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Paznrteslden mnada her gün çıkar 

SnYısı her )·erde 5 kuruştur . ~ . 
Rttsılmnynn yaıılar geri verilmez 

12 Mart • • Erzurumun Kurtuluş Günü 
Yirmi Yıl Evvel Bugün Erzurum 

Mesul T aliine Kavuştu 

Verme dünyaları alsan da bu cennetw 'la anı 
Ben ezel<lenbcrl lıiir ,nsndım. ı .. m· ,·nsnı ım. ' Hnslı•im ' 'el'lrri ıonı·ı•k diyerek {Jt"'tmc ttuıı ! it . ~ . - u ,J •• 

k flngı çılgın bnnn zllwlr 'tır:wakmlti 5n~:u·11n. nn:.-lin nhmdnkl hlult•re~ kefensl:ı yntnnı •• 1 
llJLı•emış sel olhlylm. ltNullnıl çlıjıu•r l\:;-f\rrnı. SN\ t-t•hlt ofllnsmı. incitme ya7.tktır ntam. 

\' ırtaı·ıın ıJajj lal'ı, e 11gı11le ,.,. s ı fi ıı ın ııı, IRŞ{\l' ıı ıı, \' el'll ı e <l il 11 ynlurı n lsn n <in bu cen ueı ' n ın ıı ı~ 

k~u~RT-U--l..~u~.ş~B-u G o N K o TÖREN 
K auranıan Erzurum, lıııgt\n kHrlulu· E rzuruımm kurtuluşunun yıldönUm\\- olan uçlinoll bir manga da Gn.zi okulu 

ıla . Şllnljn lezzetini yuqum yudum ta· ne ait programı dünkli nlishamız - flo~usıı • GölbRşı · Mahalleb11şı - Gevel-

.-------------------------------------·-------------------~ 
SON DAKİKA 

Avusturya karu;tı, 
Almanlar hududa . 

asker gönderiyor 
Almanya, Avusturya hükumetine bir 
ııota vererek, Başvekil Şuşnig'i!J 

derhal istifa etmesini istedi 
Viyana. 1 l - Alınanya hükfiıneti bugün Avus

turya hükfınıetine bir ültiınatom vererek Başvekil 
Şuşnig'in istifasını ve Dahiliye Nazırı Zeis lnkar'ın 
başvekil olmasını istemiştir·. 

Eu nota üzerine yannki reyiam tehir edilmiştir. 

Alman kıtaatı hududa sevkediliyor-
Viy:inn, 11 - Vlyanada ve 

b ütün A \'Ustmyada. Plebblt aleyhin· 
de ~lddeth bir Hsabiyet mevcuttur. 

Otomobiller fasılasız urette 
dUrlük çalarak propııganda yapmak
tu ve asabis-eti teşdit etmektPdirler. 
Avu:ıturya Sosyalistleri Plebisite 
İştirHkten imtina etmektedirler. Nas-

\ 

yonal , Sosyalistlerin naşiri efkarı 
olan -gazetenin bug.ünkU nnstuılar. 
topluttınlrnı~tır. Galeyan karşısında 
Alman sefarethanesi ve bükOmet 

devairi muhafııza altına alınmıştır. 

BRŞ\'ekll Şuşnig 1915 te doğan efra
dı silah ultma dan•t etmiştir. 

Alman - Avusturya hududunda 
mUhim tedbirler alınmıştır. Alman
ların da Avusturya hududunu sıkı 
suretle kapamalanna rağmen Alman 
kıta.atının ve bilhassa mitralyoz, kı

taatının Bavyeradan Avusturya hu
dnduna doğru sevkedilmekte..,glduk
ları anlaşılmıştır. 

Viyanada şiddetli çarpışmalar oluyor 
Viynna 11 - Bugnn Viyanada 

Opera civurında mllhim çarpışmalar 
vuku bulmuş ve Lıir kaç kişi yara
hmmıştır. Toplanan halkı daQ'ıtmak 
için pollsler kılıçlarla hUcllm etmiş-

lerse de toplantıyı yarmata muvaf
fak olamamışlardır. Pratda da mü
him hadiseler ve karışıkhklar. çıkm11 
ve on kişi yaralanmıştır. 

Harİ cİ ye nazırı derhal Londradan dö.naü 
Bertin , 1 \ - Londradu bulun- sebetile hemen Berline dönmilş ve 

maktu olaıı Hariciye Nazırı Von RI· bugQn toplanan vekiller heyeti mec· 
bent rop A vustııryu hadiseleri nıUııa· sine iştirak etmiştir. 

/Do ha eı•velki l111berler .'1 ünc:ı sayfamızdadır/ 
. _______________________________________________________ .,, llt rrt'k, bayram yapaçaktır. Kahbece ıırka-· da yazmıştık. Bu programı bugUnkU nUs- eller çarşısı - Tebrfz kapısı .. Çifte mına

ııe:/~rt.ııctut4 gQnlerlıı hl\ı.nile, ıaferlnin hnmızda da tekrn.rlı~oruz ~ j reler yoUle: keşif kolunu temsil edecek o
bti~~llll beraber tadacak, tarihten lnti- Şehrin muhtelif kapıhırındttn girişi tem- lan bir süvari mangası da, stiratli ile. İs
~le bahsederken 12 Mart kl4rtuluş gQ- sil edecek bir mıtnga Hurput klipısından ~ tanbul kapısı - Mareşal Çakmak hasta -
~ Jte Ovünecektir. Dünyada hıç biı' ve muhtelif kapılardan glrişl temstl et - hanesi- Yakutiye yollle Hilkt\met konağı F 1 K R A: 
~ e yoktur ki, bu kadar zulüm \·e 15· mek üzere bir manga Harput kapısından, önünde toplanacaklar ve Istanbul kapı - B A H T L 1 E R z u R u M 
t, Ya rağmen gene bu kadar zinde ola- lıQ manga da Ardahan kapısından .tam sındak.l bUyük kısım da saat 13.20 de ha -
~ k rnevuudiyetinl muhaf.ıza etmiş 1 saa t 13 te şehre doğru temstli Uerl Ytlrll- reket ederek yine hükftmet önüne gele - • , . .. 
•ı.n l.'.l'r ı> 1 d k 1 ırı 'l. tışe "eçeceklerd!t-. ktt B ilf 1 b"y'~k k m g 1 l:fuk.lar karardı. \ t giSkler s1yııh birer i k4!H6n •~tind.ın dunyı.nın sajirla~m.i1f tiaw_ • fi6 er ., ıtı&Jl Q en e.e~ c- ~ ., ce r. u m reze er \·e u u ısı e - . ~ .. . . .. ~ • • 

'"'fft , Harput kapısından hareket edecek ortü ıihi botun bir ülkenın uzerJne e,..ı • 1 kula11n• b&11tdı, 
~'tt.nt ~illan ~rıurum, Tl\rk ~ a_tanınııı oınn manga Değirmenler arası - Dere ma- dikler! l.stikametlerde halk tarafından diler. l<'ırtınalar dallarda bli'bMer&nl ko • ' ._. Biz varız.,, Yllşıyortü, y~yUaps,., 
lıa)dı ~ı, anayurdun göz ~e~eğı ?lm~- h alle-sl - Murat pn.şa camii - Erzincan çar- parlak tcza.hUtatıa karşılanacaktır. \aladı, anı:ınsız seller ovalarda ta$ taş üs• , K0s dJnleınlş dilriya bti AUıtblMdan 
'il lll~r ~er Erzurqmlu bu bu~ l\k mıllet.ın şısı _ Ynkutlye kışlası yolUe ~ Ardahan ka- Askeri kıt'alar. jandarma ve polls tüne bırakmadı. gftlen sese be1un tıitll. ~ll.Stu ve ıilikktt, 
ııı...-.11 t en fe~_akar evlatlarında~ bırl pısımıan hareket edecek mangalardan müfrezeler! ve okullar ile halk teşkilleri Her yafayan eöçtü. Her gtlen yıf yeni Erarum çek çeam, Yalukİfı 711dl4' ... 
'atıra yd4, b1.4gun bı.ı kadar zuluıuden blri .. i Kiremit ocakları - Palandöken o - hükumet önUnde toplandıktan sonra saat bir rırtınayı n coşk11n bir seli beraberin.. Fakaı brih hlr itflui tlltiifıımuı ili 
l()ı t' ErıurQm fehdnln harabelerini 1 kulu ·_ Tebrlz ka.Pısı • cumhuriyet caddesi 14 t.e meraslm ba.şlıyacaktır. l<>tiklA.l mar- de cetlrdL Yüz yıllar ufukların aiardıiını ve en mukaddes alevin Ers11tum11n d.ae • 
il~ Q~rak altından çıkarm~k. tarihi Sul- yollle; şile , bUtlin birlikler fhtiram vaziyet! ala- görmeden böylece bir kaba.ıs rlbl nisyana ~inde luvıloımlandıjını ıör~, . 
~ hukQnutarlığınm bu buyQk m.erke- A:rdt\htın kapısından hareket edecek. cak ve şanlı bayrağınuz bir subay tanı - duğru akıp pUiler. 1 Bu çektık.Mtlılln en asli· kefale" i.M, 
~fu bp~ı .Efes, tıpkı Ani harabelen .gibi olftn Udnol bir manga Ziraat Bankası • tından, belediyece hazırlanın~ alan, dl - Bir memleket acılandı , bir nıUJe' da 4 21 yal nv•I Enur11~ btıfiin 4. btıa 
~ il ıçınde aram1tk . mecbu~lyetınde Kafkas oteli _ lş 'Bi\n~ası • Well onmU reğe çekilecektir. yanılmaz bir zulüm yiikiine tahammül bahtını 1~ndi, ı1Jb lnasvn iş&e lua'1'1• 

ll<ıaktık. ClHAD BABAN yoUte : Sancak meraslminden sonra Ikl söy- mucizesini ıösterdl Yıllarca ses vermedi, 
1 

, •• aydınlara detru atılan o 1111 ıMlınu aftl• 

7 incide ) Yine .Arda.han kapısından Uerllyecek ıev verilecek ve SÖylevlerı mUteakip resmi kara talilnl lanetlemedi, inlemedi, yeruz. kaha.&ır bÜ~tR 
------ --------- ---------------- geçit yapılacaktır. Sonra, blrclenbin tek ses .•• Palandô • , 

~ R ı t• R U ~I 

Kabul Resmi n Etlenceler 

Geçit resminden sonra belediyede bir 
knbtıl resm i yapılacak ve bu sınıda bele -
diye, Pnrtı binaları önJ_inde ve şehrin 
muhtelif semtlerinde ~ıa.vuı zurnalarla 
mUli oyun ve cğlencc.ler yapılnc~ktır. 

FE."JER ALAYI 

Bugün ala;:un da büyük bir !ener ala
yı y:ı,pılacaktır. Fener nlayın:ı. lştlTak e .: 
decek olan askeri mürreze sant 18 de 
Harbiye kışlasından (eski a~tı:ert ha"ta -
haneden) hareket ederek belediye önUne 
gelece..lt ve burada toplanacak olan halk 
etqk!llerını de alarak cnmhurlyet cadde -
sı ·_ Taş mn~azalar - ourcil kapısı - Vali 
konatı - NUmune hasta.hanesi - Ya.kutıye 
~la.sl yoıue Belediye önUne ıeıeoek ve 
l~IW' •9*lM~tııdlr. •:RZl.' R l'll 
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H 
Erzurum en kötü günlerini ya -

••Yordu. Ermeniler tarlt edilmez bir 
~etle biltün bir şehri kasıp kavu

ruyorlardı. Süngülerin, baltaların 

altında can verenlerin hesabı yoktl!. 

Kadınlar tecavüze uğruyor, çocuklar 

duvarlara çakılıyordu. 

Kavak mahallesinde oturan 
rençber DuraJun kansı Esma bütün 
bunları işitmekten müteessir oluyor 

ve bütün Türklerin ıztıra bını gözile 
törüyordu. 

Ahdetti. Erzurumda ilk goreceğl 

Türk askerinin ayakla.ın:ı knpana -
caktı. 

lstırdat gününü hasretle 1 ekledi. 
Ve Ermeniler kaçarken o da evinden 

dışarı fırladı. Ufak tefek bir kn<lın:lı. 
Beyaz ehramına sarınmıştı. Sokak -

larda. bir Türk askeri arıyordu. Onun 

,,a.hsında aylardır sUrcn bayrak has-

retlnln acısını dindiıı.:cekti. l'zak-

tan gelen bir askerimizi gördü. Ona 

dotru koştu. l\lehmetcıtın önünden 
kaçan Ermeniler bu sokakta elırnmı

na sarılmış koşan kadnıın peşinden 

1kl el silah attılar. Esma olduğu yere 
düştü.. Bembeyaz ehramının üzerin -

de klrmm bir leke yavaş yavaş bü -

ytiy9rdu. Kımıldnm:ık istedi. l\lu -

vafta.k olamadı. 

Bu hadiseyi uzaktan gören as -
ker ona koşmuştu. Esma son bir gay

ret gösterdi ve onun ellerine sarıldı. 

Gözleri yaşlı idi ve bu dünyadan ar

tık -ütün alakasını kesmişti 

- Çok şükür, dedi. 
Ruhundaki büyük hasreti din -

dirmişti. Dudnklnrmd:ı mes'ut bir 
tebessüm ile son nefesini verdi. 

ıı:• * 
Ordu İstanbul kapısından gir 

mişti. Ermenller Kars lstık11metine 1 
doğru ıknçıyorlıı.rdı. Bütün s-\.kakl:ırı 

knlıı.bnlık bir halk kitlesI daldııı·u -
yordu. Yığm yığın insan cesetleri a- ı 

t.ısmdan knrtle.,lf'rlnl, babalarını, 1 
kocalarını seçen kadmlarlU hıçlu - J 
rıkları i.,.itillyor(lu. Öksüz kalan -:o -

uklnnn ağlamaları duyuluyordu. l 
Kalabalrk, <·addelerdt•n hiikO - 1 

met önüne lloğru akıyordu. Bıı ko - l 
şan, ağlayan ve hasretle dolu gözle - il 
rilc bayı ağın lurmızı rengini arayan 
sayı z kimsel r aı\!lsında bir kadın ı 
lılr Tiırk zlbltlni anyordu. 

