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iDARE YERi: 
ICrzunım Gölbaşı noau İdarehanesi 

Pazartesiden maada her ırün çıkar 

Saytsı bel' ycrd~ 5 knnışhtt -
Rııaılmayıın yuılıır ~eri vP.rtlmcı 

Zelzele pek müthiş oldu, Kırşehirde 
iki yüz vatandaşın canına kıydı 1 

Kamulaya zelzele Dahiliye Vekili 
hakkında malumat verdi 

ikinci kara haber -------
Kelkite giden bir kamyon 

~::::::;:==================== 
Sovyetlere 
hayvan 
ihracatımız 
Ô nümuzde, ihracat mallarımızın bir 

lıt kaç yıllık seyrini gosteren istatis
Côıler duruyor. Gözlerimiz gayri ihtiyari 
l\ı Ren-tızı aHikalandıran ihracat m:ılları
tııtı bu canlı rakamlar arasında'ki mevkil-

tayın etmek istiyor. 
<ıl'as Görüyoruz ki, Türk ihracat malları 
~t ~ınd:ı canlı hayvan ihracatı en mühim 
t~ llle\rk!l işgal etmektedir. Bilhassa böl
~~l iz bu madde ihracatının en başında 

llleıctedir. 
.\caba ne vaziyetteyiz? 1 

~I lstatistılklerln söylediklerini burada 1 
ilca ece hfüdsa edebiliriz:· Türkiyenin baş
iet c:ınıı hayvan ihraç ettiği memleket
tıtı't ~he~nıniyet!eri sıras!le, Rusya, Yuna-

an, ltalya, Fillstdn ve Suriyedir. 
\it ~ucyayn ihracatımız dalına mübim 
~eknn tutmaktadır. Ve bu ihracatı da 
~etnız temtn etmektedir. İtalya ve Yu
~tann yapılan ihracat ise, doğrudan 

ı....~a orta ve batı Anadoluya münha
'"'hnakta.dır. 
l)ırnctı bir de rakamlara bakalım: 

'1935 senesinde Tlirklyenin canlı hay
~~ lıhracatı 714,632 ba.ş tutmaktadır. Bn
a~emlekete getirdiği döviz miktarı 
·•35,325 liradır. 

~ ~937 senesindeki ihracat ~se 525,648 
tı~. e 3,009,176 lira döviz temin etmiş -

~ ~ ~l.ı iki sene arasında ibir eksilme far
'O)ı,ö~ ~arpma.ktadır. Bunun da sebebi 
qtı~ı tahmin edilebilir. Geçen sene köylü 
~~arını mümkün mertebe elinden çı -
~ 

1 
a.lt istememiştir. Qünkü lher sene top-

)~ ~llısaıa.tı artıyor. Başlıca ihracat bü
tt.t, aş hayvanlar üzerinedn yapıldığına 
~~~ tarıasını sürmek, mahsul almak ts'I k6yıu, hayvanını elden çıkarmak is-
~. 

t1l\l '3ltnc.11 yir)c istatistiklerin söyledikie -
(i!nııyeıım · 

h ll .. 
q~ .a§lıca casnlı hayvan atıcımız Sovyet 
~t }' acıır. Bu memlekete son üç sene için
~1~tığımız ihracat şu rakamlarla gös-

t!ktectır · l . 
l~.S093s senesinde ı .278.000 kıymet.inde 
llıtı.1~ ba.ş, 1936 $eneslnde 1.200.000 kıy-
1.fıoo.oo!! 157.000 baş, 1937 senesinde ise 

lt O kıymetinde 110 000 baş. 
~t b aıya ve Yunanistnna yapılan ihra
~~ ?lliktarların aşağı ynkarı yarıSl 
1~ ~()yır. Rusyaya yapılan ihracat ökuz 
~ttr t Una münhasır kalmıştır. Ke~i ve 
~e Elk tırnaklı hayvan ihracatı ~emen 

tı Yok gü.bld!r. 

~· ::"llldlye kadar bu hayvan alım satı
l t ~ teoıuıa.ısız ve başı lboş 'bıra!kılmış 
'lltfltn <ieyctı. Sunu nazarı dikıkate alan 
''~ta et hayvan ihracat blrlikerl kur -
~ l'ı<te <lır. 'l'ürk1yenin !hayvan yetiştirme 
~~~t, b~r haıtne~ sayılabilecek olan 
, lı\at\I böyıe blr birltk kurulmuştur. Ilk 
~l~b\ ar ıbitlik bir çok mü.ŞkUllerle tar
~l'ı rı~tır. Köyliinün elinden malı 'hattd 
t ~ak atından aşağı blr insafsızlıkla satın 
~ ,~e bu yüzden bedava zengin olma
b t\ıı ~ış bulunan mutavassıtla'l"', işin 
~~ilet lUyu koruyan muntazam teşkildt 
~ ~ ' nıenfal\tlerlnln 'baltalandığını 

l~tıı 'törıneı, bu sefer köylüyU ltfale 
~il~· Fakat yalancının mumu yatsı
~\> ra Yanmayacağı için, şimdi köy-

'ıı... '~ş Yavaş hakikati anlamış jbulun
'tı, t ve ona göre de, ayağını denk 
~ , Ve lğfallota !kanma.maktadır. 

... cbLu> BABAN 

( Altt,,ıfı s fJncadıJ 

Meclis hükllmetin 30,000 Zığanada devrildi, 
liralık yardım kararını o.~uzdan fazla yolcu öldü 

derhal kabul etti Uçkişikurtuldu,beşkişiağıryaralıdır. 

Felaketzedelere memleketin her tara
fından yardıma koşulmaktadır 

Dahiliye Vekili Şükrü Kay<'l 

HEP lMAVI 

Ankara, 20 (A. A.) - Büyük Mil· 
let Meclisi bugün Ritat Yanıköz'Uo 

B şlcanlığında toplanarak, bı zı azalann 
mezuniyetleri hakkır.d1tki r aporlar o
kundukhın sonra, Oabiliye Vekili ve 
PL1rti Genel Sekteri ŞükrU Kaya kürsn
ve ~f')erek, dün ve bu sabah vuku bu· 
lan ze'zeleler hakkında beyanli tta bulu· 
narak demiştir ki : 

« Sayın arkadaşlar, 
« Dün memleketimiz ansızın bir ye· 

e-;c uğ'ramış bulunmaktadır. Biri on beş 
gece az m0d1et devam e<len \ ' C bura· 
da da bissedilen. zelzele bilhassa Ana
doluda büyllk hasarat yPpmıştır. 

