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iDARE YERi: 
1".nurum Gi\lhRŞl no<ın fı1arrhırnı·<ı;I 

Paıartesfden maada her ~ün çıkıır 

~ayısı her ')·erde 5 lmruşt m· 
~ --

Ba11lmayan yanlar geri verflrrc:r S A '\' I : ·l f "i 
GAZE TE~ 

o - 'i r ... FS !*t c 

ransa i'e ltalya konuşmağa başlıyorlar 
ört taraflı bir misakın aktı1 Oçüncü Umumi !"üf~ttiş 

Fransadan dondu 
günleri yaklaşıyor mu? 

li 

~öy muhtarı 
~~itesine bağlı, 
•111 adam olmah! 
b!n Muammer Alatur nrkadaşımı -

fıt ın köy mulltarlnn hakkında yaz -
~a Uzerıne bir çok yerlerden bu 

~rı ar hak.kında gazetemize ~ika.yet 
' ieldl. Bu mhanse~et:':! anladık 
)a da Uzerlne parmnk basılacak bir 

1 
~ tlokunmuşıız. 

Seleden mesele çıkıyor. Imam ni
tıı~ tıın mazarratını halka anlatarak, 

tevıı içtimaı hastalığın önüne -geç-
lıtıçaıışırken, b:ı.ktık ki, işin bozuklu -
... rntthım bir kırnıı köy muhtarla -
"ll~r ~h ıslzl!ğ!nden ileri geliyor. Şu h:ıl-

tarlar Uzerinde de durmak ve 
~Yetın bu muhtarlara verdiği hak 

ıı. 1Yetten ıstıtadeye ehil olup ..olmn
lrıı araştırmn1< 'Z!lrurcti bizim için 
'il bir mevzu oltiu. 

l\.,. • • • . 
-ugu lnU!ht.arıarmın ~oğu okuyup 

<>ıııneııeı- bu itibarla tatbik He 1 
'bıııunduİtıarı •bir çok kanunla- 1 
&...-·~ldlrler. Yine kamın ıbilmemez- ı 
ıı.. ~en sallıh1yeUerinl aşarak ol -

2 8 Nisanda Romada 
yeni müzakereler 

R omadaki Fransız sefiri hükumetinden 
lazım gelen talimatı aldı 

L<>ndra, ·1 H I A. A.] - "Dı:ıylj TeJ
gtaf,, gazetesi, İngiliz - itnlynıı an
laşrnalanndan soı11·a, Fnu1~a He 
İtttlya arasında da 23 Nisanda ınü
z·lkereler ~ l a~hınacağını ~ aznıak

tad w. Bu nıiizaker?.ler neticesinde 
elde edilecL.)k anlaşn1ayı nıü t a-
k ip, bir f ııgiliz - Alman - Frtl n-,ız -
İtalyan anlaşn1ası içi n nıüzakere
lere başlanaçaktır. 

~ler görürler. 

,,., . ın, köylünün indinde büyük Fransı:ı /Jnşııekili Dalad!Je 
;a.. "l vardır. Onun için muhtar in-
.,,.'rı lnnıııası hu ;usunda tekU e 

Pıirls, 18 - ln ızlltere ile İtttlya arasında imıa 
" dilen dostluk nıuatı~'1e~lnıieıı sonra, J<'r11n~a ile 
İ"aly ı arasındıt dn müzakereler~ b1şlanmak Oıredir. 
Frttnsımın Rom ı bU\Ük el~·hıiM bu ılusushı talimat 
ve ilmişti r. ~·rano;·z sefiri Cumıırte.;i g-Urıü Kont 
Cirano'yu ziynret edecek ve gelecek Mııyıs ayı 

iç'nde Fra"'SU ile ftto lys arRsında ırörüşmeıe~e baş· 
bulunacaktır. (J4 1ttarafı 4 i1ncüde) 

~ Çok heyecanlı olur. Ufak köy 
karşılıklı ç~klşlp dururlar. Se -

~) tôyıuıerın aradıklan şey, m\i.hta
q~tat ve ehltyetl değlldlr. Onun ka-

iyf anlayıp anlamadığını araş -
"1 :r. Arannn vasıf, muhtarın acaba 
~fuııu iruıann mensup olduğudur? 
,~kı, ınİııet kalaba.lıtıru, köylüler 
ili ektedir. Çıkan kanunların, köy-
~ O.kadar eden kısunlarını muhtar
a lUye anlatmakla mükelleftirler, 

tlla tılaınazsa nasıl istersiniz ki, muh
~ :ı Olan köylüyü irşad et.sın? 
it~ 
lG ..... ,ıerimizle, muhtarları kaba -

l°lnüyoruz. Bllmemek ayıp değlldir. 
l'ılernek aYıptır. Muhtarları, öğrcn-

• 
lspanyollar akın akın 
Fransajra kaçıyorlar 

Barselon ve diğer bütün Katalonya 
şehirleri günlerdenberi karanlıkta ... 

~~nevver bir vatandaş oı::nağa da-

tı~ ruz. . .Sahıınanlta, 18 ( A. A.) - Franko ~uv· ı Angoy~ \'e ~andarbary11 ş·.b'rle~.I n\ ele 
a~nde ısrar Ue durduğumuz 1rnam , eıleri <llln ı; ab11 h Ar agon cephesınde geçirmışlerdır. Alttarsfı ,ı ü11c11de) 

~it nın şehirde geçen safhaların -
r. ta, bir de köyde geçen safhaları 
~ter tnuhtnt vazife.sine bağlı, ne 
~l'l bUtr bir adam olursa, im:C1nı 

b,~ ercıe gizli nüfırs vak'alarına, giz-
~ nı ıc~hı nkıtıerine tesadüf edlle-

4') hanenın lçlnöe olup bitenden 
\' e muhtar elbet. vt\kıftır. 
ablıt 
ıtııq l.?ntz röportnj lar arasında ar- . ~a 

11 
Sezaı Karntoprnk ço.l{ ince bir 

be lş~ektır. Ta.fslldtını cna bırak
, ta1:>er, hemen şunu söyliyelim ki, 

tıııa~lerde ·haberler! olmadan e\·le-

~AR~605SC 

~ ~ t vardır. Babaları veya ağabey
~ r, llı ltıuhtarııe müştereken mana ve
~ tıe~arnelesı deftere yD.Zllır. ibunda'l 
~ en sonra ha.beri olur. 

C\ı ~: .... bir, vak'a, Erzurwn -ac1liyesine 
"'- "'111şt1r. 
~lar 
°lltll}ı ın vazifeleri de mühimd!r. Ek-

;ı,l'll\ Urıerı muhtara terkederek ken
~~ d:llarıar, ve ufak :\mme lşle

b.~llht Obrtazlnr. 
ıt~ ~ar da o mühürlere tasarruf et

~, ~ ra lstediğl muıuneleyl re::en ya
aı11t :r'Cle mutlak ve müstakil ibir ha.
ltıu . 

at l'l1ıza kadar bir çok şikAyetler 
' lr. Onları tahktk imkA.nlarını (} ~." •r.ıl ~·r.who kuvv.d.Lui ııihaye 't, llıız, da.ha doğrusu resmiyete Akde.aıe 1111/ı klen .~otıra, ııatalo11ya ı l_e 

• ~~ '~ 11~n bu gib1 hA.dlselerin neticele- ırallin'4iy:ı ııe Mndrid'iu arasını kumıı 
)~ ~ı'l '<1an hüküm 'Vermek istemediği- i otdultlr. Hu. suretle /.<4p ınya . toprakları . .. •. . . . . . . 

"Ilı> 'bu .sutunlarda şimd11ik bir şey ilre bölı1 11müş oldu. Yukarıkı resim bu üç bolümü11 harılN ıle temsılz bır ı/ade-
l Ot\ıı. 1 de.<1idir. Frıınkocularzn elinde bulunan büyük k11ımda bugı1nka nafuı 

ot&Ao atBAN 15,900,()(){) tahmin edi liyor. H/Jktlmetçllırin ılindı lıalan lt11ıml11rd11 lıe niJ/uı 
(Jı ltta rıfı 'llwildf) miktarı birindi 6,900,000 dlQırlndı, IJ&nl Katalon11•d• in 7MJ,()()() dtr. 

.. 

