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,GAZETE 

iDARE YERi: 
Bnurmn Gölbqı DoOU idarehanesi 

Puarteefdea maada ber rthı 91kar 

Sayısı her .. yerde S kunıştur 

Buılmayan JUllar geri verilmez 

Çinliler Japonlara baş ALDA;LA~:~INLA~ h d 
t; k . t . I a ı enın aşın an l\aldırtma ıs emıyor arı geçenler acıklı bir derstir = 
Çekoslovakya 
ne halde? 
B ir kaç gün evvelki nüshalarımızın 

birinde Çek cumhur reisi Beneşin 
beyanatını okudunuz. Kudretli bir dev
let adamı olan doktor Beneş Çekoslo -
\'a'kyanın Qıuzurunu kaçıran son hadi -
Beler münasebetlle diyor ki : 

"Demokrasiden istifade ederek gü
ruııu edenler, yine demokrasinin • vere
oetı. karara ittiba et.sinler.,. 

Doktor Beneş, tabii kendi hudutları 
lçincı.e ita.lan Alımanları mevzuu bahse -
cliY'Or. Malumdur ki, Hitler.in Avustur -
:Yayı ilha'k etmesi üzerine dünya er.cfı.rı 
'llınumıyesinde bir tel~ göründü. Acaba 
liı.tıer Çek.o'31'ov.a.kyanın garbi kısmını, 
:Y&ını Almanlarla meskun olan yerleri de 

Y'Utaca.k mı? 
Bu arada İngiltere ba.şvekili Bay 

~evu Çemberlayn, Çek hükumetinin 
~le bir emri vakii önlemek için sar
f~tıği mesaiyi takdir etti ve Çekoslo -
\'aJtya Jle Alman sUdetler arasındaki 
11\eseıeleri halletımek için bulunacak iti
lat zeminine de müzaheret edeceğini 
bi~rdi. 

Çelroslo~kya, ·Alman .tehlikesinden 
~ha bUyilk tehlikelerin içinde çırpınıp 
titınnakt.adıı·. Çek birliğin! temin eden, 
Say Beneş yurdunun içinde muhtelif 
'nılı.k cereyanlarına mukavemet et.me
le utraşmaıkta.dır. 

Çelcoslova:kyanın nüfusu bugün 15 
'nUYon raddesindedir. Bu 15 milyonun 
Cltı nıilyonunu Çekler ve Slovaklar teşkll 
~t.lnektedlr . 

3 'buçuk milyon Alman, yarım mil
~on Macar, yarım milyon Rüten, 150 bin 
~Udi, 80 :bin Lehli, 250 bin yabancı 
\'arctır. 

GdrülUyar kl , Çekos'lı<Yvıa.kya, çok 
tkıaJUüt 'WlSurlardan 'tleşeltkül !etmek -
~r. 

3 buçuk milyon Alman düne kadar 
ll'ıUttehit ıbir manzara arzetmezken. A -
"'1sturyanın işgali üzerine. Alman hris
t!Yan sosyalistleri lideri Bay Zajicek ka
lıtrı"<l.en istifa etmiş, ve Qiftci Alman 
~le, (sosyal Alman) fırkası da 
liıt~erın adamı olan Hanlalyn'a iltihak 
e~e karar vermişlerdir. 

Alman Südetelerinln reisi olan Bay 
llarua.Yn da.ha şimdiden 300 kişilik par
ltnı.entocıa « mebusu varken, diğer Al
llıan fırkalarının da kendisine lltiha -
ta, onun çok daıha kuvvetlenmesine se -
~ Ol.muştur. 
:h .. _~ine ALman sosyal demokrat partisi, 
b""11aYn'ın nasyonal sosyalizmi ile hiç 
~ tlirıu birleşmesine imkıan ltaa..cwvur 

~lenıezıten, bu partinin kabinede slh -
~t 'lekUl olan lideri CWch te mevkiin
Cletı istifa etmiş ve partisinin içinde e
::11Yette kaldığını, Hitlerizme da.ha ya
cıı dll.şünen JakSh tarafından tenkit e
bı.1<Utını, kendisinin ekalliyette kaldığını 

1c1tr:rn1.ştir . Bir ta.raftıan Almhnıarın 
~e doksanı böylece Hanlayn'ın etra
~ topıanırlarken, diğer taraftan da, 
lçı IU~nt:h. Js~.J.aıı.!yanın tınUhtarl~ett 
~!~ .ııtra.,ıp duruyor. Mecliste 22 mebu-

80hıurtkan iJlr tavır takınıyor. 

Çin Mareşalı Çankayşek Çocuğileberabersokc;ıkortasındakalan 
""" d J bu kadın hakkını kimden arasın ? , ayagın an yara anmış Röportajı yapan: Sezai;'.KARATOPRAK -

Her iki taraf kendini toplamağa çalışıyor, 
tayyare muharebeleri şiddetini artırdı 

istirahat zamanında bir tank üzerinde dinlenen Japon neferleri 
(Yazısı 3 Uncu sayıfada) 

''DOÖU,,NUN ANKETLERi 

Kars halkı Belediyeden 
neler istiyor?. 

Eski bir Belediye Reisi, 
okur yazar, azçok gör
gülü bir Belediye MecJ 

lisine hasret ... 

Masamın karşısındaki hasar_ koltuğa 
yıkılır gibi oturdu, Çok,yorgun .. ve bit
kin görünüyordu. Yanındaki ihtiyar ka
dın ayakta dikildi kaldı : 

- Otu~sana sen de ... Ne ayakta du
ruyorsun ... 

- Otursam ne olacak, oturmasam 
ne olacak ... Ciğerim yanmış benim. 

YozOne örtttlğü siy.oh çarşafının ara
sından yalnız ıığlamaktan kızarmış göz
leri gôzOkDyordu: 
4 - Ne istiyorsunuz, bir derdiniz mi 

var? diye sordum ... 
lııl. İhtiyar kadın kelimeleri teker teker 

söyliverek cevap verdi; 
- hte S:~bibe kızın... Beye bildi

ıtini olduğu gibt !':Öyle o senin derdine 
bir çıııre bulur belki... 

K'lltuQ"a bitkin bir halde oturan 
genç kadın: 

- Kocam beni kaı nımdaki çocu
tumla kapı dişan etli diye bafladı. Ve 
kesik kesik devam etti. 

r.Aıttaraf ı 4 üncütfe) 

Ilıca güzelleşiyor 
------------------------

S<thibe şimdi buhalde derdirıi anlcllacak 
kimseyi bulamıyor. 

8 u yaz nOmuneevleri,Bsri 
gazino, lokanta, açık hava 
pisini, tenis yeri yapılacak 

Don Vali.Haşim lşcah refakatlerine l lokanta ve bir d0kk4n yapılltcak, aynca 
Vali muavini Hilmi Balcı, Mektupçu Yalovadak.1 pisine benzeyen bir açık ha
~aver, Naha, Ziraat, :ı-raDsit mOdOrlerl- va havuzu da inşa edilecektir. 
nı de alarak llıcaya gıtmiş, 938 yılı ya- Çocuk kısmını ihtiva eden bir de 
zında yapılacak işler kararlaşbnlmıştır. bahçe yapılacaktır. Bahçede spor yerleri, 

Y~ni programda beş tane nOmune tenis kordu bulunacaktlr. 
evi, dort odalı bir mOdOr evlle gene E - l .a f'yesı· olan 

. rzurumun en guze -Y ı dört odalı hır mualltm evi, bir mezbaha, . 
1 

_ 
iki çeşme ve köy ziraat aletlerini muha- Ilıca, bu sene bOtQn ~kslklerlnı tamam a 
faza için bir hangar vardır. yarak Doğunun btr ıstlrahat ve tedavi 

Bundan başka, asrt bir i'azino ve yeri olmağa çalışacakhr. 

Eşeğin kurda 
saldırdığını 
hiç işittiniz mi ? 

Köylüler kurdu zorla 
eşeğin elinden kurtardılar 

Hınısın Halllçavuş köyOndeki bir 
okuyucumuz yazıyor : 

jBelediye Meclisi 
938 bütçe 
müzakerelerini bitirdi 

(Yazısı 2 inci ıayıfada) 

FIKRA: 

Ev ve adam 
« Geçanlerde•köyOmüzde çok gü-, Dün sokaktan birinden ıeçerken 

Ulnç bir vaka olmUftur. Şimdiye kadar kerpiç duvarlan .. ~dan ~aya ~ır
hiçblr yerde böyle bir vaka görQlme- lamış hatallan ıozüken. yılulmap mü -
mlş ve işitilmemiş oldutu lçin, ( Doğu ) heyya köhne b~ ev ıördüm. Her zaman 
nun karileri de okuyup biraz a-OlsOn- ve her yerde rorülen harap . evlerden bi-
ler diye bildiriyorum. rl. .. Bakıp ıeçtlm. , 

Koylüler kurd ava için kurmuş oı-1 Biraz sonra ayni 80kak, kenarların-
, . . da ulak dükklnlar dlsW başka l»lr semte 

duklan tuzakla bir kurdu darl. dirı Y~· ulaştı. Bu -diiklinlarda dls tistü çökmüş 

• 
Anketi yapan: P U A 1' A R A S L 1 

kakalıyorlar ~e ayagına kahn bır zlncır i ihtiyar adamlıu, önlerindeki qlerlne Ud 
bağlayarak koyOn ortasındaki meydanlı- büklüm manmış ıenç çoollldar .vardı. 
ta salıveriyorlar. Onlara bakıp ıeçemedlm. Kalam bl-

Köyde hemen çoğunun koyun kö- raı evvelki manzarayla bu sonuncuyu 
Kars Halkevi Reisi pati var. Herkes köp&tlnl.n. • kurtçll • kendi kendine · ~irlettlrdi: · Y.ık.d~la 
R LINLJ olup olmadıtını denemek ıçan, köpetc iih 

1 
m ..... 1r.ıma;a mü 

aseyin ~ A ~ kurdu göstererek saldırtmak istiyorlar- m eyya ev er ve ,,.ne ,,,._. -
Başkanlık odasmın mütevazı dekoıui - Belediyeden ne lstıyorsunr Veli . al _ . d b heyya insanlar ... 