ZP]~'"le ınerke2inin Akdağ madeni 
bıtValisi olduğu anlaşılmıştır. Bunun en 
büyük l'Cısım Kırşehir,Yozgat ve Yozgadli 
bağlı Yerköy nahiyesi h'ssdtl. kurııda 
bulunan istasyon binası oturulmaz bir hele 
geldi. Üç kişi öldn, bir kişi yaraland ı: 

• Arkadaşlar, 
Vatandllşlatın uğradıkları maddi za

rarların bizim için hiç bir kıymeti olmaz 
Faknt bizi as 1 mutees'iir eden cihet, 
Kırşehirde 200 vatand8$tmızın el\kaz 111 
tında c •n verme idir. ~lilletimiz, daimu 
tabiatm aksllik lnine göğl\s gerecek 
ve maddt zararları derha l tamir edecek 
kabiliyettedir. 

• f.Alttarıl ı 2 inrideJ 

NiKAHI YÜZÜNDEN 

"İmam nikihını sahici 
sandım, ben ne bileyim?,, 
Bir aile yuvası kurduğunu zannederken 
en nihayet umumhaneye düşen iki 

cocuk anası Cemileyi de dinleyin .. 
' Röportajı yapan: Sezai KARATQ'>RAK 

lki gün evet kel!· 
dlsini ltınım8dıjtım bir 
ıa tan ~u mektubu 
uldım : 

• Savın Bavını 
• Gü.nlerdir muvaf · 

fakıyetle takip Ptti~i
niz rnporh jı okuyo· 
ruın. Bur.d an ~il~ hH
y ıtımız için basıl o la· 
CHk bllyOk fttydıth rı-
18ktlir ediyorum. Sizi 
tebrik ederim . 

« Heyecnnlı nf'Sri· 
y11tını1 beni de size 
bir mevzu verm,.k 
anusuna s~vkettl. 
t cam nikabına kur-
bBn o1mue kttıi•ıı l Qr _ 
arasındtt blr ~a~ıdı ğım Cemile ve kuca(Jında tuttu(Ju kaçak o(Jlu Sabahattin 
var. Onu Rıdın, mu-
hakkak ıörQn ve hayatım tat111atlle ıa- l tJlmış olan bu aenç kadın elm il bir k•· 
ıet•J• ae~lrtn. lkt çocu&Uf)a tokat• •· ( .41ttırıfı 1 anctkjf) 

Yolcular coluklu cocuklu ailelerdi 
t • 

KııJkit halkından bir kısrnı, lı'ış mev- 1 Arlibada sahibi ve şoför de dahtl 
siminin o tarafl~rduki şiddetinden kaç-' olmak üzere erkek kad . ı k k k · , h ' , ın, ~.o u çocu 
m" ıçın, er sen~ kar bııslamlidan 

1 
kırk üç kişi bulunmakta idi. Bu kadar 

Trabıoı;ıa veyahut cıvradakl sahtı ka-.a· kalabalık insan kalıleslni bkaba - _ 
balıua ınerler, Mayısa doğru karlar erı- ı d . · 1 t bO 1 k sa gov 

esıoe a an o o s yo a Çt mış ilk m -
yfp hwalar açııağ'a başlliyın<'a, tekrar . ' er 
çoluk çocuk Kelkite dönerler. haleler rahatça ,geçllmiştır. 

Hali vlikti yerinde olan aile sahip· Fakat yol Z•ğan~.yu doğru lırmaıı-
lerinin bu it iyadı senelerdenber1 devam mağu başlayınca, yuklO otobUs karlı 
eder. j yollardu ınüşlıülAt çekmeğe lıttşlamıştır. 

Bu sene de karlar eriın~ğe başla· Seyahat böyle korku ve müııküliH 
yınca, Trabzonda bulunan Kelkitlilerden 

1 

i~·inde devam ederken, otobUs Zı~nntt
bazı aileler geçen pazartesi günü birle· dan inerek Köprübaşı mevkiine gelmiş 
şerek bir otobU:; tutmuşlar ve hepsi de I bulunuyordu. 
arabaya yerleşerek yola çıkmışlardır. ( Altta.rııfl 2 Lnr.lr!e) 

w 

"DOGU,,NUN ANKETLERİ 

Kars halkı Beled~yeden 
neler istiyor? 

"Ben Belediyeden memnunum. Hele bir 
mukayese ederseniz,İ stanbulBelediy esi 

Kars Belediyesinden aşağıdır .. ,, 
Anke ti yaı>an: ,,, U 11 '/' .4 R AS/, I -=====-=============== --~ 

Hiiseuinl Odluyurd 

Belediyeden memnunum. 
lstAnhnl kmuıthanesi mUstecirl Hn

c;eyin O:iluyntd, bövlt> söylUyor: 

FlKRA : 

Adsız kahramanlar 
Doğu ile yol bir arada düşünülen iki 

men:udurlar. Doğu bugünkü halinde .-01 ... 1 .• •• 
l malik olmadığı i~·in kalmış, ve Doğuyu 
kurtarmak i~in en ev,·eı yol v:ıpma mil _ 

1 cadelesinc girit-ilmiştır. · 

Oeıniryolu, transit yolu hep bu dü -

~üncenin mahsulüdi.irler. Küçük de olsa 
güzel bir binanın öniınden geçenler, bir 
fıbideyi, bir heykeli görenler bunu yap:ın 
mühendisin, san'atkarm kim olduğunu 
muhakkak araştırırlar. 

Fnk:ıt 1:)iatakh bir vagonda seyahat 
\.'denler \"t-y:ı mükemmel bir otomobilde 
'eksen kilomctro ile gidenler. üzerinde.
gittikleri yolu n r~dakar yapıcısmı acaba 
hi~· düşünmüşler midir? 

Bir t<!nezzüh otomobilini beş çifte 
manrlanın ancak çamurdan çekip 1,.'lkanı
bildiği bir \"adide uzanan yol bize böyle 
bir düşünce vermez. Birer adsız kahraman 
olan yol mühendislerini hiç düşünmeyiz._ 

İdealist bir mühendis arkadaşla bun
ları konuşuyorduk. O esrarh bir alevle 

- E<1f't. bınçeı:ıinin azl•ğına ve şeh· 
rin har11plı~ına rağmen eyi çttlı<sıyor Be· 
lecfye, Hele elektrik ve !Hl h:ı\<kında\ci 
teşebbl\sUnU revkalHdC btı)OlU'ilU\c 
arne, sonradan ö~rendik ki bu tşlAr Vi 
lıl)•et hmur.t bütçesinden başımlıyormuş. yanan gözlerini kırpank bana .şöyle cevap 

verdi: 
-Şehrin temizli~i hakkında t'ıkriniz? 

- Bu kadar zahmetin mükiratı. - Bu )11":1' şevden evvel bir imar 
mes,.Jesidir. Şehrin temiz olabilmesi f{':n bizim için bar.ın aylarca ~arphklarlle, ha-
kas:ıb:ı tçlncleki bir snrn harabelArirı ~in tablatile mücadele ettiğimiz arazi 
kaldırıltnsıRı , e ya onıırılması lazımdır iizerinde bir kuş gibi uçan otomobilleri. 

