat bunda benim kabahatim yok. Ekserisini huberim 
olmadan tarafımdan Kerim Namık çağırmış .. 

OülclUm ve gayet yavaş bir sesle: 
- Nuri Yüksel ile karısını da o mu çağırmış acaba? Dedim. 
Her halde benden bu gunll hiç beklemiyordu. Birdenhlre 

başını geriye doğru alarak yUzüme ha~·reUe baktı. Ben lakayd 
1.>lr hareketle ba~ımı çevlrdiın. O sırada Kerinı ·amık 'bir şer 

1"9U'Ulll· 

lıir y1ğ111 insanın arasııı<la işim nevdi? Yanlal'ındakl erke1'ıer 
it: gittikçe daha laubali konuşmıya başlıyan, durmadan fçt
bu kadınların ve m~ görnndüklerl kibal' nazik kalıbdan ço~ 
tan çıkan yllzlerindeki hatlar gev~iye·ok manasızlaşmıştı. l{J~ 
mm gözlU snhoş erkeklerin arasında bir lahza daha kaıırsB pl 
l;iınde gittikçe lJüyüyen nınnasıı endişenin ve kederin ı,e 
boğaca~mı sandım. Birdenbire, sanki kuvvetli bir el yalt~ 
dun tutup beni iskemleden kaldırdı. Kendimi ayukta buld t 
'fam o sırada Akif Cemal ile göı göze geldim. lıayrct etl, 
:t3manlurda yaptığı gibi kirpiklerini kırpıştırarak yuzonıe b 

l\ıyordu. Bu koyu mavi gözlerin derinlerinde kaynaşan ıŞ;~ 
tan kaçmak, kurlulıııuk lstiyerek baı;ııını çevirdim ,.e iskeo>İıt' 
ınl yavaşca iterek masadan ayı·ıldıın. Elbisemin etekler.,, 
ayağıma dolanmaması için topladım ve uyaklarımın ucıl 
basarak sUratle kapıya doğru yörüdUm. 

- Arka11 ııar -
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INGiliZLER fENi BiR DARB 1 Harbin ·ıanı~ a s n ~a 
Şanghaydaki Jngiliz taba- Çar ordusu birde~b~re Atatürkün 

teşekkürleri 
Ank .. rn 28 (A A.) - Kı;a eti -

ciunlıur 1 muma Kı\tiplliinden: Kı -
zılay kuı ııımınun o.ıtmışuıcı yıldunU
ıntı muna cb tile :1 urdun her kö.şe -
sinde l lCızılay kurumhınndnn Ata
tUrk'e rnt,ı.nd:ı lnrn1 ~ük ek lıisle -
rlnc v ynrdım C\ ( rllglne rercUman 
olnn blr.;ok tt>lgr,\fl:ır gL"lmektedlr 
Blmdnn ~ok ınutchassis oı:ın Atatürk 
teŞt'kkUrlı'.'rlnln Anndolu Ajanc;ı va -

ası Japon kanunlarına tarruza geçmemıştı 
tibi tutulacak Tunanın şimal sahilinde bekliyordu. Os

Amerikanın Japon tarziyesini kabul etmesi 
lngilterede hoş karşılanmadı 

ıt.- llc llctllme ını emir buyuımu~- Loı.dra ll) ( A. A. ) - Şanghay
dukl lngiliz tebnsının Japon kanunlarıııu 
tabi tutulma ı Londradn sokuk bir to lr 

j llOJllerc~·c \'Cl'ikcd .. UOl~ 
lnrdıt. 

1 SİYASA] 
uyandırrmştır. 

İııglll:l.icı· memnuu deılll 
l.ondra 28 (A. A.) - Bu sabahki 

gazetelere gore Amerikanın Japon tani
.)'esini kabulü Jngifü ct'gftrı umurniye-

Tokyo 28 ( A. A. ) - jRpon hU
kumeti lnglltereye Rayfskl gemisi hak
kında verece~l nota bugün tamamlan· 
mıştır. Tokyoduki lngfüz elQlslne veril
miştir. Notada açık tarziye ve bu gibi 
hadiselerin tekerrür etmiyeceğine dair 
teminat verilmektedir. Filistinde akan 

kanlar kolay kolay 
durdurulamaz 

sinde feııo tesirler uyandırmıştır. <:_:lnlllc!r büyük muhnrc•bt•lc·rc 
Amerika müteyakklz hazıı·nlnıyoı•lar 

\"aşlngton 28 (A. A.) - Panay hadi· Şanghay 28 ( A. A. ) - Resmi 
sesinin halledilmesine rağmen Amerika Çin muhafillerlne göre bir veya iki ay 
yine her ihtimnle karşı mUteyekkiz bu- içinde yapılacak harplere Çin milleti 

Filistin hndlseleri gnn geçdıkçe ıunmaktndır. bll~·ük alaka ile hazırlanmaktadır. 
IJUyuk hiı· ehemmiyet almuktadır. -------------------------

Umuma tıcırptoıı e\•\•el dört asır Os· D ı dı el l ıııanlı lınpnıutorlu~unun bududları dahi- enı·z ı· e e merası·m e 
llndc ) aşarnış olan Filistin, umumi harp 
lPn sonra lngilterenln Mandaterliğine l l k 
\erıl~ wnanlar fllısllnde ııiıfıısun bÜjllk a ay ara sanca verildi 

r ekseriyctlnı Araplar teşkil ediyordu. Denizli 28 ( A. A. ) - UOıı tayyare. alanında ancak ''eritme torcnl Or-
kl dileriıı Fillstlne doğru mnhaceretl g-eneral izzettin Çalışlar tarafmdan >'apılmıştır, Ha\'amn yağ"ışlı \'e kcırlı olması-r:: tçln do siyonist hnrek~tln dogma· na rağmen lm merasimde büyük bir halk kitlesi hazır bulunmuş, h ılıpler heye· 

l aıuuıi hnrpde ıtilaf de\'lel- cn11lı şö~ !evler verllmiştir. 
.·~s.blıilııiıu~_.,m .~atlliıler Tllrkiyeyi zayıf----------.,-_,,,_--------------

maksadile arup aleminin muhah F • b• k 
l kazanmak lı_ın resmi agıılardun bir ecı ır . aza 

pk \ a1tlcrde bulunmuşlardı . .Fakat bh 
tdraflan da parayu lhllyaçları olduğu B' k d k il i 
için yine resmi ağızlardan Yahudilere lr ll lll 3111Y0ll S 111( a 
de \ aitlnrdu bulunmaktan Jı(~ri kalma- ezilerek öldü 
nıı~lardı. lstanbul 29 ( Husust ) - Subahle-

Hatay raporuna 
itirazımız 

l\lilletler cPnıh'eli 
konseyinde şubatta 0 ınınanki Mı ır fevkalade ko:use- yin Edime kapuda feci bir kam)•on ka-

rı Slr Jlunrl Mak Mııhon 1935 senesi zası olmuştur. Sofya isminde bir Rum görüşülecek 
teşrln evC"lhıin 24 inde gayet sarih beya- kadını bir. kaldırımdan dltcr kaldlnma Cenevre 28 ( A. A. ) _ TUrkl e 
nııtda lJulunarak' Fılistlrıin lngiltere hn- geçmek isterken. yukarıdan gelen bir Cumhuriyetinin milletler cemiyet" ~ 
ı..umetl namına teşkil edilecek büyük Arap kamyovun onOnde şaşırmış ve tekerlek- kenderun sancağı hakkında çekdl~~~ :~ 
d.-\ lele baa-lnnaca~11u söylemişti. lerin ultına gitmiştir. Kadın kuınyonun mOnderecatı milletler cemiyetinin _e ~ 

1'1ger taraftan dıı Yahudiler meşhur altından ölü olarak çıkarılmıştır. Koza- müzdeki Şubatta yapacağı toplan~~du~ 
~ Hulfuı· heyanıınıııesl. ne dnyunlyorlar- nın nasıl \'ukua geldiği tahkik edilınek- mozakere edelecektir. 
dl. MalmUdurkl Balhfr bu heynnnamesin- tedir. 
ele Fillştindc kurulacak Yuhudi yur<lU· Alınan propaganda nazırı 
nun csaslurını çıznıışt1. Bu beyanname· Lehistan Türkiye ile 
de 1917 sene inde neşredilmişti. Atineden geçti 

lngiltrede bu fikir kuvvetli gelince ticarete ehellllllİyet Yeriyor Atına 28 ( A. A. ) - Kahireye 
Y ıhu lilerlıı Flliı;tine muhaceret edebi~ Vnrşovu 28 ( A. A· ) - Tnrkiye gitmekte olan Alman propağanda nazın 
eı;ekleı 1 hukkınllakl Ilk eınirname. harp· Cumhuri) eti ekonomi işleri lıakhında Göbels bugün boraya gelmiş, öğle ye· 
tan iki St•no sonra l!JlO eylOlUnde imza· Atatnrk ':e Başvekil Bay _eeıaı_ Ba~ann meğlnl Atlnadakl Alman orta elçillğln
andı. lık olnrak on iki ay zarfmda BOyllk l\llllet Meclisinde soyledıklen nu- de ~·edikten sonra yoluna devam etmiş· 
16100 Yuhucti uıuhaclri Filisllne geldi. tukları mevzuu bahseden bir gazete baş- tir. 

istatistiklere nazaran ondan son- makalesinde dlyorki: Varşova hOküme· 1 ·ı· d l 
rdkl senelerde~ 1 mUhacen:t şu şeklide ti bugija~konomlk devrede bOyQk bir ngJ ız ra yo arın da Arapca 
dt>vıuo etmi~tlr · l923 de 7421, 1923 de islahat yapmıştır. Ta°tklye Reisicumhuru Londrft 28 ( A. A. ) - 1ngfllz Rad· 
128fı7, rn2::ı de 3:i701, 1026 da 13081 AtulUrklln de bu husliStakl himmetleri yo şlrketl 8 inci kanundan ltlbaren rad-

rnkııt l'ılistlnln bu yeni Yahudi \'a· dolayısile her lkl hUkOmet arasında \'e- ~·olarda Arapça neşriyatı kabul etmiştir. 
ttuıdaşları hazmetmek kablliyeti a~ oldu- ni ve modem ekonomik işler \'& aııİaş- Yemen imamının oglu SeyfUlislam rn<l· 
lU çin muhaceretc altı senelik bir fası· mular başlamıştır. yoda ilk nutku söyleyecektir. 

