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Kabine dün mecliste proğramını okudu 
Çumhurreisinin Kamutayı Açarken 
Irat Buyurdukları Senelik Nutukları 

HÜKUMETE İTTİFAKLA 
İTİMAT BEYAN EDİLDİ Atatürk' ün 

untkunda "Kuvvet Birdir Ve Bu 
Başvekilin okuduğu 
notları yetmiş sahife 

...... 

programın 

yeni müjdeler Kuvvet Milletindir,, tutuyordu 

Ane ıl. <llın t.kşam t ırnammı 1 /Cumhur Reisimiz. A
o ım ı t muvafr.ık ol lu· t11türJ(ii11 ı ikinci 1 eşri11de 
~un ız hl\vnk nutuk. Türk Bii!Jiik Millet Meclisini aç-

milletin~ ~eni ve mühim hi · d""vrin tık/art rıiin ir.1t b11!Jurtluk-
luı~lanıncınd ı ol iıı ~umuz ı h ıher 'er· /tırı ııe baştan b,1ş!l yetıi 
mektedir. ı:udretll auşhuıtun merak ve . . • . . · 
heyecanla heklrrıen s zleri, bızlere !Jı/ ıçımltkı ç.ılı~rn 1 prog-
hlrçok mOjdeler ı:!etır ıı. r,1m11w1 .w ı Jwtl.ırım oe 

Artık en s ıl lhlyettnr aıtız fon öğ- direktif'lerini çize11 1 senelik 
renmis bulunurnruz ki ( 2 i dım heı i mühim n11tuklar1111 d;;ce:-
memlekAtin Uzı:rine bir kı\hu., gi!Ji diyor.uf 
çöken ikti actt b•ıhran. hl\kt1metin al-
ctı~ı yerindP. teıihlrlnle rt!lğılına'< nze· «B!şinci' devrenin üçün-
redir: yaı lı~ ~ ;~ le<tik hattı daıtıl nı~tu·. cü yılınl..!çıyo~um. ·- ; ...-

Yeni ve reııç Ce aı Bavar kahi- H d - ·ı· • • , •
1 

erşey en on::e, sevgı ı 
nesıne ve rtolayı'iiJe. bllyUk TlirK mı - Kamutay arkad1şlanmla y.!ni 
1 ti~e verilen <tlrektıner. on beş seıııe· ' 

h ve vnksel ne alanında çalışma yılı ba~langıcında, 
ç~k d.ıh ı yanilerini karşı karşıya . bulunı_naktan 

'&m1"4~~.Uudretlilerini illlve duyduğum derın sevmç ve 
,..L..,,.....- '"' saadeti ifade etmeliyim. Sizi, 
me '\, • A."- ·ok i }.l~r yüksek saygı ile selamlar ve 
~C:~ L;lJ·ımg~sı· bu çalışma yılımızın da, mil· 

~~:.".'" .. .oa:lll&ıri- let ve memleket için feyizli 
NW•ltrııde - li..=· ,...~e 1 başarılarla bezenmesini dile· nen ·1g\lj . 

• _. r.\W,· 
~e~"'~ uıı' ı~- ~iiklm \'t• rt'luh 

V ,;Ju •. : 1~ıet Vekilleri, 

Ankara 8 [ Husust muhahiriıııizdeP] 
' - Bıışvekil CeHU .Bayar bugnn meclls

te hl\kOmetin proğraınmı okumuştur. 
.\tattlrkUn kamutayı uçarken söy

lemiş olduklnn senelik mıtuklarınrln 
işaret buyurdukları yeni direktif \'e 

'tavsiyelerden sonra, Hıışvekilin bugnn 
mecliste okuyttcrğı pro~raın ehemmi· 
yetle beklenmekte idi. 

Anknrada bulunan blltnn mebuslar 
yerlerinde idiler, sıımiin locaları hınca
hınç dolu idi. BOyUk elçilerde kendi 
loc ahırıııdn bulunuyorlardı. 

Evvelki gUn toplamın parti guru
bunda Başvekil CeliU B·ıy.ır notları 

yetmiş :stıhifa tutan proğrnmı hakkında 

beyanatta bulunmuş ve h0kı1metin prog
ramı alkışlarla ve ittifakla tas\'ib edil
mişti. 

Başvekil bugnn Kamutayda kOrsn
ye çıktığı Z!lman, herkes buştan aytığa 

dikkat kesilmişti. Celal Bayar, hOktl-
nıetin Qzerlne aldığı ınObiın memleket Başvekil Cela/ Bayar 

ŞEF 

lıı.. ~ ıı ··'etle görmekte-
IBlflZ Wi u:.:-; .. ~ZI e ~ "'1• ,• ~t rejimi, BÜYÜK 
dan nasıl 1'UZaff6r _, "JZ•• )luzur ve sü-
::fı"· 88lrlarca Uerisrı Hususf 1 

• ~ !".1 S P. 1f f T'\.erleşme5ini temin etmic 
AT.A1ÜRK 

işle~lnl her bir i.şinde tam bir muvar- olarak işllyecek blr hale getirilecektir • 
fdkıyetle başarabılmek iı;ln ne glbl ted- Yeni limanlar inşasına, deniz nakil va
hirler dOşOnm~ş olduğunu ve gOdül~n sıtalarının çoğ!lltılmasına, deniz mah
hedefler~ hangı yollardan varılmak ıs- sullerinden ttzamt b i 'ıtdeye ehemmlyer 
tendlğlnı ayrı ayn ve tanı bir vuzuhla verilecektir. 

anlattı ve aydınlatb. _ Vergilerde tadlW yapıl..._ .. 
Yeni bQkOmet proğramma gore, 0 Qmbdeki • alt zarfincl baa 

UDdfkl truvveU de Dro bttıırlıklan J!e!iJSybı. ~da•lar ve bu dd ~ 
nk ortaıa abldı ve kurtuluş ·~ı&.>.,."". : • T yur ~ 
dan muzatrer çıktık. Artık mOstakU ve oturanlar, Cumbunyet kanunlarımn eııt 
hOr btr idareye kavuşmuştuk. Fesi ~~ albnda kendileri i~n bıwrlanan 
atbk, med4ınt bir kisveye bOrtındQk, hurny~t, .refah ve sud~t ımkinlanndar 
harftertmlq detlştlrdik. azami ıstüade ctmekted:rler. 

Milletimizin layık oldutu yüksek memleket tanm tşlerlnl behemehal yo- n m sene baz • 
medeniyet ve refah seviyesine varmasın• IJna koymata azmetmiştir. Topraksız vergilerin kaldınlmuı, ı vergllenle. 
-ıhkoyablleeek hiç bir eni'el d~ıünmete çiftçi bıralnlnnyacatı gibi, çiftçiye elin- tenzil ve tadil yapılmaaa beklenebilir. 
yer barakalmacbjını ve barakılnuyacatın• deki toprağın verim kabtllyetinl arttı. Hazine varldab konınmak suretlle bu 
:ıuzurunuzda söylemekle bahtiyanm. ucak yolhır ve kolaylıklar gösterilecek yoldı1. ıtmdlden tedbirler dQşOnOlmQf 

( Arlıası 6 ıncı sagıfada) ve temin edilecektir. Memle); et umumi bulunmaktadır. 
Yine llnst sinsi sesler duyduk , bu ---·-------------------- ---

kadan olmaz , bir mUletin lisanı değiş· 
bir ztrat kalkınmanın arifesinde bulun- Başvekilin saatlarca sOren nutku 

ti ı·Uemez diyorlar. ve muvarrakiyetsizlik 
hekltyorlarctı. Şimdi biz yalnız karamızı
) .ılıgımızı kıyafetimizi değiştirmiş deği 
lız. Şehirlerimiz de nıedent klsveyevbD-
rUndQ . Llsanımız değişecek diye kor
kanların daha asırlarca nura kavu
şıımlyacak evlatlHn, okuyup yazmak öğ
rendi . 

Bir mOddet sonra yine ayni menfi 
ruhlu: fe'-l çıkarınttk eni hır alralıe ka
bul etmek kolaydır, bttkınız memleket 
zaruret lçlı de kıvranıvor, \'er i!er a~ır· 
dır. Aıtık bir gtin elU> i'lns edece'i~. 
lmk11lını o anı ıı ı e , l t • ık.ı te:-aı esinı 

uutturdt 1 ]' . 
lşt r v 1 

M<:nıl t 

rı \ 
lik kı 1 1 
yttr nın t 
kf'ııc.i J,pf ~ e 

nıu tPr. B) Un n e n.ek t 
harekPtl v rdır .. 

D24 ~ılının ' z a. 1 mncta Lozanctıı 
zar.edersPın kalJıl 1 t 1v ıı ı ı ı ı ı "''''I 
nıe~·zu!Jıılıs ol luıt ı ır l m a . mafru; 
ln,dliz diploın.tı l<ri <rrzrr: 

• iOrk de\le.ıı c• iı; e 1.!ir 1 vere~irrı 
11) senP sonru f.ıkru wruret voznr.d"n 
Yine bize ı 1tir1t edat e tir diyordu .• 

Sag olsa' dıôa, fal rikn. şOmendO
fer dUc!Oklerir.in insaJll ııfl~ıl P ıyladıQı· 
nt, ve tıeynrlı.ıllel saha'1ııki TOrk roru
ıunun Montrö muzafferiyetini nasıl kr.
ıandığn·ı göneyrll ... 

Türk nıil;eıı yttpnmazmı ? ond.ıt bu 
:evber mevcut oldukcn ve o ce\•heri· 
ft e Atatnrk işledikce ... Bedbin ve men-
111 lere, dost ve dQşmamt daima hnsran 

llkadderdir . 
C/Ht-IJ BABAN 

Kovarshan bakır madeni 
nasıl acıldı ? , 

Fabrika köyü şimdi medeni bir 
cıvıl cıvıl kaynaşıyor 

şehir gibi 

maktadır. sık sık alkışlarla kesilmiş ve Kamutq 
Botun memleket raaliyetlnln her proğramı alkışlarla kabul ederek hll· 

hıranşmda dönen çarklar hem ahenk kOmete ittffıtkla IHmat beyan etmtştlr. 

FIKRA: 

Kitap meselesi... 
Son posta ile uelen hdanbul ffllze

telerirıden birinde Halit Fahri Uzaıısu
yun bir makale.~ini okudum. MemlekPl-
teki kitap neşriyatmda11 tabilerin mü
elliflere par.'l vermPk hususımdnki cim
ri/ikıeri11de11, edehi,ııatm11zdaki kPŞm"
lıeşden uwn uı:.ırliye l~nhsPdit,or r>e di
!Jrırki: bıiFirı /ııwlnr111 çarPsi milletin 
kit.ıp nkum<'!İli altŞfllflSWrladı r . 

J ifnplrır okumırs:ı, yum .~atılırsrı· 

hem t ı/i/Ji, /ı m ın-ie/lif, fıpm miirıf>k1•if 
/wm ede' irpıt r.ı/ı,•f rh re hm iş ... /l lff; 

ı w mı i< ın her'"~ 1 i.t P<>i11de11 lir rnill· 
trır fed ık'ırlı,.,dJ fi pmalı imiş ... 

ıı m srl, se/iı11 1 ir ı•kla ı:ııhip o
lruıl rı rıl lukNı <l11şti11dliritr. 

l\'ufu um11z1m dlserirıffini fal>ir 1 ir 
köylii h'nkrm I ş'>il fl'llPflfrdir. Uu l 
w lynrw k ·ıri p i 11 s 'l ll kit frsi lıiif ıi n b · r 
'11 ı•sim nrı(jmuı h11l11tlarrnı ı1tzlltjtıl'. ,,;. 
•ı r ·lı ekmrqini. 11.1'1ac ıll fPZPrrini tPrh
rik e'li!Jİ nm rn lı 'Jtıin ilıfiy.ıçl.1r111 krır

.sı/'ımıs hir ins.w luı far memıw11rf11r, 
;11,,s' uddur. 

Bir mebusumuzu 
kaybettik 

Ankara 8 [Hususi muhabirimizden] 
- Koca ili Mebusu Nedim Bozatık evta
de don sabah 010 olarak bulunmuştur. 

Mehu;;un reç vakta kadar evinden çık
madı~ını görenler eve giraikleri zaman 
ncıtyip bir h im ile ~ttr~ııaşmışlardır, 

~ihır~et ocl.ı ı : ~·ıl.trak içeri girlmlş ve 
Nt>diıı irı he ~·lu boyuna \e cansız btr 
hulde y.ltt: ı ~uı fılrııfı"tür. De"httl pen
cert kr uçıln h \P llnktıır c; ığnlmış 
ı·e le, y ıpıt,ın ıııııayeıw iı ele leb'usun 
1 ı\ a ( zırrt n T<>·eııın nı ı et.le v.e .. 
ılt td i m ta ıl ı. ıı. 

Matbuat Umu111 
müdürü çel'\ildi 

Ankara [ u usı nıuhabiriınizd n]-
'latbuat Um.. m· dürü Vedat Nedim 

Cmum· ~ iı,etlişimi't Tahsin Uıer bir Yi"r:ik "UilrwdP, A'r.ırüNK'll11 .~"/'ı··ı.'"ııı<l,·ı 
~, "" •· " Uımlnrw hnricirırl<> kala11 kısm111 Pk· 

Tor isti,aye da\ ~t edılnıiş ve b.ı va ıfe· 
-fen çekilmiştir. Yerine kimin tayin edi· 
ıeceği heniiz malüm değildir. 

(f(u"arsh.111 l>akır m'ldeniniıı ııç·&ı 5 nı s)yleyorlar. Top y~rine dinamit sesbri .<Jeriyetirıi kıiçük <>snnf ve memur sımfı 
t ıreuirıdP lıulumw ark,1daşımız, Cl•m 11 121 d~fa o:talığı çınlattı. teşkil eder. Onform knzanç/.<ıru/11 ma- Okun111 ihtiyacı. yaşama ihtiyacının 
ri!Je' baynmuul ı böl{femizin IJu en He .. kesin içind::! emsalsız bir heye· lumrlur · tatmin edilm·esindPn SQnra dindir/lecelt 

Küçük bir akalliyet teşkil PrlPrı hem 'ıir zaruretiir. Bu f/Ütıkü halimizde bu 
zengin sertıet kay11nğımn ba~ıml ı pr can var. Türk bakır fnbrikası açılıyor. miinevııer ve hem zPnf1irı tabaka ise zaroreti diğerine takdim etm61t l6'emelt 
pılmış olan nıera.'llnı hakkmda a~ ığı- Müiettişi umu11i Tah':ı Uzer, Ku kısmPn duydllğu okuma ihtiyacmı ecne- ceml.t1el içiude bir takım a11ormilla~:'r 
da ki tefsi/atı veri!Jor.) varshan mamulatından bakır bir makasla; hl menbnlara mür<1Caatla tatmine rall- çoğalmasmı talep dmekt"n baı'la .,. 

•29 Teş:-in saat 15 . - Atatürk adına andederek ve şır. ve böyle yapma/dil haklulır. Çıinkü şey demdl dPğildlr. çanka tabiat kanutr 
Binlere.! Ç.)ruhlu fabrika kayüne IHükümet namu a mi.leti kutluluy:uak... makale muharriritrinde itiraf eti{Ji yihi la!''. i!ısanlnnn ~ IB ga'tm11111nı ·ıt6::' d im .. G Ih · k - . intiş!lr etmekt" ola11 kitaphrm olrunmR dıt1ırıı muhfaa fttne81n ıs er • lr"r 0 
w;. enç tıyar adan erkek ~hık Sözlerile kordelayı kesti. Kurbanlar de{Jeri hemen hemen k ·ibldlr. ihtlyaçlarm tatmini lıundan 30nra gelil', 

çocuk devlet adına fabrikayı açmak işi kesildi. Alkış ve yaşa sesleri ortalığı VatlgPf böyle fltu'::a %~m tabi. hPm Kanaatımızca /tltap meaelBBi mem. 
~aşvepaletten ubdes'n:: tevdi olunan çanlabyor. miJelllf. h'-m .edebiyat ve hemde btJllJn lekf'tin umumt refahile alakadar, me111-
Uçündi umumi müfettiş Tahsin Uzeri Davullar çalıyor· tulumlar ses veri nıemleltet bu iıden nıu:r.darip olacaktır. tekelle içllNt ~en::ı yQkaelmuiM 
bekl~yo:lar. yor, fabrika diidükİerinin hepsi birde~ Falıal ylpcelı ekmf!lf1lni ancak ita- lNl(Jlı oe bii gage _.., .ıildiğl a. u::•• 

~ - . zanan bir adamdan bu paranrn bir mık- lıendilillllllrn orl.uu ""'aa" wl'flr işte fabrika direğine lurk sanc.atı ötuyor, heyecanlı dakıkalar yqıyoruz. tarını klt.N llU/ etınal tı. taı.,, «ille- daV11dlrl#. 
çekldi ve ÇorWı i• lÇleri l.ti,.ı•ı -•· -. - (AlltarafL 7.. lncldf) ON.ı • 

• 



DO Ö U 

H b 1 
MUHABİR MEKTUPLARI 

Doğudan - a er er_ Ardahan güzelleşiyor, 
M
HASANKAd l .. ~ 1 fakat ihtiyaçları çok .. ERZURUM 

~elediye meclisi 
dördüncü içtima 
devresi başladı 

Reisler, sekreterler ve 
encümenler yenilendiler 

Şehir bahçf ·.,1de 
Atatürkün heykeli 

Lalapaşa camii yanında yapılmakta 
olan şehir bahçesine AtattırkOn heyke-
linin dikilmesine karar verilmiştir. Bu 
heykel için halen CUmhurlyet cadde-
sinde bulunan kaideden istifade edile
cek ve bu kaide bahçeye nakledile
cektir. 

ezar an ge en 
sesleri kimler içilecek suy~ kafi degi!dir, _elektrik yoktur, mekteple 
· •tt• b ? az gelıyor, spor ışlerı durgundur, avcılığı 
ışı 1 aca a . derJitoplu bir hale koymak lazımdır 

Ardahan, Şarkt Anadolnnun şimal tedariki iı;ln son derece müşkülat 
Hasankale banyo1arında kısmında KOr nehri kenarında oldukç'l mektedlr. Kış başladıtı halde kasabay 

bir ölüm hadisesi bOyük bir ovanın müntehasında yüksek henüz odun gelmemiştir. Maamafth m 
-ı bir tepenin üzerine kurulmuş ve sooo him olan bu ihtiyacı karşılamak 1 