- Helediye reisi bu halk için eyi- homurdayarak ge~en tnnlerl ~örmekten 
cUr. Çtınkü halkın ııhvall rublyeslne gö· ibarettir. 
r '\ hnreket Pctiyor. Meseli\, ben, ktth- O kendini çeviren tevazu içinde bu 
vemde her gün ve her an cezaya çarp- kadar zahmete mukabil bu mükafatı kaff 
lınlmak vaziyetindeyim. Şu gördüğünüz buluyor Ben :u: buldum. Bilmem siz ne 
mala OrtOlertol her srOn iki lira verip derslnb? 
y•kıtamıa, ( Altterafi 3 Dncild•) Bahadır DULGER 
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dan Ha erler 
Ecza fiyatları 
kontrol altındadır 

Yollar artı~ 
açı ide -Sıhhat ve l~"imal Muavenet Midür

liiiTınden şu tezkereyi uldık · 

K ık •t .d b . k 1 Azort suya kavuştu j)()(İ{f O:ıutesi Yan İşlt>ri e l e gı en ır amyon ' Miidiirliigiirıe oto/Jiisff•J'İJlflf'll /un.:/.'11 
• • köy le re de «Mnhtereın gazetenizin ı:~ . ..ı-!ı38 ta- l 1 ':! kft1ll//OJ1ı•/ .fıt•ft,~· 

Z """' d d ld rilıli miishasıncla bir reçetenin yapılması ı l)e\'ltl . ıgana a evrı l telefon yapıldı için eezanderin birinde (300) ikincisiode ! I<opdağı son eçılışındmı ve d, 
(200) üçüncüsünde ( l'i5) kuruş islt-ndiği olobllslerinin işlem<"(te b ~:Iıııuıt51ıı 1 

( o.~lt1tf'c7fl 1 incirlf. ) 

Bumda lıeniiz anlaşılmayan bir se
bt'plen llol»yı şoför direksiyonuna hıi

kim olaıııamış ve koca otobüs içindeki
! .rle beraber '..:00 metn lik yarılan aşağı 

yuvarlanarak param pa r \ olmuştur. 
Arlık faciı-ıyı güz önüne getirmek 

ınüşk rıı de~lldir. Ot oh üs taırı aıniie Jl'H 
~·alanmış bir halde derenin dib'ne indiği 
zaman, içinde bulun:ın yolculardan ço~u 
ölmrı, bulunuyordu. 

1"<.ı<.:İayı ha'.>er alıın en yakın kara 
kollardı.ın ve Toruldan imdttt kuvvet
leri gönderildiği gibj, ~ olran gfl) geçen 
diğer otomobil, kamyon ve o'ohiis•erde 
bullıntınlar da fe' fikete ugrnyttrhırın 

yardımına koşınuşlurdır. 

Fakat hepsi de tr.mlr edilemez mnt· 
hiş bir facia karşısınd;t kalmtşlardır. O 
tohlb E>nkuzınııı sağında, solunda, içinde
şurııda burada kadın, erkek, çocuk yol
cııların parçalanmış cesetleri yatıyordu. 

Kırk liç yo c•ıdan anc2k iiç ki~i 
kurtulııbilmlş, beş kişi a(!ır surette ya · 
rahınmış. diğerleri o miithiş sukut esna
sındn can veruıiş1erdir. 

Y ım.ılıh.ır orada yapıhıbilecek ilk 
mt\davalt yupıldıklan S(lllfll, en yakın 
yerlere nakledilmişlerdir. 

Otobüsün sabibi ile H.eşat Kaya ismin
deki ~om U de ölenler arasında hulun
mttktadırlar. Bazılarının süylcdilderlne 
gürf' 1 şofiir henüz sekiz J{Ün·ük bir 'jO

füruıliş. Eğn doğru isA, bu kudur ins11n 
hayatının nasıl bJyle bir acemi şoförün 

eline tevdi edilebilmiş olduğunu insan 
hııvsala51 almıyor. 

11Ukt1met IAzım gelen tahkikatı yap 
tnakhıdır. Ölenlerin Kelkitte bulunan 
uileleri ile de facia hakkında maınınat 

Vetllmiş olduğu için, cesetlerden çoıtu
ıııın Kelkite gönderilmesi ve uradli def· 
hedllmc<:İ muhtemeldir. 

Bu son d'!ret'e 11cıklı facia hakkın· 
tltl alacağımız tafsila.'ı ayrıca bildirece· 

~iı. 

