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Tahsil derdi 
~ ta ntektep ve liselerin" talf
V matnam~ler.ine göre ir sı

nıff~ il{i ene 1lstfı te kalan talebe 

türk İstanbulda bulun~n 
e ilerimizi abul buyur~ular 

tnekt~teo çtkarblmakta ve bir da- ~ tanbl!~ Q.O (A A.) - Reisi Var.şova Büyük Elçisi Feridi, 
ha ttlınmamakt-adır. Cumhur Atatürk dün Dolmabah- Tahran Sefiri Enisi, Sofya Sefiri 

iseye devam etlen gençlerin çe sarayında öğleden sonra fa- Şevkiyi ve Bağdat Etçisi Ta-hlri 
Kayesi, bir lise mezunu olarak yük· zife dolayısiyle Türkiyeye gelen kabul etmiş ve kendilerjle bir 
a~ tahsile devam imkaıunı elde Moskova Bilytik Elçisi Zıekaiyi, müadet gÖrü !llüşlerdir. 
ct~tir. L....; ....... i.W-_....,....__...-:.,....__....~...ı..;.;.;.:...._;_......;~-"'!""'7""7:~::::::::ı=IT~ 

Yüksek tah 'J; o/&ni ekseriyetle .___ 
CU!\1FıURfYET1 15 INct YILDöNüMONDE lli~rmıt )rahutta tlt>ktor, avukat, mi· 

1llar... Gibi serbest meslek sahibi 
larclk memle'kete kafasile çahşa 

llnsur: olmak demektir. 
Fakat, liseye devam ede genç-

1-den eir çoğu bu gayeyi elde et• 

Erzincan gaı:-ına girecek 
• 

llleye imkan bulamadan, yukarıda 
·~ Migimiz sebepten dolayı yarım 
t-ır. t~hsııı~ ortaya a.tıı?1ış oluyor. R u .. n Je vasatı" 800 metre hızla Er-

.t'LSoıerm herhangı bır sınıfına ka- ay g a 1 • .... - ~ ~ " c.. 
t~ okuyabilen bu gençlerin öir kıs- • 

tren yaklaşıyor 

lllı riltıçük dereceli bir memuriyet zıncana ve 
~ak n:ıccbllriyet~~de kalıyor, yani 
IQUstehlilc sınıfa gırıYQrlar. 
. f' akat hepai bunu bulamaz;. Elle

tılltle 1'ir s\inatları da yoktur. Bir 
"nQt mektebine gitmek istedikleri 
ıüan kar~ılarına mektep talimat

l'lJntsinin aynı .maddesi çıkıyor. Bu t-Cllikların bir kısmının maddi sehep
~ iizünden muvaffak olamadılda
~ı ~ctn:edelim. Fakat, ekserisinin 
· Ji!tı n:ıuayyen Bir smıfindan sonra 
ijn~ <!111 ada nuıri, t içtimai., 
e-vıuları k1vrayacak ruht kabili·. 

htte ofnıadıkları şüphesi%dir. 
l!lkin ruhi kaliiliyetla-inin bu 

~i lan' kavrayamaması bunların, 
ı a ~ nauıriy.at ve daha çok pra.til< 
~Mıy~ istfyen sanat mekteplerııae 
~nbuı edilmemelerine bir sebep i:e'i· 

1 DAR B YER ı 
Enunım Gölbaşı DOÖU Basımev• 

Puarlealden maada he~ çtlü11: 
Sayısı her yerde 6 kuruştur . \. .. 

~3ılmauan 11aılu gut oerllınez 

Şehir Müte'lıassısı 
Pr. Lamber 
yarın geliyor 

Tralizon 20 (Husuri muliabiri
miz<fen) - Trabzon ve Erzurumun 
planını hazırlayacak olan maruf 
Fıransız Şehir Miitehas4Jısı Profesör: 
Lamber şehrimize gelmiş, dün şehri 
gezmiş ve tetkıketta bulunmuştur. 
Profesör Pazartesi günü Erzuruma 
hareket edecektir. 

Başvekil dün 
• 
iz mir 
f arırını actı 

t 

"Bayburtlu Zihniyi 
Bayburtta tanıyan 
kimse yok mu?,, 

Dive İstanbul gazetelerinde sual 
soran Vasfi Riza Zobu'ya cevab 

« Sıyın Bayım: baık• bir . şt:y detı!df~. Hay~l~fzde 
• Son Posta a-azetesinln 27 Temmuz yüksetttltlnlz ve bOyullhığUnQz Zıbnl 1 

638 la fh ve { 28'70 ) nuıııarah yedinci ve onun ölürken bile Ahtı Baybu ti .. 
saytasıı\cla 1ı1 Bayb\frUu ,Zilin~yl 'Bayburt· Diye nasretle aodığı ytırdu bİrden?l5e 
ta tiınıyan k1mse yok mu?. > Baetıtt öyle küçü\tmüşc:;O.nüz 1'_1 insanın: « Boyıe 

bir katemden bu şekılde bir yaıı çılc.n· altında blr seyaba~ mektubun~zu o~u- bfllr mi? .. » Dl 8 hayret edecetl srelt-
dfim. Ço\. ut8eshr oldum. Duşundum: 

0 
Y 

Zihniyi bu kadar seven ve tatcltr eden y r. Bir memleket ve o mem,eketln ye· 
b1r k:1mseDln kalemhiden bn şıkflde bfr t1Ştlrdftl vo ftlbar ettitt deterlf fr ptd 
tenkit yaı·sı çıkabilir mi? Hıç te ümit ha-~nda bir fakir edinmek nıak.aadll• 
etmeaıtlm, Y .tzıyı tekrar okudum ve FOrulan bir süal; Bayburtlu olml~ ve 
tahltl ett1m. Netice gördüm ki kanaatle· duyduğu dıethangt bir valrln lgmlnj kea
rlnlz hakikat olma\'tan çok uzak ıır:alnuo, dl meslek.taşı unneden herbaııgl bir 
yanlış bir anşüncenln mahsuln ol mıktan f Arhıı 2 irıcld• 

e'aeınet. Belki de bu çocuklar 

•aııat ınektepler:iod~n ÇQk m4vaffak ET~Lncana Jo'ğru ilerliyen demiryolu inşaatından bir görünüş N LI h . 10 onA 
'1 ireır ta'lebe ofarak dlplom s•vns. Er'ınram hathnin 3$5 jdlo- ıırşfüıırtarı ~o .. J6klarta &av:a~ıhmı'k ure· a 0 US şe rı·ne ' \1V 'bllltıardır. metre uzun'uğunda olan ı Sıvas. E~zu fyle ğüh<ie v&sım (800J inetre demir 

~U>u~i, bu çocukları yarım bılgi, rum) b5lg.-s'nln 157 kllomelrellk <Dl~- dö~enebilmektedfr. ı • ı • ı • · f 
jt.1 ~ti%, sabatsız olarak cemiyetih rlkl Erz ııcan) kısmının ela çoıt ra't~n Bil rak~m; bu ~~ ~~rp d bd azl1~r ngı iZ ırası ceza e 
\'1q~ &t\ü Ki bi T~ aa kE!ndi b1r zamaıda işlelmeRe aQ in Si t~tn bu- mmta1".~sında y8pılan aemır O~eme ".l 

"~ i~1~ ~feayli :e~~ri a olmalarına ton hat boyun:ıa İn(laat taaüyetlerl art· lerf ~çln e·~~ e~l~eol deterlt o}r verlmln Bazı gazeteler efkarı teskin için iki taraf arasınöa 
fllt a 

