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- G 0NDELll< GAZETE 
Basılmayan yazılar geri verilmez 

-Devletler arası 

N~ü!"asebetleri ıçın bozuk 
1Uk ~31 Yllında, sulh hı\dimlerinden, bil
~ ansız diplomatı Briyan cenevrede. 
ce:~etı Akvam koridorlarında lçlnl çe-

\'anı - Ah, hele Amerika şu cemiyeti Ak
lerın~ bit glrııe ... diye söylenmiş ve tlklr
lerıe de muhatabı gazetclye şu kelime -

ifade etmişti: 
1t - t11.ak Şark meseleleri beni çok 
.~:uıandırıyor. Artık sulhu temin et -
lln.Lten lclz kalacağımızı zannediyorum. 
-vgrusu nevmldim. 
hn Brtyan sağ olsaydı, bilmem ki dün -
btı ın siyası gidişi u~rınde müessir ola
' it nıı idi? Fakat bugünkü vekayl kar
k ısında, her halde çok müteesslr olur ve 

OtktuA'u başına geldiği için Uzülürdü. 

Dün de: ilkmekteplerde 
birçok fakir talebenin 
ihtiyacı temin edildi 

Bu hafta da faaliyete devam edilecek, 
diğer ilkmektepler gezilecektir 

Neslllerlnln • dOzgUn, sağlum, ve sıh· 
hatlı olmasını isteyen bntnn memleket· 
terde neslin ıstıfasını temin için çeşitli 
mevzular üzerinde mOcadeleler acıtmış· 
tır. Almanya gibi bazı memleketler de· 
jenerelerln çocuk sahibi olmalurına 
mani olmak için bazı fevkalade tedbir 
ıer bile ihtiyar etmiştir. Bazı memleket
ler ise doğan çocukların ~·etişllrilınesi 
fştne el koyıııuşlttr ve bu mevzu Ozerin· 
de çalışmağa başlamışlardır. Anaların 
sıhhatini kontrol, çocuklara temiz gıda, 
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Ha tayda 

Araplar seçime 
iştirak etmiyorlar 
Ankara, 4 [Hususi ınuhabirin1izden] - Hatayda 

fesatçıların tahrikatı devam etmektedir. Şiındi 
de "ittihadı Anasır,, isnıi altında bir cenıiyet teşkil 
etmişlerdir. 

Arapların Hatayda yapılacak seçinıe iştirak 
etınemeğe karar verdikleri anlaşılınaktadır. 

Diğer taraftan da müsteınlekeci Garo'nun ida
resi altında bulunan adamlar Türk köylerini 
basıp soyn1ağa ve çapulculuk yapmağa başla- ı 
mışlardır. 

Acaba arsıulusal gidiş niçin mlllet
lerı tamın etmiyor ve neden dolayı bu 
karışıklık sürüp gidiyor? Halbuki, Versay 
2lıuahedesl tedvin ~ldiği zamanlarda, 
dünyayı toz penbe görenler vardı . Artık 
b~eriyeıı yenl bir <1eltllk yapmaktan kur
tarıyorlar, kurduktan müesseselerle diln
Yaya lsUkrar veriyorlardı . İşte cemiyeti 
lıkvam o müesseselerden bir idi. 

Müstakil devlet, rey .sahibi oluyordu. 
Demokratik bir ruh mllletıerarası niza -
mıru d& kurack tdl. o çatının altına 1tl -
tenler birbirlerine hor lbakmıya.ca.ldar, 
dnletler arası imzaladıkları mukavele -
lerı, ytne oraya tescıı .ettirerek, kulis ara

iyi süt, sıhhl elbise temin_ etmek için 
düıwanın her tarafında bl\yuk ha~·ır ce
uıiy~tleri fttallyete. geçmiştir. Bizim mem 
lekette böyle cemıyetlere tesadOf ede· 
neyiz. çocuk esirgeme kurumu çocuk 
~evzuunda çalışan bir danecik hayır 
mnessesemlzdir. Onun yardımlan mem· 
leketteki çocuk meselesini halletıneğe 
kafi gelemez. bu itibarla şehirlerimizde 
ayn teşekkO.ler memleket çocuklnrınm 
her bakımından mevcut ihtlyaçlannı lat· 
mine gayret etmektedirler. 

Karadenizde,Marmarada 
ve Egede yeniden fırtına 

•yasetınln önüne -geçeceklerdi. cemi
•- "'"_._.varn mllletleııın karanna iktiran 

~ (!mKIJCJllf"' 
sonra orduları b1le seferber 

..... ~·~~•el! · 
anız o müesseseyi kuranlar, Cemi-

l 1 Akvamın, devletler lizerinde bir sulta 
4:lhlbt olmasını, yani bir UstUn - devlet 
manzarası a.rzetmeslnl istemiyorlardı. 
Devlet "hlt.ımtyet kabul 'etmez.. prenet -
t.ını lh1A1 edememl4lerdl. 

Cemiyeti Akvam tıkrlnl ilk defa V11-
eon ortaya attığı halde, evvel! Amerika 
OJuaıar Kurumuna iştirak etmedi. Yeni 
kuruıan bir teşekklil için, ilk ve mUhim 
Ct&rt>e bu oldu. İklncJ mühim darbe Ja -
1ıonranın, Cemiyeti AkVamı terketmeslle 
ba,ıadı. Fakat İtalya - Ha'beş harbinde 
hansa. başvekili ıaval, cemiyet! Akvamı 
&t.rsına1c için elinden geleni yapt, ve Ulus
lar kurumu da heybetli varlığını göstere
cek, trsatı kaybetmiş oldu. 

Almanya da resmen ve filen çekildi. 
Şlrndı manzara .şudur : Bir tarafta faşlz· 
nıe dotnı aUrUklenen devletler, harp ta
raftadırlar, ve harp tçln hazırlanmışlar -
<ıır. Bunlan tft.bl olarak bir gayrimem
nunlar zUmresl vardır. Macarl~t3n. A -
VUıturya Bulgaristan gtbl. .. onlar da u -
Umumı hukukunda yeni lnkUAplar ya -
nlden istirdat -etmek için uğraşmakta -
<tırıar. Dtler taraftan, Cemiyeti Akvam 
fikrine merbut olan devletler de bu mU
essesenın kuvvetıenm~I ve nüfuzunun 
lcaYboımaması ıc;ın uğraşmakta, fakat her 
leçen gün neticesinde yeni bir husran ııe 
karıılaşmaktadırla.r. 

Şimdi, hukuku dlivelcller, devletler 
\Unumı hukukunda yeni bir lnkilAp ya -
Jlacak bir flkrln peşinde ko.şmaktadırlar. 

Diyorlar kl cemiyeti Akvam bugün 
kt\fı derecde ml\eyyidelerle techız edil -
nıemıottr. Onu Ustun bir clevlet mevkllne 
çıkaralım. Biz öyle zannediyoruz ki, mil
letler aruı anlaşması, ve milletler arası 
hukunun kuvvetlenmesi yeni bir dönlim 
nolttuından aonra olacaktır. Bu dönüm 
noktala da. atıebllhtlmal dünyayı alt Ust 
edecek. 1914 de rahmet okutacak bir 
harptir. 

chı n nı\n.\~ 

Erzurnmda bu adım yeni ahlıyor. 
Şimdiye kadar bu vadide yapılan çalış · 
malar bu seneki kadar programlı ve 
sistematik bir halde değildi. Vali Haşim 
tşcanın bizzat riyaset ettiği bir heyet 
her gUn bir mektebe gidiyor, hem mek
tebin ihtiyaçlarını tesbit ediyor ve onla
rın çarelerlnl derhal buluyor, hero de ~·o· 
cukhm sıhht muayeneden geçirerek zalf
lanna balıkyağı, hastalarına ıozumlu 
ilaçlarını, çıplttklıırına elbise ve çamnşır, 
ayakknbı, yoksullara mektep levazımatı· 
nı temin ediyor. Geçen haftadan beri 
devam eden bu hayırlı faaliyet netice· 
sinde Veysi efendi ve Palandöken mek· 
teplerindeki 1.Jlr çok fakir çocuğun en 
ınObrenı ihtlyaçlan tatmin edilmiş oldu. 

( Aliltlrafı .J inci sayıfa<ln) 

Başktı millcllerde fakir Ç<•Cll kln rn 
r:uılı bir llazi11e gibi bakılır 

Romanya Kralı Karol Kaplıcada aşka gelen 
Londraya gidiyor iki softa 

Gazeteler Kralınbu seyaha- Su içinde tekke ayini 
tine ehemn1iyet veriyorlar yaparlarken yakalandılar 

BUkreş 4 (Hususi) - Romanya Kralı Geçen Çarşamba günn akşamı .19,80 
ikinci Karol yukınlurde lngiltareye gidip raddelerinde Hasankalede Mehmet oğlu 
bir müddet lngillere Kralının misafiri Tayyar ile Nuri oğlu İsmail adlarında 
olarak kalacaktır. iki 1-.işi kaplıcaya girmişler, su içinde, 

Bu seyahut dolayıslle yazı yazan Oryan bir vaziyette tekke ayini yap· 
Romanya eazeteleri, Romanyanın lngil· mağa başlamışlardır Hasankale Komi
tera ile sıkı bir mesai birliği temin ede· serllğl bu işten haberdar olarak derhal 
bileceğini de ll4\'e etmektedirler. tahkikata girişmiş ve suçluları yakala· 

Uiğer tarftftan 1500 Homanyalı sey- mıştır. Mndclei Umumilik suçluların tev
yah bugOn Romaya gelmiş ve halk ta· kirini emretmiştir. Suçlulardan bir tanesi 
rahndan hararetle selAmlanmışlardır. bundan daha evvel ayni mahiyetteki bir 

Bükreş gazeteleri Başvekil Goga'nın I mesele yüzünden tevkif edilm\ş ve Oç 
Yugoslav sefirlle bir saat snren bir gö- ay tevkifhanede kaldıktan sonra tahliye 
rnımesinc de ehemmiyet aUetmektedirler. 1 edilmiş bir zattır. 

Karikatüristin kalemide siyasa -

Çanakkalede bir vapur karaya 
oturdu. lstanbulda bir ev cöktü 

' 
İstanbul 4 (Husus1 MUhnbirimtz - Marmara ve Ege denizlnde de şiddetle 

den) - Dünclenbert şehirde ve civarında hüküm sürmektedir. Dün İmroza gitmek 
başlayan kar haflf fasılalarla devam et • Uzere yola çıkan "Tayyar,, vapuru fazla 
ınektecllr. Her tarar bembeyaZdır. denizi görUnce daha ileriye gldcmtyerek 

Karadenlzde de fırtınanın tekrar Silivri önlerinden geriye <lönrnek mecbu
başladığı haber verllmekteclir. KUçllk va- ı riyetlnde kalmıştır. 
purlar limanda beklemektedirler. Fırtına ( Alttara/ı 5 inci sayı/ada) 

FIKRA: 

ÇOCUK BAHÇELERi 
Pek ya.kandan tanıdığım ihtiyar ve 

mütekait bir asker vardır. Uzun ve birçok 
hAdfselerle dolu heyecanlı meslek haya -
tmtlan ayrıldıktan sonar köşesine çekil -
mlştlr, harekete ve faaliyete ahşan, heyl'

canlarla yotrulan ruhunu şimdi de renk 
renk çiçeklerin kucağında dinlendirmek
tedir. Elinde bir makas, g!ünlerlnl taraf 
taraf karanfillerle, sardonyalarla dolu 
bahçesinde en nadir çiçekleri, en mutena 
) em işleri arasında geçirir. 

Samimiyetinden pek ziyade hOflan -
dığım bu ihtiyar bana bir giin dedJ Jd: 

- Evlı\t çiçeğe ve çocuta bakılmak 
ister. Bakılmayan çiçek ve bakılmayan 

çocuk ikisi de vaktinden evvel solarlar. 
Belediye anketine cevap verenlerden 

birçoklan çocuk bahçelerinden bahsetti -
ler. Ne kadar hakları var Garip blr te
dai ile ihtiyar askerin sözlerini hatırla -
dım. 

Hallluna haklı bir gurur nreblleeek 
kadar mutena ve nadir clnsll çiçeklerinin 
ve ataçlarının güzelliğile öğünmek onda 
bir hastahk hallndedllr. 

- Bakılmayan çiçek ve bakılmayan 
çocuk ikisi de vaktinden evvel solarlar ve 
Erzurumda nazik bir krizantem gibi vak
tinden evvel solmu' nekadar çocuk var. 

llulındu· DCLGEH 

BiR ANKF.T AÇTIK -
Erzurumlular 

Belediyeden 
ne istiyorlar? 

Eski Belediye Reisi Zakir diyor ki: 
~·---------------Hama ın la r hakikaten pistir. En iyisi Evkafla 

Belediye birleşmeli, hamamların sıhhi bir 
şekilde yeniden is!ahını ten1in etmelidir 

F..ski belediye reisi Zakirlc karşı karşı
ya oturuyoruz. Cevaplarına başlamadan 

evvel iri ve etli ellerini ceketinin iç cebine 
daldırdı oradan 1çı kAğıtıarla dolu bUyük 
bir portföy çıkarttı ve anketle beraber 
gazeteye koymak istediğimiz resmini nra
ınağa başladı. Uzun müddet bunu bekle
dim. Sonra kalın camların altından oldu
ğundan daha küçlik gözUken göılcrlnl 

kırpıştırarak yUzllme baktı: 

- İşte buldum .. . Sor 'bakalım evlAtl 
dedi. 

