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Doğu'yu 
Bel,liyoruz 

Yeni kabine hakkında 
mütalaa dermeyan etmek 

• • 
mevsımsız .., ayılmaktad 
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GE BÖLGESİNDE 
Manevralar devam ediyor 
Sabiha G ökçen de manevralara iştirak etti 

Jzmlr, la <Hu u i mu-

1
hnhirlnıJz1 n) - J' ~e höl-
gcı incJ h ışl lnııs ol 111 son-
balınr nuın \ rJların l de· 
'um <' lılıııekt iır. 

Atatnık \ 11 t l l 

hı u m . 

Kırmızılar \ UrUylls h ı· 
llnde bulunan m ıvilerın zırh
la hlr bntıır~asını Plo ~eçir
dller. M ıv ller A~ dıııdun ge
l< c k J{ır.mzı takvıy · kuv
v<>llcriııl önleme c için. ve
ni tE'ıı ı· ırln l ı .tık melin.d 
knra~ n n kl~r ibruç etUler. 

Mnne\ rnları.lu h lkın ıııil-

1 

li h l n İ'.\ tıniıı derinli i 
bilhn l.lze. t•ıırı> ırnktadır. 
K ~Hl \e h lk ııı r rral 1 
tamnmlle benim eıııi lir \c 
h.ırekatı heyecıınlu t ık.ip et- Or11 ı J\ ırm ıı B 111 ftlaro, ı Fı z1 Çalı11Mlt 
nıekteclirler. 

Köyllllcr, rlc lt eden Kırmızılıl ıı·n 1 urctlleı Muvilt rln 'nzivetinl haber v r· 
e. ki hlr U'lul kull mnrllk, ateş ynkınuk ııwkl<>cllrlcr. (ılrluısı 6 ncı sıı11ıf.1da) 

.. v 

DOGU,, ilk olarak okuyucularına şu 
tefrikalara takdim edecek : 

k r altında dilnya de-
f rI r etmlş bir çok diynr 

Bo a.~\'rile- B.-,~vekAlt•i ı•eklli Ce/81 B.-,yar 

rt~ ~~~1~;n hnrhangl ler hakkında da ilen geri malQmat he· 
ı6sl>. BOytl mev imsiz ~an etmek yenıtz \e me\simsiz teUlkki 
<Halt). değişiklik- edilmektedir. 

1J - Aziziye TabyasLJ 
"aksasın Beyanatı 

Türk - l unan orduları bir 
kül teşkil ederler 

bir t aarruza her zaman 
ra.m llJOD!la§a hazırdırlar 

U'nun 
okuyucula 'le ilk 

kon şması 

Yazan: Z/>~A ŞAKIR 

9.11 muharebesinde J.nurum nı ıh'}ert gOnler geçirdi. O gftnlerl gör
mOf olanlardan hllla pek çoklarının sat bulundutu bu yakın tarih aqı
raınn TOrk kahramanhtımn mOclzelerlle doludur. Ziya Şakir •Aziziye 
Tnbyn ı .. m yazarken, gOzel ve tnllı OslllbO ile hu mncizelerln içinden 
birini eçıniştir. Bu tnrlhi terrtkudn 9:l rnııhurebeslnl doğuran Saray 
entrikalarını, Ermenilerin hiynnet v • ktıhpeliklcrlnl, ~~rzurumluların ka
dıııl ırınn vımncaya kadar mUdafoada gö ler .. likleri emı.;alsiz hnmn et ve 
şnhıııııeti bir tablo gibi e~ rPdecek iniı. 

l 2- Be_!! Vurniadım! 1 
l.'l.Z 11: l'HU//JE ('Jl.Al, ll1lBlllTLU 

__....,... ___ Bunlarda 

• 
gı a 

06~ tafrikaları, güzel yaııları, do~ru haberleri ve itinalı 
ttünd~racatı ıle okuyucubunu behemehal memnun edecektir. 
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Dilenciliği kökünden 
kaldırmak için 

ICevap istiyoru;ı Okullarda yeni yıl 
dersleri başladı 

Gelip geçen insanlar ,,. 
insanlara hayret •ı.ıeren bir san~an 

Yoksullara yardım kurumu 
bir darülaceze açıyor 
Erzıırumdıı pek m llziç bir vaziyet 

alım dilenciliği menetmek maksadile 
geçen sene (Erzurum 'e hri yoksııll<1-

nna yıtrdım kurumu ) U<Jile bir teşel 
kOI \1lcude getirihniJi. Hu kurum, şe
hirdeki hııkikf yoksulları teshiı ettik-

ten onra hıılkın lııınıiyetine nınrııcaat 
ederek kıı:ın en şiddetli gOıılerinde 
hunlıırıı oldukça ~ arclın1<la bulunmuş 
·e clilenC'ili~i ıuıat ittihıız eden diğer 

mOziçlerin dilenmeleri de ya uk edil
mişti. Bu rnrdınıın arıı ı ke ilinee di
lenciler tekrar ortalığa yayılclıhır. 

Yok ullıırıı yurdım kurumu hu ene 
buna daha e a lı bir çare hulmıığ'ıı 
'karıır vermi \ e lııınun için de Gölba
şındaki Man urojtlıı hanım kiralıımıştır. 
Hakiki yok ·ullar buraya yerleştirilerek 

e bir (DartllA.cezA) gibi burada illıııs 

Köy ve kazalarda yeni 
Matbıuınnz mücellidi rahatsız-

lanıyor, kendisini muayene eden okul binalan yaptırlıdı 

haç ihtikarı mı? 

doktor hir reçete veriyor. l\lO<"el- TUrkiyeııin her tarafında oldufı;u 
!idin lıir ka~· gün sonra iU\çlımnı gibi, ~ehrimizcleki lise ye orta mek-
yaptıraıııadı(!ıııı gıirünce bunun tepler ile kız saıl'at okulunda ve ,;ııı-
sehehlni . oruyoruz. yet ve kaza merkezlerindeki ilk okul-

Eczaneye götnrdllm heş lira hırda teclri~atıı başlanmıştır. 
istediler, heniııı ele heş lirıını ol- Bu sene OJ"tretmen okulu 8 öıtret-
rııarlıJ'tı için ilAcı yuptıramıulını men mezun \'t>rıniştir. Geçen sene ö~· 
diyor. ret men okullarıııdan çıkıp ta vilayetimiz 

Ara -,1 bir mutıwas. ıt giriyor emrine ,·erilmiş olıın ü~retmenlerden 
ecza<'ı ona ela şu ccvalıı veriyor. askere alınan yedi kişi de askerliklerini 

- "·e yııpalını hiz zararına hu av sonunda hitirerek geleceklerdir. 
hil veriyoruz i tecliğiniz ilA.ı·ın , Bu -.;ıretlc vilı\yet dahilindeki ilk okul-
fahrika fiyatı pahalı. j lann öj!;retınen Jrnclrosıı tanıamlıınrnış 

:'.Incellit nevmiclııne 'aziyeti ola1'<1ktır. 

hirn nnhıtıyor. Biz ele kencli'ine Vilı\yet~·e yapılan he· yıllık kültür 
pıni açılım eczanelerin lıirine git- programına giire, okul hinalıırı çok fl•ıw 

mesini tavsiye ediyoruz. Ye hay- olun köy \'C kazalarda ~ t>ni okul bina-
ret ! ... Yeni eczanelerin lıiri, aynı lan yaptırılmaktadır. Hu yıl Pırnııkapan 1 

ililcı biriııei eczmıeden ü~· defa .\şkale. Jlıcıı ve Hııııstıı okul hinulıırı 1 

dnhıı ucuza, l:JO kuruş ayapıyor. ~ aptınlınaktııılır .• 'nfia Vekftlctinin a ve 
Şimdi sorııyoruz. ynı ŞPhircte · :- sııııflı okul binalarına ait plfiıı ve 

iki eczane a~ ııı ilil.ç için nıı ıl projelere göre inşa ettirilmekte olan hu 

- Yosunlu bir faş. da/budak 
salmış bir ağaç ve yaşayıp ge
zen bir insan arasında ne fark 
vardır? 

- Hiç: 
Yosunlu taş dağılacak. da/

budak salmış ağaç çüriiyecek: 
yaşayıp gezen insan ölecektir. 

Benliklerini tevekkülun ka
~anlıklarında kaybedenler böyle 
diişünürler. Ve böyle düşündükleri 
için bir gün bir yosunlu taşın dibi
nde, dal budak salmış bir ağacın 
gölgesinde çürüyüp giderler. 

Aynı sual bana sorulsaydı, 

başka türlü cevap verirdim. Der
dim ki: 

Yosunlu taş dağılmaya
caktır. Onu bir sanatkar eli 
asırlara kaja tutan bir abide 
haline koyabilir, 

Da/budak salmış ağaç çrıru
megecaktir. Belki bir üstat elinde 

şaheserine tebeddıil edecektir, • 
Ve yaşayıp gezen insan .!ılllhunyet 

yüzünde bırakacağı eserler ortada 
ebedi bir hayata kavuşacakt 

Hayatın geçiciliği ile mücadc 
etmek insan için bir gurur meSahilfn yeşil 
lesidir ve fani/iğe tahamnıarak koşan 
etmemek en büyiik insani haslettıin köprUsO 

Medeniyetler bu gururcFeği sıradla 
·ıla karşı aş 

kuvvet almışlar, memleketler in Uzeri ka 
hasletli insanların el/erile kı ... Telgrana 
tulmuşlardır. ~. gözlerile 

Bilhassa inkılap memlekethuriyet id 
ri içlerinde ebediyen yaşama il~U kendil 

. l rı ve hatta zusunu taşıyan ınsan ara mı . 
~unu ıftihar 

taçtır. hir lıal o 
Bu sebeple dağılacak yosurı~bil, tekeri 

taş. çürıiyecek yeşil ağaç ·ve eldi. Sahilde 
bırakmadan silinip gidecek insrıe olıın G 

memleket hesabına heder olmın, gecen· 
bir kıymet olarak bize h!iz<llm'lllı ye .• 

BaJımtır Hll.f;Eı~ başlamı 
·verır. n ışık geı 

~iınızi gö t 
Buraları ve illhe edileceklerdir. Bum.va "irmek ı ı 

oluyor dıı bu kadar fıırklı fiyat hinıılarııı çatılıırı bu nl örtlllınUş o u-iste~ en fakirler, hııkiki ok,.;uJ olclıık-
i. ti_,·orlar ve eczane na ıl olu- cak ve ah ·ııp kıc:ınıhırı ela önünıilzdeki l larınıı dııir vesika getirmekle heralıPr l 

neleri varsa kaydıhayat şnrtile kendi- yor da ie;tecliği yllk. ek fiyattan yılın lılllçe inclen yaktınlarak ge ecek 
1 

''Y k il K ıyor, bura o su ar urumu,,nu1~!~ k~~~~ 
clolavı \'atandası il cındnn malı- der,.; ;nlı lıaşındıı tanııımi!e ikmal edil-

lerini be )emek Ozere Yok. uflar Kuru- ruııı • edehiliyor i mi.; lıuluııacaktll". 
muna terkettiklerini t<111hhOt edecekler- Hu nıe"eleyi ·ıtıhat Mliclllrlü- Vilıiyet ıııerkninde, .\nkııra köy-
dir. Bu ayede, serveti olan! ınn oraya 11-nnlln nazarı dikkatine vazP.di- ı !erinde yaptırılan bUyUk mikyastaki 
girmemeleri temin edilmiş ol~aktır. 1 ~or ve alakadar makamclıııı yap- ilk okul binalarının ayııını yaptırmak ' 

Daroıacezede he lenerılerclen çalı,-' lığı tahkikattan . nra için de şimrliclen lazım gelen teşebbllste 
1 

350 lira k,,:.· 
maya kudreti olanlar, iktidarlarına ı._ Cevap istiyoruz ? _ _J bulunulmaktadır. Bunun için .Ankara .un 
göre fı:tihdam edilecekler; bU. lılıttııı ııkııt _ okullarının plan w projeleri i .;tenil- .., -A/. za-
olanlar çıılı,tınlmayıtcııktır. Çocuklara _ __ ıniştir. ~ını gösteren bir aUmet 
da, kahiliyetlerine göre, ~·ıılgı veya san'ııt _

1 

VilAvet merkezindeki ilk okulların Fakat her teY Tatar-
öğretilecek ve hunlıır kendilerini lıe le- ı · adedi ihtivarı karsılıvamamııktadır. Bil- . zamanlarda inşa edil-ı,; ıs.\ il \Bl·.HLEU . . . 
yehilecek tıir hale gclclikten . onra da _ ha. sa birinci sııııflarıı fazla talebe kıı •- •lAlet etmektedir. Yahud, 
bir i~e yerleştirilerek aceze Evinden '* Yilı1~·etiıııiz Muhasebe MUclürll clolunduğuııcıaıı, okunııt yaşınd<1 olan 3imdikinden daha malO.-
'Çılrnnlcaklardır. • ·azım Kaleci ile Gt1ıııilşlıane Muhıısebe hlitiln çocukları tahsilden mahrum IH-

Aceze Evinin a~·ılmasını mlHeakip l\IDdUrllnliıı nakil ve lıerayişleri ya-• rakıııaııııık için clershane"i mllsııit olan ~ -ie aşikArdır ki bu mü. 
<lilencilik ya ak edilecektir. pılmıştır. :Maliye Vekt\letinin bu hu- okııllnrcl.ı şıılıeln açmak gilıi tedbirler ıs# •ısse brayh halinde 

piyangosu çekildi ~~:t·;! 
-·"'"'•" .,_ . ~ o,65 6,6{; 

.......... ~ 18,14 18,74 

A..-4- 67,1475 67,1475 ...... ı;o, 7275 50,7275 

lırllllll U,26711 ll,'675 

A-. 1,0826 1,0826 ..... ı.16 ı.16 .... 6,33ali •·"25 
llMllM 6.9.S t.93 
Y..,.a 23.8450 P.8450 
.. tip& ... 24,9675 24.,675 ...... ~.soııo O,!IOJiO ..... a,8375 ll,15711 
wold'··· ~u 14·6SI 
Molrltol• 3().63ll.IS 30,U:ııı ...... ı.3,8(ı36 lll,SöU su ·taki emirleri kPnclilerine tebliğ alınmıştır. ve onlan kesen cre-

oluıırııuştm. Alrh~ıınız ıııalı1ıııntn güre, önllmüz- l:i:Jf. tatbik olunsa, top l-----""'!""-----:---:--.---1 
Bir " neıl<•nLPri ıııOnhal lııılıınan deki der .:ılı için fe\' ·alılclc hntçeye : ahtleştirilse idi yüz bin L-------

1
----:':"'---I İki eczane açıldı SITİKBAZL.Aa 

.f 

ı11'_ At'"I Kapaıaıı ye vekaletc·n idare edilmekte olan dııha l'ıızla para ayırmak ~ııretile okul 
Şehrimizde ·cumlıııriyel , <' .. Vatan,. llu aııknl~ _kaza ı karınakaııılıgnıa 'i- hiııa"ı . efrrlıerllğiniıı ikmaline çalışıla- 11 \ Türklerin en 9(l'1t eeT· 

a<llı iki eczane vardı. Bunlarclmı "Cuııı- ı \n ııl Bı,lgılN. okulu._ ı~ezıınlnrıııdan cık 'e tının~ ok~ıl Jıinalı1mııııı sıhhi :~~ı!ı°:'1b~~ 
hııriyot,. eczıır.e. i sahilıi Hanulinin lılr C~·nncn l '.ııuını Ilife~tı~lık. E.u~k :'\Iü- e\·saf ve ,erıııli lıaız tıır hu e konulma· erler, oot etefte ptf1rir· 

t'llllD"c•I .... 
• • m • 
• • ı ....ı..u 

i. 
< itomob' 
m. Bu 

•ll 'eri b 
.• Bir 
!ık bir 

ene evvel \efatetme i doln~rı ile kapan- dürli l\l!lrııp Jnıı~ıı tıı~.ııı eclı~ını ·tır. . ma bilhas a ehenınıivet atfrdilecektir. , .. ______________ .,,, 
mış, ~alnız •Vatıın,. eczmıe.i kıılmıştı. 'ı eııı teşkıl edıleıı ~ılrıt)l!Zl kıı- . r 1R1 

Bu bir tek eczanenin de otuz bin nllfuslu za. 1 kaynıı~kaınlığuıt /s~ı 1:1;'.~ı. .kay- Halkevinde parasız muayene ı:;~ın 2 .. 
bir ,ehrin ihti~acına '·evap 'erememesi makam~ I:clıp Karta ııyın ec 1 mı:; ve Hıılkevirıiıı l~·tiıııai Yardım şubesi 242:ı 2H4• 
ve araııılıın birçok illlçların hulunmıı- vazife--ıııe ha)amıştı!·· üyelerinden bulunun doktorlar, halka FANTAZ. 

·lerini 
sa 
ka 

m8 ı ,. nznııden tUrlU şı'kl\\ etler 1 _ Bu kazanın nıalıye memurları kud- K 
;f • 0 lJ 1 n• hir kola\.·lık ve yurdltJl olmak üzere, J\/;J\L ,l\L J,1\1~ 

Yordu. ro u kAmilen tarnıım ıınmıştır.. ı~e. r 
268

,,.., 
.. ......... ,....., 'V .aıı."<l.& ..... Wl.\a•••v ' mez 

ve kııdar 3 i tekli ku ·dolunıııı.; bir 
ber !ere bıı~lanmıştır. - H 

Halkevinde ıwliklinik açmışlıırdır. Salı f 1116 1421 :>Hl 1170 memurları ıla peyderpey tayın edıl- ' 1 
4

- 1""- 21 --Kapalı bulunan ·cumhuriyet,, ec- mektedir. ve Cuma gtıııleri öll'leden sonra mora- 1 < 8H ' 2..J ) l t5a 17~ 
zane:.-;ini eczacı , ıı<lullııh sııtm rrııbzoıı merkez hükOıııet tıılıibi caat eden her hııstıı, Sıhhat ve İçtimai 141=> 2f24 105 "91 

21!12 
1;"84 

71 
lö41 

Kur. un öğretmenliğini Si~ asal Umu 
gilcr okulu uıezunlıınndan Oç iltif 
Umumt • ıtıfettlşlik ;\fıılyet • Ietlyor, 
Rıfkı Burçak deruhte etmi, tir. lı g 

"\ 408 44iı 1420 1.ı. 9· H almış ve eczacı Tevfik l ~·kaya da Rllkııeddin Fethi Erzurum merkez hUkı1· luavenet ~IUclllrü, hükt1met ye Belediye 12ı.ı2 219 HiOO 12t:i7 
Rizedeki eezaneshıi l<rzuruma ııakıl \'e ·met lahalıetine ııııkleıı tayin edilmiştir. tııhiplerile NUmuııe httstııııe.i, Doğum 
tevsi ederek Cumhuriyet caddesinde Kar: Do!'{umevi • ·i ııiye . Tilte- ve Çocuk Bakınıevi hekim ve nılite
•t ·tıınbul l~czanf'A<ıi. ııdile modern Iıir ha:-sı ı Dr. Asını Aral Erzurum Doğum hassı~ınrı tarııfındaıı ıııul'yeııe edil-

FAN'fAZf ELfŞI PEHDE KAZA. ·A.'LAH 
Halke\ i Gllzel antttlıı.r komite! ~za 

musikt kolu da çıılışmal ırııı başlanlrrııyo 
:\Iu ikt kur una 15 i tekli kavd<ann 

ecznne açmıştır. \e Çocuk HakımeYi • 'isai~e , llit has- mektedir. 
ta42 1 "07 • 37 1112 1731i fı:iH 

243 1202 1a211 H:!4 14!. !l 1:'i7R 
Şehrin en mühim ve hayati Lir . ı. lığına nakle ı ta i dilerek ehri- )tıınyene, ııınıınıi \'e herkes için pıı-

ihli acını karşılayacıık olan bu eC'za-ı rııize gelmiş ve ~eni vazife ine ba~lıı- rasızdır. Fakirlerin ih1ç paralan da Hal- 4il2 344 
. uv 

muştur. Hu kurs da para ızdır. Bu ~ 1 :186 2258 1241i 20;) 26HO 2730 

nelerin ııçılması herkesi evindirıııiştir. ııııştır. keYİ lıtıtçt> irc'eıı te Yiye otıınmakladır. 11'4;) H 4 