1 

il tırılmışhr . manası ve ıraaesıa r. • • • • w d" ~ &lllış_ olmuyor muyu~ . . Tren1erimlzln Cu\iıbuı lyotln !> inci G•9•n Haılraoıa birinci gQnü mütareke teklif ediyorlar. Fıhstındekı bazı Yaıı u 1 ~i Dhesıı, bunlat,ın hepsı kendı sevı- yıldö ı.Umü'lda Erzfndan garına ve gele· (200 4 249) unQU kl1oııretredeki kaya • • }} t k p } nyaya dönüyor)J ~ti ilde iş bulamıya aklardır. Sermaye- c!!k Cumburlyetfn 16 ıncı >ıldö'lUmUade yarmanın heval ) ve tatim1fnn (30 000) zengınlerı ma arını sa ara o o 
l!O~ •l,,.adıği için tiOaret y pllmıca• Eauıum ga•ıoa giubllmesl içi• ltzım iiiftre lıilk'!pllk bl( ta14 k~tl!slnln _kıs· KodÜ! tS _ ·ııısunllekl ıedbit ha· • Flllsllnde asaylıln tebılnl için ~ 
llij l:ua, •. Soni'a, hlüeli b uncu ili- ırelen lerµb l a\ınm•~tır. men Fırat ve k'I en d• ~utS')'lib uze· rekellerf '°uledil ~rop ve Yabudllerl i derece şiddetli tedbirler ~lıucaktır. 'Zira 
t tein bu sure'tle çıkarılmı~ bir ço- Temn\uzun heşında demir d~ıeme rfne aiiş De i yüzUoden p atrorp.ı, 5 T~m· tehalt etme}e b1!i18mıştır. Flllstln mt1.1a . ıükQnetln bu memlekete avdet etmes liillrı "herhangi bir sana ı ögrenmek amellyui· (2l9} u::rcu ~llomelreye var- muz 938 tarih'ne kadar kısmen !!pen· faa partisi reisi Ş~h lbrlhim AtidOrrez· mutlak la7.Mlldır. » ~eı~. Çıraklı -a ogirebilınesı için çoli "!'I " Bu (~49) ':"~" kılok'•l re; ı,sı;:~n "'.'' ise de; 4 kom pruör v_• ~CO amelenin zfik, #ı mevsimini ıly arını geçlrdfil bi: Mütareke ıa vsı )"O edenler ' 'ar ~~k b g k ehl'k l' h- Erzurum demfrro u un ço an'Z surek.11 çal ştı · alması ile buyuk engel de kö den ka mlmıştır Bundan başlta 'bfr a,_.9'rı Ye az~n da .ço t ~ ~ ı ru ı sarp ft çitler nd~n bl~I ol~n . Alma bo~a ortadan kı ldmlmı ve delllJr dö me fş· ka~ın, dörf erkek Arap daha kaçırılmış· Kahire 18 - • Muraduşş rl ,. lsmlil· \ı\iı.• blar geÇıPece~ d tablıaır. Hal- zı içlnd• ço~ <h•m ınıy•t 1 bır P•ktad.r. le•lne aı z<m•n ı9ın<te tekrar yol veıil· tır de bir ırazete 'Fılistlade sQ~Onatfn a · 1 

ilse tahsilinde kenailerini iki A<uzl l<f~iıitin n sııtp'ıtı V<;_ ~o~az mi,li'- Ya!ada y•pılan bu arılıttrmllarda det edebllmeıl için Araplarla YabudOe 
~~ denemiş oldukları için kapıla- forıır:_ıçok cöneml'.\~İ olması yu"ZuD •n DIW1k: ile E•z ı can ifes eda (Erzin· fk.1 ledbişcl ytaalannmıştır. Nablus seh- arasında bir mütareke aktedllmesınt tav-
~t Sacak sanat mekteplerine bun- ' x fı 1 