- Belediyeyi nasıl buluyorsunuz? 
- İyi, doğrusu diyecek yok.. Şevket 

Arı faal, malQmatlı bir zat olduğu .kadar 
da şanslı ... Şehirde vaziyetin <lUzglln ol -

(Alt tarafı 5 incide) 
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Doğudan Haberler 
·-------------------------------------------

orta malı Ekilen 
tarlaların geliri 

Bütün kazalardan bugüne 
kadar alınan neticeler 

Köy bütçelerine varhlat temini l~·in 
k«i>ylerdeki orta mnlı tarhıların imec eile 
ektirllmesinin ve elde edilecek karın 
köy sandıklarına irat kayıd edilmesinin 
kazalara tamim edilplğlni yazmıştık. 

llnll\n kazalar bugnn bu husustaki neti
ceyi almış bulunuyerlar. Öğrendiğimize 
l(Öre bu suretle ekilmiş hırla' dan: 

Hınıs : 61620 kilo buA"dny, 93600 ki
o arpa, 139,500 kilo çavdar. 

Pasinler : 13683 kilo buğday' 11229 
kilo arpa. 

Tercan : 3888 kllo buğday, 2876 ki
lo arpa 7,04 kilo çavdar. 

Tortum : 990 kilo buğday. 'i090 ki· 
lo arpa. 

Aşkale: 110140 kilo buğ"day, 1725 
kilo arpa, 

Oltu : 11406 kilo buA-day elde et
mişlerdir. 

Sf'llllEXE: 

Sürmenede bir bataklık 
kurutuluyor 

SDrmene {Hususi] - Btlyük yer işga 
etmediği halde Araklıııın sıhhahnı bo
zan bataklık Valinin teftişleri neticesin 
de kurutulmak için tedbirler alınmıştır 

1 

. 

. 
Burası ttyrıca okaliptüs utaçlarile 

teşçir edilecektir. 

Sürmenede geçen yıl 
yaptırılan mektepler 

Sürmene, [ Hususi ) - Köprübaş 
nahiyesi merkeziyle Kucera ve Marzuba 
köylerinde beş dersbadell bir ilk mek 
tep yapılmıştır. Köylü okumaya çok he 

1 

. 

. 
ve~lidir. 

Datbaşı nahiyesinde tek bir ilk 
mektep yoktur. Oraya rönderilen sey 
yar ulus dershanesi öğretmenJnin bUiUJl 
bOyDklerden (60) kOçüklerden (34) ta 

. 

. 
Uebesi vardır. 

Sürmenede bir çocuk 
boğuldu 

. Sllrmene, [ Husust ] - Oölensa ma 
ballesinden deniz kenannda kaya Dze 
rinde oynayan lki çocuk denize dDşmllş 
'*niardan birisi kurtulmuş ise de 7 ya 

. 

' . 
şandakl çocuk l>Qğwmuştur. 

Bir ufak çocuk yandı 

Ha klı değil miyiz? 
isti dacıların kontrol 

lmesi lüzuınludur edi 
Ha 

hukukt 
lk arasında tahaddlls eden 
meseleleri dUzene koymak, 

yol göstermek, müracaat ve 
ve yollarını görstermek bakı -

nalka 
1mka.n 
mında n isttdacılar avukattan daha 

lş görmektedirler. ziyade 
MU 

lerden 
nasebette bulunduğu kimse -
her hangi blrile aralarında 

çıkan bir vaziyeti köylü ve halk ek
istldacıya anlatır. ondan akıl 
. Ondan yol öğrenir ve niha -
cretl mukabUlnde bir istida 

seriya 
danışır 

yet u 
yazdıra rak resmi makama müracaat 
eder. Halkla daha iyi anlaşa.bilen 

daha yakın bir vaziyette bu
böyle pratik hukuki ve malfl· 
hibi kimselerin mevcut bulun
lbette şayanı temennidir. İs

onlara 
lunan 
mat sa 
ması e 
Udacıl ar arasında müstantiklik yap

zabıt k4tlpllğlnde bulunm~ o
binaenaleyh hukuki tecrlibe

yade olan kimseler de vardır. 
ununla beraber istidacılar her 

bir hakkı müdafaa etmek cn

mış, 

lan ve 
leri zi 

B 
zaman 
dlşeslle değil yalnız kendilerinin elde 

lerl menfaatleri düşUnerek ha
etmektediı·. Onların kendilerine 
aat eden bir kimseyi geriye 
ek istedikleri görülmemiştir. 

edecek 
re ket 
mUrac 
l}evirm 

y 

işin çı 

apılması J.çin ilıüracat edilen 
kıp çıkmıyaeağını dUşUnınez

men ücret mukabilnde bir is
azar ve bu yolda çalıştırırlar. 

dalar ekseriya pul parlarile be-
50 kuruşa mal olmaktadır. İs
yazdıranlar arasında ekmek 
na muhtaç olacak derecde fa.
mseler de mevcuttur. Bunlar 
Uçlilkle istida bedelini ve pul 

ler. He 
tida y 
Bu isti 
raber 
ti da 
parası 

'kir ki 
bin .g 
parsını verirler. Buna rağmen istida 

geri çevrilir ve bu suretle fakir 
Un parası havaya gitmiş olur. 

met konağında her ıgün bu ne
hir veya birkaç hAdiseye tesa

-edilmektedir. Anlamıyor ki bu 

bazan 
köylün 
Hükö 
vlden 
düf 
mesoele nin bir disipline tAbi tutulma

P etmektedir. İstidacılann bu 
areketlerini önlemek için idari 
erin bir karar vermesini ve bu 
kında.n takip etmesini bekle -

sı ica 
gibi h 
mercil 
işi ya 
mekte 

Kop 

hakli değil miyiz? 

yolu bu sene tamir 
edilecek 

Kop daıtı şosasmın mükemmel bir 
tamir edilmesine karar verildi

undan evvelki nUsbalarımızdo 

k. Şimdi şosanın inşaat mevsl
erhal tamiratına başlamak özre 
n keşlfnamelertntn tanzimine 

şekilde 

tini b 
yazmıştı 

minde d 
lcabede 

Erzurumun Türk 
havacılığında yeri 

Hava Kurumu Erzurum 
Şubesinin hasılatı 
her yıl artıyor 

'rürk Hava Kurumu Erzurum Şube
sinin ftteliyetinde açık bir cteıti şme gö-
rl\lmektedlr. Vali Muavini Hilmi Bulcı
ııın tllkeıımez gayreti sayesinde bu se-
ne geçen senelere nazaran hayret edi
lecek derecede btlyük hasılat temin 
edilmiştir. 1936 Mali yılının ilk yedi 
ayında hasıhlt yekQnu 3,240,84 lira iken 
1937 mali yılının ilk yedi ayındaki ha· 
sıh\t yekOnu 12,310,87 liraya varmıştır. 
Bu yedi aylık hasılat geçen senenin 
9,428,49 lira olan umumi hasılatından ela 
2,882,38 lira daha fazladır. Sene sonuntt 
kadar bu hasılAhn 20 bin liraya varn
cağı kuv\'etle ümit edilmektedir. 

Sürmenede takdir edilen 
memurlar 

Sürmene [Hususi] - Merkezin Kuş
luca köyü muhtarı Hamdiye, köye bir 
konuk odası ve Atatürk anıtı ve bin 
ocaklı bir fındık bahçesi yaptırdı~ı için, 

Kemerli köyn muhtarı Omere, beş 
yUz ocaklı bir fındık bahçesi yaptırdığı 
ve köy işlerinde çok çalıştığı için, Baş 
tımar köyü muhtarı lbrnhime, bir konuk 
odası \'e 500 ocuklı · bir fındık bahçesi 
apltrdığı için, Makrandoz köyn muhtarı 

Mehmede köye içecek temiz su getirdiği 
için, Nnmune köyü olan Arakh .köyu 
muhtarı Halit Teziye (937) senesi içinde 
verimli çalışmalar gosterdltinden kay
makamlıkça bir takdirname verilmiştir. 

Ardanuç bir ceviz 
deposudur 

Senelerden beri Avrupa tüccarlarının 
teşvikiyle kc:silen ceviz agaçlarmm sayısı 
binlerce adedi reçtiği halde Ardanuç 
nahiyesi dahilindeki cevizin cinsini bitire. 
mediler· Buj'ün Hopa iskelesinden tu
t muzda Ardahan hududuna kadar kesil
miş ceviz kutukleri yollarda serilmiş bir 
haldedir. Her aene ceviz tüccarları Ar
danuç nahıyesine gelerek ceviz toplama
ktadırlar. 

Ardanuç mınbkasında. 60 bin kilo 
ceviz vardı. Tüccar bu ma]m ço~unu 
almlitır. . 

Ta.pud& tayinler 
Tercan Tttpu Memuru Nuzim Bilici 

terfien 20 lira maaşlı Merkez Tapu Me-
murluğuna, Tercan 'fapu ,Memurluğuna 

Hınıs Tapu memuru idris Eryuce, Hınıs 
Tapu Mt:!murluğum.t vekaleten Karayszı 

Tapu Meınuru ı<itdt Alsan nakjl ve tayJn 
edilmişlerdir. 

• başlanmı 
Tortı&mttn aşağı Ôdük köyünden 

Osınan oğlu Necirun mereğinde 29 · 12 
'93i' ~cesi yangın çıkınış merek ıle ya 
nmnda ıw ve oda kamilen yanmışhr 
Odada 11yıımakta olaR Necibin dört ya 
~maki otlu ateşin telirinden kurtarıla 
mırnış ~ yanarıık vefat etmiştir. Talı 

ştır. Tutuşan kurumlar 
-. Bu . 
- "Cu 
-

klkata başlanmıştır. 

Dnn ılkşuru saat 17,30 sulannda 

gece nÖbelt>İ aczane Karaköse mahallesinde Baytar Binbaşısı 
v Bay Vecihinin oturduğu evde bir yanım 

mhuriyet,, eczanesidir başlangıct olmuş, bttcudaki kurumlar 

••••••••••• tutuşmuştur, Ateş İtfaiye yetişmeden 
evvel ıöndUrülmOştnr, 

ERZURUMDA ZiRAAT 
-------------------------

JGıdaca fakir bir topra 
yüz yirmi gün çiftçili 
Bu işi ıslah etmek ve çiftçiyi d 
verimli ve varlıklı duruma geti 

yapılacak yardımlar va • • 
ıcın 
' Yazan: \'lh\~·eL Ziraat lllidUrü 
CEllAL TA~IŞllAX 

Arazinin halen dörtte ~iri~den 2- Bugün en birinci sürme 
Umumi ziraat yolunda ıstıfade kara sapan olan rençberimizi 

edilen Erzurum vi13yeti ziraatı hususi kullanışlı pulluklara sahip etmek 
bir vaziyet göstermektedir. Sekiz ayı tir. Pullukların her parçasını k6 
yağmur \'e karın tesiri altında zira~t iş- ~endi kendine . ve köy. ustasına 
teri elverişli olmayan bir sahada ekışden tırerek onu daıma emnne amade 
mahsulün idrakine ve hayvan yemlerinin durursa buna çar çabuk &lışac 
biricik dayana~• olan ot biçiminde mü- suretle tarlalar hem daha iyi belD 
sait olarak yalnız dört• ayı vardır. Çiftci ha geniş ve fazla mikdarda işi 
bu 120 gün içinde bir yıllık kendi ve cak ve yabanı otlann serbestce 
ı • ~· · ve creçimi için sa büyümesine entel olunacaktır. P 
ııayvanının yıyece6ını 6 • • • 

tacağı mahsulu meydana getirmeğe mec- rı en ucuz fıyat~a halk~ .tamım 
burdur. Ziraat vasıtaları çok basit olan ve at bankası az.~mı kredıyı açma 
ıl'ardan beri det oprağa iade olunmayarak ~Bu ~un elde mevcut tob 

Y .. • tamamıle deıenere olmuştur-
ma hruka t yerine kull.anılan gu~remn yok A-Devlet tohumluklanndan 
Juğundan gıdaca fakır olan zaıf toprağa k 

ve gayri fenni şartlar altında elde ettiği ma B-Mevcut tohumluklarJ i 
tohumluğunu eken ciftcinin ancak ve 

1 h d 
mek. 

azami bire baş mahsul a dığını esap e e· Devlet tohumlukları, muhtelf 
rek dar zamanda büyük müşkülatla elde 

istasyonlanndan mıntakaya en 
ettiği ve bazen hasat mevsiminde sürek- olan tohumluklan halka parasız 
li yağış olan yıllarda kaldıramadığı eki- her yıl yeniden tohum getirmek 
mini de nazarı dikkata alırsak buralarda cut tohumlukları mübadele ederek 
geçimi yalnız çifcilik ve hayvancılık olan larma vermek suretile köy tob 
köylünün ne müşkül şartlar altında ge- temamen detiştirmelidir. Bugün 
çindigini bir bakışh1 görürüz. mevcut tohumlukları devlet t 

Bu işi islah etmek ve asıl çiftciyi da- evlerinde temizleyip ilaçlıyarak i,li 
ha verimli ve varlıklı duruma getirmek lanmış tarlalara ekerek ve yeni 
ıçm şunlan temin etmekle yardım den deneme suretile en iyi 
yapabiliriz. lamak suretile de iyi vaziyette 

-Gübreyi toprağa iade etmek için elde etmek imkiru vardır. Cel 
tedbir almak. ran bu iki ıekildende istifade 

2-Köylüyü basit fakat en lazım humluklarm islı&h yolunda 
olan ziraat aletlerile teçhiz etmek. imi takıbı tedbirler almak 