- BİH i~ci ıilsı.\I -. 
Mahkeme ıılonunu dolduran halkııı ar.ı ınd ı bir kııyııay1, 

oldu. Herke· birbirinine "Geli~·ornııı~ dive fı ılrlıyor
du. alonun ardına kndar nçık kapı ııım nU~de ·hi;ikrniş olan· 
lıır arku arkuyıı gidt>rek ge~·ecek yol n~tılar. Arkıı .. ıııcın ı 1r po
i olduğu halde suçlu görtlnıltl . L'zuı ca lıo~ lu , çok ııı vzun 
endamlı ~ irmi yaşlarında lıir gPn{' kızdı . :::;i~"ıh <iliz hir t.ıy Ur 
giymişti . Ba~ı açıktı rn kumral parlak sııçları ihmıılkı r ı ir 
turzda dalga dalga omuzlarına dökil!Uyorctu . iri kahve reııği 
gözlerinde perva ız bir mana ile '-erlıest c1clınıl11rlıı ynrnyerek 
geçip yerine oturdu. Yalnız bir çok kimselerin : " ne kadımla 
glizel !. nasıl yapmış hu işiJ? böyle güzel bir kızda o kadar taş 
gibi kalp olur mu?.. • diye söylendiklerini duyduıtu zaman lıll
yllcek penbe dııdakhınııı ısırdı ve gözlerinde keskin pırııtılar 
~ .ımp söndO. Samiinin genç kızı görllr,ce hllslıUtun hevPcımlıınıı
rak yfiksekten komışmaya lıaşl11dı1tını gören müha.;ir ··susıınıız" 
diyo bağırmaya medıur olmuştu . O. ırııda Jıpy'eti hııl\ime 
kOrsQnOn yanındaki hir kapıdan çıkarıtk yNleriııi uldılıır. Uzun 
hoylu genç bir adam olan genç kızın ııvukııh cOlıbesinin etek
lerini savurarak telA,·la salona girdi. Suçlu onu görünce hemen 
ellerini uzatmış ve gen~~ ııclam telaşla ko .• muş . kendine uzatı
lan bu elleri hararetle ı;ıkarak onun ymıına oturmustu . Sonrd 
onun kula~ına eğilerek bir şeyler fıs;ldadı. lkisi de' clürıOp ar
k,ılnnna haktılar. En ön sırada iki kadm oturııyordıı . Bunlar
dan biri şi man, esmer yaşlı bir kadındı . Gözleri 11ıtlamııkt1111 
kızannışb . Elindeki menıtill ttııabt bir hareketle sık r-•k du -
clttklanna getirerek genç kızın bulunduğu tarafa hakıyordu . 
Yanında oturan genç kaclımn da muztarip bakışlı iri siyah guz
Jeri tt:,:nı • oktııda idi . Onun başım kendilerine doğru çevirdi
ğini görtiıı ikisi de gOlOmsemeye çalışıırıık kalkıp yanına git
mek ister gibi bir hareket yaptılıır. .Fakat genç kız içini çe
kerek başwı hemen af.i:c;j tarafa cevirdi ye kırık bir sesle mı
rıldandı : 

Edebi Tefrika: No. ı 

- "H.ılam, lineer ..• sonra clündll. Anıkatıııu lıir şey söy
leyecekti . Fııkat lıirdenlıirc gözleri büyU.lü. Teltişla elini yU -
zHııe getireli. Hesıııini çekmeye hazırlıınaıı gazete fotoğrafcıla
n_n~ gör~nü:;.tl~ · Aynı zamanda ellerinde kıljtılları ayııkta keı~
clısıne dıkkat.e hnkarak duran f.{azete muhbirlerini de farkettı. 
Ne yapacağım şıışırmış gibi başını bıışkıı bir tıırafn çevirdi . 
O zamanda derin bir örperme vücudunu sarsdı. O taraftada 
kalabalığın arıt. ında lıir çok tamdık ynzler vardı . Bunlıırın 
urasıııda bulunan kıvırcık kır saçlı, mavi gözlll hir adam gene 
kıza derin bir baba şafkatı ile bakıyordu . Göz göze aelJnce 
ce aret vermek ister gibi gülümsedi. O zaman genç kız agıı.· 
bir hareketle başını önllne eğdi ve inler gibi l.ıir sesle : 

-Aman Allahıııı, dedi, hlltun Akademi bıırııdıı, işte hocam 
ITcrime Nııınık ıle dinleyicilerin nrıısındıı ! 

Hunu duyıın ııvukatı ona duyurma) ıırıık yavıış bir sesle nıı
nlrlaııd : 

- Yalınız Akaclerııimi? Btıtün lstanhul burada ! . 
Heis önündeki evrııklıt rııeş(tuldu. Azıılıtr güz ucu ile genç 

kızı tetkik ediyorlar, kesik siyah bıyıklı asabi ytızlU bir aclıtın 
olan .Mııddei umumi elini ba~ına dayanıı5 düşünceli gözlere 
hoş davııcı meı.lheline bakıyordu . O sırada gözleri :Muddei 
umumide olan avukatın yUztl birdenbire asabi bir mana ıılılı . 
Hemen genç 1 ı ~ıı doğru eğildi , gııyet yavaş bir sesle: 

-Ferda, dedi. vaziyetin nezaketini daha anlayamııclınız mı? 
İnadınızda isrur ediyor musunuz ? 

464 ;)2() 
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~un öP;r tnıenliğinl de Kemaııt ~ 1 • rnmiıı deruhcle etmiştir. kan 

u 
Gen~· l.ız <'<'vap ,ermedi .• \\ııkat d dU arkada •O.deri ord 

hiç ayırrııadıın kPndilcriı e bakan, onun bir vvel • H. l m 
decli~i knclınl obnr geı ç haclııı.ı bir bahış fırl ltı . 
he)cC mlı hir <:e. le fısılclııdı: 

- Ferda, halımızın. H, <' rin ne kaclıır r eri an lıir vc. 
olduklarım örıııi\ or nıu~umız~ Kendinize ıwıma)or anız 1 ari or ı 

lııra ııl'ıyında ha~a hakikatı ö)·le~ in. A ·ukatl ıra fler ey o. 
lenilebilir . Sonra ben ~ abann ıla değilim, Enişteııfziın , Ha' •n 
zııdcrıiziıı kocasıyım. Yine çekiniyor. unuz? ı ıııin olun bu s e 
ıınımızı.lıı kalır . Fakat h ıı de onıı göre mud faıımı aparım ı 

Siz lıöyle hiç hir şey sOylemedikce elim kolum bağlaniyor 

Hakimlerin OnUııde bir dilc:iz gibi kıılh onım . F. ğe siz ban i 
işin rlo(:ru unu . Oyle eniz .. . l 

Gen~· kız blrıteııbire yorğuıı hir esle onun sOzUnU ke ti : 
- Devanı etmeyiniz eni,te, zııten sizin ve Jlııceriıı ınıtd 

olmasa beııcc ın'llkatıı l1lzum yoktu. Ben size hakikııtı olduğ 
gibi söyledi:n . Şimdi hey'etf haklmeyede geçen celsedehi •i' 
aynı şey'i sOyleyece((im , onu .. 

A \'ıtkat kaşlarını çatarak : 

- PPvam etme iniz Ferda, dedi. yalınız ben çok e:i bili 
yorum! i siz her ~ey'i bize öylemediniz. Arhk li ·le ıiyecet\"i 
niz de anlaşıli~ or. Y ıılır.ız şunu hlliıı ki iz bu hareketinizi 
kendi kendinizi mııhkOııı ediyorsunuz . 

A vukut birdeııhire su~tu. Reis başını UnOndekl f'\Taktıı 
kııldırmı b . uçluyıı evyel!l dikkatle süzdU. oııra: • Ayıığ 
kalkınız" ctec\i. 

Ü<'llÇ kız hemen lelllşlı asabi bfr hareketle ayağa kalk 
birdenbire çok fazla sıırıırmıştı , şimdi gör kumr<1l sııçlıtrııı 
arıısındıı ytllli daha zııif \ e hitkin görOniyorı.lu . Fakat kah 
rengi tıOyUk güzlerirde yine korkusuz bir mana vardı . 

- Arkası var -



t4 r..,w ... .a ım -------------~~-- r> o c u s -• 
GÜ~U~BIRGÜN ~~------------~ 

an davası istemiyoruz! EN SON HABE~RLER.s> 
huriyetdevrinde herşey değişiyor. Kan c1avasumıda 1939 Nevyork Milletler 
ortadan kaldınlması için gayret sarfediliYOr • 

.. --'din Ziya • 1 • k E 
Yazan: Maliye MOfBVI~ s • ti d• 

ahilln yeşil bııluşlı yıımaçlıınndıı Bu~insıından du•arlı y;:i~onu ay- ergısıne ş ra ıyoruz 
arak koşan otomobil, coşkun bir dınhk bir meydan• çıkb- ş e beze- ı birimi B R · in kö rüsOnO ·ine tokur 

1 
erde umumi MOfettiş, Ço- stıınbuJ, ıs (Hususi muba z- ay uzvelt'ln davetı üzerine işti- Bıına dedi ki : 

P Y du ıırla dl~ler, 
11
blr : ndllertne ayr:ılıın yerlerde den) _ 1939 da Nevyorklıı açılııcak rak etmekteyiz . Mümessil Konesli ile _ Nevyork sergisinde Tn k' 

!I :~~~:şbıı:~:!~!ns:n~::ş- ~~ur;~Ja~ ;alk buKydeşilllğln etrıırını olan dünyıı sergisine lştlrakimlz hü- görüştüm . de yer almasını büyük b" r ıye.ıım ardı a ın erk k h k1lmetçe kararlııştınlmışbr · netle kıırşılamı ır memnunt-
in Uzer! karşılamıığa koşuşan köy- bir hale gibi 5 j M 'ıı e epsi Mukavele, Nevyork sergisinin Av- susdıı muk ş b~l~~uyoruz. Bu hu• 
... Telgraflıı yaptıkları daveti ağız- birlbirinden goze . l;ğ anıı bakışların rupa mQmesslli Bay Konesll ile hll- Profeso" r La" m berı' n saat ı' . avel_e_ ı~ını Ankıırada ile~ 
., gözlerile de yapmak istiyorlar. içinde gecenin k=r~d 

1 
ından daha siyah k1lmetlmlz arasındıı ımzalıınuııştır. çınde bıtirdık . Orada ğördO-

Arası 

hurlyet idııresiııin başındakiler gözler, şaırtn 8 ı e er yazdığı ince, Sergiye Amerikıı cumhur Reisi k b ğünı bu sQr'ııt eşsiz bir dünya re-
~ytl kendilerinden bıışka görme- uzun tıo)lar. geııış om_uzl_er beyaz göm- me tu u koru sayılııbilır. 
ri ve hatta bir çoğu kOvlO çocuğu lekJerl ıcoıalıınmış gıbı göz alıyor. Saç- ----------------
• 'ftih 1 l .. •. ·ı·nıı ile tıırımmıs İskarpi 1 K t c· no memleLetı'mı'z ,. Doğu nııntakasında lıı'r tetkı'k ~unu ı ara soy edığı ıçln davet, ııır. ı ı . . . " n er, yeni on ıya il e ge ıyor 

, , hir lınl olarak kııbul edilmişti. uıının•~ gı~ı parh~or. ~u gu~ellik ha.- s~yahati yapbktan sonra memleke-
ıobil, tc~erlcklerini, snttdn lıir yola lesi tek bır göz oldu. hır işarete bakı- lstnnbul (Hususi muhabirimizden) - tıne dönen şehircilik mııtehassısı 

Japonyada yeni bir kanun 
!ılı. Sahılden otuz kllsur kilometre )or. Onlar kadar, hattıı onlardan çok ltalya . Ha~i~iye Nazın Kont Ciyano, Profesör 19.mber Üçtlncn Umumt .Japon hOkômetı yeni bir kımunlıı 

s. Jı nan 1\1Utf t' T n a n ti u ct h 1 Müfetti Tah ithalılt ve lhrucatı katı ltlr kontrol Hi-
le olan Gursıı kOytıne gldi,·oruz. MY_ecıırı, 1 . e ışi Umumi <lol[:un eş nı~· m ın ç n e ir talyıın tor. ' Ş sin Uzer'e yazdım bir J 1 ro k kö ıu p ı 1 1 t 1 ktu <> tına nlma"a karnr \'ermlştir. Bu fP\ kıı-
lm, gec<ınin kara gölge bırııkBD esı e, r Y. sunu temsil edt>n ka- 1 osu 1 e 'an mla gelecek ve bura- 1 nıe pta kendisine gösterilen hOs- " c el h " iade kanun hOkanıete bazı madd<·lerin 
zdlıınnı ye~il tepelerin tıstone "er-

1 

t~b~lığa . umhurıyet rejiminderı, hıı re- an ususi trenle Aııkaraya gidecektir. ntl kabule te~ekktır ettikten sonra ihraç veyn ithııl oılflıoosirıi tahdit ııll\-
,~ baslamıştı. Otomohı'Jı'n ıınonde Jıınıı_ı .rıızıletlnden, b_ ıı' nklerin vatmı s• . T ·~ • , , bütün bil.ı!isini Cumhuriyet hOkO- ıı kt d' B • • , v 

3 
A~ R f ~ " hlye verme e ır. " kanunun çıkıı-

~ ışı~ j(enişre hir köl yolundan vcrlığıııden h11Iıse<1ıyor. tızun sureıı bu fi ÇI ııffiet e il\ vefat etti metinin emrine koymaktan şeref nımılSlnıı son ııylar zıırfındıı ıtııaıııtııı 
tımızı gösteriyor. . ııutku Gürsuluların zayıf tarııflanna le- duyduğunu hilclirmlştlr. görlllen fıızlııhk sebep olınus ve Jıı-
Buralıın otomohil e.sini ılk def•_• ma. ederek. bitiriyor. Gürsu, kan d ıı- . . I~an_bu_ı. 13 (Hususi) _ Maruf Profesör ı.amber Aruerlkayu ponlar harp ıevıızımındım baş.ka şey-

i 1 it 
lyııb vn v tlt 1 tarıhçil hareket etmezden evvel plAıılıınnı 1 ıyor, ıura a11 otoınobı n • · ası g me ı e meşhur bir ver ı· N' erımızden ve eski Daroırunun · erin erbestçe memlekete ıtııaı·ıııe 

] 
·ık d f 

0 
Jçln ta· d l'k Jıl . < ı. ıce h al yapmatı deruhte ettlıtf şebırierinıiz-ı · e a gilrO)or. nun e ı aıı ar bu menhus ildet ·ü U d oc arındıın Ahmet Refik zııtorrle 

1 

den Trabzon ve Erzurumun avan ~mani olmağı münasip hulınuşlttrdı. Fıı-
b~r kulak kesildi; o_tomob~lin s~s;- yeşilliklere hakan " özlerin'\ z 11 en bu ve zatlllcenp ilıtilAb neticesi kaldırıl- projelerini de göndereceğini vadet- ~kat bıı mtımnnuıılın ihracat snııayiine 

.nliyor. Bir göz kesıldı· ııran ı,~ yumdu.Fakat o Gur" b ı aranlıklara dığı Haydarpuşıı hastanesinde vefat miş ve Tllrkiyede gördllğ!l bOyOk zarar vermemeı;i için de bazı tedbirler 
n ışığımıza hııkıyor. Sağımızdukı ~il o e k' . .

1 
su ugllnktl Gtlrsu ele- etmiştır Merhum vasiyeti meclblnce ınisııfirper !"kt r k l almış Ye bu gibi s anarı·ın ı'hbvaçl•~ 

ııuzdaki yeşillikleri gittikçe koyu- kö~· ıııı ' . s s _ı ~ smı e. P~sihale idi. Köyllller 1 BOyOkadaye detnedJiırlftlr. . ver ı en ev ·a ılde mnte- , , ~· 
1 

ni(n~lnr şaşkın ~a.kışlarııu Uze- - . " ı_ mını degıştırmek istediler. Bu • Memlekete sayısız denecek kacl~r hassıs olduğunu ilAve etmiştir. ayı:ıc· 1 te~bit edilerek serbestçe idhal-
• dikiyor. daha ıyı görebilıııek d~ğışıkhkle l,ıın gütme i<ini ete tarihe ıartbt -rıer bırakıın .Ahn_ıet Refik ..:::::::::::::::::::::::::::::::::::'.::'.::::::=:!. l~rı t emın edilmiştir. Diğer tıırııftan 

• ,ıJJıırını eğiyorlar. Otomobil yOzQ 1 g?ı~mek istediler. Bütll~ sahil hulkı ayn• zamanda kıymetli bır şairdi. B k d tica~d serbestisin bu suretle tııhdit edil-

' 

en bu geniş yol niçin yapıldı, gıbı Gllrsulular da kııdınlannı peştemıtl- öıomo memlekette teessOr uyandır- Orç 0 0 bir baskın ~esı yUzOndeıı dahilde hasıl olııcak 
ol '"ıiaklannıdıın dö-ı ların içine bapsetmişJ.,rdl. ÇIU'flda, Pı" ımştır. G fiat yQkselınelerini önlh·ecek çarele-

....... ı dl Kadın ur o ~ ~ ' f eçen ayın 25 inde Borçkada bir re de b ı · 
P .,_._ ı.; bir zat zarda yllk tıışıyıın od~{ r Sayın Tııh- ogu a ımar aal' t' b kı aş vuru muştur. nı~ hamaldıın farklı dejl'll kö~l-oye hııkil<~ti IYB 1 as n vak'ası olmuş \•e failleri zabıta- ----

~in Uzer bu monevver t11-dı d lb nın ga}Tetlle meydana çıkarılmıştır. 

1 
!lıYlleıı birer ızah etıı. Baş~ıır, tasd_ik ma- . !" r 8 aıesi evelce yapılmı~ olan Hususi muhabirimizin verdiği malama- Y anaııı 

1ı .. dft sallanıyordu. \ ııreklen ezen ) em h0k1lınet konağı binasının inşasınıı ta nazaran hadise şöyle cereyıın et- Kumlu derede bir evin 
"-':.:;·;,-ıAıtr..:: o r heyecan gözlerden okunuyordu. Her başlanmıştır . Cumhuriyet caddt>si ismi miştir , deki ot yığını tutuşmuş ve 

=;ı~~~~-~b~akl[ şta bir şey yapmak isteyenlerin verilen cadde başdan haşa pıırke dO- Borçkenın Balcı köyOnde BehlOI ltfalye~i tarafından derakap 
v; " ' ·~okunuyordu. Öyle .d~ oldu. Bu şenmiştir. Sank81IlıŞ kaza hUk1lmet ko- kansı Mes'ude, iki klZ çocuğile beraber mOştür. Yıın~ ottun başka 

~_,.,....,~ .. ,,. .. .n-.J~ert r. t s~nra eserıııı göstı> ·di . •ağı da yakında bitirilecektir. Ko- mısır tarlalarındaki kulübe de uykuyıı kısım d.ıreklerı de yanmıştır. 
ı he~ 1 • 'jıi :· il:,.~ö?' karar dertorini nıığın açılma töreni Cumhuriyet bay- yatıyorlar . 
ır k&~ '" iYllı .<11tib

1
aren perbştcmal- ranıındıı yııpılacııkbr . Gecenin zifiri karanlıı..ındll Mes'u-

bahçesin
Beledlye 

söndllrGI 
evin bir 

l 
ela • n arın sı ndaki . . e. 

\ı ı sa Er ınu , eın \ • a k .
1 

Karsın Göle kazası hOk1lmet kona- de kapının öntlnde bır gllrllltu işi-
:tl .. u · 

1 

.. r, arar verı - ,,11 H lk . . diyor 
• i. .,

1 
""Jl ı.run ""'' \' r), • ozere Umumi ,; e ıı evı ınşııab da haylı ilerlemiş- · . 