• eni v.lrdı. Blrlcik kızile göre - . 
ccğ'i iUn Türle zabitini evlendi.rmeği 
alıctetnıi ti. Kit:ıpçırade ::\lust:ıf:ı E
feııdnin lıaremi o Türk zabitini bul
<lu ve söziinii yerine getirdi. 

Tiirk ordu unu şahsında temsil 
eden kahraman zabite, bir ana, ken
dince en dcğ·erli havadisini vermişti. 

* ıe: * 
Kavak mahallesinin imamı Şük

rü ihtiynr ~ir adamdı. işgalin bilyü.k 
acılarını görmüştü. Yanmaktan ve 
siingil ile öldürülmekten kurtul -
muştu. İlk göreceği Türk neferinin 
ayağına kapanmağa o da ahdetmiş- ı 
ti. Gölbaşında ilk rastgeldiğl aske -
rimize kaştu. 

ihtiyar bir adamın gözlerinden 1 
sakalıfül dcğru üzülen yaşlal'la a. -
yaklaı·ına kapandığını gören müte -
vazı nefeı· Şükriiye mani olmak i'> -
tiyordu. O bunu dinleme:li ve kah -
r!'!nıan i.\lehnıettlği bir bayrağa sa -
rılır gihi kucakladı. Şükrii baya tının 
en güzel dakikasını yaşamıştı 

Ölseydi bile gam yemiyecekti. 

DOÖU 

KiM? 
Şaınpiyonluk iddiaları 
aldı, yürüdü, bakalım , 
kim? 

Tavla mO.sabakamıza iştirak eden
lerden Şükrü Noyanı dün gördük, mnh!
tlnde iyi bir tavla 
oyuncusu olarak ta· 
nmmış olan ŞükrU 

Noyandan Hacı Er· 
d~ğana karşı ne söy-

1 leyeceğini sorduk: 
- Hiç, dedi. Oku

dum, güldüm. Kendi 
ni methetmiş .. Birinci 
sınıf tavlacıları bili · 
yormuş, kimse karşı 
sına çıkarma ... mış. . . -
Bunların hep:;i laftır. 
Ben bile böyle l.ıir ŞiJkrii Noytı11 

ı,ey söylemedim ... Halbuki bu l~te şam
piyonluk Lıenimdir. Kime tsterseni:ı so
run. lleni tanıyan herke~ uynı fikirde 
bulunanncaktır. 

- Bu söyleclikleriııizi aynen gazeteye 
yazac ığız ... 

- Y<!ıın ... Benim kimseden çekindi· 
ğ'im yokt~ır. 'J'avla tuışıntt oturunca gö
rUşllrl\z. işte ben de söyleyorum. Hnlep 
orada ise arşın bende ... 

Kaçak altınlar ve kaçak 
eşya bedeli 

Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki 
1918 sayılı kanunun 57 ve 60 ıncı mad
delerini değiştiren ve bu kanuna bir 
madde ekliyen 2550 sayılı kanunun ikin
ci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

12 lfART '1938 ~ 
ACI GÜNLERDEN HATIRA 

Ey Türk genci, Atana, 
orduna ve öz·· ne olan 
imanını bir daha perçinle! 

-Bir milletin ne deınek olduğunu tetkik il~ 
uğraşan ictimaiyat iİmi bu diyarın gördüğü 
levhalar karşısında çok ~avallı kalır 

Eğ·er şehirlere de insanlar gibi tali 
denilen kör ve gUr kaynaktan bir pay ver
mek la.zım gellrse Erzuruma kara bir alın 
yazı.slle kana bulaşmış biıı parça ekmek 
aliş.er. 

Dltğiinliniln .c;on gUniinde gllveyLc;1n -
den ayrılmış yüz yazımı (l) barut isinden 
vetelli duvağı kanlı bir bez parçasından 
yapılmış z:ı\.allı bir geline ne kadar ben -
zer. 

r 
duruldu, kuvvetli bir mandanın sırtı ~ıı;, 
zot ve benzinle sıvanarak atı:>-j veri 
Memedeki yavrudan 80 ilk ihtıya.ra 1'.!ld.i' 
mulıtell! yaşta insanlarla. dolu olan bl~· 
y'a salJırılclı. Ateşler içinde yanan pı.Jlfl ~ 
.fanın bu zavallı insan kltıesinl e-ıi1 

z~vkle glndy:ıtör gibi seyredildi. öıeıııerf 
Y1tıhalar, öldlirene horralar yağdınidl· 
; 27 şubat, yani 12 mart sabahı ~ 

slingüsünün İstlklaJ ve Hak yolunda ıı.ıl 
850 sene içinde 27 defo. büyük düşman mu parçaladığı sabahlardan bir:dtr. 

ist!la~ba uğrıyan bu biçare memleket ı~ 
Y Tan yeri ağarırken horolların ııııı tam kendini derliyeceği ve azıcık palaz - . _ırı.ıı 

ötü.şlinü uzaktan gelen top sesleri ~ lanacağı bir zamanda yeniden ezilmiş ve 
hırpala"iımıştır. etti. Gürieşin doğuşlle Tli.rk askerinin ,s11Jl' 

l ur 1 .... r~· Hiç tereddllt..sllz denilebilir ki hiç bir g· er nln parıltısı mütekabil oldu. EJ'.ı; .... 
ulusun tilkesl TUrkUn yurdu kadar ken- mun ilzerlnebatıdan sayısız güneşler ~ 
dlsinln sayılamaz. Çilnkü hiç bir millet guyordu. Süngli parıltısının kutsiyetıııl 
toprağını onun kadar kanile yoğurmasını onun önünde huzu ve huşu Ue eğil.ıneıt1 

bilmemi.şt!r. manasını ve zevkini ancak vllcutıarııı&I 
Erzurumun sukutundan bir hafta ev- Ermeni baltasının ve dllşman sUnglılSUll~ 

\"el Hasankaleden evine yaralı dönen blr izini taşıyanlar bll1r. 

memleket · çocuğu kı.~ın ·en şiddetli ve so- • İhtimal k~1f koluna çıkan TUrk sO' 
ğuk bir günilnde 35 kilometroluk yol bo - varilerinden biri asıl ödevini unuWY 

1 
yunca asla karaya ayak basmamış, insan 
ve hayvan cesetleri üzerinden sürüyerek 
gelmiştiır . • 

ihtiyar annes.!ni görmek Umidlle atını çD' 

........ __________ _________________ ....,. Bu madde mucibince gümrük kaça
ğı eşya bedeli ile kaçak altınların değe
rinden ve bunların para cezalarından 
tazminat karşılığı olarak Hazlr.ece lrnd 
kaydedilen yUıde yirmiler GüııırUk ve 
inhisarlar \"ek9.leti masraf bUtçeslndeki 
tazminat tertibine iatı isat olarak ilave 
olunacakctır. 

Tarih karşısında ölmez bir a.blde gibi 
duracak olan bu yaralı ayağm önünde in
sanlık ebediyen dilsiz kalmağa mn.hküm

cukluğtında ko.şup oynadığı sokağa s!lf' 
müş.tü. Sokaklara dökülen halkın bu 1'11P 
.süvarisini nasıl kucakladığını, onu llıJl' 
beraber nnSll el üstUne kaldırdıklarııı1 

günlerce tımar görmemiş te-rll atını yıııııt' 

Tarihi kıymeti ha·z eski 
eserlere dokunulmıyacak 
Erzurumun imar planında 

gözetilen mühim bir nokta 

---------------

HAVA 
11 - 3 - 938 saat 8 Raporu 

dur. 
37 sene evvel Aziziye lııırlkasının kah- ('!\Sına nasıl buselere garkettiklerlnl aP 

ranı~mı olan koca Erzurum btr Alman latm:ık İılel~de bir kalemın değil, dellB' 
kumand.anının keyfine kurban olarak 
zincire vurulmuş yaralı bir arslan sUkQnl
le ufa~k bir ki.lkreyişe dahi muktedir 
olamaksızın bandosunun zafer havasile 

!arın bile ifade edemiyeceğl bir &anat, 11ıt 
kudrettir. Bir milletin ne demek oldusuıı~ 
tetkik ile uğraşan ve onun tartflnl ara'Iİ' 
içtimaiyat llml bu canlı levha karşı.sırıd' 

Moskof ordusunun Kars kapısından giri- .. · uı 
çok zavallı kalır. O günün, o sllva.rırı 

şlne s~ylrci kaldı Ve mukadderatını çar· bl1tUn edeblyatı, dehayı, şiiri ve santııl r 
lığın gasıp pençesinde bulunan diğer Türk zen il~hl bir mahiyeti vardır. 
şehirlerinin mukadderatına gağlamış gl:bl , 

Hava tazyiki : 603.2 görUndü. · Ey bugUn sokaklarda, pazarlarda ~ 
Jı!rıurunı şehir planına es11s olacak 

noktaları hazırlamak üzre Belediyede 
ıoubtelit bir komisyon te~kil edilrulşti. 

Komisyon uzun bir müddettenberi mesa· 
isine devam etmektedir. Bu mesai neti-

cesinde Enurumun imar planı yapılır
ken naıarı itibara alınması lüzumlu gO· 
tlllen cihetler tesbit edilecektir. 

Bunlar meyanında ı:ısnrıahka birinci 
derecede bir yer işğııl etmektedir. Yeni 
açılacak caddelerde, yapılaçak meydun· 

larclı taribi kıymeti haiz bulunan bazı 
blııalatın ılyaa uğramasına ~a~i olacak 
teklllerde tetblrler alınabilmek için bOy· 
le tarilıt kıymette ve muhafaza edilmesi 

ıliu tblr an süı·en tereddüt lkafamı büs
bütün karıştırdı ve bütün bir geceyi 'böy
le da&ınık dü.şünceler içinde geçirdim. 

Vakdt ge<:e yarısını geçmişti. Nigar 
hıinımetend1nln etrafina toplananlar ya -

T' hş yav~ dağılmışlar 'bir koşey çekilip 
ara.1.aiinda. konuşmağa bn.ş!amışlardı. Or
tada Reşitle SUheyla. gramofonun çaldığı 
bir rumıbaya ayak uydurmuşlardı. Etrnf
aarında ağır ağır bir halka teşekkül e -
diyordu. kıw erkekli bu tuhaf a'henae ~l 
eırpıyorouk ve oynayanları adetli teşçl e
tllyorchı!k. 

Arkb.mdnki ufak bir guruptan gelen 
s.esııer arasında Selmanın uğır ve ahenklı 
k.onu.şmasını farkettım. 

- iÖirbirlerinc ne kadar ynkışıyorlaı·. 
üeiti mi? diyordu. 

Gerl.1e döndüm: 
- Ne o <\edim, Reşitten mi b:ıhsedl-

ffl• • 

zaruri görülen bU!Un binaların evvelden 
tesbit euilıııesi ınzıın gelmektedir. 

Muhtelit komisyonun müstakbel Er
zurum pUinında muhafaza edilmesini 
muvafık gördUğU ruebani şunlardan iba
rettir: Çifte minareler, Ulucami, Yakuti
ye medcresesi veminaresi, sa1:1t kulesi ve 
Kale, Üçknnbetler, KaranlıkkUnbet, cum
huriyet ctuJdesindeki Ktınbet, GUmUşlü
kUnbet, Llllapaşa camii. Muratpaşa ca
mii, İbrahimpaşa camii, Emirşeyh KUn
beti, Namanlı camii, Boyahane camii, 
13akırcı camii, Gnrcükapısı camii, Göm
rük c1;1mii, Hacı Derviş Ağa camii, 
Pervizoğlu camii, Cenetzade camii, Ca
teriye camii, Kurşunlu cami, Taşhan. 

: B a!JadırDijffler 
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• o 
Ve ülkelerinin husulü için vah.şet ve el - ;ııtı.ht zevkle biraz yoğrulmak istiyor3"~ 
nayetten başka bir şey dlişünemiycn bu acı günlerini şöyle bir hatırla., btnlt 
mefkftre çak.alları her zaman için beşeri- masumun küllerini taşıyan ve şirn4i~ 

r ı \) 
yetin" yUztlnl\ kızartacak bin blr çeşit me- kadar Uzerlertne utacık b1r kltabe koP , 

zalimi ikl seneden fazla esa'I'et altında mayan mazlıun şehitlerin ölüsünü tı 
ezı1mıŞ bu zavallı yurda reva görmekten iz yadederken özüne, orduna. ve atanB ~ 

••••.•••••••••••• geri kş.lmadılar. ı1n imam çivilerini gönlUnde yeniden 11ıt 
~ 

Bugece nöbetçi eczane 
"Cumhuriyet,, eczanesidir 

Binlerce insan baltalarla doğrandı. daha. perçtnlemetı unutma. 
Ve yine binlercesi yakıldı ve Jrurşuna di
z!ldl. Bu da az görllldü. ÖHl.mUn en azaplı 

S. BlLG~ 

şekilleri dü.şUnUldü. (1) YU.yatlmı - Gelln tuvale'1 6' 
BUtUn bir köy ha.lkı bi?' bina.ya dol- mektır. 

pılmasını istiyormuş ... Gelin h3nuna. ni· heyla.~ın halası da bu teklife memnun rek adeta. ihttyarın\ı.zın haricinde lınif (ı' 
ş2n sepeti yollıyacakmış... İki şıpıtık Oldu. l3itlnt için ister istemez boyıl.11 eğ • bi aansetnielcte devanı ediyotdllk. 
terlik, akrabalara entarilikler ... Klıtu ku-

1 meğe mecbur Oldugumuz b.lt emri va.ki ... f Pl!k b~ttiği zaman birbirler.ı.miıde11 
tu nişan şekeri... . ı Fakat ?iz Süheyla. ile bu lşl iki tarafh uyrıldık .. , salondan Ayşe sesleniyördııl 

- Be.~k~ bir _de kınalı koç göndetır •.. yapmaga karar Verdik... _ nüteye geisenize ~1.1k.la.i" .. : •t' 
dedim. Guluşmege başladılar. 1 Dıtlyarlar köşkte otursunlar... Bil Ntga.t Ha.nımetend.i kortü4masınl 111 

