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G ÔN DEL.ll< GAZETE 

iDARE YERi : 
Erznnmı Gölbnşı uo,ju İdnrPhnnesl 

~ 

Pazartesiden maada hor gDn çıkar 

Sayısı her )'erde 5 lmruştur 
~~.......,,._,_ 

Basılmayan yazılar geri verilmez 

Vekillerimizin yılbaşında ihtisasları 
'Başvekil dedi ki: 

~e.murlar şarka " yeni yıl milletimiz için refah 
~ıçın gelmek yıldönümü olacaktır.,, 
ıstemiyorlar iktisat Vekil i dedi ki : 
O Olu aile.sinin çalışkan, killttirlll. ide- " Venı· yıla ilk hazırlıklarımızı yapmış 

alı.st btr evla.dı vardır. Art\'in Halkevi ,1 j 

telsi doktor Cemal Alper... l k ·r . or B l . . _J b Gaıetemlzl muntazam takip eden .. 0 ara gı lY UZ. U yı lÇlnae aş-
ler, kıyrneuı muhabirimizin de özlU ve J ., l ·şl • b • k heyecanlı yazılarını okUmuşlardır. Bun - ıyacagım Z l erın lr ısınının 
lardan bir tanesine biz de temas etmek tamamlandıg., ını göreceg., iz.,, 

Doğunun servet kaynakları -
Iğdır barajı Celil Bayar 

hükômetinin ön safa 
aldığı bir davadır 

Üçüncü Uınunıi Müfettiş lgdJJ ~-t1ctt ~ ~!t:· 
pamuk ınüstahsilJerine gönderdiğ. P; ı.;· · ;< J .... , 

lııttyoruz. iuşecetız. Mevzu J)OğUnun en 
ön safta gelmek dertlerinden biridir, Ve Ankara, 1 [Hususi muhabirinıizdeıı]- ınille-t ve memleket için daha 
bu derde 21 btrınclkAnun nnshamızda Gn:r.cteciler, yeni yıl mUnasebetlle bOyUk başarılarla mesut \'e faydalı 

bir ınektupla halkı iğfal edip cep-
hayırıı ,;rf<~'rbt#.~~ 

olıııusı lerini doJdurınağa yeltenecek da-"• ~,.. ~~~#. 
doktor Alper temas etmiştir. devlet ndamhmmıı- bOyOk emellerimizin 

Muhabirimiz yazısına münevver bir :lan llıtisaslıırıııı sor- başında gelir.• 
TUrk bayanının .sözlerile başlıyor, bu söz- ııuşlardır. ~inliye Vekili 
ler aynen şöyledir: Başvekil Celal j Fuad Ağrnlı şunları 

"Kuru bir .,ehlr içinde yaşamak ve Bayar şunları söy- , soyleınf ştlr : 
Çalışmak ise mi? Biz şimdi geri bl1: muhite leıniştir : 1 «Türk \'alan-
gldecettz. Fakat oraya uymayacagız, ken- - «Yeni yılın d ışlarmın duba ge-

laverecilere Cumhuriyet hükiime- ~~~ı·~'.~- '"%:::"' 
tinin hiç bir zaınan yer ve ıney- .a 1 '{ • "" ~ • ~ .. 
dan bırakn11yacağını bildirdi. ~ ~'.: ~:·~' 

'~ f 

Halen günde yüz bin 
dimlzi kapıp koyuvermiyeceğiz. Geri mu- mill~tlmi: için refah ı niş öl(•l\de refaha 
hlte .giden bir Avrupalı ve Amerikalının yıldont\mu olmasını ulaşmnsını bu yeni 
yaptığı tılbl muhiti kendimize uyduraca- dilerim.• yıl için de dilerim.» 
tız. Bir medeni ınsanın asgari ihtiyaçla- Adliye Vekili iktisat YekJli 
rını taha.kJtuk ett.trmete çallşacatız. Mu- ŞOknı Sarnçoğlıı de- Şnkir Ke ebir lhti-
hJtte eğlence lmkAnları yoksa muhite gö- Ce/111 Hnynr miştir ki : snslarını şöyle an- Şllkril 
re zevk icat eclecetlz. Oh .. · ne iyi ne lyl. .. ,, • 938 \: ılıııı11 k d · k l t 

kilo pamuk işlenmekte 
ve pres makinelerile300 

snrnco{jı; balya pamuk balyalan
.,, apısııı an gırcr en, a mıştır : 

Hl u he yok k.1 Türk mllletl ve Türk . . . ç f P • t k 1 ratorluk Tnrk adlıyesı ıçln ümitler dolu kalple· « 938 yılına saym Başvekilin Kamu-
• atanı blr bUtUndllr. Ar ı ,mpa 

Unln eserlerine tesadUf edeme - rlmtzde halk için daha yl\ksek bir lrınn tnydn izah ettikleri Ekonomi işlerinin 
~•~lllŞ'e 

1
en bUtUn bir memleket payitahtı ve gllven l\biclesl olmak duygıılttrını ilk hımrlıklarım yapmış olnrak giriyo

~IP!'!~ır-:& için yıpranırdı. Oaye o idi. yaşıyoruz.• ruz. 938 yılında hu işlerin l\ze rlnde ça
~ .. , •r, mıııı ideolojinin içinde yaşıyoruz. Nafia Vekili Ali Çethıkayanııı ihti· lışıyornı. Bu yıl içinde lJllşlıyacağrnııı 
- Birimiz hepimiz için ve heptınlz birimiz snslan : işlerin hir kısmının taınamlımclığını da 

!çın çalışacağız. Devlet mlletten aldığını •938 yılında da Nııfin coınia. ınm göreceğiz.· · 
)ine millete aeyanen veriyor. Onun için- - - ------- - ----

dtr ki, asırı.nn gUmledlğl beldelerde kal- Yıl bacı m uı·desı· 
k~ma hareketleri var. Karaköse valisinin y 
beyanatını gazetede okudunuz. Türkiye - n ı• ç 1• n g ec 1• kt 1• ? 
nın en şarkında en mühmel mıntakasın-
cıa tehirler yükSelly<>r. Şimendifer hatıa
nmız, memleketin en Ucra kôşelerine ka
dar sokuluyorlar. Yarın Erzincana öbllr
&Un Erzuruma gelecekler. 

Ankara, 1 [Husust muhabirimizden] - Buhran ve mU\•azeM vergilerinde 
yııpılacok tenzilatın sene başında ilan edileceği bildlr!lmiştl. Maliye vekAietinde 
salahiyet sahibi bir zatın be~·anatına nazaran, tetkikat esnasında bu vergilerin 
kazançla tevhidi lüzumu hasıl olmuştur. Binaenaleyh tetkikatın ona göre derln
leşUrilmesl icıtp etmiştir. Bu sebepten de kararm ilanı gecikmiştir. 

Denizaltı ihtiyaçlarımıza ait kanunlıı birlikle vasıtasız vergilerin tevhidi 
hakkındaki kanun l~yihası da Meclise verilecektir. 

Dün deve kervanlarile hanlarda blt
lene bitlene katedilen 40 günlUk yolcu -
luklar, bir güne ındirilmlştir. Yann daha 
inecektir. ve bUtUn 'bu lşler,. bUyUk Tilrk -=================::..-=--:..==-===-======== 
rnuıetinln idealist unsurları tarafından s Ü rm ene 1 i 1 ere Vahşi adam 

yakalandı 

labıatne, yoldukla mUcadele edile edile 

başarılmıştır. Doğu düne nazaran bugün t şekku·· r ederı·z 
çok kalkmıştır. Yarın da bugüne nazaran e 
çolt daha mllrerfeh olacaktır. Trenin bu
ralara. gelmesi tabiatın mağlQp edlldiğine 
en bUyUk bir delil olarak sayılabilir. 

Türk milletini; hiç merak edilmesin 
Amerikalıdan da A vrupahdan da daha 
idealist ve daha ıztıraba dayanıklıdır. 

Şu muhakkaktır kl geri muhitlerde 
'l'ütk memurunun başardığı işi yUzde yilz 
idealist te olsa bir Amerikalı başaramaz. 
Evet :Amerikalı geri muhitlere gider. oun
Ynda insan eli detmemlş yerlerde ta.biati 
lstısmar etmek iQln çalışır, takat Ameri
kalının arkasınad devletler kadar zengin 
ticaret müesseseleri vardır. Daha doğrusu 
Amerikalının arkasında para vardır. Ora
Ya gider fakat istikbal endişesi, onun al
lllnda kırışıklıklar yapmaz. Radyo aldı
ğı ıaman. onun bedelini taksitle ödlyece
ğlnl hiç hatırınlı. ~etlrmez v~ hele taksiti 
l\dlyememek endişesinin mevcut olduğu -
tıu ona söyleseler, katıla katıla güler. 

Mart Antuve.nın budalaca ve mev -
humane blr sözünü elbet heplmlz biliriz. 
){endlslne ll'ran.as milleti ekmek bulamı
yor demı,ıer. 

- Bari pasta yealn diye cevap ver • 
mış. 

Amerikalının biltlin dünyaya ka1'4ı 
vaziyet! Marl Antuvt.nından farklı de -

itldir. 
ai:sU.kbaU mUemmen, geçim derdi yok, 

Pa?&sı bol b,r ınsa.nın kalbl de ferah olur. 
Oyıeıtkle muhitine de ne.ş'e saçabilir. 

Bl~ oyle mlytz? ... Biz Oyle olmadığı
mız halde ldeallst.ıt ve ylne biz Amerlka
h tibl refaha kavuşamadığımız ve yine 
b~ Aıbtrlkalı gib} refaha kavuşamadığı
hıı~ lçtn ~ ltAfl derecede ldeallst değiliz .. · 
cnanıe blra.ı karı.şık oldu ... 

CiHAT BABAN 
(All"111f' 7 tdcldA) 

Sürmene kaymakan11nın 
gazetemize gönderdiği 

bir n1ektup 
Sürmene kaymakamı Cuhit Ortaç

tan aşa~ıdaki mektubu ttldık : 
( Doğu ) ç-0k temiz bir intizamla 

abonele·inin eline gelmektedir. 
( Doğu ) umduğumuzun çok Ustnn

dedlr. O ; vilayet kokmuyur. lstanbul 
gazetelerinden bazılnnna fHiktlr. Tertip 
ve tanzim hoş ve herkesin alaka mı 
celt.ıedecek bir şekildedir. 

( Doğu ) Doğudıı çekilen büyl\k 
ve kıymetll bir bayrak gibi memlekete 
hizmetini yapıyor .... ) 

r 

Yukarıdaki satırlar benim kendi fi · 
kirlerim değil Doğuyu, okuyan SOrme ' 
nelllerin duyğu ve fikirleridir. Yalnız 
Sl\rmeneliler diyarlar ki : Biz de Doğu 
danız, btzim de sevinçli haberleriınlz 'aı 
veya olacak. Bunları Doğuya yazmalı

yız. 

( Alttarafı i inci 88yıfada) 

Erzurumlular 
Belediyeden 
Ne istiyorlar? 
Eski Belediye reislerin

den Zakirin çok dikkate 
değer cevabı yarınki sayı· 
mızda okuyacaksınız, 

Ardahan civarındaki balta girmemiş 

ormanlarda vahsi bir adamın dqlaşmakta 

olduğunu ve avcıların peşine dl\ştDklerlni 

yazmıştık. Bu bedbaht insan yıllarca 
bOtnn dllnyadan uzak ya~adıgı yerde 

adeta sıkıştırılmış bir vaziyette tutulmuş, 

bOtün isyanlarına rağmen Ardahana ve 

oradan da şehrimize ğetlrilmiştir. Konuş

ınasıııı dahi unutmuş derecede vahşileş

miş olan bu adam hl!r tnrıo merha

mete layık bir vaziyette görülduğü için, 

hastaneye kaldırılarak, tedllvi altına 
dhnmışnr. 

maktadır. Umum'i. Mllfettiş Tnlısin UZER 

tJçUncü Umumı Müfettiş Tahsin 
Uzer, yarın meleketln en önemli pa
muk istihsal merkezlerinden birini 
teşkil etmek yolunda bulunan Iğdır 

kazası merkezi ile köylerindeki pamuk 
müstahsillerlne Iğdır kayınn.knını vasıtn
slle aşağıdaki beyannameyi göndermiştir: 

medent hayatta yo.şayınız ve be -
şert saadetiniz biztm de yegfme emelimlz
dlr. Zirai ve kredi kooperatmer te.şklli 

mesainizi, randımanınızı sizin elinizde ve 
cebinizde bırakmak içindir. Bu teşekkül
ler sizin içindir, ve sizin malınızdır. On
ları benimseyiniz. 

lfdır Kaymakamı Vasıtaslle 

lfdır kaza merke7.i ve köyleri pamuk 
müstahslllerine 

Cümuhuriyetı idarenin ATATtlRK tn
kılA.bının en bllyllk hedef ve gayesi müs
tıı.hsillerlmlzin, çlftçllerlmlzln, köylerimi
zin refah ve saadetine bağlıdır. Sizin 

Yüce Başvek11 CelA.l Bayar büyük 
devlet meşgullyetıerl arasında sizin kal -
kınmanız, ge~işlemenız, yükselmeniz için 
vatanı, milli duygularlle ve sizin gibi 
memleket mllstahsillerine olan samımı -
yetıe dopdolu muhnbbetUe çalışmaktan 

(At tarnfı 4 ancı1de) 

Japonlar Çinlilere hiç 
kabul edilemiyecek sulh 

şartları teklif ettiler 
(B n11ca sayıtaımzda) 

Bazı ! Mısırda 
tenk.itlere ı1 karışıkllk cevaplar ı ald ı , yürüdü 
G azetemiz, neşir hayatına atıldığı şu I ,_...,..-....._,....__,.....,._....~ 

kısa zaman içnde, okuyucularından 
birçok lkaz mektupları nldı. Yapılan ten
kitleri memnuniyetle karşıladı, çUnkü et
rafında gitgide genlşllyen bir ala.ka hal
kasının peydahlandığını görüyordu. 

BugUn biz de haklı gördüğllmüz ten
kitlerin bir kısmına cevap vermek ıstı -
yonız. 

ı - Kdğıdınız ince, mUrekkebln1z so
luk? 

C - tBu tenkitte okuyucuıanmızın I 
fikirlerine tamamile iştirak ediyoruz. E
llmizdeki kdğıt biraz incedir. Fakat ka.ğıt 
piyasada çok pahlıdır. Onun için gazete
ler bUyUk sermayelerle bir senelik kA.ğıt
larını gUmrUk mua!lyetinden istifade e -
derek, doğrudan doğruya A vrupadan ge
Urtmek tedirler, biz henüz bu tekA.mül 
merhalesine ~rişememlş bulunuyoruz. 
Maamn.fih hazirandan sonra bu noksanı
mızı tama.men telA.fl etmeğe gayret ede
ceğiz. Mürekkebin soluk oluşuna gelince: 
Bu da doğrudur. Fakat evvelce başka ih
tiyaçlar !için alnmı.ş olan mürekkebi kUl
lanmaktayız, ya.kında iyi mürekkebimiz 
gelecektir. 

2 - Gazetenin mUnderecatında doiu 
lllerlne llzım ııeldlil kadar yer vermlyor
ıunu:ıı 

M:ızul Başvekil Nahns l'aşa 

:\lısırdn milli yetpcr\'crlerl n {JÜZ

bebt·,;ı sayılan ~ahns Paşanın 
Bt'\Ş\'Ckllllktcn n:7.lcdllınlş olması, 
'Mısırda yeni karışıklıklara yol 
nçmış bulunnınktudır. Bııuünkü 
,·uzlyeuc :\lısırdu sarnyJn millet 
curpışıyor deıııclitlr. liral bir emlr
nnmc Hu J)l\klaıncntoyu bir av 
mfü.ldc llc lalll etmlşUı:. '\'eni taf
s llala hıUzaren dt\11 aldıyınuz kısa 
bir baber 3 üoca ıayrıamızdadır. 
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SIHHİ BİLGİLER 

VİYAM i N LEH Doğudan Haberler 
llk tedrisat 
müfettişlerinden · 
biri gidiyor 
Bir 111üf ettişin gihnesi 
teftiş işlerini güçleştirir 
Erzurm viHlyeti ilk tf'drlsat müfettiş· 

!erinden Nevzat Iııan Zonguldak vilayeti 
, ıııı· iııe verilmiştir. 

!Joğu - Erzurunıdn kadroya gl'ıre ür; 
daı.e villlret ilk tedrisat ır ürettlşlf ğ'i bu· 
ıunnıak la . .tınıdi'r. ~ahı :sı itibrie geniş 
ve hUlt~r mües seleri hu geni~ sahıt 

uzerindc da~ıoık l ir vımyette lmlunttn 
Erzurum , ilayelinde t:ç kişilik hir müfet
. işlik ku~lrosile ilk mekteplerin ve mual 
limlerin hususi kanununa uygun olarnk 

-senede iki defa tefllş ~dilmC'sine hemen 
ht men gü~·lUkle imkan bulunabilir. 

Hakıkat böyle olnıaklu lıımtber iki 
senedcnberi ilk tedrisat nıLHetlişllğinde 
iki n.üfettiş çalı, makta ve bir müfettişlik 
mürıhul bulunmakta İdi. Bu münhal bun
dan tttkribeıı bir uy eV\·eı duldurulmuştur 
\'P mekteplerin in!kan derece inde mun
tazam bir teftiş görmeleri lıu suretle 
mllmkün bir hale geUrilmi~ti ... 

Yukarıdaki haber ilk tedrisat faali
yetinde yeni bir gediğin açılılığıııı bize 
hildiriyor. Lrzurıım vilayeti dahilinde üç 
mnfettişlik tefti:;; işini ancak başarırken, 

bu mürettfşlerden bir dftııe~inJn diğer lıir 

vılayet emrine verilme .. i bilmeyiz rıe de
receye kadar doğrudur. İlk tedrisat i;;le
rinin duzeninde gitmesi için bu uçığın 

ber haldeı ve kısa bir zamanda doldu· 
rulması bu mınhıkadaki kUltür hay~ttı 
için çok ehemmiyetli bir noktadır. 