. 
1 

İshınbu l 18 (Hususi) - Oçorcll Umuu J MOfetti~ Tahsin Uzer, hugO'l Pısrlsten 
geltii. Bnvnk bir kalabalık tarafından kllTş1landı. Sıbbah çok iyidir. KAndfsile 
görüşenlere, evvela Ankaraya gldece~lııl, undan sonr11 ~· >k sevdiği Do~uya 
döneceğini söyledi. Tahsin Uzer şı:>hrimizde çok kalmayncalthr. 

ALDATILAN KADINLAR 

Hadiyeyi nasıl ·sokak 
ortasında bıraktılar? . 
- Çekersen böyle çek! .. Yoksa buyur 

işte kapı! .. Dediler. Sonra ... 
Röportaj ı yapan : Sezai KAHATOPRAI\ 

yordu. Urttk mt'vi göılerfni ilerlemiş bir 

Trahomun t~l)!r ile rçRınıyor ve elltı

rinl boşlu' ta .!&11ıyonlu. ihtiyar kadın 

blrcfeı:bire h11J'-<ırrna~a boşladı ; 

- Beyim, cliyordJ. dUnyadu s.:nd!ln 
ba~ka kimı;ıeınfz yok. Ne olıımı st>nden 
olur .... Se yııparsa!l ~"TI yt<µarsır ... Sen 
bizim derdimize Ç"rd bulursun bulıır

ı:un .. Yoks<ı. 

- Sus ııı'.'!lamıı . N:! derdin \'r.rsa l'V· 

,·ela onu ı;öyle ... wnr:ı ~·a·esiııl düşUnn
ı Oz. 

Hu ~· r..-r ge· r kl!tlırı tlıı sızlaııuı: ğ:ı 
başla"l : 

-Ku banın olıım lıe;.!iııı . Yenılık ... 
S n ol-.un bize elini tı7a., neri}e giltlk
'S'3 kHpıvı yüıUınüze k ıııtıd l ır ... 

Kııc •ğınrl11kt ufak ço~uğu 
htiya r 1tnnPslne verdi: 

yanıl'daki ı Sonr1t zaman zaman du-arak, 1am ·n 
zurnan göz1er'nrt"ıı :ıı, •n nışlcırı siyah 

- Ana dedi, tut, şunt>. 

Sonra kıtrşımdtıki sarıdaliycye o'ur
fo ı\ naı:ı da onu tak ip etti. 

Odııra girdikl~rlnden beri ağla nak
•a devam eden kOçQk yavr u bala sus.nu-

çarşııfımn yeni:e silerc k unlattı : 

- Bunclnn dP.di tuın be, senP f'v
vel... O zaman dttba on beş yaşımda 
idim. Şıırör ( ... , ) srelip tu•ni hahamdan 
istedi. ( Allfiıra/ı 4 iinriide) 

w • 
"DOGU,,NUN ANKETLERi 

Kars halkı Belediyeden 
·neler is~iyor? 

Bir Belediye Reisi olsaydım, ne mi ister~ 
dim? Temiz yollar, şöyle dinlenebilecek 

güzel bir park ve alafranga müzik ... 
nkeU yapan: F U A T A H A S L 

(Yaıııa 2 incı llJ'dada~ 



2 DOÔU eı : • ee =n »n•: ~O NiSAN 1~SS 

Karslılar Belediyeden 
neler istiyorlar? 

1 Mekteplerde 
23 Nisan 
bayramına hazırlık 

J,_,'r:.111·111111111 ."ia11lt ıorihindru f>iı· yaprak 

Erzurum düşmandal1 
1 nasıl kurtarlldı? -------- --~----~ 

Çocuk Esirgeme Kurumu 2 3 Nisan 
, bayramı ve Çocuk 

j Haf~:s~i~:~g~~~~~I ~.:~!~.dı;ç"n botün 
29uncu alay Komutan Vekili Fazı/ha~ 
rekatın nasıl cereyan ettiğini anlatıyor rr~kteplerrle, bilbirlerile r11kabet E\dAı M· 

şine lnzırlıkhır yapılmaktadır. her mek· 
tep, çocuk hafüısın<ia veıeceğl ruüsııme- YHınn: h'm<'kli All>:ıy Pt!ZJI, TAf,Jlf 
rA için ~endi prog-rnınına göre µrovııltı· 'il 
rına rtp,v11m etmektedir. lfrz111 ıım:ı ilk flİl'Pn 2n u11<·11 <1/n!J ı tusı'ın takriben beş kilometre ı,;ıı~llr ı~ 

1 nlekteplerin bu bartıt irincle ııyrı /(u111:111d1111 Vekili Fa:.ıl şimdi, i:."111 ilt•rislncle y6dİ kut tel örgllleriJ., ltıl-\'IY" 111 
ayrı verec~kltıri mOsenıereltı1rden başku lıu/d;ı, JJc•fikl:tşt:ı olllrmtıklııdır. Hur/u-ıedilmiş mu1ı11ııı maht'uz:ılı sipeılt1tJ~ ~· 
23 Nis ·rn Curnıırtesi ~ünl\ sant 15 de de luş yıldöniimiirırle wı~etemiün çık:ırdı!it yerleşmiş ve klrnmllllkte, dcvrei 11111~ ıı.. . 
Çocuk Balosu verllecı>4"inden bu balo ı.... '111 
için de ayrıca ihzaratta bulunulmttktadır. S~.t!t.IJt okw1111ş. ııe çok miifoh:?ssis oı:ır~k j s~lada bulu~an t~~cu~anndan . yar< 

1
• 

H"r mektepten muayy.:ın mlk'a,.da s~çi· bıze .'lşa(fıdakı "wktubu youdemuştır. gö·mek suretıle bızıtn ılerlenıemıı1 ıııB '~ 

l 
len lnz ve erkek çocuklar Çrıcuk Balo- Kıymetini her ı::ıman muhafaza ed~-: ni olmaA"a uQ'rşıyordu. 29 uncu alııY. ve ·~ 
suna resmi bıılo kıyıttetlle iştirak ede- ceğine k.111i l111lurıd11!iı111111z tw m<'klulıu Bu alayı takviye için verilen bir ı.ıı:ictlrıı 
cekleri için bunlur dtt dahtt razla bir se· 11ynen neşrediyomz: bö~O~ü bu dllşwana karşı iledt1ordıl• 

l
vir çl

8
e balo ke.lbiselekrirıi1 yf aptırmak tadır Beşiktaş 8 Nlstın gag Guruplan hlr ~aat evveline kadar ıılJY 

ar. u sene ı çocu ıa tasımn geçen E tel örgülerine takrtben 800 metı·ece k'' 

KAHS HÜKÜMET BİNASI 
senelerden dı:ha güzel yaşatılmaı:ı için rzurum kurtuluş gününü canlandı· " tJc 
Çocuk Esirkemc Kurumu mekteplerle nın 12 mart 9:~8 larihli ve 84- sayılı kıy- dar yanaştı. Burada muharebe şictıle 

Parti sekreterlik odasmda mUtr;vaz 
bir masa vur: C. H. P. Merkez tıçeyön
kurul başkam H VWi}et daimi encü
men tztsı, Karsın ateşin ger.çlerlnden 
Bayan H fidye lüığan'ın m;u;ası.. ~lem
ltkt:t işkıi ııe ~:ok derinden ilgıli ohm 
tu ltl k<:ıda9 , lİu.ıwı eucliwendelı:ı mesa
isinin azlığını gidermek i,_;in her günü
nün biı çok. saatkrinl bu mastının btışın
cht cıılch~·t vntı;ndaşlaruı üilekl~ıiui v.tr
tıcleki actteri mahsusa yuzın ., k ve ta~lp 
elmekJe geçirir. 

lleııi gürnr ce, 
Ne o blr dilek mi? drdi 

- MUsaadeıılz'.e okur yuzarım efen
dim • 

- Öyle ama buraya föylencn di
lekler, puhuz bır ıslııı'a şeklinde bir 
ı.tlln içınde bir çok daireleri dohışır ve 
dilekçı hiç bu· zttlHuet ve vakit sarret· 
meden ço.ıc kısa bir zamı.mda cevabını 
ulır. 

- A, bu şekil hoşuma gilli Vallahi, 
Şu halde bir dilek ae benden zln var. 

- MUmkünse derhal. 
- Belediye hakkında fıkriniz? 
- Bu da ofr dllek mi Alltth aşkına. 
- Gazeteci dileği .. 
- Şunu bir kaç gün sonra konuş-

sak olmaz mı·? dedi. Ve anladım ki en
cümen intihabı arıfesinde bu mevzuu 
kurcalamakdan çekiniyor, h·emen alı'.
dım: 

- Bir hatta içinde fıkir dt ğiştirebi
leccğinizi hıhıuin etmem saym t>ayan. 