- ı bl ·· - ._ Bir .şey isteditfm ,Yok birad~r. ıa da nın aca kopeğın en qkası Erzurum iptidai el sanatının son ıün-fçfnde masa'lm uslOne yığı ı r suru t edi de sokulamıyor 
kağatl~r. raporlara dalmış buluyorum 1 - Canım öyle değil, bani bir Kara- ceaare_ P · lerlnt yaşıyor. Tren ıe14111 aman baraya 

l( lilr taraftan Hlinka, diğer taraftan 
ra~nrad Hanlayn Çekoslovaıkyada fede 
~ 14t blr <!evlet kurulması üzerinde ısrar 
~lt~eltler ve muıhtariyetlerini istiye -
)o erdlr. Hanlayn'ı Almanyanın nas -
~ &o.syalLst ga.zetelerile Hitler takviye 
~l tir. Esasen nasyonal sosyalist ga
l'tbt e.rcıen biri olan Viner Noyste Nah -
tııaııen bu bizim :ileri sürdüğümüz ihti 

.. ıneVZuu ba.h.secUyor. Ve diyor ki: 
"'tr· Çek Almanları için ortada tki yol 
<>Jrrr;a:ırı federal lbir ihUkOmete dahll 
Cl!Iıerı Ye.but Almanların ıhizzat ken -
ı~ ~ ıM&ndl mtıı4a.dderatıannı ;tayin 

onu .. Eski belediye relslerlnde~, Vilay~t 
1 
h münev~er sıfatıyla Belediyeden neler Buton köy halkı meydanlıkta top- yenJ san'at anlayışını, yenJ t~ tek -

daimi encümen azuı ve Halkevı retslmız isteye blhrsln? lanmış, bu meraklı etlenceyl ... scyredi- nJjinJ, yeni para kazanma uullerlnt ve 
HOseyin Talınlı, Karı'ın bu çok neı'eli _ Bilgi ye m~.. . yorlardı. Bu sırada, meydanlıtın civann- bol bir :sermayeyi de mulıa:kkak beraber 

ti bahşetmek .. . ,. 

adamı mutad tebessQmü ile k.arşılıyor - Fakat bu bır anket ıçln.. da başı bot dolqmak.ta olan, lmam Ha- ıetlrecektlr. 
beni. _ Ne? Anket mi? Beni . a-eç bira· sanln ete~ anıra anıra kurdun Ozeri- Baıtınkü esnaf, bU&iinkü 111.ükkincı 

Onseklz senelik arkadaşlıtımızın la- der, reç.. ne saldırdı, dişlerilc kurdun boynundan o zamana ıöre kendlSIDI hazırlamak-
übaliliA-lne dayanarak damdan dOşerce- - Eski bir belediyeci sıfatlyle kıy- yakalayarak.. yere yatırdı ve arka ayak- ta bir parça daha Jaftf davranırsa on-

~ · ı ·1 d t L- ı "' b 1 dı lar için iş hayatı artık kapanaeaktır. Ve )olt 1tJ u Yolların her Htisi de 'hiç şüphe 
~er Qe'kosJovakya için, yanaşılır gibi 
tı~ deQ-tıdir. Oörülllyor ki. ihtilaf de- Çekıoolovakya, mutla.k bi.r ekseli.yet üze
tta11 ~ve !lı.esele d:ııhut bir anlaşmazlık- rine kurulan bir hilkO.metıe işlerini ted
.tıış bı Yade ars~ulusnl ma.Myet1 olan ge - vir etmektedir. Fa.kat ne olursa olsun, 
3GQ ~davadır. Gerçı, muhaliflere karşı , harıcı tesirleri de hesaıba ka.tma.k, her 
l!)ı.tt 11t ParlAmentoda bugünk.U va - halde bUyük bir ileri rörüfltUUlk 1&111 • 

sine soruyorum: metil görOflerlnden ıstifade etmek bak· arı e e eıuue eme.e llf a · 
4 

b 
kımız değil mi? Eşetln bu saldırışını gören seyirci- eski bir ev gibi onlar a lr Kttn çatırda-

16renıenn ıımttan hl.YU Vt*tur. ·mu. cDIAD a•uw 

r bun · · k l ül kt k t lı 1 d t::' ..... k 'd yarak yıkılaeakJardır. - f te ben de _ un ıçın ya amı er ~ me en a 1 yo~ ar 1' ~ fi - oun öyle htiisettım ki Erzurum bü -
bırak diyorum ya .. Soylesem bir tOrlü, deUi ve hızb tekmelerde kurdu ezmete -. ... J tımaı bi d -

1 1 
r1ı....ı d d.lr 

,. _ . • ,, - ç r eg şmen n a ~,,.n e . 
s6ylemesem bir tQrlQ • çalıfıyordu. Köylülerden .bırka~ı kurdu Küçük esnaf buna ı,lmdiden kendhı.l ha-

Batkın yumutamıfdı. eteırin elinden zorla kurtarabı1d11er. llrlamahdır. Yoksa... İnhidam, ııefalet, 
- Hele bele. Dedim ve b~dı. BU, liir mual dı11J, biıfm köyde ~ n lllliD "1ltlrllll tülp ....,...,, 

( Altllllfl 1 tMldeJ olu bir laüıkattar, • " , .. ,.., ·~ 
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lzmir arsıulusal fuarı 
hazırlıklarını bitirdi 

Fuarı ziyaret etmek istiyenler için halk 
biletlerinde yüzde elli tenzilat yapılacak 

İzmir (Hususi) - 938 yılı İzmir en- tarifelerinde yüzde elli tenıilat yaplla
ternasyon81 Fuarı hözırlıkları artık son cak ve bu tenzilAt bü1Un iskelelerden 
,ıufbaya ırirmlştir. KUltürparkta, fuar ye- doğru lzmir için bilet alanlara tatbik 
rinde inşaat faaliyeti artmışllr. Bu sene olunacaktır. Devlet demiryolları tenzilatı 1 

başlayacak ve fuar zamanına kadar ye- daha geniş nlsbettedir ve yüzde sekse
tltttrlcek bUyük mllesseseler, vak tından ne bahğ olmaktadır. 
evvel ikmal edilmiş olacaktır. İzmir .Fuvarını ziyaret edecek yol-

Hu sene ruar ecnebi memleketler-
den gelecek olanlara, 5 Ağ'ustos: 5 teş- cular için halk ticaret biletlerinin onbeş 
rinievvel arasında İzmlrde ikamet hakkı gUnlük Ucretleri tlzerlndcn yüzde elit 
babşedecek meccani vize verilecektir. tenzilat yapılacaktır. Aylık biletlerde bu 
Hu husustaki kararname fuar komitesine tenzilat yüzde seksendir. 
ve alakadar konsolosluklara tebliğ edil- Fuvar günlerinde yapılacak tören-
mişt\r. ler ve eğlenceler için de geçen senelerin 

Devlet deniz ve kara yollarında 15 
1 
kinden daha zengin bir program hazır

.Ağustan 30 Eylule kadar yolcu ve eşya !anmaktadır. 

Belediye Meclisi bOtçe 
müzakerelerini bitird.i 

Müzakere edilecek başka bir şey kalmadığından 
Nisan içtimaına son verildi 

Erzurum Belediye meclisi evvelisi 
gtln Belediye reisi Şevket Arının baş
kanlığında toplanank 1938 yılı bUtçesl
n1n varidat kısmını müzakere etmiş ve 
bu kısmın fasıl ve maddeleri üzerinde 
ayrı ayrı görUşüldUkten sonra Belediye 
dttimi encümenince tesbit edilmiş olan 
mikdarları kabul edilmiştir. Bu su&etle 
bütçenin lrad ve masraf kısımları tevzin 
olunarak bUtçe müzakeresi hitam bul
muştur. 

Meclis bundan sonra 1937 senesi 
bntçesinde tahsisatları bitmiş olan bazı 
fasıl ve maddeler Ozerlnde görüşerek 
münakale yapmı~tır. 

Meclis te gelen evrak olarak ruzna
meye alınmış işlerden birisi de mü
teveffa Bay Müştakın veresesi tarafın
dan verilen bir istida idi. Bay Müştak 
nktile Belediyenin ibtisap ve okturva
sını iltizam usulile almış ve bundan do
layı Belediyeye borçlanmıştı. Ve buna 
mukabil evini ipotek yaptırmıştı. Şimdi 
veresesi bu işin icra yolile yapılmayıp 

sulhen hallini meclisten rica ediyordu. 
Meclis bü mesele üzerinde de mnzake
rede bulunmuş, islldanın is'afına kanuni 
imkan görülemedl~inden reddlne karar 
verilmiştir. 

Mccllsce mnzakere edilecek başka 
bir iş kalmadıQ'ından Nisan ictimaına 
son verilmiştir. 

Mereği tamir ederken 
Üstü çöktü, altında 
kalan adam öldü 

Tortum 13 [ Hususi ] - Kazemızın 

E.ğlt kOyOnden Mehmet oğlu lbrablm 
ayni köylü Bektaşa ait mereği t~mlr 
eltl~l sırada üst kısım çökmOş ve Ibra
him enkaz altında kalarak ölmOştür. 

Bugece nöbetçi eczane 
"Cumhuriyet,, eczanesidir 

Erzincan Eğitmen 
Kursuna 
seçilen namzetler 
Yirmi beş kişinin kabul 
edildiği Kültür 
Direktörlüğüne bildirildi 

Köy EA-ltmeni olmak tlzere Erzincanda 
açılan eğitmen kursuna Erzurumdan 
gönderilecek olan 27 çavuştan 25 ş1nin 
kabul edildiği kurs direktörlOğUnden 
Erzurum Klllttlr Direktörlü~One blldiril-
mi~tir. 

Bu eğitmenler merkeze bsalı ilca 
ve Dumlu nahlyelerile Aşkale kazası 

halkınd tın dır. Bunların sıhhi muayenele
ri yarın yapılacaktır. 

Öğretmenlerden gezici başö~retmen 
olarak seçilenlerin isimleri KUlUr Bakan
ııaından henoz gelmemiştir. Bunların 

isimleri de geldıaı zaman yol masrefiarı 
vilayetçe vertlerek yukarıda yazılı eait-
men namzetlerile birlıkte Erzincana 
i'önderileceklerdir. 

İlkmektep kitapları tevhit 
edilecek 

İlkmektcp okuma kıtaplannın her 
sene tadile u~ramaması için Maarif Ve
k!letlnce önümüzdeki sene için esaslı 
tetbirler alınacaktır. Kitaplarda bir vah 
det temini için bir komisyon tetkikat 
yapacak, yeni kitaplar basıldıktan son
ra eskileri kaldmlaeaktır. 

inşaat faaliyeti başlıyor 
Oltu kazası mükellef amelesinin Uk

babar inşaat devresi faaliyetine, kllr ve 
k:ış vaziyeti müsaade ettiği takdirde, 20 
Nisan 938 tarihinde bdşlantiCalc ve bu 
amelelar Azort yaylası yolunda çttlıştın
lacaklardır. 