Orta malı tarlaların 
ekilmesi sayesinde 

Köy bütçelerinin varidatını 
arttırn1ak mümkün oluyor 

Köy büdcelerine yardım olmak Uzre 
köylerdeki ortn malı tarlaların imece ile 
sürülüp ekilmesi bundan evvel hüton 
kazalara tamim edilmiştir. Ve kttzaLırca 
bu hususun temini için icap eden ted
birler alınmıştır. Son aldığımız huberlt)
rn göre Ispir kazası bu nrnksadla ektir· 
diği turtalardan 23,900 kilo arpa temin 
min etml;;tir. Bu arpalar satılarak köy 
batçelerine yaridat kayt edilecektir. 

Elektrik fabrikasının 
işleri bitmek üzere 

J3elediyenfn elektirlk htbrikasınctaki 
işleri ona ermek üzredir. Şu bir kaç 

gün içinde şehrin clektfriği temin edil· 
tnif olac<ıktır. Şehri oldukça tadmin ede· 
cek derecede kuvveıll oljin fabrika işle· 
tneğe başladığı zaman tehsisatı olun VI· 
la yet, dairelerine de elektirlk temin eclJ· 
lecektfr. 

Haklı değil miyiz? 

Kira evlerinde senelik 
kunturat itivadını ... 

kaldırınalı 
Her şehrin bir hususiyeti olduğu 

gibi El"Lurum şehrinin de birçak hu
susiyetleri vardır. Bunlar hazan mu
hafazası lazımgelen iyi itiyatlar, ha
zan da umumi selamet namına önü
ne geçilmesi icap eden kötü adetler 
suretinde tecelli ederler. Birinci hal
de bunları muhafazaya çalışmak, i -
kinclde imha yoluna. gitmek Amme 
hizmetlle uir~an müesseselerin 
başlıca vazifeleri sırasındadır. 

Bu cümleden olarak Erzurumda 
örf mahiyetin almış mahzurlu bir iti
yat vardır. Kir~ işlerinde bilhassa 
evleı·de senellii pe~in olarak almak 
ve kunturatlan mayıs başından ni -
san sonuna kadar yapmak ... 

Bu adet Erzurum şehrine yer -
leşmek üure ıelmiş olan memurlar 
arasında bilhassa müşkül vaziyetler 
ihdas etmektedir. Ekseriyetle uzun 
bir seyahat neticesinde bu beldeye 
retmiş olanlar dalma büyük mas -
raflar ihtiyarına mecbur ~alıyorlar. 
Gelir gelmez külJiycUi denebilecek 
bir parayı temln ederek kendilerine 
göre bir ev tutmaları da çok zor olu
yor. Kunturatlarm yapıldığı mevslm 
haricinde buarya ıelmlş olurlarsa bir 
çok zamanlar otel köşelerinde kalı
~·or ve (Üçlükle başlannı sok.ablle -
cek.lerl blr bucak bulabllyorlar. O za
man da kunturatı örf mucibince an
cak mayıs abaşına kadar yapblli • J 

yorlar. 
\'akıA kanunen himaye edilmiş 

olan bir mukavele serbestisl vardır. 
Hiç bir kimse, hiç bir makam ev sa
hlplerlnl evinin kirasını senelik ola -
rak almıyacaksın. Kunturatları ma • 
yıs başlarından mayıs b:LŞlarına ka
dar yapmıyacaksın, diye icbar ede -
mez.. Fakat bu seı·bestlnln ~ümulü bir 
lbtildr vaziyetini de hudutları içine 
alamaz kanaatindeyiz. Bir tarafta 
mucirin hukukunu himaye ederken, 
diter tarafta müstecirin de mağdur 
vaziyetine gelmesine ıoz yummak 
lazımdır. l\luclrlerin buıünkii mı 
inhisar vaziyetine mlnl olmasını ve 
bir parçacık olsun müsteclrlerl bima
ve etmek lçin belediyenin bazı ted • 
birler almasını istemekte haklı delil 

miyiz? 

Evkafa ait arazi 
Erzurum vilayeti ve mUlhakatında 

evkafa ve yabancıya alt bağlık, mey
velik, zeytinlik, ormanlı~ çayır ve mera 
gibi arazinin mikdarı 1.1ruat mlldUrlü
ğilrıden sorulmuştur. Ziraat mQdürlüğü 

bunun tesbiti için faaıı~·ete g. çmiştfr. 

Bugün nöbetçi eczane 
"Cumhuriyet,, eczanesidir 

Vergi tahsilatı yola 
girmektedir Yaşamak için uzviyetimize lazım olan 

Vitaminler hakkında neler bilmek lazımdır? wlüvazenei umumiye 
tahsilatı VÜzde • Yazan : Ooktor CM·at Zekı\l Blll 

83 Ü bu'ıd U ı Yakın \'il kitlere kadar gıdaların al-ı alınır. Ve beriberi hastalığı zuhur etnıeS. 
Vergi tahsilatına çok ehemmivet ~ınln, . yattlar, ve ba:bonlu idrojenler· Beraberiye en ziyade Hind,standa, Çil 

varilmektedı·r Bu ı· k d . . j ı en ( Nışastn, şeker ) ıbaret olduğu ka- Hintde, Anamda, Japonyada. Brezilyad• 
. g ıne a m muvaze- bul olunu d F k t 1 • . _ •• ır 

uei ümumiye tahsilatı yekılnu o1ı 83 e b ~r u .. n a son sene erın ınce· senakalde. Tesadüf olunuyor. HastP'" 
baliğ olmuştur. Huı.~ısi muvazene

0 
tahsi· .~mesi .g0~.ter~~.ki bu m~ddeler ile hayat ilk zamanlarda iki bacakta zafiyet, SO

ltlt ııisbcti ise % 70 derecesindedir. Er· 1 r.mesı d~~m. un de~ildır. Vitamin na_ luk almada zorluk, Çalışmaya kabi!eyel" 
zuruın idare merkezleri içinrte Hınıs ka· ~ınıb ver ~ğımız bazı maddelerin gıdalar sizlik suretinde başlar. Bacaklarda şif 
zası ile merkeze bağlı dumlu nahlvesi ıBe erdad lr uzvi):ete girmesi lıızımdır. ler ( eden ) görUnür sonra bu şişler vO' 

· u ma e er uzvıvet f d·11r· kdi tahsilat işinde en ön sııfta blılunmaktn· d b h 
1 1 

· e g rme 1
6 1 ta r- cude ve yUze kadar yayılır Kaylardt 

e azı asta ık ar ba - t · h • dırlar. . . t t . ~ .~os erır, ma ru- gelir, Bnzan ise bacaklarda karıncalar 
mı: e ernadı ~derse olume kadar mün- ma yanık, his3izlik husule ellr sonracı' 

Bir hat amelesi kaza 
neticesinde öldü 

c:ı. o~u'., mUelhrler bu maddeleri A.B,C,IJ, yeryer felçler olur. g 
gılıı . ısımle_r alt~nda muhtelif sınıflara c. VİT AM1N1 
taksım etmışlerdır. c v· . 

. . ıtaminı nebularda ve taze met 
A · VlTAMINl valarda bilhassa portakalda ve limond' 

.\-Vitamini bilhassa ya~larda bulu- bulunur. Taze sUttede bulunur. fafCll 
Ailesine beş yüz lira nur. Bu vitamin alınma:ıacak"' olursa ço- daima değildir. Bazan, anne südondl 

cukta büyümede tağayyUrler görülür. bile olmadığ'ı vakidir. C. Vitaminindd' 
para Verilecek Buyuk adamda ise bilhassa gözde has· mahrumiyet skorbut penilen hastalı~ı yr 

Erzurum • Sivas demir}olu hattı talıklar olur. A. Vitaminlııin hararete par. Skorbuta tutulanlar oynak mahalli' 
inşaatında 27 inci kısmında çalışan mukavemeti vardır. Fakat ısıtıldığı za- rinde hareket zamanında atnlar husul' 
ameleıien Ovacıgm toprak köyünden nıan oksijen bu vihtmini tahrip eder. gelir. Biraz il.:rleyince dururkende IJIS 
Kadir Pehlivan oğlu hlr kaza neticesin· Zeytinyağındt? A. Vitumini çok miktar· ıtğrılar olur. Uyku hali tembellik üşOlll1 
de vefat etmiştir. Böyle kaza neticesin. ~ mevcultur. Fakat kokusu az, rengi gibi haller olur. Deri kurur toprak rdJ" 
de vefat eden bUtün ameleye olduğu errak olan zeytinyağlarında A. Vitami- gini alır yeryer kııbarcıklar teşekkül r 

' gibi Kı.ıdirin ailesine de 500 lira tazmi· ni hemen yok gibidir. der. Gözler çukura gider. YUz renksl,. 
nat veriLcektir. Şimdi bu hususun te· Karaciğer ve beyinde A. Vitamini dir. 
mini için varislerinin tesbit edilmesine çok miktarda bulunur, fakat derinin al- Sonraları ise diş etleri şişer ve ~ 
başlanmıştır. tındÜki yağlarda A. Vitumlni asla bulun- muşar. Diş etlerinde· bereler teşekkol r 

Kaçak çakmak taş~arı maz. Hayvanıar vitamin yapmazlar, Hay· der ve ydr ver kadar. Dişler dOşme1' 
Kilise kapısmda attar Yusufelili van uzviyelinde bulunan vitaminler, hay- meyyal olur, nefes kokar. 

Sait oğlu Alinin dUkD.nında yapılan Ih· vanların nebatltırdan aldığı vitaminler· Çocukhtrda: Hemen ani olarak tT 
bar üzerine arama yapılmış ve 130 adet dir. Demek oluyJrkl hayvanda bulunan cuğun ynın solgun olur. Bacakl•'l'lılllll~ 
kaçak çakmak taşı yakalanmıştır. Key- vitaminler, hayvAnın yedirme ştırtlarıııa do.Kunulduğu zumun ağırdığını an 
fiyetten inhisarlar baş müdüriyeti haber· göre değisir. Bol miktarda yeşillik yi- YUrUmek istemez ve bır felçil gibi 
dar edilmiştir. yen hayvanlarda vitaminler fozla bulu- tar. 

. Kavga nncaktır. Bilakis vitaminsi~ gı.dalar ile C. Vitamini alkalen vasatta ~ 

Sll"'h t . h . d kU Uk hh. beslenen hayvanlarda ise vıtamın bulun- lıkla tahrip olunduğundan sebz~. 
a amır aneşın e ç sı ıye . kt 

memuru Kemal öğretmen Tcvfiğe fena mıyaca ır. rilirken çupuk pişsın diye içlerine 
sözler söylemiş ve yakalanarak udliyeye A. Vitamini yumurtada da bulunur. oonut utmak muvdfi.k <1eğildır. 
sevk edilmişilr. Fakat ~öyle~ eceğim gibi tavuğun beslen· D. VI'l'AMtı.-.;1 

me şartlarına göre vitamin miktarı artar D. Vitamininden muhrumiyet 
Kf"<,.:tı\. HABERLER veya azalır. Tavuk bol miktarda taze tism yapt1r. füı~itism çocı.ıktun.ıa ~ 

* Bu yıl Zara ve Divrikte yeniden yeşillik yiyorsa yumurtada vitamin çok !Ur kemıKlerm şekıJJerınin biçimslsdl. 

1 l 1 olacakbr. BlUlkis tavük yeşillik yemi- ~eklinde meydana çıkur. Kafa kemi~ Ha ke\' eri açı ııcaktır. dıf 
. * Sıvasın metoroloji istasyonu kuv· yorda kuru şeyler ile besleniyor.sa yu- uıcele\)ir ve yumuşar . .Bel kemtg-ınde 

vetll bir hale getirilmiştir. murtada vitamin bulunmayacaktır, sıığtt sola iğrJJ.mer gösterir bacuk Jıl' 
* Koylihisar ve civarında kışlık zer- B. VİTEMlNl uııı<..leri çurpııc olur. 

iyata başlanmıştır. B. Vitamini suda erir, pirincin ke- D. Viturnini Balık yağında mebıuld' 
* Sıvas ve çevresinde açılan Ulus peğlnde bulunur. Bira mayasında bulu· bulllnur. Tere yağında, Koko cevtzlllll' 

ok.ufü.rına. b~yak bir. alaku ile yaşı f'>O nur. Sütte ve bazı nebıttlarda bulunur. ue ve nebatlurın )'eşil kısımlarında 11" 
den fazla ıhlıyarlar bıle devam et~ekte- Tam ekmekte B. Vitamini mebzulen bu· ıuııur.Nebatlur koparıldıktan sonrd Jı" 
dir. lunur. fakat beyaz ekmekte bulunmaz. ranlıkta muhafaza edilirse D. Vıtaıııl" 

* Zara elektriğe kavuştu • yakında Bdyttz ekmak elde etmek için Buğday hurap olur. Buda net>atıann toplandald,. 
suya da kavuşuyor. tanesinin etrafını ihata eden ve B. vı· . sonra gUneşe gö:ıterilmelerinin nekad"' * Sıvas - Erzurum, KarKas demlryo· 
lu üzerinde çaltşmalar ilerlemektedir. taminini mebzulen havi bulnnan kısımla- taydalı olduğunu gösterir. 

* Havaların dllzgün gitmesinden bU. rı atmak la~ımdı~ .. Eskiden küçük ço· Bir çok hastalıklurdan vikaye ollll' 
yük cer atelyesi inşaatı hızını arttırmak- cuklara verılen pırınç t~nlarında bu ka· mak için vituminlerl havi olan ııdall" 
t ıdır- buklar atılırdı. Halbukı bu kabuklarda yemeklerimiz arasında mebzulen bUhl" 

* Eleşklrtte ilçeye bağlı dört köyde B· Vitvmini nekadar çoktur. B. Vitami· durmayı ihmal etmemelidir. 
Ulus dersahanelerine devam etmekte ninden mahrum kalan çocuklar beribe· Yukarda söylediğimiz hastahıcı' 
olan halk adedi (221) kişiyi bulmuştu, rl hastalığına tutulur. Bugün vaziyet ta· husule geldiQ'i zaman ise .azım olan "' 
ve gllnden güne müdavim adedi art- mamile anlaşıldıtı için çocuklara veri· tamini bol bol yedirmekle hastaları ti. 
maktadır· len gıdalarda B. vitamini nazarı itibara ctavi ederiz ... 

--=-===========~::::::======~===-=:====~=======================================================================::::~ 
Edebi Tefrika No: 27 
Herl alde otadnkller latımgeleıı dedlkodu~·u ynpacaklar

tiı ı Ne ise ki bi~iın o muhitle alllkumız yok. Şimdiye kadar 
bzerlme en kllçuk leke sıçrnmadı . füılam gibi muhafaı11kar bir 
ktıdın lıunu dunmıa kedetinden ne olur! Hem de bttlla o 

kndar ftlmadı vordır. flcr ıaman • llacerle1 Ferda hiç blr za
ttıan ve bizimle iftihar eden bu kadın nasıl lılr inkisara uğ
hır ktnı bilir !ı Allalnm ban o arkamdan ~1apılmış çirkin dedi· 
kodlıİatla onun knr .. ısına çıkmak ceza. ını verirse buna taham
lııülllm yok., 

IJlşlerlml kiiıle sıkı~•orum. 13ntUıı hunlaıa sebep hep o 
Akif Cemal de[Cll nti? Onu öldtırırek istd}lorum şu dakikudu 
haytthını telıirledi . Hemde zorlan hatta sokularak .. Ne istiyor 
bendeiı ! CönUJ eğlendirmek değil mi? Hayır .. Hayır, onun 
oyuncağı o1nııyncağım pek belli. Onun için gece o kadar ira· 
Ue seıtdlın değil mi? Beni kollarının ara ına aldı ve kapıyı 
lı~nıakttı biraz daha geç davransalardı, öpUyor Jü. Bütün bu 
hnreketlere karşılık ne yaptım? 11iç ! Ne idi onddn evvelki' 
tHi~ Ün~elerim. Tehllkehln pek ıı·akıııda olduğunu, dikkat et· 
hıeıı1i kentli kendime söyliyeiı ben değllmlydim? Aman Alla· 
lııttı betıdt! babam gibi mi olacağım? O bir kadın yüıündert 
uli1:1laca~ı kadar ulçalmtşh; Bende bu tıdam yüzünden guru· 
Hlmu1 Ha:•sl ~tlıiıi a taklar altına mı aladaiım? 

Yutiıruklarıntı sıkıyorılın . Ha}'ır .• 11entm ımn~nı gibi kadııt· 
lık gılrürhm 1 iızeli nefı;hn yüksektir. Onun gibi ııtıfabımdaıt 
ölst>.hı uitmdan tek bir şlka.~1et Çıkruıyan annemin kızı ötdu· 
~uıııu ispat etmek isti ofum. 

