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Basılmayan yazılar geri verilmez 

Şu isimleri Bıılgaristandaki Türkler ~imi Meselesini Mü~ere ediyor-

değiştirelim! • • 1. Konseyden görOşlimOze 
BÜ"kaçgünevveı blrokuyuc:ıuz~ anavatana getırı ıyor uygun kararlar 

Trabzon atöylerlnln ısımıerl 

!ıas&betııe bize bir mektup yazmıştı. B1Z d B 1 h .. k A t• verı· ı mesı· n ·ı ı·steyecegv ı·z cıe 0 llle.ktuptan l'ldncl saııueınizde balı - Yakın a u gar u ume ı 
tıettlk. Bu okuyucumuz diyordu ki, Trab - • • • ı k 
.tonun falmleri l.hep Rum LS1mlertd1r. Pon- •ııe müzakereye gırışı ece 
toaıan kalma.dır. HattA ıosarna 1sml bile 
böyledir. 

Şiındl Trabzonun rumca tsJmll köy
lerınden Erzw.uma doğru -gellnlz, Erzu -
r\Unda da bir sürü Ermeni tslmlerlle knr-
4U1facaksınız. Bunların en barl..Z1 Hoplk -
t.ır. l!:rzurumdan Karsa dotru gtdlniz, a~; 
l4 köy isimleri de Rusalşıyor. MI.sal m 
'llacuka.rsı tıpkı Vlıad1V06tOk 8'1bl bir şeyi 
No\r() Selim PoshOf •.• 

Bu Jsi~erln cıetı~tırtımeslnde bnzı 
idart ma.hzurlar görUlmll.f, nüfus. b1:~ıt, 
hartta ~lerl bozulur denmiş. Fakat ç 
bir rz;aman bu fJ,k.Jrde değl!Z. ısım rem;z ~ 
dir remiz mensubiyettir, HAklm ye 
~tldlr Ezeldenberl TUrk olan ve ebede 
'"A ~ . ı k OZ TUrk memleketlerin 
~ar Türık o aca ti Un ac 
ele saltanatın b1lg!S1zlit1, meşru ye -

• daha ne 21 ytızUnden yerleten bu ısımıere Vl 
tadar mtta~ etmell? Tesera köyü a -

Ankara, 25 [llnsusl muha· 
blrlmlzdı·n] - llfıkt"ımetln Hul
oaı ısıandakl TOrklt>rl nna\'~
tana gellrhneü • karar , ·crdlul 
anlaşılmıştır. Ancak bu mı~
azzaın Jşl Jlfç aksatnıadau bak-
Jiilt- bıışur:tbılmck fçln yakında 
Bulgar bükunwll lfo müzake-

1

1 clı•ı·c glrlşllcct'kllr. Hu nıüzn
korelcr nctict.ıslnde nuıoarıs
tamlakt ırklnşlarmııı.ın nakll
krJ, nlt'nkul ,.e uayrl menkul 
1 syıısı nlnt·aklm·ı, , .• rf"cı·kh"'ı·J, 
ııı.ulı. s~ uuıuarlstnnla olan bü
tün ı ıtkalnrı uözd il {lf'Çlrllt-
rl k blı· hal nellet>sfne bnü!n-

J nncaktır. llOküınelln Hulgarls- 1 

tnndan gf'Jecc.k Türklere An
tel)'a hn,•allslnl tahsis edeceül 
zaıınedllmcktedlr. 

Bulgar Jıükümetl He müzıl=. 
kerata ônüzmfizdekl şubat ayın-da başlanacaktır. llflzakerel ·r-ı 
de hlcrcL edeceklerin emlt\k ,.e 
mallarım serbt•stç • taa:ıye ede
bilmeleri esnsı tc·d\'ln edllı•t• h
Ur. Hu lş için hükı\nwlln liç 
milyon lira tahsis t dt>ce{jl s()y
knlyor. '\"uuosla\·y .. dakl TOrı,. 
lt•rlıı de ana\'atana lJl'lın:>lerln l 

Jrnlnylaştırmak için l'ngnsın,
ya hük.Omcllle de müzakerelere 
başlaııacaktır. 

d.kara ne demettir? ç h h t H d 
B!r Türk alle reisinin evlD.dını, Piyer, oru ta as ane, ope e 

J Pol d1J'e tesm)ye etmesi ne kadar 

ç~ ve ayıpaa, bir Türk memleketlnln M ld f b • k 

Komisyenun raporu, tutmuı olduğu 
yol, beğendiği intihap usulü sakattır 

::.= :l&ı:~:'n't:"iddl'::~!~ iskele, orgu a a rı a 
zUmttzUn önllne getiren, bUyWt Ermenls - Milletler Cemiyeti Ko11seylnln taplRndı(Jı bina ve 1Tat1ty RPÇ/'11/nde noktal 
tan megalo ideasını hortlatan, yangınları, • • naıarımm mt1dafaa edecek olan llar/clge Vekili Teu/ik Rüşta AR -tS 
ı:atutmıan canıandıran ı.sımere mauk Çoruhlular Ankarada bulunan vahlerınden aldıkları 

• li t h.. d b l d l Cenevre 25 (Husu.sı) - Fransanın ta- clye Nazırı Delbos ile birlikte dün gelmlş-olması '° kadar doğru değildir. JUÜjde telgrafı Üzerine SeYJQÇ eza Uf e U UO U.8f ebl üzerine bu ayın on yecllslnde toplana- tr. Hariciye Veklll Tevtllı: RUfttl Araa bu-
1simıer1 değ'Lştirlrsek, nüfus kütük - ·ak iken, içtimaı tehir edilen Mllletıer gün beklenmelctedlr. 

ıerı ka.ntır ve nt1fusa batlı bir çot ifler Artvin 25 (Hususi) - Ç 'rub valisi ı ufında bulundutuna dair valisinden ye- ~emiyetl konseyi yarın t.oplanacalı:tır. in-
tcnuıur ~llndekl iddiayı yüzde yüz Refik Kor;ıtan bir aydan beri Ankara nl bir müjde alJı. :Ula Hariciye Nazın Eden, Franaız Hart- ( Arluıı 4 ancDde) 
gayrivarit ıgoörtlyonl2. İsim detıştırme key- da tedavide bulunmaktadır. Değerli va- İkl seneden beri Cumhuriyet hnku· _ 
!!yeti evveli tedrici yapıla.billr. Kulakla - Umiz bOtün Çoruhu mnteessir eden has- metinin Dogu diyilnnda yarattığı hesab- T h • kAt ı · k d 
rımız 1sLmlere ısındıkça, detışt!rllir. Ve t halile vi18yetile daimi surette temas- 811 kalkmdıncı ve yOkleltlcl eserlerden a rı G 1 nere ere a ar 
bııtarz on sene zarfında bu civarlarda Rus, t: bulunmatkta, mathalll Jbtlyaçlan takip Çoruh bölgesine isabet. edenler kıt?ısm. k 

1 Ermeni Rum isimleri kalmaz. İdart Jco - tm ktedir. da duyduğu, tqkın DUMet ve şnkranını sD rO Oyorlar? 
tayh'k.l~ olsun diye, hlklmtyet mefhumu- e eEvvelki gün çorubun çok muhtaç bir arada lf ade etmek ve birbirini kutlu· • 
nu teoolzUle uğratan remizlerin ortalar - ld ğ hıtshıne için 938 senesinde tahsi- lamak nzre köylü şehirli yüzlerce Arı-
da dol&§tnBSl bu sebepten tecviz edilme - ~al ua;rılmasının merkezcetakarrü~ ettiği · vlnli dlln Halkevinln geniş. salonunda yemende Arap Memleketlerini Koruma(?) 
ıneUdlr. M gul fabrlkttsile Hope lskelesınln de toplanarttk bu kısa mOddet lçınde hıhak • 

..ıer::ı~:e:i.::1 :~:ı:,:u;~ı :o~: :~ak.~•r vekliletle yapılacak iflerln On ( Arkart 5 incid•) Cemiyeti Hatay işinde bütün Arap 
kıymet ~erirler. Şu ısım tUrkçedlr. Bina - Ik ki•• b •• •• • • k }J S • d d İ İ • 1 enaıeyıı TUrkler buralarda hAklm o~~:: Ha spor u unun nıçın ra arını urıyeye yar ıma ave e mış . 
ardır hfikmll çı.ıtar. Uzak istikbalde b 

• m 'belkl bu ül- • 
la.nnı tekik edenler, klmb r, hAklml f h • 1 •• •• •• ld •• ? Adana,'?4 [HU!;USi] - Sözde Yemen j Arap aliminin bir lntibHh kaynRtı 
kelere Tllrk tanlle sulanmış, TUr~ halde es ıne uzum goru U lskenderun sanc11tına faıla allka göste- (1) olan Suriyenln lskenderunsuı teşek• 
Yetı altında J&4amış Ulkeler oldu lderdir • riyormuş. Bunun için Actende Arap kül edemiyeceğini ve blnıtenaleyb bO· 

tnnentdtr, Rumdur, Rustur :
1

;:~e veeıım: KIOn Rel"I ~eYket Arı daha mOtecanl" azadan mürekkep ınemlekeUerinİ koruma ktJrumu bir tün Arap _üe_mı için buranın Alsasloren 
Böyle bir yan114lıta nlçln ~ Y nle Er _ l' . .) . 6' . beyanname neşretmiş bu beyannamede clduğu ilen surnldnkten sonra Yemen, 
ht11 Erzurum "Plateau d' nneErz~ruma J801 bir ki bÜD fBSISIDI f8Ş8bb0Ş 8d8C8JIDI SÖJJüyor şöyle d~niliyormu~: lrak, Mısır, Hicaz Kralhmn~ tevcihi 
lnenısta.n ya.yasıdır. Ve ben bir Fransız • Tllrkler tıkendoruna tRsallut ertl· hitap edilerek, Suriyenin yudımına tl· 
lelırbn yolda. görtışttığüm yorlar, bu tehlıke yalnız Surtye için lıtp etmeleri isteniyormuş. 
111~nd1s1 bana: km dan gldl - _ deitl, Filistin, Irak ve bütün CezlretOl· 

- Erzuruma nasıl iklat :urmuy<>rlar artıp ve Mısır için d} bir tehlikedir. ( Altlarafı 6 inci ne) 
Yoraunuz? Orada Ermeni er 

0 
-----------------------------asıl karışırsı -

lnı? Ermenııerln a~ına n budalaca. 
nız? 81.zi ökiUnnezler ml? diye 1 ------------------------------------------------------
cahilce 8Ualler sormuştu. k 

ha va.U.Sl' kır 
Sarı.kamış, Kars ve 

1 
altında 

sene çarlık Rusyasının çı:~:~Ab11Yet et
ııtırap çektiyse, :hemen te llk gösH?r -
llledı ya ve Tilrk mısafırperv~r Ermenııe
dt de Erzurumun ve hava11sin e sı d::ı 

HAZIROL BORUSU 
R. Fethi TAŞKTR 

~kam.etlerine gÖZ yumdu di~e:::ıınm 
enıatan olmadı ya! Fakat ili tandır ve 

'atasında oura.sı hAlA Erme 
5 oıma -

~enuer buralarda hllktımran burasını 

1 
"lltlan ıh.ade budala mühendis 
~·ın 

e Erınenl bUlr. kolaydır. 
tcıarı :zorlukları yenmek dur 

11'8.kat dllfmanın kafasını çeımek zor as~ 
~un lc;tn 4u lslmlerl de~tıreUm. Bur ne 
~ rtt1edır. Burada da ne Pont~u~, ha· 
t l1nenıatanın, ne de çarlık Ruıyanı ' 
ll'&larına thtlyacımız var. ? 

Oa ttıl"koe ıaım mı buta.ınıyoruz 
otBAD BABAN 

dakl ahenkıizllkten dolagı eakl lılaban fuhlnl 
Mensupları arası~tiyen KUJp JJaıunı ~evııet AHI 

(Yaııa 6 incl sayıfada) 

-
Küçüktenberl hazırol borusunu 

çok severim. 
Onda tellşlı bir emrin kıvrak \'e 

toplayıcı ahengi vardır. Çok kere 
sebebini ve hedefini bile bilmeu'nlı. 
Fakat sormaia lüzum ıörmeden te· 
balükle ve titizce baarlamnınıı. 

Buırol borusu; topluluk l9ln bir 
lmWıan vesllesl41r. Çtiıiikler, rev • 
tekler, llkaytlar, hemen ıeçlllrler. 

Ka71f11ll, ım.atım, papaeuna araJan 
bet on döktlntl lqln4e, bt1J6k dava 
adamlan sert aclımlarla n IDal'f aec-

1 lertle makla4ırlar. 

