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• Paı1trte~tden maada her g"lin çıkar 
sa,·ısı h~r ~·erde r:; kuruştur . - .... --.~ 

Bıtsılmayan yanlar geri verilmeı 

~atayda S~çime 15 Nisanda Başlanıyor 
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Viyanada Eski Büyüklerden 
15 Kişi İntihar Etti 

Qoğu 
Üniversitesi 
~ aarır Veklllıniz Saffet Arıkan'm, 

lttı DOğu Üniversitesinin ilk hazırlık -
~1 Yapm:ık Uzere, refakatine mUte -

ıs b!r de heyet nlnrak, Vnna gelece -

~·~~~;,~~.k:i,~::k•vveı •l•n• h.,... Suikastta Bulunmak isteyen 
b nay.uk Kurtnrıcmm mecıtsin açıldı - K •• • ti D h 1 T k•f l•Ed.ld• 
~~ita.da verdiği dlrekt!flerln Celftl Ba -ı omunıs er er a ev 1 41 1 1 
'lııı hUkQmetı tarafından !hemen cUmle- \'Jy:ut:t. !!O (A· .\.) _ Uiin ın-
*'tı~ ele nhnmn.sı, ve bir çoklarını~ ba-l liJut?· ,:41 •• ult>ı· lçhult• t .. skl nah ili \'C~ 
'· tn::ı.sı nncak TUrk milletinin surekll . • .. _ :. 
"ııı 1 

' • 1 ~uzıı·ı SU:tllıt!r de \ 'Ut ((il'. Btı\'Uli 
~ sıpunıı çalışm:ısının bir mah uıu o- • . · 
~ak t 1,.,k. bili H bl .1 b 1 b ıHlurııl.ırtl:uı oıı b4·~ kı~i ınllh t 

' c u ki edile r. er ı aşı :ı.- t•lnıl .... tiı·. 
llı-l'ltı bir devlet mevzuu olan bu dlrektır-
ıın.._ ·• uzun seneler zarfında ba.şırılması, .\ lıuan~n. '..·t·ho~lo\'al.. y:ı)·:ı 
~'~aı b:r ha.dtsedlr. 

h... !:'o.kat baş şehrimizde hAklm olan çn- lm) luılnj 11 rn eıle.ı·~P .. · 
~ ?Jhnlyetını ve tnkllAp .kaynağının • .iluucpeş!c, 21 (A. A.) - Çekcıi'!l o 
~ ~ akı~ını bilenler ve bUyük Türk mll- ak~ımın bıc· ~l.ınan ~~urruz~ııa karş, 
bıı ltıı tanı:, anlnr için ,bu h'A.cUseler! de ta- Fransız e lrıp, ılıı. lıUkumellen tarafın· 

IHll Rorrnek ırtzımdır. dan mll~ııf'ansı h::ıkk:ndıı :n~ıl n haber· 
:...-... ~.... htt İşte bnşarılnta!ı tşaret edllen, ~Uyük ler uzerın~. baz.ı gazeteler <;eknslovıık
[ .. :~ il.. tne~ele de Van Unlversltcslnln t.urul- yauııı Almaııya ile olan ~konooıık ınn· 
111111'! ""ql-d.ır sehetıel'ini fı\jzclen gevil'm('kft"' rn 

• 
ş 

' ~a~ret Arıko.n ne kadar bahtiyardır şn~ et Almırny.1 l>oykotuj ilfııı e lersc, 
, ,Uyuk Şefinin bu bUyilk mm eserini, Çekoslovaky.ınm çok mnşkt.H vazıyette 
~~rlht, istikbali aydmlatacak nur o - kalacağını yıızruaktadırlnr. 
~ dUlgerHğ1n1 yapmak şerefine ka- . 
.,._""' blr t d t Cı·kı slo\ ıık vutlu hir ~ullmst ,.,. va an a.ş ır. - · 

1~~ on sen: evvel, hıttu. cuı:ınuriyet Prng, 2 l ( i\. A ) - Alman ııjansı . _ 
bit~ 1nde, Doğulu vatandaşlar arasın~~ bildiriyor : Bugnn Çekelovakyaclaki Al· 
~,t~et açaydık ta, Halk Partisi 'hu mnn sl\cJetleri purtisl rebi Konrad Hayn- Oı ir7 Aıırupamn lmutinkii vnıi.f./P.ti , 
~ nden ne 1stiyoraunuz, diye sora lnyn'a kar!;ı Komllnlstler tarafından bir hnhkuuia hemi: fikrini söglemiyen 
~.,ben emin ldl.m lk Şarklı vatandaş " ln.lJilİZ flar:ı•ekili {'11mf>eri.'lyn 
.~~ .. ' ' suikast yapılıuıtk islenmiş lsede, parti şefi v llıt ela blr Unlversite isterim demezdi. o . . . , . . . ' 
~l'acı duyuyordu. Doktorsuzluğun, ec - dmıllı~ketptervlerlertden ~!i~t kaç ·kıışı tharHfın· ı Ha yişln!i f eslH'dildl 
L'~~l 1 k i k 1 an ·ur an mış ır. ıvı, ecnvız er emen j 
~ll!r ıtının, velhasıl, ı;ıem e et n - polis tımıfındun tevkif edilmişlerdir. Berlin. 19 (A. A.) - RayJş~n~ Mcc-
ı... acak kolun dimagın noksanlığını. . ı· · d r h d"l · · A . t , r1n e '"Qtu.... ~ ' Bu ~ııçta iştirııkı olduklıırındnn şüp· ısı nn p,ı; e ı ınıştır. \ll" ur~ıı r · 
cıı. ... ·• acılıgı ne hissediyordu. Fakat, yolu 1 I" ·· ·· 1 n N., _ı, toto \l 
"llab .. he edJJen bir kaç Alınan <fıt tevkif edil· ı y nm ~unu o ıuı 1 ıs.ınu.ı l n ı · -.._·,an, merkezle rabıtası tabiatın mu- . . . 1 ~ · · ı · kt 

•. ~ 1 b bil misse de bunlar hır ıkı suat sonra ser· nıanyadn ıınıumı :-c·çı~1 yapl .ıc11 ır . ' s ne bağlı bulunan, Hk mekte ı e "' , . · ~ . . 
) 'Yan dağınık ıköylerile, medent dün- besi bırakılını~tır. ( .4 /lf Mafı • rncıde ) 
~ YUzUne çıkmaktan utanan ve a -

rr ~; (endisinl unutturmak için sessiz sa- F I f'Ç R ..ı\: 
~2 .~ıpırdamadan tıtıl dur:ın bir böl -

' Unıverslte istemek vatandaşın nk - H .... B • • J 
Erzuruma gelen 

demiryolu ~ Relmezdl. Nitekim, su bulamayan 'bir USUSl UİÇe er 
111 .. tıın hatırına şampanya istemek gel-
""~t~~ı gibi... _ JJ~tıi~ı ı•ilıiy.'t .l~11111~ni .lfecl i"leı i 
~~!tndı öyle değll ... Doğulu vatand:ı.ş, buyun ırtım."Ilıl.r1111 lntırmış, blit~-:t>leritıi 
, leıtetın bllttin diğer yerlerinden, da- luız1rl:ı1111~ vı;zıyetle l1ulumıyorlnr. 
bıı.... ~llCUr. Kısa zamanda istedikleri ~·n- lJu mlimısehelle billlll.~sn rwşiri 
~tır. Şımdl bir de tahayyllle bUe ce- efkllrı lm/11ndur;111mız Doğa l•ilı1yeııeri· 

t ecıcmcdiğl şeylere kavuşmaktadır. ıdn 1!J~l8 nwli yılı için y.ıpıltm /Jiilç"le · 
''ıııa'tıncndlfer! Onun hasretini Do~dn rini ııöu/f•n !Jf'Çiriniz. 
>la Yanlar bir tUrlU anlıyamazlar. Işte Bu lıiitçelt'rill umumi Jwr:ı/;/Lri, 

~İlıtı ıı Parmakla sayıyoruz. 1939 yılının vı'lridaJ "e o 11isbelle m:ısnriftıt klSlm/a
~)Uhurıyet bayramında, Cilmhuriyetin rmw grçen sr11cleıe na:uır:ırı yüksek 
~~eserini Erzurumda selftmlnmnğa olmasuiu. Bazı ııilliyellı•rde baknya lllli-
~ en hazırlanıyoruz. sillilı 11:ıznrulillktıfı cell~decr.k deccf/l: 

'!\~~ abrtkalar, mutlaka, köylliyü izbe - nrluu#ır. 
~ tı ~ıkarncak, şehir hayatına soko. - JJi<ier ciliiyellerimize flÖ'e refah 
t :· ilerleyen .hayat, daha mütekt'ı.mll seviyPs.i dii~iill servet men/;11/nrı (JDyri 
'l~ hır hayatı içinde blldiğinl sarfct - mil11/w~if lılr' /wmlcye luılde lı11lu111uı 

Kemah · üivriki arasındaki büyük 
tünel de a : ıldı 

Euinc:ım, 19 ( .\. A.) - ~iv:ıs • Er· 
zurunı ıleınh yolıı br>yundn Divı iki ne 
Ke111ııh ıırasın<ia 15 inci kısımda bulu· 
ııaıı 11\nel bu g"c~ n~·ılııııştır. 

Tavla Şampiyonu 
önümüzdeki 
hafta belli olacak 

"~ı"lnnhal 1mlaca.ktır. Ve tahsll randı - Do{iu illt•rinrlc 1111 urtmrm111 roll tirğetli 
i v~rtacaktır. bir 11uım1.-;1 vardır. Pazar ı.tii nkü nıüsabakada 

.... ı,ctnkl Üniversite, memleketin do- . '-' 
lıia..~tıua parl:ı.yacak ve hiç şUphe yok ki, .1çıl:çn tınltışı/Jyor kı !1tılk111 serııeti ka l'!:iJ H~f\11 .uedi oy ll n CU llU il 
ı.ı.'lllle 1·,.t k lk 1 vn d di1r1t' 11:ı:wr.1n lt?Zlll/Üi ııo.r;termakledir ~ "" .1 -~"' ·a ·nınn.ı;ına azam ,, •• r ımı · · · ] 

ecektı llf'f.dı ,ı;eviye.ı;/ l/Ük[(e/iyor. JJo(ju illeri aldıkları puvan ar 
~ "rtık ~~mlekette ytiksek to.hs!l gör- M11nk lıir hnırlamyorlnr, . nnlurın 1111• 1'a\'ICI ııılbahrıkanHıa Prıt..ır günl'ı 
~ ~1

1enıan meselesi, hayll bertaraf edil- giinkil kıpırd~mfltmılfln l·ır hn. :ılmn 'J'ophnrıc kıraatharıe~inde devanı cclıl 
a.".'b ıtcnktır. Üniversite, etrafında yaşa-ı eda ;ı UlJll mııı' miştfr. 
~ıçtznnt, llml muhit llc, g~!ı kn.lmış . Jlize lmhtm~.ı.z,_ nsırJar s!1re11 IJ/r Evrnlce de yımlığırııız gibi, uıU.abn· 
~~ı • &arbe yakla.ştırac:ı.k Universlte m yamn kaim urluler~ altmda 11~ı·aı_ kaya iştirak Ntenlerden hiç yenilmemek 

tıq tte gelen. elemanlar, şarkta yeni yavaş canlnn~n lıu tlıyarw tllrllı~ım ı-uretllo musnbftka içinde kalmış ohın 
~ ltatın dogmnsı~a yardım edecek - y.1kı11d11ıı takıp e/mek fırsatuu vertiı. yedi kişi nr1ısınıia bir turnuva yapıl 
~llııt·\ran, Anloara, Istanbul üniversite- J)<>{ju im h;ıli~P h~ynt dola du~mr· nııştır. Bu turnuva 21 oyundan ibaret 
~:"ll· hayırlı ve llmt rekabetinden yine cuklarln bezc11m1ş bır a!Jara benzıyor. olacak ve bUtnn mü')abıklar birer dera 
a...' ~et istifade edecek vatanın, gar - Biz o ağarın yapraklandıywı ı•e birbirlerile çarpışmış olacaklardı. 
\ .f <>rtasında, ve şarkındaki ü-ç n_Uve- çiçeklendidi11i de {/Örmek istiyoruz. Bu PAzar günü bu oyunlardan on tanesi oy-

lfkıran mm, ana yurdun, ktiltUr gidiıle o gan ümit ettiğımizden da/ıa nanmıştır, müsabaka kalabalık bir seyir· 
ctRAD alBAN yakındır. ci kitlesinlnl huzurunda yapdouttır. 

('IH•N/I 'l lraeltl•) . . •AUMI •IMIP (Al11"4f• 'l l/Jflflt} 

' ., ·.·· 

• 
intihap nizamnamesi 
istediğimiz esaslara 

göre tadil olundu 
Secimi kontrol etmek üzere 

' 
Milletler Cemiyeti tarafından 

Hataya20 mürakıp gönderiliyor 
Cenevre, 2') [ \ 

A.] - Anadolu 
Ajan ı bildiriyor: 

f hılay iı. t 1hnb11.'t 
komitesi dün ıne 

stıbirıi lıitirmi~t i r. 
Bu çahşıu:ı f:sna· 
sınıla C\'Vclı·e .\iil

letıer CeıııiYeti la
rufınılıuı iıazırlu· Cemwre dele!femiz 
n;ın intihnbat ni ' ·ccmedrlin Sndık 
zamnoıne ... i kaınilen \clılmiı.de tn<tll 
11clilmiı;:tir. Yr.ni ıumrl:marı proje !14 
maddeden ibaret buhınınaktadır. 
Ycnl projenin ıLOlıiın nolltaları: 

fııtlhııbtıtı nlAJ.'adıır edf.n cürnn:-
t rden dolayı hu:-u"'i bir mahk~me. 
tr.~kil edilmesi VP. eski pı ojP-de mev
cut Ct"Zui maddelerinin tııhfit \'0 ln· 
dilidir. 15 Nisanda seçime ba~lnna· 

cak re Haziran ı-onundn seçim ni· 
hayet bulucaktır. Se(•im1 kontrol el· 
mck üzere :\1illctler Ct•uıiyetirı<·e 20 
ıulırulop ~e\:ilerck Hataya görıc.Jerlle· 
cektir. HükOmclimlıin talchl üıerine 
bu ınllrakıplar uıeyuııımt Yugoslavya 
\ e Ynnunistaııdan rlu mnı·,ıkıplnr se· 
çilecekliı. lntihnbat scrlıest reylflm 
ile olacaktır. Yeni niztlınıııınıt. Fransa 
tınkametine bildirilın k llzero ko· 
mite reisine tevdi edilmiştir. 

Barselon müthiş bir 
cehennem içinde ... 

24 saatte 12 defa şehre saldıran Franko 
tayyarecileri birçok rnasuınun kanına giı·<liler 

Madrid müdafii General Miyaha: 
"Muharebeyi kazanacağız,, diyor 

( r nzı.111 7i11ri .ıuıyıfada) 

Yeni tefrikamız 
• • 

SIBERYADA YEDi YIL 
l Jarikuladc ıueraklı ve heyecanlı 
safhalarla dolu esaret hatıraları 

Vladivasfok ıehrinde h:ılıra s:ılıibine foloyrtıfını yadigar ola~ak uercn 
.lopon doktoru Mmmt/a l'e elynzısı 

•ooau. okuyuculıırı Sib!ryada geçen yedi yıllık esaret bir mncerasının son 
derece meraklı ve hoyecanh blk4yesini takip etmete baotadılar. llk tefrikayı 
okumamı~ bulunanlar buann 3 tıncQ sayıf&nuıda bu kısmın hii14tı1tnı ve tefri~· 
AHlfn cıevıQMnı Jılal•cakllf4ır. 
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ud n Haberler 
\YARIM AKILLILA!! 

MÜCRİMLER 
Ağrı umumi meclisi 
içtimalarını bitirdi 

Bu yıl bir hükumet konağı, telgraf hane, 
hapishane ve inhisar 

binalarının da inşasına başlanacak 
Ağrı [ Hu~ust ] - Umumi meclis 1 merkezinde bir ganıjı ikmAl ettirecektir. 

Şubat 938 de llbııy Burhanettin Teker'in ı Bayındırlık 
bıtşk"'nlııtı altında ictimda başlamış ve Kanıkö')e, K11ğızman, Karaköse, 
-12-3-928 de ödevini bitirerek iç,imaına 

1 

Vı:ın, DoğubayRzıt, Iğdır yolhmnı ve bu 
son vermiştir. yollardaki köprü ve menfezleri esuslı bir 

938 yılı için kabul ertilcn varidat surette inşa ve tamir ettirecek ve mü
yek Onu 2774~2 lira 46 kuruştur. p mun 1 kellef ameleyi de burada çalıştıracaktır. 
191975 lira 46 kuruşu Hdi hOtçe ve 85447 ll merkezine yarım "saat mes 1fe~e bulu
lirnsırla fevkalade bütçe ile verilmiştir. nan Kllµkıran köyu arasındakı ahşi!p 

Adi bütçe il•• ,·crifrn tahsisat köprü ihtiyaca kati gelmediğinden Vila-
ycrfrri : yeıle mllştereken beton olurak yeniden 

. y t1ptıraCdktır. 
Husust muhasebeye 42ıt2 !ıra, Knl- \' 1 J j 1 1 . _ . t:.eı· npr , .e tarım ş er 

tür işlerıne 4939, lıra 68 kuruş, Bayıu- 1! k · d k. .. f . . . mer ezııı e ı numune ıdanlığı et-
dırlık ışlerıne 6448 _ıırn~ Şriğlık sosyal nıfında bulunan ve yarını kalmış ohm 
yıırdı_m K •. lş .34~2 t. lıra. ı8 k~r~ş'. Tarı~ dıvarı tamamlatac;ık, içinde bir purk, 
veterıner \ e sım.ıt ışle.rıne .14.)1 ı lıra, ~im 

1 
havuz ve kumeriydı::r yaptırıp elektirik 

muhtelif ve meşterek ışlerıne H681 lıra, tesis.ıh d.ı ilılve ederek halku sıhht bir 
eykun., 11:11975 1 r.ı 4~ kuruş. dinlt:nme yeri olarak açacaktır. 4250 li-

f c,·hul;, de bulçelle vcı ·ilen ra ile de bir aygır deposu inşa ettire-
t<tlıslsat ycrlt>ri : ceıc ve mevcut bahçeyi genişlt:terek bir 

~ayındırlık in~aatı için. 50300, Hu1m~ manej yeri de hrtzırlıy11c1:1ktır. 
si muha:,ebenin eml!l!< ve ukar işlerine Uç sene evveline kadar bir bina 
4~ö0, Kültür fe\kutade i~lerlne 36147 bir agaç ve su yüzüne hasret buluna~ 
Vtl~ıinliğin.., aygır deposu inşasına 42n0. Kurukose tıuguıı tıski halmi değiştiımış 
ytkun 8544' 1ırıı. ve lıbay Burhanettin Teker'in mesaile;;-

Adi bütçe ile verilen 191975 lira 46,. siyle doğu da kendine has olan yeri 
fevkıılllde bOtçe ile verilen 8:>447 lira, alıııağa taşlamıştır. 
gt:nel yekO.n 2~7422 lira 46 kuruş. Bu yıl uyrıca bir hükümet, telgraf-

Geçen yılkı bütçe tutıırı o~an 264748 hane ve lnhisur binalarının inşasına da 
lira 91 kuruşla yapı.~an b~tnn ı.şlere ~~k başlanacaktır. Karaköseyi evvelce görüp 
nuzarıle buk~lurnk onüm~zdek~ yıl ıçın ayrılmış olanlarla görmeyipte işiterek ta
hüzırJ~nan _butçe .muhtıwıyatı ıle yapıla- nımış olımlara lekrttr göı dükleri zaman 
cuk butnn ışler bır kalkınma programı trnınmıyacuk bir halde bulııcaklarını ve 
?lıırak kııbul e~ılm_iş. ve bilhassa imar hayretler içinde kalacuklarını iftiharla 
ı~lbıine yer verılımştır. söyleyebilirız. 

Geı;en yılki blltçe He bu yılki bnt-
çe rakamları arasında görülen l'.~673 li
ra f>S kuruş fark ileri hareketin bir ifa
desidir. 

KüHtir 

CELAL ÜNSAL 

Lise birinci 
devresinin tertip 

Soruyoruz 
·Halkevi kurslarını 

niye kapattı? 