ıu ,·ertldi. nne ıstati tıktere nazaran Madritte vılbaşı hediyesi Roınanyada intihabatın 
llJ32 dt: 9lJ33, 1933de 30327, 1934 de .J 

manlı ordusu da Tunanın cenup sahilinde 
derhal bir müdafaa hattı tesis etmişti 
Harp bnşlnrkcn, yapılacak mühim bir\ OUnler geçiyordu. Çar ordu a, daha 

1.ş daha vardı. Dobrlcc ovusındn, yiiz bin-) htllı\ olduğu yerde duruyordu.. Ordun n 
den ziyade silrek hayvanı bulunuyordu. ııoksanlnrı, henuz lkmnl edilmemişti. Tu 
Bunlar, bnşı boş bir halde, mer'alrı.rda do- na nehri, henüz taşkın bir h ldc olduğu 
lnşıyordu. Çar ordusıı, birdenbire ileri ha- için ordudaki vasıt!llarln, nehrı. g<:<;meK 
:-ckcte geçecek olursa, bunlnr dilşmwın mUmkUn değildi. 
eline> geçecekti. O zaman ordu, h m nnkll İkl yUz bini mutecavi2 muazı.ım b'r 
\ .:ı.,ıtnsı, hem de iaşe hususunda sıkıntı ordunun burada böyle tı.tıl ve ınetl(l~ bir 
çckt~cektl. Onun için hu me cley<" de> e - luı.lde durmaSl, Rusya dkfirı umumly 1 
hemmlyet verllnılş. ·· Serdarı ekrem Ab-

1 
üzerinde büyilk bir hoşnutluk ve dlkk t 

dlllkeıiın Pnşa ile, (Tuna) vallslnc müc; - uzerlndc bUybk bir hoşnutsuzluk ve dik-
tacel telgraflD. şu emtr vertlmlştl: kate ş::ı.yan bir dedi kodu husule getırmıs 

ti. 
felgTafnanıe sureti 

- Aynen 
(Dobrucada. olan otuz bln hayvo.n ııe 

yilz binden mütecaviz süreklerin ftç dört 
yl\z kl.şl Ue (Şumnu) yn. celbi, ve müstait 
bir iki zabitan verilse, Dobrucndakl ka -
zaklardan ve sair ahaliden, dört beş bh 
sl\vari tedariki mümklın olduğu haber ve· 
rlldt. 

. (Bu iki maddeye derhal teşcbbu·s olun
makla beraber, (Tolçi) den ker ve zapt.iye 
olmadığından, Bulgarların beş bin kadnı 
yeni tüfek gizledikleri, ve Rusya casusla 
ı·ı, bimchl'ıbfl memuriyet ve maksatların• 
icrayu muktedir oldukları mcrvi olduğun
dan; evvele<! tarafı tUilerine dahi tş'ar o-
1 unduğu Uzere, dUşmamıı tcca' lııU vu -
kuunda çekilmeleri kaydi 11e orodn bir 
fırkai seyyare bulundurulmast... irndet 
~eniye iktizasındandır.) 

Mabeyn ba katibi 
Salt 

Zt\ll1re nazaran ,ışl r fena gitmıyordu. 
Her ~Y. oldukça iyi dUşUnuJUyor, V<' U -
ıatıe tatblklne glrlşlllyordu 

Hnrbın Hanından onra: Çar ord•ısu 
birdenbire tıeca vUze geçmemişti. Tunnnın 
şimal sahlllerlnde henüz beklemektelerdl 
Osmanlı ordusuna gelincc,Tunanın cenup 
sahillerinde derhal mildafna hattı test" 
edilmişti. Ayni zrunanda· mabeyin başklta
betlnden Babıı\Uye şu tezkere gönderil -
mlııtı: 

Tezkere ureti 
- Aynen -

Mademki, derhal tecavüz edllemı
cektı. Şu halde, harp 110.nı için neden bu 
kndnr acele edildi. 

Diye, birtakım sesler yUkselm.t t1 
Esasen halk; ve bllhasn amele \•e 

koylu harbe iştirak etmeme veya-
ıut bu haı bin fecı teslrler111ın önüne 
eçınek 1çın hlçb r fır:~atı fevt etmcmek
e>lerdl. 

Bir glin, fişek fabrikalarında yapı -
an th!ek mermilerinin tecrtib€'sl yapıl -
nak lstenıhni ti. Fişeklerden blrer kı mı 
'\yrılurak (poligon) .a göndcrllmiştl. Fn -

.at bunlarla atılan me:rmilerden hiçbirı 
'ıedefc isabet etmemişti... Hayretler için 
lP kulan nıuny ne heyeti, derhal fişekler 
"ökcr(.'ık esnslı bir :mrctte tetkik .... ta girt~
mişlerdi O zaman -anlaşılmı~tı ki; bu rı-

s k fabrikasında çalışan kadınlar; yap -
•ıkları fişeklerin ölUm tesirini akim bı -
akmak i<:ın bunlara pek az barut ko) 

·nuslar kovn.nlnn kO.mllen kömilr tozu ile 
lınltı etnıtşlcrdi 

Çar; bu dedi kodularm, ve bu lbf 
cereyanların önünü almak tçln derha 
har<'ketc geçmişti Kafkas ordusunun 
hemen tecavüze geçmesin! emretmişti 

(Çar Aleksnndr) m küçilk btraden, 
(Grandük Mlhail Nikolavlç), hem ka!ıta.s 
vaııı umumisi, hem de (ol'du kumandanı) 
Unvanını haizdi. Fa.kat ordunun sevk ve 
ıdaresı; eski Rus ınuharcberertnde olduk
ça mlihlm bir Ş()hret ihraz etmiş olan, Rus 
kumandanlarından (general, ıorts M ıı 
kof) a tevdi edilmişti 

Çar ordusu, dört kola ayrılmıştı. v 
bu kollaroa; Osmanlı hudutlarında, ş_u ıs
tıkametı almışlardı: 

ı - Kuvve! kUUyeden mürekkep olan 
(merkez kolu) - (general lorıs McsU -
kof) un kumandasında olarak, 30 btn 
mf'vcudu ile - (Kars) üzerine. 

2 - Sol cenahı teşkil eden, (Revan) 
kolordusu - 20 bin mevcudu llc, (gencrE.ı 
Dorgo Ga.zof) kumandasında olnt'flk 
<Beyazıt üzerine). 

2 - Sol cenahı teşkil eden, (Ahnlçlk) 
kolordusu - (general Dlvel) kumandasın~ 
da olup, on beş bin mevcudu He, (Ardn -
han) istikametine. -.2 >Sj, U.35 de 618Gb, 1936 eneslnln Madrlt 28 ( A. A. ) - Madrlt mü- kati neticesi 

~aİmz dort nyırıda 217 9 Yahudi 'Fillstl· dafaa komitesi 1 kanunu sanlde Madrit- Bokreş 28 ( A. A. ) - Başvekalet 
ne geldi. te beher kişiye 100 gram şeker dağ'ıte· tebliğ ecfü•ar: 20 ilk kinunda 

Muharebel hnzıranm icabatı cllmle -
sinden olduğu üzere, (koca Balkan) ın 
(Derviş Yuvnn), (Nadro), (Çalıkovnn) 

derbentlerlnde, (Kazan) ve (Şıpka) da 
vnki geçitlerlle sair ll'ızıın olnn mahalle -
rinde serian hafif istihkAnılar yapılması 
hakkında ,zatı samil scraskerlye irade! 
maı~usaı hazret! padlşahi şerefvakl ola
rak, ımaırı.tn. bakacak erkflnı harp zabita
nının (babı vı\U'1yı seraskert) ce tayin ve 
irsaline müsaraat olunacağı gibi, zlkrolu
nnn istlhklima.tın ameliyatında nllalinln 
matlup surette 1stlhda.ım, muntazam ve 
rıcıı tertibata mütevakkıf .. ve Edirne vi -
Hiyetı mi\lkiye memurlarının hali ha.zır -
daki meşguliyetleri bu vazifeyi ifaya nıtıni 
olmasına blnaen. ihtiyar, çocuk ve nın o

lanlardan mada, umum zUkur ııUfu u, a
meliyat mevltiine sevkeylen:~k. ve Edime 
\il~yeti dahilinde münasip bil' ma.hallln 
merkez lttihazne beraber, icap ettikçe 
şubeleri dolaşarak levazım ve Uıtıyacatı 

tertip ve ameliyatın sureti cereyanını 

teftiş eylemek üzere babı!J.llce vtizcı-adan 
•eyahut hUkQmet ricalin~en bu işte mat
lup veçhlle hareket eylemeye, ve ameliyat 

mahaUerlnde bulunacakları 1cabma göre 
teşvik ve tehdit etmcğe kadir, nU.fuz ve 
s~yl müessir bir memurun hemen tayin ve 
lıamı; ve ma.lyet!ne, mahaUerl ahalisln -
den dahi icabı kadaı· zevatın terflktle ıs
Uhkllmatı mezırorenin bir an ln.şa ve ik-

4 - (General Oklo Buşbu) kumıın -
dasmdakl 20 bin mevcutlu (Riyon) kolor 
dusu) - Karadeniz sP.hiU boyunca Uerllyc
rek, (Batwn) üzerine. 

uktır • yapılHn 
Artık Arapları ba~ Ok dlr endişe al- _ · _ ___ intibabatta Milli Liberal partisinin kazan-

mağa başlauıi1$tl. \'e bu muhaceret ha- Uçe taksimini tavsiye etmişti. Bu tuksi· dığı bildirilmektedir. 
rek.etlhi oul~mek l;in ilk evvel bir grev me gOre. Y11hudller sahil \'e mnnblt kı- Bn_k~e' 28 ( A, A- ) ~ Kral Nas· 
> tıpdılar. HJ22 senesinde Filistinde y 8 • 5 mi 1 ki A 1 yonal hırıstıyan partisi reisi ıle dordUn 
tıudl 8n8 ın umumt nürusa nlsbetle yUz- "ıla"lienı·ai a acıJ.d ar, t rarıp arda gterlyke, en kolordu komutanını kabul etmicıtlr · 
1 bl · . ı• • er en xru arına n aca - l . ., · 
le on r ıktm, şınıdi bu mikdar yüzde lardı. ngılterede yeni bir 
vtuzn yakl~uşıııış bulunmaktadır. Memleketlerinin bu tarıda tak · ı- • t 

Goruluyorkl, on dört sene içinde lı'i- ni biç begcnmeyen, kendi memleks;~~e- . ce°!ıye . 
.ısUnln rınfu;; manzarası haylı ehemmi- rinde kendilerini hakim görmek isllyen lngılterede Oktavıyenler namı 
, etlı tJir şekilde değişmiştir, Araplar artık geçtikleri musellah hare- altında y~ bir cemiyet kurulmuştur. 