SON DAK KA 1 Baarol borusu; hedef merdlve -
~~~;~~----:-;:--·-· 11lnln lk b111mataü. 

ı ancı ••ufada - lstanbulda Zelzele b~: =~:: :e!~~~- Nan 
kt. d"' k Ik nma 1 Yatakta bOe bir ha11rol •oran ısa 1 a l ' kıt aldı\lımız bir hab· re göre, &tanbulda gece 1 Mil 

J)i\n (J ce o· ç ' 8 
sa ·ılır bir zeızeı.., olmuı ve fchli" mOUılt bir da11Uft, l9lmcle tabammll •• 

Yazan: Par/& siyasal bilgiler at iki buçuktu ı1ıaur~eız~·l nln ıoaauca ve ıualca hasara& )apıpl 19tr ..., ... n fırtlaua War. 
k n IR gı .. ırmlf& r. · ... -A a. o ulundan mezu l Ju">rkU ,,,ftı buaon 6ğreD"'1'1t'v• 

SalAhaddln UZER __ 1aprnadıu ................................ --..-~-

Ua11rsam; rertntr, 1en durar, 
keytfienlrtm. Dıtuaemı lllllt, btl • 
tüHlr, kımmırun. 

••• 
Bilmem sis, hto ken.ıtaı.t tt*l•• 

dınıı ınıf 

- Yokla4ık heıt hAlli'lıf 411er • 
sana• ayle aıtf 111 hald;: 

BtHiln lnkıtAp cl&talart &ibl, Sa• 
karya, Dumlupınar, ıasan, Môiitd 
aibl Rata1 da eenbl. ÖJfeJM rel"n 
bir aiıld&n dtln;ranuı nankir km • 
tına bir Uha •• hq htabet h&ylu-
ralım: 

- Ttll'k \'e "110 c1atma ...... 
)'erdi ....... 

• •• 
1'antild "~ -~ı ...... 
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Doğudan Haberler 
Yoksullar 
Kurumuna yardımı 
esirgemiyenler 

Düne kadar teberrüde 
bulunan diğer zevat 

Kanun gadretmez 

Bir un kaçakçılığı 
ıneselesi 

Dünkü tipiye rağmen 
Trabzon yolunda 
nakliyat durmadı 

Deveboynunda da yolun a~ılmasına 
hummalı şekilde çalışılıyor 

26 ikinci KAnun 1938 

'İKTiSADi BAHiSLER 

Iktısadi kalkınma 
İktısatta vazife, vatandaşların say ve tesarrufl 
arttırdıkları parayı hem kendi menfaatlerine, 
de milli ekonomiye uygun şekilde kullanmalarıdt 

Ulu Şefimiz Atatnrkün irşadlarile ~ekilde istimal etmek isterlerse, y 
vücuda getirdiği programlannı okurken lan şey sermayelerini mllli isti 
sayın Başvekilimiz Celal Bayar, lktısııdl· beterinin garanti ve gelir bakımı 
ytttın mlıletln bünyesinde oynadığı emnlyetlisine en verimlisine yatı 
büyük rolli ifade etmek için: Bunu yapmakla o vatandaşlar 

Yoksullar Kurumu için açılan yardım 
listesine teberrular devam etmektedir. 
Dün akşama kadar tebtrruların yekQnu 
5.572 lira, 11 kuruş . olmuştur. Yardım 
devam etmektedir. 

Dün matbaamıza Aşkale kaza -
sına tabi Erdoğan köyünden Sarı o
iullarından Zihni reldi. Ve dedJ ki: 

"Köyüm lşkkaleye üç buçuk 
saat mesafededir. Erzurum tarafın -
dadır. 800 kUo un aldım, satmak ü -
zere Enuruma ıeldJm. Burada tera
ıdye koydum, rüsumunu venneğe ıı
derken kaçak diye yakaldılar, me -
ğerse kanun şimdi unların rüsumu -
nun kazalarda verilmesini Amir imiş, 
uğraşıp didinerek satışa getirdiğim 

mallanm bilgisizlik yüzünden elim -
den ılttl. 

Dünkü tipiye rağmen Transit yolu· 
lunun Trabzon · Erzurum arasındaki kıs
mında nakliyatın intizamına halel gel· 
memiştlr. Erzurum· Hasankale arasında 
Deveboyunu geç vakte kadar kapalı idi. 
Gerek amelel mükellefe ve gerek tamir.ih 
mütemadlye amelesi yolun açılması için 
hummali şekilde çttlışıyorlar. Hasankıtle

den çıkmış olan 14 kamyon yolda açıl
ma ameliyesile beraber yavaş yovaş 
Erzuruma ilerlemekte idiler. 

" Tllı'k mill~tinin iktısadi seviye- cut millt teşekküllere clttha bil 
sini yükseltmek ilk umdemizdir. Zengin kuvvet ve itimnt verdikleri gibi 
olıın milletler topda atabilir. ordu dtt yeni istihsal şubelerinin de tee 
tanzim edebtllr •• Buyurmuşlardı . yardım etmiş olurlar. 

Filhakika; ulusumuzun alisi ıçın Milli servet bahsinde eski •Mer 
Lira K. 
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23 nncU Kısım amirliğinden 
2! Oncn kısım aır-; liginden 
26 ıncı Kısım amirliğinden 
Halkevi memurhm 
Evlenme odası kumbara
sından 

Eşya Piyankosundan 
Kıısup Agah 
Dursun Toğaçoğtu 
Al11fh1r Dursun 
Ahutar Hakkı 
Alaftar Kadir 
Mütekait N11im 
Güren kapısında kahveci 
lhsun 
Hamttmcı Mehmet 
Mütekait Avni Akın 
Kı:tluycı Hüseyin 
Al11ftttr Rahim 
Vatan oteli suhibi Mehmet 
Vııni Efendi mııhalleslnden 
Selim Mehmet oğlu 
M11hallebaşı bakkııl esnafı 
namınıı Hasan 
Tebrlz kııpısı bakkal esnafı 
namınu husan 
E~zincan kııpısı bakkal es· 
nufı namına Husan 
GUrcO kapısı bakkal esnafı 
namıntt Hasıın 

Yekün 
Eski yekün 

Sorduk: 
- Muhtar san• kanundan bah -

setmedl mi? 
- Hayır, dedi, hiç böyle bir şey

den bahsetmedi. 
••• 

Biz de bu tlklyet iizerine aYTıca 
tahkik ettik ve anladık ki, köylüler, 
bllglsizlikleri yüzünden birçok defa
lar böyle hiç te kaçakçlıık kasıttan 

olmadan mafdur olmu,ıardır. 
Kıt ıünü, köylünün Erdopndan 

~ıkmasJ, 3,5 saat .rerl yol gitmesi 
sonra, tekrar on saatlik yolu katede· 
rek Erzuruma ıelmesl, vatanda•• 

l eziyet olur. 
f A~kalede tahsil edilen relim pek 

AIA Erzurumda da tamll edleblllr 
ve bu suretle köylüye, vatanda.ta da 
kolaylık our. 

' Unların muhakkak surette nl(ln 
kazalardan ıeçlrllmek lstendfğlnl 

bilmiyoruz. Ve diyoruz ki, vatanda.
eziyet veren bu kanunun ,u maddesi 

Elektrik tesisatında 
çalışacak olanlar 

bundan dOrOst bir teşhis, bundan yOksek zihniyet yalnız ihracat kısmile a 
bir temenni olamaz. olurdu. Halbuki asri iktısat 

İktısadt kalkınmayı ölçmek için ihrucııt ve itlrnla~ı birbirlerJndeP 
birçok teraziler vardır: etmiştir. 

Milletin menkul veya gayri menkul Bugün en fazla ihrac,ıt yıtpan 
servetini tesbit etmek gilıl teknik dOs- te en zengin millet denemez. 
turlar olduğu gibi [ Anglo - Sakson ] la· Birçoklarımızın zannettiğimizin 
nn • Standard of Life • tabir ettikleri ne olarak bazan en f azlıı ithalıU 
hayut, yaşama seviyesini gösteren ve len millet en zengindir. Bir oıi 
vatandaşların her birinin hissesine dü- 1914 senesinde şimendiferlerini, 

şen para miktarını, yenen eti, şekeri, ve sanayiini inşa ve tesis etınek 
vesaireyi tahlil eden " İndice • lerin Avrupaya borçlanttn Amerika 

.. tetkikile de anlaşılabilir. hnkQmetleri, lthalatlıırını kat kat 
Uç sınıfa ayrılmışlardır. Yeniden ibda edilen milli istatistik- ihracııtlarile bu borçlarını Odemeıe 
ikinci Y8 Ü /ÜnCÜ $1Dlff ar8 çlliğin bize öğrettiği birçok mOsbet ne- şıyorlardı. Hahrbl umumt çıkınca 

ticeler, Cumhuriyetin ilı\nındanberl ge· rip devletlerin urtan ihtiyaçlarını 
&hfiyefn8m8 Y&rifeCek çen yıllar zarfında Türk vatandaşlarının eden Amerika taliin ve hadisatın 

Elektrik tesisatı işlerinde çalışmak cebine giren parıının, kursağına giren sile 1918 senesinde eskiden borçl 
isteyenlere Nafia Vekaletince bir ehli. etin, şekerin gitgide arttığını ve sayın devletlere karşı bilakis alacaklı 'f 
yetname verilecektır. Bu gibi sanatkar· Celal Bayarın tebşir ettikleri refah dev· tine geçti. Avrupalılar bOtQn alt 
ıar üç sınıfa aynlmıştır. resinin çok yııkın olduğunu göstermiştir. gönderdlkteıı maada Amerika)'• 

Birinci sınıf: YOksek elektrik mU- • Reforme ,, devresini parlak mu· haylı da borçlandılar. 
hendls olanlardır. Bunlara ehliyetname vaffakiyetlere bağlııyan ulusumuza sev· Bu suretle hakiki serveti artan 
verilmeyecektir ve bunlar her tnrlO tesi- gili Atamızın işaret buyurdukları ikhsa- rikanın alış kabUlyeti çoğaldı. 01 
satı yapabilecektir. dl cihıtdda muvdflak olııbilmek için, 1918 senesinden ltlbttren Ameri 

l~incl rınıf : Sanat mekteplerinden hepimiz uhtemize düşen bUyük ve milli ihrııcatlan kadar ve hatta lhrac• 
yetişenler ve en az ilkmektep tahsili vazifeleri bihakkin lfu etmemiz lazımdır. dan ithalat yapmaya başladılar. 
görüp muayyen müesseseler je yetişmiş Evvellmirde yurdun kollektif serve· Memleketimiz bugün asırlar 
oli\nlardır. Bunlar: 25 kilovata kııdar tinin ve istihsal kudretinin artmasına geçirdiği felaketlerin neticesinde 
ve en çok mutemadl 600 volt mutena· matuf olan bu cihadın ilk şartı: ser diğer bOyak milletlere naıarlll: 

------ 1 değişebilirse der~al -~eğl'5fn. 1 vip safhalar arası 400 votluk tnterlc 1 - Asker, avukat, memur, çiftçi ... düşmüştnr.. Yeni baştan inşa. 
tevettnrle işleyen bilcümle dahili Elektı içtimai seviyesi ne olursa olsun her mecburlyetmde kaldığımız demır 5672 11 

Halk dershanesinde rik tenvirat tesisatını ve 25 kilovat take rnrk kendi kudreti ve bütçesi nisbetin· mızın, fabrikalarımızın malze 
Van da bahar havası tinde ve en çok mütemadi 600 voıet ve de bir iktısatçı kesilmelidir. ödemek için pek çok ihracıtt 1 

Van [Husust] - Doiumuzun en uzak zehirli gaz konfranst mütenavip safhalar arası 400 voltluk 2 - Botun vatandttşlar lktısadın mecburiyetindeyiz. 
beldelerinden birisi olan Van bugnn detıı Hükumet Doktoru Rlfki Olğun ev- tevettlirle çalışan kuvvei muh:ırrike hakiki manasını öğrenmelidir. 1''akut TQrk milletinin azmi sa'! 
ilkbahar havası içinde yaşıyor. Gazete· velki gece gaz kursundan sonra Cüm- teı.isatı zil ve mümasili işaretleşme tesi Filhakika birçoklarımız iktısat ve bizim de 1918 deki Amerika gibi 
ler, ajanshu yurdun bir çok yerlerinde huriyet mektebinde açılan halk dersanes1- satı, radyo ahizelerinln anten ve ben- tasarruf bahislerini sadece para birik- milletlerden alacaklı vaziyetine gi 
kışın şiddetile bazı felaketler geçirdiğini ne giderek, orada hazır bulunan yurt· zeri tlsisatı yapabJleceklerdir. tlrme manasına anlarız. Hıılbukl şahıs- miz muhakkaktır. Buna büyQklerl 
kaydederken Van ılık bir güneş, berrak taşlara zehirli gazlar hakkında bir saat üçOncO sınıf : En az 3 sınıflı köy ların ve kollektiyotivitenin istihsal ve ve astl milletimizin tam bir imanı 
bir semıınm altında neşe ve şetaret süren bir konferans vermiştir. Doktor mekt bini bitirdikten sonra muayyen kazanç kudretinin artmasını temin eden dır. 
kaynağı halinde bulunuyur. Uzak Doğu- bu konfransındıı halka anlayabileceği müesseyelerde yetişmiş olanlardır. Bun· iktısadın manası ~ok daha şUmullOdUr. Yurdumuzun aztm tabii servet 
da şiddetli kışlar oluyor, Muşta bir kvç bir dil ile zehirli gazların tarihini, teka· lar ikinciler derecesindeki tesisatı ancuk Plira biriktiren bir vatanddş bu balar~nı~ ve vatan?aşlarımızın 
metrey_i aşan ~arlıır seki~ dokuz ay ~e- mOlünO, çeşitlerini, tesirlerini ve zehirli 250 voltluk tevettUrle işleyen hallerde tasarrufunu itimutsız'ık, cimrilik, veya e~erjı~erınin sayesınde ulaşamı)' 
Uş gldışe mttnı oluyor dıyenlere bugun- azlardan korunma çarelerini tedavi yapabllec:eklerdir. Bunların da anten ve herhangi bir kayğunun tesiri altında hıç bır merhale olamaz. 
kO Cennet Van aksi iddiada bulunmak- !sullerlni izah etmiş ve ayrıc~ zehirli işaretleşme tesisati yapmalarına müsaade i<alaruk sandığında; kasasında hapse Paria SlyaMI Bilgiltlt' 
tadır. Etrafımızdııki dağalr bembeyaz gaz ve maske tecrQbelerl de yapmıştır. ertilınlştir. mahkum ederse; onun yaptığı sadece: Okulundan Mezun

8 karlara bürllnmüş, fakııt Yanın zümOr· Milli para pi 1 usasından birkaç kat- SALAHATTIN UZ& 
dın topruklıın yeşıı çimenlerle bezen· Sarıkamışta okuma odası . . . meyi çekmek ve körleştirmektir ki bu 
miş, arada bir serpilen beyıız örtüyU az Sarıkamış [ Hususi ] - Cumhuriyet Torul Adlıyesınde tayınler millt ekonomi~e faydıılı değil, bilakis bir 
ıanra doğan gQneş yırbyor, buraya tek· Halk Partısı binası içindeki okuma o· Torul [ Husust ] - 20 lira aslı çok cihellerden zarıırlıdır. Bu gibilere 
