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Rtısılmnyım yazılır geri veı ilırı("t 
SA'\'I: J ·IO G 

Fransa da 
Blum kabinesi düştü, eski 

Dala.diye ·Başvekil oldu 
ı:----d~an~ada Blum İlk İş: Kesif ir 

ştukten •1,. h 
sonra... Si a lanm 

rz 
1 

zırı 

esler: 
,yaşasın 

r·yeti ... , 
J:: Z"arıs.ız ka:ıbin:Si yine dü.ştü. Bu se

~Y fer de eski harbiye nazın Bay Da
tare~~esıncre, haric1ye ve hnrbiye ne
~"-""''lll.1 d~ mUh1lfaza etmek suretile, 
11ıen:lttı qldu v~ k.a'btne~ni kurdu. Te -
' 

1 edellm ki, Dalady.e hükumeti, 
\aı &anın umumı menfaatleri ta'kımm -
,1~~ mUddct mevkiini mu~nafazn 

·~---------------------------
Yeni B asvekil 

' 
Hariciye 

Nezaretlerini de 
ve Milli I<" ral Faruk l-lariciye Vekilimizi yemeğe 

Müdafaa 
•• • uzerıne alıkoydu ve sarayını gezdirdi 

~tl}otanın düşmesi ve Atmanyanın A
lh...... Uryayı işgal etrnesl üzerine, iktidar 

kabinesini aldı, y eni 
takdim etti 

Cumhurreisine Kalıire, 10 (.\. A.) - (Anado'u 
nj ınsının hus.ıst mı.:habıri bildiriyor) 
Haıtclye \'e ili n klor Te.\ftk Rnştn 
Anıs ve TOrk 1 Icvt>llni hm İl v. pur 
don sa t 8 ıle l ken.dc>ıiy • rıh 1ıınına gt:l· 

r~lne Blum getiril:Uği zaman, onun Ankara 10: [ı\.A.] - Paristen alı. 
t~ bit iş göremiyet.:eğinden emin Qln- nnn tıııl>~rl< re ~Ore )eri kabinenin teş· 

nı'ş•ir. l·kyet rıht~md ı V. li, B l d ye 
R ·sı, l ü O, Ilaı'cı\e Erl fınile ı s .. nt 

l
vo mülki b 10 nuın memuıl ır \O R mıın· 
~ , 1 ıı'gari t. n ~Ol" (ılu luklarJ Nl..fım 
t rı r 1 d ırı ı-;Plı\ ııl n'Tl ş ır. Hf'y t bir Po· 
1 s ml fwzec;i t nf ô •n se'aıı unctık. n 
s w·n d ğ•uca lkcıııı t'erine t h ... ıs edi-

lbu ~ı kıli bu güne knlııı•ştır, So.;yalist parll 
' ~ .. tunwda Fransamn nam ve 
f'I..._ •na lbedoin bir tlaie kullanmıştık. mensupları dOn g' c ~ bir_ toplıırıtı y~ p-
;:14t•ıt ki, Bay Bhmı usun müddet ik- ~ışlıtr ':e 811y D.ılııdı~erıın raı ruı u t• t-

r tnevJti1nde t.\iRınamJYacaktır zırn 
1 
kık etmı_şlerdır. il1t ~kur r.ı~ oı n göre sos· 

::;ıY~lerı dUşli ıert onu işgş.l ettiği yttl partısl ınen<=upııııını 17 ı ~zırııktıın 
~ ClCS.en ~ağı ıı::ı~~cektlr. SozyaU~ 01_ 15 nnıırl ğa incliıdığ_I nrılıı~ıln ı:tır, B y 
llı. ba1tıınınqap. ti faşisttir. Al _ lJah•d )H hıırici pı•lıt k ı ve< m ıy.,t h kı
r:1Yact:ık1 Hltıer h:e'ke:tlerini h:>ş gö _ ıı ın IH Fı·ıırna iş• rinde h çbır de~i ildık 
&t!\ Et: bpan}"al:ia. Franklstlerin ilerleme- yaµnu k fıkrınd~ olmadığ nı, yalnız J..o· 

1~ 1)1 karşılayıB.C:lk bir adam değildir. ıııOnl::ıllere \e f·nınc:.~z r.ıhrlkalar~. da y ı-
~t\sa~a manev:zyatın bozuk olduğu 'bir pılncıtK her hu1ıgt lıı~ grtn:e rıııı-~ınahıı 

llııda hU:kwneti ıele almıştır. etmeyeceğınl w M Ilı MOd~f ıu l\·ırı lı 

Yeni /:n'ıi11rrle nruırrt f'lnn eski 
Başı•elzillerde11 Şot n rı 

arı ~ bir taraftan, antifaşi~t diğer ta- yok bir Is ikruı vaı.ıılma ı hak .. o J 1
1 

• 

tıı an 11.riti mitarıst olan, 503yallst Bay kOıııete 6 uylık bir sel;:.hlyet vcrılm s nı 
~lltrı. lkttctar meVkUne geçer ge.,.""lllez ac- istemiştir. 13? D?hi~ıye bu h~susta Huy 
'atılamış, fakat başvekn.let koltuğun- ~otan~ Bay ~laııd.ın ıle görU~mu~tOr. Bay 
lb..... <ta "az geçemiyerek. Puvankare, Du- l' landın y~nı kabmede yn ttlnıayac;ığını 
~· tavrım tıaıkınmış, bir millt birlik söyleıniştır. llesı kurmak istemişti. teıilmesini ilrri f.Urmü~t..lr. B'lşvt>kilin 

b \ t•ui Bnı:;\'t•ld 1 m• )·:ıııat·aJ,. '? d s tı t t' · t l \>~ Quna ta'biatlle muva!fak olamadı. - bu <öz'crt Ha ika\ m;ç:\ ~ par sın 1 

ıtıb lciı, Yerine, eski hııı1b1ye nazın Dala- p ırlemenlo grupu tıırufındnn lakdırle 
#e Puris ıo, [A.A.J - Ye-ni kabine 1 ı... ıecıı. .. Daladye de bizim için tecrü- k~rşı anrn şhr. 

"I! ..... 
1 

meselesi yaı rn . anl11şılucaktır. Radikal · il · ı - • ·ıl lı ~~""' lınemiş yabancı 'bir zat değildir. Bir H:ışvPlal il nazır ıuı uzt•r11ıt• • 
1 

~na Sosy~listler bugUn de kubıneye iştinık ı. b\ t ""ı... nı.ar Fraıınsada ıda it1ban ç$ yük - Pnri.; 10, [A.A] -- Yeni .-n ne f"· ~ ... ~l t-dip etıniyecekle::ri hakkında müzakere· kt. ··ı · b o t 15 d D ı o. • F'ransa:yı dev bir irade ne idare e- şe • ı\u etıııış v., ug n sırn • e '· 
~llecek 

1 
d r ··•eniliyordu E do bulunmak Uıere tophmnıış1ardır. Boş· ı Jadh·e mesai nrkadnshnırı Heı~1 Cumtıu· 

ile ya nız o \•arı ı 'U • - • • • , !'(){!'ık 'YÜZlü görün\lyordu, 'kendisnlni Mu- \ ei.il l>a adı ye bu partıd~n 5
1
Nu

1 
zır ayıra: rtt takti~ etm1ştlr. Y ni knb1inekclet r' ~cr-

tl1ye t ""' ,.'h n benzetenler cağını ve yalınız komınlı:.l ere leşıtkı I kez p ırlı mensuplıırı yer n ma \ ır a ·. 
~t au an ve ve,....e . 1 . k . . · ki ı ı ı. u... mesaıde bu unınıyacıığ m söyleyerek Sosvııl putısi ·ı:.bınryc. ıştırı · Hlr "ın-

1ı1... • • • · - • • 1 da parlementova itimad hcy;ın il 43:1 
b ·"'!tat Daladye bir kaç sene evvel l' rnııs ız IIUkğıııetının harıcı sıyıısetıne te·, k 1 111 . t. ,.. . ,. 1 · d ~eı..a . .. .. F . . . , • rPylP. ·abıı P( mı~ ır. ı enı "J > ı~ e 
ler <ul Qlduktan sonra ibütun bu umit- ınus "ıierek ran~amn tııırıcı sıyasctıte Daladiye Başvekil. hariç•ye ınılli mudu· 
<lise Sönclu ve oenun zamanında 6 şı.."'oat hA- amı hntltır<Jım aynlmı c c1:1gn11 vu lngıl· I ftıa vr, ireleriııi deruhde ctıni~tir 
~ 1'X:ll ortalıkta derin a"..dsler yap:ı.ralt tere ıle ispinya ı~lerincıe mı.ima ınOlabik z · 

len kö~kı, g"•ıriş ve o ad n iş Bnı ka!;ı, 
MOz·.11 r'cye V k IPI, Vltv t, B le· 
diy \ dairel ·ıınt z y ret ctnı ş :r lfora-
1 rı z·,., ref e~aısıı d ı l urad'l t u uıı n 
Tür!\ v ~ l\t ıc;;n· ıl ır t"r. f ı d n b \'O< 
t ı hı.- ti r y p 1 nı ... tır. Hı·y t s t.lt 12 
de Kah rn e harı ket t.lnıış J!'>la ) O"'cla 
ıı\ nı 1ev11t tara fırı 'an uğıır'ı rın ışhr. 
Sant lô d.ı h tire İ<:ıt c:\ < nmıa n u ·a
s '• t f' l i " b ra 'n ıı-. M ır ~ a i ·ıye 
nez.ırctl l rkaf'ı, M ·r V Jı.._ , s , l. 
dl\rll, Bı1lk·• 1 Antun ı m m \il ri şc f
leri ve 1 0:'1 o os u1 l 1'I e J,[ı ı t r, r r d 11 

selfırnlı n m Jardır. Bir ao;keri 1-. t'.ı <= ılın 
resmini yaptıkt.ın sor rn mı zlkn Tnrk 
ve Mı ır ruilıJ marşl ırıııı ç ılmış, \ekil 
orı\d ın da otonJbi le ikamctleıiı e talı· 
!ils edilen otele inmi~tir. Biraz sorıra 
snrnya girlerf'k def eri maho;usu imıa 
ettU.ten sonrn llnıiciye nezaretine git-
miştir. ( Alllllr:tfı 3 ilncii I<') 

Av § y 
Şun
söyliyeceğ0 

ıı~lt0ca Dala.dyc, "stnvlski rezaletinln ö- kalım.cağını kuydP.tmiş ve ayrıca miıli linhine mcdisc çıı,. 1 yor 
Ilı. l\cie ve ~alkın parlAmentıo)-.ı kuşatma- mudafılanın ı::elam~ti işlerile alakadar ol-I . y . k b" . rıı mu. b" . k·ı· . Pıms 11 (A. A.) - em ,ı .nenın 
nlltıı tea.kip ıstıfa etmeğe mecbur oldu, mak nzere ır komıte te.ş ·ı ınıo elzem çnlışma p'ro"raını Pdrşembe günO ml:C· 
~ olduğun~ ve Fransız . ~anktt~8rı tarafın· lise~ müı.aJ..~re edilı:htir. B..ıy Daladiye HATAV'DA 

lrıe la.d~nin bu sefer tktidar mevki- dan verılecek a vans ışınde blıc.ıl gös- meclisten geniş seliitııyet i:ıtt:nıiştir. 

Şahsımla bfifii11 :fısırltlarm Tllrkiyeyi 
mulwb'ıetle seliimfllılıklnrı 

Jl<ıriciye l'ellllimiz 1'('Vfik IWşftl Arns 

• 

y i verdi~ 
eneler 

•• 
ş uyor 

(Yıı:zısı B ilncll s:ıyıfada) 

F'IKRA: -
Sinama ve hamam 

li'ı-.. .~lmestnin !başka 'bir mannsı vardır. ~-artı.ıı: sol taraf '1Ukllmetlerinln le- ' ' Delege Garo 'nun son llncıanbık:mıştır. Kop'' yol vermedı· hünerl<1ri . Hcrşehri~olduğugibiErzurumunda lık 1~ 1 
bır çok hususıyctleri vardır. 

~ ai~aten Front populalre - hn. , <latıhesı - mecllste Okscrlyetl tuttuğu an- Art .~ya, ( Hu•usi) - • Yeni ~nn • Bunla.dan hi~ bll.'."•d_ı~m bir tane -
~~buogüne kadar. Fransa derin lblr sl- ga7.elt. ~i delege G ıro t rı fındıııı kuııun-ısine ~~çcnlc~dc bır gun. \akı:f oldum. 

Q,.,., __ ln iç.inde, ibocalayıp dumıuştur. Evvelkı· gu··n hareket e Jen Transı·t Sll7. olura:: kı p,üılın ~. fahat vataniıı.şl.ı.· d Cüm1ıurıyct caddcsındcn geçiyor -• .,..vle Uı k um. Pu fa.hanenin duvarına dayamnış 
rı~ r, 'Yeni mali tedbirler. ~rmayele- rımız, apanım gazete verine bro, ti l.!r 11 illi b" in f' i nft• d"kk '' tn b [ A k l d . : . . :ı ı ycş ır s cma a ış na ....... ı ı a-
<ıitı g~=lekettcn kaymasına vesile ver - OtO ÜS eri ş Q eden geri öndiiler neşıederfk Tur~ efkdrı unıumıyesın\ timi çekti. Sckuldum. Üzerinde beccrik-
lılı&. , paranın düşürülmesi de paha - dava lehine tPnvıre u>Traşnıışlıır ve n ha· i b""yül' b" 11 ib 1 d 51 <artt k vet G . . . . .. 1• ır. ıs z v~ u ;: ır yazı e şu :ıre er var ı: 
(\
1

.. ;ırmıştır. Bluma :rey veren eme - ,, aro ı~ın ıçınaen ç ı"'amıyııc ıc; ını "S t .ki b 1 t b 1 h " "t ..ı- l . aa ı uç:r t a ayan ara ma sus 
11.. .,.,ndi halinden memnun değildir ve an ayarak hır huf a talllcten sonra, gaze- t• .. 3le ~ • Trabzona gitmek üzere pazar gtinU ikinci mınt-:ı..ku baş müdUrliığtince oto - . ma ıne,, 
li'ı-a.nsı in ediyoruz ldyeni bir seçlmd ... Erzurumdan çıkarılan transit otobusleri tüslcrin perşembe glinU çık.ıırılması da..;1a tcnın tekrar nçılmıısınıı nıüsuııdc etmi~tir. Evvclft şaşırdım. Sonra boynumu bü-

g~ ı mnıetı sağa doğru 'bir temayül 1 Aşkaleye kadar gitmişlerse de Kop da - muvafrk olacağı ve o güne ok::ı.dar yolun Tlirlı.P z.nlnın t ch-nler lt•rfi iterek: 
~ecektlr · 1 ğının hen uz açılmamış olduğu anla - ar.·..ıhakkak nçılmış bulunacağı bildirilmiş- U i>ı•ü yoı• - Zahir bum.da ela adet boyleymiş 

li'l'a.ns '-' Dalajlyenln ibaşve.katete geçm~si şılınca yolcularlle birlikte Er .. mruma dön- tir. Antakya (Huc;u::tJ - S ncakt \ Tnrk cliye yürüdüm. Fakat gün geçtikçe bu tek 
el.tne anın da.ha roğ fbir siyasete tevecctih meğe mecbur olmuşlardır. \ . , _ h ılkmıı zulunı ) apnıuklıı tunın.ııış 1' irk 

1 
cümle lmf':ımda bir ur gibi büyüdü .Bu-

"" stnı göstermek bakımından da e -ı sureti hususiyede n..dıgımız mnlfl - ı il ~ ti . ". l r ··~ııı.1.., tıı Devlet Demlryolları idaresi, Kop da- t.a ö K 
1 

,.. akt k d olmayan j:ındurnıu kumand.rnlun terfi 

1 

g n acr erımi k.-gıdn geç rmcldc cr~h· 
,,e ,, dlr ma g re OJ> yo u aun geç" e u. nr 1 . 1 l lıyorum 

\>en
1 

ı.ft, • ğında bulunan transit yollan mıntaka ' ett rılın şerdir. · ıl\8.t ~'binenin Frn.nsanın haklkt men- i Udü HiğU f d aln ld n.çıl:ıma:mıştı. Tralbzondan ıgelen po.>ta Tllrk halkına v;ıııtıklon zuluın ile Büyük ic1~Ualnrla kadınları hayata at-
,.,.,.~, lerııe al ... "·"'dar olm"'"ını tem""nni et-~~ t r 

1 
t .e. n mı em_urklunt :n,,_ .,.,. uş 

1
° u- müteah.hlrti <l.e y:olun ancak on Q:une lt.ı- ~ • .,,"""' u.Au. "'""' '" ' - ... uo ~· ~ mıınıf olan ı u k1m• eleriıı te fi ett rilme· tı 1mız :zam'lnlardtt, onlnn crkcltlerle 