.\raplar artık eski davalardan bir keti teksif etmek yol k yu1m 1 Bu cemlyetm kurulmasındaki sebep te 
~ çıkma)'ttCıığını bilfiil anladıklan için, aır. hatta bu tuarekete ~ani ~Jwuk uıı:J: eski lnglliz .Kralı Dok dö Vindsor'un 

hu ı~I sıınıılu halletmekten başka çare yen lnıllizlerle de kanlı çarpışmalarda ~leyhindeki d&dlkodulara sed çekmek-
ulınadığını görerek, aralarında gayet bulunmaktadırlar. tır · 
• 1c11lş bır ıhtıınl teşkıliltı vücude g-etlr· Bntnn arap aleminin ken\erine zalıir " " Bu Cem!yetin azaı~rı geçenlerde 
ını, ll•nlir elduA"unu pek iyi bilen 1"itistin ibtilalcı- büyuk bir ııyafet tortıp etmişler, bu 

lugllizlcr ıse bu uıosele~ i yoluna lerının muka\'emeti artbkço, ... lnğiltere zlyafett~ Kralın hatırasını tezkar eyle· 

ho}'ııuık uıııidilo rllbline bir tn!ıkik~t tarafından yeni bir. teklifin daha ortaya mlşlc:~·iyeUn reisi olan o. F. Vhish 
1ı .. ycti gUndl~rmi~lcr \'e bu lıP.yet ıse f 1• atılması heklenebilır. Buda bir zawwı irat ettiği bir nutukta Vindsor <1ükünU 
11-ıtiııin bir Anıp hUktlmcti, bir Yahudi meselesi olduauna gOre. Fillstinde daha her ıaman Kral ve Düşosi de her ıa-
lıUkl\ıneti \ . bırde Jııgill mandası olun- uzun seneler kan akacak demektir, man l9ln Kraliçe olarak gOrmete ama. 

hındaki nraıiden murep olmak uıre DIPLON41' 4t olclukllnnı bUcUrmittlr. 

mali içm be~-n.clhnvns müza.kerol ma. la
l.atla kararının yarın arz ve i!'lt1zan olun 
ınası: irade! seniyeı cen~bı padişahı lkti
z..,yı Alisinden olarak, buna da1r imal oıu-
11nn harita, göruldUkten sonra inde bu -
~ urulmak üzere lef fen irsal kılınmış ol -
makla olbapta.. 

Bu dört koldan başka blr de lht!yat 
kolu ayrılmıştı. Bu kol, (Koban) ve 
('I'<::rk) kazaklarından mürekkepti. Mev
cudu da: 4,300 neferi piyade, 16,500 ne
feri de stivariden 1barettı. 

Osmanlı ordusuna g'ellnce: 
(Şark ordusu) namı a.ıan · ordunun 

kumandanlığına, (mtişür Ahmet Muhtar 
Paşa) taytn .edilmişti. Muhtar Paşa, bir 
mtiddet evvel, (Bosna - Hersek) kuman
danı idi. son zamanlarda (Olrlt) vallllğl" 
n-0 nakledilmiş ise de, oraya gitmeden 
evvel, kendisine şark ordusu kumandan
lığı verllmt.şti. Ve harp UB.nmdan on altı 
gün evvel, \•azlte i başına gelmişti 

(Bat1m1) da cta (MUşUr Hasan Tahsin 
Paşa) nın kumandasında, mUsta.kll btr 
<ıtolordu bulunuyorou. 

( A rltııı tJar) 

1 



SÖNEN 
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EKONOMi · , _____ _ 
···-Doğuda hciyvancılığın 
kıymet ve ehemmiyeti Türkiyede 

Peynircilikı 
1 k • ı v 'l'upnıklanrıırı her t.uafırıdn her tur-

As ı r 1 aı e ocagı na in hnyvnn yeti,tirıne~e mnsail nrazi.:i 
lnıluıınıı Türkiyede peynir ·~mnyiiniıı dt 

Doguya gelPe k serınaye, bu nııntakayı süratle 
sanayi le~tiı nıc l· le Yt' ikti~adi kıynıetiııi bugüne 

nazaran kat kat arttırııuıkla kalnıaz, büyük 
ınenraatl 1· de tenıin eder. I• ncı• r d ı• ken kad 1 n İ:-:likl.ıalıte müJıinı bir rol O}naya~hğt be. 

dillidir. Bug l\n mnattce~sUf hu . anayiin 
Yuzau: .\ll:H.\T Sl!.H.TOGl..t: . . li\\'ık oldu~u mevkii kuzanaııınllığını _ 

. . . vand E zu _' Dundan ııılitt.-cssır olan hehacı kurcgi <'- b · . l" 
1 

. k 

rumd •. ş~uuda, izmirde ''ali olo.rak cmlaş- 1·. k ·ada oldukı~ı ınl\hıın bır nıe\•kıı ı· h' ı.· · ı · listifad mu'"hı"n1dı"r 
llll t rıht<m ıtoınrc-n • .ı, • ltne n.ıo.rak çocukları kovalamış. Doncıugü uracıa itiraf etmek ın~cl>urı~·e ını eyı~· ı oo~ru, bütün ihnıullere, büluıı lakay· 1 da canlı hayvan ıhracatındau yaptı 

-" zaman kazandaki hclv:ıvı yanmı" bulmuş. ıa } ' \. .. . A • < ıye ve ıç uır taşvık ve 1ımaye e · Lıkt ın .wnra Rı:G:ı Beyin \"U.ziyetilc ,\lu - " T ı ı l>o;ı..u vıla"· l 1 D' r. f k d d k y 
cu va:Gıyeıe e}irci olan kom•;m esnaf ııeı- o n_n hryaz pey~ır ~~na~· 1 • ı>.-, ~ 1' .- g-örrııerniş o 1 m a :-. ı ıı a rağmen keııdi . 16er tara ~a~ en ya ·aıı a a. ·a 

k::ı.dar olm:ığa fm~at bıılaınadıın. \.~cıya çoluk çocuğa bakarak ou yolda ha- ,lt>ıııı~e __ tam~mıl~ t~l:ıı,ılc. , u_'?raı~ııştı~. kcıı<linc pırdurı lıelli başlı cıı lJliyük can-ı ~ış olduğum ~·b.• maale~_ef. bu. ış de 
(Vilüyatı mlisluhh\sa Müfett!si Umu- reket etmeme ini sciylemll?ıer, nn:>lhatta Bngun g-o .. terılen tnalı}Ct ınovlll k.tlm - lı hn}'\'au d posu haline gelmiştir. E.r- zım memlek tınıızde muthış ıhnıall 

nılsl l olmuştum. Bir g in Hlyllkder~de yol bulunmuı>lar. Ertesi glın flYlll ,-.lzlyet.te ğa rıı:ılıkO ıı tıir lııılc gclnıl-:;k~n. tn•rı zuruın, Baybuı 1 Erzincan yaylalarında hedef olmuştur. Ve top çeken kadan 
hıızırhğı yaparken Anadoluk.ıvagmclnn ı.cl\~mı ·nrı.şt.ırırken çocuklar Danga yolııııun lıuralnra eri;mıe. i lıelh~ hu ~a· yetişen ve gıda 'bakımından üksek kıy- rın, katırlann bil~ Avrupadan getirtil 
R12a imzasile kısa uu· teJoraf, ald~~'. .. lJungnyı tekrarlanu lar. Fakat hclvacı aı- ı nayiin inkişııfıııı lemin e?eııekllr: . met arzeden otlar, hayvanlara çok ya- derekesiııc kadar ilerlemiştir. 