( ,ıomobil, ~.. • ) Ujll) orı,uA.nado J. ~lı d:· . n • 1 1 istediler. o tir. Bu ka~udıı Zirııat vek8.Jeti tııratın- Bu sırada mOseııruı ikı şahıs ~u: Ruzveltin nutku 
Bu karanlı~ K ıuı ~ 11 ulları d ... ka e imza koydu dan yoz bın lira sarflle muazzam inek- IObeye sokuluyorlar. Mesude bu ıkı 

,/':,ri büvQk bir··{a~ . kmebeenıyet n n h uy,.,,a~ için bir ba · hanelerle resmt daireler yııpılmalctadır şahısdan birisini tanıyor ve ne istedik-" ~ ' • 
11 

un tle çift 

1 
azı Y- H k 

1 
H 

0 
· !erini soruyor Amerika Cumhur reisi Bııy Ruz-

Bir köye sıjtını ı ı:;, llin ' e- y ırnrarlaştırmıştılar asan a e Ok met konağının da B · • veli botun dO M tb b 

lı. k bı'ı· halk kitle~ı,;11-_, '" adııf.t.I< sı , n atmışlardı. Karıır. lnşasınıı devam edllmekdedlr. Eski ko- u adam Mes udenln sualine ce· nyıı ıı ua nı harekete ,. vap vereceğin ı b getiren bir nutuk irııt ·etti. 
·!erini yazıın bir tııkın ıl ndan"lti- halkı yenideıl ·~~~ .lu. Alkışlıır dakı'. nak yıkılmaktadır. zavallı· kadınıne oz:.ıa:ec88.:ı ~~k~:k lleyh bu nutkunda samtmr sulh m= 

..._ sağa ve sola sıralanmıştı. En kalarca sUrdtı. Gür~uyun kııra gölgeli J 't ı İ ' ıl' I ' ediyor ve kadını kalçasınd ş 0 k ş devletleri bu ideal etrafında toplllDm 
il kadınlar geliyordu. Sonradan yeşil yamıııçları alkışı~ çınlııdı. GOrsu- ransı yo u amır Bul ıyo r şunla yıırahyor . an ç ur- ğa davet ediyordu. ... 

., • , mezunu oldugunu öğrendiğımlz yun bu asil karıın hakikate dııvet çanı '.\!:es'ude kendisini yaralıyanın ayni Amerlkalılann meşhur bir Moaroe 
olunıııı: bir kız heyecanla ortaya atıldı: vazifesini gormllştllr. Bu haber ertesi 

1 
~~raköseden lrıın hududuna kadıır köyden Yııkup isminde birisi olduğunu kaideleri vardır.Amertkıı kıtusı Hariciye 

- Hoş geldin~~; kOylOye çocuk- güne kadıır etrafa yayıld f' Artık •ubll- ;;~ bir ~;Zı%6eı:"lik :ose lnsnıındıı bQ. teşhis etmiş ve tetkık neticesınde diğer Nazırlıırındıın Monroe nun ismine izafe 
Sıyııs~l ~"'.umt ~üf: ~;~·ecan yeniden kö- de peştamala rastlanmıyordu. rum arasındaki vı":o '~ıio!~~e~: Erzu- şerirler Alaca köyünden Hasıın ismi- edile~ bu kaidesi m!lcebinc~ Amerikıı 
ıı ( \ ılti!at ett kç iden kııynn•ı,·ordu Umumt Müfettişten sonra o kOylln ameliyatı bitmiştir . Trııbzon 11 0 şose nde birisi oldu11-unu anlatmışbr Amerıkıılıların olacak. Aınerıkıı Avrupa 
ı ı rlvor se<ier yen ...., ' · e Dmn- 6 • . • e Iİ ,,0~lerlmin si ıerl arkasında iki bir genç 4ivlılclı söz aldı. Bayıın MUbec· şane arasındaki Transit yolu lnşaab d& Suçlu tevlof edllmltir . Mes'udenın ve A ya işlerine katiyen karışnıa-

ır. ~ h lk zenciri bitmiyor? uı. CPI Tür~ kadınına yakışır vekar ve on güne kadıır bitecektir. Umum Tran- yaralan aıırıntır. yacıık fakat buna mukabil mUdııhelede 
komııe• u~an~n Ôvıır kllylcrde - kendı iti· ~e ·ecamıe sozone Atlilalurdan, BOyük sil yolu inşaatında hu gon beş bin ııme Ven' rt k 1 ı.temeyeckti. Bu prensibi ilk defa 

ı buşlanıO!ı) or u. ul tıir glln görmek için f!lrklerdeıı başladı. Gllr bir su gibi le çalışmaktadır . 1 0 0 me tep er Vll•on bozdu. 
kay,(ca~~~ıı k~:ınuşiardı. Hağnna ço- ~kp-ordu. Bir köy!O kızının bu kadar Transit yolu üzerinde bOyllk kll- Iğdır Pamuk Birliği Olluda açılan A Vllsonun ııınm_Onden 80llJ'a _,_ ... 

dır. Hu ~11 ;1 basen anne, ~a 1t~~;ıı~ ~ı~·ıı-' U:: guıı: bu kadar olgun ~öz söylemesi çük kırk kadar köprü ikmal edi!misrir Ortıı mektep için bir bina yaptıruca:'.'(ı- d merlk'.~d• •lyaseti yine bu kafdeye 
Pnıaııl k ihtivar, gö~erı~~ ~ı:ıu:\ıı~; ~~~ ha~ak fürke yakışır bir varlıktı. Kıılpler Horasan köprOsll 150,000 kll•Or lir~ il. nı Umumi Mllfettişlij);e bildirmiş ve ken- h 

0

e~u gı erk~n hu ~efer ele Ruzvelttn 
kanlı halkc~ıı. ı~ıirbirlnl ı•ıyor, kıt- lerı:c~rıııı esiri olmuştu. Onun tatlı ~öz- mııteahhide ihale edilıııi,tir . Yakınd: dilerine teşekkür edilmiştir . Şimdiki d:v1:;;in '~;e ahi te ı. ~t?1e~ isteyen 

1 

. anlnınıık ıçın sel~ kı~ıhm ağzında L<;tihbnldeki yük- insaııta başlanacaktır halde Orta mektep için kira ile tutu- . ;t d'ın t)k'l ned bır ıttıfıık yııpmak 
z en ordu. -- \gö•ıı -

0 
)·1nıığının taştı~ını, köpOrdOP;tlnO ' lan binada teclritıatıı başlanmıstır Pazar ;s e 

16
' w mı ı e e A\Tupada faşist 

• HfiJ 1l . • ' ' ki bu :C tık \e ne ill\ht lıir tecelli iıli Şehrimize gelen meb'u l kazasının Orta mektep bin as; dı; Cum- talya ve Alnııın~ a ile uzak Şarkta ki 
Ilı "'~~ "• t ~;oHI ~l ·- kolyoncıeı;nak ~ir köy_d~rı, lıir Gllr<u Sar buriy<'t bayramına kadar hitiriluıis olıı- ,Japonyayı blihdaf e~iği ,/lylendi. 

· k 
1 

IOLecgü
1
r lıır su gıbı kaynıyordu. Sıt)lııvlarıın!zclan Buyun ·ııkiye El- caktıı· S·ınkamı Orta ki 1 .. • b Bu glln ne clenırse densin kıtıılar 

TanlJJla eır re ı gUr ı· b' t k' ·ı ŞOkrll ı oç'lk e 1 . • ş me e n ınşaa - h . . r 'ı. - J;.tur lııc ta ı. lloz lln e ı ır genç a ııı gOıı ı e . ' . \'Ye ki gOn şeh- d . ti el .1 . alıııde el ahı olsa tecerrlld etıııis bir ı • 
1 

iııi dtJ nıe i d · ctımlelerlc her bir keli- - geJmıslerdır Bugo na a 8)111 sure e e ranı edı ıııekledır. • nız 11.rı or Bnkkttl mtl, er •nıır ınemurıınu nutku erın manalar fr.ıd~ ı>den •özlerle rimıze ' . : n sııat heşte p il hayat )aşamanın imka.m•ız olduğ anla-
er şe\ sO nele pııtronuı1ll u b rl ·e na dP. Jfalkevinde kenclılerıle görU~ınek iste- eştema 0 k lkt ziın ll ; . ar . t' n' mııı1' meC u ~ - nün tninneı '_'lın etli. Geıwli[l:in, köylO- ,·eıı Erzurumluları kalıul etleceklerd' r Q 1 şılnııtl.ta w RuzyeJt Avrupada, Uzak 

• fi •r an muhitim fi ff ıkl\"Ctln kll ltn \e •Okrn h' J · · k k ır olun b . 
1 

mtı' ıı ' · . nıert t' ' n ıs erıııı er e \" 6 • · Karadeniz halkı bu gün ııestemal- Şarkta kavnayaıı kıızanlarclaıı kıvılcım 
u · ı rtlr. llu bır.ı, c ı ı lerını Go R11rlarJa ıfade etti. Söz- İtalya Trablusa asker sevketti · • apanm ıdır. , .. 

1 
grırgn,o S<•ıı çıkıu r u~ıın eski ı·arıMnıı getireli ları atmış vaziyette hulunmaktııclırlar. sıçramıı~un diye korkdu~u iç·in .,imdi· 

1 
• k b" ~e,,ı ı ı k• • · 1<> ( \ \ ) ltuı T Hemen blltü kö l b' h' ıağlanıyor Tnııınrnk ur ır ' gorc t• r unlattı il Mlltınıın ,

011 
iHlç oldull-unu Honııı, - ' · • · - ya rab- n Y er ır ırine imtisal den tedbirler almaktadır. 

e siz bantilılir. Tnııınıa ı her1'C e . \orlarılt. ~:zıeıini <'anla başla alkışlı· ıusıı veııiden 5400 ıısker yollamıştır. ederek şimdiye kadar kadınlarını sıkı, 
'1 ü 'ıırdır. ı11 çı ıı <IU' !erit ~IOlerin onun .b. dil 

0 
Son Üç harta içinde göndcıileıı asker sıkı sardıkları peştemııilarııı utılıııasınıı İrak llal'iciye Nazırının 

k 
. . hıt•kll e, k gı ı ş n· . ku o kesti . ı~erkes tıınııı:ıa ıçın . ~ ise, ki!Tll l . tletliklcrı~ıı dııvusındıı buluııanlnn mikları 24 bindır. rur vermekte ve bu kararı hemen n1eın}(' l "İİnıİZl ziyareti 

ııcerin ıııadazı kullanır. Kıml içe. kını • Y rclıı. llirııı e hu alkı~Jıır şahit olu- Mısır ordusunu tahkim ediyor tatbik etmektedirler. ikalı olduğıı6 bakar. onlurııı bıı hissı sonra halk •airleri de l'eştemıılı ntmak için Gllrsu kö- · Bir mllılr!.-tienberi memleketimizin 
el~edeki "i' • • * . za,ı·\ıl'lerlle nyıe t ~.atını kendi şiir bamu- )!ısır, 12 (A. \.) - :\hsır lıOkı1- Y~ hıılkınııı verdiği karar diger blltlln kıymetli bır nıi~u;iri olurıı~ buluıııın 

Hepimizin mllştereken }{eııdı <rıı (tiirsıı 
11 

eı~ııııum ettiler. meli onlu ve 1ıucıut1ıu_-ııı 1mulıdkafaıı ·ı için köylere imtisal numunesi olmt1'tıır. Ka- genç ir.ık devlctının kıymeth Hariciye 
erinıızden tunınıağn ve tıııııtınR,,_ / · '.

1 
8'!11 nı ''<'rrt· , · b" ·ı. n on dörl bın ıra · munzam rara derhal iştirllk edeıı Ilıırıııa'nıı 'il"- Nazın Tevfik Hsllvııydi şu sıralıınla 

' . ıulJI' ·'"" e mtıBe 1 bu dı're11i11 ismine ır 1111 ~o · tı Yenid !! t ' '' .. cııur olduğumuz hır nokta da O \ Köyliiler m "'"•a rok d . tııhsisat kabul etını~ r. en · a- r~ı) ıı_u , Viçe nahiyesinde de peşt ·mal- m<'nıieketine avdet etmiş lıulunm k-
ok 1'\'I bılı . r1· eruı,ı H uyrıun ıır sesıne 1 1 acakltr l<1r kıılılırılınıo,tıı· . t,·ıclıı·. 

• ız ır. 1\ fnrııanıen '"ır fııı . . I . hur teski o ıuıım · , \ 
!i,kmiw<'ei!;i· Jlltthitinlzln kunetlııi ztlfını, ıı: ., • uakır '>ldukısmın ın•esıne lspan,yollar gönüllüleri çıkarıyorlar - -- bilhıısifl Sadabıtl paktiie çok lrnv-
h11rı·kPtinlzl6ıliğiııi çirkhılljtlni varın, yoı:ı;uııU ,

1 
p/llr ıi rn yeni kıımm vetli esıısiııra dııyanan Irak - Türk dost-

he
siz ki tanımak ı ter iniz. faı;nt L Y 1 ş "" ,,, dersinr. .:-tııdriıl, 1~ ( \. ,\.) - lsıı1nnyıt hO- M U" LA" y ı• M luı>u hiç şllphe yok ki hu zi~ nretten 

" 111r •inıdeıı .<r•ııı·.· fi ·clnkı y·ı ıa.ıcı uö eki e\ raktanırr? ııaııgi ,u,ıttt ıle» Mmi v - ' " kılnwti kcnıh sa arıı' ·' " - hllyllk islirııdeler temin etmiş bulun-
nra: • Ayıığn Bir kah\<' hhetı ,;e.oi K,1nı111 rıı"Piı.....,, hır.mı;ı ntıllllleri lspanyııılıııı çık,ırılıııasıııa ve Yunanlı pehlivanı 6 maktadır. nu lıakilrntı Hariciye Veziri 

ı: ııınhııllı' el rl ·' du ' \alıulta dejtı· 
1 

ol rk çocırk er . 1~~;~intrler tıu nıuksııtla lıc\'ı~eınıilel bır l~şckktıl!ln d •Yolumuz daimıı Ankıırndan ge\·ecek-
" k ınlltHCŞ ıh •al"mııua~ı? Q•tte,. ııılltlahalf"·ini '1ıreıısiP ilihanlP kııbul akikada yendi tır. cıımlC'sile çok vazih ve ku,~eUi ıt\'ıt6a ıtlktı <' otmuş d' " ,,. 11.ı Ters yıı ı ·ı rr i t' I '' 

1
;

11
1 Sn\·lıtrınıll rı hlrden b rır ı. 0 ıuz cıyl t? , t 11olıırt11 ,. , ersine ctliğiı i re ıııeıı fn;:iıtere~e ı 11 

"' ır. . tıınhul Hl, (llu•u ; ıııuhat!ri· ıılarık i ııde l'!mi~lerclir. 
Fakat ka1ı,-e u bılde ı.. ~ 1 k çare, tl'k lı kı,,, olnwk T \ 1 il İ H \ \! 1 · ;nızden) - Sun lıreş 111 00atıaka- rnfik Fls lvcrdl'r" la. a stıren 
,-ardı . ıı 

1 
\C tek ' . •ı ırk. t, n,ı '" 

111 
ı efsin Zubıtıti Beledi\ e ıneınurlıırınclan <1rıııı1 .l ~·nı e t gtlreş ikinci mi ikııme.. e nıı ınd~ devld ricaliıııizle 

sı ' 1 k t • ·r Ml\IA\'ını J"hli il- t 1 b - Gtı.zct . J\ fi ı i ::ır >r n,,., 
1
., k iııkılah111 .1 zeı~eri) .ı., il ve !Itır it J\e' iı'. ',·az~ ·

1 
· ·• 11n Yunan anı pi· ıpr.c,ı 1 enııı• ann u iki devltıt ve 

Bot cıılzı lı• p ' r 1 r t n ııc k ,e ~ ırım bu kımseler zuınıeq., kafesine , leriııde "ü>teı\liklel'i ga re ,e 1 ya _a ı;~~ı:ırı~~ı;n Gal •e~'i ı; clnkikr.da mılietiıı nınn cbeticrind<' yeni hir ıner. 
ıt ksı\jız. • ( /Jevarnı fi ~.,, ııefdne 1 cloiayi ile Belecıı .. e eııeoıner.iııce lttkclır , . ı ı. hale tes' il c ~' ~I ıııuhakkakttr. 

H· ı •·tlıi ·ı \ liıı• '" . . -• <la) name i:e taltif cıll!nıi~ll'rclir. JJJPLOJI ,ı 1' 
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YA'Z.AN: "'%.'•YA . $"A.K\tı . ", · 

Tat·ilıi 
ll' rı·i l\.a 

l -

Abdülhamidin telaşı 

DOGU 

Otomobillerde radyo 

Hergün bir ı' 
Hikaye . ______ ..:,. ___________ },. 

1 O "abah ııri Yamancan ~in<' mu Birdenbiı(• durdu. \e • ôzleriı 1 1) 
Biri şik \ıııe.rikacla lncliyaml hükO- tat 'aktııHlu nzıhanP;;ine l lıııis ır,ıZl - ucuıHl.ıki ha örtUlU kari ııu çe\ irdi · 

m u, otomobiline radyo konma ını ya- klNini okuınııs i l r lıuklmıda' i~ahat llatil'P ... d<'di l zı ~alnız bırak 
ak etıııi tir. ÇUnkU otomohilde nlıııış 'P koltuğuna ) a hm arak 1111 s ( 1 lntice m ııklanı ın ucunu ı a uı 

rndyo dinliyen şoförler dikkatleri baş- ımn üzerindeki mektupları açın ağ t ve odadan ç·ıktı. iki eski aı kndıı haş Jı,ı 
kı ·ere gilti~i için \azifPlerini lA.yıkile hU~ ~k bir dıkkatla gözlerini <..;atırlar k ılclılar ·· 
yapaını~ orJarını . rnğer bazı Amerika lıwrınde gezdirııwge haşlamıştı . Bu ı- Seliııı yine nğır lıir sesle kf·"ik k 
hllkOmetlt:'ıi el(' hu va aITT. tatbik etmerre rsıda kapısı vuruldu \e kalihi Salubat - sik konuşma ında clP\ıın etti· 
karar vermislerdir .' " c 1 tin soluk . oluğa içeri girdi .... 'uri başı- - Ben decli kötü .. fena ruhlu 1 

· nı mektuplardan kaldırdı : adaııı değilim ... fakı!ft ... haynt ... h 

Te 

Halk İstanbulda bütün silah mağazalannı 
yağma etmiş, eli silah tutan 

herkes sil A hlanmıstı 
• 

Hnlbuki fngiliz jstatistikleri i. e oto: _ Xe var diye ordu . ~olumdan çe\irdi ... i teıniye i temiy• u 

ınolıillere radyo konulduğu gllndenberı Sulnhattin : bır fenalığa heni evk etti ... bir kıı . uu gtln 
1ngilterede kazaların azalclığını gl'>ster- - Efendim dt>ıli cl1şarıda bir kaclın ~ Uzllnden ... ailemi ter kettim ... H' Jlıle yaşay Ahdülha-

nıit. yıldız 

sarn~ ınııı hO-
·ynk alo-
ımndıı, de-

nıektedir. \'Onkli radyoyu dinleyen şo- ağlıyıırak sizi . oruyor ve lıir mektup nelerre Çl\itli ... işlere girdim ... nihn~n bir hail 
1 för otomol)ilin ·nratiııi kesmekte ve bu veregeğini söylnyor · beş ~ene ev\ el ... hu Hatice ile PdLllile Seın i 
suretle kazn tch likcsi azalmaktadır. Bu Nuri : dim ... Hatit·E1 buna gore bir kadin <h'l'ııpayı d 
iki tezncla bakınca, iıısnn görgUsliııün - Gelsin dedi · gildi ... onu hir türlü evemedim ... •ııi fikirleri 

J ve teHlkkistnin biribirine heıızememekte Salahattin dışarı çıktı ve hirnz son- kal her geçen gUn nvey kızıma kııuuzzaııı bi 