- Evet, tahmininiz doğrudur. Şu 
halde süyleyı>yim. Beleriiye hakkında 
değil şebrluıızın bu g-Unki duıumu Uze· 
rinde konu~mak istrrım. 

Bence, bir memlt kete girerktn ilk 
göze çarpım şey caddelerin ıki tarafına 
ı.ırttlunan planlı binalar, muutHzam bul· 
vttrlar, geniş meydanlar olmuhdır. Cat -
delerfmiz ç0k planlı ve gtni'> oldukları 
halde, bttkımsızdırlar. Hele Erzurum yo
lunun antresi Karsa yakışmayacak de· 
ncede çirkindir. Bu sokağın iki y~nın· 
dakl h>trabeyl andıran "'vleri, yn yıkmalı 
ve ya bir çek\ düzen verınelid r. 

Antre dedim de ttklıma belediye 
parkı geıdi. Hatırladığıma göre Doğ'u 
şehirleı imizln bu tatii gUzellıkde eş~iz 
olan parkının adı, vı ktile (Millet bahçe
si) fdi. (Belediye parkı) adını aldıkdan 
sanra, belediyenin orıa dııha candan 
bakmım 1A7lm iken ve ağaçsız şehirler· 
de bol bol parklar vOcude getirllme~te 
olan bu devirde, bizim parkımız yazık 
ki bU!ıbUtUn ~bakımsız ka)mıştır. 

sık sık temas etmekte ve su~eti maho;u- metli gazetenizi okudum. 12 Mart 938 1 devam ediyorJu. Akşam karanlııtı bastı· 
sada seçllcniş olan tertip heyeti de hum· sabııln 29 uncu ı.layla Gez mahallestne ğı vakıt iki tarafta. ister istemez nttı.Ş1': 
mali bir faalıyetle çalışmaktadır. ayak bastığım vakıt sevgili hemşehrilerimi rlni kesti. Bir mllddet sonra tel Orgıılerı 

Bayram için hazırlanmış olan prog n s .. vinç güz yaşlıırı karşısında blssetliğtm gerilerinde bir çok ateşlerin prı6ad•a. 1 

ramı da aynen yazıyoruz : o 
ı _ :w Nisan CumarteRi günü tarif olunamaz zafer neşesini hu defo görüldü. Bu kuvvetli mevziin zaplı ' iÇ' 

Merkezde mevcut ilkokullar talebesi sa- tekrar duymu-i oldum. Bir askerin en Iazımg-elen tertibata e~as olmak üı*''9 

at (H) da CUcnhuriy~t okulu babpsinde bUHllc mükafatı dil bundan başka bir keşif kolları sevkeltim. Yarı Keceyı; ı;.ıı; 
toplanaca~ ve oradan Baş öQ'retmenle- şey olamaz. Adımın anılması ı-tırelilc dar devam eden istikşaf neli etiinde te 
rin tertip edecekleri bir sıra dahilinde neşriyatta bulunmak gibi kadirşinaslığı- örgüler gerisinde dllşman ol~ııd • ğ• ~-: 
bureketle HUl<ümet meydanına gelerek nıza ç, ok ve c1tndım teş~kklir ede·im. naatı ıreldi. Taburhıra ileri hareket eıııfl 1 

hazırlanan p'ana göre mevki alacaklardır. E h k ı d .. 
2 - '.!'örene tam saat (Hl) da İs · rzurumun er urlu ~ş yıl önO- vermek Ozre iken 17 inci altty kuııııırı· 

metpaşa lıkokulu kız ö~renciıeıinden mUnde bu heye<''lnlı gnnlerm canlandı· danını kartımda gördüm 
rılact1ğı ve işin iç~lnde bulunmıış oldu- 1 ~ . 1 1 k ' 11- ve 

birinin gün hakkında söyleyeceği k.ü- . . ı ınc a ay umandan vek ı . 
Çlik. bır nutukla oaşlanııcal{ ve bunu ~um ıçin ufacık tashıhlerde Çulunmamı Il t l 1 d h. l b. b ,..rııtl .. . . ar mese es n e şe ıt o an ın ası P 

müteakip lielectiye önüne gidılerek bir çok gormez ve musadenizı esırkemezsl- B f k k d · usıı~ 
Bayan Rıf'kiye Ka{ian tezahür yHpıldıktan sonra HOkOmet ko· niz zannmdayım · ey « ır a uman anı Bey ına c~ 

1 . natrının arka c.ıddesini takiben .Jandar- 918 11.ıartında. asaleten 17 incı· al"'Y selAm _etti. Gözlerin. ı.zden öptn. 2» udo... Ilı' -Şeb:in ileri inkişafı için arzu arınız? & n .. . .,•• 
_ Ne bileyim, güzel bir yol, temiz mtt kışlası önüne kttaar gidip mevki kumandanı idim. f'akat 0 sıralarda 29 alay Erzinc.ından ıtıbaren dtnlenaıe it: 11 

bir şehir, akşamları yorgun kafalarımızı ahrn talebe Hükumet meydanınd11 bir uncu alay kumandanının muvakkaten a- buraya kadar gelmiş olduğun.dan çlotı' :ı 
dinlendirmek iı,:ln bol ağaç'.ı, bol çiçek- geçit resmi yaparak dağıhıcaktır. yor u du B d 17 ı t. 1 

[Httva kilı~Uklerin sıhhtıtı 0·· zerinde laydan ayrılrnusı ve görlllen lUzüm tlze- g n r. un an sonra ınc .ı. 
li, muntau m tarblı bir park .. Ve orada .,. b ot b ı kt ı i f Vt.V 
gtlzel bir müzik.. müeıısir olttcıık derecede souk olursa rtne 29 uncu alaya vekaleten kuurnndu a.,. a u unaca ır emr n VCL'd •• Sil~ 

2'eç:t resminden vazgeç·ilecektir J etmex-e mecbur oldum. Gezden itibaren feyı. teslim almağ geldim. ,,, Dedı. ~ ,. 
- Temenniniz bu kadar sa, yapıla- ı> ~ 1 

mamasına sebep olırasa gerek.. 3 - Ayni glln sıat (15) de Beledi- harekatın sureli ceryanı kısaca şöyledir: Beyı hemen şu cevapla karşılttdıaı: ,':,9 
- Degılnıı ya,. ama kim bilir, işlaıin ye salonunda bir pcuk bttlosu verilecek 11 Mart saböhı llıcanın garp sırtla- kadaş 17 inci alay yine eskisi gıtıı ie 

çoklu~undan mı, yoksa daha mOhlm ve iştinık euec~k rocukhu arasında bir rını tutan düşman püskUrtüldOkten son- uneu alayı takip etsin. Allah n inayet•, 
mes'eleler ara!'ında bunlara sıra gelwe- gürbüz <·ocuk mUssbakası yapılacaktır. 29 ı baf' 4 - 24 Nısan Pauır U'UnU saat do· ra 17 inci alay başta olmak üzere 9 yorgun uncu alaya ben bu ioi ~i 
miş olmtsından mı, yapılmıyor ve ya ~ ,., L' k k (0111 

kuzda çocuk esirgeme kurumu tarafııt- uncu fırka Erzukumu acilen kurtarmak racasım. rır a umandanıntt da Ş 
yapılamıyor işte .. 