Tabii insanlarla deliler arasındaki 
sahada yaşayanlardan bir sınıf daha 

' ı~elt 
Mücrimler, geçen defa mevzuu bahis teveccnh etmiyor. Fakat, ruht nıe iıJJI 

ettiğimiz kanunşikenler ile karışır. ri tam neşvünema bulmuş ancak 
8 ııı.ır 

Eı zurum Halkevi binası henüz h · k l ı 1 sltlfl Çok defa arnlarındaki fark ufak bir de- sa ası gen a mış o an arı cez fof 
ikmlll edilmediği için ufttk bir eve rece fıtrkından ibaret kahr. yor. ~a~ikaten, ho<:_am. Rogues de~ 
sığınmış olan Halkevi btlyük bir Bunlar cemiyetin ahU\k kaidelerine sac gıbı bir çok mLAellıfler ahlakf .; 
varlık aösterememektedir. Büyük t' kab 1 t · 1 b 1 "ez·ılıt 6 tamamen aykırı hnreketlerde bulunurlar. ı u e mıyor ar, un ann v ' f 
törenler, konferanslar, müsamereler . 1 r k b 1 1 Ç"rıkl· Fılvaki, bir mecnunda, bir aptalda bu rı masını muva ~ u uyor ar. u . 
yapmak ve böyle faaliyetlerile halkı ahlAk kaidelerine riuyetsizlik görülür. nun muvacehe~ın~e ahl~ki cinnet ~! 
faydalandırmak imkanını elde ede- Pakat, bizim burada söylemek istediği- sını aldıkları gıbi aklıye hnsta~ I 
miyordu. Erzurumda büyUk halk top miz bunlar değildir. Dimağ tam bir in- ~eliyorlar, mücrim artık kend~sln111 'rl 
lantılarının yapılabileceği müsait hitat dahilinde olunca idrak haftza lıye ile alakadar olmadığını bllıytJr, rl 
yer bulunmadığından, H.ılkevi faali- tedai, zaman \'e mekan ittic~hları bo: taneden çıkarılması için muttasil nınr 
yetlerinin dar bir sahada kalması zulunca artık ahlılk kaideleri aramak atlerde bulunuyor(A ltt f 7 . . ıeı 
mazur görülüyordu. abes olur. Olduğu yerden kalkmıyan, ara 1 wcıı/ 

içtimai yardım kolu en ziyade yatağını kirleten bir erkenbunama se-
faal bir halde bulunuyor ve bir çok lam vermesini bilıı.iyor, başından şap-
fakirin derdine derman oluyordu. kasını çıkarmasını bilmeyor veyahut elin-
Diğer taraftan halk dershaneleri den şu kazu çıktı diye tuhtiye edilemez. 
kolu millet mektepleri, lisan ve mtı- Fakat bizim burada mevzuu bahis eyle-
zik kursları açmak suretile vazifesi- mek istediğimiz, zeki\, hafıza v.s. gibi 
ne devam ediyordu. melekeler tabit hatta bazan tabiiden üs-

Dlln öğrendik ki bu kurslara tun bulunduğu halde ahlak telakkileri-
devam eden gençlere Halkevi ha<le- nin pek alçak kalmasıdır. Bu ahl4ki za-
mesl tarııfından kursların kapatıldı- af, pek küçük derecelerden başlar, 
ğı tebliğ edilmiş ... mücrimde, en yüksek derecesini bulur. 

Böyle şey olur mu? Erzurum Mesela, fııkir ve zengin her hastayı ay-
Halkevi bu kurslarını dn kapatırsa nı suretle muayene ve tedavi edeceğine 
«Ben varım» demek için bize lev- dair yemin ederek diploma alan bir dok-
bı-ısını şahit olarak ıöstermekten torun (Ben parasız hastaya, paralı has-
başka ne yapabilir? taya yııptığım ihtimamı elbette yapmam) 

Yaptığımız tahkikata göre bu demesi ve filen utanmadan bunu tatbik 

1 
kurshtrın muallim ücrt>ti olarak ay- eylemesi ahlakıııın zaafına delalet eder. 
Iık 40 lira masnıflan varmış. Basit Pek ehemmiyetsiz sebeoler için arkada-
bir hesap ile yeni büt~ yapılınca- şını öldüren de daha ileri derecede bir 
ya kudar bu iş için sarfedilecek ahlak düşkünüdür. 
paranın 120 liradan ibaret olduğu Ahlaki kusurlarını, bugün, zeka öl-
hemen · anlaşılır. Eğer tahsisatı yok- çer gibi pekala ölçebiliyoruz. Harmanın 
sa, Hulkevi bu parayı bulamaz mı gayet gllzel usuller bulmuştur. Bu abla-
1 di ? ki teesüıleri anlaya bilmek için bir takım 

Kuldiki orada ders veren zatlar resimler yapmıştır. Bir çocuk mabedtn 
böyle kalil bir ücreti almadan da kapısında dileniyor, Öbür çocuk çok yi-
kurslarına devem edecek kadar va- yor. biribiri ile kavga eden iki kişi ba-
tansever kimselerdir. rışıyor. Hasta bir annenin başında ço-

Şu halde kursların kapanması:,' cukları tessür ile toplanıyor. Bir kuluç-
nın s2bebi nedir? Vasıtasızlıfı kabul ka civcivlerini korumak için bir kedi-
ederiz. Bunun neticesi olan faaliyet- ye hllcum ediyor. V.s. 
sizliği mazur görüıüz. Fukat imkan Ablakını ölçmek istediğimiz kim-
mevcutken, atalete düşen Halkevine seye bu resimler gösteriliyor. Bunla-

Bir muharririn 
mesleği varlığında 
duyduğu en 
büyük he.vecan 
Ziya Şakirin Erzuruın 
Belediyesine 
gönderdiği n1ektup 1. 

[ Gazetemizde yalnız ErrJruınıı ~ 
ğil, bütnn memleketi alak.alandıraıt ~ 
ziziye tabyası » ismindeki değerli ; 
rini neşrettiğimiz muharrir arkadtı, ı 
Ziya Şakire karşı, Erzurum BeJedlY~,ı 
nfn gö:;terdiği kadirşinaslığ'ı yar.ıJJ 1~.,. 
Erzurumluların bu yüksek te veccU~l 
den son derece mütehassis olan 
Şukir, Belediyemize aşuğıdaki ınel\tıl 
gönderraiştir : ] 

'fle Sayln Erzurum Belediye Riyaselı 
ERZURUM 

« 26-2-938 tarih ve 91-969 nuıJJ 
takdirnamenize cevaptır : 

1\ferkezde yaptırılacak 40,000 lira 
bedeli keşifıi ol ın İlk okul binasının 938 
yılmda 20,000 lirusını verecek ve bu bi
nuyı iki senede bitirecektir. Ayni zaman
da Ele~kırdin 1.\ı hir köyünde ,.e ilin Ha
mtır, Ct.m:ı~·ay k<ımunlıııırıda köylü tarıı
fından yaptınhıcak olan modern Oçer sı
nıflı köy okullunna da yardım edecek
tir. 

ettiği m Üsam ere ne diyelim? ra karşı aldığı tııvurlar, verdiği ifudeler 
Soruyor , .e ce,·ap isteyoruz. kaydediliyor. Buıadaki teessürüyet in

celenıyor. Kendisine bazı müessir hika-

Her devrin her büyllk hadise$111 

gösterdiki yurd ve millet aşkı ile 'f 
tarihinde en nstnn köşeleri işğal fi. 
ve kahraman cetlerinin şerefli adlıı ~ 
ebedileştiren Erzurumluların şanlı .tııı~, 
larını yazmakla iftihar duyan kal~d 
kahramanlık kadar nezaket ve kad~ 
naslıkta da mümtaziyet gösteren ~~ 
rumlular namına, yUksek duygulu ı-; 
rum Belediyesi tarafından takdir bO) 

Saijlık işl<•ri 

Elli yataklı merkez nümune hastane
sinin Mutbak, Çumaşırhane ve ameliyat· 
hanE>sirıe yerıılikler ilave edecelc ve en 
mübrem ihtiyaç olan bir Rontken ma
kinası mubayaa edcıcektir. 

Hususi nıulıasebe 
Doğu bayıızıt ilçe merkezinin Istas 

yona nııkli dolayısiyle bir Jlcebay ev 
ve geçen yıl in~asırıa baş anıpta yarım 

kalmış olan Putnos lıçel>ııy e·ıi ve ilt 

, 

Talebemizin cidden büyük söylenen çobaş şarkısı, talebenin çalınan yeler anlatılıyor, bunıara karşı ::e gibi 
ffiUV8tf akiyef İD8 Ş8hİf OldUk V8 Bt'thofenin rüyası çok ıılkışlandı. Mono- teamüller gösteriyor? Bunlar hep kayd 

loğ söyleyen küçük Orhan çok sevimli edilip inceleniyor. 
k8fldilerinİ 3lk1Şlddlk idi. Temsil edilen • Beş devir ,, piyesin- Anad1:1n doğma tees;)llrtiUzlüğe Lomb-

Geçen Cumartesi ğOnn akşamı ve de Güzide, H~kkı'. Cemal ve dekoru rozo (Nücrim doğmuş) diyor, ve ahi!· 
Pazar gllnü olmak Uzre lise birinci dev- yapan ve temsıle ıştirak eden Hikmet kın künt kalmasını bk cinnet olarak ka-
resi bir müsamere tertip ~tmişti. çok muvaffak oldular. •Ç.tpan oğlu» ko- bul eyliyor. 

zengin bir program yapılmıştı. Ge- midisi~de Abdulluh. ve Zıh_?i bilhassa na- Cerh, katil, sirkat v.s. gibi cemiyetin 
rek gece gerek uündüz Lise konrera s zarı dıkkatı celbettıler, musamereye Re- genel kaidelerine uymayan hareketleri 
salonu mümtaz bir halk ~ itlesi doldu~- şat, Kemal, Fethi, Asım ~arufından .oy- hasebtle mücrimler. cemiyeti heran ızrar 
rnustu. Vali Haşim işcan ve refikası baş · nan Erzurum . barhuile nıhııyet verıldl. ~derler. zabıtayı ve muhkemeleri daima 
ta gelen davetliler arasında bulunuyor- Bu b1:1rlar bılhassa dakikalarca uzun ış~al eyJe~ler · Bu sebeplerden dolayı 
lardı. uzun alkışlandı. mucrimlerm ruhi hallerini incelemek b .. _ 

MQsamereye bir talebe korosu tara- MO.samere büyük bir intizam içinde yük bir vazife olur. u 
fından söyl?~en lslklal marşile başlanmış· ceryan etmiş ve davetliler memnuniyet- Elimizdeki kanunlar bir aptalın, bir 
ır. Cangiz rınalp ve Şımver tarafından! e mektepten ayrılmışlardır. delinin işlediği cürümler hasebile ceza 

ruluyor. ·r 
. . Bu ~nyUk lütüfkarlıka karşı b15j 
tığım mınnet ve şllkranı irade ede 
kelime bulmaktan acizim. , 

Bir fani için, bayatın her dürlll ıJl 
kafatından çok yüksek bi~ kıymeti Jı ~ 
olım bu taltıf karşısıııda, mesleği V~ 
ğ~mın en sıu12imi sürur ve heyec11 f) 
hıssederken, bana bu şerefi kazı1ndıt 
ğa sebep olan ( Aziziye tabyasının 111 

barek şehitleri ] nin ' ruhanilerinl 
1 

zurunda hürmetle ekilir .. [ TaribfO ~~ 
metli malı olan Erzurumlular ] ın f 
yurda ve ut.ısa karşı dahıt pek ço" 1 
retli hizmeılerde müvetfaklyet kazaJJıtl 
rını temenni ederim • ,. 

ZIYA ŞAKIJl , 

1 aklına geldi teyze... 1 ne tahammül edemiyecekti Ufak bir it d b tef · ap an it cevap veriyordu Mürüvvet .d 
- Senin hallerln bana çok doku - karşısında belki lsyank::\r olacaktı ve bu blr gün b 1 Y1 ·- d0.trlll . 

~ · u .ınese e dogrudan ,,. v 
nuyordu oglum ... Ah o baban olmasa... i!;yan ihtlya1· babayı şüphesiz çok müte _ halletmeğe karar verdi. Ve 

0 
ak.ş!llll ge 

Bakalım annen buna ne diyecek... essır edecekti. gelme . 1 t i . z en ş es ne. o· 
- Evet dedi. Reşit babam olmasa... Reşit bile bile bu akibete koşmak ıste Eni te i-. di 1 ıdl 6.r. ' i mı - - .ş c gım ye açı dı. ReŞ ili 

Fakat... sonrabirdenb re su.stu. Teyre yordu. O bu maceranın karşılıklı gö - şürunek ıa.zım. Aylardır bu oğanın çeJ
1 

merakla sordu: nu.ı hoşlukları içinde inkişaf ederek sona yeter ... Süheyla. Hanımı ben tanıyo~o· 
- Fakat .. · bağlanmasını temenni ediyordu. 1 Kötü bir ailenin ·kızı değildir. üzeriJle ~· 
- Yarın onunla konuşacağım... O akşam babasile karşı karşıya gel-' şülmeğe değeri vardır.Sonra Reşit ıce1\•' 

T et' r ika.· 12 "'azan : B aradır'DM_~ Ertesi gün oldu. Re§lt yatağından dilekleri zaman Mürüvvet teyze çok heye- sini çok kaptırm~tır. Buna bil çare vıı 
l, !J •~ı kı;.ktı. Fakat babasının abus yüzlle kar - canlıydı. Reşid.in ağzından her an çıka - lım. 1• 

ı;.ılaştığı zaman bir gün evvel verml.ş ol - bilecek tek cümlenin büyük bir gürültü Bu cümleleri Reşidin babası }ıiÇ ı.tl' 
Reşit buna hiç cevap vermedi. Göz- ğU mı bana diye sordu. duğu kararını tatblk edebilmek kudretini koparması ihtimali mevcuttu. Belki bu 1 memiş gibi gözlerinl t d n ıcaJ'111., 

l l 1 Ö 
·· · t k d d .. dil 1 gaze e e 5v er n nune eğdi ve sonra brldenb!re: Teyze: kendisinde bulamacu. Ihtlyar avuka ın onuşma a ona . a soz şecekti. Ve o ic- madan dinledi. Cevaıp vermedi. oıııtl 

- Biliyor musun Süheyla. seni ne ka- _ 0 yazmaz.sa, ben yazarım kızım, çatık kaşlarında Vf> dalma gazetesi üzerine ten gelen hisler,ıe Reşidl tutmag.l tema-! ren süküt Mürü t t ))O'Zc:l\1~1 , 
~ · 1 bi ka . dil .. u gene vve eyze "' 

dar seviyorum.. . ben seni habersiz bırakmam. Üzülme... egilml.ş başında. öy e ezici r ve r var yül e~ecekti. Bunları şunerek köşedeki 1 - Bu susma ile, omuz sıııone .ııe ~· 
Süheyla. güldü ve ellerini Reşide uzattı. B!r müddet sustular sonra Süheyla.: dı ki Reşit bütün ıztırabına. rağmen ufalc koltugunda adeta. r~hat ~turamıyordu. E- mıyacak Eni.şte ... Günlerdir odasınde.Jl Ş 

Mürüvvet teyze içeri . ~lrdiği zaman - R~lt, ben artık gideceğim, vakit tir harekette bUe bulunamadı. O zaman lindeki yün işi bir türlü öremlyor, konuş- kamayan, derslerine bakamıyan, neşe l 
onları bu halde buldu. Daki·kalardan beri gecikiyor ,annemi <le merakta bırakmak içinde kaı·makanşık hisler birbirler~l: mak ıstyor, konuşamıyordu. Onun bu ha- kaybeden 0 -1unuzu dfulünmek ıAıııtl 
bl bi . d d .. d - d ğll dedi çarpışmakta. idiler. Babasının dlll'UştlügU li Reşit odasına çekllinceye kadar devam ğil mi? g _.t 

r rlerın en ayırama ıkları gozlerinl o- ogru e ... kt ğı · Re it h"lA. k nün onu sert bir harekete sevkedebilme- etti. Sonra o da Çekilip yattı. . erıııev ... 
na çevirdiler. Teyze: Odadıı:n çı ı zaman ş "' en- sinden çok korkuyordu onun his mevzuları o günC:.en snra evde sessiz ve· gizli Ihtıyar avukat yine cevap v eotı1' 

- SüheyHi hanım kızım dedi. .. Gör- disinl daldığı b~ hay~~ a.l.e_mınden kurtara l'll çok korkuyordu. Onun his mevzular bir mücadele başlamıştı. Ne Reşldin an - Derin bir d~ünceye daldı sanJ.t... r 
dün bak Reşidln bir şeyi yok, yalnız fazla mamıştı. Bir rüya. gordügUqü zannedl - Uzerin:leki telı\kkileri tamamııc ayrı idi. nesi ne de babası Süheyl.1nın ziyaretini blTdenbire söze başladı: 1 e6t 
yorgun ... Fazla heyecanlı ... Onu da bu zi- yordu. Etrafına hayretlerle bakıyordu. Ve Diğer tarafından babasile Reşidln arası o bilmiyorlardı. Fkat her münasebet geldik- - Hakkınız va.r biz Reşldi ihJ1le.JleJ1l~ 
yar.etiniz her halde tedavi etmiş olacak - bir kaç dakika evvel Süheyla. ile yanyana kadar uzaktı ki... çe Mürüvvet Teyze kız kardeşine: görünüyoruz. Fakat şefkati pedere. c:lilrt~ 
tır. oldukl~nna inanamıyordu. Bir gün olsun çocuğlle meşgul olmak - Yavrum böyle annelik olmaz... buna ma.nidir. Yalnız bizi d~U~111't~ 

- Uakkınız var diye cevap verdl SU- Süheyl1yı sela.metledikten sonra 0 - lüzumunu hl&setmemiş olan ihtiyar avu- Ana dediğin evla.ctının en yakini ve en noktalar da var ... Reşit daha. 1'il ıiP' 
heylll. ... Benim merakım lıiç bir haberini daya giren teyıe konuşmağa başlamıştı: kat Reş!de yedi kat yabancı bir mahalle candan arkadaşdır. Blr gün şu oğlanın Mektebi ikmal etmemiştir. ı\SICer)'lotıJ 
alamamış olmamdan geliyordu... Fakat - Afeı·in Re.şlt ... Beğendim Sühey - komşusu gibi idi. Onun sessizlik içine bil- halini sormuyorsun. Bir gün derdine çare yapmamıştır. Böyle bir emri va.itil 
artık merak etmly-eceğim ... sonra Reşide ıa. hanımı, ben onu ·b-u kadar ince ve bu mlyordu. Kendi macerasının bu ağarmı~ aramak zahmetine katlanmıyorsun, senin etmek onu yolunda aksatacaıttı.l'· 
döndll: kadar eğderll zannetmiyordum. ı başta nasılsa. blr tesir yapacağını tahmin işini beıı. mı yapayım? ,s> 

_ Bıı.na yazacaksın dağll mi Reşlt?.. Reşit gülümsectı. sonra sordu: e<lem1yordu. Süheylfl mevzuunda bir çok Re~ld1n annesı her .!eferlnde ona: (Ar~ f 
llQ ııtJrıt. oııun, l)'Ulinl yaı"ılQm de - ..... au.ııı1~1ı ildlp ptırm 1' · n•r~~•n h.Pı•ff'*'' ~nu l\r.fıt ''ı'"'· •cülmHl .. - "''"*' 01~111 ... Ut ~~ıarın _S\l• 
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EN SON HABERLE~ 
Çinde en şiddetli bir 
·muharebe başladı 

İngilizlerle 
yapılan göriişıneler 
iyi safhada 

Aııkarn 20 [ ı\ A. J - Rlr roüddt-1 · 
teııhNı ı. Hıclrnrlıı ln~tl i zlcı 1 • ynpıırnk 
ht old•ı!lıııııui' l'ıt•ıtı't'I ve Fiıınn-; mn 
Zakf'r• lerl ittcıl hir ~aflıay11 ı:inıılştiı-. 

Şimdi Lonıt r11du l ln k ı"\nıeti 111 i1P- ~>"ş 
Sfotıelık hlr k rı•dı \'t>rilırı,•si mec:elı•sl 

tnlh tı.: .. rf' ı•tlllnwk t(•dıı. lngıterf'den 
istikraı yııp.lmııM me\ z·ıubalıs olnın· 
nuştır. 

-------
Karadeniz 

tekrar kabardı 

) Japonlar Sarı Nehirdeki 
taarruzdan vazgectiler ,, 

Üç yüz bin kişi biri birine girdi, Her iki 
tarafa müten1adiyen takviye geliyor 

:;;.ınkhııy 20 < A. A ı - Hoyıer liır. Her iki larııfırl ı·linde l:lO biner ki· 
hildiriyor: 'l'iyıınçin , Bıık•>v cepJıcsindc ş lik kuv\'etlcri olmcıkltt be'a':er bir tft · 
yeni hir muharebe b ışhımıştır. Bu mu- rnftıın da tttl.vlye kılıtlıırı gelmektedir. 
hurebe ~iııı.ıin: l\aclıır yapılan ınuhııre .T1tpcınlar 24 ~a~t zarrırn.ht a::cak 6 kilo· 
belerin t!rı ~idıletli.,ini teşkil etmektedir. m :trı· kadur ilerlemişlerdir. Ç n ~uyvet
Japonlarııı ) egaı e eınelieri bu 111ıııt111\a· 

1 
lerl t·llerinde bulunBn fazla ııııktarda 

1 
yı ele geçirmektir. Bunun içtn sarı ıwlıir ağır hıılııryahtr \'e tımklar. sıtyeslnde Jtt· 
ch·arındu ha:r.ırludıkları taarruzdan vuz 1 ponlıırı şimdilik ınuvııffukıyt tslzll~e uğ-• 1 

J{cçcrek kuvvetleı ini bul'aya toplamışlttr· ratmı~l ırdır. 

Giresunda fırtına aRaçları kırdı, Polonya-Litvalıya ihtilafı 
fındık büyüklülünde kar yağdı 
Giresun 19 ( A. A.) - şiddetle e- h il d •ı ı•ş benzı•yor 

leQ karayel fırtınasından dnn akşam ko· a e l m e . 
l'ldentzde yine seyrnsefer bozulmuş, bl\- Oııkul. Hl (A. A.) - Litvanya lıUkOmeli Polanyanın ültimatomundakl talep-
llbı vapurlar Platbane \'e Yona limnn- leri aynen kabul etmiştir. Varşovada bulunan Litvanya elçisi ile Varşova bQkO· 
ltnna barınmışlardır. meti arasında bu hususta notalar teati edilmiştir. Her iki hQkQmet arasında nor-f.'ırtma karada da bl\kmün n göster-
lllit, bazı binaların kiremitlerini uçur- mal mUna~ebellerin tesisine karar verilmiştir. 