rur yeni bir buhar sretirlyor. dası semtsiz bulunduğu için Halkev- maaşlı Trabzon Sulh hakimi Ali Riza muktesit denemez. Eğer taotr cıılzse: 

Yardım isteyen çok 
cocuklu &i:eler 

.. 

yönetim kurulu adliye ~alresi karşısın- 35 lira aslı maaşlıı karamıza tııyin ~dil- Bahçesindeki ağı:tcın meyvasım toplama Hasankttleye tabi köylerden 
altıdan fazla çocuta sahip alt 
aile kendilerine yurdım edilmetl 
mDracaat etmişlerdir. Dosyalan 
Sıhhat ve lçtimat Muttvonet Vek 
rönderilecektlr • 

Bu gece nöbetçi eczane 
··tstanbul,, eczanesidir. 

dtlki tamire muhtaç salonu kiralayıp ta- mlştlr. Deterll çalışmalarlle halkımızın mış; çürQtmüş denebilir. 
mir ettirerek halkın okuma ihtiyacını sevgisini kazanmıı olan 40 lira asit ma- İktısadt cihaddıtki vazifelerini müdrik 
kolaylıkla riderecek bir o.kuma salonu aşlı kazamız sulh hakimi Ahmet Fuat olan vatandaşlar say ve tosarraflarile 
açmıştır. Salon gece enndüz halka açık Özgen GDmQeane ağır ceza azalığına arttırd:klan parayı hem kendi menfıtat· 
bulunmaktadır. tdyin edilmiştir. hırına, hem de milli ekonomiye uygun 

Edebi Tefrika No: 46 

Dudaklarında hafif bir gtıınş kıvrılmıştı. gözleri hummalı 
bir ateşle yanıyordu. Atır adımlarla gene tablonun yanına 
)'aklaştı. Ayakta boynu bOkülmüı, rözlerl yaşlı k111tanede 
reçirmekte olduğu bu bir aylık mahbuslyet esııasında bntnn 
ruhunu vererek çalıştıAı eserini uzun uzun seyretti. Soluk 
dudııklanndakl tebessüm genJıledl. Gözlerindeki parJttklık 
arttı. Muvafruk olduğunu anlıy_ordu. Fırçasını istediği gibi 
kullımabllmlş ve hayatının bu en muztarip dakikularında en 
güzel eserini mf'!ydana çıkarmıştı. 

Birdenbire ürpererek başını çevirdi. Kapının topuzu dönO· 
yordu. Telaşlı bir hııreketle hemen şövalenin Ozerindeld 
muşambayı örttü. İçeri beyaz önlOklQ, başı sarılı esmer ıayıf 
bir kadın girmi~ti. Bu tevkifbwıe hastanesinin bademelerin
dendi. Elinde bir demet beyaz gül ve bir ·mektup vurdı. OQ· 
inrtıseyerek genç kııın yanına yaklaşb. Mektubu verdi• gece 
dolabınd doğru ılerledl. 

O çiçekleri deflştlrirketı genç kıı elinde mektup ayakta daliın 
Buruyordu. Tevkif edildiği gllndenbert her rün akşam üzeri 
t>oyle bir demet beyaz gtU \te bir mektup almıya alışmıştı. 
öu m~ktuplar ve güller YusUfd1tndı. Mektuplar her zaman bir 
ka~ satiri ge~nıiyordu. Gtl)'et dostane ve samlmt yazılmış, 
karanlikta kalmış azap i~lndekl bir ruh temiz serin bir 
ili gibi dolan birka~ satır işte o kadar.. Genç adam bir gece 
be demişti: •Ferda her zaman için yardımınWl kosmıya hazu 
bit dostunuıum. işte soznnde duruyordu. Klmbilir, ne gibi 
düşlln«!ehtrle sık sık geleiniyordu. Fakat mektuplarını ve çiçek· 
lerinl yollamayı bir gOn bile ihmal etmiyordu. Ne kadar veftt· 
k&rmıı meterse ! . •'erda artık onu bir kardeş gibi seviyor. 
Yusutu11 Oyle kibar, dQrQ3t hareketleri var ki •• Ziyaretine 

· geldtli saman bir kere bile bidlaeden babl a9madı. •Nu1l 

Oklu 1, •y ıptın au bu iti Fonla rervokten ? • elif• aonudı, 

l3ENvuıMADl~M 
Ferda herkesin kendisinden şüphelendltini, ressamı vurduğuna 
emin olduğunu biliyor. Yalnıı Yusufun gözlerinde.. yüzüne 
bakarken en knçnk fÜphe yoktu. Ne insan, ne dost çocuk 1 

l<'erda ayaktu, elinde mektup dulgın duruyor. •Dost çocuk. 
bu kelime ona başka birini batırlettı. Kulaklarında kalın yu
muşak btr erkek seı:1i var: «K09uk dostum .• » 

Hademe kıtdın a-nllerl yerlerine koydu. Elinde öbür soluk 
çiçekler, geldlti ı-tbi biç bir ıey sOylemede•ı gidiyor. Kttpıdan 
çıköl'ken dönQp genç kıza baktı. Oazlerinde mOşflk, acıyan 
bir manıl belirerek, bır şey söylemek istedi, dud&1klarını kıpır
dtttti. Pakat onun ayakta uimdik, dalgın duruşu ~saretlr.i 
kırmış gibi vu geçti. içini çekerek kapıyı açıp gitti. 

Ferda o gittikten sonra klll')'olasma oturdu, Gözleri odanın 
bir kO~es.ne takıldı.. Genç kız sanki or11da bundan üç dört 
ay evvel geçmiş bir sahneyi gOrQyor.. Bir çift koyu mavi göz 
gOzlerinln içinde ve l:ir erkek sesi y..tyaş yavaş fısıldıyor: 
•uuşmıtn olmıyalım f'erdu, dost kalalım ... 

Şimdi bunu sOylQyen adamla aralurmda ne derin bir uçu· 
rum açıldı! O, belki bala hastanede kapanan yaranın sır;ısı 
Ue muztarip ve kendisi onu vurmak suçu ile bir tevkifhane 
htıstttnesinin ıssız koçuk odasında çilesini dolduruyor. 

Genç kıı Hacerin bir söznnü hatırlıyor t •Böyle adamları 
sevmek tehllkelidir... Evetı hem de ne kadar tehlikeli imiş 
meğerse 1 Fakat bunu kq_ıdisi de bilmiyor muydu? Bntnn 
ı-uyretlne, geri çekilmel için kendi kendlslle yaptıtı mnca· 
delelere ragmen kalbini bile bile vermeclt mi? Onu nasıl bir 
eıJlnı ıibl 11vt1ordu., fim'1i, fiaadl de •• 

Elile başını sıkıyor. 
Gene uym derin hislerle ona balla değtl mi ? O ot 

yaralı, ar.ı çekiyor diye, kendi başına relenl çok zaman 
tup içi sızlamıyor mu? 

Ah bu adamın yaptığ'ı fenalıkları Ue beraber onu se'I 
sinde Ressamın, yüzüne kısa bir zaman gönül ~ğlendirdl 
nrzusu ile gQldOğünü bilmesi bil bu aşkı söndOrmedi. Ne 
buk ve ne kadar derinden sevdi!. Bu öyle birdenbire oldu 
O koyu mavi gözle .. 

İçini çekerek yerinden doğruldu. Ouvarda gölgeler o 
makta. Hava kıırarıyor. Bu kU~Uk hastane odasında hUtrl 
dinden alınmış, omuzlarına yüklenmiş ağır ittihamın altı 
ezilerek geçirdiği bu kimsesiz akıamla:r •• 

Y uvaşça yerinden kalkarak odanın tek kO~Qk pencere 
gidiyor. Pdrmllklıklara ellerini geçirerek başını soguk de 
lere dayıyor .• Yarın görOşme gt\nQ. Hacer gele~k. I{e 
Namıttt haber gOnderdt. O da gelecek mi acaba? Obüt b 
konkur var. Kerim Namıktan eğar tevkif edildtti için re 
konkura alıoazlaraa ta\'ı1ssutta buıunatak kabulllnn t'9min dt 
sini rica edecek. Muhakkak eserinin Jüriye ~ıkntasıbı isti 
Hem dah11 mııhkQm olmadı ki .. İçinde ne de o,lsa kü~ük 
Dmit var: Belki kurtulur •. 

Birdenbire titireyerek başını parmaklıklardan Cektt. Biti 
odada boguk hastıılıklı bir kadın sesi gellyor. Kaba bir lellı 
var. Pakat o kadar hazin ve dokunaklı söylOyot ki •. Ferdıt 
gözlerinden sessiz sesstı yaşlar sQzülUyor. Kadın pencer 
geri çekilmiş olacak ses gittikçe sOnerek dıtha derind"n 
yuluyor şimdi : 

.. • • • 4 • • • ' 

DarJlar bu derde durmaf 
Ben naııl da11anı11ım .. 
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EN soNHABERLER.9 
Ispanyol asileri Fransız 
köyler!ne bomba attılar 

YA-ZAN: -z.·avA $'AK\~ ' 

Tnrlhl 
lı · rrı9'n 

-'•2-

--------:=----~~~~~------

Yanda Doğu 
Üniversitesi 

Ankara 23 (Hususi l\luhablrl • 
tnlıden) _ Vand:ı. tesis edilecek 
Do· ru üniversitesi baklundakl pro -
rraın haıırlanmıştır Üniversite or - 1 

ta lnektep meı.unla~nı kabul edecek 
Ve bu &"ençler pratik bilgilerle tecblZ 
tdUınlş birer münevver olarak ye • 
tlştlrllecektlr. ..1 

tlnlverslte Hukuk ve TIP Fnku • 
telerlle mühendtsrtın bütün şube • 
lerını ihtiva edecek, ziraat şubeleri • 

l 
rıe de bilhassa ebemınlyf'1t verilecek-, 
tir, 

On kişi öldü. Fransızlar hudutlara hava 
bataryaları yerleştiriyorlar 

Acı hakikat anlaşıldı: 
Ordu ricat ediyordu 

Düşmanın vaziyeti ne merkezde? 
Acaba bu bozgunluktan istifade ederek 
Erzurum üzerine yüklenecek mi? 

Barselon, 24 (A. A.) - Oon öıtleen Asi tayyareler bundan sonrd Fransaya 
sonra Frıınko kuvetlE>ri. 10 hOcuın, • geçerek 10 kadttr bomba atmışlar, bu bombarctımıın tayyarelerıle Pulhserya mıntakada bir çok hasarat yıtptıktan son- _ Blrknç nöhet yaylım atesi, tesirini 1 lıır ayri ayn i .;ticev ıp edilmt5; nihayet 
, ehrine 30 kadar bomha atmışlıtrrlır. ra 

10 
kişinin ölOmOne ve 

30 
ki inin gostermiştl. kapıyı ~orltıyıırılar, derhııl ııcı hakikat anlıışılmıştı . 

Bombalardan biri bir otele isabet etmiş, 
1 

• ş . yerlere yntarıık ~OrultUden vazcreçnıiş· Düşman orıiusu, tıılk kuvvetlerle 
. . 

1 
- yıtra ıtnmasına sebebiyet vermışlerdır tereli F k t t -ka kk ttl o otelde bulununl>ırdan 6 kışı ö muş ve . . _ · ... a a >u su n, muva tt . smarılı ordusunu merkPZdPn yarıııı c; .. 

bir kııç kişi varalanmıı;;tır. 
1 
HOkömet vazıyetın önune geçmek ozre G~cenln karanlı~mda, kıtıılnn dağılım 

1 

Ctmahl ırı da dıı~ıtınıştı. Sıtlt cen .ıh kıı· 
Hiç taarruz görmeyen şehir halkı t.ntnn hudutlara hava bataryaları yerleş· 11rkadıışlannı_ hulamııya11 nskerler ele a· nııındunı ile Kurt fsmuil Paşa ile, son 

bQtün Fransa köylerine kaçmışlıtrdır. tirllmfştır. kın akın gelıyorlar, kapımn karşısına yı· corıah kumıınc1anı Kıı ptan Mehmet Paşu 
tılıyorlardı. Kars kapısının önü, ndeta ( .Erzurum ) a rlcut eııiyorlardı. 

C 
• k tl • • bir ordugah tullni alınıştı . Milislerin. - E, Muhtar Paşıı? ... . -- ın uvve erının son kopılara yüklenerek cebren içeri girme· Bu suale cevap veremlyorlıırdı 

Bir motör battı. yirmi ÜÇ , !erine de ihtiwal vardı. F•kat son daklkalttrn kHdar merkc>.d~ 
· l ~ ıldtı • k • f d • Erzur.u'll kumandanı MOşür Hasan bulunan Muhhır Paşnnın, perakende ef· 

Tunada bir kaza 

kiŞl ~ oot lkf taarruzu ın ışa e ıvor Paşa, istıhk~m knpısınn bir. tahur ns· radı to~lıtmıık .. Ve mOmkOn olursa dllş· 
lstanhul, 25 [Hu

0

us;J - t~! h•· J k?r sevketmışti. Top dağı lstıhkfimındnn mıını hır noktadıı durdurmak tein cep 
Ruınnnynlı talebe ile bir p~o ı~:e bnt· I Şanghay 24 (A. A,) - Tiycııçin, Tahliyesinde burada tesis edilen Sov. b~r. tııhur alınıp ( Kars kapısı ) na in- betle uğrııştıttı•ıı tah nln cdiyorl mit. rnıı oln:- bir motör Tunıı ne r birini Han\\ eu <1emlryolu ozerinde hOk0°m sor- yeller hirllğl hinasıncia çıkan bir ynnl\oın dırıl~rf'k orttda' 

1 muhafıız 1 
kuvvetlr in Böylece 1 akt'c ıti Oğr~nıııck he ·kesin rnış ve içinde bulunıınhırdan hiç . 1 . !!> t11kvıye edilmesi için de bt M d" "' lt . · ' tı mekte olan snkün Çin kuvvetlerlnın ar- netıceslnde otna temamlle yanmıştır. • r Y"'er gon ımııo nı " Ust etmışll. Fakat henüz 

kurtarmak nıl\ınkün olamamış r. dı ar<lına yaptıkları taıırruzlarhı ihU\I 11 Yanğının blr kasıt olduğu tahmin dermıştl: . hUtUn Oınitler kesilmemişti. 

İcra ve Ticaret 
kanunlurında tadilat 
Ankara, 23 [Hususi] - Adliye Ve

ktıleti icra ve uıa.~. ticaret ve noter kn· 
nunla~ını htdil için tetkiklerde bu!unnıak
ladır. Yeni tarlilfıta göre tebliğut işleri 
po,ta ile de yapılaliilecektir. 

tstanbulda vereınle 
mücade1e 
Jstanhul, 25 [Hususi) - llükOmet, 

l stımbuldıı veremle mtıcaclcle için yf ni 
trtbtrlcr almak üzre tetkiltattu bulunmak· 
tı.dır. 

lstaıı bul muhte!iti 
Ankaı·ayı yendi 

Ankarıı, 22 (A. A.) - Yapılan da
vet ozerine Ankanıya gelen lstnnbul 
muhtelitl hıı\'anm bozuk olmasına nığ· 
men bugOn Ankara muhteliti ile yııpll· 

edilmiştir. MPzkQr mıntakada Çlııliler edilmektec1ir. . Şehır, deh~eth bir heyecnn içinde - Kuınıındar, henl\z cephede. On-
kaybettiklerl bir iki kıısabayı gerl ala- Sekl7. .Jnı>on l.ııyyaresl d'l\şfırfılclfl ıdl. Hlr .k~sım halkın, sUkünet ve ıne· l~r orııda oltluk:>a, vııziyetten Unıit ke-
rak şimali ~arhh·e doğru taarruzlarına Hankeu, 24 (A. A.) - 10 kııdar tanetlerını ~uhafaz ıı e tmelerine mııka' il sılınez. 