Jfü ailnttit seviyor muyum ? ttu sualt soratkôn iitrlyoı'uııt. 
Fakllt bunu ahlathalıyımı Metanetle kendi kendime soruyo· 
l'um : " Bu adamı seviyorm\iyum? 11 Dudaklarımdan boauk bir 
~o!hne fırhyot. •Evet, 

[3ENvuıMAD11t1 
Birdenbire yatağımda doğruldum. Gözlerim korku lle bü

yümUş, tnylerim di\rnn diken mırıldanıyorum : 
- Çok fena çok fena bu • 
Fakat hakikat meydanda .. Gizlemeye IUzum yok. Onü ilk 

gördU(tüm dakikalarda gozlerine bnkmaktan çekinmiştim . 
Ondan korkmuştum adeta .. Bir kadın yanında bulunurken 
garip bir korku ile Urperdiği1 yll:aüne bakmaktan çekindiği ve 
konuşurken sesi titrediği erkekten korkmalı, hemen ondan 
kaçmalıdır. Bende kaçmıya çalıştım. Fegat o melunca arkam
dan geldi. Beraberce olmamıı için ortaya bir ders meselesi 
çıkardı 

Nihayet adeta ıorlım bu uğursuz ziyafete gitmemi temin 
etti. Etrafıma bir çoklar ağlar gerdi ve geriyor. Rende kur
tulmak lstediginıe bnshlıtUn dolanıyorum. Kim bilir bu geceki 
das vak'asından sonrıt ne kndar "sevindi, Nihayet bu da a\'U· 
cıuma dtlşüyorı diye, dUşünUyor. Fakat hakli değilmi? Benim 
mUsalt ha.ekelim ona bu hiıssi verdi. Şimdi yarın gitmezsem 
•Zavallı küçUk budala beni sevmiye başladığını anladı, kork
tu gelmiyor• diyecek. Ona bunu dedirtmiyeceğim. Ve bUtün 
kadınlanıı birbirine benıomediğlni ispat edecegim. Kendisine 
yaklaşmaktan çekinmeditiml ona derin bağlarla bağlanmandı
ğımı anlamasını ve blraı azap çekmesini letl •orum. Bu .suret
le skkin sesslı hayatıma girerek bana çektirdiği ııtırablartn 
intikamını alacağım, onu seviyorum .. Fakat hiç bir zaman 
bunu bllmiyecek. Asıl mücadele, ciddi ml\cadele şimdi başlı
yor .. Fakat Tınnm beni bıı mücadeled~n çok bUyqk kl\rar• 
ıarıı çıktrnııı: Sanı 11&mı1ona11, 

GUn başlamnk üzere odam akçıl bir ışlkla parça pa~ 
aydınlanıyor. Derin bir halsizllk içinde uyuşan vücudıımu ylnt 
yatatıma attım, Gözlerim ıilfnmiye başladı. Sonra bu kop 
sis tubakasımn Uzerinde birdenbire bir çlrt koyu mavi gO• 
belirdi, gUlerek ta Jç!me kalbime bakıyor bu gözler .• fakat 
hayır, hakır ben bu gözlere kalbimi rostermek iıtemlyorulll·• 

* • • 
Otobüste çantamdan a~·namı çıkarak yUzUmtı tetkik eltiol• 

Hiç birimizi tanıylln yok. Yalnız biraz rengim soluk ve ıö• 
kapaklarım hartr şiş.. O kadar aAlaınaktım 1 epey uznn snrerı 
bayğınlıktan sonra bunlarda olmasın mı l 

Kuhveye dudaklarımda gayet tabii bir tebessllmle gOrdüol• 
HUseyin ağa ön bahçede çi~eklerle uğraşıyordu. Hemen güle' 
rek doğruldu. • Bey sizi bekliyor• dedi. 

Akif Cemal bey qiyor. Hafiften başlıyan çarpınllnın gef• 
meslnl beklemek için onun yanına yaklaştım. Bet dakika k•• 
dar çtçeklerin isimlerini filan aorarak vakit geçirdimı 8onr• 
kahveye girerek arka kapıdan meydana çıktım. Akif Ceınal 
gömleğini geymiş şövalesinin başında çalışıyordu. Ayak set' 
lerini du)•unca döndü, beni görünce gözleri sevinçle parladJ• 
Olduğum yerde dufdum: • 0 1 dedim, siz bu gUn pek baın•· 
ratsınız, hemen çıtlışmı~'a başlamışımı 1 ,. Fırçasınıı Paleiiol 
bırakarak yanıma geldi. YUzUme, akşamdan kalmıı izleri ıyl" 
ce farketmek ister gibi dikkatle bakarak .. 

• Hoş geldiniz ,. dedi, Eli boyalı olduğu için uzatmamıştı' 
YörUdUm. Tahta isgemlelerden birini çekti, ataoın aıurı• 
çekip oturarak başımdan ıapkamı çıkardım : ' 

- Otobüsler f azLı sarsıyor dedim. Oeeelerl uykusllı kal' 
mıya alışmamışım. Başımda bir ağırhk var. 

Kahveye doğru gitti ; 

- •AJ-Mif ..,. -
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~ YAHUDİLER NEREYE GiDECEK? 
lı~ R 

Ardahan kalesi bütün 
f edakirlıklara rağmen 
düşman eline geçti 

B l . dan sonra omanya 
U garıstan başvekilinden 

Yugoslavya da hudutlarını Başvekilimize 
" h d·lere kapattı lki n1~rnleket dostluğunu 
1. a u ı teyıt eden telgraflar 

....., 1 Ankara, 3 ( A.A. ) - Romanya 

Du .. nya Yahudileri bagırıyor ar: haşvekflinden baş\'ekllimiz Cel41 Bayara 
1 I A h k 1 gelen telgrafla başvekilizin cevapları 

B. . demeden 1 a arı- aşağıya yazılmıştır: 
ızı m Türld~··· Hnsvc-ldli Eksclnııs 

mlz Ya var, ya yok!" Bil) ı:..ı.ıı·ıı:ıını·: ., .. k ...... 

Haşmetli hnknmdarımızın bana tevdi 
't«:oSL.\ ,. 11ı·nt'TL.\Jll ettiği vazife dolnylsile büyOk Türk mil· 

[Romanvad" yerı' kabine iş baş.ına ı ı:..\ı•,\1-1 1 ti f h""k ~ .. , - e n ıı u ·Ometimizle olan sarsılmaz 
:çtikten sonra, orada bulunan ~ah~dıl~r' Bclgrat 1 (A. A)- Öğrenildiğine dosluğ-unıın temadisini rcca eder, büyük 

1 nderece müşkül bir vaziyete _gırmış ~k: göre dahiliye nazarı Roınanyadan gelen Ekselansınıza hnrmet ve tazimlerimi 
~nrnakıadırlar. Yeni lıükCımetın tazıı 1 y nhudi akınının önüne geçmek için hu sunarım. 
~tında Romnnyada ynşıyamıyacakları~ı dutlara emir vermiştir. 
arılı yan yalı udilerden bir çoğu muhtelıf BA ~ \' E ıd L H.\ 1) YO HA P HOG-
lllernleketlere hiçret etmeye başlamışl~r- ı H.\:\11. · ı .\~LATTI 
dır, l:ir kı<ımıda komşu memleketlere gıt- , Bükreş 1 (A A)- Başvekil Koga 
rnek için Bul aı ve Yugoslavı a hu?ud- radyoda so} lendiği bir nutukla yenı lıü· 
latırıda yığılmışlardır. Fakat Bul.ganstan 1 kumetln takip edeceği prensiplerden bah
f)fsuıı, Yo~uslnvyn olsun, ynhudı muha- setmlştir. 
ceretfne karşı hudutlarını kapatmış olduk- Yı\lll"llİLEH 11(1\(:.\IET 
ları için, halledilmesi lazım bir dünya me- \' \ZİEELEHİ~DE~ 
selesi ortaya çıl.n ıştır. Roman yada esa· (.il\.\ ıu 1..\ C.\ 
serı meHut )ahudi alc}hdarlığı yeni hü- Bnkreş, m [A.A.] - Romanyıı Baş· 
kOmetin iş La.ına geçmesi ile büsbütun vekili bir gazeteciye ~il beyanatta bu· 
hız almış bulunmaktadır.] lurımuştur: 
:\il.Dl· ·i 11.\1,LAHI Y.\ \'AHnın. - Yahudllor tnrarından e:e geçirilmiş 

'\' .\ l 01\'I l ' H olan umum hizmetleri Romanya vatan-
,--...... :~rıe\'re 1 (A. A)- Dünya Yahudi dalarınn vermek istiyorum . Hnkoıııet 

icra komitesi reisi Fransa ve Faşist devletlere lrnr~ı hiç bir teahhlHte 
,.~ ......... llll!I ıükfımellerine Ç(•ktiğ i bir telde bulunmamış olmukla beraber, Hoıııanyn 
-..:.:..cS ~~.~dan çıkarılan Yahudilerin mede· tıpkı Faşist de\'ldler gibi teşkiliitlmrn· 

.i'1' lıaklarının ya tanınmasını \ e }'ahutta caktır. Homan~·a Milletler Cemiyetinden 
ılgarını talep etml~tir. çekflmeği asin dUşünmemcktedir. 
----~~--~--~~~----~------~----------------~--~ 

Japonlar Çine kabul 
edilemiyecek sulh 

şartları teklif ettiler 
Henkeu dDştü mD? -

. . Şa.nglıay 1 (A A.)- Çin ku\'\etle-
tınırı H k . . d . . "d .d d . an cu> u ıstır at ıçın yerıı en şı · 
etlı muharebeleı e giriştikleri bir Japon 

tnenbaındnn öğrenilmiştir. 
_Hankou t (A .A)- Japonranın, sulh 

teklıflerini bugün Çindeki Alman sefiri 

L.,~lds~tasile Hankt:udnki Çin makamalına 
ı ırd"r.1 ı 

3- Japonyanın göstereceği plan üze
rine gpyri askesi mıntıkalar ihdası. 

4- Çinin harp tazminatı vermesi. 

5-Harici Mong-olistanda müstakil 
bir lıukumet teşkili. 

.\ 1.:\1.\~YA Ç~~ XEZLİ:\'IH~ 
İSHAH EDİYOH 16• ıaber alınmıştır. Fakat aşağıda 

;azılı Japon teklifleri Maraşııl Şangayşck Pnris 1 (A. A)- Ôvr gazetesinde 
arafındaıı r dd-...ı·ı . . 1 l-J c <"\.ıı ınış~ır. . madam Tabri Alman hükumetinin Japon 

surette Ç~Pdonya garnızonlarının daımi ı sulh tekiirlerini kabul etmesi için üçüncü 
ııı e bulunmaları . 1 , • • 

. 2-Komünlzim aleyhindeki pakta Çi· defa olarak Çankaysek ten rıca elmış 
~de intiraki. 1 olduğunu yazmaktadır. 

Kahirede Kral Faruk 

Romanya Başvekili 
Oktavyon Koğa 

Honıunyn Bnş\'t'klli J~lisclnıas 
Bny Oktu v~·on l{oıja, Bfıkrt·~ 

Haşmetli Kralınızdnn tevdi edilen 
vazift• ıııtlnnsebctile bana göııderilen 
telgrafınızdnrı dola}'I memnuniyetlerimi 
arzile iki memleket ara ırıdaki doştluk 
hağlıırının duba ziyade sağaınlaşacağ'ın
dun emin olmakla yeni vazifenizde 
muvaffnkiyetler diler, büyllk ekselansı
nıza tazimlerimi sunarım. 

Ttlrkiye Başvekili 
Celal Bayar 

ATATÜRK 1 

Yılbaşı tebriklerine 
teşekkür ediyorlar 

Ankımı, 2 (A. A.) - (Rlyaıo:etl
cumtııır Umum Katipliğinden:) Yeni 
yıl mOıwsebetlle yurdun her tıırufın
dun Atatoke yüksek duygu ve min
netlerini bildiren bir çok telgraflar 

1 

gelmiştir. Bundan çok mütehassis 
olan Atatuk teşekkürlerinin ibl4ğına 
Anadolu Ajansını memur etmiştir. 

Pamuk ve yün 
ihracatımız 

.İsveç h ükfın1eti ile yeni 
bir anlaşma inızaladık 
Ankara, 2 [A.A.] - Hllküıııetimizle 

lsveç arasındaki ticaret \'C klfring anlaş
maları yerine kaim olmak üzre Hariciye 
Vekili Tevfik RllştU Aras ile lsveç Elçi
si arasında bir sene müddetle mer'i ol· 
mak nzre yeni bir ticaret ve kllring 
anlıışınası imzulanmıştır. 

Bu anlaşma biltıussa pamuk ve- yQn 
ihracatımıım inkişafını temin edecek 
hükllmlerl ihtiva etmektedir. 

----------
İstanbul altüst olınuştu. Softalar ınüzakere halinde 
bulunan ıneclisi mebusanın önüne giderek Harbiye 

nazırının cezalandırılmasını istiyorlardı 
Emlroğlu tıabyası, derin bir derenin r lne, bin neferle, on beş yirmi kadar zabit 

altı yUz adım llerlsnde idi. Dllşman esir edilmişti. Mirliva Ali Pa.şa da bunlann 
hllcum kolları, birbirini takip eden de- içinde idi. 

nt::: dalgası halinde ilerıemektelerdL. HU HEZİ~ETİN jsTA~Dl'LDAl\İ 
Türk piyadeleri, son dakikaya kadar, si - T · · 

1 ESIHLl~IU per erini terketmemlşler, ve ateşlerini 
kcsmclşlerdJ. DUşmana, rnUh!m miktarda mUh:dahan kalesi, şark ordusunun en 
zayiat vermişlerdi. bir istinat noktası idi. Bu müs _ 

talık.em rnevJ.d!n böyl k 
Rus topçuları, şimdi topların ağızla- ma d • e ı>e losa bir za -

rını bu zayıf piyade siperler! 11zerlne çe _ b 
1 
u f~a.düşman eline geçivermesi, İstan-

virmtşlerdl. Cehennemı ate.şlerl altında u ~ rı umumıyesını alt üst etm~tı. 
bu siperleri çarçabuk eritmtşlerdl Artık' b n evvel, meb'usan mecıtstnde baıı 

· • me uslar kürsüye ç km 1 vazflelerlni tamamile yapmış olan Urk pt- ı ~ ar: 
yadeleri, Ardahan ıstthka.mlarına doğru kttrt ~ On lkt tabur askere .. Dokı;an topa 
çekilmek mecburiyetini hissetmişlerdi U t ~recede cephaneye mn..l!k <>lan bl; 

O zaman general Hlman nskerlerine. mı 8 
ak kem mevki, 1ld gün zarfında na

sUngU ile siperlerin işgali 1çi~ emir ver ~ 1 sı su ut eder.· · Serasker Redif Paşaya 
miştl. E:mnlyetımız knlmndı . Bu fcldketten diğer 

- Horraı vUk~ld da mes'uldur. .. . D 
Diye bağıran muhacimler, berrak Mlye baA"trmağa başlnmışlnrdı. 

bir mayıs gUn~inln altında silngülerlnl eclls, derhal bu yolda bir karar ver-
parıldaa parıldata ·hücuma g""mlşler m_ış .. Yapılan karar mazbatası BabıAUoe 

~y • • • gönderli işti .J l:.inlroğlu tabyeslnln cenup slperlerlnl iş- m · 
gal eylemişlerdi. Meclisin bu heyecanı, derhal hart-

Bu sırada general Divel de, Ktlya _ ce de sirayet etmişti. Muhtelif halk zilm
verdi tepelerini ele geçlrmlşt.ı Burası releri; mahalle kahvelerine mesçitlere 
doğrudan doğruya Ardahan ıstı~kdmları~ toplanıyorlar. Bu hezimetln mes'uliyet! 
nı top ateş! altına almaya çok müsaitti hakkında milbnla.ğnh dedi kodulara ka-

,., . · pılıyorlar. 
DUl eya derhal top siperler! kazılmış· 

tıirkaç top çıkarılarak, Ardahan siperleri - Kumandanlar memleketi sntıyor -
lizerlne şiddetli bir ateş açılmıştı. lnr. 

Ayni zamanda, general Hlman da pl- Diye, barbar bağırıyorlardı . 
yade kuvvetlerlle siperlere yan~~ya Bu cahllA.ne dedi kodular, her tarata 
başlamıştı. dalga dalga yapılmaya başlamıştı. Bil -

Kalede bulunan kumanda heyeti bil- h:ıssa Fatih, Beyazıttı . Ayasot'ya., Sultan
tün kuvveti bir araya toplıyarak so~ blr ahmet medreselerinde çok korkunç ak:Lsler 
mukavemet göstermek istemişlerdi . Fa _ yapmıştı. 
kat, (muavine) namı verilen başı ~uk Fatih crun~lndekl softalar bir bay
askerler, korku ve teltlş ne her tarafı veı- rnk açmışlar; hocalrını da önlerine kat
veleye vermişler; nizamiye taburlarının mışlnr ... Beyazıt meydanına gelerek, ser
rapt ve zaptını da lhl41 ederek, askerin asker Sro.pısının önUnde, harbiye nazırı 
maneviyatını bir anda aıt ust etmişlerdi. Redif Paşa ile Tophane müşilrU damat 

Efrat bir takım perakende kollara·ay- Mahmut Paşa aleyhinde bir hayıt baA"trıp 
rılmıştı. Henüz dUşmanlarrm sarmadıkları ç~ırmışlardı. 
bir gedikten çıkarak, (Ardanuş) ıstıkame-

1 
Bu hareketleri mukabelesiz kalınca, 

tine doğru çekilmeğe başlamışlardı. Beyazıt medreselerindeki softaları da 
General Himan, bu karışıklıktan çok toplamışlar; yollarda tesadüf ettikleri 

mahirane bir .şekilde istifade etmişti. halkı arnlnna nlnrak lkl bln kişilik bir 
CKllyaverdl) tepelerinden askerini tndi- kafile. olmuşlar... Ayasotya meydanına 
rerek CSinger) tabyasını süngü hUcurnUe gelerek mecltsl meb'Usanın kapılarına da
işgal eylemişti. oradan da, maiyetine iki yanmışlar: 

yüz nefer alarak (Kur) nehri köprlisüne - Memleket ve muıet mahvoluyor. 
doğru ilerlemişti. Serasker Redif Paşa ııe Tophane müşUru 

Maneviyatı henüz sarsılmamış 0 - damat Mahmut P,aşanın hem azil olunma 
lan bir kısım Tilrk piyadesi, henüz bu lnrını , hem de cezalnndırılmalannı tste-
köprünün karşısında:kl mevzilerini ter - rlz. ~ 
ketmemlşlerdi .. Bunlar, general Hlman u- Diye feryada. başlamışlardı . 
zerine şiddetli bir ateş açmışlardı . Mu - Bu sırada meclis, içtima halinde idl. 
\'affakiyet 4arabı ile sermest olan gene- Ve bu içtimada da, Ardahan kalesinin su
ı-nll, bir mUddet iç kaleye yaklaştırma - kutuna sebep olan Amller hakkında. söz 
mışlnrdı. söylemekte idl.. Mebuslar: şiddetle se • 