DOÖU 

Halil çavuş 
köyündeki koyun 
hastalığı 

Dii,, Vilayet Veteriner Dlrek-
törlli{jilnden oşoğul:ıki texkereyi 
aldık: 

DO(JlJ Gazetesi Müdüriyetine 
« Gazetenizin 15 Nisan 938 gtln 

ve 113 sayılı nUshasınıo ikinci sahi
fesine (Nazarı dıkkatı celbediyoruz.) 
sütununda, Hınıs kazasının (Halil 
çavuş) köyUnUn koyunlarında has 
talık çıktığı ve bu yüzden bir çok 
zayıat olduğundan şikayet edilmek
tedir. 

Kanunen hastah~ı köy muhtarı 
derha'. kazaya haber vermeğe mec
burdur. Böyle bir ihbsr olaydı kaza 
hayvan saklık memurlarınca derhal 
mahalline gidilerek tedbir alınır ve 
Vilayete de bildirilirdi. Halbuki bu
güne kadar böyle bir malumat alın
mamıştır. Keyfiyet Hınıs Hayvan 
Saklık memurluğundan telle sorul
muştur. Tabii böyle bir hastalık 
varsa derhal alınacak tedbirlerle 
sondllrülecektir. 

Şik4yetçl Bay öğretmenin bu 
yoldaki ilgisi teşekkOre değer bir 
işse de bunu evvela en yakin resmi 
makamlara bildirseydi daha yolun
da olurdu. Bu sayede çabuk tedbir
ler de alınırdı. • 

il O(• U - Vilayet Veteriner 
Madürliiğünden aldığımız tezkereyi 
yukanyn dercederken, Veteriner 
Madarüne de neşriyatımıza karşı 

gösterdiği yakin alakadan dolayı 
teşekkürü borç biliriz. Bu teşekkü
rümüz daha büyük o/aeaktı, eğer 

Bay Madiir, yalınız allikasını bil
dirmiş, vı hu hadiseyi bize haber 
veren muallime tarizde bulunmamış 
olsaydı. 

"DOGU,, gazetesi Bölgenin gazB
tesidir. Büyük, küçiik her vatandaş 
bildiğini ve gördü!]ünü gazeteye 
yazabilir. Bilhaasa muallim
lerimiz bizim tabii yazwılarımız
dır/ar. Bunun böyle oldu!Ju, yük
sek makamlar tarafırıdaıı kültür 
iş11aı Laruıa yapı lal müteaddit tebli
gat ile de sabittir. 

Eğer orada bövle bir hastalık 

rıkmışsa, şüphe yok, burıu muhtarm 
resm l makamlara bildirmesi şarttır, 
fakat memleketimizde hiç bir ka
nun, ayni hadiseyi ef'kiirıumumiye
ni1C gözünün önünden saklamayı 

amir değildir. Esasen böyle bir şey 
olsaydı, gazetenill ve ga:ıeteciligin 

ne kıymeti, ne de lüzumu kalırdı. 
Hadise vaki veya değil ... Muh

tarrn vazifesini yapmamış olması 

öt}retmenin Veteriner Müdürü tara
fından muahaze edilmesi için bir 
sabep teşkil etmez ve nasıl bir va
hayı ammenin gözünün önüne ko
yarak, Veteriner Müdürünü ıkaz 

etmek muallimin ue her Cumhuri
yet vatandaşımrı vazifesi ise, Vete
riner Müdürünün de vataııdaşın yap
tığı vatandaılık vazifesinden doforJı 
kendisini mualuıze etmesi okar va
z/feıi değildir. 
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Karslılar Belediyeden 
neler istiyorlar? 

Karsuı lstusyon M,1/ıallesi ,ı• 

(Öd tarafı ı incide) ve şahsi tarafgirllklerin amme ınefll~~' 
Yaz öyle fse. Belediyeden iste- düşüncelerini yenmesi ortadan ka\dırı 

necek bir çok işler vardır ama, onun eyi bir heyet elbette kurulabflir: ıııi1 
bu günki gelirini göz önOnde tutarak ve - Karsın ileri inkişafi için fııcr. ıır 
su ile elektrik işlerini de Hususf Muha- Peçin ısıttığı sabit dereceli ılı:ıı~ıt 
sebenin temin ettiğini düşünerek, Bele- va içinde tembel tembel tavana ııırı~ 
dfyeden, şu günden güne barab olmağa yükselen sıgra du_?Janının helezoll 
yüz tutan güzelim caddelerimizin tamiri- bakarak bir az duşbndU ve. 5! 
ni olsun istemek hakkımızdır zannede· - Nüfus meselesi azizim, dedi· ıit~ 
rfm değil mP ra halkın iktisaden kalkınması ge ~! 

' - Belki Öyle belki değil. bu her iki durum üzerinde de(l]~~y ~ı 
'. nun Erzuruma gelmesinin müessı ~r 

- anlaşıldı kı yakamı bırakmıya- x.- ib. d ö 1• tesiri \ı 
k Ö 1 B . b ca6ı g ı zamanın a nem ı eıı-

ca sın. yle ise din e. u ış ve una dı V k .1 k k b. "f 1 bir ş u . r. a tı e ır ın nu usu ~~ 
benzer tanzıfat, sağlık, Sosyal yardım 1 1 K b 0 • U edi b .( 

o an arsı u g n.<. on Y H'j 
v. s. gibi beledi hizıne_Herln başarılması doldurmak ve 0 nisbette şehri gOı\ı;r 
ne para, ~e tahsisat işı, oln~ . dokrudan tirmek, hiç olmazsa harabelcrdell ~ 
doğruya hır eleman mes elesıdır. tarmak şimdilik elbette mUşkUldor·O(' 

- Yani, yok mu demek istedin? sene Balkanlardan gelecek olan g ~ 
- Olup olmadığı hepimizin her gün menlerin şehirli olmaları ile Kaf51~.nı I~ 

gözU önUndeki bir iştir. Belediyeden mDhim boşluğunu doldurmak çok · i< 
sadır olan buyrukların bazan bir gUnde, sek bir teşebbüs olurdu. rd 
hazan bir haftada Uç dört kere birbiri- Bir şehir için en mllbim işlel 
ne tezad teşkil edecek şeklide değişme - sayılan su ve elektrik meseJeJe'161 
si, bu buyrukların müstakil bir fikir, hür halledilmek nzere oldu~una göre 1 

bir kanaat ve esaslı bir bilgi mahsulü için düşünUlecek hususlar, şehirUnlfl 
olmadığı dllşüncesini vermez mi? dent ihtiyaçlarının karşılanmasına ç 

- Şu halde sizce çueler? maktır. 
- Bu mlltaleaıım, bundan sekiz yıl - Mesela ? 11 ıı 1 

evvel belediye retsliği yapmış olduğum - Fenni hamam, mezbaha, ter U 
için belki sui tefsir edilebilir. Amma bu, gU.zel. ~ad.deler,. pa~klar, süt lak~~ır~ 
bir memleket işi olduğu için fikir ve lerı, ıyı bır şebır tıyatrosu ve 

kanaatlarımı açık söylemekte her hangi 
şahsa karşı tariz kustım olmadığını pe
şinen söylemek isterim. Yalnız benim 

değil, her gün temas etmekte olduğu 

muz bütUn yurttaşlarımızın da hoşuna 

ıitmeyen bu gllnki durumun ıslahı, ben
ce Belediye ve Belediyeciliği bilir, az 
çok görgülü ve hıç olmazsa okur yazar 

bir heyetin menfaat ve şahıs tesirlerin
den arı bir heyet ve başın mevcudiyeti 
He mllmkündür kanaadayim. 

- Bu evsafta bir heyet kurulmaz 
mı? 

- Esaslı bir derde parmak pastın 
azizim. .Fakat ben bu cevabıma bir 

misalle başlamak isterim; öyle bir Bele
diye meclisi hatırlıyorum ki, orada Şura
yı J)cvJetin bir karan mUzakere mevzuu 
ıken, kararı fikrine uyduramıyan bir aza, 

•(Ne dUştlnUyoruz, Şurayı Devleti de6 mu 

l 
hakemeye veririz) demiş ve taraf dar da 
bulunmuştu. 

intihap sırasında el etek öpmeler 

saire .... 

Yeni 50 liralıklar f 
TadavUle çıkarılmış olan Y.eJJ:ı~ 

ve beş liralıklardan sonra elli Jıt6 
da tedavüle çıkarılmıştır. 1 

Çıkarılan yeni paralar nisbt ı 
es~i elli liralıklar tedavnıdell 
dıralacaktır. od 

Eski elli liralıklar beş sene ı:Jl Jll 

le tedavülden kaldırılacak ve ~u e 
det zarfında yeni paralar tedarı!C ~6 
yenler Cümhuriyet Mtırkez saıt if. 
müraceat ederek eski paraları d.d Jl'. 
ceklerdir. Bu muamele için tesbıt peŞ 
müruru zaman mUddetl de gene eP 
nedir. Bu suretle 1 Nisan 938 d ııl 
baren 10 sene sonra eski elli ıır~ır 
da temamen tedavUlden çıkarılıJll~. t 

Yeni elli liralıkların ön yoııı ,Jf 
tun, ortası açık fllizf renktedir . .!'~ 

. "" tam ortasında da penoe çıkolata el• 
şil renklerden müı'ekkep bir roı"i 
tarafında da AtatUrkün resimleri 

. µ: ı 
deta üzüyordu. Gözlerim mütemadiyen bu yol biraz sonra taşlı bir inişe ulaşı - Ve saman yolu ta uzaklarda bır ış 
köşelere takılıyordu. Duvarın bir ucun- yordu. Orada önümü görmeden yürüyü- : püğü gLbi dağılıyordul. ıı1 
da, tavana yakın bir yerde kocaman bir .şüme devam. ettim. Uzaklar karanlıkta 1 Bilmediğim diyarlarda yaşayaJl e1 
örümcek iri bacaklarını kunlıdatıyordu. hiç sezilmiyordu. Pendik bir k~ damla lükların sesini duyuyordum. aılıJll fi 

Dünyada kendimi o kadar yalnız ı.şık halindeydi. Yaık.ın olmayan bir tre- ı cl!ille kulağıma. bir şeyler fısıldlYor ı\l(. 
hissediıyordum ki... o akşam hiç konuş- nin se.'.:ii karanlıkların içinde bir çığlık I ciiler ... Bu kadar geniş bir ~lel1l etl1ıı: 
mak istemedim y kt gibi kulakları yır1Jan akisler veriyordu. l kendimi ve dertlerimi artık ıca~'O f. 