V ım•ova, 20 - Polonya hnktl neti htrafındım tayin edilen mnıJdetlo ln~•z.a-IQuş, bir çok ttğaçlarm dallımnı kırmış- v ~ • - • ı .. k b l t t r 
tı sıııdun evvel Litvanya hllkuınetı Polonya hukllmetınln talep erını a u e mış ı · 

r. b t h r dık kadar dulu İki memleket arasındtt şimendifer mnnakalatı başlamış ve arada mevcut olup kal-
'i Giresunn u 

811 
>u ın 1 dırılun iki huttın yeniden yapılması tekarrnr etmişhr. GnmrOk, konsolosluk ve 

. 'iınıştır. ticaret işleri yeni bir müzakere mevzuu olacaktır. Her iki memleket. arasınd.a Se

ME~ILETTE SP(Ut 

Milli Küme maçları 

fir tuyirıine başlanmıştır. Matbuat iki memleket münasebatının muslıha~e bır su
rette ballindenj beyanı m~mnuniyet etmektedirler. Bu mnn~sebetle duo akşam 
Vaı şovadn muazzam tezahurat yapılmıştır. 

• 
fsviçre ordusu da ltalya 

3 

Siberyada 7 Yıl 
Esaret hatıraları Toplayan: B. D. 

Ortalık karardığı zaman, düşman 
ateşi kesti. Biz de ormanın içinde 
toplanmağa başladık. Koskoca alay 
nef erile, zabitile 80 kişiye inmişti 

ilk tefrikamızın hülasa31 zabiti süvari yüzbaşısı Erzul'unılu Hakkı 
bacağından yaralanmı.ş ve ortada kal -

/ Onun"" Koford11 k11 :1w111la111 mıştı. Ona: 
lfo/ıt 1.-:m ıil Jlitkkı P•ış11 ntuzuncu - Hakkı .. Ağır ağı~· silriln bana cloğr ı 
fırk;ı kıunrwd mltri11rn !Jijnı/er<liği diye seslendim. Kayanın ardında beni gö
/Ji r eminlı• ıfiişmurım mıziyPtini rtince kendisine bir çalak! geldi ve sürüne 
lıildiriyur ne /ırk:ı kllrRtf/•11t111111 sti rtine yanıma kadar ulaştı. Yanımdan 
fsl;1mkiiy, Anlo."I i.<ıtik;wwlitw ltare- hiç ayırmadığını pansuman kutusun·ı nı:
kelini emrediyordu. /Jen ı/CJk'>u1111ıcı. tını. Daracık siperimlzin ardında dlişma
l'i;,•·ıde Alııyı c/okluru idi11!. ~.'usillr-ı na görünmemeğe illna ederek Hakkının 
/u. heniiı lemas,·ı yermPn11ştık. On-· yarasını sardım v.e su dolu mataramı 
/ar bizden ztıyıf klll'l'Ptle o/tl11kları 1 kendisine uzattım . Iklmiz de kayanı nar
için çekiliyor/ardı. Kule boğazım dında kendimizi güçlükle muhafaza ede
geçtikterı sonra U/lu .'iırtillrmdn b!Uy?rduk. Düşman Mlla. ate~! kesmemlş
muharebeye tutuştuk ııe 0//11yt1 ti. Boyle bir saat kadar geçti, Bu sırada a-
yirdik. şağıdan kolunda iki yedek beygirle blrlnln 

O s1r.1dtJ askerimizill unzifleli bize doğru geldiğini gördük. Ne!er biraz 
iyi de{Jildi. BilhıısstJ yiyecekten çuk sonra yanımıza geldi ve o da başka bir 
sıkıntı çekiliyordu. Ruslar Ardahan kayanın ardına uzandı ben sordum: 
istikametinde riratlıırınn deonm ecli- - O atlar klmlnoğlum. 
yor/ardı. Ayır top/arımızı buzlarla - Üçüncü tabur kumandanı Hllml 
örtülü sarp dnğlardarı geçiriyor ve Beyin ... 
oralardan bizden evoel geçmiş oları - Kendisi nerede? 
kıta/arın donmuş efrat ve zabitle- _ Onu kaybettim bilmiyorum. Bura-
rinin cesetlerine tesadüf ediyorduk. da bekliyeceğim. 
Eksik techizat, 11z ııula ile cebri o zaman aklıma birdenbire yanımda
ylirügüş ... Kuvvetlerimizin yımsm- ki yaralı Hakkıyı bu hayvanlardan blrile 
dan faz/asım kaybetmiştik. Bölük ateş hattı haricine göndermek geld~ Flk
mevcutlan kırka katlar inmişti. rimi Hakkıya açtım. Kabul etti. Nefere de 
Soğanlı Ôrmrınuıda çok müşkll şart- biltün mesuliyetı benim alacağımı söyli-
/ar içillde yürüyorduk. Askerleri- yerek hayvanın birini aldık. 
miz adeta kendilerinini süriikliyor- Hakkı bindiği hayvanı karların içine 
/ardı. j sürdü ve yağan kurşunların tehdidi altın

da ate~ hattı haricine doğru geçip gitti. 
Kumanda erka.nı da dahil olmak ü- Tam bu sırada Hilmi jbey uzaktan gö-

.\nkara 2o ( A. A. ) - Bu haftaki 
tııllu ktıme maçlarında Ankarada Muha· 
fitriica, lzmlr • üçok • ı 1 - 2, Har· 
l bllt'Yurdu o. 3, lstanbulda Gııneş Ga· 
llttııarayı o . 7 yenmişlerdir. hudutlarında 

manevra yapmağiı kalktı 
zere bütün zabitler de ayni vaziyette idi. zUktü. Yanımıza gelir ~elmez nefere: 

' Uzayan sakallarımız, sırtımızdan gilnler- - Hanı benim hayvnn diye sordu. 
dlr çıkmayan elbiselerimizle perişan bir Ben hemen: 1 

Alsancak Ankarada 
Ankara 19 ( A. A. ) - Şebri:ıe ge

len lzmır Alsancnk takımı bugün Anka· 
ra Muhafız Gucn He Ankara stadında !1k lllaçınıt yapmış ve maç 1·2 Alsıtnc~k 
llkı1111nın mağlubiyeti ile neticeleomlştır. 

Ankarada Türkiye kır koşuları 
Ankara ıo ( A. A. ) - Türkiye kır 

'kOlulanna yann başlnnacukhr. 6000 
~trclik yanşa on iki ıebirden ( Anka
ra, Aınasya, Antalya, Bolıı. Eskişehir, 
l{onya, Kocaeli, Kayseri, Kırşehir, Muğla, 
~tya, Ordu) 1534 atlet iştirak etmiştir. 

Ohri sahillerinde oteller, 
klübler 

Belgrat, 20 - Tenezzntı erbttbını 
~betıoek maksadile Ohri göln sahi
l nete otel, klnp inşası tekarrur etmiştir. 
n.._t Mayıs .sonunda bitirilecektir. 

'Fransa kabinesinde bir 
toplantı 

lsviçrenin ltalyadan bir hareket bek
lediği zannını hasıl eden bu manevralar 
Romayı kızdırdı 
Hoına 20 ( A. A. ) - İsviçre ordu

sunun yakında İtulyadan . hudutlarında 
manevra yapacağı hakkındakı haberler 
buruda pek fena tesir basıl etmiştir. 

Bern, 20 - Civar devletleri~ ınü-ı 
teıııudi silahlanmaları ve son vazıyetler 

huscbile hükumetçe bUtlln hudutlarda 
asken manevnıhtr yapılmasın~ ~nrar 
verilmiştir, · 
lsviçrş 

Kudüs müftüsü bir 
' 

İngiliz mebusunu 
dava ediyor. 

Mahkemede son Filistin hadiseleri 
ileri sürülecekmiş 

llalde idik. Sırtımızda birer asker kaputu, - Ben aldım diye cevap verdim. 
başlarımızda birer enveriye, ceplerimize Fena halde kızdı. Onun gönlUnü a -
doldurduğumuz yeg~ne gıdamız Luğday ııncaya kadar çektiğim azabı bugün dahi 
kavurgası... Yürüyorduk. Ha!ız Hakkı hatırlarım. HJlmlnin bir çok hayvanlan 
Paşa alayın en ilerisinde idl. Ben de 0 - olmasına rağmen o gün bana 'karşı gös -
nunla yürüyordum. Arada sırada blr iki terdiğl titizlik ve asabiyet ıbenl çok Uz
kelime ile konu.şuyoıduk. mUştü. Bununla beraber blr arkadaşın 

Sağımızda bütün kesafetile Soğanlı hayatını kurtarmı.ş olmanın verdiği mem
ormanı ve solumuzda münhat ve çıplak nuniyeti maruzkaldığım ııa.,ın muame -
bir arazi vardı. Bir aralık ormandan şedit lenin bir tesellisi saymaclun. 
makineil tüfek ateşi işitildi. Şaşırdık. Ortalık karardığı zaman dil.şman a-

Ormandakl her ağacın dibine bir Rus teş! kesti. Biz de hayvanlarımıza binerek 
neferi slnmi.şti. Ve yukarı sırtlardan, bir ormanın içinde toplanmağa bafla.chk. 
süvari makineli titreği bizi ateşi altına K\\skoca aby neferile zabltfle seksen ki
almıştı. şiye inmi.ştl. Adeta. mürettep bir müfreze 

Bu hiç ümit edilmedik bir zamanda haline gelmi.ştik. O gün alay kumandanı 
açılan müessir ateş karşısında korunacak Ka.zım Bey, birinci tabur kumandanı Faik 
ua!k bir yer bile yok ... Yalnız içinde yü- Beyle bugün islmlerini hatırlayamadıA"ım 
ıüdUğümüz kar çığırını siper almaktan bir kaç zabit şehit olmuşlardı. Sağ kalan 
başka çaremiz yoktu. Askerlerimizden ya- askerlerden ve zabitlerden bir QOğu da 
ralananlar .şehit olanlar tevali ediyordu. yaralı idi. 

En ileride yürüyen Harız Hakkı Paşa Otuz birinci !ırka kumandanı Hasalı 
ve maiyeti atlarını mahmuzlıyarak Vasfi Bey bu alay bakiyesinin kum:ında
sola döndtiler, ben de onları ta - sını eline almıştı. Sabah olur olmaz düş-

Beyrut 2il ( A. A. ) - lieyrutla ~ibe başladım. Fakat benim hay - man ateşi yine ayni şiddetle başladı. Ha-
Roma, 20 - İsviçre ordusunun ya bulunan Kudüs mllftüsü lnglliz parle- vanım açlıktan zayı!, mecalsiz bir ıha- san Vasfi Bey de bir kurşunla ayağından 

kında ltalya hududunda manevr~ yapa- mentosu azasmdan Ruşenin yaptıtı ha- le gelmişti. Göğsüne kadar saplandığı yaraland ı.Onu DMk köyilne göttil'('rek 
cağı haberleri Romada fena bır tesir karetten dolayı Londrada aleyhine bir karlar içinden ne beni ne kendinl kurtara ilk müdavatı yaptım. Divik kolordu karar-d mıcı.tır lsviı·re ttskert hayalında . . d .. ~...a r t kll gAhı idi Orada bir gü kalclun So t uyan ır .,, • ... _ . dava açması lçın JngıUz uvkatlann an mıyacaktı. Ustellk geni.ş bir h~e eş , cı. • n · nra ır-

ru vukubuloıamı~ olan bu teşe~bus . Jta.y~- birisini vekil tutmuştur. etmek tehlikemiz vardı .Bunu düşünerek, ka sertabaıbet!nden raldığırn bli' emirle 
... Parts, 20 - Pazar olmasina ğ· ya karşı bir hakaret telakkı edılmekte , d -ı t ed'li k k'l son tt tl dun e dizginleri elime alarak yarauya ve ayakları donmuş etradı teda-.. ,n Mö l ı p ı B . hu ttva ru ye ı r en, ve ı a an a a v ~ syö Blum, Da ad ye, o on- ve lsviçre efkarı umumıyeslne karşı 1 . 1 kti yilrtimeğe başladım. Ben bu hallerle uğ _ vı etmek üzere Başköye gittim. 
"' ı.. aebab Hariciye binasınd• lçllma bir ilalyan tehlikesini ima eder vazlye- Pillstio hadise erınl ller ye surece r. raşırken benden daha ilerde kuvvctll hay- . B"'Jköyde beş gün kaldı!fl. Orada gün-::1;:~4:arlci mesail üzerinde görDş- tte görDlen bu hareket fena akibetler vanıann sırtında giden kumiından vazı - lcrını yaralıları tedavi etmek donmuşların 
~ . doğuracak mahiyette gör~lmektedir. Yugosla vyada bir şehrin yetini de gözden kaybetmiştim. Her ta - imdadına koşmakla geçti. 

HABERLER 1 
bakayBSl keşfedildi ıafımdan kurŞunların vızıltılarını istiyor- Başköyü Bardız istikametinde aldı

dum. Her an yaralanmak, her an ölmek ğımız çekllme emrlle terkettlk. Ruslar do· 
Siyasi ahlak hakkında Bdgrat, 20 - Yugoslav toprakla- tehlikesi içinde ilerliyordum. Biraz ilerde kuzuncu kolordunun baklyetüssüyufunu 

, nnda eski Roma impratorluğundan kal- gördüğilm oldukça bliyük bir kaya par- kumandanı İhsan Paşa ve malyetile bera-ı.ı. •'Meksika hQkQmetl memleket da- bir n U tuk ma fnterm şehri bakayası keşfedilmiştir. \ası bana büyük bir umit veriyordu. Onun ber esir almı.şlardı. Onuncu kolordu Tür-
~liııdeki gaı depolannı satınnlmata Yakında hafriyata başlanacaktır. arkasına yetl.şebllseydim. Artık vurulmak kistan imdat kuvvetlerlle sarılmJ.f kısman 
' .. r,r \'8 • . Londra 19 ( A. A. ) - Lord Delu- d • tehlikesini atlatmış olacaktım. Nihayet esir edllerek kısman da ~eklıneğe mec -rmıştır. ar bugnn bir nutuk söylemiş ve. bu nu- Bulgaristan a seçım oraya ulaştım. Atımı yanıma çekerek ka- bur edllmişti. 

11 H 11 • • . ı t tuk halk tarafından büyük bir heyecan Sofya, 20 - Gelecek hafta Sofya yanın arkasına uzandım. Bu sırada bir Başsız kalan kuvvetler gayri mun _ ~torl: anda hukumetı de tlalyan m- ve alika ile dinlenmiştir. Hatip bu nut- ve civarında Meb'usan intihabı yapdı- lnlltl kulağıma çarptı: taıanı bir surette ric'at ediyorlardı. Alla-tunu resmen tanımıı ır. . . h llb d 
0 

k ı ı t'b bab 
kunda, ahlak kaldelerının a azır a caktır. lğer mıntı a ar n ı a ev- - oot... Oo! ... Yanıyirum ... Kurta- yüekber dağlarını sağımızda bırakmıştık. ~ • lı.ıya ile lnglltere arasındaki kle- her şeyden O.IDn tutulan kuvvetin lesi- velce yapılmq olduaundao bu oureUe nn beni... '• Ağırlıl<lar ktımllen terkeıllllyordu. Toplar ~::.:• ticaret ınlaımalan ayın on do- rlle ayaklar alında çiıtnendltini lebıırıız ırelocek balla içinde umumi intih•bın Saklandığım Jıayanın -ndan bin taınaıarı aJınaralt 4otmaııa lerlııecWI , 

fiı Roaaıd• lnaaa edilmlftiı. ettirmifUr. ıoııu aluwııt- bwqııacaktır. btr ttlnı Ut kafamı ıuaaıtım. rıranın tllW' ror• 
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Akçaabat halkının 
Belediyeden istekleri 

Biri 60, diğeri 23 yıl evvel geçmiŞ· olan 
iki lıauisenin tetkiki tarihin bir tekerrürden 
ibaret olduğunu bir daha gösterir. 

6 m~ ~ - - -·-1----ı - . 

~ ~=- ·=J-~l~ı~ = ~ 
\~ - --:~ ;- -;ı~ı- 1 _j 

Karadenizin bu sirin kasabasının 
' münevverleri kendi belediyelerindetı 

Biri altmış d·ğeri 21 yıl evvel ce-,cvvel 330 da aznp ve Köpl'U köyUnc.le 
revan eden ve Er1.urmnn ha ynptıjtı RCı tecrübP.nen anlamıştı. 

r!!biyetine s;bebiyet veren iki hadisenin . ~uslar TDrk ordusunun Pasin ' cep· l<ELİ:\IE OYUNU v ut 

istediklerini birer birer anlatıyorlar 
tetkiki tarihin bir tekerrürden başka bir h<'sını yanlunlnn çevirmekle sukut et- Soldan saya: . "Ben de l.rn v~tanın ve içinde doğ- ı Yek diğerine hemen ııı nvıızi 
şey olmttdı~ı ırnkkındak_i hOküm~erini ~ir~ııckb~stiyordu. ~isan_ 3:31 tarihlerin~e 1 _ BüyOk taş parçası, emel, 2 _Bir ~uğub"? 1kas~b~~m 1öı -~~l~d\ ol:nnkhğım gun l.iç silsile imtldaclınca evle dolrnıış 
anlatıyor. Bilmem kuderın nasıl bır tc-ı GO » ~ mevcutl~ bır kuvvetle bır yerin ileri gelenleri vard 3 _ Şelale 1 ase ıy e e ıyec en ı ı e eğım Yar .. . 1 ve tepeciklerin salıl- -
cellisidir ki Eızuı umun buşına gelen fe- koldan Oltu . - 1 orlnm - B<t_ş Ova~ık - 4 _ Bir yemiş, ge;ıniş, 

1 
r~~ Su taşıyan: . "Bir uğız iki kulakla bir söyle iki le uzanan eleklerini 

la ketlerin ekserisi kl\nunlarcta vukua Serçeme deresı ,, yolunu tukıben hrzu- peygamber nclı 6 _ y ıısanın yarısı fu- ı d~nle de~e~ değıl. .. Duyduklarının ve 
1 geniş bir çurşı beton 

gelmiştir. Son haftalarda Enurumdtt çı- rum kalesinin 3;, kilometre S!arbındaki sıla 7 _Başlıca' hal 8 - K • n adı 'bü- gördükleııııın yansı- 1 arme dükkfüılarile 
kun Ooğu guzetesinde Z\yu Şttklrin 93 Karabi~a. .?iğe: bir .. lrnl~ da " O_~tu - yük' _yel, 9 _ KJ(.hıı ~dı, kl~;~k ka~uba, 1 nı ~bun si'ıylc ele-

1 süsl~yerek tamnmla-
füubine uit y<,zılurını okuduk. Alacu~ıı~- Narman - I\ıre~·lı dıı::tı uzerınt.len GurcD 10 - llave, ehli httyvun, blr nev! çıılgı. j meklır. , mıştır. 
dtt bozulan Muhtar Paşı.t ku~~ellerın·, ?oğazı~ın c~nubundan Erzuruı~ ova~ına Yuk.udan <'lŞUff ya: . . _ ı _ - Karndcııiz sa- Talıialı n bu gllzel 
Erzuıuml? _ç~k~lmek . Uzer~ h.Oprü kö- ınmek_ ı.;tedı. Baş 0...-ııcık Uzerıne yurD- ı _ Yere serilir, Kadın udı. 2 [z. l lulının en ~ i ı in ve 1 kö~csiııi intihap et-
yüne gelc1ığıııı füıya~ıt koluııle n~sıl mek ısteyen Hu-;Jar " W uncu Fırkttnın mirde bir spor sabası ve spor kulllbll, 1 oldııl\ı"ı znııg irı fıir rııek:e yanılmayan 
birleştiğini Kurt h;~ttıl Pıışayı yerı~e kahra:nanca sebatı karşısı!~da ezildi 3 - 1'dlan. erkek adı , 4 _Boş ucıcn, ya- kasdıa-;ı olan Pıılnt- atalarımız lnııadu y('r· -
bırakurak Erzurum ıstıhkArulım~ı t_~tkı_k gitti. N~rman ve Kireçli. dağdan. ovaya kın bir kısım, fi - İki barr yan~vam.ı, ava-

1 
hanemizin ı:: rı miih- !eşerek bugOnk ii lı .ı- .1 ltmf'f fln,•wr.ıll 

iı;in Deveboynuna gıttıgıı~i, h.Opru ko- ınmek ısleyen kolu da Mıralay merhum danlık, 6- Karadenizdo bir l<asaba, 7 _ lrem • iht iyncıı tındıın !ile lıize emanet ccl i-
yt\nden ricat eden kuvvetın Husankııle ?\h:hmet Alinin kumanda ettiği 28 inci Çarctuğa çıkan hir arraç 8 _ Sırtı knm-' hiri itf ııiyı~ lcşkiH\lı· IP.n kıısabamıwı uıııuıııi ııı.ırıi'.ıu ıı 'ıııı 
kasııba:sında dlJğıldığını , bunu tak!p _eden Fırkanın ve hassuhm ruhunu hllrmetle bet, omir, O - Şllhre't, )•ukurı çıkımm , 1 dır. Beni dt•ğ il lır.pi . f/;ı.<;,?!J f,rrmi fstanlıııla gidiş \'c geli!jiıııclı>, lıillı , •. ~ı 
düşman sUvarileri tarafından ?u ın~ıza~- yactetliği 8~ inci Alayın kumandan, Bin- 10 - Bir nevi ıııasal kuşu, avuç içi. mizi korkııtan \ 'C y :ı- ı.rllndOı gö:ıll ilo vapurdan sıwrettııil~'· 
sız kuvvetten bir kısmının esır edlldığı- başı Hüseyin llüsnllnün besalcli karşı- Akıl kırı zaın:ıncla \' tıkıı bııta ıı lıir ıııisal : bay11ırırn .. Gcr.eleı·i Yıl yiik ıılıp \'erme" 
ni en nihttyet Deveboyrıu, Azıziye mu- sında eridi ve reddedildi. Tarihimizde İ ı ılıi .. a• Lıı· idıırc~inc: ait , c salııldc \'eya fırlınndan knçnrık iltica oJcıı \'iJ 

hurebelerirıi ve suireyi anlatan tarihin birinci Ye ikinci Tortum muharebeleri Doktor Cev:it, doktor Abdlilkadire 1. 1 1 1 l .. 1.. l ı ynhu t herh'.lnai hir seb••••lu lı'rııanluııııı .. ı b ' k' I em~a ı pc { PIH ı•r )il un an ıu un c t" \IO a- 6 ~,, ... 
bu ucı sahifelerini tt:tkik ettikten --oma, n<tmını alan b!! hureketlerile Tlh k or· şoy. e .r va. a anlattı : . · 1 · .. · ıığrııyan \'llpurların kaıırnrıı yükulıırı 

A. k b l 
. rına prk yakın \ '<' l ı ıtrn· m mrrııa aıt 

~31 senesi Kanunuevvelinae Husların uu~un sol cenuhınm geçilmez yulçıo bir r a a ıçesınde içi su ~l.)f\: b·.\"11' .. 1 • • . . ı .. kaıııarnsınııı pcııcere . ine, o-ürrrt" }vıcır 
bi f 

• . • tlilun kurutma ııı,ılıa lı ıı; ı n cle l; ın u:r lll!! 6 .. 