Burada bu mukavemet devam eder - raskerl itham edlyorlaT<l.ı. 
ken, diğer Rus kıta'lar1, (ahali) ve (Mih- ( At'.kası var) 
r~p) tabyalarını zaptetmışler, kasabaya 
gırmış1erdı. Kur köprusunun başını mu- Patnosta gece dersleri 
dafa.a edenler, •bunu haber alır almaz, Pantos [ Husust ] - İlçemizde bu 

l h • d ,, • l ltalva Kralının anıca- derhal kasabaya çek1ımiş1erdı.. . şımdt, . . . ,. a e ln e numaylş er .J Ardahanın dar sokaklar d ldd yıl bın merkezde, bin Su.Lngunda olmak 
•V zadesinin bir mekalesı· çarpışma bncılam1 ctı Fakıntah, ş tctııf bir Uzre iki tane halk dcrshansi açılmıştır. 
'J ""Y ""' • a ' er ara tan M k d n ö,.. t N hl d K 1 t b 1 yalınkıh" ve dört nala yUrUyen ..:ıuşman er ez e ç .,re men,_ · a ye e a · aıı ıı • 2 [ IJasu t ] - Kahlredcn - • İtalya kralının amcazadesi olan ... "" 

l.l'eleıı h be ı Ef t } h süvıarileri, artık daha f""l" mukavemete munbay ders vermektedırler. Mevcudu • a r ere ğüro, Mısırda vaziyet ganlS an a ffiU a- Plstol J>Ukll, İtalyan başvektlinin fikirle· ~ .. 
on derecede karı k 1..ı· h 1 1 · ti lmka.n bırakmamıştı. Son dakikaya kadar yüz otu~u geçen bu dershanelere, Uç ay şı ır u c g rnıış r. rinl nuşreden Popolo Ditalya gazetesinde ·· Sarayın Nttl a b k'- d İ İ • k• • derin bir iman ve tevekkülle vazifelerini soma yuz kadar vatandaşımız dulııı 

• 
1 

•
8 paşttyı aşve ulet- ene ve eşrı 1 mesaı dikkate değer bir makule neşretmiştir, l 

den azletmesi Mllltyctperverler üzerlııde ifa eden Tilrk piyadelerinden bir çokla- ge ecektir. 
bir darbo tes1ri hasll etmiştir. Zaten u- Muharrir bu yazısında devumlı bir rı, silA.hlan ellerinde olduğu halde, al kan- Okul binası bitirilmiş, tedrisata 
ıun zamandan beri devam eden müza- Merbutlarile birlikte on sulh dde etmek için miiğlOplara kuv- ıar içinde yerlere serlmtşerdi. Dııha ınU- başlanmıştır. Kuymukam evi ve numune 
ker~lerln boy le bir netıce vereceği bek- • d I tl .1 vetle kabul ettirilen muııhedelerin tadllinl snit bir imka.n karşısında, dll.şmanla harb- kıırukolu da bitırilmek üzredir. 
lerıırdl. sene n1iı ( e e yenı endi ve Almunyadun alınan eski mnstemleke- etmeyi düşünenler de güçlükle kendilerini İn(J'ilterede maden 

füıhirede bu:uıınn talebe dün kesif ANkara, 31 [A.A.] - Hariciye Vekl- lerin · kendisine iadesini istemektedir kurtarbllerek Erzurum yoluna çekilmiş _ 8 _ • 

kitleler halinde Abidin meydanına ge- il Tevfik ROştu Arasta Efgan büyük Muharrir diyorki : ' lerdl. ışletnıesı 
lerck binlerce insan «Kahrolsun Saray, elçisi Türki)'e ve Efganistıın devletleri •Mevcut üç taraflı misak gnnnn bi· Artık, her şey bitmişti. Çar hUkCUne· Londra 1 (A. A)- Vilyam Klayakl 
~·aşa ın • Hhns paşa 1 « Nidolariyle ba- arasında 15 Mayıs 937 tarihinde aktedH· rinde lngilterenln lştirakile dört taranı tinin Kafkas ordusu kumandanı general hükumet madenlerinin işletılmek müsatı 
tırmıştar '"" nutukl ır sOylemışlerdlr. mlş olan muhadeııet ve teşelkl mesai haltu Lehistanın da iştirakile beş turartı MeUkof, (93 harbi) nin 1lk büyük üzerine parlementoya bir kanuy layiha· 
Poıtı şiddetle rıııdahttlede bulunmuş ve nıuahdeslnln merbutlarile birlikte daha bir misak haline getirilebilir. Bu zum- muvaffakiyetlnl ihraz etmişti. Ardahan 

51 
vermiştir. 

l~lebe ile zubıta ktnvetleri arasında on beş s~ne müddetle .tecdidi için bir re Avrupa suıhu için en iyi bir aran- kalesini; 92 pare topu, birçok cephanesi, Yunanı"standa gençlı·k 
'tlitpışınaJıır olmuştur. Yaralananlar ol· protokol~~ etmlşlerdır. tlülr, Yuğoslavya, BulA-aristan, P:rteklz bütün iç ve dış lstlhklınlarlle ele geçir -
nıuştur. Bir çok taleb 1evkif edilmiştir. 1 1 lsveç, Avusturyu, Mucaristan, Arnavut- mlştı. teşkilatı 

SJ)811\7ada Asiler veni R 1 
Y J .ı. luk bu zümreye ilave edilirse, Avrupa us ar, be.ş yUz nefer, yirmi beş ka - Atina 1 (A. A)- Gençlik teşkilatı 

ugoslavya Başvekili bir şehir aldılar sulhu şimdi artık ölmüş olun Milletler dar zabit kaybbetmlş~rd!. Muhtelif nok· mensupları dün beşvekil Metaksasın ve 
eıfl' · • k b J tt• 1 ccmlyetfııln yapdı"'mdan çok daha ı"yl tnlarcla bUyUk bir inat ve sebat lle vazi· ...,UlllZl a U e l Sıılamanka 1 (A. A·J- Asi kıta arın & 1 1 lf ış 1 Tü di~er hükamet erkanı azaları huzurunda 8'1 biJ vaziyette korunabilir, Milletler cemi- re er ni a etm <>an rklerln mylatı 

~\' ırut, 2 [ A A J _ Yugoslavya diin saat 16 da Briveyi işgal ettikleri f lh- k t k . i . ıse, 1700 şehidi geçftıl.ştl... Asıl mUhlm el· and içmişlerdir. Teşkilat hakkında teşki• 
vı~ :111 ve Harıcıy~ Nuzırı Stoyadııİo· resmen bi~dirilmektedir. Cümhuriyetçiler ye ı su u ur arma ıç n ıcap ederse bet, ~erh&l taldbe 9ıkan dütman aUvarı- lalın şefi tarafından kısa bir nutuk sjı 

larıt Elçlmtıı kabul etmiştir. , büyQk ıayııta urranuflardır. barbl bUo fOH almıf bulunuyordu• • ıe11n1a -bQtt\n ~tt JVltrlnt wtmuı , ... leıunittir. 
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Rizelilerin ihtiyaçları 

Hastane genişletilmeli ve 
bir lise açılmalıdır 

Karadere ve İkizdere nahiyeleri arasında 
yapılacak.; yol da büyük bir ihtiyacı 

karşılayacaktır 
-- __,,__ 

'. 

T oruldaki ilkokul 
binasının vaziyeti 

çok acıklıdır 
Çocuklar sıkışık oturuyor, 

yağmur yağınca 
dersler paydos! 

Torul mulı:ıl>irlmiz yazryor: Kıııa 
merkezinde Namık Kemttl udını taşıyan 
5 sınıflı, dört öğretmenli bir tek ilk okul 
VRJ'. O okul l>inası otuz yıl evvel hal
kın topla<lığı iane ile yapılmış. dar, kü
çük, dört dcrhanesl, Dzeıl Hatuma de-
nilen talıtu par ;aları ile örtUlmltş eski 
bir l.ıinadır. Vuktile RşUtiye binası idi, 
biz de orada okumuştuk. 

' Kaymakam Ihsan Olgun zamanında 
açılan köylO pansiyonunu gelen kırk Uç 
talebe, okuyan çocukların sayı~ırıı art
tırdığı için okuldu talebenin sıkışık kal
ınalurı yüzünden, evlerine geri gönde
rilenler de bulunmaktadır. 

Geçenlerde lıu yavrucuklıırdanbirl 
elini ö~retıııeııe uzataruk, avuç ayasını 

göstel'miş. 

- Olurneak huk<ldarcık yerinizde 
yok mu? Demiş ve ağlayarak evine 
dönmUştü. 

SARIKAMIŞT A __ ,_,, ____________ ...._ ____ __ 

Bir yıllık kültür 

Bir 

ve ha yındırlık 
ortaokul açıldı, güzel bir hükumet 
konağı ve mezbaha yapıldı 

Pansiyon ise iki yıldır kapalıdfr. 
Evvelce burada bulunan çocuklar gurup Tra/Jıondan gllıel bir glJrlJnaş f 
gurup toplanarak kasubanın muhtelif yer· Kıymetli Sarıça":' orn_ınlarının koyu yıl dönümü münasebetile kızılay kal• 
!erinde ev tutınu5lardır. Kimsenin yardı- yeşilliklerile .. s?s[~n'. .. ~ş :eçıne kokulu Sa- bemiz 33 fakir çocuğa elbise ve ay~ 

Doı~umın lrer köşe.~rnrle yeıyeı fJeliu•n niiımme evlerlnrien lıir l.711esl dımı olmamakla beraber, yakucaklarında rıkamışın muhım ıkt ıhtıyacı 1930 yılında hı yaptırarak sünnet ettirdi. O ,,_ 

JUıe muhablrimlı yazıyor: j halkuı birçok masraflar ihtiyar ederek bir az sıkıntı çekmekle beraber, yemek- giderildi. . neşe içinde geçirmeleri için süet r1I 
Rize vlla.yetı 222,463 nüfusu bulunan ~ocuklarını İstanbul ve Trabzondakl lise- lerini pişirip j'eınekto ve birbirletine iş- Çatılarından .T.ürk gençlığini h~y~t de danslı bir eğlenti yapıldı. 

bir ıcazaıı vlldyet olup v114yet. merkezinde .ere g<:Sndermek sııretııe okutmakta 'iseler tinat ederek tahsillerine devam etmek· fışkıran Halkevlerının kuruluşları yıldo· . • • . • l 
ytnni yataklı bir hastanesi vardır .Vi- de hail ve vakitleri olmıyan bir çok ekse- tedirler. nümü 21 şubat 1937 paz.ar günü kutlu- ILKOhl L IIiMA '\'E HE\'E'f 
ı~yet umum nüfusuna gBre ıı,123 idşiye rlyeti teşkil eden halkın çocukları eise Halkın t.mkadıır derinokume Hrzusu layau Sarıkamışlılar sevıııç duygularına Kanuni sani l ·37 de seçilen 
bir yatak i abet etmekte ve bu da ihtiyaca tah.sllnden mahrum kalmaktadırlar. Bu- karşışında' ne okul vaziyeti ile ne de sevinçler kattılar. Birbirlerini kutluladı- paşa okulu himuye heyeti Mayıs 
hiç kifayet edememekte olduğundan hal- na binaen burada bir liseye son derec okul binası ile alakadar olan yok. Bina !ar. Nagıl sevinilmiyecekki: llçeden sene- nihayetine kadar Say içinde öğread 
kın pek çokları tedflvl.slz kalmaktadır. !hti~ç vardır. yağmurlu gönlerde şakır şakır akınca, !erden beri açılması gözetilen kültür yu- lilerirıin ve ha}ır sezer yurtdaşlarınl' 
Bugün yirmi yataklı bir hastahane ancak lollar: dersleri l:ırakıp çocukhm evlerine gön- vası bu gün açılıyordu. Nihayet 21 şu- rip ve yardımlarile bu menfeata 
hır dispanserden 1baret demektir. vııa.yet Rize vııa.yeti tçind~ sahil yolları ıstıs- dermektcd başka çare kalmıyor. bat 1937 pazar günü saa~ 16 da törenle vinde verdi~i müsamereden temiP 
merkezinde hJç değilse elli yataklı bir ua edilirse, içerlere dogru hiç yol yoktur; Kalkınma ve ilerlenıemizin temelini Sarıkamış Halkevi de açı dı. ~14 lira gelir öksüz çocuklarm 
hastahane yapılmak üzere hail hazırda R~zenin tıcaretlnln lnktşaflle 1ktisaden trşkil eden okullarımıza içeri kasaba ve ayakkabı ve ders malzemesile oku 
hastahanesinin genişletilmesi pek lüzum- yükselm.esl için K~adere nahiyesi üze - köylerde de ıa ık olduğu ehe . ti OHTA OIH' L rekli ihtlyaçlarıni .8idermiştir· 
ıu \'e değerH işlerden blrdJr. rlnden Iklzdere denılen nahiyeye girecek . y mmıye n o l h k 1 Rlı.ede "'ençlik: olan ve l1all tnı:.ada bulunan yol Ct"ımhu- verılmesf lAzır_n. gelmez mi ? « Olacak, Ana vatandan 4 yı asret a mış. 

11 • ..,,... ·o ıla k b k ı olan sarıkamı~ Külıür durumunda bu 
Oençllğin R1zede ileri götürUlmesi riyet hilkumetimizn yardımlarlie muave- ~ P ca • gı ı ar ası ge meyen vaid-lerden ne ç•kar ? nzun yıllarda ilerleyememiş, hatta çok 

Jçln vllA.yet merkezinde bir liseye . on de- net görecek olursa hiç şl\phe edllmemeli- . . Devl0 t tra.nsıt 'L'Olu u e d ı· aeri kalmıştır. Ekmeğe muhtaç bulunduk' 
rece ihtiyaç vardır. Artvin, Hopa, Pazar - dlr ki 40.000 den zlyade nüfusu bulunan , "" .. _ J z rın e ge ıp 6 

aeı·enl 1 ozU t' d k ı d ;ı_ ı lan kıtdar ilce halkı okula muhtaç bulu-
dan ve kendi vlldyetl <!lçeı-lerlnden gele - bu iki nahiyenin tktisaden yUkselmesine 6 .; 

1
• i on ın e o u emege n-

e k genç okuyucular ile bu ülkede gen~ll- ve Rizenin en büyük dertlerinden blrne sanın dıU varmayan, bu binanın açıklığı 
ğln canlanmış bulunacağı şüp11esizdlr. nihayet verllerek ticaretinin inkişaf bul- halini daha ne zamana kadar seyr ede· 

Hali vakti yerinde olan cüz'! bir kısım ma.sına bUyUk yardım edllmlş olacaktır. ceğiz ? ---------------------------
SÜR'.\ l E Xl~ 

Trabzon Valisinin 
ürmenedc tetkikleri 

Köse Nahiyesi 
halkının 

Ardanuçta bir 
dispanser açıldı 

nuyor. 
Kars ilinin her türlü noksanların 

SUrmene - [Hususi] - Trabzon va
lisi Bay Yahya Sezal Uzny Sürmen ve 
or kazalarını teftiş etti. Süı meuede ha· 
lkla konuştu. Ve dertlerini dinledi. Vali 
bHkassa SUrmenenln elektrik, sıtma ve 
bataklık işlerile meşgul olmu tur. 

Sevinç ve şükranları 

gidermek için heyacanla çaliştığı kadar 
çok yapmak isteyen ilbay Akif Eyido
ğanın iyi görüş ve yapışlarından biri de 
vilayetin mekteplerinin sayısını çoğalta· 
rak Maarif ihtiyacını azaltmaktır. Bu 
}(iymetli ilgi ile Sarıkamışta orta okula 
kavuştu. 

Dispanser için de bir 29 Teşrini evvel 193; mesut Cu-
Kelkit Kazasına tabi Köse Nahiye sıhhiye memuru murluğumuzun yıl dönümü kutlulanırken 

htlkOmet konağının geçenlerde açılış .. d 'ld• Orta okulun açılış törenin de yapılmasını 
nlduğumı yazmıştık. Bu münasebetlle gOil erı 1 bütün Sarıkamışlıları aşırı derecede se-
0.çüncU Umumi MUfetti~liğe halkın !le- Ardanuç muhabirimizden: Bugün halk vindirmiş, bu · şirin yurt Orta okulu bağ· 
vınç ve şllkranlannı bıldiren telgrafla gayet neşeli, çünkU Ardanuçta dispanser rına basarak bir kat daha muslu oldu. 
Umumi Müfettişim izin cevaplannt aşağıya açılıyor. öteden ~rlden bu sev· ek 
dercedi~·oruz: • mm 

'J' 
1 1 l " 1 'l '\f 1 alametini anladım. Meker Aadanuçda r:• >10l\( a mnın .• ' cll s . . . 

Kıynıetli bir hediye snvm Hnv Tahsin \'7.er " ctıspanser açılıyor.Yenı gelen sıhhiye 
tlhaıiı ve irşadınızht Köse. nahiye· memuru Kamll Karahan dairede çalışıyr. 

Trabz.on tuz inhisarı bıışmfhlurlU- sinde yapılan HükOmet konağının bugUn 18 bin nüfuslu bir nahiyenin Dlspa· 
~Unden millekait olup son günlerde Ö· açılış törenini yeparken kazanın ve Köse nserl ve böyle bir genç sıhhiye memuru 
lrn boy Den·iş, hııyatır dtt n ev( ut halkının şUkranlarını arzederlm. bulunması lAzımdı , 

kengln kütüphanesini Artvin vilayet Kaymakam Nahiye müdürü bay Şaban BlJgut dis· 
kütüphanesine vasiyet etmiş ve bu va· Celal Deger panser hakkında şu rnalOıııatı verdi : 

THABZO. ': t: ı.,t; s Olil' Ll.ı\IU 

ilçedeki 14 resmi ilk okuldan ba.şka 
kazanın 90 köyünde geçen 1937 yılında 
Ulu! okulu açılmış bu 90 köy halkanın 
7437 kadın ve erkek devam atıniş • .335 
şi sınav neticesinde muvaffak olarak şa

hadetname almışlaadır. 

SOS ·.\I.. Ot;llJj ~I 

YAPI işLERi 
Şarkın isviçresi Sarıkamışa 

cak adliye ve tekmil teşkilatı çatıt• 
toplayacak bir hiikıimet konağı k 
da bir eksiklik olarak göze çarpı 

Genç ve yorulmak bilmeyen 
Akif lyidoğanın gözünden bittabi 
mıştı. Sarıkamışta bir hükumet 
le belediye mezbahası yaptırılın ... 
y;)tin 1937 yılı imar iflerini sır 
başa geçirmişti. 

12 mayıs 1937 çarıanba a-ünO 
16 da Askeri ve sivil memurin ııı 
!er ve cemiyetler ve bütün halk 
Jlbay Akif f ylyidoğanm ilk temel 
attığı bu muhteşem ve iÜZel blMfllll 
şaatı da biterek müteahhidinden 
olundu. 