3-Tohumlukları ıslah etmek. 'a.-ldrak mevsiminde orak 
4-Hasadı makineleştirme. işlerinde yalıuz oraklarla temin 
Bu esaslı tedbirleri şu suretle tahlil güç olmakta beraber buı yıllarda 

edelim. . li yatıf tesirleri çiftci hallAaıual 
1- Mıntıkada her köylüJJÜO istifade etmiyerek yetine reliri C)lan 

etmesi kabil baltalık ormanı hiç yoktur. demet halinde çürümeye bır"' 
Köylü para ile odun tedarik ec:Jemiyeceği- buriyetincle ~atlma~dac:lır, Bı.pı&1n 
ne nazaran uzun kıflardan kendini ~pru- ciye arık ve hırm§Q ~ki1J~e · 
ması mecburiyeti karıısmda gübreden dım etme~ ve oqq yorqcu ve yı 
(tezek) den mahrukat olarak istifade mec- cı işinden kurtarmak liıımc:t.r. Bil 
buriyetindedir. Bu zaruret karşısında hasad ve harmanı çapuk yapaa 
a-übresiniq % 10 nu bile topratına vere- yt:ni sene içi~ ~z.ma nadaslar 
mey~h çiftciyi çok eJim bjr vaziyetten daha faydah .. lennı rör-.ıeye v 
kurtarmak için ona ~zun vacJeli taksitleri- cak v~ bjqnetlce yelli seqe c:lalNt 
maden kömürü yakan ve her ifte kulla- ekeçekJir, 
nabilecek tarzc;Ja yapı:mış sobıbar te- 5-Bu ~USll'•b b,sit bi, 
min ederek yakın maden kömürü ocak mutalaa ~ttikJerı sonraı köyJümQsilll 
Jarı ile çok ucuz kömür verjlmelidjr, Er- ka ına ihtiyıctnı d~ iqceleQJ• ~ 
zuruı .. d~ kömür madeni bulıınm~sJ ve h olJlCtktır, 
çok yakmda trenin ~elmesi gibi husqsi. 
yet~ri bıı satıadaki yırdımı daha. ko
laylaştırır ümidindeyim, 

Bu suretle her yıl tecjriceıı gübresini 
topraQ-ma vermek imJ<anJ~nnı bulan çift
ci ienit ovalann verimli tarl~larından 
boİ, bol faydalanacaktır, 

Edebi Tefrika No: 28 
....... Şimdi Hüseyin ata bir kahve yapar yorğunluAunuzu 

•hrsınız? hem bende ellerimi temlzliyeyim? öyle geleyim •• 
Btraı sonra döndü ~ .. Hüaeyf11 ağa koruya çıknnş idi. Ne 

\ tlhaf adam cin gibi ortadan kayboluveriyor .. ,. 

[3ENYUIMADIM 
YUksek bir s11n'atkArsınız, Kadınların beğeneoetı bir 
niz. Onlann ıayJf taraflannı da Jyi blllyorsgnuı. Eltnlıd' 
çok. kozlar var. Şimdiye kadar lılç bir kadın ıtze l 
kalmadı, hatta içlerinde Handan gibi blr tOrlü ~inJzl bı 
mak istemiyenler de oldu. 

'* Ziyanı yok .. dedim. Ve hemen ayağa kalkarak çantam· 
~an 6nlQAQmQ çekamuya hazırlandım. O bir iskemle çekip 
ıohırat-ak "'ile yerime oturmamı işaret etti. Hayretle yll.zUne 
baktım ~ 

- Bllğ'Olt bttaı tala :vorttmsunuı dedi, Çahşnuyahm 
~hlrlln, komtşakm, 

Omuzlanmt ~ktim : 
- l'aka\ ben sırf reslm kalınasın d\ye ~dlm. Geçen haf

\a\t8 pett e ~alışmıştım ıaten .• 
litçte """m yapacak bir halde olmadığım• pek iyi biliyor· 

""m\ An~ak U'Ç dört .saat Hyku uyunıuşt\ım. Ve akşamki ha· 
dtte üıertmde yıldınm gibi öldGrUcQ bir tesir yapmışb. Harap 
btt halde idim. Bununla beraber ona buraya kendisi için geJ
~edtğlınl blra1 hissettirmek istiyorqum, tabir sö:i1erfmden çı
kaft maneyı hemen anladı. Evveli kaşlan çatılır g'lbl oldu. 
Sıohta birdenbire yerinden kalktı, beni elimden tutarak ge
tirtti~ kerştMna oturttu~ o da ymioe otllrdu. Gayet boş, manasız 
tölte!'le ytıtüne bakıyordum, Dudaklarında müşfik bir tebes· 
sam k\ntlarak ~ 

.... BOytlk :sOtü dln~ymlt: dedi. Btlgün çabşmtyakm. Şu 'fi· 
iti tabiat ktl1tstnde oturmak fena mı, katalanmız dinlenir. 

Setı dt btt ~~kl imayı anladım. •Asabın bozuktu, açı· 
İU'~ın,, demek istiyordu. Hiç 1eslmf çıkarmadım. O iskemle· 
sinde bana dotru eallerek ve sesi birdenbire fKVllflıyarak 
devam etti: 

. - BWyor musunuz, bugQıı ae kadar memnunum? Siz r•· 
Utseeıe kadar beJoaadlıl btıDlldaaa •• • Oelmlreoekılaia diye oy. 

le korkuyordum kt.. Sonra ğelseniz bile bana karşa yOztlnl\ı 
çatık ve hareketleriniz çok soğuk olacak gibi g-eliyordu. 
HalbukJ.. · 

SözQnü keserek ! • 

- Başka şeylerden konuşsak olmaz mı ? dedim. 
Yerinden kalkarak yanıma geldi. Ellerimi tutu : 
- Peki başka şeylerden konuşalım. Siz ne isterseniz onu 

yapmak benim lçtn bllyük zevktir .• 
Bunları söylerken başını başıma dotru yaklaştırmıştı. Sı

cak nefesini ynzomde hissettim. Geceki vak'a yeniden iÖZ· 
lerimde canlandı, birdenbire ellerimi şiddetle çekip avuçlann· 
dan kurtardım. Ve ayağa hrladım. Hiddetle titriyordum. Onun
la ıtçık konuşmıya karar vererek : 

- Pena bir oyun oynıyorsunaz, dedim. Öbürlerine yaptı
tmızı hana da tatbik etmekle meşğulsOnDz anlamıyor detiltm. 

Şaşırır rlbt oldu. Sonra fÖZlerinde J1JÜ5lehzl bir l\llk ya· 
mp söndO. YavaŞ yavaş a-lderek yerine oturdu. Devam etme
mi bekler ribl yüzOme baktı. Ben de karfısına 1eçip ,oturdum. 

- Sizinle açık konuşalım, dedim. Benden ne istiyorsunuz? 
Öbürleri a-lbl biraz etlenmek, vakit geçirmek ve sonra batı· 
nıı:Jan defetmek değil mi? 

itiraz etmek gibi bir hareket yapb, cevap verecekti. Fa
kat buna vakit bırakmadan beycandan gittikçe )'11kselen bir 
ıesle devam ettim : 

- Sakın itiraz etme)'lntı.. Her ıeyi billyoNm. Bir çok 
kldınlm hayatınızdan reldi, 199t1. Hepsi atıl aevcUJer vı iP, 
oDlan lstemiJfnce '"')'UDlarw bllkt1Utr, bir taraf'a ~, 

Bana gelinde, evveli ehemmiyet vermıdlniz,, Sonrl 
simlerlml görerek alakadar oldunuz. Fakat bu sıralarda 
nazda sıkılıyordu. Duydufunuz alakan11J manası bu sQl'8tJe 
j"tşiverdi, 

Ben konuştukça onun yQzO detlştyor, rözlert buhı 
yordu. Fakat sesini çıkarmıyor ve sözünıP kesmiyor<!~ 

Acı acı f DlOmsedlm ; 

- Siıden bu karektertniz yOzllnden belki tam8111lle ıı 
etrueoı ıazımdı. 1"ukat dütOnDyorum ki slze bu cesareti Y 
yine kadınlardır. Onlar ateşte yanmak lsUyen pervaneler 
etrafınıza tlştişmOşler ve sizi her elini uıattıtını &lmıya 
brmıı&ur. , Faluıt be» onlan~-.n defiüm, olmakta 1.st 
rum. .ı:.ger beni de öbürlerinin sıruınıa vo hiıosına gı · 
için ugraşmakta devam ederseutı, bir daba yoıümü g 
yecekSınlz.. Ya dost k.olaum, yahut dÜJ.mlln olalım.. H 
ol isterseniz. 

Gözlerinde g"ittlkçe toplöDan derin bir alaka ile bePl 
liyordu. Derin bir nefes alarak durd\lm, En atır 
sona saJdamıtbm : 

- Hem de ou hareketleriniz yQzünden resim Oıertndo 
lemem için gösterdlgtnlı alikayı, beraber 9alışmam111 
menizi de bazı isUfddelerde bulunmak lçhı bir tuzd 
kuUandığınıza intibam vermek üzereyim, 

Saps~m oldu. Kaşlarını oatarak : 
- Bana fazla hakaret e<liyorıunuıdedl. 
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E N SON HABE RLER.9 

'------------==--=-UZAK SARKTA SULH HAVASI 
~·-lst-an-b-ul- Japonyadan sulh 

şartlarını hafifletmesi 
isteniliyor 

şampiyonu 
İst.anbul 4 (Hususi Muhabiri • 

lnlıcten) - llk maçları bitmiştir. Fe· 
lleı'bahçe ile Oalatnsaray arasındaki 
&on Inaç havanın yağmurlu ve salla· 
nın çamurlu olmasına ratmen heye
canlı geçmiş ve Fenerbahçe oaıata· 
sarayı 3 - 2 yenmtştir. 

!Be.ştktaş, Galatasaray, Fener -
bahçe, OUneıı takımları nıllU. ktime
Ye kalmışlardır. seştktaş ıstanbul 
şarnpıyonu oldu. 

~-~.:_:.::.:.:----~====== 

Yılbaşında 
Atatürkü tebrikler 

Diğer taraf tan Çinliler Hankeu'yu 
kurtarmak için taarruza geçtiler 

llonkeu 3 ( A. A. ) - Şankhayşe- lu Slang Şing Kuo gayet iyi talim ve 
kin Japon şartlarını reddetmesine rttğ'· terbiye görmüş, yüz bin kişilik bir Mon· 
men mareşal ile Japonya ~rasııı~a gö- gol ordusunun başında bab.lsına yardım 
rüşmclerin tıaııı devam etıı~ bıldlrll- etmek Ozere hıırekete geçmiştir. 
mektedir' Resmi mahafile göre eğer Ja- Techfzntı da yerinde olan bu kıtaa
ponlar sulh arzusunda iseler ~artlarda tının seklslnci kolorduya iltihak edece-
mühim d~~iş!k!i.kl;r ... ~·a~m~h~ırl~r. ğl bildirJlmektedir. Şiyan Şing Kuo ge· 

~.\~Ki~ l Zhlll:\iDI., çen sene babasi!e darğındı. Babasını Ja-

Ankara, ll [A.A.] - Yeni sene mn. ÇİX TA Y\'AllEU~Hİ ponlarn karşı yumuşak davranmakla it· 
nasebetile Cumhur Başkanı Atatnrkle Şanghay ll ( A. A. ) - Çin tayya- ham ediyordu. Fakat Jupon istilası baş-

----~~~~-----~~---

{:l nJ n yeni merkezi 

rnutıtelif devlet ı·eisleıi arasında telgraf· releri bugü.n Nankin hava .n~eydanında layıncn habaslle barışmıştı. 
lar teati edilmiştir. bulunan lkı Japon tayyaresını bonıbar· (' f ~ :\IFllURJ \ili'' \ . .... 

dımanla berhava elmi~lerdir. Japon tayyr..· .. • • · Fl':\ ;- ;'' . .,, . DA~S 
releri takip etmek uzre havalanıncıya .. · IEI\. \ ASAK 

Fransız _ Sovyet ticareti kadar Çin tayyareleri gözden kaybol· Mıtreşal Çankayşek botun lıükümet 
uşlurdır. memurlarının gece barlarda eğlenip dans 

Parls 3 ( A. A. ) - Ha~ic~ye na- ~ANKEl. 'l't..: KCHTAIUlı\K içix etn~elcrlni şiddetle yasak etmiştir. Bu 
zırı bay Delboslu Sovyetler bırlıtf bD· Hankou 3 ( A , A. ) _ Çin mare· şekılde cnrmO meşhut halinde yakala-
Ytlk elçisi arasında 27 • l ka~ . 936 da şalı Şanghuyşekln idaresindeki kıt'alar nanlur dPrhal idam edilmektedirler. 
imzalanan ticaret muııbedesrnın 1938 . • 1 bir Hankeu civarında muzafferane ılerlemek· 
nihayetine kadar temdidi ıçin ven ed. D ı ı b b" • t . ır. em ryo u . oy.unca. ır kısı.m ara· 11 unkeu'yu boşaltmıs olan bu-tOıı 
protokol imıa edilmiştir · ı ı 1 • zıyl işga. ettik e~ı bıldiı;ı me~ted.ır. Çin nezaretleri ve resıııt daireler Şun-

XANKIXDEKI YKXI Ht;l\C:\IET klng'e taşınmışlardır. En son olarak Ha· 

i YAS~ 
Şonghay 3 ( A' A. ) - Nanklnde riciye Nazın San Şun Hankeu'dım 

teşekkOl eden yeni hOkOmet Şanghay· ayrılmıştır. 
şekln fikrini red ile Japonlarla iş l>irli· Mf°Sı.(· :\IAXLı\ H B .\ \"AH 
ki yapmak arzusunda olduğu~u bildiri!· Şanghnydnn bildi · ı ı · ,.,· ö G kt ct• rı ( ı6ıne g re, e· 
me e. ır. • nemi Ma -Şeng-Ying'in kuınandusında 

ÇI~ MAHEŞ ~1 .. 1~1. · 0(il..l ' bulunan müslllmnnlardan mllrekkep bir 

3 

Tnrlht 
tefrika 

-2R-

Mebusun birisi yüksek 
sesle bağırda: 

"Serasker buraya gelip 
hesap versin,, 

O gün Meclisin çok kalabalık bir 
günü idi. Localar ve koridorlar 
yerli_ ve ecnebi halkla okadar dolmuş
tu kı kımıldamak mümkün değildi. 