Ardanu\~ koyunlarında 
bit hastalığı 

ArdahLIÇ, (flususiJ - Kiiy koyunla· 
tıtıcla salğın şekilde bit hastalııtı vardır. 
Bitler k<ın enıerek hayvarı zayıflatmak· 
la vt nihayet üldOrmektedir. Köylünün 
ilk unda s:ldırmadızı hu basit ha;:;talık 
tlavarırt tlçte birini üldürdl\klen şonru, 
kilyliinün aklı başına gelmiş ve h1stalığı 
tedavi çarelerine baş vurmuşlardır. 

~~~~::~i~:~:--~~ .. ~~~ ........... , 
1
.. savan ulus yarınını i 

kendi elile baltalar 1 
L.·--··-···-·· .. ···· .. --... --··· 

Hava Kurumu 
Gençleri pazara 
Uçak uçuracaklar 

lfaftal:ıı·fl:lll lwı·i lla' a liıı
ruurn ııt;:ı 1• 1,111•sıııula deı·s n lan 
Ut'tı('kt". hıı pal'al' Hi'ıllfı s~tat 

1 ~ lr· t:ı•h'((İ ye• )·anıııdald llH') -

da ne la, ı,ı· ııcli )~qılı ldm·ı ll(;aı,

htr·ı ıı<_;ııı·tııı:tl\. surdik mın af
kı-i ııi Jwll,a da u«>sLPrıııiş ola
c·aldal'tlll'. l':ızar ufıni'ı hll !Ht')

ılanda ~ i 1·111i ıw~ ı~:ular ıu;al, 

u~; ııı·., ı.u·aı, tı i-. 

Küpe ve yüzüklerini 
Köy mektebine veren 
kadın ve kızlar 

Jhtlı·ı•eri.~ /.·ii.'Jiİ /Jiitiiu Tiir!.· 
/.·ii,11/f·rinr· fi ii :.fl/ /Jir ijrııPkl ir 

Pazar, [!lusust) - K·1 z>ımıza ba({lı 

Makveris köylllleri, ürnek olac~ k bir 
kültür severlik göstermişlerdir. Köy!\n 
ç •cuklarmı C'k•ıtınak isteyen analar, ba
balar el birliıtile bir mektep inşasına 

karar vermişler ve bu kararlarını tatbik 
için de hemen işe başlamışlardır. 

İlk hamlede aralarında altı bin lira 
para toplımmış1 ır. Tüı k kOylüsUnUn 
okuyup öğrenmek aşkındaki kuvveti 
gösteren bu misalin güzel taraflıuı var
dır' En rukirindrn en zenginine kadar 
bUtl\n köy halkı varlıklıırı derecesine 
göre yardımda bulunmuşlar, köylU ka· 
dınlar. genç kızlar da yüzük, küpe1 al
tın gibi kıymetli eşyalarını bu u~urda 

feda etmişlerdir. Ru suretle on bir ay 
içinde muhteşem bir mektf'p binası ku
rulmuştur. Bina 15 bin liraya çıkmıştır. 
Toplanan paradan arta kalanla malzeme 
temin edilmiştir. Şimdi 1300 çocuk Mtık
verislilerin kendi alın terilerile yaı>tıkla• 
rı bu binaclu nur ve !Pyiz alıyorlar. 

--- hakkındaki nazarı dıkkatı celbeden bir iki n~· gün sonra, fazlaca yt~tın kllr ~· 
IJ11 yd do difjt•ı· lıiı· ~·of.· 1 yıızının intişaı ı ıızerine mevzııbalıs re- şiddetli bir tipi yüzlinden t'krar kllP~ 

11 /,·sik///,·/rw 1 ftlJlflJJllffJllff'fl /,· 
1 
çetenin tedkikinde Dr. Asım Aral t~ır~- j mış ve Trabzondıın gelen hfrk•Ç oto it 

1 fından terlib edilen bu reçete muhtevı- yolcuları da aktarma sur Jtile ~c~ 
Az"lrt [Hııc;uc:ıt] - Tortuma Ba~h 1 yatı üç dane olup bunlardım ikisi ınüs-ı mişlerdi. . l 

olan nahiyemizin erazisi volkaniktir.! tabzardır. Birisi Şering diğeride Bayer Transit yolları ikinci ınıntakll lJ~~ 
K~zanı.n btitlln diğer köyleri g~bi Azorl lfıibrıkHsı mamulatından olun ve üzeri~- müdUrlüğU t~rafından Koptt konul~uşottf 
koylerıncle de bağ ve b-ıhı;elerı sulaya- de lstanbulda µerakfnde olarak satış fı- yol çavuşu ıle ameleler, yirmı ~'i,r 
cak mebzul şular vardır. Ne yazık ki! yalı gösterilen ruiktara nazaran (300) boyunda ve altı metre y0k~eldllctek1 . 11 <hq~Jarımız müstesna,. fa~tıt köylerimiz' kuruş talep edilmesinde ~i~ fazlalık gö-\ yığını kaldırmak suretile, l olun t~~;, 
sucian mahrumdur. Şımdıye kadnr bu rUlmemiştır. Reçete sahlbmın bu rE'çete- kapanmış bulunan bu kısnı•aı dıt l~ 
mı-hrunııyt> le alışmış, öylec ~ boyun bu- yi de~er eczanelere mUnıcaalında lesa- m '!n açmışlardır. 

1 
~ 

küp gidiyorduk. Fakat nl\b iyemize ge- el O fen orada bulunan Dr. R11sim Aralın Trabzondan Erzuruma gelmckt• 0 ~· 
len Bay Mustafa Birıgöl daha ilk ge- müvaftıkatiylc: Devlet otobüsleri ile eşhasa ait -42 ••dl 
llşte bu ihtiyBc:ı nnladı ve u~raşarak 1 mUstahzıırlardcın biri Şerinğ fahri- yonet 19 20 Nisan gecesini l{opd• 811l 1 

hu hayati meseleyi halletti. Şimdi içi- kasının mamulatı ye1ine sinonimi, di- Çan kulesinde geçirecekken, yolull ~ 1 
IPct-k temiz su köyücnnze gelmiş bulunu- 1 ğeri de başka hir müstalızara tebdil buk açtırılması sayesinde yUrU~ltJ' P 

yor ve köylln dört mut1telif yerinde\ edilmiş ve mukubilinde (1;)0) kuı uş alın- dovam ederek duğı aşmışlardır. 0 
akıyor. mıştı~. . . · Yolun açılması ve birçok yoıculı~,1 

Kamıınbay bununla lcalmayantk, Erns meseleye ~~l.ınc~. . . . g-elmesi dolayısile şehrimizde b•re~~. 
Ki•h:ı nahiyesi köylerile hemhudut Yu- BugU~ _herhan~ı bı~ f~b.rıktı~ın ımtı- ve faaliyet derhttl artmış ve 111al1'.

1r 
sufeli - Erzurum yolu Ozerinde bulunım ytızlı bir ılacının sınonıınını dıger tab dnecede bir kalabalık i'Örillme~e ~ 
Ungllz<>k ile üks köyl\ne telefon kur- rikalar kıya~ kabul etmez tarzda ucuz mıştır. 
durdu ve köy kanununa tabi olan on yapmaktadırlar. i\Jese.ıa me~zuubahs r~- Yolun bu kısmından b.ışku grıc, 
bir köyün beşinde nıuntttzam birer köy çetedeki şerinğ .rabrık.a~ı .ıl~~ının . bır rum - Hasankale arımndaki (DevpboY11~ 