. eme en sonra· I 'pir .~ 
: OtW'acak bir yer aradım. . . Yoktu... tim. Ben de bir parça yıldız, ııJV' 

- Fatma a·bla dedim Benım çok ··k h .. 1,.. " zil lAkası t> /. ·· Tekrar yürüdüm. Hiç 'Qir şay düşünmi- go , u ... sa yer yu e a ı:ı. tıl'" 

~ B ,f.t ,,,4
1 
1'İ~ başım ağrıyor. Gecenin serinliğinde bir 1 yer~k yalnız içimdeki sabırsızlığı gece- mayan semavi bir mevcut oı111ııŞr~ 

Tefrik a:35 1 tızar.ı._: a!lauJr.,':.-:fC' parça dolaşırsam belki fayda eder .. . Siz 'nin sükOnunda erinmek imkanlarını a- GÖ'llerim.in önünde bir yıldız ~il f 
beni beklemeden yatın . .. Ben belki geç 

1 rayarak yürüdüm. Yolu adeta yarıla - ufuklara doğru kaydı... Onu ı:ıır 
Her zamankinden daha çirkin ve lar. Evde oturamadım. Dışarda dolaşa - gelirim. 'mıştım. Bir an yolun bir kenarında taşlı 1 daıha takip etti: -ö' 

daha ihtiyar gözüken Fatma ablaya ce- 1 madun tuhaf bir istek.sizliğim vardı. Ha- I - Çok iyi edersin Refik dediler ... 1 bir sedin aı.ıkasına dikilmiş üç büyük 1 - Onları birbirine çeken bir 5~1 /' 
vap vermek istemedim' Sw;tum. o tek- yatımı hareketlendirmek ihtiyacını duy- Hastalığın halinden belli... Bu.gün o ka- 1 serviyi görünce durdum. Bu taşların üze- acaba? diye düşündüm ... Ve ~e~~e ö 
rar ve ısrarla sordu: ; duğwn halde adeta adali bir imkansız- 1 dar üzgün. görünüyorsun ki.. . \ rıine oturtmak ve bu .büyük a.ğaçl~ra da- 1 :~ ~atırladım . .. Boş.1.~ sade ıçı~ el>".;ı,.,ı 

. - Hiç dedim... Günleırce b~ıra::ıa hk içinde yuvarlanıyÔrdunı. Fatma abla, kaşlarını çatarak il~ve yanarak gecenın sükünetinı dınlemek 
1 
gıld.i şimdi: Vucu~umde de_ .l:>i 11%r 

oturmağa o kadar alışmıştım ki . .. Istan- ı etti: benim için çok şifa verici bir tesiri haiz 1 vardı sanıcı. .. Btitun sıcaklıgıle 
Kısık bir gaz lAmbasının aydınlat - ı 1 kt Ot d a • d •Jc ıtl Af bula gidince yolculuk, sokakların kala - . •. . - Sakın ~ok geç kalına . .. Hem ü- o aca ı. ur um. 

1
m n _ sag omu~a ayama: l'J°t"ı 

balığı beni a.detA. yordu, başımı ağrıttı . tıgı ~~sa ~~ındaki ak.ş:ın1 yemegı ~e~ı zerine kalınca. bir şey al. .. Geceler bazan 1 Ne uzakta şırıldayan bir suyun sesi, oldugu. başını. şım.di yanımda ıırı.tfl1" 
Ne dlyeylm sersem gtıbi oldum.. . 

1 
büsbutun sınırlendlrdi. Ihısan Efendımn serin oluyor. Onların bu dediklerini din- ne esen bir rüzgfi.rın dallardan ince bir Ve ~rıp bir ısyan ile irkiliyord 

9 
;J 

- Öyledir Refik ... Burası insanları her lokniayı aldıkca şa~ırda~an a~ı, 
1 
ler göründüm. Ağır adımlarla dııarı çık- 1 ahenkle geçen nefes i işitilıyordu . . . Mut ayrılıgı ne için istemişti. Bll~llt;tıl~ 

adeta vahşileştiriyor ... Ben de öyle olu- Fatma ablanın çatalı büyük bır acemı- tım ... Çok yıldızlı ve karanlık bir yaz ge- lak bir süküt içinde idik. Gök bak - var mııydı? Hiç ayrılık acısı ctefl 
yordwn .. . Şimdi o kadar indiğim de yok likle tutan eli, lambanın ışığlle beyaz cesi idi. Pendiğe giden yola doğruldum . 1 tıkça derinleşen tepemize açılmış bir u- i birleşmiş olmak daha lezzetli 

ama... 1 badanalı duvarda daıhıi büyük ve acalp !Servi ağaçlarının büsbütün kasvet ver- '. çurumdu sanki. Yıldızlar titreyen dam-ıdi? ... f 
Sa.atıerim sanki l.§ken~e ile doldu ~ 

1 
gözük~:ı gölgelerin CJYn84ması beni a .. dikleri b!r mezarlığın orta.smclan geçen 