""' · bitün t-.ın bir d" -+Juk "ecl:"""'"idir. Bıt gu em na uzer ne ı -0 ° o.zır an - dar a::ıln.b"ılec!"g-ini ve po.3taları Pırnaku- · ı kt b ı ı t tA k liğ "' ... "·~ ' .1.1 ...... ~ l ık ş hal':i b • - leri Sancuktu ft na k r~ılunmıştır. memrr u · "n, mc us u { nn .. ns er e 
rıı:Yancıa şimdlye kad.aT Blum 'ka'blnesi - mış ve 28 yo cu ç armıştı. u e u pana Gtcıydurduğu bir kay kızak ve n.r.:ı.- - ----- knd"r bütün "~lınlarda c~ etme~ çalış -
"' Yıa husustaıki hata yolun açtırıldığını ve o- • ltaı l>tJ~ glhi atıtığı ad:mı g5rme-:len ' .. .. , ı balıırln a.C{tarma suretlle na:·ıettırmekte 1 tı" mız .rırnlarda bu ''bayanlara mahsus 

ay dav • _ tobtlslerin pazar gunu Kopu a.şa.blleccı:- _ . 1 ı Abd·· ıh k H" • d t• · · <> 
tet 'b asında da. gerek s.~rlyenin, gc lerlni bildiren fen memurunda olmuş -ıoldugumıı.söylemişt.r. u a ; anıl l ma ıne,, ne ıçın. "' cıatayın 'T'I\ ki i ereı· D ·· şündüm, ta<:ındım hamamla sine-
(' ranta • gerek .A ur yen n ve g ~ tur. Kop dağında bulunan transit yolları ltl n1n müşterek menfaatlerine ay- ~ 1.1.; .. _ •• Bü)i.Hı: ~alirln buotın ()ltinui- mayı tefrik edemem! şolmaktan başka 

rı ta ....... ~ 1 Bu memur dün voptan Erzuru:na. 0 _ fen memuru, dngın ote tarafında knlun b .. tc 1 k 1 bi b rıı ,..,._ hareket etmemetlnl, kendisi- ~ • 
1 1 111111 ~ ıluonüıu\ilhır, Bu ıınına- unu ma"ur gos rece { ma u r sc ep 

n <itrayeti tobüs durak i.staeyonuna tekrar telefon ve Erzuruma gelecek 0 an knmyon rıra. 1 , bulamadım, 
P' nden beklemek ı~mdır. ~ . .. il (b ün) lyol açtır.mak için uğraşnıakta:dır. Şu hal- sclH'llt• Usı• Eıll'hly:at ~hınlliıııl I ı,a.~·. ransa için yeni bir ıde\Teye gh:ıdi, ederek otovüslcrın salı gun ug ge-

1 

lzzd u, L<'ay·ııı UlZ.Ul{İıl \HZI:\ 1 Bu :vanlı .. lığ',ı mcml~ketin ileriye doğ-
~ ınlılctan ıku;tuldu ... denemez. Fransa çe'Dileceklerini ve yolcuıann yola çıka - de ıbu kamyonlar Koptan :ı.§arak ~rz-..ıru- 1 1, iiı;t.·ü say'ıruıııu.dı; • ru yi.ırüyüşilne uymnk lüzumunu duya -
~ ankarenın, Bıiyanın boşluğunu c;ekl-' rıımasını ibildlrmlş ise de kuvvetli temnlat 

1 
ma ıgelabillrl~rse yol açılmış d~me.ı;:tlr, ki olrn ,·acal,::.ıııız. r::ılt fashih etmek mecburiyeti vardır gibi 

ut tt "' .. , .... "'---
1 

d aıınamadıg~ 
1 

için kat'l bir karar 'Verlleme- transit ot®üslerinin de ancak o zaman ----· ---------: I geliyor bana ... Bilmem siz ne dersiniz? 
·~ ~a. a.yıp uruyor. 1 •\ cjıJ&D BAIL\!f 0 111\ftjr. Dl~er tor&ıtan ela tran>lt yolları &O!fO~lleeel<lerlnt ...uyor.._ Jlalıa41? D•J.llll!! 
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Doğudan _Haberler MUTERİZLER 
YARIM AKIL.LILAR 

Nümune hastanesin-1 
de yatak adedi 
bir mikdar arttırılıyor 

Sarıkamış 
Halkevi 
konferanları 

Sarıkamışda da 
bit ve bitlilerle 
mücadele başladı 

Acaba muteriz dediğimiz kims~/ere 
bu itiraz illeti nereden gelmiştir? 

Yaznn: C E VA T Z EK .A 1 B !.!:J . 
Sarıkamış [ Hususi ] - Halkevinin kf d. obifll '" _ ıı _ ısi ır. Mürebbinin burada en ın 

1 
~ 

konferansı serileri devam etmektedir. l zitesi itiraz fikrinin çocukta aıevcU ...ıı 
ileride bu miktar daha Geçen Cuma günü okuma salonunda Eğitmen kursu [Dr. C-avat Zekai B LL, geçen ya- du"'" b'lm . b•ı A }Q ızbŞJl"" 

. . . 6unu ı esı ve ı a zum ıJıt . d tt 1 k mi11i budar uyandı. mnteukiben « Ç11m- namzetlı"ğı"ne kazadan zılarından bırınde, delılerle akıllılar . 1 - - ı ıazıJll zıva a ar ırı aca •t manı oması ve onune geçmes .... .r. tarattı spor kulübü,. başkanı ôğtetmen arasındaki .. sahada ~a~ayan çeşıt .çeşı. Hasılı bu fikrin iti al · ııaııue Y"~ 
Nu b t . 1 h llha ır ya B11y Mehmet Duba da beşuş bir yüzle 40 istekli çıktı insanları gozden geçırzrken, muterızlerı ffi"Sine s ti k tiy d aııi üt nune as anesın n a z - . . . . d k k " ure ıt ye c m _..ı 

_ . sporun foıdelerı, tarihı ve hasseten ııta- mevzu intihap etnuş ve aramız a sı sı ll\ d iti fk . biJhV 
tak kadrosu doksandır. Önumüzdeki ın- ıarımızın spordaki mahareUerinden bah- Sarıkamış [ Hususi ] - Bitten ve teşadüf ettiğimiz bu insanların umumt :::tsı h.~u~ı ~"· k:a~ ı rı,ye bsşll' t~ 
şaat mevsimi münasebetile Mllfettişlik sederek kesit bir dinleyicinin hıtraret1i bitlerle geçen hastalıkhırdan korunma bir tarJfini yapmıştı.Bugünkü yazısile de 

1
.,

1
e. ~u f'1!~ 1e leşe ilh' et~~ tarJJş~ li.r. 

S h kk d kf ı h tı h ı b 1 tb · · l b ·ı · ·ıı t · · ı ı az ar n n ma ıyetinı J~ gıup inşaatında, Erzurum - ivas demir- alkışhtrile sonuç verdiğt konferansından a ın a za a av u unan ma u bu gıbı znsana ara u ı ıraz ı e ının id k d ti 
1 

h . d' ki Jlaıı" 
yolunda ve vilayetle imar birliğinin ve sonra d11 pehlivan güreşleri ve oyunları k!ğıtlar icap eden yerlere gönderilmiş- nerelerden işlemiş olduğu11u izah ediyor]' d'ra A ~ en :.t~ 8; :~p esız ~r J ıı.ıı~ 

d . "'" d."'" 1 t . yapıldı. tir. Bu iş için açılacak mücadele pro- H . . . t n ır. ı e mu ı ın e, t raz fi ·r t blı$ 
Bele fyenın yaptıraca51 ı6er nşaa ış- 5 4-938 Sah g-ünll saat yirmide Bay gramı hazırlanmakta. er ı~s~nın secıydsı aı_n~men •: li bir tarzda yaşamakta ise pek • tıf t.ıı_ 
lerlnde çalışacak mühendis, fen Jemuru Enver ·ıuıkol h .. v .. koıunması hdkkın'"'a ri mıdır? Y.oksa muhıtın telkı- ki, çocuk bundan salim kalmıyacıı•_ıff ı.. 

.. .. u Selimde yeniden tifo musabı yok- b h ı bi ı t ııı· "' 
ve amele kalabıtlığı olttcdğı tabiidir . muhım ve etraflı konterımsıle SHyısı lkt tur. Eskilerden .!ıalen bir kişi hastadır. nat~na, ~hbu.s~s ta sı lve tber ~:~em ~- Sofrada, aile içtimalarında dafaıi sıı1eıll ·~e 

Bunların içinde bastulanacak olan- yuzu ttşan dın1eyicl.uin ıstifa<ıesinı mucıp bictir? Bır ırıne zıt o an u 1 1 nazar • şunu bunu çekiştirmek, komc:•.ılart 11.ıı t111ı .. 
Kaza hUktlmet hekimi Bay Mahir f 1 t 1 d "' ı "" h 

ıann tedavi edilebilmeri hususu vilayetçe olmuştur. yenin tara tarları ve a ey ar an var ır. meylemek gJbi mUbasahalar ar•s _,ı. bı:. 
Knrkcü beraberinde gezici sıhhat işyarı ld k b ı dil k ,., 11 ~ 

nuan alkkıtta alınarak hastane yatuk '1'ıir11l grafiklerle uçakların yapacak- Seciyenin fıtri o uğu a u e ece bulunan çocuk, tabiatile bunlar ile v~ 
1 k h . akl olarak Selim .ntthiyesi mer.k.ezi olan Se- olursa, tahsil ve terbiyenin kıymeti S•fı- kadar olacaktır. '•t·ı kadrosunun arttırılmasını Sıhhat ve le- arı, ytıptı ldrı tn rıbtıt ve atac urı il kö d k 115 k nid 1' 

1 l kl k t m yüne gı ere ışıye ye en ra müncer olacaktır. Di"'"er cıbetten de b'" ~·n1 timal. Muavenet Vek"letioe tekıı· f etmı'ştı·. bombtt nrı can andırdı. Uça a as __ er ' .,_ 1 d 6 Baz all l d ·ti r·krı b·ıoıı ..ı • 
cı. w.o aşısı yapmış ar ır · . . ayni ltthsil ve terbiye dahilinde büyü- 1• e er e , 1 raz ı u ·,, ~ 

~ek.Al"t, ya~~k adedin~n Hazirım 938 ıp- ~:~:0=:ıa~:!lı~a!vi~P~:1!~~a ks::~~ Koydek.i su kuyularının bllezıklerı yenlerin daima aynı neticelere vasıl ol- yatı fıkuye)e haaıı.uu ~lur. Bu ıııl-' IQr 
tıdasınban ıtibaren yuze çık.arılacttğını . d aJ k ı~ 1 ve kttpakları yeptırılmıştır. madıklan da nazan dikkatı celbetmek- btt~lıca iki kısma ay.rılır. Bir kısın1

111.J; llı•ıı 
. mllSı ıçın ne erece ç ışına azım ge - in t t1ı h ali i 

1 
l 

0 
'' q 

ve hastıtne dahılınde yaptmlma.kltt 0
- <ıigı gö.,terüwı~t.r. Köy içindeki gübrelerin taşınması ten hali kalmamaktadır. Seciyenin te- 2 ıo a ay ar ~ e .me~gu •il ıııışt 

lan oiger odaların inşaatı bitUkttn son- bugün Parti ve Halkevi sekreteri ve umumi ve husust halaların numune- ~ekkü1ünde gerek verasetin ve gerek Astı hazın~, medeıııyetin, ınsanlatiı>İ <' 
ra da bu mikdarın daha arttırılacağını Memauh Çttlkttvur «ulusal ekonomi,. ye uygun ohtrak yaphrılması için icap tahsıl ve terbıyenin tesiri mevcuttur. ıur ~e sukun1:111a !ar~ım etmedf1eıt ~~ 
bil ... t-mı·ıı.u·r. httkkındakı konferansını vermiştir. eden t"rtıbat ve tenbıhat yapılmıştır. 1· ti . ilk ı umumı·yetle fikrin ba- tıuakis mucıbı feluetı olduğunu ı has 

u.u v . • raz r . . r"rler. (Eskiden ha at ö te idi, t 
Evlerin temizlıkleri ve bıtlerden ko- taatı iJ.e beraber otıyor. Hu cıhıtten do· .d . b Uıut d ı! 

1 
ş Y pdıl fi '~l 

O k l •• ., runmttk hııklunda köy halkına umumt ıay.a aUşunUt~bıHr ki, 11caba şahıs kabiil- 'mı, 0 
t vcıu 1

•
1 

d~abn arı ahrası ıail ~~· rtao U Ogretmen . . ımıye Vltf ı; ş m ı un ar ep vı Kars Hayvan İhracat Birliği ögütler verııwı;ıtir. Y"lİ dıwttğıyesinin dun kıymelliğlnl crt- au, ııwnimıyet kıılktı, a1ı14k bOzuld 

k .d l Kanda kuyde değer hiç bir hasta- 1.11"K J\ilu wı bu itiraz Uh.ruıi bı.r V ) 0 .b . A• 
1 

d b 
1 

lar Y ~,·~·, 
~ u r . . s. 1 1 ıQl.Utl ar a u uour • . ... uıııuuıı topıanusı rsuna gı en e lık yoktur. ıuyut ha.luı<l" ktmaıue möl eUlllştır t b lı b int ouı... d l .... ltlh 

11 azara ı QA. e emez er, u- ... 
O 1 . J{ill. tür fı;ı.Jcri YuKl'Sö, ıuuLcı·ız,hıç zekA sarf6tmeye h sr U ıJe h et . 1 r V ~t rta _oku öğretmen kursuna tşti- "' 44a e;, uya ar mı geçırır e • 

Kars hayvan ihracttt birliği 31 Murtta rak euc:n öğrçuntn okulu mtzunlnrı v" lllllilile;,w"sıw yormııyö tuzuJ.U n.ıs.s"t- oar kısmı istı, out\ıı.ıs asrı nazırda. ııeı' tıııı 
umuwı ıçuwwııı ytıpwış vo yçuı ıun.re hakkında kub1.ıl tdılen bir maddt:lik ka- • Körs ,. ın Cilavız hğıtmen wçt.ılKl ıı.;ıu wı Wb.&.cıı..au uım1agıyesı ~u- uıeaeniyeun butun icabatının maıeset tf "'i 
wcc1.11>ıtc u.uu.kıJ.Hc.uı.u bq:w1~L1r. 1Clcı.ı6 nuaa goıe, Urtıt okul öğrt:tmeni yetiştir- kursu .l.laWZctugıne kaı..wuzdan 4v .ıı..aan.r wurn uu~tır oıuyur ve :t."k" vo K~Qdıye- şek.kul "twedıgtnı ve daha fazııt ~ \>e 
llh.Cllt>UlC ZuaaL Dölla.ilSl Wft.r..LU.LU .tıny- ill6K llu.tk.badıle Gazı 'l'çrbıyc Ensmusun- lt.Coklı .l'.1~111 h.UllUr lllYöLl CiiZ!JJ.l Uıaı u aZ IJJJ' lnl'S411 Şt:kilı.Qc kalıyu.r. ~""" w"k. ıa.11ıın i'"ıuıgını .. v. s. ldd•A eô' 
aw- alt) l~ Öa.ltlı..bl>l wıcıı..w~u ttw·~1u \t: <16 l:t~lıan kuısıaıö LbVcım tmııı~ vc:ya lJö~kclltlıgmuil OgLolWCll rwıyö Uway ue WU.UhıwtUW.l' A.l, llt;( ı.ıı..ı.,ı u". öyru ıd.- 1".l', li.ıkıkcıtca ner ikisi de bşıJt 
lUcc .. aUAU J:ttuI Sc.çıuu1~1.04uu • .mUrö-.ıjJ- devaıu ~at.Cek olan Ogrelmtn okulu Aw.ıilll JJtu.ı.unıc.ıuu, u"n btu"~'k ıs.u.u.us- wcıııuıı ıcn1 ı l~~ır tiulyur, ~utcıı,J wu- y 'I• 
U&.Atı.&.u u~ t.ızw·u.w 1 u;<b6l vu":.1 D41l.ıı..aw wezunu ögn:tmeoltudtn uK o.ıml ögret- you OOWlU6 ögr"uegın twuın~ KöJ.e sı- ncıh.A.ur ıı..ı, . ınuum.z wunıun" uyamayöo wu~Lcki hale, ınute.riztlirler:u gı lııt 

..... " J.J..lt. , •1 .b..1 "aL1 iLıru.z ıib.ri ııe aıuctcdırlcır. u .. ~AutC<lWn lzu:t.L.ılJuyuK "" h.ars l'uı."ullb ıuenlı&•lio uonu.ıüş vtytt uöııece& O.lanınr ı.ıcıVlll.11 yap. .. uu.ilK il9İ".1İ, ve aus1w-ı uu: t..ı~ı;;W.r, uyu u . c ca ~ -, wuwuera" "tı ~n ocukuttın ögreJJ., ~~, 
~üuU.ıu ~ww gc.uıııııu~1"1uı.r. ile on11 okuı ogreun"ni ık.en mt.zıu1r .b.ws tı..ullw· wr"Ktôr11J.guu6 "ondçrılı.UJş· wıza yorc ah.hu "" 1)'1 \ 'a::.u, ınu- Y ş ç · q~ 

ıı.uı::.11 ıQw·cık t:uıus v"ya eaec"k o.ııınıtt- . •. h.L \ u 1 1 şuvnosızuır ki itfraz likı·iud_,U ı.. 
"' T ur. uu.u cu 1) ı ıuı.ı ..... .a u·, " " )' · "'il 

Kız Sanat Okulu 
l\ı1~1liUrlU~U 

İdare un kurı,Lö geçuUıKl"H ve l:{t.Çt.ltCck- Kapalı bu1unttn Bölükbat k.öyü o .... u- UJ.ch.L~p Le muuu" cu U)'Uull Laıc-ı ı.ur ll"Y Ueiıldır. Jel ~? 
ıerı lliUdaet ög.ıtlınt.nuk terfi .kıuemlt:ri- luna uır wuwııuı v~kdı 11.Löllct.ril.ıı.. 1tçu.nıı~ ıw ) m • .ı!iı'Lll'cıı ınckLcpLu·. luraz rıui ile mtıştebir bir dl t 
ne zcıwmeuiıır ve bu müddet içm_bun· owunwuı.ttuır. o .. z, &uUuır.ı.~.ı: ıu.ıaz ıikrlniıı f.atrl ralın o~ıu şuJ:llt ı:;ıfatıh: mahkemeY" _,J 

Ankara İbmet Paşa Kız Enslltiibün· 
den ocıy un D.l Uıurc: .ı:.1 Zlll uw .b..ıZ ~.lllttl 

tı:tla illdhŞ Vfülİlllt;Z, j al ın.,,., k d sotw.' 
K".1114.lenue açılmış olan bu köy oku- olduguuuıı 1::.ror t;Lmc.ıı..t"a.rıer. u.uuat Vbt 01.unwuş, · b whu en ısuıe ~ 

UJU.UU lUll.16 Dl"lllUrllı~Wlli tayan 
1UlŞLlt. 