de\'llffi etmektedirler. Çin tayyaresi Bugo tayyare meyılıtnını diğer btr zum.re de lıüyl\k lıir teUlşn kn· Diye, teselli bulmak istemişlerdi. 

ve a~ktırl mıntalrnlıtrı bombıtrdıman pılarak şehr! terketmek için hazırlık Fakat nratlan bir sıınt bile geçme· 
Bir kasıt dalın ederek 8 Japon tayyaresini harap etmişı· görmektelerdı. den, Kurt lsımıil Puşn ile Kapt ım Meh· 

Hankeu, 24 (A. A.) - NaPkfnin lerdir. Ermeni komitacıları , derhal faaliyete met Ptışıı Erzuruma gelmişlerdi. 
geçmişlerdi. Hıtlkın mtı nevlyııtını hoza. Bu lkl ku"Tlandr.nın maiyetin le bu· 
cak, korku ve heyecanını artıracıık pro· lunnn nizamiye taburhm, intizıım ve 
pagandulara girişmişlerdi. Gecenin rterln ltaatlarını tamamile muhufazn etmekte· 
zulmeti içinde, koca Erzurum beldesi 8 • tereli. Nitekim bunlar, Erzurum i ... tıhkam 
detıt içinden kaynııynn bir volkan huİine lımna ~elir gelmez, derh>1l ınOciafa ı si: 

Viçe köyleri 
bu sene mahsulü 

g
öndermek meselesi iyi satamadı gelmi5ti. perlerine ırlrmlşler: ayni za nnn ıla şeh· 

Vull tzzP.t Pasa, kumıındıın Müşü~ rln yollarıPa ciıı hakim olarak pernkcn-

ld 
. M"il h I K 't . . ,. Viçe, [Hu:;usi] - Viçe nııhiyesinln H ısan Paşa. vesair hükl\rnet erkar: ı, va· ıde erradı knmllcn geri çevlrmiJer .. Ş~h· 

ispanyadaki 
gönüllüleri grei 

. emı Uua a e omı esınm p anına bu sene bütün ınnhsulll geçc:n senekine linin od ısında ictlma etmişlerdi. Fıtk ıt re d •l'tılm ılarına m ... ydan vermemiş .erdi· 
[Öf8 al\mlŞ milyon frank 13Zlm 1 nisbetle mukaye;e kabul etmlyecek de· bunların hiç biri' ! vaziyetin hakiki şek l!erkes, Muhtar Prtş•yı merıık e,ti. 

recede mebztil olduğu hıtlde, maalesef \inden k11berdar değildi. ılu. Fakat ondıtn, henllz eser gi.lrUnnıU· 
Bir t11raft11n ispanyada muharebeler sutış fiatlurının pek dun olması, köylü- Hemen hepsi de, (De\'eboynu ) ceb· ' yord~ .. Yendlsindf'n Erzurum kum ındıt· 

de\•am eder ve kan gövdeyi ~OtOrOr· nOn iktisadi durumunu dOzeltememlştir. hesinin metanetine son derPced 0 . nı Muşır Hasan Paşttyu h ıber l!elnılştı. 
ken, bir ttmıftanda Londrada' Hariciye Köyln zarurt lhtiydçlarrnı temin edcbfl- ı niyorlar ; ha husus orou bıı~k e g c1 ve Bu emir mucihince Hasan Pıışa, ( Top 
Nazııreti bina mda • Ademi mlldıthıtle mek için aldı~ı eşyanın fiatların~ıtki Muhtıu Paşa oruda oldukca~ ':~~~e~~ dağı ) istihkaınlanna yerle, ll ' llen o ·ke· 
komite ı • denilen bir komite çıılışır. mQvaıeneslzliğl hazmetm~k mecbunye- en küçOk hir sarsıntı göstereceğine ih- rln kumun lac;ı başına geçecekti. 
Bir zamanlar gOya devletler fspanya işleri tinde kalmış ve muhtekırlerln elinde ti mal vermiyorlıtrdı. Onun için de bir· n.u:a~ ~)''~ 1, derhal bu e nrl if 1 et-
ne kanşmıtsın diye almacak tedbirleri J!Ö· kalmıştır. Muhtekirler fahiş surette ka· birlerine soruyorlıırdı : tlği ı.nhı, ıkıncı bir emirle <1e. (GllıııOşlU 

İs tan bu' da Katırcı oğlu rüşmek o znı Londr .. d• sen rlerde n m Q. z mdıklan kira kanaat ıreti rmf yerek, - Ne olu yor? Bu asker nl 1 n • kümbet ) den ( Ki rem 1 ili ) 1 tihkl n ıın• 
rekkep Uöyle bir komite teşkil edilmişti. mahsuln? henOz daldım kopanldıgı hlr heyi bırııkıp bura 8 k ' ? ç cep kadar ınO"Titet olan sahnnın kumu ınd 1• 

hanı ya:ıdı Bu komitenin vaztresi uzun zaman! ır anda, fıatın !Ayık hadde yQkselmesine K d . Y oşuyor •·• sıııı Kurt lsmuil Paı• : ( Kov.ık ) tara· 

i tllnl)ul. 22 [

Husust] - Kutırcıo~lu bo~ oturmak ve arada hir toplıınarak meydan vermeden, ellerinden almıtk su· - Capı a b ı rike•.11.ere sorsak. fındıt istlhkamıann kıırnandasnıı du liva. 

~1 maçta 3 . 1 galip gelmiştir· 

~ ' retli k - lU U Q knl i - anım onlara ıtıırat edllmez k. M p l d hanıntl ıı btırrlln ,..1k ıın yuıııtın 11eticesln· devletlerin lspan)'a me<:elelP.rlne karış e oy Y m ş VdZ yete sokmuş- Bu k k . ı... usa aşıı ar eruht~ etmişlerdi. o v lıırdır arma urışık ve endışell konuş 
lle, koskocu hun ıemamile yanmıştır. ıntımıısı için gereken işleri bir kere • malrlr arumdtt zu t• t b l · - Pek alt\ .. Düşmanın vaziyeti ne 

1 

. kti ("..41o k. t r· l l ' np ıye ıt ur tığası b- k d ? A yımğın ORle üuri, ı anın altk• t oda a- d•ha gözden ıreçırme r. v-,en sene ı sa ıı ıat an le bu rnhlm bey bn ~k b" b • mcr ez e . • cabn bu bozgunlul tan rından birinden çıkmıştır. Etfaiye derh:ıı Buııunlrt beraber komlle vaktını boş senenin variyeti mukayese efüecek olur- gtrınlş : Y " eıı ışetıe içerı istifade ederek Erzurum fistQııa yu,le· 

Y
eti•ml• ı" •e de, ateş ı öyümüş ve. btl. tun geçirmediğini lsbat edebilecektir. Çünkn sa, mevzuun fecaatı daha eyi anlatılır. _ MUı'deler 1 r d' necek mt? .• 

" " iJ 1 ıt · l k - t h 1 G t k 1 bl d 
0 

sun, e en ım B l be l han yııııdıktan •onra •ôndOrütehı mıı r. bu komıtenln ç ı ıı an mu e """arı eçen sene por a • ın n a edi 700 . • ·•• u sun , y nlerl tırmalıyordu. 
y •n~ının na ıl çık tıfı a raştınlmakt11dır. uzun tel k iklerden sonra hl r pilin hazır· kuruşa satılırken, bu sene 400 • soo ~mı ıtı .. • Bu Oç kelime herkeli n Faka ı bunu hiç kimse, hakiknte uygun 
Zarar ve ıiı·an çok bllyOktnr. ıamalt• muvaıı .. k olmuştur. Bu pllna mandalinanın hin adedi 700 • lOO iken çebresındekl ıztırap ve endişe alametler bir cevap veremiyordu. 

gore, eter herkes mutubık kullr \'e hu .sene 500. 60J dir. Fındığın kiloıu derh~l ~OyOk bir meserrete tahvll edl· ı Ancak fu vur ki, dOtınanı Dcveboy· 
ı~ta 

1 

bu] güınr" k.leı.·il ... e t:OsnOniyet gö5ter1rse, ispanyada bulunan ise on dört kuruşa dü~müştür. Elma vermı~tı • nu cephesini ult llst ederek ınOhlm bll' 

t~·ccar at•a -::- ında ıh tılaf ecnebi gônDlıOlert memlekellerlne gön- ihr•c•t Y•P•••k kadar detlldlr. Cevlı lbrııhlm bey, •öıüne devam ederek• muvallaklyet kazanmış olınukln beraber 
_ dermek münıkOn olac•ktır, Fakat bunun hic yuktur. - Elendinıl •• Bendeniz, şimdi cep· tıoıgun 8'kcrıeri takip etınlyorı ı"ıurıı'. 

fstanbul' 
2
5 [A. A.] - GoııırOk ~·e için de altmış milyon fr•nk pora .. rıet· heden geliyorum. Ôyle bir hıırp olıtu ki; 

1 
ma yaklaım•k cosuretıııl gll terenılı·or• 

f nht,8rı•r v, kili l•tanhu 1 GD ın rQk teri 1 ~· mek tazımgeliyonn uş • Çnn küı ı >rm ayın... bitim kiler, d nıınan hücum du. 
tUccar orasınd• ilh•iBt knrarnamesln.ın ı- Cephe gerisinde tktıer, nçer hin Vaşingtondaki İngiliz ••O ınnı berbat euller. SOrdfiıer, götür- Bu valiyetl naııırı dikkate ninni.:•: 
totbikl •ırasında noksan alın11n resım gönüllüyü toplayacttk kttmglblar yapı. sefirinin bir SÖZÜ dUler.: DDşm•n •ipe.terine girdiler. ~ Hayır •• Doıman ıtmdllllk Erz•ruma 
yüzünden çıkan ihtilaf! teklklk etmekle· lacaktır. Rttmdot;unı vaılyette en kQçO~ teıaı taarruz etmeyecek Ol<e ol•• Bufrt"I 
dl 2 - Bu gl!nüllDlerl hareketleri ••· edecek bir şey y k :·· 

1 

•· ' r. k•dttr yedirmek ve geydirmek fngllterenln 1orktye neıdlndeki .ski 
0 

• muhas.ara ederek ılerl tUrne, eek. 
Van Zeeland Londraya ra:~~~r. sefiri Sir Ronttld Llndzey şimdi Ameri· Orada bulunanlardan Kazım Paşa Dıyorıardı. ( Arha~t 1>,111 J 
Çağır ldı 3 - Bu gônOllülerl memleketıerıne kan hDkümell nezdinde oeflr bulunmak· sordu. 

_ 1 . , •oluna koy· gôndernıek için, ticaret remlletinden tttdır. 8elırtn lnoo ve kln•yeli sözleri ~ AIL Çok gOtel... I'ııkat, nkın 
llta llunya lktısad ıı•atını ~::eier hakkın· bOyDk bir tıto hazırlamak iO•beder. etrtthnı dalma kendisine ooıbetmektedir. a~ın kapıya ııelenler?. . Bunlar neye 
dıı k .nzre başVutulacak ç n eski Betçi· MntahaJsı,farın oOyledlğlne ııöre, Oeçenlente Amerika COmhurrebi ıyı ? ' • . 

İngilterenin Afrika 
garbin deki 
en1niyet yolları 

k hır rapor hazırlıımıs ola 1 ırt mal· ı•edlrilecıek ve geydlrllecek ııonnflnlerln Ruıvell Beyttı sarayda bir kttbul reııml . - Elendım 1 ' Onlar, malOm... Ta· 
b 

8 
bıışvektll Van t••l•nd ng 1

1 
Lort- ılktttrı ytlı binden aş•tı değlldlr. eu tertip etmiıtt. Bu kal•ul reımtnde Japon lım terbiye görmemi• olan, askerliğin 

1

••t cemiyeti tarahndnn 2 9.uMl ~ R 
1
• 0 "nüflDleri vapuro blndlıtp memleketleri· adaretanesl müta•lrlertnden birisi bir S relin! idrakten mtthrum bulunah baıt 

~••da hi r ziya! ete davet ed ılın ııt:ıaca~ı ~: sevketınedon evvel, asrari on ıınn ge· aralık 118flrin yanına raklqarak demiş. boıuk Millsler. •. Ce P hede blrknç sllAb 
c~~ o vakılu kadar neşr~llmlş •esileslle çecektlr. ki t alılır at.lmttzı boıanıp buray.ı gelınll er... tıeyll fier•ld gRtel"sİnln lıbrdtğl 
d etle, Van Zeeland bu tıy•fet ' Hak· - llitlil 1okyodaKI !180rinl!i çok iyi fbrtthlm bey, Y• haklkatı blluuyor- malo.n .. t• göre, lttgtltero hükd ınetl bey' 
k llnya etkari umumiy~sfrte raporu kca , d tahırorum. Pek muhterem bir zattır. du ••• Veyahut, hakikatı sııklıımuk sure- nelınl.lel bir ihtilaf 11 11 tle SUVcyl : .~"•ki dfişnnce \le muıaı&alannı oçı Bosn!l kôylıırın eıt ~•r Ronald Lfndtef bdnun tt•.Orlne ille, bUyUk bir . h~tada bulunuyordu ... luylo llindlst•• v• U~•~ı••k• mu!,~ı~-

YLleyetektlr. d biı·lnde kıınlı dôltJ.Ş katlarını kaldırmış ve ıu oovabl vermiş ' ÇnnkO vatlyet gıllı~ce ve~amet .ke.•bo· sioln tehlikeye ırtrınesl ihtlrıuılini dü On"· Oİd CO~C 74 yaŞtn a - Ay, o ~ala yaşıyor mu 1 dlıforı bir lttkım acıt ledbırlere ıhtiyttç rekı Afrikunın Gttrblnd•n Ve den!tıdn· 
Loid Corç itdlvaclnin elli altıncı yıl· i!elgfattan bildlrildijtlde gön!, llos- Japon Amırab Suotsugu •rtık Ulak gOrünOyordu. . b•ndun bu muvaseleji toıoln .ıın.~ n

1
. 

dOnfimünG kullulamıştır. . nada Prijedor civarında bir kOyde. pa "'rkta tıeyaı ırka yer yoktur dly~ beya· lbrthlnı btıfın bu ~zlertne batılan re yeni tetbirl•r alnııflır. Knpt ••rl 
lold Corc'un ber ikisi de halt• nle za• kuruldufu bir gün, iki kOylQ arasın n•t .ı!rdlkten ııonra, lnglltz seilnnln bu ln•ilmııl•r. bıızıları da ınanm .mrıl•tdı. dehiz üssQndtır. mrıd.o şimdi do I'retrıvH 

hııs bulu an oğlu binbaşı svım ve kızı da bir •l•c•k meseıeslnden kahvede ııl!ztıntt yerinde bulanlar ar, Ka.ı".' Pafll, zabtlfe. tabur •tasın.• sıkı deniz Q"ü h ozırlanonaktndır. Bu yeni Us· 
l\tegttn meruslmde buh.ınmuşlardır. k çıkmıştır Kavga büyümüş ve l . , . . bır btlcevaptun gcçırmlşti. Ve bır kaç teki llmttııda bOyUk tönujda liJrp 

lold Corç şimdi 74 yaşındadır,. ~k.1 avga yerine sirayet etmiştir. Hir çok ngı iZ tayyare fabrıkalerı su•lden sonra, hu Ztttm ırUya, ortalıg• gemllert bnrın•hilecektir. 
•ene sonro da A vaın Komara ına gırışr ~i~==~ar patlamıstır. Jandarma ;ıdlıp l.ondradan hildlrtldlglne, lire in I· ~:~eCan ve ttıliı ver_memek. _için bililti· Dlıter tar.it un Alın ttn lar Asor ve 
~~~ elline! yıtdöı.Omü kutlul•••<•~tır: sokJlnU iade eıtiktde> !Ollra, a•alıkla _bel liı layyore l•hrlkolan Şirketi, ~caret ~e lardı.bOyle şeyler soyledtaını anlamış· \Ka~rya adalıtrında dHıılz üı:.leri vücu ıe 
it ıd Corç kırksekiz sısneden ber~ke~dı in ki inin öfdQğQ,, onu atır olmak uıre ukeri tayyareleri lnıuınıÇO(f•llmalı ve •· Artı retırınekte oldukl•rındJn Afrikonın Gar
'fhap dttlrosiııln ınebuslutunu bıli ınkıta •ı~ klşi•hl de yar.t•nclıtı aaiqılllllflır, bıılllı""9111 ı,ııı ,..ı ~ ., n JltAlk ceplh~~~ gel.:'.1 bazı Qmera bındııkt yollar ınglltere i~in hayaatr bir 
' ' •tıııtkltdir. • • 