· CaniA glntl toplanbstna başbyan ı Hasankale banyolarında gayet feci kadar nüfusu içine alan küçOk ve fa- flçebaylıkça tertibat alınmaktadır. 
Eeledlye meclisi evvela birinci reis _ KISA HABERLER bir Olüm vakası oldu. On yedi yaşında kat şirin bir kasabadır. Önünden KCr KÜLTÜR iŞLERi: Kaaabanın 
"ftkllllğbie avukat Mnıılri, ikin~i, reis . Muharrem adında biri evelki gtm yıkan- nehri geçer. Yeni yapılmış olan bu devreli bir ilkokulu vardır. Her se 
-wkllUtlne de Tnccardan Nail Torparla- • Belediyenin yol faallyetı hızla mak için banyoya llfrmlş fakat bir müd- kısımda muntazam bir çarşı ve park olduğu gibi bu sene d~ okula tehaco 
tı, sekreterliklere toecardan Rıfat Kars- ilerlemektedir. önnmozde ki hafta yapı- det sonrH üzerine fenalık gelen çocuk vardır. Suyun karşı tarafında e11ki Ar- fazla oldutundan ihtiyaca kan gelm 
.Jı ve Zakir Sesginbaşı seçmiştir. Bilt- lan yeni caddelerin bütnn kısımlarına dDşerek ölmüştür. Yapılan muayenesin- dahan kasabasının kayalıklar üzerine mektedir. Bundan başka gerek kdtapl 
bara beş klşlllk hesabı kat't encüm.A başlanacakbr de Muharremin kalp sektesinden öldü- inşa edllmiş kalesi nazara çarpar. Eski dan ve gerekse kGy okullanndand 

· l k fn hsa 1 1 Ardahanla yenisini birbirinden avıran malarını alan talebelerden mall urum 
He mOddett biten daimi encnmen Oye- • Bulaaristandım '-"elen 800 veni ~ü anlaşa ara de ir.e ru t veri m Ş • k d bre · 1 . lan müsait olmıyan yavrular yükse 

• "' il! • tir asma öprO e şe aynca güze Uk . dı 1 0 1eri intihabında da NaU Toparlak, Rı- göçmen şehirfmizden ıreçerek iskan · _ verir. tahsılden mahrum kalmata r ar. 
fat Karslı Perihan Ag8r seçilmişlerdir. dil k 0 l"'d ö d .1 i ti . ~akat iki ırnn sonra kasabada garip İMAR F AALIYETI. B k mektebi bulunınıyan Posbof, Şavşat, 

EncQ • n tl lerl e me zere "' ıra g n en m ş r. hır rıvayet dolaşmağa bnşlamışbr . Ço- · u sene asa- le ve Çıldır kazalannın Karsa ve H 

M dd
metelerl yeblt • _ _ 

1 
rl • Şehir meclisi mutat toplnnhlanna co~un (ı!OmDldDğO mezardan sesler ~e- bada hukmt md alı bEsir inşitatabt riflaallJykeitıb~Ollzek peye geçeceği yol nzerinde buluna o en eneumen uye e 11 . k -1 • d"rl d. . - çarpma a ır. as a e uy k b d b" o t kt açılması sa 

de yenllenmlşlerdir: başlamıştır . Iu tophmtı 2 frıci Teşrin yormuş, çocu o mem!ş, ı ırı go- ve geniş cadde üzerine inhisar eden asa a a ır r a me ep 
Bundan sonra belediyenin bir sene- 15 ire hdsr devem edecektir. mOldftğO mezannın içınde feryat edl- kasabanm işlek caddelerinden olan Oltu bırsızslıklat bDeklReUnmMektedhhtir. d h k 

· · · yormuş. caddesi üzerinde baraka şeklinde yapıl· IHH U : sı urum a 
1lk mesai raporu okunmuş, Dyeden Za- * PelEdıye Hn pOnlerde ~ebırımlz: Şayia da olsa derhal kabristana gi- mış ve rüzı?ann nüfuzuna imkan bırak- kında genç. v~ ıormetll hükQmet dok 
kir söz. alarak belediyede alb sene- de fazlalaşan Fa~tırma ve Sucuk lma dilerek mezar açılmışsada, şayıanın aslı mamak düşüncesile şurasına, burasına tarum~za tikırlerı~i . s~rdum. Şunl 
denben Oye seçikHtlni ve belediyenin lat herelnlnl sıkı tir kcntrole tabi tut- olmadığı anıaı:-ıtarHk mezar tekrar ka- teneke ve çuval parçelan iliştirilmi~ söyledı~7 Kfrazad~1. • 2 > şı ~adıI' olm -
bir çok encnmenlerlle bilhassa hesap maktadır. patıımıştır • " ' çirkin bir manzara arzeden asırdide küzedre 1 eringıkı-~r~ır. un erbaşının yud 

· . . a annın se urn::rı sene 
enctlmenlnde bulunduğunu, bu seneki * Son bir hafta 1çfnde belediye H k 1 d h 1 dDkk4nlar belediyenm çok yer nde olan bitmek üzeredir. cnzzam mevcudu 14 
mesainin ve maaş Vdz1yetlnln geçen nızemlam;a aykırı bereketlerinden do· asan a e e ava a~ - b~r kararile hemen yıktır. l nş v~ yerle- çıkıyor. Bwılann ekserisi "Formo tQ 

ylllann ('Ok fev.kında oldugunu söyle- layı 21 kişi para cezasına çarpılmıştır· Dağ başlan karlarla örtülmuştur. r.ne taş~an bir J0~i m;ğaz~11:1" ~~~tın~ beroz. dur. Her hafta Pazartesi gQnl~rl 
4111den sonra geceli gtındüzlü yorulma- Bununla beraber havalar yağmurlu gitti- mırşet~lee bunaseasek" inr ntn ılhve et 1 m~l son tedavi şekli olan anti leprol şirın· 

· d k · 1- " 1-k k · · k su 1 u n ı şaa a n aye verı - galan yapılmaktadır 937 senesi içinde 
dan çabşan belediye reisini tebrik ve ğin en oyu guz u e imanı e eme· miştir. Kasabanın iman sahasında gOs- · ' k ır 1 ti· 
teeekkDr etmlşUr. Dünkü zeJzeJe ıniştir. Zaman geçtiti için bu sene zeri- terilen faaliyetten dolayı belediye reis- disp~s~ri mnr~~~at ~edırş :u:ıar 

Jlllecli 9 Teşrlıılşanl Salı akşamı sa- Dün saat 14,57 de ~ehrimizde ol- yat noksan görülmektedir, Çiftçi hava- llğini uhteslne alan genç ve kıymetli Iç~~de as n~::~~ ~~b;ne en çok· nazara 
at yirmide tekrar toplanmak üzere da- dukca sid<:elli bir zelzele olmuştur. lann açılmasını beklemektedir. ilçebayımız Cef!lal Göktanı takdir etme- çarpan hastabk uyuzdur. Bu da halkın 
tılm:fbr. mek kabil değildır. temizliğe lüzumu kadar itina etmeme· 

Bir Jki gfr<!u teri Eeyrek ve kısa Yeni bir köprü daha SU ve ELEKTRiK: Kasabada hali- sinden ileri gelmektedir. içme sulannın 
.Bir baca tutuştu fagılalarla dnıım ettiği hisEedUen yer Bafra 6 [A.A] - Kızılırmak üzerinde hazırda içmeğe elverişli su yoktur. Be- henOz lAyıkı ile ıslah edilmemi 

1 k l 1 da ledlyenın yarım saat masafede bulunan yollana fenni bir şekilde •· 
Dtln gece saat on dokuza doğru sallanması dtın 14,57 de batın sayılır yapı ma ta 0 an 254 metre uzun utun bir mahalden getlrtmeğe muvaffak ol- memlş olduğundan aı:a:· 

llahallebaşuıda Ztıhrevf hastahklar bir ~iddet föstermi~se de hiç bir hasar yedi gözlü Çetinkaya köprüsü merasimle dutu su ihtiyaca kAn gelmemektedir. vakalan tesbit edil~ 
~astneslr.iıı bacua tutuşmuşsa da, ye- olmamışbr. açılmıştır. Eu köprü için 252 bin lira Kasaba etektrlkten de mahrumdur. Be- müeavfrine aşy~ 
11ten ttflllye tarafmdan derhal söndG- sarfedilmiştir. lediye şehrin. bu ihtf>:acını da yakın s~lr.ne meydssn 
dlmtlst1lr 

0 
oG u, n un zamanda temın etmek ıçln te~ebbQslere nın bld~ ~,, · Ankarada Jandarma subay girişmiştir. 5t<e~Jr ll-8'50 

Dıca nahiye müdürlüğü k ı Id ODUN fHTlYACI: Kışı şiddetli olanı~ild 675 2'.H75 
O U U açı ı kasabanın mühim ihtiyaçlarından biri de 1 n f.vocıo o f010 

Ilıca naJ!ye mtıdOrlüğüne Mardit programı Ankara 6 [A.A.] - Jandarma su- yakacak odundur. Bu yıl halk od\''" t a.'BS'lı ~IS7f 
uhlye mOdtırll naklen tayin edilmittir. 

bay okulunun açılış toreni htıkdmet ~ w.a ·fi 
HaJkevinde çay DOGU, Cumhuriyet umde/erini erkanından bir çok zevat ve Harbiye MAHKEMELERU.W.' ..ha -~ klSll 

Bölge gençlltinln okuma, mDzik ve 
sror j)ıbılçlannı temin için )liç bir fe
dül! çeldnmfyen halkevi, genç
lerin samımı ve toplu bolunmalannı da 
dGşünerek, Pazar gtınlert aqamlan 
~ tertip ettiği m8zlkli çay bu Fazar 
akşamı 'Cla tekrar edll!Mş ve hoş bir 
gece pçirllmlştlr. 

Bir cinayetin dört maznu
nu beraat etti 

Bir sene evvel Yusuf elinin Vaşket 
kDJtlndeD H~im pehlivanı bir tarla 
ka~tası Oıerlne pusuya ilöstırerek 01-
dllrmeltten mamunen muhakeme edil
mekde olan ve bir senedenberl mevkut 
bulunan Tortumun Ter köyünden Yu
suna Gç şerikinin muhakemeleri geçen
lerde sona ermiştir. 

Yapılan duruşmalar ve dinlenen 
şahitlerden başka suç hakkında bir de
lil bulunamamış olduğundan mahkeme 
d6rt maınun hakkında beraat karuı ver
miştir. 

esas tutarak Kemalizmi gaye tanır. k 1 - .am. 
DOO U, Eo(Ju diyarının terak/ii ve o ulu ta el:esi hazır bulunduğu halde B k G 

yapılmıştır. • ~ J' • •. 1 
inklfllfı, Do(Ju halkının her diletJi Muzlka fstiklAl marşını çalmış, ır a t::;;: .. 
116 dtı,anceal için makestir. moteekiben AdUye veklll ~OkrO Saraç D....... (-~~-, 

DOOU Şarkta iktisadi hareket oğlu ve ondan sonra talebeden AlAed- - ~ 
ve faaliyetle yakından alAkadardır. din Allat .Lararından birer nutuk söy- İki katil kardeş vilayetimizu~ tlK defa olarak kan 

DOOU kDltür daoasır.da daima lenmiştir. 
ön safta bulunacaktır. Aynı günde Belediyeler bankası ile gütme kanununa göre muhakeme edilmektedir 

DOOU köy/a lhtiyaçlarrnı, dl- Polis Ensti tüsilnün da açılış törenleri 
/eklerini giJz önDnden ayırmayarak yapılmıştır. 

bu meıızu azerinde matemadiyen 
çalı,acaktır. 

EOGU Şarkta kalkınma, geniı
leme, ilerleme, yükselme kareket
lerini günü yününe takip eder. 

DOG U bu hareket ve faaliyet 
elemanları içinde gaksek hizmet 
ve muvaffakıyet glJsterenleri ismen 
ve cismen tanıtır. 

DOGU Türkiye ve Türkiye ha
ricindeki sigast, idart, içtimai, 
iktisadi hareket ve cereyanlarla 
yakından ilgilenir. 

BORSA 
Yapağı bardan Qiarardan büyük) 

kilosu 4-7-48 kuruş . 
Yağlı peynir kilosu 20-21 kuruş. 
Yağsız peynir kilosu 5-5 kuruş. 
Deriler: Manda kuru kilosu 65-65 

kuruş. 

Kars Borsasile piyasa 
Karadım kUlliyetlf miktarda hayvan 

lstanbula sevkedilmektedir : 
Koyundan bir hnş büyük - H{'ıgecin 

çifti 21 . 
Toklunun 1!}-16 . 

Sığırlorın 65-70 . 

Aşkale kazasınma bağlı Araba kö-ı ken, kardeşlerinin ölümünden müte'e 
yünden Mehmedin hırçın bir adam oldu. olan maktulOn iki kardeşi Ahmet oğl 
ğunu söylerler. Mehmet . olur olmaz me- Sabri ile Ahmet oğlu Selim Jandarm 
selelerden kavğa çıkarır. Bundan biı mn Onüne çıkmışlar ve Jandarmanın 
milddet evvel yine ayni köy halkından Ah- botnn mUmamıatına rağmen katli Meh .. 
met oğlu Mehmet isminde birisi ile bir medi blçakla öldOrmtlşlerdi. 
tarla mesalesinden kavga çıkarmış, fa- Bu suretle bir tarla kavgası yüzün• 
kat Ahme• oğlu Mehmet te hırçın arka- den iki ki'ii ölmOş ve iki kardeş de ka· 
şının bu mndahelesine mukabeleden til olmuşlardı. 
geri kalmayınca, kavga bUyümüş ve Yakalanan bu ikJ katil kardeşin 
n iheyet kendişini tutamayan Mehmet Erzurum ağır ceıa mahkemesinde du· 
hırla kcm~umnu cncıkta OldDrnıUştü. ruşmalarına devam edilmektedir. 

İş bu kadurlıkla da kalmemışb, Ha- Vildyetimizde ilk defa olmak Dzere 
dJseyi hater alan jandarma az sonra bunlann kan gotme kanununa göre 
katili yakalayarak, Adliyeye götürOrler- mnha~emeleri yapılmaktadır. 

İlk tefrikanın hülasası 

[3ENvuaMADIM 
vrdi. O, önüne bakıyordu. Yanaklann~a hafif kızıltılar belir
mişti. MUddeiamumi reise dOııerek : 

[Mahkeme salonu hıncahrnç dolu! Hakimler yer
lrelne oturduktan sonra bir jandarma muhafazası 
altında BUçlu içeriye giriyor. Son derece iyi ge
yinmiı, gayet gazel bir genç kadın .. Vekili de 
yanına oturuyor. Fakat genç kadm avukl4ttna 
her şeyi söylememiıtir. Bütan Akademi talebesi, 
genç kadının akrabuı ve annesi de sanıiin ara
sındadır. Ağır ve lnlllln't heyecana getiren bir 
JullJa içinde muhakemeye baılıyor.J 

Herkes susmuttu, gOzler kOrsOlerinde çok heybetli bir ma
na alan hakimlere, som;a bu narJn, bir çiçek kadar gOzel genç 
kıza gidip geliyordu. Fotoğrafcılar makineleri ellerinde bir 
.kOfeye slnmlflerdi ve şimdi gazetecilere iş düşmtıştn. Defter· 
lerbıe etllmlşler, durmadan not alfyorlardı. 

Mahkeme 88.lonu derin J>lr sQkdn içibde Jdi. Bu sessizliğin 
içinde reisin gtır .kalın sesi duyuldu. 

...;.... Yine geçen celsedeki gibi cürmOnüztı lnkAr etmekte, 
reaam Akif Cemalı vurmadığınızı söylemekte ısrar edty.or
musunuz? 

Oerç k İzın i~I kahve rentl gözleri daha ziyade bnjocıo. 
Parmaklıklan tutarak vtıcudunu yay glbl ilerl uzuttı. Dudak
lan Utreyerek açıldı : 

- Ortada inkar edilen bir cOnn yok, yapmadıgım şe,ı zor
la •yapdım. diyemem. Size her zaman haklkab sôyledlm 
ve IOyleyeceğim : Onu ben vurmadım •. 

Durdu. Derin bir nefes aldı. Uzun kumral ki rplklerlnde 
bonouklan~ -'iki damla kadar göz yaşmı .parmaklannın ucu 
• rek titrek bir sesle tekrar etti : 

- ı....- bant, Vallahi onu ben vurmadım. Sesinde Oyle 

Edebi Tefrika: No. 2 
muztarip bir Orperlş vardiki bütüt1 salon heyecanla dalgalan
dı. Dinleyiciler yüksek sesle konuşmaya başladılar. • zavalb 
kız. diye, gözlerini kurutan kadınlar •ne güzel rol yapıyor. 
diyerek gtılümseyen Erkekler vardı. Fotografcılar gtırültDden 
istifade ederek genç kızın yandan önden bir çok fotografla
nnı almaya başlamışlardı. Mtıbaşirin tok sesi yine duyuldu: 

- Susunuz, ses yok., Susunuz diyorum. Sesler kesildi. 
yerinde heyecanla kımıldayan salon Sakinleşti. OrtalıAı bir 
az evvelki derin sessizlik yine kapladı • · 

Reis Onündeki kAgıtlar~ bir göz attı. Sonra kQrsonon 
ounndekı kOç1)k masada oturan zabıt kAtibi genç Kıza: yara-

• hnm ifadesini okuyunuz dedi. 
Zabıt k4tlbl Kız ince sesle ifadeyi okqdu. Doktorlar res

samın pek fazla konuşmasına müsade etmemişlerdi. Yaralının 
söylediği kısa sözler ş\ffi].ardı: • Söyleyecek hiç bir şeyim 
yoktur. Vaka olduğu zaman ben resme bakmakla meşguldum. 
Birdenbire vurularak yere yuvarlandım. KaUl arkadan geldiği 
için kimseyi görmedim. Zaten hemen kendimden ge~mişim. 

Gözlerimi hastahanede açbm ... 
Yaralı - Kimden şDpheleniyorsunuz? 
Sualine de : - Hiç kimseden ! demiş, sonradan • Ferda 

hanım da dahli olduğu halde hiç kimseden!. diye ilAve 
etmişti. 