- Bu kadar da alay etmeğe hakkı - dikleri .gib.1 eğlensinler ... Biz de bahçMe denbıre kesti.' ~ı 
nız yok ... diye devam H.tım. Hep kendini-! partl yaparız ... Buna diyeceginhc var mı? 1 ~ ôörtiti.hüz mu ded1 beıllin . 
zı düşünüyorsunuz... Ihtiyarların tabıt Selma: kı.zımı ... Sötde ben tte ev sahibi otacalı.dl~, 
hakları vaı-.. Biz bir araya gelince pa - k Y k l dl Atrta kabahat 1.Amlada •.• ö beru ıu• til 
t dıd ·· liltüd ülm d delilikte - Yo ·" 0 •·· d Ye cevap ver · · · · ır an gur en, g e en n Hem haftaya galiba da mehtap var. tu ve LA.miaya dönerek: -ı 
rahat oturdukları var mı? Hiç olmazsa , .. 1 _ Ha dl d.e<ii tkıııttı· BU!e e {deli"' 
bir nişan gününde şöyle kafalarını dirt - Ne zamartdanberı soze karı.şmayan Y . . Y g e~lJ 

-Evet diye cevap verdi. Haftaya ni- leyip e~.kl günleri hatırlarlar. Fahri kenardan seslendi. KalktılA.r 'bla d~ ônlati ıa.k.1'1) ,rl 
şanlanıyorlar, zaten onlar çoktan nişan - Selma: - Öyleyse bit slov .. , nutelefln tuMt bit hUsuşi)'t_~.i\t 
lanmış sayılırlar ya neyse ... Kaç sene ol- _ Haydi canım dedi. Nişan _ Ve Semla.ya dögru yürüyerek: vardır. Onların b~rta. ~ie.tiler eri_ ı'P'~ 
du ... Reşit daha o zaman üniversiteyi bi- lanan onlar değil ya... Gençler elbette - r>ans eder misirut diye eğild1. topıa.ntıla~a bile bl.rbirlerile garil' • 
le bitırmemlştı. kendi bildikleri gibi eğlenmek isterler... Derrtindenberı siiren münak:a.şa bu samimiyet peyda ederler, :Bu öelltl ayaı ııt 

Mük~Iemey~ dinl!yen Fahire: Ben asıl Re.şide şaşıyorum ... ô da teyze- suretle kapanmış oluyordu. Herkes yeni -ı Uyaçta blrie.mlş olmanın \'etdiil bit ırı: 
- Bilmedlgimiz bir hlkfiye imiş gibi sine uym\ış. den dansetmeğe başlamıştı. Ben yanımda. siyJktır. \Te ekdesiyetle ett hataretli ~ • 

anlatıyorsun Selma ... Onu bırak. Nişanı 1 Bu arada kratrt'Ofon durmu.<jtu. Ve Re- dur~ Fahireyi aldıtn ve ortadıil<l kala _I nuş.ma1ar Öüfeletlrl etrafuida, bU1Df bift 
nerede yapmağa karar verd1let. l şltle Suheyld. bizim guruba karışnt~lardı. bahga karıştım, dA.klann, ~a.tal ve ·ka,ıklafirt bifltµ"itl, 

Siiheyl.Anlrt hala.sının ErenköyUn- Reşit ıgiilmeğe başladı. Kafatndaki bulutlar artık dagılmış gi- çatpış.masıhdaı\ h8.sıl ôlil.rl inoe sesi d!iı 
deki koşktmde ... Pnlmt bir türlü anlaşa - 1! _ Yine mi bizim n~anın dedi ko • biydiler. Ak.µmın beril ~şırtan vakıala - dlyereıt cereyan edı4!l'ı 
nuyorlar. Reş~din ailesi nğır başlı bir eski ducu ... Eğer bu rn.r olmasaydı Selma bil- larını düşünlııilyordıun. Döyle oltni.kla ber~bet b~ fll~ 
zumnn n!ı:;anı 'fapmnk taraftarı. . Ince-

1 
mlyorum, bir tt.afladıi' ne yapacaktın,.. Lıtmıa ortada yc:ıktu. O hala. Nigil.r koııu.şmuyorduk. &nkt Mtilfi korı1ı>f\I 

a ıı merns1mli bir ~ey. İhtiyarlar torun-1 Fahire yeniden mqıiakaşa}'1 tahrik Hartımefendlnin yanuıdan n.ytılrhamıştı.' lacak mev~ıla1' tl\k~nffüŞ glblydiı 
l ... rının mUrüvvetlnl görmek istiyorlarmış.. etti: · j Ya~yano. o:urduklai'ı .ıtoitu~ıirında bir - (Al'ki5' ~ 

Fahire· 1 Allah askına Reşit Bey siz de mi 

1 

l>lrlerlne egllm~let, bit sıt. tfvd.l eder -
- Bilirlm dedı Reşidin teyzesini. .• ! eski zaman nıŞanına. taı'aftd.ı'sınız, mlş gibi yavaş sesle ıronu~n.k~a = • ··a • • ı• 

Ho ozile, feracesne, hala Abdülflzlz dev - - Bunda şaşacak ne var füye cevap 
1 
devam ediyorlardı. Artık yoruı.mu.ştuıt. ltl<; İTİ~ = tlüitkU nus.ı~ ~tı 

ı·ını yaşıyor sanki. verdi Reşit ... Fakat dü~ünun teYzenU na- 1 ç~ne.sı dıu1rtıYart_ 6elma 1'Ue ~~ ç,kir.. isimleri dl\~en MuaUA ~·~~ .tısıhn' 
- s et t esi cıe o ef}t te ö ıe a- sıı kırayım •.. sa~t ttfHlrt «ftU k\ .. , su ~ . m•~ olmuftu. Ya~mf ttı\\ııt• _\\1•14 ~tt• Olt\\T\\tlUUlitiıt~tJ\ lil\r ttHirl~ · 
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ACI GÜNLER 

EN SON HABE RLER0 
Avusturyada Yarın Mühim 

On iki ay, yirmi beş 
gün düşman elinde .. 

Hatta İspanyanın meşhur engizisyonu 
Ermenilerin Erzurumda yaptıkları Hadiseler Beklenebilir 

1 mezalimin yanında gölgede kalır 
• 

!Dış SiY AsAI Sokaklarda halk nümaviş sene 1330. Erzurum hemen tama·ıvazifesi o zaman cemiyethıyrlye i~er1n· 
~ 'J mile boş. llUşman idaresi ı ltında de uğraşan eski Belpdjye reısı 1..aklr Be-

M 
•ıı k • külınnk istemeyen pek çok erzumlular ye tevdi edildi. 

Avusturyada 
yeni vaziyet 

Yapl'VOr f et san f şebırlerlni terketmlşler ve çekilen TUrk 7..akir Beybütl1n mahalleleri ev ev do· 
'J • ordusile beraber memleketin içeri tarnf. laşıyor. Erzak ve giyecek dağıtUrıyordu. •k • ı •b •d • lanna doğru hicret etmişlerdi. Erzurum· Ve bu sırada da herkesten evlerinde si· 

l lrve arvrı mış gı l ır da arcak mecbur olanlıır \"e fevkulade ll\h bulunup bulunmadıtmı öğrenerek 
'J J fttkrU zarureti ylizl\nden memlekette kal- bir deftere tesbit ediyordu Blltün Erzıı· 

G eçen lü Şııballıı A \'US! ııryıı ka mtıktan başka çttre bu lamı yan mutıılut rurn gez1ldlkten sonra Tnı klerin elindek 1 

tıiııe .. iıule ynpılmıı;; olun deği · ı· ng·ııtere rey verecek olanlar. kimseler kalmıştı. silah mlktrnnın 600 kadar olduğu aıılıt· 
şikll~ln hakiki manası gl\n geçlıkce <hı· Er:rnruınu lşgul elmiş olttn Hus şılıuışlı. 
bu iyi anlaşılmıştır. Su~nlg kendl knbl· 11 • d t • k ı km·\•etlerl orııda hemen bir hükumet Bu vazil'etler tamam n tesblt eı1il· 
nesine koyu Alınnıı tttraftıtrı olan Stıy uzerın e azyı yapı mamasını tesis etmiı;.ler ve normal hadiseler içinde- diğl glln akşam üzeri cemiyell hayrlyc· 
lnkar'ı Dahiliye Nazırı olarak. aldıktan A 1 • kl çeşitli fünllyellere başlamışlardı. Bir nin bulunduğ'u Hac. hayri 11<; endinin e-
sonra, ilk iş oturak Avuc;turyııd ı siyasi manyaya tavsiye ettı sene böylece ge(•miştl. Bıı senenin son vlnde 13 ktş;lik bir heyet toplanmışll. 
suçlular affedilmiş, nıahl\iim edılrnlş ~ e; ııylanna doğru Şark mıntııkn ını turna- Bu heyet mahalle mllmesslllerile Saldof 
di YUz kisi, mevkur tutulun 2·,00 ki.1 ~ - . · nıen ı"şcr"I tnılş o'arı Ru" orduları L'r· ve Zttklr Bevden terkküb edlvor u. 

y • Londra , 10 (A. A.) - Pıtzıır guııuı tır. Vatanpel'verleı t;Okuklnrdı\ ıı,nıg 6"' e • , ""' "' . "' , 
Serbest bırakılmıştı. Bu serlıest bırakı· Avıısturyaıla yapılacak reylam hakkın· lehinde ldlğıtlar darrıtmaktadırlıır. lJiğer 1 zıncandan ~·Cızl'ılerek rical etmeğe başla· Bu bey~t vtu.lyelı mutnlea elti. El· 
lanların bll'\.'Ük bir ek eriyelini Nıı. yo· .. . . "' . mışhırclı. de mevcut sılahları nazarı ltlbare aldı ve 

ela Avam kuınarasının dllnku ıçlınıttlnda tarartırn ıım~le vaıtısl Jnensuplan da b k ı dl 
naı Sosyalistler teşkil ediyordu. Bundan azadun hlrl tarafınılırn vııki olan ı.l\ale Şuşnig ulcyhinde propağandıı yapmak· azı O azraar ar 'E'er . d b l fiil 
tnadn, mekteplerde de siyasi nl\nınyiş· " ı Hns 0J"d\l u Hlcnt Edl)oı· man rzurum o u unan s ı· 
lere iştirak edenler hakkındu tatbik e· cevap vermek u:re .. :\tuhafazııkarlımn tactırlnr. hırdan 200 n Hn anlbasrllerde, diğetlerl 
dllıniş olan cezai tedbirlerde kaldırıl· n~kışları arusındu kur.suye çık~n Ba~ve- intılll ı·c tu~ylk ynıutıunmasılll Bıı sıralarda Erzıırumdıı iktidar ve ise Murutpaşa, Yoncalıklar, Dere, Gez 
tıııştı. kıl <,'emberlııyn bu lıu~u:ıa !joylenecek lsh•yoı· hCıkiıniyct Ruslardan Ermenilere intikal mahalleleri ve civarında idi. 

Bundan sonra, o zamana kadar faa· beynmıtı olmutlı~ını. bıldırmesl .uzeri~e Lontlnı, 10 (A. A.) - ingiltete etmeğe başlamıştı. Ve E.r:z.urumda Rus· Bu harekete geçilmeden daha ev· 
llyetlerı" gayri kanunr tel"kk·ı edı"lcn uynı mebus bu reyıamın harlcı tazyık hllkO t" A t d 1 k 1 larıı uit yalnız bir ağır lopçu kuvveti vel Sıtidof biri kuymaküm dl~erl bı"nb" ı 
N 

. n . altınılli vnku bu:up bulrnadı,.,ı hakkında· ıııe 1 vus urya a yapı üCa rey · kalını~tı O zaman Erzurtım Mu"stabkem Qtb · d ı · 
6 aş 

asyonal Sosyalistlerin Avusturya da hı· .· . . . . • .Fo 1\mda her hangi bir tazyik yapılmnması ;> • • • • • • • r esın e o an ve Bolşevızmden korka· 
llnd be t 

1 1 
.. d kı ıklncı sllıılıne de cevüp vermekten Is· ı"çtn Almaııyanın nazarı dıkk"'tını celb- Mevki kumandanı Plrıevıllskı ısımlı hır rak Erzurumda Frmenlle ı hl ı· · e ser s ce ça ışına arına ınusaa e 

1 
kr.f 

1
, b .. 