odası yaptırdı. Bağ ve bahçeleri koru- gramı altı kuruş ık~n ıkıı~cısın n fıya~ı ela açllnııştır. Bu~Unden itiharen oto~. 
mak için bHşı boş httyvan bırakılmusı yirmi para kadar hır şeydır. Bunun gı- bil ve kamyonetler Hasaııkcıleye ve ~' 
yasak edilmiştir. bi binlerce ilaı.; müstahzar ~e ampullar raköse yolundaki ( Tahir ) c ııada' 

19il8 yılı iç:nde yapılmnsı gerek'n 1mevcut olmasına ragmen şıfa hassaları gidebileceklerdir. 
diğer işlerin de bıışıırıltıcag-ına emin hakkında beyanı mutalauyı dogru bulma- ------------____./' 

bulunuyoruz. 1 makin beraber kendimde böyle bir se- Zelzele pel< 
lahiyet göremem. 

l ,_, d k K t'f' \ Erzurum altı ay evvel bir ecza buh- •• th • ld 
<1 ır pamu oopera 1 1 ranıııa maruz kalmış halk bundan çok mu iŞ o u 

Umum Müdürü 'muztarip olmuştu. Nöbetlerile sık sık 
1 h · · d bozulan iJAç a~ı. seronı, kıtuçu\c mamu-

şe fllTilZ e ; !Atı gibi, mUstBhzarları bu\undurmaga 
Iğdır pamuk müstahsilleri Koope- mecbur tutulan ve bir çok redakArlıklara 

ratifleri Birliği Umum MUdUrü Bay Şük- katlanarak memleketin ihtiyaçlarını tat· 
rll Kasapoğlu evvelki gece, lğdırdan min mevkiinde bulunan bu müesseselere 
şehrimize gelmiş 'e d l'ın yeni talepleri sayın halkımızın itimat etmesini ve sa
tetkik etmek ve Ankttrada temaslat· yııp- tış fiyatlarının muhtelif \·asıtalarla as-
mak üzre şehrimizden ttyrılmıştır. 'garı 2 3 haftada bir kontrola tabi tutuldu-

IÜ\:f' ı\. ı L\ Bl'.llLE.ll l ttunun efkarı umumiyeye ibla~iııi rica 
'ederim. Sıhhat ve 1. M. 

* Ardanuçda tUtiin zumu tLHUnlerini MOdürU 
inhisnr anbarına teslım etmektedir. Dr. Salim Cimilli 
Ayrıca satış ht yapıyorlar. 

DOÖU 
iLAN TARİFESİ 

HAVA 

(Öst tarafl 1 ı.eıııt ) 

Kızılay Cemiyeti vtttzımla.şlırılfl1~ 
derhal imdadına koşmuş V9 reniş ı1I 
yustft malzeme göndermiştir. 1 

Diğ'e: taraf tan hUlı. Cımel 30,000 ~· 
tahsisat verilmesi için meclise bit ~ 
rar sureti sunmuştur. 

1
, 

Bizim için yapılacak iş, vatand~1ı, 
rımızın bu acı elemlerine hıt1rak etııı•.1 • JV' 
onlttrın maddi ve mane\ l zararl• r 
temir etmek.tir. • 

Dahiliye Vekilinin sözlerinden to11~0 'l 
hükumetin felaketzedelere ~·ardUil iç~,. ·~ 
istediği tabsisat ittifakla kal.ul edil1JJ

1
• 

tir. ,. ~~ 
Kamutısy bundan sonra ırUmrUk ~ ~ 

rife l{anunuoun H inci maddesinde ) t 1 

Hava larıyiki : 611.() 

pılacak tadilatı müznkere vu kabul ' 
8 ncl •ayıfada •antimi :~ Kuruı miştir. Kamutay Cuma ırOnü tekrar toP 
7 • • • 75 • lanecaktır. 

21 - 4 - 938 saat 8 llaporu 

,. • (Deniz seviyesi) : 770.1 

Suhunel : - 8.!l 
6 • • • • 
5 • • • 100 • fH!)N' ınlllctlt.•r ltoessüriimOıt 
! • • • 150 • işth•L. Nil )'Ol'lHI' ~ 

l>Oşük suhunet : - 2.fl 3 200 bv 
Ardanuç, [Hususu] - llkhııburı nr· Rutubet : Y. 76 2 • • • 250 • Ankara, 20 (A. A.) - italyan ~~ 

tık iliklerimizde duymağa başladık. Bir Ruzgar : Şimalden saniyade 1 M. 1 : •• •• 400 : YÜ!< elçisi Dış iş.teri Bakanı J>.~· 'fc:\'~· V 

Ardanuçta Bahar 

kaç gün gllneşll ve açıl< geçen gök yü- Sema : Yüksek bulutlu IO/] kupalı tınn verecek kimseler DOOU Oaze- j Ruştü Arasa bır mektup ıondcrer ~· 
zli, >ıyın on ikisinde birdenbire karardı. Yağış : Yok teıi ldare MlldUr1UğUne müracaat etme- zelzele dolayısile Tllrk. Mille:laln ugr. 
Şiddetli yağmurlar yağdıktan sonra tek· HDyct : Taııı l lidirle.r. · Devamlı ilılnlıı.r için huımıt dığ' .ma.te.m karşısın~ hOl.fl netinin tf 
rar açıldı, şimdı bağlar bahçeler y11şil ı tartfe tatbik. edillr. essUılerını bl~dfrmiştır. IJ6' 
ilkler ve ÇİÇC'kler içindedir. Ardanuçta Bugece nöbetçi eczane Kırmızılı ilAnlarda tarife bir misli An~~ra, 20 ' (A. A.) - Sovyct . J' 
bahar en tatlı günlerini yaşıyor. Bir ny , razlasilc alınır. yUk clçısı Dr. 'Ievfik: RUştü Ara11 zı,,. 
sonrft kıığın havularda gölielt yerler "VAT AN" eczanesidir 1 Adreı dc~i,Urmek 25 kuruşluk Uc· ret ederek, zelezele felaketi münase 
arayacağız. mmı:zz._9'"'11!1111'.'!lDam•:mı:ı-lll!Mcı:m' rete tabidir. , tile taziyede bulunmuştur. ~I 

===========::;===================================~==================================::·~~ 
I 4' ~ 

1 man görmeğe alışmadığım bir <'hafiflik Beyaz duvaı·laı·1 çıplak, küçük bir o- ka hiç biı· ~ey aratnadan tek11f. rdilen ~(11 

i var. dada karşı karşıya oturduk. Şimdi ben l:ırın hepsini kabul ettim. aıı· 

ı _İşler düzgi.in giderse, banka da asa- artık durulmuştum. Ne içimde o sebepsiz Sonra bana da.ha çok sokı.a.ldu; ve s 
bile~mezsem, keyfimi k::ı.çıraca!L başka bir neşe, o kaynama kalmıştı. Şimdi i.ıze - leı'ine devam etti; 1 

ı r~nde yosıınlar taşıyan bir virane duvarı - Istanbul diyitice sen lle ber.ı"0~, , ı-ebep olamaz ... Binaenaleyh... i~ 

1 
kadar sakindim. Mi.iller başındaki ufak aklıma geliyorsun ... Daha çcık galibi\ ..ı 

- Ne iyi dedi.. · Burada artık son ge- 1 tan bulu seninle beraber gezr .. ı· ı? oldıığılı•· 