Zabıt k4tlbi sustuğu zaman herkes başını suçluya Ç&-

- Ressam Akif Cemal beyin verdiği ifadeyi pek kısa 
ve muhtasar buluyorum, dedi, hasta olduğu için kendisine 
sorulacak bir çok nokta1ar sorulmadan ~eçilmiştir. Yapılan 
ilk tahkikat ressamın Ferda hanımın Mecidiye köyündeki 
eve küçük kahvede sık sık birleşerek resim yaptıkhmnı gös
termiştir. O gOn de ressamın Ferda hanımı beklediği anlaşı
lıyor. Her zaman kaçta buluşuyorlardı? sonra samimiyetleri 
ne derece idi? yakın zamanda aralarında bir kıskançlık 
kavgası gibi filan bir münazaa geçmişmi? 

Genç kız müdrleiumuminin bu son sözleri Ozerlne bir şey 
sOylemek ister gibi bir hareket yapb. Fakat avukatı uıani 
oldu ve mOddelumumt ayııı ağır sesle devam etti. 

- O zaman kendllert çok ağır hasta olduklan için bu 
vak'a tızerinde pek az kon~malan gayet tablt görülebilir . 
Şimdi aradan on he gtıne yakın bir vakit geçmiştir. Bize 
dahi iyi ve etr maltıoat verebileceklerini sanıyorum ve 
ikinci bir ifades alınmasını lQzumlu gGrtlr ru:n . 

Reis dOndQ, azalara baktı, onlar muvafık.tır, deır.ok i3ter 
gibi başlarını et<Ule~. Yaralının ifadesinin tekrnr ttlıı mnsına 
karar v~rildi ve fahitlerden korucu Hoseyfn 8ı'ta çağrıldı. 

Htlseytn ata şahitlik mevklindekJ yerini aldığı zamım, 
bu sefer gözler merakla ona çevrildi. Bu adam vak 'anın 
en yakıtı şahidi idi. Ressam onun Mecidiye köyUndeki kah
vesinde ağır yar'ıı~ı olarak bulunmuştu. Yine o kahvede genç 
kızla sık sık buluşuyor, resim yapıyordu. Hüseyin ağa uzun 
boylu, pos myıklı, kırk ya~lu11·.cla Lir adıınıdı. Ôr1ündeld 
parmakbklara dayanarak sık sık yfzQr.tı suçluya dctru ce-

. virlyor ve ona endişeli ve mQşftk nazarlarla bakıyom 
Genç kız vr.u görOnce başını On1lne eğmişti. 

- Ar-ı ou -
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CEVABA CEVAP 
~ zı ·~-=l~n~,:,_ı_ı_e~~-· __ nı~~-3~_, ______________ ..,. __________ _ 

EN SO HABE RLER9 Uf ak tef ek işlerde şeref 
bölüşmeği düşünen yok HARİÇTEN GELECEK BİR MUSEVİ 

TORKİYEDE TAVATTUN EDEMEZ Belediye Reisi eski Belediye Rei
sinin mekutbuna cevap gönderdi 

Selaniklilerin 
Atatürk'e 

bir cemilesi 
Ankara 8 [Huc;usi muhabirimiz

den] - Selanik belediyesi, Sela
nik halkının Türkiyeye karşı bir 
cemilesi olmak üzere, Atııtürk'Un 

doğduğu e\ i Cumhu"reisi.nize he
diye etmege k rar venni.,fr·. fa..;n 
t lUamelesf ikmal w ta ... tik edilmiştir. 

Manisa mebusu Sabri 
Toprak böyle bir kanuni 

teklifte bulundu 

Belediye reisi Şevket Arıdan aşagı
daki mektubu aldık: 

DOÖU r,azetesine 
4 tarihli gazetenizde Salim Altuğan 

Belediye işleri hakkındaki yazılan ara
sında bulunan : 

(Trabzona azimetimiz vesllesile (4 
ilA 8 değil) bir 1111 Qç maaş ve ücret
leri verilemiyen memur ve mnsttthdi
min matlubatının haziran ayı içerisinde 

Ankara, 8 [ Hususi mu~abirimiz-ı istiyen Musevilerin Türkiyede tevattun- 936 t~hsisntın,d~~t h~zı~lanan . v~ gele~ 
den] - Manisa mebusu Sabrı toprak larına asla müsaade olunamaz. para ıle tedl~ esı şeı efı kenclılerme aıt 
Meclise verdiği bir kanun teklifinde aynen «Ecnebi tabiiyetinde bulunan bir olsa bile .... ) . . 
şoyle diyor: musevi hiçbir suretle Türk tabiiyetine Şekhudekı parçayı bazı flkfrlerı 

«Avrupadan, Filistinden, dlnyanın kabul edilemez.• yanlış dUşUncelere sevkedecek malıi· 
herhangi bir noktasından hicret etm 0 k yette gördOğUmden vaziyetin tavazzuhu 

~---------------' , için resmt kayıtlardan rıkarılan u.,ağı-
daki rakıını ve malanrntı ilan etmenizi 
dilerim. Japonya Çine harp ilin 

etmeğe karar veriyor 
Japon kuvvetleri Çin hükümetinin 
merkezi olan Nankine girdiler mi? 

Haliç tersanesi 
Modern bir hale getiriliyor 

lstanbul, 8 [Hususi muhabirimiz
ten] - Haliçteki tersanenin kendi aya
dmdaki terunel re muadil modem bir 
l'ezgiıh haline getirilm~si için faaliyete 
geçilmiştir. Tezgehın denizaltı ve harp 
gemileri inşa edebılecek hale gelirilm.!si 

1 - Haziranın onuncu gnnn kasa· 
dıt cemen 637 lira vardı. Emanet ola
rnk kasa<la bulunrnusı IA.zımgelen yirmi 
kOstır bin lira clııhi sarroıunmuştu. 

3 - Yine aynı tarfbde belediyenbı 

muhtelif eşhus, daire ve memurlara yet
miş bin liradan fazla borca vardı. Bu 
borcun yirmi bin liradan fazla mı 
emanet olarak saklaması lhtm gelen 
paralar teşktl ediyordu. 

4 - Bugtıne kadar geçen ~ ay 
zarfında mubteur işler için otuz bin 
lira kadar sarfiyat yapıldığı halde be
lediyer.in borçlarından mOhlm bir kıs
mı da verilerek halen borç miktarı kırk 
bin liradan aşağı indirildi. 

Belediye meclisi içtima halindedir. 
Bu rakamlar rrıeclts 4zalanna da arzo
ıunmuştur. Mttamafth bu ufa" tefek iş
lerde ne Sall n Altuğ için, ne de benim 
l~·ln şeref bölnşmeğl dQşQnmeğe ltızum 
yoktur. Bunlar birer muvaffakiyet be 
şereneri hllytlklerf mize aittir Ben on-

lardan aldığım direktineri tatbik ettim. 
Onlann irşatleri olmasa ve muhterem 
Hulk da boynk hlr hnsnQ niyetle borç
larını vermeseydi bugün de vaziyet 
dUnknnnn aynı olabflfrrtt. 

Sayğılanmla ... 

1:. ....... .için ilk tetkiklere başlan:nıştır. Tokyo, 5 -:-- G~zetere göze h~kii- ı detli muharebeler devam etmektedir. 
l.ifr .'t>/r ~ şiındıd n tezgaha konmuş, met muhfellerınde ıll\m harp maksat- ç· l. l . · t 1 tJ • 

2 - Aynı turihde BPle11ye cloktoru
mın altı aylığı teraküm etmişti. Fakat 
Salim Altu~ bUtUn maaşlanııı ulmıştı. 
Mayıs maaşı dahi Trnhrondun avdetini 
mlHeakip verilın işti. 

Belediye reial 
Sf.2. BRŞ Mh. 
ŞEVKET ARI 

SİVAS ATEL VESİ AÇILIYOR • , JuıcJıi! ,e işçileri tarafından ya· tarı artmıştır. Ordu nam harp etmekl.e 10 l er1:1 rıca ıa aı l 
··-·--.- az: denizaltı gemisinin .Japanyunm harici mUnasebetlertnln hır Şanghay 6 _ Bazı .Japon hataları 

radan Karabük demir ve kat daha artacağını zıınnetme ktedlr. Bu il 
1 

h k ti . d d ek ş·ııııalı" e . . h · er are e erme evam e er me ' • • ..._ :.n sonra, harp vaziyetın husulüne en zıyade ba rıye . • . 
l • :'il:' \Jio .... kt B nıakamatı taraftardır. garbi ıstikametrnı tutturmuşlar, Çin ~ea~~ ... ,.... ır. u • b' 
ı~ .. e. z2.le'>,\Je bir Şnnghay 6 - .ku~vet.i . ır topçu kılalarile çarpışmağn başlamışlardır. 

HlıJ•ttncı--.....~'" - ı"IA ~a--... lf<· j .n ve hııvtı kuvYetlerı hıma yesı altında Japon ileri kuvvetleri şimale doğru 
llen ~ «bi~ 5 J foponhır Haııkeuya ask<.r ç·ıkarmağl! ileriledikleri tnkdirde Çinlilerin rlcnt 

\ 

~ t · •\r,.., t11uvaffak olmuşlardır. Çın lmv\•etlerı . . . . . 
........ ~ .. ·e~"~ uıı' ~rlç ekilıneğe mecbur olmuşlardır. Şitl- edeceklerı bıldırılmektectır. 

ha.._._.~,..__,-: ~ :~. :ı ~;,.i.rupada yeni bi~_mesele 
Ankrtt 8 [Hu ust --pe • ~ ~ ~ p· atlak vermek uzere .. 

- llatayda ~im haıırlıkları ılerile_ 

mektedir. Habıyda kövlere varıncaya .. 1 k 1 • • 
kadar tetklkatta ıuıun-mtş olan millet- Almanya mustem e e mese esını 
ter cemiyeti hey'eli Şama gitmiştir. ortaya atmadan evvel ortalığı 

Van sıhhat müdürü t hd.d ba ladı 
Ankara 8 (Hususi muhabirim!zden] e 1 e ş 

van vll&yett sıhhat mndnrn m1lfet- Paris. s (A. A) - POU Pariziyen Almanya, İtalya, ,iaponya 
işllAe t1tyln edilmiştir. gazetesi, Almanyanın istediği vakıtta e}e)e Verdiler 
Başveka" let husus"'ı kalem hava kuvvetlerini Londra üzerine sev· 

Roma, 8 (A. A) - Hariciye Na-n· kt .. } .. ğ.. kedeblleceğini yazmaktadır. zırı Kont Ciyano Almanya, ltalya ve 

Nafia Vekili A il Cetinkaya ,"foas • Erzurum demirgolunun mllldm ,,,._ 
Rurlarından bidni f8fkl/ eden .~it'J/Jfl atelyP.ai/e .~ioas - Enurum hattı lal'I• 
deki Divriki iilıtas11()nunun hugQn/erdP. kaııt resmine rigud d111elt ,..,.. 
Ankaradan ayrılacaktır. Yukariki reatm Sivas atelueainln lnfUı aırmrıatla 
alınmııtır. ıre O U U Diğer bir gazete de, ltalyan ve Japonya arasında imzalanan protokol-Ankara S [A.A.] - CumhuJiyet halk . . 

partisi genel sekreterliğinden: Cumhu- Alman dış sıyasalannm binbirme pek dan sonra hu nç devletin artık elele 

1 
• ıt HE~İll (iÖRÜŞÜll 

rfyet halk parti inin j- tı. 37 gQnQ ya- yakın v.e bağlı oldu~unu . ~azarak, vermiş olduklımnı EÖylemiştir. ngı ere -
pılan t.>phıntısında Başvek4let hususi Mussolinı'ntn Alman sıyasetım adı~ \1üstemleke davası resmen Frankoyu Kuvarshan 
kalem dlrektOrlüğUne namzetler arasın- adım tukip etmekte olduğunu ehemmı- ortaya atılıyor Bir fabrika, bir köytı şehir; bir ma .. 
dan eski Erzurum Sttylavı seçilmiştir. yetle tebarnz ettirmekte ve fütuhat ? den bir bölgeyi zenğin yapıyor • 

ı Londra, s (Hususi) - Almımyanın Tanıyor mu . Çam ormmları içinde topra"'a ao. stanbul lik maçları maksadım takviye etmek için taarruz· 5 e 

mUstemlcke meselesini yakıncla res- mUlOp yıllarca ~izli kalmış bu zengin 
Ankaru 8 f A.A. - lstanhul lik dn bulunmaktan nıUteveliit bir siyase- men ortaya atacaıtını gösteren deliller Kondra, 4 - (İnyiıtere ve General Bakır yatağı bu gUn TOrk amelesinin 

mnçlıırma başU\nmı~br. Romanyablarla tin tdkip edilmekte olduğunu ilave et ~ittikçe ıırtmaktııdır. Franko) gazeteler Jngiltere hUkOmetiııin kuvvetli bazuları altında delik deşik ol-
yaµılım maç 1-1 berabere neticelenmiş· mektedir. Burada Almanyanın Londra sefiri General Frankoyu tunımag,ı karnr ver du · 

tir. Gnhtl ı ylıl r Topkapıyi 1-2 \'on Ribentrop'ın bu mesele ile nıeş- di~fni eheııııniyeUe kaydetmektedirll·r. ~Köstebek iz:erine benzeyen tuneller 
yenmi:;;leruir. İngilizler boş durmuyor ·ul olmak nzere Londra sefirliğindeıı Deyliheraıt gazete:;i biivnk "'ıızılarlu ve ornıncek ağı gıbl yayılan Hava yol-

. · ı ı ki ı ı · · · ları i.e Dizel motorlım arasında tdtll f-..,iJjstinde ] a} at kaJmadı Londra, 8 (A. A) - Hav,\ MU h· al ırncaı:tına ıhtınıa verı ıııe e >Ma >er, (HUkOmet General ı;rankoyıı tummıya l' h k 
ftta r\azın, a·kert hava kuvve~leri için -;efirin hu me·ele ile yakındnn ırıeşğul karnr verdi) diye trnşlııyım bir makule ır ttT~~k ı:aı::ı~ı i-leniy lf 

l<udns ... C A. A. > - KudO-t~ ka- olduğudu ve in:riliz et(:\ let ~danıların!n yazmaktadır. Yıl<la 2000 to~ bııkır. ·Türk hazine· nşıkhı<lar deu n C'tn ektedir. llnkOınet 15 f, t rlkarın dııha çalışmttktn < k'ı~- fikirlrri11i yokladığı şuphesız addedıl- ı ondra 4 _ lııı!iıtere hUkt1metiııin . 
60

,-, 
000 

ı· 
1 

k D'll. . ti k t tı l t 
1 dl .. ' t-- Slne v, ıra l uVIZ ge rece • m11 ıama t rahnılan 'apı n araş ır- ğunu be~· an etmi~tir. meKte r. General f'rankovu tımınrnsı hat>er.erinin * 

m~ttr Ozerm \eni~en urhtrle~r ~~mış ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8~~~ ~cluğu ~e ancak Wrkeç hah• Ha~ttııe. M~kep, T~~ro ~ oyuB 
altı kişi ~ttral nnııs iki k şi < lınU7tor clanberl bu me-ele Uzerlnde ınnzaktı- salonlıtrı. u-rl hanvo yerleri, ökonoma 

Yollarda ık ık ClnU}'etler olııınk- Yakın sayılarımızda relere devam etlilmekte oldugııııu iyi hol ışık ve ele'jlk.bir'ııayat. 
tadır. HUktl n t, vazivetin üniıro <'Ç· malllmat aldn ıırnhıtfıhlen ü~renilmi;;tir.1 Burası ydl ız l>ir iş ocağı değil ay• 
mek ıçtn l"itt nat tedbırler alınıı' t dır. nı zamancl.t bir httlk mekteblJlr. Fmıte· 
Bazı Yahudi ve Ar111> mahallelerinde z • b• •• baka zik hislerden uzJk olıırak bu no)ctayı sok.ıklar ıkı bir ot 1 d 111 ta bulur.- engın ır m usa ya Jül Kambon vefat etti 1 iraz dttha titiz lilemeUdlr. 
durulmaktudır. p . 4 ( A A) _ M;}svö K ıın- 'fOrk bakmle berdber TOrk köylQ-

B 'k 1 k b ı urıs, · · · - , IU -nnün kafa<;ını işlemek ••· Bu mev-a an gene urnıay aş ıyoruz hon'un vefrltile mOnh~l . kalan Frctnsız zulırda Uz bir tıı la lkikuş varmağa hl· 
heyet eri döndüler akademi.;i azalığına Amır11l Okar Lıyln le kanaııt etmiyecek kaJ.ar harfsiz. 

edilmiştir. • 
tstunhul, 6 ( A. ·'·) - Ankarada 200 okuyucumuza 1 teı·r hediyeler B k·ı· 3 ı· d K d hi tepeJen iniyordum JJrııkan ."ntııntı erkanıh trbi'-e ret ıeri mu.1 ı Yugos"av eşve ı ı er ın e uvarsan a • d • 

J• ~ " • ha'<tım ç ımhr arasında şırıl ayan su . toplantı uuı işlir.tk et ni~ ohm Yu:oslav Okuyucularımızı dtıha ziyade memnun etmek içtn yakında zengin bir Bel~rnt, 4 (A. A.) - (Havam; AJan- bilkır ye~ili. 
ve Yunan genel kurmay heyetlerı ş~h- mu abaka aç;ıca~ız. Bu mnsahakaya iştirak edect:k oldnl trdan 200 oktıyu· sı muhabiri bildiriyor) Bay Stoyadlno- Anahtarımı suya daldırdııt. 
rimize r,elııı"c;Jn ve menılekr.tle~ıne oumuz muhtelit hediyeler alacaklıırdır. Bu hediyeler içinde 200 liralık l\i; Roma ve Berlini ziy~ret etmi.tir. Beş dakika sonra siyah demir analı 

d tl 1. de hevetler Jçin dikiş makinesi\ bi-.iklet, kostomlUkler, paltolar ve daha birçok i"e '"'ara- t.trını •·ız"'"iyordu Bakır Yll•"şll mOşlerdfr. Av e er n . T J Amerikada b:r tayyare 1\ ,u • ,... • 
. y ı ılnıamı'= Anc k lstarıbul yııc.ık çes'.t e~ya vardır. remek burdda sular bile bakir Ul-mera!:Jm .. ' • k 

K Hı \'e Merkez Komutam M .. b k h kk d aza~ı uyor. Yıllarca raflet içinde )'lfaml.fll ta~~~~n ':ar.ılunını~l.rdır. usa a amız a ın a ayrıca Nevyork 
8 4 

[A.A.] _ B.ıhrtyeye ve utanup ~ızarmBllllfl•. 
J·aponlar Nankine girdTikr_ tafsı·la" t vereceg""" az· ait ikl tayyare bir UÇUŞ esnasında dQş- Hu.lbukı boniın hissiz delrll' 

mnı ve içeri ,tnde bult.ıDan bet k1fl oı- tarım bil~ bu Uf& de&llıce kJ Tu~6-J~nbt~N~rni ~----------~------------~~m~. ~. ~~~R~ işgal etmlflerdir. 
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Hı~;::;.~· j Arkadaş.l~,~,~~! 
---------------------------------------------'. 

lğdırda 937 
1
pamuk mah
sulü alınd·ı 

ilk Te~rinin çok giinf•ş'li \ güzel bir' Bir taraftan bir arkadaşa böyle kö· 
akşa mnda Cumhuriyet cüddesinden ge 1 tü şc.ka yapılır mı diye için için hiddet· 
ç.iyordum. Bôyle lr.!lı güni nle pa'"as z l~niyor, b:r taraftan da bu badireden 
dolaşnu:.k kddar acı bi: şey olam"'· ->ıyrıln>ak için zihniınd ! bir çare ,arıyor
Belki bir ahbaba rastlarız da sayesinde h.m. Artık Hayrıden ümidim kal.namıştı

tY(ınümüzü !:Ln ederiz dıye umutldnıp 'Uhani b.ına Yu,J.ınazını YAPITllŞ~ı. 