caa ga ı tilıriç ol raf) \ Uom . ttthıri ll rlne son tedhiş barekeUerlnC:len dolayı siye etmektedir. 
~~~l!\te s Ve lioş eakla.tthf: Bu su- ,·;cu .. ncu" umu mi fsloılerl aşağıiJa yaz1lı şu 9 fs a5yon OD bin, logıl.z cezası müşterek ceza ke· Bu ıazete diyor ld : l 
Sı ~llcrincle herhangı bır sınıfın U j' var<tır · s\Jmı~t .r. _ c Uiiıumt efl!rdakl heyecauı tesktn 
~h. ollıası olarak hay.ata atıldıkları Mü€ 14.flt' ,·~ ,ı,;;u"l- 192 -1- oro Baz ar 1 nglllcru şldd.~t goslerece~ etmek için evveli siyası mOcrlmletl vt 

,...iltt le b ı / c: il fi 204 +. 500 Çaltı Londra 18 - Fılıatlnde kısa bır tet· '~ Yalpalamıyaca , oca amıya· k'k h 
1 

U t 
1 

kAt 
0811 

tedblt bareketı8thıe iştirak ettlk.lerlnden 
--u doğruca ihtisası olan işi bul· llr-l. Vıong~esı·~· t.. 2

2
1 ~ 960 B:ığ •ştaş J 1 ti ~aııyttt u yaMpa~o m s ~~'t~o~aıa de: dolayı tevkif edilenleri iffetmek. lhım· 

t .ıı" ,._l ...ı... u,- 1',. 1 llC: (Arkası 2 lrıc/te re s tşm aı .. m .. k ~111ıcatt.ı Q~~ ~c:ı tŞacaktir. Yurdan he tara- mlştlr ki : dır. 'a.r uı ~ ., 
._. l<ieta, memleketi yerıideıı ya- 1.1 11.:. .. .. -
tııa;~ ~a. ınşaat ~e i?şait ihtiyacı fE<ŞeRRUTU 
~~ ıçıa bo gffii dıp omalı dsta- Tra ı:on, l Hususi 1 _, ~oğu 

ö· ta olan ihtiyaç ta malumaur. ili ri KUltlir Kongresi mlinase-
~iQa lfltl naleyh, sanat mektepleri betile buyüklerimize çet<ilen tel-
~ lııaınesinden bu madCleyi kal- graflara alınan cevapları bilöir-
~\~la, normal bir hayata ulaştı- miştim. Üçüncü umumi Müfettiş 
~1tıı k Yalnız bu memleket yavrula- Sayın Bay Tahsin lJzerden gelen 

.llrtarınış olmuyor, mühim içti- telgrafı da aynen bildiriyorum: 
~-ı> ~lıtiyaçlarımı.zdan birine de ce-

ttıniş oluruz kanaatindeyiz. < ~fittür K6hgresihitı, sevgi-
~ DOÔU lerifiden, s~Am arından, kararla-
~~1-'~----......Jo. .................. ~,_~_.,H-- rıtt~an çok müteŞekkir lfalarak 

Oınurni Müf:;tÜŞJik bu faydalı içtimaa sebep olan 

Başmiişaviri Kültür Müşavirimiz ve kongreye 

h liasankaleye gitti riyesette buk:nduğunuıdan dola· 
ıı:ıtr ~ yı zab devletlerinizi tebrik ede-

~'' C C gQnden beri ebrl f~e bu· 
,.~•ıı,.1 1;tıncn Umanit Mlllettfş'ik B -
ı~hrı~/ ~lzamettin Atak'tr dün iıbatı 

• ldea Hasankaleye hareket etaıfş· 
Üçüncü Umumi Müfettiş 

Tahsin UZER 

Solda: Filutincleki Y:ahuJı gönüllüleri; Safdt:ı Yahudilerin Tellıoivd• vücaJe getirdilıl•ri k6ylerclen 6iri 



DOQV 

Erzincan garına 
girecek ilk 
tren yaklaşıyor 

f Raş tarafı 1 incide) 
2!l 2 300 I ıç 

(Başlara/ 1 itıride) 1 r f, in A• adolunuı kö 1 VA kasah~ların 252 340 Glillnbıığ 
şofö:e veyahut y.ebzncı bil' Şlllsa d Aki kıyafetlerici pt>jı:ı:ürdı görec0 k 269 720 E·~ç 
.• isterse memur 0•8ıın .. sorulmaz nn- kadar k0ç01cceğinl zan ve tahmin ede- 2~7 1 430 Kemab 

h ı h h, 1 3f a -ı 347 Alkuf 

21 Acl.ıstos 19311 --
Haziran 27 

- 3 -

llOseneevvel Çarordusu 
Erzurumu nasıl almıştı? 

nediyorurn. Eğt.r Bay burdu bu m· k9atla me z i im. S z hn mıı. it '*r~ ve u Mmu t e- 322 + 2~ Tı h'rpıışa 
l lf b d 1 f k l )r t 

rin ın~a'llarına elh ızd kı dürbüoun t"lrs, R / k eşr uyu u s :n z gere mtm e e . k E zi c n iihsyonu. fş'etme bakım n us ve osman l uvvetlerı· arasında 
ve gerekse mı:mlP kt l n yetiştird i ği z h lı\ df ğı l de ~oğmsll.e t:-a man·z ~erf"ktl dnn demlryollarımız şeb~kesl üz~rinde 

1 O z :.man go rcıktın'z ki o peı nOrde b • k E l J 
Dl hak\nnda her B.:tybur Iuı1an mufasra ıyafetll lnsın' arın gönüılul birer aılan mühim bir t"şkt.at merkt zl olftC 'l )dır. iT mu avese - rmeni er Ruslara nası 
t>~r bllii ed n,.bifec k .. onun i'eçe. n seııe yato "ı, rubla· ı ve dlm, "lıırı b 'rer ideal Bu istasyon inşa~tınd8n baş~a; 548 'J 
b ı dl , it 11 b 1 1 M 0 6 ktlomelre uzunluğundaki Siv~s • Erzu· · .J k I l ? 
e e yen n c e eı ır mesz ı e a~· keynağırt:r. Mul'afi gen.ı r.:zi J bu şekil rum demlrrolu iizoırfııde ronh m bir kıı yaratma OŞ U ar• Yazan: A. Şerif BEYGU 

kadan Ba.yburda nftkledılen ve ıt- hııo de b •rt k., tı n•zi çok g-örmUyo· uı b· yım. mı dAlfnmlş l31 tUnAl vardır. 
hllklm b'r tepesinde yeştl cim• nler, Sizin gibi h•anbuıun zevkü sah muhit· lç'drinde 1076, 1330 720 v~ 909 R u dar a!lre ·t ıslahata de\! Pdro ı sürenler de Padf~ah ın rslahalından tabla· 
·- Şllrfııde bile t eıenr Um ı tıiğl -· lQlelrr. tertnrıen aynlyr k Anadolunun sat ve metre uz n•uğuods olanlarla be"aber zamanından itibaren başlamıs· tile memnun kalamazludı. 
sQntü ıler. içerfs'nde Ur abide glbl }Ok· temiz havasına yaranaırayanhtr, ve bu h oıpsl (26.9001 m1>tre uıuıiluğunda~ır . tırlar. 0Jdan Fıonra Avrupa usu' tı tlzere Navarfn1e donanması mahvılmoş, 
selen meurınd~ bühüllerio hem bezmi muhitleri b ~nfmsemeyenleri ço'i ıördük. C •Jmhuri vet Nc,f asırrn yalrız bu tü talim, terbivd ~rinl t2:to k ve icraya k'rada kuvveti, YeniçerU._rfo kal fırtl· 
safa olduğunu görecektlnfz. Bfnaf mleyh sizd~n de bundn bıış'ıca neller i rı şaatı için büdcr s'nrten saıfe <te · mu vattak oldular. TabfyP, manevra, ması üzarlne htçe inen lmpıratorlok 

Hatta bu k1:1dar kült-fcte de ltız ·,m bir şey bekteme~e hakkımız yoktu. c ti meblağ takribtn 10 800 OCO lira yı rlcat, ta1tı:ruz haraketlerfııi b
1
r ka!d Rus!ara kıırşı bu harbi sçmakıa ne ka· 

ka1mıy2cak.tı. Eğer IOtfen bir zahmet Y dlnız b'zleı i mUtees ılr eden bir bulacaktır . ve fe~ tahtınd~ ! 8 P.:11 ' ı:ta alış·mş idil r • dar budalacıt ve şuur a c bl h ket· Bız, e~ .ır u •uncu S !limln batılamış te bulunmuştur d z :1 r are 
buyurup ta lokantanın yanı başında ı:ok.tı1 vars1 o da hasret kaldığı -çu~du- Büyük lnf'at faally~tiM Hhne o1au · 
o!an Halk.evine kıdar teşrif buyurac k na lravu ;amıyc:ca~ rn anlayarak Bayburt- mıntekanın Kı:mah E·zlncan v~ S 1ph ~:~~~~ ar~;;!t:~;u~atalrt~~~a!ola;;~11~ Erzuru'D valisi (G1lfp Satt M •hınel) 
olsaydınız 0 $aatle kimse hufunır asa tan uzak ve onun has •ttlle yana, yana ran fstasyo ılım ara!l•nda\d k·smı, Sı- ols;:ydık, Tllri'. askerinin ezeıt o'ao kah Paşa, imparatorluğun en ileri gelen ve 
btle Halkevi odacm sfzl bu O..dvzu etra- ölllmüo kollarına atılım nval 'ı Z hnfnln vas ·Erzurum gUza•g!h.nın en ç tin bo r; manlık v~ ş , caatl yanına asrın terek- hat ta b-,pslnln br şında o'an bır dlp

1
0· 

tında tenvir edebilirdi. Yoksa Baymrdun bugün e_'>sdr istirahate dald ğı matbe ğazlar• ndm geçt iği tç 'n, i11ş~at.n ncvl klyatı as'rerfyeı.;int de mezc · ttikten SOlJ· oıa~ olduğun~ anlamak fçi", onun, bO 
tar hilE", tk tısadlle-, külturile "e ntbar et rinde boyle lüzumcuz tenkitlerle r. hıt· ve m1kdarı kavda değ.u • bemmlttedfr. a hfç t ü ph ı yok ki o rdumuz kendisin harıiıı, aleyhı~de bu'u:ıduğunu işaret 
yetışt ' rdiği kıymr tll şalrlerlle me~irul sız edlmlş_ olmssıdır. ı M s hl: (270 479; uncu kilometre. den kat, kııt ü~tü" olan Çar ordul'\rJDı etmepm z kafıdır. k· 

Oımek 0
-"·le siz n yeprı " ı "'ız gı'bl b"' ş O S<' ,. ıx. ndakl ıshnp arının ifadesi- ler ar8s•ndakl 209 kılometrel•k 9 kısım- ,..,..hl tt ,. ,.. . 1 a~an ın kanaatine ırö re Yu •11n t.dl 

., J 6 L ., o • ma6 utJ ye en, nıa6 u ı vet" u~ntabftlr.11. 18.ln'ni or aeç las rt ik ,,_p, ğ' M d m•I 
'k . l'lf şöy y 1p rD 1ş•ı: dakf bUyll~ yek Qn tntıın işler Bı z, Ru ıarla bu hube g rfştit fmlz. ' h eurc ız a e 

dakı alık bır ıamar a sı~acak k~dsr Tığı ha!fret tıfliken ıçtı göbekt"n ya.remi 1 - Tonralc 's'"'T'f mUcnaıı a 60 000 den hl sane evvt 1 Yt nlç~ ri oc · ~ını dUveli mu~zzama bu hususun istlh ıallne 
kOçlOk olmamakla bb~raber o:b~ıle~ t ılıt!· Davei gam gamla tah · ik eyl,dt gehvaremi -l t c •..1 ı-..:a.vı, 2 -- o~rv s yoı!~n t .!V' IAğvetm'ş, henüz nOve h ıUnde bulunan akrzuları v:ı rdır. Ruslann istilasına maıuı, 
yaç arın an bı:şl{ a ır t ey ı meyen b r Aksi dı:vıiı.den u11anıf1m ey m'lneccim "'esi 425:00) metra mi~abı, a - Teme' almadan bunu yapalım karada yeJJ 
Qoföre ah t ta ı b he h 1 b ' 1 h 82 000 k11:b 4 ohamı ca1t: asker ile mu· zum Rus t • i l ' k d · · .., 1 u y ancı ı ang r baht mm ~r atrıytttı m"tre m ıı ı, - k tlelerloe karsı du ·mıığ, mec'lur kal 1 ş o unan as erimiz nOve halin '' 
şııbea 110ruJacP.k kadar fhemo:lyets'z Sü k bü .. fı l kt k bi M~nf.zlerde adi ka g-ir inşaatı 86 h '• mışlık. Beş yuMz ..,·e e tk bi~ ocak olan\ dP

1
n

1
z \e donanm1mız, Navarlnde mab· 

df~lldir. Mlls11E.deniz1e şoförle aranız 1 a r çı ar rcu e e en ev.u: ,/;/r- metre mikAbı, 5 - Tlln°Jler hafrt 361 800 ' v l muş Bu vaziyet karşısın1a R •ısys 
b' h . 1 ,. z· 1 i ·ıca 6 ·r ll ka ı Yeaıç!ri tı:ş" ıa.ınm kalplerde bıraktığ ile harbetlliek akıl işi mldb ? 

ıeçen ır mu 1Vfr~yı a aca6 ım. ıan il u Zll•fd plfamın götar ah seherglhım matrft mı bı, - uoe er rg ı kuts 1 _duyiular hAnUz zail ol ıtrnm s, Pc1şanın b~ yerJnde müt~leasına ~ar· 
bir kıtasınt okuyor6uruz ve uticede gö ür 1!05600 m•t•e m'kftbı olarak hessp vo !laik, H, cı liektaşt Vdl ocağın•n söndü- şı Pddi,ah dinlemedi 

0 
• set· 