111 ~· .. _,. -. a.,.ıı, Bun· thııımlpt alm•k"1dır, 
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DOGU 

Bir Bahar Hatırası 
lğdırda kültür işleri 1 ı 

Hikaye 
Mektep ihtiyaılan temin edilen ------------- Yazan: nauıı) şevki / 
gö;men ÇQCUklarına Şimdi ağaçlar, yapraklar, çiçekler mi Maide, derin derin düşünUY, 
elbi3e de yaptırılacak ona bu kadar soluk geliyor? Ayağını sü - yını yarım bıraktı. Başını geriye 
Igdır merkezinde iki tam devreli rüyerek getirdiği bu bahçe mı ışıksız kal· ıerln derin nefes aldı sonra. 

ilk okul bir orta okul vardır. tık okulla- dı? .. Bir türlü kanburunu doğrultamadığ ıyağa kalktı .. Ağır ağır yürüdü ~
rın mevcudu 800 orta okulun mevcudu için, eğilip suyuna bakamadığı bu havuz .<mn kenarına oturdu. Elile uzun 
100 kişidir, Bu sene Bulgaristandım ilçe- mu artık yosunla.mı.ştı? Hiç bir şey bil - suyu karıştırarak düşündü. 
mize gelen göçemenlerden Kültür bakan- ı ~iyor, hiç blr şey hatırlamıyor, g&ünün Doktor Sabit, genç kızın .,.ı 
lığının verdiği karar üzerine ellerindeki 1 onüne tek bir hayal ıblle .gelmiyordu. Yal- düşüncesine bir tek mana ' 
bMıTelere göre muadil sınıfüıra merkezde nız senelerdenberi, her zaman her daklka, Maide seviyor!. .. Fakat kimi? .. 00 
kin~i okulıı Melekli köyUndeki Uç sınıf- hele ihtıyar vücudunu yatağa verip uz.an- doktoru mu? Buna imkAn yoktll· 
lı okula 100 göçmen çocuğu alınmış, :~ gecelerdedı· sıMkidsık, dalma hatırladığı * *"' 'rJ 

AE - 2 Denizaltı 
Gemisini 

kı · k 1 d ft lbl 1 şey var · a e. ·· Doktor Sabite de, Maideye dt bu çocu arın kı•ap, a em, e er g uŞ 
ihtiyacları Halkevi ve himaye heyetle- o, ihtiyarı~ hayali, hatırası d·~~ 1 lrti ... olmuştu. İkisi de derin derin d 
rinden temin edilmiştir. Bir müddet soıi- Maide onun, gormeğe, dü.şünmeğe, dalma bazan saatlerce ıkon~adan ya 

1 
. düşünmeğe mecbur olduğu bir şey yegAne okur gibi yapıyorlar, ıyah:ut Ms.ide 

ra ayni heyetin bu çocuklara e bıse yap· canlı insanıydı. ' nosuna geçerek bir şeyler çalıyor. 
laptıracıığı haber alınmıştır. Merkezde ** * dinliyordu .. Doktor Sabit bir turıil 
on bir ilk okul öğretmeni vardır. Igdı- . ye neyi, niçin .bu /kadar "Ok d~Ü - 1 - Niçin sende sakal varda, bende -v 
rın koy erinden Beşköy· Kurakoyun, yok amca bey. .,,aramıyordu. Maidenln derin '"" 
Tıışburun köylerinde tam devreli Dize, ~ektiğini, gözlerini uzun uzun fP' 

Kacar, Kazöncı, Küllük, Meleklide Uç - Sen kadınsın, ben erkeğim kızını .. dlktiğ:ni gördükçe kalbinden t>lt 

l Kadınlarda sakal çıkmaz ... sinır ık okullar vardır. Bundan başka Kopuyor, ··Maide seviyor, ba"'ka.sıJll 
t Nasll Batırdım? .. 

- Neden ama?... ~ 

Gemiyi Karaburun istikametine çevirdim. Askerin 
heyecanı yeniden alevlendi. Hepsi Maydos 
yangınının intikamını almak arzusile çırpınıyorlardı 

bu sene Başköy bölgesinde dört eğit- yor!.,, dl:ye sızlanıyordu. 
men okulu açılmış, bunların yerleri - Bu bir teşekkül meselesi.. Nasıl Arttik bahar gelmişti.. Ağa,çıar 

h diyeyim, yaradılı.ş meselesi, cins mesele - ğ 
sıra, yazı, ta tası, sandalya vesair ihti- sictlr. cuklanmağa, çiçekler serpilme e ı,r 
yaçları hemen mahallinde temin edile· mı.ştı. Den~zden kopup gelen rü~ 
rek Kars Kültürü direktörlUğ'UnUn terci- - Cins, cins.·· cins.·· Hep bunu söy- "e kolkulu ldL Toprak bile ka 
hen gönderdiği kitaplarla 1 birinci ka- lersın .. Biz de insan değil mlylz? ;eceleri kuşlar bile ötmeğe ibaşadl~ıJ 

B!z boğazın bu hülyalı güzelliklerine 
dalmış dururken Çanakkale üzerinden 
iki tayyare Gelibolu istika.metine doğru 

gelmeğe başladı. Evvela. birer sinek kadar 
küçük olan bu tayyareler gittikçe dahr 
büyüdüler, gittikçe sesleri darıa. yakın · 
laştı. 

Bunlar iki İngiliz deniz tayyaresi idi 
Büyük bir cür'etle Gelibolu üzerine doğn· 

gellyorla!l'dı. Gittikçe de alçalıyorlardı. O 
kadar ki bir zaman, içindeki pilotu bile 
görmek kabil oldu. 

Geliboluyu boylamağa. 'başladılar. Bü
yük ~ir bina olan un fabrlkası üzerinde 
bilhassa. atışlarını teksıt ediyorlardı. Ve 
Oellboludan yer yer dumanlar yükseliyor 
patlamalar işit1llyordu. 

mız Gellboluya bakıyordum... Arkamlzda nunda tedrisata baştamışlardır. 116 mev- h lKd adın erkek hep birşey değil miyiz? O Bir gece yine böyle ılık, 'kolt 

1 d _ . a e neden farkımız var? Ned ... n bir"'lri- d. M 1d kt bi ka ıo~d 
?imdi beyaz evleri birer küçük nokta gl1>i cut arı var ır. Koylerdekı okulların ço- . ml.zd "' IJ geçey a e yeme e r ç IJlll"". 

k ]. "d ·ı · · · · d en ayrıyız?. niş -"-~l atkısını omuzları alftra.ı ·almıştılar Basra bacasından kalın bir ğu ıymet ı ı arecı erımızın sayesın e . y- na °'° 
.uman sal~ak ko~ içinde mütemadi _ yeniden yapılmıştır. Hunlardan bakşa bu k Maide 0 sene boy atmış, sarı bir gü' ;eye gitml.şti. D~ktor Sabit te d 
en dönrüvordu ve onu bombalamax.. ta sene ilçenin Kırk köyUnde ulus okulla- fıornl cası ,_:~~n birdenbire tomruğundan 'Kendimi feda etmeliyim, onu 1, 

.; · e.• - 1 V ·ı ayıve ... ~. serp1livermiştl. D-n·tor Sa- ıyım ı ctıyordu Bir türlü Maide'/e 
ırlam:.ş olan düşman tayyareleri de birer rı açı oııştır. e derslere devam edı - bit kırkı biti 1 k '-'A . • " .. kted· ı nı r r en, blr<ienbire iç.inde )lur musun?. Karım olur musun?·~..ıı 
~arta! gibi yükselerek, alçalarak onu ta- me 

1 
dır. Ik K" .. kalbinde bu çocuğa karşı ılık bir hava niyecektl. Başındaki beyaz sııçıaıo:-a 

Jp ediyorlardı. . . i .ır ha ının ultnre karşı gö::ıter- duydu. Maide sanki onun gönlünde açıl . ıo yaşından utanıyordu. Bu bÖYle ~. 
B b Ü ad 

\ıığı ilgı memleketin hemen her tarafın· m·ş ilk ,,ıçektl Sanki d kt asranın u m c eesinl uzaktan . ,.,.. .. · o or uzun sene- lıydı. Maideyi, Maidenın genç 
eyretmekten adeta. haz duyuyordum. O - dan ~»~ a denecek derecededır. Bu ka- ler kadın kalbinde gezmem~. yahut kal . .rurtarmalıydı. 
•un su üzerindeki kıvrak hareketleri tay- dıır_ ılgıye g_öre lgdır hıılkı merkez~e binde kadın gezcUrmenıiştl. Ma'.de onun Doktor Sabit bahçenin k-OYU 

.1arelerin haln emellerine tmka.n v ımı _ · Oçunctl bir ılk okul, bazı köylerde koy için adeta. heyecan oluyor gezerken otu- ~erinde ağır ağır yürürken bi 

.recek mUkemmellyette id1. lütfi b~u na- okulları, orta okulun genişletilmes~ni rurken Maldenln yosun y~ili g-Wlerİnder durdu. Maide karşı ağaçlardan birl11e 
ııl olsa atlatır diye düşünüyordum. k1ymetli ilbaylarınddn beklemektedır- korkuyor, çekiniyordu. yanmış, hareke~iz ve cansız g~bi d ol 

Artık Geli:bolu çok uzakta kalmıştı. l ler, . Doktor Sabit, Maldenin babasını te· fo. Ara sıra kesik luçkırıkları ~eUY ' 
3eni ileriye çek.en vazifem vardı. o vazi-1 llçenın talebe mevcudu 1500 kişidir. davı ederken, sanki kendl kalbinde de .şi ş~klarında küçük omuzlan · 7111-yıf 
leyi kafamda kendi kendime çlzmştlm. fa bulmaz bir yara açıyordu. Bu mebu~ ıynuyordu. 

Tayyareler lbiraz sonra biz.im ürer! - ..,,_ kızındaki tac::kı • ili · 1 Doktor Sabit yA 1·1~.:.tı ve ?4B 
mize doğru da gelme1'-e b0 c.ladılar. Üç ta- .uı;;lnci kumandana: E c LE N C E -v n neşe, yosun yeş göz er 11.J'. -v l!ı -v yürürken, sıçrarken, gezerken esip götür- Jaktı .. Maide ağlıyordu. Evvel! çeldliı> 
tıe yanyana. bağlanmış .gemi onlar için - Karaburna. ... emrini verdim. neyi dH"ilndü. Fakat artık onun 

Rumeli sahilini İstanbula dön41'.tı. _ düğü hava, tatlı bir mikrop havası gibi ~ 
mkemnıel ve bUyük bir hedef teşkil edi • '°"'" l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 doktor Sa/bitin ta. içine kadar Lşlyordu. ıcı ~esine taJıammülü yokbtu .. 
yordu. Düşmanı bu hedefe bırakmak doğ- jlmlZi bilen ikinci kaptan bu emrimden I I lifl azın omuzlarından tutarak, ·bOğul\11' 
ru değildi. Birbirimizden ayrılmağı dü - bir şey anlamadığı yüzündeki çizgilerle 1 -- -- - ~-1- .. -

1
--1-1- -1- lü Doktor Ba.bt !.şıktı. Buna kendi de gü M id 1 d di 

Ü dÜk da. t l d ~i · i ifade ediyordu. Tekrarlamaba mecbur ol- 2 il ı ı yol'du. Bu on altı ya_,ındaki kız onu na- - a e. ... e · A1llrt 
Ş n · Bu sıra ayyare er en 'IJ nn n ıı. - -· - --ı- - - - - _n, sıl severdl? Hele sık sık: Genç kız duymamış ıgLbiydi. gı.,..-
nttğıı b.xnba sahil ile gemiler arasına dum. 3 ı !lillll E · 

~üş;~~ü~~~.ü~~~~u b~~t~=: :ı~~~- - Karaburna. .. 645 ·_-_ u __ ,_ =_ =ı~ ~I ~-~ ··_ dokt; !::i:~;::ç1:ı~~ =~~:~ :ak ağl~:~; .~=.~~:m~.k:~~ 
Ikinci kaptan seıa.m veroi ve geri d.ö- iil!B le, kendisini büsbütün gülünç buluyor. Uçın töyle ağlıyorsun? dedi. 

Acele ile bir'blrlmizle vedalaştık. Bu nerek gitti Artık Karaburun lstika.me - "b d 1 · Maide bir anda hı.zla dönerelt .t4I 

Sırad .. Sultanhisardan gelen ~kinci kap - ı d '"d · k · u a a, budala!,, diye katılırcasına ooıı - •A .... ı::ır· .. ~ t n e 6' iyordu . Ikinci kaptana tekrar: ·- - - - - - -- - · - - - ıu d •" aktı sonra birdenbire başını do~·u• 7 .1 a m yor u .. 
tanım Çe.şıneli Danış: - Karaburun civarında tahtelbahir 

8 
- - ;M:- -,-~ -- • • ılJ >itin göğsüne bırakıv~rdı. ,JI 

- Harekete hazırız, sizi bekliyoruz, arayacağız, dedim. KömUrcülllklerde acele 111.E ... Her sabah, köŞ.kün sık ca.mlıkları al- - Biliyorum, seviyorsun.. Bıt s;..ıı 
dlye geldi. vaziyetler için sakladığımız İngiliz kö -

1
9
0 
= =,·-~I~ ='ı=ı~ı= =-, tında doktor Sa.bitle Maide kahvaltı e _ hakkın kuıım .• Her seven böyle acı :ıı, 

Ben tnebolunun 1skele tarafından ge- mürlerinl ocakların önüne yığınız ... Gü- 'iliJI derlerdi Fahri Bey meclis müna.kaşalan _ Iztırap çeker, ağlar .. Bak ben bile .,,; 
tnl.rrte .geçecekiı.tn. ızzet kaptanın elini verteye gözc

1 
tiler koyunöuzrd ... klDirlkkattlkne et- 1\ ELİllK O\'Ui, U nın lblrJnde fazla h~yeca.na. kapılmJ4 'Ve yorum .. Çünkü senin kalbirtln acısı "rs' 

öptüm. lütflye elimi uzattım. Ona Allaha :afa baksın ar ve her g ü e e eyi Soldad sağa: birdenbire vücuduna. tuhaf lbir hastalık ':>ile vurdu. Haydi, söyle. Kı!nı sevi>'
0 