Ordu kumandalarından 
gelen şifreli telgraflar· 'an1uk ten1iz:eıne ve pres 

makine1 eı i f'aa'iyete geçti dunırk n, lokc:ntalaı dm birinin carr ek-1- Lokan~anın i.,.i ~el~ eh.leme rezil ola· 
I~dır ırnrııuk Tnrıın satış koopern- rıına hdı l:ıziı vuruldug·unu işittim, dönüp caktıın .. Üz-!l'İmd • c;aat vesa!re gibi para _ _.,....., _.....__ 

Fikirleri sorulan hiç bir\ ı\umandan 
Rusya ile f'!'lUharebeye meydan 
verilmesi. e rıza göstermiyordu 

tifleri lirli'ri. bir taraf ıaıı lt>şkiltıt ve. te b kt A • · · H ·ı B · x. 1 eder bır Ş"Y C.:! yvktu kı, usulcacık " a • ım. , oızım avrı •nı ça5ırıyor. . 
..,j ntmı tam ımlamakln meş;rutken ühi\r Hayriyi çok <'' kidt·n tenırım "evin· ı patrona bm1k:ıy.m dn, b:r yerden para 
tarnfdtı.n ela orlnklarrn toplayıp getir- li cömert şakacı. hazırcevap · bk~z da t.!darik cllikıt>n soma g ..'lip saati kur· 

' ' . ' . tarayı n . tikleri rrnnıukiı-ırın tesf'llllm \·e tahrit k b k d d B ta d fe 1 · mcv eş a· ar ·a a~ıır. ır. u '"sa ı. B. 1 · · d"" ·· · k cadde 
1 işleri ile nıeşguldOl'. Orlnklarırt vetir- pek S{';\ indim dJ,S-USU ! d ' . ,?Y ..! pıs pl.s d uşun~r ebn, . .b: 
dikl,,ri ırnmul:lnr Uc ~ınıfa nyrılarnt.: . H l k . <l" B eı(ı c.ınoanın atın an yıne enım gı ı 

, _ ~men o anlaya {'ı .. ım. aktımık k k d ı d S ı·h ltı· · ere· 
h h · · · · ,.-.. k t ı ·t ı . . . o oz a a aş aı an a fi e nın 0 ç· e er eıns ıçııı ~ııııc hl es )1 o unun Hayrı ım:kellef bır masa kurmuş, çekıyor. t·x-· . ~ . . ·-;ı 

• , .. ... . . . . . . kiym;::ıt , ıreçı>n yıl bu aylarda ttlccarın . Iısını gor.myeyım mı. 
İlk tefrıkanın hulasası \hu bl~f, nımt ettiıtı. tesırı ynpmnz <la vaptıı:rı mnlıayaıı kiymPlinden yUz le yir- - Gel b~y<.hul ı cdı, y~lnı1.lıkta ı Hemen beynimde bir şimşek çaktı. 

. .. harp ılllıııırn mechıırıyet hıı ıl olıır.:ıı, · . fazladır. Uirlik ·e Hklrnhnrda sovwt- ne~deyse patlıyacııktım. Hanı bu zık Loka'1taT'ın ca•nek.::nına h11Jı hızlı vur. 
/AbdiUhamıf Yıldız s:ıraıJlmn /Ju- ti h k t j"l kt·-;ı ~11 \ •• kını da öyle tek ba';'ına p:!k içilmiyor. dum. S-ılf.hettin dönüp baktı, elimle 

" •• • A o zııman ne sure e are e et ı ece ı. lerrten retirilen tohumlardan çok ,·erım-
yuk salonlarmdan bırrnde telttşlı Aeuha Rıılırive Nazıl'lnın notoyı imz•t . 

1
. 

1 1. h 1 11 Garip kuşun yuvasını Allah yapar- çağırdım. 
t r l dı l A l b" ' ' ' • · ' ' lı ve vllksek kn ıteı e ıır ımt c;u e ( e mıı:. B.!nim de canım, rraliba parasızlı· B1ktım, S:.ıl"ıhettin mesut ve mi:te· 
e .-ış 1 0 aşıfıor. r:u 8 

_ ır JJPll· ı· ederken okuduğu ayet, islikhaMeki şe- edilnıi.-:tir. Orlaklurn tesliııı ettikler pa- ' 0 

cerede.11 o :uunan henz.ıı ynpıl- . t' C 1 H. k t , f 1 • ~ . . ' . . ğın verdiği azabı unutmak için olacak, bessüııı lokantadan içeriye girdi: 
mamış olan l!mnidiye camiinin · ~~~e.~ en~ n. r ,'1 .ıra ınc an manevı muk kiymetiı~m yuul~ altım~ı ııı..;hetm- biraz demlenmek istiyordu. - Maşallah, dedi, blkıyorum, bu 
ht I d • • '/d l - ır ı aııı ıı ı il ı. .. ele avans venlmekteclır. Oturdum. Bana da bir kadeh aeldi. akşam para yiyorsun. 1 un ugu l'll<. eye "oqru bil- Abdülh •t hi d b" derin hir 6 büyük 
kıyor. · amı ' r en ıre Taşburun ve Tuzl•waıla pamuk te- Hem içiyoruz, hem konuşuyoruz. Neşe - S.>rma, dedim, bugün 
Şehirde heyecanlı şayialar do- evhama kapılmıştı. Ellerini arkasına rııizleıııe fuhrikusı olma<lığınchın' hu •ki. miz arttıkça kahkahalar içinde ötekinin parti bir komisyon işi çıktı. On, on beş 

h11ğlıyarak, geniş salonda aö-ır nfrır · k ı·r k · ı B" ilk ı · 
1 ı d k N d b · taşıyor. Rus sefiri J{jmıtiyef bir "' b ' ooperR ı mer ezme e ır ce ııırer berikinin tuhaflıklarından, maceralarından pape vur u · e zaman an erı canım 

yolunu bulup Çırarjan sarauın- gezinınef{e başlamıştı. fatika kurulnrnktnclır. Kooperatifler, bahsediyorduk. şöyle mükellef bir masada rakı içmek 
da mahbus bulımaı' sdltmı Mu- Bu sırada knpı açılmış.. henüz Ye· toplayacaklurı çi(!itli pmnıığıı kendi fa~)· Galiba yarım saat kadnr geçti. Bir- istiyordu. Ama bu zıkkım da öyle tek 
radı Rusyaya kaçırtacak, Kaf- zir olfm nıaheyin hnşkatibi Sııil Paşa rikalarında teınizledikclen sonra Birlık denbire Hayri ka~larını çattı: ba~ına içilmiyor ki ... 
ka.'lyda ermeniden, Güren/erden, içeri girmişti. Elindnki kl\~ıtları, orta- merkezi olan lğdıra göndereceklerdir . _ Vay canına! Dedi, azkaldı unu- Salahattin masaya kuruldu. Hemen 
Çerkeslerden. Azerbancanltlar- da~! m~sa~ın. üzerine bırakarak geq !ğdırda !"'e birliğin ekspe~leri marifeti tuyordum. Mahmut, ben şurada bir yere g_arsonu çağı~dır_n. bir ka~eh dah~, bir 
dan teşkil edilecek bir ordunun geıı çekılmıştı. ıle tasnıf muamelesi yapı.dıkdnn sora kadar uğrayacağım. Beş dakikaya kal· şışe daha getırttım, mezelerı tazelettım. 
başına ffeÇirfecek ve hu ordu Abdülhamit, sessizce mı-ısaya yak-ı ~uradald fabrikad~ haly~ ve standard maz gelirim, sakın ben gelmeden gitm~l K~yifli keyifli ko:rn~ınağa. _b!lşla~ık 
Erzurum üzerille giinderilecek, !aşmıştı. Sait Pa~anm oraya koyduğu tıpler vUcuda getirılecekdır. Giderken de garsona bir şişe daha Neşemız arttıkça kahkahalar ıçınde ot e 
burada Muradıh Padiıahlı!]ı ilan şifreli telgrafların hal suretlerini oku· Iğclır merkez fabrikası , hazırlığını 1 ismarladı. Is.inin berikinin t\lhaflıklarından, macera-
~dildikten llonra. lstalmla yiirii- maya başlamıştı. h~tirıniş. ve C!\mhııriyet bayramı güııO Olur a, insanlık hali bul Birisine bir iş l larındak bahsediyorduk. . ı..:~ .... le .~ııı\;ın 
necek ve Padişııhlı{ja yeni bir Bu telgraflar, harp hakkında fikir- t/Jr~~le ışlemej:te başlamışdır · Iğ.rtır hı~- için söz vermiştir. Gidip onu bulacak, gö- Yarım saat sonra bırd~~n ara' 
,ekil verilecekmiş. lerine müracaat edilen kumandanlardan valısınde muazzam bir ekonomık inkı· rüşecek, gelecek. rımı çattım: • -edilmE>' 
Bütün lstanbul silahlanmış, bek- gelen cavaplardı. !Ahın haşanlması mes'uliyetini omuzla- Mahmut paltosunu giydi, çıktı. Ben - Vay canına 1 ı\ş ~ •• 
liyor. Birinci tel~raf, Rumeli Qrdulan ku- nna alan direktör Kasaboğlu, heyecan- de kadehimi doldurarak Hayrinin gel- unutuyordum. Salh.~yd 
Birdenbire Ylldız yoku~unun al- mandam, Serdar Abdülkerim Pnşmlan dan ti~reyen elleri. ile elli beş beyuirlik mesinc intizaren çekintiye devam ettim. yere kadar .,~ğ!cj~a,,.'l:;;• .. 
tmda bir saray arabası go"rJnü- Dizel'ın hava tcrtıhatı koluna asılrtı ve s~.ş dakika geçti. Derken bir b~~ kalmaz

1
a9'n' ~ dild;v IS·84SO geliyordu. Rumelide bir senedenberi -t l".' 

yor. Araba mutba_k. kapısm.ın koca motör homurtu ile işlemeğe haş· dakika daha ge __ çt __ i. _H. a_~rinin işi uza_ttı- ~e.re .ri d
1 

.. e ı.~ .. ! 240·,~~! devam eden kanlı ihtilılllere gö~Us ge· _ .,uv .rvuv 
önünde duruyor ve ıçmden Rıza ren bu zat hOlAsa olarak fikrini şu su- ı ladı. Şimdi fabrikada her şey dönOyor .. ğına bakılırsa, goruştuğu mesele galıba J ,• • odt 837ô r esı~ 
Bey (llonraları muhacirin mü- retle- blldfrlyordu: Kasnaklıır, kayışlar, çarklar ,. Herkes mühimce bir şey. olacaktı. Bir beş daki-~ J ~'. 6:1 • 6ll 

dürii umumtsi) iniyor. Abdülha· R Ç Al k d 
1 

. çıyrık makinaltmnın başında , sabırsız- ka daha geçti. !çimi yavaş yavaş sıkın-.. r;· h ~ l~tS 
. • us .an e san nn mut aka bır k ·ık ,., b kl" . . . . - ci a 81>2G .ı mıt .wruyor: " - ProfoktJlun b h k k h '

1 1 
. lıkla, çıkaca ı pnmut.u e ıyor \C tı basmağa başladı. Yırmı dakıka geçlı ... 

revabı imza edildi nıi?,. Riza al .ane çı 
1
arara arbe g r şmek ıst.e- çok geçmeden iki silindir arasından , Hayri hala gelecek. :a~ • •~ ,·Jta~:n 

Be . " d ğı anlaşı ıyor. Fakat AkılAne tedbır- ı i d b b n arp . ··''' ~· y cevap verıyor: - Evet . · I yorgan şekl n e em ey az pamuğun s · içime kötü bir şDphe gl ~adar geniş bir 
e'endimiz imza edildi Fakat lerle böyle bır hHrhin zuburunn manı zUlerek verele cana vakın bir yıö-m teş- 1 1 • •• d · · r ' . . . k 1 , ~ • n g~ mezse. o 5 ~ i" e ersınız. 
enPyce muha/e#ef ve münaka-<1.11 da olmak; ve bunun ıçın de ne müm Onse kil etti"'ini aörUyorsıınuz Pamuk bura- y 1 b f - ~ k" d ? A k 
r~ ı· ır- ,, k 

1
1\ d E<> 0 • •• a ge mezse, en so raru1 .a ım urur r am-

h 11· 1 yapma azım ır. . . ·1~ ,. • .zu ura ge < ı,. . . • da kalmıyor, amele. hani hanı ~nu görmeden lokantadan nasıl çıkar, gıde-!Cıanv.e.ıımıı~ımesin diye adeta koşar 
fkıncı telgrafı yazan, Anadolu or- presin içine döküyorlar ve on dakıkıı rim? Eu lokantada benim galiba ikinci! adımla uzaklaştım, karanlıklara daldım. 

Abdlllhamitle Riza Bey arasında ~~su kumanda.nı Ahmet Muhtar Paşa. sonra gözllnüzUn önünde gUzel bir mttn· oturduğum, ne sahib:ni, ne garsonlarını 0 aündenberi ne küfüretmek için 
-şöyle bir muhavere eereyan etti : ıdı Bu zat ta ı b k t k t Ji'r /5 

· · . . zura, ere e ve ııvve ıııanzar~sı, ..., · tanııııadığım bir lokantay~ı. Hayriyi görebildim, ne de acaba Iokan· 
- Bu cevabı kim yazmış?.. "Rus Çunnın har~. hnk~ındakı te· l ctır pnmıığtınu~ ~37 mah~u~UuOn llk t ~l- Yarım saat geçti. Içimdeki korku tadan nasıl yakayı sıyırdı diye merakımı 
- Hariciye müsteşarı, Aleksandr muylHAtına rağmen, hoyle bır harµ,ten ı yası. Dışı, gelııılık kız gıhı gnzel . tçı , aldı, yüriidü. Kendimi avutmak için de tatmin etmek için Salahettine rastla-

kulunuz. içtinap etmelidir. ÇUnkO; zuhıır edeeek. nıımushıu adamın özU gibi sağlam ve son gelen şişenin yarısından fazldsını 

1

. dım. Acaba SaJahattin de bizim 
- Aferin koca _ı~avu_ra... . harpte, (I>evleti11liye) gRlebe çalsa bile, emin devirmiştim. Kl'"k daki~a geçince artık usulü tatbik etti de, masayı başka bir 
:-- A~ek.sandr Efendı, nıec~ı:de de hiç bir faide isıihsal edeıııiyecektir,,, kanaat hasil ettim. Hayri gelmiyecekl kokoza devretti mi, orasını b;Jmiyorum. 

takW: edıldı. VOk~lAda~ ekserısı, ken- 'diye fikir beyım ediyor; ve bu fikirleri-
dlsinı alenen takdır etti. ni de madde madde kuvvetli delillerle 

- Muhalefet edenler kimlerdi?!.. isb11tu çalışıyordu. 

- Saclnllzam, Etem Pnşıı kulları OçuncU telgraf, dördüııcn ordunun 
ile.. Serasker Redif Paşn, Tophane merkez kumandam Ali Hizıı Paşadan 
Moşnro damat Muhmut Paşa ve Huri- geliyordu. Bu zat, vaktile Kırım mulrn
~iye N"az.ırı Saffet Paşa kulları... rehesincle bııluıınıuş, terrnheli lıir kıı-

- Ne diye muhalefet ettiler? .. 
- Eğer, böyle ~edit bir li ·an ile ınaf!clandı. .. Ali Rizıı Paşa soruhm snııle 

heyecanlı bir lisanın cevap veriyordu: 
cevap verirsek, Çar hükflmeti ilanıharp 

d H l . "Ben, Husyayı yakından tunıyan bir 

ooGu 
Abone tarifesi 

Seneliği 
. i\ltı aylığı 
Üç ayh(!"ı 
Bir aylığı 

12 ... 
' 4 
1,:50 

Lirı 

.. 
" 

ECNEBİ MEMLEKETLER İÇİN 
Seneliı'{i 24 Lira 
Altı aylı~ı 14 " e er. ır le bız sebebiyet vern•iyelim; 

dediler. kıı.nıamlan klduğum için, iki tarnfııı da İLAN T ARİfESİ 
_ Ya, ötekiler?.. n kerl kuv,•ellerini biliyorum. Vakın, 

8 
ı'"ı· 

f d k i\ ı ' suyıfada santimi 23 Kuruş 
- ütekHer de; .. Rn eevttbnameııin ordumuztin şecaat ve e a nr ııtı saye-ı .. , 

" • 50 .. 
bir kelime iııiıı bile değiştirilmesine ı;;inde, noks-ııılnrımızı. kahramanlıklarla ~ ,, ,, 'i'l ., 
razı de({iliz. Eğer vükt la m..!Clist lrnri- tç h1fı CdPhiliriz. Fakut, şu aralık Av- !) ,, " ,, Hlı> 
cinde bir k<'linıesi Jıile cıeıri,irse, değiş. nıpanın bize karşı ı-.e kdilti fikirlere 4 ,, ,, 1 )0 

•> 200 
,, 

tireni mesut tutarız ... diye tehdit ettiler- 1 nazaran, nıuzaffL·: ol~nk hil.e. hiçi;~ ~ " ~ • 
2

:>
0 

,, 
- y,1, Bahriye Ntızııı Hnuf Pnşa ? .. ! falde e!de eclemeyız. Şm1a eını~ ~l.un kı i : : : 400 ,, 
- Efendimiz 1., Hauf Paşa kulu· ı hu vazıyet karşıc;mda bı1rbe gırı;ırsek. ıınn verccelc kimseler noöu Gaze-ı 

nuz; aıip lir nükte sarfetti. S ınki nıe· ıretice çok vahim olur· Cenabı Hak 1 tcsi İdare MlidUrlUC,llne rnOrttcnat Ptme 
selenin eıwamındaki felakPtirıi ihsıı~ bana böyle bir felılketi gö.,terınesin.,. (1] liclirler. Devamlı Hilnlar için hu ust 
-et nek htiyormu~ r,ihi; "lnıııılillilh, ve Ahdi\lhıııııit, büyük bir dildrntle t.ırife tnthik edilir. · 
jnna Geyhi raduıı,. diyerek imza etti. okmlu~u bu tel ~rafları, gene m.ısarın Kırmızıh iltl.nlarda tarre bir misa 

~bdOlbaıııit; bu nyeti işitit i, itmez, üzerine bırakmıştı. Başını üııUııe eğerek: ı fcızlasile alı111r. 
reng1 sararmış.. t·aşıııı önüne eyıni~ti. - PekfllA .. Bunlar, burada kalsın. 