U.ELEDiYE :\IEZBAHA9J 
Yine ilbay lyidoğanın görÜS "'

valamasile kasabanın ihtiyacına u'j~ 
bin lira keşlfli fenni bir mezbaha 
yece yaptmlarak beldenin bu ihti)'; 
giderilmiştir. 

Arpaçayd&n ~Qrdo1' 
l<ııldırıldı .Syetl v&rislerf tarafmdun yerine getiril- l{Plldt J\n~·nınkıımlıüıııa - Sevgili espekterlmlz bay 1'. Uzer 

miştir. . . . Köse nahiyesi IIUkOmet konağının geçen yıl gez.ileri esnasında Arda- Büyük millet meclisimizin Ankarada B4ndan bir müddet evvel 

!Um ve fHzıletln yüksek bır eserı halkın Teraıı ve saadetine Auıil olmasını nuç halkının dertlerini yakından dinle· 
~an ba hibe Artvinde old~ğu kadar hn- dilerim. Bu haşsrılUıktan dolayı sizleri mlştl. Biz de icap eden sözleri soyleme 
tun notu m~rtrıde de takdır ve sevinç· kutlutarken böyle rozei gnnlerde beni kteıı çekinmedik. Bilhassa Ardanuç na· 
le brştlanmışllr. Merhumun ruhu şAd hatırladığınızdan teşekkQrler ederim. lılyesinln sıhhat noktr.i nuzarmcJa ınüşte-
rolsun, Oçüncu Umumt Mntettlş ki olduklarını se\'gili Valimiz Refik Ko· 

T. Uzer raltan açmıştık. 
ürnıenede halk bir --------- Bay T. Uzer Ardancıın yaralarını 

orta mektep yapacak rrortum ve Pasinler sarma~·a SÖZ vermişti. Ardanuç dlspan-

~ümeue {Hususi) - Kuzada oı·ta sorgu hakimJiklel'İ serinin emri bakanlıktan gelmiştir. 
. Bir gün Vail R. Koraltan hu hayırlı 

fü krep yoktur. Her: ·ene ilk" mektepler- Otuz lıra maaşlı Tortum sorgu ha· işi telefonla müjdeliyordu. 
tlen çocuk çıkmaktadır. Bugun Trabzon· kimli"'İntl terfikan Tercan sorhu hakim y d' l · .. ı bl bi " . • · e ıspanser çın gure r nanın 

e<l~ ~rlıı mektepte oku!'an çocukların vekili Hilmi Erde, otuz Ura mauşlı Pa· seçilmesini benden istiyordu. Ben Arda
t\dedı ~peycedlr. Bunu duşQnen _halk ~r 1 sinler sorgu hakimliğine Arapsun sorgu nucun şırin binalarından birini seçtiğimi 
oflamektep ın~asına başlumak uzcredır. hakim veklll Necati Ecer terfikau tayin bild"rdl v d hal ge ıhht ..., • • .

1 1 ı m. e er nç s ye me-
ı.&k\nda muteahbldıne verı ecektir. edilmişıtlr. muru K. Karahan dispanser emrine gör.-

derlldl. 
Bugünden itibaren dispanserin açıl

dığını halka bldirdlğim zaman, halk iç
ten gelen bir arzu ile başta bay T. Uzer 
ve R: K.>raltana teşekkUrleıoini bildir
mişlerdir. 

Sürmenede halkın 
elindeki fındık 

SOrmene [Hususf f -;- Halen köyln 
elinde yarı yarıya fındık mev-0ultur. Fın· 
dığın bu seneki çoklu~ köylünün yüzü
nü g-Uldürmüıtür. Fiatlar yQkseldi~i tak
dirde bu sevinç iki katlı olacaktır. Halk 
mabM&lQ •t• atır piyto Jya, çıkaı Rl .. kıo.ö•r· 

1 

açılışinın bu kutsal günün yıl dönümü tabi geQlk satmış köyünün sığıfl 
23 nisan 1937 milli bayrama H4lkevi Sos~ sında Jıüınan kaJat hastahtı g<ırPf 
yal y~rdım kohı 25 öksüz çocuğu geyqi- Bu hustalıjm diğ~r kğy ı:ıav• 
yerek yedirıniJ bu sevinçli günde J>u sirayetine mani olma~ için kor<Jol 
yavruları arabalarla gezdirmişdir mu~ ve }layvan gelişi men 

• ... • • • •• v • • ... Hastalık tamamen geçmiş old 
IUZILA ·ı.' SL~:\ h T U( f.(J~lJ köyde hasta hayy~n kaJmagığJ i~ 

30 agustos 1937 zafer bayr.ımımızın don kaldırılmıştır, 

ln,aatı ikmal •dllmelc a,,,.. olan 



nOGU 

Hayat ve tesadüfler hazan insanları 
nereden nerelere kadar sürüklüyor? 

Cari Kuper sevdiği kız, başka .bir delikanlıya gönü:/ 
kaptırdığı için onunla evlene~~dı~ beş on Sene çiçekler 
iizerinde uçan kelebekler gıbı, çıçekten çiçeğe kondu 

dansederken ... En nihayet bir gün 

FENNİ BAHiSLER 

Fransız artistleri birer 
birer Amerikaya kaçıyor 
Fransıa sinema artlst.lcrlnden Danyd 

Daryöde, Hulivutta blr angajman almış -
tır. Amerlkadaki ilk fllminl bu ayın UçUn
de Qevlrmeğe başlamıştır. Bu flllmde ken
disine bir l"Jzınetçi roıu vermiştir. 

Alaıneriken! 

5 

Çarlston dansı artk Hnlivutta. unu _ 
tulmuş gibidir. Şimdi o!ada. "İrl Elma a
dı verilen yeni bir dans gençleri dans"sa
lonlannda çılgınlar gibi döndlirmektedir. 
Bu dans lulZiyana hUktlmetı dahilinde 
peyd:ı olmuş ve 'birdenbire Amerlkaya ya
yılmıştır. 

Saadetin sırrı 
Janet Makdonald bir kadının kendi

sini kocasına daha ziyade sevdirebilmesı
nin sırrını keşfetmiştir. Şimdi yemek 
yapmasını öğreniyor. 

Kolleksiyon meraklıları 
Hollvutte. Humfrey Bogard isminde 

bir filim artitsinln dUnyada kimsede ol
mayan bir ıroııeltsJyonu vardır. Bu artist, 
Amerikanın tanınmı.ş kadın sinema ar .. 
tistıerinln saçlarından bir kolleksiyon 
yapm].ftır. 

Sinema artistlerinden Mart Bolahd'ut 
saat kolleksi~nu yapma.b merakı oldu .. 
ğunu hiç işittiniz mı? Mart Boland'ın 1 .. 
çinde kum saati de dahli olduğu hadle 
çeşit oetlt Uc; bin aek11 fUı altmış -

"'" "'· t 
....J 
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Ht•r uüıı 
tıll' Jılktl yı• Bir yanl.ışh~ J 

} oz.-w: S. Suı•el 

4 İkinci Kanun 1938 DOôU 

ECLENCE fLL\11 BAHİSLER 
1 2 3 4 5 6 ' 8 9 10 İnsanlarda diri diri g~ 

mülmek korkusu 
!1-1- --1-t-:lıııııı- - '--

Dostum, sıgarasını yoığun bir tanla anlamak 1-:ılenıezsen, ben ne yaparım. - - -ı '-1-ı-l-jj -
taplnyn btraktı, Bir kaç saniye durğun Melek karıcığım, benden hiç bir ıaıııan ! - -~ --1--; -jlİ = --
ve ıııahwn bakışlnrla yüziime u'lktı. şClphe etme. Ben yalnız se'ninfm. bu key? 

5 
- ~ - ~ .

1

- -

1

- - ~ 

Alnı kmşmıştı. Akşııınııı alaca kn· riyet, ıH.leta benim irademin dışındanır. - --· -~ --- . -- ·- ôıu··ffiU .. fl bı·r çok zahı• ri alametleri Vardıl• raıılığına hoğulnıuş oda da bana blrdeıı· Ben istesem de haşıtasının olamıyacıık. ı 6 :_ ~ --Mii~ iif~ _ ı __ _ 

tııre küçtumnş. ilıtfy~rıamış gibi gürün- başknsina lıuğlanamıyacak kadar senıoım., • ~i ı Fakat hemen hepsi de aldatıcıdır, bu 
dü. içini çekerek : Sana bağlıyım. Sen, ~en .. Yalnız seıı 8 ~ - -(İl--,- - - -

_ Hayır a:lizinı, hayır: diye ~öylen· karıcığım. Heni mektupsuz bırakm. 
10
0 = =.,-~ ='ı= =ı, . l~ı·= =ı ala"" metlere bakıp birdenbire kati bi dl. iş talıminiizden \'Ok farklı, p k çok K .... " 

farklı • Sinirli sinirli gOldl\. Okııdarki Hiç bir ~ey nnlıımadan okudğum mektu- hu•• ku·• ffi vermek İsabetli olamaz 
ben söylemezsem, irııkRnı yok, hunu bu yaııhonenin Ozerine bıraktım. Dostum, OYl.:ı<U . 

ı:endiniz bnlnp çıkarıımasınız. yanımda ayakta durnyor, duduklarındıı ımı.bm / İnsanlar ötedenberl ölilmden korkar- j çok yerlerde bir insan öldükten sond 
Bu balı<e ne nıtınıısföeile girmiş ol- perişan bir sevinçle beni süzüyordu. Snldo11 sağa: lur. Bir çoklarımız hayatırında gördük _ şı ucuna ağlayıcııar getirilir. 

dıığınu kızmış gibi dik dik y?züı~ıe ba Durduğumu gürllnce onıuzuma dokuna· 1 • Doğuda bir kaza, mus:ııhkem ıerı ilk ölUyU unutamazlar. Bilhassa ih _ maksat, ölliniln eğer ölmedi ise bu 
karak hurııurdandı. 'l'apla•lakı sıgarsını rak : mevkı, 2 - D~I kadınlar, sır, 3 - Sohbel, ttzar daklkalrı insanlarda daha acı bir tüyU '41terek harekete gelınesid!r . .,,ı 
unuln •ak yeni bir sıgarn yaktı, Yüz O ıı O - Ne d nruyor un uz, diye sordu. 4 - Beyaz, guzel, ayı yuvıısı, 5 - Çan ak h~ tıra bırakır. yerlerde ölUye gayet sert kokular rJI 
oynattı, kulağını kaşıdı, sıgarn mm du- Okusanıza ikinci mektubu 1 yulayıcı, fi • Dal, 7 • Allah, iki yerin Ölümden korkanlar arasında bilha.s- !attırılır ve bu sure-tıe ölünün şamıne 
uıanik bir •• eğlendi. . Sonra blrdeıı Mlyhnnlkl hir ~ekilde: - pe>.ide- arnsı, 8 - Tenbilı, evli, 9 - fi, sun!, 10 - sa dlrldtrl göınUimck •Adtşoslle her an S'-'ı yoklanır. . .ıP 
bnsbtıtnn sinirlenmiş bir halde yumruğn- dlm. Bunaklık, bazıları kırar. muztarip olanlar çoktur. Ölmeden gömü- ÖIUde_ gözUn muayenesi daha• 
mı oturduğu koltuğun kenarına vurarak Mek'.up hemen hemen aı•nı kelime· Yuknru!an nşnğıya: ıcnıcrtn, daracık bir yerde nef.,.si?Jtktcn ı-csandır. IhUzar halinde goz had~ 
ayağa kalktı, hızh hızlı dolaşmağtt baş· ıer, hatta aynı cUnılelarle haşlıyordu : 1 • Dokunmıık, iki htırf ynnyann, nasıl müthiş ıztıraplar içinde kıvrana kıv- sen derece büyUr. Ve göz içeriye 

}adı. 1 4( •• ~e\'gili Ayselciğiır, 2 _ Hiçrnek için, sessiz, a. Ila!Jeş prens, rana öldükleri gözlerinln önüne gelir Gözlin şeffaf kısmı bulanır. ni ıl 
1 " (l,ıliba canını sıktım ,. diye düşü· JJiraz ev~·el trenden indim. Henllz a~ln:t, 4 • Umit ederek, feryat, 5 • Giy· Geçenlerde bir Bulgar gazetesi y~zı- Bir İtalyan milelifi ölUmün ye Jl(lyor 

' ·e ontt karisi'- le ne '-'ÜZden bozuş· cte"'lsmedim bile .. Hemen sana bu mek· ... yordu. Sofyada tlfUse yakalnan genç bir alametini daöha. ta.beri! etmuekt

1

edirn.e .... 
.J .J ı:. • diX-imiz ı;;ey, rnkı, 6 • Yuvıı, gayret, ı · 

1 1 
rd Zil ... i ı d S ~ l · t memiş mi "' Bulgar talebesi kataly"'psl halı'nde ba«ıl- nsan a a g n yazı zer ne ...,_. tugunu sor, uğuma pışoıan o uyor um. lubu yazıyorum. en oy e ıs e Sırta atılı, emir, B - Bal veren, bir ya- • , ,,_,_ 

O, bir müddet böyle::e dolaştı, gi- idin ? hudi ismi, 9 • Nota, duman kiri, köpek, mış doktorlar muayene ettikten sonra dar tazyik yapılırsa yapılsın, .~u rdf ıj f 
. l i t·ı l'r def~ine ruhsat vermişler ve ceset morga lığın muhadrlepli~I bozulmaz .. OH.ile dip geldi. Bir tanı tan çenesı c urmn- Ah 1 Ne kndar per şan o \.Julj umu 10. Namaza davea, para mukubili ve· · "'-1 ı 

il k H 1 • • B " d götilrüleı ek, gece orada bırakılmış, ertesi parmağın basıldıgı yer ~ lı ~ ur. ,""',;J> yor, ıı um urd urııyord~ .. An mn ge_ P • • r- asi a tnsavvur edemezsl n · • a . ·, en rllen kıiğıl. sabah gnrdi yan morgu 
0 

snıon una gir ıı-ı Tene f rus cihazı durur. Oy le ou• 1' şınuln durdu. gözlerınrn lstıhrafkar bakı· ayrıldığıma, senden kilometreler '.e kı- Dt'inku'' bulmacanın zaman ölUnün y·'tıı·ıldı~ı mermer mta g- beraber, ö!Umün kat'iyetinl :ı.nıamalt "nı "Üzbebeklerime saplayarak sordu. ıometrelerce uzakta bulundu~uma ınann- , • • • " • rı 
-v 
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h }j d J Ş sek} sa.dan aşağıya yuvarlandığını görmUştüı·. dudaklarının ve bur .. nunun Uze ne ~-,,,,, _ Hııydi tahmin ediniz bakalım! mayacal'rım rreliyor. Buna inanmak arzusu 8 € l ffil 'ı 1 t t 
1 

Mld 1 ı rl e ağzına. P-.' 

lS " Öyle olmakla beraber cesedi tabuba ko - u u ur. " es n n uze n • ..ta ben kurı111la neden l.ıozuştunı. Düşünün. duyamıyorum. Nasıl duyayım ki daha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ' ·1 dol bir kap konur Eğer a1....-
yarak, mezarına. nakletm4ıer ve Uzerinl sı me ~u u · ~ bulun! burulan bir hafta eyvcl bu fıkir senden 1 D l F 1 V ~ sı 0 y 1 N ı· U il ortodoks O.det! muclblnce hafif toprakla da hafıf bir buhar tabakası görUlür, f Buıııı söyledikten sonra hirdenbJre uzak bulunmak fikri, beni kahretmek, 2 Aj ~ A 0·ıA N ti A M' A örtmüşler. biraz da yiyecek bırakarak git- knptan bir damla 'SU dökl11Urse, tene kttsı klarını tuturuk katıla kulıla ı-ulme· öldürmek lçln kafidir ,<ıanıyordum. Fakat - --1- --- ' - ~ - - 1- mişler. biraz sonra mezarlığın yanından cihazının hen Uz durmadığı anlaşılır· 

ğe başladı. ne kalır oldum, nede öldUm. Ah, insan 3 G ~ ~.-1 ~ ~ ~,_!_, M 1 A geçen kadınlar kabrin birinden iniltiler nunla beraber hakiki ölülerde de ölüıfl 
Ben şaşırmıştım. " Acaba delirdi· ne mukavemetli mahluk 1 4 -/ Q.j_!_ !!_ _I ~ A ~ı~ il gelcUğinl dehşetle işltmişlerdlr. sonra, daha bozulmamış olan uzvi 

mi? ,, Diye dllşOnOyor ve ilk fırsatta sı- Ah, ne olurdu, sen de şu dakikada 5 R t , D A jffj A L E N l I zavallı ta!e-benin dt!rhnl mezarı a _ realcsiyonları, hıçkırık ve ağz.ındall 
•·ışmak , üzre kapıyı kolluyordum. t'u- yanımda bulu nfa yd ın ! . . O zaman bu 6 ı:~I E N fliij R· A ill! ~ L çılmış, tabutu bal tayla parçalanmış, fakat r,ı karması gibi oaynayı tekelete? ~~ 
knt buııa ınzuııı kalmadı. O, birdenbire sonu gelme:yen yoll,ırın benı cennete gö· .., 51-1 i~f E S A T l-1 R •ili artık bu serer kat'i surette öldliğU görül- su;·u~u taşıran hadlseler gör~ ını 
flukinla~tı. gözlerindeki mana değişti, türdUğü vehmine J<apılacııktım. Ah, r'll· ' ,- j-, - ~ı- -

1
- -1

- - ~ mUştUr. Gencin gerilmiş elleri mUtekall!s Olüde kanın durması en mtih 
kolları yanına düştü. Bitgin bir ta\•urltı kat bu, bir hayal ; uzuk bir huy al, Ko- 8 ~~AB!!!!_ AB,_ , A ı~·~ K çehresi öltlmle ne feci bir mUcadele geçir- metlerden biridir. Nabız atmaz, k.alP 
kendini koltuğ o bıraktı. sönük bir bakış· cun olac uk k uba herifin «B.• den dışa- 9 I .!::_ ~ _cıJ~l.!l_ 11111 ~I A ~ _I_ dlğint gösterlyord u. rur. Bun unı a bern her kalbin at:. 

la yUzllme baktı. rı çıklıJtı yok. Ah, kim bilır, kocalıırı ıo[[· N 11111' K 1 'R 1 E M 1 1 : T Bunun gibi hadlsc!crlc de zihinleri duyulmadığı halde, uzun ~ııma:: 
- Sizi şaşırttım galıba, delil. Hnk· iş icabı koçuk seyı.tbatlıırda bulumayan beslenen birçok insanlar vasiyetnamele- sonra hayata avdet eden er g klıllz \·eı· .' ş"şılına•.•acak o ibi dehil ki, . . 