Halkevi Reisi 

t:W.1.-
Yanda et buhranı 

Van 9 LHusustj - Httvıtııın souk 
ve yagışlı g.LWt:sı uoltt)bıle civar yol111-
rın kavaruuttsınuttn ve kebım hay van11tı 
get111l".lll~ınesmaen OLULiı bır kttç gun-

Ahmet. Erverdin1n vetatı dolayıslle uen oorı şen.ırde et bubranı .Kt:n<11Di 
inhilA.1 eden Erzurum Hal.kevi ba.şx.anlı- gö.,te.ınıeQe buşlamıştır. 

ğıua C. H. Partisi llyön ıkurulu uyelerin- ı İı~r(id ı~ın bğır.1cışwasını . fırsat bilen 
<1e.n Ha.dl Erverdi intihap olunmuştur. kasıtplar!nda şıwwd~u ec nttrhının yU4. 

Bay Haıdl Erverd.iyi tebrik eder ve bu :.e1ulınes1 yoıuuaııkl tekhfaırı haklı oıa
önemli vazifesinde de muvaffakiyetler IöK .lieledıyeyı h11rç.k.ete getitmış bulun-
dileriz. · · maktadır. 

· ~· · · -------~--• - "" .- Belediye koyun mubayaasına başla-

Naklen tayin 

_ Transit yolu ikieci mıntaka başmü· 

m ş ve etın fitttıı ı.eskı~i gi Ji 25 kuruş· 

twi~halka satmak teşebbfuiune girişmıştir. 

« Ua.üaıuz u~ i~ vauar ? •.. SLl .t lunun IJcş il..O)'Ull ı.;vcu.ıı.lnrınu.ı ıı,urcı.ut:ıe· oLUa..ıc.rı nut1..lc1 oa ıw·öz rııı..rı.uuı llllZcıç- "' J .r .ıv 
• ıu- r~u·· bir sauaı Jcucral\J rın" tsh"UŞ1ı o..r vcızıyelLb OlWö.1>11.IUdll ô- UUJ lOVVt:"UC çtuıııuır • .t1CUIJU1'.l llllZa~.lCl.ll .... .., 

11uwuı.u1;;tu Oi.tbUill yıu ıc,:ınue Dc:j s11ll[· u1'1Uı..C,:c1 011 oıuuc UdUZcyt:ıı bı.r çuK Şö· cevcıomı verwış. ~ı 

il yapumil.Sl UUllUfiWmoKLc:.U.IJ'. b:,nseu u- Jh:..ı.cUUJ bc.C•Yblenııın tluı,DulUU Cl.)'.fl oJ.- İuraz flkrl erkeklerden ziyade oıJ" 
1'.Ul omnıtı aa uorc Ob.Ll'Silan"ııu.a.r. uugu nuuır u1;;guUlı. t:.snsbn m1z11c,:ıara dınlıtrrut ~o.ruJ.ur. ~·Bk11t bU hususta JI 

liut\ie muuuıaz11sıJ.e uunı.um önce ka· oı,auutm v"rueu cnewwıy".ti DuKUnKu 1 di bır istatıstık yapmuk hemen ll I 
p11tıtmı~ oıttu .::>upnnnaıöt ve Lıouıce lı!ı..Oy· ltıUıtOt;t peK Ict:t.ld. bu1uyo4•• ~wr~ umu- ımk8.nsızdır. Uiı'az likriuiu en sı1 ~ 

ıo.u o.k.uilctııruu t.lö eıçuwi1:lı ıc,:ın bu yat '"'YbU~ wl.Ulç u .. u.:ı1, b6m~ıı var llts neşvunüma buıaugu bir" y11ş tll b~ 
bULÇbY" ıan:.11>ttt kouuıuugu ucıobr a.am- yuı.. tıröS.ııu" ~ıot 1Jır ~yaır · ya~ıu.ır. uu·ıı.z rıuının m~ıye4 çoC 

1 
ıwşur. AuilOUt:Kb.;.r btol!..tbunu" Kazanı11 ( ~CC.ı.)C hU~·UhlUhLC başlar ve auldtıınltıZ:ia, bu ruuın ÇOCU.llta blliııP!, 
ruc.ıa oauugu ıı.cıuar Qd uh.ul oınn:u gtr butuu lı..ı)at ıuuuucuııc~ Ut::Vaw) ba 

1 
d.ı .. ü .. u t r.e>'ııl 

· '1 ge Ş a g".l gor lur. uU y~ il, y /. 
.ı"!Uıe Y owc", Agca.ıuaıe, littçıoey gıo.ı cuuı·. J.\l.lJo LJ ~ucuguı.ı tiecıyes , UK Y 11- 1 1 

"'Ll"ir': 
n [ . , t .. ş k ,,., 1 oğretıımeA ıstenen şey eı e, çocu6 • 

aort koyun çot;WUcırlllln o~uwcı1nı:.na. ş1uuöII ıuow."ıı w1e wu ı ııı ... e ... " °''" $~ 
~C"''" .. 0 ,. 1.. ... .u .. ., ku uıt l!OCUKlcırın Sbr.lYll mubailf bır vazıyd~ alaıı.ı 

Wllıiöit IJır wevK•Ud ulwı ve ktlZd<1ö ı.uı.. - ---Y-- . uŞ ~ô l .l" VA h ç ıı;:e )" '"'sını ' ıur. PapaZUk aıeybtar.aıgı ıle şonret .ı 
açı.lön nıt:ktc.p1".ıutm buıunwı_Zouıcc oKu· """"nu1Aerwa;, s y enen er v yın ...... I . v 

D Yelıı'·"l .... ı wu.ı .. D"ılerı·n naz11.C1 ctikKtttını muş olan meşruır "\ oU.alr., f ı.t tunun köpctUiw.ctSl n" köüelt' ywU.ı.~ 1.1 r"n ou " u ' 

k.byfıyet ıa..lbe y"nıden 11.ç1lıllas1 ıçın but· ccw"uneKttın hc1!1 kalwaa.ığı mwfun· (J~suite) mektebinin talebesi idi. B\J it, 
çeye ttthsısnt konu.ımaw11dı kuilUt D11ıu· cıur. llıraz llkn çocukta ııtri ola-

1 
misuller nadir değıldlr. 

11 
~~ dürlüğü mühendislerinden Ali Rı~a Koç Bugece nöbetçi eczane 

maaşıle Tekirdağı vıUlyett ücnnctl sınıf "Cumhuriyet,, eczanesidir 
mühendJsliQ-ine naklen tayin olunmuştur. _________ ... .-ıı ___ _ , 

mındAn aıtnıt ııy11ae onewll \'e ~Ukranii l'ak wevcutLuı·. ltil'ıız nıuı. ~çocuğun) 
değeri vardır. oır nevı wu11ntaası, mUadataa fılı muna- J (Alt tarafı 5 lDclde) ../' ı\t 

'1 e r r i .K a: ;jQ "{azan: Ba!JadırD!jlgır 

muyum' . /cak ve ben. verdiğlm sooü lbe1ki de tuta- ki, gittikçe ıuza~ bir vapurun if,' 
1 

- Hayır dedi yalnız ... Bu ada çok be- ~acaık:tım. iBuruan d~ünerek: vertesinden senin yalnızlığını sıeyte rl. 
raıberi.z, bu beraıberllğim bir alışkanlık ver - Sen ve ben burada iken sözümü ha.mmülüm olrnzyacaık. ve yine seJl ~ 

1 miş olmuyor mu? i tutacağıma emin değilim Ayş.e. Ayni kendinden ıaıyrılır görmeıqe .kim b!111'aıır 
- Yanı Ayşe... 

1 
şehlııde, ayni havayı teneffüs ederken seni kadar Ü!2lÜlecEıksin... En iytisi dediJll 

- Yani bır itiyat ile mi sana yakı- ıgörmemekliğlm ıkalbil değılld:ir. 1 biı:timizi ·görmeden ıaıyrılmalkıtır. rJ_ 
ruım ... Yolksa... j - Ben burada lıtalmıyacağmı ki Re- İki ay sonra İstanbula Qönece(ıf. 

- Haıa. mı o tereddütler ... H~a. mı . i'ik... _ - · ....._ Beni saJbll'la ıbeklıiyeceğini üm1t ediYy:cl 
şüpheler... , _, 1 - Nereye gıidl!yorsun? Alla.ha ısmarlaıdıık... Beni unutmı ,, 

1 -Hayatımı bunla:ra ilstinat ettire - - Antalya.ya ... Büyük amcam orada sın değil mi? .A)1t~ 
ceğim Ret11k ... Kani oına.k, d.nanmaık hak- · toprak saıhi!bi... Büyük bir çiftliği var. j Bu bir iki satır beni büyük 'bir gi-' 
k.ım değıl mi benim? 1 Senelerıd.lr biın ıdaıvet ed!hlp durur ... Ben vaıya. haızılıyordu. Yazın ilk ayları İ$' 

- Doğru Ayşe ama. ..• Ben senin te - I İstanbul dan ayrılarak oraya gitmeğe razı mtştı. Senel:llk m.eııuniyetımi alaraılt ~ 
Kış artık son günlerini yaşıyordu. başını önüne eğdi. Düşünceli gibiydi : red.dütlerılni besuyecek, şüphelerini büyü- 1 olımazdım . .. Annem de bu yü.zoon lbeni bı- tanbulun sakin bir köşesine çeıcunıe~, 

Ya.kınlaşan bahar Boğaza sihirli elile hül- - Konuş Ayşe. Seni bekliyorum. te<:ek bir şey mi yaptım? 1 ra.k.ıp bir yere gidemeOO:l. Şimdi ann~e günlerimi orada <i!Quyarak, yal.ru2 b9 ırf 
yalı bir diyarın süslerini getl.ıil.yordu . 1 Kafasını bana doğu kaldırdı. Her za- - Hayır deai ... Oyle lbir şey olsaydı tyalva:racağını ... Bir iki h.~rta. içl~de Is • ı' gezerek geçiımeği dti:.şündüm. BU i5ı~ 

Her şeyi unutm~tuın. Yalnız Ayşeyi man ateş gi'bi yanan gözJ.erlle bana baktı saına. zaten söyerldim... t~bud.an ayrılanaJnız m.ümkündıur. hatten hislerimi lberrakl.a.ştıran, fbelli 
58Viyor ve Ayşeyi dtişünüyordwn. Onunla ve gözlel'lini gözlerimden aıyırıruyarak - Şu nalde seni ikna etmek dçin ne Bu teküıf ve sonun~a. ort~ya çıkan kıln ed~n şifah lbir tesir rumuyordıtıJl'/ 
uzun llZ'Jn konuşmak en büyti.k. zevkimdi. sordu: ı t.ı yapmamı .isterdin... seyahat !karan ibeni dti§undürdü. Ayrılık _ Oo ... Hoş ıgeld1n Re1'Jık .•• SıeJl~ 
Bu konuşmalarda ruhu ezen bir lezzet - Kendine emin mi.sin Relik?. 1 - Ayrılalmı uzun müddet ~çln Refik... &ünlerinin acısını daha o 2la.man dul?1-1.a- ren ne olur ... Hiç semtimlııe uğrs.W 
vardı. Sanki yavaş yavaş bir ummanda - Ne demek?... Seni gormeyeylm, sen beni gorm.e ... Bir- ğa. ıbaşladını. Fakıat hayatlarında. ıbuyük hiç bizi aramazsın ... 
~luyorduk. Tek kafaıyl:ı. diliiünmeğe - Beni fena alıştırdın Refik ... Beni biimize ya.muyalım da ... Baıkıalım zamaan ıb!r süıkünunun ~k yakınına gelmiş ol - F1atma aJbla .•• Böyle stıtem et.m.e1'_~' 
~yorduk. Ayni şeyleııJ ayni zamanda bu kadar çok sevilmeğe, tencMni bu ka- hlsler.imızl. ne suretle tas.hıLh edecek... j dıuklannı ıhis.sedenler ne bahasına olursa Bir geldim, pir geldim... Benden '~ • 
d~nınenln verdiği ölçülmez ha.z i·çinde dar •bana hasretmeğe ... ŞlıncM içimde bir 1 - Ben böyle ,bir te<:rti:'beye tevessül olsun ona. erişmeği gaye edıinirler... caksın aııtı:.k ••• Od.t d1yeeelcsin de ~ 
1dik. Ona. fb1r gün. 1 kork~ var ... Bir gün 'bu sevgi azalırsa ve etmeği muvafık ıbulmıyacaık kadar ken - İ~ hafte geç.ti. Ayşeyi hem~n ~er yeceğim... . ~ 

- Ayfe dedim... Artık bugünlere bir gün sen bu kadar benim olma;zsa;n?... dimden ~nlım... gün göııU.yordum. Görüşmemiz mümkün Fatma afbla. başındaki uçlan ışl 
bir 80il verelim ... Seni tamamen benim Içindeki tereddütler h~a. ya.şıyordu - Ka.ti mi Refı.t ... Benim emin ol - almadığı ~nlar telefonla lbern arı - baş örtüsünü omuzuna doğru a.ttı. , 
olmu.ş görmek tek arzumdur... demeık ... Bu sözler ancak ona delAet ede- maklığım da !Azını ,gelmez ıın1? yordıu ve mukarrer seyaıhatin ne zaman _ seni göl'Ünoe hep çocuklııA'U11 "ı 

- Ben senin değil miyim Refik? ~~----- _ • _ fi~ 1 Onun his.si rahatlığı ve emnyieti için yapılacağı !hakkında. lbana lbir şey söyle- tınma ge1lıyor. Kucağıma çılop ta bB~~ı 
- Ondıan .şüphe etmııyorum... - Ayşe dedim... Kend.Lmden emin en ~üyük fed:aka.rlıkları göze ala'biece~im miyord.u. _. masal ıistedlğin günler gözümün öfl .6'' 
- PelkA.l~? ... • olma.saydım sana lbu kadar yakın olur- tabiiydi. Bununla. ·berabher ıbu ayrılıgın Bir gün ondan bir mektup aldım. geUyor ... Şimdi baık ıma§allaılı •koSlt«'" ~' 
- İstiyorum ki artık ... Benim bildi- ve senin bu kadar bana yaJlon olmanı üze.imde Uzücü ·ıtesirler yapacağı da. mu - "Refik, . likanlı oldun ... Bu h&Un1 aw&ll

1 
arıt'' 

llm frat herkes te lbunu bilsin... ister miydim? Ben sözlerimin neyt ta. - hakkaııttı ... Onda.n a.mtma.k, onu ıörme· lfareQtiım!zden bir kaç aaat evvel tın ot Olm&lıJ'clı d& ~ tönlteliY.c1f· 
O ıuna.n 1>1.ft:' ceV&I' :vermedi. Yaln11 ~mun ottı~ bUmtytcek Q,dır oqcu.k molc btıUe ıoıa bt~ 11• -~ ~~ bU~ P.O't&J• aM.eıiJll, J:>~tml 

1 
_ , • 

1 
~ #fJ 
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EN SON HA 
Avustury re 
~ariciy~ Ve~ilimizin 
'Ylıs ı r zıyaretı 

Şuşnig mahkemede neler 
,, 

söyliyeceğini düş·· uyor e~ 
-" (Üst tarafı 1 incide) 

ııi ~ 
Esaret hatıraları Toplayan: B. O. 

tlb~ t Hariciye Vddllwiz şerdioe bu 
b3~ ~ 'l'Urkiye elçisi tanıfından bllyük 
lJJ~ tlyatet ver:lmiştir. 