1 
ne kadar inatçı olduğunu lıir kere daha ra yanında kahve rengi ıııaııt?lu, siyah heni günnhkfir bir mnhahhetle ba~~a~ndan Avr 
mılayor. huş örtUlU solğun ve taze hır kadınla 1 Onu sevınege başladım .. Hu sevgı ınmen bUU 

1 
heraher patronunun yanıne gireli. Nuri de kaldı ... onu kiınse~~e .söylemedim, her pa)t 

Yüz defa evlenecektim ! 1 geleni hllyUk bir dikkatla snzcın, ve senelerce herkesten gızlı tuttum ... •ra tınle k 
I kendisinden ne istediğini sordu . Genç kat bir gtın şe~1unn kapıldım ... ona ~ N n 

Vurşova gazeteleri ırm·on Leviski kadın ses ~·ıkarmadan cevap yerine Nu- ~imi bildiren bir ınektOp yazdım .... fe\ ~7ırnct 
isminde bir Leh yahudisinin birkaç gnn riye bOyUk ve uıavı bir zarf uzattı. zar- ımzasız n)ektOpta aşkımı an1attını... . ·k· iııi 
evvel Varşovada otuz altıncı defa evle- fın üzerinde iri bir erl<ek yttzısile "Sa- mektObu diğerleri takip etti ... ve ıç 1 

1 P f a l ı~lnnınnmı 
nirken yakalandığını yazıyor ar. ro es- yın Bay Nuri Yamancan. Komisyoncu., gün ondan mekt p arıına cevap yaza• 
yonel bir boksor olun bu zevk dUşknnü adresi vardı. Nuri zarfı açtı ve içindeki sun istedim ... adres verdim ... hafta bulmuş, 
adam ilk defa 26 yaşında evlenmiştir ikiye bükülU kağıdı bir nefesde okudu. geçli ... ufak mavi bir zarf bana o1e içmiş, ' 
ve bugün ancak il3 yaşında bulunmak- Mekttlpta şunlar yazılı idi : dan haber getirdi ... Umitle bana baere hiç 
tadır. Tevkif edildikten sonra hapisha- "Muhterem kardeşim Nuri, laniyordu ... istniıni bilmedigi , kim <lim sulaı 

rin bir telO.ş 

1çlnde gezi
niyor.. Sık 

Sık pence
renin öntlne 
giderek, Be
şiktnşa doğ

ru inen cad
deyi gözden 
geçiriyordu . 
O tarihte, 
(Hamhli) ye 
ıcamlsl henüz 
-yapılmamış -
b. Onun için 
Yıldız yoku

Aziziye tabytısı muceruswrla biiyiik rol oyrıayarı Çar lvan nede kendisini ziyaret eden bir gazete- idadideki arkadaşın Selimi şiiphe- duğuınu anlamadığı halde ifaclemdı Fllhak 
ciye Leviskl şunları söylemiştir: siz hatırlayacaksm... O bu mektubu snmimiyet onu iknaa kafi gelmişt• kendı 

şu, uzun mesarelere kadar görllnl\
yordu. Fakat; AbdOlhamidin, üzüntü 
ile göz gezdirdiği bu caddede, iki gün
-den beri devriye gezen askerlerle. 
birkaç saray hademesinden haşka, 

kimse gidOp gelmiyordu. 

Yıldız tepe. inde ki adi ve muharazasız 

yazlık saraya nakletmişti .. (1] 

- Nik!h adedini yüze ibla.ğ etmeğe okuduğun anlarda belki h,1yata. göz- beni tanımadan ... coşkun ruhumu '5ındaıı 
karar vermiştim. Fakat polis araya lerirıi yummuş bulunacak. Fakat bun- diğini söylüyordu... O ınekttlpları ı •. ı, o içki 
girdi. işimi bozdu. dan evvel Jzcıyatmw son arzusu olarak saklayorum .. . onları sana vereceğim.;iııc fevk 

Mart ayının keskin bir şimal rnz
gln, bOtOn tstanbulu kasıp kavurma
sına rağmen ; padişah iki gün evvel, 
Beşiktaş sarayının ılık salonlannı terk 
-ederek, Yıldıza nakletmişti . 

Şehir halkından hir çokları; Padi
.şahın bu hareketini, o gOnlerde lstan
bulda cereyan eden bazı korkunç de
dikodulara ııtr etmişlerdi. .. Bu dediko
dulara nazaran, çarlık Ru yasının en
tirlkacı sefaret memurları, Petresburg 
saraylarından aldıktan (mahrem) emir
ler üzerine, lstanhuldaki bütün orto
doks hirlstiyanlan el altından teşvik 
ediyorlar.. Hunlara 1stanbuld11 lıir i -
yan çıkarttırmak istiyorlardı. Fakat hu 
isyanı, 'l'llrkler haber almışlardı. Der
hal kapalı çarşıdaki (Bedestan) a, ve 
siHUıcı dOkkii.nlarına koşmuşlar.. En 
adi silahlara bedelinden Uç beş kat faz in 
para vererek ne kadar silllh vnr.a ka
pışmışlar.. İstanhulun eli siHih tutan 
·rork halkı, k9.milen sfü\hlnnmışlarclı. 

Sonra.. Cç gece evvel; şehrin so
kaklanna da, çok dikkate şayan hır ta
kım beyannameler ttlımşlardı. .. ( J es
rnelei şerif) ile haşlıyan, ve ( k t fei 
müminin) imzasile hitam bulan bu be
yannameyi yazanlar, çok tehditkllr hir 
ıt.mn k1ıllanıyorlardı. 

Bu beyanname de, (Erkan umumi
ye) ~ i heycana getirmişti. Ve hu hey
can ela gerek halka \e gerek hUkOıne
te hır korku vermiı;;li. 

Dahn sonra.. Çarlık Hus~ asının 

lstnnbuldaki sefiri general lğnnti~ efin 
tOrklerden, hın Uyanlardan, \e hnhu
sus (Mason) locaları mensuplannclttn 
bazı kimseleri elde ederek, hunlar va
sıta ilı• ( Çırağttn sarttyı) nda mahtıus 

bulunan (hakanı sahık, sultan 1\lıırnd )ı 
Rıısyaya kaçırb1.<·ağına dairde kuv
vetli bir rivayet deveran etmekte idi... 
Bu rivayete nazaren, Çarlık Husyası 

çerkeslerden, Gürcülerden, dnğı!'tanlı-

lardan, Aezerhaycanlılardan mürekkep 
bir ordu teşkH edecek .. Bunların basına 

~ 

(Sultan Murad )ı geçirecek.. Kafkas 
hudutlarından aşırtacağı bu orduyu 
(.Erzurum) üzerine gönderecek .. Orada 
Sultan Muradın tekrar padişahlığını 

iUtn ettirdikten sonru, 1 tanhul üzerine 
yOrDtecek.. Nihayet, hütOn hUkO.meti 
Suıtm1 Muradın eline geçirtecek.. On-

dan sonra dn. Çarlık Rusyasının hima
~ e~i ullmda Osmanlı htıkOmetine yeni 
hir idru·e şekli verecek .. miş ... 

Şehir halkından bir çokları. Abdul
haınidin tıç gUndenberl Yıldız sarayına 

çekilmesine hu manayı vermektelerdi 
Halbu ki huda, avnca bir dedi kodudan 

seninle konusmak istiyor, Ve sana ve rica edeceğim senden ... hen "''' 
senelerdenberi biiyük bir itina ile sak- bir mektop yaz ... _,'#J~"' nci .. 

ibaretti . ~ 

ladığı en bdyiik sırrını tevdi etmek bir kazaya..lr ı,0826 
Dünyanın en çok boyanan kadınlan istiyor. SELİM l h ı.116 1.16 

Hakikate gelince : Pariste midir, tstanbulda mıdır, pek iyi ,..- t,ssu •·"25 

Ahdülhamidin Yıldız Saravına nak kestiremiyoruz. lstanbulda boyanmak Nuri bu mektuptan bir şey anla:; ~.u 1.93 

li; artık son derece vehamet kesbeden aleyhinde hiçbir cereyan olmadığına mamıştı. Genç kadına : iş<ıı ~!:= :!::!~ 
siyasi vaziyeti islAh için alınacak ted- göre, demek ki kadını da, erkeği de - Siz, Bay Selimin kızı mısınız, m "·~oro o,sıoııo 
hirlerı· şehı·ı·n gürOltüle 1• d k Kendisi nerede yahyor dive sordu. ... o .... 7.. .., ... 7 .. • ,r n en uza ve gpzellik mUesseselerinin piyasaya dök- " ,. .,o.ır u • .., •· 

sakin bir köşede daha sağlam kara ile - Evet dedi kadın, kızıyıw,,;=e u 6:.& M·62 

do 
tükleri binbir çeşit mOstahzarlann bol buradan on beş ctukı·ka u·· "IHold'olm 30.6S2.6 30,132G 

şllnmek .. Müzakere için kendisine 1 .. .. 
gid

. 
1 1 

. sürUmünd~n memnun görünüyor ar. mı·zde vatıyor. Hem ... "·.c- ~ :..S,SC>iG ııl,8526 
ıp ge en erı, dedi koducu halkdan " 

Sun'i güzellik ! 

.r 
f 

Fakat Paris gazetelerinde, şimdi boyan- Nuri ile berabe .. top l----------------1 
g zleyerek ( EfkArı umumiye) yi ltlzum- l ı 'I' l K B .ı\ Z L A a 
suz heyecanlardan siyanet etmek içindi. mak aleyhinde bir mUcndele başlamış- lar ve bir otoınobi-üz bin .., .. ttrkn'n lsv(: 

Nete kim; şimdi de, (Mabeyin hima- tır. Bilhassa gözlerin boyanmasına karşı rll sokaklara dair' Atılıı Kapaıııı b'l r 
yun) dairesinin btıynk salonunda; mn- şiddetli itirazlar yükselmekte, ancak före , " Sağa s~ .... 11e~ Tlıltl ~ ı 9811D • ıe ·;e;i;~lıi~;i~n1~::~1 
zakere için bazı mnhiın zevnh bekle- dudak ve yanakta hafif makyaja ınüsa- cliye yolu tarl- - • • Ul • 1 

maha edilmektedir. katlı ufak bir !'-~~~ .. 8!.-_ • • ı wd.ıı 1 yıkılışını ve knlbrrilen nıekte idi. - .,..,~- nışını zamanın sihi, 
1 
bilec 

Birdenbire, Yıldız vokuşnmın alt Bu cereyan İngiliz Kralının taç giy- dular . Genç kadı " .. -------------~ t .h t . t· " . t k . . k U 
1 

,ı ercı l' ınış ı . Fr 
lıaşmdtt, hir Sarny arauası belirmişti. me mera. imine Londra arıs o ·ras: ıne açara yere a acı • JK<t" 

hUyük an ınnclen tokaları parlak ko- mensup dtışes tıeşterter, düşes Kent, kapı mı iterek Nu. • _.. ~österdi. Boş • .ivcrsi 
şuııılar nllındıt aratıııııııı yorgun hay- prenses. ln~h~id gibi k~ctınların C~k hafif ''c rutubetli lıir avluya girdiler ve kar- Hamburgta lzmir kavunlamcıar 
vanları hem benız köpUk k .

1 
. t· -ınnkyaıla ıştırnk etmış olmalarıle baş- şılarına gelen merdivenlere yUrlldtller.. lzmirdcn llamburgn gönderilen J\l ge 

' · · esı mış 1 
1 tı Yukn l ıki · f ·1 t r n diın. dik durıın arabacının' kamçi uclle · amış r. . . , . 

1 
'r<. ı ge~ış .. so ~ı~a ınu em 1

, g n- vıınlurınıız çok rağbet görmuştor. Ozlh şo 
lt·şvıklerine rağmen, Macar kadanaları \ Demek kı sun t gnzellık le paydos . ere m.ah:;us essız bıı kalnlıahk 'ar<lı . kurumunun uzum ihraç etmek uzezme~ 
adeta takttlten kesilmişlerdi. borusu çalıyor. ft'akat kadın kulağının 1 Gözlen yaşlı kadınlar , ııyaklarının uc • kirııluılığı soğuk lrnva depolu bir mnra 

Abdülhamit, arabayı gör!lr görmez. hu boruyu işitebileceğine inanmıyoruz. !arma basıırak yürüyen ve ~vde . c~.re-, pnra yllklenen lzmir kavunları Hari do 
-işte .. Hıza, geliyor. Arabayı fazla yan eden. btıtnn meraklı hadıselerı 0.g- burgda derhal satılmış ve kilosu 32 kmsır 

sllrdUrmnş. Şu halde getirdiği haberde. renmek ı teye.n ço~uklarını ellerrn-1 ruşn verilmiştir. ı:ızel 
mllhim olacak. <len çekerek hır turala toplnnmışlnrdı · Kavun ihracı i"in gelecek er t 

S.\fJl·ı .ıK '°°)(-ı'l .. ·nf; l{ l ki b' l l h r·r b. l lt ..,. a ı . - , enım 11 ır Ol ac an a 1 ır 1111 ı ciddi tedbirler alınacak ve kavun cin ş ııl 
clemişdi. 

Araba ınaheyin cluin•sinin önünden 
geçerek. (Mutbak kupı)sının önünde te
vııkkufetmişti. Arahadmı uzun boylu, hafif 
kır :-;flkallı, sırtına kUrklO palto giymiş 
lmşındaki kırmızı fesi kulttklarma ka
dnr geçirmiş olan lıir aclnııı inerek sur
atla Mabeyin dairesine Herlemişti. 

Ab<iulhanıide bir heyecan gelmi~ti 
Sl\kOnetini muhııfazu edemeyerek, Sa
lon kapısına kudur gitmiş; gelen adnmı 
orada karşılavarak· 

~ , 
Gel hakyıııı, Hiza.. Protokolun ee

vn!Jı imza edileli mi? .. 
Demişti. 

Padişahın hitap ettiği bu adam 
onun bendegllnından (Hiza Bey) di [2J 
ve üç saat evvel, mühim bir vazife 
ile, Habıaliye göncleı11mişti. 

Hiza Bey, llç defa yerden temen
nah ile Padişahı selAmladıktan sonru : 

- Evet efendimiz.. inıza edildi ... 
Fakat epeyce muhalefet ve münakaşa 
da zuhura geldi. • 

Diye cevap vermişti. 
Abdülhamit, hayretini gizlemiyerek: 
Yaaaa ... 
Demişti. Ve sonra, suallerine devam 

etmişti: 

- Arkası var -

ÇOCUK ve UYKU 
Küçük {'Ocuklar için uyku 

ve i tirahııt fcvkaHlde lüzumlu 
bir gıdadır, bunu herkes lıilir. 
Ancak çocuğun uyku zamanla
rının muntazam ve muayyen ol
mac;;ı şarttır. KUçUk bebekleri 
elden ele dolaştırmak; kucak
dan kucağa taşımak; her misa
fir geldikçe uynnclırıp şirinli
ğini ve muvaffakıyetlerini gös
termek pek kötü ve zararlı 
adetlerdendir. 

İlk ü{: dört ay ıçın çocuk 
yalnız memesini emerken; ban
yosu yapdırılırken uyanık ve 
kucakta bulunur.' Sair zaman
larda seıin, rüzgilrsız ve gü
neşsiz havadar bir yerde uyku
da veya istirahatta kalmalıdır. 
Çocuğun tabit neşvUneması 

ancHk böyle temin edilir. 
Çocuklann uyku zamanları 

bir kere ayara konuldu mu ar
tık çocuk kendUiğinden ve an
nesine hiç bir sıkıntı vermeden 
zamumnda uyur ve uyanır. 

geliyordu. Nuri o odaya doıtrıı gitti ve- leri ıslah edilecektir. 
kapıyı iterek içeriye daMı. Bir köşedeki 
demir karyolada zaif, sakalları uznınış, Deri ihracatımız ıci 

nınl 
gözleri çökmnş sarı benizli kır saçlı bir 
uclanı yabyol'(lu. Ayak ucundaki bir is -
kemlede başı örtlllti ihtiyarca hir kadııı 
ağlayarak elindeki kitabi okuma~a c;n -
halıyordu. Nurirıin içeriye girdigini işi-
ten ha ta hnfifce gözlerini açctı ''e yor
ganın nzeriııdeki renksiz ve kemikli elini 
kımıldatarak Nuriyi yanına çağırdı. 
Anlaşılmaz kelimelerle ve hafiF bir ses
le aP;ır ağır konu':'uyordu : 

- Affet Nuri ... Seni yordum ... fa
kat.. görüyorsun işle ... ölUyoruın artık .. 

ölüyorum ... istedim ki.. ölmeden evvel... 
bir kardeş gihi sevdiğim ... seni son 
bir def,t göreyim ... ve ... 

Deri ihracatında büyük bir artı H 
vardır. Kuzu derisinin kısmı awıt 

1 
Polanya, Çekoslovakyn, Almany.ı ,\e 
:\lacnristnna. e 

J{eçi derileri: Bilhassa Almanva vt 
Amerikaya. · 

Koyun derileri : Almanya. Yugo 

lnvya, 1 veç ve Avu ·turynyu ihraç ed 
ıniştir. Ke{·i ch•rileri için en mnsnit 9 
y.ısn Amerika, I \'içre ve Almanyııdıt'· 

Av derileri: İngiltere ve Amerikıt· 
Tavşan derileri için Jngiltere 

manya ve Avusturya. 
'J'ilki derileri İ\'İn de Avusturya ' 

Alınanyn mll.,teridir. 

Erzurum: Hastaneler caddesi 

• 

Bu özlerde trnlkın cfkA.rını alt Ost 
etmişti. Buhusus, btı rh·ayet çıkar çık- fl] (Yıldız) tepealnde ilk ucfa olarak 
JllftL· HOkOnıetin. Salı pnzaı1ndıın Orta Saray b!nasını kuran ( Oçüncü Selim) dir. 

(ikinci . Mahmut ), ilk köşkü genişletmlıı, 
kO e kn ur olan ahayı şiddetli bir rıe- diğer bır takım daireler ili.ve etmiştir, (Ma-

Uykuda çocuğu sıkı bezlerle 
ve örtülerle sarıp sarmalamak
ta pek doğru değildir. Ancıık 
hava ceryanlarına {'Ok dikkat 
lazımdır. 

z ıret \ e tarllS ut altımı alması, ô civar- beyin hümayun) denilen büyük bina ile 
<in oturan halkın üzerinde çok IJUyUk (Malta) ve (Çadır)k!Sşklerlni ( Abdülaı:iz ı 
hır korku ye asa!)iyet lıu ule getirmişti. , yapdırmıştır •• ~ Yıldı~ sarayının son şekle 

Şimdi.. .Ac ıbct Abdulhaınid <le ayni girmesi, (Al~ Suavı) vakasını. müteakip. 
(Abdulhamld111 oraya yerleşmeııınden sonra 

korku, asabiyet ve evhama kapıldığı b.ışlaalmıştır. 
için mi, koskoca Beşiktaş Sarayını terk (2) Sonraları, (Muhacirin Müdür umuml-

!art havasında, si) ve ( Veıir) olan Rıza Bey. 

Uııutmuyalım ki uyku çocuk 
içiıı mamasından daha ınzumlu 
ve ııe. vnnema ı için tilizce ü
zerinde durulması lazım gelen 
en ınnhiın bir gıdadır. 

1 tOli'l'OH 

Yukarıda resmini gürdllf{llnüz Hn~t ıneler enci lesi ~ehir pltlnınm tntbikınd 
sonra Erzunımun en güzel ve ı•n i ,lek r Hldelerinden bi ·i olacaktır. Bug 
hummalı bir çc1lısına ile bu cad le dl\zeltilmekte ve Vali konn~ı Umııne Evl 
ve Apartmanı ırile Emrazı ZOhre\iye Hc1 tane ı \C Li e bina ı b ı cadde Uzcri 
inşn eclilıııPkledir. 