1·adınlar ne kadar bedbahttırlar. yaluız k rinde öldilkten sonra ölü~ü.n kat'iyet! an- Birçok kimselerde işlıtmek kuvve 
" ·• e. "' mıyacak, başkasına bağlanamayacak a· ·inden az veyahut fazladır. Birisin 

Hele işin iç yOzllııU öğrendikten sonra onlar mı ya .. B_t.ı, benim g. ib.i aşıkların- dar seninim, sana bal\ohyıw. la.şılmak Uzere şu veya bu suretle muame- ıten1edig"iı11· bir baska.sı işltebllir. 
· h k t b k d d d " le görmelerin! istemektedirler. • · bU blHiın şasacak. lıelkı ayretten ·a ı- da başının en uyu er ı ı_r. Sen, sen, yalnız sen sevoföm... l kü tik kA.ğıt 

b i l 
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Öl!lmle defin arasında birçok mem- Bazı kimse er ucuna Ç ~ lıp kııh:caksınız. Son dakikııya kadar_ s.enın en m_ .e 11 fektubunu eksik etme « K .... » · t k 1 t'n1etre 'U.7}lllll .. 
i t •• le-ketlerde yirmi dört saat fasıla bırakı - bayrak a ı mış on san ı GUçlUkle doıtruldu. Yüzllnll buruşlu- lıenlınle beraber geleceğını Om t e mış- Mektubu. birincide olduğu gibi yine hr. Bu kadar bir zaman, birçok vak'alarda. l)uuda bir iğnenin ölünün katblııe bil 

rnrak uıızıhımesine doğıu uzıtndı. Bir tim. Hatta bu maksatla. karımın benım.le yava~ca katla,-'aı·ak ~·azıhanenin llzerine t · d rLer Eğer kalp h 
., d ::- .J ôllinlin doktor tarafından muayene edil- ma'iını avsıye e e · •nahlar döndürerek bir gOz çekII. Ora- gelmek husus:ınd•kı arzusnnu şı • bıraklım. Karşıma geçmiş, dalgın dalgın mest şartlle, vakitsiz olup olmadı/lını an- ediyorsa., ııınenln öbür ucundaki •: 

dan iki kağıl uldı; litreyen ellerile bana detle red detmişlim. . gDIUmseyordu. Neden sonrn. lamaııa kifayet eder. Fakat birçok yer _ ta lhtııaztar ~örün Ur. Fakat bu ıe ftO 

111.atlı: Hıı uğursuz pamuk 1~1. de nereden - Nasıl, nihayet anlaya bildinlı mi? !erde doktor bulunmadı~ı için, öllller ara- yl birçok nllelere kabul ettirmek ~ 
- Buulor ne? diye sordum. çıktı. Seninle ne gllzel bır karorımız diye •ordu. sında diri diri gömUtenler bulunup bu _ Bnzı kimseler de damarlardan ııJ 
- Hele okuyunuz bir kere! .. Dedi. vardı. Sen unnene_ ğıt~ek Uzre kocan- lludalıı görünmekten pek korktuğum lunmadıllı sorulacak bir sualdir. açılmasını tnvsıye ederler. E~r kan~ 

Korkurak ııldını, yavltş yavıış açtım. ·dan bir hııftııhk bır lzın koparacıtklın. h~lde vine cesttretle : Vefatı takip eden saatler içinde za- ınazsa ölümiln tahakkuk ettlil anl 
Mr nıcklup .. Ôlekini açlım o du ıııeklup. Bllltln dostlarımdan ve dostl.ırından ha- _: llayır, diye cevap veı-ıllın. lliç hlrl ölümle hakiki ölümll ayırt etmek Bu takdirde açılan yeri tekrar kap: 
birinci, mektup• , !elek kancıgım! • diye bor iz kuçucak, uzakl_aşacak ve hareke- bir şey anlanrndım. cok güçtür. Çilnkü vakit..<iz öıumıe hakiki ı~zımdır. Çünkü birkaç saat sonra 

111 başlıyordu. Biraz evvel trenden indim· timiz günü semin tayın edeceg,ın h~r Kahkaha ile güldü: öli.lmiln zahiri alametleri birbirlerine cok yerden kan aktğı görülür. Filvaki ölü 
Henüz değljınediın bile. Hemen sana bu yerı:e başbaşa serazat ve ınes ııt bı~ _ Ben zaten billyonlum,dedi. Hak- benzer. Ancak bu saatlerden sonraki alA- sonra kimyevi hadiseler devam ederd 
mektubu yazıyorum; bunıı sen öyle hafttta yuşaya\'aktık. '.'lı zalım pamuk ' !ısınız. Bir şey anluıııamttkla ıeıııamile ınektedlr ki. ölüm hakkında kat'i bir ka- sakiarda baŞlıyan tahammttrden et 
ınmemlş miydin. bfüen dOnyauakı bUtun pamuklara, pa- hakhsınız. Bu, olur şey değil ki... Ba- naat vereblllr. gaz çıkar. Bu gazın tazyiki 1le kan 

Ah bll;cıı seni ber.ıbor nlmadığııııa ınuklu eşyaya, pamuk tızerlne lşyapon kınız ben size anlatayım da dinleyiniz. öıum uzviyetimizin bUtUn faaliyet - !ere ve kalbe doğru ltlllr. ,o-
nekndHr plşiman oldum. Bunu sen de çok kayıtsız ve kaba insanlara ne kaduı kı- _ Sizi dlnleyoru.n. ıerlnt durdurur ve bir çok menfi alAmet- öıumun alAmetlerlnden biri _de p 
istemiştin. Fakat bu uzuıı, bitmez. ttlken· zıyoruw. ne denir; tulih ! Ha sevgilim, _ Mektupları okudunuz. ıer gösterir. Bunların içindE> en göze cudn ıstilA. eden sarı renklerdir. öıt1Jl2 
mez yolun seni yorma ındarı kvrkmnş. hnzır sırası gelmişken onu da yazttyın~. _ Evet çarpanı ölüniln tam ınanaslle hareket - ilk saatlerinde ceset sarsılırsa, bu 

ıum. şu meseleden bana kızğrn o_lduğunıı bı- _ Ali. _ Hurnda yukunarak ilave s!zllğl ve alt çenenin dilşmesldlr. Maama- renklerin yer !lei!Jştlrdikierl görtttür~ 
a, uğursuz pamuk işi de nereden liyornm. Neden buhsetıığımı •nlayorsun etti·_ Hen cesareti medeniye suhibi bir f!h tetansotan veyahut strlkin ile zehir - morajlden ölenlerde bu aırunet ::.r 

ı k tabii .. Bizimkinden bahsediyorum. bel· ı·nsı.tn.m, bı·,. bı'r şeye.len kob.ınam. Size ıenmekten ölenlerin ağızları kapalı kalır. Sonra üremi, kolera. gibi hastaı .. rül# çıktı? Seninle ne gUze bir ararıınıı b d d b h e v İstertde ve vakitsiz ölümlerde vücudun "atanlarda da bu sarlıklardan go vurdı. Btıton dostlarımıı'dan habersiz ki bu mektu um a sıma . on an u 5 • hUvh•etimi ttnlatına!iyim. Evli olduğumu .1 

dişimi ı>ek münasebetsız bulacusın b·ı· . u uz hareketsizliği tamdır. ıır. · __ ,..rl ~ 
'"B. ,, den kaçncıık ve hareketimiz gü- 1 . ı ı~ors n . Ölümu"n zahir! alimetıerlndcn biri de · .. de onra. hararet der~· .., · amnııt hıtyır, kati'-·yen dei'i . Ben ienın _ ı·uınarıı·ııe. Olum n s ,

1

: 
nt\ enin tayin ellece~in bir yerde bır - .J h!ssizli"-idir. Hissizlik te ölilde umumiyetle 

1
A t yılabilir Kolera teta~OS. ft b lı ki k A r sni zunnını dUzeunek isterım. Huna IU\l· - Ala. uı·rıncı· mektup karıma yuz· & bir a .. me sa . 

hu a aş aşo )'aşayaca ı • mu zıı ıın h b h u pens icat etmişti. Bu pensle ölUnün me - çek hastalıkları müstesna, öl!lde peuıuklarl Bilsen dtlnyadakl blllGn ııa- valfak olumo•am ru at anu eruın dığım marıma yazd•ğıın me<tuptur. ınelerinl tahriş ed..- ve bir aksUIAmel gör- derecesi ekseriya birdenbire dilfer. .,,;_ 
muklara, ımOıııklıı eşyayu, pamuk Uca- olur• - GOzei, devam ediniz. meyince, kendi iddiasına göre, ölUmün """ kımoeıer ıse oıunun oır tara!~ 
telin•, paıııuk üzerine iş ynpıın kayıısız Sana her ıauıan söylediğioı gibi - Heıılw bir metresim vardı. ·kat'! oldu~ınu sBylerdl. Fakat isterteler- yakıınıasını ıavsıye ec.erıer. »aıoat ou ıtl 
ı·• kaba insanlara ne kadar kızıyorum. burada da tckr•r edece~im : Karım; so• _ 0 o.,. de umumi anestezi yapılanlarda da böy- .ıe ae xa.-ı ne<1ce amaşmn... vırı::,.ı 
Ne den!ı-1 

tuli, il• : e ıglti karıcığım, h• · ğuk, nobran. ze vkolz bir ınohıu ktur • O- - Ne şaşı y o rsunıız. Adamı ayıplar- ıe 'bir reaksiyon gBrUlmelştlr. Y•nan yer ı<aoarır, ıçı a..uonunlı bır ~ 
zır oklııııa gelmişken onu dıı yazayım, nu sevmek şöyle d ursun · undan nelret lar. ııu osırdd şaşıluK pek oz şey vardır. Ölüde işitmek hassası da knlmnz. Bir ue ooıar ve etran xızarır. oıuae ae ,rt 
Şu meseleden bana hlra7. kızırın olnuıtıı· ediyorum. Fak•! ne_ çarekl şu son gün- - Pek ala 1 nlz? .uıoarcı• hasll oıauııu goruıur. >'al<81

1 ıııı blllrorunı. Neden bahsettiğimi lllllı- !erde işlerim ters gıdıyor. Habası, ıdeal - Her ne ise .. ikinci mektup !ara- _ Ne bileyim ben. ı-.unın Kızarması vaıu aegııaır, ..,ı#_ 
)•or un !abli-. Şu buyan • Aysel • mese- bir kayın peder, hiç istemiyor, yuınız ve lımdon ıııetiiresinıe yoaıluııştı. Me1<tuplu. _ Sizde de kendinize bir şey bulup Hulasa goruıuyor kı, oıum için .v, 
le inden .. Belki bu mektuıııa sana ondan riyor.lşte ·bu yUzdendir ki onun huysuz- rln ıarilılertne diKkat etıınızınl 1 çıkarmak kabiliyeti yok. Her ne ise ki teşms •oyarax vasııaıar yok aeıl" 
boh ediıimi pek nıüunsebetsi< bulacak- luklarına, hırçınlıklarına tehammul edı- _ hayır. diıılvyıniz. Asıl teıakel !Jurudan başlıyor, '"""' ounıarın hepsının de ayrı .,.; 
sın ttıntt kat'ıyen ö~·Je değil. Ben enin vorum. Feci, fakat hakikat bu .•. Ne ya· _ Ya .. Gôrdünüz mü ya? Teveg- Aksi ı;;e:ı:tan mektupları zarfa koyarken nıa.nzurıarı ve noıtsanuı.n oldugu ıçlll 
bu husu taki suizannını dUzeıtmek isle- Palım, her zam•n aşk .izdivacı yakılmaz gelli değil. DıkKata hassauız pek zaıf. y•nlışlıkıu '•arım• ydzdıg•m mektubu •• yuz ınanııamaz, aJll' 
Hın; buna ıııuv•rtak olümazsanı rahut ya .. Beni karımdan kıskudmukıa l•m•: ~iz iyı oır polı• hatiye;i oıamaz;ınız. metresimin zurfına, metresıme yazdığım l>oKtor oıuYll muayene ederken, ııll 
bana haram olur. mile haksızsın. Bu kadınla aramızdaki Dikkat ederseniz ve iki mektuben mektubu karımın zarfına koymayayııu sınin uuzurunua 

011 
vasııaıarın ııeınetl .,,ı 

Ornda iken de sö~·ledlğlın gibi lü· münasebet, ikfüıadi safhttdan ileri geç- oydi · aUnde ayni yerden yazıldığ'ını gô· mı ? . G· uırısme muı·aea.at eımez. :ı:su ınevz\:l , k 1 
. d l 1 • - E diye haykırdım. Vay canına a· ıı1u'"m"ır. "'aı-ın oıuıenn (lJJ"i <Urı "~"°' r.ilıtlsuz şllphelere düşme te tanıttmiy e memiştir. Aksini iddıa e en er Y. ti a_n receksıııız. b 

1 
n ... "' ,... • p 

ı ki d 1 d 1 
U f t b llba biraı anlaındğa aş ıyoruı . •ııuunclennm onune geçmek ,çın, ıtaıl -" haksıısın. Emin o o ka ın tt anım a ·öyliyorlar. Bunlar muz r ve m s ı ır Uostum fena halde hırçınlaştı, yum· _ Oh! d·ıye derin bir netes aldı. He· • . l'"'ır ı..•a&a' .,... hl 

. kh Ik' gö u b "n d' k n•.,.ı kıSk"'niyor •arım1·1~a trnyıtı.ar YOK ~gı... . r ... ~ hır ıey o uır. ı z m suna u. !akım kimseler ır, aş ıı - " - rukıarım sıkuruk • • - - _. 

~~Hştirenler muzır Ve müfsit insanlltr; lar. _ Nemi çıkar? diye haykırdı. Ta· le şnk'::o~ra? T .. .K.aymarın .ı1aKıkı oıumü zS:gı·ı·r~d:: eö1" 
· k k 1 Btınla " · k k _ Sonr"sl filan kaldı mıya,.. abu ayın ec.mege ıuui geıeoııec !taatlstimizı ıs ttnıy<•r ar. r.. ınan- Hem doğruııuııu istersen arım a- lak çıkar, iılıls çıkar, tdaket çıkar, çı- ... 

makla haksızlık ediyor, beni sedebsiz dar kendini beğenmiş, budula bir mah- kor otlu Çtkar. ınektupıar gıdin<e iki toraft• aa kııııca ıemez. - · . · lıı H d h
.. ç k k h k t. Kıyamet koptu. 1\arıııı boşanma_ davası r:ı.~""nlerde Ha.sankale ılıcasın~dA reee incitiyor Un; em a u 

8 ı o· luka beni aşık sunmak adeta ti aret ı rı - NemOnasjbet? d k' ıvıetresım guru- -.;re:;"~ 
1 ? . a-rcı, kazancıı, uyru ı . genç oımuş ve gomuLmUştü. so ;,ıt' 

nu•mamı isti'-·orsıın, bu kadınla benim g0-,.ı~ bir Z"nna kapılmttk beni an ama· - Nasıl nemunasibet Hekayenın 
1 

b 
1 

benın acısını ancak 
,. J - .. runa indiri en u t ur ttasaoao.a, gencin meıarın<ıan bazı~ arama bir münasebet mevcut olduğunun mak demektir. Sen, sen beni anlamaz- sonunu geldik lutla olandan bitendan k t'l ut bildi 

1 yeni bir aşık tutma sure ı e un a . . · geıaıgı naıucında bır rıvayet d-0 · ..... tA iddia edilmesini ayni hakaret saydığımı san, anlam•k istemezsen benim h• im huberiniz yok • KUçük bir dulgınlık h•yaıımı ve talıımı lSu rıvayetıer üzerine dernal loabir aÇ~ 
sana söylivehilirim. Adi, lıir süru uygun· nı'<•e olur. - Hen bir şey onlamiyorum, d · t· il ., tte a~. 