iOföre lete demin sordu~um Zıbnl de bu Gayrımın e.11 badı seba semti dit1arı t hmln tdtlm şt r. rQ\mı> sl d Mt ıı·t d d ,, ,, · .ıu şar ... ,., B • c en mu ·• va ı uy ul!>ıı~u ac yı ıı s'<:erliğ ine tayin ite mahallince tedı1rl· 
idi diyorsunuz. O da cııvaben f8şıl2cik dareml unllllın ma't sene bsşla"g·c1"8 ta- unu mam·ştı. Na hrnet Yrnfçerı er kal- katı askeriyede bulunmasını emretti. O 
wey diyor ve s'zin P< d« n? Süallnlze Dönmem ahdlmden ana vuim ezel dar y• pılan mıktarları ise şu lılerden Jırııır'e.n ava n tab:ıktısı, bir kısım lı()- sı ·ada ç ırlılc sandalyesı' nde oturan Nf· 
kaTııı .· ık,.a.rımı lba1 ett'r: ı l"bl ( y ı v ~a ar sı ıı • en•p eniçeritr re yardım kola, O imanlı devletine karş1 b •shdlğ 

_ llu kadar gl'.zel söz söyle.yen bir Etmem ilıkfrets·/er bin p11.rs lıer paremi 1412 00f) metre mllr8b1 topwak tes· etın~yenle ın kafir ol uğunu ve .z ~vcd · müth'ş dUşman!ıbı blrsn evvel tahaklıU~ 
d 1: 1 d Nasezala• hep ıezauaril ıaıfandur ~enin vfy; sı, 199 200 metr .. mıka''.>I servis yol l ı ik9hl k 1 d,,, ) 6 ı :ım urada rıes. oğmışta ondtn.. l t f 38200 t tklb t er 1'3 n arı :ıma ı6ın1 03ğrff, ettirmek lçn, harbetm,k 1 ia ves'fe 

dl . Devri cevrin ey fe ek her dem bu Zihni aıı esvıyes • m• re m 1 0 - bağra kitle hıllnde ild•ıci .M 1h mıdun arıyordu lmpara'o·lu"uıı aiçını ( ea•t• 
ye cevap verıyor mell,,r hafrl 4~ 900 metre mikabı m 0 n- & ' 

-
Bu _cü •·~enin.Bayburtlu Z•hnfyl . Bir 8 bz,,re mı?.. f•zlıırde kA;a r, ln .... at, 194 3n0 metr• .. lsıııayıua hücum etm~mışter mlyti ? adaııı) namil3 anardı Ruslar barı> te· 

_ ~ u ntırlrrı yazarken en de şunu .. 6 .., .;tanbuı bu ıu tıt h~I:t lçlr da y şadıktan d ikat d ı. 1 1 dl 
şofor mucüıt · Dıyerek hayret eden b1r düşllnu .. o· um. mi,&bı trne.1erde hafriyat 47 250 m""tre k . ~ . ar ını a am aıı.ı ıı ikmal etmiş et ' 
Oto M e.X. d ç k 1 l'r 1 ~ ' ·SO '.ra, a t \} cıy·tlnln bu Ilga ke}f.ı Anadoluyu İ"tlla- edecek o dutarınıO 

ı un .. 6z n tn ı m y2cCı .. u ı anamı· z tVallı ş " ir h~yatının sonunıt kı-dat' mikQ ·ıı tünellerde kargir lnş at işlerin- v· tırıl n sıı kl:'rş ltd. kt1ırı nula ,1 0ıa~iltr . b ' r )I 
yrcak kacıar saf değll!z . Bu ctımlenln hin bir tü ·lü ıs·ır1pla lıınandın Feltğin den ibarettir. (lehe\ M hmut, fePdf saltıınııt·n otoılte aaşkuma1 ·1a?lığ• 'la general ( p •ake\fl~ş 
nlhe yet siıin rl U, Uııcflniriz n malı ulü devri c~vrl seni hlr gün tıi 'e rl\bat bı· (Hıtcmen yüksek olmlyan d'ğer mü· sini b!ltUıı memlı kete tatbik etmek icln t ylo eyledı. Ôtecıeoberi Klifkasya il 
olduğunu çok iyi onlamış bulunuyo uı. rakmadı. Hiç de"llsa seni şimdi ebedi· tme~vl 'şler bu yektln1a!'dan lıaiiç tu 1 ilk d ' b ld bulunmuş olao, İranllarle ~ııp:n•ş oldıığ 

D t ı t ) Gö nın ki J b ça ı şa'l'l pa şa o ııgundan, ö 'eden- barplerde tJüytık İıam ve şo"h t kaz~nall 
Ytılııız het~tif tdil<clk b '.r 10\tıı varea yete daıd ı l\-n mezarında rahat bıraksa umuş ur. r yor yanız u mın- .... ıh llA t A ı re ıı 

& 1 k d .... , ' ı ı t k t i .er lr. v ayete a yJn namı veri en, ( Paskevlc ) yeni vaz f ·sıoe ıre""tl 
o da zııtı 8ıinlzla vı k'd ve banhelerl ı r. a 1 a.. s0ıv s vo a·ının Qpra "sv - __ • -
bizzat görUcUntlzle de,.ıl de başkul r y ·si miktarı: ( 425.000) metre mlk8bı gi· yarım bır şektld ~ d ne beylik hn '.cm lhn r.te c.ınun ıyetıe ~ • rıl b. O T~rklere k,atf~ 

M .. . 6 8 ın n y d k' · f 'll · l bi 1Uksdt blr hac m tutmaktadır. Bu da kazan:-cağı muzıfferlytt\"rın aza:ııetlO 
göruşlerıle tetkık etm• k g ibi Lir gefü.te l mra a 1 cınayet 81 erı sarp brğ~ zlarda U!DUmt münnk11l4' fş eri- d 1ğer tsas merkez v k>t Aab .ı lar na bağ ~!md d~n dü,1ınme2a başlamı$h. 1 
kapılmanızdır. Blliomesl ltzımg-elen b!r yakalandı · t 'çl 1 t • - l'lndığı Q'İin bütün hu böl ıreni n lıdls ıııı t Fi vaki P,ıskev'ç harp deva.m ett~ M _ l'lın arz m ı n y p1 ması zarur go ı o eu • "'l ts"' 
baklU.ttır ld: 8'1yburt guzel söz soy!e· Trabzo"' [Ht su ı] _ Yomra nahiye · tesvi~el\ln dı ğertl>I tebaıtlz ettirecek bir faa liyeti Odnl nmıt olacaktır. Çünk.n: Er " mü1de•çe Osıuanlıları mağ 'O">iYel 
yen, gUzel ye.zan n 'c1' ZilJfnhr, c, 111· s !ne bıığlı s ıı car.mesı hor köyünd'n İi · nıkamdır. ziocan o\dukÇa geniş . bir mınt tkanm pa- mağ Qbiyete uı'trattı. Ar c 1k bııoun gu'~! 
ller, ltıad.er ytt'şthn 1şllr Eerer Z•h i m~ı ı oğ lu 3~ 9 doğıım u H-ıean Likos de· Yalnız bu kısmın 31 s'ly111 buhn ı1tr yeri cliu~u i'lbt Kays 1rfy~ VA gu- ve ikbali 1 55 · 56 Kırım barblı> 10 
nln blr zı matlar hem bezi11 i sata mlc i · ğ •rmen3 gi•'e ken ayın köyden Ukos tnnel erinin uzunluklaraoın tutarı: 9286 bt A adaluy~. k1dar gönderilen kas 11p 'ık ( S lllstlre) ö rılerinda TOrk ask"rlo 09 
si olan oduının birinde bugü 1 yeller o"u larırıdıtn İJr. hiru 

0
,. u Hasın Llkoi metredir. hayvanların da tran&lt merkeıidlr. ka.bra-aancı ha ifalıu doğ•ıran b1lr.ıı0• 

5 0 2 ... 0 79 kil ... E ve mll 1 arıtala•ı karşısm 1a sö di. ı<~ , 
esıf/\lof, ve bu yu ıanın buıun b r hara ve M"hınet o'•lu Durmuş Ltkos tarafın· ı · 4 rıncu ometre arasın.,a utnc~n ovasınd&n her nevi hubu- d 1 wc• 

6 K ki ki O 60 d b ı 8 3 ıs y ·ualaııa · a'< ııcz lç 'nd: katd., U" Jı. 
bt: halinde bulun l uğunu söyl· y· n bir dan kurşun1a ö 'dürlllmü~ olduA"u ve hfl· eçı 1 an • an af ayı p ye X bat ile be aber bol miktarda türlü mey- d'~ı ağı r malt u 1'yeclsrin a tııd 1 eı l<> 
kimse bulamadı !teniz fş e ben size d'.s~ı. in arnlarındıt kl bu~umet len ileri SOO ve 4 X 800 metre açıklı~ ıoa kat'ar 1 va da yet•şt rilmektdlr. Kah ·"I tu Ne güzel blr tntlkarıı ıevbll5!j 
söylüyorum. geldill anlaşılmı ş, suçıc~ar yakalanarak genişllyen muht~lıf srıklıktakt 971 köp E zirıcau'da sonbaharJa aç lan mey R a lar hıırbe b ot şlıı mtdan e\'~Ö 

Hayalı nlzde yaf&llığınız o yu va bu- adıfy~ye veıilmıı'er dlr. rüden .ya~ısır>a yakın mik· arı ta 'tl amlaıı va pıı zannın fdaliyeti memleketin çorçe- Şıırk bu1:ıdı lç lnde B:ılkaata (da oldıll 
1 

gün maa!Hef bir harahe zu a dönmOştür. Bayburttıki pulluk ~ ğı gıbll ınrıt ~al~n1e b~~un~n cı~mfr vesinde fyl tanı omış 'ır. gi~i kendis ine ab-tlim·zien yıırdıdJ~r. 
B.yburdun d · h ı O" belll "il e vveline f o .. ru ıer " nşaa ı a % dereces nde Erzlnc !\r ıa. b"şlıca ihrcıc,b mt1yva mutt flk d M~ \ n b' 

" L ,.. v • • terakki etmiş bu\unmaLt,.dır e ar.t ı. us Uman anasırı , 8 rı 881 1 "' .... • • M oldu~undan b JgOne k l\dar d.:mlryolıarı· ş 
kadar göıdüğü mütt mzdi fstiJa\ r yalı ız · _Cumhur }'etin 15 mel yıldonumU na baö an ".ladıx.ı ssb9bl\1! nakled lmeme birisi Rııs'ara ya ·dıaıcı olam 1z 11. f. ıJJı~· 
Zıhnlnln dt ğıl, tice zavalJılaıı'l haı Oma- Güml'şane [Huso•t] - Bay~urt un I '~ hk.1.,rlnde demtryo1una knuşacıık . ~ ıs niler ne giirıa du :uyo · lıır, İş te b3k ıe~1~, nını söndüı mO~; ve t fc l ıile yuvaı:ıını fab i~ası ı:ıı e \·cut tesis tile bütün tep-ık- o'an Fırat n ·b~lnln ehemmiyttli kolla ınyrzunrtıtn halk bu nefis mt yv b >llu- lerl f ırı:.a '. z ı!ıu ett ı . ( H ıy .i ! E · ın3ilı ' 
buaQn btr yığın harabe nalir e sokm11ş · larımı z ı ka m ilen Jş'ayeC!k bir f' kllıfq rındatı bu'uoan K uasu'ıun sulard ğı 4'undan bekle~ığl s rvettn tanı verimfni top ye1ü ı Ru ı k u.hş'erl!Jl lzin hn iadı~~ı 

6 r u1luklar yaı:-mekhıdır. Bi• l!enede 2000 mu- nbit bı'r cvanın ortasında ve 1.200 a ama'Xlakta ldı. Fakat (14 300) kilomet 1 b" 
tur E b•r B yburdu bir ., , ,.ın harabe k'lşa ı u. Ç rınkü o ha' llikar m\llet t•· 

• ıP ,, ö pu luk imal eden bu hhrilran•n nUınune e murabbaı vi1satinıi,, b ı 'u Aan Ki +ı, T c .. 
h \ı d Ö 1 · b ı ı ·· b 1 metre rakımında tu'u•an Erzh:c •n ; Do ~ ür e.ün z..ı üm ve istıp:iıidı 1daıı kil . 

a n e r rseya nı z, urun mr s u u u pulluklA ı zmir fıl!lrında tt' Şhlr edılmek Kuruç"-v, Pcılümü ~, R 3feh:ye vu Kemah pş , b t i 
0 

d ğıı Anadolunun mühim merkezlerinden rac ,ktı r.) Bu prop ıaıtniayı yapan ,., 
g-tınOn n .. s • ı o 11n lıler de ğ ı z. nu a üz 0 r e iö:tıterllm1ştlr. kazalımnı th •lva eden E•zir. c m İlbaylı 6 dllıt biri oldu~u iç'n demlryo~un un Erzir c mıt plShır e'l ufade hrıç Vd i ıcil oı 1.(, tarlbe !Otunuz. O •ize cevabırı verecek- g lrmfS1, E•zlncan ova,.ıoın zirai durumu- ğındaki 132 350 nüf ıs ve çevresir d ··ki b ılde E :.ııenl ahıli tçhe dıığ' ı td• ~ııı 
tir. Bu ece fi öbetP.i ecz ııe nun da kalkınması nı yaratl!Cilktır. ,h lkın sabırs zl klarla b ıkled ığl denltyo Bu1ların müh·m k snt R •ısyııd& tılıtl' 

Blraera1elh bizi değil se~ep o'an Y Erzincan balen tabii 8 rvltlerlnden 1 lu bugllo sınırları içine girmiş ve Cum- t:ullen öğretmen papulardı Ptopat t· 
mes'ulleri teLklt ediniz. Sosyete muhit· (( v ATAN)) eczanesidir p~ k lst f.td-i edilen b~ 'eenın m~rkı zl 1 hurlyet HllkO!llet d ·n yapıcı eliyle yarın tfa, cas ·ıs lu ( harbin baur~cağı aıu~' 
J°rde kıyafd değişenlere alışan gözleri· olduğu fçtn demiryo'u ile Anayurdun E z nc1n1a varmış olac ı ktır. f.ı'< y ; ti o pek aıa temin eder. 