cem ... Istanbuldan ayrılıp giderken sen- şapkayı bir kenara atmıştı. Sarı saç ::ı.ı•ı .. 

1 den neseli bir h::ı.tıra götüı·mek, benim dağılmış ve yüzüne dökülmüştü. için güzel buluyorum. ? 
bahtım;n güzelliği değil mi? 1 Onun .kônusmasını bekledim. Konuş- Birdenbire ıseslnl yavr .?l.d ttı. :a~, 

1 
· madan as::ı.bi hareketlerle başını sağa sola daha çok sokulduğunu; ve ellerimle O: 

- Ne bileyim Müller sen nasıl te- . . . . . . . , 
. ' ceviriyor, ve nazarlarını bır noktaya tes- na yan ellerınin tıtredığini hır.setLılll' J' 

1clkkı edersen... .. .. t:t edemiyordu. 1 - Ben samimi kızım Refik dedi. O 1' Tefrik a:3H yazan_: Ba!JadırDl!fger 
O akşamı ben ynvarlandıkç~ buyu- ı Konuşsan::ı. Müller dedim. .şündüklerimi hiç bir teslı' altıtıcla kaJJ11~< 

Fakat bunları ifade kudretinde de - ilk defa farkına vardım; Cumaya kadar yen bir çığ gibi her geçen saatte bır p::ı.:ç::ı. . Cevap vermeden oturduğu şezlongta dan söylemeyi seviyorum. sen bnna 1~ ~ 
gildim. Bu kndrets.izlik, insanı zaaflarla bnümde daha ko~koca iki gün vardı. Bu- claha büyüyen bir neş~. lçi~de ge~ırdım. bana yer açarmış gibi sağa çeklidi. İçim- bir zaman unutamıy::ı.cağım bil' arkad3'i \c 
bağlanmak mecburiyeti beni asabilcşti.ıi- gün artık gC'çmiş sn 11yordum. !çimden Müller sakindi. ~aLta. ~·ozlerınde g~lgel.er de day::ı.nılmaz bir arzu ile onun yanına ettin .. , Biz sahne kadınlan ıı<;yıesıne 11r, 
~·ordu. Ayseyi severken Mç kimseye ben- havalanan bir güvercin sanki bütün dert- vardı ve tuhaf bır kedı sokulganlıgı ıle 't'i alışkın deg"füz . . Bizim yanım~a geıeı1 e, . . gı um. 
v:eınemck, herkesin fev·kirıe cıkmrı k is ti - !erimi kanatlarile sürüyerek alıp götür~ yanı~dan ayrıl~ak ıstemıy?rdu. . . 1 _ Ne var' Mülleı· ... Ne oluyorsun böy- kekler yalancıdıtlar, müraldirleı'. par~, 
~ordum . !çimde yanan ateşin yalnız bana mUstü. 3aşım uğulduyordu. 

1

ve içime bir-\ Uzgün oldugunu her halıyle belh edı- le? ıarına güvenirler. Emniyet ctt.lkleri ye;::• 
ınnhsus oldugunn inanıyordum. Ve benim denbire dolan bir' avarelıkle 6nümde yordu: 1 Y'ilzi\ni.i gögşüme kapadı, hiç ses çı - ne dcstları odur ... Ve bizi bir süs e 11'1, 
ılm innrtışlarımı ayrılık adeta körüklü - k:iğı~lara bakamıyordum. Satırlar gözle-~ Sıkılıyor must.m Müller diye sol'- karmadan böyle kaldı. sonra ellerimi tu- ruhu, hisleri olmayan alelade bil' şe"/ o ~ı\ 
~ordu . Znnnediyordum .ki bir sevgiliye hiç rlmin önünden uçarak gidiyordu. Ve ben dum. tarak ve sağ elinin şehadet parmağile a- rak Lasavvur ederler. Onların karşısıP C' 

kimse bu !eacbr derin bir hasret çekme- yalnız bana yaklaşan bir hayale kendimi - Evet dedi. .. Bu müzik, bu kadar vucumun içine vurarak anlatmağa baş - ebedi bir tebessümle gtilmeğc, l1er arı 11
1
, 

nıi..ş, h ic bir kadını h iç biı' erkek ~u , ka- veriyordum. • 
1 
gürültüyü istemiyorum. S~kin bir yerde ladı: şemizi ve kendimizl ·kiralamış olduguJ11ı 

tlnı' nüy{ik bir iştiyakla beklemen1ıştır. j o akşam Mülleri almağa oteline git- seninle karşı karşı oturınayı her şeye ter-
1 

_ Refik .. . Bu istanbulda bir sihir zu hatmı.lmaga mecburuz. , 
Uykusuz ğeçert ibu gecenin sabahı ~a-

1 
Uğim zamaı1 o da ıbenlm bir parça sebeb- c~h ederim. var. Buradan hiç ayrılmak istemiyorum. 1 Sende ilk defa böyle hisl~rle k9.1'!~ıı 

ınamıte zıt hislerle doldu. Bankaya gıt-
1
size benziyen bu neşenin hemen farkına - Kal~alım is tersen ... Fakat nereye Bir yere gitmek istemiyorum. Hep burada laşmadım. Beni tnecllsine o tadat.~· J>l-

Lığim zaman masamın üzerinde Ayşeden varmıştı. gidelim? • kalayım istiyorum. Ne için? Ben babamın bir şekilde kabul ettin ve b~ni pıl ıe 
gelmi. bir telgraf buidum : . 1 _. Ne kadal' heşelisin bu akşam Re _ ı - Otele benim odam elbette bura - evinden ayrılırken hasretin bu acısını kardeş! gezdirir gibi öyle teınlz hisıerı.t' 

"Cuma giınU oradnymı. ızmtr Vap\1- . I!k... dart rahattır. çekmemiştim .. Burada ne var? Ne olclu beraberinde gezdiı•din kL .. Bu:al:ırı ll~il'"' 
l'llnda)'ız . SelıU11.11 _ Nereden anladın? 1 :3u arzuyu kabul etmekten başka ça- bana? ... Bükreşte Beruta gider misin ~e- nutmadım. Hiç unutmıyaco.ğım ııe 

Ayşe - Ne bileyim, yüzün daha kırmızı, re yoktu. Koluma yaslanan onu bir yük dikleri zaman bana ... En evvel~ yolun Is- Böyle olmasaydın. 
Pünya ne kadar -güzelmi.ş... Bunun gözlerin gülüyor, hareketlerinde her za- t:ışır gibi otele getirdim, tanbuldan geçeceğini düşündüm. Ve baş~ ~ (Ari:.t ı •at) j 



NİSAN 1938 D O • '1 

EN SON HABE RLERD 
J)arti Grupunda toplantı 1 '--... . 

Sovyetlere 
hayvan 
ihracatımız 

c Başnwkaleden deıı.1111) 

, 'Vaziyet salfiha doğru yol almakta
't( Sır kaç seneden beri tenezzül göster
~ le Olan ihracat rakamlarının bu sene 
~ a dolgı.ın olacağını teyit eden deliller 
!le c!e~ııctır. Kars ıhayv:ın borsasının bu 
<a. %1 11k Uç aylık iş hacmini bildiren 