Çünko, kenc!iı:;i esac;en hnrptc>n korku· · D t'işllneyim. 1 9 3 7 
yordu. Sf•n u iyi !- elnıiytcek 0 lan tıir Diye mırıhlıınııııştı. 
harbin; hem memlekete, hem de kendi Sait Rnşa ile Hiza Bey; Padişnhrn {(\ r?: {;_ · · 
taç ,.e tahtına getireceği fennlığ-ı takdir yalnız kalmak h;tecliğini nnlamışlar'tı. ~ lJOğ.U '-t:....-0 Olmt 
ecliyorclu. Fakat, ın.ığrıır Avrııpa dev- A ,·aklarının uçlarımı basarak, ~essizce • 

lelicrinin, Türk hilkiıııiyetini hiçe sa~a- ~il.;urı \'ıkmışln~·dı. . . , 2 • T EŞ R 1 N 
cak şekilde verdikleri nohtlnrı da körth Abdlllhamıt, Hıza Be~ den başkR. 
körnne kabul t k . t . d H"' Sadrıazam Etem Pcışa ile, Damat :\1ah- 1 . • e me ıs emıyor u. ıç . f 0 9 olmazsa bir blöf ile Avrupa kabine) '. mut Paşaya chı hıılı~r gönder~ış ı. . n· . 

. erı larla da güril~·eçektı. Fııkat hmlenhıre 
u!n, v~bahusus Rus Çarı Aleksandrın basdmın evham ozerire. artık onları 
şıddetlı taleplerini durdurabileceğini beklemeğe ıuzuın görmeıııl~, hurem da-
Umit eyliyordu · · · ti . • ıresıne geçmış . 

Onun lçın Babıllliye el albndan 
haber gödermlş; hem alb devletin müş- Padişaha .bu kadar evham veren 
terek protokoluna ve h d ç t vaziyet, çok cıddt idi. em e ar ara- (Arkası var) 
tından ne~redilen beyannamere, ~fddctli 
bir lisan ile cevap vetdirmiştt. [1] Ahvalin vehamet kesbetmesl 

Fakat fimdl Rfza Beyin SOyledltf nzertne bu zat intihar etmiş; felAkeW 
tlOD IOzler ODU mOteeatr em.wu ... Ya; gOnleri gOrmemllttr. 

SALI 

Hicri 111·1356 • • Rumi • 13SS 
ıl Ramazan: 5 il. Teşrin : 25 

lı Kızılaya yardım et ~ 
~-,=:ıı:=====:~ 

Doğudaki Viiayet merkezlerimiz 

Doı;u .l/1-'rh.i .. in /ıf'psh</f' e'1 ıriilıı• m i!.fiıı :rlr11·1 lwr~ılltmnkf;rn l nşlnynn 
lzıınımal1 1 İl' fa Liud ,, 11. ıh i /111 'J.<Iİl/f'f Pr, bell rli:ıeLN l'P ırsmi IJUll'nmlar 

imk,in <falıilintlı' .'!in O rr uıına. f'ıi ... ·!l~şrıll"sine diil t rlle snrtlmış bulunmllll

f a lır!tır. 

O kadar ki Doğudaki şı•M · P, kasabalarımız, buralardan bir sene uzakla-
l'P da tekrar avdet edenlı. . ••• ı bile tanınmayacak derecede de(Jiımiı bulua
m1tk ·dır. Yukarıki resimler bölgemizin iki ıtrin ı•illllet merkezini 
g&termektedir. 

1 .... 
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DO Ö U 
9 ikinci Teşrin 1937 

ANA YUR1 TA YENİ IRKDAŞLAR 1 NE v A R? 1 

ı v _ E YOK• _ 
lğdıra ge en arna Titanik kaz;ından 

ı •} •• •• İ •• kurtulan son adam 

göçmen erı e goruş um Jngilterenin meşhur VaytStarLayn 
vapur kumpanyasının Tttanik adındaki 

kt ı ı · Transatlantiti Amerikaya ilk seferini 

Yeni. yapılan ve yapılma a o an ev erıne yer- . k tin ıı ı yapttrken, bu vapurda şır e mec s 

mekıe mesgul bulunan bu ırkdaşlarımız Iğdır idare azasından ısmay isminde bir 
leş .. zat da bulunuyor ve şirketten hiç bir 

k fay dalı bir unsur Olacaklardır. vazife almaksızın alelAde bir seyyah 
tarımında ço gibi Amerikaya gidiyordu. 

- 1 

CANLANAN DOÖU 

lzmir nasıl garp kapımız 
ise Erzurum da aynı 

şekilde şark kapımızdır 
--------------· ·--------------... 
lzmirde o!duğu gibi, Erzurumda da şimdilik hiç 
olmazsa iki senede bir beynelmilel bir fuar 

dört ana yol çnnkn asıl emelimiz Atatnrknmnze ka- Titanlk buzlara çarf>b , birkaç da.-
Iğdır kasabasına gl: olu, Bayazlt vuşmakb. Allaha binlerce şOkQr, bu dl- klkada battı, 1490 kişi boğuldu. Fakat 

varc!ır: Kars yolu • Half !zayı evvelce letfmiz olmuştur . HOkQmet bizimle bir fsmay son dakikada bir sandala at
y(jlu ve :Markara yolu l b~ daha gelse· baba gibi meşgul oluyor. Kaymakam ve lamış ve kurtulmuştu. 
örmoş olanlar, ştmd klardır. Bu Doktor gQnde bir kaç dera yanımıza O zaman gazetelerde şiddetli mn-

açılmalıdır. 

hepsi de 
Doğudaki komşu devletlerin 

bu fuarla alakadar olacaklardır. 

~r muhakkak ki şa~r:::dbalde öte - geliyor, halimizi soruyorlar , en ufak nakaşalar oldu. fsmay'in de vapurla • Yazan: Ml'RAT SERTOOl .. U 
=~nberl sıntan duvar arzumuzu bile bnynk bir ehemmiyetle beraber batıp ölmesi tazım geldlğlnl 
ve ev harabelerinin karşılıyor ve yapıyorlar. sı>yliyenler oldu. Nihayet tahkikat yapılacak en mühim içtimai işler- pımız ise, Erzurum da aym tekilde Şark 

inde şimdi, şose- İki öğretmen arkadaşın arasında komisyonu lsmay'ln alelade bir yolcu den biri de memleketin can- kapımızdır. Burada açalacak bir enter-
y: sağ ve solunda hem konuşuyor, hem de tetkike devam gibi seyahat ettiği için, mesul bir lanmağa başlayan turizmi hi- nasyonal fuara kOIDfO}arumz Sovyet 
:irbtrine mntenazlr ediyoruz. Bir iki gOn snren yağmurdan sıfatı olmadı~nı \e canını kurtarmakta maye, halkı memleketi gezmeğe, gör- Rusya. lran, Irak, ve Efranisbm kolay

sıra evler görnr- sonra kendini gösteren gOneş bOtn nma- haklı bulunduğunu kabul ederek mO· meğe teşvik etmektir. Maalesef şu, acı lıkla ıştirak edebilirler. Ve handan çok 
s~:oz . Bunlar, b~r halle h~lkmı sokağa dökmoştnr . Her nakaşayı kesmişti. bir hakikatbr ki biz, dünyada az seya- istifade görürler. 
~c;mı yapılmış ve bır evin önunde . hummalı biı: onarma ~e Titanlk kazasından kurtulanlardan hat eden milletlerden biriyiz. Bunun da Ayna zamanda ba hareket, ym-cldq
kısmmın yapısına de- yerleşme fdalıyeti var. İçlerinde ~emır: en son berhayat kalmış olan bu zat ~a sebebi, herşeyden evvel memleketin yol lanmwn büyük bir kütlesi için t8WM1ile 

J.Slııj•~,. am edilmekte olan elsi, marangozu ve hatta maklmstlerı geçenlerde Londrada vefııt etmiştir. ve nakil vasıtalannın olmaması veya meçhul olan J:>otuyu tanımak hlılaman-
. v nç:nen evleridir· dahi vardır . Her işlerini kendileri ya- Bu ölnm hadisesi nzerlne gazetelerde kifayetsizliği idi. Buna pahalılık, emni- dan ve bu cihete dotru blr turizm bareltetl 

k ~·rmi beş .ıüPlük yol- pıyorlar . Ev eşyaları , Ostlerl başları o eski münakaşaya tekrar başlanmışiıı. yetsizlik, propaganda yapmamak ve ce- başlangıçlandsr. Bu nevi ~kederin 
varnadan kalkara b ~;aya gelen göçmen- kadar temiz ki; bizim şark köylQlerinin y l .. l tt" . halet gibi şeyler de ilAve edilince bü- gittikçe fazla ratbet balmua,. l'fttikçe 
culuğUD sonunda a ~Sl biten evlere k~S- yanıbaşında · kadınlannın orijinal klya- 8 an SOY ~ trmıyen tün sebepler tadat edilmiş olur. fazla taammüm etmesi de bqeyden ev-
ler, 1c1smen bu yö pıere mtsaftr edllmış- retı olmasa - şehirliden farkları yokdur. makıne Seyahat etmenin, gezmenin temin vel halkın seyahate k81lı duydaj'U alika 
men de yaklll k y Bir kelime ile , lğdırın tarımsal ve sos- Nevyorkta Jozef Rapapor isminde ettiği faydalar hudutsuzdur. Bunlan uzun ve inci7.aba delildir. 
ıerdlr . 1 ndaki yeni mahal- yal hayatı için değerli bir yenilik ve mnthiş bir Gangster kendisine isnat uzadıya saymayı, malQm olan şeyleri Meseli bu hususta bu 8elMlkl enter-

Şimdi, Kars yo ~nler arasındayım. kaza için sevimli blr snsdQr bunlar. edilen bir cfnayett kQlliyen inkar "ettlt- tekrarlamak olacatından lüzumsuz bulu- nasyonal İzmir fuan mükemmel bir mi· 
eye yerleşen göçmoturan genç ve dinç Hnseyin anlabyor: vapur yolculuk- ve aleyhinde de hiç bir delil buluni yorum. Seyahatın bir insana temin et- saldır. lmıir fuan o derece büyük ratbet 
6 numaralı evde 1ıyor bizi . Bu ' g~ç- lan karadenizin yıllardanberl eşi gOrDl- madığı halde, idama mahkQm edil- tiğl her bakımdan fayda ve istifadeyi kuanmata bqlam•tbr ki koca febria 
Bir dellkanb "U:'andır. Kendimi takdım memiş fırtınalı zama mlşttr. . hiç bir şey temin edemez. Bu faydalar- tekmil otellerinde bir tek bot yatak. 

,,.,.~......_"_ muallim Ş~·nız) dedim. mna raslamıştır. ve ~ Buna da sebep yeni ihtira edilen dan yalınızca yurdu görmek ve tamma- kalınadıtı gibi, lzmire rideoek nakil 
,!ar ,el gel ı irader . korkunç dalgalar ns- "' bir makinedir. Bu makine suçluların nın bile nekadar lüzumlu ve kıymetli vasıtalannda yer bulmak için de l'ÜD-

radan uk te b muhaceret tnnde bir beşik gtbi y~an söylemesine imkan bırakmamakta oldutunu dü'1inmek kafidir. lerce evvelinden müracut etıqek llzua 
• me~ ~osunuz? sallanan vapurda dO- imış. Makine katilin vneuduna bağlan- Türkler, esasen yaradılış itibarile gelmiştir. 

\~ca~ ~iiı.. a~. "ytz? Va - nyaya gelen bir er- mış vSe kendf~e yirmi sual sorulmuş- seyahati seven, dünyayı gezmete ve ifte' ~ en mühim işleıdea 
--......."..._. ı~ı .. ~ ~· N soru- kek çocuğun adını tur· uçlu Y an sO~ledlği vakıt nr- gönnete meclup insanlardır. Daha tren, biri de inkişaf etmekte olan memleket 

~-lttXSe '" n - ı ı. ~a. "'if<· 1 "'eret (Coşkun Ahmed) ko· permiş ve e?brl bır takım _gayret- vapur, otomo~il gibi nakil vuıtalan in- turizm işleri için mükemmel bir pLln 
n l ilen "'1111 IOi ~· ynıuşlar . Evlerinin lerde bulu?muş ve . m.aklne but1ln bu sanlann hayalinden bile geçmezken hazırlamak ve bu plana röre banıJtet 

~elf~ urı ray HOseyln: (huyu- Katile değil, makıneye inanan den Avrupanın göbeğine kadar her yer- nasyonal fuan nasıl turimı hareketi 
~ fr .,,: ·ır,, içini görmek istedim. hareketlerı kay~etmıştır. . onlar, at sırtında kıtalar aşmışlar, Çin- etmektir. Meseli Bab için lzmir enter-

_ Aa.11ı illi·• ~JJi~ ~~JU9: rın benim evl gO- heyeti hakime mununu idama mah- de at oynatmışlardır. işte, Türk zekasını yaratan büyük bir imil olm ..... , Jloiıı. 
_.._.,..__.,~'Y"l....,.,_sr -1*..,acla ~~ıı 

1 
lye hepsi bir boyda ve biri biri- kQm etmlstir. inkişaf ettiren, Türk bilrisini yuceleten içi

0
n de meaeli her lleDO veya fiwlil• 

le u ıl, ?"'i&-:ifi', ~ ..... JJıa 9veD evlerden ilk karşımıza ge- Ceset hırsızları ve genişleten a.'1liller arasında sayahat ikı senede bir maa,,_ ~~alt 

-

sıcak bır misa • ~' ı • ın~ı .. hfmdan içeri daldı ve derhal lJl etmenin, çok yer gezip görmenin de çok bir enternasyonal Enun• fam aym 
Bir tarafdan :sme • aJ &: - . A ... ~eubiyetten kızarmış y1lzQ blllnAdmerlkanm 1n

1
ua bOkOmeti da- mühim roller oynaditı muhakkaktır. vazifeyi ·.,örebilir 1z.ir llUll Garp ka-

tçln J>ti c8i " 11- ,.,,., .. u . e son zaman arda mezarlardan 8 . yaba .. __ ._ ı....:._._ · 
dan da benim ıe -fa:;:z;c't.. 1§'"" e · ceset ırma vakalan 0 al r urun se t eum:11., gezmek yara~ noktaaıtdan .,.... ~ 
ıere dalmlt goznm. Oe lllllen yerleşme- - Affedersiniz y4lnış geldik, dedi · Tahktka-:' neticesinde bu ee~~ · bütün dünyada fevkalade taammüm et- faydah olur. 
oldutu için benOZ tlllll oğU dışarıda. Ve Şaban abldı: . ruaıteslnde oku an e ler ta atınd p miftir. Halkın hemen yü7.de doksanı, Atn. Kop, Çal datlarile. zıa..-. 
mlşler, eşyaıarının bir ç."bl eşyalan da - Evlerimiz hep blrbinnin ayni · a nldı tabakk!k e:ın DO r. r an senel~ tatilini mutlaka ya kendi nıem- f.tnbel geçitlerile, ICarqöl, K......,.. 
Bakıyorum, esva~lan gı ti alel'umum içeri girmek için her derasmda kapı- şı tı işti leketinde, yahut da dlfarlda seyahat rtbi bln'birinden ne& ............. lliribi-
orijlnal. Erkeklenn ıttfaye bir pantalon daki numaraya bakmak lAzım. Geçen Talebeni~ öğrenmek ve blnnetlce etmekle geçirir. Bu seyahatlerinde rüt- rinden temiz havala ya,..._.e ep& bir 
Anadolu ktyafetidlr . Dar a ılmış bir gece te , kendi evim diye , yanlışlıkla insaniyete hızmet etmek emelile yap- tükleri taye hem sıhhi faydalar temin güzellik Y•tatı olan Dolu ba .... 
nstunde el lşleınest şaldan :e p belde be- komşunun evine dalmıyayım on ? Ama tıklan bu ceset hırsızlıklarına ölr dDzen etmek, hem de faydalı ve enteressan bütan yurddqlar tanfmdan ~ • 
-------ı çepken al geniş bir zamanla alışacağız tabii. vermek zarureti hasıl olmuş ve hnkü- şeyler görmektir. Ve seyahat etmek bu görülOr. Üstelik bu fuarın Dopya iktisa-

bemeh dınlar ıse Caddenin ortasında asılı radlumun met bir kanun neşretmiştir. Bu kanun- gün medeni bir insan için en açık ma- di bakımdan temin edecett laldeler de 
kuşak ı·n!:kl çocuk- ışığını geride bırakarak hafif sisle kan- la mezilrlar muayyen nispet dahilinde nasile bir ihtiyaç haline gelmiştir. sonsuz olur. 
oç yaş kA k k k ani·"'" ı"çı"nde a""'r .. "'ır f akOlteye ceset vermete mecbur tu· 8 t yuk d - 1 d" Bu husus da büvllıı.. ı-Lı..11_,,._=-b layarak a· şı a şam ar "6• .,,. oaır. tul t una ra men en an a soy e ı- . _ . ,_ c:auııc: • ._.., 

d~n ~ıtlvar giyer- mahalleden ayrılıyoruz . iki öğretmen m':J ur. 
1 

d ik" b t leb i vı k ğim sebeplerden dolayı bu 111ühim ihti- bır de muhım vazife düşmektedir. Gele-
mılen5 lannı beyaz arkadaş konuşuyorlar: 