1 
ıa. daım.la J.fıklarlle ~leriml oyalıyordu. l~ r - .("k,.,, 

' 
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EN SON HABERLERD 
Anlaşma 

~~~~__:.__--

• 
ımza edildi 

Sovyetlerin Ankara lngiltereden sonra Fransa 
büyük elçisi ile de müzakerelere 

Moskovadan hareket etti b l k ,. 
~ Moskova, 15 (A. A.) - Sovyetıer aş anma uzere 
rbtin\n yent Ankara bUynk elç\si •re-

"ııttyer T.Urkiyeye hareket etmi~tlr. El
~: lıtaıyondıı Hariciye Komiserliği ve 
lltktye Sefaret Erkani tarafındBn 
'tıırıarımışttr. 

rrunusda milliyetci bir 
cemiyet dağıtıldı 

d' Parts, 1!) (A. A.) - 'l'unusôan bll-
1tllai61ne t•O·e bOkQmet « DOsturu 

tt(i• " ... 1 •d ı. adındaki Arııp mUiyetperver 

~ini laQ'etmiştir. 

(Dış SiVAS~ 
Hollandadaki 
istikrarın 
Sebepleri 

Londra, (A. A.) - Jtalyan - lnglllz Nazırı Bay Bone ile uzun bir mülakat 
dostluk anlaşması dOn imza edilmiştir. ta bulunmuştur. 

Şimdi Fransa ile müzakerelere baş- G d i'r"l 
lttnmak üzredir. Diker taraftan Fransa rev sırası e61 1 
ile ltalya arasındaki pürüzlü meselele- Parls, 15 (A. A.) - Mesai Nazır 
rln kaldırılması ve her iki latln memle- Madeni Senayı fabrikaları ile alakadar 
keti arasında devamlı btr sulha temel olan bütün p8tron ve amelelere bir 
teskll edebilecek mahiyette bir dostluk mektup göndererek Mtlli Müdafaa . lşle
anlaşmesına varılabllmesi için, diploma- rinln sarsılmaması için Fabrikaların ye
tik müzakerelerin başlamak üzre oldu- niden işe başlamasını istemiştir. Bu 
ğu zannedilmektedir. mektupta grev hadiseleri dolayıslle hiç 

İngiliz _ Fransız bir amelenin tecziye edilmiyeceği ve 
•• • ise başlandığı gOnden itibaren derhal 

muzakerelerı yevmiyelerinin verileceği, aksi taktirde 
Paris, 15 (A. A.) - lngııterenin fabrikalann Mlllt Müdafaaca tah\lye edl

Parıs bUyOk elçisi don akşam Hariciye leceğl bildirilmiştir. 

Kızılırmak taştı, Çorum 
ovası su altında 

Çorum tf> ( A A. ) - Son yağım yaA-rnurlardan ve eriyen karlardırn Kızıl· 
ırm;ık taşmıştır. Çorum ovasındaki şosenin bir kısmı ile Kııraburun köyü su 

3 

ı~· 
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Eski Çinin ,.\fançuri kıtasile Siberyayı tahdit eden hudut siitunlarındaıı biri 

Siberyada 7 Yıl 
Esaret hatıraları Toplayan: B. D. 

Tefrika: 2=> 

Siberyayı yaz ve kış karlar[ örtül'Ôü 
bir diyar sanırdım. Halbuki yaz ayla
rında oranın da kendine mahsus gü
zellikleri var! 

Kalbinin ü.zerone ellle vurarak: yeni bir seyahat hlç te fena olmıy'1cak
- Burada ... Burada diye cevap ve - tı. Bilhassa yazın bu sıcak. aylarında her 

rlrdi. Gülüşürıd"Uık. •halde O:>a.şka mam:aralarla ka~ılaşacak.-
zam.anıla bunlar epeyce K.a.terlna tım. 

Hareket biriktirdHer. Flakat •bu sıralarda birden
!bire kopan lıhtiHı.l içinde bütün bu çarlık 

3 temmuz 1916 günü. hazırlanan 
paraları kıymetini kayıbettl. O zaman 
sarfetmek 1.stedllerse de alınacak bir şey katara Daurladan ibindik. Bütün kafile 
bulamadıkları için olduğu gibi ellertnde Ma.ksim Gorki vagonlarına taksim edll
kaldı. AdetA bir paQavra gibi. .. Onlan bir mişti. Her vagona otuz üçer kişi konu
kolleksiyon halinde her halde Türldyeye luyordu. Kafileye küçük rütbeli bir Rus 
bir hatıra olarak getııuni.şlerdir. O yüzden za:biti kumanda etmekte idi. Onunla ben 

~ &cynelmilel lhtilfHlar arasında Hol· 
Q 11dıtnın !)ayanı hayret sUkünetini nası\ 

•b edelim ? 
altmdn kttlmı1)lır. insanca zayiat yoktur. 

Mu~la 15 ( A. A. ) - Hn tııra 'a yafm:.ır yatmaktadır. Muğ!a 
den başka. da bir zabit te yoktu. Bize 

civıırındaki çektikleri sıkıntı da ca;ba ... O 1Sıkınt1lı d"" d.. .. ki bi t ..... ıs dl or uncu mev r vagon au..-:> e l -
d11~lura kar dOşmUştUr. ıı~ Ne k.omunizm, ne Nasyonal Sosya

Q ıı:ı, ne de f<'aşlı:ın bu memleket Uı:erin
~e btr tesir lçra etmiyorlar. Hollanda 
d 88Yonttı sosya\lst partisi şimdiye ka- Cinliler JaonlaJ.a 
ar h' k. - , ııı ıç bir ptıW1k wuvaffa ıyet gostere- b k ld k 

lueınlştir. Bug-Un de Zliit bir halde bu- aş a ırtma 
ııu1111laktadır. Diğer tarüftan Hollandada 
bıtrı.ıs kesafeti pek ziyadedir. BUyUk şe- istemiyorlar 
ti ve aımayl merkezlerinde menreatle· _ . 

111 llıtıd f kt d" 1 b'l k d Ş11nghav. 1:-> - Çın Ordul11rınını tt tt 11 ayu mu t ır o 11 ı ece e- , Ş h k k 1 • 1 k Ce<te · . . d'l · b. 1 ang ttyın pe ya ınıntt ge.mış o ma 
' ıyı organıze e ı mış ır ame e _ . . . ~b· 1 d 

0 
d h ti ll uzerıne, vazıyet son derece clddt sdhtı· 

\ıe :~~dı var ır. .:at a ,ky.ı .a md ca- ya girmiş bulunmaktadır. Yirmi günden 
ı.. · ıe.uC ür. ve mı~ urı pe zıya e o· . 
~ bı . 

1 
k f' l . . 'ht' 1 beri devam eden şiddetlı muharebeler 

h. r lşsız er a ı esının ı ıyııç arı - . . ..,. llai d netıcesınde Japon ordusunun mukave-
~· n:ıa lemın etmek lazım ır · meti kırılmış btr haldedir. 
~ •kat bu mı~lette mufri_t doktorlara in~n- Mütemadiyen takviye kıtaları getir· 
11~ ltıtk lemayuıuesaslı bır karek.ter balın· mekte olttn Jxponların yeni bir hıtreke
trı.ı !lir, Buna ınuhııtıızak4r hisler, mılli te geçmeleri uzun zamana mütevakklt 
~itr•at1düşünceıerı de ilave edilince es-1 görtlnınektedir. Buna muk.abll tayyare 
~11 ~nbtrı bUwyet aşlı.ile yaşamış olıın 1 muharebeleri şiddetini arhrmıştır. 
tı~ llleınleket abalısının harıs komşula- Çin f.rkllnı harbiyesinin, Japonlıırın 
1-b· _niçin eı:;ir olwııdıgı kolayca anlaşı - kendilerini toplamağa vakıt bulmadan 

1lir. yeni ve geniş bir taarruza daha geçe-

ltıı Dı~er taraftan bu memlekette dint cekleri tahmin edilmektir. . 
'i~ 'lcr pek ziyadedir. Bu hisler daima' Tokyo 15 ( A . . A. ) - Harlcıye ne
~~i his ve fakirlere galebe edebilmek- ı zareti. namına ~öz ısöy!emeğe _sal4hlre.t
ltl •titr. Bu stıyede dıni par{iler k.en- tar bır zHtın bıldı~dığıne göre . Şansının 
Ilı ittin~ rnabsus bir nevi Sosyahzm yap- bombardımanı neticesinde Mareşal Şang-
'kttldırı hıtyşektn aysklarındsn yaralandığı ve 

1i ar. . . bu meyanda Maliye Nıızırı Bay Şungun 
llıın u ~srın başlangıcındl:lll berı So:sya- dıı yara aldığı bildirilmektedir. 

Frankocular bir şehre 
daha girdiler 

Salamanka 15 ( A. A. ) - Saragö. 
zeden bildirildiğine göre, Franko kıtaatı 
ileri hareketlerıne d~vam ederek, 'f rıı-
gerya 'yı ele geçirmişlerdir-

lzmirde yeni vapur 
iskelesi 

günlerde bunları söyler söyler gülerdik. •niştı· B ad esı 1 k ,. . ur a r ere nazaran ço ra-
Kaçakcılar hattık. Makslm Ookilerde ıkı~ın ıseya -

Hl.tler l•Sffil•Ilde bı•f Dauria Qin hududuna pek yakın ol- hat etmek nhsbeten kolay olduğu halde 
yazın bu seyahate a.detO. tahammül et-

k
" b b d duğu için kampa ekseriya Çinden gelen mek mümkün olmuyor. İnsanın uzun 

. ati in aşın an ipekli kadın çorapları o kadar ince ~dl ki oturma.sına bile müsaade etmlyecek ka-

l 
bir parça müıbalA.ğa ile söylemek la.zı.m dar alçak tavanlı olan ranzalar üzerinde 

geçen er geirse bir çifti ceviz kaıbuğu içerisine sı- mütemadiyen yatmağa mecbur olarak 
ğardı diyebilirim. Orada buna benzer bir günlerce seyahat etmek hakikaten çok 

Yahuöiyi kızdırdı amma çok şeyler saıtın aldım. Bilhassa ıaldığun elim. Yazın hele pislik da.ha çok olu -
• ' ıblr ipek Japon kimonosu cidden güzeldi. yor. İstasyonlaı-da pek mahdut bir za-

da vayı da kazandı ~aret hatırası olmaık üzere tıopladığım man için kalan tren yolcularına adetO. 
Prağ, 14 [ Hususi] - Yaloız p, ağ- böyle şeyleri hus_ust bir bavulda ~zledim. ylkanmak 1mkA.o!arını vermemekte idi. 

da değil, bütün Çekoslovakyada bUyQk Bu bavulda Baıküden satın aldıgım bir Trenimiz de, vagonları çok olduğu için 
alaka He karşılanan garip ve tuhaf blr semaver takımı ve sair e.ş~~lar da mev - olacak, pek ağır gidiyordu. 
dava nihayete erdirilmiştir. Mesefe cuttu .. . Bir ıgün vatana doner?ek bun - Yazın Siberya 

Şudur: ları ya ahbaplara hediye edecek veyahut · Çocukluktan kalına bir in.anışla o-
Bruno Bitler isminde bir tQccar k4- kendime saklıyacaktun. lacak ben Siberyayı yaz ve kış karlarla 

tlbi, kendisine telefon eden Yahudi bir Yeni bir seyahat ortülü 'bir diyar ta.rurdım. Halbuki yaz 
müşteriye alay olsun diye : oaur1aya geleli bir buçuk ay kadar aylarında oranın da kendine mahsus gu-

- Ben Hitlerim ! Demiş. olmuştu. . Bu dıa,ıiacık garni:zıoı,da en zcllikleri var. O karlarla örtillü olan bü-
TUccar bundan fevkalade mnteesslr büyük müşküla.t içinde ve sıkıntılarla yük çam ormanlarının arasında çeşitli 

olmuş, telefonu kapatmış ve ticarethane· dolu günler geçiriyorduk. Her akşam ter- nebatlar birdenbire fışkırıyor. V~i ve 