1 1. d l• u • • , • r n 2me mı 
edUmi ti. l n a etm ;; ve u rnz yet mec ıs e tl· ttınlşlir. topçu kaymakamı ıdı. kabul etmiş olan iki Rus zabitine altı 

s!şvekll Suşniğ mecliste yeni kabi· yük bir heyecan ve gnrtHtü uyandırmış He~ lt\m kıt1Utnı>ll7. mu·: IJQkimiyetin Huslurdan Erme~ll~re el bomlıası yaptırnuştı ve bu bombalar 
nenin pro~ramını okurken· « Buraya tır. . geçmeğe ba~laması ve Rusya lçlerınden cemiyeti hayriyenin kasasında mutıafaza 
kadar mnsaade ettik Artık .bundan ile· :\lfısnclcmclt•r oldu Vıyana_, 11 ( A. A.) - G~~eteler ve gelen Ermeni askerlerinin asayişi muha- edilmekte idi. Verilen karara aO,re bu 

· radyo neşrıyatı yapılacıtk reymmın bozu· f ıfl 1 • n t hk • 
rtslne mnsaade edemeyiz ıo dedi~l za- Viyana, .10 (A. A,) - Avıısturynnın 1 lacağını ilan etmektedirler. Üniversite azay~ memur_ e 

1 
me erı m sa e,m bombalardan Oçnnn Saldof ve üçünü de 

ınan herkesin kafasında · « Acaba ? ,. Alnııınyaya ılhakl hususunda bu Parnr " . . mevkılere el kaymağa başlamahm Er· AbdUlmabud alacaklardı. 
ı . • · ' .. · . . 1 talebesi de bu yuzden ıklye ayrılmış, d b l Tcı kl · k k ı d B k · · ] stıfhamı çok manolı blr şekilde kıvrıl· gUııu yapılacak reyUlm Sunalı Avustur- " _ zurum a u un r erı uş u an ırma· u arann verilmesmı tak P eden 
mıştı. BütQn yulnızlığına rnğınen A vus· \'nclu derin akisl~r uy;ndırmış ve bazı aralarında çıkan munaknşalnr bu}•uk bir ğtt başlamıştı. Ermenilerin lıu karışık ilk Pazartesi sabahı erkenden Abdülmı:ı· 

. • . . . • . . kavga halini alm1şlır. Polis her hangi ı d · l"f d d k ·ru kl ı- '· .ı G h ıı · turyanın ıstlklalınl şıındı:re kadar herçi- ufak tıudı;,elcre sobep olmuştur. Na:tı· . . . .. . an ar an ıs ı a e e ere r ere zu um uu... ez ma ti esı civarındaki -kayık 
bır hadısenın önune geçmıştlr. iV k Ik l ·t t" ı· k k • b k" d 1~ ·' badabat korumağa çalışmış ohm Bıışve· lerle halk arasında musaclemelcr \Uku . . . yapmaısa a ışma arı ı ı ıma ı pe u,. an arına · ı ora a '\Uiıttra alt harp 

kilin bu sözlerindeki samimiyete inan- bulduğu kaydedilmektedir. Mulıalırler, yapılacak olan seçımln vetli idi. Zaten ufak tefek vukalar, malzemesi muhafoza edUmekte idi· ğ\· 
• Anay. s ıda yeri olmndı~ını iddia et- ·l"hl ~d h 1 l b ıhtl ı . d nıak lazım gelse bile, hadiselerin kuv- . . • , . . . . • . . _ . . . sı a ı mu a ıı e er u ı ma ı ~ nvaş ecek ve onldakl nöbetçileri bombalar· 

vetıı . . Sohuld.u tl.t nuıırn' ısh ı ınektedırler. yuksek mahkeme reıslığıne ya va-. bir hakikat uereceside çıkarm·ştı la imha edecekti Bomba 0 Dlt- u u taıylkl knrşısında bu somimıyetın . 1, .1 • ı... .. . h k t .. • · · g r us n ne d•· k d d b"l . Vıynnn, 10 (A. A.) - azar gllnQ 1 ınUracaat edı mlş 'l:e -u-......--.ususta an un Bu tehlike ile beraber Erzurumda işitecek olan Gez Muratpac;ıe Yonc-·'ık 
.... eceye a ar ayıma ı eceğı so· . . . . . . • v • Al ruıacak bir su\'aldi. yapılacak reyıt\m ıçın hazırlıklar bitmış· bir karar istenmıştır. açlık ve çıpiöklık tehllkcsl de baş gös- Dere mahallelilerincten silahlı olanlar 
Oido Smid'in Hariciye Nazırlığında termişti. Erzurumda kalanlar yiyecek ve hemen oraya koşacak ve knyık anban-

k~ası du, Avusturyanın Bertin. Romu F f? b • • k •l' .J • giyecek bulamıyorlardı. Baku Ce~iyeti m zaptederek diğer uhaliyi de Silahtan· 
lllıbvertne tamamile girmese bile, malı· ransız ~a ınesı ce l Ul l~ayrlyeslnl~ yardıma me~urbirmu'?es- dıracak ve GUrcOkapısına doğru yOrQ· 
Us derecede yaklaşacağına bir alamet ' sıli olarak Erzuruma gelmı~ olan Saıdor yeceklerdl. 

telakki edilebilirdi. Şu huie göre. Avus· Paris, 10 (A. A.) - Kabine i.;tifa etmiştir. Cnmhurresi Sosyal Parti şefle!"ln· ve yanında _getird_lğl1 Abdülmabut birçok A~nı saatte Saidof elindeki bomba· 
turyanm bir metot dahilinde \'e hiç uir pen Hay Liberti'yl yeni kııbinenin te~kiline memur etmişfü. erza~ \"e gıyercğı rurklere d~g-ıt~ak lan Çırtemlnarel~r karşısındaki Ermeni· 
Şeyi tesadüfe bırııkılrnıyaruk yavaş ya- suretıle bu ibtl~·acın önQne geçılmesı~e lere karakol vazıfesinl gören bir kahve· 
vaş Almanya tarııf ından tıuzmedilmeğc Al H • • N gnyr~t ediyorlardı. Aynı zamanda lıır ye atacaktı. Bu sesi işitecek olan ile· 
do~ru bir yolun içine girmiş olduğunu man arıcıye azırı Azen TOrk olan Satdof Tllrk_ vatandaş· sanbasrı mahallesi ahalisinden dört yUz 
Ş0.phe edilemez. Memleket dahUlııdeki ları mUmkUn olduğu kadar hımaye etme kişi iki yüzü baltalı, iki yUzll eilAhli 

teşekkUiicn.ıe Berltnln dircklirıerlne gure eıı• boş do•• nu•• yor çarelerini de arıyordu... ol~rak silah deposu vazifesini ~ören Ca-
Yapılan tadilat ise artık bundan sonrtt . , . ınlı kebire ve Durmuşpaşa camline bU· 
ki ameliyelerin hi~ bir engele tesadUf fü•meull.-r 1 ec:n Yli7.lı·rhıl uruıı·ılıllu· cum edecekler ve orada silAhlandıktan 
etmeden birer birer tekemmlll edeceğ"ini • Ermenilerin gittikce arlan tecavüı· sonra Taşmağanlar yolile onlar da Gür· 
göstermektedir. Bilhassa amele sendika· Londrada lngiltere ile başlanan kdrane hareketleri karşısında Saidof o cü kapısına ineceklerdi. 
lan tarnamile Başvekil Suşnlg aleyhine zamttn Belediye reisi bulunan llııkkı (Alllatafı 5 lncld~) 
~evrUmlş gibidirler. Suşnlg ancak va- müzakerelerden bir netice Clkmadt Paşayı, Ahmet Er. Hocayı, Komiser kn· JapOtlyada b'lt' şavı'a 
lanperver cephenin muzuhareline da· • çük Ali Efendiyi, Hafız I>avudu Zııkir tJ 

Yanmaktadır. Beyi ve diğer bazı zevatı ytınına alarak "''"' c .. ,. 

Yarın yapılaoük olwı )'eni tıeçlınd Londra 11 { A. A.) - Alınnn llıt· Diye bıığırıııışlnrdır. Polis bu g etH,lel' 12 kişilik bir heyet hülinde )tevkii .\10.s· Kabı· ne 
Nasyonal Sosyalistlerde serbe.!Me rey- rlclye Nuzıı•ı Fon Ribentrop diin Lord tevkif etmiştir. tuhken.! Kumandanı Pirjevill!ıki've ruiira· 
lerı· ı · ı d ki ı · · · · ı t Otomobilin hareketinden sonra ar· 

1 

n ız ıar e ec•e er ıçın, nellcesı tl- H ılifa.ks ile gorüşmllş ve .>ıı görllşıııe Olilll etml9lerdi. k • ı • b ·ı lrndaki halk, hep birden : .. Jlefol 1 Jt dl- ,, çe 1 1 yor arı e pek bU~·l\k biı· elıeııımiyelle te- iki tıant devam etmiştir. ye l.ıağırmışlürdır. Bu heyet l{uınand11ndatı • Ya C:rrtte 
~tlli edecektir. i":'on Ribentrop Hariciye Neturetin· Lord Halifdks ile Fon ~Ribenlrop ıl· nilerin taşkınlıklarına mani olmasını ve· 

Avusturya f'ederal meclisinin Jse, den !.·ıkıırken , oc yüz ld~illk bir hı.ılk rasındli ceryan edeıı mllzukerelerin A· ya 'l'Urk etıaliye de kendini ıııulıafata Tokyo 10 ( A. A. ) - tliyet fti~tı· 
Almnnyanın tewayUllerine karşı mtlte· kille!'lnin etomobilinin etrafını sardıkları \'usturya işlerile alakadın olduğu anlü· için sihlh vermesini 11 istedi~ lisinfn da~Hması ve hllkQrueUn istifa e• 
besslm bir sima göstereceğine ve tırn· ao·· --:•moştür. Bunlardan üç crenr• otoma· şılmaktadır. d I PirJ·eviliski bu talebe i deQeğl haberleri şa}'idiı·. a 6 rw o ,, J>lln Kral taratın an kabu olunan \ 1 ı~a göstereceği tezahürlerle hu tema- bile ynklaşürak Komllnlst vurı sih'lh v~r- Fon Ribc=ntrop bugUn öğled~n sonra - Rus kanunu Rus tebıasından ·eni Çlıı l'th'Lt nl'J 
~ullcrln tahakkukuna yardım edeceğine miS \·e: « Defol buradan Rlbentrop l ,. Berline avdet edeckllr. başkalarına silah verıııeği meneder. Ben İ'ekln ! lO [ A.A. l - Son taitianİaf· 
Pek kuvvetle ihtimal verilebilir. ' TUrklere sihllı veremem. Yalnıı Geıniyeti da tesis edllett federol işçi bankası yetti 

DlPLO,\f.A 1• Hı ~ Hayriye eşyasını multafata eden ,·e Rus evrakı rıakcıttyettin tedııvnlütie başlanıı~: 
::--r-;:;......-...._.__...____....______ p· l • • · tır. 260 lla 300 milyon · dolat tedavül 

M 1 h 
- o onva arıCl'"e azırı tabasındün buluna11 kimselere sııaıı vere· edecektir. Bankanın ihtiyat .akcast 50 em ekette er sene 'J 'J bilirim cevabını verdi. milyon madettr dolar olup 8una biç eı · b d Ermenilere mani olacak bir tedbir sorlilmeın!~tir. 

Hasat Bayramı Roma ·ı~varetı·nı· ı·tı•r ı· alabilecetlni söylemedi. Halk heıetl .Jatıoıt GernHerirte '\'uk1dşıt~Jtiı 
M 'J Ruslardan ancak 50 kudur sil!b kopa- Ttın·rıre1Pt' 

yapılacak Roma, 19 cA. A.) =- PolOhl'a lluriciye Nazırı Bek1tr1 resmt ziyareti bu Sil rabiltll. Ve bir milis kuvvetf teşkil etme- 'rok~'o ! 1CJ (A.A.].:..AtiıltaJlık cUUtt~-

A k 10 (A A) D 1 
l ı:.· batı bitmiş ve saat 12.?0 da Nopoliye hareket etmiştir. Mussollnl ile Bek arasın. Al dU~UndU. Milis yazılanlar şehrin sl nanhha söt s6ylenf{)ye ~aI!tiiytitlar 

n aro, . . - ev et f'ıra· d k U 
1
" .. k muhtelif karakollarındaki 1'~i men ilerle bir zaltn beyanatına ıOr& Çtn sularındit 

ltl lşlerihe büyOk bir ehemmiyet vermek- a bir aç g n uk ıorUşme ı:o samimi bir hava i~erlsinde geçmiş ''0 iki mem· beraber şehrin emniyet ve aea\•iıinl buhıniln Japdn g~ntilerl' titetlhö ı.ı.~leceit 
ledl leket arasındaki teşriki mesainin devamı lüzumu bir kerre daba mnşabade edil " 

6 

r. Memleketin muhtelif yerlerinde temin edeceklerdi. tavyatelerts ateş oÇmatt. ~mrJ virllmiıHf: 
Yebl mlşllrı ı l teşkilat kurulmuştur. KöylQlerle Fakat bu n.ilfsletden bir Çokiati - • . 
lf!ıtıu edilerek Nadas, Hesad, ve Har- n t . .. .. R vurulmakta idi. au sene oldrtipiyaHar 
lnab usullerinin tatbikine bnyük bir gay· r azar esı gunu oman\ja Ruslardan sll4li lemlri tlme teşe~ Jatton;1gda 
l"ctle çalışılmaktadlr. Bu meyandn ağnç '.T bUsl\ bu suretle ve muvatfakıyet~itllklf5 P t1 
dikmek ve iyi hayvan yetiştirmelç ve b ıı ••k b • b _ ki nihayet bulunca Saidof Eraientıere kar· -yaptlmtylicak thl \~ 
~~kmak usulleri de öğretilmektedir. Bu u "U ı r a 11 ram yapa ca 1 ~l lıir huruc tıareketi yapmak tekllflndt! kahire i ( A. A. J - Krnl FÜfli~ı 
~in kıs met ve ehemmi yetini . luılka ti?· . J . . 'J 1 bulundu. lleyhelmtıeı dlumpiyact kohgi'Mlnlti lop: 
b a kolay nnlütrnak ve lie\•dırmek içın lfükreş, 10 tA. A.J - Rador nıunsı blldirlyot: ıa Martta yapılacak olatt bay· lturlı~ lltlt·du•tl 'l't•Şc.·h1Hi~i\ lantı::ıtta bugün tiya~et etmtştlr. Bil .Si!htJ 
b er S~he hesad Layratnlart yapılacak rnm münasebeUle yebl bir tebli~ neşredlhiiiştir. . 

1 
Bu huruç tllirekettnin muvaffakıyet oiortıplyallarıtia onblr itıutttellf iliilıet lşu:. 

~bayramlarda iyi tins bayvnrl nıns:t· Bu lebliR"e göre, 8ayrarna bilaistisna herkes iştirak edecekltr. Otthlllye Na- derecesini anlayabilmek için şeliir dalil· tak ed"cekUr. Kongfö inüzaktsr~Sindl! 
ahm yapılarak kazananları:t Üliikiifat im Hüh~mbaşıya dü bu bayrama iştirak . e~llmes_lnI v~ milletin sulh ve refahı hak· llndeki silah tnilücirını lillttıek lcaı; etli· ollmpiyadin Japohyatiıı yapıUp ylljjıiıiil' 

•rU•~k\tr' kında dıni telktnletde bulunulmasına hıldırmlftır, yordu. Bunu defter hallnde tesbit etmek yacatım ıııuıaktre edJlecektif; 



DOG U 

Değerli Bir Vatandaş, 
Ahmet Erverdi için .. 