Çok hastayım. Ben! gel.p gonm 
1~· i <.ınıunm•>?· Esnafın sözleıini tahattur eoe~ l\arstu kl•rulan t'abrıkadan 1~~~~ıs~l ramaktadır. Halbuki mütahassısların hazır~ 

Blrdenblre telgraf sahibi Rızanın .·ıın ıek sabretmiş. Ancak yaramaL )'avnııar cttilen me\'addın rt!\'aç lıulııııısı l urkı- ırt"· b .. 
1 1

. d . • b cakları geniş planlar, kurulacak bu 
ultluğunu anla.yamadım. Bir snndal:ı bine- 1 tu dda makamı deği§tlrerl!k Dingi Diııb>i yede bu sıırınviin inkişaf etıncı'inc nıii- b' ul un ykazı u } aya Jt.ar a ge~ırcl 11 du otlaklar ve haralar, çok değil nihayet 

. . • • • ... •1 oıı ın erce oyun ve sı5 ır, soıımı ınr a . '. 
rek k.d.rşıya. g~tim. ttirıtü~üııü ağ at alınca ııcı vncı yenıden I saıt zcınının hazır olduıtunu ıııuıdc e- 1 .. ..k k f"ln.f 1 1. d h fi 

1 
- sene sonra mesut semerelerını verın • • rnyıı · «ı ı .. er la ın e a a arca suren ~ 

zaten 40 - 50 har:ı.p hancdt'n ibaret gazaba gelmiş. Klireğl eline alarak hayli ıııeklt•dir. b" ...... l G .. .. h rı başlayacaktır. Bu merkezlerin en büyll 
ornn bu kôyde Rıı.a denince \C hx~ta ol- zı.ınnn çocuklnrın aıı{asındnn konnuş ko- Bııglın 'fürki'. c hal'ke peynir ihraç Tır I yur~·uş eln tsoı5ırab. kumııhş' ane rfo 1 e olacak ol:ın Doğu bu sayede bu f 

. • ;, - • .. 1:- t ra)zona, yaıu ._.e ın·ara ı ar, aın · . . <lu~\l ekleıunct> nr dıgınıı bulacn.aınıı zan 1 \ialr.mış helvasını yakmış. etmekle bernbc, tt>"ni zaurnncla ılha .ıt a 
1
.
1 

,.. 
1
• 

1 
[) lr mı.betle kat kat fazla lıayvaıı ıhraç 

. . . .. · k zara vo ı c uırcsona ge ır er. o~ unun • 
net.~ı Velhasıl komşu esnafın naslhatıel'ine,da lıııtunmak ıııecburı\'etındctlır. Çllıı ·ı\ t 1 ... -k 1 . 1 b 1 d 

1 
cck vJ bu yüzden memlekete pek buY 

· . • · . .1 . a m ıs ·e esı u an u yer er en 'apur a· . • 
~kçisine bnkk lm::ı. fırıncısına so- ra''nıen üçüncli gUnü Danı;a Dunı-a \e yapıhuı p<"ynırlerııı cın'<lerı ve rıevı en -kı t'I' d l'r • I l b 

1 
, 1 stıfadeler temın edecektır. , • • • o . • • .. , , • ra }'lı · e ı ır ve o5 ruca san u ,ı eVK• ı .. .. . . · 

rl\p soruşturdum. Rızayı bir tilrlii :mla - Dıııgl Dlngı'ye son Lahammullınu yapan 1 nuıh<lut lrnlınıştır. iT Bugun Doğuda lıudayı nabıt yeli 
v"madılar Nihayet 0 dakikada yanımız _ l helYucı bu defa Dungu Dungu nağme ine,. Halbuki peynir i tih~mliııde de e~a ec 

11~· .. • ve hiç bir istifade edilmeden güneşte IC• 
• •

1 
• • • h 1 • • 1 · · dD lstanbııl bu lıay\'anlarııı buyuk bır 1 .... ct::ı.n gecen saka.dun su.al ettHer: sükutla mukabele edemlyereı< e \ a,;mı iptıdai madde ulan ~nt erııııız ııyaııııı . . . . . . . • . . • . . ru arı ve çııruyen çayırların rnıktarı 

. . klhl·te 1r tnlış . . . ti · 1. ll ı n ııızın "'Üt kı:sınıııı bızzal ıstıhlak eder. Dıtrer bır ı.· 1 d ~ t t kt d 0 .lr t _ J::ı.nd::ı.rma mlitekrddi bir efcndı - cynı a · IJC uora · Pn J\'1 su erıc ır. ayvana ı . " k , . l 6 ı.ıın erce onum u ma a ır. ı6er 
nin bir damaaı \'Ur. Ha.o;ta<lır br·llti adı Nihayet bakkal, fırıncı v<: diğer kom-, \'Criı~ıi talııi hir Jıalde kalını~. ~un'i ·ısııH ~a Lıa~ta Yu_narııstan ve taly.a ol- tan hayvanlar arasında zuhur eden h 

u esn:ı.f lonca halinde toplanarak helvncı ıısııll"r"' ıııüra(·aal edilerek sut miktarı- ma_k_ uzrc .ıııulıtelıf memleketlere ıhraç tahkim ve hepsinden mühim olarak P..ızo.dır. Bilmiyorum. " " ı ı 
l.>edi. Rumeli b('ylerinden düşkün blr Hunıazan ağaya: l nırı urttırılııuısına kalkışılıııaııııştır. .\lıı- e<. 1 ır. • ğunun şiddetli kışında hayvanları ınu 

adanı olduğunu da ilave etti. Sen ya bu çoluk çocuğun sözlerine ıııafilı bu suretle elclc edilen ~Ut fevka· Caıılı hayvanın memleket iktisadiya- taza edecek asrı ve fenni tesisat ol 
ku ak n mıyaraıc. helvacılığını yaparsm ındc ·uz oluıaklu bcrttber tins itibarile tııı<la rolü çok büyiikti~r. 1 lele biiyük gı- ma ı, bu kıynıetlı servet menbaından .111 

- Derhal oraya knd3.r gelelim, bana 
ref::ı.k::ıt et, teklifinde blu-dum. veya bu diyardan gidersin. zıyadesile iyidir. ( Bir ınPk scnedı~ an- dni ehemmiyetinden başka yapağısmdan yıkile istifade edememek neticelerini 

I>em~ler. cak 100. aoo lıtrc ~IH \'c•rıucktcclir. tırnaklarıııa kadar ınükenımel bir ham gurmuştur. 60 yaşında Hıza Beyin Ano.dolulrnva
\':l.ğında. bir jandarma mütekaidinc d::ı.mat 

oluştınu tnhmin edem~zdim. Bunun mut-
1.~ku baska bir Rıı:a oltıc:ığını hesap ey • 
l~)'Ordıım. Kavağın arka ve dar sokakla
rını geı;erek eski blr mezarlıi:','111 kenarın -

dan yana eğ1ilmlş kar;ı t•aht.'l.lı harap bir 
C·\ln kamsını çalan sako.: 

.Bu h.lkayeyi 1,orlukla bitiren Rıza tıuıbuki Batı memleketlerinde mı misli madde haziııesi oları koyun ve sı~ırlar, Bundan başka Doğuda yetiş\;n h' 
Bey: fazlathr. ) . her zaman için geçen \'e kıynı tini mu vanların yapağısını ve sair ham mad 

- İşte ben Rile ve ÇOCL\ larım yüzün- lthalfıt \e ilırncı:ıt i. talistlklerlne hafo:ta eden unsurlardır. ferini işleyecek fabriKaların<la mevcut 
d('n ocağımı söndlirdi\m, öbür dıyur. gi· ııniracaut edildiği \'akıl Türkiyenin rn:ıs C,ınlı hayvanların kıymetini takdir maması, Doğuyu layik olduğu sınai i 
diyonun. ~enesimle 15, 14\I liralık ihrncatınu mu- eden Amerikalılar bunlardan fe\·kal:ide şafn da mazhar kılmamaktadır. Halb 

Fa.kat eczaneye, ôoktorlura, öteye be- kabll, H,l';'ı-\ liralık peynir ithal elmiş istifade etmişlerdir. Bütün Kanada. Birle- canlı hayvanların temin ettiği lıam 
rtye ıuoo lira borcum kalıyor. Kimseye okluğu ıtnltt~ıhr. (Jornıuyor ki ıneııılcke· şik Amerika cumhuriyetleri, Jenubi Ame· delerle burada kaç fabrika .,..l..!yeb" · 

Savulun misafir geldi. muhtaç olmıyayım cenazem içın tücrar- limizın peynir ihtiyacının mUhiııı bir rika hemen hemen uaştaıı başa hayvan 1 Bütün bunlar netice itıb 
dan Kohene emaneten bıraktığun 3oo ll· .Kısmı lıarı{•le temın cdilnıeınektcılir ki, yetiştirmek seferberligine çıkmışlardır. 1 sermaye mesele irl!.. S 

Hitabında btıhındı\. 

N::ı.ına.z bezini başına. örtmüş lhtiyar
cA. blr k:ı.dın bent karşılayınca: 

ravı bile bilyiik oğlum Edibin imzamı tnk- d · 1 1 k d D 1r • k • şl\plıesiz bu oıt pttranıızııı ışttnya ak- ngiltere de Avustıralyayı adeta yek- a ar oliuya gıtme ten 
!il ederek bir hnfta evvel aşırdığını dtln 1 b 

- Affedin, galiba yanlış geldim. Sö-
2tim lln :sonunu beklemeden: 

- TCLh.~in Bey siz misiniz? Rıza B 3 
sizi dört göz.le beköliyor, buyurunul. eledi 

Eğri bUğrli bir merdivenin kırık dö -
kük basamaklarından itln:ı ile yukarı çı 
kark.sn yine o muhteşem selO.nılık t.ablo· 
lc.rile, }.evha.larlk gözümün önline çıktı 

HUyUk bir odaya girdim. 

ııaber aldım. 

Şimdi bunu da acı acı dlişüniiyorum 
ve Tnhsin Hey lşt.e .sana ya.lva.rıyorum, 

ccna-7.emi sen kald!r. Tahmin ederim ki 

doktorlnr halime acıyarak öldlikten sonra 
bır talebe bulunma;·acaklar. Eclaneyi, es
nafı da dUşl\n. Beni borçla kn.ldırma, ya
tır maısan sana ne mutlu. 

Diye son vasiyetini yaptı. . 