1 
eçen _er e 1 lı P da esb. s an- yacı temin etmek bizde akla bile gel- cek turistlerin her türlü istlrabatana hlıt-

ler. aş sn eyaleti mezar ğın an ır ceset . . V d d d -1 h kile tem· edecek rt llhlır 
tolle kapatır L ve - Bir kaç gateteye abone yazıla· 1 ak rl bir 1 h ört 1 memıştı. e ot uğu yer e o en, atta m . ' as • ve uca 

bir odan itibaren hm şu kenardaki evi de okuma odası ça ar Qz~ nebi t k maş 8 i ~Qş er ömründe bir defa köyünden kasabaya oteller, pansıyonlar kurmak. Bea Anaclo--
omuzudunun alt kıs- yap.alım akşamlan mahalle balkırı hep vedibb~şıdniakl al t r ab.Ylle kgeç rerel dce- bile gitmiyen, yahut doğduğu şehirden tunun başta Dotu olmak üzere pek çok. 
voru ' se ın er o omo ı e uçırmış ar ır . . 1 1 · · d" bili · .. __ , ___ , · 

bir nevi pele- buraya topltıt gazete okuruz onlara . Ge k 
1 

,, d bi h 
1
. 'ı harıce çıkmayan ınsan arın mecmuu çok yer ennı gez ım, nm. maaı~ fllD-

mını ah ce aran ı&ın a r ay ı yo b" "k b" k" t t .ıır başl t d" k d l b" , . _._ 
ri 1 andıran siy Bu sırada kapısın·n onnnde ateş ld kt t ldikl i bi uyu ır ye un u ma6 a amış ı. ıye a ar esası ır l tllnZDl harcaet-L-.L---_...- n • · a ı an rn ıra, ras ge er r 1 d · 1 . • 

1 
tşte bir evin önOn- zakan bir ihtıyar, Şabanı çağırarak (şu lokantaya girip karınlanm doyurmak _ Hükumet nihayet bu mühim mese- oma ığı ~çt~ o acak hem~n hıç .a..ır yer-

matlahla kapa:; ~~rde oturmuş bir kaç zarfın nstnnn yaz) dedi . Baktım ; yeni istemişlerdir. Bu esnada mezarlıktan ley~ d~ göz önüne al~ı~ ve memlekette de her turlu ~onforu . haız tek bir otel 
de balkavan ~ ·yah maşlahlı ve be· türkçe ile yazıyordu. Merakımı anlamı~- ceset çalmağa giden başka iki tal be turızmı canlandırmak ıçın faaliyete geç- yoktur. Halbukı turizmın datılmata bq-
kadın. Hepsi de Msı kebabı yiyorlar· dı : k d 1 n da otom bild t eb miştir. Tren ve vapur tarifelerinde yapı- ladığı bu sıralarda böyle otellerin lüm-

ö 1010 ısır ar a aşa , o e cese u- k b- -k ok k "d" 
yaz baş r · 

0 
nnce ynzlerinl kapa- - Te , biz bu Oz yazıyı daha Bul- lunduğunu sezerek bunu hemen ora- lan büyük tenzilat ve kolaylıklar demir- mu ço uyu ve ç atı ır. 

Yaklaşdıgımı d ~ r . Gazeteci olduğumu, garyada iken Oğrenmlşdik, dedi. dan alıp kendi ot~mobillerlne ye"leş- yollarının hemen hemen bütün Anadolu- lşte vilayetlerimizin bu noktayı da.. 
mağa davran ıt a~lğimi söyleyince mem- Karşılıklı tnten ocaklıınn ortasında tlrmişler ve arkadaşlarına yaptıkları ya yay,lması memleketin muhtelif rnınta- na7.an itibare almasa ve her yerde mo. 
resl?1 almıtk ~ ~ ettiler ve neş'eli bir bir silüet gibi uzak- şakayı tamamlamak için de birisi ce- kaların.da açılan b :!ynelmilel ve mahalli dem otellerin inşası iç!n teş~er• 
nunıyetle k:uu Bu sırada , muallim taşan, koyulaşan öğ- sedin nzerindeki maşlahı ' örtUnerek sergiler, küçük tenezzüh seyahatleri girişmesi birinci plinda yapılacak işle--
pozlannı çe dm ~elmekte olım bir de- retmenlere bakıyo - takyeyi de başına geçirdikten sonr~ bütün bu turizm hareketlerinin mesut meyanındadlr. 
Şaban, uzak an • hti bk · 
Uk~~ ~~ere~k: rom.Ne~ YM · o~mo~~ ~ine ev~~e c~edin ~- --------------------------~-~ 

a _ Bu da muallimdir. Adı HQ.seyln ' insan • çok özlediği ıundugu yere uzanmıştır. 
dedi _ arkadaşını bile ba- Biraz sonra karınlannı doyuran 

~l iki saat evvel Halkavi önunde- zan uzun f 11;1'a:a :o diğer iki talebe, otomobile binip yola 
ki t ~ma merasi1Dinde, yettşdlrdltiı:~; remtyor ' Nm d k ~- çıktıkları sırada, birisi: 

anı 1 marşını söyle " lamıyor · er e a • - Yahu bu ceset sıcıığa benzi-
cuklara onuncu yı ukaddes göl· dı ki bir köy, bir şe 1 ' 
esnada, Tnrk bayrı1tmın m ak öz lkı tekmil kad- yor. diye bağırmıştır. 

he ecanını tutamıyar g hir ha Bu sese garip bir ses şu cevabı 
gesi altında Y li t Tork çoeuğunU rosu ile asırlık bir vermiştir: 
ya~ı döken bu idea ~ııraretle eliınl sı- hagrete kavuşabilsin . İşte cümhuriyetin _ Tabit sıcak ola ak hl saat 
derhal tanımışdun · kudretli elinin başardığı iş bukadar bO- evvel cehennem ateşi iç~nd~ dl~' 
karken : yılhırdanberi yOktOr. Iğdınn, bu ırkdaşları ve bunlum y ·· 

- Allaha ço~ şQ!~t~rkumüze kıt- ıtdırlılan, bir kelime ile; kanı, di.I ve Feci bir talih 
hasretini ~ektigimız dini bir <'hn bu kardeşlerin yekdiğert· 1 Londrada Kembriç Oniversitesl t11· 
vuşduk, dıyor. izi beğendiniz- ni ne kadar çok Ozledlklujr.I bir tek l lebesinden Artur ve Yansen isminde 

- Nasıl, memleketim vak'a Ue, tımışma ve gorn_şme mera. İki genç, tayyare ile Avu-;tralyanın 
mi ? r e im. Biz çif- ~imhıde karşılı~h akan gozyaşlan ile Line şehrine gitmişlerdi. Bunlardan 

_ Te ne yalan söy ıy Y • k ıf ade etmek k!fıdlr. Artur'On ailesi bu 11ehirde oturuyordu 
için torrağa ço '" · 

et adamluız. Bunwı tikten Jğdmn toprağı, kencUsiri özleyerek 1 iki talete okadar uzak mesafeyi aşıpta 
· · Trabzonu geç df l d " ' · h Jd eb.emmlyet verırız · drt lıırdan bir uzak ~nr ar an be.mı-: u yur a ~- ı tam bu şehırdeki evlerinin nzerine 

sonra onnınoı.e ! e.en boz ğ bu topra- ı ıra kat iyen nsnkörlQk etınlyeeektlr. r,eldtkleti sıra la Artur a1leslne göste-
az nrkmüşdük. Jt'akat Igdlrıt, k se . Ve Iğdınn her alandaki durumu, tıu riş olsun diye hava akrobasllerl yap
gı ~k bereke.ll yere ı;eli~e bl~o bayut kardeş kaynaşmilsından, htr kat daha 1 mağa kalkmış ve bu sırıtdıt muvaıene-
vtndft[. Burada pek mtıreffe Dedloı ya yQkselecek ve kuvvet bulcıe&W'. ı slal kaybederek tam evtnln 1lstQne 
kur,eapnız wuhakka~~' ·memnunuz. JtdlJ': FU. X ARASLl dllfm k ,br. 

buda olmasa tile biz ~--8 

Trabzon - İran transit yolu 

Bayburtta transit yolu llzerindekl değir'Flenltr luımındalıl lıJjfrlltitft~W-' 
lnıası bitirilmiıttr. }rukariki resim l.~prünan bitlrllmelc _,.. olduDu aıra. 
Uırdaki vaziyetini g&termektsdir. 
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Atatürk'ün Kamutayda Açış Söy evi 1 
( Üf;fynııı ı. incide) ve re_irr.de, onemli yer alabilecek nokta· muayyen tipl.!r ÜZP.rinde işleme ve ras- ltl'ıt iz lkart•l flJ011111z iht i ~ m·a eden Ye daima km·vetleı1 ınesi geıe'·en 

l b 1 1 1 b·ı· y.:mel ralışmadı.-. ldt fi ch•c.-ı ilcl! r mf.ı;-trrek l.tl'-tı~iyetleı i . yalııız denkli Tuncelindeki icraatımız neticeleri, bu ar aş ıca şun ar G a ı ır: ., 
Kesin zaruret ol:nadıkra, piyasa1ara Ekonomik bün~enıizdeki inki~af. l hı~ lıırı dC'ğil. ı ~ ı.i zttnı<•ııda k( ruyııcu, -hakikatin y<.km ifadesidir. To1ıral .. ı...1z ';Ht«_:l lmlnımııall \ 

1 
h 

karışılmaz; bununla berab.;r hiçbir piyasa de:r. iz nakli ve va..;ıtaları ihtiwı\·larıın kurucu ve \erki iş.ere, er dehısında 11 , ISllSİ ithll'Ph riıı '· m•ılıım Bir defa, ın~ ıılekeıte topraksız çiftçi • • ı· ~ h r '·t 1 1 1 
- · da başı boş de1riJ&·. ~ırası gelmiş ceI', hergün arttırmı::ktttdır. ) elli ~ipariş e< ı· \•a a azıa pı Y ayırıırn" a o ma arll ır. 1 · lk' f ll bırakılmamalıdır. Bundan daha onemlı • . . .. 0 

• . • . . . . .. •·· I B ı·t k . ·ııA f ı· . t {\ Hususi idare erın geçen yı 1 aa - . . . . . . . . 

1 

Cumhurıyet:n tuccar tel· kkısını de kısa- len gemılerden bır h.t!;:ınl. üı.t:mnzcte ... ı u ı o ı ı amızm. ım. ı tını~ e ızc-
1 · · ı· ı t A k h • olanı ıse b.r çıftçı aılesını geçındıreb.len . . .. . . . . . . k · d ct ı ı . t 

1 
ı d t. t .. )Jet en, verım ı o muş ur. nca · • Psusı ' . . - ca ıfade edeyım: Tucca'" mılletın emeğı ılkbahar<la ge!mış bnluııar·nktır. f < 'ht rm e Hı, . "r"'nıı~ a Jaş u lzp e~ıı 

1 1 d . ı b- · k k I' !opral'rın hıçbır seb"'b ve suretle, bolune- _ . . .. .' . . . . . . . ·ı d' k" b . t ı · . k· 
1 idare er ve be e ıye er, uyt. · ·a ,;.ınma 6. ' • •. _ . • ve uretı,111 kıvmetlenaırılnıek ıçın. t•lıne hunlar buo-1\ııden ı;urlılmektc olcın ıhtı· ı e ır ı, Ot~e .ı ırıım r.ı am ttrıımz. 

d ba h l t k mez bır mahıyet alması.. B.ıyuk çıflçı ve ı . · . ı ~ 1 • t ı , ı k t k' k ı d sa\'aşırnız a şarı ası asını ar ıraccı . . . . . . . . . . ve zekasına emnıyet Pdilen ve bu em- , yuç hacmıne eevttp YeTet·~k adet Vl' ~ n.ııız n \f•t•" u e me 1e l:l mı yor. a-
'f 1 1 1 h ·ı h t çıftçılık sahıblerının ışletebıleceklerı arazı 1 . . . . . . · f· ı ·ı .h . ğ b .

1 
t vazı e er ama ı ve ususı e aya ucuz- . . . . . .. . nıyete lıyakat göstermesı gereken adam- m-bette de~ıldır. ıırıa c1z a ı e oc 111 .ııııwı a 11~ ttınış ır. 

l . d k · t d genıslı"ı arazının nuhıs kesafetıne ve . , . . . . b"l ~ · f b". b" t. . l l 'ki b" u~unu tcnıın e ece , yerme gore e · .. 6
' • d . .. I ... dır. Bu bakımd<ın ıhracatçılar hakkıkda- ) eııı remıler ıı.şa ettırmek \·e ı · , ,ınum ıı ... ~e)e 'e ıa ı ır 

b. 1 b l l 1 h' ti · · t toprak verım erecesıne <>"Ore sınır an-'"' . ' . . . ..
1 

t. 
1
. • n . l . ır er uma ı ve sa a ıyc erını ,ıın • " ı kı kanun, murakabe hakkındaki kanun. luıs..,a eslcı ter~aııeyı, tıc.ıret 11 omuz \;f ı~ e IIlu\ uze• e&ıııl' < a~ mrnn purumı-

l ulJanmalıdırlar. mak l~z~_mdır... .. _ .. . . . . i teşkilatlandırma hakkındaki hükümler i\·i•. hem tamir, hun yeni inşaat mer- zııı fili i<-tikrnr vıızi:·cuı i kc~in ı::ıırelle 
Ş h. ·ı·k · l · d ..ı t k 'k Kuçuk, bum.k bulun çıftçılerın ış \'a- . . . . . ' . . . . h f d • 

e ırcı ı ış erın e. •ıe, e ·nı · ve J- • • müspd netıcelerırı vermektedır. kez.ı olarak ffrnlıvP.t getırmek esıMbını ıııu tt azn e ec:cgız. 
planlı esaslar dahilinde çalışmak lazımdır. sıtalakrını dabr~ırlm~k, ~:cnılcş~ı;me~ ve f0 

! ihracat mallarımmn, hüktimetin va- temin etmek rnz'ııııdır. Hayvr.n veıgü.i ye buhran w mu-
Sağlık ye Sosiyal Yardım Vekale ıınlal te Hırherlıd, \a ıt gke~ır.ı.kmeb.e°. ~fıtn: kın kontrolü altınd?, satıc:larının !eş.ki- Şu gOnlercie, \ nk~ek • iel'lise. Su 

1. 1 ma ılır. er a e, en uçu ır çı çı .. . ~ . . _ h . . B k h· kk . \ cızeı e vergileıi nz rinde tetkikler yu-
tinin sağltk işleri üzerir.de sistem 

1 
ça ış· .1 . b" if h h'b' k 1 1 d latlar.dırılması muhimdır. Bunu gczom.n- Ma ·ullerı \'e Denız an a ınou pıhmtk t ~tçe mm azenud esa,,ını boz-

1 "k k K t e un ede aı esı ır ç t ayvan sa ı 1 ·ı ınma ı ır; . . . . . . ·t"· ına arı, yu ·se amn ayı m mn · b d, 'd 1 l k"" d Y •1 b . 1 de tutan Ekonomı Vekaletı, geçen yıl bır h'lyıh ı gelecektır .• Ie\Ztnınun ~ '" mıyaeak '-Urctle tedriten tahfif çJrtleri k h. tt · k. af t kted'ı un a ı ea o an o uz e0 1, eygır o· . . . . . 
1 

h ,,t 
1.:e • ma ıye e ır ·ış eme· r. ' Ö . ıçınde, Jğdırda. Ege, 1 nıkya bolgelerın- 1 sel{ aH\kanızı çehccegııH en ~Upı e 1: • dti~üııfılmelidir. 

k b ı ı d h ı J Bit~ ü h ıla' a ıı ıız 
Ayni Vekalet, kendine verd'.ğiııiz m_a_ lıdır .. _kuz, anca·k· · bazı şartların_ .h . .;· de turlü ille\ 7Ulara ait satış kooperatif·' mivorııın. 

~oçmen işlerini de soyrnl Ye ekonomi· n~~ temını_ gtlç .. o.ge er ~ oş goru e leri teşkil etmiş ve onları faaliyete ge-. f>enizcili~i, Tl\rhnn bOyl:l.;: miıl 
politikamıza uygun olarak başarı ile bıhr: Kpyluler ıç1n, uınumıyetle pu~luğu çirmiştir. Önümüzdeki yıl içinde, başta lilknsn olarak cHlşlinmeli , e l'nı.ı Oırnyı;p Y< znıa Lıilnıiyen tek vnhm-
gormektedir. pr.at.'.k ~e .faydalı b~lurum. T~~kto~~~:· fındık olmak üzere, diğer b:!llibaşlı malı· manda ba<;armaiıyız. duş bıntknıauıak ; ıııeıııiekı:>liıı bü~ Uk 

V k · ı ti S r,ı - b- ·ı b k ft 1 t"'\'S ye olunabılır Ko'· k;ülmııııa sa\ 11<;-11.ın 'e .veni r·ıttHmmı e a e n, (< aıS am ve gur uz nesı • ııyu · çı çı ere u i · ·' sullerimizi de alıikalandıran birlikler 0Pııı ı ı·~ otla ı·ııııız \ 
Türkiyenin mayasıdır» prensipini, pek iyi de ve yakın köylerde, müşterek harman vücude getirıı;elidir. Cumhuriyetin m· e~neleriıırleı beri. i ... tediJ;ı teknik eleııım.Jarı yetiştirıııeJ...; 
kavrıyarak çalışmakta olduğunu takdire makineleri kullandırmak, köylülerin ay- clı"kkatı'e. 