·' 

DOGU 
----:::--------DOGUDA YETİŞENLER : 

Sinamada BAYBURTLU ZİHNİ 
Bu mevsim doksana yakm 
meşhur film seyre~eceğiz 

Fakir V.! medeniyet tarihlerinde rol 1 sevkine mecburiyet has~l oldu . Avus:ur• 
oyniyan ıuJhım beldelerin etrafında ek~e-ı ya lııgiltere Osmanlı donanmaları .. b~rl:

•:rzuruınuıı en tınyt\k mahrumiyet· riya aynı hars ırmağının teşekkülüne hız- şerek Beyrut ve Akkôya doğ'.u yur~du· lerınden biride hiç şüphesiz muntazam met eden küçük kollar - _ \er. işte Şaır Zıhnı de 
ve mazbut bir Si neınu binası olmayı· bulunduğu hepimizce ,...... Yazan: .__, donanma kumandan· şıdır. Bglencesl hemen yok denecek maiiimdur. Hiç şüp· .. . lanııdan Reşit Paşanın 
d erocede olan Erzurum gibi bir tıtıay· hesiz coğrafi kara. M · oı .. \1 •. \ X maiyetinde divan ka-
lık merkezinin hn ıırnhnınıiyete daha betler. iktisadi ha- ----- !ipliği vazifesile mu· nekııdar kallannc•ğını kesdirmek mOş· yat sahasında gö· vazzafb • AkkA har· knldttr.Şiıııdi Hususi mııhıısebeye ge· rülen tarihi ve hali iştiriık\er, içtimai ya· hını biraz sonra bahseceğim bir des· 
çen eski yanık Sinema binasının ye· · · k f"k d b" t l ·1 1 rinde ve 

0 

ııdadakl ar,alarda memurin şayışta kı miıştere ı ri ve e e ı ece • tanı e an atan Zihni, donanma ile lıinnlnrının ynpıloc•ğını lşitiyornz. Er· lilerin vaziyetini hazırlamak için mühim tekrar lstanbula döndü ve maliye 
zurum lulnnn eğlence tlıtipırını daha rol amillerini teşkil ederler. işte bu yüz· memurluğu ile Ofa hareket elli • 01· 
uzun mllddet yine •noğu. Sinemasının den En.urum ve Bayburt havnlisi hars taki hayalı daima mücadele ile geçti . La· tııl nı ine çalışacağını mılayoruz. merkezlerinin birer kaynağı addedilebilir. kin Vali Vasıl Paşa şairin bu h nreketini 

lloğn sineması lıu kış şehirdeki Si· On dokuzuncu asrın yetiştirdiği Bayburtlu beğenmiyerek azletti .. Zilıhi Ol dağların
nema hayatım geçen yıllara nazaran Zihnide edebiyat tarihimiz.in mühim şahsi- dan ayrılarak Erzuruma döndü. 1267 se • 

dahn ziyade zenginleşdirmege çalışı- \ yor. Sinemn mOdUri)'eli tın meV<lm için yetierinden biridır. Onun eserlerini tetkik nelerinde Vali Zarif Paşanın bir çok tak-şinıdiye kııdnr her itö'terildiği yerde etmeden evvel hayatından bahsi meyi\ dirini kazanarak Erzincan• tayin edildi .• 
fcvkalmle begenilmiş doksana yakın muvafık buluyorum . \Fakat burada da bazı zevata yazdığı ağır 
filim seçmi>tır. Filimlerin i imlerilc lıu Zihni Trabzon - Erzurum yolu üze- hecviyeler yüzünden uzun müddet orada 
filimleri oynayan artistlerin adları hahs rinde bulunan Bayburtta hicri 1210 -1212 \da kalamadı ye Bayburda hareket etme· 
etli~imiz zeıı gl nli~i gOstermcge k&fidir. senelerinde dünyaya gelmiştir. ilk tahsi· ğe mecbur oldu •. Memleketin içtimai Bıı fillınlcrden bıııılıınıım !•imlerini ıışa !ini Bayburtta, ali m_edrese tah~ili?i Enu· h~yati!e pek yakından alakadar olan Zih· ~ıya yaziı•oruz: rum ve Trabzondn ıtmam etmış\lr · On m , hır çok kimselerin ısrar ve ibraın-

1 - KADI:\ ASLA CNUT\1AZ. bir sene kadar lstanbulda Divanı Hüma· larile tarihler yazmış ayni zamanda köp-

(John Bolcs ve Margaret Sul\avan kd (1242) taru fmılan), 2 _ BAi. ALA YKı\ ( ı\.ıına yün hocalığında bulundu an sonra rü ve camilere de birçok mısralar yaz. 
Sten tıırafıııılaıı). 

3 
_ SON v ALS senelerine doğru ıne mleketine avdet et- maktan kendini al•mamıştır . 

(lvıın J'etroviç tıırııfnıdıııı). 4- BOLE· miştir. Bu esnada Rusya ile arası açı· Nihayet, mazisine ait birçok hatıra· 
HO (Carol J,oınlıord tarafındnn), lan Babıali, Mısır mese\esile meşgul iken laro ihtiva eden Trabzonda üç d5rt se-
5- Oı.nOımN AŞK (Predrlk Marş Mora vak'asından dolayı Ruslarla ilBnı nesini geçirdikten sonra 1274 te nihayet• 
lıırnfından), 6 - AŞK SENFONiSi harbe mecbur olmuştu. Rumeli cihetinden siz bir aşkla sevdilli vatanını bir daha. 
(Charlcs Boyor ıaru!ıııdruı), 7- KON· bazı yerler ve Şarkta Erzurumla Bayburt görebilmek için yollara düştü fakat ne 
'f1NANTAI, (Ginger Hogers ile Fred Ruslar eline te.rk .. edil~i. işte Zihni de yaz k ki Trabıona yakın bir köyde has· 
Astaire tarafından), 8 - ALİ BABA, ı-9 - ŞANDC SIHIHLI ADADA, 10 - Y?rdu~u; gı;r;.dığı fe a:e~le'.\e tğrulan talaqarak memleketine hasret olarak göı-
Şı\NDU'nuıı DÖNÜŞÜ, 11- BiN !KIN· bır şaır ır. ırne mua e esı e nurum \erini ebediyen yumdu. 

CI GECt: (lvan Mousjokinelarafındıın), ve Bayburt havalisi Türklere geçtikten • 

12 

_ T ı\ HZı\N y ı\M y AM Lı\ il A Hı\. sonra şair tekrar yurduna döndü. Vata. On dokuzuncu asrın ilk nısfında ya· 
SlNllı\ ıs_ POMPJ;!'nin SON GÜN· nının her bucağını ıssız ve harap bir şe· şıyan Bayburtlu Zihninin hayab hakkında 
ı.ı;ııt '(Preston Forster ıarafındım), kilde buldu .... Dini terbiyesi ona derin ve nıümknn mertebe malümat verdikten son-
14 _ Kı\Hı\ OJlı\NIN ESHı\ m, 15 _ samimi bir peyg~mber sevgisi aşıla_dı~1 a onun eserlerinden bahsedebiliriz . 
VOLGA A'l'FŞl ER 1Ç1NDE 16- BA· \için 1250 senelerme doğru hacca gıttı . Zihninin eserleri mahduttur . Yalntz 

l " " ' ' K • b de uhrev'i ufuklann dalgalandığını şiirlerile temayüz etmiştir . Bu şiirlerin 
KlH DELtKANLI (Gary Cooper turnfın· a e ' d k t · aruz olanları (Divanı Zihni) de göru-ı-

- ~ ~ müşahede e ere şunu yazmış ı . tarafından), 1 ı- KANCIK ı\HKı\llAŞ, 
1 

Ier ırırap hataclaıı içti- mektedir. 1293 te lstanbulda Tavşanta-
18 - MASKE\,1 Kı\DlN, 19 - llO· Gören er zaııııeı ·' abım var şında Süleyman efendi matbaasında oğlu 
BEll'l'A (Giııger !logers ile Fred 1 1. n - "h ·. tarafından tabebilen bu divanda klasik 
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ASTAIHE tarafımtan), 20- ŞOPE'nin Demenıezler her nefese nn _gunıı ı u- edebiyabn her şekli nazmını görmek ka• 
AŞKI 21 - KADIN ve ŞEYTAN tıkfı.bım var 'ld" ' ' bı ır. 
22 - MAKlNA ve ŞEYTAN, 23 - ]Ui.h1 ruziişep nefesimle el bir eyleyiip · ·ı f • • h'ls• DÜZTABAN ııe BASTIBACAK 2

4 
_ yazdım Dıvanın ı k sa hasında, samımı 

KADIN AVCISI, 2!'> - HAY ATI JSA .
1 

d l'nc.leıı l>ı"r kita- \erle dolu bir münacat ve bir tevhit var 

,.._,.r ' ~ ~-() J. 

ilaha akşam otınamıştı. Panjurla· için 1ıazır1t111mıştını. Şimdi bu gOn bile, Jntı•ananın 

-
_,.__._....-...-7:-::::1~ -- nn arasından ııatınağıı bazırlanıın go: O sıraııırdn koınşnmuznn k11.ı .11\1· ıııOstesnıı yaraılılışında hlr insan olılu· 

- ,.. h r te casusluk: ·ı·c.ıı·lk•' ........ 

0

• ~l ' sankı vu11u Van Rom He evlenmemiz ıırnvzuu ğuna, kadir ve kusursuz gnzellihı"n• 
a p . ,, neşin mail ışı~ı ıuvıına vurmuş, .· .• " " 

6 

UmUJUl ;::;;.--=- - bi,.lere daha akşama kudar vakıt ol· b~hlsdU;vlerimini1.in arka bahçelertlılli· ınıımı•omııı. tali, .Jnly,mayı ctah n çok 

~ e2} ;;;;;J} gözleri tavandaki ışı~a ilişti : ııu bahçede oyıuışıırak tanışmıştını. recede rol oynıımağa hazırlnınış bulu· 

- Anne deılım, ıster~cn • k k · m sık sık B \ 

' Kara yazı 1 e uran e 1 d ( F ·1· t- f ·1· t- f ·1- ·ı 
2i- ÇANAKKAl.E, 27 - RASPOTIN, /um "'" ır. aı a un, aı a un aı un ) veznı e 
28 - DAKTiLONUN AŞKI (Mary B 

11 
c güler yarap bu lıale ıztı- yuılan bu münacat (30), kadar beyilt.,. 

G\ory tarafından), 29 - MOSKOYA 8 " 8 acca rab'm var teşekkül etııll•tir. Şu beyitle< bize tev-
GECESI (llardi Bor tarafından), 30 - İ3 üteallik bazı parçalar daha hidin samiııUııllyeti hakkında ufacık bir 

AŞ!Kl,Al\ OT~LI, 31 - Şı\HA~E yazını;~;. ~vdetinde Mısıra geldi. Orada fikir vermeıte kifi<lir: 
V ı\LS (Marta hgert tarafından), 32- kendini pek az zaman zarfında tanıttı. • · • • · · • · • • · · • • 
RÜY OK IHTll.i\I. ( Anna Beli• tara !ı~- ST htarali• çeşmesine, Mehmemet Ali Pa· llicreli nde bir gün .,,sız durmadan 
dan), 33 - TARAS BULBA (lltırIY ı aC .. e ve daha birkaç yere lüzum\ Nefselinde bir atlnô.hsız durmadım 
Bor tarafından), 34- ŞEN DUL, 3i\- şa . anın~ erine tarihler yaıdı . 1254 la· /ler nefeste nefse o!ılıım yarlglir 
MAnn;T1'A, 36 - NINON, 37 - Sı\· ve ısrar uz . . "\" .1 I 1 nbula Etmedim imare ömrümden firar RIŞI N KA HMllN St< - Kı\ \\iM HENi rihinde Abdü\hamıdın cu usı e 

5 8 
Yadedip isyaııım ı şam - ü - seher 

ALDATIH.SA, '3n - SEMA nEV· ge\di ... Fakat bir iki sene sonra ~ran· Eylerim encamı karımdan hıızer 
J.ERt, 40 - 13 No. L1 CASUS. 41 - sızlarla aramız açıldı· Fransızlar, tıcaret Biz kuluz karı kulun isyandır 
~ırLUFN~OPAADTARA, 4; - TK~IROZKAINO M4A4 Y. vapurlarına Cezair korsanlarının tec~vl üz Ştım rabbin aftır i h s ll il dır 
~.. M, 4" - • • , - ettiğini ileri sürerek Cezaire doğru ı er· t;s.~lMO, 45 - D?NAN;-'ADA C!NA· lediler. Diıter taraftan Mısır meselesi pat- Eylem• mahşer gıiııiJ rüsva /ıeııi 
'E1, 40-;- ÇÖLDJi. ııt,n rORKGt;NC!, lak vermiş ve bütün devletleri meşgul Sırrı suphan•llez/ esr,ı heni 
47 ;- MEÇHUL A~KEH, 48 -POH1- edecek bir mahiyete girmişti. Londra Zihni bir halk şairi olduğu kadar d" 
AH fÜR, 49 - 1 NUMARALI HARP k l ·ı Cenubi Suriyenin kay bir saray şairidir. Onun koşma dest~ 

A
'•A , 

50 
'l t t > mu ave enamesı e • 

1 Kı\llll ,,. NI, . - E 11. SAi. 1 . . d h rt'l Mehmet Ali Paşaya ve• arı yanında, Sultan Mecide ve Reşit Pa• 
Sinema her seanstan evvel btr 1 ayal şa 1 e · - şaya dair yazdığı kaside ve methiyelere 

öğretici film tlııhi gösterecektir. rilmesini Mısır kab~I e".'.'ed'. • Bunun uze. _ - rine Mısır ve Surıye uzerın• donanma (Arka., 6 ncı aagfacla) 

** * 

f 1 

u 

l 

• ~ ~ f6:. \ dnğıınu ihtar ediyor gibiydi. ı\nııemln şik gibiydi. Daha çocukken JUlyana ile zamanlardan evvel bayatta birinci de-

~ 0 . . . ~" ı)erde\'i Her gnn birbirimizi çağırırdık. Annem mı yordu. 

Çeviren: :\hınmnu•r Alntnr ı indire . ' . vo babam da ·omşu ızm · aron 'an Hom Hollanda da doğ· 

)·,·ızan: ı··ı·ands t '.,.'ll'Oo Cyıın. . lUn irin· evimize girmesine ses çıkarmazlardı muş olmakla beraber şeceresi itib•· 
_. - evap yerme 1ıaıa avucuı v • k ' vusturya <; ...,.. ______ _._.__.~ de tuttul'ru 

1
. . t. ker<' dnilll >1kt1, çok ince, çok lıussas, ıuırnt sanla ~- rlte Prusyalı sayılırdı. Berllnll bir 

il 
i i 

... e; e ımı Hf , 'b" hevesine dOsktın bu k ı ı · · 
d• taın ıeııs n n de gözleriıule yeis karart•!•· guztertnı öyle elemli bir tıakışla lıan• dmlaşmış gı 1 

. • ız • ev enınışli Bu, izdivacımız• bk ı\nnem\ 24 Temmuz 1~H 4 lt' 1~8ıonı rı vardı. Anlıyorum ki artık omit kesil· çevirdi ki, kanımın t1aoıarlunmda don· kızdı. iri, koyu gözlen. çıkık, \ıflak muni teşkil etmiyebilirdi ÇUnki Jülya· 
amn s b' t U ıı üşti An duğunu kl çehreı.:;ini çerçeveleyen u tın , · usturY ır ıs an• upsd• ıı · nem bir urahk elimi tuttu : •andım ıınnem sanki mavera· dıl(\ll arı, ~ n• "ım,uı kıııııııdan olmakla berober 

rdiRI gnn kaybettim. orta ı\•'t un nir - S~ni gôrnıeden gitınek istenıe· dan gelen bir ~esle : . reni!inde bol saçları ile bu k\lçOk ko~· benim de bnbıuu tıırn!ımdan !ransız ot': 

ngiltere 

~.s•• Sırblstanda yaptığını _uz• tıir dim. ~edı. - Hayır, hayır )'avrunı ben seni u kızı, o 1.amanıar ozerlmde ıeshır duğumu bilmlıordu. BOIUn bu nıesele-•ab•ll•~en:::':~•'ı Parlse gel~P ~ırad•• Göz Y,"Şlnrımı gtlç 1.apt ediyordum. bırakmam, dedi, ' ~dici bttyt\k bir _ıeslr bır~'.yorJu. !erin o zaman hiç ıe büyük bir ehem· ~ta dlnnnemln o~ed\ğlm blf vatllll'' j\nn".'.'.' ~:ı~~unuıı içindeki elimi sıktı: Hasta bu sözn söyledikten sonra DOnyad• ııer hanR'. ~aşk~ ! it o~:~~~~ mlyeti yoktu. JOlyanaya göre, b01l ıyf\r llen blr te~gr fağılr ha'-taB "ıgradfl kal dlm, dedi, •rbk gnznın nr· yuzone ve vncuduna derin bir sOkftnet değil yakından, uzaktan ·"kL t h Hollandalı idim. Hatta hen bile kendi· 
bildir a a dım e }{adtı ına ıtn mes' t geldi Gayri intiya · h · d'len\\\'ecer;ıno unaa a· i ıın•" sebebi mllhl ·bir paonil< ı;ıtnin v•v• . · " gidebilirim. · A n aykırmışım : mukayese e ı • ' 1 enim bu ka· m Oyle biliyordum. Pak•t evlenmezden rsı·ıŞ •i sip•rlşi almaıd:' ; his" ed! l•vaş soğuma!!;• bıışlll· - b "~:· ~ııne ! ne iyi söyllyorsun, sıl etmiştim. Jıılyan• da ~ bana kar- çok evvel Harlen'e yerrleşmiş olan ba· k\lt11Jletlliıı gönderdiM · t 

1 

f }(ıstı dı~0,, goznnu h~ gıhi oluyordum. Bir sakın . ~ıku '.~•kma ı naaiiml bilil'ordıı. Şahsın mı du lıam, tabiiyetini değl;ilrnıemişti. 
j\l\ k nçt •• e gra ıır•''" ana cevı d. Hır ı ı suz daha söyl' k 

1 0 
Dk kudrete ınanıyor · lııı <• JOT ~ u : •Gel çok !en•ı"" • - Villıelın, öp ben·~ ı : . tim. ozerlııe eğildim i ıyece zaıın- şı taşan ı Y • • n. nzerinıde Galiba babama daha çok benzi· -ı: ordll· tlltıyftrkkadının hUtün ııaya· son sOzU de bu Olıd. <ledı, et dan hiç hir kelime' akkat dudakla- Annem, hU küçük kızı a •a kadar yordum. o öldl\ğU zaman ben allı ya .. 

t 

Y a\ıtlfl açı sözın . · de rl A u. İhtivar hiz· r:ın · \'ı madı. Daha bı ·aktıl'rı derin tesiri anlavınc .. ~ ıncıtı rl•· 'r insan 

1 

ve her ışın etci ktl ın nna bir kr.şe J • • zi\'adP eğildim, baştan ttşa"'ı dikk 
1 

" • 
1 .. ·" her zanıan şınduydım. Annem de bnbnm öldükten 

k l 

b• o du{tun b'ld' .r.\n1 n1 essiz uğlıy d ye çekHnııŞ, . 1 . ., at o çocuksa hem kene ısml'. · 't' tl h" . l\rı\T ı ... rıcterdiği telgraft k' u ı ı., sessiz s or u. Bir gRl "l>i \rnsildin1, ne ıır ~es, ne hir neres' o l L k ı · gMge diye ırntnıl \'C sonra 1 ıya arım 1ç de~1ştirmeıniş Y• 

J.
~ ~" • ı ııç kelin•• ynva• yata~ıı l " ge gı ' ıııııin im • • ı • . ram o aca ur • . h t ;:ı ıı ·,nde hUyndO. v•""ş . "" . .' •Aru yııklı .ıı. zıınııın nnn · .. ~n ı.ımızııı hllz· hallıı ilAn etmişti. Nasıl etnıesin ki, dııımn oıınn a ırasıııı yaşatmnğa çalıf" llzi<~' 5ab•lıı llarlcn'e varı O ·,\nııeının llz~ııı~ eğıtdı : ı, nOnil ııı1tırnııınııık ıçn~ dıılııı lııışka hir .\l\lyııuanın bir emrinin yerin• getiril· mışlı. llııtta yediğimiz yemeklere ka· 

!Ill tntbikmde h" ~otOJl şuurunu 'e soğ~~nı,ko gl b. - 1
0
3011 eırö~c~~ağiım, dedi, ~e\' söyleıneK ı~lNh1~11111 b~nladım. Hnl- me~i i~in onun serçe parmağının en\dar, her şeyimiz Frunsızth. Brovn ai· 

k B ıt1 u, ıhaf · 

1 

an 1 • ôıı1 ve " • ş •nnı ' • annenıııı '"
16 ır iki sözü n ' · • d ner · c• tır. ugı 'l>ııı· ıııı ~za et en ıınneınuı ııa 

1 
lışarak, yavaş gösterme· bnki ııeıı lnmnıın unut , ı~ \kUçUk bir işareti knfi gelıyor u. lesı llarlemde nam almıştı. 