_ Şu h!ilda siz günün birinde be- dttıı tertip edilip ikramiye listesi avrıcı üzere ileri'edi; daha Oez ile Ilıcanın tnm arzı maltlm.ttt edeceğim. ,, . ~ 

lediye reisi olsa.. .. ilan edilen kU~· ük eşya pyangosu Doğu orta yerine varıldığı zaman Erzurumdun Bu kuvvetli mevzii elde etmek " 
Uzun bir kahkaha ile sözümü kese· Sıııema so:onunda Çdkilec~ktır. ~ çıkan uzun bir kol da Geze dog-ru Her- lay bir iş olmadığı için çok ibltydtlı "' 

rek, :> - Hafta müddetince muhtelif ge- Uyordu. 17 inci alay muharebe t~rtibati- tetik davranm11k kap ederdi. uund8~ 
- Arkadaş, dedi. Bu suali sorarken celerde muhtelif ilk okullar tarafınaan le ilerlerken fırka kumandanının bizzat ötUrü emrime gelen istihkam tıtbtırtl~ 

k~ndi~i esk~. 1:1srın kadınları gtbi, köşe çocuk velileri için davetiyeli müsamere- idare etlil'ri 16 top ta di1şmana şiddetli tel "rıru·· ıerlnl kesmek suretı·ıe dört 1° 
ınıoderınA gomUlmüş, elimde kahve tın- ler verilecektir 6 u b • ~ 
canının bu...,ularını istikbali ile ö çen · ateş ediyordu. Bunun neticesi olarak daha açtırdıktan sonra bu taburu, toP0

, 
" Müsumere verecek ok ullorla müsa- rı yaşmaklı bir kadın sandım. Kadın - Bele- 11 k .. 1 düşman kolu bozuldu, kısmen Geze gir- bataryasını, makineli bölu-&Q ne ohır ıa· , d mere ver ece gun er şu suretle tesbit ti ., ., 

rliye reisi .. Ne mutlu bir üşUnce.. ed'l 1 fr· dl, kısmen gerlsfn geriye Erzuıuma kaç- olmaz diye alayın O'erisinde yüruıoe •• b 
Bir kadın arkadaşım Helediye reisi 1 m ş 1 

• • , •• o "'~ , ~ 
olsa ordan iık bekleyrceğim şey bir A) 2f Nısan Cuma gunU akşamı 1s- tı. Az zaman sonra 17 inci alttyın şld- rini emrettim· piyadeleri ilerilettiu:ı· ı ~ 
az e'vvel süyleiiX-im tYibi temiz bir 'yol·, 111etpaştı. !kokulu taratındtın Do~u Slne- detll ve kahram ınca hareketile Gezi örgülerini sl,perleri mahfuz abıdle~ ~ e 

g 6 masında t ıt· . d k . . ilk d . ' , m lt1 '"-
bol c·çekli, alatrırnga müzikli bfr ballı,:~ 1 . . . .. - . zap e ı ıse e uewıı ten ve evreı sUkfinetle geçtik. Erzuruma doQ-ru uer ı 
beledive balkonundan dört bir yana btt- B) Aynı gunun akşamında Gazı 11- muttasileden gelen topcu ateşleri serbest me"'e başladık. Ke{\llerpınarı civarıll 
ıtıran .b:lyük bir rad:\.·o hoparlörll, hatta lkokulu t.a!a'ı~dön okul sd.hnt-sinde. h k•t . l k t t k " 1 s .,. ti' 

C) 2 N P t k L' k k are a a manı o uyor, ı lla ı oy eve· geldi"'lm vakit u"tan ael•n r .. po• 
park ve brzı meydıtnlarda da ... Ve daha ·> ısan , azar esı a şamı r.r e & • .,. b .. .. ~ı 
neler iı:tArdim bllmPm ki.. Meseıa; sUtle- ı Öğretmen okulu fatbl~ııt kısmı öğrenci- rlnden ve handeklerden istifadeye ~ec· Astarı geçtiğini ve 1stanbultuıpısı0 ~· 
rln yo~urtJarın c:ıhhi bl~ ırnından kont-,lerl tartıfından Doğu Sınamasında. mecbur kılıyordu. işte bu sırada vekale· çıfte nöbetçiler bulunduğu bildlrilfyord 
roll'ıntı, havayl<'i 7"ruriyA ve bilhassa seb· D) :.!6 Nısan Salı ~kşanıı Cumh_uri· ten kumanda ettiğim alayla Erzurumun t ı" 
ze fiatlımmn dihkatle kontrolünü, \'e en yet okulu tarafından yıne Doğu Sıne- istirdadı emdni aldım Bunun üzerine «Raporla vak• ;Jil 
nihayet Beledi ve binasının köşesindeki ıııasında. Gezden çekilen dü~man, mu bili mut- çirmek sırası . deQ-ll~ir. Önle:ine ~el er 
büst'e lütrf>n atfı nazar edilmesini... 1 E) 27 Çarşanba akşamı Çttğlayan 

2 
süngüliyerek ılerlesıoler• cmrıoi goısd, 11, 'ltrı 

- Peki bu işler bir erkek Şarbay'ın okulu tarafından okul sahnesinde. =- CM•• * • dlğim sırada muharebenin başl~P41c1 ıt <tı 
ellerine vakışmaz mı? dedim. 1 6 - Her okulun seçeceği çocuk Bugece nöbetçi eczane dan beri a-örmedlğim piyade, ~ınır. ~~l 

- MUstehzi dudaklar arasından iki müvezziler vasıtaslle haftü müddetince "İstanbul,, eczanesı·dı·r tüfenk, topçu ateşi tafanı içinde ıcalcfl ll-ı 
kelime fırladı: çocuk Esiqtemc Kurumunun hazırladı~ı 

- Yakışıyor, görüyoruz..... kutlulama kartları alınıp verilecektir. (.Alttarafı 4 llncil~ 

. s{I 
beraber alıp götürecektir. Her söyledikçe bekliyeceğiz ... Öbürgün sabahleyin ha - naşıyordu. Zevksiz manasız bir geceY1 rcı~ 

1 l:i5lerim zayıflıyacak, ıztıraplarım arta- reket.. . rüklemeğe mecbur olmak ağır gelir<' ıı 
: cak, düşüncelerim ahengini kaybedecek-! Güldü ve derin gözlerle yüzüme ba - bana.·· Mi.iller konuşacaktı ve be!l J)t ~' 
tir.'Bu fikirlerle içimde yapayalnız bir ız- karak ilave etti.. 1 liğimi tamamen başka bir mevzu:ı. l(JPııı 

~ tıra.bı göğüslemek kudretini kendimden ı - Çok az değil mi Refik? ~ mı.ş onu dinlemeğe, cevap vermeğe veeııı' i bulmaktan gelen bir gurur da beliriyor- Az mı, çok mu orasını bilmiyordum. cevaplaı1mda nezaket icabı olarn.K ~ 19' 
du. Yalnız içim çok dolu idi ve Müller bütün nun ve mültefit görünmeğe mecbtll 

0 ~O 
Bonjur Refik .. . I güzelliklerine rağmen beni işgal edemi - caktım .. . . ıı~' ~. 

Gözlerimi önümdeki dosyadan kal- lyecekti. Gülerek yiızüne baktım. Bu gü -1 Bu davete icabet edip etme.mele ıı~ a 
giil k d 

lüşte· 1 ~ında kalmıstım. Söz vermiştim, gafil&' 1t 
dırdım. Karşımda Müller ere uru - , · . . . • 1 ·o. "ı 
yordu. - Ne söylüyorsun Müller. Sen ne - !anmıştım. Benım ıçın agır da o s 

~d · b d · diye b' baş eğmek mecburiyeti vadrı. - Nereden çıktın böyle Müller. ıe esın, en nere eyım n ır mana _ _ . . _. . i.l11 •• 

Bir ak.şanı yine böyle konuşurken konuşuşları, içlerinde duydukları gibi his- .. . •.· ' ? •· !vardı. O bunu anlamadan sözlerine de-! Agır agır elbiselerımı degıştır'1 ııP 
birdenbire kollarını boynuma sardı ı . . . . - - Ne surp.rız degıl mı . Suııyeye gc- ·,·am etti·. Evden çıktığım zaman saat sekiz b\tv 1ı ' 

- K' b . . - . ler~nı ıfade edişleri hayatın bin bir dağ- çıyoruz. Bulgarıstanda Rom:ınyada bir 1 1 . . 'bırsııl9 , 
ım enıın yengem, amcacıgım? dagasına karışmış insanlarınkine hic ben- . . . . - Akşam seni Taksim bahçesinde tek- ıgelmıştı Müller adam akıllı sa Aıl 

diye sordu · • ı . . • : parça dolaştık. Şımdı de Berut ıçın bir . .. .. 'ol>"-, · zemez. Bu ıt!b:ırla Çıçegln dostlugund:ı. . . liyccegim. Beraber yemek yer ve bir par- mıştı. Onunde hazu duran masa. tıı 
Güldüm .. . O devam etti: ı adeta beni teskin eden bir kabiliyet bu- angaJınan yaptım .. O~aya gidiyorum... ça konuşuruz olmaz mı? mamıştı. Havluaır, beyaz örtü Uzer~eıl ~t 