llllar buna bir misaldir. 
· 'la.kında Rusyaya olan hayvan Uırn
:1ıı11 eski ehemmiyetini kazanacağını 

.r ~1ntakamız için refah temin edecek 
11clrete ereceğini ümit edebiliriz. 

'-. CİHAD BACAN 
"-----~~~~~~-

~ar s h 1 ar 
~eled i yeden 
~eler istiyorlar? 

(Üst tarafı 1 incide) 

~~ ........ Bu sözonnın anlayamadım. Ma
~ ıı ~itli örtüsn halkm hoşuna mı gidi-

~eınck istediniz. 
t~ b ...... Estahğfrullah efendim. Halkı mı z 
'-•·~~le benim mllşterilerlm zevki selim 
."'llbı • 
n insanlardır. Hoş ben de onların 

d \ılı\ kirli örtU serdiğim yok ya .. Yani 
raııııtlı· \J~~ .istedim ki, belediye ..ıiz balliın 
ş ıııl ·~ 11itldadmı daima göı önünde tuta

' ~ ltıullınele yapıyor. Ve buna rağmen 
O ~ •rtı size, lstanbulun Beyazıd ve Sir-
blr ~ ~ ~tııtlerindeki gersonhmna hı~m~m 

••· ' llıatı tutturun ktthvelerln nesa bız-
d~"' \,'• 

n aı•J ·~ \1~ksektir? Oranın çay, ~eker, ten-
et rı~ e t~shin masrarı ile bizimki ara-

arl• \ 1 Senede 1000 lira fark vardır. Hl-
~ ~iişterilerimiz Borluk suyundan bnş-, 

jçi' ~lcnıek istemezler. Bizi m, para tle 
1:ıaıif ~~ava l~·irdiğ~ınlz bu çok yUksek 

~ kt s uyun , Istanbıılda bımlagım 
Uk ıı· ~Q~ U~ıı. içlrirler. Bütün bunları göz 
de 1'. ~ı,tg~ctirince bakıyorum ; lstanbul be-
bul el •, Kars belediyesinden aşa~ı .•• 
r ıot ICarsın ileri inkişafı için ne dU-

'Urınz? 
ı f Bugün için hi~: bir sey.. İleride 
fı~~ düşünülebilir, e~er; nüfus az

llıa sa ... 

v· 1Yanalılar f znıirde de 
yenildi 

lt~İt, 21 (A. A .) - lzmir muhtP.li
'~ ~}'ana takımı arasmcla yapılan 
~· •• l~nıir ınuhtellti :J -·2 kazanıııı~tır. 

~1Uçük AuJant 
~.~carislanın vaziyetini 
0rüsecek 
~- '\ 
~~kreş , 20 (A. A.) - J\rıçük ,\n· 
~,\tletıeri yakında nurada b1r top· 

~ı~arak, tım_umt Avrupıı v111:iyeti 
~ •sa Macarıslıın httkk~da i'orOş 

ltı t bulunacaklardır. 
~r 

~ ın doğum yıldönümü 
e~ıı 
~ld n, 20 (A. A.~ - Bitlerin do 
\d ônnınü mnnasebetile bUtün Al
~ Ve eski A vusturyada şenlikler 

1 
lıı·ır. Berlinde ve bUtün Avustur· 
~~ ı~ Çanları bugünü takdis e~miş 
tılıı~.tıftkkındaki sadakat yemini tek· 

I{) iştir. 

~~ıınya Kralı rahatsız 
~l l'tş, 20 (A. A.) - Majeste Kra· 

~ttı ~fak, bir rahatsızİık ge~irmi~tir. 
>ap 8 dereceye kadar yükselmiş· 
'1b:an ıilıhhf mUdavat Ozerine, 

\trkıau Uzerlnde ehemmiyetli biç 
1 

ilk. olmadığı blldirilmfştir. 

Hariciye Vekili Kahire 
seyahatini anlattı, Mısır 
milleti alkışla selamlandı 

Siheryada 7 Yıl 
Esaret hatıraları Toplayan: B. D. 

Tefrik:\: 2H 

Suriye milletinin Hariciye Vekilinin 
şahsında Türke gösterdiği muhabbet 

sevinçle karşılan_dı 

Bize maaş olarak verdikleri Çar 
parası düşmeğe başladı. Ustelik de 
vesika usulü icat edildi. Artık para 
ile de istediğimizi alamıyorduk .. Ankara, 20 (.:\. A ) - Cümburiyet Halk Paıtisi Meclis grupu bugün Trabzon 

Saylavı H~san Sakanın başkanlığında toplanmış ve Mısırdan avdet eden Harici-

ye Vekili Tedik HOşlü Aras'ın izahatını dinlemiştir. Ayda bir tek nüsha ve el y:ızısilc çı- Ve ses. je:.st ıtibaı-ile bunların adetll kn-
Tevtik Rüştü Aras her iki memleket ıırasındaki bağlılıktan behsederek, M~- kan bu mecmua elden ele dolaşır ve bii- dındnn farkları olmuyordu. Ecnebi ar _ 

sıra yaptı~ı ziyareti ve Mısırda ikameti esnasında :\fısır Mılletlnin ve Hükumet rı-1 tün makale sahipleri kendi yazılarını yine kad::ışların tiyatro .sahasındaki bu mu _ 
cıılinin kendisine karşı göstermiş oldukları hüsnU kabulü bildirmiş ve grup Mısır 

1 

el yazılarile mecmuaya geçirirlerdi Bu vaffnkiyetıerini görmekle biz de imreni _ 
Milletini sUrekli alkışlarla selAmlamıştır. mecmua içinde edt-bl, mesleki, fenni, ilmi, yorduk. Fakat miktar itibarile pek az bu-

llaric iye Vekili Mısırdan dönerken Berutta Fransız Yüksek Komiseri ile gö· mizahi her türlü yazılara tesadüf etmek hınduğunıuz için bir mevcudiyet göstere
riişlii~Onü siiylemiş, Şam ve Halep ten geçerken httlkın Tlirk 1\lilleti~e ve onun: kabildi. Benim için büyük ve kıymetli b~r mlyorduk .. 
YUks<>k Şefi AtatUrk 'üne kar~ı gösterdiği büyük al Aka ve muhabbeh anlatı ığı sı · 1 esaret hatırası ola~ı lbu mecmu-adan bır Yeı~i Türk kafileleri iltihak ettikten 
rade , Grup Umumi h eyetinin duyduğ'u sevinç eserleri ytlzlerden belli olmaktay-, tek nu.sha olsun elımde maalesef kalma- sonra bıt de bir tiyatro faaliyeti göster-
dı . mılitır. B·ınlardan !başka kamp içinde mek kararını aldık. 

muhtelif arkadaşlar tarafından kaleme 
1
• ııu··s,. .· 1• 1 · "I d 

1 . • yın . a unı " ançurya a 

F • d •t •k R alınmış ciddi, mizahi. eğlenceli kitapları . . . · 

Tansa Şlm l l Omarva lda vardı. Bunlar da el yazısile yazılmış 1 Hepımız harbın sillesine uğrıynrak 
J 1 ve tek nüsha olarak sirküler halinde el- , buraya gelmiş olduğumuz için hiç kimsc-

d ı d 1 t de ufacık olsun bir tUrkçe risale yoktu 

f • d • k en e e o aşmış ır. ı . · 