~~~~~~~~~~~--~~--------~------~~~~----~~~~~--~~~~~~~~~~-~~--~~~~~~~~-------~ 
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Y uan Selim BABAN 

Uır uıuııdıı mı ? Şlır dl Jı 'm bilir. ban lunı1an bir kadın gelir. Saadet hantm 
gi genç kızın car.ınıı okuyor. isminde, Haf z Ruş ~nln tsk.I komşulBnn· 

Avukat dtı~ündQ. Çatıkkıış Osman dan bir kı dır •. Siz bana bakmayın. Er-
gözlerlnfn ö. nııe geldi. kek kadın bnton müşterilerimle hasbihı)l 

- Ôyıe söyltyorsunuz 8mma, bu ederim. Geveze bir thtlyar olduğum lçio 
Nermin hanımın da lı•ç bir kmuru yok kimse s•sll'll ç1kıırm87, h ıke~ hış gö ür. 
mu? Her halde Mahir bey ded ·ğhlz Z'lt Bıı saadPt h •nıfl', Hafız Roıentn eski 
onun bir kusu· uı u. daha doğrusu bir dostu oldııgumu b'ldJğl içi"', benden bir 
ihanetini yau•amıf olmalı ki, k · dına şey nklamadı N umlnln başına geltn· 
yol vermff. lerln b,,pdnl söylfdl. DJrup dururkel", 

Nimet eft'rdl yerinden fırladı : bu kadın d.ı yalan yumurtlaydcak değ I 
- Dünyada buna inanmam, ded. ya· ·. Nermfn1n o zan-an y~r ıüztınde 

Nermlnl ben knçnktü~Dnden tanırım. Son sevd A'i lkt klıt varmış: Biri b11bası, Ole 
dertce hauas bir kızdı r. Hafız Ruşt n ki de M •blf ı1nnVen uçarı herif 1 

- Ya a a 1 
flbl muhtPrem bir baba.dan p'ç kurusu ô 1 - 1 B N f , b 11 

t N 1 d k 1 11 muM. - y e, o ı e... n erm n n a ne 
ye ımn. erm n sa a ıı.tın t msa d 'k'· t dl d k 1a 1 t 

1 
.. ft e vo urn a P" a cı ar ıyorıl'n. 

cıuem d r. z,.vaıh kadın hal! o h ~rlti sever. Sen 
- Nerıl•n biliyorsunuz? şlmdi bu kıı dar ku 1vctli askı rör dfll, kil 
- Nerden mi blllyorum? Oru da dır-ı, sads.ka'~ z'ık Atti&lne inan 1 O 

anlatayım . Buraya arada blr ta ·aeyoı} 1 Ilır mu . Efendic:~im? .. 