ısmarladık derken içimde tuha.f bir kay • bana haber versinler. ı - Doğuda lbir ıtaza, şeffaf bir mad- çöküvermişti. Ayağa kalkamıkor, kalkın- Maide?. 
naşma oldu. Saatlerden beri tahte§Şuu - Bu yeni emir ikinciyi adetA makine - de, _Tavır, unsur, 3 _Tavuklar, 4 _ ca da gözleri, ba.şı dönüyOl', kendini kay _ Genç kl-ı:, 'boğUlur gibi: ~~ 
rumda cereyan eden mücadele sanki bir- Le.ştirmlştl. Bir an içinde gözü.mden kay • Vila.yet, Acem, 5 _Memnun. tuza:k, 6 _ bedlyordu .. D~ktor Salbit, ll'a.hri Beyin - Onu, Ekrem!? .. Cela.lettiı:t P~ 
denbire -garip bil' karar halinde tecelli et- boldu ve onun kaybolmaslle ıgemide biri isim, hA.d.iseler, 7 _ Bir nevi şekerleme, me.ktep arkada_,ıydı ... l3u tedaviyi 'bit teb- ~orununu .. dlyebildi .. 
mıştl. Bütün düşüncem bir noktaya sap - hareket, bir taaliyet b~ladı. uzağa işaret, 8 _ ... ye k.acıar, kör, şöh _ dilihava içinde kabul etmiştir. İki aydan- - Hiç görü.ştUnüz mü?. ııt* 
lanıp kalmıştı. lütfinin kaçırdığı denizaltı Askerlerimdeki asabiyet yüzlerinden 

1 
ret, 9 - Melunıuıc. nota, ıo - Bunaklık, beri Istanbula çıktığı yoktu... Artık kış - Hayır .. Korkuyorum .. Kaç de~ 

genlisin! ben yakalamak istiyordum. Bu - belli oluyordu. Dikkatle ufukları süzülü • taıklm. ta bitiyordu ... Yavaş tava., İstanbuldan ni ~a.ğıtıdı. OitmecUm .. Cesaert edertı " 
çimde öyle yenilmez bit arzu halnde te - yorlardı. Bir gün evvelinin henüz sönme- Yukarıdan aşağıya: göç edenler de vardı. ~akat buna mukabil lalam "erkekler kurt gfüidlr .. Seııiıl 4'eİ 
celli ectıyordu ki komodorluğun~ "Rumeli mLş olan heyecanları yeniden alevlenmiş- ı _ Seyretmek, işaret etmek, 2 - E- geceleri çok serin oluyor, ha.tt~ Maide ild kuzuları hemen parçala;tıverırıerı .. 
sahilini ta.kip ederek Istanbua dönünüz.,. ti. Hepsinin ·göZünden Maydos yangınının vin aksamından, kanunun temin ettiği, yorgan örtünmesi .için kalfa ile sık sık dt .. · .. ~ı:ıl 
4eklindeki emrini bile kale almak istemi - intikamını almak arzuslle çırpındıkları 3 _ Dalga.sız, hisar, 4 _ Dlr.1 şarkı, fer- kavgalar ed1~ordu. Maide başını doktor sabitin ~-
yordum. Bundan gelebl}6cek mes'uliyetl belli idi. Bu hır.s bu intikam arzusu onları yat, 5 - Bir devletin parası, alçak, 6 - ....... Kuzum amca, aşk nedlıt', a..şk? bırakmış, 'kollarının öttun dar omıl' 
de düşünmüyordum. lUttUnUn heyecanı adetA. başkalaştırmıştı. Hareketlerinde Söız, bir tutam çiçek, 7 - Menfaatler, is- Doktor Saıblt birdenbire! atmı,tı.. Doktor Sabit: ~t' 
ve ıztırabı içime sinmişti. Tahlil edeme - dah ı. tlk-...al 8 Bi lin t i u ... """" pr""nsi - Korkma ded1 Sen her 1>e·..ı l\ .,,, daha çok canlılık, gözlerinde a çoa. u • - r sua ers • .Q."-'"""~ '° • - Sensin, aşk s.ensin?, diye Maidenln .. "' Y' ,~ tuğim bir h!S, adet1 :ı,ır hissi kablelvuku 9 Gülü i 10 Kısa zaman derim.. Mademki seti.1 seviyor .. \f aril

1 

parlaklık vardı. - nç res m, - ' ellerini tutmak. gözlerinin içine bakmak, ı 
beni sevkedlyordu. (Arkast var) kuvetll bir madde. çılgıncasına genç kızı kucaklamak arzu - lir, seni Mband.an ister ,evlenlrsifiii 111cu' 

lütfünün eıını sıkarken, iht!yarsız di- ·- Evvelki bilmecenin şunu duydu. ~akat vaz g~çti. •-1 felsefeye o zaman, Maide, acile çırpınan .wn, 
~ebileceğtm bir şekilde: döktü ı.ı;> dunu diriltti. l3lrdenbire kollarını d~ .. Ol 

k1 Ül i i ti b k 
. .. .. halledilmiş şekli : run boynuna hızla dolayarak uzartdl "6...., 

-Mera -anma, Uz me, sen n n - Bay urt öprusu - Aşk, ne bileyim .. Kadının ve erke - tiyar adamı yüzlinden, dudaklarındS.Il vr 
kamını rben alacağım, dedim, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tO ğln duydugu" en mübrem ihtlya"latdan bl- tı 

- y tU, öptü, öptü .. ve koşarak köşke :t.ıı.ç 'eı' 
lütfi anlıyainamış gibi hayret dolu Ba~·burt köprüstlntln inşaatı tk01a 1 K A Y A K il K 

1 

A ~ ı·~ ti .. Sert sinir doktoruyum Maide .. Sunu l>oktor Sabit bitmiş, ölmü.ş gibi or•.11 

hazarlarla yüzüme baktı. Tekrar ettim! edilmiştir • Bunun ın\ıvHl<kat kabulü 2 A R ;Ji1 ~( ..A ~ ~ ~ _!_ ~ sana na.sıl anlatayıtn?. ğa !bir ağaç altına çöktüğü za.ma.n, ~ • 
- Meraklanma, diyorum, senin intl • Transit yolu birinci mınhıka MUddürüt a R A M A z A N R a 1. I Maide düşünü}'oi'dU! cunda ·bir kU$ ötüyordu .. 

kamını ben alacağıni. Kromer1 Erıurum Nafıa Müdnru .Mehmet 4 im M Al ç ~ ÇAL 1 ı M - Mesel!, ben ıbir1Sini sevmem, biti • *"' ~ıi 
Güverteye dizilmiş olan askerler bu Ali ve bu işe naıaret etmiş olan Fen - a - I<aı - -- - - - N - befü sev~r~!. Ne blleyun. Bir 'adam ıctn Doktor Sabit, her bahar geHş!ndt 0 inuhaveremıze şahit oluyorlardı. lüttü ant memurhttu dan tnfiteşekkil bir komisyon 5 8 ~ K ı• P A T ' E ka.lblın çarparsa, onu gorüııce heYeCana. bahar hatırasını yaşamak için bir jıeit 

bir hareketle boynuma atıldı. Birbltl.ıfüıe tarHfından "11pılaCdktır. 6 U L U S B K ıfi1 1 

V .A K dü-tsem ·bu o cık '""'·dır? .. :1 _ - ~ - - -- - - - - T"'· --s ..... ağacın altına. gelirdi. "" 
sarıldık. 7 R U L E T il S S ' K İ Doktor Saıbtt yan a.lay1 yarı da iç.i 

Bir kenarda. bizim bu halimizi sey - ~ i sl"A -Pi/\ ç-ı . K •• ~ L . sıilıyarak sordu: Biri erkek, di"erl dişi 
reden izzet kaptanın gözleri parlıyordu. A al AYAN f l 

1
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1 AD lilL ~I Mı !-y~ RE·I AT \ ~- _!_E_ - .MeselA beni sevsen, degll mi?. r. ~yaz açlarının çerçıveledtği sert çizgili g • - seni mi? .. seni? .. tn>ette sevetinı.. yapışık kardeşler 

rüZü dıiha manalı ve daha nurant göıü • sessiz, sadasız, vakur bir tavrı olan Seni niçin sevmlyeym amca 'bey.. cıı' 
küyordu. Dudaklarını trunıldatıyordu. filin hiç ağladığını götdünüz mü? Biz de s o T TEN K o .. -M-0-R -- Doktor Sabit lieyecanuı.. ya1vaı'dı~ Verti ~landadi gafip bit huıuıt ıı roJi 
Dua ettiğmi anladı.!?rl. Bu llitlyar ve temiz görmedik, taıkat bir Fra.Q.SlZ muharriri. - Aliah ö.şkiria ·bA.ria amca. d-eme ·besi dtlnyaya gelinf4tit. Mili tsmind~jli 
denlZ adamının eline tekrar s::ırıldım, öp- Hindistatıda. ağlıyan ve yalvaran br fili Altnanya.da süt kömürü ı>rap~ganda- Maide .. Beni çok ihtiyar mı 68.nıyorsün1 .. KAdU'lı uzun i'a.fui.tsıztıklat ve sancı!~ 
tüni. İçimden taşan bir enerji ile gemime şöyle tarif etmektedir. Negora 1.smlnde bir sı yapılıyor. Bu ltömür1 blldikimit kömtil' _ Çok mu ihtiyarım?.. sonra, birbirine yapı.şık Ut1Z ç.cx:uk d tr' 
atladım. adam parasızlık ylizünden filini aa.tıyor - den <la.ha kuvvetli imlf. - neğn, ha.Yıf .. Ağzım a1ı.ştı .. Sözü - muştur. ~ocukların biti kızı diğeri de 

Sultanhisar arkasında köpükler bıra- muş, tam teslim tesellüm muamelesi ya - Bunuri üzerine bir lokomotiflrt kazanı mü kesiyorsun, dinle beni.. A1il{ :tni mu - kuvvetlidir. . er'f.e'I 
karak İnebolunun yanından ayrıldı. İs - pılacakken, hayvan 1.şi anlamış ve hıç - sütten yapılan tuğlalarla tutu.şturulmuş, dur, mesela. h~yecan duymaık, iıtremek Anlaşıla.mayan bir sebeple, şefi 
tanbul iStikamet.lnde yola düzüldük... kırarak, kendi saltibinln yanına g1tm~. ve haık.lkaten .görülmüş kit sütteh yapılan ma.n.. hangi hareketi ya.parsa !ili aa ayrii ı'l' 

Deniz bir menba. kadar <berrak ve ra- onun ayaklarına kapanmış, ve eski sahi ·.kömür bUdiğimiz kömürden çok daha Doktor Sabitin kalbi çarpıy-0rndu: teıtrar edly.ormuş, mesela. erkek elin~e. JJf 
kitti. Güneş Anadolu dağlarının ardın • binin elindeki paraları kaparak, yeni sahi- kuvetlidir. - Evet, evet -Odur. tıpkı tıpkı... dırsa kız da Jta.ldınyor, erkek ağlar r1 df 
dan yavaş yava., sıyrılıyordu. Neş'e dolu bine iade etmiştir. Şimdi, kıömUıı istihsal edilemiyen - "Benim şimdi duyduğUm heyecan, da ağlıyor, biri acıktığı zaman, dl~, 
bir ytız kadar iO açıcı bir hali vardı. ı Tabl bu acıklı vuiyflt kar~ı.sında filtn memleketlel'd.e aüt kömürü imal etmek U• titreme, botuıma.. tıkanma! .. " dtye ta. • a.cıkıyormuş. Çocuklar üo gün Yafa 

H•" f.n fo!r p&J1& daha uıailtftltı • eahlbl, N11llc 1\lmttikını ı.ıııtır. 
1 
''" MflbM•l•rt tırlflll'°""~' mamıı1ae~tı.. rakıt yu'lnııwra• Plt\\.. acınır ölmU•l•rdSr. 



~ 2 DOOU 
Do.k6 lkı•cı Kanun t983 6 

- ~\JDA ŞEKA ~ET ~~~sfe~~i~~~~nün B 1 R AZ O A SA K A 1 
Dünya malı, Brörando, tuzum gorutdu? • 

üzerine kapatıldığını dün yazmı.ştı.k. Ku - Selim Sırrı <ia!reı ıntihablyesı olar. İdare! hususiye müdürü ismet Ya~ ı Abdurrahman, Reşo... aalk spor tuıubnnun ~rnıen ıuzwn Haıır ağzını açmışken 1 Karşıki kaldırırn nerede? 

d ı t 
lUbün niçin kapatıldığını dün kulUp baş- Orduya gelmişti. Pazar kurulmuştu. ora • 'J!r gece saat üçte komiser HüsnUye rast 

11

_ 

.
.. gibi Doğu a sa tana kanı belediye reisi Şevket Arı'dan sorduk. lan gezerken dişi fevkallde ağnmaAa geldi. 

k k t 
Bize şu izahatı verdi: başladı. Bııktı ık1, ib!r dişçi kalfası açıktt - Komiser, dedi. Karşıkl kaldırım 

u.rrnuş Ve hatta" 
1
· htilaller ~1 ar00ffi00IŞ çe~ e - Bölge başkanının sporcular hak - ve meydanda diş çekiyor. Hemen iskem . nerede? _ dcında pek hassas olduğunu, onların nerı leye oturdu ve ağzını açtı. Beklcmeğc Hüsnü: 

reısl • il h"" k"" ı •nı yurutmege bir sporcuya yakışacak Centilmenl!klerln! başladı... +Ate 

eri Y U Um 
erı d :-- ~ • dedi, SOkağın karşısında! } aca alma muhafaza etmelerini istediğini bl- O sırada muzibin biri dişçi Jrnlfasınır: Ismet Yaql ... Kendi kendine: 

lllUvaff k } } d llyorsunuz. cumartesi CUnkü musabakayı yanına sokuldu. - Allah allab, dedi, demin oraday -a Q ffiUŞ af 1 müteakıp kulüp mensupları arasında ls - - O saylavdır, dedi. Vapura, trene dım, aynl suali b~kasına sordum, 0 da 

lo!e,hur . ·-.o lu 933 EylQI sonuna kadar Reşo çele. tenllen şeklide bir ahen< gOrmedlAtmlz - para vermez, belki de sana da vermez. burasını gösterdi. 
destanı n Çello da böyledır. Ko. ~ti· sinden tek bir adamın öldOrOlmesine den kulübümüzün tasfiye etmek üzere Dl~!. bu lk112 üzerine, kalabalıktar Kerı· meııı"zı· tercı"lı 
ilin ci Cdlr?. M!mleket, TDrk nılıl ili yıtkalanmasına imkan olmadı. feshedilmesini kendisinden rlca ettim blUstırnde .kaçtı. •der,;annıerlllği hungl noktada t':na ;~ı:;e.şrln ve 2. Teşrin içinde Reşonun Feshettiler. Kısa bir zaman sonra dab~ Muhterem saylav ağzı açıtr. bekler . ediyorum ! 
t<fcr. B' onunlu terahUr eder, meıhO vu takvi e kuvVt'tlerindeo Muradiye mınta- mütecanis azadan terekküp eden yeni bir 'ken, etrafında da :O!r kalabalık toplandı zı Ôdeını ır zamanlur Aydınlı Recep ça c ~' yd 7 şaki Muradiye hOkGmetine kulübün tesisine te.şeljbüs edeceğim bunun ıfizerlne üstat ayağa kalktı Ve dl raat müdürü Cemal Tnnışman 
p şl! Sa f ib' şk•yalar ,,aıt knstn an · ir · Macarlstanda tahsilde iken evlenmeğe ka-aşa J.' rı e e g ı e dil cek tes im oldu Ve yine Reşonun Aladağ a ısı, ve nutukla diş t-edavı.sı hakkınd: :ar vermişti. Kızın babsına glttı: 
~d~.' K·:ı~~~ı:r~~ ı~::ıı::a~;es:reenin e bir kol~ kıs~ne.~ imhabve kı~m;n te:lim~ Hatay işi konseyde bir konferans verdi. - Kerımenızın destı izdlvacınıı taıı -

Yı nasıl . rdtın nasıl icbar edıldıler, ve u cnnı e en ° ara D . Jlm, dedi. 
P<ro ld haııselllğ" ıocc• kasabnya Erciş kolu da ortadan kald"' ldı. Jlu çe· ( 0 si yam biri ne/de) n ya re k 0 f U ka Ç? Kızın babası: 
tlrereka tığı, gnpegOlnldtOtz"'ı terahnrle te'-'e yataklık yapan, cephanesini tamam· Fransız tkitaplarında Erzurum yaylası - Annesini -gördünüz mü? diye so-a mı nasıl na a ıs. ,, ı Atletizm ajanı sporcu Bay Re.c:a' 
Söylen k Jd Bu suretle lay .. n silahını "'enileyen, ıa:avuz. u~unu flyetı evvel~ tedrlcı yapılabllr. Kulakla _ y runca; Cemal şaşaladı. ece şekj ler a ı " • " hastalanmıştı. Doktor Sabri S!dal derece· 
°'kerlikt ' 
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t ·n bir çocuk yapan eşhas ıesbll ve bunlar ır.Olre>eler Malllındur Jd konsey bu detakl top - yt kolundan çıkardı ve blru elemli blı - Evet efendim, dedi. GördUm. F•-
IJen de bel n kaçmakl s eye ~eklinde dO· yanında çalıştırılmak suretile çetenin· lantısında Hataydakl intihap meselesini ifade ne: tat ben kerlmenlzi tercih ediyorum. 