Bir .saatin binblr dakika sUrdüğilnü 
hayatımda ilk defa olarak Rıza *y!e 

ınamusı demektir. pare Lıir hayvan çiftliği haline koymuş. Bu korkunun ellı başlı sebebi de 
8ug0n bu saıınyiin esa ı kurulmuş tur. Hunlar sadece hayvan yetiştirnıege 1 

nun adeta ana yurttan kopmuş, ayrı. 
\lııziyettectir. Ynpıhtcak şey hunun teka- bakmamakta, ayni zamanda cinslerini is- emniyetsiz bir mıntaka nddedılmesi 
muluııü temin etmekti!'. Uu da ancak lalı, daha iyi, dalıa faid li , bir hale ifrağ Emnıyctsızlik kelımesi Doğu içın de 
ıstih~ııl fuıtını d!\şUrmek \'(' piyusayn için de durup tlinleıınıeden çalışmaktadır- temaınile tarıhe karışmış bulunuyor. 
ıuzuıııu olun ıııaıı çıkarmuk ile knbildir. lar. · gün Erzuruma biraz dcıha yaklaşan 

Oyle zannediyoruz ki Türkiyede Uııtun buıılurııı haricind bugün Av- mir yolu da bu ana yurt parçasını en 
eri ııakil va ıtuhm temin edilmekle bu ruparıın göb ğinde bulunan Macaristan, ·bir ıktisadi bagla yurda bağlayacak 

ışin kemtiliğinden halll kabildir. Yugoslavya \ e komşumuz Bulğaristanda Bu suretle serınayenın Doğuya gıtınes 
<;unkl\ peynir nnkli hem ·L\r'al da canlı lıay\•an yetiştirmeğe biiyük ehem- mani olan büttin engeller ortadan kal 

ister, hem de intizam. Suuk huva te8isa· ıniyet verilmektedir. Bilhas~a Macaristan olacaktır. Kocaman siyah b!r k..ıryotmın dörtt· 
birini işgal eden kliçül< bir yatakta, b.ı. · 
kılmc:ı ilk nazarda tanmmnsı müşkUI bh 
< ehrc ile karşılnndım. 

tını lıuvi \ ııg-onlurı temin etmekle işe sırf bu yüzden, senede bizim paramızla, Bunu müteakip do~uy& akacak 
yaptığım bu lıasbihalden anladım. ve içim- ı d k d b-

başlnmak en basil ve en ınüsbet bir yerde okudum, on milyon liraya ya- rnaye er sa ece en ilerıne çok u d~n derin derin ağladım. 

Kala.balık pencere 1 olan bu odanıı 
biı· ç.ok camları İkdam gaz-ete.sile kap~ııı ~ 

l!uştı. Ha. tanın yanıbaşındaki pencerede 
be; azlığı şüpheli bir astar perde ghneşe 
<;~ hr~ ile .karşıladım. 

oir hul .voludur. Serma~ c \'c: teslsut L>u kın para 'k\ızanı\'ormuş. Vüsatı nisbet en ınenfaatlar temin etmekle kalmaya Jandarma Mahir efendinm damadı, ı 
aibi io.:lcrdc ikinci derecece ı'Ol oynar. mahdut olmak'a beraber sırf usullt:rinin ayni zamanda bu mıntakayı da sür• Anadolukavağında kim bilir, kim thnır.. & "' • 

~ünkll kl\çl\k sermaye ile işe ba~lumak asriliğinclt!n \·e bu i~e laıık olduğu ehem· sanayile~tirecek ve iktisadi kıymetini 

ArkaSız bir ha ır sandnlye iızeriı:de 
b;ı·çok ilaç şl.şe ve kut·ulan göze çarpı · 

y.:ırdu. 

Mefruşat nanuna l~a tn hücresinde 
l:!çbir şc~· göriilmliyordu. 

Ma.h!r efendi ihtiyar bir asker yava 
~ :w!l.ş yanım:ı. yakln., arak kulağının: . 

- Artık umut kalmadı. Dalgındır dedı. 
Bu ndaın koca bir 1htlynrın kaymba

bası ~ y1lıyordu. Odadaki harekeli duyar 
ha.c;ta gözlerini açtı ve beni gördti. 

Ynvacı y:ıvn. -ağlıyordu. 

Dakikalarca bir şey söyleınedı. Yntrı.
vm blr ken::ı.rına oturmıtklığımı 1şnr~t et
tikten sonra güçlükle duyulur hafıf bir 
.es!~ mutantan bir mnzlnin CtkibC'tini lfa-

<ıe eden bir şilT • öyledl: 
Klm~ler gelmu senin ferradı att•ı: bı\rımı 
\'andın ey biçare dil yanduı nıelamet 

narına 

\ 'e'sü nıalem ç~müş g-iil ırlbi ruh-,arına 

\'andUl er \,&çare dil yandlll melanıe:t 
narına. 

Heyecandan titriyordum. 

ı:: 
• (ı 

Vasiyetini icra ettim. 
Telgrafla telet'onla eski -ahbaplarına 

başvurup Anadoluka va~ındu Rıza.. Beyin 
\ efntını haber verirken hemen hep~inclen: 

- Ne mUnasebct .. diy-e hayretle dolu 
:evaplar aldım. 

Eski arkadaşlo.n son vazifelerini yap
tılar. Onu dost eller! Uzerlnde Merkeze -
fendiye ebedi karargahına bıraktık. Cc· 
nazesinl takip edel'ken nahiye ınlidürlii -

;\tim znnıanıııda o muhteşem bürosunda, 
klitüphuneslııde ağalarından b!rlniıı al 
.ıtıar, kır -atlar. doru ntıar, siyah ntlaı· 

·5Llcrl kulaklarımı hırpalıyordu. 
Rıza Be)•ln ve!ntından biraz s:mra 

büyük oğlu Edip bnba ının li \'ey evlô.dı 

vnni Mahir efendinin kllçUk kızile evlen
di. Ancak saraylarda, refah ve saadet i -
ç!nde bliyliyen btl şımarık evlat • ·fahlrin 
hnrap ı\şiynnında yaşayamadı, öldil. Geri 
kalan iki knrdesi de birer ene fasıla ile 
müteverrlmen ağabeylerini tıakip etti. 

Ve koca ocnk la haşrP kadar bir dn· 

ııa yanmamak üzere söndü. 
haUe çocukları karşısına geçmişler ve 
küreğin makamına es uydurarak Danga 
Dunga diye şnrkı söyleme~e başlamışlar. 

- SO:S- -Teselli etmek istedim. Gt>zyaşlo.rile ve 
dllluras bir sada. ile sözline devam etti 

Te.verrUm ettiğini ve zaten başka bir Dünvanın en eski gazetesi 
eye ıntiuır eylemediğtnl, hn!ntmın bu l>~ny:ınııı ilk gazt:te 1 ac:ıhn nerede 

ttMU ıecelllyntına şaşıp kalctıgını ı,eren-
1 

. . 
1
, 

çıktı diye elbet merak <'ılcr · nız ! ,unu 
nüm eder gibi söylerken şefkat ve mer - bir ~·ok ıııillctler arıılarında paytaı:ıınıaz
hanıete en biıyük hasım olar~k dlınyadan lnr. Gnzeteciliği ilk kuran adamın 16:11 

uyrıl:ıcuğım illi.ve etti. de Fransıı. Thtt~praslc Renttud~ıl oldu~u 
Ur erkek evl~dınd..'l.n hiç birinin bir } d 

Y w ö 1 k ·öylerıilir, :;;imdiye kı1dar ıerkes I! unu 
gün gelip ha.tırını sormadıgını s Y er en 1 dl 
,, .. •bl'-'etten kalkmak bted!. Fakat z:ılim gnzeteriliğin hnha~ı t<• nkkl eder . 
'~""' J Halbuki 1631 llcn 2 ı sene C\'\'t.ıl 
,.-e kanlı bir bksUrük tes!rlle başııu yeni - l6lS de Belçikada Mırahııııı Uerhoeveu 

~en yastığu1u koydu. ı'sııılııdc lıir .adamın 17 X 13 c•badındn 
Evlatlarını kasdederek şu hikd.yeyi 

Hkiz ahife ile 6 sahife arasında \'e 
€o;•len1\eğe başla.bdlı:_ F tihte ç "'-"nbada. bir çok lisanlıırda hır gazete ııeşl'ettiği 

tHe vacının rı a. ,:ır'i' .. 
~nt bir dükkiln açın~. Sabah tekerini 1 va bu aaz.elenlnlnde 182 enc::..ine kadar 
.kv.ıa.na &ovup ıttrettl• xarıftı.rırken ma .y a9adıt1 anlıfılmı,tır. 

ve ufnk tesisat kurmak tlaima kabildir. ınıyeli vermiş olduklarından Bulgarların güne nazaran kat kat fazlalaştıracaktıt• 
Fakat vugonun kllçl\ği\ bnyü~n olmaz. 

Hor yerde ve her :aıman CUmhuri· 
ret ı iüktiınetinin ml\shel işleri uuima 1 
; apnıaktıı olduğunu gördüğl\ıuUzden 
~ugl\n ynrııı hu işin de halledileceğine 
kuvvetle ihtimal \'erenlerdenlz. Bu ihti
yaç kendisini hls~ettirınekt cHr . 

ZCTA 

Şikayetler: 

Satılınış nıevk~ sandalyalar 
tekrar satılır ını '? 

Okuyııcularımızcluıı aldı~ıııııt bir 

mektuptur · 
Eı-luruında~i lloğu Siııonıasınıı . tos· 

km·a geceleri filmini gOrmek için gittim. 
(1 ';' ııuınarnlı .sabit mevkiler güııdUzden 
t~ll

1

ılınuş ve paraları llu vcrHmişti. Sine· 
ma başluııııızdıın 1.. \"\'el gittiğimiz zaman 
biletlerin başkalarııın satılmış olduğunu 
gördük, bu \'aziyet karşısındu Sinemaca 
bize başka bir ~·er de temin · edilmedi

ğinden geri dumll\k. 
~fevki sandnlyalara numara kon· 

ııuısındnki ıırnksat niçindir ? Hfllfi kuru· 
nu vustai yolsuzluklarla knrşılnşdığ'ı
ınızı esefle kayt ile alakadarJurın dikkat 
ntızarlarınm çekilme~lni rica ederim ... 