- Vallahi ben erke!! i n de, galiba 
onun için rrkeklerl mOdafaa ediyorum. 
Bar c~ bir alleyl mahveden dE11 yükse.
ten ds ka1mdır. 

- Doğru söy'edlnlz. Fakat Nermin 
gl'ıl iyi kalp'ı, d -lrıist, namuslu kadınlar 
bir atleyl mahvetmezler. Ba~ın·z ,.fen 11· 
ct~lm, arkas nı an'alayım . H ~ıif kızın g ~

be olduğunu aulayıncıt, aavuşmııf ııtmiı. 
Fakat Neraıfn fe akete ıöğ•tlrıQ ıermiş. 
Çocuğunu bl'S\ .. m"k V8 bÜjÜlmtk için 
terzlbanelerde çahımı-ğa baş1aınış. Beş 
rn p •ra lrazıınıyormuş. Fakat işler ke· 
sat llldloc~, kara sefal.,t te evin tepesi-
09 çö'fmüş. Bere~et versln ben bu balı 
çeyl açtım da, aflen·n bfr az yüzn gül
dü Mıbtr11ya de ,arkı söyletiyorum H~r
k~J brtflnl ror H&.r.ende k1zı hanende 
olur, ıifllğil mi ef~ndlcitim? Vallahi bıın 
!arı anlatırken, gözüma ya$ g-alfyor. Ne 
ise g Pçalim bu bahsı 1 Sfz gelir, sazı 

diuler, gıderslniz amma, bir de o adam 
lann ne dertler iglnde kıvrandıklannı 
blls~nız . • 

Xlll 
Aşk mabedi 

Avu'lcat Nu·ı HO'lrÜ o akş,.ın öğre
neceaı kadarını öA-renmlştl. Fakat bu 

oğreDdiklerlnfn h"p5l de onun için, eı
dlş~ verici, mUh ~yyic ş1ylerdl. 

Avukat «Yeşil yuva» dan çıktıktan 
sonra, daraıadaaınık olmuş kafasırı :ı ,ev· 
k ıle tıir az yürllm • ği te rc1b etti. Gözü 
h'ç bir yul görmeyordu Zihni ne yap
mak ıaz m ge 'di~ini t yine uğraşıya du. 

- Ya bir akş ım da M bir h ıngl blr 
teııadüfıe buray-ı uğrar ve h k ıkatı ö~ 

r< nlıse .•. Diye düş müyordu. Hıydl öğ 

renolğini kabul edelim Fakat acaba bu 
yeni vaziyft karşısında kalbine ve his 
leıiıe h4K:lm o'abllecek. mi? Mahire gü 
zel b r kı z.. Annesinin ta kendisl 1 Ben 
bile kendimi güç Z"p~ettlm. M~b!reyl ku
caaım ! alıp şapır ~upur öpece lltlm. 

M bir kendi ç:>cu~unu bu vaziyette 
görürse ne o u ? D .:lly~ döner tlbtl 1 Fa. 
ıı at ne de o'sa t imdl ben Vdz1yett hlce 
öıtrenrr.iş t olunuyorum . Bir mes'\le d .P ha 
var: Acaba babÇJ sabıblnin eöy'ediklcrl 
do~ru mu? Dll ru ise bar ö:ıtıııdekl kan· 
lı haoi;fyi nı:s ıl fz1b etme 1? Ya pıılfsin 
ı' o y larında okuduğumuz raporlar ? Şiın· 
di bu ııları ytni baştan tıotklk etmek la . 
zım gellvol'. Y ~ Nermir:in o zavallı bal', 
o peıişan kıyafetı? ... 

Avukat ıürüdükc~ dabı derfıı ~D· 
şüncele e dalıyordu : bflf 

- Şimdi her feyden evval tr.t~ 
fdllecek bir aile ıztırabının, bir sefs ıı~ · 
karş smdayız. Ne yapıp yrp·p, earıı o· 
seııln, NirmtLi:ı ve küçük MdblreıılV:~· 
zunu gü dllrecı:'( bir çue bulmalı. ıılt' 
yetı,Şamsettıne anlatırım Fakat ıd• td~ 
ş\md d )n bir ş y sez lfrmek her IJll dl' 
muvaf k değil ! Ba'<alım, işin albııd11" ~·~ 
ha neler çıkaca~ ?. Anlayalım. O~ıtr 
ııoımıs nı düşlinOrftz. Bah~e sahibi •

0 
b'' 

rinde samiaıl olr adama benziyor. »C" 
ııcaba, Acaba ? . 'ir' 

Avukd Nııri Hüsnü beynini ~ bır 
kazır gibi dU§ünüyo •, zthnen ınüsbe 
neticeye var.WJ.ak hıt yordu. toısıo · 

O sırada yanından geçen bir 0 rt"'' 
bili çıığırdı. D ,ıgru evln9 gitti ve o fi~' 
gün tabilik.ata iirfşm~k kararile yata 
yattı. 

• • • .aet•~ 
Avukat Nuri HlisnQ lhtiyal' 

1 
cııf 

Rıı.sen aUeıfne nasıl yardım edebi t 
nl dtışlloüyo:du 

( A rJıUI o•' ) 
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EN SON HABE RLERJ, 
ispanyada F rankistler yeni bir 
[ oış sıv As~ taarruza geçiyor 

48 Nakleden: S. A. Politika 
cerey nları 
arasında ... 
~ada rasizm 

İtalyada ırkcılık cereyanı aldı, 
~rü~ü. O.ıha doğrmm şiddet
h hır Yahudi aleyhtarlığı cereyanı 

Taarruzu bizzat General 
Franko idare edecek 

P.t·is W ( A. A.) - lspaııyacta harp ' r" cdec•ğl söylenmtkt~dlr. 

Subaşı delikanlıyı 
orada astırdı 

devam etme~ te .lr. Fıatt\dsll • rin bu gün Cua:ıhurlyelcfü r'n elinde bulunan 
!erde büyO { bir tarmza ~irlşecekltrl \'C limanlar ve harp endjstr!l .. rf askeı t lda· 
harekatı bizzat Genual Fıankonun fda· reye vertlmtıtlr. 

aşladı. Hükumet bu cereyana 

;tsnıcn iştirak eder görünmemek- K l E • 
Burnu kopan kadın ağlaya 

ağlaya evine koştu .. 
h~~::· Fakat şu hadise çok mana- fZf ayın rzıncan 

R k k l v fi l k d l Arada sında canı sıkıldılrça onuo1a yüzd.ın uğred.ğı gadr unutulmam11br. 
ili~ omada ilk defa olara ır cı ıgı e a.A etze e erı•n d 1 konuıu•muş . Bir gUn yine konuşurken Subarperv(r - Nasıl gadre utra· 
L en b r mecmuanın neşrine baş- e yar l m l 1 Dududa'\ bir yerde fOk gilz•l bir kız ta mış ? 
~nnıı t B A d ' iild' Ş ır. u mecmua « resmı » ~- A· karıa, 20 (A. A.) _ K•zılay cemiyelinin genel merkezinden tebliğ: Ge· nıyı.p tanımıdı~ıoı •_?rmuş. Dudu1a Şam Diye &ordu. 
~ ır. İlk sayısını okuyan Başvekil çen temmnz fç1nde Erzltıcanda su bacıkınındılD zı:ıra"a üı:t:ayanlllra y.trdım için Valı~tnln k~zı ~ıbl guzel bir kız ömrlln· Zebınlver anlatmafa batlad.ı: 

11Ssolini gazetenin sahibini çağırmış y;p ılan 1000 li raya ili\ rtten şimdi de 2500 lira göadertımhtlr. Osııanc k k"zası· de ırörmedı~i :ıı sl>ylemlı. - Vaktıla Suendlpte Bebzat adın· 
't kendisini tebrik ettikten sonra nın Yukarı z0 ytlnllk köyün1e çıkan yanQından zar.-r ~örenlere de yard.m olmak I Bunden memnun olau ve uzak· da bir bezirgan vardı. Bir~ gQn tlcırete 
dtıniştir k". Qzere 30~0 lira, 20 çadır, 630 battanlyA, 1 tO yel .. k, 600 takım çamaşır 1000 ta· tan kı:za fiş k olan Mısır hOkOmdarı Du· çıkar. Evde genç ve gQzel karısı Hemı· 