Pıısinlcrdeki teşı.:bbU::;lerinı ve Azak. yı:tr- dair oldur.unu dU'-möna bir dbha gös- r ıçı varmıs. Tedavide bulunan hasta- 1 
• • • • ları g ü verterıin kusnbam11a hak,•n ~eııı 6 E' " 1 ct b' . 1: d k ' · zahını \ ' C meşakkatle husule geıırc.lığı • 

nıa hıll'ttkl'ıtını müteukıp itıliynt kuvvet- teıcti. Rusıur bu tecrUbelerini bir kerre ar. :ın ırı, e ın r ı mumu ynk:ır yaknr 1 • .. .. • tine gelerek pırıl pırıl parlal•an Ak":ıll' . . b t ' 'ı lütun nıatı sııluıılln im ııncla heba olıı~u J v-
ten muhruın ordunun l::rzurnın istihıs..am- de Pasin cephesinin scıg cenahından suyun ıçıne a ırırınış. 1 · · · b' · 1. • k'l~t b3_ dt _uzun uzun seyrederler .. Belki ken· mem ekc.:lımızue ır ıl ıuye tcş · ı a ının 11 ı 
!arımı çekilmek zaıurelincıe kaloığı güıı- yapmak istcaüer. lh1ziraıı 331 tarihinde- öteki hastalardan biri sormus. : c 1 erır:c ~oyle bir stlal surulsu : ( Giiıe mevcut bulunmamusı yiizlirıden ileri gel- k b · 
!eri ve yirmi sekiz gun iıd bın beşyuz ki bu mllbiın tcşebbUsleriıe hem Turk Ne yapıyorstm böyle? ·asa a değil mi?) alacağınız ccvııJ' miştir. Allıılı esirgesin yangın depolara ( N 1 ı 
ila Uç bin rnkımll tepelerde bu lllev ordusunu aeridt:n \'Utmak ve hem de - İçeriye pal'a düşUrdüm, gÖl'emi - e mut n bıı kac;abalı ln ıa ) ı·lıoılC9 

6 sirayet etmiş olsa im<ladım1111 koşulması 1 k 
simde ceryttn euen ctııınıra~, dıbuz lla- bır asrn yakın zı:ımandttnberl Şark viUl- yorum da mum 1şığile bulayım diyorum. için Trabzona nıüranat elmek mecburi- 0 acil tır. 1 

. ditıeleri gozümün önüne geııraıw. yeileriıuizde ekti..,.i nifak tohumunwı öteki hayret etmh;: Evet.. Kasabamız Doğunun en gnıe 
r. yeti hasıl olac<ık ve belki de bundan ela k b d ş 

Zıyı:ı Şakiıin yazılunl~. tarıtıiıı acı semeresi olan .b;rmeııi kıyamının sun - Canım, mıımu bo"'yle yak"r. sııy" 1 ı 1 kt ·asa ast ır clomekle mübahıX-u '-'epıııı ... ... bir semere rnsı o mayaca· ır. d 1 ıs ,, ~ 
salııfelt::ıiııı göztıwuz öuUııts s~reıt::A elt::başılarının mahsur lıulundu~ 10 bini batırır.;an, elbet söner. Evvelıl mumu su- eği im, bu bir hakikaıın canlı \'0 ııçı 
UZöıı. oımıyo.n bır zo.munda gene 0 ta· mukc1:1vız mU.,ellah Ermeni ttsilerim yun içine sok, ondan sonra yak. Binııenaleyh itfaiye tcşkilıllı Beledi- ifadesidir. Rıı üyle bir knsalıa ki: Tıtbiİ 
rınm oır Lt:t.eırUru at::uıtk ulau yıık.111 wloriden kurtıırlllak bu smetle 150 bö- yemizin akdemi vaı.aifinden olup her gl\zelliği, Kar'adenizin en fırtınalı glW 
bcıuıı>e.)'ı 1ıııı:: ııutıılutıııış vt:: n1;r ıkı ııo.- ıugo nıuttcuvız kazak sUvo.ı-i kuvvttıl1; Çocuk türlü ilılirnalatı nınarı dikkata alınarak !erinde büyük \·e k Uçük deniz vasıtttsıııı 
dl::,t:: arubilıdu bır ıuuKııyebe yı.ıpmab. tab. vıye edtct:gi bu asilerle Bingöl Garp Küçük Besim merdivenin üstünden bir an evvel bu mObrem ihtiya<·ın temi- rnbatsız etmek8izin kuca~ıııda ninnllf' 
hrı,auıu \e1wıliiur. p<.ıyeıı::rınuen Altunan - Hııyctıırı boğ'ı:ız. aşağıya kajar yuvarlanan babasına üst nini... yen liman ve 26 bin \'Olthık bir cereyaıı 

hız de tJu nı::ıle :rnı senesinde biı tt ~ ' ı r 1 k rı Uztırınden Erzwum kalesinın garbuıoakı ka an bagırdı: 2 Ctıınhuriyet hüklııneliınizin rn- sar eme· kuvvet ve kudretini göstere 
silslleı ıtcııyı olı:nı tıo.ui::,tl"rı zumaıı, 
ıuehaıı, ı:::;ılla::ı luyıııı ::ıuıeıut: t>ızueıı ::ıvn
rııg1;h.~.ı...1t:ııııı 11.J.ıt::l gv:tut: U..ıh.o.ci:1guıı 

au~uııt:ı eK ıııulcf \;ıııK bır ltıı zı.ıa tt:::,ull 
t:tıııt:k ı::,ltlllk. '1uı111111 tıiıtJ1rıııe lıenz.ı· 
)'en lkt huUl::.t:ı~IJlUt:ll IJır Ull;ISI ÇVCUt..1.ı· 
ru111Zc.1 J:.r ıııt:ıyucııuuı ıuuu .) uıuu l\vı u· 
nıo.k. au_y gu.,ıu.ı Lt:ııı-..ındyc.ıt t:ut:ıılt::r aı·cı.· 

SlllQa ttıllld.) UZ tU1.;ll ko.Drc.ııııuUlufl ta-

nıtwuK, uıgcıı çoılıırııı, bUllalui:lnn, ::;cı· 

UcıUcıuıı Uı::.:,ı "ı:; 1 i:lllUUU<AllbJZ llcııeı:ı.tUe

rınm t>t:ştıııytı le, uvıay .ı;,Jlt) l..ıı:1.l1;r 8 luı 
huuut haıhıııa vuıuugu Ui:11'lJt::1cl'l oıı 
k_tjU'tı Uc.ılln ltsDuf lJZ .:- llı! llll;K.. 

.bu yo.ıııunwızua zuuuı ve lluta var
sa ::>t.ğ r.cııall hl;,lllCll t:lllt:.r.il V~ klSlllı...lı 

• nıuv .. ~t.cıı ::ıtHtn ur.,,uua~lauı.ıuz turaıuı

Onn şııııuıut:ııı to.~nlllııı IMtwcı-..ıe Qt) ho.· 
Ql)allU ti:1rıh huzuı uııuu.l\ı vU::,uh.lytjllllt 
lıııwt:ıl ljLWı!J uıcı\:ogıı. 011" çu.11.. .ı.v.r>.Lalcı.· 

ı\.tııııb.ıyık ho.llınıı ınwt:k ewtHiude idi. - :aaba, i;ok komik! Bir dahı~ yap ta sabalar dahilindeki kabri-tanların harice mucızzam elektrik fnbrikasınn sahip ohl' 
lsu wo.k::,allu .h.ılıv gelliğı - ı utdk Ozd- kardeşim Ezel de görsün. mıkli hususunda pek yerinde olarak şu bttlnmından daha ileri ~idcı ek kusur· 

rindt:ıı yUıulea u Aouo.ı.or" wı 'iO ı.11u Mazeret verdiği karnr, vazoylediıti kanun on suı denilebilecek derecede uUzcl oJd11' 

Wt)Vt:Utıu o.ır Kuvveu koı .. yuı..ıa M~laz . . J . ' • • • I bukadar senedenlıeri Memleketimizde !'.tunu da iddia edebilirim. .... 
gu<.11, Auiıct:vcızı, Kupu ıılcıı. Huslar Zii· Eski belediye reısı Bay Salınım oğlu halen suhai tathika sokulmamıştır. Ka- . Zirai bakımdan toprakları mUııtıil· 
y.r zunu~ttıı...!t::ıı uu Ctı.ı>h1;d~ ytlK.:;;ek t1:1- mektebe geç gelmişti Müdür Bay Rauf nnnun bir ınaudcsinıle kaldırılacak bu verım kabiliyeti iyi' uaşlıca istihsııh\11 
1ıuı w ltH uı_y eye: uıuıııs buiucı vt: btı~iu- çıkıştı: gibi kubristarı arsalarının toruh tıı ile tlltündl'ır. İki buçuk llç mil yun ki1°>'" 
l;l .ıı.uvv1;1 :,ı::l1;uyts.ıc:ıh! hıuı-.yae1i1ll _!!1;tc:11 - Neye bu kadar geç geliyorsun? h 11 u 1 cı· yakın HHün istihsal eden kasabaıııı~11 

.. bedeılnln yUzde etuzu ına a i ve e ıye- ·kt dA · _At 
tib ıuc:ı ıırko.aaıı ıııllrekb.t::p b.ır kuvvtsllt: Çoc11K mazeretini anlattı: . . . ı ısa1 ı Vttzıyeti orta denecek şekildcu1

1' 
N "dil !ere verılerel~ bununla şcbır httricınde şl b ü ı k b 111 Ko.ı:;ııiuliilı. Mu-ı?Lo, 1'4ewı ut tıltı.ıı.1~nııue - e yapayım mu r bay? Sokaklar . . . . · e u g ze asa anın havas 

11..uı111 uıuhaıt:uc:ıt:r oluu. lJU:;ıwo.nın IJı::t. o kadar kayıyor ki, bir adım atıyorum, iki ı bır kubrıstan temın etmektır. Kusuba- teneffüs ederek yaşayan ben ve btııer 
Idık ı-.uvvt::llc:rı Karşısında Mu:;ıuu " htıll 'l.dını geri gidiyorum • mızın en guzide ve göze çarpar mahal- istiyoruz ki bu asırda bir parça c111ıı:ı 
wc;Kt:lu,, :>ınıcı.nuu rıccıt eut::u ·rurK k.uv· lelerinde <;il'kin bi :.- ıı ı .: n7urc1 urzeden bu fazla yaşamanın sırrı kecır,..ctı·ıwıc:keıı 

- Eh, öyle olsa nasıl gelebildin? 1 ı "' ~ "' e 
v1;u1;nuıu ou ~t:KUışıııllı;:n 1Slıti:11.1~ ea1;n kabristı:ınl<ırııı bıi'a uevvıı ka dırılması ve verilecek reçete hew. yunlıs, ve ııeın J., 

- Kcıuyını buldum arkam~ döndUın, · · · ı k h _,1,o 
KaZaK :,UVc1.uı1;cı • Azcıı<.pur,, m1nıy"s.llıe menılckctın ıhtı~ 8 1.' mı · urşısında er geç olmttsın ... İstediklerimiz \'"' du)·dur öyle geldim. ..-
luoı Ahpıuıs J\aryt::s.ı ıAZtınİıut::n Mu~ o· zttman mütehurrik v~ mDtebassls bulu- lttrımız er geç yapılttc~ından eıuiıılı·" 
Vü;,\lut y .. ywııış uıuu . .tıu ~uZcı.K kuvve- Nikah kıyıldıktan sonra nan Belediyemizin bu hususta harekete Esas itibarile bugUnkl\ beşeriyet as!111 

uuııı t:n ıuuıııw vozırt:ısı .ö1tııs vaıısı ı\lu:s- İnhisar memurlarından Cafer Beyi gelerek icubının itasına tavassut da ederek icxphırınn ve tenposuna ayttk uydurJJJ11~ 
ta i1 AıJuuıııcıııl\.ııı tc.ıHhu t:ıLTcıluıuitKl .'.)lı- karısı ile beraber belediyenin nikdh salo- kası:ılıamızda asrımıztt yakı~ır bir deği- mecburiyetindedir. Bunun hilllfında ll'

1 
vo.u , r-ıvzıv , lı1;ıı~, h.uıp kuzaıc.ınıun gcıy- nundan çıkarken karısı kendlslne dedi ki: siklik yapmak suretile memleketimize reket etmek, duymak yanlış bir lııtre"e 

rı uu.ıa wı::t.Luııııyc;t aızt:ut)u t.ızuruıııuu y ıı 
yur vulaıı ::,c;\'tı.t' ıu:>auJcıunuu.n wurt::k.Kt:ı!J - Akşam olmasını o kadar istiyorum bu bakımddn en bUyük bir hizmeti ifo olur kanaatınduyım .. şı·mdı· b·1r taraftll 

331 l)tHJt:SıUOtıhl ::ıu~ULUlld i{u:,iarı :Sl;VM::- 1 
at.m ::ıalhl ve umc.ıı.ıu ::ıt:Ue!Jlcrını au.ıi1- vıo.ro.K vut:uUt) gt::uıuıgı lnn tx:şyUz wt:v· ki... etmiş bulunarıığmı Ye bu vadide ciddi madde madde zikrederek yapıtıııasıfl. 

cuuu lliUıs KUVVcllltı 1:'.;tZUlUW ve J~CZlll- • ı. l l t 1 t' rıı wcı.K. ıvıu 8art.b.i:1ııı.ış ouzc;uuum..tön Kain- Cafer sevindi: blr titizlil< göstereceğim l'tıvvet e i.lm t a ep et ıkim ihtiyaçlarımızın progr8 1 t:o.n s1;yyar J411lJdrWc:t to.ouı·ıarı ti1Latu.ı- d ı t ı k 1 •C ı-. u r t:trtıyuu t:utn vcKa- - Ben de, dedi, bir an evvel ak.~am e eriz. tlŞ ırı ara yapı masına bilhassa gaY• • 
nın ısu1aı,111u u a uaıı muucısura t:uııeu ·ı uıoıu ~usun hr- olsa... ll.' ·''11 ıV .SJJJJ>J / . ERJ~ff()(JJ, U gösterilmesi kııkkındaki tekl'ıfı'm"ı yııvar 
yıı ıııuhLuSdfliil gozut:ıı gevırelıw: .ıut:uı us.ııt:ııııı h.uı tMmaıı.tı . .Ku:.ıur buu- ~ ·" 1 1 

• • ~ ~ ııı 
::foU ~tmtısı Könuuıunııua ,:::>urıkttmış· ıurıa meşgul lken PC:l::,in cephı::siudeıı Karısı cevap verdl : • * * ken diğer tarartan bu önemli işler ıı 

ta eıut:n yuıuız ·ı ur.K.lt::r ut:gıluı. tvıo:;ıw- ruıkıt:nu :.!~ Ye 17 incı pıyacıc: rııkuları- - Ne o? Senin de mi ayakkapların ~aşarılmasıncla en mlibim rolü oyrısY!ıı 
t ı h Lo nasırını acıtıyor? ''ok sevdiğim gllzcl lrnsabaınızın para işi hatııımdun ç1k1uış ,ıe"'ı'ldir. ". 

İUll Ulauuı ıuum:vı z ... ; ıu 1 ı..ııt.< t:m u; ıe ~ uııcü :suvuri fırkasuıucı.n wuıckkc.IJ "' u 6 _,ıı 
tttıtıg.ı oınmuı. o:>c.11.11\cı.uıılj tııau u~u k.u::ılcı. motörlil kara vesaiti içiıı dilıgl\n bir cihet ' üslllnde alakası olttn _-;ayın aelll" ... 

uır kuvvetle kuvvtıi St)tc.myeleriwız hık- k 1 k . t0dı" Bıı lll"'kc;: tla J( rın l\ufı-.u::ııuıd zvııu ti:1Z)ılrn lllU::.tenıt c;:unu nr asını ama ıs "' · .. · a · taksisi ve yolcuların y~ başkanımız bizi nyctınlatır fikrfll" 
. . u d k vıye euı1ertık l\·ltılazgird öuUudc Aooaso- köse dıığı şimal ve şırnnli şarkı cihetin- ı·nıı·zarına mahsus lıir yım ... 