Annem .söy~edi onun. adını ıbana ... luyordum. j - Ne zaman geldın ... Otursana şoy- - Olur Mi.iller .. . Saat sekizde orada tizamlı dizilmiş olan bardaklar • ~;,6-1' . ~ 
Ben Ayşe yenO'emı çok ı;evıyorum j G " 1 · b" .. k b' · t' .. d le . .. A11. ıat bakalım. duruyordu Beni görünce koltugı b 

• o • un erım uyu ır ın ızar ıçın e 
1 

olacağım.. · 
- Ben de öyle kızım diylp hikayeye ge~iyordu . Artık bunun sona ermesi ve Kc'>ı>deki koltuğa kendini salıverdi. Orövuar ... Saat sekizde... fırladı : 

devam ettim... j Ayşenin çıktığı seyahatt;n avdet etmesi Bir. pa ··ça zayıflamış fak~t güneşten Y~- - Güle güle Müller... - Nerede kaldın Refik .. · 
o günden sonra Çiçek ile aramızda lazımdı. ,naı:ı.k adetfi. bakır rengim almış olan yu- y·· .. d . b' t b ··m1e oda- dokuza geliyor... . ,ııt .. d k kl. .. 1 . 11 uzun e genış ır e essu .. ıw 

bu mevzuu konuşmak bir itiyat h aline 1 Bu zamanlarda hiç bir şey düşün - zun e açı ren 1 goz erı neşe e yanı -ıdan çıkıp gitti. - Bankadan çok geç çıktım ... •l 
geldi. Bana mütemadiyen soruyordu. : meden açılabiİeceğim, en samimi hisle - yordu. .. . . Yeniden işlerime daldım. Bugün ne- Aksam üzeri mühim bir iş . .. Beni. se eıt 

- O da böyle masallar bilir mi am- rlmden ve düşüncelerimden bahsedece - l - D.un alc.'?am geç vakıt geldık. · · dense saatler çok çabuk geçiyor ve ak - kadar meşgul etti... Ancak şimdı g ./. 
cacığın1 . 

1 
ğ~m bir arkadaşım olsaydı? Fakat içime Yolculuk .çok. iyi geçm4. olmasına rağ - şam bir kabus gibi bana yaklaşıyordu . bidlim. · · Affet. ·· -·--- _ __..........,-

- o da bana bbyle resimler ~österir kapanmağı, hislerimde, ıztıraplarımda men ne .bıley~ bende .bır. parç~ yorgul1- ı İşelrimi bitirip bankadan çıktı - - Çok bekledim amma Refilt· ·· 
mi amcacığım. dü.şüncelerimde yalnız kalmağı daima ter- luk var. Denız seyahatlerı benı sarsıyor. ğım zaman ayaklarım artık yürümtiyor- nim aklıma iyi şeyler gelmedi ki.·· 

. 1 . . . . Etrafı seyretmekten gece güvertede saat- - - - ğ .. - o d:ı. beni sever mi amcacıgım. ı cıh edıyordum. Bunu bır nevı kıskançlık- · . . du. Beyogluna çıkmagı eve ugrama ı bu- - Neler geldi Müller? 
1 . · ıi . 8 d ki 1 i !erce dolaşmaktan kendımı alamıyorum. .. k bi külf t ib' .. ü dum Yi t Çocukların samimiyetıerlnde in.sanı a ızah edebı run. anıyor um ç m- yu r e g ı gor yor . ne u- ) 

anha çok tatmin eden bir hassa vardır. den geçenlere dair söyliyeceğlm her keli-: - Burada çok kalacak msun? .. · haf bir dağınıklığını vardı. Evin önüne (Ark:ı.sı ,·ıı' 
onların hiç blr tesir · altında kalmadan me onların kıymetıer~nden bir pa~asını - Maalesef hayır ... Toros ekspresini ıreldiğim zaman içimde tereddütler kar-
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NİSAN J9J8 

EN SON HABERLER.9 
f spanyollar akın akın 
F ransaya kaçıyorlar 

DOÖU 

EKONO~If 

ihracatı 
kontrolün 
faydaları 

İlmıcntı kontrolün prensip no k lusm· 
"tın faydası milli malltuıınızli hir ııcvi 
devJel garantisi teminidir. 

:;iüpbesi:t imparator:u~ zırnumında 

<f1at tarafı ı lnel•e) l ondan daha mühim olan c~rnrnruzo 1 ynpıl.ın ihracat mal~11rımızd11 tdti~ ve 
s~ıııı ~ .. .. . t°lf'klrik ~aııt•alları dıı General Holhn· 1 y.ıbıtr cıların dOnya pıyasasmda malları-
tlt- llıtnk• 1 ı - Bııllın K:ıtalo11yn- • .. , . . . , _ _ mıza ytıpıltm menfi propagandaların le!Slrl 

1 kt1 ı,.· 1 l . 1 ,1. 1 ,,. z.ı nın kıım.mdu ırıdııkı 1 r.ınko kuvvet- b~ 1 L t ··b· . 
1 

d b" Ok 
1\1~ .._111 emın f'< ı•n 1 f>01111 Cı\I 1 J .· , . f •• . rr • ; • • oy C ulr eu ırın ö ının~Sm il uy 

IJI. lif .. ı. kt .k 1 il ı· k ı cı ı t.ır,ı ınd, n ış ... »l «'dılm.ştır. aıı11·ı olıou,...tur 
~I ·ıı' sıııııııcrının ·rnııol y • 

1111n eline gııçıııflsi Katalonyımın Fıall..,tt)H :\ı.-tllı'C 'İ •l.ııu tk\'Hlll ~'!lh_ttkiktt.eskiden yapılan ihrttcttltıt 

Siberyada 7 Yıl 
Esaret hatıraları Toplayan: B. D. 

~ ~ıltoıatını lııyin eden mühim bir t•di)'OI' kuru uzuınUn ı.;ınd~n toprak, buğdaydan 
oı,Ciıkt p . 18 1. 1 F çukıl purçe:ıları, ıncırden un, pamuk ve Tefrika: ~/ 

1 
Frarıkfl ır.. _ •. _ .... Hrıs, .- span~tı~ ıın ra~saya yünden taş çıkmasl ve bu malların kötü 
'l•ri kılaıttının suı atle -~arek.~t ıll C.l rtınek üzre hudutl.uı fHlÇı:>n kudın. cinsten mallar ile ktmştırılması gayet B • b h R · d b " "k k •• • 

11 ıuı bu Fantrtt!lıtrın ve hnyiıi< gol- erkek, ihtiyar ve çoruk mlllteci akını hıbıi llÖl'UrdU. BıJnassa çiitUk yumuıtll ır sa a usya a uyu omunıst 
'ıaı, 11

n ~u bar;ıjl::ırının lı0kl1tnelç iN devam etmektedir. Bunların ço~u dRtt· ibracı en labtr şcıylerdendı. •h ·ı "/ • • / d ., .ı: • • 
~ıı~ :~lln ltthriblrı6 mtıni olmuştur. Ba· l•ı ı, deıt·lcri, uzun yollan sırtlurında ~sırhırdanb~~i ~elen bu tenıı ~deli? l fl Q lntn pat Q tglnl, mÜnT erzt btr sulh ,u. t ~ı~ ııı (,~ ıııf'lrc k<ılınhğrnılıı ol- 11ncak birer tort>a veytt buvulld nşarak onlinc ınuuttet-ssuf kohıy kol~y ırcçıle~ıı- [d ., • • •k 114 l k •• 
~ rıın~lıı buııu dlnAmitlc tttınak zcıma· huıhıda gelen hiçarelt'rdir. Fransız ma- yordu. ~u d~~llııc~ . köy.IUlerıın ~in ~ç~na yapı tglnl lŞlttl • lYlem e ete do nece-