~ r Çakırcnlı o urum ,. ı ı R 50 k akt C Şunnrcn 1 gib' nne\1tesirlerle menzil hattı kürletl d. eşo avene· onu.şac ır. emlyet umumt litıpllğl, - 41 ve iki dlzlyem, dedi. 
eşkıyaı k şte bu 1 ttım stle Aladıığla Tendnrnk dağı, 1ran hu- evvelce Hatay'a giden komisyonun rapor- Reşat bu .slklü ı.,ıtır ı.,tmez, yata.tın _ 

ı türedi ve ar · ıdudu Van gölü şimal kenarı arasında lan ne Ankara hükQınetın!n, bu lkomls . :ıa d<>ğruldu. 
Mrıreutşllk l\hnlnkasrnda asnyış mofrezeler onUnd- mekik dokuyor, da- yon tarafından teSblt edilen şeçlm usulü - Doktor, dedi, dünya rekoru kaç? 

' ima müsademeden kııçıyordu. Nihayet hakkındaki ihtirazı kayıtlarını \re huna 
Şeyh Sait, Ağn, ZeyJan . isyanlar Biriı ci kanunda çok karlı ve tipili bir komisyon reisinin verml§ olduğu cevabı 

b:rtaraf edildikten sonra bu ısyao ~ö~ gOnde Knrakösenin Hamur nahiyesinin neşretmiştir. 
kuntülerl Ooğuda yer yer ş~kavetlerı~u 1 Dann kıran köyü cernubunda Allldağan Hatay 1ş! müzakere edilirken, konsey Sadrettın GözUbliyttğe enclimen aza . 
\'e fualiyetlerlni devam ettırnıişlerdır. 

3000 
rakımında ilk müsademe yapıldı. reisi olan Fr.ansız Hariciye Nazırı Del - sından Hadl geldi: 

isyan mıntakası halkı aşiret devrinde de Bu asker ibi muntıtzam mOsndeme bos riyaset m~vklln bırakacaktır. Ya - - İki gazeteci al'.kadaştan 'blrl açlık . 
" · ·ıı •etı'ıı:tı"r· g . nnki 1çtıma:a Iran murahhası Mustafa tan öldü cenaze hAa 1 unıformulı hırsızlar ve katı er ~ "' yap .. n Reşo her taraftım Ozenne saldı- H 1 t ed kU Yedi h 1 1 ' parasına """-l ıra vermel llılş olduğurıdnn bu itiyadın da tesirlerlle nlmasına rağmen tipiden istifade ederek anbr ytoaseı nmece '~t· ı _... t arekctyde. na - suretlle iştirak et, dedi. \'c t'l mıntnkauın 

8 
d d i 

1 
zırı u P a aya .., r-. e m e ır. Bay Sad.rettin .cebinden lblr on liralı.lr 

slyast emel ga)'re ı e sıyrıldı ve kaçtı. u mnsa eme e t P Hariciye Vek!ll Tevfik RU•tü A çıkardı. 

Ö1 eceğini biliyorn1uş ! 

Tahrir vazifesi 
Lise t.Urkçe öğretmeni Sıtkı Dursun _ 

>ğlu talebesine çı.kışıyordu. 
- Tahrir vazifenizde mahalleniz! ay-

1en tasvir edecektiniz. Öyle yapacağınıza 
·cçen sene ağabeğinlı.ln yazdığı vazifeyi. 
ıynen kopye edip bana getirm!şsl.nlz. 

Talebe: 
- Öğretmenim, dedl. Blz geçen sene 

1e o mahallede oturuyorduk,, Semt de _ 
'l'tştırmedlk ki... 

Seyahade yanlışlik 
Dl 1 1 ' . bozmakta devam k 11' 'I 1 1 r1 dO b' U . v ras n yet ve asay şını şa~ ın l5I 1 e C e ne şen ır s van Hatay Jcomisyonunun 1.şl nerelerden sa - -.Bu parayı bugUn içl.n saklıyor _ 

' ,.,,_,,.,edegelemlşlerdir. onbaşısını şehit ettiler. Bu mnsademede kat ı.utm~ olduğunu ve Hataytia 28 mart- dwn. Otekl de öldüğü zaman paranın u~ 
' Dnnya malı, Brorando, Abdurrilh· Reşodan ı.ayiat yoktu. Ancak musade· ta yapılacak intihap hakkındaki nokta! tünü de onun cenazesi için sarfcdersln 

lise tarih öğretmeni Bay Milştak tet
kik seyahati için Amerlkaya gttmlş Nev
yorka gece dahil olmuş, ve <leı:'hal de 80 
katlı bir binanın en üstünde bir panslyo -
'la misafir edilmişti. 

ne !ilan, Rcşo çeteleri başlarına topladı~ları menin verdiği şiddet ve tipinin clehşe- nazarımızı izah ve müdafaa edeceği için, diye cevap verdi. 
YUz:erce avene ile Ağrı 'e Van yllaye- tinden çete dağılmıştı. Bu dağılan kollar· konseyin bu defakl toplantısı çok canlı 

Rakı şişesinin altında iıniş yot• ti dahilinde; Seylthıın, Şirvıın Şeyhli dan birisi te adüf ettiği iki snvtırl eri- ve ehemmlyetıı olacaktır. 
f Hasan ve Elmalı dereli Feyzullah ve nıizi şehit etti. TOmen şöyle bir kararla Belırattan G~erken 

Mescitli köylO Abdulhıh çeteleri de tuidbine şiddet ve kermi verdi: Belgrat 26 (Gece yarısından sonra) - Karsın kıy.metli bir parti sekreter! 

Sabahleyin yataktan kalkıp ta aşağıya 
bakınca pansiyondaki kıza: 

u' 

1'~rıuruın, Ağ'rı ve J\ars viHlye.teri duhi· kar dUşmüştOr. iz her yerde mey- Türkye Harici.ye Vekill Tevfik RUştU Aras vardır. Ali Yar ... Bu hlkAyey! ondan dln -
llnde; ŞörDklO Hosan çetesi çoğu Erzu· dandudır. Doğlar insan kabul etmez, M!lletler Cemiyeti konseyi müzalmele - le:llk... KüçUkmUş ... 16 - 17 yaşında blı 
rum vilAyetlnde olmak üzre Bingöl ve eşkiya yiyecek tedariki ve barınmak rlne iştirak etmek ilzere Cenevreye gl - gün arkada.şiarından Fuat ile sokakta blı 
~rzurunı vilayetleri dahilinde ve muba· için meskün moh•I arayacakbr. Bu su· derken Belgrat istasyonunda kısa bir 

25 kuruşluk bulmuşlar, ve dC<hal k~u~ 
tir Ahmet, Aydeı .. ır, allın diş Ömer retle izi dalma meyd•na çıkaracakbr. mOddet kalmlftır. Hadclye Vf!klllne özel bir fişe rakı almışlar. 
çeteleri de Kars vilayeti dobillnde lcrayi Takip için seblkbor kuvvetler ayrddı bUro dlrektörll Re!lk Amir de refakat e - Berdıerce g1z1 bir yerde lçmeAe gider· 
fanUyetle idiler. Bonlardan başka yer ve k•Ş şedoıidine mukavemet ve taba!- diyordu. leken, yolda imama rastaeım~ler imam: ı·er her eli slilih tutoın bir vaka ikuın· fuz için tertipler al.ndı. Ve takibe yeni Bqvekll ve Hariciye Nazın Stoyadl - Ali Yan cıırmuş: Şişenin tepcol de ce-
dan çekinmedihi gibi Dersimden inen ha.şlan kermlyet verildi. ikinci kinun novıç, hariciye mıı.steşan, kalemi mahsus binden dışarı çıkıvermlf. 
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d müdürü, Türkiye sefiri Ali Haydar, sefa - - Ne? demı.,, sen rakı da içer misin" 
"'kiler cıc SııikOr ve Ko a6ı geçı e- iptidalannda Erciş şima inde ey .an e: ret mUste.p.rı ve diğer uvat. Hariciye ve- Aliyar o zaman da doğru sözlü lm!ş. 
rinde halkı soyup OldUrürlerdi. Bu çete- resinde Bııtıaz.enk denen yerde bır ycnı klllnl ıtarşılamUJlardır. Tevfik Rüştü A - - Hoca efendi, demiş, sokakta 25 ku-
lerın siyasi bir g.ıyeleri olması, cevelAn mosademe oldu. Bu mOsodeme ertesi· ras, başveldl stoyodlnoY!ç ile samimi •bir ruş bulduk. Rakı aldık, Fuat ile yan yan
tltıkleri nıınhıka halkındttn kendilerine güne intikal etti. Eşkiya sürüle, sllrüle surette komıştuktan sonra Cenevreye doğ- ya içeceğiz. 
taraftar olanlara ilişmemeleri, halkm 3400 rakımlı Muratbaşı mevkllne atıldı. ru yoluna devam etmştlr. O sırada Fuat hemen atılmış: 
ke k d ve müzahere. Burııda oç metre karın ve sıhnn altın· - Hocam, dem~. ben içmem ... 
linnidllerine bUyU yBar ılm daha zi~·ade da 50 derece soukta devtım eden bu İmam efendi Fuatten bu cevabı ahn-

kazandırmıştır. un ar " bltl ı ı T h •fatı Ali dö u " l i F dl ha Yol I . ınuholi! olan ınusademede mn!reze za _ er n n şeca· a rJ ca yara nm ş, vY e se ua n k -
cuıarı 'e kendi erıne atları ve her erin şahsen gosterditi fed;ı- kını yere dök! <iemı.,. 

~engin eşhnsı soyuyor, öldllrUyor ~e karlıkla bu çetenin en azılıhmndan nerelere kadar Al! Yar düşünmüş: 
hatta HUkumete ait eşya ve ena 1 dördü imha edildi, ve çete dağıtıldı. - Bu da olmaz hoca efendi, demiş. o-
1•1an ederek ve takibine çık~n Jandar: Bunu takıp eden bıılla !~inde bu çeteler sürüklüyorlar? nun hakkı 4lşenln alt kısmı. 
ına kuvvetlerlle kedinin • ya\ .rusile o; ayrı ayn yakalandı ve imha edlldiler. llarcıısınu oynayarak HOkumetın kuvve , Nihayet Reşo yedi kişi ile kaldı. Bun· (Oatganı birincide) 
tevket ve satvetini hiçe sayıyorlardı. i dan biri mOsıtdemelere de iştirak Yemenliler, imam Yabyaya da mnracıt. SAÖLTK 

Bir çok Jandarma ve Ord~ Zabit :;en karısı idi. at edeı:ek, fiil bir yardım istediklerini ----
\'e nef?rlerlnt honharcdsına şehıt etmiş- Çetenin ilk bahara kavuşmadan de bildırlyorlarmış. El çatlakları na karşı 
ler, giden morrez.eleri dtığıtıınşlar \'~ temizlenıneıl şart idi. Çnnkü ilk bahar Bu mQrac~at ne,. kadar doğrudur dalıa ne ı"laA ~,ar 
tnanevi"atl derece kırmışltırdı kı . ,..1 k olan bu mıntllkada çete- bilmiyoruz. Fakat, 0>uriyede yapılan y 
ı.· ., arını o uelince aaa ı - h ı a b ha · bl -•ııç bi t k" 1 ki üzerine gide· o • i i b lmak aQç olacaktı Ve Reşo· ta r kota undan da eyı r numune kullanılır? 
nı r a ıp ko u eş ya nin ız n u • . ' . olamaz 
eı bir hale gelmişti. Bir ttıruftan da da zayi ettiği kuvvetlera tedank ede- • l ltornD 

1 
: ·sıne tecavüz- . 

1 
·o ne karın çoklu"'una TOrklye skenderuna tasallut etseydi, 

vU ran hCkumeli erazı cektı. Onun çı a ' d ı d TO k' · ı rıe b _ d. hudut 'ddetlne ve ne de halkın orasını ~a ece a ır ı, r ıyenın tosa -
ına ulunduklarmdan mutema 1 u ne soğuğun şı . ıut ile hiç blr m1lnasibetl olmadıtı, 
bo naıaalarını mucip olmnk!a ve dostlug e nankörıütDne ~~kılmıyarak takip tıerı münhasll'en oradaki TOrk ırkdaflarmı 
ııo tınakttılttrdı. Nlhıi)'et hukumet bu iş götOrüldO. Tukıbın dur~ad~· dinl~n- korumak tçln uğraşmalarından belUdir. 
t ~ vermek istedi ve he~·ettveklle ;kn· meden yapılıfından ve tıddetınden ur- Torkiye Sancıttın isttklAllni elde 

1~' le bu işin temiılenınesini Genel Ku~- ken Reşo saklandıgı mağarada beş ·gOn ederse, Arap aleme memnun olduğu gibi 
,.:~k Başkanlığına bıraktı. 933 sene ıİ •C kald•ktan sonra .dayanamıy•rak _Mu: Surlyenin do temamlyeU mülkiyesi Türk!'. 
eüv eıi Karakosede bulunıın birı~c radiye kaıası köylerıne bir akşam uzen ye flbl kuvvetli bir mitlet tarafından 
Qı arı tUmeni yedinci Kordan da 8 ı· ekmek tedarikine lnmlt ve haber alan ttfkeffDl edilmektedir. 
~U kuv~etıerıe ilk defo Ağrı ve \tıtn müfreze tarafından 19•2 ·934 de .bu ye· Yardım istenilen Arap kralltklan 
ho~fetı dtthlllnde icrayı şekavet eden dl kişi ile teoıamen imha edllınlştir. 1~, Türkiye lle dalma dost olmuşlar,, 
-.c Ja nıalı, Brortındo • AbdOrrahman ( Arlruı rJaf) TOrktyeden dalma haylrbahane mu• 
\ a eŞQ Qetelerlntn takibine ıcoyuldu. amele görmt\şlerdir. 
h n, ARrı hudut Togaylan tarafından -------------~-------...,...-- Bulgar kabinesindeki buhran 

ÇaUakların &iitiint ııkılmıı ll .. 
mon kabuiunu an.sıra ıürmek te 
fa7da verır. 