Knrilmizin şikayelini u~·ncn bildiri
vorıız. \'e şehirdeki birkik ·incmanın 
~Uşterilerine kar~ı velev yaıilışhkla da 
olsa hu türln muamele yapınttsını hiç t";> 
hoş görmemiş oldujtumuzu bildiriyor~z. 
Evvelce alınan parıı ile tır koltuk mllşte
riyet emin euileınt:z ve müşteri de gündüz 
bilQt aldığı halde akşam istP.<liği filmi 
göremezse.. bu hadise biraz da aybolur. 

Doğu ~inemasından bu gibi ynnlışlık
Jara meyctan vermemesi için Ulzımg-elen 
tedbirleri alm:mnı terµ~nni edel'il· 

Kaplanlar insanlardan 
kibar 

Kadın na ihaf dinler ıni? 
Frmı il Başvekili MJsyo l{a 

Şotan, odasında geç geç kalımıştı, d 

tilolu1111dun bir bayanı ela alıkoyıı> 

ona bazı mühim şeyl r yazdınyorıı> 
nihayet işi bitnıi : 

Malcziyn adalnrıııdnn birinde ynpı· 
hrn istatlslikde bir kuplarının bir sene zar
fında· ~·alnız beş -ki~iyi purçaladıklan 
zlkredtllyormn~. Bu neticeyi alan ada 
ınenıutlurınctan bit fevka.Ode memnun - Mttdınazel nrtık serbestsiniz, iste 
olınu$ : • • 1 niz ?ecen1zl barda bile geçirebHirs 
~ Y~lniz beş lişi mi ? Geçoıı sene- demış. 

tere ııa~nran revkalfide terakki var, 1 Kalemi ınalısu L 1UdUrU orada 
denHş . • · Biraz lfıtife etmek, biraz da Başveıd 

O .;ınıdıı otomobil kazıılarıııııı lslıı-1 nnsihatım değiş tlrmek için : 

ti tikini yapan nrkadaşı, içini çekmiş: 1 - Jmı.nııınymız Matmazel, aksel 
- Kaplanlar insanlardnn çok kibar sizinle latife edi~'.)1, bu sözUne 

demiş, onlar aattu 100 kilometre hızla yıııız! dedi. 
yol g:idip şunu l>uııu tı~kerlekleriniıı . lös~ o Şotan güldll : 
ara..,ına (h)hıstırnııyorlnr. - Siz, dccll, lınlll kadınları oğr 

Servet ~:apınanı 11 kolaylı<Tı mişJniz onlar . üze uymazlar, n.a~aı• 
b rm önünden gıderler; ve onun ı~·ın 

Nevy<•rkuıı llarleııı · malıallesinI el- lan dertten kurtulmaz. 
bel duymuşsunuzdur. Yeni dünyada ne 
kudur zenci varsa hep~i ortıdn toplan I lürriyetin tarifi 
mışlıırdır. 

Bir gün orndu uir salıcı belirmis l3ugiın Parlamento ·reisi olan 
metaını yalnız ğeceleri atarmış, met~; lyoytı birisi gelip sormu~ : 

da ufak şi~eler i~lnde bir· su 'imiş: ....:. Nuluklarınızda boyuna hürri 
Şişeyi surnn k3.ğıtta şu sutırlur yazılı IJahsediyorsunuı, \Ju hürriyet kelaıe 
ıuıiş : manasını baıııı sOyler misiniz ? 

Bu iHlcı üst üste yuz gUn yUzüne J:leryo gülınl\~ ve şu cevabı 
sUreıı ağarır, zenciler çok kuzgunt ise· miştir : 
lcr .. iki yl\z gtın st\rsUnler. Bu adamca· - Hürriyet demek, 
ğız, yerine gelince, zencllerde koşe esaret beğenmek 
başlarmdıı belirir, e biri gider, öbUrü muk demektir. 
gelir.niş, iki kişinin bir aradıt bu unç- ____________ ........ 
tıın aldığı görünmemiş ama, adam da 
iki s~ne 'larfında ervet sahibi olup 
ortadan kaçınış . 

Şim<li zabıta ·bu 

yormuş·. · 

dolanUlrİcıyı arı: 

KIZILAY 
Yurdlu olum 'e s raıcuıı aı·P1 
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Erzurumlular 
Belediyeden 

ne istiyorlar? 
ı Osty.'1111 ı. inrlde} ntmı dalma .saklarlar. Bu yüzden hem I 

belediye zarar ediyor. Ihtlsap resmini ta
mam alamıyor. Hem de et narhı dUşUk 
kalıyor. Biz zarar ecliyoruz. Belediye narhı 

1 
koyarken daha dikkatli bulunmalıdır. Ne 
e nafı ne de halkı ezmelidir. 

- Beyim, dedi, belediyeden evveltl 
usctınlık, sonra temizlik istiyoruz. Bir ay 
\ar ki karanlıktayız. Kimbllir daha ne 
kadar böyle kalacağlz? Ah şu ışığı bir or
taya çıkambilsek .. Temizlik işlerine bele
l~dlyc ne yapsın? Halkın bu işe kendi 
kendisine alışması icap eder. 

HalbUki her yerde pislikleri çekin -
nıecıen sokağa dökUyorlnr. 

- DOGU --~ ---
ECLENCE ı DOn, bir gOn içinde bir 

l 2 3 4 ;; 6 j 8 9 10 1 mektebin bOtOn ihtiyacı 
~ temin edildi 

ı ( _ 
" .. 
3 

4 

6 .. 
' 

l ( Üs/yanı 1 l11rida J 
• Sıhhi muayene neticesinde hasta o -
\ lanlara, eğer varsa seyyar çantadaki llllç-

lardan verilmiş, yoksa reçeteleri yazdırı -

bulunan evlerin gelecek sene ist.mHı.k edi
lerek arsalarının okul bahçesine ııa.vesı 

dUşUnülmüştur. Diğer tar"nftnn mektebin 
içinde zaten mevcut bulunan aknr suya 
kUV\'et verilmesi de kararlaşnuştır. Bı.itUn 
bu bUyük işlere onlimüzdeki inşaat mev-1 

lnrak eczahanelere gönderilmiştir. Bu i -
Ul.çlar sahiplerine mektep idaresi taratın-

! dan tevzi edllecektlr Çocuklar arasında :-iminde başlanacaktır 

1 
bakımsızlık yllzünden zayıf ve kansız 0 -

1 
Mektepte kitap v.e defter alamıy:ı -

ıanlara çok tesadüf edllmlştır Bu mt\ruı- cak kadar fakir olan birçok çocuklara d. 
liEl.İ~ll~ O\T~l hede bu çocuklara gıda temin edilmesi ı.c. adü! olunmu.,,tur. Bunlara defter, ka 

&ldo11 sağ:ı: fıkrlni kuvvetlendirmiştir• Icabınn göre lem, l~tlk \'e kitap tevzi edilmiştir Bir 
zayıf ve şa ... ·nnı himaye çocuklara yumurta gUn zarfında yapılan bu işle Veysi <'fendi 

l - Suale karşı, bizler. 2 - duıııa· " h t t -ki 
Böyle halktan ceza almalı, hattO. a~ır 

<eza almalı ... o zaman belki nk.llları baş
larına gelir de bir dnhn c;okağa pislik at-

Bir de hemşehrilerimin durumundan 
1 

tedlğim blr şey var. Belediyenin bu iş us
tlinde de durması lAzımdır. Şehrin her so
kağı köpekle doludur. Gece bir yere gide
cek olcanız, önUnUze boy boy köpek çıkar. 
Bazan insana bile saldırırlar. Ne yapıp 
yrıpıp bu köpeklerin şehrin içinden dışarı 
atmalıdır. Bunun çaresini elbet belediye 
dUştinllr. 

c:ıcak ı.•cmek verllıncsl düşUnlilıniiştUr. ilk okulundnkı mu tacı muavcne a r 
nın kiri, futbolda maç tarzı, cemi edatı, ., ti l temi edll . . . . Heyet bu mevzuda çalıştığı sıralarda çocııkl~rm bl\tün ih yaç arı n -
3 ~ urd, ltalyanın merkezı, 4 - Dul ka· . f d k 1 bl dik mlş bln"ıun da eksikUklerl tesbit ed.llmlş-

1 1 P , ııafia ml\durU tara ın an o u nası - .. 
dm ar, geniş lk, 5 • arıı, korkak, tı - es- . 1 .1 ı ti M ht + .. mır' tir vnıının relsllg"indekl :ı.ynl heyet ~eh-

ma~a~ · 

- Peki, diye sordum, siz bi.r yandan 
halkın plsll~nden şlkO.yet ediyorsunuz. 
Halk ta otellerden şlkAyet ediyor, pistir, 
bitlldlr diye ... Bu nasıl olur? 

. r·· . . 1 katle gözden geç n m.ş r. u acı iM • 

ki bir .urk kavmi, namaz. kılmnk, 7 - olan cihetler, binada yapılması lazımgelen rlmlzdckl bllttin ilk okullarda ayni şeki_l-
• • • 

T.ebr1z knpıSlnda bakkallık eden Ha
:,.an Yeşllhak ta belediyeden şikAyetcl. .. 

nota, bır firavun, 8 • haylaz çocuk, 9 - de~Işlklikler de tesbit ~dilmiştir oam tak- deki raallyctıne devam edecektir. Bu~Un 
hay\·ttn. sual, 10 - ayı yuvası, akraba- tmlması gibi derisi yapılması ml\mkün Palandöken llk mektebine gidilecektir 
dan. olan işler hemen yaptırılmıştır. Diğc. MU ten kip günler de bUtUn Erzurum Hk 

- Doğrudur beğim ... Oteller pistir .. 
diyor ki: 

- Bir işi yapmadan yıkmak doğru 
Yukımdnu :ışağıu11: büylik işler için keşif yapılmış ve mUna - mektepleri ayni gn.ye ile ziyar<'L edile -

kasaya konma imkflnları hazırlanmıştır. cektlr. 
Belki de bitııdır fakat biz ne yapalım? 
Bel\lm S('nellk k'nznnç vergim, otel kiram, 

hl7.mctkıl.r Ucretim 2900 liraya varıyor. 0-
tellmdc ynzın 30, kışın ıo yatak serllldir. 
Bu yatnklann gecelik 1t1rası 25 - 30 kuruş
tur. Ben bunları tşleteceğlm de, kalwede 
bardağı kırk paraya çay satacağım da 
hayatımı kaznnncağıni. Milşterlden para
yı çok istersen kaçarlar, istemez.sen takım 

değildir. Bir kıSım esnafı ortadan kaldır
mak lçln belediye Bitpazannı yıktınna -
ğa başladı. Aziziye hanındaki bedesten -
17 dükk~n var. Halbuki yıktırılmasına ka
rar verilenler 114 tane. 114 dükkAnm 
halkı 17 dUkAna hiç sığar mı? Bu yüzden 
birçok esnar sokakta kaldı, sUrUnUyor. 
Belediye bu mahzurları görmeliydi. 