Bcrlio, 11 ( A. A. ı - Dün bizim genç rnugıınniler enstitü sn direktörlO~tl
snatla , aııt 2 \,30 da 23 mıntakada seçim ne tayin edilmiştir. 
yapıjınıştır. Kat'ı netice ougUo belli o'u-' ~uşııiu, lıanui su~ırnd:tn 

Tcf rllrn: 20 

Cihangir bana mütereddit bir cavap 
vermişti. Korkularım devam ediyordu. ~ llttLt•ll'l.,.rln tloslça \'t' ~uııimi 

JcU • ..ı« nC'sri) ulı 

caktır. m n hali('llıt' t,<li lt•c:di 
Bir Jıaftaıht 1700 intihar ·Viyana, 9 - Lrıypzig Y1\ksek Ada-

bil"" M ' 

ta ~ ~ Kıthire, 10 (.A. A.) - Bu sabahki Vi.yıına, H - Viyana ~abu.dile~i ara- ı let di~~nınca _ m.uhakeı~~sine ~arar ~eri
s·nda ıntih ır dalgast btiyuk bır nısbette len esl<ı şansol) e Şu '.?nıg çıkarılun oıızı 
genişlemiştir. Son gecelerde dahıt alt- haberlere ııyl\ırı olarak tevkif edilmiş 

c•" \ hrcaın gaıet~ı.ı Altttürk başlığı ıle 
sıı ,~ l'llııknlo yazmış ve tıu ınakııled6 
ıe' IU ~hıl TUı kiye yenı devir TOrkiyes!di » 

Saatler geçti ... 

ısıı'1 ~~ek b11şlıunı~ \'6 Ataturk'iln yaptı\\.lurı 
ı~k nkılatJları bııer, bııer . ayarak 
) . nh ımpanıtor.ugu ıle ~imdlki vazl-
1tli kttrşılıtı;ılırerıık demi;;tir ki : cDOn· 
~11.ır tJuynk ue,•letlerınıo. yupt1kları bu· 
~ ak.Uabıarın ço~ ft3\'kınue ohm Alu-
~k lrlk.ılabıaır. liu Lla en kısa bir ztt 
~-il içinde mOstekil bir Tilrkiye ynrat· 
"ilır.-. 

mış kişi hayata veda t•ttiklerinden bir def{Uctir. S ~ıayelli Ntızi malrn.filinrlen bll- İkinci yol Borza istaıSyonundan hu - asıl ve bizim ıçin ehemmiyetli olan mesc
hııfüt içinde intlhttr edenlerin sayısı dirildiğine göre l>r. Şuşnig daima b:ıba- dudu geçerek Pekine ulaşan yoldur. Bu leyi: açmağı dÜ'şUnüy-0rdum. ÇUnkü kor-
1 ';'000 bulmuştur. Bunlar ara<-ında Geres- 1 sı ile blrlikte evinde bulunnuıktad r. Oğ· yol huduttan itibaren uzundur. Takriben ;.myor.du.."11. Korkmakta d.:ı haklı idim. 
tPI, Ungerin sahiplerile me~hur tarihci \ lu ela tahsi!öne dtwam e~iyor. L~ypıi~ 1296 verst kadar bir mesafe tutuy-0r ... Ü- R'ldar Qlir çok yerlllerı, hatta. esirler 1çin
Friedell, Viyttnnnın en uıurur avukatlar 

1 

rnahkeme~Jnde , B: Şuşıı g aleyhındekı çUncüsU pek 'kısadır ~unlara nazaran. fa- de zayıf karakterli bir çok kimseleri pa-
ve dokto lan vardır. lthnm şudur: hskı Avu:;turya nnayasacı- kat Ma.nçurinin merkezi olan Harbin üze- ra kuvvetlle kendiler.ınln casusluk hlzrne-

\
•• d J) . 

1 
na güre pleblc:it kararı arıcak hntün mı- rlnden gitmek 10.zım. Buraya pek yakın tine almışlardı. Ağzımdan kaçacak ufak 

ırantt ra yo~m • üşınnn arımız ve 1 · ı 1-1 · · 

1~. 

~· 

Y b d ·ı d k ,. k d b- zır ıırın muvafa'{atıle veri ebllir. ulbukı olan Çiç~kar adlı Çın kasabasmdnn sonra bir H\f lbütiin planlarımı alt üst ettlbri gl-
n u ı er 11nısm 1\ ·o .. r>u o tı ar u- B . . . • . i - ı llktn k ' i lh , . 

1 
d' . Şuşnıg Dahılıye Nıızırı B. Scıı;s ngu- Pekine kadar ancak ı24 verst... Fakat bl bizi de müşkül vaziyetlere so.A.n.'blllrdl 

~ • lliğer akşa111 gıtıetelerl şöyle yaz
~ tadırlat: • lhırpten maglup çıktı.o 
t t~ ttdaıu bugün Sadallbt teıhtımn 
IQQltıcıür. Bugün wemleketimıze gelen 
~terem mısaflrlerlmizi cıındun selam

Y I r 1~1 ııt u.r etroe~tedır kr » ~.}:or. aı 'du haber vermedtın plesbite t şebbUs Haııbine gitmek lbizl.m için çok tehlikell - - Lftf açıyorum. . 
~t 'lr etmıyenkr dtt tev if edı.ıyor- etmiş. hüyleco ~rıayasava ıwktrı hure- dlr ... Uzunluğuna rağmen lblrln~ yolu Evvclı'i işe esa:ctin ncılarından an -

lar. Kolonel Adam ınevkntler arcsında- k"'tle bulunmuştur · • tercih etmeğe mecbur olmaktan bnc;kn. ı tm ki :ı... l d DU , • • . _ • •-v a a a 'Ua.ş a ım. şman elinde, bll-
d ı r. <.,erma~ızasyoıı hnre~etıle ~ı~nı za- llillf'l'iıı plchl~it nulknncla çare yoktur... hassa hrlstiynnlarm elinde her türlti sı-
ımmda taı:.fıye devam edıyor. Bılhas~a bir ııolda - Bence diye cevap verdim. Yol me- kıntılara maruz 'kalarak esir knlmnnın 

ı. 
llab!>bıu g tan f\ad.uı. _ar~sın la te\'kif Rerlin, 10 -: ~lesib~t nutkundı-t FUh· selesini sonra mütalea etmeliyiz ... Asıl o- ne derecede müşkül olduğundan bahset _ 
edllcııle.r fd;rl d~r. L"J tınııstlt>ıltı mOna- rer Almanya harıc ndekı Almanların Al- lnn en ehemmiyetli nokta pasaportların tim. o zaman cnıanglr acı acı tkılyet 
sct~eıl~rı ol~ıı b.r. ç?k. Avu tu·ya gene-ı manya tarnfınd<ın hinıaye .... inin z 'rıırlliği temın:dlr. Su işi nasıl yapacağız? Emnl- etti: 

f . 8u ziyaret Mısır bOlo:Owetlnce ~im
~ devıılc 0.:ımanh devrıni birbırincıen 
ı.. lllen ayırmış ve Mısırlıların dıı TOrk· ralıerı tr:vkıf ediımı..,ttr. ni ~e son hadiselerin önOne geç \ınez yet edilecek iblr tatar nereden bula'blllrlz? _ Siz dedi doktor bey, harp ibitersıe 

\'iynna Üoi\'er!>oitesi talebelerine Al- mah'yetini J~;ıydcderek AlmHiılar arasın· İlleş Frenç: belki Türklyeye dönersiniz, bu insanuı t kadar bu vaıziyetten memnuniyetle· 
~l ilave ederken bnyUk Turkiycye ..... mnn FtıkOltesi talebelerinin kostnıulerini dnki milli duygu birliğinin şimdi her - Biz size bir iki tatar tanıtırız siz içinde ıblr ümittir. Fakat biz ne )apalım? 

verebilmek için bir milyon mmk tuhsis zamandan drıha z·yaıle kuvvetli olduıtu· onlarla konuşur, iskandil edersiniz belki Bizim için bir yere gitmek ümidi yok ... 
edilmiştir. A"u~tur~ a fen ak ademe si re- nıı, s•rn hafütlar lı3. isderinin bir mucize bir netice elde etmek kabil olur Hayatımızı 'bu kafirlerin eHnde ve idare-
bi Q,.,kar Rt!dheh istif.t etmiştir. sayılnbllt'C0ğini ve Alınan'ann tazyik Tatarlar.- sinde tamamlamağa mecburuz. Ne dini-

\' ıra ve onun ulu kurtımcı::.ına tazım 
' ı.cıyguarıwızı ~unamz.» 

Orkestra ~efi Jo:-i Gaıbe Viyanıı altın1a lutulnııyacag nı hatırlııtmıştır. BUtün Rus şa.lılrleri11de Baraholka a- mize, ne Adetlerimize hürmet ederler Fa-
d1 verilen bit pazarları vardır. Ve bit pa- kat ne yapalım ... Allah kurtarsın ... 

ii!'"l Fun.tfıu nwı:aı·ıım <..,:clcuk 
!\ahire, 11 ( A. A. ) - Aııııuulu 

~lı.ıısının uususi ıuuhaoıri biıcıırl) or : 
~ llr1t1ye Hımc y~ Vele.ılı I Joklur TovrıK. 
~ 111ltl Ar11s ştıı efıne suruyda v~ı ıhm 
~~lllttt_, t;ı)K ı>"UlUlıİ t.ıır blU t:lle 1'.l1l ~ı· 
~ıştu. ftmek.tt:n sonıa kuşıu .Ara::. 
~yı gezwış Keuduerıne oıızat Kn l 
Çı ıtltca 1>u1unruu:;ıtur. Ht)'d ı.cUaymm 
tı lllfktıo Krııl tuıcıhuaan ".)'rı, ayrı l<ı.1 · 

. l • l • zarı esnafı ekseriyetle tatarlardan mü - La.! 

A •k d ll ı r e ~ı rckkeptlr. Nrusıl bizim memlekette e9kl .açımanın tnm sırası geldli;,'1ne ka-m erı a a s e er şe I devirlerde kuyumculukla Ermcnller, bak- nl olmuştum. Bununla beraber içimde bir 
kallıkla Rwnlar ve eskicUikle Yadudiler koriku vardı. Bir parça daha snbırh olma-

b l 1 
,. rnın muvafık olacağına kanaat ederek 

t 
" ' V meşgul id:lseler, Rusya Tataxlan da ora-a S ı, yuz erce o u ar da ekseriya blt pazarı esnaflle iştigale- yine sustum. 

. . derlerdi. Bu tatarlardan bir çoğu Rusla- Yarın benim odnm:ı gel 

ı}_ ldilmi~ıerdlr. l:Sumıdn nıacıa Mı:; ı 
~"tlcıyc Nozın tttrcllınaııu 'lt:\llK UU;ı; 

1 
Ara.ıı ştıretıne buyuk. oır zıyatel vtı· 

\':ış ve ou ziyııft;lı bır ~uvu.ıtı tııKtp 

Vaşington, 1 ) ( ı\.A. ) - Amerlkada 28 Marllunben de\·am eden ştdd tıi :rın mllsaadcsile bizim kampa da gelirler. Bugün bir parça işim va.r. Arlm-
kar \'e fırtınlıır yiızüııdcdn birçok şPhirleri su bııı;;mış ve fazla mikt.1rda basıırat Esirlere kullanılmış elbise satnrlnr veya duşları ziyarete gideceğim .Ynnn öğleye 
yapmakla berııber ü80 kişinin ölOmOııe sebebiyet vermiştir. Tuf!yıınlar yUzl\ndPn onların sattıkları öteberiyi alarak şehre doğru benim odama gel... Hem beraber 
felakete ukr· yan 20000 klşin.n yardım na koşnak için hükO net her UHü dönelerdi. Bir elbise sat~ını bah:me ede- yemek yeriz, hem -de dertle.şlri;,'.. Böyle 

ı,.ıur. l<.UıLu ArWJ t<.uti:il'aıı 1>11ıuyuı· 
tedbirler olmaktı.dır. t t ı - guroet elinde "ir dind'"'la •·onumşh'• bl-rek !böyle lbir a. ·arın ahbap o magı dil - .u ... .,. r.. """" 

~ iKnmctıtınntı tısh:>is eauen utclo uo · 
t rıı.tn tıcılk tım1.hnuao lJUyU" lt:ıtıbu 
~~tt ıtUıı.ı~ıc&uuııştıı., Huştu .Aı.us t.ıu~ un 
, tıu 1-'uııd'ın wt:zarına aııaıp Çe.cua. 

11~a~k ve öğlt:dtn tionrn l111 Tuu .. - Mı 
~ llCctttıt wu~aveıt:numesuıı imz11 ecıe 
lt~ruır. 
~ Kantre, 10 \A. A.J - Hclticlye Ve
IS tınız auıı saııt b u~ lsK.t:n..ıt:nyeyt: 
lı( <1e Kahireye ... wuvtt~alul t:tını~. 
4- t:naeriyc rıbumınau, ·ı ürk ,.~ Mısıı 

")l'llk!arıı" don11ulwı~ oıan Kuııın 
littqYununo11 1ü6röısınııe t.aı şıtımrr.ı~ur. 
~ı lll lsııı.tmdeıiycdt:, btı.enuerıyt::aen K~· 
b ttye kaa"r aunı.Klurc.111 ve Katıııed~ 
~)Ut ttZclDuraua buıunuımu~tuı. Huşt\J 
" Ilı bu sab11h lbl11wlan g~zmış, uu Cı· 

-~~~ y11pdw11kta oıan hııırtyall t~lklh 
~--t v" ögıeym ~Ht.)t:ISl" K.cu al 1"11rw. 
atından k11bul eaılu.ı.ış ve ögıe yewe 

~~ Kralın dav~thsı olW"al< bbıayuıı ye.
~tir. Y ~rueıı. te .\h::M t:Su~'tt:h.lll, ıJı~ 

ıtnı Qil httz.r buluuu. u.ştur. ısmun .\lısıı 

~~teh:rı 'l'urkıye Cüıuhuı ıyetı ~~ oııuı. 
lıt ~l.lk yaraucısı .\laLurK. hıı~kıDui 
1.1
1
"11 Ve llararetlı wı:ılrnlclc:r ) 41.mukltt· 
l'ltr, 

Memlekete getirilecek 
çorap makineleri 

ita' Ar.kttra, Y ( A.A. ) - .Memleketi 
~ 1~cıu çorısp, uıkotaı ve iptıklı kad.ıı. 

1 
ı.ıtıtb, sanuyiının vöıiytıtleri letk.ik edı 

ı:l'tl( ınezıaıc sunayiin kalite ve kante 
Ilı ltıbaru~ ıutıwı"M:ıl ihtiyttcmı karşıh1 
~11"ct1 aı aınlaşııdıiı .. dırn bu gibi mamuıat 
"(l~h wutıb:ıe:ıtıtııın ııaııçh:n getırecek 
~~ rn&k ınefbı 6 wutıfıyt:t verilmesi lktı· 

v~kaıetınctS kabul tıdııınıştıt. 

Sarıkaınış Belediye 
meclisi loplantılan 

111 
Sttrıkamış ( Husm,r ) - Beledıyt 

~Cliai lıçebay ve belcdıye rehiı Z y., 
~ U~un başkanlıgıuda bır .Nisun Cwm. 
., ~u Çoğunluk olm11dıg-ı ı~m 4 Nısaı. 
k:11lrtuı g-Onkü topldntısınoa gunluı-. 
~ lltta yazılı işler bak kında ğ"Oı Uşuleı 
1.:! hl 1tır. Ü yeden blrisının •encumen a 
ı 11~' ıı dtaııelım• yoluud11"-i ttıkllfı ka· 

1 
11ylurı ve ıertnde olmndıQ"ından 

t~ftallmlıtJr. 

. şUndiim. ze teseıu veriyor Ah... Bu memleketten 
Cihangir uza.klık... Bunun acısını kimse 'bilmez .. 

F rankistlerin birkac Bir gün elbiselerimden eski bir ceket Cihangir: 

' tahtelbahri batırıldı 
ayırdım ve kamp 1ç1nde dolaşan ve yU - - Peki diyerek gitti. Ben de doğru 
zündc insana itl.maıt hl.c;sl veren bir Tatarı Illeş Ferençl buldum 
çağırdım. 

- Gel bakalım !buraya, sana satacak 

Bıır~olon, 10 ( A.A.) - (Resmeni bir ceketim var alır mısın? 
oildirıldlğlne göre ) Cumhuriyetçi denh: 1 - Alırım ... 
tayyarelcıi 6\ velki akşam bırkaç Fıttn· Kral Zog., o Sonra ceketi eline aldı ve yırtığına, 
,dst dcnızaltı ~crnilerıni bombardıman sökUğne bakmağn, düğmelerinin t amam 
etmişlerdir. Hu gemiler daha görUlıne- b ·rmi olup olmndığını araştırnıağa başladı. Ben 
Jikleıinden tunmış oldukltt.rı kuvvetle u ayın yı de onun -elmacık kemikler! çıkık z:ıyıf 
tabının t!dilmekttdir. d • • d / • yüzlinü tetkik ediyordum. Bol tüyltl kal -

Loııdradu hir hadise ye lSlfl e eV enzyOT pa.ğmın altındnn .kırçıl saçları :gözli.kü -
Londra, 11 ( A.A ) - lJun öğleden yordu. zayıf yüzUnde siyah ve çok hare-

ıonr11 f.;pauya barışını t~min ıçiu yöpıhm keti gözleri na.zan dikkati celbed:lyordu. 

toplantıd11 bır ger.cm yanında bulunan yordu. 
.;arı:;-ın bir kızın ~uma haç'ı Alman bay- - Adın ne senin? 
cağ ını meydana çıkarıp uçurması büyü!< - Cihangir ... 
na\Jh;elerı mucip ulmu~tur. Etraftan Ahb:ıplık ilerliyor. 
~enc;ler üzerine ) aptlan hucumdan gerıç· O gün ucuz bir fiatla ceketimi Cl -

1er bunalan kııçıuHk surdile kendilcrinı hang!re sattıh."tan sonra ona beni gelerek 
<.Uı tarınıı;ıluruır. 1 srk sık 'bulmasını, daima satılacak şeyle-
Fraıısızlar hül~1aıudt;ilcn· ) aı·timı rln mevcut -olacağını söyledim. Sevinerek 

İstiyorlar · I gitti. Bir kaç glin sonra onu t.ekrar karnp-
Paris, ı 1 ( A.A. ) - I>Un millet l j ta gördüm. Ilu sefer de eskimiş bir çiz -

- Azizim dedim. Bir Tatar buldum. 
Ynrın öğle vn:ktl benim odama gelecek. 
Ben de meseleyi olduğu gibi nnlatncnğım. 
Yarın akşam 'blr yerd~ toplanarak alaca
ğımız neticeler üzerine münakaşa eder 
ve kat'ı kararımızı veririz. 