Katliam edilmiş bir şehir halkının sokaklardan 
henüz toplanmamış kemik/erile dolu çamurlu 
arsalarına açılan Erz urum kongresi binasının 
önünde "Mustafa Kemal,, i seldmlıyan o günkü 
Müdaf aai Hukuk hey eti arasında bulunuşu, milli 
heyecanı kuvvetle duyuşundan, ölüme gidişten Ahmet Erverdi, 

Er:ıü'iiı'ôı/d,;;11~,. -
talebesi ziyade, bir dirime inanışından ileri gelmişti. 

YAZIK OLDU ONA!' 
Arkasından ... 

O ama.rl.arına düşen zehrln, onu yalan 
bir ğtinde aramızdan alıp göt.üre -

ceğinl, bir dağ kayması halinde gönülle -
r1m.1z1n ilstUne yıkacağını hlsscttlğlmiz 

günden itibaren; odasının kapısını bir 
tabutun kapağı gibi açıp glrmeğe ba.şla
ınıştık ... 

O günlerden birinde idi kI: her ge -
çen dakikanın onu kendilerinden parça 
parça koparıp götürdtiğilne ve ancak ge
riye kil.lacak hatıraların alevden birer 
çivi gibi beyinlerine saplanıp kalacağına. 
inana inana, kara talilerinin dayanılmaz 
azabı içinde gitgide madde halinden çı

kıp gölgeleşen kız karde.şlcrlnden birini, 
yine başı ucunda ve mutat göz yaşları 
için~ bulunc:ı çıkışmaya• ba.'}Iadım.. O 

de ölüsüne bağlayan bu tılısım - şUphc 
yok k.i - onun her tanıdığına kalbini ve 
<,ıcaklığını açışından geliyordu ... 

Ahmet kimdi? 

Ahmet f.' U V E R lJ İ I Ş (' A Y' fo lıil' :ır.ı ı/:ı 

Çocukluk 
Arkadaşım 

~ 
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12 MART 1038 DOGU 5 

Umumi Harpte Erzurum nasıl düşman 
eline düştü, nasıl kurtuldu ? 

--------------------
ASKER 1 VAZIYET ........__ ________________________________________________________ .. 

Tam techizatlı ve 150 bin mevcutlu 
Rus ordusunc:ı karşı 39 bin mevcutlu 
Türk ordusu - Çobandede - Kop isti
kametine çekiliş - Erzincan mütare

kesi - Ermeniler - 12 Mart 918 
' 

e UyUk harpte yanlış bir sevkli idare lgcçirdiklerlnden mUtareke fesholundu. Is
netioesi Sarıkamışın karlı dağla - tflA altında knlan Tllrkleri Ermeni meza

~cla haksız yere mağH\p ettırılen Uçl\ncü !iminden kurtarmak için ordunun llerlc
tk ordusu bir çok mahrumiyetler ve pek mesi emrolundu. 

~Ok fed:ıkt'ı.rlıklar muknbUlnde Rusların ııeri harekt'ı.tın inkişafı esnasında 
;krar tekrar çnrpıqarak ülG, ikinci kti. - Ruslarla 3 mnrt 918 de Brestlitovsk mü

un bidayetinde Erzurum mıntnkasınn salti.hası yapıldı. Bu muahede bize eski 
~ltllnıek mecburiyetinde kalmıştı. t.oprnklarımı21 elde etmek hakkını ver -

'Uç kolordudan ibaret bulunan bu or- miştl. 
ciu krokide östcrlldlği gibi Palandöken -

~ÖYUkler - uzunnhmet - Çob:ındede -
lireUboğazı - Ofi \'lU'dağı J1attmı lşgnl 

etıı. 

12 bin muhnrlp kuvvetle ilerlemeğe 
başlayan üçüncü ordu ETZincan - Bay -
burt istikametinde harekrıtına devam etti. 

... 

... 

I. O ~,.,.., ~ ,...., 91t W.Zı l•'ı 

., ·· - ,1,,.,. M.,rKıf ,s-f. lt-•lıf· 

•tl~fç ..... •1-J., """'" v ... z, ;~ lı 

. ~ Karşısında bulunan Ermeni kuvvetlen Er-
30 bin mevcudunda olan bu ordunun zurum - Van ı..stıkametlnde çekllmeğe 

~r~ısında 4 misli kuvvette 150 bin mev- mecbur oldular. ı · Üçiinc ·; ordunun 5 Şubat tJJ8 ile 16 Eyliil 918 11r11smdaki harekat mı ytjş/erir kroki 

n~~~ ve tech!zn.tı tam Rus ordusu bulu - 36 ıncı fırkanın 108 inci alayı Erme • 1 komutanı Fazıl. Erzuruında düşmanı??- ka- ı 
rdu. nilerle kanlı bir muharebeden sonra 13 rışık bir surette ric'at etmekte olduğunu 

<IU ~urumu Çobandedc mıntaknsındnh şubat 9l8 de Erzincanı işgal etmişti. Er -ı hissedince kendi insiyatlfile Beri kara -

1 lilltnıck ıstiyen düşman mevcut kuvvet- meniler çekllirken Erzlncnnda Harbiye kolda bulunan alayı değiştırmiyerek Er -
erınc lHiveten Knrs kales!nden 34 ağır top kışlasını yakmış ve bir çok mezalim yap- j zuruma taarruz etmlş ve bu kararını fır-
~etırcrck Karga pazarına yerleştirdl.l2 şu- ı kasına bildirmiştir. Şehirde mukavemete 
bo.t ınışlardır. ğ· • 17 i 1 1 ö tn siklet merkezi Köse Mehmet gl'Cilğl _ . . u 1 a;> nn ne n ay cesurane d ğUşerek 
ll'ııntaknsındn olmak ıızere her tnrnftnn San~a bogazı ıstikametınde çekilen 12 mart 1918 de Erzurumu düşmandan 
taarruz b 

1 
d Ermeni kuvvetlerinin hattı rlc'a.tlni bo - zapta muvaffak olm~tur. a aş nn ı. 

l!,azda kesmeğe muvart.a.k olan Derstmll- Bu alayın BUyük Kiremitlik istika 
Dolnngez tabyasına şiddetli topçu 

lıltnayesinde yaptığı taarruzlar Türkün o
tatla bulunan b:r avuc askeri tarafından 
~tı<il. Fakat Çobandededen, şiddetli top
"11 al.(ı.şi altında mukabil hareketler yap
ın:: tn.lıtnkun olamadı ve Dolangez düş-

e nıahkrun oldu. 

lerdcn müteşekkil blr müfreze dUşmana metinden ilerllyerek Erzuruma giren ma
büyUk zayiat verdirerek iki top iğtinam 1 kinell tüfek böli.ik komutanı Hopalı yi\z
ctmiş ve Erzincan mezaliminin intikamını başı Ali Ravl bugün ismine izafeten Ali 
'lmıştır. Ravi kışlası denilen ·mahalde Ermeniler 

22 şubat 1918 de Mamahatun işgal e- tarafından ~ehit edilmiştir. 
dilerek Erzurum istikametine doğru llcri § 

12 ay 25 gün 
düşman elinde ... · !• 

(Üljtflır:ıfı :J ıincüde) 1 Ermeniler o gün Tahtacılarda ba-
Fakat bu plan tatbik edilemedi. Sn- pishane olarak kullanılan E~rmiklf Os· 

idof'un bu teşebbüsünden Ermeniler ha- man a~anın ve Mürsel Pa~anın evlerine 
lıerdar oldular. Ve tabii bu işi haber alır ateş verdiler. Osman ağanın evindeki 
almaz, daha sabah olmadan şehir içinde 270 kişinin hepsi yandı. Fakat MOrs~l · ı • 
hir tethiş f8alivetine bıısladılar. Atılan Paşanın evindekiler arka duvarın bır 

: ~ kadın tarafından delinmesinden istif~e : ~: 

tnan ~0banctedeye doğru ilerleyen dliş -
larınd a:ırruzu Çobandedenln yalçın sırt -
l<ıı.r a erldi. Fakat düşman Haykl\rtten 
Sevk~a Pazarını aşarak Köşk istikametine 
rnllrn ttı~i yeni kuvvetler "Hlns,. köyü u -
bağ- 1 istıknmctıne taarruz ederek Oiircii 
~erırı.zıncta bulunan onuncu kolordumuzun 

harekata devam edilmiştir. kurşunun ~ıaddı hes?bı yoktu. Rastla- ederek dışarıya kaçtılar. istasyon bara· 
.. .. . 30 lMart ta üç.Uncu ordu karar - nan her Turk hiç bır şey sorulmadan katarına doldurulmwf olanlar mltraly.Oz 

11 mart 918 akşamı Gez koyu cıvnrı- 1 g~hını, ikinci defa olarak Erzurumda te- öldürUliyor kadınlıtr tecavüz~ ul\orıyor, ate · - M b lt ll d ·dil 

Sine dfi.ştlUer. 
Qöst:attı rlc'atı kesilmek tehlikesi baş 
tin<! ren bu kolordu geri çekilmek zanıre
ltıı e kaldı. Onuncu kolordunun geri çe-

lttnınesne Erzurum .şnrk mıntakasında bu
"e :n kuvvetlerin de arkadan kuşatılması 
ttıa u suretle ordunun kllmllcn ma.hvol -

sı lllUmkUn bir vaziyete girdi. 

~ .... Ordu bu tehlikeden kurtulmak için 
"·llrurn t tın ahliye e-dilcrek Kop istık-ame -

e ~ekilmek mecburiyeti hasıl oldu. 

~tn liu suretle Erzurum muvakkat bir 
talt.ı~n için · ıstemlyerek dUşman ellne bı
tarn clı. Ruhundaki yl\ksek asalet ve kah

lan anlığı her zaman tebnrUz ettirmiş o
btı t'l'U:r.k ordusu Erzurumd:ın ayrılırken 
~a atiht memleketi tekrar kurtarmak 

rı knt'lsinde idi. 

§ 

t:a le 12 ay 25 gUn dUşmnn ayakla.rı altın
'l'ur1calnıı Erzurum tekrar 12 mart 918 de 
~l'll ıor<lusunun büyük aztm ve kahra -

ı~ue istirdat edildi. 

;urtarış harekAtı şöyle oldu: 
tat\a urau ıstnA ed-0n Rus ordusu, Erıin
l'ıncta ltactrı.r llerlemı.ıtı. 917 senesi sonla -
~~ aa 3 11ncu ordu kamrgd:hını Suşehrln
~lıl' Ve 37 lncı fırkaları cepl1ede bulu -
tıt~~r<lu. K.nr.şılarmda. Rusların 123 Uncu 
~lıt~ sııe bUtUn Türkistan nlayln.rı vardı. 
tltcı~<la zuhur eden lhtlltıl neticesi Rus 
~a. au~dn gevşeklik başlamış ve "Yakın
~I 'l'u Olacak, :ırtık harbetmlyellm,, ses
lıı%. rk: Siperlerinden lşltllmeğe b:ışlnn-

~uı~hayeı 2 iklnciteşrin 917 <le Rusyada 
\tar~ltllk idaresini kurmak istıyen Lenin 

1 14 ~ tları vaz.ıyetıe hfi.km ol unca ayrı bir 
14ı<leaı:ınıak Uzere Ruslar mlltareke tek
~. ~ buıundular. 
~~ ~1n~anda yapılan mut.ıreke, 13 ı. 
ı.. ~7 '<le .ıınzo. olundu. 
~~ tn t ~Ermeni tabun\ Vandn top
,..~ ;ıauın yapmakta oldu"ımdan ve 

ll.Sl(\1• cın pı·Jp· ı vaiıii' 

• 

ı 9 f k · irmi , . ı · ıs şı, sungu, a a a ın a can ver er. . •. 
nn ge en uncu ır a mevzıe g Ş 'e 1 sis ettı. Bu suretle tekrar Tilrk bayrağının tvlere giriliyordu. K k d · ·· .. 
29 uncu alayını ileri karakola memur yüksek dağları U:zerlnde dalgalandığını Bu telhis oldukça uzun sürdü. l~rs a~ıı8ın a kk~~uşlara doldurulmuı . ..: ••. 
<'tmiştır. j gören Erzurum, bundan az znman sonra \ o an yllz erce ışı atılan bombalap.n. $.: •· 

Sabaha karşı ileri karakolda bulu -
1 
Isitklal sav!l.'lının beşiği vazifesini görmek 8~. sıraln~da Rusyadan Aı~!ra.nlk tesirile parça parça~ oldular. Sabun~-. : :• 

nnn nlayı tebdil için gelen 17 incl alay suretıle tarihi vazifesini yapmış bulundu. a~lı. bıı E_rınenı g~~~H. Bu zat Prııe\ lis· nelere ~o~durul~u~ ve Hacı Ahmet .: "{: 
kı nın yerme Me,·kıı Müstahkem kuman- hanına goturlllmuş olanlardan hiç kimse · • ·· 

• • 

ERZURUM hl V HAREBC lE.'R/ 

/ 

• 

~·. 