1 - Oynak, edat, 2 - dUşuııııı eline Öğrendiğimize göre Veysi efendi mekte - Ayni mahiyetteki hayırlı faaliyet or· 
düşmek, şöhret, 3 - uzun, 4 - Elemler, utu- binin cephesindeki bahçenin gcnişletll _ t..a mektep ve 11<-eye de teşmil edilecektir. 
nılacak şey, 5 - süvari, fttsala, 6 - dudak, ınesı takarrür etmiştir. oradn eşhasa aıt 
7 - tahta kulube, 8 - Telefonda, yok et- _ _ --
mek, 9 - fasıl, bizi doğuran, ıo -komşu 
bir memleket, köylUnl\n kı,m yakhA'a. Doğuda cezri bir kOltür 

seferberliği lazımdır 
ayısını aı tırmağ.ı kudretimiz yetmez. Al
dığımız parayı o znman sabuna vermek 
h\zımgellr. o da sabun parsına yetmez. 0-
•1un için serdiğimiz takımları her mUşte
rtds, değiştirmeyiz. Tabii milşterislne sö
re takımlar da kirli olur. Müşteri bizden 
parayı esirgemese, biz de ondan temizliği 
c: irgcmey!z. Bunda bizim kabahatimiz 
yoktur Hep kabahat müşt<ıridedlr. 

İsa Ateşi kendi haline bıraktım ve 
-..ap Abdürrezzak Aydoğdu lle konuş -

em.-.. ıttım. 

klyor •. 'll.ediye-den blr .!;lk~yet.ın, bir ıs
tı r lçln,;wa ., diye sordum. 

lmdı> 
n ... l1ıl.n 

uıye cevap verdi. 
Nesi var mezbahanın? dedim. 

- Bir şeyi yok. Mükemmel, yepyeni 

Sokaklar pistir. Bunların temizlenme
sini isteriz. Bir de aydınlık, elektrik iste
riz. SOka.ıkların pis olmasının sebebi de 
belediyedir. Eskiden çarşıda helA.lar var
du. Belediye bunlara verdi kazmayı ... A
mn yenisini yerine yaptırmadı. Şimdi bU
tUn bir çarşı boyunda. bir tek hela yoktur. I 
Böyle vaziyette bir adam ne yapsın ... ~
bil sokağı kirletecektir. 

_ Daha, da.ha? diye sc :ıum. 
Hasan Yeşllhak güldU ve: 
_ cezalardan da bıktık. Çarşı ağala

rının hiç insafı yok. DlHtktLnın önUnde 
ufak bir çuval şeker bulsalar hemen 10 11-
ro ceza, ikinci defasında 20 Ura ceza .. Bil-

mem sonra ne olur? 
Senin anlıyacağın: Belediye biz -

den ceza ıstemesln, biz de ondan bir şey 

istemeyiz vesselAm ... 
• ııı ıCı 

tır mezbaha! Fakat eksikleri tamam de - Pastacı Emin Burum'a: 

( . unılrnrl r•·l cnddc ln•I •· 

Sakarya oteli 
Sah i: l..Mlf 

l~1·zuruauuu t•ıı nıult•nu bil· ~ t>

r l nde te mlzli{jl. servisi ,.e l>.on
fol"u ltlbtll'llf' tn ıunnııs olnn 

Sakarya oteli 
Erzuruına gelen 

vo!cuların istirahat ., 

edebilecekleri 
biricik oteldir 

.:: 

(Başmtıkalede11 devam) ı kukçu ise belki birkaç kişiye de,•letin 
Harp ıaıııanındn nnsıl mllnaknşn ne olduğunu, verginin ne işe yarndığıııı 

etmeden ateşe giriyorsak, lekal\l Pdil· aıılatacAk. hir kooperatif nizamnamesı 

1 dikten soııru da asgari bir sene ıncmle· yaparnk ve o kooperatifin kurulmtıs 

l 
ket hizmetinde \'0 kl\ltur soforberliğiııi 

1 

şhıi de gelecek en~ ~elccek Rrkaclıı-ı 
de ayııı ıışk ve nynı şevk ile başnrnhi- şına terkedecektir. 
liriz. Harpte biıden ilahlaıımamııJ bek j Bu gen~· oporluııisl olınıyacak, köy 
liyen vatan, sullıle de ıııUli teçhizatın de söıu geçen kim elerle 1~1 geçinmek 
en buşınd~ gelen lah il ve ilim için aynı ı lt\ıuııımıu hi~selmilCCt"ktir ~·uııkl\ on· 

l
fedakarhgı. hayır. aynı ,·ıız.ifeyl bel<! r. hırla gt-çhı'e de geçinmese de nihll)et 
Bu işi başaracak ikinci unc:.ur da genç- orflda bir ~ene knlat•flkhr. Bu suretle 
j lerdir. lstıuıbuldu Üniversiteltleriıı top· ynpnuık İ<:ledi~i yeniliklerde ter~ddüt 
lantılarındn \'P- gençlik neşrlyat~ııdn bu j duyııııyacak . tec:ir nltında kalııııvuı'aklır. 

, kıymetli ,·atun çocuklarının, daırua do· Tllrk gençliğini \ c eli kolu lutaJ 
ğuda_ çalışmayı tn~ıas~l\rle. •mıdıklarını \ 'l'Ork mütt.>kaltlerini doğunun kalkınmnst 
görduk. Onlarn dıyelım kı Bir buçuk için ~·eni bir ideale ve yeni hir f<•da
sene askerlik yapıyorsunuz, hu uskcr- i karlığa çAğnyoruz: 

gıl. MeseltL mezbaha için tek kamyen az- Belediye işleri nasıl? diye sordum. 
cır. Erzurum bUyUktUr. Bu yüzden birçok İyi, dedi. .. Eksikler var, noksanlar 

\ liği~ altı ayını esas_t.>n . k~nn~l~rdn "~ 1 "Doğuyu gelin! Ve birer sene do 
• tuhsıl hıı~·ııtında J,!;cçırdıginız ıçın tuhsı- ğuda nöbet tutun .. diyoruz .. \tatürk'ün 

.uızıı ını. liniıi bitirdiğiniz zaman bir e~eli~ ~ir yUrUyDşüne adım uvdurmak Jçin, bu 
Iklncl isteğim belediyenin -1ehird~"kı 1 borcunuz kalıyor. Bıı borcu fkıye ıhlağ htiyacı his.c:.edh•orı.. 

(lefnlar etler gecikiyor, ellmlze gelmiyor. çok fakat bunları söylemek doğru olmaz. 
S:ıbahleyln kestirmek için gönderdltlmiz çunltu bu belki belediye işlerinde çalışan
mallnr ancak ikindi vakti ellmize gellyor. ınrın şevklerini crar. Onlar zaten ehem
Bu yuzden çok zarnr ediyoruz. Mezbaha- miyetle gUdUlmesl llzımgelen işlere elleri 
d~ ke ıcı de yok Biz kendi kaUalanmızı nt atıyorlar. Bunu uzaktan görmekle 
) onayıp kendi mallarımızı kendimiz kes- memnun oluyoruz. Yalnız ben belediyeden 
t rtyoı uz. Bu yetmiyormuş gibi mezbaha- ki şey ist4y~ • •f • 
c . .lkl körilkler' de eksik ... Kesilen hayvan- Bunlardan bir tanesi §ehlrdekl dl -
ı.mn ağızla ,ışlr!lıneslnl yasak ettller.1 lcnc!Hğe son vermektir. Bugün açılmış o
Körllklcr de nz olunca bUtUn esnaf sıra ı ır.n Dlişkünler evi bunun önüne geçecek
bekllyor. Bunlar öyle fazla masraflı işler tır. Fnkat bu acaba devıa.mlı olacak mıdır? 
~eğildir. Belediye bunların önüne geçip \nkli şimdiye tadar bu yolda yapılcıı 
t zl znrardan kurtarmalıdır. butUıı ıeşebbUsler yanm atalmıştır. Eğer 

Başkn? dlye sordum.. devamlı olamıyacaksa., bunu ne bana.sına 
- Bir derdlmlı de et narhı mesele- ıhırsa olsun, devam ~ttirmenin yolum 

Jir. Bu mevsimde koyun eti 22,5 kuruşa bulmalıdır. Hatt& icap ederse, halk maa
hlç satılır mı? Esnaf bundan doğrudan şa bağlanır gibi taneye bağlanmalıdır. 

doğruya zarar eder. HattA narhı 25 e çı- Biz bu çırıl çıplak dolaşarak herkese el a
karılsa yine zarar ederiz. ÇUnkU belediye çanlardan o kadar bıktık kl, ylireğl.miz o 
t'Jrhı koyarken pazardaki lhtisap resmi kadar parçalandı ki, şahsım itibarile ben 
memurundan flat alır. Halbuki alıc ılle ı bu manzaralan görmemek için her ay 
atıcı nz resim vermek için malın asıl fi- muayyen blr maddi feda.ltArlık yapmağa 

f'Umumi harpte casusluk: razan: J<~rancls c:;;~·ı 

1 Ba 35 .I 
'~-------- Tefrika No.23 --------' 

Julyana ile lot Falken'! mukayese e- lerln ~a sola koşuşları, öteyi beriyi ka
dlyordum. Aralarında . bir değil, birçok rıştırıp koklayışları sakin, sessiz klrlan 
d.Unyalnr kndar fark vardı. sonsuz, bu - biraz canlandırıyordu. 
cnksız uçıuumlar vardı. Julyana nerede? Her ta.raf bembeyazdı. Ağaçlar ara -
Falken neıcde? Julyana benim nazarım- 1 mdan, bahçelerin nihayetlerindeki .köşk
dn yer yUzUnde daha başka eşi olmayan !erin bacalarından mavi dumanlar ısUzü· 
bil' kızdı lUyordu. Hava o kadar aotuıt detlldl. 