- Ardahan kalesi suikasde ~ tır ... Zlra k led , u"ramı~ (Saltanat makamından ıskat) keli -
· · · • , ·· a e az nsker bırakıl t 1 sonra da . tahsil ha t mış ır. mc e.rı, AbdUlhaml<lin şuurunu alt üst et-

miş hJçbİr kıt' d ya mı haremde geçir- mfştf. Böyle blr tehlikeye maruz kalma 
• a a askeı1lk etmedtğl hal mak Jçf d hal -

de iltimasla paşalık rütbesini Uıraz t 
1
- n, er ldarei örfiye 11An edil _ 

bl d c m ş meslni irade eylemi.ŞU 
r n am, kale kumandanı sıfatlle oraya · 

gönderilmiştir .. . serasker buraya kadaJ Hemen o gün BabıAUdc, !darcı örfiye 
gelmeli. Bunların hesabını vermeli 1 karnrnnmesı tanzim edllml.ştı . Teşekkül 

Diye bağırıyorlardı · edecllek divanı harbe, (idam) saldhiyetl 
· ver mfşti . 

o gün, meclisin çok kalabalık bir gU
nU idi. localar ve koridorlar, yerli ve ec
nebi 'halk ile o kadar <!oluştu ki, kımılda • 
mak mümkün değildi. 

İş~ böyle heyecanlı bir anda 0 ik' 
~li.n kişllk kafile; meclisln önüne g~lmlş-

Meclis reisi, derhal kapıların kapan
masını emretmişti. Fakat halk ve softa
lar: 

• • Vay, millet meclisinin kapılan da 
mı YUzUmüze knoanıyor? Şu halde, bl7 
yapacağımızı bUirtz. 

Diye 'bir takım tehditlere girişmiş _ 
le~dl. ·· Meclis reisi Ahmet Vefik Paşa. 
müessif bir hddisenin önüne g~mek için 
kafileden bir heyet s~llerek gönderllme
,c;tni istemi.ştı. Bu knlabalık arsından. 
Ardahanlı altı kişi seçilerek, meclise gön
derilmişti. 

Ertesi sabah Istanbul halkı gözlerini 
açtıkları zaman, dehşet içinde kalmışlardı 

Çünkü, bütün caddeleri, ve ıgeçlt yer~ 
terini, asker kollnn sarmıştı. 

İdare! örflye na.n edilmişti. Üç dört 
~Undenbcrl, mahalle kahvelerinde, mes _ 
citlerde, me-dreselerde bağırıp ~tıranlnr 
birdenbire slnfvermlşlerdi. ' 

O gün; Fla.tlh, Beyazıt, Ayasofya, 
Silleymanlye medreseleri bir ıanda basıl -
mıştı. Sottalnn ele başıları toplanmıştı. 
Bunlar, divanı harpte kısa bir ıstıcvaptan 
~eçlrildikten sonra, memleketıcrtne nef -
volunmuşlardı. İçlerinden pek azılı olan
lar da, menfalanna gönderilen vapur -
tarda boğdurulnrak denize atılmışlardı. 

(Arkası var) 

Almanya müstemle
ke sahibi olacakmı? 

Uzak şarkta Çin - Japon muharc· 
beleri siyaset Alemini işğal edip 

dururken, A\'rupanın göbeğinde de, 
ehemmiyeti gittikçe artan ınnzmin bir 
ıneseıe kendini göstermektedir. Alman· 
l1tr, Lehliler, mnstemleke istiyorlıır. 

Şanglıaydan bildirilpiğine göre. Çin kuvvet de Maraşal Çan kay şek'ln ku • 
Başkumandanı Mııraşal Şangayşek'in oğ vetlerine iltihttk etmek üzeredir. v 

Bir sofrada on iki 
kişi zehirlendi 

Bu basit ve cahil adamlar : halk arasın
da cereyan eden b!r ta"kım ~ıvane dedt

- kodulardan bahsetmişler.. Serasker 1JP 

JIJlısır-'akı• karışıklıkla• -'a Tophane müşUrünUn derhal Ayasofyo . Giresonda. çıkan « AkgOn » refiki· 'r l j a ~ • a j mevdanındakt at kestan~ ağ'açlarına a- mız yazıyor : 
• • SJlmalrmı 1stemfşlerd1. Keşnbın Karabedir köyünde Muh· 

Hltler, müstemleke meselesi Ozerin· 
ôe daha iktidar me\'kilne gelmeden söı· 

ltalrvan parmağı var Reis ve azalar, bu cahlldne iddialara tar Mehmet Bıçakçının evinde misafir 'J ldzımgelen cevapları vermişler: olarak bulunan Arazi tahrir komisyonu 
- Esasen biz de, bu işte kabnhatllle- reisi ve azası ile alaka'ı bazı köylOler· 

terini söylemiş ve Almanya sanayllne Londra 3 ( A. A . ) - Mısırdaki 
11ltidat madde temin edecek, yerler is- siyasi \'azlyetin gcrğinliğl bazı diplo· 
tcrnişti. t-'ırsatlardan istifRde etmesini malik mahfilleri hayrete düşOnnektedir. 
Çok iyi bildiğini gösteren Hitler, bu iş· Bu gerginliğin ltalya propagandasından 
le de vakti merhunu hulul ettiği ka- ileri geldiği zannedilmektedir. 
ııaaun ıJ lif k Be ı· se e varnrnk J..ord -ıa d ·sı? r ın l'E~İ U.\Ş\'EKİL TEŞEKKCn 
<' Yahatl esnasında bu meseleyı tekrar EDİ'\'on 

Amerika ile bir 
harp olursa ... 

t1 anyoruz. Biz, sizin veklllerfnizlz. Siz: den ibaret on iki vatandaş pazar güno 
dağılın, ıgidln. Biz dcabına bakarız .. Şim- akşamı bir sofrada yemek yemişler; bir 
dt biz de size meclis namına bir vazıte ve- mUddet sonra ev halkı da dahil olduğu 
riyoruz. Derhal bu kalbalıR'ı dağıtın. Bir halde zehirlenmişlerdir, 
fenalığa sebep -0lmayın, Hadise mahalli Nahiye hükOmetine 

DiY~. bu altı ki.şlyi meydana gönder- haber verilmiş, ve Adliyeye duyruhmık 
mfşlcr .. Bir havli güçlükle kalabalığı da- t.ihkikat başlamıştır. 
~ttırabllml.şlerd1. Ntthiye mOdOrünün derhal aldığı 

antandırdı. Gizli ve mahrem geçen • . 
rnüıakerelerln ne neticeye vardığını bil· Kahire 3 ( A. A. ) - Kral bır e· • 
nıeoıekle beraber bir kaç gün evvel RlJı· mirname neşrederek parlementoyu bir 
~ınııı haberler, Hi~lerin başka sahada ve ay tatil etml;ıtir. Gaz0teclleri ka~ul eden 

Aınerika dört ayda bir 
milyondan fazla Bevazıt ve Aynsofya meydanlanndn tctblr ve celbedilen bir kamyonla basta· 

bu gUrUltü cereyan ederken; BabıA.lide neye sevkleri neticesinde zehirlenen bu 
vükela. meclis de içtima halinde idi. seras- vatandaşlar kurtulmuşlarsn da bunlardan 
ker Redif Paşa, vaziyeti haber alır almaz bir tanesi ağırca olduğundan hastaneye 
derhal yaverini serasker kapısına gön - yntınlmıştır. 

u flktr etraf nda terakki eserleri gös· Memet Mahmut paşa yeni hukOmete 
!~rdlğlnt bize 

1 
an lath. Mussollnl, Soma- kurşı Mısır halkının Küsterd~ğl büyOk 

11~ekl mOstemlekelerinden, Almanyaya ba~ı_ılıktan dolayı teşekkOrlerıni bildir. 

t 
azı \'ermey{ kubul etmf~ bu haberin mlştır. 

ee~·-d itl u edip etmlyeooğinl bekledik B11· 

1 
ne kadar hiç bit netice almadık. Dlter 

11
araftan 1nglliı mehafllinln de bu hadise 

8 
c Cok yakandan alakadar olduğunu, 

n on gelen gazetelerden ötrenmlş bulu· 
uyoruz. 

Kanlı İspanya 

Kış yüzünden geniş 
harekat yapılanuyor d lnglliz Parlementosu tatJle girme· 

b eh evvel yaptığı son bir toplantıda 

11 
u rneseleyi mUzakcre elmiş ve muha· 
fierln suallerine verdiği cevapta Bay Barl!lelon 3 ( A. A. ) - Havas mu· 

F.den şu ıöı.lerl ıöylemlşU : hablri bildirl)•or : • Havala~n fena gidişi 
-- Bazı mUstemleke sahibi devlet· ve karlar harekata manı olmaktadır. 

lenn nam ve hesabına Almanlara Sö- Cumhuriyetciler Franko kuvvetlerine 
rnürge vermeAe nıa gösterdiğimiz bak- fevkallde mukavemet göstermektedirler. 
kında söylenen 96zler tamamlle esas· Cumhuriyetcller iki gün evvel kaybet-
sııdır. tikleri mevzileri geri almışlardır. 

lnriltere hiç b'r ıaman böyle bir 
fıkır beslemediği gibi, U"llumt harpten 
tVVeıkı vaııyett tekrar ihya etmek te· Mecliste kabul edilen 
1$ebbn~üne de glrlşmenıiştlr. 

lngiltere Hariciye Nazınnın şu u- layıhalar. 
tlb beyanatı Uzerine ltalyanın alacatı Ankara s ( A. A. ) - BOyUk mil-
\'atiyet hakikoten calibi dlkkatbr. let meclisi buzün Bay Fikretln başken-
bı Duçe hüku etinin yeni ve muhtm hAında toplanmıf, inhisarlar, divanı mu· 
te~ mesele ile A \'rupnlı diplomatların hasebııt ve Orta okullarda yardımcı öğ· 
" tar uykuların kaçıracak işlere yol retmenlerln çalışmalannın oç yıl daha 
~ Ça~tl ihtimal dahilindedir. Zira ltııı- temdidi hakkındaki Başvekalet tezkere 
~~ '.1mdt kendisine merbut sağlam ve teri okunmuş, bunu müteakip Türkiye 
lu~VHıtli dostlar aramaktadır. Bu dost· ile Sovyetler birliği arasında Askert ve 
(.)ıa: nınstemleke vermek bahasına da mülki seyrlsefıiln muahedesinin uıatıl· 

Alnıanyadan başkasın da bulamaz. ması hakkındaki ıaylha da müzakere e· 
DiPLOMAT dilerek kabul tdUmitUr. 

asker çıkarabilecek 
Vaşington 3 ( A, A. ) - Harbiye 

müsteşarı gazetecilere yaptığı bir beya
natta Amerika hOkOmeti muhasematın 
başladığı gün 300000 kişi ve dört aylık 
bir devreden sonra 1230000 kişi topla
yabilecek bir kudrette oıduğunu beyan 
etmiştir. 

oo Gu 
Abone tarifesi 

12 
7 
4 

I.lra 

• 
• 

Seneliği 
Altı aylığı 
UÇ aylığı 
Bir aylığı 1,50 • 

ECNEBİ MEMLEKETLER iÇiN 
Seneliği 
Altı aylığı 

24 
14 

iLAN T ARlrESl 

Ltra 

• 

8 ncl sayıfada santimi 25 Kuruş 
7 • • • 50 
6 • • • 75 
6 • • • 100 
4 • • 150 
8 • • .. 200 
2 • • • 250 
1 • • • 400 .. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

dermiş; orada mevcut olan asker! (sHA.h Bu hastalar, hastaneye geldikleri 
başı)ı · ettirmişti. Fakat, neticenin veha- zaman Doktor bulamamışlar ve ancak 
metinden korkarak (iş'arı ahire kadar hl" iki saat sonra gelen bir Doktor bunları 
bir askerin, daire kapısından çıkmaması) muayene ederek reçetelerini vermiş v 
için de emir vermişti. icabeden tavsiyelerde bulunmuştur. e 

En ağır itham altında bulunan seras- Zehirlenmenin yemekten olmasına 
ker ile Tophane mü.şürU Mahmut Paşa. ihtimal verilmekte ise de, işin içinde blr 
halkın ve meclisin kendi a.leyhlerindek1 kasıt olup olmadığını tahkikat nf'tlcesi 
bu galeyanı karşısında fena halde sende- gösterecektır. 
lemlşlerdl. Bu kuvvetli cereyana muka - Sırası dOşmOşken recaıııızı bir de 
vemet etmek, çok müşkül bir lşti. Azil şu sntunlarda tekrttr edelim : 
tehlikesi şu tarafa dursun; halk tarafın _ Hastanede nöbete! Do~ru işine 
dan parçalanmak ıblle işten değildi. dikkat edilse ne olur ? 1 , •• 

Vazlyetlerint pek korkunç bulan bu 
ikl zat, yanlarına sadrazam Ethem p~ 
~-ı almışlar; doğruca Beşiktaş sarayına 
dtmişler. AbdUlhamidin huzurura ~ıka