- Ertesi gün 
Ertesi glln öğle vaktine doğru Cihan

gir gülerek odamdan içeri girdi. Karşı 

karşıy:a oturdu'.k. Ona signra Ye çaı· lkranı 
ett!.m. Sonra yine sağdan soldan konuş -
mağa başladık. Lt\.f dönüp doa.lşıp yine 
memleket hasretine geldiği zaman orta
yn da öğle yemeği gelmişti. Arada s.ıra.da 
konuşarak yemeğimizi yiyorduk. Bir ara 
ben: 

- Cihangir dedim .Bize yardım e -
der misin? Buradan knçıp memleketımı
ze dönelim. 

Evvel!\ lafımı anlama.mllj gl.bi yüzü-
01e bal'tı. Sonra gülerek: 

- Ben size nasıl yardım !:deblllrlm 
neydanındtt yctJJıhın tezahüratlı ıuooo nıeyJ ucuz fiatıa kendlsine verdim. Ah -
"<işi işlirttk ~derek lspa.ny11ya yurdıw 1 baphlığı azı.cık ilerletmek ve ondan sonra (Arkası ,-ar) 
1::.tewlşlerdir. ---------------------· __ _.:. _____ ...:...:.:_ 

doktor 'bey diye sordu. 

Trak vapuru 
teslim alındı 

Ankara, 9 (.A.A. ) - Denizyolları 
ıdaremtz hesabına Alınanyadıı Grup 
tezgahlarında yapılmış olan Trak vapu-
runun dUn Kilde lesellOm muamelesi ya
pılmıştır. Vapur 450yolcu taşıyabilecektir. 

Sarıkamışta çocuk haftası 
hazırlığı 

Müı>takbel Arnavut Kraliçe.~i Kontes 
Jeraldın Aponi 

Arnııvutıuk Kralı Abmet Zogo bu 
ayın 27 sinde Macar Kontesi Aponi 

ile evlenecektir. Bu dOhQnde bulunmıık 1 
::Sdrıkamış [ Hususi ] - Kuzamız 6 

~oculilaıı t:ıürgeıue ırnruwu 2 Nısan Cu· üzre Zogonun üç hemşiresi Prenses 
1 

ınarte:.ı günü toplundı. ÔnUınUzdeki 23 Maçte, Rukiye ve :\1ııksu<!e Amerikaden 1 
Nisan ÇıJCUk lıa.rtası kutlulttma _vrograwı acele dönmüşlerdir. Üç hemşireye seya-
tanzlm edılmışlır. OırnUarın go.:>terecek- h t tt'kl . K 1. , 1 · T 1 1 
1 1 

v• u • - ı d" .
1 1 a e ı erı ra ıçe • ., ım ransat ant -

er o*'s z çocuı.. arın gey ırı mes ve 
yecılrıhnesl onaylanmış .. tmlecek balo· ğinde Sinema artisti olmaları için teklif 
nun tartip beyetl seçilmıştlr. yapılmıştır. 1 

Adalı Meh 
Dünkü postadan çıkan gnzetf' -

lerde ufak bir havadis vardı. Adalı 

l\Iehmet Ankaraya gelmiş ... Okuyu -
cularımız, llataydan kalkıp ta An -
karayı ziyarete gelen bu 85 ilk ihti
yarın kim olduğunu belki bilmezler, 
kendisini biz tanıtalım . 

Antakycde oturur, Türk milleti 
Hatay davasında bundan bir vıl ev
vel, Türklere intihabata fştir~k et
meyin! dediği zamanlarda, Suriye 
meclisine gitmek için, Fransız dala
verecflerine uyarak 85 yaşında me • 
bus olan paye ve mevki düşkünü bir 
zattır. Düne kadar Türk davası 11 • 

leyhlne çıkmıştır. Durun Türk ıate-

tAn r da 
rinln arifesinde Ankaya gellşi, Ha
tay meselesinde nleyhlmtze yıiriı -
yenlerin imanlarının sarsıldığına en 
büyük delildir. 

Adalı .Mehmet, bizim gazetcleri
mizde çıkan sözlerini samlml olarak 
söylemişse kendini tebrik ederiz. 

1 

Onun Ttlrk davasına hizmet etme -
ğe kalkması, Ankarayı yakinden gö
rerek, yarın acaba yine bir post ka
pabilir miyiz? diye etrafı kolaçan 
etmesi, biraz geç ve birnz güç oldu. 
Fakat onun hakikati miyop ıözlerllc 
ıörmesl bakımından her hallle ha -
yırh olur. 

••• 
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ÖLÜMÜL1ÜN YILDÖı. TÜMÜ MÜNASEBETİLE 
nocu 

}TEL rKtT VE TEDKİK 

DOV 
185 • 937 

k ·y ri de Sabu n · · i veyahut 
llt'I' !JPZPll lelkiklcl'İllİ bio~lc k e a a laşılır? 

Yurdun tııhsil gör
mtlş her genci, yahut ip
tidai derecede bir tah
sille bayatıı atılmış fttkat 
okumayı itiyat edinmiş 
her ferdi, şllpbe yok ki 
Hamid hakkında kuhık 
dolgunluğudan fazla bir 
bilgiye sahiptir. Ya oku
ma kitaphırında eserlerin
den alınmış bir iki parça· 
sına, ya eline geçtn tan
zimht sonu müntehabatı, 
untolojlsi, edebiyat tarih 
cisi... gibi kitaplarda ve
ya Serveti FUnun gibi 
nıecmuahuda onun muh
telif eseri erir den nı i..f
rt:z, müshıkil manzume
lerme, ~ıu!erine ve daha 
sonra ruuhtelıf ve~ıleleıle 
hayatınu, sanııtına, u~kı

mı, ~ıırınb, detu:ısı.ı.ıu o<ıır 

yan cıdai, cüretlı otoı ı

temt:i... Çuşıt çe~ıt > 1:1z.ı
loıra raslrnwışt.ır. 

Hele ~u. bon beş on 
yıl içinde UU.;baıi, } u.ı~ık, 
blllliışık.. Ceınıybtıu nıtt

nevi Vtı.ru~ı ııawına nesi 
vaısa onmra bt;.CUınu ~ı

ur t.dınmış 2umıe wen
bUplcırı, "t'uuurı baltalı
)'OJ. u.ı. gı oı W<ı.lrnıeıer ıe 

ytuım ü:sulık bir sanat 
abıaesini deviıecegini 

zönneden1er, yuhut ık! 

bUÇUJ( süyıiö.lık broşöıle sanat ve ecle
bıyuu ttrı,ıne dondUreceğ-ini uman za
vlliıılarm ya:ıılıuı ! .. 

l~te bunları da hesaba katarsanız 
esa:slı bir hıhsıl görenıemış hıkut oku
mö.yı ıtıyat euınmı;; şulııs11:1rın bilgi vu.zi
yetwın yalnız ıotıdai ve orta tuh3ılle 
•almış oıanuım dallıı re cı olduğunu gö· 
1Uısü1..ıuz. <_.Oaku bu okumu makiııesi 

nıUı,ct:t ve) d Uıtnfı fıkırler altındtt or 
tu_yu çıkını:;ı bu yiızı \·e fıkır kttCbU içın
dt:n - dvgı:uuan uogruya llamidın tbt:r
lt:ııln .ıuuşı karşıya geup 11.ıU:ıbet bir ne
tıceye vı:ıra.uıyucağıuauo - bır aydınlığa 

çı~ölllıyc.cakhr. Zawun zaman bu nıun
ltıJJt hkultırın tebı:,ı i aıunda karar:,ı:ı 
buluncı.cakur. 

Bunlara stmat ve edebiyatını iı.ce
den ınceye ttlkık etwış, aoyurucu bır 
eser Ot: tuvsıye eueua:zsı11ız. <_;unkU, 
bö,Yle bır tst:r lleııUz me\cut ueğuaır. 

i:.vvet, bu~un yurtta gttıp oılgı ve 
metotıMuu1 goı:e Türk .Eat:l>ıyutı t1:1ribi
nı vucuutt gtılırmek tıtır ve tt:~t:bbuble 

n ıuuk )el.le:;ıwış buıunuyor. hmi ınahı· 
Yt:lluı ısucıt .t:tnıış Oınckıer dt: }Ok dt:gıl. 
r öAat, ~<1t:bi.)'c:ıt luıınıuıızın uu;~tlU.l ve 
ı~h:urut:ğc: wuııteıç İöl'liHw ı okuuar çok 
v" o .il.Cidar i{tlll~ b.i, uç btış nıüu:ha:ısı

tuı bununu mt:s'ul!~tHml > Uk.lt:wek oü 
iUnCbnlD en .tı.Ölll1>U o.ı.ur. , 

lıran filemimızde, Hamit hakkında 
wnwuı bır kıın1:1at var : Hanın büyUh. 
~·uu.,;.ur, Hilwıt :;;ıaıri azanı, Hawu Clallıl 
bu 11~ ll!Uuı:..vvt:ı.lt:r, mütelıussısa bcm
~t:.Ut)r ttrn:ıın<.lci Oli bır et:ıllllt: gılH ınu· 

kuJ ea1p g-ı.uyor. 

~vet her umun.ı kanaatta az çok 
bir haAıKat koKuıııu tıu1unııbılır, t<ıktıl 
llUtlöbClllmuk lbh::UJ~iruız 1ı..ll1eyı auııyu

De lt:.U.:.11.k.ılt:ıdeu AUJ.lcUIJltıa, WUWh.Uıı 

olduğu köUdr nıusbet gornıt:)t: ve bHwe· 
yts uueru atı. çıkarwtt.k ruecourıyeunae· 

yız. !'whık cUwlt:!t:r, şataf.ulı :ıöuer ul
uuua lluıır.at nıuı.ıat:.wıe;ımcmt:il ; aı

maa-ıar ok~a)ıcı bır höz ruz~aı-1 ıtlunda 
nıaıuuurlcs~wll.ktan, uyu~makUlll .lı.uLtwu

uuuıel&r ! .. . . "' 
1851 de, Bebekte do~~ııı Hamil da· 

ha llK n.ıeıı..ttp Çllg"Ht.rıfilld ıken, A.endi.sıh: 
ooraoer uogan liaıılıl( ı,:,uotını ~upne 

yo.lf. kı boğazın ~lıHt: beı:;ıltliı ve L1.ıavı 

bWarnıın wnnıı>ifo uyuttu. vuuu ~uıril
a-ınue gt:ııış Llr ur.k.un, eııgın oır cıenı

:tm, llLııyu v~ ıüısun aolu wt;lıtatılı ge
cc:ıe::rın ıulunU dtı wıutuııtllld.k gcıt:K.. 

oubasılt:, lit:dt:l)ile, ynKıll ukn.ıbalö

rhe bır u fcııı oCbğl u111u uılt:~ırıaen 
b ... şıay•utık bt:b.:k .Mc:klebı, Koıt:j, Aga
beyısue Pöris, b"t>ts:,Ue 'l'ntıraıı ~eyallat

lan Uöhıt ~O biııde ı1'.en onun ıuubıeuı 
cewiyetierin kültüılerıh:ı gıuahmmusına 

aebep oldu. Bu l't:ı:ıç çtıaıarında verdıği 

Y:ızan : nrnı, <•scı IP!·le lıaJl,a uöskı·miş 1 

oıs:nd•. birçok noıu.nnıarımız• l Ev kadınınzn bilmesi lazım geletı 
hPJI bl'ralH'r l,Hııatıms ohırdııli· J 

oğunurı karileri, ha~iki d rtleril şey e den b ·ri de sabundan nası 
. yakından sezerek kıvn•_k Oslü-: istifade edileceg-' idir 

?ıle, gtlzel fıkralar yaztın, Feth1 Taşkı: 1 

1 

ımzasını tunır ve severler. İşte Fcthı 
1 

Sabun pek eski zn.manlarda blle kulla- başka memleketlerde zeytinyağı ycrif
Tuşkır. grne bazıın bizim .sUtunlurım•zdn, nılmış, temlzleyioi bir vasıta.dır. (Pompei) içyağı (vejetalin) ve (domuzyağı) ve P

9 

b11zan Cumhuriyet gazete&inin köycültiğe de harabeler içinde bozulmadan kalmış mukyağı kullanılır. ~ 
ııit sülunlarırıda makaleler yıızmı kıymetli sal:un nümunelerinin bugünkü sabunlur Anadolunun bazı yerlerinde ınutrıY:O. 

' , 

arkadaşımız Hükneddin Fetbi Olcttytonun gibi olduğu g6rUlmüşttir. Ameri - denilen ve mum imalinde kullanııaıı ·,w 
müstaar ismidir. Ve hakiki isrnile, neş- knda senede bir mllyar kilo sabun imal zulmuş içyağları veya acım~ zeytinYP.ll 

11 
• , re_tt!ği b. e ·er, [*] görgünün, tetk~kin, 1 edlld:ğini dil ünjrsek s::ı.ıbunun ne kadar rınd:ın (sarı s::ı.bun) denilen (ev snbU1111 

).~ lduşunceı ın rnah:suıudUr. kıymetli bir şey olduğunu anlanz. yapılmnktıa.dır. :llv 
~ · ~ Doktor Rnkned tin .Feth;, ge\:en vaı., 8 b t • • Sabun yapılırken gliserin~ ayır• .v 

1 
. _ . . · 1 a; un z.y :..nyi.lgmı Vf.'fa .ç yagını ıeru· 

"~ kö~CJl!lk lıurosu şerı S:ılıııı Altuğ, Çıl- (su:! kostik) veya (Potassc Kostik) mah- ameliyatı ıgllserin fabrikası olan yer. . 
~ dır kaymakamı Rif dtla beraber Do~uda· . .. , yapılır. Bizde glise-rln fa.birkası oırnnC:.., 
~ 1 k" b" k k- 1 1 . 1 1 hillerıle !UlJ natılarak yapılır. Sud ile ya- _ Jıplıı>. 

ı ırço ·ov er gcznıış er b 0 sta arı gmda.n bu yapılmaz. Sabunların ka -ti' ;ıl " ' " pılan sabunlar sert. po,..,-ta ile yapılanlar .. ~ 
mua3enc etmı.ş er, ve köylerin bünycle- yumuşaktır. da hususi makinelerde yapılır ve 11· n· 

' rini tetkik etmişlerdi. Bu tetkiklerin ne- . . . ., s::ı.bunları kağıtlara saran ve binlerce lt 
t. · · S 1. \ll .... bi k f 1 1 MemlekeLmız iabrıımları sabunu Ay- Iıp hazırlıyan mak!lneler de mevcutt·ır 11 l 
ıcesını, ıı ıııı ı ug, r ·on l!rans a . 