- • eğış m · ıa1<at genem oıauğil kat sure slt • suz maceralara karışımı ttlelftde üir ka- Aysel sevgllimı benden hiç bir za· Şiıodl aıılarsıııız, Bu mektUblar ayni üiraz daha olurdum. Geç va kıt ay- mı,ıı. Yuıııanda zı•retttğlıniz zahiri ıd1JI'. 
dınla benim aı-amda ııe olablllr? llılyle man şüphe etme. ben y8Inız seninim• ıründe, ayni yerden yozılmışıı. dedim rılırken dostuıuı metıerın hemen hepsi ae aıaatıcı o.-_..t' 
hır lftHna kapılmak beni anlamamak Bu keyfiyet, adeta benim irademin dı- değiiml? Oyleair. Bu, bOyQk hır _ıel4k~t - Aman dikkat et ha\ diyordu ve !arına göre, "Aoaba?,. <life bir JIUal p1•:ı 
tl~nltktlr. Sen, sen beni •hlamaıun, ttndadır. Ben Iıtetomde bofka11nın •lıı· doildirı asıl lelaket nerededir bılırllll.lı- ben "'Uf oy ordum , 1 ihtiyari ınao.nın •UUıln<lo <IGtuml" 



~ ====-========~====:=~~= DO O U 
• lktncı Kanun 1938 Bazı tenkitlere 

Memurlar Şarka niçin cevaplar 

3 

Doğu'nun servet 
kaynakları gelmek istemiyorlar? ( Üsfy11m 1. incide) 

C - Bu tenkidin yapılımısına biz de 
• Udir Evi oradadır. Yuvasını çok memnun olduk. mz doğu •bölgesinin 

D 
(Başmakaleden devam) 1 başka bir yeDr ""''Y. a gelmek demek en a- Erzurumdan başka vilA.yet ve kazalarında 

ernek kurmuştur. oa.. rılmak .\ınerıkanı istiyorum k!, memurumuza ağı _ tabii ekseriyetle - ondan ay lA.zımgele~ teşkUAtı kurmuş buluyoruz. 
~~tını n verdiği refahı ve ruh emni - ş i bir ev kunna.k demektir. Muhabirlerimizden, ve bilhassa Artvin, 
buıunk~errneıtten uzak olduğumuz 11alde yen AUesUe gelse lblr tUrlU derttir .. Oku - Torul, Sarıkamış, Iğdır, Van, Gümüşhane, 
tne1c ki başarııar husule gelebiliyor. De- k çağda çocukları vardır. istediği Ardanoç'takl ar.kadaşlarımızdır. FcvkalA -
tnerı1caıı~:lletın mayasındaki ideaıızm A- ~·=~:nı onlara veremez. ailesini getirme- de memnunuz. Diğer ba'Zl yerlerdeki ınu
lstt:ıığı nktnden yOksektrl. Fakat eğer se er;ınemez. hablrlerlmiz de iyidirler. Vaziyeti kavra -
ınuru iniz derecede gençlik te Tilrk me- g Ikl evi birden geçindirecek kadar pa- mağa çalışmaktadırlar. Bugüne kadar te
~ôre~~a <ioğu için muhabbet ve haheş ra eline geçmez. Bir taraftıan maddi 51 

- cssUs devresi için çalıştık. Bugünden sen
.tarı d :Yorsak, bunun sebebi de ylne onları kıntı ve maddi huzursuzluk, diğer taraf- ra da merkezdeki arkadaşlarımız, yer yer 

erece<ıe terfih ederneylşimizdlr. aile dertleri o ada.mı dertli ve gamlı gezerek hem muhabirlerle temas edecek-
karı Niçin inkttr etmeli vatanımızın her ~~~ar hiç bir babaya evlO.dına iyi ta:ısıı ler, hem de mahallt dertleri daha kuvvet% toprağı bizim için azizdir. Ama... venn: denemez, bir taraftan da çocu a- ll bir görüşle Doğuya aksettireceklerdir. 
mı lıeyazıtta oturan bir doktorla iz - rını memleketin iyi tahSil veren müesse- "Doğu., gazetesi bütün doğunun bir 
varde, Trabzondn oturan arasında fark seleri civarında ttıtaca.k paııayı vermez- gazetesi olacaktır. Ve her gün gördüğünüz 
di;ıır. Biri rnelekesinl arttırır diğeri bil- sek onlara Amerikalılar gibi şen şen oldu- tekA.mülle bu yolda gitmektedir. Her tşln 

(Üsty.1111 1 incide) \ 
hali değildir. sızı ~ğfale uğraşacaklara 

yUksek blr vatanperver gibl hlyanetl vatn
ııiye ile malQl adamlara yapacağınız mua
meleyi yapmız. Bu yıl bir tecrilbe devri 
geçiriyorsunuz ve geçiriyoruz. Her geçen 
yıl sızın nam ve hesabınıza kaydedilecek 
müjdelerle beraber yürüyecektir. Buna e
min ve müsterih olunuz. Riyakdrlık per -
desi altında eski tuzaklarını kurmak ve 
düzmek lstlyenleri hırpalyınız. Biz de on
lnnn yakasını bırakmıyacağız. Iğdır ba
rajını yalnız sızın selA.metıniz yolunda bir 
an evvel yapmak Celfll Bayar hUkt>.met1-
nln programının ön safına koyduğu baş
lıbaşına bir davadır. 

Cuma, Pulur ihtiyar heyetinden Ab -
bas Gül, Alkamar muhtan Jlastlll Ya
şar. 

BAY TAS İN UZER 
Üçüncil Umumi :Müfettiş - Trabzon 

!Bugüne kadar birliğe dahil 4 şnhıs 

kooperatif lş sahsındaki pamuk müşteri
lerinden 1kl milyon kilo pamuk alınmiş ve 
'Birliğin idaresin~e Iğdır merkezinde 
Tocu ve Gulam Parlar ve Taş burun, Baş 
köy fabrlkasında yevmiye yUz bin !kiloya. 
yakın pamuk işlenmekte ve birlik pres 
makineler.inde günde 250/ 300 balya pa -
ınuk balyelenmekted1r. Birlik ve koope -
ratıflere her 'iş normal ve normalin !ev -
kinde cereyan etmektedir. Sürmeli Çuku
runa gôsterdlğinlz yüksek alflka ve emir 
\"e direktiflerinize uygun olarak çalışma
lar sayesinde müstahsille teşekküller ara
sındaki tam ahenk ve çalışma beraberliği
ni ihlıll edecek hiçbir anormallik knlma
mıştır. Herkes ve hepimiz Cumhuriyet 
hükOmetlnin bu 'YUrt parçasaında 'kur -
duğu 1ktlsadl teşekküllerin ehemmiyet ve 
kutsiyetine herkese verilen vazifeyi müd
rik olarak çaışmaktayız. Tel buyruğunuzıa 
verdiğiniz emir ve dlrektlfierlnlz ınınta -
lta köylerinin ~n uzak «köşelerine knda.r 
teksir edlleı·ek tamim edlldiğlnl ve herke
sin şükran ve minnettarlıkla karşıladığını 
saygılarımızla arzeder ellerinizden öperiz. 

nı unutur. nuz nas\l deriz? Bunu derse de büyük başı çetindir. İşler sıraya girmektedir. 
İtı.sandak 

1 
ı muhte - ınahrumtyet ve fedakA.rllklara katlanan Çok yakında, en müşkülpesent okuyucu-

ıerrıdır ve rntlıl Yükselme lhtl rabsu ihtirasın memurumuzdan fa.zla bir şeyler istemiş muzu blle tamın edecek bir hale geleceğiz. 
lıe • t kalkınma iç n · ı f ı • 'latanrt lO. mdır va - oimaz mıyız? 3 - ıstanbul ihavadlsler ne az a e -
tancıa.ı aşta uyanması zı i . der B ~len Amerikalıyı bu vaziyet - hemmlyet veriyorsunuz. 
tılğe ardan biri lbu 1htlr:t51 tem n e ' en k tsterdim ve hiç tahmin et- c _ KarUmiz burruia hak.sızdır. Biz 
t bn ti gayesinden her stUn biraz uzaklaş- ı lerde görme t bu kadar zorlu'klaTdan son- hnberlrr\ eksik ı.·erdlğlmiz 'için üzUlmek
lllan ı görerek nevmldiye ft~pıhrsa bir :~ mem ok~ o ~:murunun başardığı lbugünkU teyiz. İstanbuldan bütün dünya ha'ber -
bir •e~e~r kl birinde doktor~k k::; bir r:u~ ~uca.delenin hakkından gelsin ve lerini alıyoruz. Ve gazetemizde gördüğU-
'l- almaz, memlekette r . ı ç A- Türk memurunun yüzünde nr.a nfl1 kwrakhgı· veren ve bu....nn dahi sızı 

• " 1an ka be ol 1 fedak&U ı-.u Y tmlş ur. beliren tebessümü Amerikalı mlsyo - rstanbul gazetelerini okumaktan müs -
trıa İdealizm\, muıetten fevkal~de zabe ::; gösterebilsin. t'.l.ğni bırakan bu haberlerdir. Biz ayni za
on nıarcta istemek nekad'.LI' doğru tse me~ ı 'Doktor cemal Alperln samimt dilek- manda doğu ne, batı arasındaki mesafe 
ltr lcte_aııst insanın kenctilerlnl feda ~~e _ lerl heplmlzln t.albinl dOlduruyor. Fakat !arkını gazetede tıklr birliği kurmak su
ler i UKrunda bir ç0klarının rahat e an -1 biz şu kanaatteyiz ki <ioğuya hizmet et - ret:ıe yine yakın zamnlarda İstanbul ve 

1 
ine rneydan vermek te o kadar Y i>l k real!yete yaklaşmakla daha ziyade dUnyn havadislerine daha fazla ehem -

ıştır. Ordu bu mahzuru muayyen 11~ ~~ildir ve ıstanbulla Kara.köse, Diba - miyet vereceğiz. 
:rk hizmeti vazetmek suretile =~~mbir d~n, Ele~klrt, hattA Artvin, Erzurum far- 4 _ Bazı aboneler gazete alamıyor-

rtarat etmiştir. şar.ka tayin .. de -1 kını örmek ve memurun ayaklanna kös- lar. 
llUbayın rütbesi ne olursa olsun g1 

0 
kll~yen mA.nUeri bulup temizlemek daha 

tnern .. demesi hatıra blle gelmez esasen 1 te 
da An d oda.sına doğru olur. 

herkes gibi sureti A.dll e e 1 Ev lnblnrkını bOzarak ıburaya gele· 
turup 'dönecetinl blldlği lçin, bu va.:!e 1 k memur tekrar evine ne zaman dö
na a.tır da gelmez ... Niçin bir vat!n

1 
~ C.:ceğlni bllmelldir. Üç sene, dört sene, ne 

ld"-lıst olduğu ve h'imaye aramadı~·vt ç ~e ona göre hazırlanır, ve yola cıkar. E-
eı.aı k mu bir kazada mane ve I "' 
acı:İ gerik aııuJarla mücadele etsin. ğcr bir kere gelenleri buradan ancak is -

test:S.~~~ kaybetsin de onun kadar 1 tığna zorlle salıverir, ve yerlerine de klm
n, memlekete onun kadnr mü- seyl ne vakit döneceklerini bilmedikleri 

c - Bize kaymakamlıklar tarafın -
dan adresleri gönderllen abonelere gaze
telerini muntazam yollayoruz. Bazı yer
lerden para gönderilmiştir, fkaat adresler 
yollanmamış. bir tarafta. unutulmuştur. 
Abone sahibi de haklı olarak :bize müra
cnat etmiştir. 

Yine bazı köylerin kutularına atılan 
gazeteler köyden kimse gelip kutularını 
nçmndığı için alınamamıştır. 

MahsulUmüzUn revacı için hUkOmet
çe her fedakO.rlığa katlanmak yine hU -
kümetln bir borcudur. Bunu böylece bl -
ıerek Türk civanmertliğine yakışan açık 
alınla çıalışmanızı beklerim. T~ekküllerl
nize bir iman gibi bağlanarak ve onu na
musunuz gibi muhafaza ederek yürüyU -
nilz. O sizin hayatı mu'hitınize mru.kara 
çehrelerlle sokulmak istlyen ba.şları kırı -
.nız. V-e bana bu yazdıklarıma karşı dü -
şUncelerlnizi, tahassüslerinlzi telgrana 
bildiriniz. 

Vçllncü Umumi Müfettiş 
T.UZER 

Iğdırlılıır Umumi Müfettiş Tahsın u-
2er'ln bu ikaz ve irşatlarına :ıoo.rşı şu ce
vabı göndermişlerdir: 

BAY TAUSİNUZER 

. "Üçüncü Umumi Müfettiş - TRABZON 

4 bir başkası n muhitlerde te- j için ,göndermezsek, bUtUn doğu Erzurum 
blnneUce blrl çalışkanlığı 1 Hsesinln halinden Heri gidemez. Yalnız 

-~;l:\J ı~ . dur diğeri tcedrlsata t>~layalı dört o.y olduğu halde 
~ , , ~rlltl yUzünden mag od f\ lığı ı kMet tayin ettiği edebiyat hocasını Er

... erlklllltl, girginliği ve h g m ve h U yonıyamamıştır .. Dört ay-
1111ıtınden adetd mUUfııtıansın ... Herkes ı ·ıuruma en z kt di önü u · ri ü t n de addetmeme e r ve -

<>tuya muntazaman gelsin, fakat ge dı: m s. a havata atılacak bu nıem· 
:aımış bu bölgede bilgisini kaybedecek ~uz~.6kı s~~:ıarı ·da son sınıfta bu ynz· 
adar tutulmadan daha iyi yerlere de eke n ço - mcmekte ve okumadan 

v.i<l~Usin, bu devri 'daim sayesinde de den ders gore • vila etini bilml
tııern1e1tetımiz hayattan bezmemlş. tesbit beklemtekedlrler. Korsda övie olduğunu 
'kuVVeııen kırılmamış insanlar kazanSln. yorum am?Ia orasının • vazı •eti de 
O ıa.rnan herkes seve seve doğuya gele - tahmin edıyorı.m. Çoruhdak~ f Al 

Biz yine bir karHrnizln tanmin ettiği 
gibi, gazetelerin müvezziler elinde, veya 
jandarma karakollarında kaybolmasına 
ıhtimal veremeyiz. Gazetelerin yerll yeri
ne gitmesinde gerek jandarmaların, ve 
gerek postahane müvezzllertnln bizim 
kadar dikkat ettiklerine eminiz. Bugün -
\erde bir aTkadaşımız da bu posta vaziye
ttnı tetkik etmek ilzere yola çıkacaktır. 

Iğdır llçebaylığının bugün biZlere e
riştirdiği özlerimiz gtbl olan tel sözlerinizi 
köy evlerimiz ve avlularında. toplanan biz 
binlerce pamuk üretmeni can kula.klan -
mızla dinledik. En büyUğUmüZUn, başka
nımızın, Umumt Mü!etttşllğinin devrimi
zin nişan noktası olarak gösterdikleri bu
günümüz ve yarınımıza kalkınmamzıa, 

gelişmemize şen yuvalanmızda sağlık ve 
dirlikle yücelememizden ötUrU kayguları-
111, görUş ve dUşünUşlerlni minnetle .se -
vinçten göz yaşları dökerek karşıladık. 

Bizim işlerimizi 'düzene koyup verlmll bir 
hale sokmak içn1 kurulan ortalık örgUle -
rimlzin bu yükseliş yollamdakl ölçUlerl
nı, b~a düşerek bunları müfsitlerden, 
kandırıcı şeytanlardan memleket düşmanı 
gibi ekmeklerimize, yurtlanmıza göz dl -
ken hainlerden öz canlanmız, namuslan
mız gibi ıkorumak ve kollamak için tekrar 
söz ve öz birliği ett1k. Bugüne kadar el a
vuç açarak ıgölgelerden umduğumuz bize 
gUn lçln bin gün içinde değil ebediyen 
yerden verecek cumhur devletlm1zln baraj 
mUJdesinl Iğdır halkı cennete evrilecek
tir. İşimiz olan suya kanma davamızın ön 
safa alınması tebşirini hep bir ağızdan 
can ve gönülden hepimizin hep birden 
heyecanlı alkışlar ve Cumhuriyetimiz. 
büyüklerimiz için dünya durdukça sağlık 
dualarlle karşılandığımızı arzeder elleri -
nlzden öperiz. 

~'ktlr kıymetli arkadaşımız Doktor ma per 
· k daha iyi btılr bildiğini de yazısından 

d .Ahrnet gelmiyor, Mehmet rapor gön-

1 

ço la oruz. Kıyın~tli Halkevi başkanı bu 
le ~rlyor, <tiye buradan a.ynlamayan ve bir an Y t önllınnn içinden duymasaydı 
ert de geldiği ve yerine de kltnse talip 1 acı~'l a g zabilir mi di ? Mek· 

~llladıtı için mevkUni muhafaza etmeodğe okada~ h?~c~:~~~Hin yakıne~ ulılkudıır 
ecbur olan memur şunun bunun h - tep ın sa ın . b d 

Rltrılıtına kurban ol~rsa hakkındaki mu· olduğu bir ıııese~e~lr dıy~ u~d~ t m:~~ 
arneıe de AdllAne olmamış olur. Doğuda zuu bahsettik. Bulun ldıırı ve eş 
lllernur meselesi hakikate üzerinde ısrar- kUl'erde de aynı zo~luklar .. mevcut.tur. 
la durulacak ıbir meseledir. ve tren bura- Mesela Karakosede Zmıat mudUrU ~ok· 

... 
* * 

Şükrü Kasaboflu İhsan Oğlu 

Sürmenelilere 
teşekkür ederiz 

f Ostyanı birincide} 
Her kOşesinden gelen haberleri ve 

yezılarıyla, perçlmleşen ve kaynaşan 
Doğu diyarı gOzel SQrmeneyl de tanı· 
malı ve sevmelidir. Bu büynk hizmeti 
( Doğu ) dan bekliyoruz. 

Bunun için snrmeneden yazılacak 
haberleri ve istekleri şuurlu bir şekilde 
duyurabilmek için temiz ve güzel kn· 
lem sahipleri bulacağım. 

Doğudaki kültnr savaşının en bU· 
yOgl\nU başarmakta olan ( Doğu ) yu 
idare edenleri hararetle tebrik eder, say
gılarımı sunanın. 

Sürmene kaymakanu 
CAH17' URTAÇ 

DOCU - Sürmene kaymakamının 
yukariki mektubunu, ne saklayalım. .hn
yük bir sevinç memnuniyetle neşredıyo
ruz. yapabildiğimiz en küçOk blr hizme· 
te karşı dahi ol~a, göstrilen bu yoldaki 
alaka, bizim için en kuuvetll bir teş\•ik 
kaynağıdır. Gazetemizi mütemadiyen le· 
kamole doğru gOtürmelc ve eksiklikleri
nin hepislni tamamlamak biricik emellıuiz· 
dir. 

Onun için bizim bu yoldaki hamle
lerimizi bir kat daha canlandıran ve gai 
zetemize yardımlarını esirkemeyeceğin· 
vadeden kaymakam Cahil Ortaç'a ve 
gazetemize karşı gösterdikleri sevgi ve 
ilg; ile bizleri çok sevindirmiş olan Sür· 
menelllere açık teşekürler1mizi sunarız 

lara 'Belse de memleket ylikseıınceye ka. - tur. 
dar bu dava her gUn kuYV.etinden biraz GOrlllOyorkl Doğuda memur d:rdl 

"Doğu .. halkın ve tmımenln gazetest
dlr. Onun kusurlarının okuyuculan tara -
tından yüzüne vurulma.sına memnun! -
yetle katlanır, sır! onlar için çalışan 
Doğu bu aldkayı takdir eder ve minnetle 
karşılar. "Doğu .. yine halkın Bz malı ol
duğu için, bUtUn 'işlerini ve çektiği müş -
külleri de açıkça halkın önüne sermekten 
çekinmez ve bugüne kadar da çekinme -
mlştır. HeTkesin ıııssesintn 'bulunduğu bu 
t.şte açık olmak, bir medeni terbiye bor -
cudur. Biz bu tekAmUle erişmek ıstıyoruz. 