Sade <Gliserin) kullanm:ıktan 
iyilik ıörülür. (Gliserin) e bltaı cta 
(Berıamot) ruhu (Essans) ı karıt -
tırdırsa ıüael kokulu olur. 

Fakat (Gliserin), tatlı n yapıt

kan olduiundan insanın eli (cıvık. 

cmk) olu. Bot ıörülmet. 
Bau yerlerde seytinyaiı içine blraı 

balmumu VI yahut sabun kanttıra -
rak atefte ısıtılır ve bu tnetbtmden 
çaılak ellere sürerler. 

- Galiba yanll§ geldik, dedi. Ben 
Nevyorku ziyaret etmek istiyordum. Şoför 
benl cüceler memleketine get!rml.ş. 

Bereket hizmetçi tUrkçe anlamamış. 

Pa~avra 
Antrenör İlyas, Ankarada iken bir 

gün yazı işleri dJrektörUmüz Bahadır 

Dülger'i ziyarete ~ltmlştl. 
Sokak kapısında koskoca bir le~a 

gördU: 
"Köpefe dikkat, , 

A~ı yüreğine .geldi, kapıyı zorla çal
dı. Bahçeden geçerken ağaçların lizerln -
de de ayni levhayı ıgörUyordu. Nihayet 
Bahadırı bulunca: 

- Birader, dedi, böyle 110.nlarla vah· 
ş! kljpeklerl. niye beslersin?. 

Bahadır: 

- Köpeğim vahşi değil, daha pek 
küük, dedi. "köpeğe diklmt.,, levhalarını 

hayvanı çlğnemlyeslnlz diye astım. 

Yakubun lokantasında 
Karayazıdan, ilk defa Erzuruma ge • 

len, Hasor ~le ağız tadile bir yemek ıs -
temiş, ve tarif Uzerıne OUzelyurd lokan • 
tasına giderek, Uk &.ğ)zda ıblr plllv iste • 
m!ştl. 

Ya.kup, masanın yanından batırdı: 
- Ver blr pll~vı 
Ve arkasından da dıter mUşterllerln 

yemeklerini seslendi. 
- TUrlU ver, patlıcan lcızartması ver, 

~mek kadayıfı, bir turp salatası ver. 
Ha.san fena halde kııdı: 
- Burada adama zorla yemek yedi• 

·ıyorlar, dedi. Ve pl,vını <li yemecton ııo• 
':tağa fırladı. 

Çorumda hastane 
Hopede iskele, 
Morgulda fabrika 

(Oatdınt Bit/ntj/ ~•111/adı) 
h~:ut sıkıca kapımdı. 933 Eylül ayı so· Drına kader tııkibln şiddeit karşısındll Erzurumun ımırı pltnında anahatlar ç~ Ya tnah Brorando Abdürrahınatı · B 1 d' d t 1 ~tya. IS (t:leee faf'Wnttan sbnl'a) -
oı~~~rt Vun' vilayetine dehtılete mecbllr t'erşenbe tdühgllmıze !n'{y~te k~!i~~:: Bu11trı.stanükt, kAblt1e b\ıh1'Anı d~vam j 
t>t> at. Bundan bu ka 15 Şaki KarakO· eattnı dtın yaı ı 1 etmektedir. baskalofun harbiye nezare -
ls Ye gelerek silahı:tını teslim ve arı• nu bu toplantısında Erxurum tehrlnt~ ttne ve 8ofya. finlverslt.esl rektörü doktor 

Gerek bafil Te ıerek diba derin 
•lan el çatlaklarına a .. jıya yaıaea .. 
tım merhemclın asar asar IJUrüliit'ae 
çok te•lt ıder. Blr b"çuk (lt) rram 
Mantol, <t> ıtabS Sateı, <M rram la• kuk ettlrllen ve ys hcrtt~*' bıu~tama\i 
nolln karıttuıılUak merhem yapll " üıre bulunan K.uttıtsaf\ fabrlkösl HttİkeVl 
mab. hilktlmet kona~ıı etzievl ve hıtstane 

Bu merheme (Man\ollu Pomad) binaları, M\lrgul fabrikası, Hope iskele i 
derler. Çatlanııt ellerin Dsttlnde b.ı lırnan ettiler iınannda gözetilecek anah~Uan tesbıt Georklyetın maarıt nezatet.ı.ne getirilme • 

Faaliyette. 1 B;>l ede ıtcşo edecekti!'. Bll ana hatlar bılAhata ~m- al m\lhak.kak ctbidlr. Köse ivanof bua'tln 
~s lesı kalnıı~u. ~:e~~z ~: aven~sl Zeylttn berin )•apacağı şehir planının ilk ıstl- ili!. <leta öal tarafından kabul edllmlştr. 
1 
Yıthını yapa 

1 
d d R bu mıtı· tıannı teşkil edecelttir, Bühtan devam ediyor. 

llk11d n aı an ı. eşo, na Suri a k k 1 Ö d ltnıı :c bayağ-ı bir hanlık kurmuştu. _ı>n· ' I" 1 r yeni Satı~ Amiri ,. AR araya onsa Ol g n eriyor 
ha~kıt tabertnde dolaşan 50 şakıden lnh ı>lf 8 'I l>atla 2$ (Radyo) - l'r&nü Surlye, 
laklld' hangi mlntakayıı giderse o mm· Erzurum inhisarlar Bqmüdtırlütü· muihedeaı lhlcf.mı .tnuClblnce Suriye hü-
kenq~~ t tedtğl gibi istifade ediyor, eni satış amiri Hamdi Dildar va· k1lnwt1, Kahlrt "' Anki.raya rtındereceli 
b"t"""nl müsellihttn takviye edenler nün y nbadftt etmiftit. t...-..ıın '6ita •mtt'lf· 

Jortıa. l r.Ucsuıt aıw ..,.~ 

1n1rbenıden IJlte •6rtilnıeli. Sonra gibl değerleri lhilyonlar tUtaıt mltesse-
(As14 Borik) U a11 4tnllen (O Borı • ler ve kıttan; yerlerile mutlak bir tcratt 
u) 1e temll blr <ıubesl) yani ecza- ve saadetin eşlltine getirilmiş bülun
haneden alınmıı bit parça (tdrotil) malanhdan dotan levlnlçe letuhfi
psbeanl batınp ıslak ıslak sattnala. tatta bulurtdulrtt. ŞPhlrdch \le köyler
Blr uo .ut ~ylece bıtakmalı, ıonra den bir çok lnıtalı tellerle büyükterlmta 
n Ilı 71kamah. 18 t111lın ve şttk· unltırını sundühd' 

1 LOKMAM BIKbt 1 Sevıill vallletlne aft)'etler dilediler. ' 

'----------~------'· A~P•M 
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-···············ıL eAsrMEvı················~ ı Bayramlık ••••• I K ı R K ç E ş M E s o K Acı - N o : 9 • 
B ERZURUM • 

İ Kitap,-Mecmua, Cedvel, Defter, ! ı••••••••••• Çeşitl 
• • • • = Her nevı· Duvar ve El ı·ıaA oları' = = Yeni desenlerde fantazl ynnln robluk, zengin l1 A x T? LA n. 
• • • PALTO L t: K , elbi:;elik K U :\1 Aş, yaka kürkleri, J drseler, 
• • • K A D i F E ı.. l P AZ E ~ LE R , sa:ılam kaput bezleri, patiska, 

• Makbuz, Bilet, Fatura, Yaldızlı davetiyeler •• FiRE~I\ GÖ:\lLEKLEH, meşhur (l'. Çi.FT ASLA~ P se 
• • • takımları, ortaokul kasketlerl, çocuk :\l A ~TOLU I{ LA n. ı ve 1 • • • . = ''ENi KO '' Blil~CELERI = ,ı =~~~=~~nm:;:ı~· b~;:;~n:."plar ve sair yeni :•len bayramlık çe 

1 i 1 SAJT SA i BASllMIŞTIR . Flab 5 kuruştur. 1 [: ••••••••••••••••••••••••••• 
• • • • • Diğer Vflayetlerden gönderilecek her türlü siparişler memnuniyetle kabul ve suratla ikmal edilir • • 

• I ............................................ ~ 
~~~~~ e- ~~ ooGu 

KUMBARA 
1e1000 

Verir l~ Kumbara istik~al v. b~nasının ~~ Abone tarifesi 
temel drregıdır ~ seneliği : 12 ura 

• Altı aylığı : "! • 

~\ fi5) n /7 )\ UÇ aylığı : 4 • 

~< Ü (§ ~ a li1l ~ a ~ o ». E~~Fil~EML···· EKETL2~4~0 tÇiN 

, 
Kumbarası olan hiç bı 

;, ~ ~ Seneliği Lira 
~ t Altı aylığı : 14 • 
1 Kumbaralarından birine sahip olanlar hiç bir iLAN TARlrEsl 

zaman darlık çekmezler ' ~ n:ı sayı~ada ııan~mı :;: K":"' 

Ü~ 1: 3@llillk©l~D t i ~ ~ ~ ~~ j 
~ l{umbara sahiplerine her sene muhtelif )} taı; verec:ıtc kimS:ıer t~öu Öaze-

ll para mükafatı dağıtmaktadir. l) test İdare MUdOrlogone müracaat etme-
~~~"' ·~ ... ~ ... ,---=-:::-..r:::: ... ,,;:::: ... ,,..;.~~" lldirler. Devamlı .ilanlar için husust ..,...,...,.._,.._,.-., ... ,-.y.-.,"Y9 .. '9..,.-Y•-.,•-yeeyeey-.........- tarife tatbik edilir. 

Kırmızılı ilAnlarda tarife bir misli 
------------------:------ razlasile alınır. 

Adres detiştlrmek 25 kuruşluk U c· 
rete tabidir. 

zaman darlık yüzü 
•• gormez 

ZİRAAT BANKASI 
Kumbaralarından bir tane all 
Çocuğunuza hediye edeceğiniz bir kumbara ile onu hem tasar 

alıştırmış, hem de istikbalini şimdidan düsünmesına 
yardım etmiş olursunuz 

1 
_ ilanlarınızı kabul eder, 1 

Erzincanda, Nafıa ~akAl~tl ~ işleri r~ıı:::rwr:vw:rt"""'W~......, .. mmm 

on lkin11l \Ube müoendısllğınben : T .. k H K 
ur ava urumu 

~=~J;;:~~~::~L:~:'.~ ~~ :~: Bu·. y u·. K pı· YAN GOSU 
1 FIRMANIZI 

I "DOG U,, bOyOk bir 
memleket parçasının 1 
her tarafında okunan 1 

bir gazetedir. 1 
Doğu illeri ile ilgisi olan biitiin 1 
miiesseselerin gazetemiz vasıta

sile kendilerini bu genif bölgeye i 
tanıtmaları menfaatlerinin ~ -

ilk icabıdır. 

iLANLARINIZI 
Doğrudan doğruya 

GAZETEMiZE 
g6nderiniz 

l ı 1 ı ı "ıi 1 'i ı 1 ' 1

1 
.'I '• "1 '1 • ı · : '• ı, , 1 ', ı 1 ı ı 1 i ı' 'ı 1,, 11 I 

· I 1' 1' 1 • 'r · ı ı 

1- Muhammen bedeli keşfi (13629) 
lira 66 kuruşdan ibaret .bulunan Erzincan 
ovasının şimal kısımdakı Norgah ve Çer-
mik bataklıkları kurutma kanallarının 

Pizvan, Küpesi, Karakilise ve Gadağan
lar yol!arıru kat ettiği mahallerde yapıla· 
cak dört adet köy yolu köprülerinin in 
şası ve müteahhide ihalesi kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulı .. uştur. 

2- Kat'J ihale 28 şubat 938 tarihin
de saat 15 d~ Erzincan Şarbaylı~1nda 
teşekkül edecek komisyon marifetile ya
pılacaA-ından taliplerin mezkur tarihden 
evvel muvakkat teminat akçası tutarı 
olan (1022) lira (22) kuruşluk teminatları 

24 ÜNCÜ TERTİP BAŞLAMIŞTIR 

Dördüncü keşide j ·l Şubat 1938 dedir 

Büyük ikramiye: 50,000 Liradır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük lkramtyeıe 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mllkAfat vardır. 

• Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya işti 
ediniz. 

ve yedlerinde mevcut vesaiklerile birlikte mıi=+te+tmmr• ww l=t••wı1rı41(#'ı=aseesrıs:_,....,.~ 
Erzincan su itleri 12 inci şube mühendis ----------- --------:: 
liğine muracaat etmeleri il!n olunur. 

·t Teminatlı Daktilo, Dikiş 
.. ı ve her nevi makineler 
· tamiratı yrpılır 

Riza Vatandaşlar 
Slltlb Fabrikası karşısında 

Bay KAYA hanesinde 

Erzurum Defterdarlığından : · 
(2573) sayılı kanun mucibince avu

katlık evsafını haiz olanlardan ( 40) lira 
acretll Hasankale ·Hazine avukatlıgina 
tayinini isteyenlerin Defterdarlık m~kamt
na mOracaatlan llAn olunur. No. (89) 

Sahip ve Ba,murrirl 
Cihat BABAN 

Umum neşriyatı idare eden Yazı t,lerl 
MndürO: Babadır DCLG.lill. · 

8asıldıtı yer:.DOOU Beaunovt . 

DOGUDA 
İLK ÇiNKOGRAFAN~ 
Matbaamız yeni bir çinkoğrafane tesis etill 

üzere bulunuor. Bundan sonra her türlü kır 
lerinizi, mektup ve fatura başlıklarınızı, çi 
veya kauçuk üzerine mühürlerini bize sip 
ede bilirsi!ıiı. 

• • 
Artık Istanbula siparı 
vermeğe ihtiyaç yokta 

Mecmua, Kitap, Broşür, Memento ve saire ~O 
yaptırmak ihtiyacında bulunduğunuz kılişelerı 
zi her suretle memnun edecek bir şekilde · 
edebil friz. : 