, •omunc Hvl•";cund• geçırdım. Haslııya hakan ,:. ın•ll" ça ııı basa basa .,X".;'ıış, ayakla- din\dmek ve ö ca•ıma • ııı~mıık lçııı şey hakkında ilk önce karar veren o - Arkası var -
cııdde n zcrlıı' ard'ıolanm e irgemiyen in anların [ .-ının uçuı • an çıktı. ne ısı erse )' s1ıa • ı em n etmek idi. -----····· 
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.---------------------------------------------------------------- Gü'r.suda · bir"gece 
1 • 

A1manyada._naf acra -. . 
ı ı 2 3 4 s 6 7 s ~ ıo bir lôhana günü l'sı;,";, .1 iiııcüde J 

!iliı ' - Nutuklardan ~oı1ra güzel yapılı 

DOGU 

Kelime oyunu 

2 ti) "U\lıana yiyiniz! Herkes ıs.hana ye· delikanlılar el Plt> 'erdiler. Ortnduki 

Kargalar 
ı ı::iııirlerimizi yatışhı·mm1ın çaresini ncı 3 _ ~ ~ ~ ıııeğ~ mecburdur." 1. 1 Al ışık yfızleriııiıı ı;izgile.rini daha clerin-

:GIJ :::ion naınanlarda hu ke ıme er · 
.. 1 acı fervnt etmekte huluvoruz ... 4 i!!.iF le~tirrniş, daha gnzelleştirınişti. Bey uz 

Son çıkım Erzurum,, ~azete ·inde 
1 

Dtl U ın k • kl t . 
10 

• ıırnnyıuln lıir pııroln hUknın1ıe girmiştir. 
Ziraat m0dtlrlflğün11n şövle bir ilfulı ı ş rn n ... ve ava arın epesıı 5 BlHC\n doktorlnr rıı"t gt>lılikleriııc lll.hna ıı;öınleklerile, siynh paııt.ılrınlarih>, par-

• sıhmarak acı acı lrnıl:ın111 karğalara hak a ~ ~ ı k ı ·ı ~ " t f 
1 

var<lı : v:rdik. .. 6 a E:I~ ~ yPıııeleriııi tavsiye Ptıneklt>, Jwrkcs a saç ım ı, ı~ıgııı e ra ınc.a pen·ane-

" Bir knrğayı ölü veya canlı olarak ] 7 _il ıı:ı pj biı•ihirinden li\.h nna yiyip yt'ınediğini ler gibi dünnıeğe huşlad.ılar. Elli iki 

Zıraat nıtidl\riyctine teslim edene hir ku- ]' Eskıi gülkle"-erd 8 '~ ~ ı-;ornlıaktadılrl.l ~~kunun itçl·in. b.ntll~lıl l hllah~el- klıiıs,:ıiı·csl·ını y\~lılml"'i.1.lçlcrinde ak saı;h d~likaıı-
ruş verilecektir. 11an olunur. ,, '..rzunımun 1er ~o agın a ayagıııız ~ , - · - - - ?!i:!Ii ,·an nr en ı ytı ' gayre erıııı ıı 11 ıı ~ - , 

Bir karğa leşine bir kuruş! Ziraat 
1 

Huslarcım: kalma e~ki. <le~nir go_Uelere 91 ' il· G __ 1 ti~1irıneğe hasretnıişlerdir. Hnkuınet ele O ne muntazam ayak atı~, o ıH~ 
aıUdllrlnğU Erzuıımı gibi karğnsı hol bir 

1 
t~k.ılı_r. Hır zamanla!\ hın bır ~arhm çeş- 10 il r~f il hir tek h\haıımnn hoşa gil meınc~i için kıvrak vücut hareketleri idi ! bir ho-

dl d 
. t . 

1
. ll nısım tatmış olan hrzurumlul,ır, bu de- _ 1 _ tedhirler almıı;;tır. ron <le<'Tll bu Glirsnvuıı kt'ıHli nstnnde 

yar R canı 1s eyene vem ıır ge r . . ::-. • kapısı nçıyor . . • . ~~~mg~~~el~=~f!~·~ı ş~h~ı;t~t~okb~~l~~~~::ıl~ı\l; Soldan sağu: Evlerde, lokantularcla, lnşlalardıı' kaynaşması, köpOrıne"L tnşma ·ıyılı hu!.. 
Mul ulti t h ed t

0 

in f ele - 1 - F,,rzıırtıında eski bir Medrese, U\hıına hehemehal_ bulıındurul,nıaktadır. Bt'nlihincle bö.\·le heyecan tas.ı".· 0 11 nıeı·t 
1 a 11p en .. r ar ·. ~ı- in"n ruslann Erzurum li\ı:Prine ınebzulen . • . . . . 

6 
- •" tıln, toprak kurtlarının Vf· haşerelerının uenıir vağdırmahmna memnun bile olur- 2 - Şarkta bır Nehır, bır Kadın ısını, ~a7:elele~ mnteı~adıyen Lahan.ı yem~ıe- evlatlardan gelecek gUnler ııe parlak 

'i>iaman bir dl\şmanı olan bu zavallı kar- lardı. • ı 3 - Ankarucla bir kütüphane, 4 - Bu- sıııı tnvsıye edıyorlar. Bunun 1\Zt'rıne Mı>r beklemez ki... Bu ince ruhlu 
ğahı.ra karşı Ziraat ınlldllr~ü~Untln aç- Sıru yeni bir ~avaşa gelince, kaldı·• <lal, 1\lult bir müessese. ö - Kibarca, 0 kaıl.ır ı;ok Liihana yetiştirilıncğe t;daınlaıın zarif oyunları ıuıtlnrca 
tığı unıumt seferberliğe rağmen kar~a- rımlar söklHUr, gl\ll~ler tôrplileııir , tP.- ô - Söz, 7 Tektir et, ~ - Avnıpucln b ışlanrııışhr ki, hinlf'rc.·e Loıı Hlhaııa sur- sl\rdU. 
lur hiç de kendilerini ve istiflerini boz- mizlenir, hu SPfor rle TUrk toplarının bir nehir, baş tararına .:\f harfini mıve ~e~ilemiy_ere~ 

1 
kıfüııdııştıbr.. Blmfıhı:ı1ıı"hısarf; Ince ruhlu halk .. ;airleri hf'r fır

muş de~il<lirler . Akşmn gUneş inmeğP ağzın.c~an .ru~ı~ıra. iade ~rl~lircl,i · , ederseniz, eııdi~e hac:1l olur, !l - bir 1<·ın <le şırııclı rn ta a ır < t' 
8 

.• n. aı_ın ~altaıı btifude ederek' milli de-tanlar 
httşlarkeıı, kargalar kulenin ~aatını du- Şıındı 0 <l<'vırler '{lçlı ·_fak.at hr:zt.ı· ı;orıı edatının ter ·i, bir nevi lrnp. 10 - ~l\ııli,, y;ıpılmasınn kar.ır verılınıştır. j 1\A· f · · · - y · 

1 
fl d b' n 

1 
., 

1 1 
\"ıtpıynrlardı. .nü ettı~ı umunıı\ i ııvn, 

var duymaz kafile kafile Cumhuriyet rıııııun sokaklarl ht\lfi zen~ın hır deınır bir l ~kumhi kfiğıdı, ~rakm. am ~Hl a a ır ~ 11 
, ıer aue( r, lel' Valivl yılrlıza, AtrıtUrkü gUnc ı 'enzeten 

buhr·e inin k'. 0 ,,aklarıııa rtcıl\oru c.,evk ,.e 

1
m.ıırl.cninin ılanııırh_ırma benzeyor_. Hep· Yukarıdun a•ağı· tıskerı kılada. hUh\n ıokııntalarda. tay 1 . 1· . b . 

1
, 

1 
l t l 1. ... .. " " .... 

1 11 .ı. 1 1 
b t ~ · 1 . 1 k ~;ııır erm u ınce IJlhLLŞU nm.ı ü cc ır 

,,etaret idnde J)Crrübal evle\,rorlıır . sı bı_r t.oplansa, a ıma u ı rnca ır epe 1 _ Tnrkivecle ıııe~hur hir sana- yarocle, denızcle ya mz ülhaııa yeneee d'l . ~ ... ,] t k l · 1 ~ b k h · l kl t k d"' e 
1 

mez. 
Bunun ~ebebini anlnmııı,· gt\ç dehı·ı- eş 1 f cer. . torvum, 2 - tanına. Nota, Altın, a- aş a er tLlr rı yeme· er er ·e ıı.e-r. 1 l d l' n l d . kt' Vadem bir tız u:.<1sc1; rok dii\sım sin 

dl çn kü iı t odu lOiTfl n hl'r 1 n aıı ver er 0 sır nen m emır Şarkta bir kuza nıerkezi. 4 - Akıl, Edat et· ır. r. n , raa ın r :,, n n aç ,.,ı 
1 

ki · . r .
1 
r b'l 1 _ _ __ yokrnu 

sefrrherlik karğalann um1.rıınrlu de ..... il- yuvar a 1111 gor mce ' 1 1 ıynr 1 e ? sa Duman kiı i. 5- Bir yazı vasıtası, 6- Bir ~· ı· u ı a sı ı stı ·ııı • e bır''Z M Kliyiimiize HU <lo(jdu yildız ;lldı f1c'Wlll!l 

de, onun için ... Nac:ıl ol unt i. onlur bilc· ı "rzurum_ n 1 va. m, ~ hl v ... " Mevsim. 7 - Vah~ı. tanınmış bir Mıı· V ' leşlerine hir kuruş kıymet ı.içllen bir cin kendıne gUvenerek her sa hah on ı1a- harririınizin ilk ismi. S _ Eminlik an e Birde yiineş doğsc1da fedc1 olsıık 
yer<le bir tek av fi, enginin yedi bu~1uk kika halter idnınnlnrı yııpınak hevesine :\.'akında hekledil'r. imiz, 9 - i 'ota. 10 - c~nwa 
k t 

"' t ı "k d'l kapılı'- or 15 ( Cfsl,ı'f·u•ı 1 incide) Boy~11lduk o (/iimsin ııimetiiıe 11,·ıı11ın·· uruş ım a~ctgıya ec arı e ı oıneyece- ,] · Civarımızda bir dağ · u ğinrten gufil değildirln. "Saçma ile bu Ne r~zcr? ihtiyarlar. bir kenarn, _ 2 _ EğP ınanevrelerine ınt>rl,Pzlik ya- Bıı Riİl'ler ah3nklerle söylenivordıı. 
tş olmaz,. diyorlar. 

1 
gençler hıle oralarda değıl ! 1ifesini giirecek olım Sölcede Orclumu-1 KöyllUP-r.den iki ~ruµ c:eçllmişti·. Burı-

Oört rakamlı adetler Yine Kargalar Tezeklere dair zun bc1ş donclOrticli hazırıı:.;ıurııulan hr karşı karşıya ı·eçtiler. Heı ild 

Erzunııııcla akşamın geldiğini kar- Sokağın nşa~ısından bir araba te- öyle ~~rt rakamlı bir adet lıulunuz; herkes nıntelınsı::ıs olmnştıır. Erat grulıta ela birer şair vardı. Şiirin bir 
ttı lın\ınrı anla'-·oruz . Daha ırUııes .. inme· zelc geliyordu. Pazarda fiyatl \.'Üz '.'irmi revkalfüle neş'elidir. ve kırmızıların mı nnı;rnıın lıir taraf öyHyorctu. Hangi i " ~ - ·' 1 - Binler hanesinde, yüzler ha- k ıı 11.ı ·ı i · ı. 0 aca&ı h lk ğe bıışlıırken gökde telSşlı kanat çırpın beş kuruştu. . . . yo ı;; 4

' ııv1 ar n mı .ı{ .. znn ·"" u ı beceremezse o ınnğlup addedilecekti. 
tıları beliriyor. Başınızı kıılclırınağıı ha- Arkmlaşlardr n biri dedi ki: nesınde ;e onlar hane m<lekı rııknm- arasında mfıhim bir ınünaknşe ınev· Bıı karşılaşmaları alkışlarımızla onu 
cet kalmadan feryatlamıdmı ırnlnyorsu- - Bakrn, bnkm, oclıııı geliyor! ların ıne(,m~u 14· . 

1 
zuu olmaktadır. Kırımzı turufm komu- erdiriyorduk. Yoksa uuruplardt,!" • 

•uz: karğalar, karğalar, kur~alnr ... Kış hasdırmak nzere ! Odun diyince 2 - Rınler hanesııırle, yOzler ıa- taııJırrı Korgeneral Keramettin dnuhde ı · · · , , 1 
b 

Kendi kendimize: insan kelimedeki knhalığa rağmen, iç~in- nesinde ve birlm: luıne~iııdeki rakaııı- etrni~tir. >ırı durmı~ aca <, ,1ll/ııf
1 11 ~ıı· 

- Erzurumda kendilerine pek emin' de bir sıcaklık duyuyor. Çok kimseler larııı mecmuu 1 J(·Hlın a"l<eri tayvnn'cinıiz Salıiha Gnr wlu 
1
•
0825 

~ı /\o k l 1 1 k ~ ı "ki\ ı 3 - Binler hane!-.iIHIP onlar hn- ' , · ömür }nı.66 l.16 
u r sıf.;na JU muş o 1111 nrga urm şı a- tezekten ho~lanıırnz ıır uma, onun da . . ' . · . Gökçen bPŞ tayyarelik bir filo ile iz- 4 ssao t.3325 

yete benze~:en hu feryadı ncııtrn. nedeı:ı? kendine göre faziletleri var. MeselA ı~~sınde ve hırler lııınesırıde.kı rukıını- 1 mire gelmiştir. Sabiha Gök~:aıı nrnnev- ı ~~alr 6'. 95 1,93 

dlyonız_. Nılıayet bu mern~ımızı tatmm tarlaya dökülür, toprak kuv\'etlenir, ı .. ıın mecmuu 13 · rnlerde a-:keri vazife almı)tır. \~ 23.8460 IS·l450 
etmek ımknmm bulcl~k . ?ır tesıı<IU_f hu mahsul ondnn gıda nlır, sonra biz de 4 - Yüzler hanesinde. onlar ha- · ~ __.....,_. Bur 24,9676 24.'675 
kör ~ü}!Omtı ~Ozme~ı~e ~ardım ettıİh gıda divc o malısulli yeriz. Fakat. .. nesinde ve birler hane inde.ki rakam- . o: (.,Soıso o,90fi0 

ıe~·en a şum m enın saııtı a yı Ho"lana;ak veriz ların mecmuu 1H olsun. v , _ ı,8375 ~.asu: 
~alıyordu . Bu ses kesilince kavakların ·• y ln .ı :· 1. d k' k OG >t 6:.& 14·62 ~ rl d bll Ok 

1 
. t t k t a ız teze~ın ·nurum n ı usuru, - :J - D u ' ~I ~ uze n en y ur pa ıı ı ·op u . f .

1 
tl . . i " 

1 1 k . K l l ? \olsholm 30.6S21> 30,ls:lG 
p 1 . . azı e erını nkur ecen ere arşı 1syıın aç e ma an var 6 ~' Knrğa ar yıne feryat edıyorl~rdı ... ederces1ne toprakta, duvımln, arabada. -- **°" ı.S,&>

3 

'

85215 .ı 

taaccnp ettik. O sırada alçıık bır dala tenekede övle uluoıta bOhnrleııme iclir. Ahmet Mehınede: Qkuyuc· t~p ı ı ır ı K B A Z L A 8 
komın lrnr.ğa kendi lisanile lıizc ,şöyle ı Kim ne ıte;se elesin? hısımlar nankör- - Bana bir elma verirsen benim filz bın L-------ı--:----:-:----t 
fısıldadı : dUrler. Butnn faziletlerine ra~men, te- el:n~larıın ı:.end~ kalacaklıırın dört k Atıl•ı Kapaıuı 

u, 
ir semtini. 

- Feryadımıza ni~·in bu kadar ta- zeğin bu kadar böbtlrlenme~ine s1nlr- mı h olacak. dedı. 017 çok sev- Tllll '°"'• ı ,..... 
8ccnp ediyorsunuz? Bizi bu hnle koyan !enirler, tahaınıntıl edenıh.'orlar. göre· I :Meh~ııet cevup yerdi: . . \' Ü ,Mini J>Ql"C)a ' ' lll • on sekiz o/s,7 

F
l l 1 ı k t ( Ayan. dilim 80 - • 1 ad•ll - 1 · [ · .. 

kuledeki saattır. Her saat başını ynrıın ceksiniz, yakın gUnler<le teze~i de imha -:- . '.~u arın< an se~1 . ı:t~a 1 1 an~ ' • • 
/1 1

\{ el'I uursc saııt rvelinden vuruyor. Biz de ~izin bu edecekler. 1 \ eı-. ıkımızın elmaları bırıhırme nıllsnvı olcırnk neşriyii:-_ plflı1r- '------- -------; lmşımu konsll 
busıUaki kayıtsızhğıııızıı sinirleniyor ye 1 JJ EN olsun. IH.'!Jll fıiç ,·ılwıay. tiinymwı laymelini. 

Ahnıetle Mehnıedin kaç elmaları bepten dof,?JJUllr ' .. .,resi 
11z:ıd1. <J:lzete. /Jt... ... v mm · çıkma
:ıuul.7 fımil ohm !mınzetli ichtre 
,7damlıırım iiulii. yordu, çık.1ıwnlart 
hiiyiik miişhiilleri 11. Jul.il edilmez gibi 
rıöriinen daı alarm lnırşısuulu lu

.41tdiirkıw {/ii11eş ile luym:ı 
Hiitiin bu mil/11te l'Urdu ziyası 
l'tıhiy:111e işlerle (flildiirdii n;ısı 

lfrışlw bir f, vsife yvkfur imktim. 

vardır? 

DOGUDA YETİŞENLER : 

BAYBURTLU oGu 
Abone tarif esi ZİHNİ 

Reneliği 12 
Alh aylığı 7 
Oç aylığı 4 

K;ıldıf7ı gilnleri gür bu dili /ıicr:uıze<le- Lira ( Beşinc·iden deııam ) 
tesadüf olunur.. ( Divanı Zihnin ) nin 11i11 
i hth a ettti~i kasideler arasında , tal 'lliS Mir iken murlaruı olmad:ıdır pıınwli 
nı i!seddes, tercii l::.ent \ e terkil:;i beı.t gib 
nazım şrkilleri de gfze çarpar, mt ,ela * 1 

Bir aylığı 1,30 ,. 