) lev'1kll ıaı. Hükumet lmvv<llerine kumları hepsini de dahile sevketmEJye kadıır b le ışleıuı~tı. .httı~bul sokakla· ., • • • • d k 
·llıu;ı b . . . .· . . rıııda tereyai1 satan bır kQylUden e:.kı· gız dırve sevınırvor U ~r la rı ırat.:~lınumış, haı ~J .v~ _su_n \e mUnasıp ı~nhallere yerleştırml'ge den bir okka Yöi' almıştım. Halirı.den 'J 'J • • 
~ hrlp ejıluıcdfln tle gcçırilmıştır. çalışmaktadır. 'ı ol boylarınduki harı lar, sar ve temiz olduğuna emin olduğu11 

lıe arııjfnJlilr yıkılı:aydı, milyonlarca hangarlar tamamen mtiltecilerle dol- bu a'1aıuın evd~ yag kutusunu boşıtltlı· Hayır sever bir Alman kadını cadan Almancaya, Almancadan Fr.ansız-
~ lrllllcôbı su köylere tıncüm ede· mu~tur. Şns<'lerde otomobiller, l<amyon· ~ım zaman tenekenın altını k:ıya tuzu Mançurideki üsera garnizonlannda kısa caya lügatler ~atm aldım ve Almanca öğ-
tı \~ Pranko ı.ıtaııtının htarruz hure· lar mülteci tuı:ıyıp durmtıklac:ırlıır. Bun- ıl~ doldu-du~unu görUDC} ne kııdı!r fena veya uzun bir müddet kalmış olan Al - renmek için büyük bir iştiha ile çalışmağa 
'1~ ıı .. ı " ,_ -1r. k 1 , k ' · bır telkın all•nda k11lclı~ını ve ıwc•\' ·s'nl man Avusturyalı, Türk, Macar esirler - başladım Kısa z"maııda dk t kk' dl ~·r •'Y ı ınuş ... u ula uğrayara lı ar han o kıtaı tının hışnıın11 uf{rıı· nllsıl bozdu(:'unu hayretle gördl;ııı ve ' • · ... ç era • ı e -

tr :tııko kıtnoıtınıı men~up tm n·ühcn mektıııı korkan insrılanlır. İ~'.erinde hu· nnlndım. l>ikktıt eltim köylli h'r daba den Frau Havek.ini tanımayan ve onu yordum. Etrafım hep Almanca k:muşan
tt 

1 lkırı;elor.ıın vs Katıılonpıdski lunıın su~Ja·n yapılı ~en~·lcr htıng-i ta· hıziw sokuııtan gı-çmedi. 'c;ünkl\ kendi- hayırla yadetmeyen bir kimsenin mev- l:ırla dolu olduğu için ben de onlnr.ı u -
ıııı htı)' l\k ~chirlıırln eleklirif{ini ratı tf'rcilı rdcıleı se, h krar 0 tıır8fu !iinclen ı.ırtık kıımenin ıııul al:ıc ~ını cut cı!rubileceğine klıni 'deği'lim. T~en i j .ını'k miitcınadiyen konuşmak ız!ırnıın-

'l(/lı•rılfr. TrPmpdcki ı-u şt\lalele•i iade tdile<'eklc-rnir. limit etmiyordu. B,.l~i de birk,<ıc. ki~l Çiyende oturmkta aolan bu hayırse~r id.ı ka.lıycrd•ını. Türk arkn.daşlnrlu ndeta 
'lı Oııyanın istlhlAlc eltl~i -Hl5000 kilo- Barıst lon, 18 ( A. - Fransız tarıı!mctfln v~rllen p.ıraların gerı ıs ten- 'kadın cins ve mezhep tefrik etme'ksizln tcın~sıını kcnniştlm. Yeni bir l!sa11 elde 

ıt. ~ 3Qıı 000 kll k A.) ınesı fhtlıualı de vardı. bütiln esirlere yardım ederdi. Salibi ah- Nmlş olmakla se-vinlyordum. 
"t. tı ' ovatını t~mln rtnıe te- hııılutlnnndan Akdenizs kuclar <ıhı n mm llıılbuki aı-tıl ticaret kendi..;iııe iyi mer vasıtasile para eşya gönderir ve bu ı İhtilal 
~~ <:ktrllL ceıyanı kesildl!ti için Bar· hık;ıpın elektrik rnerji1;ini tem1n eden mllşteri kuunm11k olduğu bu arüıım: s•ıretle pek çok kil~selerin hayır dua.<;ını 
ll\ı, i c·ıvurıııılııki harp sonayı !atıri· elı ktl'.k sAnlınılını ele urçirme isteyen telki~ edllnıl~o 1.sa idi bu vnziyct hasıl alır~ı. I. . 3ir sabah ressam Seidler heyc1.:anla 

'l'r 1 durnıııştur. Frıınko kuvveterinin hu teşebbnsü hUkıl- olmıyacaktı. . . . . Irkutsk ga.mizonw1da nıe:; Ferenç ı.i.llm odaya geldi. Selam bile vermeden: 
CUJpden başka San Loramzo ve mel(ler tara'ınrlan ııkim bırakılmıştır. Sonr'l_ ac;ıl ışin. r~n~ cıhdı .. bı~ fe· ve arkadaşlarile beraber k.açmağa karnr 1 - Biliyor musunuz? dlye başladı. 

lı· nanın brıtun diğer ıyı kımseler uzı r .nde verdiğimiz zaman Pekinden sonra Tiyen Merakla: 

IJ1dist·l d~ l\Iecusi - Hollaı1da Kralı'çesı' nahoş tesir bırakın_~sıd ır. .M~selıl ~~n Olçine giderek Frau Hanskine iltica et -ı - Neyi? diye s:>rduk. 
\jt'' • ' 11 4\ iUnden ıtıbaren b.ı da~.a seyyar Sdtı~ı- ğ" dü .. il ·t .. k EA- 111 _ Rusyada biı;iik blr komünist itllal' 
lSlın • k larJ:ın ve bilhassa köylu kılığında aezıp me ı şunm ş u · 5 er P nı.mız mu . ı 

1U n ~a VgUSI . I· . . . . . 6 
. vaffakiyete erişseydi orada büyük bir I ~atlamıştır. Çar hal'edilmlştlr. BUWn al-

i-<> 1' le dam ad mal sttl.ın ard.ın hır ş~y satııı alrııaya . ... . • . lesi efradile beraber Slber dakl T 'b 1 ~1 . f'lılto, ın ( A.A. > _ Bomhııy<lan 1 yeıııln etmemdir. ~üpheslz 0 ııda ııuun hilsnu kabul goıeceglmıze ve memle - ~ , .. . ya o o Sk 
tlJit:t•ıe göre l\lecusiler ile ;ı.rn.,ıo . bcın•a birçok nauıu~ıu vatıındaş1nı·Hnız ketlerimize kadar milreftehen gönde .,ehr.ne sUrUlnnıştilr. Ve yeni hükumetin 

1 llt llrosın<iakl boztıştular mı?. iyi ıuallıırım salUJttt için bizim evrn SO· rileceğlmize tamamlle emindik. başına geçenler Brestlitovskda münferit 
~ ~ltuek . 5uı·µ~~uuı~.ır hnl~ de." kağınctım ıreç ııişlir. Ar.cak bendeki fena bir su1h yapmışlardır müttefiklerle ... 
~tıı it te<hr. Ş ındl.ye kada! ~~lc~ıa leı:;ıri iz ılt-y~ muvllffttk olamamışlardır. RE-ı.sam Seidler Kurtuluyoruz yani doktor ... 
~~ 2; l pışınııhır nctıC'f!sfnde ·> kışı Ol· İşte bu küçük misul bize gösteriyor ı Garnizon arkada~arunı.z ar~sında Bu hiç ümit edilmedik hııberi evvela 

lt 
l< ·~ı ya~aıanmıştır. !••ol ri h İ/Jf'I I (J J' JJI fi h o /i'/ ~·ıko JI ki feııa tesir kolay kolay . gıdüıilwez. muhtelif tipler vardı. Ihtiyat -zaıbitleri de bir parça şaştcınlıltla dinledik. Sonra se-

D
-- --- ~O/flfl/rtJ'I fr/,·:İ/J NIİ.'JOI' A~datı~n a:ak ~~~ muşter~ olrııktan pf!ı{ çok olduğu için aramızda her çeşit - vlndik Su!' r.- .. ~·~ ..... '!! 1 :,·ap!ldığına göre 

Amstcrdam, 17 - llollandttlıhırm ıtkstı muJrueJe en. mOştekı 0 up önUne Bunlar arasında Avusturyalı bir ynhudi G i . , 1 Ş S 1 YAS A-1 
~ı ·ar t1m e e~ ısıne yap~ a~ ena ve . ten, her meslekten -adam bulunuyordu. blzhn tahlıye edilmemiz ınuhnkka~<tı. 