- . ı.. _ ~ k'm çocuk çameşırı, 640 ııd t ytıtak kılıfı iönderllmltıt ır. duya demlşkl: naz kalır. Fakat gün reçtikçe canı sıkı· 
de Bır kitabcı dukkaıııoın onun- - Eğer ıöylttdlğln dotru çıkaısa lan genç kadın, komıulımndan btr deli-l}: geçerken, mecmuanızı tesadüf~n Macarı.standa 1·span~vada bı·r ne istersen yaparım Fakat çıkaıaua ha- kanlı ile allkedar olmaya başlar. Nihayet 

•tn. Böyle bir cereyandan haberım .., lln haraptır. Eğar dedlRln doRru çıkarsa tı ıevlşmeye dOkt'lQr ve kadıo har ıe-

~cktu. Mamafih iyi, iyi. .. Çalışı ba- nasyonal sosya}ı· zm ;ngı"lı·z t•caTef ne tsters'n? ceyi delfkanlınm evinde geçtraıeye bat· 
illını. All h ffak etsin l ~ ., Padişahın Dudusu demlşkt: lar. 

a muva . p d' b 1 d . . 8 h Fak M r . b - 1 · d • • b ld - ı şıtbun rğer 'n m edığ.m t zat btr gece ticaretten döiıdü 
•otlr at usso 101 u soz erın en M8hkfım edilen şeflerinin gemısı atırı ı çıkarsa o kızın bir dlı' Dudusu vardır. ve tabii evvdll gibi sevglllıl delikanlı 
k a, mecmuanın bundan sonra çı- Krçüklüten beri beraber bü1ümüştük. ile buluımaya lmkAn kalmadı. Bir mQd· 
•c1tk sayılan için «icap eden tali- kefaletla tahliyesi de Ba•selon 20 ( A A.) - Dün Ba- o nuda getirerek ikimizi bir kafuı~e b'3& · dEt gtçtl. Likln kadıncağızın sabrı tü· 

ltı1ttı Vermiş.» kabul edilmedi karkanın b~mbaıdımanında bir lrgllfz lemenizl !sterim. kendJtfnden bir ıece küçük b,r fırsat-
~litibı., k d . k ı· l B d 6 T ı hk tlcar• t gem sl batırılmıştır. G9ml moret- Bu iş h padlıısh'n boşuna ıtderek tan latifad •yl dDıünerek delikanlının e-
~a amuıun a yem e ıme er u apt'şte 1 - tmy z ma e· b k 1 d 

1 
M 

1 
,. ti 1 , te atının ur tarıt"Dasına imkan ka ma an lıted1ğ:nı yapacatını vaadetmlı vint b:lyladı. Halbuki o sırada kadının 

\ı' lııak Şarkta Japonlarla Ruslar m~13 ' ' c~r 0

8
88

1
yonla l sosyaooıs er n n gemi batmıştı · . Boğulanların adedi 100 H men bir rerma'l ile adamlarını evden uzaklaşmuını bir kO§~de gözet· 

lt t b. r - ~uman en a aas n n 50,o pengo p n f :z.l d azl 11 1 k 
~,t araftan vunışurlarken, ır ta- kefaletle tah'fveslnl ra:ıde:mi~tlr. c " ır. Şun Val1slne göndererek klzı ceb e eme te olan bir bmıız bir aşk sah1eal 
~· taıı da müzakereye koyuldular. Budaptşte mahkemesinde on &y berab u ıöndermesini emretmiş . görccetlal anlayınca, husızlık tan vaz 
ı.'r aralık «Ate kes!» borusu ça- hapse mah u u ed Jen kumandan Salss· Fransa ile Almanya F~r~a~ı alan Ş tm Valfst derhal g•çfp kadını takiba baılar. Kadının ıen· 
'tlltıııştı b ş k 'ld' '?O- s'nln bu c zas' lstlnlf mahkemesinde d kızının butun eşyasını ve lizım gelen cin nine girdiğini ıoıür. N.hayet m•· 
~'•ı.tıı ·• A~a a ate! esı ı ~ı üç senrye ç•karılmışt • r. arasın 8. dlQer bir çok h ,d yaltırle birlikte gelen s•leyI subaşı h•ber alarak o memleke-
ilti bılmıyoruz. Muzakerelerm, ~e~ MahUlmun müvekkillf!rl temyiz hava anlaşması mı ? ada'lllara teslim ederek Mısır hükamda· tin •deti Qzere otlanı idama mabkttm 
ı. tarafın mukavemet derecelennı mahl·e:nesiııe nınracaat Atmışı., ve ku· rı C ımasba 10Hsmış. ederler. Kadını da bıra'urlar. Yatnız de· 
"tt:ı.t Berlln 19 ( A . A.) - Hi ler. Berll· ~ ~Qe için girişilmiş bir «yoklamı» mandanın tefa'eıle tthlfyts'ııt. lstem'ş K z ge!di~I zamm hıdlkatan fçvka· likanh as l"'ak Qzere bulu .. duğu ıırada 

il ib ret ol-ası da muhtemeldir. lerdl. Fakat t&myh mabkemesı bu tale· ne g~ımrş o'an hııva genel kurıray bat· a Je gUıellfğine bayran o1an p1dl1ah son def• olarak maıukasmı ı1>rmek ls-
h ... bl d dd t r b ı kt d kanını kabul etml§tlr. k ''la f'h b' ft lı e re e m ş u uııma a ır. Duduıı un arzusunu da yerine getirmiş ter. Kadın yanına yaklaşınca, onun JO· 

tll di'?1a 1 ır tara an .. çarpışı r- Bu mesel~ do!ayıslle nasyonal sos- Pariste bir Türk kızı ile Pad şahın Dudusu Zeb\niver He znıden bu beliya u§'r..ı.dığı için g-OnlOn· 
)~f>•ld ~er taraftan. ~a. muz~kereler yalfstleıhı o· gıtnl olan Macarsag gaza· l M p ş,m Valls'nin knının yanı Mısır bQtüm· •e kh hasıl olmuı olan del•kanh se,ıll· 
"'ki ıg~ yakın tanhımızde ilk defa ~ı>sJ, • Hapbbanedcn devlet reısll~f~ııı • ev enen lSJrJı aşa darının yeni r!Sz1ea'n'n Dudu~u Subau· llıdnin bınnunu adamakıllı ısırır. Ve Dl· 

değildir. unvanı altınia Alman devlet reisi Hıtle Kahire, 18 - Parlste Tllrk gQzeli perver kafeste dertleşmeye başlamışlar. bayet idam edlllr. Canı yanın kadın 
~:. &undan bir kaç sene evvel Bri- rin hal tercümesini rıeı"e başlamntır. Bn. Belkfsle evlenmlı olan Mısı' a,anın· B•rl tftrafta o gece Şam Va11s'nln burnu kanlar içinde eve geldi. 
"il ~ Kumand :tn S1lasstnln taı afhrlann· c nJ ~" ~ "ellogv misakı muharebeyi «ka- dan Galiiol Feh!Dt Pa,a aenç ve güzel k1 :zı ile z'fab glrmfş olan amaıp bu arı Akoam k o c a • ı Be b sa d ı n, 
.. ll t dan biri, kefalet paran olan el i h:n 6 dt ı k 

''" llarici» ilan edilmişti. Netekim bu d bf zevceslle KotdezU·de bir .uıa tutmuıtm'. 0 trm 1· d yeme te verdlti i aç teslrlle bala serhoı "'la1tk . • . _ pnrgo an baıka, ayrıca yQz n pengo Dudu Z emfşkt : bir halde yattıtını görerek bir az sükün 
tatlıtı ~ucı~ınce,. şu dakıkada dun- dah~ vermiştir. Galllni Paşc serveti üzerlnda kimsenin - Ev Subanper_ver s~n bana vefa· buldu ise de lrtesi ınn ne ' yııpac•t m, 
~tb~ hıç bır yerınde resme ' muha- Kımandan Salassioln Macar ordu- hak iddiasında saUlblyctl o'madığını söy sız dh•emcu fn Cünku bizim c1nstmlzde ne cevap vereeeRlnl bir türlü keatbeml· 
~te <>lı:nuyor. Hatta gazeteler «Mu- fU'lda muvazzaf ntzmett' bulunan üç lemlş Kahlrenfn klbnr aileler mubltfnde ver. sızlık olamaz Aynı zamanda erkek· yordu. Nlbayel kendi kendine: «Sen 
(')ıı he)> kelimesini kullanmıyorlar. kardeş•, stıb<ıen adliye nazırı Mikek yapı'an dsdlkodulnı tet:ssnJJe karıı'a ıer \cfadar, kadınlar da cefakar olarak yaptın derim. Serhoş olduQun için far-
~l lltl Yerine cchudut ihtilafı» «mev- t,ş ~hbiiste bulunmuşln, mahktlm kar· mış•ır yaratılmışlatdır. Mısela Bebzadın bu k.ına varmadın• derim, diye karar ver· 

tıı h dE'ş 'eri için asker söıü ver1nf şler, f cabe· d' v b ı llıtl u asama» «hadise» gibi keli- darse hayatJa·ını da verer.eklerfnl söv. le ı. e urnnııun tan arından Behzadın 
L tr k \ ' o· l l da yüzüne ıözQne sürer. Ve • Bebıat 
"\t.. u lanmıyorlar. ıp omat arın m'ş'crdlr. ç d h t 1n.z- n k ti dl b ""l b t 