İngiliz Aristokrasisinde 
çok mühim bir mesele 

rak: 
- Efendimiz!.. Ardahan kalesinin ne Eski lnglltere Kralı ~dvard'ın Vln • 

şekilde ve ne şerait altında. sukut ettiği sor Dnko unvanı altında eski madam Sim• 
malcımu şallanenl'Zdlr. !lal böyle lken, sul- pson ile evlenmesi İngiltere Aristokrasi• 
tan Murat taraftarları cahil halkı tahrik :>indeki makam vaziyetlerini alt nst et . 
ediyorlar . .. İstanbulda bir kanşıklık vu- mlştlr. 
kua getirerek; Allah .göstermesin; sizi Bazı kimseler Vlndsor Dükünün ka-
sn.ltanat milkamından ıs'ltat etmek istiyor- nsını 28 nncn dOseş olarak kabul cl
lar. Bu işte bazı meclis azaları da mUş _ mektedirler. Halbuki kocasının Altes 
terektır. HattA., ibu~UnkU kalablığı, bizzat Suayal unvanı muhafaza epilmtştlr, 
onlar meclisin önüne davet. etmişlerdir... Halbuki baıı kimseler Düşesi 1ngil
M&demk.1 (hali harp) deyiz. Harp za.ma- terenin üçllncü yOksek kadını olartık 

han verecek kimseler DOOU Gaz& nındA, hükflmet idaresinde ,ıddet lA.'lını- kabul etmektedirler. Dnşes Altes rua-
tesl idare MtltlOrlOgüne müracaat etme· d1r. Kanun ııe hareket edersek, lbu fena- yal ünvanı almasııe. kocasının sınıfında 

t
lldlrf lert. bDek vam1ıı Hanlar için husust lıkların önUne geçemiyeeetız İdare! ör _ bulunmak mecburiyetindedir 
arı e at i cdl ir. t . . nh· . Kırmızıb lllnlarda ·--ı t ve Ulnına irade buyurmanızı tıtlrhal'li Bu m ım mesele lngtliz protokol 

fulllQo alınır. ı.anfe blr ml.ıt edem J mutabasaıslarmı son derece aıeırul et• 
l>l•tlltHS. mtktecilr. 
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Her uüıı 
hh· Jılkt\ yt• 

• ı EKONOMİ 

Kırkla~ r!~~~0~.!!.J Ticarette 
":vlelemez,, Köyün lln tma~ı. hafızı MUbarek yine gitnı~ş.. Na k 1 i yat 

d Hah efendinin köy muh\tınde bü· 

1 

Acaba nereye gidıyordu?.. Birkaç 
~~k u l.ıir mevkii vardı. köyln vaziyeti iyi biliyorlardı.. Bir ihtiyar Umumivetle naklivuttan bahsedi· 
· Kırklık, siyah top sakallı, dızlak başını önüne eğ'erek :öylendı. . lince akla iİk önce Kar~ ve deniz yollan 

k r. 1 kısık bovuıılu karrıyagız, tıknaz - AUab öbür dunytıda şefaatinden gelir. Kara yollarıda ikiye ayrılır, şose 
a el ı, . . o k 1 . 1 ve demir yolları 

imumı, köyde sevmiyen yoktu. . . ıııabrum e~m~sm. o ırk aru y_edıle~ e Şoselerin ticaret hayutında ehmml-
Hazret senele'rdenberi köy camılnın her akşam ~ uşur. eçen g n ruyam a yeti otomobil sanayinin inkişaflle mey-

. 't sermiş kendisini o köyUn gördnm, canuln avlusuna kırk göverçln 
odasına posku d tt" m' ·ıştl BekD.rdı ter indi, hoca da bir kuş olarak onlara ka· dana çıkmışbr. BugUn için bir çok 
kütüğUne ay e ır · • memleketler demir yolu inşasını idame 
nedense dünya evine girmek istemltordu. rıştı,K~ı~p1_b1erabober u1tular. b-k k h ettirmekle beraber şosaların inkişafına 

Çamaşırı köylü tanıhndırn yıkanı: oy u er _ yun arını u ere ~a· doA-ru ilerlemektedirler. 
yor, sabah sUtile, öğle ukşnın ye.meklerı nın odasını hu .. mdkar nazarlarla suzQ- Gerek şimendifer inşasında' gerek 
muntazaman veri'iyor, buftada ıki defalyorlardı. cı şosalar yapılmasıda şOphesiz sulh za-
ballı puğaça.n da unutulnuyordu . .MUbn- ııı .• manında esas gaye ticaretin inkişafıdır. 
reK .ıaf ballı bo~açadan pek hoşlanır· Bu kırklar, ye~ıl~r meselet>lne akıL Malam olduğu üzere bir mıotıka dahi-

(jı. Arada sırada iyi kızarmış kPrtolle, ]arını takan bazı koyıüler, hocayı ttik.ibe ltnde istihsal edilen şeyler piyasaya arz 
' edildiği vukıt alıcısı mahduttur. Mesela 

miskin bir tavuk tm fnni dUnyapa ne- baş!a:iılıır. . . - . insanların yiyecekleri ekmek adedi hiç 
yine yetmiyordu? Sıcak bır yaz g-ecesınde, cubbesıni bir zaman adam başmdu yevmiye iki 

Onun en büyük zevki, yaz akşıım- sırtına tophyaruk dağ' yolunu tutan ho- kiloyu geçmez eger o mıntıkada istihsa 
ları çeşme başında kOylU katun!arile cayı sessizce takip ettiler. edilen buğdıty miktarı adam başıııa yev· 
yarenlik etmekti. Eiç bir kııdın ondan Köyün on dakika uza~ında harap mlye 3 kllo ekmek tutuyor ise bunun 
kaçmuzdı. Allah \'e din adamı olan bu bir bvstan kulUbe.:.inde hocunın izi kay- muhakkak bir kilosu sattlmaz, ve piya· 
nıUbarek zattan ne diye kaçıl,ındı? .. O, bolmuştu. Arndılar, turadılar, nafile .. sadan bu kilo ç.ık ' lme~e mahkOmfor. 
dQnyasmdıuı elini ayağını çegmi~ ken· Hoca uçmuştu. Bu ufak misal buğday i~~in nasıl 
di:;i~i Allahına vermişti. Hıilbuki, hoca takip edlldikinin far- doğru ise diğer bUtUn maddeler için ay-

KöylU onu çok iyi biliyordu. kına varınca, bir kerumet izhıınna kal- nidir. vo piyasanın krıçuk olmasiyle 
Hoca da köy hadınlımıu pek iyi bi- kışmış, papuçlannı beline sokarak yaba- arıedilen istihsalın de kOçülmesi en 

livordu. Onun, kadın meselelerinde fel· nı bir armut ağacına tırmanmış, izini basıt bir İktisat kaidesidir. 
~resi pek kuvvetli idi. •Tııberi., lQgatı- kaybe~mi~ti. . İşte piyasaya arzedilip te satılama-
nın kenarına ve altına. da "Eddai Hafiz İkı koylu, hocaya çam sakızı gıbl yan mallar daima daha başka yerlere 
Sadullah., diye yazdığı bir vecizesi var- yapışmıı;.lar, hocayı b~r gölge g'ibi tak~- akmağa mahkOmdur. Me~eıa Erzurum-
dı, ki şaheserdi be .başhtmışlardı: Mutlaka kırklar, yedı- du satılamayan koyunlar rrabzona gi-

Ketum oltmıa kişi, len görecek.erdı. derler. Çünkü Erzurumun piyasası dar 
Seıdi zinanda olur 161· Aradan günler geçti. olduğu için kafi müşteri zuhur etmemek-

Ho hazretin işi işti. lssız bir gocenin zlıiri karanlığında tedir. . istihsal edi-
Koyde onun hoşuna <Tiden muhta· Olya tepesine tırmttnaıı bocuyı tukip lşte umumı~etle yollı!r .. 1 ~ 1 1 lların pıyasalannı genış etmeğe 

11n dul kızile, Durmuş ağımın ikinci eacnler gözlerini oğu~turdular hoca bır · en mu 1 · · · ~ - '. ' vararlar. Ancak muntazam yo ıar saye· 
karısı idi. Blr~rün muhtarın dul kızı fena ıken ıkı olmuştu. Köyluler bmu: duba ". . k. _ i . lar de1ri1 mlllii 

sındedır ı bugun p yasa 6 
trnlde sııncılanmıştı. Hocanın odasına yaklaşıca ~ayrette kaldılar, boc~ın ya· beynelmilel olmuşlardır. 
g-ötorüleıı kıza, htııret okumuş, Uflenılş ııındakl bK' kedındı. ~adının sesıne ku· Bugün ı~tanbulda kesilen hayvana· 
ve hulvet yaparak yedi sancı ecinnisini, lak kıtbarttılur, bu koyun en gUzel kız- ttan istihsal edilen bııgırsukların, yollar 
toplamış, okumuş, onları bağlıyarak, huınd~n Gulsuınuu. olmasa Almanyaya sevkedilmeslne mad· 
hatunun göbeğinin etrnfına yuzılar yaz- Koye gidıp h~ber vermek lazımdı, di imkan olamaz. Ve bu mallar bozul· 
mış , sancı zail olmuştu. takat herkes gehnceye kadar hoCdyı maya mahkOm kalır. 

J>urmuş ağanın ikinci kansının çer 1 yerinde bulamazlarsa, kim tnanacuktı?.. Oörülüyorki bugnn yollar insan te; 
c.-uğu olmadığı için, hutunu yedi abah 1 Hem bu mObarek ırnta karşı böyle çirkin maslarını arttırmış. piyasaları genişlet
• Evliya tepesi,, ziyaretine götürmOş, bi· I bir isnndt, tabıt hdrkes reddecektl. ~iş, bir gellme ile dUnyayı kUçültmll~-
hlkmetillah dokuz ay dokuz gün sonra Birisi en kestirme çareyi buldu. Ho- tur. . . k. f d kl' t 
Durmuş aA-a tosun aibi bir oğul kazdn· es ile kadını bttğlıyarak köye göturmek.. d. Tıca1. retlnk ıdn ışa 1r:!h~ n~seıyaucınuzmeovl· 

l!'ı • • • • cu ıye ı ne a ar mu ım ı , · 
mıştı. Yaklaştılıtr. Ayttk seslerinı ışıten mas; da o derece ehemmiyetlidir. ÇankU 

KöylUler, böyle nefe 1 keskin a~I~, hoca ka\'llğunu yerde unutarak kendisini nakliye masrarı ağır ise uzak yerden 
fozll bir tıocuyı dden ka~ırmamak ıçın yanı başı~daki dereye ~ttı ve yUzmeğe ielen mttl mahallt istihsal maddelerile 
ikrnm ve izzette kusur etmıyorlardı. başladı. Fakat fazla yuzemedl, azgın rakabet edemez bir hale g-ellr. 

Onun lllınbası sabaha kadar sOn· sulur hocayı bir hende~e soktu. Meseıa tshrnbuidıı bugdı:ı.y piyasası 
mczdi. Hocanının cesedtle, kadını köye 6 kuruı oldug-unu .Kabul ecıelim, tiıvas-

Köylüler, hocanın sabahıı kadar getirdiler. dı:ı. da bugjayrn 4 kuruştt O!duiunu turz 
nafile namazı kıldığını, zikretti~ini söy- Nu.11.tedan bir köylO, hocanın ôlnsüne: edersek nak1ıye masrdtının en frtzla 

- Şimdi kırklara kanşdın emme 2 kuruş olması icap eder. .Nakliye mas-
lcrlerdi. Bazan penceresinin arulığından . _ ·. . . ' rafı 3 kuruşa çık.ar ise Sivus Ou"'ddyı 

ti 1 k d. · ı ö ı lılzım koyde bırnktığ'ın kımbılır nekıı- & odası göze en nce, en ısın g remez er, . Istanbul piyasasına 7 kuruş ile ıırzedilir. 
gıpta ııe başlarını sallarlardı. dar kırklar yediler bıraktır., dedı. J:!:ger lı;tanbul piyusasınd1tki buğdtty tı:ı.-

Niyagara köprüsünün 90 nıncı 
yıldönümü de kutlulandı 

lebi ihtiyacını tatmine kitayet etmez ise 
6 kuruşluk buğdaylar 7 kuruşa çıkar. 
EQ"er arzedihm buğdaylur ihuydcı 
tatmin edebilirdse Istunbul piyasasın· 
da Sıvasın 7 ırnruşluk buğdayı mUşteri 
bulamaz. 

f\1 ühendisler bir çocuğun uçurttuğu uçurtma 
vasıtaşile bu köprüyü kurabilmişlerdir. 

OörtUOyor ki nakliyatta ticaretin in
inkişwı mcısrnrın artmdsı veya uzuiması 

ıle munttsebethtrdır. Nttkliyat nekudar 
ucuzlursa, ticaret o kttdıtr artar, neKa· -------------------ııı~rlkacl<ı. dnnyanın' en bllyük şe

lalc~i olan Niyag-ara nın hu gu günlerde 
geçenlerde yıl dönnmu kutlulannnştır. 
Her ~eno yıllarca tiyıuctclyi cezb eden 

bu muazzaı:n ~elale tızerinde birçok in
ganların hayatına mal olarak yapılan us 
ma kôprünUn doksanıncı senesi dolmuş
tur, işte bo köprü sayesinde Niagayara 
TUritrne açılmıştır. Amerika bu sım'at 

hnrlkasmı bir çocuk uçurtmasına ve 
Uç\trtmayı lakan bir çocuğa medyundur 1 
Bundttn dOnyade ~'iağara şelttlesini zi 
't\fet etmeyen .ve bilmeyen insan pek 

tir.dır. Fakat P.O sene evvel bu heybetli 
~til Ame ikalılara bile mechul idi. Şe· 
la\cledn şu tarnhnlla veyn bu tarafında 
mev'CUl kOçük kasahalara bile gldilemi 
ttıiyor ve ancak ticaret i.;ln bazı komis· 
yoncuhır bü~·ük gOclUklerle bu kUçüh 
kasabelnra yaklaşabiliyordu. Şel!leden 
dü~-en ifmlurm müthiş gnrüttQsOne etraf. 

takt köyli:ler tahammül edemiyorlardı. 
ŞelAlenin genişliği de bu 'geçide mani 
oluyor. Fışkırarak dOşen su damlalan-
11\n güne$ \'e ha,~a~+a katşı gösterdiği 
'imş~k gibi nıanzarasına kimse hayretle 
baıtmayordıt. Bilakis şelaleye kapılıp fe· 
\nkete utrnvan zavallıl11.rın aileleri ikide 
birde kenarlarına toplanıp aktığınada a
kacafıhstla. lanetler okuyurlardı. Gonun 
btrlnde bir mühendis felalekln kenartnda 
tlolaŞ\\'keü iki !!ahili birbirine beğlsya· 
~tık bir nsttta köprü }'lahı tasavvur et 
~\miŞti. )~elhıt bu kt>pr:Y \l'a!\lasUc Nla· 
gai-l ~yyahlört celf) e<Uıtcektı. ~nç 
thütt~ndls\n bü planı Amerika ıaernıaye· 
t:ıırlanntn hazan dikkatini ve ha~rah h· 

ğını celp etmişti. Am"raka o senelerde dar pahtılı:ı.şır ise o nisbı!tle azalır. ÇOn· 
LOrekkislnin en hızlı devresinde bulunu- kU na.Klıye masrdtı dtt t>ır malın istıoı,fli 
yordu. rıtıtınıt ıuıve euııır. 