Çıır ıcı(\rcsıııın ıç yuzuıı wey aııa oy- ..1e Genarnl B"ratofun cmrı'nde c<>lbctlı· 1rı· 1 twı uı·cıu::,u ıle 14 'l't::mmuz i:i31 dlj kar- " u ~ "' teki · 1 cJ 
Uu h~•tı.. "l ..... 11:•'-1ll''i1 ::io.uı...cıwı,.,ta ••al- ' muhallı'n bultınm"'mtl- -; . erıın s,·un ar ır .· ~ · 

• ...,. ....... "" -u ~ y r ıht1°\· atı·1e beraber ·1•1 t'ıhLır tıı·.·ı.·ıde 3•! u " ' 
I{ r l t ~ılaştı. Don gun uevaın ctlt:ıı bu mulııı- ' r u b 1 Kasabada m t J ın 1 

• löyan topH1rın uh.ısıerı u Kusy11yı m e . b"'ll'k .'·u·· varı.den ı·baret ()(ı bin mevcutlu sını kaydn şayl\11 İl' - evcu la maili ef• rt:oı::ue .Kus1M u1dglup oluu. Ve SdKız u .ı ,.., lahı dlıetino o-itl'le ek ı ı Ulll1 
tı. Hu ırıuu kıılkasyaum Hu:sıar tarufın- bir kuvvet toplamı~ oldu. boşluk knbul cdiyo- ' ' '"' 1 r gen ş c .ııl· 

ayda bır çuk zayıat vererek ancak gc- ' \'e Belediyemiz tarafından islim lal\ eu ·:ı 
dun tı:ıllhy"'si httrt:ktHım llllaÇ cttı. liu lt::lJıluiklen 150 _ 2d0 kılomutrclil\ bir sıt- Harekatın şekli cereyanındaki ilıti- rum... b e' 
hım:katııe i:i6 yıl hulkırı bu dıydfdı:t çeK· maileri gözden uzak tutma~·an Tllrkler nıcsi, una imkan yoksıı ınl\~teclre \' ·r 

A d nayı bırı.tKarak ka1·ııuı(!a mecbur kuluı- Bütçe için hir mal sulıı'bı·ne l1amamı · ı d bir ,,:ı 
tı'"'ı ızunıp ve elemin tesınnı ' uhun, Y ~ Tortumdan sel>iikhar bir surette Halyaz n ıç n e r ıı 

6 ıur. MdaZn"ırti m<ı~1uoıyeli Muş ovasııı- külfet teşkil ctıııiyc· çu daha terufzl·k a ı bil ı ·"'" b.11 "-uvı;at, Anvın b<dkının ~iıat1a .sanlwaı.ı- mıntakasına mllstaceltın gdirdikleri 29 1 Y P1 a mes ı, •· 1 ııı "" R uuıı.ı kazuk. ~uvarıkrıııi eli bo .. uünıne""t) f k M i d k' t cel'rini ttthıniıı etıi~inı husus·ı teı·tı'balın ynpt ı k k >btııJl le uoıstraı. SurıKöwış hıırtkali L~ııtrı "' " uncu ır anın erg-ezer c vurın a ı op- n · ırı ara llSh 
'"' wcctmr etti. Tulori tenkil ırnvvctı Ut; d 1 b d .ı ı'<"tdl B bu önemli işe Bele· yakışır bir eki · ·r x. 

bullll1 bulun asebılestııoı. JsyCln suhll!>ın- lttntısın an Rus ar ha er ar ue6ı · · ıı- • ş e 1 ra6ına .. . ııl · 
" \ d k ı ..,. ı k ı d k b ı K'l d ctiyemiz elini koyarsı.ı Muzaffer J.ermi 2 A k l dtt halka hıç blr ordunun yııpuwadığı ..ı n u · c ubının yıt çın aya arı arasın a ralof hare ata aş adığ'ı zaman c.se a- - şçı dük anlurı umuınıye dil 

bıriktil'dıgı ı·;rmeui kin ve ihtirasını ttt- ıtı Molla Süleyman isliknıııetinden gelen halledilmiş elemektir· bnrile temiz denilebilecek şekilde ıse -~ 
şeni1at yapııdı. tlu ınıntuku haıımıı tam · 'h Rus pı·vade ktt"veti Kılıç ıredi""'indeki Eminim ki :v.·ekdii<t-erlerini ciddi bir sami- · K1 

d. 13 u h lk d-b· rıhın nı uy~tsiz ebediyetlcrine göınmü~ ,, • ~ 5 ° bır purça daha asri şekle sokuııuası 
manusile ~ı ı. u mu um a ın te 1 ı- ld ihti'-·at sUvarı ftrkumızlH on ''edinci ve miyetle sevdikleri kadar memleketleıinl -;ı · • b ti en l\l sk f • 0 d .,31 o ıı. · " " icabeden muamelenin yapılın asına·" .• 1ı 
le "·" ışını 1 r • 0 0 t usu <> 2 .ı\lruslos 381 tarihinde sax- cenah 23 1·ncı· fırkalıuımıı tarafından şiddetle seven dllrüst tavırlı ve temiz kalı,li s,o- .,ııv 

M d u k 6 6 '.l Umumi hatanın knnuJlıtl· 18~11 
senesı artııı a yur urımızua le rur hrubu tttrafından taıdp edilen Ruslttr kıırşılandı. Mergczer de toplanan W törlerlmiz bu iı;; uğruna sarfı icabeden teşkilatının bitim ucu ı _ 2 metre d ııil' 
faahyete bJşlutıı. Rusliir Tllrklerden Sa- p"nı·k şeklı·nde ve muhtelif istikametler· uncu fırkn da Mızrap gediğinden geçmek k . d'l . d 1 · 1 t 1 k t'le tl k " paradan ·en ı erme e nsse ayrı ına- uza ı ara denize sokulmak sure ı ·rile 
rıkumışm inukamın,ı mu a surette ul- de TOrg toprağını bırnkarak Kımı kö- isteyen Baralofun kuvvetine :::ıı~ cenuh- sını seve seve kabul ederler. On veyu lınssa yaz mevsiminde Rıcaklarırı ıcs~~ıı · 
mtık i:stesol'laıdı. l•aka_l Lunun cıhet ve senin abdalar geçidinden hudutlarımı dan tesir y~pmttğa başladı dörc gün bu dı:ıha fazla olobüsOn muntazam bir su- etrara yayılan ve çOrük yumurta ){ .ıfııı 
şeklini tayinde. rıın~kuıüt çekiyorl~rdı. çckilmış oldular. SarıkamıŞ. hörekAtın· rırkalarımızın mukavemeti ~ayesin~e rette smılanarak yer almıtsma mıısait sunu andıran pis lilk1m kokuları~u \'e 

Harbı mUteakkı~ çıkun. ~us e~e~lerı~de 1 dan sonrnki bütün teşebbUsatının makus ş7ı·ka doğ·ru._duğıl~ış lıulu~an 3~, .1 ın- suha mevcnt olsıı gerek. Bir taraftan hıılkın kurtanlmasıntn temini... t, ,.,,.. 
okuduğumuza gore bu ışı kendısıne ıde- t~celliybtile karşılnşHn Yudonoviç mağ- cı _ve _beşıncı km vei seferıyelerımız de 3 nncii maddelerde ıırzettiklerim ıcıısıcı.ıS' 
al yaptın Rushmn Kafl<.us cephesi Ku- lup ordusunun maneviyttlını takviye et· 3 uncu sn'r~r_ı fırkamız .. tovlanmış oldu. arzetliğin luksinin yapılması, diğer laıaf- lıların umumi sıhhalile çok sıkı a1116,vıı 
m danı General Yudonoviç'uir. Bu Zd- nıck için 3 Uncu bir lttli harbına derhal Mızrap gcdığ_ındcn Tutağa, Esmere kadar tan yolcuların yağmur, çamurdan kur- olması mOnı:ısebetile her şeyi iyi ~.~ııl' 
tı:

0

neticede kendi memleketi hesabına girmeye karar verdi. Kars ve s~:ıkamış· llerle~ey_e m~va~fcık ol~n iki ~y kayak tarılınah.ırı için :!O kişi ve daha fazla in- ve bilen Belediye reisimiz BaY rw• ~ 
bir faidesi olnııyan inat ve isrartıc temi- da bulun;m biner mevcudlu on beş ta- sllvarıslnr beşıncı kuvveı seferıyeye men- san alabilecek genişlikte bir bcklome Serdarın ııazarıdikktıtıın celt>ede~aıJr11 

nl muvaffakiyet ~yleyen Rus Ordum 1 bur ihti~·at kuvveti le ma~lup ordusunu sup 37 inci aluyım!zın hUcunıu karşı sırı- salon yapılırsa dertlerimizden birinin da- hususların, binal kuvvetli ve ~,rıP 
,, Kötek _ Erzurum ., şose::;inden istifade takviye eylemek Töhir - .M zrap gediğin· da tnrdedildi. BU tün f ırkalıırımız nisl·et- ha ortadan kalktığını görmekle memnun teşebbüslerlle çaresine bakıla011 
ede ·ek yapacağı harekatın ona pek ağı· {den Tut .t~a inmek Kııra köse Dıyadın six bir zayiatla salimen kurtarılmış oldu. oldC~ıtım tabiidir. sağlam bir imanla inanırım.. ~ 
ra ot~rao~aım Sıırılrnmış haro~4tJndan ·Qvtts•na ·~dar dnfıhJl•f olıtn Türk orchJ· (AJlf(ASI "tARINJ Muzaff~r LERM/ (Alt.~1rafı 7 fnr.IM 
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22 ll ART ·1938 u o 6 ı· 

22 Mart Ergenekon Bayaramının bütün insanlığa 
şamil mahiyetini dünyaya anlatan İbrahim Hakkının 
hayatına ve eserlerine dair birkaç satır 

Kaleli İBRAHİM HAKKI 
Her yıl Nevruzun ilk ışığı lb.rahim 
Hakkının türbesinin kubbesinde 
bir kandil gibi ışıldar 

Bil yaııınd;.ı kl'ıltnrlinii 'l'iirk. idcnl \ 'l' 

rııt·fkı1rf-'Sınden <ilıııı hırııhıın !lak· 
kı'ııııı kısııı·u lı:ıyalıııdan \'C e:-cılt>riıı
ılen lınhsrtrııek istiyo•uın. 

llmıhiuı llııkkı lıİl'rf'lin 111:-, 'fllle· 
si ilk h:ıhaıııılla lıir C'ıınıa sabahı lla· 
~nnkıılcdı• ıtUııy;ı) ıı ~elıni~.. 1181; da 
Yetmiş bir yıı~ıncla Silı l'ın TDilu kıjylin · 

de ötııınşlllr. PNlcsı Ai'llk ,pfeı lııc l~ti 
tcik t'llrıı , ı• ı-=<·fı· '<fp ı'jfr.ıı -'lollıı Bek iı 
ı•fendl llasnnkıılf'nln ileri gc·lenleıincl<:>n· 
ılir. OJ1lıı O;;ııınıı l'rt•ndiyi iyi 1.ılı-.il cıl
tııını::ti. llsrıınn <'1\•ndi :\lür~lrli olıın 
1'üllo'1u Şe~ h ismııili Eı zuı umun Lıılnpn· 
'a cıunii \'a[/i Üzhel, 'li ~tnrınrıün ta\si 
Yesilf' buluyor. l hı uııh'.ulr'den uyrılurak 

son g nnlcrinı Tllllo \J.ı geçiriyor. 

İbrahim llukkı lıt•ııUz dokuz ya~ındu 
iken amcası AH efendi ile Tüllo'ya gI. 
ct.lyor ve ayni Şeyhe intisap ediyor. 61:1· 
ba ve oğlu hir müctricl birlikte Ş~ylı ls
ltlall'in lılzmetindı:ı \'C r;ılılci Le<lrisindc 
buıunuyorlııı•. Şeyh kısa hir znmand:t 
k~çük talebe indeki velut ukı1yı seziyor. 

lbrnhiın llnkkı zamanının medrese 
l11niııl tuh<;il eımi~ tir. 

Mısır'ln \'C Garp ilim nlc·ınill' tema
sa geldiği de ri\'ayc•t rdilınektedlr. :1!1 
Cilt eser \'azmıştır. Bunlımn en ıııeshıır 
iırı: ~ 

İJJ!UJJ/.\/ HA/\'J{{N/\' 'l'ÜHJJESi 

\'aı.11111 diniycden zıırıneder. Ol kim"e ki 
laı'if \ c te\' lıin ve cinny<. tten aUlecldin 
etmiş olıır. 7.ira ki umuru ınezkı1rcnin 
\:Ukuıına herahin! henrte!'ive ve hesabive 
df'Uılot f•dcr... · • · 

.lfiilıarell mekdndır llasa11k;1/e'si 
Nece zevke kiim<lır llasnnkP/e'.vi 

••• 
'luy11 hoş. htW.'1!'1, kışı mutedil 
hemden ni~andır J/tıs:ınknle'si 

••• 
>'eri miirlt·fi, iiç yum dilz .1çık 
Ki ltihl ı şnh:ındır Hmu111ka/e• i 

(1 " ıe: 
( Jtılir seyre uş~tık r.traftwı 
(;/i/ii .1şık.wrilr llmuınkııle'.'ii 

:; 

KADIN 

Evinde rahat eden 
koca eve bağlanır 

. . - Onun içindir ki, koca1arını evlerine hağ·Janıak 
ıstıyen kadınlara yaprnal<n·a l<lzını g·eJen hiivlik 
vazifeler diişüyor ~ 

Ev, aile muhabbetinin temelfdil'. Yurt 1 Kocanın bu kabahati erk kt zi 
sevgisinin sağlam bir direğidir. Evleri gtı- de kadına alddir Ç" kü• e en ya-

l h · ı · un , evi silsliyecek 
ze , ra :ıt ve selim bir zevkle döşenmiş temizliyecek, ekreği cczbed k b ' 
olanıa.~·ın ail~ saadetleri büyiiktUr. 1 hlmmet.Jdir. Evln tntizamını~~:dii ~:~;~~ 

Rutubeth, nemII, dar, ziyası kıt oda- cını, güzelliğini kadın hazırlar 
lar ve iş bakımından fena tefriş edllmlş. ı .. · 
döşenmı~ t'-r evin ailesi kadar bedbaht ., Şu~he yoktur ki :<>evgl b~r haz, bir 
insanlar tasa vvuı- eclllcmez. / "evk, ~ır tatlı duygusudur. Bu hissi J1a.zır-

Sağlık bakımından cH\şiiniilmeJ'lüs Jıyaca"-. tamamtıy:ıcak, uyandıracak hnz
.. reli Havvanın kızlarıdır kullanılı.~ı ve (konfor) olmıynn evlerde · 

oturup barınmak ne kaclar g(iç! r . D~nıtık ki. kadın isterse evi şenlen _ 
(Konfor) olan yani bUli\n tıbbi sıh- dırir. Istemez.,e bedbahtlık kCıbusunu eve 

hi. bed.it ve medeni tc.)kllntı haiz oı:ıp a-1 cöktürii r! 

ilenin her ferdine istlr.ahnt ve saartet ba.h- ı A:ıeıı:n gündelik hayatı iç.Jnde snklı 
seueıı e •lerde oturmak ne kn::iar hoştur! 1 dur.ın bir takım basit sırlar vardır kl: 

Maalesef, bizde ev hususunda karn Onu keşfeden. kadın hem kcndlslnln, ço-
tnI:hllleı· p:k çoktuı:ı ı cuklurın.ın ve hem de kocasının sandetlnl 

Vaz!fesınden, lşınden yorgun argın hazırlar 

çıkan her insan, ister kl sevimli ve me -1 Ev !daresini, bütçesini elinde tut.!ın 
sud yuvncığının hususiyet ve rnınlmiyeti kndın bu tnrzdn hareket <>tmeUdlr ki aile 
ıçlndc kafasını dinlendir.sin. Rtıhıınıı eğ- 1 Yll1'se1sfn! 

lendlrsin. gözlerini nurlandırsın evlilik 1 Eg" er evin ldnres1nı· büt 
1 

· k _ . . · j . çcs nı er ek 
san.detin ~ınn hanesındc bulsun! Ve bu elinde tutuyorsa kadın gene vazlfedardır. 
suertıe yornıan ruhunu yeni bir ne!-:e vel E\·ıı1 g1•• 7clliği · 

1 
ti 

ı · nı, n zamını bir ihtiyac şetarf'tlc cllnlcndlrel'C'k yarınki işine lflzım ı-ınlincte kocaya. ~elkln edece . • 
olan biit,in kuvveti (t'nerji) yl knznnmış 

8
. . k kadındır. 

olsun ı ır evı, kendi gelirlerllc, knzançlart-
* * • li' nasıl Vt· kolayca ldure <'tmek hllnerle

rinı kadın hazıramalıdır. 
Rahat, uyuı:nıyan. rütubetten oy-

nak yerleri (mafsalları) sızlıyan, sabah _ Evlerimizi niçin ihmal ediyoruz? Bu 
ley!n kırgın vücud.la kalkan, eşyası, mo - suale yekten cevap verecekler çoktur. 
b Kazanç az, göl'gil az ! Uyası dağınık olduğundan gönül hoşlu-
ğu ile vakit geçirilmlyen bir evde erkek Kazançları çok olanların da ekseriya 
na ·ıı rahat edeblllr? evleri sıhhi olmuyor 

Bahçesizlikten kı.'l mevsiminde soba Gönül ister ki, işçimizden, çiftçimize 
ctrnfına - evliya tiirbelerine vaktlle asılan kadar herkes kendine göre şirin bir yu -
parçalar gibi - dizllmlş çoc~ık bezlerlle do- vnya sah!b olsun! Bahçeli evi olsun. SUs
lan bir evde erkek nasıl mesud oluı·? lü, Çİ\C'kli masada yemek yensin! Bir rad-ı. Marifclııcıınc, 2 - llivanıililhifııl, 3-

'l'ezkerelülnhlıup, 4 - ııa~nül:ırifin, :i · l(c
liınııti fakinılhıh, fi - İrfuniye, 7 ·insaniye, 
8 • Lt\bbOlirfon, ~l - MUrşidOlwUteehhllin, 
\().Tecvit, t t - MOntelıahutımanıume, 112 · 
'<l\tvetir..an, Hl- Cilaülkıılup, lilecelllyül
ıııauup, 14 - lnsanıkamil, 13- Scfinetonnııh
llaln vorJdalnlflHuh, rn- Mecmuayımeklllip, 
17 - Nuşican, ıs - Rnzname, 19- Kitrı· 
hıatam, 10- l\enzl\lfütuh, 21 • Urvetiilic;
lAıı:ı, 22 • Terlibülulum, ~a - \'uslalna~1e, 
2& Şuknrname, 2:J - lkbalname, 2: - lla
lliname, 28 • Manzumeiavamil, 28 • Ama
Utelckiye birrub'ulmucip, W- lsıitıracı 
"'1aıırelekiye, 80 • Lugatçe. :n · Ka vai
dlfarslye, 92- Rlsalelıniratikevni, 83 · Edl
~e, me'sure, 34 - SUlUkinakşilıendi, 
35 • Tulıfetnlkiram, 3U- NublıetUlkirnm, 
37 • OlfeLUlenam, ::s - lley'atiislamiye, 
1\9 • Mecmuatülvahdaniye fi ruarifetnn
llefsurrabbanlye. nunl1:1rdttn başka tahe
<lilnıemiş ve muahheren ele g~çlrilen 
9'a iki eser de zikre şayandır: 

Crhlin taa-.sııp içine R"Ü'.'lHl!l~ll küt· 
leye, ilmi lıııkikatları, elini mült\hıızıılaru 
biirllycrek kabul cıtiriyor. Ve ve~·hes\z 
taassubun karanlık inanışlarına zck<isile 
cevap vererek ylirl\mek istictadıntla ol11n 
kütleye Hiyık bir sol göstermiştİl'. 

lbrnhirıı 1 lnkkı, bir iliııı atlaını ol
nuıkla bcrnher ayni znmmıcla t>airdir. 
Fıtkut şairliği ilıııiııe nisbetle zayıftır. 
lh\hinunıe çoşkıın hir kalbin ifadesidir. 
Naımında ilmi bir 1'e~ duyulur. 

ltmıhim llakkı'yı bir de öldUğl\ yer· 
de ziyaret edelim : 

Bu za\'nllı adam, nerede vakit ge - y-0su bulun::.un! S!neklerden tahta kuruıa
çir,ln? Pis havalı kahvelerde, kıraatha - I rırmdan rahatça bir uyku uyusun! Ertesi 
nelNde tavın veya domlna başında ve gUn de akll!e, neşesi ile çalış.cıın. Akşam • 
yahut meyhanede zaman geclrıneğe mec- leyin evine gelerek mesud olsun! 

İhruhiın llııkkı'ııııı manzurıı olan 

~lcşhtır olan bir tllrbesi vardır. Tabi· 
ııtu· ilme ıı~ık ohtn alim, ınez:ırında yine 
uir alim gibi yatmak 7.e\'kini kendi ken
dine bağışlamıştır. 

bur olur! İşte o zaman aile saadeti çoğalır. Ev-
Anne. sofrada kocasını bekliye dur -

1 
lıHlnrımız giiçlU kuvvetll olur Hastalık a

sun! Babalarını sevinçle karşılamak ve .mlır. 

biraz da baba kıvancından hisse kapmak 
Unutmayalım: Afiyet.imizin, snndeti

lstiyen biç~re. çocuklar'. nl~a~e~ yemek mizin ve ''atanpcrverllğlmlzin zinrjrlcri 
srem<:>den, kımı anne zorıle bır 1kı lokmnyı sevimli blr aile ocağına bağlı olduğunu u
ç!ğnrmeden yutarak çocuk için en bUyUk

1 
nutmaynlım! Evlermiz iç.in, tuvaletimiz • 

Kıyafclıııımc~inılcn de bahsetmeden geç· 
mck duyulnn bir ııo~:sıın olıır. ~~ünkU bu 
glln iltifat edilmeyen lıir ıwzuriye dahi 
ol~:t, Kıyafelnanıcyi kendisinden bir asır 
soııra gelmiş olıııı Lombrozo 'nıın tesb 
ettig-i mektep mızııriyesile ınııkaye:o;e et
menin lazım olacıığı kaırnatındayız : 

11.>ruhim Hakkı 'nın Kıyufetnamcsindo 
Sakal, Bıyık hakkındaki y;ızılarda ıııa
nınn göre belki lıukikalları ifade ederdi. 

Geri kulan kısımlarına bir güz nlur
sak ; J.onılıryunın C. Kamil CirirııineJ 
(MOcrim şahıs> adlı eserile başlayıp 
mektebin mnes islerin<IPn addedilen ce-

llayulında kendi ııezareli altında 
yaptırdığı türbede sanatla tabiulın mua
~akasını seyrediyoruz: Resmini gördüğü
nüz tlirbenln l'ıç dört kil<ımetrc uzağ'ın· 
dn bir tcııcnin üstunde şimal cenup isti
ka nwtinde yapılmış bllsit bir cluvar var-
dır. Duvarın ortasında bir pencere açıl· 
ınıştır. Senenin bir gllnUnde 22 Murt 
sub.ıhı uoğıın gllne~in ilk huzmeleri bu 
penccreden·geçer, uzun kıllcnin tepesine 
vurur, orndtt hesaplı yapılmış ayna ve 
canıhırduıı iııika~ eder, ınütcnazırında 
bulunan dalın nlçnk bOyUk tUrbc kubbe
sinin doğuya bakan yan penceresinden 
geçer, içeri girer ve mezarına <!üşer. 