~ gelene başına gelenı anıutır. Hundan da .. " . . . . . arn zonda ar tık b mdnn başka lbir şey 
Kraliçe ııilt."sınc kıı rşı <ferin merhutlyd· ıstıtaııe eden rnkiı,ıerdir. I o~~n ~~U~at m~lazımı res~amı Seıdl~rl b~ı- konuşulmuyoı·du. Heııkes bizi acaba hnn-

~ y h d leri malumdur. Hollan<lalılıır J<ral!çuye Tic Jret bay.tıtında bu gibi münase. gun buyuk bır vuz~h ile hatır~,om.n. gl yoldan gönderirler diye düşünUyorclu. 
~car a U iJ eri olsun. f'ıetı.!'C'>e olı.:ıın, ud.,tıı töttbuüt eder- bel-;iz hallerin ön O ne geçmek ve şimdiye Gaye~ hc.ş meşrep bır adamdı. Guzel ka- Avrupa Rusyasına avdet ettirilerek menı-
~lya . , IP.r. Pren•e . .;irı korusı olan ve ge~·!nler· li.ııdar hariçte hasıl ohm bu gıbi r.ma rıkatur yapar, kara kalem resimler çizer· leketler!nıize ~evkedllcceğimiz muhakkak 
~ sı hayata Almanyadaki nasyo _ ele bir k•z çc'cu~u dlinyayu ı,!Pl'n Prens tesirleri gidtmnek için cUruburıycUmiz hiç 'e lıer deliğe girer çıkardı. Avusturyalı teHi.kki cdllmekte idi 
.ı~ı 1Yaıı:st rejlmlle beraber girmiş olan Bernar'da krndlsini halku sevdirmiştir. bir fcdHkarlıktım çekinmemış ve ı;ekio- zabitlerle ahbap olduğu kadar, Almnn -
"il ~ J • nu .. ıarla konuştuk. bık ti~ ınUcadele buradan Avrupa _ k memektedir de. ~te bu fena haleli ruhi· l:ırla, Türklerle Macarlarl:ı, hatta Ruslnr-

,,. Fa ·at dıımııtlıı Kraliçe arasında bir ı j k i · i 1 d hı"" 0 d ... bl ~ı ti 1 Yeni patınyan ve Rıısy:ıııın i•·tinıaı ~ıık .... oıc memleketlerine sirayet etmiş- 1 1 yey gu erme çın ytıpı ttn t.:n son e • la da a :uaptı. nu a etu r ı 1. y:ıç 1a- ..,.. 
"'ltlaı b nn ll';laııuımaz ık ç•kımş bulunmaktudır. oirlercıen bırisi de ibrncıitı bizzat devlet !inde beklerdik. Çok kimse ile tanıştığı ve siyasi niz"!!'""' ".'t ü·t ej 0 n bu ihtilal 

e 1 lr mliddet evvel iktidar mev- H::ıkikutltt bu anlcı.şamamazhk yeni de- k 1 · t t d k t 1 t kıl ~eltnış olan Ooga kabinesi Roman- 8 sper erı ara ın an on ro e ıne r • için kampın bütıün dedikOdusuna vakıflı. hak~ındn bize muhafızlık rnzlfesı g0ren 

ı ı.ıu Jıususu kanunla"-tırmai!:a çalış - ~i'dir. Pr~r.s ve Prtınsf's balayı seya- Arlık Türkl~eclen fena mal çıkmasına bu Onun mizaha kaçan lisanından bıınl•m zabitlerle görüştük . Onlar bu işin uzun 
·Al " ~ hallarındıın dün<lüklcri zanuıT", Kraliçe ~uretle imkan kalınttmaktadır. ld · ı k b. · · · b. '"k b' • ıct· boylu -Oc\·am edemiyeceg·i kanaatinde idi-,,~ lnanyaya ilhak edilmiş olan A - t 1 k ın eme ızım ıçın uyu ır zev.< ı. 

"'J'a. damanınıı scrzeııi':'te bulunmuş, ParJste tırac~tcı• eA-~r fena ma çı armaya Ben Daurl:ıya avdet ettiğim zaman artık !er. Diyorlardı ki: 
ı... ela da yahtıdilerle milcadele kuv- k tE-şebbüs etse ılk önce para ceumna .. . 
"it ikPn arısına her kesin karşıHnda siırarıı Tlırk pa.Yyonunda oturmaınaga karar ver- - Bn iht!Uı.li yapanlar tamamen ya-.., Şeklide devam etmektedir. "" maruz kalmakta tekerrorn h-ılinde ihru- · ' 

~i.l içmesin~ mO~aadc ettiıl'lnden. birlikte · · 1· ' "b' k di · ti 1 Bir parça bildiğim Almancamı hudilerdir. Ba.şta yahudllerin bulund11g"u bı lnttcahitler kafilesine Macarist:ın cat prımısi e ınden alındığı gı ı en mı.} n · • 
ıı t kanunla karışmak ü2erejir. Bu harlımı glltiklninden dol ·yı hu vaziyet- sinden mühim nıiktımht b:r cezaya ma - ilerletmek ve esaret fırsatınd:ın istifade e- bir 111til~l hareketi Rusyada ömürsüzdür. 
~ ı:öre iktisat kültUr ıum edebi- leri hoş srörme,<1iıl'.nl ~öyleınl~tir. O zıı- ruz kalmukta hatta mahkeıneye bile dere:C mükemmel bir lisan elde etmek g:ı- Onlnrı damarlarında Rus kanı taşımakta 

l't .... n ' ' dil' 1 mundanbtri Krnlıçe ıle damat arasında verilmektedir. yesine !bağlanmıştım. Seidler benim bu olnnlar kı~a zamanda boğa.cruıclardır. Rus-
-tN ~~ at Snhainrında yahU er 11 te- • et • 1 • tf s· k d b • b bU t ·ı lılll . vazıy gergın e~mıs r. ır aç sene en erı u . sus. a ya- arzumu tatmin edecek çareyi buldu. A- yadn çarlık yıkılmamalıdır. Rusya ııc 
<'ıt Umi olarak % 20 yı aşamıya -

1 
. .. .' .. pıhm tecrObelerin taydala_rı hı .. sedılmeQ-e vu turyalıların pavyonunda ufak bir oda çarlık beraber devanı edecek f:ki menu-

' · llu kanun hü'kiımlerlne göre mat- l\Oçuk Prensesın <lo~uşu ınunıısehe· başlandıl'rından kontrolJP.rın adedi arttı- , 
ti tll J b' d- ı & buldum Ve ora"a taşındım durlar. Bunları blrb!rinden ayımak kabil · tiyatroların ve filimlerln kontrol e arıı an ıraz uze ıııi~rn clf'I, ondan rılmsg-a haşlamış ve ihnıcııtımız da ço- · J ' • 

~ vazifesi matbuat ve tiyatro oda- sonra gene bozulmuştur. kttlmı~tır. Kısa bir z 'manda d>ıha mesut Yeni arkada~lar olamaz. Zaten Denikin, Vrangel bolşe -
v .. M 1 netlc"'le e 8 ı x.1 el" ~cıl>he · "'l j v!klerle milcndeleye glrkn1lşlertlr. Onları "~"1''1l'nist. ir. Prensin karısını ihmal eclerek, mem " r v rı tıcaıı: , ~ şız,, r. ...,.. {"' n ÇOnkU iyi mul temiz mal ve dojtru iş İlk oda a.rkada:;;lanm yüib:ı ı Ippen n1'thnkka·k alt edeceklerJlr 
lQ.b· ıı 1919 ağustosundan evvel Ma- lekette pek okadar iyi şöhreti olmayan daimtt her yerde ve her z ıman mu var- ve Relohel idiler. Petrograddan. Odesa -

D l\\ıiyetine girmiş olan ya.hudilerle, kardeşi 2:3 ya~ında Jlren~ Aşvin ile dU rıık olur. Z ET A dan bir çok klt:ıpla.r getirttim. Fransı~ -
~tlaraıuııeri ve asker mutekaitleri bu ~üp kalknuıRı, sonra Prens Aşvin'in 
l. c.tnn ı t· d·ı· l ı ··ıa s ı.~na e ı ıyor ar. ouız yaşlarında zengin ve dul b;r lııgl -
btr c:r hiikümctı bıı mevzuda gayet liz kadını i e t \l ıım,,ıte teşebbüs etnw-
~b ontroı yapmağı derpiş ediyor. . ı· ı· 1 r h 1 
"~tı .. . sı uıı ~· 'n n ~na a ele canını ~ık-
l ne oluısa olsun biltun umumı ve l 

tnue . . .k mı~ ır. 
ıtıt ~eselerdekl yahudılerın mı - , ,. > 
~ t.ıer tnemurların aldıkları maaşın .Nıh'. yet 1 r(ns Bernar doli._torlaıın 
~ t tntktarında maaş alabilecek şe- , tavsıyesıni bahane edenk, hır ktç 
t~tahcııt edilecektir. Bu hUkmü t:ıtbik hafta istiriıh ·t etmek Uzre Fransaya git· 
~t :rı lstınk" f edecek, hatta yahudile- 1 mişlir. 
(1ııt ahı olsa, bütUn müesseseler dev-1 Nihayet Lahide J\rallyet meclisi 
!\~lu altına vazedilecektir. toplundı(tı zaman, mecliste nncnk Kuı 
'(~Yı~~hk, mlihe~dislik, doktorluk da liçe ile kızı Prenses .IUlyttna huzır bu 
.~ıt '.am~ıa tahdıt edilmiş olacak .ve 