.Bu nakliye meselesinde milli ticare-
KöprünQn inşası için lazımglan pa· Un başhbaşma munun roı oynadıiı saJe 

rtt çabuk toplandı. Az bi~ muddet için rn.zla mal sevketıneıde de kdlınaz. aynı 
je mayendis lazım olan parayı fazlasile zd.rtlandtl mdbrtllı ı.ııy11sanın dtt yukselıııe-
oulmuştu. Fakat bu defa ilk tclcnik zor- sıni temin eder. · 
ıuğu baş g-österdi. MOhendls ş·elalenin lki ÇUnkll malının daha fazla menfaat 
ı<apısının ilk bağlanmttsına nasıl muvat· temin ettiğini gören tuccdr dnha geniş 

rnk olucatına bilemiyvrdu. Cereyanın piyusaya mürncaat eder. YanJ 10 kuru-
şn t::rzuruındı:ı. lDdlını kimse satmaz. 15 

.ıisbeten uz olduğu bir yere hayatını Kuruşıt. sıttmak kabı! iken. ÇUnka burı:ı.-
~ehlikeye ko ·arak birisini dikdi. bunun va kadar nakliye masrafı 3 kuruş olsa 
vıtsıtaı,ile kttrşı tıtrara bir tel çekecek bile ttlccu malını 12 kuruşa satar ve 
ıdi. Fakat s~l~rın. şiadetli cereyanı bu 2 kurruş razla k4r temin eder. Mahallı 
ıııhlnuı tatbıKıne ımKan bırakmadı. Za- piyasddttn hdrice m11Har akması arzm 
vallı adam cerayana kapılıp boğuldu. azı:ı.lm11sı ve tıdebin aynı kalması deme . 
ıcmuıı geçmege teşebbbus eden diğer ktlr. Bu suretle piyasa çıkupta eve el
.ıhı adttmcıdn üçü dabd boğuldu. Kıwse ler1 boş dönmekt~n ise 12 kuruş ver· 
Lelin ur.unu bir taraftan diger tarara ge· meyi herkes tercih eder. Bu suretle harice 
~irememişti. MUhendis ıece ıundOz baş mahalit ihtiyaçtan artan mal akar ve 
ı\li bir vasıta dU:-Jünerek ırmaaın iki kı- mahalli piyasada 10 kuruş yerine 12 ku· 
yısını birbirine bağlamak için kaza beni ruşa çıkmış ve mnstuhsllln yüzünü gul-

1 . y d _1 t kt 1 oQ:müş ulur. 
pat atıyor<..u, anın a ÇodŞ ırma a o · M 1 k ti . d ş· dlf 1 l l f lak 1 . - em e e mız e ımen er şose e 
Juğu ame e a~ke1daş armın e et nı go· re naıaran daha mnhim rol oynadığından 
erek l0y1lk bir korkuya tutulmuş ve menakelat ancak bu suretle temin edil
ııepsi birbiri arkaaınıı ortadan gaib ol- müktedir. Ve görülOyorki şlmendiferin 
ıntlğa başlamışlardı. MOhendis yap yal- her yere r.!fJh ıetirmesl demek oranın 
nız burada kalmışdı. Sularan ceranım, tstlhsAl mallarını kıymetlendirmesi de· 
;cuvvetlnl, çevrelerini hesap ede ede mektir. Bugün Erzurumde 10 kuruş ed
azg-ın şelaleye gem vurmağa uQ'raşıyor - en mal, muhakkak şimendUer ıeldiği 
Ju. Bir gon üzerine tel bağhıdığı bir ıaman daha pahalanacaktır. Ve bu su
labtll parçasanı denlıe atmış ve bu tah- suretle kendiliğinden Erzurum inkişafa 

anın Qzerindekl tel Ue öbür kaptya ya· mazhar olacaktır. Bu mazhariyet sun'i 
naşa<ıağmı hesab etmişti. Fakat b11na değlldir, çtınktl iktisat kaiderine temamile 
da muvttrCak oiflmada. · uygun ve şlmdlye kadar bir çok tecru

belerle lsbat edihnif bir refah ve ıaa· 
( Atffırıffı 6 tdetdA) det yoludur. ZETA 

YÜKSEK KADINLAR 

Mm. Küri öldü, fakat 
hitırası unutulmadı 
Kafayı. yükseltensüs, kumaş· 
fardan ve boyalardan yapılan 
süslerden çok daha kıymetlidir 

Ölümü yalnız Fransayı değil, bütün I Başarmak istediği işler hiç te kojjf 
dünya mm dl1m1n1 derin !>ir teessür için- değildi . Fransızca 11.sanlle (ne de oba ,.
de bırakmı.ş olan :madam Kürt hakkında hancı bir lisan) bUyÜk llmt eserler ne.ortı" 
karilerlmize biraz mal1lmat vermeği fai- koyuldu. Bununla !beraber ıUimlerin Y'I' 
des.t.z bulmadık. Medeniyete top, tU!ek ve tıklan 'gibi kendisini haricl hayattan çr 
zehirli gazlar keşfetmekle hizmet eden !\- kemedi. Kadındı, ev 1.şlerUe, muttell'ı 
limlerln yanında beşriyetin yUzllnü gül - dikl..ş.le meşgul olmağa mecbur ldi. 30 tt• 
dürerek tarih yapanlar da vardır .. Pastör şında Lken bir çocuğu dünyaya geldi. ~ 
bunlardan biıinclsi ise madlm (Küri) de anne şefkatini hiçbir zaman esirgeIJlev"" 
rodyom üzerine yaptığı keşiflerle ikinci- Gece evla.dının beşiğini salladıktan ~ 
.sidir. Madam Kür! biraz aşağıda görece- dersleıini hazırlar ıve ıgUndüZ de en bU1,.... 
ğimlz veçhile, hayatını yalnız ilm eh.asret- irfan müessesesinde derslerini verın": 
mlş bir insandır. giderdi. İşte tam 'bu sıralarda (Ra.d.1yoıP) 

1898 senesinden ölünceye kadar eser keştetti. 

yaratmış. hocalık etmiş ve mütead<11t de- Mooam Küri Fransa hlUro~undl' 
talar gerek koc.aslle beraber ve gerek yal- çok mU.Zaheret göroü, Avusturya. ımJ>l1'' 
nızca (Nobel) mükUatını kazanmıştır. toru ta.harrlyatına yardım etti. 

Madam Kürinin Umt hayatına lki ki- T h . t lAbo t 1 ... ~ . . a arnya ~ ra uvar arın U" 

şı karışmıştır. Birisi kocası ve dığeri de etti. 1903 senesinin Nobel mükA.fatı (f'tf-
Bekerel ismindeki bir Fransız Alimidir. hadi 

1 
hakkında.ki r _.., 

Bu sonuncusunuıı madam Kürinln ilmi a- ri inşia) se eri ese. ~,.a 
rine madam ve mösyö KUri Ue ınOl'l.

ra.ştırmalan üzerinde kocasından fazla ~ 
müessir olduğunu da kabul etmek lA.zım- Bekerel'e müştereken verlld.1. Madalll .-~ 
dır. 

1985 te Rontgen tarfından kendi a -
dlle tanılan şu:ıların keşfi bütün dünya 
mUtefekklrlerine yeni ufuklar açtı. 
Rontgeni Bekerel takip etti. Fosforlanan 
clsimleıin evsafını ararken, iyice kapan
mış fotoğraf camlarına bazı cisimlerin 
nütuz ettiklerini gördü. Bu cisimler (U
ranyum emlA.lu) idi. Bu şunları radyom 
şuaları takip etti. Bunların bulunması da 
madam KUrintn 1Bm1nl Ulm tarihine hAk
ketti. 

Madam KUıi radyo aktır hA.diselerl 
hakkında taharriye kayuldu uzun zaman 
bu tşlerle mı-şgul oudlktan sonra gördü 
kl, bazı madenlerde yeni unsurlar var -
dır. Kocasile devam ettiği taharriyat ne -
tıceslnde lkt yeni cismin mevcudiyetlnl 
buldu. Bunlar Polonyom ve Radyom 1d1. 
Polonyom ismini vatanı olan Polonya•ya 
nisbetıe verdi. Bu elde edilen neticeler 
çok mühimdi. Bunların neticelerini d.e 
kocasile be'raber keşfe koyuldu ve radyo -
mun, ·kimyevi, tıabal, harur1 ts1rler1nl mü
talaa etti. Ve bunlar hakkında. btr çok 
kitaplar neşretti. 

Madam Küri aslan !ehlidir. 1867 se
nesinde Vorşovada doğmuştur. Asıl ismi 
Marya Slrolodaveska.dır. Babası da. tanın
mış bir llim adamı ve hürmet -gören bir 
mualllmdlr. 

Görülüyor ki küçük Skolodouvska, 
daha hayata g62üü açtığı ilk gündenber1 
lllm havası 1Ç'inde yaşamı.ş, ve ölünceye 
kadar da o yolu ta.kip etmiştir. Skolodovs
ke ilk tahsllini kendt meleketinde yap -
tıktan sonra Fransaya geçti. O zaman 
yirmi y~larında idi. Parlste ten takülte-
31ne devama başladı. 

Bizde olduğu gibi, dünyanın her ta
rafında da. mm adamları takır insanlardı. 
Maryanın b;.ıba.sı ona bol bol .,ara tedarik 
edemiyordu. Ancak ;boğazını evinden te
min edebilen Marya hayatını Paris gibi 
bir şehirde idame edebilmek için hususi 
dersler vermeğe mecbur oluyordu. Bu Y()
rucu, fakat tatlı hayatta böylece ipi sürük 
lendi. Dördlincü katta. bir pansiyonda o
turmak mecburiyeti kömUrUnü bile yuka
rıya nakletmek kUlteti hep bu parasızlık. 
yüzUndendl. 

Marya. Skolodovske 1895 sen~lnde 1 -
Um akademisinde muallim olım Mösyö 
Piyer Kürt ne tanıştı evl~ndl ve o taıin
ten itibaren ismi bugün maruf olan ma
dam Küri ~kllni aldı. Mösyö Kürt çalış
kan ve A.llm bir 1nsa.ndı. Tahayyül ettltı 
bütün kıymetleri Ma.ryada gördü ve onu 
sevdi. Madam KUri evlenmeden evv~ 
kendisini muhitine tanıtmı.otı. Fransanın 
Alimleri, meşhur slyast rical .onun Umt 
kıymetine bigA.ne kalamadılar. FUorof 
ve rlya-ziyeci Hanrl Puanka.re 1bUA.hare o· 
nun kardeşi büyllk bir devlet ada.mı olan 
Reymon Puanka.re, Milran, Penleve o -
nunla dost oldular. 

Madam Kürt tab'an çok 1.Y1 huylu blr 
kadındı. ilme ne kadar merbutsa, evine 
ve kocasına da o kadar merbuttu. Tatlı 
bir yuvanın içerisinde kuvvetli bir teşriki 
mes.a.i ırurmuşlal'Clı. 