""f'• 11 • b ld" . k t valık, Izmir, Km;n.dası ve iHUı. te ımo.l e- Tuvalet S"bunları da ştı bildlğ·!l"L. . .., ..... rı umumıyeye ı ırmış, on erans . _ . . "' 
U.. o l' U • 1\1- r lt· 1' b . U dılen zevtinyaglarım;zı sud mahlülli ıle abunların tasfiye edilmiştı· r, sUslenn1ıŞ , ç ne • ınuını • u c ı~ a sın zer k t 1 k 

1 
1'-

l•mıfından taıı.dir edilmişti. Şimdi 0 mü-j ·ayna ı ara yapı ıı-. tir. Kdğıtlara ve kutulara konmu.şt ır. 
l l t ·k· . Ok Q uuk ld" Fabrikalarımız epeyce terakki etmiş raz da esaslanmı"-tır. .1 evazı ıel e ııı ı ıncı ı n 1' nec ın . . • ~ ır 

d t t ıc 1• 1 il . . 88 f 1 k f k ve ıyı sabunlar yapmaga başla.mışlaTdır. Sa'bun çamaşır için olsun, ellerirtl . e e r.ln ına ısu ermı sayı a ı u ıı -
bir kıl<11Jlı.t ortuya koyuyor. Yağlar. gliserinin yağ asidleri ile birleşmi~ ve vücudumuzu ve bulaşıklarımızı ~a., 

b:rer (eter) dirler. Sud veya pntas m~h- mak 1...ıı1 olsun "'n l"zım olan cı·het Sfl Kıtabın ufaklıgma bdkn:ayın, hatta ,.., · "'" a. ı 
ltilil ile yağların munmele.3.ind,e sud ve po- bunıa:r:da fazla ~md veya potas kalrnttl11

1
1t mubarriıin kıtabıu buşında "Eserim kıy- ıı 

mık köd L1 hizmet ec.Jebiiirse,, eıye if ruta tas yağ asıtıerile birleşir ve sabun olur tulunmasıdır. Eğer fazla serbest stıd 
11
• 

varan bir tavazula ağzınuan kaçırcl ğı Aç:kta kalan gliserin yağ sabun kazanının sabunda kalmış ise bu ıgib; sabunlar ! . 
·· 1 ld u k b" soguk kısmında k::ı.lır ve bu sud::ı.n da gli- vaki çc-k köpürürse de cildi tahris ve ç~ 

80.t: t:r~ uc ~l ırına~ı~ .. uu ılap, ır ço- serin çıkarırlar maşırları harap eder. 
gumuzun, bı uıediğımız esnırlı bir Alewi, 1 ,s.'I 

nı tn kö d. ·.ı Kü Dedelerinıizin (temiZlik imandan ge- Şeffaf, parlak su.bunlar ya a<L , 
ısa a tiö a açmış, Y ne ır · Y ne ı • ) d b r i TU kl . . bunu lspiTtoda hallederek veyahut 0 
hald~dir? Köycülük nedfr? 'I'ürk mille· , .r ar ımes: ı?_ r er heı zaman soy- ıcıı 

. lerler ve temızlıge dikkat ederler Sabun ğul~ta ve gliserin sabunun içinde bırn. 
Un~ bu asu mayasını.n ıztıra_ı>ları neler- temizleyici bir maddedir demiştik. rak yapılır. e 
dır r Hu '!u tctKik etmış, eserıni ilml ku-ı 8 b . ? • • Lekeci sabunları da sabunların ıçlll 

ı k t d k t k · k t . a un nasıl temızler . Ellerımizı ve 
. • . . . ıu. u an a ur ar~a. ~le_yere e.~ız, çamaşırlarımızı yıkadıbrı.mız zaman sabun hususi bazı tozla;r !Hl.vesile yapılır. 
ıl.k eserleri, Kemal - Ekrem gıbı devrın I guzel, hatta cdebı bır uslupla susle-1 tle . . d 

1 
d k" •

1 
Tıbbi sabunlar deriye tee-:rz- eden 130-

. . . _ le rımız e ve çamaşır arımız a ı yag ar-
111 

•• u~tallıı.rı üzerinde bı!e bır edebı varlığın wışur. . . . _ .. ... raks, ka.fm1, ısüblime. kükürtlü gibi ~ · 
mujdecısi te irini yaptı... • * * la bır müstahleb yanı _yaglar gayet kuçuı< yevi ma.ıddeler il:.i.vesile yapılır. 

H . p . . . . . ıı.ı . d k O . . . parçacıklar haline gel.rler bol su Jle el ve H . b" b 
1 

kullll' amıt arı e gılt•, Jlamıt Hındısta· ı' ubarrır o lordur. nun ıçın elın-
1 

d 
1 

id 
1 

angı ır sa un o ursa olsun • • t 
. . • . . çamaşır arımız an ayrı ıp g er er . .Bu ı d 

1 
-r:ı1fr 

na gıtlı, Hamit Londraya gillf, ve bura· den wıb.ıushOJ..u da b.rakmıyur. lçtımttf nad •
1 

k t zl d ld nı maz an evve dilim:ze sürmeliyiz. Pi>-
. es. a yag :ı.ra yapışı o· ar a g er. d"limi · k k 11 lı larda yıHtırca kaldı; Onda tJolunduğu tııhlıll~rJUue ol>jeKtıf kalmmmıı, gor- ı zı ya arsa u anmama yız. . 

ı Sabun yapmak için memleketimizde Dilı· ya'k ın s b i ileti d nçlıır• nıuWtleıin ufukları kadar, irfan lıazınt:- ali~Unü otcıugu gıbi anlutuu.ısını, nusıl < a un ar c e, s.-
.lerlnl de kavraınuk lstldudını gostenm İ) ı tJılıyorsd, we:,lt:~ine ttıalıılk eden h~· çok bulunan zeytinyağı kullanılırsa da cıa, bozar 

rutıı blr genlşlık var. tıfoelerde de o kudar ınuvhftak oluyor .. 
(-10) ka yakın t:seriııde lıunlara ce· ~ıtwa, Frcngı, 'l'nıhom, weseıelerinl, köy • 

BiRAZ DA ALAFRANGA vap te~kU eJen ı.:ısımlar ~oktur. LlJ sııglığmı, koy t~guddbini, bırer bırt:r 
ü, auz bir sutıh üzennde eıııne ehnt: eılıyor. Ve buyuk ciıkkat ve itina 

boyuna do!.ışan uir styyah uegıldı . O, ue gene kendisine has veciz üsll1bile Meyvalı oınlet Keskin salçalı sılTır dili 
töoı~tın lleıin.ııdı:ıine Hımek, ~cı.tııkulanı ıetkık t:dı.) er. 6 

1 Her ne olur~a olsun konseı ve mey- gir sığır dilini uıkayınız ve ktıZI} tırwaowak ve oraaun scnıularö fırl<ıınuk lJo. ktoru e.s. kide.nberi tanırız. Dcıha valarını iri iri kıyınız. Çok ıyi o.lmuş ve J d' 
· ı b 1..ı ı nız. Sonra bir tencereye kafi mıktıır. ıbteyt:n bır yarıılıh~tır. O, ou don buudu tu e ı.!llgınde ııe hoy uava~ına sttrı mı~- so\.'uJınu:-: bir rıorl'ıkalın ı·nc" k"bukları- ı• 

1 ~ ., ı- • '"' u su koyup dili bunun için de pişiril11 
1..w s.gınndı; 2awum de.lcı cesıııe lu.ııhın tt. ArKalltt:;aunııı köy Letkık.leıi yapmıığa nı ve çckirdt.:klerini cıkarınız. Kulaıı kı"- O e· 

.,. " ç saatte pi.::miş· olmalıdır. Ateşten ç . derıuıı.ıueııne uular ve onıaan ı:,tıktm- lt:ş\ık ediyor, yuptıgı seyahaUeıde bge ıuını parça par•·u kt:sınız. liunu kon13er- .,. ., 
.,. k:iniz. Sığır dilinin üzerindeki ktilın der· ıin kucugmu bır s1:1nat hıı.mlt:~ı şc.ıdıııde kuylbrınue Kazıuı l>ırık'l~ bernber eıuc veler 110 karı:;;tırııııı:. Ve üzerine bolcu . ı 

1 ·1· · ı yi çıkarıp atınız. Dili uzunlamasına iki) ııtıhr . .l!.st:ı:ıerı bunct kırk buıhan, luık 1rnzın11 kürtk du aşıyordu. ditık eriııin 1 toz şekeri suçımz. Ve bır bardak •rhunı) ıı 
' bölünüz. Bir tubar'l-a koyunuz. auıı11 

~abıt gıbi duruyor! ılk mah .. ulleı ını pcrnkeııue o anı.k şuraya ılu ve euın1z. 'l'aLııı vıı.u1:1k uzern tııç oı- & 
11 ozerine 1:1şuğ"ıda tarif edecel'rimlz kesi'' * *,. buruyu dcığ.tan, Fetı Taşkır, şıındi on, ına:tsa yıırım saat bırakınız. Duha fazla 6 

.Manı.um ve nıtı.ı:ıl.ı.L dı<.matik eı:.eıleıi, l1:1n ufdk tur elucl baııııoe gözlerimizin huluoılııse C1ahu iyıdır. Ayn biı' kapliı. salça dökünüz . 

mU;,lakıl şıırlerı aıye l..ıı1şhcd ıkı kısımı ünune koymuştur. ıKı mısııiır ıvın Uç yulllUllö sarısmı ~ll.1· 1\eslilıı Salça 
tt)ırcıbllcctğııuız t::,cıleıııe Hawıt bızc Kenaısmucn dubu büyük eserler dt:tie dovuuuz. Ayn bir kupta beyıızla- Bir tençereye Qç çorba kaşığı sir1'1' 
guqılllıgırı, ~ıııın, s1:1nutıu ue ll.t:mck oı· bekletlı~iıni:.ı: ıçın bu kıtabmı tıır haberci rını llaha u:.ı:uu muddet şwuetle uövU- bUber, kıyılmış taze yabani sarımsa.lc. "" 
llugunu ve 111Ublt:bıt ıaaıe.lcr gıtıı, wüs- gözııe goaHlk • .t(ıt<.tbı bır kt:re okuyun ... nüz. ::;unra l>t:yazıan llb :ıanhırı lıirbirıne kıyılmış maydıınoz ile bir çeviz bO' 
ttb t sancıt kaıat:ıenuıu ue ııa,:,11 kml .. bi· .r'ı.ıuıleumı:.ı:e aynen ı~tıruk eaeceksmız.,. Kdl'lştınnız. bu karışlıruıuyı, ıçıenne ha- yükhiğUnde tereyağı konur. Hufıf ateşt• 
1t:Ct:ğHÜ gO:ıterdı... .M. c. va auıu:t.lannı lelllıu ıçm l:Jır çatal ue t:ritılır. llunun üzedne evvelce ha21rl811' 

O, Kbıncııden vutanperverlik öğretti ve Ytt!Jınız. tleya:ııar ıle Sdnlar uırı:.ımue mış olduğumuz çok koyu renklı 0ıııı'' 
K:ıntıle sıını:tl ogrcıu. tlu.lHuşıhkh nucalık J*J Brzuruma da gelmiştir. so kuruş ıyıct: karı:;;walHJlr. vok lewız bir tavayı yun esmt:r sarı, kırmızı salçadan bi''' 

h.11.cıu ıuu, ıı!ıne oır 1..:e vız Kall.ar ıyı lert:- ılAve olun K il l ,., n OV ... e tttıebtııık ıkı uuaftıın bır şey eK.slllt:- fiyatw satıiıwı.k.lwl.ır. .., ur. u anı acn6ı zama 
cek dt:ğ"ıhllr, İKi larıı.ttt da kıymet eklb· yagı koyunuz. Vtı yuww·t1:1lurı uokUnUz dört tane hiyar doğranır ve bunun tııf' 

k ll 1 rı·a el etmedi oııları kırdı ı·ı· ,....nedi llK onuc: ale:;; şlc.Jdctu . olmulıdır. ı:ionrn rine ilave oıunur. 
yece oır adıst:c..ıır. ara Y • 

1 
' Y 6 ' oır u:.ı: lı..ıHUt:Lııınt:ııuır. lJıbı tuLLuKtan 

HC1ruıdın ruunttıııf cemiyetlerin ..:anat roma.nlıK olllu.. Dıve aım arca kendl Esıawr sarı, lı.ırıııızı sal•·a 
"' J sonra weyvaıarı orla:sıntt dökunuz ve ~ 

ve eueuıyatıııuun un:ıurıdr alr~uıı bir ınıl l!U lııgıuzıeı tuı 1111ndau bae tıor gö- 1 t 1 u buk 
11 

lki ceviz bUyukıux.unJe tereysı1 
uru c ı ıueyvd unu zorıno un ı. ve 6 "' 

eksikhıı.. gll.ıı one sUı wcK ı~Leyeııler o.u· ı oıaü. 1"<tr..ut Aluıc.rı nıUııekx.ıdı " Lı:ı~- uır u.ı; ucıua 1Jı1tiırını:ı, uwu taurnım:ıı pış- eritilir. Bunun iızerme bır çorba kaşıır 
yor. Fak'1C Jıungı ctımıyet ıııuı.ıtt:ıııt ıne· ~ıng .. ve onun ıngdız muı.Kkıbi Kuıenç ıuış olmcınıalıllır. Sıcak sıcuk, ıııacıeuı un ilave olunur. 'l'eı-eyttğı ve un eslJ.l.,ı' 
Utniyetlt:re kapııunnı eı~ıUddau yuıı.selwış, unuyd çıı...ıncc1 :;>t;k.ısı.ııın oıı· ınukaılu ve çuK ısıcı.LK l.Ju lal.Jdga uakıeuıuız, bır renk aldığı zanıan (çok koyu esrtı'' 
nangı Ut:lıd wuhlt:iıt ~aııat ıkluuteıinaeu olmc:ıwusuıın, aldıgı Wlburlttrı ıuezt:edbıek uzcuııe weuzuı mıKtaruu toz şeK~rı st:ır- olınıunasına dikkat etmek lazımdır) 5ıJ 
weltt eılwadun uıtuya çıkmışcııt .l<'ransı:ı .ıumdi şalı:ııyetııııu duıngıısmı vuı-ıuusı ve pını:l. Ve ıyı lrhuw) UdH oıraı. Uzerıne veyahut et suyu ilave olunur. Bir çorll' 
• Kıa:ııı.w ,. ınin :s .. hııe Ut:hııısı .. Komey • lngilız ruuumı U.)' gun sanat e:ıa1>lttrı uo~unuz. bu suuuııcu uuıeuye uıısatırler kaşıg-ı un içın bir bardak su katldlt• 
mevzularııu alweık ıı.ın hpaııya taııhıııb onuya koywru,ınıu .lnglliı nıılietıue bfr ıuuvactjilt:suıoe yapıur. 4\Iamafilı , salça çok koyu olursa bit~ 
ve tdtl.ıiyc.ıtmu, sanat eısu:ııaıını alwaK şı:rt:f uhıuguuu anlndııur. daha su ilave olunur. Yok, salça ço~ 

ve ınodelhmle muk.aye e edereK onun ti 
ıçın de Ların ve Yumm sanal ve ecıeoi· Korney bı.ıauya ecıebıyatındun, Şek- uaK.KlDU<ı lcıw bır bııgı inıırnuuu haLlr- açık ise birnz un, duba iyisi ateŞ t 
yatma kndar lıkir tıeyanatı yaptı. .:ıplr keı.ıuınuc:ıı ewvel geıen Con Lı.ll, !ayacak: eıserı ltımenuı eaoıım. tlızım bu kaynatarak koyulaştırılır. Burada dJJ<1'1 

Hııwiuin tıycıtıo.ları banneye uymu- Knstoft:r Marlov'ı1:1ruau, lnglllz ı.ıastoraı w4.l{a1eae w1:1Ksııuıuıız, Sdôt:ce bır yu edılecek bır nokta vardır; O da ~ ateşli' 
yormuş. tselkı her Vürllgı muayyc:n ıomuubhırınaıın, heılyau " i\uv~ı. lerıo- evvel bugün toprttga gôwdugunıuz Ha- kuvvetli olmayıp hafir olmasıdır. 
gözlüklerden gönneğe a1.1şm.ş ol1:1ulttr dell maauelt:r tı.1aı. l'akat ııluıgı nıttdde- nııuı WJ.waKtıı. r. ... et, unu ııaı.l\.ııe, mu- Meserret Şenbark 
ı~ın bUyuk bır Lıatadır. ltue ytını bır mana, yeui bır rt:u.r.. ver<1ut'.r, uevver gençligıle, lıukılmt:tıle bUttın bir 

Zavulh " ~ehıl!pir • de klasik esas- uav~ıc:r yaptılaı; yanı onıura :;ıulıı:,larınm ı UrK !ruı.lc:tı, göııeunue ya~ kaıvıerımıe Sarıkamıştaki tahkikat 
danıguı:ııuı vuruuı11r. t:l~w. ellen üzermde tuşıyctruk bır sene 

Hfuuld'iıı c.Jintııwtik cscı·lcri : 

[1] Mtı.cereıyı uşk, tiab.u Sebat, İçli 
Kız, uuhteıi Hinau, ti1:1rao.nupul, '!'tırık 

lbı:ıi Mu~a, Ncbtcın, h~IJ r, 'lt:zer, .Fın

lt:n, llh<.ı11, ·ı urhan, ı uzlfe, Abaullııb 

Sağlr, Lıberte, Zeyr:.ep, Hakan 
IJı{jcr, ıuuhldH Yc~u müstakil 

~iiı·ıcı·iııucn 111urc&ı.ı~t ı•. cscı·ıcl'i: 

Sıibra, Belde, Garıı.w, Kahbe, Mak
ber, Ölü, 8unl1:1r odur, Hacle, Vcılıdem, 
llhumi Vatan, Ta)flar geçioi, Ruhlar, 
Arztler, Baladım bir ses. Yudigari Harp, 
Ytıbap.cı dostlar ve mekluplttrı .•. 

l:)td bu n:nk ve ilAveler, aldığı un- evvc:ı buguu • laslak. yoıuudakl tt131i Sarıkamış [ Hususi ] - Adliye 1' 
:,urhm oır votac..ıa eruereK ytını l>ır Kd- ruezadıga bıraktı l21 ; o, oruda ıs:sız Dahıliye Vekaletleri yüksek makamıarı"' 

h · ve Wul~vazı mezcıııııua U:::.tuuı, gaye vakı· ol'"'n şlk"yetlerı· t"lıkı"k ı·çı·n ı·~rzurııll' .IOd CO~UŞLÜC .b.l sanatharın 9a tsl)elU.ıı u a .. ,_ 
teşkıl t:Ucr. arkad ~ı, ~1:1nat arkadaşı büyuk Kewuıın vali muavıni Buy Hılıni Balcı ·ı .....,r c,e· 

ogıu Ah .E.Krewıe kum~ulua. ede uur:,un- . L> R . 1 e a6A -;,! 
Ne denirse den1>irıl Biz bugQıı S ü 1 k .. 1• k" 2.8 reısı oay emzı birkaç gün e'/ 

1 1<.r... on b z o arn şunu soy1eyeı1m ı; ıJ 
oğrenwek v_e anlamaya çalı~rrıttk ı:ıLe- ntı at:ııırse deusııı, şaır vtı :scınatktir · kasabamıza gelerek tahkikatla meŞf 
gıwı:.ı:ıu veruıği cesareue uıyoruz ki, bt- thlmit bu mılletın ir.an ve edebiyut bulunmaktadırhu. 