" ' il° • -1...c.t. .., . 
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ı.:;o,ooo k/1/lik Ruı kmwet/ ilı 89,Q()Q kifllill TUrk ~uvvetinin ka.r11 kırııga 

Vf ıl11ell11rlnl g61ftfr/r lf r.olti 

danı olarak geldiğini söyllyordu. Ve. kurtulmadı. Gölbaşındaki evlerden bazı· -,.~~ 
Erzuruına gelir gelmeı doğruca Belediye !arının bahçesindeki kavaklarda kotla· t 

binasma - Şimdiki Ticaret. odası - inmiş rından, göğüs;erlnden çivilenmiş vatıh1· " ~·-. 
ve hemen şehir me~lislnl toplayarak daşlar can verdiler. . &'!:: 

1 b tl b l h 
. ı: :ı-::o~ 

on ara eyana a u unmuş ve emen 11 Mart sabahı erkenden Tilrk Or l'!l"' ~ 

bir beyanname neşretmişti. dusunun plştar .kuvvetleri latanbul kapı· · ,, 
Anlranik bu beyannamesinde hulıl- sındım içeri giriyorlardı. Bu kaptmn .. 

suteıı şunları söyliyordu : üzerine biri kadan diQ'eri erkek 1kl kiti 
• Ben hl\kümellınln eınrlle Mevkii çivilenmişti. Bu manzara ile karfdafld 

Müstahkem Kumandttnı oldum. Muhasa- askerler temamile coşmuşlardı. Kuvvet" 

ma nihayet bulmuştur. Artık aramızda terin başında f>iyade BinbqJSt • ErzU-
bir dostluk tesis edilmiştir. Emelim ada· rumun Muratpaşa mahallesinden • Fdt1. -1 

!ettir. Eha:i müsterih olsun. Herkes işi· Bey vardı. . . 
nin başına dönsUn, dükllnlar açılsın, İlk giren mOfrezelerden bltİM. kv-
korkulacnk bir şey kalmamıştır. • manda eden makineli tnfenW Mülbtlhi 

Ayrıca şehir fıkaralarına tevzi edil- Hopalı Ali Ravi Yoncalık kışlaSJna daf4 
mek nzre 6000 ruanat teberru ettiğini de ru ıelmiştl. Ve orada yapılan bir mQstz 
bildiriyordu. demede ıehlt edilmişti. O kıflafa ldltU . 

veren bu TUrk Zabiti trıurumun isffr• 
dadı sırasmda Türk Ordttstınun vetdif j 
yegane 1}ehltt!r. 

Antranik bugnn Doğu matbaası 
olan binayı krargt\h ittihaz etmitti. Ca
hil halktan bir çoğu onun sözlerine 
inandı, dükl\ııları açta ve çarşıya çıktı. Erzurum içinde l:.rrtıettller Ufak bft · · 
Antranlk imha siyaseti tatbik etmek mu kavemet rostermed~n kıqmtolatdı, 
için gelmiş bir çeteci idi. Bu aldanışı Hatta Antranlk camnı 1,0r kurtarabllıt?ttfı• '" • 
fırsat bildi ve her önüne gelen TOrkü 11 Mart ıUnQ ıiretı pljtli ~wat: -
toplatmata başladı,. !erden aonra ~SIJ cüıotam 12 Malt 

Şehrin bir çok yerlerinde haplıha- Cum11 gilno trıuruma atrıntştJ. ~e 
neler tesis edildi. Kışlalar, bOyOk evler, Erzurum bir senelik bir eiateUiıf saiıf; . ı ••. 
mnstahkem yerler, lstssyon clvanndnkl tekrar TUrk Bayratına kavu;anıftu. 
barakalar bu maksat için knlhmtldı. Ve istirdada telladdant eded iatk~ gitti 
buraya şehirdeki TOrklerden ele geçen- içinde Erıurumda .9a63 • t'aflııdıt ,tN!bU 
ler dolduruldu. edilmişti. Bunlardan akrabaları tatabft; 1 ı1'· 

Ermeniler arlık dizgini azıya almış· dan tanınarak alıoanlatdAn başliı aitıı. , : w 

lardı. HOtUn Erzurumu kasıp kavuruyor- gelmez vahşetler )1apılatak taötnrDU 1dt .. '};..! 

lardı. Erzurumlulımn tek Omidi akla - hale getlrUmiş olup ta öHilerl ~ 
. ' Y f kalanlardan 4644 tanesi BeledJre tat• -

makta olduğunu tahmin ettikleri TOrk fı~dan defrıeutrllmittf • · 
ordusunda 1334 senesi Mart ayının Uk , . · ' · ·. • ; 
haftası böyle karışıklıklar içinde geçti. F~rzurumun lstırdadı yeııJ bir de•M· . : .. 

Bu esnalarda Türk Ordusu Enuru- ~-·~~ang~~ oldu. D.'!ım,i ~daretlbnde W. • ? -: ' 
ma temameT\ yakl t ur u zuıum ve v ıe ç n e ır ..,..,.., 

· qmış 1• den fazla mustarlp kalmı!J ohiıi Ethruaı . 
Brmeniler bunu hissettikçe şenaatla- tarihe yeni bir yoııe çıktı. Ve bU kah~... L • 

nnı bOsbütDn artbrmıılardır. 10 Mart ramanlar di7anndan yeni Tütk devleU 
Çarpmba ıünu Erıurum raeıalırlı en aır Jelilı bQtQıı don1•1• ı.ijrrf P' 
dtıld~. q~ını " lıtfklll .......... ....,,. • 
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Bunları Biliyor Musunuz? 

Kemiksiz et denilen 
bir nevi fasulye 

1 

Soya fasulyesi adından da anlaşıla -1 yüzde l ~ - 2 lesltle denilen bir madde de 
cajı veçhlle adi fa.şulyedlr. Bakla, be7.el- mevcuttur. 
ye, nohut ve mercimek gibi cinslerin da- Boya fn.sulyeslnln gıda cihetinden e
hil olduğu bakliyat !astlesindendir. Cava hemmiyetln! iyice anlatabilmek için aşa
adaları Soya fasulyenin ana vatanı ola- ğıdakl cetveli buraya koymayı faldell 
ralt kabul edilmektedir. Avrupada soya bulduk. 
tasulyeslnln adına Japon fasulyesi deni- Cıda çeşidi 

Ur. Soya fasulyesinin ömrü blrsene de -
vam eder. Buğday ve sair nebat gibi bir İyi et 
sene sonunda bu nebatta kurur. Bu ne - Domuz eti 
batın yaprakları hafif tUylU çlçeklerl çok Soya fasulyesi 
küçük ve beyazdır. Beze lyede 

Çemberlayn ve Eden 

.• '" . . . 

~ .... l 1,, • - ' . 

AlbiimJnli 
maddeler 

HU) 

16.9 
37.5 
24.6 

Yağ 

18. 5 
30. 1 
19. 4 

1. o 

D O {; U 12 lJ A R T ·J 038 = 
iYİ TANIMADIÖIMIZ MİLLETLER 

Japonyanın küçük .kardeşi 
Siyam'ı iyi bilir misiniz? 

Siyam uf ak bir memlekettir, fakat gözlerini dört 
olmaktan 

bulmustur 
açmış emperyalist devletlere lokma 

kendisini kurtarmak yolunu , 

• • 
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[ S.P.O.R~ 1 Trakyada Bir Gezinti 1 

871 k b h , Hikaye Eski bir romanın içinde İ İr İ tiya~ 1 rnzan: • , • _ 

Erzurumda güreş 
babasının kurdugu . . . 

•• Herkes benim deli oldu~uma ina· çerse, beni hatırla ve sen i çok sevdığl-koyde nasıl çalı"lYQf? nıyor. Kocam bile.. YnınmeJ mi d.nşün. • · , 
· "S uakıınlıtr i i ısluk ve parlak renklerle Kocama hlç bir şey sezdlrmeıneğe Yoı kilometrelik asfaltı bir kuş hıı- ' _ ç · r çalışıyordum. O, akşamları eve gcUnce, 

fifligile geçen kaptı kaçtımtz Oç saat dağılan gozl~rim_de kıvı!cımlarH b~l~yo . bu sivalı kaplı kitabı alarnk kolluğuna B . E d .. ~ş ve binici- içinde Tekird•ğ•na vardı Oldukça eski • Zıl\'al:., delırınış! ..• d•yorla. u ıucre· . d • k lu Onun u 
l:l ffieVSJffi YZUYUffi a gur '- , .. yirmi bin nüfuslu Tekirdn• , binaları de doldurduğum çile bile, bann acıyun otur_uyork\P.f. g r~ d 0 ~yor~ d 

1

' .~ ' · ı k yipranımş ve sokaktan cim· oı7nakln be- in5nnhırdıın daha kötU de~il . . Kuzum . dl\şunen a ası ç 0 . e u 8. ının . ne. ligw e de layı 0ldugw U,ehemmiyet VerJ ece raber denfze doğru açılır şlriıı bir man- siz e•er lı·I bir insausanıı . sllyleyfni" parmaklarının gezd•ğfnf sankı duıuyoı · 
.aırtt urzediyotdu. Kıwurı, kcırpuz. ve Ben deli miyim?. Bende delilik var nıı'? . <hım . Hu kadın Bebek yolun~_n _gordU-

,. ı · zı K td . l'ler Kura Ah Ü"LUmile ııwştıur . olan hu_ rnul_ılt şı ıııdı bıı r-- Içi yrıptığım şeyden dohıyı bPni haklı ğl\ro sarışın kadındır ve şlmdı tıuyalile G , · t1 r eıtırrını 1' ı 1 
er • ur eıe 1 

' mahsullerden bılwbernıı" gıbl onl u rc1ıın · k ı ılki Jd 
nre, n ne zaman ın .. 6 

• ı r Mümin Hocalar Katn·mlar ve su· . . : . gOrmirnrsunuz? .. Ollzellm , ıazcyını, le· ·ocama ' m o u. 
ararsak görOrüzk! bu lanb ~=!~~.' yaşad•klur. ve ~nı·eşd!kleri müd· ~ı;:'Je;ı:: }~k~~~~~i:.1;••~,~ş~:::11fi:;~~~~ nim ş~fful, saçlanm ipek g;bldk diye mi Ç•ldmyord.u~ı. Gecele~! ıı~uyaınıy.or:. 

Pek eskidir ve bütUa milletlerde spor det içinde dOnya şampiyonluklarını el· n 1 Teki "<I '~ l-ıaııbul " faltlle hana •«•yo•»unuz?. lhıyır, >Stenılyorum . dum, kofmuın •çınde o lııce ıazılttt ki\ 
•>ve!Q güreşle başlamışbr. Me.e:a : !erinde lııltular. ve (TÜRK Ole! Kl/V· .~:.,'"~!;~ıİ ede~ . ' T~kirdağ , Maalknro Hen uıt•rimmetıen b•kUm ; u'auı· geldi . rım k.vrım kmıhyor, her ~kşam kooa-

Yunan medeniyetinde olduğu VETLlı ;öıUun bOtüıı cihana yaydılar. yolunu "•> saatle geç~r•k .Mnlkarnyn Unna bir iyilik ynpmuk istiyorsan., , m.~ bekle•ken gelmeyeceğınf, " kaöıııo ~bl Romalılarda da aynı kutsiyeti . e a ·nı rağbeti ruu ••idik. Hektrik,fz, sOnıık, dık yokuşlu beııi dinleyiniz .. Yalmz heni.. Jluyır, ben ıloneceğınl vehmed•yoruoı. 
Ve milliyeti muhafaza etmişllr. ııanyn Güreş bugllıı d ·ki ~ . heybeli ve lcald>runsız Maolk•r• ~az ~· )"•!rn•· ,ıe li d• Jtilim ben de slı.iıı ~ibiylm , •İı.in Bir ttkşum knr yag•yordu. Pencero nıe.ıenlyet!nde eıı büyük hizmetleri olan baf.,a ediyorsa da •' . ~v;m. ktur zardtt bir köy, bir nahiye hıs '"' venyor. gib ~nhvo~ ,..,,..,,,., ,., Sö,Unıü kesuıt .. dibinde kol"Hm• bekleyordıun. Suat ağır •1"1arımızııı da uıilll spor oyunları , atlı ve akıllaı·a hayret verleı 1 

P er> yo. .; .
1 

·· • • • ·· · • a•>r y•diyl, sekizi dokn•ıı çahh. Kul•k· 

ı · Blıde gUrc:ş bir :zurnkanl~-~-tıe~vt•k~ı.· l "''· • • • ı:rmı u~uhlıvonı,',_ Hmcnudan, hldde· c "' , .. gllreştir. r - d ·k· a hm ·ay= ıms 1 en· .. • ı'."'ki ıuedenı·y .. t devirlerinde IJlltıa - ık yuzun en es 
1 

\ . " ı Kol•:ırıı, 0ıro"" ıl"ı·iııde bütün '-'Or!!unlu- timden hırsım<ları ıığlıyamı\'Or parmak· .., '" k t c b ı ·et HUkllınetı son sene er- . ... "' u • • ı 
sa (JOI Se"ar) znıııamndu , Gllre~ ~·ok a um ur) . . . r..

11 
"e ,1 caklırr,..ile içime doldurru zaman !arımı kemiriyor odanın ortasından pen· • ı b ili! ııoru verdığı ehemmıyel • • • , . . 

tar.bet bulmu~ \'e o devirde bOtOn gü- le u m .s • ··- ben on llokuz )'"Ştındıı}·dıın . Bir gl\n cerenden pencereye kosarak ınllyor· "" ::- ı· · ı pehlıvnnlerımız 1 urk ttdı· .. ~ • 
"" f t t ı ştur ne ıce 

1 

as an . . Jd k d Jd" 0-zıerin dum. Kocam evlendittimiı gOnden· heri ·~Şciler vergiden oma u umu . nı tekrar cihana yııymaktrt gecık:nedı · yo an ur · tını tın gl' ı, onun g . hl b d k lb . 
L>u 

111 edenı'"etlerln yıkılma~mdan den korktum \'e ona Unat eltim. Bana C uka ar geç a nıumı\ tı. Ah, mut. 
u • fer • - 1 k ., • . . s· d h d k ••ora da güreş .;.evkllni kaybetmemiştir. . Bugün Tarakya ve Anaılolunun en ı-alıuzhğmdan bahselti. Biı· ay goı goze _• a g• '" ona gdt>. '.r a a On!"eme, 
E--ki z•wanlann en çok nam kaza· bllcra bir köyünde bile yapılan spor buk•Ş•rak ,..vlşlik ve e vlendik. uzre gllll.. Başımın lçmde mOdluş, ko,. 

nan şamptyonlanndan biri (Albert Dorer) l oyunları yalnız güreş ve binicililfür. Hav.ılımda iki mesut gllnUm vardır• kunç uğultular vardı; gözlerim yanıyor-
idi. Bundan bnşka daha bir çok ıneşı Ruraİarrtukl yağoz yap•h rtellkanlıla.r Biri y~rllıneğe ba,ladığım glln, biri d.u. Birden bire masa_ nstnndek.i ben~lo 
h0r güreşcilo• olmakla b~raber bunları bükülnıeı bazularının 0 dehoelll kuvvet,. de kocanım oldu~u•u gnn .. Bu iki gOn· ş•~e>•nı kapltm ve kulnphanenın dlbıne 
•a b ı dı Yolmz 1 t' •le ben ayn uyrı ınsun oldum. ffüinde ılokerek, llıerlne yamk bir klbr.t aııun, Yıtıak imkanını u nma m. 1 ! ıe kendi ar!!htrında gl\reşmektedir er. a- yilrlllJHm. Birinde kadınlıı .. tıın. Alevler koca odayı sarmıştı . Pakut ar-IQ'llıur Fransız Şart Albon ve :.ıorse kal ne .-aı.kUrki, bu klymetler kendi kil· • ' 