"'Qsu k' k k d ..J h i a 1 r a y a 1 uaı u • '18 a& rmaya lf ar. , & ıyaset re orunu ır ı. Kuman•.ıan n ma llO.miyetl Macar S· Konu kcnııu toplanır, nihayet aklı bııı· 
tJl. Uıta .. Ih d · · · d tandakl nasyo:ıal sosyalizm csıyanına "'t\i gore su un a ısmını e- na ,.eten Behzadı blktmln huzuruna aO-
" ?tnek ı~ S Ih d' v • • bQ~bütün hız vermiştir. l t DELİÇAY • -lll azım. u ıyecegımıze, zze türBder. Ozamanın hukukuna göre ada· 
)-ıı aştna>), «sureti hal», «tesviye» lan ele geçirdikleri bir çok mevziler- let yırtni bulması fçtn Behzadın da bur· 
~ıı,:t bfunlara benzer kelimeler kul- den de geri atmaktadırlar. Pazar günleri Erzurumun çadır hayatına, t;adırcılıta dair nunuıı kesilmesine karar verir. Fakat 
/;'" • ena olmayacak. Böyle bir zamanda da Franko mesirelerine, Bo§az, Ilıca ••• gi· Folklor mevzuu olacak neleri· mahkemeyi dinlemekte olan hırsızın v'c· 
q'l~oclan ıes aeda yok ordulannda çarpışan gönüllüle1in ge- bi yerlere gidenler cadırlardan miz vardır.! danı harekete gelerek zavallı adamın 
l · - d ·ı · b h l ' suçsqz 1ere buruMuz kalmasına ra11 ola-k ll&iliı . . . " rıye gon erı meM mevzuu a so ur teşekkül etmiı zarif mahalle· • • • 

"ll . Başvekili kısa bır muddet mu ya? Biraz daha vakit ve toprak maz Ve ıablt sıfıtlle blldmln bu.zoruna 
~t'>' Çekıl~iği istirahatgahindan Lon· kazanılsın bakalım! leri elbet görmüşlerdir. Ben c;adırın güzellitini, ça· çıkarak meseleyi anlatır. 
'ı.l"tıı: .dönünce, hariciye nazınna Uzun süren nişanlılık Uzaktan evvela bir ordugd· dırda yaıamanın zevkini inkar Hlklm evvela lnaumık lıtemeı. l'a· 

ş · I - ha benzeyen, fakat cadırların e:lecek değ;Um· Bugün Avrupa- kat, hırsız delil olarak kadının kopart• 
4-~~ Gönüllülerin geri çekilmesij Gönüllü meselesi deyince, insanın intizamıız sıralanııı ite hususi da da aahillerde, yüksek dal· lan burnu Behzatın 1atağında deıtil idam 
hl.1~tıda General Frankodan cevap aklına gayri i?tiyari İtalyan • İagiJi~ kamplar oldufu anlaşılan bu ların düzlüklerinde... Sıhhat, edilen de!lkanlnun ağuoda buluııablle· 

~l ,...
1
? . muahedesı gelıyor. Bu muahede hala l ~ğinl aOylır. Bunıı:ı üzariDe hep btra• 

tt ~ ka&abacıkların görünüıü yerli eglence, spor gibi muhte if mak-
l ~aricı' . tatbik mevkiine girecek. İtalyanlar: · bar idam yerine gidip deJikanlının oese· 
~''ll e Y~ Nazın ~demı malQmat « Franko bir defa galip gelsin l On- olanlann, belki, pek dikkatini satlarla çadır kampları kurul· dini muayene e.ilnce kadanın burnu 

~"' ~Otıii~~u"lış .. Halb~ki G_ener~l. Fran-_ dan so ra ... » Diye söz. ve.rmişlerdi. çekmez. Hariçten gelenler ic;in maktadır. meydana çıkar . 
. ~ ltib . erın gerı çekılmesını pren Yani bu muahede ilerıde yapıla- onların hoş bir görünüşü var· Yalnız, imara muhtaç yur· Yine o mt mlek!tln ad ,u tbere 

tı .... J arııe k b 1 t · t' A b b h d · · 'lmi dır ve insana tuhaf ~evler de dumuzu her fırsattan i•tifade kadını çarııda pazarda dola•tırdıktaıı 
"qqi a u e mış ı. ca a, cak yeni ir mua e e ıçın verı ş y "' v 

Clt:tden susuyor. bir söz mahiyetinde kalıyor. Evlen- hatırlatabilir... ederek aa .. i inşaatla &üalemeyi :~~~~ nihayet &uya atarlar. Bcbıatta kur· 

'" trahn şimdiki sükfıtuna şöyle mek istiyen gençler arasında da u- Hepimiz biliriz ki, ceddimiz ıüphe yok ki, hepimiz candan 
, \ttriliyor: zun süren bir cc niş~n » devresinden Türkler Orta A:1yada, muhte- isteriz. 

~~ttj Ben şimdi sivil muharebeyi çok endişe edilir. Nişanlılık zama- lif medeniyet merkezi alan bir işte ben, c;adır gibi Türk 
~. C harekatla kazanmak üzere- nının uzun sürmesinden korkulur. Ne fOk şehirler kurmuı olmakla mimariainin bile ilham aldıfı 
l&ttdi~· alip vaziyette iken her olur, ne olmaz, nişanlılar biribirleri- beraber, çok zaman çadırlarda milli bir ananeyi yurttan uzak· 
~ ı:-:kllitj vaat edebilirim. nin kusurlarını daha iyi anlarlar yaşamışlardı. Çünkü, çadır, a· laıtırmak dü1ünce&izliğil11 defi/; 
~titi~tt o zamandanberi vaziyette ve yahut çabucak biribirlerinden bı- luncı milletler• uygun gelen bir güzel Türk köşkleri, gazinola-
~~ >' ıkJer oldu. Cumhuriyeciler bir karlar da, ayrılırlar diye... meıkendi... rı ••• gibi medeni aayfiye inıaatı 
t~lcr~e muvaffak olmakta ve İngiliz - İtalyan muahedesi de bu-

1 
Kim bilir, bugün bile çadır, da görmek istiyerek söylüyorum. 

Ucrı durdurdukları gibi, on- na bemiyor. DiPLOMAT 

Z~ban!ver sözünü bnrada bltererek : 
- lıte Suhanpervcr görillüyorkl. 

vefacııılık. erkekhrde d~aıı, kadınlarda 
tınlı 

Sulııınpır.•er bundu mulbtr olarakt 
- z,banaver bu her uman öyle 

dtğlldlr. Akı'd ~ olabilir. Nitekim bende 
Mülıtarın msymuna yapt•~l gaddarlıtı 
gösteren bir htkAye blliyoru 11. 

'Arkııı uu) 



(Baş ta!lıfı 1 incide) 

S n'yen !MI tfufn mukaddentı bak 
kı d kl müu ere er 1 gllfz makamlarile 

« Bütan 

•• 

b r gım ıımıır 
rüleblllr. 

4 Adet 1,000 lir alık 4,000 Ltra 

4 • 500 • 2,000 

250 1,000 

• 100 .. 4,000 • 
:so • 5,000 • 

120 4o 4,800 

160 • 20 • 3,200 .. 
Dll<KAT: H ~sap'arıodaki pualat' b\r s~rıc 1-çtnde 

Kur'alar S9nede 4 defa, 1 EylQt, 1 
tarihlerinde çekllecektlr. 
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