1 
rnftan hl<iığı muutelıf su.nal uıı:1ııdarını vıc111:1nınd1:1 şereıu mevkıyle daimıı. yuşu· Şıkayetçilerden Arpaçııy. kıııS§ 
nıe:.ı:ceden ve ontt kendi rengıni veren, yacaktırl lZZBF lJELlÇAY ka~maK.am . vek~lliğinde . butuıı~: 
bu nüllctin ıcfon ve sanal vıcı1anıle ala- Nall Bayarda ıfıı.desı alınmak ıçin tatı1'1 , 
kulı l..ıir edtbı şahsiyete Hamit malıktır. ( 2 ) 12 Nisanda ölmüştür. 14 Ni· memurlarınca gösterilen lüzum ve vUı, 

iliz şimtli stığlam bir bilgi, iyi bir sanda Atatilı kün emrile cenaze yetten verilen emir Uzeıine dUıı k tı trell 
metottu. sunatı ve telsefijSİni, ınubazlım meraşiml yapılmııt.r. le Sarık~19ııa JolmjıUr. 
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t 
YARIM AKILLILAR 
(tlst tarafı 2 Inclde) \ziyafet esnasmda, yanınıza isabet eden 

L. Genç mektepten ıazım gelen ma- vtıcudu zaif, midesinin bozukluğundan 
~ aııp çıktıktan sonra, mektepteki 1 mOştekl ve ancak bir iki lokma ile ka
~rf birer birer sönmlye başlar. 1 naat eden ve (Şunu yiyemiyorum do
~· hayatında ümit ettiği şeyleri I kunuyor) gil'i ifadelerde bulunan kimse 
~t az. Mektepte iken tııhayyül ettiği ile konmsmıya başlarsanız. bu zatın be
~ U bulamayınca mO~ked<;fer olur; ka- men insanlardan, cemiyetten, kAinattan, 
~~ IDUhltte bulur. Kendıslni ~l~ya- icraatı bükfunetten v~ en nihayette ken
~,1trını, takd ir edemediklerı~i zan- disine yedirilen yemeklerdt"n şikayete 
~ • ve mu~lte karşı ela muakıs bir başladığı görülür. Şahsen dostlarım 
~Ykt alır~ bır mnt~rb. olur. Bu hal- arasında böylelerinin nadir olmadığını 
\dı tbdtnı kurtarabılen genç pek na- ilAve edebilifim. 
\ r. Mektepten çıkınca hımByeye Kebet tegayvürlerinto de haleti in
\. bınyet pek müstesna bir talie ta?i: hitatiyeye bais. olduğu e!'kiden beri 
~lllumly~tl~, genç .tahayyOl 1 ettı~~ mııtüıııdur. 

Dünyada 
petrol 

Petrol bilhassa siyasi 
kıymeti haiz bir 

madde oldu 

P etroi bugünün en ehemmiyetli mad
de!erinden bir1dir. Harbı umumide 

Amerikanın petrol stokları ltiHH devlet -
lerlnln son rıafer1nde a.mu olmuştur. Hat
U1 1011d Çorçil: neft dağları üzerinde za
fere doğru gittik ve demiştir. 

Harpten sonra dünya .siyasetinde neft 

1 S~ P. O.~. I __ . ___ , 
Klüplerde ve sahalarda 

faaliyete geçildi 
Erzurum Gücü Teknik Heyetini 

ve takım kaptanlarını seçti 
beden çok aşıığı bır vaziyete ka Tamıs ile itiraz fikri an ::sında da 

~liu taktirde itiraz fikrine dnsmek münaı:ebet vardır. Tamıs zttmanlerı ka
~ bir hal olur. Pakat Hiı uz fikri dınların hırçınlıkları, evde her şeye iti
~ teraitin hududunu bır n aşarsa rı:zları nttdir değilcHr, Bilb!lssı.t z ,uf bün
\ sabaya dtth\l olu.~. Genç kızlarda yeli t.ıazı kadınlarda bu hal pek aşikar 
it 'Jnı bısl gorolor. lzflh·aı; <;nüına olur. 
L 
11~n b il· u•·n<: kı zı u hayalı. ıstth.-
~-. ı ımrhtk znrlf • ı ••ncit'r, 11 üzt•l İstnide de itiraz fikri keseretle gö-

l • - u rülür. İsteriyi tarir ed~nJer telkin Oze-
lıı "•', lülis otouıobillt'r, ze uuın 
s\ı.ıeut· ı·. ıu·sdl SC)"ıt hallcl'dC do- rinde durmuşlardu. Telkine o kadar 
~'"· l<'ak.ıt ııı;vacı ıunteakip, haki!. t ehemmiyet verr.ıişlerdir ki, diger araz1'ı

kal, Atlı cirit - Halter kaptanı : Hüsnü 
Yıldırım. Komiser, Futbkl kaptanı : Re
şad, Atletizm kııptanı : Necrtat, voley
bol - Tenis - Bisiklet kaptanı : Muvahhid, 
Dağ spr>rhırı kaptttnı: Nafi. 

Halat teşvik nıüsabakası 
yeniden yapılacak 

daima ehemmiyetli bir mevki l§gal etmiş, Mayısta lik ma~·larma ve di~er bü
Rusya, Meksnta, Cenubt Amerika, ve Me- tün müsabakalara bep birden başlnnmıı
zopota.mya siyası mevzuları teşkil etmiş -

1 nnıı karar 'erlki kten sonra pazar gtlnU 
tir. Harpten sonra, petrolün çok kıymetli klüblerde ve sabalarda faaliyete geçil 
bir madde olarak tela;Jı:ik edllmeğe başla- mi~tlr. Havanın iyi gitaıe~i ve Karska
ması dolayısile bütün büyük devletler pıcındaki sahanın dn temizlettirilmesi U· 
dünya neft istihsalindekl hisselerini em- znine pazar gnnn öğleden evvel muh· 
niyet altına .almak için tedbirlere teves - telif klUplere mPnsup futbolcular bu sa
sül etmlşlerdl.r. hada müşterf'k bir ekzersiz yapmışlardır. 

T. S. K. Erzurum BüTgesi Atlati:zim 
Bisikletçiler de GPZ köyll i~tikıunetine J.•t lle doğrudan doğruytt temas, ha- rı hemen hemen unutmuşlardır. Halbuki Neft ve onun müştekkatı olan mad-

~rtn birer birer zail olmasına ve isterik bir şahista telbine her zaman delerin dünya Jktisadlyatı tizer1nde oy -
~ette genç Bayanm itiraz fikrim~ muv8ffak olıtmaz. Bir .;oli. defalar • si- nadıkları ehemmiyetli rol düqünülecek 

rır olmasma kah gelir. zlıı tt'lkhıfrrlııizl n tamamen n ksi- olursa petrolün kazandığı ehemmiyet ko
-.~ '- F'emıntsm, anarşı, rahibelik httyatı- uin h•zulım· ••lllüi uürülür. Burada layca anlaşılmış olur. Petrol ve mtiştek'.katı 
~\i$ ~lan kızların eski hayalllln tetkik hakim olan tamamen İtiı·<•z flkd lr . dünyada bütün sınat makinelerde ticart 
~ t> "'- ' ekseriyetle itiraz fıkrinin doğ Erken bunaınada da (menfivet var- fı" lolarda, bilhassa kuvvet istihsali için 
· ~'l«la kafi btr sukutu hayal görülür. 

dir. Hu da hil'Hz fikrinin ilerlemiş bir kullanılmaktadır. Petrol ve müştekkatı ile 
_ıfl ulta.stnlıklnr , .c itiraz fikri şeklinden bıışka bir ŞC'-' dehildir. Erken t fil l 

,JW' L zviyelle buaule geltm tazı hastalık- J & Işliyen makinelerin ticare o arının, 
" ~lll iiecıyytye tt!sir tem ettıgı umumen bunamaya wüptehl şahsa elini sıkmak harp gemilerinin miktarları seneden se -
~ıl ~ tdılmektedir. Bilhııssa zor!uğun üzre, elınizi uzatırmısınız, ellerini cebine neye artmakta.dır. 1914 5enesinde dünya 

1tw... ~ ll~nne olan tesirleri pek aşikardır. sokar. Bir şey sorarsınız cevap vermez. ticaret filolarının yüzde iki buçuğu petrol 
d ))1

1 ~lbs zlığtt müptela olanların umumi- Otur ciersioiz kalkar, kalk dersiniz ya- ile Lşlerken 1920 de yüzde yirmisi ve 1930 
fil' hu ylan ne kadu fenadır ! tar ... V. S. -

1 e ç• -btt;;l'ah.bette katlyet olmadığı gibi bitta- Bazan yalnız bu arazlar ile e rken da yü~de otuzu petrol ile Wemege başa-
. ı ı d U · t b h' · · k b'l' · mıştır. Bundan başka bütün harp geml-ı. ı. un d a ıst sna arı var ır. ınumıye - unama te~ ısını oya ı ırız. 

~ab&z ile buy arasında büyUk bir a- Erken bunamada görduğUmUz (men- ıeri petrol ile işler .şekle kalbol'Unmuştur. 
sıı. bt. \'ardır. (HenDz talebe iken, taba- fiyet) duba ziyll1e bim-3rhanelerde tesa- Şu keyfiyet dünya neftlerl üzerindeki 
50 ~ rub tye ile pek okadar alakası ol- düf olunanan bir arazdır. Hayatı cariye- siyasi mücadelenin sebebini kolayca izah 

rıı.I"' bı; 81l fakat iyi bir müşahıt, mUtıemmel mizde bununla karşı karşıya gelmeyiz. etmektedir. Bu sebeple harpten sonra 

ıçll" ~~~~il~~~ ~~~~~~c~l:an Ba:.oc~:~~::ı~~ Bu cihetten dolayı (ruentiyet) cemiyet dünya neft sarfiyatı çoğalmış ve buna 
~~- knbzın mutat oldua-.u k~ndura~ı- ibraz eden bir bima.rhaneye .sevkolunur. mukaıbil petrol is tihsali zlyadesile artmış 

1JO" lıık tatasın kanaatlerini bımı bır şekıe F~kat itlzaz fikri böyle mi?. Bunların a- ve yeni petrol mıntakalan açılmıştır. 
1'!1'11' ~ ll)or. Kunduracıların ço~u ibtil41cı detleri ) Uksak. bertarafa dalbudak sttl- ~rika tbirleş!k hüktlmetlerlnde; 
~llbut anarşisttir; derai ve mOessir mış' ır. . . . . blr zamanlar mevcut olan altın hırsı, son 

UJ' >"1 )'inlerin kunduracıların itikadatı si- Hiç bır şey yapmıya kabılıyetı ol- zamanlarda da petrol hırsına tahavvül 
~ut ~1e&erini tebdile kan olduğunu ilAve miyan mUtereddller , kendilerini göstere - e•-ı ... tır. Fakat son iktisadi krlz, diğer 
~~ l tdl ve b ir11z müstehzi bir lisanla : A um..,, 

~"!' ile sly11siyatın tebeddOl edebile- bilmek için, itiraz fikrinin himayekar ham maddelerde olduğu gibi neft üzerın
ç1ıı.fl ~:uııı söylerdi. Fllbaklktt hocamın bic· e~~abın 1 soklamrla r. Mütereddi.nln b u de de tesirini göstermekte gecilonemişttr. 

~~lı fik irleri bir az fazlaya kaçıyordu. sı ıabını keşfede cek derecede mubıtte ka- . .. 

kadar gi<lf p gdrnPk suretile idmanlarına Aj:ınltfiından : 
başlamışlardır. Bisikletçiler blr seri ha- 15 2·938 tarihinde yapılan Hat.at ·çek
linde terlip edilen mOsabakahıra b ıı şla- me mü~abakasmda . Final ' çeklşarestni 
madan evvel B.ayburda kadar gld~cek- yapan Erzurum GOc:i ve avcılar . . KulO
ler ve · müsabakal ımn lıitamından sonra bnonn bu runsabaka hakkınd&kl . itiraz
da bnynk bir Türkiye gezisi yapttcak- lan tetkik olundu. 

lardır. 1- Yap,Jan bu mnsubakalur Resmi 
Futbolculıır, atletler ve ciritçiler ö- Mahiyetle olmad ğındıın. 

nnmüzdekl hattaya idınanhmna munta- 2- Mllsabıkhırın da gayri nlıanıt ol-
zam surette başlayacaklardır. malarındıın. 

Erzurun1gücü teknik 3- Esnayı mlls-1bakada Hakemlerin 

h . ·ıa· Avantaj kaideleıine rlaytıt etmeıni~ ol-
eyeh seçt l masından. 

Erzurümgücü klübOnfin yeni seçi'en yukarda yazılı üç sebebden dolayı 
idare heyeti pazar günU b!nge merke- bu teşvik müsabakasının yeniden yapıl 
~l~e gelerek sporcuların. iştlrakilc ilk masınıı ve mllsab:ıkıı gOaünün 18 4-938 
ıçtımaını y1tpmış ve faalıyet programı- pı: zar gUnU saat 10 da Bölge bahçesln
nın ana hatlarını kararlaştırdıktan sonra de Tekrarına kınar verilmiştir. : 
aşağıda adları yazılı sporcularını takım JJ ·k· K ı-b- ll t il t · 

11 . _ ~er ı ·ı u u un og n ese e tır -
kaptanlıklarına s~çmek suretıle klübun . t , 1 ·ı - b k t .ı b 

1 . . . • mış tı i\ım arı e rnuo;P. e ·a saa tn;..ıu ö -
teknık heyetın ı kurmu~tur. Erzurumgücü d b 1 1 t bı · 11r 1 

. , . ge e :.ı unma arı e ı~ o ıınur. 
bu sene çok geraş ve pıırıak bır prog- u.. b k H ke · Yll b R 

ıvıusa a a ıı mı z a~ ı asim 
ram hazırlamıştır. MOsatıakalardan baş- İl O 

0 1 
• 

.. h 'f .1 1 .d k ve ısıın n v~r' ır. ., ka Guç mu telı vı Ayet ere gı ere 
spor lemaslan da yapacak ve gUreşi Ankarada nıaçlar 
ihya edecektir. Ankara, 10 (A. A ) - Bugün An-

Tcknik Jwyet k1trada yap lan muçlu•da MuharıgUcü 
Boks - GUreş kaptanı : Vehbi Aksa- Harbiye klübUnü 2·0 mağlub etmiştir. 

tı~ ·~ şurası da muhakkak ki, itiraz biliyet ve zeka yol:sa , o zar.ı:ıan, muteriz, Bu _.$uretle petrol fıa.tları ayda~ aya duş -
~l'I em'11nın vazifesindeki t'gayvUrler- zeki, k'abiıiyetli ı:ııtatlarını bir maske şek- mege başlamıştır. Fıatların dWjmesi pet- r.;o 1:1• 

~Ilı lleşet ,der ve yahut lliraz fikrinin Unde takınabilir. Fakat ufak bir sarsıl- rol ımüstahslllerinl istllısala.t mlktanm G U R B E T T E O L U M 
1d1Rine tebep o lur. ) [ •] makla hüviyeti hakikiye meydana çıkttr. tahdide sevkettn4tir. Dünyada büyük pct-

~~ideat ve hatırsakları bozuk, hün - /~] /,' &pret de , ontradı'cfion. rol ımıntakalarına saıhip olan ve dünya _ .1ferhıım l"al··anı .. _ \Q •ı çok zait olanlarm g11l ı1en daim/ .~ , , u Evet o öklO. Fakat onı nla da oiri-
... ~tılli oldoklan pek meşhurdur. B\r Chavigny petrol Illti_yacının bürük bir kısmını te - . . birimizden veda puseleri alamadık. 
"..:; min eden Ingiliz - Holanda (Rvayyal Doç Çok kOçUktüın, fakat ıyı hatırlıyo-

ass E~ 
31 

Sel kumpani) Ue Standard oil kumpan - , dum. Sıcak yurdumda ılık bir ilkbahar Anama ilk ' 'e son bir biz mette bu-
ınmm•mWIUllllDllJWOllllDIUlmHUllDJIUWWUIWIUIBIBll•Ulfba yaları arasında bir anlaşma yapılmıştır. havası esiyordu. Ben biricik bacımla lunmuştum. Ne çare ki uğrumuza iki 

'1i Fakat bu itihH ta bir 2amanlar devamlı evimizin kapısı önUnde oynurken uğul- g özünü birden feda eden nineciğime son 

G
~ 1 sur~ttc sukut eden fiatlar üzerinde hisse- dayan rüzgArlttr anamın ölüm döşeğınde bir lıUrmet olarak ne tabutunu sırtımda 