T. s. Kurumu :Erzurum bölge· 
si daü sporları kulüblinden : 

Erzurum şehri yoksullar kuru
Başköy muhtan Ahmet Mellkas mu bnşkantıumdun : 

köy heyeti azası ERat Söiiltlll, Pakır halka verilmek üzre 15 -lkln· 
Abdullah oğlu lbrahlm Kamerli Kul· el kO.nundu Nisun sonuna kadar günde 
luklu, Celil azası Necip Ali heyet aza- en az 250 en çok 350 kilo UçUncü nevi 
sından Eşref Vural, Kıtı köyü mub • ekmek eksitmeye konulmuştur. lsteklile· 
tarı Hüseyin özer, Arater muhtan in ıo · 1 - 938 pazartesi gUnl\ saut 14 
Ali Yılmaz, Kızılıakır muhtan Yakup de Belediye dairesine baş vurmaları ilfın 

ka:vbederek sürüp gidecektir. Doğunun nıOhim dertlerinden blrıdlr 
M~rnur, dotudan kaçırtan bir sebep ve bu mevzuu etrafında ne kadar ko· 

<laha. vardır· nuşsak derdi okadar deşmiş oluruz. 

).{ernur. de ince tabll mahalU me - Vatandaşlara tuhmH edilecek knlfet~n 
tnurıarı kasde~ecııtım a.şiklrdır. H~im, ya hepsini birden tahmil edelim, ya hıç 

4 - ı . 938 Salı gUnü saat 18 de 
dağ sporları kulUbOnUn kongrası yapıla· 
cnğındnu kulUbe yazılı üyelerin o gün 
bOlge merkezine gelmeleri rica olunur, 

tnuaııırn, ekseriya doğulu değildir ya Is - birisini etmeyelim. CIHA1 BABAN 
tanbulludur. Ya İzmirlidir, veya. lbaŞka 

(No. 44) 1·1 Aykaç, Teclrll ihtiyar heyetinden r )lunur. (No. 47) S · 1 

.---.... ------~--------------,. tı ve birisini ~ağırdı. Başımı döndUrmeğe de ele geçirmiştim. Bu gemilerin İspan - Şimdiki halde yenl bir emir almış 
!Jmumi harpte casusf~ Yazan: •"ı•aucls Caruo blle !Uzum kalmadı. Karşımdaki aynadan yadaki iaşe merkeZlerinl de t>ğrenmtştım. bulunuyordum: Berllne gltmekl ve git -
- _ ' Julyananın amcasına prezante ettiği a - ı Fakat her şeyi ıkontrol eden, yakan, tlm. Şehir eskl hususiyetini ıkaybetmiştl. 

3 5 
damı gördüm. Bu adam öyle Julyananın tahrip eden ve faaliyeti her defasında da- Ortalığın halinde daha bir sıkılık vardı. 
s8yledlil gibi bir kazino müdürü değll. 1 ha kanlı ve ölümlü blr halde ıt>ıe çarpan Sonra herkes yiyeceğinden ve 1çece

Sonradan Htlncı şubenin listesindeki 'ı aradığımız esrarenilz şef hakkında bir tınden kıSıyordu. Her istenen şey aranıp 

1 
numarasının R. 45 olduğunu öğrendim. şeyler öğrenmeiştım. ismini bile bll - bulunamıyordu. Memleket!ıı bUtün emeli 

Vaziyet gar.ipti. Bu adam nasıl olu - miyorduk. bir tek gayeye ulaşmP.ktı: Kat•ı zaferi 
T fl'lka No. 27 ---~----·- :vorou da doktor Kungll'nin davetinde 1 Artık 0 günden itibaren Şmld'le be- Ve herkes o ~n bu kat'l zafere hA· 

ı>ek 
0 

kadar işitilmez diyeı Bu hareketi • hazır bulunablllyordu? Ve sonra Julyana 1 raber bulundutumuz zamanlar F.alkenden H\. inanıyorou. Nisandaki Fransız taaruzu ---------------Nlhiyet. sOrchun: 
- auıun lınlnl&n sl3t! sayllyen kiın .. 

w. h~p.slnl tabı ao~ı~ınemı4. 
- O halde ııa ıöyleytnlz. Ben dinle· 

tint 
Oözlerlnin içine baktım. &nra 0 ~e

tenifi hllO. içimde n\uhat&ZA. ettlA'Un taze
htı içinde, Şn\\d1e hayatımın hususiteLletı 
ne ait noksAnsız v~ samlınt bir utrarta 
bulundum. ônA her .şeyı sdylemek lçln, 
1çinıde bilmiyorum neden, yenilmez bir 
lhtıyaç duydum. Sen ki, daha bir dakika 
h11eı Şmldln yanında Julyananın l.smlni 
htıe aizuna t.lmuk lsteemiyordum. 

0Pnç .kızı nasıl görüyor ve nasıl blli
r0tsıın, t>ylece tasvir ~ttım. ôna. karşı ô
ln aşkım bana derin bir stsylemek lhtl -
~cı vermı4tı. Aynl Hmanda da Şmlde be· 

1Jn hi.s.st işlerime ka.rışma.sında.ld mUna. -
~tslzlıtı de lhtnr etmiş oluvordum Ko-

'~ =· odanın blr .köşesine doğru 
•oıwt'"~nıNI itJfarıdan 

me ltiraı etmiyordu. Sadece dU,.ünceıt blr neden bu adama o 'kadaı içerliyordu? hiç kon~mamıştık. Fakat dansözUn bize akim kaldıktan sonra, altıncı Fransız or-
ta vırla. sözlerimi dinliyordu. LOT FALKli~ İLE TEKRAll çok bUylik faydaları dokunabllecefrlne ka- dusunun muazzam bir hezimet geçtrdlti 

En sonunda dedi kl: Gölli:ŞDÜ~I na.atim vardı. Hatta. Şmid'in bana mal\\ .. kıanaatı vardı. Harbiye nazırı Penlevenin 
- Braun, öyleyse beni affedeceksin. Bununla beraber tahkikatımız bir mat vermeksizin sık .sık onunla görUştU- En mıntakasında ve Şampanya.da ıe.arru· 

senl bllmlyerek rencide etmlş okium. Bu- türlU ııerllemiyordu. Ne bu her yere ilr1p 
1 
ilinü de tahmin ediyordum. Omm vazıresı zu durdurmak emri, Derlinde orı yedinci 

aUnkU manasll görüşmemizden kall>lnlzde çıkan R., 45 ne de içtiği zamanlar biraz Udncı şube hesabına çalışan glzll memur- ordunun hemen hemen ımahvolmuı oldu• 
ufacık bir ııijlge dahi kalmasını istemi - dili çtszUlen lot Falken, ne de bir alay ca-1 ıarııe teması mubarz aetmektl. Hem de ğu suretinde tefslr ediliyordu. Bu ha.dise 
:voruın, susa kumanda eden .Şmld ne de ben Uç resmı, nim resmı bütün memurları 0 kon- Almanyanın müşterek düşmanlarına kar

Ve sözlerini t.eyıt etmek iQln dedi ki: hafta uğraştığımız halde dişe deter bir trol ediyor, onları ~k.ip tdtyor, teşci edi- şı kat'ı zat er ve aalebeslnin Uk. alt.met .. 
- Yarın öğleden aonra. .-Ayh biraha- şey ele aeçlrememtftlk. 1 yor, getırdl!l'l haberleri karşılaştırıyor, lcrı olarak kabul ecımyordu. istihbarat 

ntstne gelir mısın? Ben orada ıbulunaca- Ben matbuat ve Alman propaganda- doÇuluklanm araştırıyordu. servlslerlnln haber t.lmadı1darı şey yok
tım. Masama rakın bir masaya gelir, o- sı hakkında öğrenebilditim şeyletı Parlse 1 Benim vazırem ıse biraz daha kol-ay- tu. Caddeler sr1' sık donı>.nıyordu. Unter 
turursunuz. :au masaya oturunuz ve bek- blldirtyordum. Bu sah9.da epeyce iş gör - 1 da. Fransada olsun, Alm&.nya ve isvıçrede <ien llnden caddesinden b&.yraklardan, 
leylnlz. $midin kendisine büyUk blr itimat dUitimü zannediyordUm. Berlln hükQme- 1 olsun, görUnUşüm sadece bir fabrikatör- renalrenk kl.tıtıardan geçllmlyordu. Her 
beslediği adamlatından btrlydı. tinin Pariste çıkan büyUk bir gazeteyi sa-1 <iti. Kendi ı.,1erııe meşgul olan bir fabri • tarafta Fransız horozunu pençesinin al· 

Şmid'tn bu davetle ne yapmak istedi- tın Alomak Uzere olduğunu da öğrenmtş-1 katör... Vazifemin rızıı tarafı v-aıderak, tına aımıt olan altın kartallar gt)runu -
ğlnt anlar gibi oldum. Ertesi gün, muay- tim. Bunlardan başka Akdenizde olduğu Şmid ve gördüklerimi, duyduklarımı, oku- yoııdu. Bllhasa Fransız sefarethanesının 
yen saatte birahaneye glttım. İçerisi mUş- kadar Manş denizinde ve Atlas denizinde duklarımı bildirdiğim iklncı f\lbeden l.ba- önünde bayrak çokluğu başka. yerlerden 
teri Ue dolu idi. Kendi.sini tanımamazlık- daiml bir teınaa halinde faaliyette bulu • 1 rtW. Ta._ınamUe onıann tm1rltrl altında daha faıla nuan 4tkkt.tl ~lbtdlr<>rdu. 
tan ıt1dllim~1d l>lr4enbjrt_a}'at& "'1~· nın Jttmlf "Def dtnialtı pm~ llNllnl · ıcıım. ( ArMıı var) 
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ii D o G u il ERZURUM 

İ . ! 1 Kitap,Mecmua,Cedvel,Defter, 
ı ilanlarınızı kabul eder, 1 ! Her nevi Duvar ve El ilinları, 
İ FIRMANIZI İ İ 

. İ Bütün Doğuya tanıtır 1 ! = ~ • 
İ "DOG U,, bOyOk bir! ! 

Makbuz, Bilet, Fatura, Y aldızh davetiyeler 

ifa il; Y 11,j 111
( 

KOV ve ISl1CAN ll>El~lrERlı.ERI 1 memleC<et parçasının . İ İ 
1 her taraf 1 n da ok U nan 1 • Diğer Vilayetlerden gönderilecek her türlü siparişler memnuniyetle kabul ve suratla ikmal edilir • 

i bir gazetedir. I _'•-•-•-•-•-•-•-•._•_•_•_•_••-•••••••••••••••••••••••••••• n 1 Erzurum Valiliğinden : 
; Dog .. u illeri .ile ilgisi ol.an bütün -!!!! Aşağıda adları yazılı cüzn tamların rrT""lfrt=Wmmmmm•• 
B e arazi tahrlrlerinin itiraz safahatı ikmal T Ürk H ava 
~ müesseselerın gazetemız vasıta- : ediln~~ v;,r::~a=~~~i ~:~~W:r~s~~~imi~~i;: 
~ ·ı k d'l . . b . b .. , ~ 1 u i d t h d·ı h. d 2901 :; sı e en ı erını u genış o geve ~=- met er zer n en ar e 1 ecee;ın en 

Kurumu 

= 'J sayılı arazi tahrir kanununun 10 uncu 

I~ ta~ıtmaları menfaatlerinin lı=:i maddasi mucibi~~o~l~~) olunu\ - l 

ık • b d KÔY lSMl KÖY İSMi '. 1 i ıca l ır • Yarımca Tuzcu 
lıca SöğUtlUsl\ 
Aever 

BÜYÜK PİYANGOSU 
24 ÜNCÜ TERTİP BAŞLAMIŞTIR 

C'çilncü kcşldl! ·1·1 Ikhu.·l kRnun 1938 dedir __ .. 
Durulu ağdağ 

Aşatı zerdlge Büyük ikramiye: 45,000 Liradır. 
Slvlşll 1 
Titkir 

R Dog!J rudan d og!J ruya 1 Tôazbembkura STnonsi:er[ı•• Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık bUyQk ikramiye 
1§ il!' ~ (10.000 ve 20.000) liralık iki adet mUkQfat vardır. 

ı • 1 Din ar kom Knmbet ~ Şimdi ye kadar binlerce kişJyi zengin eden bu piyangoya 

1- G Az ET E M 1 z E ~~~~ek ~~~.~~· ;..=::__mmmHmmwıwrıuı .... 
ErÇik Kızıl klse 

1 gönderiniz 1 :~~;:.. ~~1;:;\ııyn Erzurum imar Birliği 1 Erzurum Belediye 
-. .. _ ,, Toparlak Hata komu Başkanlığından : liğinden : 
-.ılBRllDlllUIWJllll!li.HHllDIDiHınHllllllllHllBDBlınltlllllBmmBDlllllDHllll- :~~:~~an ;::~:ısor ÜçDncü Umumi ~tnfettlşlik binaları rukl~~~s::ri~~UE~u~:~e::::;P 

onun Kara ırnbek gruou sahasında İmar Birliği tarafından zindeki metre sisteminin tatbikini 
~~~~~~~~~~~~~~~~~. Soauk çermik MödUlUk yaptırılan 2 numaralı nnmune Evine ila- gelen ölçOler ve ayar mDfettlşl 
~r ~" ve olunan inşaat on beş gUn müddetle terazilerin muayyen yerlerinde ,,, K b ' t' kb 1 b' n ?ı~ E o ft d ı l'r yerinin bulunması ölçüler kanunu ') um ara ıs 1 a ınasını ~ rzurum e er ar ı6ın- açık ek~lltmeye konulm~ştur. mmdan oldu~unu blldlrmlş ve 

~) temel dt'regv 'ıd'ır \~ dan : Keşıf bedeli: 1574 lıra 54 kuruştur. yapmak için de aşağıda adresi 
./.\ /~ EkzuumHükQmet konağının 4484 li- Muvakkat teminat: 118 lira 9 ku- Sadık Abadana resmen izin 

j; a n B k c§) s o \~ ra 28 kuruş bedeli keşifli olan ( Edel· ruştur. s~nelik muayene zamanı olen 1 • '\\ ş a n (. i ih 1 Kat'i teminat: Muvakkatın iki mis- gDnünden bıışlıyarak 30 cu ak 

O \~ pot ) sıva inşaau eksilmesi iç n a e ı·dı·r. mek nzr. e terazilerin bu noksanl 
.lı~ 1 i c:i c::i ~'I günn olan 31·12 - 937 cuma gQnü saat 1 ı ı .,; :\. N ı İh ı " - 1938 1 ik· . K. ma ettırmiyen erin terazileri aı 
~ 'I' on da tulip çıkmadıtından 2490 o. u a e gunu: · yı 1 mcı anu- edilerek haklannda ka t t 
_J \\ kanunun 43 üncU maddesi muclblnoo on nun on birinci Sah güııü saat 14 te Be· yapılacağı ehemmiyetle ni'::n olunld• 
,\ Kumbaralarından birine sah:p olanlar hiç bir ı,~ gnn daha temdidi suretle ihalenin 10 - lediye binasında yapılacaktır. ( No. 40 ) 3 -

zaIU8Il dar~ık çekınez}er >> 1 • 938 pazartesi gUnQ saat on da icra- Bu busustakl keşif Ae şartname ve Adres: 

~
~ sına komisyonca karai' verilmiştir. sair evrakı imar Birliğ muhasebesinde j Batpazarmda lJlçll, tartı ve ı 

'/ Da ş ı.· >lig a ifil lk. a s o l İsteklilerin tayin edilen gbn ve saat- görüle bilir. (No. 37) 4-3 tamirhanesi Sadık Abatüll 
~ : : 'F ta Defterdarlık makamına mtlrncoatlan. 

~ , ~ ~---~(-No_.~_6)~~--4·1_ 

l Kumbara sahiplerine her sene muhtelif >> Erzuram imar Birliği 
para mükafatı dağ'ıtn1aktadir. ~) Başkanlığından: 

~;;~,--.,.~~~~~~~-ti Oçnncü Umumt Müfettişlik binaları 

DOGUDA 
iLK CINKOGRAFANE 
Matbaamız eni bir çinkoğrafane tesis etmek 

üzere bttlttn uor. Bıtndan sonra her türlü kılişe• 
lerirıizl, trıektup ve f ahıı·a· başhklarınızı, çinko 
veya kauçuk üzerine mühiirlerini bize sipariş 
edebilirsiniz. 

Artık İıtanbula si/,ariş 
vermeıe ihtiyaf yoktur 

Mecmua; Kitap, l3roşüt\ Mamento ve eaire için 
aptırıttak ihtiacırıda bttlttndttğttnttz kılişelerl si .. 

zi her suretle 111eınnu11 ~d~cek bit fekllde lnıAl 
edebiliri!. 

grubu sahasında imar Birliği tarttfından 
yaptınlan 1 numaralı numune Evine ila
ve olunan lnşattt on· beş gün mQddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

tur. 

dir. 

Keşif bed~li: 1574 liru 54 kuruştur. 
Muvukkat temimıt: 118 lira 9 kuruş 

Kat'i temiııatt Muvakkatm iki misli-

ihale günüt 1988 yılı İkinci Kinu· 
nun on birinci Salı gnnn saat 14 te Be· 
lediye binasında yapılacaktır. 

Bu husustaki keşif ve şartname ve 
sair evraka imar BirliA' Muhaseb~sl;ıde 
görülebilir. (No. 38) 4-a 

Teminatlı Daktilo, Dikiş 
ve her nevi makineler 

tamiratı yrpılır 

Ri%a Vatandafltırı 
SllAh •~nbrlJdlsı ktll:~ıauıda 

Bay KAYA hanesinde 

l'Jlltılp ~ Baştttıthofflrl: 

ollılll HAnA~ 
Urttdıö nijşrfyatı idam ~den: Yatı tşiert 

.M11ddrd: bahadıı• büLOER 
Baeıldıl• ıer: . DO G U ~ 

KUMBARA 
1e1000 
--------------------------Verir 

Kumbarası olan .hiç b • 
zaman darlık yüzü 

•• gormez 

ZİRAAT BANKA 1 
Kumbaralarından bir tane all 
Çocuıuouza hediye ıdeoağiniz bir kumbara ile onu him tasar 

alıştırmış, ham da istikbalini şimdiden dUsonmasf na 
1ırd1111 etmiş olursunuz 

ı.._ ........ __ ..... ______________________ ~ 