Tabiata kumanda etmekten zevk M -ı ı· n ~Te\•f,·u-l\•Ucul za hukuku ınüdnıbi Ferry ve hAkim 
• aanu u uı • n - alıın alimin bu lıline>rirde ıı~ıl ml\hlm 

b l A Garofalo'ııun hı7. ver tikleri Aııtropologie Zumunında lHOn eser er rapça c·ihet bizce şuıtıır : 
v h ld fh ı · ıı k mektebi "halkı mllcrim. clh.·e tıir tip ka-
t Purs~·u yazıldığı a e ra ıırn a • 22 ~lıır' ııyni ıaman<ln E·genekon 

kı t · ·ı·- k bul ve bu lipin teşri hi alaınPtleı ini de eserlerini ınmanın en eruıı ur ·çe· gllnl\dlir. Ergenekon Tıirklerln en bü-
,ıı- b tl h lk ı ·ı meseıti·, kafıı geınigvi ı•öl-.ük rn basık, dar ~ yazını~ \'O tı su:·e c ıt u ıı ııp • yllk HayramHlır. Bu Ha~ ramın bit mn-
ııı..... ulın, çöknk gi;ı, uzun \!ehre.~·ıkık elınu--uıştir. hiycti de beşeri olması, yani l.ıi.itün in-

l \ ·k ı1 ık kemikleri; l{İbi tayiıı ve ınsrilı eder-IQ E.serlerlıılıı lıuşuıllu ge en \'tı ı ıısı · ler. sanlığıı ;;nınll lıulunnrnsıdır. ~;i\nkü ~2 
Ptdik olan ııııulfetnırnıcden kı aı·n lbrnhiııı llakkı isH lıııkukıı ccz.ı ile Mart gi.iıı donDınndür. Jler sene bu gün 

lııltıaedece"h: 1 1 · ı· 1 11 t · • arın yeni bir hayat gelmekle ve mevcu-"' nıt";;gu }tr u ıın o ınaclığı ııa ( e l'~rıhı 

1 isminden ıto nııluşıldığı gibi Mari- ba1.ı nlı\ıuetıerin insanların P.'iikolojisini d11t kış uykm:ıındaıı uyanmaktadır. Er-
1ttnıı:ıc ilimlerden işlenmiş bir moıayık- • bildirdi~iııl ileri st\rım·kl<ıttir. l\ıyHfetrrn- genekon zulmetten kurtulşun ve nura 
it. Her marifetin bir ilim kaynağınclun me vt\cudctttki bLHUn teşrilıi alametlerden erişin beliğ bir remzidir. Bu remzinin 
~tldiğinj bize bir tablo seyrettirir glhl bahseder. Hatta "kimdir sc:.ldir kaba, en bliyük br.şer Bayramı olduğunu \'e 
~~llndırnrak der ki: • ~tarifet hakkı himmeti vıır merhabn. beyitile de han- orta A;;yaclan intişar ettij'tini de ~ununla 
111lnıekt1r. Hakkı t.ıllınck nef 1 bilmekle çeredeki biyolojik teşekkDIUn neticesi gl)rl\yoruz: 
~llr. Bu dtt vDcudun teşrihini bilmekle olan Bas sesin iyi bir insana ııusip ola- lran'ın N~yruzu, Turan'dan ge~mlş 
'\\bu olur. cağını iddia etmektedir. Bu nazuriycyi P~gmılst bir ~tıkadın ~evamıdır. Şı~al 

Yuzınaktun maksadımız doğruluğunu id- ıııılletlerinln Sonnen \!endetağ.. dedık-
1 EserİOllC ikinci derecede yer ulıın l E k ı• tl d 11

1 dia de"'il, raknt tuı·ilıte ''er almıs,· cezu leri lıuyl\k glln . rg.en~ .on g •". n ,en .~.r ınQsbet ilimlerin her h ıkikntı ö"'ret- a J d ı l M k k d 
ııt 6 mektebinin kanuııtlarını ahlak' noktui başku bir ~ey . eğı dır. zın~ • o sı .'ı n ~ ıcıır. Mamııfib metafizikten tamamile na2atındıtn hir ıısır evHI söylemiş oldu- tesadUf ettıM nız (GUııeş kulıll) aym Şe· 
1hıtınış değl:dfl'. Fak ut Llenınt hir tc· ğııııu lıilıııck vı: lıllıliı mek 1.evkhllr ylıı .ıkvaı:udır . • . • . -· 
~~kürun ilimleri Lrnlı i~·!ıı kOfi g('lmecli- Şiirleri sar Tl\rkçe kelimelerle do· llırahım. llakkı ııın l>Oy!lk 1 flrk g-u · 

l\l de söyler. Jııdur. "MııanülulGnı. un mukaddimesinde nüne \'erdl~ı ehemru1~:<'t mezarının sıı-
~fıt Ratıamyos, Kepler, Kopcrnik.in he· her çocuğun tahsil etmesini tavsiye edi· reli inşns~na _ kndur sırayet etmiştir ki 
ı~ hakkındaki nazariyelerine vıtkıftır. yor. Fakat medresenin sabuhtan akşama yl\k~ek Turkluk şuurunun nckadar kııv-

htiyaç olan uykuya dalarlar · den ziyade bütçemizde yer ayıralım! 

j BİRAZ DA ALAFRANGA 
Ayak, kaplarınız şavet 

~slannu~ lSe 

1 su ile yıkamayınız fenalık edersiniz; 
1 Hele yaııı~lııra hiç bir iln~: usla koy
mayınız. Haçlar yanığ'ı tahriş eder ve 

:\Iernk etmeyiniz bizim a~a~ıda hı· aıtrılıırı artırır. 
rif edeceğimiz usul ile kurulunuz. Yağ- . Yunıkta habbeciklcr teşekkül etmiş 
murlu veya kaı·Jr uzun bir yolculuktan ıse bunları makas veyıı i~ne ile delme
sonra ayakkaplar ıslanır hele kayak yiniz yanığı kirletirsiniz. 
yapanların ayakkuplan çok ıslanır. Bu O halde ne ynpnlıııı? yanığa ilk ya
ısluk ayakkııpları nasıl kurutcağız? So· ııılncnk iş bava ile tenıasina mani cılmak
banın yanınu götlhl\rscniz. deri btızlHflr, lır. Bunun için de yanığın her taratırıu 
sertleşir \'e ayakkabı hi~inıini kayp eder. bol miktarda muııkkaııı nızoliıı yogı 
Hele erlt:si günll nynı ııyakkubılurı giy-I sürmelidir. Muakkum vıızelin yağı oc
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mek ınet·buriyetinde iseniz \~ok sıkıntı haııelerde tüpler içerisinde hulunur son
çekersiniz. O hdlde ne ynpıııalı? Ayak- ; ra muakkanı gnz lıezi ile örtmeli gaz 
kabıların içine ısınmış yuluf doldurunuz.. , bezinin üzerine de temiz pıımuk koyma
Yulur ııyal\kabının rutuhetini çeker bl\· 'lıdır. Bunları da sargı ile snrmaİıdır. 
ınlmekten kurtarır. 1 Hu~dan sonrnki tedaviyi ancrtk doktor. 

Islanmış ayakkabıları yunışalmak tnyın eder. 
için bunlara kettm yağı sürmeli. Şu a~a-ı Jfrserrel .. ı..,·enhark 
ğıd u ki mahlııtta kullu nı lı r. -- 'C"'i' ~7l;~~~~~".iiITT,!;;:~ 

Ketenynğı ~:-ıo gram ~ 
Koyun iç yağı ııo grhm 
Sarı bulmumu liO gram 

Bu maddeleri cilalı toprak hir ça
ıuığu koymalı. Hu \'cıııağı <lahu hıiyük 
içi su dolu bir tem·ereye 11hırlmıılı. Bu 
~urrtlc nl<'ş ilt· h'nıa<\ 1>1rı11•z :ıni'ıtk k~ıy· 
nar ı-ıu ile ısılılrııı~ o!ıır. Ericlikten :-:oıırıı 

üzerine l:i gram neft yat):ı il<ivP e'tırıeli. 
Hu ına<ldt·lcr lwnilı ~ıcıık ikc·n, iyice te· 
ınizlenmiş ve irice kurumuş ııy:ıkkttbıya 

) 52 de Kopcrnlk ile başhıyan yeni he- kudur devam eden mf>saisini zararlı bu- vetli olduğu b~nunla tezal~ll~ e.der. . 
ı~". ~utua. ssıp halkın t~arnızları~ıı, ~a: hıvor. Ve diyor ki : Nevruzun ılk huzmesını bır kandı! snrnıeli. 
'nı d. ctü ti "'"D n soı.rlodı"'ı - f ı h· , - h-· ı ·d . . gibi türbesinin kubbesine asan 'l'ürk ~ n unyi\nın 'n u~ n J y; er afta beş g ıı~ ta ~ı . c eı sın alimi bu bayrıtmdım mezarınrta bil~ ayni. 
~ ttn malıkemeye llrüklenerek çc·ktiğl Cumu \'e Sah tutıl ed~rsııı ruıık istememiştir. 
~ı 'neeıeı·i billyordıı. Zeki alimimiz hal- Ve yine medresede nınll!mııdiycıı Gönnl i:;ler ki kendisini lyfc:.! tııııı· 
' bu tOkmetlerine katlanmamak için ilmi nUcumlıt ıığ'ra~ıın tıılebelere şöyle maktan aczimizi itiraf ·ettiğimiz bu koca 
~ n l!e din işlerini oyrı ayrı şeyler hitap ediyor : TUrk alimi hakkında daha selahlyettar 
.. 

11
hnu ileri sürüyor \'e bakınız ne j bl 1 ·1· biti ı t ı '""e imi nlJcumlll ahklimı b11/11m kalemler z. ve ı ım mu n env r S l bi mülahaza ile mutaassıp halka Olacak olur sen boı yorulma etsinler. 

~ bir haklkab ötreUyor: ·oı kimse ki Memleketi olan Hasankale'yl ıöyle 
.._1nılı umuru lptllde mmıaUaral le. medheder: 

Ankara Hukuk FakQJtesinde 
3631 M VeU Aksu • 

Şayet bir ycl'iııiz yaııal'sa 
Yttnıklar<la derinligin o kadar ehcııı

ınlycli yoktur, Yaıııklarrla en fazln mn
hinı olun cihet yanık sathının vn.-i ol
~ttsıdır. Yanmış olan yerinizi ntcşe yıık
lııştırmuyınız, ıtteşe yaklaştırırsanız ıı~rı 
belki bir az h,t(ifler, fokat neticesi vn
hlm olabllecek bir şekle döner. 
Yanalı ıouk ıu, IHSatı rldertr dtye bol I 

J 
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.H.KAYE 

Nakleden -: M. S. SiYAHLI K A D 1 N ... 
K Amil Nureddinin dul knrısı Erzuru-ı 

mn gelerek Mwncu mahnlleslndekl 

blr eve yerl~ştiğl zaman bütün mal1alle 
dedikodu ik do1m~tu. 

Henüz lsminl bilmedikleri lçln kom
şuları ona siyahlı kndm adı verml.~lerdi 
B·ı ad o!lun esrarlı gibi gözüken hayatına 
pek y kışıyordu. Genç güzel ve sarışın bir 
kad!n<lı. l\lahallede hiç bir klmsc !le mU
nasebct tesis etmediği için hemen her 
Pvde bu güzel ve esrareflg!z kadından mü
ı emadlyen bahsedlllyordu. 

Nihavet lm cledikodnlar da unutuldu 
Ve artü: kimse bu genç kadından bahset- r 
nıez oldu. f'akat onun genç mualllm Ra-j 
ınlzle sev~mekte olcluğu işit:ıınce ma - ı 

hallcjeki l:\flar yeniden ı:ızı~ tı. 

Muallhıı Ramiz ono. evvel!i Millet 
bnhçesinden İstanbul l<:tı.pısına giden yol
da tesadüf etm!.şti ve hemen bu gil..cl 
gö7Ju meyu.; kadınla alakadar olmuştu. 

o günden itibaren onu her tesadüf 
ettiği z:ıman selAmlaştı ve bir gün onunla 
bir kaç kelime de konuşmuştu. Böyle baş
layan kom:.şmaları onları kısa zamanda 
kuvveti iblr dostlukla birbirlerine ba -
ğalmıştı. 

1 Kalbiniz eskidi mi? 
/ Hemen değiştiriniz! 
l 

İnsanlar ölünıe çare 
buhnuk için nelere 
baş vurınuyodur·? 

•• 
O llilN, dlrllerin yardımına ~<'lipr • 

lar, demek oluyor ki, eski tel~kk.!lt>f 
değişiyor. 

- Öldükten sonra kime ne ray~ıısı 
l dokunacak dlye kederlenmemell. 
1 H:ç ölliler dirilerin yardınıınn şittıP1 

e:.lerier mt diye de sormayın, ş.imdl b rıı; 
a':'ağıdu \'erece>ğimiz izahatla 'i.!z ~le t.ı.:1ıı 
kanı rJlacaksınız. 

Tabalwt hayatı uzatmak için c·W 
ı le:· arıyoı-. Hatta. ölUmü dünyadan ı:~ı · 

ı rlırm~ğa uğraşıyor. Bu teerUbelerin 11l' 

B!r akşam Ramiz on sevgiden ve ev
lenmekten bah_etti. l!'akat genç kadını 
bunları dlışünmemes! la.zım gcldlğ!nl ona 
clddi blr lisanla ihtar etti. Böyle olmakla 
lıeraber Ramiz bu mevzu Uzcrine sık sık 
avdet ediyordu. Kendisini reddetmesinin 
sebeplerini soruyordu. Genç kadm bun
lara kaçamaklı cevaplar vermekte idl. 

1 

Jerecede muvaffaklyetll olduğwuı gn::" • 
telerden zaman zaman okuyor.rnnuz. l\!e.1' 
hur tayyareci Llndbeııg çıkıyor. İn ıırı· 

1::ıdanberl içinde bulunduğu korkular onu kalb!nln durmaslle öıur. Şu kalbi; bl.r ye· 
zayıf dlişürmiışlerd!. Yatmat{a mecbur ol- cteklemen!n çaresine bn.kalım tiiyor. llıı' 
du. Fakat karısının kendisine bakmasına doktorları bir köpeğin kafasını ke.:ıly<>r · 
razı olmadı. Erzunıma yerleştiğindenberi !ar. Hayvan lyice öldükten sonra onu 5urı1 
hiı.ınetini gören ihtiyar hizmetçi kadını blr makineye oturtuyorlar, bu .ma!Urle 
tercih etti. 

kalp ve ciğer rolünü oynuyor. Bakıyorsıı· 
Ramiz sevildiğinden emindi ve kadı -

nın reddini ilk lZdivacının kötü hatırala
nnı hAla içinde yaşatmakta olmasına 

Bir gece kabuslarla dolu bir uykudan 
uyandı. Hizmetçi kadın sediri nüzerlnde 
uyuyordu. Dışarıda hafif bir ayak sesi 1-

hamledlyordu. Ve cesaretini kaybetmiyor :lrsenik eserleri bulunmuştu. Fakat Kamil Nigar ondaki tereciuuuu ve şüpheleri se- şltti. Kapı yavaşça açıldı ve beyaz bir 
ve tekii!lerinl hattft tazyiklerini arttırı - Nureddin bunu geçmez bir hastalığını te- 1 ziyordu. Bütün suitefehhümleri ortadan gölge içeriye kaydı. 
yordu. Her defasında genç kadın bir par- davı etmek •için kullanmakta idi. Yoksa I kaldırmak endişesile bir gün birdenbire: Karısını tanımı"tı. Sağ elinde mahi -
ça daha az titiz, ve daha az kararsız bir arsenik miktarı ba§kası tarafından mı - Senin içinin nasıl kaynadığını bi-

1 
yetini seçemediği bi; şey vardı. Yüz\1 kar-

~eldlde cevap veriyordu. Oldukça uzun bir arttırılmıştı? Veya kendisi mi bu neticeyi liyorum. Şüphe içindesin. Hakikati bütün 
1 makanşıktı. · 

müddet sonra da evlenmeğe razı olduğunu arzulamıştı? Bu hiç bir zaman aydınlatı- açıklığıle sana söylemediğimi zannediyor-; Hissettirmemeğe g·ayret ederek elini 
bildirdi. Bu vaziyet genç muallimi çok alınıyan bir nokta olarak kalmıştı. Hatta. sun. Kendi kendine: Hayatının en mü - tabancasına attı ve gözlerini yan kapa
sevindirml.ştl. Formaliteleri hemen ikmal ı cesed! muayene eden doktorlardan biri o- hun hadisesini benden ~akladı. Blnaena- yarak derin bir uykuya dalmış hissini 
ederek evlendiler. Ramız bir ay izin aldı nun uykusu esnasında yüzüne yasdık gl- Ieyh bir çok noktalar üzerinde de yalan verdi. . 
ve bu müddetten istifade ederek karısile bi yorgan gibi yumuşak bri şey kapatıl - sbyl~miş olabilir diyor~un. Bak beni din- l Nigar gürlilt\1 yapmaınağa dikkat e
beraber on beş gün kalmak üzere Erzu - mak suretile boğulduğu fikrinde de bu - le boyle korkunç bir şuphe ile yaşamak - derek yatağa doğru yürüdti. Yatağın baş 
rumdan İstanbula glttı. lunmuştu. Tabibi adllllk flkirlert birbir - ~~nsa derhal ayrılalım. 1 ucuna gelince mütereddit bir halde dur-

İstanbula çıktıkları zaman iki toy !erine zıt bir şekllde tecelll el1!11.şti ve . Ramiz böyle ' bir şüphesi olmadığını 1 eh. Ramizin üzerine eğildi onun uyudu -
mektep· Çocuğu kadar ne.,,.ıt idiler. Erzu- k t k bi isbat etmek lçın blr çok laflar söyledi. Ve gu-na emin olduktan sonra ellni yastığa ..,,...... muhakeme esnasında anaa verece r . 
r.umda eğlence yerlerinin azlığını burada d lll lld dilememi§ Nlga.r serbest bıra- bunu duşunmediğini de na.ve etti. doğru uzattı. 
her gün tiyatroya veya sinemaya gltmek- e e e Fakat o günaen itbıaren karlSlmn Ramiz bu hareketi görmüştü. geriye 
le tatmin ediyorlardı. Bir akşam Melek kılmıştı. 1 sözleri hiç aımnaan çıkmadı. Bir şliphe doğru silkindi ve ona doğru iki eı ateş 
~!nemasında güzel bir filmi seyrediyor _ - Bu acı dakikaları unutma~ için kafasını bir kurt glbi yemeğe baş.laaı. A- etti. 
lardı. NigAr on daklka istirahat verdik _ senelerce seyahat ettikten sonra büsbü - caba Niga.r hakikaten masum mu? dıyor- NigA.r yıldırımla vllrulmuş gibi oldu-
1er1 zaman yerinden kalkmak istemediği-! tün unutulmak için Erzuruma ~etmiştim. du ğu yere yıkıldı.Ağzından kanlar fışkırıyor: 
ni söyledi ve Ramız yalnız ba.şına sigara 'ı Orada bu macerayı tamamile gömmek ve Gazeteleri yeniden ve defalarca oku- du. Ramiz korkuyla yatağında doğruldu. 
içmek üzere arkadAkl salona geçti. Salon- yeni blr yüzle hayata çıkmak niyetinde du. Ntga.rın mU.crım olabUrnesi ımKAn <la- Hizmetçi kadın lambayı getiriyordu. La.m
da. sigarasını içerek ağır adımlarla do - idim. Seninle saadete k.avuştuğum~ zan - hllinde idl. O zaman Ntga.rı şaşırtmağa ve banın sönük ışığı altmda karısının kanlar 
la.şıyordu. !3u sırada sinema. salonunun nedlyordum. Fakat bugün aldandıgımı an bilmeciiğıni zannettıği hQ.diselerl bırden- içinde tekallüs etmiş eli ıde bir mektup 
tam ağzında duran iki k.i.Şinin Ka.mıı Nu-, lıyorµm. Masum olmama rağmen mazim= bire ortaya koyarak onun ağzından bazı destesini tuttuğunu gördü. 
reddinden, karısının ilk kocasından bah- I dek.! bu lekeyi affetmeni senden istlye hakikatıerl öğrenmeğe çabalıyrodu. Nlga.- Bunlar birbirlerine yazdıkları eski 
se-tmelerl nazan dikkatini celbetmlşti. Bu mem. rın inka.rı, yeminleri karşısında fena sevgili mektupları 1di ve NlgAr son bir 
mükalemeye kulak kabarttı. Ramız bu sözlerden çok.müteessir ol- hal:de kızıyor ve "Ka.mil Nurettin vakasım yaklaşma Umidi!e onları kocasının başı 

Adamlardan biri: muştu. Karısını kucaklamış kend.lsinl es- d:a benden saklamıştın,, diye bağırıyordu. ucuna bırakmaga ge_lmlştl. 
_ o ... canım, ta. kendisi diyordu. tisi gibi sevdlğıni temin etmişti. Taliln ve Münasebetleri yavaş yavaş dostluk 
- Krunil Nureddinin karısı mı? Gös- tesadtinerln kurbanı olduğunu söyllyerek çevresinden çıktı ve aralarında bir nevi 

ter onu Allah aşkına bana ... Diğeri Ni - onu teselli etmek istemişti. düşmanlık baş gösterdi. Nlga.r tekrar ev
ga.rın oturduğu yeri parmağile gösterdi. O akşam her 7.amank.lnden daha ateş- lend1ğine pişman olduğunu dalma söy -

- Profili gözüken o güzel sarı.şın ka- : 1 sevl.şmi..şlerdi. lüyordu. 
dın işte ... Muhakemesi olalı on bir seneye Erzuruma döndükten sonra Rami;; Ramiz bir gün kendi kendisine şöyle 
yakın blr zaman olduğu hald~ unutma - nıekteptek.l dersleril~ ve Nlgil.r evdeki iş- dil§ündü. Mademki karım ilk kocasını öl-
mışım ... Her celseye gitmi.ştiln. l~ıJe meşgul olre::ı.ğa başlamı.şlardı. Ko - dürmüştür. Beni de hiç ceza görmeden 

- Mahkeme ne karar verdi. cası ona artık eski sırdan hlç bahsetme- ayni şekilde öldürebilir. Bu düşünceye 
- Beraetle ... Ka.n delli yoktu. miştl. Fakat Nlga.r onun gözlerinden sor- evvela. hiç ehemmiyet vermemşitl. Niga.n 
- Senin k:anaatin... mak ıstedlğl bir çok suallerin kafasında soğuk kanlılıkla d\lşündüğü zaman onun-
- Her halde müth~ bir rol yapıyor- dol~tığını hissediyor ve bu yüzden çok la geçlrdiğ1 tatlı dakikaları hatırlıyor ve 

tlu. meraklanıyordu. Kocası bütün inka.rıarı - böyle melek gibi bir kadının katıı olabil
na rağmen ma:z.lsile acaba hAlA meşgul meslne ImkAn bulunmadığını kabul edi-
mu ldl? yordu. 