En il 1 dl J L' 1 r·r .. 1 ı dUşl' tık kurtulmuştum ve bu Kİtup yanarsu, e de b:ış gUre .. c en en · : çiik muhitlerinde istiftıde edilmeden sönüp ... ocam; ıa ı vucut u. l u a · ı-J ~ · ~ - .·· nınedl"[ ··ıırnarılıuda kocam da hemen bana ko5acağını Hllt· 
Bunlanlan başka bir çok apon ve gidiyorlar. işte bunlordan Çoban Mehinet nen oaşı, '" uuşu • • d IJ r ·b· 

1 1 

1 
"''•kabe ile anlatılan Acem peh\lvan· Mershdi Ahmet ve >erbesl gUre~ileri, içime serin ve billor sular gibi dolan ~:r bij~~ s:s;J1~ ': merd ven ere atı d•w !arından Zilğal oğlu Rüstem \"C Türkle· mlzden Tekirdağlı Hüseyin gibi bir iki neşesile, beni kendine bağlamışltr. Onu - Şevket, Şevket !. IJlye baykıt· l1ıı H5S de 1 tanbulun muhasarasında pehlivanımıza lstanbulda bazi kulfipler çok seviyordum. Gnndllzlerl yalnız kal· m•ğa buşladım. Uyanıverdi. Gül "kurula: 
Sur kapılarını yıkan ve bu mu~a.arad• tarafından iş bulunda{u için ortaya Ç•k•p Fegwllnlı Babn 87 ıınşındn nlmaswa ılığuo saaller hep onun busl•ğı yerlere n kavrulmuş, o ince yazılar knı olmuş. Stırlara ilt Tnrk b;,yragını diken _tJJu· yOkselmlşlerdir ve burilar gibi belki de rağmen gıpmımnmıŞ. /ı:llıi tlinr.. bas.yor, oıurduğıı yerlerde büzülerek 

0
• tu. Birdenbire etraf•mda insanların, ışıl<: •bauı Ha an nammdakl numlı pobbvan· daha Qstnn pek çok yıldızlar bulun~u~u nun kokusunu ve h•raretinl arıyor- lann, gölğelerin ve karanlıkların kaynaş°: ı. d I 1 d • Bir gecelik misafir uldıığumuz pel'desiz, Ah b k k" . . d r· ı · l ne . . 

'4ll a vardı. muhakkaktır. Tekirdablı Hllc:ey n n e.son 1 durn . • ..,. , u aş san ı ıc;ım · 1 ız e n, h"'ını duydum ve gözlerlrn sönnverdl. d P 1 tı.: sobasız, ışıksıı; ve altı ıtlıır usrt ote i ., . 
Son zamanlaıın en meşhuru u 

0 

gUnlerde Avrupn'-·a ofüiğinl ve• bu genç . ıallanan , çiçek veren bir fidan haline Hayır. sözQmü kesmeyin .• Ben deJt de~ Jl ı J • sabahın altısında terketmek ınechuriye· 0

ns ismindeki Fransızdır. Po Pons, pehllvanımmn yaptığ• iki gür<ışle Türk tinde kaldık. Doğu okuym·ulurrnu evvetıi gelmişti. Kocanım knçük göğsll üzerine itilim .. Ben o gOI yaprakların• yakhm, ~~lan otuz beş sene evvel beyııelmil•I kuv\•et ve adrnı oralarda yaşııllıtını se· şunu Oylüyeyim ki Tekirduğ ve Maaı. brtş•m• koyduğum zamau hep uym şeyi yok ettim diye deli olabilirim?. Niçin tltı.ın maçhırla!'dtt basımlsrımn ırtlnı j vinçle du)"yoru•. ' knreyı bu hususi ııyaretimlzden ınaksaı dnınnnrdUm ' olayım .. Fakat •h, kocauı bile • benim ı·.,. g ellrml, tir, Y nlmı cihnnm bu hey· ~ıı me• simde bölgemizde buş kan ~lalk•ra yu dört •a • I u1A ki• kta bulu- . - Şimdi benim kalbim ça~ P •yor · dell olduj! uınİı san, Ytoı· .. Hu l ır, Jıa y (, .~ lıeıu v~eudunu, bu delışetll >Smlnl, yal- ve Valinin J~vlk ve şardnnladle gU>eş nun Klr'ulb • Kırık Ali kOı11nde buiuıı- Fakul kocamın kalbi ueden bemwk! ka· Bana Jnamnız ki... · ·' •ıı bir mJJlelln pelıliı•anı lllretml<.,•nr>· 1 ve biniciliğe !Gyık olduğu ehemmiyet muş olan yeni maden kömnrtıııü nevini dar çarpmıyor. Neden onun da kalbinde 

Oıış ve s.rtını yere getirmiştir. llu pelı-jverllecek ve bu spoı\ın kalkınması için ve kapladığı suhııyı telklk etmekti. v •. genişleyip filizlenen bir lid•ıı yok. Mut· Ahmet Erverdı··. . 
livan da, (KOC~ YUSUF) tur. ve bun-

1 

biç bir fedakQrtıktan çeklnllmeyecektir. nındu l>ulun~ugum ve bu işten anlar ~Ü· laka, mutlak~ kocam beni, lıenin kadar 
olan ""• ra sırasile bülQn cihana nam tehussıs arkadaşlarm mailimatına !slınat se\•miyor, dıyordum. ~lan 'rtırk peblh'anlari yetşmfştir. Bil· 'llEŞA T SA l' AŞ ederek okuyuculara bil köm'Ur hıık_kında Zadi. anle, onu kısknnmağa bnşla · 
- b b ıı ı ıı Ju bil ğl lk ka,-.ayamıyor, kab>ı] etmlyorduo dıma· -....;;U•lardan: ozı s zer s y ye ece m. ı sene dıııı. Glıç geldiği geceler ağlıyordum. &ım bu bosiukta adeta donmuşJu. Fakat 

( Üstl11r11fı :J lincllde} 

KURTULUJ evvel ke~r~dilen bu kömür. donuk, lıafif Sokakta bir arada giderken, bir ba~kıı 6 • 

\Te çıra gıbı derhal yanan bır kömurdllr. k dı a baktığını görsenı hal)ta oluyor· çok geçmeden hakikat bütnn çıplaklı~le 
Fıtkat teshin kabili~ti a~ıı maden kö- du n 0 benim bUtUn lıu' düşkUnlU"'Dme buton ııteşile ruhumuzu sardı .. Ahmedi 

- · d k k um. er. k b t i f k mUrune nazaran ynz e ır. tır. Gayr! k rşı dnima o sakin hareketile sölenirdi: ay e m ş ı .. .. . 
. •. t fennt alet ve usullerle bu cwar aruz yı a - · ilk t ıı ıı· · ı tarltıte L'ı·z ru ı ı incide ) lnrını unuttular daha doğrusu wınllf. d llk d ik r k- llH b kö - Mukerreru, karıcığım , nıçln lıu · a s ınıız o ' ' u na 'Ilı\ ( Osttarafı hisleri galeyan." geldi ve nimetini gllr· e ' ·~11 eup oy~n ~~Y·I er . u b • kadar tiliz oluyorsun. Ben senden b•ş· nur ve leyiı saçan • NUmunei terakki • ıeı hu \·atnn, lnrzı muhal ı;ı e dükleri büyQkJerlne: murun osunut cı a~I l ı°'" "'ı" a· ka bir kadını nasıl seve bilirim ?.. mektebinde yani Clmilli merhum Hakki 

Ç ~ de tınıııı - Türk olduğun içiıı nafii olsa ille· !arla on parayıı aşıma a w.ar •. Ut unu '' • elendi hocada yapnnıtık.. Dnha o ıa· 
" ille> kilrenltı sırtı !ııı ln!ııı- k .· Pakal biz senin iyllltinl gVr· hiç olmayan ve puras., ellndek• . m•s.,., oıunlar. sanıhnlyelfle, ıekbile lıallQ 

tu cesimi e sın . . 1 1 öl k 1 .1 olan bura koylOlerı bu köınllre •ki se. llir gece yazd .. Bebektou ıliınllyor· biraz da ıuıızipUğlle Ahmedin kaiblmizıle .. Netekı'm, dört 
85ırdanberi, dünyanın dUk?. dSödyille en ko ay, nası me s er· nedenberl ultın bulmuş nazarile bukıırnk- duk. trnınv1ıvda kocamın gözlerini urar· d 

1 

d 

1 
.. sın e er... "' k ınUhiın bir yeri var ı . Mem eket der i e ç ~ bQyük devleılerf onu yok etmeğe Ye lntren keodtleriııo iyilik eden tad>r.lar. Çllnkll yakucak _ husu, undu çok ken onun karş•(ia aya ta dura~ sarışın her vakıl yanan aym zamanda içinden .'ı ''"ıııar, tam dört usır, mntered~i bir onlar. ölllmden kurtaran eftındllerinl: ırnç~~k·~·ef.enl ~lly~~le~ ~oy~e_?dlğ•~~ ırore bir kadına dikkatle baktığını ~ordllıu ve derlll olduğana da lılç ınphe olmayan ı.~ tanat süta.lesl memleketin içinde.. cehli k k rr 1 karak ko"llıırını ba· şım ı •.ıra ı ın re utlln ır kı~ı l kolunu . tuttum. Ba~ını bırdenbıre ~~evirdi : Ahmette cevher a .. ı·ınln e~pırı oldu"'unu '"' 0kl ava a,aç arma ça • • ç•karmaktudırlar. . • • 
'"•\ 

1 •miı tac ve tahtında rahat otur- caklannı keserek, ırllzlerini oyarak ili· Gnzel Trakya ovnlonmn yaı. nn· Ne •.•r ?. lle<h. söylerler. ŞOplıeslz ki dünyaya mQlebe ·• 
Ilol; Ci• •aman zaman lstiklAlinden le· lürmedller de, bir dtfada baılar.nı dil· dıran gllneııli bır günü bizi Mualkarndan 1 - H•ç 1.. lledlm. sim, müstehzi bir gözle bakan ve her 
o t Arlık etmi,. düşmanlarla birleşmiş, şürdllier. . . , , , dGrı .aat lçerde ıı.ecenln ıss>Zlığı. ile / Kocam bir daha o kadına baknıad>. vesileden lslilaıle ederek zarif nükıeler "lı ldor birleımlş ki, halkın i•t!klôi ha· . yaln" bıraklıll• vakıt o geceı1 geç>re· Hlllllıı yol durgun durdu, Eve geldik ve savuran Ahmeı, mulıleriz adımlarla 
la, •tını •Ondormek için vatanın kaııı· Erzurum o kara gllnlerln_ı ac• _ b>r, cek bir yer ar~ıu~Jla koyulduk. IJulun- aı konuşarak yuthk. !leni uyku tutma· yakiaştıA•moz feraıı izlırabmda bile o 
UQ 

1

•" dOJınanlarıııa açmı~, vatandaşlurı hatu o olarak anıyor. Buırllnku ırörduğll duğıııuuz yer K>r ulb kOı•Dndeıı oldukça "''""· ·aailurca gôzlerim kepah, ıı..-e· gamlı havay• çok kuvvelli esplrlsl ile 
•t '"'• f etvaıa,f a hlriblrine k >rdırmağa sil~ ıt n ve istik. lalle o ıt~nleri m ~kay~ e uz• k 11 

• ke İsiz o o ~ü 
11

liy
0 

rdu ıu . Bir arn ı, k kocanı dağ ıın-, •Alay aro k gi rdlAiml• odadorı ııı:•ınıış, fakat bu kadar lılyanete ••il· edmce, IJevletıne, Ataturknne, 1 •rhsme Bu u.a,ıa gördütn"'ü• iş•~" oıı dn· bJ~ııu birden bite <evirdi vo ı·oıııme gllldUrerek çıkarmaktan bilyük bir ıev~ 
llld n, ll!il kanlı Türk . milletl, tarihinden minnet ve~ ~llkrunı a~t!rıyı-~r. k • . 1 kika kadar yllrüdllk. baktığını hi.,etıim . alırdı, Bununla betaber Anmedih eli 111.~tı YIIJanıa kabiliyeti ve Atatürkün iıa· .ııünyanın eı~ çok ıu um, çe ".'"'' 

0 
an GittiAimlz yer Karnmurad knyü lmiı o d• uyum•mıştı. B•ni uyunılırmak• bariz kere> terinin dlirllstlll~ ve ıevaıu .

tw. 