Şeyh Galip için yazdı~ı tahmisten Lir Ne dildendir ne dilberden benim f'er-
parça yacltm ey Zilrni ı 

ECNEBİ MEMLEKETLER İÇİN 

Nic.e yıl hizmet etti dil IJU deq]tlhı Beni k:111 tı{ilolnu biilbül rtibi bahtı 1 
11111/w/Jbetfe siyahı md ır 

Nice yll perdei ley/il ile şıilll muh,?b- Zihninin eserlerini tetkik ederken onun 

Seıwliğ'i 

Altı aylığı : 
24 
M 

İLAN TARifESi 

Liın 

" 

/Jeftl! sergüzeştnamesiııi asla unutmamalıyız · ı 
Nice ııcl bir lebbi şirin lrw ctilıi mu- Çiinkü şairin biıtün ha} atı mudd Hine(. • ııci sayıfacla c:·ıntimi 2"'5 Kuruş 

lwblıet/e l aşından geçenleıi ancak orada bu!abi 7 ,, ,, fiO 
Dii .iip Ferluıdı Kıysuı isri11e mhı liriz . Bu eserde lıicviyf'lcr , mf tlıi;eler 1 G 7::> 

muh.1b/JPfte mensur ve mizahi parçalar da~ınık bir :l " ıo) 
Otniil kim keştei gr1hu belwbı111 oldu halde münderiçtir. Eserin sonundd şairin 1 4 " " 1 ;o 

{/iltikçe destanlarına tesad~f olunur . :l " " 
Yazdığı terkibi bentlerden uf ak fa- Mevzularını 1 tarıhi , a:, nı zaman<la ,, 200 

kat saır .mi bir parça: şahısların maşeri olması id.;arıle ciddtn 2 ,, 2 )0 

,, 

" ,, 

Koyalım hunu dili didemizf' gıwı !JPriıw tetkike şayan olan ): u destanlar beş ta·\ 1 " ,, " 400 
Çc.'ldim d.1(jları :-;ituııe merhem ııeri11r· nedir. ( Dastanı Akk") ı muharel:-ei ibra- Han verecek kimseler DOÔU Gaze-
Eşki hllsrei saçlllmı giilşene şel111em yeri11e him paşa). ve ( Dt:-:.tanı kariyei haris bi tcsi fdarc MOdUrlüğUnc müracaat ctme
lçtim hunu ciğeri sa(jari giilfem ııerine muharebeı Rusya ) serlavhalarmı taşıyan lidirler p 1 .1• 1 . . 1 i 
l>ı /i ,,~'"-;taneyi .vazeyl~!ıelim cem yer~m· iki destan ki 1 u.ılar tarilıi bir m,,_vzua tarife t~thl:v~~~l;r ı fül ar ıçrn ıusus 
mıll l ı oym.t1a hıcran qule hcm qm11 ııerwe maliktirler Bundan sonra gelen (O'I !( • Rc!ı eli u ti e k i 'elile bize <;l elti destanı) (A.I d· d. t ) , O kL ad c- Kırmızılı ilfüılarcl lari~c bir misli 

J{ ık . ..
1 

.. 
1 

_ 
1 

. • em ar es anı \ e ca es f 1 .1 1 
11 'f,)z~ zu Jı ~kı~ c~ıkn ft111esi11i lwl t:ltı ıtanlarıdır. Bu iiç destanda bazı beyitle · az ası e a mır. 

.vanın ı ıncı ·ısmı Zihninin gazel· rin mizahi bir çerçeve dalıilind~ bulun· 
leriııi_ ihtiv~ etme~tedir. ~u kısım alfabe duklarını görüyoruz. Şairiıı hususi haya
sıra-;ıle muretteptir.Mcs~la ; n:ıuhtevi oldu 'tından bahsl·derken ııe münasebetle Ak
ju tekrarlara ra~men ıf.adesınden şehbet 1 kaya gidip harbe iştirak ettiğini yazmış
ıbraz eden gazelınden bır parça : 1 tını . Şair ilk destanında Akkfıda vuku 

Fy snb:-1 c.wana dedin mi dedim didin bulan harbi canlandırmaktadır•: 
dedi' Kal· l · I f"' ·! ·tkk. 

Dfiqftiğüm efğane deditımi dedim didin v. 
1
,
1 

,d, "'kJO{/U lmuş ı,ır.ı 111
•
1
, r, '

1
Akk. • 

/ 
/" rı,a o lllP.<e ııcır<tr şı aun a 

• h t d"/ .1 'e< 1 Topıwğm fi neli l11şfar111 kanlr 
H.1sret mden as a ı gw ıette 111ır;ı r c k · • ·u r ı · / h oldwiıun .,,o yırrı er yet 111 eserr ı r < e anlı 

. . . : . imaretten çoktur har;ıbm Akk/i 
Y;uıdıi}ım hicrana dultn m_ı . dulın~ Jfakktn tecellisi hikmeti bari 

dıdw dedr Başın ka11qulıdrr t/ijziiıı dumanlc 
Klasik gazel şeklinde yepyeni bir S11al edeniere bastm in."r,.,:·ı. 1 

tarz takip eden Zihni, mevzularında mem- işte Anadolu edebiyat •tarihinin on 
leket hasretini kendisine mihver yapma-, dokuzuncu asırda yetiş~irdiği• Zihni, Orta 
ğa _ça!ış_mış~ır • Bununla beraber vücuda A.~y~dan kopup gelen halk edebiyatını• 
ge~!rdığı bır ço~ ~ruz şiirler arasına · buyuk kudret ve salahiyetle temsil etmiş 
(mufre~)le~ serp~ıştır. ve_ ~n altınc:ı :ısırdan sonra vücuda gelen 

Yırmıye bahğ olan bu ( müfret ) ler klasık edebıyatın mazbut kaideleri dahi
içinde baz!Sı hayabnı!l ilha.mgerdesini. ba- linde ~rü.yerek onu fa~la benimseyen 
~ılan da ~rw btkmeti teşkıl etmektedirler. kıymetli şaırler arasına ıırmiştir. 

f"esela ; ll. Öcalan 

1 ~ 
1 

1937 
CDoğu ~afu_oLmL 

1 TEŞRiN 

14 
PERŞEMBE 

·ı 

1 
Hicri yıl - 1356 * * Rumt yıl - 13531 
Şaban : 1 I. Teşrin : 1 

Yağmur günl~n bqlangıcı _ jJ 

rakt ı. 
Erz11rı1111d:ıki ı•esait ile hülu1met 

Merkezimiı.rfen ııe isillıılmldwı llin
/Prcr h.ilometre uz;ıkltı. lstıınbulun 
lmzı lıüyiill y:ızetelerinin ay:mnda 
/Jir esPr viirııde yetirece!iimizi iddfa 
f'fmiyoruz. F.1k:il lıiitıiıı Do!iıt bölrıe
si11dPki o/WJJllCUl.7rt mr zr fslanbul 
aazelelerirıi okwn: lltan mz7.<;f;ıf]ni 

lnr:1k:ıcarjmuzı isrru·ltt ::ny/iiyoruz. Ve 
btlzı İslaubul !Jllzefeleri /wriç mem
leheltP irılişar etmekte oh/il di{]Pr 
ehemmiyetli qazef !erin ayaruıd;ı 
ohu y11c11lar111 kar:p.'111ıa çılml>ilece!ii-

111he de lwnaııl getirmiş lmlwwyo-

' l"l'Z. 

Şimdi iizerinde 11c1zarltırtmzı y<'z.- ı 
dirrfiı]iniz razeiP elde dizilmiştir. 
Linotip 11mki11e."i ile dizildifji ııe 
lwrulrrnk iizere lm/11na11 klb;eharıe
mhde dP. yapılan resimlerle {fllZ.l'ie 

siislc.ıdıği :znman DOÖ U'yu daha 
çoll sevecek rıe dlılw çoll belfe11e · 
ceksiniz ve luıtlfı lm eserin 
.'IPnelerce ilwwl edilmiş olun lfrzu
rumdu im kadar ıı·w11 lwzırlık <leu
resi11de11 soıım Ule meyrlwuı ucltli
{/ini {f<JZ r'iniine uetirPcek olıırsanız. 
Pseri t.ılulir bile edecl'llsi11iz. ('yle 
zmınerliyoruz ki bu niislıa ile DOG U
yu çr kar:ml <lr, lJo!]u nı111 ciıı:uı mert. 
Cumhuriyetçi ve hıf;ul;1pçı lwlkrmn 
arııdı!;r evsafta ve liyak1.ıtt:1 ins.111-
lar olduklarım isbat elmiş bulunu

yorlar. 
o.nele arzu edildifii rti1Ji mii

kemmd surette çıkacarJ11ll buaiin 
böylece isbat ettikten sonr;ı, onu 
benimsemek. yaşutmak, sesini duyur 
m ak istif1en Do!ful111/lr111 vazifesidir. 
Doğu kulk111masmda birer nefer 
gibi çallşwı, büyük itlrlre adamları, 
vatandaşfar ve hepimiz il başımı ... 

UOÜl " 

Aya teşbih ettim İnö11ii hmfli 
Çii11hii im vatmm çoktur hizmeti 
Bu dtı bize oldu lıakk111 Jıillmeti 
T:ı 111 rı m ,1 rtt ı 1' ii r k ii n :;; ö 1ı re ti, ş a w . 

.C:imdi lmşlwsmı edeyim tarif 
J...'iifllllmeztlen im it;i ll/llar arif" 
('eh.1leti /wldırmıştır rmıarif 
Dskiler oörmedi büJJle wm<1111. 

B'.şımııı ~·ı .. tıkfar111nza derin. tatlı 
duygularla kc ~duk. J< ıılplC'l'imizdPn gc>
çcn s~ , ı ıı ı,. l zel re ce.•i h<'r fır:-ıath~, 

lwr . ·erde nnln manıızı E mrPkiyPrdu. 
\1esul i ıısıın l •ırın uyJmı;,unu uyuduk. 
Sııhah!Pyin uy,11 cıır~rn ız z ıınan .-~şil 

hayırh.ra gün<"" in pu. ek ri dol m uyor-

du. Gur ... uyun ça"'l"'y:uı ı:e. i abahın 
şiirini oı·uvonlıı. Hrtlk, <.rene. f',1eşlP 
uyanan çiçe1dc r gibi, meydmıa di>kül
mQşltL l\ı dmlar ı E'Ştemnl ızdı. GUzcl 

yUzlcri g~ne~ (~ürUyordu. Kahvaltımızı 

kuş\lır gihi Cl\'lldaşan bu ııe~eii buş· 

lar ara mıhı yaptık. rmumi Mtıfettiş bu 
halka doymamıştı. Vıızıfe hisleri onu 

1 

çağırınasnyılı burada bir gece, hir çok 
gece kalucııktı. Halkla baş başa lrnlınak 
için yaya yürllıneği tercih etti. 

Yol n~tnnde ht•ş altı kilometre ka
' <lnr uzakta Hıırmanlı köyüne kadar 
yOrüdOler. Arkadan ~OrUklenen hi.ı 
halk akım \'ardı. Şııirln, iki gurup 

olmuşlar, yol havaları sOylUyorlardı. 

. Şiirlerle hOyOklerine olan minnet ve 

1 

şükran hislerini tekrarladılar. Onların 
tatlı sesincte, yanı lıaşımızrta ııkan Gür
suyun scı;i vardı. Ağaçlardım yapılı 

yeşil ~emsiyelerimizi altında yorgunluk 
duymadan yllrUdük. Bulut3uz ı;eına bize 

tebessnmler saçıyordu. Dıığlııra tırma
nan yeşillikler uhbap bakışlarlle bizi 
selt.mlıyordu. lıeriye atılan her adı
mımız bizi GOrsudan uzaklaşbnyordu. 
Fakat biz kalbinılzl o.rada bırakmışbk. 

Hayreddin Ziya 
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' Doğu,, takımımızın 
büyük muvaff akı yeti 

Muhtelitimiz, İstonbulda Türkiyenin e,, 
kuvvetli takımlarından Galotasarayı yendi 

7 !!!!!!!!!!I. 
KÖY VE ZİRAAT 
---------------------------

"Köylüyü memleketin 
efendisidir,, 

Yazan: ntzlm Küylfi 

ı:n son istatistikl rin "ozunllne ser- yan iş adanılan hergQn içinde yaşa
diö-i bO\i\k hakıkııtı. ar ık t ilnıc~erı dıkları hayah ana ve babalanndan olan 
kı~mam;slır ki TUrki~ e ı Uf ı unun hU- gör Olerile ö~renirler. Şu farkla ki o 
yUk hir ek~erh eti kıi) ıl\ \ e hu ko~ lü illerde yenilikleri daima takip eder, 
~ ırlı ıııırı re rı~ ıııutl t l ır ç ıkluıtu da hergOn yeni bir şekle istihale ederler. 

' k · · Bizde ise görenege {!ene topr ı ı t,:ı ı- ı••••••••••••••••••••••••••••••;:ı 
dır. l'Ork nl\fusu- ;t. •• •• bağlı kalmak bunun 

Lrzurum.. o-az t inde çık,m ya •ihi, [Futbol hi r el ıns ve c tnbaz oyu mm bu karekteri, "DOuU,, koylu ve tam zıddı bir hal do-
ZlllllZlta du 0~ le ıı ımiz gıhı, ttzıın \t ıu de~ilctır]. Pek do~rudur. Teknik asırlardanberi· de- ı "f • ·ı d h kı 1 gurmuştur. Mesela, 

\ 1 1 l l d a htr ve daha fazla nef e hAkimi'-·et l'rı'ı..:ıııı·ş del'rildı'r. l)(\ıı- çı tçı ı e a a ya n- koylUmQz, elwı zır1t-1 tllle p J Wl lıa~ he l \el Si c l lll< Ull il• "' ~ v ~ 1 
ve benimsediğı temız.ı.ık \e ic ın.11111 1\ttc k ıı muhil lıtı 1 iz l'üıkı~eı ııı eı e b~rctlerllk lazımdır. . ya yeni baştan yok 1 dan alakadar olabil- ut sölıasınuüld Ueri-
yupmak-olur. Bund n onru clı eı I!;i e- eskı e sıunpi~orı IJir kulULlıııü, t m va Sporcıılnrınıızı tebrık ederken, bu olup yaratılmadıkça k elile sahifele- liklere inllllmıt vaı.i-
ıine hazırhmır, bu sur U ıım ttfrnkı~ etten. dola) ı bül>lir.lenmeden Y"pısırıli"kl bu btı- 1 me em 1 yelle degi.lai.r. RttcJ-ıtalı \ e muueı n hır sııhttcla, tm ınmı~ " " k l ··ı • • d 
ruber vücudu da terl>n ecı e i an reı urleıle )l tıs 1 1ıen kU\· ltthu lıU) llk bır evk \e azınıle ı: ılış- su~ıyet d ği mı- rinde öy u er ıçın e 

1 
yo, tayyure, jepliu, 

o gUn evin<te mektebııı , lın ) ll mularıııı ~aminıiyetle temenni ederiz. uecektir de... Oııun 1 bu su"tun!an ayırmış- ~u ve buna benzer \ etlı t kııııını ) ul uı cı Lır ulanda sırı ,, sılıhatll ve ııe eli g r ur \ . l"in, ebedi'-·etıeıe her şeye mu~tır 
ken j ~ ar<1lİiil-.ll da llJe\CUt ISlHhıt \e ~ "' 1 b us• • k•• ı·• n•• 1 bnın sonuna köd&r ıı 1ıııadmı ( e \ .u ı Doo~uda buy .. u"k spor faalı'yetı' kllddl" payıdur ol- r. ızım oy u,, un da, bır tarlHDl.n şu <1 enerıısııe ~tmıı. GörU.ıU)or ki manevi· çık cak 

e er. t h l '-atı Km:\ euı 'e soguk kunlı geı çler_ muya azmeden CUm- l kaleminden a 1 şel\ll<leki bır bakı1111.t 
BOyle kOçOk ya .. un zıı nıış "' BJl e başkanımız v. ulı Işcanın huJıyet reıımı; tıer b azıl k•• 

1
_ uwıu möllsulllnr obt-t bl dilmi U ut \e k llen mlHe~ekkil l 11 lctkllll l<;ırı, ~orgun- '·b l d t"ne olan Uy ar OYU 

er ) e e u \ c u geı ç teşeu üs e merkezı umumı en on .. şeyden önce milil - caaımt veya bir hay-
llk çttğına &eilp spor ha) ıtıııu utu ı ı luk, saha ) abancılığı 'e stı.ire gibı yeııi kuyek geldiğin~ ve bu . sene kış bünyesini k~ndır- ı !erimizin her türlü dert-1 vwıın §U weı.Ude Od.· 

Zllmwı btınyevr \e ttlu kı il ~ ı \esıleier bır nıtı.zeıct teşkıl ellemi~or, sporlar~na büyük bır ehemmıyet vberl mayı tik prenı;lpleri 1 l • •hti• çl 1 bn vermuı O&l&Oaltma 
demeye Uğrllllladao yap• •ı <rtı ka- \e lllhd~et bu nıezı~et gu-terlyur kı. •eceğinı, bu mey•nda Kop d•ğmda azı enne, l ya anna, lmm &etlrıuemlftlr. 
blllyet ve zevkııul uyllurn hlcı tıerttber 1' utbu.tıu onl.m k19ı ·'~ ııı gu) e ve aynı ntızırlıkıaru bttşlttndığını memnuniyetle urttsuuı koymuı;;tur. 
bu tşt mıW ve §ereru lıu outnı te1tlkki hı~ıe o~ mutıgı zuııuuı ıyı ve temiz bir duyduk. Ayrıca HalkeviınizcJe spor littpte ve suuıta yut- ı bilgi ihtiyaç ve istekle- ı l:ier işi o.ı.ur4• "iJı
e<terek yUrtıttır. Hu zıhı ı)et \e karak- v~uıı çıı..ur<1lılll~or \e uıuvarluk oluyor, koıunu yem bir idaıe heh)eti seçerek du kuran ve yaşatan 

1 
rine tercüınan olacak 

1 
:.:U:!aı::::~ ~~ 

ter nettceısi de artık o geııç svoı u ter- Urtlulm;arayın bu n'uğlllbi~·eti karşı- ~imdiye kudur pek cnnsız geçen rutbol nıuhukkak ki küylQ-
kedinceye k.udar rengını \e bıssıni de- ısUh.lu, uu J:stwıbul guı.ete::.ır~ın dcuıgi ve atletizme hız \erecektir. l1ür. Onun kazımcı, Ve onlara her sahada 

1 
rırse ue Aül, ~e:ı-

gl~t1rmez. · ---------------- onun emeğı, onun 1 elden gelen yardımı wb·~~'set .. ~6rı,au(~~:e· ylmz-üu medeni memleketlerin ba ında kum olıııııaıkı;.ı l'Urk UAI ou• ~ 
bulunanlar <ıevtet ve vtltuu ınukudde- Satıhk Pehlivan 1 Sf V...A'JETLER yurdunu "ur brlme- 1 ve doğru yolu gös- ı kı vereyıwJ wyor. ratının temin ve munııt&1.zusınıh, ktHtnr nJ'-\1 ge imkan yoktur. ._ l k istemesini bildikçe 
ve ı;ınhat ısölıibı geı1 ı.: 1eııe kubıl olaca- .Me ııur hır Ata ozü vardır: limaenuleyh koy Hl- 1 termege ça ışaca br. 1 onun dilediğimıd 6

1111 btıdiklerı ı in A.U!lOıle "l•oru bir (Elıııııı ll•tıııuııı" erL~~ l"'liıtl kcUJ,.Uld) . l imkaıı 
& ' .... ,, • "' "'"'"" v T nun kfilkuıuıası yo- .................. 1111111111111111 1 111 vermemesu e 

euen acorerek, sporu l11zde olduğu ueıler. Hu ::,oz peK <togru \e )erınde- Kulenin bayrağı luna surfedeceğimiz mesai, her emeği- yoktur. Marifet k.uru tevekklllde degtl, ~;--;~-~~u~k bırttknuunı !ardır. Buııu 011 • -::,un gelen A\l'UiJd guzeLeıeıın<te 
·) mizin a~'lğırıdtt değilse bile, altında bu isteyJş yolunu bilmektedir . .ıu eoer~k, duğrudun ol\.UUUh. ve ~ uıegıuıız ~zlcu.u. ::Sµoı u 'e Kurileriıııizden Osman Küdriniıı sezı.unek gerektir , • ı bQ-

i ı b bı ı a ı:; 11 h. u' 'et ve eı·Kt:hllK ı:;.ı . . · 1 Urklyede kafası ıenne nanlDJŞ ı-..-.__ ... ..,..._.ı;;..ıç e a oıış oy- u ~ Ur ı pellll\ aı ııgı uoı bır ttlJ:oi gazeteoııze goııuerdığı Lır mektupte: l~te bu mutlak zaruret; bize köylnyo tnn mQnevverlere dQşen vazife, köylQ-
lmiyet, kuv· ulıın g e~ ' . IJ "" _ "8attt kuleısıue ı.m~ rıık kunuııuna bu Tünkü geçim şartlan na bakarak, Ozdekt bu örenek b .. A-

1
m kopU'mak-' ..u..,ıs ede- vcıı~e .Puzuıiıgu ctuKcıucı, uy~ı u bi " . "' m g oı&& 

~a~ . . ' uııc sürur.le eııleı, ı.e lıll' ruğmen re~ıksız \ e :;ıekıı:sız r uıı~ r~ ~ıraat hayutıııda kalkındırmayı dtt ilk tır. O, bugün için beliti gazete okumu.-
-ı~~ J:'rdır. )dtıu ""

11
""'e l u•wyor. llığer lur•tıuıı >.>;atpaşa Cdllll- ış olarak hııtırlatıyor Bu davada halle- ki 

lilı ~purcıı, ııe ııe ıı<ıııı u,ıu "°"""ıuruır. tlı~ıı- "ıe "ıg01· cuwııen ezun '•Ki .ıerıııı ııllecek bırçok nokt.:ıar olduğu inkar yablllr' belki derdini açm~dD ~· ır. 
"· ~ h.cııl1ı heııuı.u ırıc 'c hem~ı ı::.rıııııı eu- llt1berlıur euııe K Uzeı e urusıra gene edilemez. r akdt köylün Un kendi iş bil- 1''ökl att b~lna kytlkınikttd olıındlandı arı , oDeu.ı:dıuinip l!M~C~ıneı~~ :ult< ıH\ eutıı uımıuu ı.e ~ up" " :s . _ . . . an tl a ı me arın a r ar. 
, ~ ~ • •. r" ıgı ııze ırnnuııı ~ekuııe U) gun olmı~ dil bir bu~ - gı.:-ını urttırma:-.ı; ~eni rejıme, ~·enı ha- d . 