1 
ıunmuşltırdır. Halbuki anttne muclbinr.•, 

~tin n bu sanatlarda çalışan ~a- damadrn da Premesln yanında bulunma· 
~~ı~iktarı umumi yekunun % 20 

1 
sı icap ediyordu. Bu sandttlyerin boş 

•taı~ caktır. k 1 K ı · t ı· . .. 1 .. 
·~ "Uat fili 1 t 't d a nu ~ı ra ıye mec ısı tzer nde ıyı 

ı93 • m, t yn roya aı ma - bl . b k t 
~ 9 sen..... .1 ti k da tatb'k r te~ır ıra mumış ır. 

ı._, il =• nı 1aye ne a r ı . 
"lılarlacaktır. Diğer maddelere gelin-1 Mıtmafı sah1hlyetta~ mah:ıfll bu ştt-
tıcı:t için icabına göre 5 na. ıo sene yıahm tüzlp etmektedır. 

bit istihale müddeti bırakllmış-

~a ı Viyana takınll Ankarada ~~ti l' standa yahudilerin tesirlerinin 
~a te tahdit edilişini Jrnfi ıb•ılmı - yenildi 
bır ereuman olarak \başvekil Da - . 

''" tıutk d A , nı· ki ti . An\rnr11, 18 (A. A.) Şebrımlze •ı! ~ın a: razı m ye nın , 
ıı~ lllshetıer dahillnde tahdit edil- gPlen Viyttıııının ve hatta merkezi Av-
~~),.l:traftar oldu"-unu •bildirmiştir. rupP.n•n en kunetll tııktmlarından birisi 
t ~ııar "' 1 ı v·• t k b o - ·· ·· ~~ dan anlaşılıyor ki yahudilere o ~n .yona A ımı ug ~ uçunc~ ma-
\~ arlstan dn vntanlık edemlyecek çını Ankarn l\luh&f z GOcu mubtelıtl ile 
'a~ ~ ayrılmağa ve hicret etmeğe ) aprrış'ır. Binlo c~ seyir<'İ holkın huzurun 

'ca.ıtıardır. '.dil yapıhın bu me~·ta mubtellt takımımız 
tpL()MAT Viyana takımını ~·O maQlup tl!.ntıttr. 

Anasız çocuklar 
Muammer ALATUR 

Anııyı ~ükst>ltmnsek, ona layık 
olduğu yeri vermnsek, k~ndi ken
dimizi alçaltnıış oluruz. Do~u yavru
lımna şöyle bir baktı~ımız z -ı marı, 
hemen birçoğunu anasız saymakta 
kendimizi hııkh görürüz. Çünkü kö
dın hal& e!4ketek, kHşık düşmanı 
sayılır. 

Onun h<ikkında bu muam ,ıle re-
va gö:UldOkce, onun da hissi, onun 
da haysiyeti oldujtu kabıtl edilmedlk
ce, kadın erke~in bir hayat yf}ldaşı 
değil de, evde çocukll!ra bı.krcak 
dadı, tarlada boğ~z toklu~ıına ç llı
şac ıık ırgat telakki edildikce, bu 
kadının yOkselmPsine, f"rk~~in ona 
kıymet vermesine imkan yoktur. 

1 Fechtk!rhk, muhokkRk ki lrndın n 
en bas vasfıdır. ErkeQ-inin y8rdımcı

sıdır, hütnn mihnetlere, eziyetlere 
k11tlanmasını bilir ve hiç ~üphe yok 
kl, o eziyetlere kathındıkr.a, erkeği· 
ne manen ve maddeten deıte" ol-

m:ık emelindedir. Faknt o, bu ynk 
sek vasfına mukabil, erkeğin aı zu
suna göre, evde bir alet, çeşme 

başında ~aka, t-trlada ırg11t olursa, 
yllksellp te insanlık seviyesine zor 
çıkar. 

flallıul<i, kndın tnrlada ırgul 

değil de, ~rkeıtinfn t ım arknl'laşı 

olmalıdır. Bütün aile işleri:ıde Je 
kan koca böyle bir zlhniyE>te sahip 
oldukları gündUr ki, Doğudaki ço· 
cuklar anasız kalmayacak, ana, ai
lP.nin içindeki yt\ksek mevktine 
gt.ÇCCı>ktlr. 

Kambura islediğiniz teı zide E 1-1 
bJse dlktlrlniz, o iene ktımburdur. 
Kadına da lsteôlğin1z kıym,ı::ti veriniz. 
Fakat o, sırtındaki kusuru taşıdıkca en 
güzel bir elbi.:ıe bile nec;ine yaraşır? 

Onun için köylü dayılar, kızla
rınızı da erkek evlatlarınız "ibi oku
tunuz ki, onlar da sizin gibi · öksüz 
büyümesinler. 

,,lançurynda ihtll:il 

Rus zabitlerinin bu fikirleri bizi nlt 
üst ediyordu. Biz bolşevik ihtuı\llnln mu
vaffaklyete ulaşmasını içten içe ve can
dan temenni ediyorduk. Çiinkü o -znman 
kurtulma ümidimiz tahakkuk etmiş ola
cak ve artık bu zahmetli esaret hayatın
dan ebediyen ::ıynlar:l:< memleketimize 
nvdet etmek imkanlarını bulacaktık . Fa-
ıkat her gün tbu temennilerimizi bir parçn 
1.ayıflntan vak'alar hAdls oiuyordu. Bizim 
tulunduğumuz mınt~kada Semlycnoı adlı 

bir kazak generali başına topladığı a:s -
kerlerle bolş~viklere karşı bir vnzlyeL al
mıştı. Muhafız zabitlerden bunun hatta 
bazı muvaffakiyeler elde ettiğini 'Cie işl

tlyorcluk. Semiyenof harekatı başlar baş
lamaz bizim garnizon da değiştirildi. 

Bundan evvel yazdığım gibi biz lstn'Syona 
pek yakm bir me;·kldc bulunan b~ bi.ıytl'k 
binaya yerleştirHmişUk. 1918 kanunusa-
nisinln başında bu binaların hemen iki 
üç yüz metro gerisindeki ıbUyük kışlalara 
na.1<:ledlldlk. Bizim bıraktığımız binalar 
general Semtyenofun askerleri tarafından 
işgal edildi. 

(Ark ı \'ar) 

............................................. 

1 
Yarınki Türk milleti, bu-ı 
günkü yavruların oınuı· 

ı ...ı~:.!?.~~.~~~~::~i.:J 



Hadiyeyi nasıl sokak 
ortasında bıraktılar? 

DOÖU 

Köy muhtarı 
vazifesine bağh, 
ehil adamolmall! 

İtalya ile Fransa 
konuşmağa 
başlayorlar 

İMAR BİRLİGİ BAŞKANLIGINDAN : 

!!O l';İSAN 193A 

vesikası. 

10 - Muvakkat teminatı ( 24310) 
liradır. ı 

11 - - Dosyası Kars ve lı,;tttnbul !"•· 
ha mnc'~U!'IC\klerinde olup Karsın 14 lit• 
80 kuruş Iğdırın 4.20 Sarıkamışın 4 Ur• 
mukabilinde isteyenler alabilir!er. 

12 - Pazarlık 25 • 4. 938 PazateSi 
güı.ıü saat 14 de 1stanbul Belediye encD· 
cr,eniode ve Kars daimi encümen od,. 
&anda toplanacak komisyonca yapılacak· 
tır. 1hıalenin icrasına Kars dalınt endi· 
meni selabiyettardır. 
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