Madam Küriyi Fransızlar kendilerine 
çok maletmek istediler. (Mümtaz Fransız 
a.ıımeslnden) çok bahsed.11<11. Fakat o 
Fransız bir koca.ya. varmış 'Olmakla. lbera.
ber, lehliğlni lnkA.r etmedi. Medeniyete 
~ptıtı hlımetlerını kendi ukınt. ve mU· 
lt~lnt ıa..ıo .ederek tn ~ vatMSMr " 
nrı 4•7""' 

ri tedris hayatında 1yi hırpalandı. YtlP"""" 

tahsllini ikmal ettikten sonra ~ 
muallim mektebinde yedi sene mü~ 
hocalık ettl. Rlyaziyıatı A.liye, Jcozrnoır-. 
ya, fizik ve kimya okuttu. Ora.dan aor'tt" 
bona geçti, uzun müddet ora.da. da o~ 
yalnız umumt harpte blra.z fasıla ve 
kendi lAıboratuvarına. döndU. Mad~ ~ 
1903 senesinde k.ocaslle iberaber ~ 
Douy madalyesini, 1907 de Altton ~ 
sini aldı, 1910 da İsveç cemiyeti 
rıe aza intihap olundu. londra k1m1& 
miyeti, Çek Krak:ot,r leningrat uı.ın 
mlyetlerl, Amerika kimya cemlye 
f!zik cemiyeti, Porteltlz ııım aksı. 
zalıklanna.. Amerika felsefe cemlyt; 
lığına, EdUnburg ve Cenevre Unlversl 
doktorluklanna seçUd.1. ll' 