Tam bu sırada istirahatin b1ttığini 
bildiren zil çaldı ve salonda birlkmi.ş olan 
halk içeriye aktı. Ramiz bir sarhoş gibi Hak.lkat halde Ramiz kötü bir mera- Fakat her gece onun yanına uzandığı 

allanarak yerine oturdu. Artık ufak tir ka saplanmıştı. KA.mil Nureddin davası - zaman katil sahnesi gözü önüne geliyor ve 
şliphesl kalmamıştı. Karısı esrarlı bir ma- nın bütün safhalarını anlatan gazetclerl karısını Ka.mıı Nureddlnin üzerine eğll-
teranın kahramanı idi. Ve bunu kendi - gizlice tedarik etmişti. miş onu boğar blr halde görüyordu. 
tinden saklamıştı. Onlarda evvela. nazarı dlkkati celbe- Her gece geç vakitlere kadar uyku-

Odalatında yalnız ve karşı karşıya den karısının kendisile konuşan gazete - suz kalıyor ve gözlerini kapadığı zaman 
kaldtkları zaman Ramiz karısından şedit ellerle çıkarttığı açık saçık resimlel'l idi. da bir daha. uyanmamak ihtimallle tlt -
bit Usan ile izahat istedi. Nlg~r sararak: Bunlar ona çok fena tesir etmişti. riyordu. 

- Doğım sdylemişler ci.edl. Ben sen - Sonra gazetecilerin müddeiumuminin Sabahları bu düşüncelerinden uta -
den ~eçmiş hayatımın ağır bir macerası- muhtellf rioktai nazarları onu müteessir nıyor fakat akşamların böyle korkularla 
nt saklamıştım. Beninle evl~ndikten sonra etmişti. Bunlar Nigılrın muhakkak bir şe- beraber gelmesine ma.ni olamıyordu. su
da artık ifşa hakkımı da Jmybetmiştlm. rikl cürmü olduğunu ileri sürüyorlar. Nl- künetıni elde etmek için odasını ayırdı, 
Bundah bahsetmek cesaretini kendimde gl\rın hayatmııı en lnce teferrüatııe orta- kapısını kitledi ve yastığının altına bir 
bulamamıştım. Mademki bu işe artık vakıf ya vuruyor ve onu bu cinayete sevkeden tabanca koydu. 
öldun, sana her şeyi anlatacağım. a.şıkını muhakkak bulmalıdfr diyorlardı . Korku.su bu sefer ba.şka bir şekil aı-

Ve kocasını öldilrdilğünden şüphe e- :Sütün bu iddialar isbat edilememiş ol · dı. Şimdi zehirlenmekten endişe ediyordu. 
dilerek nasıl mahkemeye verildiğini an - makla beraber Ramiz müthiş bir şüphr Bir gün karısının çorba tabağına be-
lattı. içinde k1vranıyordu. yaz bir toz koyduğunu gördü. Ve onu teh-

KA.mll Nureddin garip bir şekilde ya- Nihayet bu düşünceler. gazetelerde bu dit ederek bütün çorbayı içmeğe mecbur 
tağında ölü olarak bulunmıu~tu. Yapılan okudukları onun karısına karşı beslediği etti. Halbuki Niga.rın tabağına attığı tuz
tahkikat kendisinin karısına fena mua - hürmet hissini sıfıra indirdiler. dan başka blrşey değildi. Artık bu endtşe-
n1eıe ettlğ'i neticesini vermLşti. Bu yüzden Bununla. beraber sükunetini muha - yi y~nmek için Nlgı1r her getirilen ye -
9üpheler ·karısı Uıerlnde toplanmıştı. fa~ etmete gayret ediyor ve kansına mekten en evvel kendi yemeğe bl).41adl. 

Ot9Pf1 itıcesın~ı Kt.mıı N1.4re0~ınııı Qp. ıcnm1tn hl~ 'Qa}1 etm)'\t>rd\1. raıc,.t Rımıı.tn p\\ nıu onu ııuı.. 'ttl. Mı-
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. tıan verecek kimseler DOGU Gaze
tesi İdare Müdürlüğüne mnracaat etme
lidirler. Devamlı ilanlar için busust 
tarife tatbik edilir. 

Kırmmlı ilanlarda tarife! bir misli 
razlasile alınır. 

Adres değiştirmek 2n kuruşluk Uc· 
rete tabidir. 

DOGU Abone tarifesi 

Seneliği 
Altı aylığı 
uç aylığı 
Bir aylığı 

12 
? 
4 
1,50 

Ura 
• 
• 
• 

ECNEBi ~EMLEKETLER iÇiN 

Seneliği 
Altı avlıtı : 

24 
14 

Lira 
• 

nuz geberen hayvan dlrillyor. 

••• 
insanın eskiyen uzuvlarını yedek ' 

!emek fikri eskidenberl tıp üstatıaruıl 
meşgul edip duruyordu. Uzun yollarda. O' 

tomob1llni7Jn lAstlği patlarsa. hemen de ' 
ğlştiriyorsunu.z. 

Yine aynı şekilde motörünüzün eıı 
hurde ~ivilerine kadar her .şeyi deği..ştır • 
meğe imkan var. Ne için insanın da uzvi' 
yetıerlni yedekle.miyelim? Ellmzlde cerrll' 

hl gibi fevkalade ilerlemiş bir de tedıı~1 

usul\1 var ... Meseırı, siz ~eremslnlz, cıget' 
lernizde yaralar açılmı.ş.Ne duruyorsunuı!· 
Hemen bir amellyat başka ciğerle teb611 

ettirirsiniz ve yine şişmanlamağa başla! • 
sınız artık kan ma.n da. tükürmezsiniZ· 

Böbreklerin.iz mı bozuk, dehşetli t>1' 
tıreml s1z1 ölüme mi götürüyor? Ha.ydl ll' 

fak blr ameliyat böbrekler de~ir. ve 111~ 
te sıkıntı çekmedim tebevvül eder. i~· 
nnız mesela. kana karışmaz. 

Kalbiniz mi bozuk? .. Dok.tor dinle ' 
diği zaman bedbin bir çehre ile mi gl}ı ~ 
sUnlizden ·.karasını kaldlrıyor? Niçill ' 

d.şe edpl.şe edip .kendinizi üzecek.m.1.}SiP~~ 
Hemen bir operatöre müracaatla. bir ~ı 
değiştirirsiniz. Olur bit.er. Bu satırları .v: 
diğımız mecmuaya inanacak olursak o d"' 
ha ileri gidiyör. 

Evladınız budala öyle mi? .• NiYt U~ 
zUIUyorsunuz. Hemen gider AyinştııııY / 
dimağını satın alırsınız. Zavallı olan e'I ı 
la.dınızın kafasında bir amellynt, derll', 
evla.dınızı Ayin.ştayn olgunluğuna yU1' 
sel tir. 

11 
Şimdiye kadar, canlı insandan c!U', 

insana kan nakiedlorlardı. Halbuki, ıı~1 
ya~ın meşhur profesörlerinden s~, 
ile Yud.Jn kan konserveleri yapma.ğa. il' 
!adılar ve öllllerin kanlarım alarak 1'tJ~rl 
Iara koydular. ·şlmdl bu ·kan konser~-tl 
eczahanelerde satılıyor. &e 

Hele A vrupadaki hasta11aneıe~da 
şimdi kan laboratuvarları vaı:. Birl.Si ~ ı 
mü, kanım emmeden hiç bir yere ıco ıı , 
vermiyorlar. Tıp ilmi burada da dtırıtl ıı : 
du. Ve tetkikat neticesinde anlaşıl.dl~)llı 
İnsan teslimi ruh eyledikten sonra 
uzuvlar bir müddet yaşıyorlar. 

Tetkikat: 
Dimağın - On dakika 

Kalp adelelerinin - 20 dakika. 

GÖ'Llerln - 30 dakika 

I 

Kulakların - 60 dakika Jı 

Kol ve bacak adalelerinin - 4 sıı 
Kan hüceyrelerinin - 18 saat 
Kemiklerin - 3 giln 

Böbreklerin -;-- 3 gün 

Derinin - B~ gürt -"eıt ' 
Dayandığını gösterlyorn1ü.Ş. :şııııı ~"'' 

aleyh bu müddetler içinde her b~j.;. 
ölünün bu uzuvlatıncıan birini e.ı~ eıı1 ' 
hastaya ~ılamak ve hastayı yeni urte6l' 
larla ıyı etmek için, b'Uyük mese.l 51' 

Uyormuş. b~~ 1 

Ne deratnll ölüme auba çar• ,) 
J\ C~k ft\\' .• : ~ 
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F ransanın şimdi en çok 
meşgul olduğu kadın 

Bir gazeteci olan kocası kadını ve 
cocuğunu yüzüstü bırakarak . ' 

ispanyada bir dansözle evlenmiş 

DOÖU 

1 Barselon müthiş bir 
cehennem içinde ... 
24 saatte 12 defa şehre saldıran 
Franko tayyarecileri birçok 
masumun kanma girdiler 

Barselon 19 ( A.A. ) - Şehir yirmi 
dört saat içinde on iki deta bomadıman 
edllmiştir. Bombardıman neticesinde 
ankaz altından taO ölO ve 200 kadar 

.. ı yaralı çıkarılmıştır. Son gelen Fransız gazetelerinde oku- pıyor. o kadar guzel ve o kadar sıcak \ 'ahst•l 

, 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Allıncı kt•şlde 11 Nls!l.n 19!!8 dedir 

BU KEŞİDl!:DE 

200,000 ve 50,000 
Liralık mnkatatlarla; 200.000, 40 ooot 25.000, 20.000, 15.000, l0.000, 

<hık. Bütün Parls halkı, genç ve güzel konuşuyor ki ... .. Paris 
20 

( A.A. ) _ 
1 

i huber alan liralık ikramiyeler vardır. 
nıatmaze1 Mlnnaın macerasını biriblrleri- I Minna yavaş yavaş gonlUnden ona b' b d ö-" ildi""' y "' 

1 
n Biletlerinizi ayan yedine! gUnQne k&1.dar bayUerirnlzden almanız kendi 

ne anlatmakla meşguldür. . doğru ılık şerarelerin geçtiğini ihsase:ilyor. ırd m~ a an r tı en liı~e ~vre, srai. menfaatımz iktizasıdır. 
Dünyanın hemen her yerinde olduğu Arkadaş gibi konu.şuyorlar, beraber dans j ya at ki asyona ıbs sbosyda s abyyare ~r n w 

kibl, Fransada Paristek.1 tek b!r genç kız, ed)•orlar. Büfeye gidip biraz şarap içi -
1 
Y_ııp 1 

1 
8~/~n . om :~ _ıma~, ura !ıya: ~•W-1:'11i~*IE«S.i::ltlıw.ır..~::ıı%Jıııı;;:D~•••CJ1«~•~t.UF1~-ııı..-11=11o:=-:w•• 

~ınen herkesten fazla himayeye mUhtaç- , yorlar ve Roşa o akşam genç kızı pansi - , sı mka ıba' ın he mtsaın 1 kıcftpl"~rkılnud~llır.mka· Kars Havvan Borsası Satış Cedveli t ti . yaca ır va şe o ara te u e ı me • ..,, ır. Genç kl2 hayata atıldı mı, onun ar - yonuna kadar ge rıyor. . i 
tasından büyük büyük tehlikeler de -baş 1 Tesadüfler teakup ediyor. Minna lle tedir. HUkılmet .bu fecayıl Snlamanka f kinci lıaf&a ] 
tösterı 1 gör " yor Evvela. tesadüfi olan bu görüş - ı b l\kO meli nezdınde protesto etmeğe b'n Sfll{)ı ı.:n yukarı 

r. b kıs lu s.onraları randevuya biniyor ve karar vermiştir. 1ngilterenfrı de aynı re,"if S<Jyı . ı.ıır/ı•'ı Kr ~ Kr S EvveHl üzerinde b!r istikbal as ı me er, • ı · k · be ' 
11 

H' • ' • • • 

"okt dl k.a d • b' .. bı' r aşk ve garam dakikası esna- te~ehbUse lştıra edeceıtı ha r alınmış· ÖkOı \83 ';'0302 7 83 t5 00 J ur. Kendi ekmeğini ken zan ıgı' ır ıgun . 

içın kimsenin ıninnetl altında değildir. o- ısında, b!rbirlerinden kat'iyyen ayrılmı - tı~: inek 32 82t>!i 7 8 l t 53 
nun için biraz daha serbest bir hayat yacaklarına .söz veriyorlar. Olt>nlel', yal'alltıınulur, cnsuslnr Koşu öknzn 98 2!1280 7 50 14 S8 
Yaşar. 1 s e ... ·en kadın sever!.. . Ve erkeğine Barselon 20 ( A.A. ) - DUndenberl Manda 9 4140 7 08 12 24 

0 da insandır. Onun da sevilmeğe ve hiyanet etmez. Roşa, ~yt kazanıyor. Fakat sllk~n~t devam ~lmektedir. Şehir normal Dana 13 1870 6 87 ıt 50 
tU1- • ihtl d H slle tek ba- evlendikten sonra ıM.innanın çalışmasını şeklını almıştır. ) arahlardan on beş kişi Ôkeç 6 440 13 12 14 16 ••• ege y.acı var ır. usu , - ~ · dl 700 
•ına k ld kt tkı onun anne _ istemiyor. Onun için, daha iyi satılan bir I daha ölmuş, olenlerın ade ze, Toklu 63 3120 9 50 13 ';5 
aını.n, ~a:de:;~~n~:~abbet1ni de sev- gazeteye geçmek teşebbüsünde bulunu - yaralıların adedi ise 1200 kişiye balit Marya 67 3759 ıı oo 14 oo 
dttı bir arkadaş bir erkek temin edecek- yor. olmuştur. . Yapagı 4 Bardan 23a 50 00 50 00 
tlr. E. '.k ına çıkan erkek namuslu Artık akşamları beraber tiyatroya gi- Casusluk suçu ıle mabktlm edilenler Tere yağı Hı T. 1323 49 00 52 00 

ger arşıs git dikl l an 1300 k · idi B 1 • b' l k 7 50 b!r gençse, ne -All hayatını kuracak, yu - diyorlar, hiç bir yere me er zam ış r. un ann içınde ır c e a· Erinmiş yağ 47 T. 7'67 65 oo 6 
"asını yapacaktır. Fakat eğer kızın kar- birbirlerini.n pansiyonunda geç vakte ka- dm vardır. Yağlı peynir 37 T. 440 20 00 20 00 
ll&ına çıkan adam Minnanın kar.şısına çı- dar kalıyorlar. Barselonda 40 ev yıkıldı salamura ya~sız 15 T. 240 5 00 6 00 
kan gibi kötü bir insansa, o zaman,M;nna Bir akşam Roşa hediyelerle geliyor: Barselon 20 ( A.A. ) - DlhıkO bom· S1~ır derisi yaş 33 A. 360 35 00 85 00 
!Un ba.şına gelecek felA.ketln önüne geç - Minna diyor. Sana bir müjdem v~r. Yeni bardımanda şehirde 40 kadar ev yıkıl· Manda derisi yaş 1 A. - 40 40 00 40 00 
lneğe de ımıta.n yoktur. gazeteye girdim. Orası da beni Ispanya mıştır. Akdeniz sahlllerlndeki diğer Tilki 37 adet 40 . 400 00 500 00 

..Minna da, revmek, sevllmek istiyor harbine .muhabir olarak yolluyor. Se~a - birçok kasabalar da Nasyonalist tayya· Porsuk 210 150 200 00 300 

Orta 

K. s. 
64 
18 

ıo 

9 
ıı 

00 
00 
00 
00 
10 
00 
00 
00 

00 
00 
00 

36 
00 
00 
00 
00 
78 
00 
00 
00 

00 
00 
00 

Çifti 
ÇfttJ -\'e tesadUf bir ak.şa.m karşısına b!r del1 - hatim iki aydan fazla sürmiyecek. Dön - relerin bombalarile bnsttra uğram ı ştır -------------

kanııyı çıkarıyor. Bu .dellkanlı, Fransız düğüm zaman artık nlkAhunızı kıyıyo - Papaya da müracaat edllt•cck Akçaa" bat halkının 1 Vakıflar müdürlüğünden: 
hıetelerlnin blr!nde muharrirdir. ruz. Pıırls 20 [ A.A. ] - Barselona karşı 
• Fransada en adi muharririn dah1 Mlnna memnun olmuyor. Ellerini Ro- yapılan son tayyare taarruzunun insanlık B J d • d Oltu kazasının Köle caddesi llzerln· 
kazan bizi yüksek muharrirden faz- l şanın boynuna doluyor. bislerile gayri kabili telif olması dola- e e ıye en de 23836 metre murabbaı bir sabayı tadır. cı men - Muameleyi bltir~ek te öyle gitsen, yısile Fransız ve İngiltere hükumesleri dolduran bahçe, içindeki meyva ataç· 

Roşa diyor ve kzarak, önüne bakıyor: Papalık makamına da mOracaat edecek- ı·stekJerı· lan ve hane barabesile satılmak Ozere Okumu.ştur. Ciddidir. Ve tuhaf te - b. -dd U k t l 
• •.• 1 - Vaktinden evvel doğurursam, et - lerdı'r, ır ay mu e e açı ar ırmaya çıkan -"ll<IUr onun da tıpkı Minna gibi ı.umses O: d 
Yoktur. ra fa karşı mahcup oluruz. llndrlt müdafU :.mft·ı·dt•n emin ( sttara/ı 4 anca e) mıştır. Tahmin bedeli 800 lira muvakk•t 

Mlnna, mağazalann birinde muhase- Ro.şa kat'ı emirler adhğından bah - olduyuou SÖ)'liyor 4 - Gerek çarşı içinden geçen muh· teminatı 60 liradır. TaUplerin ihale 1rO· 
ı... lis i i biti miş sedlyor, acele döneceği hakkında teminat telif bo""uk ve tam·ıre muhtaç caddelerı·n nü olan 14 • 4 • 938 tarihine musadU "e ser•·isinde çnlışıyor, es n r • Madıit 19 ( A A ) Madrit cep .. 