nln 8ahtbine memuru şikayet etmiş . tip edilen eğlenceler gündüzlerin sıkın- ıgüzel bir manzara alıyor. Sonra sıcak hiç 
mal sahibi de memurun vazlf esine niha- tılarını telafi etmeğ'e lkMi ıgelmiyc.\xlu. te bizim memleketimizi aratmıyor. Tıpkı 
yet vermiş. Hele etrafın kuraklığı ve çoraklığı adeta. yaz günlerimiz g.l:bi... Daha vazıh bir 

lşte bu vazifeye nihayet verme me- maneviyatrmızı kırıyordu. Burada hayat fikir vermek için söyliyebUirim k1 Bay
selesl büyük dedikodulan mucl olmu ne kadar >güç ve ne kadar zordu. Fakat 1 kal 'kenarındaki bir istasyonda trenimi
katip uruno Hltl hk p _ ş, mecburiyet bütün bu zorlUklara taham- .1 zın durmasından istifade ederek göle 

u er ma emeye mura- . ı dik ""zdillc B k caat ed k h k . t k 
1 

mül etmekten başka çare ıbıra.kmıyordu. g r ve yu . u oskocaman gölün 

1 
. ere kİ a sız 1•ş en çı arı dığ• Bu sıra~a Ruslardan aldığım 'bir emir o ·kadar tatlı bir suyu ~ar ki. .. İnsan a-

çın gene es ye~lne a ınmasını ve za- beni adeta. sevindirdi. Bu emre göre detlı onunla karşıla.şmakla hayrete dU-
rar ve ziyan verılmesini talf p etmiş, Pıenzad.akl garnizona nakle'dl1ecek olan şUyor. Bizim bU:yük sul:arı tuzlu görme
mahkeme bu talebi muhik görerek, mal 1500 kadar Avusturya Alınan ve Macar ğe alışmaktan gelen itlyadırnızı bu hay
sahibini zarar ve zlyana mabkOm etmiş· e.sirlerl kafilesinin ~uru 5ı.hhiyeslne '. rete sebep olmaktadır. 
tir. memu~ ediUyordum. Geldiğim yerlere 1 ı - \ (Ark.ası var) 

Halk mahkemenin kararını takdirle 
karşılamış ve dedikodu da bu suretle 
nihayete ermiştir. 

Cezasız kalmıyacaklar! 

lit flkırleri halk ve ameleler ar~ın
~henuolyttli ttmtkki bir suretteetmi~tir. 
~ llblaberaber kuvvetli bir Burjuva sınırı 
ili ltıbUkeyl dalma öolemek çarelerini bul
~ llttur. Harbi umumiyi takip eden sentı
le~e de Burıuva sınıfı köylü ve amele 
&ıı tıc bir çok teragatlarda bulunmuştur. 
~ layec.ıe bugün Hollanda köyiU ve a
~ı.lnln hayat seviyeleri butUn Avrupa 
~ lekellerlndeki köylü ve ttmelelere 
~l ~ra" kat kat fazladır. Bu sebepledir 
~t 0sYalist partisi Hollandada Buyuk 
liur roı oynayamamış ve iktidar mevkii 
b!j luvl\ların elinde kalmıştır. Yalnız 
ltr~k Sl\nayl merkezlerinde Sosyalist· 
tlb·n te~trlerl gozükmekde ve onlar bu 

Balkanlı · gazetecilerin 
teşekkürleri 

lzmir, 15 (A. A.) - Denizbank ta- t t b l 15 (A A ) s an u , , . - Balkan an· 
Muammer ALA TUR 

1 
lehirlere bakim olabilmektedirler. 

~Qttı eugtın mevkii iktidarda bulunan hU· 
)ıın et lkt dini sağ cenah partisine da
lu11,llıaktadır. Bu hükümetin başında bu
lblilıtn doktor Co jin ihtllal aleyhtarı pro
ı,ııd" Partisinin lideridir. \·e bUtun Hol· 
l"td:dil hnyük bir tesiri vardır. Geçen
rııı111 . Yıtpılan bir tophıntıda Sosytlist 

ııı lld . . . 
erı onun ıçın · 

h. ~li . 
"'·~~ cpimiz ona hürmeUarız it de-

l{sı.ıretııe fıkirlerini izııb etmiştir. 
~<>~ 8Ynayan Avr\lp:ının ortasında bir 
~ tıt ,,,.. . ·1 

ltırı1 11 ır lerın arıtsında, sO k O 'let ı e, 
h Yet • • l 1111 ı.ı ıçınde yııışayan Ho landauın bu 
llıt~f\ tnuaı i siyaset atem inde tetkik edil
l~.ı\ır layık kiymetll ve derin bir mev· 

1 

p/PLOJIAT 

rafın<hın yapılac11k olan yeni vapur is· tanlı matbuat 2 inci konferansına lştf
keleı;inln temel atma merasimi bugnn rak eden Romen Milli Komitesi ıkincl 
ilbay ve daha b11zı zcvtttla bütün davet· 
liler huzurunda istiklal marşile ba~lıınınak reiel Livlnasta Baş murahbasımız Yunus 
suretile y11pılmıştır. Nadiye aşağıdaki teli göndermiştir: 

Kamutay müzakereleri « Konr~ransta misafiriniz olsrck bulun
duğumuz müddet zarhnda kıymetli Türk 

Attkııra, 15 (A. A.) - Kamutay matbuat mümessillerinin b!zlere 
bugUn Fikret Sol11yın Başkanlığında göster· 
toptunttr11k ltalyadan ıdhal edilecek ba dlği fevkalade hUsnU kabul ve samf mi· 
zı mevat için İtalya ile Türkiye arasın- yelten dolayı httyranlıklarımızı bildirir, 
<la yapılan ticaıet anlaşmalarına aid matbuat arkadeşlttrtmız namına hararet· 
vekiller heyetinin kararnamesini müza- t teşekkürlerimizi sunenz. ,. 

kere etmiş ve P11zartesi gnnu tekrar Zağfranboluda imar 
toplanmak Uzre ·müzakereye nlbayet Zttğfranbolıı, l5 (A. A.) _ Beledi· 
vermişlerdir. ye meclisince hazırlanan beş senelik 

Kars elektiriği proğram Vilayet mcclislncede kabul 
Kars 14 l Hususi ] - VilAyet mer- edilmiş ve tatbike başlanmıştır. 

kezi ile Iğdır, Kağızman ve Sarıkamış Muğlada ye · ki 1 · kıızslaı ında yaptırılacak elektrik tesisa· nı spor up er1 
tını yapmak için iki firma vilayetimize Muğla, 15 (A. A.) - HugQn VilA· 
müracttat etmiştir. Vilayetle bu firmalar yetin 16 muhtelif yerinde gençler için 
arasında telgrafla muhabere yapalmık· bir çok ıpor kluplerl açılmıt ve derhal 
tadır. faali,•te reoirl~ttJr~ 

Biz imam nikahlarının zararını 
halka anlatarak içtimaı bir derdin 
önüne geçmek için mücadeleye baş
lar başlamaz, matbaamız, bu yUzden 
canlan yanmış bir çok zavalb k.adın
lann hücumuna uğradı. Sıra sıra on
ların dertlerini önQnüze se,eceğiz 1 
siz de göreceksiniz ki, g-örgQsUzlük, 
bilgisizlik yUzQnden, istikballeri, ha
yatları mahvolan insanların mlkdarı 

zannettiğimizden çok fazladır, yara 
daha çok derindir. 

Reportaj biraz ilerlesin, biç şOp· 
h~ yok kt, alaka . Ue karşılanacak 

ve ibretle okunacaktır. Biz bu tbret 
vericl bidiseleri meydana çıkaraca
ğız. 

Sonra bunun mQsebblplerini, alt 
oldukları makamlardan tahkik etme
te utraıacaaız ve içtimaı niıamı 

baltalamağa çalışanların şiddetle ce· 
zalandmlmalannı lstlycceğiz. 

Eğer kadın bllgisizllk yüznnderı: 
erke~in hışmına uğramış ve ~·ocuk
larile sokak ortasında kalmışsa, bu 
cnrmnn failleri, imam olsun, aldatan 
erkek olsun, tavassut ederek, kadı . 
nı fenalığa sQrükleyen insan olsun, 
devletin vaz ... ttlğ'l kBnunlardakl ce
zaların en ağırlarına çarkılmalıdırlar, 
çarpılacaklardır. 

Kızlarını küçük yaşta reımt ni
k4h yapmadan başkasına teslim eden 
anlllar, baoa!ar bile kızlarını • Fubşa 
teşvik it maddesluden cezalaodırıla· 
bilirler ve doğruca 14yık oldukları 

yere, haplsbaneye göderllebilirler. 
Biz canı yanmış zavallıları mü· ı 

dafaa ve can yakan hainleri takip 
ed~aızı 

A 2 
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l Hikaye / Tuhaf Bir ZulUm l 
- Ya.zan : Ömer Seyfettin -

(Başı diinkii sayimızda.) "Dedim. Cevap •ermedıiler. Fa.kat 
Evet taassup! Ben Türklerin bu artık domuzların içtiği çeşmeden su ala

taassuplarından Bulgaristanda çok isti- mıyorlar, domuzların gezindiği çayırlık
!ade ettim. Eğer bugün hükilmette olsam larda ~oyunup yağbmıp güre~miyor -
yine istifade ederdim. D evletimiz yeni lardı. Altı yedi ay içinde küçiiK sürü ü
teşekkül ettiği zaman ben olmayaydım redi. Hemen bütün kasabayı kapadı. 
Bulgaristan bugünkıü Bulgaristan ola _ Türkler baktılar ki, bu ma.h.lüklardan 
m.azdı. Çünkü Türk o kadar çoktu k.i ... kurtulu.ş yok, birer birer hicrete başladı
Mutlaka SObranyada müsavi gelecektik. lar. Evvela en zenginler tası tarağı top
Ka.binenin yarısı da. bir gün onlardan ladı. Mallarını, tarlalarını yok pa.ha.sına 
olabilirdi. Fakat ben! Fakat ben... satıyorlardı . Ben hükümet namına boyu-

Kırınızı ~lansen.in altındaki ayak- na alıyordum. İstanbula kapağı atan 
!arını toplıyor, · kıllı ellerini göğsüne vu- bir i:ki hafta sonra hemen akrabalarını 
ra.rak, Koştanofu gösteriyor, "bu cahll gelip alıyordu. Köylüler de kasa;balıların 
gençler :bizim kıymetJ.mizi bilmezler. arkalarından ayrılmiyorlardı. Ben ha -
Amlna tarih görecek.,, diyol'du. Türkle- bire Makedonya muhacidi getiriyordum. 
Iin taassubundan nasıl istifade etmişti. "Uzatmıyayım . Bulunduğum yerde iki 
Merak ettim. Sordum: senede bir Türk nüfuzu kalmadı. Evet .. . 

- Rica ederim GospQdin! Tlirkle- Hepsi ateş önünden .lcaçamlış gibi yüz

rin taassubundan nasıl istifade ettiniz? lerce senelik yerlerinden, yurtlarından 
Bımu söyler misiniz? uzaklaştılar. İçinde hiç Bulgar bulun -

- Söyllyeyim be .. . mayan Tlirk kasabalarına hükilmet be-
\ - Teşekkür ederim! nim bulduğum usulü tatbik etti. Yani 

Ded.1.m. bir aile Makedonya muhaciri, küçlik bir 

DOÖU 

Çok çocuklu 
hakimlerden 
mükafat alanlar 
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ALDATILAN KADINLAR 

Sahibenin başından, 
geçenler acıklı bir derstı 

Birinciliği dokuz çocuklu 
Manisa azasından o .,a. '* ( stt a.rafı 1 incide) t Ondan sonra büsbütün fe 
Celal aldı - Nasıl oldu bu iş anlat bakalım ... yat bttşladı. Ona hiç bir şeY Y~) 