1 
... rarlc' Ozerirde durdurr_umuz memleket dm·ala11nın ideolojisini anlı-

Tm·li Pııtlıistrisi · ' k ı t k ·ı değer bulurum. rılamıyacağı bir adet haline getirilmelidir. demiryolları inşaat siya eti, hedef.eriı.e yaca ·, an a aca ·, nesı den ne~ile yaşu-
liara Yt' dPniztlc· lkm•t•L Zir·aat ıııPrl~Pzlt·ı·i ~~~ı;st~;ı:a .. ~~:ta, r, en büyu"k milli da- ulaşmak için, cturıııfifi.ın ha .• arı ile tat- tarnk t'eı:d 'e kumrııları yaratnuık; işte 

Yüce Saylavlar, M 1 k 1• 'ki' t k . bik olunrııaktactır. bu önemli un1<leleri en kısa zamanda 
eme e ı; ı · ım, su ve opra \·erı- valarıi.lız arasında yer almaktadır. temin etmek, h.llltilr \'ekAletiııiıı nzeıine Bilindiğı gibi, biz yurd emniyeti mi bakımından, ziraat bölgelerine ayır· En başta vatan müdafaası olmak Şark ve cenupta, . 'ırns. Diynrbekir 11 ı. l k . 

içinde ferdlerin emnivetini de, layık ol- 1 · ·· k ·ıı ı ti a < ığı vOy l • \e a~ız mecbm iyetlerctir. 
J mak icabeder Bu bölgelerin her birin- ·· h il · · · k ti dı' k g hı, buyQ menzı ere varan rn ar, d ,., d d ... d t t · uzere, ma su erımızı ·ıyme en rme ve . . . 

1 
.. 

1
. IJO{,(· f'ııhc·ı·sH~si \'aı ıı la u6u erece e gozonun e u anz. de, köylülerin, gözle ·ile görebilecekleri, en kısa yoldan, en ileri v..:: refahlı Tiir· geçen yıl ıçınae. Sl\'a- - )1a at~ a 1 tı~a-

Bu emniyet, Türk Cumhuriyeti ka- çalışmaları ıçin örnek tutacakları verimli,• kiye idealine ulaşabilmek için, bu bir l kile birbirine baglnn~nıştır, Zo~gul~af!:a ı .. uı·uhu·al .. 
nunlarının, Türk hakimlerinin teminatı modem, pratik ziraat merkezleri kurul- zarurettir. varmış olan hat dahı. bu zengın komür lşnret ettiğim umdeleri, Türk gen~·-
.altmda, en ileri şekilde mevcuddur. Ka- mak gerektir B k tl b 11 k .1k ·havzasını, iç vatana bağlamış bulunu- liğiniıı cliınagıııdu , c 'l'Ork milletinin 
nunlaıımızda yaptığımız bazı tadiller ve · u ·anaa e, eş yı ı · 1 sanar; d 

1 1 
t · 

1 
ld t 

kabul buyurduk"nuz «Meşhud Cürümler» Bu, Vekalet için, büyük kolaylıklar planının geri kalan ve bütün hazırlıklar, , yor. S k 1 • ~~t~run .<' it mııı:ı can ı Jır ıak e tu :na~ı ıımeDl» 
6

.. temin edecektir. Ancak, gerek mevcud bitirilmiş olan bi:-kaç fabrikasını da, .fÜ. ıyastan ~orıru, şar ·a c ogra uzayıp l ı.ınıver::;ıte erıınıze ve yUkse _ <ılk'lıde +. • 
kanunu, bu maksada kuvvetle hizmet ı k b'" ·· memlaket · gitmekte olan hat ta, ilk menzili. Div- mıza dOs,en bas,lıca yazifed_b. 8n::ı ara· o an ve gere ulun zıraat retle başarmak ve yeni plan için hazır- 1 ıu 
etmiştir. bölgeleri için yeniden kurula-;ak ziraat lanmak icabeder. rike varmışhr. Bu kol, öntımüzdeki yıl. .Bunun için , meııılebit edilm~ 

Kara ve deniz ticaret kanunlarımızın merkezlerinin, sekteye ur..ramadan tam Erzincana ula~mış bulunacaktır. Diyar· •

1 

büyük kOllUr bülgec.::d aşı L 

d k 'k b- · d k' · k' fi ıs Ha~ at m·uzln ııwhdır neyd 8 
e onemı unyemız e 1 m ışa ara verimli faaliyetlarini·, şimdiye kadar ol- bekirden ı-;arka uzanacak hu~tın da inşa- ederek· garb bı'l1 :- 1 

....ı .. ı.._ h 1 · ·ı · d Diğer mühim nokta, daha evvel de ' ' r bıctavo • 
"Güd uygun a e getırı mesın e. zaman l'ru gib, devlet bütçesine ağırlık vermek- ~·ına ha~lanmıı:tır. \'er::;ite::;ir. ... I riıo:o,.ı · ·ı k · d J ıs işaret ettiğim gibi, memlekette, hususile . geçırı meme yenn e o ur . siz.in kendi r..elirlerile kendi varlıklarının Cenupta Nu.::eybıne giden hattan nuııınıolan ı di1~84SO ). · ı ı 6 bazı bölgelerde, göze çarpacak eh~ınmi-

1 2
4 9G7$ 

(•ra 
1
t' e r idare ve inkişafını temin edebilmeleri maada, yurt içinde bUtlin <lerııir Yl la- e<;\t'bi ri de 1 rı ~ • 

V t d 1 · d · ı ·ı I yet alan hayat pahalılıgı ınenuu ile l o 90fi0 a an aş arın ıcra aıre erı e 0 an için, bütün bu kurum:ar birleştirilert:k rının idare ve işletilmeleri. Cumhuriyet ·.ıa lk oct11.. ; as 
..,. .ı geniş bir işletme k urumu teşkil olun- S4 :.& 14,,~ iJiııtiklerini kola~·laştırmak kasdile yapılan uğraşmak. htiktlmetinin elindedir. ~ _ _.,.,7~ ' " 

oetüdlerin, biran evvel kanun haline geti- malıdır. Küçük esnafa ve küçük sanayi erbabı- Denıiryollıır inşııatım ızın inkişafJJP~.' ~_. 6· " 

~ni tavsiyeye layık bulurum. Bir de, başta buğday olmak üzere, na muhtaç oldukları kı edil eri kolayca ve f ran transit ~olunun in ki, afma ve mt- dha .,.. ."' 
Ot•\'l e t. fikir. ••kon o m i bütün gıda ihtiyaçlarımızla endüstrimizin ucuzca verecek bir teşekkül vücude ge· törize ediime!'ine de hizmet etmi...+:1-

1
, " 4a "aım-

. ı 

Şimdi arkadaşlar. ekonomi hayatımızı dayandığı türlü iptidai meddeleri temin tirecek ve kredinin, normal şartlar al- Kara yolu inşaatı, ônOmllzd{arp .. ı aer~ bir kültür 
gözden geçireceğim. Derhal bildirme- h .• t' t' . . t k'I d tında ucuzlatılmasına çalışmak ta çok relerde tek~if \'e hir pldn ..& .., • • da, şimdi.den fili-. . . . . ve arıcı ıcare 1m11Jn esasını eş ı e en __ ,...,..._..~·· 
lı~m kı,. ben. ekono~ık h~yat ~e?ınce; çeşidli mahsullerimizin ayrı ayrı her bi- lazımdır. . . . • . • . . tev~i edilmek lAzımdır. • - ~ • 
zıraat, tıcaret, sanayı faahyetlerını ve rinde, miktarını artırmak, kalitesini yük- :\lnckuh·.rııııız ıtı.n ~··nı hı~· Jl!·tı.ı Tdf'fo ıı, ı-ac l yo 'vu t1r~u'n te~elıhnsnn, Doğu vila.-
büton nafia işlerini, birbirinden ayn dü- seltmek, istihsal masraflarını azaltmak, l l'rnuııı ı eııdOstrıle~me lela~~kımız- Su ve lınar i~lerine, dikkatie <le· yetlerimiz gencliğine bahşedeceği reyiz, 
şünülmesi doğru olmıyan bir kül sayarın~. hastalık ve düşmanlarile uğ"raşmak için 1ı ~~n hıtşkn. mact~n Hram~ ,.e !şletme bum edilmC'kteciir. Cumhuriyet hOkOnıetl için ne mutlu bir 
Bu Yesile ile şunu da hatırlatmalıyım kı, ı k t k 'k k - h t db'. ış1ne, herı;;e~ den once, harı er tedıye vu- Posta - Telzraf - Telefon işlerimizde eser oldcaktır . 
bir millete müstakil hüviyet ve kıymet ge~~t en . ~ ~ v~ a~u;ı er e ıı' 1 sıtalanıııız.ı, dü,·iz gelirimizi arttırahil- es11sh bir irki ~af uardır. Bununla bera-
veren siyasi varlık makinesinde, devlet, va 

1

0geçırı m ent. a. ı?makı ır. mel( için devama \'C hıısu ... j bir ehem- h 1 l f l 
. rman serve ımızın orunması lüzu- . her, şe irler nrasıııd. k tt> e cın mu ıa. 

fikir Ye ekonomi hayat mekanızmaları, . t t k . t . mıvet vernıeğe mecburuz. bereleri işinin biran e\·vel tRmamh:n· . 'evğili arkHda.,1.ırım, 
Tıi ı· I" t ıı·dusu 

. . . . muna ayrıca ışare e me ıs erım. • . . İ .. 
birbirlerine bağlı \'e birbırlerıne tabıdır· J.Jde bulunan madenlerın en mt\- musına çalışılınHlıdır. Ordu, Türk Ordusu!.. !;'te hutnn 
ler; o kadar ki, bu cihazlar birbirine uya· l>ıt' ' '" 1 '~ lkarPli nıiz himleri için, üç yıllık bir pl.tn ynpıl- ll:tYa ~·uııaı·ıını7. milletin gö~sUnn itiıııad, gurur duygu-
rak ayni ahenkle çalıştırılmazsa, bükü. Dış ticarette takib ettiğimiz ana malıdır. SivH Ha\·a Yolları fdare~i. Devlet arile kal>artan şanlı ad! Onu, hu yıl-
met makinasının motris kuvveti israf edil· prensip, ticaret müvazeneınizin aktif ka· Diğer taraftan maden tetkik ve teşkilAtı ura<::ınctn. mocfern bir idare ha- içinde, kı~a fcıSJlarle iki defa. büyük 
miş olur, ondan beklenen tam verim rakterin i muhafaza etmektir. arama dairec;inin. Divriki sahasında hul · )inde yer almıştır. klıtleler halinde, yakındun gördüm. 
elde edilemez. Son yılların rakamları ve geçirdiği- duğu ve cevher nisbeti itibarile ehem· Bntnn teknik $artlar , e emniyet 'J'ral,ya ve Ege büyUk manevrahırındtt .. 

Yt•ni .ziraal l'l'jinıi miz senenin bugüne kadar gösterdiği miyetli olan demir madeninin snrt1tle icapl,ırı ic;inde çalışmakta ohm hu ida- Disiplinini, eııerjisiııi, subaylarının vu-
Sayın Millet Vekilleri, seyir ve istikamet, takib ettiğimiz pren- işletilmesine gerilmeli ve Kanılılik <le- renin, büyük ~ehirlerimizin hepsi ara- kuflu gayrf'tini, bü~ ilk komutan ve 
Milli ekonominin temeli ziraattir. sipin elde edilmiş müspet neticelerini mir - çelik sanayiimiz ihtiya{' planı rlı- sında, en modern muva ala yolu rolnnn' feııerullanmızın ylih!:lek :;evk ve idare 
Fakat, bu hayati işj, isabetle ama· göstermektedir. şındaki kısmının ihracatına başlanılma- ı biran ev\'el ifaytı başlrıına<::ı ve ar ·ıulu- kabiliyetlerini gördOııı: derin iftihar 

ona ulaştırabilmek için, ilkönce, ciddi, 1Jı~ ticaret politikamızın hususiyeti lıclır. l <:al hatlarla dn. kendi •\'asıtalarile, irti- duJ·<lum. takdir ettim. 
ttüdlere dayalı bir ziraat siyaseti tespit! şudur: Iç ve dış vaziyet icablarını daima Uman i,lerinr.e modrrrı ve pıı:tııh ı hat tesis evleme i inıkl\nı, nz zamanda Ordumuz. Ttlrk birli,:tinin, Türk 

tmek ve onun içinde, her köylünün ve 1 karşılamak suretile seyirlerine intibak çalışma \ e tnrifelndeki tenzilatın uyan- teminini b;klediğlıniz önemli i<ierden- kmlrtt ve kahiliyetinin , 'IUrk vatarse-
bütün vatandaşların kolayca kavrıyabi· etmek. dırdı(tı memnuniyetin \'erimli neticeleri ctir. ·erliğinin çelikle.rniş Lir ifadesidir. 
)eceği ve. severek tatbik edebileceği bir İç ticarete gelince, bunda, en önde ticarette dikkati celbelmiştir. Bu yoldu l 'ül~·ı·ıııiz 
ziraat rejimi kurmak lazımdır. Bu siyaset gördüğümüz esas, teşkilatlandırm_~c de\ aın edilmesinde> i -ahet olacuktır. Cümhuriyet butç·elerir>in taaniln (Alttnr.-ıfr 'i inci sayıf'[l(i~'l) __ _ 

_ ma müzekkere~i geldi. Bıı ın!lzekkereyi /bu kadar heves ettiniz , o halde ~ınıfı· ı Yağmurlu birgün yine kantinde -top· ,----,,.-h--------1 k Tf'frllm . -:-ı aldığım zaman hiç hayret etmedim. nızın intihabinı size bırakıyo!'um. Han- lanmıştık. Kapı açıldı, Başçavuş içeriye ~ Umu mı arpte casus~ ~o. - Müzekkerede kıtnma iltihak etmek için 1 g-lsini tercih edersiniz? girdi: 

3 5 1 
bana 5 İkinci Kanun 1915 e kadar mü- - SOvarı olmak isterim f'ft>ndim. - Çocuklar, dinleyin, dedi, bir ta-

c:::l saade ediliyordu . Artık Holandada dn- - Bana Başçavuşum diye hitap mim var, okuyacağım. 
I ) D ha fazla klllamazdım. Fabrikadaki hu· ediniz. Sizi Dijondaki 26 ıncı Sfüarı Tamimde dil bilenlerden tercüman-

tün mesuliyetleri ~~ıumi Direktore dev· alayına vereli~ öyley~e... lığa talip olanların 15 İkinci Kanuna Çeııiren: :\ l ııaıııııH'J' ,\ Jat ı:.J 

tık tefrikanın hulasası ıbeni yıkan ve perişan eden bir sebep 
te Jülyanayı orada bulamayışım olmuştu. 

/Fransız bir btl/J[l(/an oe Hol- Eğer çocukluk arkadaşımı orada gör
landalı bir ;war/an Alma11yatlll müş olsaydım, bDyük keder:mi hiç 
doğmuı olan Vilhelm Braun mil- olmazsa bir parça avutmağa muvaffak 
fe.veffa babasnun kurup ta kendi· olttbilirdim. 
sinin Hollandada i~letliği men- Julyana ailesi ile birlikte Berline 
sucat fabrikası içirı sipariş al- gitmişti. 

mak maksadile Bel[iratla bulun- Artık Harlem de duramadım. Fab
duğu sıralarda Harlemde bulunan rikadaki işlerimin başına gittim. Muha-
anasmdan bir telgraf geliyor. rebenin ilan edilmiş olması, bilakis 
Anası ağır hastadır. Oğlu hemen islerimizi bir haylı artırmıştı. Adeta 
Harleme koşuyor ve ölilm rlüşe- siparişleri vaktinde yetiştlrmeğ"e mu
ğinde yatan anasınm sorı sözle- vuffak olamıyorduk. 
rini dinliyor. Bir tanıftan da muharebenin takip 
Komşu kızı .J11lya11:1 ile <le ro- ettiği seyri dikkatle , e heyecanla ta-
cukluğu11darıheri seırişmektedir/ kip ediyordum. Bu gidiş)(· muharebP 

Çünkll babam dürüst adamdı. Her
ke in muhabbetini kazanmıştı. Anne
min de ne kadar intizamperest olduğu· 

nu herkes bilirdi. 
Harlemde annemin ölümü kadar 

uzayacağa benziyordu. 

**"' 
Yedi İkinci Teşrinde Lahideki 

Fransız Konsolosluğu vasitasile Sen 
vilayetinden namıma bir a3kere çağır-

rederek, kıtaına ıltıhak Nmeğe karar - Teşekkur cderım. kadar Sekizinci ııııntaka Erkanıharbiye. 
verdim. 1 Ş kı:.x. · · ı Ş - u e10 ıaı ımza ayınız. urasını ... sine müracaat etmeleri bildiriliyordu· 

14 ikinci Teşrin sabahı si li ve Altını 
- k bo • · · ld' ' ··· Ertesi gün de bölükte Başçavuş aşagı yu arı şa.ınış hır Parıse ge ım. imzaladım, oradaki muamelem ta- b" · d 1 • • • 
H b . ı· d kı' J\A- t l Har ıye ııezaretm en ge en aynı tamımı ar ıye nezare ın e · ·ıuracaa mamlandı. b" k d h k d 

k ı · f ı b't ı ır erre a a o u u. 
a emı şe ı o an za 1 

: i Bir zamanlar İsviçre dönüşü Diion-
-. Ne istiyor~unuz~ dedi. . · dan geçtiğim için, bu şehri pek sev:Oiş. 
Kağıtlarımı gosterdım ve kıtama ılti- t"m Onun ı'ç' kaA x. d 

1
· ı k . . . _ . ı . ın 6 1 ımı mza ar en-

hak için Hollandadan geldığımı soyledım. 1·r·ı"mde 17
•
1 

• ı'ı'ht' b. · d 
• • • • • \' 6 • )' r ıyarı ır sevınç uy-

- Sız şımdı doğru Sen Domınık muştum. 
sokağındaki Askere alma Şubesine . . . . 

'd' · d d' - Şımdı b•raz bekleyfnız. Mua\·e-gı ınız, e ı. . . . 
Sonra omuzlarını silkerek, bir has- nenı7. ~e ~apılsın, ondan sonra gıdersiniz. 

taya ve yahut deliye bakar gıbi arkam- Yırnu dakika . sonra _mu~~eneıı:ı ?e 
dan baktı. Aske.re alma Şubesinde de yapıldı '. Dok~or Bınbaşı suvarılıkte ıstıh-

tl k l d B k . tam edıleceğıme dair rapor verdi. 
aynı sure e ·arşı an ım. urası es ı . . .. 
ve harap bir bina idi. Yapıştırılmış a.ske- . Eııırımı de aldım, DıJona hare.ket 
ri ilanlara rağmen, divıtrlardaki çatlak-: ettım. 