D O U 1§ dile<:ek bir tesir yapamamı.ştır. Çünkü bu AzraiUe pençeleştiğini ku1ıığıma rısıdı- taşınıış ve ne de kara mezar topraklıt-
11 büyük ışlırketıerden başka dünyada bir yordu. Çöp git>i ınce olan bacaklarım rını güzleriınhı wlamıştıuı. Bu ebedi hic· 
...... çok müstakil petrol mü.sta.hSilleri de var- litiremeğe, gözlerim yaşttrmağa başladı. ! ran varlığımı kemiren bir ukte oldu 

Bütün Doğuya tanıtır 
"DOG U,, büyük bir 
memleket parçasının 1 
her tarafında okunan i 

Doğu 
bir gazetedir. 
illeri ile ilgisi olan bütün 

"1.üesseselerin gazetemiz vasıta
•ile kendilerini bu geniş bölgeye 

tanıtmaları menfaatlerinin 
ilk icabıdır. 

iLANLARINIZI 
Doğrudan doğruya 

GAZETEMiZE 
gönderiniz 

cwnhur Rwıvelt dahiliye nazırı (İckes) i 
petrol diktatörü tayin etmiştir. Bunun va-
zlfesi P.etroı isti'hsall ile sarfiyatının mu
vazenesini temin etmek.tir 

Ha.k.i!katen son senelerde dünya pet
rol lstf11A:kıltının artıma.sına rağmen fiat

ıar da~ma dü.şmilştür. Nevyorkta 1932 ni
hayetinde ham neftin yil2 litresi bizim 
paıamµta aşağı yukan 239 kurı.ı.ş iken 
1933 kanunuevvelinde 187,5 kuruşa kadar 
<iüşmü~ür. ı ı 

A:meriıkadan .gayri olan diğer petrol 
istihsal merkezlerinin istihsal ve ihracat 
miktarlarının artıp artmaması ile petro
lün kıymeti sıkı Slk.ıya alı'.ı.kadardır. Diğer 

~enelerde olduğu gibi Rusya petrol istih
sali ile 1ıhracatının artabileceği talımin 

olunmaktadır. Halbuki Romanya ihracatı
nı çoğaltımaktadır. Fakat son zamanlarda 

munt~ tesisatı ile Akdenize kadar 
sevki temin edilen Irak petrollerinin mü
him rekıabeti ıka.r.şısında kalınacağı dü -
şilnülm~ktedir. Almanya.da neft ılstlhsali 
son senf lerde ıbira.z terakki göstermlş ise 
de, istLh.sal miktan memleket ıihtiyacının 

pek cüztJ .miktarını ancaık temin edebi -
mektedlr. Almanların neft ihtiyaçlarını 
temin et.pıek ıztırarından doğan kömürü 

temyi etırnek meselesi calibi nazan dik -
kattır. Mesele tekIDk cihetten halledıll -
m1ş denmekte ise de iktlsaıdl cihetten tat
min ede~ halde değildir. Eğer ·bu mese-

le halledillirse dünya vaziyeti değişecek 

ve petrol,: dünya .siyaseti tızerlnde ka.zan-

llUf oldu~ ehemmifet1 ·klUllyen bybe
decektil'. 

- Hacım, htsydi eve girelim, akşam 
karanlığı baı:t}O . , dedim .. 

Hende.o uııhıt küçük olan zavallı 

yavru nemli gözlerime baktı: 

- Peki ugabey ! diyerek boynunu 
bQkUp arkaınuan eve gırdı. HeJJUz wer
cUv~nıerı çıkwaınışuk KJ ıunewın şu s~

ısiııi duyuuw: 
- Kızım, çocuiJarıru görmek iı;le· 

mez mbın? 
üluuguın bö8dmıtkta mıhlandım kal

dım . .Sufc:ıytt yııyllwı kttt gıuı bl'yaz C1Ö· 

şeQ'ın ıçınae yatan amımın ısöz s0y1~rueğe 
uuı.tıtı Kalwaaıguı<tım ba\iUl' btc:ıwem 1!-id.· 
reu v~u.ugını gırauw • . ı.\ler<tlVtn ayugıua 

yıı.ı.ılıverıu1\iUw. Az sonra kos!i.oca ~vı 

'1oh.lurcm çıglık ve kryaitan au1adaw 
ö.DWlllZ olwlı~LÜ. 

Gene aradan uzun ve acl. yıllar 
geçti. Seneler geçtikçe yaş ilerliyor, yaş 
ilerledıkçe h asrete tıı.hıtnımül azalıyordu. 
Ah bu gurbet bilmem neden benim ya
nımdan bir an ayrılmayan samiınr bir eş 
olmuştu . . 

Yurdu:nun en Ocra yerindeki evim
de bir gece kılbu,iu basmıştı. RO· 
yamda: Vatanımın doğduğum köşesinde 

en büyük evimizin - Anamın öldüğü evin -
damını çökınUş olıırak gôrdnm; 

Kara kışın ve soğuğun ~iddeline 
rağmen kan ter içinde ylltaktan · kalktım. 

Bırna ne olJuğuınu sordukları vdkit inilti 

halinde Hğzımdan şunlar dökülOvermiştl. 

- Gene bOyUklerlmden biri gö;: et · 

ti. Aradan ç )k geçmeden biricik bacım 
bana senin ölUnı haberini verdi baba. 

Evet babam sen oldOn : Fı1tkat ne ne bız ou11 vc:da J>U:>Clerı kunduraınadık. 
sen bizi, ne biz seni son veda puselc

t::ı tcı:;ı guııkU tıuawın cen11z~ cuttyrnda rine gark edemedik. 

Evet o otuü. Ne yazık. ki ne o blze, 

utacık bır yavru olduğumdan tttbutunu Ninem gibi sana da ufuk bir hlı
uwuzıauwoa ta~ıyııwuuıw. Lakın ebeOi- mette bulunumadım. Sandukam sırtımda 
ıcr u1yun11C1a.b.1 lllt:Zi1rı btı.ıt1mu uturuuw. 

taıt1ıyaruııaığım g ibi buglln sineme içlre 
Çora~ wpröklıırı göt ytt:ı.;lanmlct .sulawm. içıre dö.düğüın hicran yeşlarımla da ebe
Allttwa yupugım ıl.K ~e sun b.z:uet ı~t~ 

di weskenınin siybh topraklarını sulaya-
ou u1wu~l\I· d wa .m .•. 

Ar11dıın yıllar geçti. Uzak illerde 
Biliyorum bab:ım : Gelen gidecek, giba.sret acılarıı~ Kıvrcu.uv duruyorduw. 

den donıniyecek; Lakin gurbet ellerde 
Sogllk bır kanunusanı gt:cesı Y11ta- ölüm huberleriıe sarsılHn benim gibi 

gımdcan bıçkırıklarhı tarıauıw. Yanuııua bedbuhtlarm dıı göz yaşları dinmiyecek •. 

uu.lunaulu : Hayır babam sen ölmedin sade bu 
- Ne var ne oluyorı:ıun? D·ıye sor- faniler diyarından bizim kalplerimize 

dukları vü.ıt gayri ihuyı:tri : 
gö.; ettin .. Yeis ve acılarla kahroiup gl-

- Ninem... Ninem öldU ! dedim. dinceye kadar sen bizim kalplerimizde 
Bvet bir bis:>ikabltlvuku bana 0 an- ycış11yacJksın. Evet babam, içimizin sana 

da ninemin Ö1'1Ui,üuU ha.ber vermişti. has köşe:>iııde seni ebedıyen yaşata~iğ"IZ . 
Netekim sonradan oğrendim, cidden bir Ç k .. b 1' b b 
kAnunusani gtcesi zavallı ninem benim 0 ıya 1 ıyorum 11 am, ölüm mu· 
· · · . ..... 1 t ı . - lıya ruh u le kadder ... Barı gurbette olmaseydı •• 1amımı ~aı ıya e~fil" un &· 

Um etmifU. Vao: Vamık FalA OUER 
ı. 
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Erzurum Belediye Riyasetinden: 
Bedeli Muhammen 

No. Mevkii Lira -
152 Tebrlz Kapısı 
154 
156 
158 
160 

• 
• 
• 
• 

162 /2 • 
162 • 
164 • 
166 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• .. 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

70 
70 
70 
60 
70 
70 
'iO 

100 
80 

100 
100 

90 
100 
100 
100 
100 
100 
sı 

.Bedeli mubamme 
No; MAvkii Lira -
143 Gürcükapı~mda pas· 500 

tırmacı Fırını 

4 Nalbant sokağında 'iO 
8 arzlye 15 
8 Millet bahçesi 400 

35 Eski palıt meydanında 20 
dükkan 

37 • 
39 • 
41 • 
43 .. • 

20 
20 
20 
20 

86 Nalbantlar çarşısında 25 

88 
90 
92 

• 
• 

dükkan 

• 
• 

25 
25 
25 

Erzincan ku pısında 
Muratpaşa meydttnında 50 
Cümhuriyet Oteli 4000 
Gürcü K. havuzlubabçe 150 
Kavakt11 iki hula 25 -

ı; 

~- .'· -· \ 

Sodan kaymağını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler • 
Yapılışı basittir, 

Fiyatı ehvendir. . , 

168 
174 

17ti 
198 
200 
202 

204 
206 
212 
214 
216 
218 
220 
222 
224 
226 

• • 

80 
80 
80 
90 

Kuise kapıı:;ında dükkan 15 
tusası 

Gnrcükapısı araziye 
Umum .satış yeri: . Cadde~i 51 Numaralı 

• • (Poker tıraş bıçakları deposudur) 
• 
• 

228 

• 
• 

100 
100 
120 
100 

120 
120 
120 
130 
130 
120 

Gez Köyiinde Kahve 
15 
30 

Numara Mevki Cins ve bedeJi mu
hammenleri yıızılı mlllkler 938 senesi 
içın icare veri1m6k üzre 5 4 938 tarihin
den itibaren ıs' gün müddt:tle müztıye· 
deye konulmuştur. 20 4 938 Çaışanba 
a-unü Saat 14 de 1 Belediye dttin~sınde 
ıcra kılınacttktır taliplerin Belediyeye 
muracaatlttl'ı ilan olunur • 

Erzurumda Satış Yeri NEŞ ,f SOLAKOGLU ve ORTAGI Gürciikapısı Kavafle.'(I ~arşısı 

230 
232 
234 
236 
238 
240 

242 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

244 • 

246 • 

.. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

248 • • 
250 • .. 

1 Aztzıye hanında 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
ıs 

H 
15 
16 

• 
• 
• 
• 
• 
• .. 
• 
• 
• 
• 
• 
• .. 

.. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

100 
100 
120 
120 
100 
72 
70 

140 
40 
40 

30 
100 
52 
30 
40 
42 
50 
50 

300 
50 

94 Nalbantlar çarşısında 2.5 
96 • • 25 
98 • • 25 

100 • • 25 
65 Gölbıtşında 30 
57 • • 25 
12 Köşk. bahçesi 300 
17 Aziziye hanı 40 

·18 • • 47 
19 • • 52 
20 • • 60 
21 • .. 40 
22 • • 40 
23 • • .. 2 
24 • • 60 
.25 • • 40 
26 • • 40 
27 • • 40 
1 Tophane karjlsında 

Beton anne 150 

(No. 225} 4-2 

Vakıflar müdürıüğünde n: 
Oltu kazasının Köle caddesi üzerin

de 23836 metre murabbaı bir sahayı 
dolduran bttbçe, içindeki meyva ag-aç-

ları ve hane hurabesile satılmak üz.ere 
bir ay müddetle uçıkarUrmttytt çıkttrıl-

mıştır. Tab.min bedeli 800 Jira muvttkkat 
teminatı 60 liradır. Tuliplerin ibttle gü

nü olan 14 - 4 · 938 tarihine musadif 
Perşemlıe günü saat on beşe kadıır 

Olluda v;ıkıflar memurluğuna Erzurum-
da vakıfllU' müdürlUğune müracaat 

eylemeleri. ( No. 186 4 - 4 

Kars daimi Encümeninden: 
Kağızmttn, Tuı.luca yoluı un muhte

lif kilometrelerinde lJ Met menfez ve 
kasis tamiri işi 20 a-nn müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

ı- Keşif bedelı (3241.93) lira olup 
muvakkat teminatı (243.14) hradır. 

2- Dosyas~ndaki evrak (keşif, şart-
nameler, mu~avele) -

3- Dosyası sürel komisyonda ve 
Nafia mUdürlüğUndedir. 

4- Nafütdttn bu işi yapabileceğine 
dair vesika ibrazı ile ~38 ticaret odası 
vesikttsı. 

5- 20 Nisan Çıırşanba J{ünü sa at 
15 de ihıilesi Hükumet konağı içinde 
SQrel Komisyonunda yapılacaktır. İstek
lilerin muracaatlan bilıt olunur. 

(No: 234) 4-1 

l{A\'IP 

i :ı 

ı 1 t 
' 

• 

GÜVEN 
ANITI ..__ 

... 
• 1 

,. 

.. \ . 

. : 

• 1 

2 • • 150 
1 Gtırctı kapısında 85 

·2· 
8 

ıah.lre halinde 

• • 85 
85 
8:) 
85 
85 

.323 tarihinde Mülkiye idadisinden 
almış olduğum şabadetnamemi kaybet
tim. Yenisini alııcağımdan eskisinin kıy
meti yoktur. 

TÜRKirE İS BANKASI 
1 

•• 
6 
6 
8 

:9 
ıo 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• .. 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

75 
75 

75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 

120 
85 

Muratpaşa mahalleslriden 
Rıfat oğlu Nusrat 

(No: 233) 

Teminatiı Daktilo, Dikiş 
ve her nevi makineler 

tamiratı yrpılır 

Riza Vatandaşlar 

ooGu 
lLAN TARİFESi 

8 ncl sayıf~da · sımtiml 25Kurut 
7 • • f • 50 • 
6 • • • 7Ç • 
6 ·• • • 100 • 
' • • • 15! • 
a • • ·• 20 • 
2 .. • • 2~ • 

SllAh I?abrikası karşısında 1 • • • 4<' • 
Bay KA y A hanesinde ııan verecek kimseler ııau Oaze· 

11 
12 
13 
u 
15 
16 
17 
l8 
19 
21 
22 

85 
85 

:.---••mı _______ , t~sf İdare M.µdürlüğüne mür.:aat etme-
• 1tid1rler. Devam~ ~anı~ in husust 

---------------------------- tarife tatbik edllır. 1 

Artvin 
ke41f ve buna müteferri diğer evrakı r l Kıilmualızdıır ilanlarda tar.i{ bir misli 

1 N r. M" d az as c n • 

Kars Hayvan Borsası Satış Cedvel1 

Çeşit 

ÖkUz 
İnek 
Koşu ôküzO 
Dana 

ÔgeÇ 
Marya 
Keçi 
Tere yağı 
Sığır derisi 

Sayı 

7 
8 

18 
1 
' 

1 
4 
1 
4 

186 Adet 

Af1ırlıf1ı 
2197 
1940 
4600 
160 

80 
200 
40 
67 

3100 

[ 31 - llart Pcr-~mbc ] 

En a.şaf1ı 

Kr. S. 
8 00 
7 o 
6 83 
8 12 

11 
11 
8 

53 
49 

25 
66 
75 
00 
00 

En yukarı 
Kr. S. 
11 00 
12 50 
14 50 
8 12 

11 
12 
8 

53 
49 

25 
50 
75 
00 
00 

ortı, 

K. 
8 
8 

11 
()() 

00 
00 
00 
00 
00 fenn ye Çoruh a ıı udürlütOn e ta- Adres dekiştlrmek 25 lruşluk nc-

lip~rine verilecekri~ Muvakkat ~m~d re~ t~idir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
· 18 /Nfıan/ 938 Pazartesi günQ saat beş yoz seksan llnıdır. İstekliler temi· DOÖU Ab (rif . 

Vilayetinden : 

onbeo<fe ibitle edilecek olan yedi bin ı natı muvakkata ve Ticaret odası mak- . one CSI 
yedi yoz yirmi dokuz Ura kırk bir ku- buzu ile Talimatname mucibince mllte- Seneliği .: S Lira 
?Uf keşif bedelli Artvin yalnız Çam yo-/ abbidllk vesikasını ibale günü saatına Altı aylığı : f • 
lunun OXOOO ııa 9X OOO kilo metreleri I kadar Nafia Komisyonu reisjne verme- uç aylılığı : 1~ 50 

• 
Bir ay ğı : ı • 

arasında muhtelif yerlerde inşa edilecek lerf lazımdır. Aksi takdirde iste killer 1 

fıtinat dıvar)a.u ile korkuluk inşaatı işi eksiltmeye kabul edtlmeyecekleri ııaıı ECNEBİ MEMLEKETER iÇiN 
Çoruh Nafia Komiayonu tarıfındad açık olunur. (No: 219) 4-8 Seneuıı : 24 Lira 
f"'1ıbNfe koııulmuıtur. $artn~e prolı . Alb aybtı : 1' • 

Sahip ve Başmuharrtrı: 
CİHAD BABAN 

Umum neşriyatı idare eden vaıı jt 
Müdürü: Bahadu Dfllrer 

RasıldıQı }'er: DOG L.: ua~ı : ııt 

1 

•I 

( 