' veriyor. Ve derhal ~rtesi günü yola çıkı- • · · - · • Perşembe gllnU SBal on beıe kadar "e yüksek ticaret derslerini t akip eden bir besi kumandanı general Miyaha ~öyle· ve gerek maballata alt yolların dOzel-

ktıdır. yor. diğ'i bir nutukta bilhassa demiştir ki: tiloıesi hususuna dair bir şey söylemek Oltuda vakıflar mewurluğuna Erzurum· 
* * * · t y 1 b ö ı· · b kk d da va.kınar mndnrlO~üne mnracaat Annesinin sağlığında bir kere ni - • Muharebeyi elbet kazanacağız ve ıs emem. a mz u nem ı ış a m a 

-..~, FelO.ket .c;urada. Bel d' i ı 'h d'l ı t bi eylemeleri. ( No. 186 4 - 1 ~--&&anmış, fakat sonra nl.şıı,nlısının Roşa orada bir İ.:;panyol dansözlle ev- muzaffer olacağız . • c ıyem z e ı zar e ı m ş mevcu r 
~ llıaceraperest olduğunu öğrenerek ter- b b bl k d .. plAnın olması ihtlmall kuvvetlidir. Acaba ~tııu,,, geçen sene annesi de ölünce, Li - miştlr. Minna da a asız r çocu o - Dort casus idama malıkOın ~dildi arzetti~im cadde ve yollann yeniden 
Jotı"-n Pa~~e gelmiş bir {., bulmuş, ğurmuştur. 1 Barselon, 20 (A. A.) - Bu~On ca- yapılmttsı veya tamir edilmesi h11kkın-)I( "" •w .., Fransanın en yüksek avukat arı, Mln-
ı <>nınarterde bir pansiyon bularak yer - nanın davasını almışlardır. Rcşanın aley- sustuk suçile muhakeme edilenlerden daki be!ediyemizlo fikrini öğrenebilir mi- Erzurum hükQmet konağının 4484 
~Iş. ' hinde babalık davası açacaklardır. birisi kadın olma.k üzre dört kişi idam~ ylz? Bu cihet hakkında sayın Başkan - lira 28 · kuruşluk muvakkatan geri 

ERZURUM OEFTERDARLIAllDAI: 

~ lıoşa He bir çayda tanı.şıyorlar. Ga - M:nna Ro.şayı ha.111 deli gibi sevdiği mahkum edilmlştır. MOnir Serdarın izahlanna muhtacız. bırakılan tamirat i~iode bazı tadilat 
Cb tecı olduğu lçin, o sırada Fransız ka - için onun 

1

y:ı.vrusunu da bağrına hasıyor. ispanya .. LQttederlerse memnun oluruz.. yapılarak. 4498 · Ura 90 . kuruı tızerln· 
?Uarının yeni kazandıkları hUrrlyet - Sevmek günah mı? diyor. sevi - l...oıulr·ada numaylşler 5 - Son dileğim: Kasabamızın Batı den yeniden keşfi tanzim edilen bu iş 

llıfV?uu üzerinde Minna ile hasblhal y:ı. - yorum. İşte. I..ondra, 21 (A. A.) - Kttlabalık semtinde ve spor sahasının prkında 2490: No. Lu· Artırma ve eksilme ka· 
~----------------------------- ~ha&~~Mem~~~~~~~~~~~~~~(~~~~~)~oo~ - ~ m~~ m~~~21· Dog.,.. U TA·V LA si nezdinrte Barselonun bombardımanını yapmak gerek kasabamızın fçtimur 3. 938 den bil itibar 00 beş glln içinde 

prolosto ehıiş ve « HUkOruetçi lspan· vaziyetini düzeltmek ve gerek çocuk- ihalesine karar verilmiştir. U .. n·ıversı·tesı· Mu·· sabakamız yollara yardım ediniz· diye bağırmıştır. ıarımızın gürbuz, neşeli ve kuvvetli ıstekıilerin tayın edilen gelecek 

(Üst tarafı 1 incide) <Vst tarafı l incide) 

Müsabakalar neticesinde galiplere 
~\ttYeslni yükseltecektir. Lisesini bitiren birer puvan verilmiştir. buton müsaba· 

Viyanada eski 
büyüklerden 15 
kişi intihar etti 

olması bakımından en güzel ve yerinde Nisanın beşinci Salı günO saat on beşe 
bir iş yapılmış olur, yOzlerce çocuk-! kadar defterdarlık makamına muraca
lanmızın bu bahçede oynayarak bn· atları llin olunur. 

tuctaki genç, parasızlık yüzUnde'tl, tah- k&IW' hitama erin~e eıı . frtzla puvan 
11.lıne devam edemediği için ,aleldde bir alun birinci uan edılecek.tır. 

yOmesi bizim için zevkine doyum ol- ( No. 190 ) • 4 _ 1 
mayan bir iş değil midir? BüyOklerin 

llı.enıuriyet alarak, ziyan olmıyacak, yeni Birincinin tayin edılmesi için en 
Ütıhe:rsitede ,memleketin boş kadrolarını yüksek iki mnsavi puvana sahip olan 
~lcturınağa gayret edeceJc, doktor, eczacı , oyııncular tıir det11 daha karşılaşH·· 
\'ukat, 'hAklm, muallim olacak ve .aile o- cttklardır. 

catınctan uzaklaşmadan, memleketin bu . . PHzar g-UııkU nı.nsabttkahırın netice
terı ltalrnış köşesinde -'ahst her hangi bir sını aşağıya dercedıyoruz : 
~ectak~rlığıı katlanmadan, tamamııe di -

(Üalttıra/ı 1 incltie) 

İllmlta karşı ilk prot••sto 
Cenevre 20 - (A· A.) - Avustur

yanın ilhakı üzerine, milletler urasında 
ilk protesto .Meksikadun gelmiştir. Meksl-•tc -ı> r lrn bir zthntyetıe mmı vazifesini ya- ~ c 

acaktır isim ] ~ 
>b.Cı ka hUkilmeti bu protestosunda, vaziyeti :c c 

o. g. c ~ Milletler Cemiyeti paktına muğttyir ola-. c c 

yerlerini işgal etmeğe namzet bulunan 
o yavrular saQ-lam, kuvvetli, neşeli bO· 
yUyecek olursa faydalı her şey onlaı dan 
beklenebilir. işte o zaman ( Ne mutlu 
bize ... ) 

Tüccıırdan 

Ahmet B.1ıaran 

Erzurum Belediye reisliğinden: 
bır Van üniversitesini onun için b!lyUk Ô 

tehalükle selA.mlıyoruz. 
~ ~ ~ 5. rak gOstermektedir. 
lJ ~ ~ Çckoslo,·akya Alman Azi .. iye hanında 3. 6 • 2ti numaralı 
3 memurlarını artırıyor dükanlarla Tebriz kapısında Tophane CİHAD BABAN 

Mehmet 
3 

3 Prag, 20 (A. A.) - Çekoslovakya oteli karşısında botonarmtt 1 numaralı 
Osman Pervane 

3 2 1 2 
devlet idaresinde Alman memurlann nis· kulübe mUstecirleri icıır şartnameleri 

Selim H»şıloğlu 3 2 1 2 betini yüzie 22 ye çıkarmı~tır. ahkamına riayet etmediklerinden enco-
Şefik (Saatcı) 3 1 2 1 Postalar da blı·l~şUrJldl men kararile ihaleleri feshedilmiş oldu-
Rifat Gencel 3 1 2 1 Bertin, 20 tA. A.) _ Avusturya ğundan 14 ·. 3 · 938 tarihinden itibaren 

f 1brahim Doysakmun 2 1 1 1 posta idaresi de Alman postalanna bat- (15) gnn mUddetle müzayedeye konut. 
1 Behçet kara a 3 O 1 . t muştur. ihalesi 29 • 3 • 938 Sııh günO sa-~l · . Evvelce hasta ık ge· anmış ır. d . . 

&t'ditinden halen iyi olduğundan buh· ZA ıı·i Hem reyiam, hem mebus intJhabı at 0 4) e Be~edıye dnıresfnde icra kı· 
"lder, çok defa da çıkmaya muvaffttk 1"33 senesı'nde Hasankale 1 k - Viyana . 19 (A. A.) - 10 Nisanda tınacaklar .• Talıplerln Belediyeye mnra· 
"u " l oku . ' · caatları ilan olunur. ~ler. Serbest kalınca bir ikinei cllrQm tundan aldığım şahadetnamemi gaybet· re~4m yapılırken, Alman Mecllılne gön· (No, 

172
) 

~ Ytcek ve aynı nakarat başlayacaktır. tim yanlsinl alacıığımdan eskisinin bük· derılecek Awsturya mebuslan da seçi· ııtlanct in 1913 de .Fransız Tıp cemiye· mü yoktur. lecektlr. 

Yarım akılhlar 
,. (Cst tarah 2 incide) 

2 . 2 

ERZilCAN DEFTEROARLIAllDAI : 
.. 

Erıf ncan tayyare deposunda bulıa· 
nan va beher kilosuna ';0 kurUJ kıymet 
tahmin olunan 1472 • kilo Hint yağına 
verilen bedel az ıörOldütnnden 14 • 8 • 
938 den itibaren 18 · 4 • 938 saat on 
beşe kadar muvafık görülecek en fazla 
tiat verene pazarlıklı satılmasına karar 
verildiğinden isteklilerin bu müddet 
zarfında· temlnatlannı mnstebslben Er
zincan defterdarlıtma mOracaat eyle-
meleri. ( No. 191 ) 

Erzurum Belediye riyasetinden : 
Umumi hıfzıssıhha kanunun 268 inci 

maddesine tevfikan birinci sınıf gayrı 
sıhhi mQesseselerden madut olan ve 
ıehir i9inde mevcut bulunan dabağha· 
nelerin 1 • Haziran - 938 tarihinden ttl· 
haren ifleUlmelerine müsude edllmiye. 
ceğl allkadarlara malQm olmak üzere 
UAn olunur. ( No. 189) ı.::- yaptıfı bir tebliğde bunları kanun /fa .. nkalenln Kethuda mahalle- Ç.ek Meclisi lçllmaa daveı edildi Erzurum Belediye Reisliğinden: ~ \lrunda (zavallı hasta) akliye hasta- sinde Salih oğlu Prağ, 20 - Edvar . Benes mebu- . 

~blııde (Aklı başında adam) diye tavsif ALI KONUŞ san ve ayan meclJslerlm bu ayın 29 Sultanmelık mahalle&lnde muhabere Patnos Kaymakamlllııdan: 
Yor. ( No. 188 ) zunda lçtimaa davet etmiıtlr. memuru ismi! Hakkı'nın evi ittisalinde Patnos merkOzlnbı Beledlye yaptı· 

'l!aasen bunlar da ceza g~rmiyecek t"ransız Ba~velılllnln bir sözd bulunan (96,4Sj melre murabboı arsa rılmıısın lakarrur eden Kum, Çakıl, blııı ı.,.. kim ceza görecektir? Ceza ka· tarlp olur. Paris, 20 - llliisJb Blum gazeteci- satılmak Ozre 14 • 3 - 938 gOnOnden ili· Taş, Kireç Belediyeye ait olmak azere ~ 0~ esasen bunl•r . içiıı . l"l"lmış.tır. Blenaleyh bugonkl mevzuata göre 1 lere verditl be yanalla • Avrura ya Y~ni haren ( n) gOn m?ddetle müzayedeye her biri (1702) lira ( GO) ku"'I bedeli 
~lllu ~ şuuru yerınde~ ıradesıue bakım, bu ~blAkı geri kalmış olanlann cezalan- , ve kanlı bir harbe sokmamak ıçfn e.lım· konulmuştur. lbalesı 29 • 3 · 938 tarihine keşifle iki evin. inşası 16·3·938 d«;o 
'liıı icobatıoı mlldrlk, hureketlerinin dınlması icap elmektedlr. Filvaki, ceza· den gelen her ıo.ıt yapmağa hazırım. mii.sadl! Salı gQnü saat 14 do Belediye 16-4·988 gOnOne kadar bir ay müddetle 
il; llertni anlayabilen bir adıı.m nasıl . nm mahiyeti cnrme göre değil mahiyeti MDşkOI vaziyetlere ratmen Fransa Çe· dairesinde yapılacaktır. Tallplerlo Bele· a~ık eksııtmeye vu edilmlıtlr taliplerin 
\&Cinayet iıleyebilir? Cinıyet ~ietil bi- mncrime göre verilmesi daha muvafık koslovak bnkQmetini takviyeye hazır· tdlytiye mtıracaatları ilan olunur. veaalkleril• birlikte Patnua Beledi,..ı. 

111.cııı lllUlUUrlf elle •.ek•dt r muz- IHde "" balı!• ayn mevzu teıkll eder. dır •• Demiıür. (Ng, 171) a • a •lr•Hlllln. (No: 178). H 
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i G.., U ; 
~ § 
~ 5 

illô:nlarınızı kabul eder, il 
6 • § 

1 F l ·R M AN 1Z1 1 
1 Bütün Doğuya tanıtır 1 
s . a 

1 "DOG U büyük bir ~ 
~ . ·' ' 1 ~· m.emleket parçasının ~ ! her tarafında okunan 1 
1 bir ga:letedir. . ;;; 
1 Doğu illeri ile ilgisi olan bütün :: 
! müesseselerin . gazetemiz vasıta- ; 
1 sile. kendilerini bu geniş bölgeye ; 
1 tanıtmaları menfaatlerinin 

1
ı 

1 . L - ilkLiiftiN iZi e 

1 Doğrud~n doğruya 

İ T EMİZE 1 
i!! gdnd erin iz 1 
'~-oınıımınLı.ll!lliilllUUllillıUW!lllHDll!TI!IURHUlllDlmUmilıı~namıuıılilDIUl!lllllillllllllllllllllOUOl

Erzurum Vakıflar Müdürlüğünden : 
Tahmin l\Iabııllesl 

bedeli 
L 

120 Hacı cuma 
120 > > . 

120 > > 

120 > > 

120 > > 

120 . > > 

120 . , > • 

120 1 1 > > • 
120 > > . 
120 , Çukur Zeynel 
120 .. . > > 

100'. > , 

300 GC2 

Mevkii 

K'.a \'~le ller 
> , 
> , 
, 
> 

> 
> 

Arabkirler 

> 
ist~k~m 

dahili 

Kumlu dere 
35- Habip ef. ulya. 

> > 35 > ' > 
25 .. > > 

25 > > 

25 > > 

25 > > 
25 > > 
25 , > 

20 :!> > 

7p • Murat paşa. 

550 Gez 
10 vanı ef. 

80 > > 

200 Kavak 
20 Yeğen ağa 

50 > > 

30 , > 

30 > > 

25 > > 

60 Ali paşa 

100 Caferlye 
100 > > 
90 , > 

100 ) > • 

100 
100· . 
100 

100 
50 
50 

900 
100 

700 
. 100 
200 
200 • 

• • 
> . > 
, > 

> . > 
> > 

> > 

bakırcı 

Cedit 
H.ıcı Cuma 
Ali paşa 
Habip ef. s. 

> > 

> > ~ 

> > . 

> > 

> > 

> > 
• > 

:!> , 

Hekim S. 
Gliı-cü har:kı 

İmam pınarı 

> > 

İstihk&.m dahiil 
Gölbaşı 

> > 

> > 
> > 

> > 

Küçük Hamam 

Kerem altı 
> > 

> > 
, , .. 
> > 

> > 
, > 

> , 

> > • 
> > 

c ennet pına!'l 

Hacı Ahmet 
Der e s. 

• Gümü9 masad 
Dabağhane 

> > 

Cinsi 

Dttkka.n , 
> 
> 

> 

> 

> 
> 
> 
> 

> 

> 
Tarla, 

Ha.ne 
> 
> , 
> 

Samanlık 

> 
> 

Da'bağhane 

Arsa. 
Tarla 
Arsa 

Hane maa arsa 
Tarla 
Arsa 

> 1 

> 

> 

DUkkAn 
> 

> 
> 

> 
> 

> 

> 

> 

> 

Hamam 
Hane 

Hadi ~a hanı 
.ı\rsa 

Hane 
> 

. . . 

No. 

46/ 12 
47/ 14 
48/ 16 
49/ 18 
50/ 20 
51/22 

52/ 24 
53/ 26 
54/ 28 

118/ 93 
399/ 9S. 
401/ 97 
400/ 5 

158/ 45 
159/ 45 
160/ 47 
161/ 49 
162/ 51 
163/ 53 
164/ 83 
165/ 85 

166/ o 
173/ 21 
182/ 21 
188/ o 
189/ 2 
182/ 13 
56/ 13 
58/ 5 
59/ 7 
60/ 9 
61/ 3 
90/ 3 

108/ 8 
109/ 11 
110/ 12 
111/ 13 
112/ 17 
113/ 18 
114/ 21 

115/ 23 
286/ 19 
2~8/ 6 

193/ 30 
404/ 23 

257/ 17 
341/ 55 
384/ 26 
388/ 20 

Yukarıda mul1ammen kiymet ve sair ev.sarı ya.zıh yerlerin mülklyetleriıUn sa· . . 
tışına. a:d .m.uzayede mu~telif sepeblerle18/Mart/ 938 pazartesi günü saat on beşe 

kadar on gün uzatılmıştır .• İstek.Ul~rln bu vıı.·kte k&<llf V&kıtlo.r l<la.re.ııne murıeaat 
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ILICA KöY HEYETi IHTIYARİYESıNDEN :-· mııııııııııııuııııııııııııımııııuıımııııııııımııııııııııııııııııııııııııııın lllllllllllllillllllllUIUlllınıııwuını ııııımıııuuınıııuıııuıııını~ı• 
Ilıca nahiyesinde y~niden yapılan = o 

6
., u A beş sınıflı ilk okul binasında " 4333 • = D 

lira " 56 • kuruş bedeli keşifli kiremitli = 
çatı inşaatı açık eksilme usutn ile ek- == 

t 

~ . 
1 
1 

siltmeye konulmuştur. • • v 

1 - Eksiltme 4 - 4 • 938 Pazartesi == 1 L K Ç 1 N K Q G R A F A N E 1 
günü saat 14 de Ilıca nahiyesi hllktlmet § 

ırnnağı iç~ndeki müdUrlnk odasında top- ~ Matbaam1z yeni bir ~inkoğrafane tesis etmek 
lanan ihtıyar heyeti tarafından yapıla- =: Y 

caktır. 'f 
1
. 1 üzere bulunuor. Bundan sonra her tiirlü kılişe- ı 

2 - Bu işe alt keşı celve ı, ses - • • • • 
lei fiat, resim. hususi ve ıe.nni şartna- = lerınızı, rncktup ve fatura başlıklarınızı, çınko 1 
me ve eksiltme şurtnamesı, mukavele -- veya kauçuk üzerine mühürlerini bize Ripariş 
projesini gerek nahiye müdUrlUğ"üııde d b·ı· · · 
ve gerekse Erzurum Nafıa mUdürlüğün· e e l l fSl!llZ. 

::d~r··~~~.kk•I 1•m•n•lt <325) li- ~ Artık· Istanbula sipariş 
4 - istekliler resmt gazetenin =: 

7 - 5 • 936 tarih ve 3297 s11yıh nü~hasm §3 •h • k 
da çıkan talimatnameye göre vesikalıt- = vermeg\J e ı tıyac yo tur 
nnı hazırlayıp birinci madde ~e ya~ılı _ ' 
gün ve saatta mezkur heyet rıyusetıne c:1 • •• • 

muracaııt etmeleri iıan oıunur. 3 Mecmua, Kıtap, Broşur, Memento ve saıre ıçın 
< No. 

173
) 

4 
• 

2 yaptırmak ihtiyacında bulunduğunuz kılişeleri si-
Ilıca köy heyeti ihtiyariyesinden: = zi he~ .s~retle memnun edecek bir şekilde temin 1 
Ilıca nahiyesiııde yeniden yapılan edebılırız. 

~;: ~ı~ ~~ k ~ ~u~ ~~~e~i~::~~ı~ ad 11 ~i~: ':ı2 ı11.ııııııııııııuıııı1111111111ııııııııııııııııııı:ıııı111111111111111111111111m11111· ııımıııııııııııımnıuıııııımıınııııııuııııııııuııııııııııııııımnııunıııuflllljl 
s~m ınşaatı ağık eksiltme usulü ile ek~ ·Devlet Demiryolları Erzurum Onuncu 
sıltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 4 • 4 · 938 Plltartesi ı } l M •• d •• l •• w •• d · 
gUnü saat 14 de Ilıca nahiyesi hUkümet Ş e ffie U Ur ugun en• 
konağı içindeki mOdUrlUk odasındu top- Bedeli 'muhammeni ( 31250 ) lira olan ( 2000) metre ınik'ap kc rcste lib: Ç 

1111 

lanan ihtiyar heyeti tarttfındun yapıla- tomruğu 23 · 3 - 938 Çarş ıımbıı gUnü sant onbeşte Eerıunım Onuncu işletme t>i011 

cakt~. _ Bu işe ait keşif s ilsilei fiat sında işletme komisyonu tarafından kapalı zarf usulile satınahnttcaktır. Bu ~~e 
' · k · t 1 · k • 'k ~ t hh"tl"k ' k• 1 o / ~ ~ • ·betı11 

cetvelleri, resim busust ve fenni şart· gırme ıs eyen .e rın . .anunı ve~aı ve mu ea ı ı . vesı ,, an ve / o , ,., nıs 
name ve eksiltme şartnamesi mukave- de pey akçalarıle bırlıkte komısyona müracaatları ıhln oluHur. ş 
lename projesini gerek nahiv'e. mudur- Şartnameler ( 156) kuruş mukabilinde Haydarpaşa, Ankara; \e Eızurulll :,1• 
lüğUndE' ve gerekse Erzuruınw NafıH mü- letme veznelerile, Sarıhamış, Ka ·s i stasyonlarından ve Trabzon trnnslt <.1urıığ 
dUrlll~Dnde görUlebflir. dan alınabilir. ( No. 144) 4 - ·I 

3 - Muvakkat temindl " 260 • lira 

• n
3 4 kurı~:!~~ller ıesmt guzetenin ILICA lHTIY AR HEYETiNDEN : . 

7 - 5 - 936 ta~ib ve E297 s~yı lı nüs~asın- Ilıca na hiyesinde ytmiaen yapılan . gerek nahiye müdUrlüğünuc Vt) g~~~. 
da çıkan talımat?~m~ye göre vesıkala- beş sınıflı İlk okul binasında• ~956 • lira 1 se Erzurum Nafıa müdürlUğUnde goı-01 
rın ı hazırlayıp bırıncı madde de yazılı • 54 • kuruş bedeli keşifli dahili tthşap 1 bilir. J 
g~n \'e saııtta m~z~Or heyet riyasetine inşaatı açık eksiltme usulu ile eksiltme- 3 - Muvakkat teminati ( 221 ) ıtr 
muracaat etmelerı ılan olunr. 

. ( No. 174 ) 4 . 2 ye konulmuştur: ( ?4) kur:ıştor. . .flııı 
1 - Eksiltme 4 • 4 - 938 Pttzartesl 4 - lstekhler rcsn ı f gazett: fi' 

Bah1p ve Başmuha.rrtrı : 

ctıLw BABAN 
l1m um neerıyatı idare eden Yazı 41.eıt 

MQ<lürtl: BAIL\DIR DÖLGER . ....... ' 

ButldJtl 7eı: DOQU Buın:ıt'ft . . . . ·. . . . . ' ., . 

günü saat 14 de Il ıca nahiyesi hükümet 7 - 5 - 936 gnn ve 3297 rny.h unsı~as;,r 
konağı içir.deki mtldUrlük odasında top- da çıkan talimatnameye g ire vesı lC~ıtıı 
lanan komisyon tarafından yapılacaktır. nm hazırlayıp birinci mı d le d6 yı:ıı1•11e 

2 - Bn işe ait keşif, silsilei fiat gün ve sa atta mezka.r l e ret rf yttsetı 
cetvelleri hususi ve fennf şaı·tname ve müracaat etmeleri ilan ol ınuı·. 
ek,Utme. ıa.rtıtameal, 1'\l~avele ~ Projesi . ( No. l'lJ) 4-. ı 

.. . . .... .. 