Hükumetin hakimlerimize bir yar· - Bundan altı sene evvel... On yedi dum. Hizmetinde kusur etlll 
dım, ayni zamanda bir sevai eseri ola- yaşındaydım 0 zaman Bununla 1>81' 
rak çıkarttığı ·çok çocukı: hakimlere beni ~işantadııa~... Bu f aciye sebep olan en uttık h~~ lbtıyar kadın söze d buldu ıııu lı 
yardım. hakkındaki 3253 numaralı ka- karıştı: a a~, bu satırları rime biic'ıtıl 
nunun, ikrAmiyeler hakkındaki hükmü, "ıart 
dün ilk defd tatbik edilmiş bulunmıtkta· - Bir tene kızım senin İÇİn yazıyorum· beni aya ı 

Beyim .. Kimimiz kim· • alarak ııırsd• 
dır. Adi' e V k~l r . tı d,, semiz yok... Babası ismini, hüviyetini işaa etme- ceye kad~r 
k 

1 
ıy e a e ının yap r ı.,ı tet- GürcUkapısında alaf· mekte bir ümidim var. Belki di!IO- du. 

lk erden alınan neticeye göre en çok tarlık ederdi. Çoktan mm sürünmeleri ne sebPp oldu(/un Bir senet) 
çocuklu olarak birinci gelen Manisa vefat etti. (Bu adam) hu kad1111, o çocuktan düştükleri gün ı>ell 
mahkemesi azasından B. Cel4ldır. B. ile evlendirmemiz için çulwrdan çekip çıkarırstn.. Gümı- kaynattı~1Ôd1 

Celalın dokuz çocuğu vardır. Onct.an araya girenlere rıza hımn kefareti olur.. gönderdı. 
sonra sekiz çocuklu olmak O zere Meci- ızösterdim. K ı z 1 m 1 Kendine mazeret aram.-ı: Kaba· amdan ){O) ıı 
dözü bakimi B. Ali, Andirin hAkimi Ali (Onunla) nişanladık... hat kadındadır deme! Eğer kabahat lıp lsttı.Jlbıl 
Rıza, Kars mahkemesi azasından Sabri İki sene nişanlı dur- kadwda ise onu niçin altı sene ya- ket etı:oiŞ·"11 
ve 1sttı.nbul reislerinden Subhi gelmekte· dular bunlar... mnda tuttun? Ve nikahsız yasadığm Ben oııd'~ 
dir. - Niye hemen.ev· bu k.1dında.n niçin iki çocuk yaptın? ber ablın~dt"di~ 

Kanun hnk- ı · ö f ı lenmediler? ·'-' ı e ... " ıı um erme g re en ıız a ..,imdi bu vazıyeti temizlemek erce . b~"' 
Çocu"'u olan Manisa mehkemesı· az .. sın- ox-ıanın yaş1 k ' Isttı11 ,~ & .. - 5 ve endi çocuklanm pirlikten kur· onun ·~~~ 
dan Celal, kendisiyle rekabet edebilecek nüfus k4ğıdında kü· tarmak senin vazifendir. kadınla ~~1 1 

Koşta.nof da mera.k ediyordu. İhtiyar sürü domuz ! .. . Hepsi bir küçük domuz ... 
vehinsanın altında ayaklarını, yüzünti Hepsi bir sene sonra yarı yaNya iniyor
buruştura buru.ştura topladı. Bağdaş du. Benim icadlm olan bu tuıhaf zulüm 
kurdu. Cebinden büyük bir tabaka çı _ İstanbolofon çok hoşuna gitti. Beni ne 
k.ardı . Hazır kalın cigaralardan ikimize vakit görse: 
de verdi. K•mdi de bir tane yaktı. An _ "- Sen dahisin bire .. . 

kimse olmadığı için birinçi ikramiye çük gözüküyordu. İki Bıı vazifey · e . t' . ğıoıbanli ~dl 
Sen Bis _ olan 720 lirayı alacttktır. sene duralım sonra bekliyoruz. 

1 
Y rrne ge ırmem Aynı zaıııa~l 

. Ondan sonra iki ikramiye için se- evlendi.ririz rl~diler .. Sezai l\.AHA 1 OPH.AI\. bırakaı8>'
11 

t~ı ~ 
kızer çocuklu .ol!llak üzere tesbtt edilen Bekled1k. lkı sene izi de bir 

6
11 ~ latı11ken, kafasını, kollarını, btitün vücu- marktan büyüksün bire ... 

dünli sarsıyor,. ara sıra dizlerine vuru _ "Diye boynuma sarılır, alnımdan 
yordu. öperdi. Evet, Bis:mark Alsas Loren için 

" ... İstanbolofon çocukluk arkada- benim gibi bir çare bul.ama:mı.ştı. Yok li
şıydım. Ista.nbulda da beraber ok•ıduk. sanı kom.LŞturmamak, yok mektepleri 
HükU.met teşekkül edince I«ım.Ltalarla k.apatmak. · · Ne çirkin, ne vah -
bir kongre yaptık. o va.kit Bulgaristanın şice hareketler! .. . Halbuki, bilmem am
yalnız ismi vardı. Ahali yarı yarıya, bel- ma, Fransızların da ta.as.subuna doku -
ki yandan ziya.desi Tilrktü. Bu bir me- nan ta.bit bir şey vardı. Onu keşfedip 
seleydi. Beyinsl.Zler · hep ıbir ·~katliam tatıbik etseydi, bir senede bu vilayetleri 
dü.~ünUyorl:ı.rdı. Bir gün iı.stanbol;; Almanla.ştırırdı. On sene evvel Peters -
bana : burga gitmiştim. Sazanofla görü$tüm. 

M~cidözO hAlumı B. Ali, Andirin hakim! kadar geçti. Nikah hazırlıkları başladı . \acak,, diye rek sözdebeni !6
561. 'ı, 

Ali Rıza, Kars mahkemesi azasından Ben neyimiz var neyimiz yoksa satıp ı lardı.Ne yıspayım?Çocuğum '/tı.r 1 

Sabri ve İstanbul reislerinden Subhi ara· savdım bir tanecik kızımı cihazsız gelin yoktu. Boynumu bül:{erEk btı~ırıı '-ı 
sında kura çekilmesi Jazımgeldtğinden göndermeyeyim diye elimden geldiği ıere tahammül ~ltim. s~ ~ 
don Adliye vekili Bay Saracoilunun re· kadar bir şeyler yaptım 1 l:söyle tam uç sene geçt~~tııı ~ 
tsliQ'i altında toplanan Temyiz birinci re- Askıya çıktılar rap;;iar alındı ko bstandbula lyazddığım mG ektup CiiıJl , ı 1 . • . . ı , - ını a a ama ım. eçen 9 
isi B. bsan ve Baş~üddeıumumı B. Nı- çanlar kesildi. Bir gUn (Damadın ) ba-ı bayramında ( O ) ç•kıp Erzurııııı0 ~ 
baddan mor~kkep ~ır ~eyet . huzu~unda bası bize geldi : On beş gün ~a~ar beı ab:r, !~ 
çekl~~n k~ ~ . netı.c~sınde ıkramıyeler _ Hanım dedi. Benim koyunlarım 

1 

O sıralarda ~ana ıyı .mua~~l 5 
MecıtözU ha~~mı .Alı ıle lstanb.ul reisle- Trabzona çıktı. Ben lstanbula gidece- - Ne tçın evlendın? dıye si ~} \ 

"- Bu Türkleri ne yapacağız?. Malo.mya bu' hımbıla Avrupa.da diplo -
Diye sordu. Ben: mat derler. 
"- Kolay! Dedim. Hepsini Türki _ "- Si2 İstanbWu 

rioden Subbı ye ısabet etmiştir. Bunlar ğim daha fazla duramam . Şu düğünü - İstanbulda yanlızlıktıtilJl,ı;1l 
altı yüz kırkar lira alacaklardır. h 1 dum. Seni de ta buralardan •' '~ 

almak iktiyorsu- B d ba k h k 1 emen yapa ım . .. teylm? Bundan bir şey çıJ.lll ~ l. 
un an ş a 4 tm er ve adli' ta- - Nikah olmadan dü"'ün yapılır ·k · · : ··b. d ,,. pı P-

bibl d 
,_ . & ı ınızı ır ara a yaşataca,.ı ' .. ~ 

er arasın a .. anun mucibince i.kra· mı? Diye sordum. O zaman : dan evvelsin, ondan nstUuı:.Uoı :ı" yeye gönôeririz. nuz, değil rni? 
" N ıı "Diye sordum. Hı'ç - as gönderebiliriz. Hiç yerle- tereddüt etmedi: mi h 1' k ı 1

-y~ye . a . aza~mıı o ara.. 189 zat - Ben harcını yatırdım. Her mua- çok sever~.m, ~edi. 1, 
tesbıt edılmiştır kı, bunların Ik.ramiye melesini yaptırdım. Yalnız bir gün ge- Bl~ gun bırdenbire lstanbLl rini , yurtlarını terkederler mi? "- Evet. 

"Dedi. Diye bw1anı sa.lladı . 
~ 

"- Ederler. '"- O halde Istanbulu 

alacak çocuklarmın ttdedi (267) dlr. llp Beledıyeye giderek defteri imzald- oradakı karısını Erzuruoıa P 
almak çok B tl d h k b . karar verdi. Nedense babası 

u sure e e er çocıı aşına 150 şer- maktan başka bır şey kalmadı Hemen 1 O 1'Ş 
den. (40.050) lira da~ıtılacaktır. Paralar, duasını ettıririz. Onu da beraber gidip o madı. Harçlık. ttt v~rmedi. arı ''Dedim. Inanrnadı. o da bir katliam kolaydır. Size öğreteyim! 

laaım ftkııindeydi. Halbuki bu katliama "Ded1m. 
la...,..ı, ı R "- Nasıl? . .r- o an urmlardı. Çünkü ~ka türlü 
Bu gar!standan çıkanlamazlardı. Nite - "Dedi. 
kim sonra yapıldı . Türklere böyle kanlı "- Sizin tasavvur ettiğiniz gibi cl-
muameleye hacet yoktu. Ben biliyordum han harplerine, :Avrupa muharebelerine 
ki onların en a.i.lz ha.S.sasl.yetleri taa.s- lüzum YQk. Sa.de, basit bir sistem! 
.. frnı ........ d K "- N""ıl .' ?, ,..,__.. .. ır . üçüldden aralarında büyu .. - ~ 
düm. Kamştllarımız hep Türktli. Bun - "Dedi. 
ların kimseye garazları yoktu. Hatta. "Türkleri İstanbuldan hicrete mec-
ken<lllerine o kadar kötüllik yapan Rus- bur etmek, sonra yerlerine yavaş yav~ 
lara bie fenahk: etnnezler, yaralılarına Rus muhacir.leri göndermek:k - yirmi beş 
'SU, elonek, il'l\ç verirlerdi. Bütün hayat- sene içinde Istanbıılda bir Türk kalmaz. 
ları k~anlık . bir taassuptan ibaretti. !falis bir Rus şehri olur 

"Dedim. Mese!A domuza fena. halde garezctirler ı 
Domuz! Bu ne? Alla.hın za.vall1 bir hay- " Fakat bu nasıl mümkün olur? 
vanı be! lnsana hiç bir zararı dokıun _ "Diye tekrar sordu. 
m~. ·,kendi l}ıa.linde :bir ma.hltik""~... "- Gayet kolay! 
F

n !. t ~ ''Detllnı ~\"""4, • ._a Türk bu zavallı hayvana öyle ga- · ~ ~ .... ~enn kötkörüne ~•kara 
re-ııdir ki .. . Görünce tüyler! ürperir, şey- taassuplarından ~a hiç bir siyasi fi
taru görmüş gl.bi kı.zar. o vaıktin genç kirleri olma~ğını, vatan, yurt, ocak bil
bulprları, ~ani !biz memurieytlere da- mecliklerini, Istanıbuldaki Türk mahal _ 
ğılır.ken Istanbolofa: l~s~ne bir aile Bulgar, yahut Rus yerleş-

"- - Ben hiç Bulgar ,bulunmıyan bir tırıp yanlarına da seııbest geoobilmek 
yere gideceğim. Bir •kaç senede orasını şartiyle birer sürü domuz veril~ az 
.b~tün Bulgarlık yapacaA:ım! vaık.ltte bütün Türklerin çilyavruus gibi 
, "Dedim. dağılacaklarını anlattım . Eşek! İnan _ 

"- Fakat Avrdpa? Fa.kat . Avrupa! ~.a.dı, . evet eşeğin biri ... Payitaıhtlarına 