1 

e. Şahlanmış, kıırşısında dimdik ı.duran mul.ııtı olduğu ıçındir kf · F.rzunım .. her· utlardan ındik. Hizi g-Dter bi '' yuzle kıır · tan korkarak karyoladıın ulladı ve elektri· olduA-unda herkes ınUtleflkllr: Muttıtkkak ,'411' cıh • k r ı ı . be k o u e şılayarı köy m uhtuıı ıııisarir odaısına iS ·~ır. •nı husumell lıuıurunda serlnru eotra •z a, uu rru • P 
1 

ssuz v • •i "•ki• Yeniden yoznıne bHklıktan ol•n bir ı•Y varsa Ahmedin yurt sevgi• l'llıişUr. tehlikesiz itllA gOnlerini yıı~ıttiın başlJU· gOtOrdU. 
6 

.ı • l 

ğ b gı d (1 gece köy lıukkında biti oldukça sonra kütüphanenin cunıını usulca çekti, si ve mefkOre bnğlılıS'i dlgeı• bl tau dıkı.Şu labln)'u gOz önOnde canlandır· unaku:.uı~ıır. bayrammın, bu sarsılma- tenvir eden mu!ıtarın llyl. eı.Jiğiııe gôre siy~h kuplı bir kitap aldı v: yaııraklıırl hasletlerine faikti. Netcklm bu e.4k 'l/e 
... ıı n Sonra milletin yqama kudretine k b •t I ~ 1 b t k l•I .1 60 senelık, ın•zısl olan >e 600 ııUfusu çe,·,,.meğe başlaıh. Ona dıkkat edlı-or- iman en buhranlı umanlarda bUyOH 
h u bayran olmıyalımı ve nasıl, dan- yal ca daıs ı ı&b~ .z ar le_me b.; nk vesbıle bulunan köyon okulu geçeıı yıl kapıın· dunı . Y•lzünde çok eski bir hasretin yapıcının yanında kUı;ük bir \'atıte l 
... ' a lUrk ı ı ld rr u dan dolavı o ması a ızım. çın; apt. a r b d be b" 1 k · ' ı ı ı. k dl · · k tmi dnd" 
••b ge m ş o u.um z , iti • m•ş, una a se p maS>z ı ın•ı. izleri vardı. Sanki mutinin yuprakla"nı o sun a ma.a en ""' sev e ş, .n 

lrlt iOğsümQz kabarmasin? • şere r. , , • Konuşmam>ı henüz bUmemfştl ki çevlrefek sevdiklerine kuvuşnıuk isteyen sontn da mUtevotl k6'ei!lne çekllereM 
d, llugan ne mutlu bize ki : Erzurum. Bugün ı.tlkl8! ıığacmın •erimli mey- ka~ıdan •yerı uzun tı?ylu , .. dık ve sem· bir insan gibi heyeeJniı idi. Nihayet bir mıllr eınelıerllı birer birer lobalkUkUbU 
()la ' '

1

a Kelmlyecek ıulOmlere sebep patık b>r •hiı)·ar gmu. Yuıllndek• km· · - ki evlnmiılir AtalUrk lnktlAbtnil 
..., A 1 1 \lnlurını toplarken, bfze bugUnlerJ haıır. ııklıklsrdu uıun senelerin meınkkalleri sayıl• ori8'mda durdu ve lkı puma· ~orme c ~ •et rejimine hii "k bir lıUatt' 1

ttarı,ı n tıııılk paıa habislnln, maz um layan, ulu ıehiderlm!zi de unutmayalım, okunuyorau. :\luhı.tın bab~sı olun ve gı arasına sıkıştırdığı kurumuş bir ka~ '~ bCQml hbu 

1

S • ha t ~ . "'illi 

9 

·aı kıı..ı ar kauıı bir çetecinin, karar6Ah ve unutmayalım ki, ' onlarw mübarek 87 yaşında bulunnn B~y ~eyzuliııh bu glll yaprağ•m çıkurd.. ıncinınestndeu, 
1
• •it 

1 
u unan ve, 1• ını 

8
' u 

8 1 'lt,.~tu evde, Dotu ~azetesl, AtelOtk kanlan, l•liklAI güneşimize kendi rengini köyU kuranlatdannııı. Kendlslle konuş· kopma mdan, blll<lllmeslndon korkarak b~şıhda buiı~.ndutü llrıutum ılalkevfndô ıı.,. nın •maçlarını gOdcrck, büytlk TUrk r bf b ... 1 . tuAumuz bir saat içinde bize g~çmlşten . 
1 

lt1 J> ki 
11 

f ınıtıt Ulkünun tahakkukunu kendlslhl! 19ı;';Hoın naçlt bir hi•metkirı qlarak verm ~ ve ze ~ırun °" taıt>rm•şh... . Oyle güzel vakalur nakletti ki, bizlere avuÇl~rı ıç ne a ı. unoa nr e avoş lt•Y• edıneh Ve bu uğurda ttUsıtsı ıtı•tt· ~:r ve Antranlk &abisinin silA!ı.,. Ne mutlu, 
1 

UrklDk ufr_una ıehıt adelu o günleri yaşattı. 87 yaşınııa ol· Y"'·aş ukşnd>. (allllnrını !ıaııa Sıhltalıhı feda edbiı llu ~ Ilı tnlll<le işkence etmek için pilin olanlara. masına ra~men ıhma~an yiptanınunııe • • • feılaklil ve deı!erll volatt eviadınıtt hıt !ıbııtu Odalarda en bOynk şerotlerlnf tiıuıı llAnA!I b~an Feyı~lluh Ç~ınlt~riyeı hükilmellııih rte 1 ıtllnd, o sfyalı kllahıh i'•Jıta~- ııraııhı ltef vakıl anmal bite öfltl!n: ~~tintten ı büyük başbuğlanndan alan Tuha~ bir ai"le buton yenıllkle~nı k~yde yapan Vt3 On· tarı arasındaki glH kurulıırınt ban ele blıl· bir bor~lur. ı.ı;•ıiat s· b l k ı lara dalma reJımln •ylllklerindtııı tiıtli duın Bu kilap eski bir litons11.Ca to· Ailmedih Diuhil!Jlde jlıtraıLııı l:l!V;f, 
• ı;,;hÜya~'~ı~~o~İa: arı sunma şe· lngllierenin claı tMmlek~ıldde dan sedtın çok ac•k IJklrli multleı'."'" B~ ih· mundı . Ke ıarlarma lrce bil razı ile Şıln· ye Uürmeııı ve h8'ialı~inda ltnyuk ijJf ~~,ftdll o fll n teri ilai;rla)•an llriui'llm· de veilyn isminde bir aile vatd>r. Şece- ~lyarıt:;~· 11

87 ü~~şı~~ ~eıelh~ ·ad:~ö :ı·a~ tat ya"" ydl • ktİleHin ıstıra tiı Ve şıl • ltaitlüılsl, o!U• f.teıım 1 resi on baUndanberi muntatanı bir Su- ıLı~ınd r ef çu~ 8
11 

8
hn' m~al ıı r uku~ * Açık konuşalım Şevkat. Uir gütJ nıUhd~ ise taljuHJnun arkasında batfa 

" U· . . fçın e geç ren , eyr.u u o rejını rt o a· . b I t I li 
1 
ka ı:t t ti ı:ıL. t.ı.t k ııt Urkaın.ıdaii ve l\• imlı!den retle tululan bu aflemn her balın relsı dar dllşııtaniarındanmı, ki hnyatını dol· lklnuıden lr unu u nın6 ıJ ıuu • mdıır. büyUklm bldu~u llnl e ıeııte u, $eıq d ı\ lsllyen kalıbe düşmana blıier bir erkek ulmuı ve bet birinin yedi er- duran uıİın senelerin kUlietlnl lG senelik Ya sen ben! göıllndtrl •e ıııııılhnden yllrüme<I •• gilt yajları tte beli4 bit ~' •k •lnılştik, Bir gnn U)'ıl ı:atııa· kek evlad• dltnyaya gelmışlir. işin ıra· Cunılıurlyel reJlı•• içinde tnmamen nn· sile<eksin, yaliııt ben seni •. E~er böyle/ delildir. 

)t 

8 

bize okıllatın nlmayaca~ı fena· ıibl şudutkJ, her batmın yedlrıcl evladt'lmış ve o saııkl 1H sene evvel yeni doğ- ' oluf::-a, birbirlnıiıtlen de çok ayrı c.iUŞa· Ahıuet, seH Öltiıetlfn, kalbıtulıde!ln ; 
yllltbiteceklerJnt hiç düşUnmemfştlk. doktorluk mesletlne intisap etmiştir. ı nıuştu . ~aklkateu pek muhterem olan: ce~iz. Ö uıınniı daha çok b~yllmiiş ola· tethehlğih kalplerde yıışıyacaksHi. Senin ınıııııtda u,ak diye kullantiıl!'ımız. Neteklm bu ailenin on birinci batının bu ihtiyarı Dofu okuyucularıııa tnnıl- ı cağız. Sanu hıptaze vetdfğıııı bu glH 

1 
gaybubetinden yalnız aileh ve taalh.tkafın r topladığımız, bir sora hain, sonuncusu, yani lidlneı erkek evladı maki• bÔn d• ;;er~t duyuyorum. !yaprokları elbette kuruyacak. 1 de~ıı hepimit teselliye wuhlaeıt ..• 

11t lılıe k111i mlıınetıar jdut<- Mıstar Meıı d• flm<li bir dtJıtıırııııp f l~•li111 TR~C;IN Bir gon bu JUi kuruları eline r•· & AllUI 
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Eli LENCE 
l 2 3 4 5 6 'j' 8 9 10 

KELİME OYCNl1 
Soldan sııya : 
1 • Bir nevi çocuk oyunu, 2 - Kokulu 

blr yemiş, S · Rutubetli, işaret edatı , 4 · 
Uzak, kumaş keser, 5 - Amerlkada ne
bir, sorgu (kaba), 6 · Sonsuz bal, bir 
aza, bir nevi peynir, 7 - Münasebet, za-
mir konur, 8 - Zarf edatı, can, olacağt 
haber veren şey, 9 - Emir sigası, erkek 
adı, 12 • Yarmuk. 

Yukardan aşnğ ya : 
1 - Bir nevi köfte, 2 · Ruhat eden· 

ler söyler, hürmet, 3 - Soy adı, yemek 
yememiş olan , 4 - Nezir, hamamdu bu· 
lunur. 5 • Peygamber adı, mevzu, 6 - Httt· 
ve, me~·va sutıhın yer, 7 · Yapması gü-
oah olmıyan iş, karanın yansı, 8 - ·Ge
milerin ziftlenınesf, 9 · Br.dava, elişi , 10 -
En knçük kıta. 

Erzurum Valiliğinden : 
Er ... urum, Tortum yolunun 47 -t- COO 

inci kilo metresindeki (1326) lira 23 ku
ruş keşifli köprünün ih:ılesi 18 3-938 
cuma i'OnOne kadur uzatılmıştır. .f. 

işbu ihale Vilayet daimi encnuıenin· 
de yapılacaktır: 'Muvakkat teminat mik
dan (100) liradır. 

keştr evnıkını ve sairesini tetkik 
etmek isteyen ' taliplerin EncUmen ka

. lemine mOracatıt etmelerinin bir kerr~ 
daha Gaıete ile lllln edilmesini IJildiri· 
rtm. (Xo: 163> 

Erzurum .Valiliğinden : 
Erzurum, Tortum yolunun 48 inci 

kilo metresindeki (1257) lıra 26 kuruş 

keşlfll köprünün ihalesi 18 3·908 cuma 
gOoüne kııdar uz11t1lınışıır. hbu itıale Vi
layet dalmt encümeninde yapılttcJkdir. 
Muvakkat teminat mıktarı 95 Urudır. 
Kqlt evrakını ve salresini tedkik etmek 
isteyen taliplerin Encümen kalemine 
m0r11caat etmelerinin bir kerre dttha 
Gazete ile ilin edilmesini bildiririm. 

(No: 164) 

D O Ô U =-===================-== 12 ~I A R T 1938 . -=- = 

• 
T. I~ BANKASI 

1938 
Küçük Cari Hesaplar 

ikramiye Plinı 
4 a~et ı ooo lir ah~ • 4000 lira 
8 ,, 500 

" 
-4000 ,, 

16 ,, 250 ,, -4000 ,, 
76 ,, 100 ,, - 7600 ,, 

I 

80 
" so ,, -4000 ,, 

200 
" 

25 ,, -5000 
" 

384 ,, ·28600 ,, 

.................................. 1111! 

1 
l{ur'alar: 1 Mart, 1 Haziran, 1 Eylül, . 

l Birincikanun tarihlerinde çekilecektir. 

• 

En az elli lira mevduatı . 

bulunan hesablar kur'a-
lara dahil edilecektir. 

" 

•• 
. w ' 

'\ "' 

. . 
.. 

.... ,••nı~unuıınuııwııı~w~ııııııuıııımuıııııııııını:!ıuınınıu~nmıuıuuuıııınwmsıın_muıınıı1ull4' 

1 ·o :o G U · 
DOÖU 
iLAN TARiFESi 

TOR KiYE . 
CUMHURiYETi 

Z l R AA T ~ ,' 
\ 

4. 

BANKAsı · 
.... - _... -

ı" 'i 

8 net sayıfada santimi 25 Kuruş 
7 • • • 50 • 
6 • • • 76 • 
5 • • • 100 • 
• • • • 150 • 
a • • • 200 • 
~ • • • 250 • 
l • • • 400 • 
Uan verecek kimseler DOÖU Gaze

tesi İdare MQdtı.rlntOne mQracaat etme· 
tldirler. Devamlı nanıar için buSU.st 
tarife tatbik edtlir. . 

i llô:nları11ızı kabul eder, 
Fİ R:M A·N 1Z1 . . . 

Bütün Doğuya taıuiiY . 
Kırmmh illnlarda tarife bir mtsU l!a 

faılasile abnır. 1 "ooGU,, bUyUk bir 
memleket ·parçasın=ı .ll 

Adres detişUrmek 25 kuruşluk Q C· 
rete tabidir. 

DOÖU Abone tarifesi 

Senellğl 
Alb aylığı 
uç aylıtı 
Blr aylığı 

\2 Ura ., 
• .. . 

1,00 • 

ECNEBi MEMLEKETLER iÇiN 

Senellğl 
:,Alb aylı~ı 

Ltra 
• 

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

Teminatlı Daktilo, Dikiş 
ve hei· nevi makineler 

tamiratı yrpıhr 

Ri~a Vatandaşlar 
Slltıh Falırllmsı karşısında 

Bay }{A YA hanesinde 

~ahtp V'e .rsa,muharrtrt: 
CİHAD BABAN 

umum norı:rntı tdal"e eden Yaıı toıeu 
MUd11tU: BARA.Dllt DCl.oEB 

.her tarafinda oku.nan 
· bir 9azetedir. · .·. 

= Doğu illeri ile ilgisi olan bütün 
• müessesele~l.n gazetemiz vasıta,. 

sile · kendile~ini bu · ge~iş bölgeye 
tanıtma1arı men( aatlerinin · 

ilk icabıdır. 

iLANLARINIZI 
Doğtudan doğruya 

GAZETEMİZE . 
. gQnderiniz 

1 