Julyann bn.şınaa kUrklU bir şapka, ıı- I Dağların eteklerinden yukanya doğru 
ynkları çlzmell, elinde bir kırbac. par - buhar tabakaları yUltseiıyordu. 
ınn.khğm yanındaki kapıcı kulUbeslnln ö- Sol taraftaki çam ormanlarının için· 
ııUnde bekliyordu. Irl yan iki köpek karla- deki ahşap köşkleri göstererek dedim ki: 
rın Uzerind<> sıçrayıp oynuyorlardı. - Doktor Kunill'nin hastalan bu aU-

OenQ kız bağırdı: kQnetten klmbllir nekadar hoşlanırlar. 

Blndal Galiba kllnlktıekUerin çotu asabi hasta-
Blnda ev cUl htrlııdı. Beni bir saniye lıklardan yatıyorlar. Otelde bana öyle 

ıtokladıktaıı soı ra kuyruğunu sallama~a söylemişlerdi. Çok hastanız var mı? 
başladı ve iki ön ayağını omuzlarıma nt- - BUttın odalar me.,gull Hastaha • 
tı Julyana gUierek: İnenin fÖhrett var. ~vrupanın ~r yerin -

Ah bravo! dedi, artık siz de bizim den hasta geliyor. Alman, Fransız, İngiliz, 
lllledensınız. OördUnUz yn, k!Spek nasıl Avusturyalı ... 
:tnladı? Haydi bakalım, Jungel sen de gel! - Muharebe zamanında. da böyle mi? 

gece hayatını canlandırma.k için teşeb _ I edelim. Bir "ene askerlik vazifenizi yap· ı 
bils'cre geçınesidlr. Ortalık karardıktnıı tıktan sonnı, bir sene de kültür har- 1 

.)on ;ı Erzurunıhılar ya evuırlnc kapan _ binde neferlik yapın, cehil ile, taassupla 
nı=tğa vey:ı dumanla, netesle havası bır 1 muhurcbe edin. Emin olun ki, cc~n
ze!.lr lı:ıHne gelmiş olan kahveleıe çıkma-

1 
let, harpte karşılaştığın etli kenııkll 

ğa mecburdurlar. Koça bir şehri:. il~ıkı dOşmandan ctuhu ttşnğı değil, hatta 
için bu pek az değil ml? ondnn dahu km vetlldir. 

Bence belediye şehrin bir yerinde bir Hl~· zt1nııctnıı~ uruz ki Üniver::ıite 
açık sinema yaptırmalı ve halka oradan genei hu hiı· senelik meınlelrnl hizmeti· 
birçok mımıer gösterllmelldlr. Bu şuretle ni. bu bir senelik idealısl ıuemlekct 
halk hem aydınlatılmış, hem de eğlendl-J vıızifesini. iı;tenıe:;in. Bu vuı.ifc csııusırıda 
rilmiş olur. Bu hnle ayni zamanda olduk- gençte bırçuk şeyler kuzunacakm. 

' Cthat BABAN 

Ten1inatlı Daktilo, Dikiş 
ve her nevi ınakineler 

tan1iratı yrpılır 

Riz a Vatandaşla~ 
Si in h Viıbrikn!'ıt ı,arl?ısa aıtht 

Bay KAYA hanesinde 
ça hareketli bir gece hayatının doğma - E\'\'elfi memleketinin ı~tırııbım, ih· 
sına da yardım eder. °'zditim ve gördü- ti)•acını şuuı lu bır kafa lll' yakinen go 
ğUm bir çok ecnebi memleketlerde böyle rerck idrak cdecok ye yaıın de,•let ---•••••••••••••• 
basit çarelere baş vurarak şehirlere ha - ı mekuniıme inda bir me,·ki işğul ettiği 

reket ve gece hayatı sokulmuştur. Beledi- ıamım, bu de.rtlerl duhıı iyi unlıyucak 
ye reisimizin bu teklif üzerinde dUşUn - ve çarelerini duhu çabuk bulacaktır. 
mesin1 \'e Erzuruma yeni bir yUz verecek Gencin köye gelmesinden koy de 
olan bu kararı hemen tatbik sahasına kuwnacnktır. Genç e~er tlbbıyclı ise 
sokmasını dilerim. : irada bir ecza dolabı kuracaktıı·. Hu-

---· ·- ------

·--

KIZIL AY 
l{AHAGÜ~ DOSTUDUH 

glbi... " ...... 
1 
si işitir işitmez hemen koşarak Julynna-ı Alla.h Allah! dedim, Fuks neden 

Julyana istihkar eder bir tarzda du- nın yanına geliyor, sonra tekrar vahşi bir cephe gerisinde kaldı acaba? Uniforma _ 
daklarını büktü: hırlnma ile ileriye atılıyordu lnr ona 0 kadar guzel yakışıyordu kl... 

- Haydi canım sen de! dedi. Hollanda - Berltndc nasıl vakit ge:;lrlyorsun? Genç kız, köpeklerlle oynıyorok bu 
neresi oluyormuf? 1 - Teyzem Fransızca öğrenmemi ıs- ı.özlcrlmi işitmemiş gibi davrandı. ' 

- Ay Julyana, bizim meleketlmiz1n tiyor. Amcam Kungll ıse başka tUrlU dil- - Dinle! dedim. 
öteki memleketlerden fazla değeri yok şUnUyor. Çocuğu olmadığı için, onunla Durdu, sert bir ta vırla gözlerime bak-
mu? Mütevazidir o başka!.. Hiç olmazsa bcrnber kliniği idare edeyim diye tıp tah- tı . Köpekler bacaklarımızın arasında do-
bUyUk devletler gibi kanlı hırslarla... il etmemi istiyor. Sen ne dersin? laşıyorlar ve mUtcmodıyeıı havlıyorlardı 

Genç kız sö7:_ilmU kesti: Derim ki, senin hasta bakıcı ol - Ne oldun? dedim. Fuks hakkında 
- Vllhelm, dedi, bu sözleri bırakalım duk. Julyana da arada blr kırbacını çız - bir sual sormuştum. Hoşuna gitmedi. Ni

geçlrdln? İyi uyudun mu? Ben doğrusu hiç melerine vurarak şaklatıyor, Binda bu sc- çln? 
Bir kahkaha salı\'erdl. mağa hiç te ihtiyacın yoktur. 

<!edl. Teyzemin Berlldeki evin! blllyor - Adam sen de! Insnn ne öğrense 
musun? Ora.da o kadar canım sıkılırdı J kllrdır. Fakat şimdi, zavall• annemin ö -
ki, bazan günde on dört saat uyku uyur-

1 
ll\mUııden sonra çok sarsıldığım için, bi -

dun1. f raz kendime dikkat etmek ırı.zını geliyor. 
Sonra koluma girdi: DUıı . en de pekfl.ld gördUn. Daha o kadar 
~ Haydi biraz 4aha hızlı yürUyellm, kendime hl'ı.kim olamıyorum. Kend!ıni 
- İstirahat edecek zamanım çoookl 1 yormadan ".Yavaş yavaş stenoyu ve daktllo-

olmaz mı? Söyle bakalım, lfeCtYl na.ıııl 

1 

yu öğrendim. Hatt~ arada bir dostlarımın 
uyuyamadım. romanlarını da t.erclime ediyorum. 

- Öyle ama, istirahati de hiç 1hma.l Sustu YUrUyorduk. Birdenbire sor -
dedi, ttL lleridekl yeşll balkonlu evi ıörU- dum · 
yor musun? O balkondan bUtUn ovayı Hangi dostların? 
seyretmek o kadar zevkli oluyordu ki .•• f Dostlarım işte! dedi. 
Bu yUrUyUşle oraya kadar bir saat surer. Aaaa.! 

Birdenbire köpekleri çağırdı: I - Evet, meselA. amcazadem ludvlg 
- Blndal jungıell Haydi önUmtize ! 1''uks ikl bUyUk t{lbl ile mUna.c;ebette bu-

düşUn. Her ıama.n ön llmUzde! lunuyor. 
Kara ratm•n teri adımlt.rla ilerliyor- - Amcazadenlz cephede detn ml? 

- Bu suali ona sorarsın Ben bilml -
yonmı. 

- Ne bilmiyorsun? 
Julynna koyu gözlerini gözlerime 

dikti. Mllteessir ettiğimi anladım. Biraz 
b:ı.na ters bir cevap vermek üzere olduğ\ı
nu hissettim, fakat julyana ba.şını cevirdi. 
:Oudnklnrını ısırarak yUrUmeğe bnşladı. 

Çağırdım. 

Aman sen de! dedi, cephe ilerisi 
cephe gerisi diye btrşey tutturdun. Tuhaf 
t uhnf kon~uyorsun. 

Bu .sözlerinden hıddetli olduğu 

f u belliydi. Ben de onu kızdırdığıma oka
dar pişman oldum kl, şu sualime cevap ıs
temek lçln ısrar edecek yerde, sesimi çı
karmadım. 

( Arlfuı var ) Öteıı köpek ıe kot1rak geldi. Köpek· - Burada, muharebe )'Ok kl •.. 
l~r önde, biz arkada yürüyorduk. Köpek- - Evet, bllim Hollancl&cla oldutu etmem•!& 1A1ıml t .July&na kolumu b1rak\ı. 