<liye başıru salladı. Ha.lA 'beni katliamcı gaz diktiği milletin daha ruhunu bllmi
aanıyordu. . . yordu. Siya.setime güldü. Hatta mlerimi 

"- Kimsenin burnu kana.mıyacak! lA.tif~' zannetti. Bizim Sefire demiş .ki: 
A "Dedim. -: Gospodin Kepazef ne tuhaf a-

~ "'-- 0 ·halde ne ya.pa.caksın? dam! Il:k defa görüştüğümüz halde be-
"- TUhaf bir ~ulüm... P.. nimle şa.lQa etti! • 
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"Dedim. ·" "Evet eşek! Avrupada, hele Rusyada. 

~.. " - Nasıl? -~ . • ... ~ya.setten anlıyan bir tek adam yok ... 
"Dedi. Söylemedim. Deliormana · eps1 eşek, hepsi. .. ,, 

kaymaka.m oldum. o vakit orada ilaç • • • 
için olsun bir tek tane Bi.ılg.ar yoktu. .İhtiyar diplomat cigara cigara üs 
Hemen bir aile Makedonya. muhaciri tüne yakıyor, her defasında bize de 
~-etirttim. Kasa.baya yerleştirdim. Gizli zorla birer tane yaktırıyor, eski muvaf
tahsts:attan dört lira. verdim. On, on beş taktyetfınin.i ~-a /ıanlata bitiremi ,_ 
domuz tedarlik ettirdim. Makedonyalı - yordu. Gece yarı& yaklaştı. Ben sıkılı
ya; yordum. Koştanof ısrarımı anladı. Yat-

"- Domuzlarını aç tut. Hiç bir şey maık için müsaade istedi. Duman dolu 0 _ 

verme saıta'k.la~. jba.hçele;rde, ;tarta. - dadan çıktık. Dışarıda bana d~ ki: 
la.rdB. kendilerine yiyecek bulsunlar! · - Sa;kın söyledWerinin hepsine 

"Dedim. Domuzlar kasabaya yayıldı. ndktası noktasına inanma. 
Türklerin halini bir gönnellydi. .. Hepısi - Yalan mı söylüyor? 
fena halde kızdılar. Bütün ihtiyarları Diye sordum. 
erte~i gün huzuruma geldi. - HaYll. 

"- Bulgarların domuzları sokak - - Ey? 
larda geziyor, çeşmelerin yalaklarını kir- - Mübaliğa!... Onda beş .fira.sını 

hakımlerin bulundutu yerlerdeki Ziraat iJDzalayıverlrler olur biter.. Bu kadar- - Sen benım aılemsln, ~ııJ bankası U l ·1 ktl T di · mem ... Bana para ver gide,, 
e Ye ven ece r. e ye içın cık bir lş için beni evlad.ımın mürüvvetini b t' ' 

merkezd• h ıı · t bl'"" 1 uraya ge ıreyim ..• 
... n ma a erıne e ı 6at yapı - g-örmekten mahrum etme... Be d · . mıf bulunmaktadır . . n e para ne gezer kl·· 

• - Bı eksık etek ... Aklımız ne kadar ra vermfşmi ki pfram olsuJl·• 
erecelt .. Boynumuzu biıküp razı olduk... - Yok, dedim benim pafş~ ~q , r •· 
Zaten abkıya çıkmışlar, koçanhm almış· O zaman kolumdaki iki b~ ~ 
Iardı. Nlkah kıyılmış sayıhrdı. Bir §ey ziği . ist~di. ~ermedlm ... Befl1ııı ~ \ Ağrı Valiliğinden: kalmamıştı ki ötede... Bir imzadan ne dil dölltu. Hülasa kolumdan 11~ıl ~ 
çlkar. DUğUnü yaptık... Düğünden Uç çekip aldı .. Ertesi gUn de orta U~ . 

. bolup g-tttı. 1stanbula gitmiş. ı •.. ~ı 
1 - Ağrı Vilayet merkezinde yapı- &iin sonra kaynata kalkıp lıstanbula Bunların Giresunda da arBı ~ ~ 

lacak 'hükOmet binası Temel ve bodrum gitti. dı, ba~ları vardı. Karısını a~tırıı #! t 
Parma""'ile kızını gösterdi: buldan Giresuna aetı'rml üç 'L 

Eksiltmeye konulan iş : 

katı inşaatı. Keşif bedeli (9988) lirll 
6 

6 ş.. .ı;.~ 
11 

(
97

) kuruştur. - Arkasını da bu ıınlatsın beğim. yanınndil oturmuş... .l<'likat d' 
Sahibe dinlenmişti. Söze başladı: lUrlU bunıya g-etırmeğe rttıı eş) 

2 - Eksiltme 25-4-938 Pazartesi - Kaynatamın lst11nbula hareketinden Kendisı bundan bır buçu!C 
aQnü saat 15 de Nafi" MUdUrlu··1rn oda- evvel Erzuruma döndü. 0*'1dlğ' o .. 6 bir gUn sonra (Kocam) da kız kardeşimi ı !Jl• sında ve Belediye binasında taplanacak . . . . - Sen bana lazım deği s 
Komisyon tarafından açık eksiltme ile &Orece~ım dıye Hınısa gittı. Günler radan dıye çıkıştı. lKi y&şınd' , 
yapılacaktır. geçti, aylar ıreçti ne bır ~dber! ne de bt bir o~lttn çocuğum vardı. ~ 

oır mcKtuv ge1medt. Evde { O ) da bir tane ... Gençllğ'lml .ııeP 
3 - Şartname keşif plan ve buna Hınısta kayoolmuş, ölmOş • diye bırbir- runa harcctmiştım: 

müleferri evrak Ağrı Natia MUdUrlO~ün- lerile konuşup ağhışıyorhudı. Hen boyle - Gitmem ben ı Dediıil· 
de göJOlebillr. dört günlOk gelın on!~mn arasında daha O zaman tuttu koluında.fl 01 

4 - Eksiltmeye girebilmek için tena blr vaziyete düşüyordum. beni, bugün tam kırk gQnd0f"' e 
(749) lira 17. kuruşluk muvakkat temi· Böyle bir sene geçti. Hamileydim... Medet umarmış ilDI yuı.~ .. 
nat verUmesı ve Nafi~ . Baka~ığından Annemi eve almıyorla.rdı. Çok kalabalık - Ne yapayım ben begııı> 
alınmış olan mnteabbıllik vesıkası ile olaıı bu evde ve bakımsız bır halde kurban... '" 
Ticaret odası vesikası gösterilmesi ıa- çoc~umu doğurdum. Babasından halA - Yok yapılacak .bir şey ıt•; 
zımdır. (N · 224) 4 4 yaptığın bılgısiz11ğmın c~ıasll

1 

o. haber gelmiyol udu. füm ne yttpacuğı- . ·11 ~ . sın ..• Mahkemeye çocuğun ıçı 
mı, kıme başvurttcaa-ımı bılmıyordum. d (b d bt:l:>'"-' 

B
. b' d b' ( b ) 1 . e er ve u a amın) onun il~"" 
ır gOn ır en ıre tll1 ası çıktı ge dı. kararını alırsan, çocuğunu pıÇ 

Geldiği gtln bani!: tdrırsın, belki de bır nara1'.a f) 

Cumhuriyet caddesinde CKferiye - Seni köye götllrece~im, hazırlan ona ... Başka yapacak hiç bır f 
camn ittisalinde evvelce elektirikçl Fa- dedi. Derdine yanar, oturursun... ~ 
zıla satılan arsanın yanında bulunan Ben belediyede imzaya gideceğimi- Sahlbenin gözleri doıdı.ı·ıı11fl 
45-53 metre murabbaı yol fazlası satılmak zi bekliyordum. O böyle soyleyin- tıkanan ~ıçkırı~ları g-Oç ın° . 
üzre 2/4/938 gününden itibaren 15 ıün çe : yordu. Tıtrek bır sesle sordll · 1(1 
müddetle müzayedeye konulmuştur. - Belediyeye gitmiyecek miyiz di- - Ya askı ... Ya koçanlar'"' 8' ttt 
18 4-938 Pazartesi günü ıaat 14 de Be- ye sordum. . - Bunlar_ işe yaramaz";ıııd' 't 
lediye dairesinde ihalesi icra kılınacak- - Askıya çıktık, rapor aldık. Ben dekı defter~ ımza etmek ıaı 1ı1-,1 

'l
'all 'd b l dl · - Şahıtler var... BUtOıl 

br. plerln Belediyeye muracaatları gı er e e yeye senın yer~ne ımza ata- biliyor bunu. I~ ~t 
uan olunur. (No: 220) 4.4 rım ... O da neki... Ben senı kapıda.n dı· _ Para etmez ... Deftetde 10 lq 

şarı atmam. Şimdı vakıt yok beledıyeye madıkça kitnun sızin evli 
0 ~-Y 

Erzurum BeJediye Riyasetinden : :;~: gideriz. Ne olacak dıye beni kan- tanı5~~lbenJn zayıf omuzJıırl v~ t,ı~ 
Sökttırillen binitların taşlerı pazar- Ber.i evden dışarı çıkartmıyorlardı. larla. in~p kalkmaga başladı. ol t1)t 

!ıkla ve pe k d ı . lhtıyar kadın oturdu'"'u ' » "r ra en e sureti e Bele.diyede Anneme haber vermıyorıardı. Aklım da .. . & )'lf. 
11 

satılacaktır. Taliplerin Belediye fen da- · . uzerınde ağlamağa başladı. 81 'ı~ 
. . berşeye bermıky~rdu.. .Kalktım ıki gün süne doğru iki örgll bısllnd6 ,, 
ıresıne müracaatlan ilan olunur. sonra bera er oye gıttım. .. " 1'ilıı11,,,: ~ 

(No: 241) 2 2 B k " d i .. b be . beyaz saçlarının uzerine do 61tl"' ı ~\ 
u oy e onun a era r bır - Guı gibi kızınu oıab\' > 'ııt 

Erzurum Belediye Reisliğinden : 

let1yorlar. Tarlaları eşiyorlar Biz buna çıkar ...• 
tlLha.mmül edemeyiz. . . • . • dilm. Pis, cılız bir d.omtl2 ..sürü.su önün-

"Dediler. Ben onlara. U2Un bir hür- Odama çekildim.. Soyundum, yatağa den cesur ecdadımın, yiğit kan, kardeş-

sene oturduk. ür~da çekti~imi bir Allah yordu. Sonra başını bana d~rıı_, \~; 
bir de ben bilirım. Her gün iki defa - Allah aşkına beyitıı Y41~ 
dayağın~ y!yordum .•. Saçlarımı yoluyor, bunları olduğu gibi ... Biz Y11~ı ı 
elbiselerımı parçalıyordu. Bır gün el alem yanmasın . .. Kız arıll1 ff ~~c riyet nutku irad ettim. Alla.hın yarattı- uzandım. Fakat gözüme UJfku girmedi. lerimin, saf milletimin kavukları dUşe

(ı m.aıhltlklann hlç k.a.baıhatleri olma - Ateşsiz bir humma her tarafımı yakı _ rek, atları arabaları bataklıklara sap -
dığuu, ... ..ıceç.I, inek, Öküz, tavuk gibi do - yor soğuk soğuk terliyordum. Yava.ş ya- lanaraık, topları tüfekleri, kadınları kız
mu'Zların da hür y~amak hakları oldu- va.ş aşağıdaki hora gürültüleri, gayda ları, çocukları yollara dökülerek ıbir çıl
tun~, .söflecUm. sesleri kesildi. Etrafta.ki horozlar ötüyor, ıgın ordusu ha.Unde kaçıştı'ldarını görü-

Biı ılıln koyunlannıza kmyormy .. aa.ba.h oluyordu.t1yumalc a:ınüle rözleriml yor p'o1 olUfordum. 
? ~ ~ r • a~ı ııluy& lcaf&dun, YU•U~O?Ul\ d~ " Ah1 evet, o e hlo UNamad.ım, 

kendisine yalvurdım, ağladım, sızladım: kızlar okusunlar da bunlardeJl j> , ~ 
- Ayrılalım birbirimizden, her şeye sınlar ... Kızına doğru dOtler tt~1. 

razıyım dedim. etti : ' ~ · 
- Seni bir yere bırakmam, diye ce- - Kalk gidelim SanibB··· t~ 

vap verdi. da blze fayda yok ... 