1 
··'· k d t1 dedirler Ve bu , ' ., ~ dUllZ vlllUI e n.C~l il t I e~lp lln amGA U re 0 • -

ruK ı;eınuueKteuır. Hun fü'ııı k.uıurı :;;el\- \'dt.ı, veni gayelere yenı Aleme uya- b'ld' . i O. ı · an 
Dllllill · ı)eLıuııze uvh.uııuı<tgu ime U\gun o.ı.ııı.,::ıı bır ıııtcbu- bilecek bir hale geç,me i içııı ilk Ulzı- nu yaph~. 111 ığılm 2

1 

g n mese eyı y 
w;uue ue eUt:ıue~ 11.. • yttnya auetm ş o acaaız. 

rıyettir. .r..ztlD vut.ıuerıncitm dığer ctt- medır . .Eski dOşOncelerle, eski görgQ-

Ku.k ıuu eueıllMI• ;-M*ııtll.-.tlt'. ··-~'- f Uhıt:S!llUU .lhWhC
~Ul t:\) ut,:lill~UısU 

) t:J.htJI \e Ul~ lJ.lr 

uııum n.ıoeı:uur etwea. ı\:ııı '1 uı·K büy- lerle, eski kavrayışlarla yeni hayatü Doğu "llerlnln muaWm, memur, za. 
rtı.gıuı uu· ıı;;uıet ıutuutl.bı i!.ıbllrnıumoıax uydk uydurulamıyacüğı içın • DOGU. bit, esnaf ve her ttırltı okur yazarlannı 
Ktıue kttnwıeu ıuewuuuur. köylOnUn bu bakımdttn uyarılmasına bu savaştt davet ediyoruz. OOrebildlk

K.uuwı ewmeı:ını yerine getirecek ça.lısmayı prensipleri arasınu. alınış bu- leri, duyabildikleri zudl dertleri, zıral ıeııi~ oruz. t.ıı u 
yluıue t>lle eV"Vfüat: '-.,~ 
ıuvıuuıe iıe, blr Koy ı:t·l"\.....ı.llr-••:n•ıw 

olan wt&Acun1nrın ncızcU· WKkum1'1 ~ı- ıunuyor. bilgi eksiklerini blz• yazsınlar. Onlarll-
~lllleuıı.ı 11c.1 e<ıeuw. dewekıeuır. Ziraat aıemtdin çok geniş olan bil- sOtunlarımızdtt cevap vermeğe vasıta 

uraıuu) an L.enutu .t\.We
l Uı'K .. bU1 1\.1JlUü1 d 

O.l.Clll ve bu~Un bır ı.uw ve trrım ordusu 
uuu·llk yeuoen bu gençJJk ) arının ısu
vuş1u.nn1& Ud nok anısız nuzırumıyor. 

u ~ ~ .ı.\1\!fiUıel ..t\l U lSUJllıl 

Luh.lı~' l.Jll' bu • .,,urı \:ıh.nl 11119 \ e lh.ı llu
KlKuuu ) enoıı ıuı~. .uı:ı.Juı ııuuuıııız ld

J llllC ue, ıucueııı~ eLLC \ e KU ~ \ cuc oe 
~ ~uı l: Ul ttlıU ~ a~ dUıl~Uı. hı .l cı.ı fole, 

Pek hıı.ıdı buuıuğunıuz bu ~ıkAyett gilerini hiçbir kOyıonun •bntUn. olarak olacak ve gene onların himmeUle kOy
.Beleuı~e ıeı~uğı 11e .l:.\'Kttt wuuur.1.u- öğrenmesine, kusursuz tatbik etmesine ltlye -hizmet edecegtz• •ooou. nun sa
ıuguhuıı llttıuu oıKA.utı11e koyaıız. imkan yoktur. Bizde olduğu gibi, ileri yıfaları, zırat kalkınma yolundaki her 

giden memleketlerde de, köyde yttşa- arzuyu. açık bulunacakbr. • • • 
Bize 1ıellnoe· maalesef por namına Aıııelll\ü uıı ı uı A. l'eulıvruı.uıuııı, \ e Bir okuyucuınuzduıı ~u mektllbu 

bir fey )"Oktur. Devn Hımnuıue Auu- hVCd ). u:suıun, n.urtutı.ı:dmuı Auu.ı.ııım aldık: 

Şehirdeki ahırlar 

pnytt iluen birkaç mUııener oıuda ue)OOUI uıu~c.ı.U.th.l~t:lltııırıı \e Uauııa
llll' ud ıutbol mllsabllkw;ı seyretınış \e ıdıı 1..ıwr ... llilK gJLJI KUV\ellı. sozu ue "Uzak ve yakın köylerden şehre 

geliµ gtıcK bet:t:~ı geçı1u1eK uıecuw·ıIPelllle.IUlle nvueuerincıe şıtb ı te~elJbU:; uülıWı ıııuc~) ıut: h.Ul'. ı:..u uuuı uı.u vı-
"'·- k ~ cllııuc uıuıı 1 bt:.ı eK o uloi.~HJıı uo;ıen "'rlle mı.r U&Op tlÇDUŞlöraır. O :tdllıttn wavwı eı ht:n. ~ cı.ı. :)u, Ulr11.1l t:) c l!,tı.1..3111 llt: 
1~~ ... ...ıt.M.-- ı.;. " huy1Uıerıuıu.m 1111) VitlllıU'Hıı büğtauıh.-_u...,.. b~ lU ecuebı Hı Hum kUiUbU IJU"liliWl Ul\:Uı:.Uııu lll.:ıü&. uil. Ut: &ıo.U 

" uuJ \e ll..ıLrn ktmuııeın.111 ue )«LLUu.urı me\cut ôlaUIJüıdllll ayak topu mOsdbll- t:uı ~ uı·uz kı: 
k " u:· tW\.mı uımıur vw· hl, buguıı .ıı,:ın IUöl'l ua1·na1 lutrW'eutmnuş \e )filınız uı:t.ım serbest güreş şıunpiyonumu:t. 
hır renk ve beruik ıudiası başlttıuı~ur. ı ekıruug.u ııu:sc~ ıııuıı. .n \J 1.&paua ~"ıı :;ıenrııı eu bU) UK denuuı te:;.K11 et~1cr..
.bu kWUplerln atçuuığı muhıtte y~uyun uıııı ısdu.u uu.ıuı .ı urh ve eıA.t:11. uegl.luır. Leuır. 
bugil.i, bugısız, ttç ve) t1 tok, wewur, .Bu ahırlar hakkında al tik ar ıııaka-
tweoe, swıtıUUlr, h.Ofecı; berke lterllııı 
tuU>oıcu oUnuş \ e ) aşwnı~. ) ırıuı ıkı 
kı~ı, gaye ,z bir şe.luıcıa spor ) u1>1yoruz 

h. 

Profesyonel güreşler 
oıye yuvarlak bır meş.ııwı Wka rnchw .bu ı;e11e meııılcMa.uııızu" ~Ore~ 
.ku\iWUf aurmuşlardır. m Usuuakat.ı11 Ut:~ uıuıı \ e ne~ c~aı.u 

~ızaınnwııe1erı edebi, bukukI par- oıwuı;;tur. ı\U.lll tmuw.ııuız l>Uluıı ıuu~u
lak C11aue.ı.erıe, vaaUerie dolu uuuı ou uahuhtH1u purıuK nıuvuunKı)eUer eıue 
lttOSl teoeltku.uer gençlik ıhUyacınn \e etwı~leıuu . .;>ımuı ue ıue:;ınuı uuıo pt:n
llllkete biç de mQtit olaoıawl~lur \8 UVUlll l'uzıl ıVlullmUl lltı \: UllHll ı;iUUllJl
be.l.ki de SclraU'ları c.tokunmu9tur. Y ıt.lnıı yoı.ıh111ndw1 1..ıuıııuı \ e .PuıuıKl lı:;uuıuu
lıUILWUeUn ve .h:U'LlDlD ıumıtye:suti ıd ~eıuıı-.ıer \e ::ıcıl.ıt:ı:;l gUıt:;;>ı,:ııeuu.ııı.c 
il'tüulr.ht ynztımozn gü.luüreıı ve l\enoı Kur~uuı;;ıudK üıcıe geuuı91c1uu. kuOW)eb.erue yetişereK yUKseıuıı~ --------------

mm uı.ıuuu ııuzı:ullıa Konmu~ Uzeıe :;;u 
suurltın yuzı~·uruıu: 

ı - Hu uhu'lar hayvanlar için bhe 
guyrı sıblııllır. HulUUKJ bunuru·uu huy
~ uıııul'ıtt tıercıbeı 1ll1>uıılur Ud ~ uuyoı. 

2 - ı::ıvıınt bu a!ıırlurın bır yerde 
toplu oıwıyardk şelırıu ıuuııte111 ıctru!
ıurıııdü UttJlıııık buıunuuuarı aa Ztll'tll'-

11aır. 

3 - Htı.yvan ttlış verişleri bu ahırı 
lardtt yup.ıı111tll\tauıı. bu y uz<ten .be.ı.e
uıyeıım ıuu~up ıe:ıwi de 011auwı kuy
t>u.ı.wtlKtu.uır. penııvanlarımızla, mub<tut bıuuç svur- vUk \e varlık ohm müstait "AtutUl'k. 

cuwuz mnstesna memlekette Ul1>l}Jllllli Kt:uçilgıuııı .u1yu~ oıuuaıu :;ıeıill \'C l~UA-
bır spor Varilll meyqana getım.eme- t>Uil l\.tıZW!Wtı.1::>1 ıçın ) avıcı ve bu:;;urıcı bu öllUltı.rın ÖUUilC16 Ve l:iOkttk orlıtSlll• 
11J1şt1r. e.uıu UZlltU. .l!.vvt:.u KUUlle leşkl.ı.&&U MI· 

4 - Bir takım seyyu.r nalbantlar 

uençllği VQcut ve ahJAkan takviye kuııuen )JkU, .. cııçuKJ kewut:ıı.ı.ewı 
ve klllture l>Ir hizmet etmeıu lC:öJ> eoen bewıe bırer tekme v uı &1.rak Kuph.u:;;arı 
kUlUpler, ne acı<tır kı: bunıan UKs.ı bır ettı ve şımdı eCK4rıuuıuuu~e 1 ~t:u~.ı..1.1\. 
yolö ıtapmışlardlr. \ e lçıerlnden buş- mü lerıh, ıeşküat aeHeUe

9
urwyur "c 

.wybll nıunakttşa, ahenk::ıız.ı.ik ve ihn- 6'enç.ı.eşı~ ur. AruK spvı uıı IJa.:;ııııuu .1.u
laı:.ıar, spor te~kil4tmın ıçıne kacıar weuuyın A.ıwı:,e.ı.en, spoı u. geçıw Ktı.pı:sı 
.cırmış ve gene ne ) azıktıI kı stthttllll'a yapWJ.ı.arı aeğı.ı spvıcu ve wuııevver.ı.er 
~uu1tr sırllyet etmı~ur. bwunacük. ve ~ıuıaıuen sunrd. ıswını 

~ski.terin ytlllııız kendi menfaatle- ı:;;ıtı.iJ göreweaıituu.ız ı:;vurl&·ın bepısıııe 
ı1nt dUşOnerek bır vasıtu yavtıkiarı \e ku\ uşucttğız. 'Ve ı;por yuıınız bır ı.ı<.ı 
btt.ltalö<tık.löra pıukaddes gtrnç11k ~e vıitı) etıııııze değıl koy.ı.erıuHze kttdW' 
spor, ıztıraplı ve kara günler )~arken, gutcc.K. \ e bu LeşebL>utiuıı tııtiltı:ııuu~ 
beqeyı lwVYeUe gören ve agır b~lu. 1 dühı hızlı bir fauııyetm scwenıı~uuı 
~ _._ b 1 t hUkOıııeti gorüyoı , e yakın WU\ af akıyeUerı se-*'n .... ,. cum ur ~ e ' 1 u~'-; \ '1' 

1• qııu UerJnln Ustünde bır tefev- zıyoruz. • · 

au nttyvun nöllawllktucıırıur. 
:;;ııınai .r-.W'muıw Cduııi önUndeki 

dükluıııl«U" SOkU.ıereK, buruaa bil· mey
UillıClK açılıyor. tlwılur ve tthırıttr 

burttda ku&Cl1Kça, buruda açılacak btlll
çenın bır mt)~uele tıadnuen kurtultt
uııy acttilDll şüpne yoktur, 

Açıkta satılan meyvalar 
Okuyucularımızdan ltıfat Bulat 

diyor ki: 

•0eç te olsa A deRildlr. Meyva
larle ı.ııdelerin bala uçıkbl ısüWmasının 
kolaylıkla önOne geçmek aoab.a mDm
k tın deill midir?,. 

. 
............................ _ 

I \ 
ı ELBiSE ve KUMAŞ! = MERAKLILARINA MÜJDE 1 
= Türkiyenin en iyi iş yapan Şarkın en büyük 1 
1 terzihane ve kumaş mağazası 1 

5 BEVOGLU 1 
! Terzihanesi i 
1 Şükrü ve Ömer Arı kardeşler 1 
= 1 •• Tuhafiyecinin, Bezzazın, Hırdavatçmm kumq aatmuı 

1 Bakkalın aaat satmasına benzer. 

; lngilterede ve italgada meşhur lcumaş mensucat /a/Jrihlarının ı = desen mütehassısı terzilerdir. 

1 •. Terzihanemi.z her zaman olduiu pbi bu •n• de le.alide 

1 fedak&rbklarla modern desen ve çefit BAY AN " BAY 

1 Kostümlük, Mantoluk ve Paltoluk kumatlannı 1 
.! fapka ve yaka kilrklerini yDkük takcllrlerinbe a 1edlyor • ı 

Şık olabilmek bu 'terzihanenin kumapna, zarif 
1 olabilmek ise yüksek san'atuıa bağhdır, 1 
\ lf 
-···························-
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Ticaretin r hu rekla o duğu a göre, 'OGU 
gazetesi satış yapan ma sahipler· ne bu yolda şimdi-
den büyük kolaylıklar temin etmiş bulunmaktadır. 

DOGU İLİ Basımevi 
Kırkçeşme so\..uğı No. 9 - Erzurum 

Nişan, Düğün , Ziyafet 
için (ll .zarif davetiye kartları, kartvizitler, el ilanları, kitap ve 

diğer her türlü tabı işleri dikkat ve itina ile yapılır. 
-~----

•••••••••••••••••••••••••••••• 1 Ankara Müzik Öğretmen Okulu 1 
m Direktörlüğünden: • 
• Ankara 'l'i~ ıılro ve Opera Okıılıııııı irntihunla parn:-;1z yııtılı hı.lehe • 
• alınacaktır. • 
• Kabul şurH.nrı Chıs, 'I'mı, Cuııılıııriye l ve Akşam gnzetcleriııiıı • 
• Pazar. Çnrı;mıııha ve Cuma ntishalıınnua i ntişar elnı ekkdir. • 
• isteklilerin J stmıhulda Şdıir Tiyatnısu Heji ürlnğüne w .Aııkaracla • 
• :\Hlzik Öğretmen Okulu DirckWrltiğtıne ml\racaut elıııPIP ı· i. • 
• . "Bt>1 8,, (flli12) • 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
r-.r-.;.~~~~,~·~·ie:-e·~·~·....-.·9X"·~·~~~9<~··.,..~..-.~99' ,~~ . .- --.- .- . .. . . ~ . . . . . ... . . . . -., 
/;• Erzurumda, Cumhuriyet caddesinde {\ 

~} SAl~[AllYA c:)TEIL İ ~~ 
~t Erzurumun bu meşhur oteli, müşteriforinin istirahatlerini temin ~~ 
lı: etmek üzere her türlü fedakarlıklardan çekinmiyen, güzel }ı 
J' manzaralı, bol güneşli, havadar en temiz oteldir. "\\ 

} ~ , Sa h i b i : L ô ti f ~ı 
~ ~ t SAKARYA OTELİ ~~ 
~~ T eınizlik, istirahat, konfor, hizmet istiyen J.\ 
>} yolcuların ilk uğrayacakları oteldir. -~~ 
~~~~~~ ..... • .. .-'!..~-'!..~~~ 

De/tardarlıktan 

Muhtelif tarihlerde ııınsııdere!'ine 

Kumbaralarından birine sahip olanlar hiç bir 
zaman darlık çekmezler 

UCUZ SAGLAM 

Tercanlı 

ZARİF 
Hasan Bedri mağazasına 

bir kere uğrayınız 

Daha bugün fstanbuldan gelen her çeşit malla~ımıza 
bir kere göz atınız 

i karar verilen 10!>3 kilo Un 27 - H - 9:l7 
tarihinden itihareıı 1 '> glin müddetle 
mnzayecteyc konulmu~lur. Talip olan
ların 11-10-937 günU saat 14 de Defter
darlıkla müteşekkil komisyona müraca- . 
at etmeleri ilan olunur. ( 5~9 ) 1 Bayanlara mahsus en son mocla yUııln ropluk ve kostümlük ve nı antol 

kumaşlar, her çeşit ipekli enıpirme ve fantazi kumaşlar, fantazi iskarpin 

ZAYİ CÜZDAN 
~~anbtlar, eldiven, şapk», yatak, tuvalet takımları, kı~lık çok fuııtazi enket 
kazaklar ve mantolar ve bütün tuhafiye ve manifatura çeşitleri. 

Şehir içinde bir cUzdan gayblmuş- Bayırnlara mahsus kışlık paltoluk ve her çeşit kostümlOk kumaşhır, gömle1't 
tur. İçinde para olmayup hususi evrak kravat, baston, şemsiye, iskarpin ve paltolar. 
v~ resimler vard~. Bul~ı> Doğu Gazete- Çocuklara mahsus hernevi eltıi seler, mektep çantaları , mekte p kumaşlad 
sıne getir~nler zıyadesıle memnun edi- ve her çeşit çocuk oyuncakları. 
leceklerdir. 

Suhip ve Başmuharriri: 

Cllmt H.\HA~ 

Umum neşriyatı idare eden: Yazı işleri 

Müdürü: Hnluulır DÜI .GER 
Basıldığı yer: DÖU1L1 BASIMEVl 

Yeni ~anuna uyrun olara~ yünlü ~umaştan yapıfmıs her boyda 

TÜRK BAYRAKLARI 