Kadınlığın ııını sahasında .enştl~_j 
muvaffakiyetı bura.ya blraz da ~ 
mızı kıskandırmak 1çln kaydett.ı.k ve , 
anlatmak istedik kl ita.fayı yn~ııeıı ~ 
kumaş ve oayalann verdiği sii8ten çO IJ 
devamlı ve kıymetlidir. ~ertmtz 1'4 ı 
hanımlara değil, bu ya.zı<tlh alına~ 
lanlaradır. ~ 
~~~~~~~--__,..,,,., 

EGLENCE 
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KKl4blt; O\'UNV 
Soldan una 1 tJI.. 
ı - H.ava.dfl., c;ehr~. ı - Krallfe• 'tf. 

mık, 3 - Klbarça, • - MQ.va.kP~~i'
ıım etmek, ~ - Anıt~. e - ~ 
k~pnt ,.ıtı, 7 - vıqı söS~rır, ~ ~ 
yanyana, ilttmok, 8 ~ Nota, a.YlJ> '"ti 
nota, 9 - Ova, ftln, 10 - Bil<Unnf~ 
ğa ı.,a.ret. 

.. Yukarıdan Bf1Jt1ıya : -4 
ı - Bolluk, edat, 2 - 8ivr1, do~ 

ıı söz, 3 - lezoıetıer, tertemiz, • - 1 I 
ıamak, 5 - İplik, utanmaz a.dıa,ııs. , ı 
mtısavı -göı rengi, 7 - Temiz, beyiPt t/ 
Memleketi ıüzell~t1rmek., altıl, 9 -
tanımak, ıo - Bunaklık, teleto~ 
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Fakir talebenin 
ihtiyacı 

(Üstgam 1 incide) 

d . den Fırtınadnn Uç 'bin tonluk Ingillz bnn- ( Ostyam 4 ancnde) 

Be 1 e 1 Ye dıralı Orlan vapuru Çanakkale boğazında 
1 Galata feneri önünde karaya oturmuştuT. 1 Çünkl\ tahta parçası gld_ent_ su artın Araya yılbaşı tatilinin girmesi 

t . r 1 a r? j altındtl bulunan bf r kaya us une o ur dolayı sile birkaç gün için dunnuş olan •ıs ı yo "Alemdar,, tahlisiye gemisi vapuru kur - muştu. MUhendis muvaffak olamayınca bu çalışmaya dnn de devam edilmiş ve ne • tarma.ğa çal4maktadır. yine çıkacak gllrUltüden çokkorkuyordu. iki mektep ziyaret ertllıniştir. 
_ sokakların pis elması tanzifat 

11 
- Bu teşebbnse başladığı için fevkalade Öğleden evvel ziyaret edilen Yon-

/ Ostyam birincide] 1 meleslnin ve tanzifat arabalnnın azı::~~ AVRUPADA SOöUKlAR pişmanlık göştermekle beraber, sonuna calık Jlkmekteblnde 39 fakir çocuka 
lllası ve başta devirden anlar kımseıerin, dandır. Bunun tek sebebi de :as::: m~ _ . 

1 
kudar uğraşmağ'a karar vermişti. Ve elbise, 62 çocuğa ayakkabı, 31 çocuğa 

rnenııeıceun oldukça refah içinde bultın- Belediyenin parası olsa hiç bu Berlln 4 (Hususi) - Bilttın meme - düşüne dUşüne başka çare bulduğunu iç çamaşın ve 74 çocuğa mektep leva-
nıası blr şans değll ~ldir? Ben bu mem- him blr meseleyi nunal edr ml? ketttı mUthiş bl.r soğuk dalgası ve kar fır- zan etti. Ufak bir lop)atın aldı. SUr'ntinl zımı tevzi edilmiştir. 
lekette en fel~ketli zamanlarda beledi - Pisliğin büyUk blr sebebi <le bugün tınası hUkUmrermadır. Soğuk derecesi sı- hesap edip top mermisine iliştlre~ğ'i Ayni Heyet öğ'leden sonra Çağlayan 
Hnın b&şnda bulndum işgalde ve ı.stir - kinlerinden dörtte üçUnün y~a- fırın altında 18 dir. Birçok yollar geçli - ipi ırmağın öbl\r ucunda mermi ıle lıkmektebine gitmiştir. Burada 14 çocu· 
clatta beledly,, reisi ldl~. t.,galde aile ef-1 şehir saldug·u ... vlerin vaztyetidlr ... Bura- t 1 

~- ~ u nıııkta o ~ mez bir hale gelmiştir. birlikt~ bulacağını ta h nı 1 n etnı şt · ğa elbise, 7 çocuğ'a önlak, 59 çocuğ'a raduncıan bazılarının hasta olması Y -1 belediye talimatının bir an için ta'blk il 1 • kk 
tn- ıt>ura- o:ı bl 1 Bern 4 (Hususi) - Soğuk dalgaları Pakat havanın cereyan e merm nın aya abı, 52 çocuğa iç çamaşırı ve 68 '41U1en blcret edemedim. o zamnn d1· ını dUşUnsek lbu evlerden hiç r - l l -bu 
da kurulan Rus hl\kümeti belediye azala- edll g kt ıcalma~ası ıazımgellr .. Hepsi bütün memleketi ıstllA etmlştlr. Dereceı üstüne d n şen sular merm Y 0 r çocuğa mektep levazımı temin ve tevzi 

tırttı nin aya a ı d Fakat hararet sıfırın altında 15 d.lr. kıyıya yetişmeden düşUrmOştD. Bu ı edilmiştir. rının sÖYlemelerı uzerlne beni ça &.i n: yıkılmalı ve yeniden yapma 
1 ır. suretlede muvaffak olamadıjtını gören Bu hafta içinde faaliyete devam Fııtınikll Osman ağanın yanan kon ıblr l"•nl para? ... Bu hem para, hem de teşkl- d 

da t rasth ... i b lrldlşle servet BlR EV ÇÖKT() mUhendls şelafeden büyük ümitsizlikle e llecek ve diğer ilk Mektepler de gezi-oturuyorıardı. Gittim. oaye sagof lAt işidir. Belediyen n u '&· 1 k 
tUrkçe konuşan polis müdürü NoeY sahibi olacağına ımanım vardır. dönerken bir kayanın nstune dllşmOş erek yo sullara ayni şekilde yardım 
beni karşladı bir parça konuştuktan .son- Y taş mağazalrın nrkasındıın ge- Istanbul 4 (Hususı Muhabirimiz - bir uçurtma gözUne ilişti. Bu uçurtma edilecektir. 
ıa·.. rU apıyoruz. ıste- - a den} - Kardnn evvel yağan son şiddetli ırmağın diğer kıyısında uçurtma uçuran -------------
cıı~ senı temizlik mUdü Y receğiz He- çen dere?· ·· yağmurlardan KüçUkpazarda Çilingir bir çocuhun elinden kurtularak bu tara-... ln kadar para ve vasıta vea ""ir d; Er- _ omı kapatmak doğru değlldlr. & 

ınen tşe başla!,, dedi. Yanıd~rUu diye ver- Mnhzurludur. Bu dere blr defa kapatıl - sokağında 27 numaralı evln arka tarafı' fa duşmuş idi. MUhendis vaziyeti daha 
ınenı doktorunu sıhhat mU k 1 t Fakat sel geldiği zaman birçok birdenbire bilyilk bir gilrUltü ne çök - iyice anlamak için bu uçurtmayı uçur
tüler ... O zaman Erzurum harap, ve. yı ı - mk ış ~:.~ sebebi;et verml.ştlr. onun için bu mUştUr. Evde bulunan Ahmet karwle tan çocuğa ve bunu y~nına getiren~ bü· 
"'•• Günlerce ugraş - aza 1 llk d"'külmesı yük ikraınl'-'e vereceğınl vadetti. Fakat 
'"-y bir vaziyette idi... ra ıslah edilmeli ve P s u - çocuklarına bir şey olmamıştır. Ev tahliye k k k.r d aklandı 
Llktan sonra ancak temizllyeblldlk... ~.ı~c önUne geçilmelidir. çocu or usun an s . 

dl " edilmiştir. lrmahın clvanndaki köylt\ler ,..ocuk· Asıl tecil tstırdatta i .. · klı · Hamamlara ne <lersinlz? s v 

du o kötil ve acı - b Geçen sene •merı'kada kazalardan . ıan kıyılarda . oyna.maktan şiddetli SU· YüzUnU buruştur • ürle de- Hamamlar hakikaten pistir ve u- A 
ııtını ktan gelen teess te ızı • • " 1 rette menetmışlerdı. Pek çok def al ar 

1 erı hatırlama Bl müddet sonra - -gunkU yapılışlarına göre de m en - 40 bın klŞi öldU !zuhur eden felaket herkesi Nlyagaraya 
r.n derin içini çekti. r melerlne imkAn yoktur. Bunda hamam -
devam ettl: Şehirde 

1 
r kabahatli değildirler. çUnkll Erzu- Nevyork, 4 (Radyo ile) - Kazalara yaklaşmaktan korkutuyordu. Bukadar 

- tstırdatta beni eçtller. ıcsın cı a d ki hamaıarın hepsi evkafa aittir. karşı sigorta kumpanyası yaptığı bir Is- sıkı memnuiyete kulak ve ı ı · • 
l:ımseıer yoktu ... Belediye reis! 

0~~;: bor~ ~~:St:cır olan hamamcı hamamı nasıl ıs- tatistikte birleşik hükumetler dahilinde ı.:çurtmasını ırmağın öbür ucun· 
Cedller. Belediyenin tam 

130 
b n 1 t 1 h etsin? En iyisi belediye evkafla anı~- geçen sene 40 bin kişinin öldUğQnQ ve dan uçurtan çocuk kim idi? Kimse orta· 

eu vardı İşi kabul ettım. O günler an a - n ıı ve hamamların sıhht bir eşkllde ye- bir milyon kişinin de otomobil kazasına ya çıkmıyordu. Nihayet mOhendisin bU· 
· aatte tam ma dl B h t it t 1 ı· k l l ınakıa bitmez ... Kırk sekiz 5 fnet- niden ıslahını temin etmeıı r. u u~us u.trad ığını esp e m ş ır. yük bir i ramiye vereceği an aşı ması 

4644 ce6naze, ve 2200 hv.yvnn leşi <le elde edilince hamamcıya düşen ,,.azıfe üzerine çocuk kendisini bildirdi. 
llli!ie mecbur oldum ... cesetlerin içlnd: devede kulak kabilndendir. O da sıkı bir Bu sayede birçok yoksullar yiyecek ekmek Çocuk ırmağın üstUnden uçan kar-
herkesin anasını, babasını, karısını, çol~- belediye kontrolU lle dalma elde edilebl- parası tedarik ettiler. Fakat bu hayırlı tallara baka baka hangi noktalarda 
çocutunu araditı acı günleri nasıl anı ı.ır Asıl işl esasından halletmek gerektir. işi ıctame ettiremedik. ÇUnkU 1bunu idame cereyanların Obnr tarafa geçnıeğe müsa-

Atinada büyük dü
ğün hazırlıkları 

Yunan Kralının kardeşi 
bu günlerde evleniyor 

Ati na 4 [ Husust] - Yakında evle· 
cek olan Yunan Kralının kardeşi Prens 
Pol, ebeveynile beraber Yunanistana 
gelmekte olan Prenses Lufzi Pirede kar
şılanmak nzere Atinadan hareket et
miştir. 

Dntünde hazır bulunmak Uzere bu
gUn Belgrattan bir çok Avrupa Prens 
ve Prensesleri geçmişlerdir. İki vagonu 
yalnız Danimarka Prensi ve Prensesle· 
rl lşğal ediyordu. tayım ... o zaman belediye şehir 1

:::e . _ Hnnlnr, oteller, lokantalar. için ne ettirecek ~ır muessıse kuramamıştık. E - it olduğunu keşfetmiş ve o noktalardan 
seyırcı ~aktan başka bir ş0ey ydap Be~ düşUnüyorsunuz? ğer elde böyle bir müessese olsaydı, şUp - uçurtmasını bırakınca nasıl ol.sa ırmağın Danimarka Prensinin elinde pasa-

z ı. yapılır mı? ur u ... heslz bu vaziyeti devam ettirir ve birçok Obüı kıyısına düşebilece"-inl kararlaııı:br· port yerine Danimarka Kralı taratından 
Par&ll 11 ükAlememızı tnhrlk et - - Yahu bunlar düşünülecek mesele f ki l ı ı kt k t ı d k 6 .., il 1 b' "k d ı 
~lr sua e m tı ı ı t t- a r er aç ı an ur armı.ş o ur u . mıııı: ve buııun nzepine uçurtmayı salı· ver m ş ır vesı a var ı. Kra bu vesi· ':lllP~ dlm· değildir .. Belediye taıımatnam.es n n a .., k d p . 

1 1 1 - Çocuk bahçesi Erzurum için lllzum- vermişti. asın a rensın mü kt ve nskert bilu-
. . n eha oıurnı blkl kllfldir. Talimatname hilkllm er ne k t t f d be 

Y.'Belcdlye rel~lerı mü t ı : ı ı le- ılayet etmlyenlerden evelil. ceza alrsın . lu mudur 11.caba? MUhendis çocuğun talimatı dairesin· mum ma ama ara ın ~n ~e~ stçe 
ır4aa çıkamaz ve blnaena ey Y c nra da dilkkft.nlarını muhtelif mllddet- - lüzumlu da söz mü? Farzı ayındır, de ince bir iplik ile bağladığı uçurtma- im~arlarına mUsaade edılınes.nı rica 

raat yapmaz, <iiyorlar. Siz şah-ınn trn tec- ... ~le seddedersln, o zaman ak nnsıl te- fnızı ayın .. . Şöyle dışarı mahallelerde bir yı salıverince yavaş yavaş öbür kıyıya edıyor~u. 
tUbeyl geçlrmi~sinlz, ne dersl~tz? ~izletirler. Uymamakta ısrar ederlerse gezmeğe çıkın. Mektepsl2Uk yUzUnden so- geçtiğini gördO. Fakat uçurmaya bağ· Dığer . vağ~nları Prusya Prensi ve 

aıraz dtlftlndll, sonra kelımelerl nğır bUsıblltün kapatır, ~nafı yola get1rlrs1n. kaklarda oynayan çocuklara 'bir bakın... ladığı ip şelaleden havaya hrlıyan bir Prenseslerı tetkıl ediyordu. 
atır teltıftuz ederek cevap verdi : - Kasaplar et narhını kl!I bulmu - Memleketin yarın istikbal yUkUnü omuz- buz parçasının vuruşu llzerine kopmuş-

- Potru~ur, depı .. . Belediye reisinin !ayacak bu yavrular bu kadar ihmal edlllr tu. Her nede olsa arUk ehemmiyeti 
rnuntehap olmamın birçok mahzurları yorıar_?Haksızdırlar. Bu seneye kadar et mı? ... Biz lhtlyarlann gözlen dalma ar- yoktu. Bir defa ırmağın bir ucundun 

h.l 1 in kaya dönUktUr. Onun için da.im aesklden . \l'Urdır. ıtımlard~n blrlnçlsi lblr ie r ç narhının bu kadnr yüksek olduğunu -gör- ısaıı 
1 1 Ben daha delikanlı lken öbOr ucuna geçecek vasıtg bulunabıl· 

C*e her zaman iş phll olacak {iercede dl- memlştım. Her halde bir fevkalldellk ola- ;rzur:~:e~i; ~uçuk iki saat uzaklıimda mlşti. . . 
ray"tll '8.dam bulunamamasıdır . Halbuki cak. Mal mı pahalılaştı nedir? yoksa etln Sit k dh bir Ermeni köyü vardı . Beş Bu tecrQbede bır tehlike olmadığın· 
rnansup olursa hUktınıet ehtllerl arasın - daha ucuz olması ıAnmdır. U a~:n:ıı bu köyde tam on <iört mektep dan istenlldlgi gibi tatbik edilebilirdi. 
<\:ı.n isabetli bir seçme yapmak ımkı\nına _ Baynn Nlpr Aytuğ anketlmi1e ~a:dı. Bunlardan döJldU ana mektebi, al- Mühendiş daha satlam ip ba~ladı, niha: 
dalma maliktir. verdiği cevapta bir iş evi kurulması fikri" tısı iptidai, dördU de daha yaşlı çocukla- yet bir uçurtma ipi kopmada~ öbür kı-

Di~er taraftan muntehap ~lan bele- nl Uerlye atmıştı . Bu suretle birçok kim- rın devamına mahsus mektepelrdl. Ana yıya ge~U. iste bu suretle ıkl kıyının 
diye reisleri hakikaten hatıra gönüle azı- sesız kadın açlıktan ve fuhuştan kurtu • mekteplerine bir buçuıt yaşında.ki çocuk - birbirine bağlanmasına muvaffak olmuş· 
cık olsun rlayetkAr olurlar. MeselA benim ıur diyordu. ıarı da alırlardı... oraya hususi müreb - tu. Artık asma köprQnUn kurulmasına 
bu şehirde hiç olmazsa nhalinln % ıo u biyeler tutmu11lardı. sut emen çocu•ıarın başlanmış ve bir 11\Udqet sonra bu muaz-dır _ Muvafıktır. Böyle bir iş eVi yapıl- '!f 

n!sbttinde akrabam ve ehibbam var · anaları arada mektebe gelerek 900ukla- zam köprQ ikıual edilmişti. Niyagara 
h idedir malıdır. İstirdadı takip eden gt\nlerde Er-

llatır saymak adetA meoburı bir a · ğ rmn süt verirler ve evlerine dönerledl. Bu da bu suretle insanlar tarafından yenildi. 
h t say zurum pek reci bir halde idi. Ekme in ki-YUı Yüıe bakacaıı...z .. . Fakat bu a ır - k suretle ev kadınları 900ukla uğraşarak va-

a• ttiğl !osu 70 kuruşa satılıyordu. Halk ta bir o - İ ·ı· d d 
Pla hi"blr zam n kanunun tayin e k k!tlerlnl kayıbetmiş olmazlar, evlerinde ngı ız ra yoların a .. k az ka ekmek alacak para yoktu. O zama n o-
\'azıreıerın hududu haricine çı am · halı dokurlar, ev ışıerlle meşgul olurardı. Arapça 

ld mez lordu kumandam olan Yakup Şeşkl Paşa 
Bir vazıte sullstimnllne kadar g e · 1 B 1 ö Hem de MV'Ukara iyi bakılmış olurdu . i Bele bana 52 bin kilo yün verd . un arı ç p- Y""' 

Zaten aitse mes'uliyet! de muclpt r. - B u ı d 0 zaman 'bir köyde yapılınu olan bu Londra 8 ( A. A. ) - Bugnn rad-e ısı eya !Uk hamamına yığd1m. u y n er en as- .., 
diye reisleri dalma belediye mecl v lkl ttt h bl teşkll"t bu"'"n Erzurumda niçin yapılma- yoda yapılacak olan ilk Arapça neşri· 1 ı bu kerter için adam bB.iına Q as, r n. & .. 

tnc\hnenle beraber iş gördUklerl ç n ırt ldl d kut sın? Benim fikrimce belediyenin yapacağı yata bir çok Arap ricali huzurunda baş-tı vere- çift çopur orap ve bir Q e ven o -
fla ıaıınedUd\tı kadar vahim ne ce turacaktık. Qlftlne on kuruş veriyorlardı. işlerin en başında bu vardır. Hattl bu e- lanmış bu meyanda Yemen Kralı İmam 
mea.. Halka tevziata b~ladık . Ktsa. zamanda lektrlkten, şehrin temizliğinden Q:aha da Yahyanın oğlu Emir llUseyln de hazır 

- Peki ıehrtn pisliil meselesinf ne yirmi bin takım imal edip teslim ettik. mtih1mdtr. buh.uınıuştur. 
Jietıslnlz? 

~ _,_. EZ ; Pi ; il a 

U!'-m .. l.1 .. fu-t~tı-ı"'ıp~t-,-ça~s~~u~sıi.:~ fA-M".. t"•·4\ocıı c.-roo 
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söylerdi. 
- Fuks da o bara gider ml? 
- Neye gitmesin? 
Acalp bir cevap vermişim : 

- Öyle ise lyi haflfellk ede.bilecek 
demek! 

~ana acı sitem ve serzenLılerde bu -
lunaca:ğını, kimblllr belkl de hıçkınklarla 
atlıyacğını zannediyordum. Fakat 
genç kız göz yaşlarını tuttu ve emir ver
di: • • 

- Vilhelm dedi sen bu kadınla artık 
- Belki... Hem neden etmesin? Se- konuşmaya.cks.ın. Dostıanm, ailem, herkes 

nln Fuks ha4tkndakl dli.şUncelerln hiç te benim art1k. senin lçln kim olduğumu öt-

Atina radyosunda Türkçe 
konferans 

Atina 4 [ Husust] - Bu gece rad
yoda Türkçe bir konferans verilmif ve 
Tnrkiyedekl spor hayabnm geçirdiği 
tekamnl merhaleleri izah edilmiştir. 

Bosnadan Mekkeya giden hacırar 
Belgrad 4 [ Husust] - Bosna, Hcr

sekten Mekke ve Medineye gidecek ha
cılar, monakalat nazırı , Doktor Mehme· 
medi ziyaretten sonra, bugUn Manastır 
tarikile yollarına devam etmişlerdir, 

İngiltere-Amerika arasında 
yeni ticaret muahedesi 
Vaşington 3 ( A. A. ) - Hariciye 

neınreti lngUtere ile yeni bir ticaret 
muuhedeşl yapmak için tedbirler almak
tadır. 

k! kitap ellmln ucunda duruyordu. Kita
bı aldım. Kendime bir eda vermek içln 
rastgele bir aahifeslnl açtım. :Su aahlfe -
nin üzerinde bazı notlar karalanmıt ol -
dutunu gördüm. 

Julyana: 

- Bırak o klta.bıt dedi. 
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Makbuz, Bilet, Fatura, Yaldızh davetiye~e 

B ilııi 'ır iiui 1111[ 
~ ~ . 

111ıc «:J '' ve ıı !; 111ıc'' ıı~ ıı:> ıe ıF 1r ır,: ıl ıt. ıe ıl m 

~ . O G U i İ Kitap, Mecm~:,uC~dvel, Defter, 
: ilanlarınızı kabul eder, ~ I Her nevrDuvar ve El ilanları, 
i FİRMAN iZi i: = = • i Bütün Doğuya tanıtır ! ! 
~ = • 

1 "DOG U,, büyük bir §l 1 
1 memleket parçasının ı 

1 

1 

; her tar af 1 n da 0 k u nan . = : Diıter Vil&yetlerden gönderilecek her türlü siparişler memnuniyetle kabul ve suratla ikmal edilir , 

5 \ • 

1 bir gazetedir. ~ ~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
§ = ~~~~~~~~~~-~~---~~~~~--~~~~-~~--_./ 
·; Doğu illeri ile ilgisi olan bütün :; -------.. · aammmm 1 müesseselerin gazetemiz vasıta- i Teminatlı Daktilo, Dikiş \ ~:.u·,. um__...__.,,,,. 

i sile kendilerini bu geniş bölgeye ~ 

1 tanıtmaları menfaatlerinin ~ ll_!!~.":~k~~~,~~.!~~r 1 
~ ilk icabıdır. ~ Bay KAYı\ ha. nesinde 
§ ~ 24 ÜNCÜ TERTİP BAŞLAMIŞTIR 

f'<;üncü lwşldu 1-1 lklııcl kunuıı ·1938 dedir i:===~ ı·LA"' NLARINIZI ;· = ZAYİ TASTiKX.\:UE B"" .. k 'k . 45 000 = = (frabzon orta okulundan nııtığım uyu ~ ramıye: , Liradır. 
~ Ü d d w il 15·11·937 ğlln ve 570 sayılı tnstikname 1 
il . OğrU an ogruya e mı k.a):bett.lm. Yenisini alacac~ğımd ı n . Bundan başkn: 15.000, 12.000, 10.000 liralık bllyllk ikramiyelerle 
iii : eski!'ınm bır hllkmll olmadığım ılAn ede· (10.000 ve 20.000) liralık iki adet mUkllfat vardır. 
~ T E M 1 z E m rtm. Şükrn Noyan ~ G AZ E i . ~ edl~l~~diye kadur binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya lşlj 

1 gönderiniz 1 r~AN~·Ü·~-11 !u-~m~r.,,._,,. .. """"'_ ....... ,,. 

'~:nııınıııamwumı.:mm~:ımRınınııımnmıoounııu;;ımuuııuummnımııruuuuıum:ıımuurıuıuuın·umrdrtl 1 · 
-rr~~~~~~~~~~~~ 1 Saçboyalaı 
f Kumbara istikbal binasının ~~ i JUV ANTİN 
{~ temel direğidir }) ~ 

KUM.BARA. 
1e1000 

Verir 
Kuinbarası olan hic bir , 

• 
1 

muz, tnhii renk \'eren tanınmış ~ 

{\ ~ ycgılne sıhht saç l.ıoyalarıdır. ~ 
·~< Kumbaralarından birine sah·p olanlar hiç bir ~ ! 
~ ~ 
~ ' ~--~---
{\ Kumbara sahipleı•ine her sene muhtelif )} Cm n hnri ~·et cacldesl mi e 

(< pata nıükafatı dağ'ıtn1aktadir. • )} 
·~~:ve .. ~;eev-~~~~~~ ,Sakarya oteli 

DOGUDA 
İLK ÇİNKOGRAFANE 
Matbaarı1ız eni bir çinkoğt•af ane tesis etınek 

üzere bulun itor. Bundan sonra her türlü kılişe· 
terinizi, nıektup ve fa tura başhklarınızı, çinko 
ve~·a kauçuk üzerit1e ınühürlerini bize sipariş 
edebilit'Shıiz. • • 

Artık I stanbula sipariş 
vermeğe ihtiyaf yoktur 
Mecnıua; Kttaıj, 13ro .. uı\ .Ntemenlo ve aire için 

upbrniak H1tiacında bıı lunduğunıız kılişeleri si~ 
zi her suretle 111eınnun edecek bir şekilde imal 
edebiliriz. 

-- - -- - - -- • a - .oc -- - - .. - • ., 

Snhl: L ti.Ur 

Er7.lll'tmlml en mutena lılr ye
rinde tumlzlifii, sel'\'Jsl \ 'C kon

foru lllhnl'ile ttuıınrnı~ olnn 

Sakarya oteli 
Erzurunıa gelen 

yo!cuların istirahat 
edebilecekleri 
biricik oteldir 

Erzurun1 i\skeri Satınahna 
Komisyonundan : 

~apalı zarfla eksiltmeye konulan 
700,000 ) yediyüzbin kilo buğdaya is 
tekil çıkmadığından pir ay içinde netice
lend lrmek üzere 26 • 12 · 937 den itiba. 
ren pazarlığa çıkarılmıştır. Tahmin bede
li otuz altı bin yedi yüz elli lira, ilk te
minatı iki bin yedi yüt elli altı lira yirmi 
beş karuştur. istekli çıktığı takditde- pa
tarhğ't hel' gün Erzurumda Askerr Satın · 
alma komist.onunda yapılacaktır • 
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zaman darlık yüzü 
,, 

gormez 

ZİRAAT ·BANKASI 
Kumbaralarından bir tane ahnıı 
Çocuıunuza hediye edece~iniz bir kumbara He onu hem tasarrufa 

alıştırmış, hem de istikbalini şimdiden düsünmeslna 
yardım etmiş olursunuz 

•••• ADEMİ İKTİDAR • • i VE BEL GEVŞEKLlöiNE KARŞI 

ı Hormobin 1 Tableılerl , ller ecıancdc arayınıı. (Posla kulıısu) 1255 HormoblO 
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