Düşündüm. Müracaat edeyim mi' 
etmiyeyinı mi? Bölükte bana son derece 
huysuz bir at vermişlerdi. Bütün ısrar

larıma rağmen de değiştirmiyorlardı. Kaç 
defa düşmüş, kaç defa Bölük Kuman
danın hışmına uğramıştım. Canıma tak 
ettiği için mi nedir, müracaat etmeğe 
karar verdim. 

O akşam ismim namzetler listesine 
yazılmıştı. Birkaç gün sonra da, yani 
22 İkinci Kanunda sta;yer tercüman sı
fatile Parise gönderildim. 

lar yine belli oluyordu. 1 Kıtama iltihak etmiştim. Yeni arka· 
Bir Başşçavuş geldi, evrakıma baktı: ı <laşlarla tanıştım. Manej talimleri hari- Dijondan ayrılacağım sırada, bölük 

· d k d J emini bana tiz.eri pullarla, mühürlerle - Siz okumak biliyorrnu sunuz? de- cın e antin e top anır, şarap içer, ge-
di, 5 ikinci K<inuna kadar daha vakti· vezetlk ederdik. Bu suretle alayımızın dolu ve bir tarafında da «Askeri sansUr 
niz var. Bukadur aceleniz ne '? Alsas cephesinde giriştiği bir muhare- tarafında~ açılmıştın. kaydi bulunan bir 

Sonra ilave etti: hedeki kahramanlıklarını da öğrenmiş zarf verdı. 
- Mademki Orduya girmek için oldum. J (Arkası var) 

vııpat:ııt;•••u ıuı. ·ananın 
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' s. o . 
Sporda mu haf aza kir 

zihniyet 
Too"u spor gayenin yayımına yardım eden bir 
g0 ..,red koludur. Yoksa spor kurumları arasında 
({partizan»hk bir hoşnutsuzluk, yaratılmak iste
nen varlık içinde menfi neticeler doğurur .. 

Cumhuriyetin on dördnncn yıldö
UmOnde Erzurum hıılkevi kupa ma
ında karşılaşan iki t ıkımın •ttalkevl -
-e .. dostça oyunlarından sonra ahmm 

Kış Sporları için antrenör 
Geliyor 

etice etrafındaki mnnakac;alar sOrüp TOrk Spor kurum:ı Doğu Sporunun 
tmektedir. kıtlkınması için Kış sporları antrenörü 

Bu maçın tnfsilAb kA.ri derecede olar.tk .dattcılık federasyonundan llyası 
lindlği üzere •diğer bazı tererrnat bölgemıze yollamıştır. 

DO Ô U 

Kovarshan bakır/' Atatürk'ün 
madeni nasıl 1 

açıldı açı ış 

7 

Kamutayda 
söylevi 

( Üsf.l/Olll birinci SBJ/l/Bd<ı) -------------------( Ü.o;f.J 1m G 111cı sayıfadıı) Şimdi fabrikanın iç avlusundayız. 
Hılk kürsüsüne Çoruhun ene(ik Valisi Ordumuz; TOrk topraklarının, ve 
çıktı. Türkiye idealini tahakkuk ettirmek için 

Heyecanlı ifadelerle Çoruhluların sarfetmekte olduğumuz sistemli çalışma
sevincini ve Türkiyede bakırı ilk akıt- larm, yenilmesi imkQnsız teminatıdır. 

sulh ve arsıulusal emek birliği yoluod~ 
inkişaf etmiş ve yOrüdOğOmUz rclnDn 
değişmez olduğunu bir daha belirtmiştir. 

mak şerefinden dolayı Çoruhluların haklı Teslih1tt ve teçhizat programımızın 
gururunu anlattı. Ve Çoruhluların min- tatbikatı, muvaffakiyetle ilerliyor. Bun- bağlılığını, her sahada göstermek sure
net ve şükranlannı büyük şefe iletme- ları memleketimizde yapmak emelimiz, tile, sulh idealine en uygun yoldan ay-
. · U • M-f tt· t · tt• nlmamıştır sını mumı u e ış en rıca e ı. tahakkuk yolundadır. Harb sanayii te- ·. . . 

Milletler Cemiyetinin geçirmekte 
olduğu çetin safhalarda, Cumhuriyet 
hOktlmeti , bu arsıulusal kuruma olan 

R. Koraltanın içli söylevinden sonra sisatımızı deha ziyade inkişaf ve tevsi Balkan sıyasetimiz, enmes'ud bar iş 
Doktor Cemal kürsüye çıktı. İyi sözlerle için alına'n tedbirlere devam edilmeli birlği yaratmakta devam ederek kendt
sevincini ve günün manasını anlatmağ-a ve endOsrtle:;me mesaimizde de ordu sine çizilmiş.olan. sulh yolunda her gtln 
çalıştı. . · ö .. d t t 1 alı daha verlmlı netıcelerle ilerlemektedir. • . . • - lhtıyacı ayrıca göz nun e u u m - . 

Soz sırası fabrıka dırektoru genç dır. Cumhuriyet hQkQmetfmn, şarkta 
Türk mühendisi Naim Kromere gelmişti. B • 1 . . le denizaltı uemllerfni takih edegelmekte bulunduğu dostluk T k 1. d' k _ u , ı ıçım , , .... 

o ses ı ıre tor: 1 k ~t. "z"' yar>ma11-a başladık. ve yakınlık siyaseti, yeni bir kuvvetli B"t~ f T·· k- C h mem P. e ımı ue ~ 
- u un şere ur un ve um u- .. adım ath. Saadabad'da, dostlanmız Ef· 

riyetindir. Biıim bir tek payımız. bir l '~: yılhk llu,·n ı•rounmuımz ganlstan, Irak ve fran ile imza etmiş 
amele olarak burada çalışmak b~~tıyar- lm~lrılııut'lll' olduğumuz dörtlQ muahadc. bOyOk bir 

ariç. oyunu 2 - O Lheliler kazanmış- Bayburtfa yapı 1acak ına\•a lı~ına kavuşmamııdır. Burada 1urk ba- Hava kuvvetlerimiz için yapılmış memnuniyetle kayde değer sulh eserle· rdı. ~leseledo karar hakkını elkArı hazırlık kırını Türk ameleleri, Türk ustaları ve olan nç yıllık program, bUyQk millett- rinden biridir. 

unıivevo \O s ılAhiyetıl ellere hıra- . • •• • • • Türk mühendisleri akıtıyor, dedi. . .. mlzin yakın ve şuurlu alftkaslle, şimdi- Cumhuriyet hOkOmetlnlo, komşuh-
rken "ııı ~ hAd 1 r nzort ne haleıne ııldı- Ö nu m ~rte k 

1 harın) ~ B~ı b ıırt t .'kı - Genç hır . Çoruhlu _dol!!'~" hır şu'. den h aşnnlmı ~ sayılabilir. rlıe ve dl ğer bDyD k, knçnk devleterlo 
m hu yazıyı s p ır ı içtima r bn n ye ınınııı şe~ n m ıze gel ere• hır ~aç ) ıı p- ok udu. Ve nıhayet Muf etllşı Umum'. Bundan sonrası için. bDtnn tayya- olan m Dnasebetlerinde, ahenkli bir !s
erinde oynavıır ' ıtı •ol z l\·iye<i n den ması dDşuullid ll!!;Dnde ~ . böl~e m ız f uthoi- Tahsin Uz~r -alkışlarla ve yaşa sesle~ı relerlmizln ve motorlerinln memleketi- likrar ve in ki şa 1 göze çarpmak tadır. 

ile b •I ı culttn bu pazar dn Lhe alanınd• nıev- arasında kursuye çıktı ve beklenen mu- . . 

a. ıyorı nı. • cut klnplerin oyunculariie muhtelit bir him nutkunu irat etti: mizde yapılması ve hnrb .h:~· 1 sa"i?ı:- ld~uib T~o~~nda nen;ıı:~-:r khtlap 
• tııkını holinde ekzerslz ve akşam da _Osmanlı tarihinde madenin. bün- mfzin de, bu esasa güre ın ışa e on - ge ıyse, r ıye onu •. e u . e arşı. 

Son gnıııerde fhlkvl •por kolu Halkevlnde kavnidl umumiye nzerlnde yei millette gizlenen bu cevhrin tek bir mesi iktiza eder. ladı ve yardımlarını e>ırgemedı. 
kında komşu bir bi!l~e ile yapacağı münakaşa yaıınıışlardır. manan vardı. O da sultaniann vüzereya llıs smısıııııız liun-.•ı hlrdlr ,.,. o ıııllJı•lhıdlrl nısll! maça hazırlık olmak nzere Lise- Sporcu gençler Hnlkevfndekf hu hibe eıtijti lokmaydı. Koca imparator- Dış siyasetimiz: geçen yıl içinde de Aziz Millet Vekilleri. 

erle yapmak ı.ıediği yeni bir ekzer- toplantılardan ve spor etrafındaki nın- !uğun bir yerinde bir maden işareti ıınııyaca mttlOm olmuştur ki, bizim 
maçı için şu cnvabı aldı: "l.iseliler nakaşalardan ııek çok istifade ettik- görülse derhal etrafına bir sinek gibi 1ün civar köylüleri bu şölene davetli deviel ldaresındekl ana ıırogramımı&, 

cak talebelerle maç yapablitrier ·• le rl için sou derecede memnundu rlıır. istismarcılar üşüşürdü. idiler. Cuhurı yet Halk p .ırtlsl programıdır. 
Hu cevap ilk bnkışta yanlış bir Hazinei Hassa bu madenlerin bir .• • Bunun kapsadığı pronsipler, idarede ye 

niyetin meveudiyetini haykır:yor ve E G..... l E N c E ticaretgahı sayılırdı. Bu sayede birkaç Törende Etibank. namına Meclisi ida- siyasette bizi aydınlahcı ana hatlardır. 
fer kendi kendimize soruyoruz: nankörün cebieri göbekleri kabarırdı. Fa- resi azasından Bay lbrahim ve Umum; Fakat, bu prensipleri, gO<ten indftl 

tal'_ bi,. ta k1 m kllçük le, ek~ nıın 1 2 3 4 fi 6 7 8 !l 10 kat bug_ün m.aden '.:'uhassal.ai mii!et o!•" Müdür Muavini Yak u~ Bey de bulundular. sanılan kitapların doğm alarile asla bir 
A • • Juklıtrin malı mıdır t 1 

1

1'-_ namuskar hır ınuessesenın eiıne yıne Etibank mjm!SSılierı Murgul bakır tutmamalıdır Biz Uhalanınızı gOkbm 
az ç

1

k hazmetmiş 11 _ _ m'.lletin bir vediası ~larak teslim ~dil- yataklarının tetkikatile de meşgul ola- ve gaibden ·değil, doğrudan 'doğrııya 
-.;i/11-- ne bu kurumun, 2 • ,-~ ftl1_1 _1ı_ mıştır. B_u sayede. mıllet umut fevkınde caklar ve bu. ba~ır ~a~ağmın _d~. ya~ın hayattan almış bulunuyoruz. 

me ' • ... :-- o sadece 3 ;ıp refaha yukselecektır. bir zamanda ışletılmesının temını ımkan- B' . 
1 

. i . d yaşa 
'Kt - - s·· ~ d- - ·· ızım yo umuzu çız!n; çııı e -l~ca1 • ,~":'"- -me 

1 
_ 

4 
1 !IJl ll'f ;ı; ! _ u gor ujtunuz muvaffak Türk ese- lanm araştıracaklardır. dı oımız urd batrından çıktıaımız TO rk 

-..:..uar "" J lill ııııil!I rinde değerli Baş vekil CelôiBayar rehber Murgul kelimesinin Morgül olarak ~ . Y ' •. Ml•mtııd ;:::'M411nU1 • l\. ~···ıf<· ı; 1 - - -· ve ômii olmuştur. değişliriimesi de isteniieceklir. mılletı .ve bir de milletler tarlhının bin· 1 ilen~~ "'":I ~ .. fll 1

1 ~I 1! 1

1 11~: Büyükler büyü~ü Atatürk'ün lzmirde Fabrikanın açılışı münasebetile Ata- bir facıa ve ıstırab kaydeden ~aprakla· '~~r.ı un' ~ ~ ~= irat buyurdukları bir nutkunda: ı türk'e ve Başvekil Baya'ra tazim telgraf- rından çıkardığımız neticelerdır . 
• ,~ cıJıit - 1 1 - . -, _ J~ı ı· - Bir milletin hakiki istiklali ancak 1 1arı çekildi. • Elimizdeki programın ruhu, bizi 

~'· 1 j_,~~ 181 __ _1 iktısadi istiklalle kabildir, buyurmuşlar- n·ğ } t •• } · yalnız bir kısım vatandaşla allkalı kal-
.........,.Ull-llllllll e - 1 \ 1 11 !1 1 dır. Şu iktısad; müesseseierimizle artık 1 er açı iŞ Oren erı maktan meneder. Biz bOtQn TOrk ınll-&.'ı"'"~~~~~-~-.C~ -oa• • 0111 .,..,. ferah ferah clh>na ilin edebiliriz ki Türk 30 Teşrin akşamı Ku~arshan h_akır !etinin hidlmly!z. Geçen yıl içinde, 

..... _. Kl!:l.D m ·•~ hakiki lstiklôlini kaxanmıştır. fabnl<asının küşat resmınde~ donen Parti ile hDkQmet toşkll81ını hlrlH!lr· 
!arken, bu duyguyu aksine ·• ııJ """Biilll.n _,,. : Müfettq; Umumi coşkun bir taiakaUe Umumi Müfettiş Ho~.da yenı yapılan mekle vatandaşlar ara"1Jlda ayrılık ta-
Dk teşekküllere hap-etmeğe _caı ;, 1 - Doğuda bir dağ, hayvan, 2 • tam bir saat süren nutkunun sonunda lıü- i•keleyi ve Halk partısı salonunu da aç- nımadığımızı filen go.termiş olduk. ıı. 

tam kDl!ürlQ bir k1ltie dOşunQşD edal, rD!be, 3 - Mariledi adam, gDzel yük eseriyanıtanlan: Türk ameleyi· ustalar tılar. Bu münasebetle bu salonda .Ho- hAdlsenlnln bizim devlet idaresinde )[.., 
il ıaı•f parazitlerini gösterir. Spor- <an'aı, 4 - Tavan llınhası, bir lfraun, ve mühendisleri tebrik etti ve: ' paiıiar lafından giizei bir balo verıldi. . . ' 
küçOl' teşekknl bDyDk topiulugun !\ - Fransızca Peri, sır, 6 - Azim, nota. - Türk milletini fil"k olduğu refah Balo çok neşeli geçti. Bilhassa yerli bul eıtığıınız, •kuvvet birdir• ve mille· 

beridir ve nihayet; toplu spor gaye· 7 - Bir harp sliAhı, tel, hicap, 8 · Uza- seviyesinde ırörmedikçe yataıtımııda ra- halkın medeni hayata intibakı ve Kara- tlndlr•, hakikatine uygun oldup mer
yayınıına yardım eden bir gösteri ınak, su, 9 - Fazla. eda!, zamir, 10 - hat ölmiyeceğiz, dedi ve çok alkışlandı. denizlilerin içtima; inkılAbe hızlı adım- d"'1dadır. Kuvvetin yegane kıı,vnat1 
dur. Yoksa spor kuruml•n arasında Reıık, lııleyli hayvanat Biiihare fabrika ırezildi ve misafirlerin !arla ilerlemesi nazan dikkatı ceibedi- olan, TDrk milletinin gOzlde VeklUerlnl, rllzaııiık. bir hoşnutsuzluk yaratır, Yukarıdatı aşaıfıya: huzurunda bakır akıtıldı. yordu. Hopalılar Umumi Müfettiş tara- bDyDk bahtiyarlıkla eğilerek sel8mla-

nilen mO•bet varlık içinde menli • t - G3r0şmeğe gelmek, 2 - Zam, Gece büyük bir ziyafet verildi. Bü- ından tebrik edildi. nm. 
celer doğurur... yatıtcak yer,3 · Denizde nakil vasıtası, Basıldlğı yer : Erzurum Vilayetmatba11sı Spor ar ı~usıl ~anda muha~za- kuma~n makbulü , 4 - Tekdi~ 5 - Ko- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
zihniyet de~il. yek elden çalışacak kulu ot, Ririşkin. O - Renk, eski lise, 
llre ve olgunluk ynrdtacak birlik -; - f. ğlenecek yer, emir, 8 - DOşOnerek 

veriJir, yokluk irade eder, 9 - Gece bi-
1 zi aydınlatır, işaret, 10 - M11hcup olan. REŞAT 
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Çocu klara : 
Çorap, Örme elbise, Kasket, Kar Başlığı, Mendil; Saire 

>)' Fantazi kazaklar, Kilot, Çamaşır, Dantel mendil, Robluk, Mantoluk, Sabahlıklar. 
~i Baylara: 

Bayan l ara : 

1~ Meşhur Çift Arslan Selanik takımları, Yaka, Kravat, Gömlek, Paltoluk, t Piramit mendil, Esans ve Saire . 

>> TUHAFiYE, KUMAŞ, MANiFATURA ÇEŞİTLERlMlZt ACELE GÔRONOZ .. 

~ DAİMA • 

Çocuzunu?a ~adiye edaca~iniı bir ku:n~lra fil oun ham tasarrufa 
alıştırmış, bam da istikbalini şimdiden düiDnmasina 

t.: .. 

>> SAIT SAN Garanti Çoraplanm Tercih Ediniz. 

yardım etmiş orursunuz ~~ SAİT SAN 
~~~~~~:ıA_~~~~~~~~~~~· 
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Günde yalnız 
bir defa DA TO H A S A N O . S .. ' ~: != . .ı 

illpar•• 

jle ·dişlerinizi temizlerseniz, ömrünüz müddetince dişleriniz sağlam ve i . gibi parlak v 
beyaz kalır. Dişleriniz çürümez, d!ş etler.jniz ı<anamaz. 
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E Büyük ikramiye: 30,000 Liradır. ~ 
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