il I Tıyatro oynamak için elde bir plyc>sin se ır gon ermıvece Tiyatro jlne\'CUt ol~aması_,la~u.ndı: .. Bu. bcııluğu 

'J . nasıl telafı edecegımızı du\'undilk. Ben 
Patis. 21 (A. A.) - Pıtri Suar gazetesinfo Romadan öğrendiğine göre, Fran- Bıtllhiass~ .Akvusturt~alıtlar ara.-;ıantdk~ 1çorkı Hüseyin Rahminin biitün eserlerini dcfn-

- · • • · 1 · l · k 1 kıyme muzı ve ıya ro san ara sanın Italycıya gondermesı mevzuu bahıs edılen yeoı e çı mese esı sonraya a · ı d K tt .L kıc 
1 
ayatı larca okumustum. Mevzuları, şahıslarının 

t var ı. ampın mu arı ve sı ı 1. . . , . · .. 
mış ır. 1 . d b k d 1 .. ks k kabillyet- ısımlerı, hattfl. mukalemeleri kısmen ak -

Şimdilik iki hülulmet arasmda yapılacak diplomatik mUzııkereler derpiş edil- çını de u nkr a t~fş adrın tyt~k eA k oıllar Iımda idi. Kalemi elime alarak masan•n 
k d · ler n en ço ıs ı a e e ı . nen · 

me te ır. 1 . . d 0 .· b'r ceheıınenı olnla'" ba~ına ıgeçtinı. Mürebbiye ve Metres ro -

Memlekette 
bira satışı 
gittikçe artıyor 
En hücra yerlere katjar 
pira gönderilece~ . 

Ankara, 211 ( A. A.) - pevl.el ziraat 
işletme grupu, memleket~e ~ra islihsa
Uitını artırmak için arpa yetişdirilmeslnl 
resmi bir karar altınu almıştır. Ankara
da ilk bira fabrikası açıldığı zaman, 
doksan kuruşl\ satılan b,ira, bugUn 
memleketin Ankanıya şlmenditerle bıttt
lı olan ve olmayan her yerinde otuz 
kuruşa satılmak tadır . Arpa istib59latının 
artırılması ile memleketin e,ı:ı ,bUcru kö-
şelerine kadar bira gönderrlmesj ye ay
nı fiata satılma~ı kabil olacaktır. 

Bira satışı bir r enede 22.000 hekto· 
litreden 35,000 hektolitreye çakmıştır. 

Yeni usuller sayesinde bu mlkdarın 60,000 
hektolitreye iblak edllebileceğl kuvvet
le ttthınin edilmektedir. 

Memleketimizin Ankara, Afyon , 
Eskişehir ve Uşak havalislnde dünyunın 
en iyi cins arpasının yetişlirildl~i anla
şılmıştır. 

Umumi H:ırptan evvel 1911 de ıtrpa 
ihre cıı tı 120.000 ton, 1 9 1 !~ de 192,000 ton, 
191 :~ de 114 000 ton tkıı>r , bu rulkdHr 
1930 dı 3,600 tona düşmüştür. Bu vazi. 
yPt ulıncı cıı k yeni lelbirler sayrsinde te 
Jtifi edilecektir. 

J>üa·t st'lıelik Zimaı J~lclm• 
pron !":tını 

Ankara. 20 (A. A.) - Devl -" t zirttttt 
iş'etme grupu dört senelik bir çalıı;;ma 
progrdmı hazırlamıştır. 

lngilterenin Amerikaya 
sipariş edeceği tayyareler 

Londra , 20 (A. A) - İngiliz fab · 
rikalarının yttiştirmeye irr:kan b~lam~
yac ıı ğı t1Jyyarelerin Amerikaya sıp~rış 

edilmesine karar verilmişti. İn~iltere 
llava Bakanlığına mensup bir heyet bu 
maksatla .Amerikaya hareket etmiştir. 

V11şington. 21 (A. A.) - Amerika 
hükOmeti tngııterenin arzu ettiği kadar 
tayyare almasına muhalefet etmlyeceğlnl 
ve Amerikan fabrikeln.rının kafi mlk tar
da tayyare vermege muktedir oldutunu 
bildirmiştir. 

Japon t~arruzu 
devam ediyor 

sayesın e auıın ı .... , . . 
1 • fl dan k ırtuluyo.l'du. Bunlar bir mantarını bırer ufak konıedı haline ge -
1 -vası arın t t• d' H' · h · 
kışlanın geniş alt salonunu oldukça mü - :r ım . ~ıseyın R~ mınin bura~a k~~n: 
kem mel bir tiyatro haline ifrağ etmi~ler- ,,eler_ek . bı:den h.ık iddia etmıyecegım 

1 d
; y f't t. haline cretirilmiş mü- ve bır ıntıhal davası nçmayncağını pek 
.. er an ı ea r "' . i bT d B i . b b 

k 1 b . ·ahn, yapılmı ... tı. Burada o- ıy ı ıyor um. unun çın u işi uyuk 
· t · · komedı' vodvil gibi ır ım unet ıçınde yapıyordum. 

1 

emme ır :s c .. b' · k · · · 
• • pera. opere . pıyes. . 

.fopo11/f1J' ılk /uuuledfJ fnr her nevi tiyatro eserleri oynanıyordu. Dauriaya ,.e<la 

~elin~ fJİJ'f/İf<w 1 Tiya~roya gir_ı~1ek için ufak bi.r ücret ı_9~8 .~u.bat_ı sonlaı·ına do~ru . Daur~a 
vermek lazımdı. On bir kaç sıra ıçin 'bu ha valı:-ı bolşevıklerle menşevıkle . .rııı mü-

Hankeu, 20 (A'. A.) - .Japonlar bir l"ıbleden ibaretti. Diğer sıralar S!!Y -ı temadiycn çarpısmakta oldukalrı bir harp 
bugUn k_amh bir çarpışmadan sonra Bu- : yanen 50 kapik idiler. Dauriada bu tiyatro :,ah ası haline gelmişti. Burada bu _ 
goya i'ırmeye muvaffak olmuşlardır. adeta bir sanat havası yarntm~tı. Ornda ıunan ve içinde kalabalık bir esir kafile-
Çinliler buol rı şehirden çıkarmak Jçln 

1 
çok ağır eserler oynanmıştı. sfni saklayan garnizonu bol:;;evikler em-

bütün gayretlerini sarfetmektedirler. niyette bulmadılar ve bizi Slberyanın Oynanan e~erler 
Hongşangda da kanla çarpışmalar baş · muhtelif şehirlerine dağıtacaklarını soy -
lamıştır. Kamp tiyatrosunda gördüği.ım .eser - ledller. Oldukça 1yl günler geçirmiş oldu-
Üku z(tbit Yt' nert•ı·lel'in ı:oculiları ler arasınd~ bir Avusturya operetı ol~n ğunuız Daurlaya veda etmek h'ızımgele -.1 Gr:ıf fon hüksembrure. opere~ile Macaı : ccktl. Bu suretle buranın muttarU :ve sı-

. Hokcu, .~ l (A. ~.) - Ma~rif. neza 
1 
ıarın oynadıkları T_at_ar Yaraş. :ano:; Vl kıcı manzarasından dn kurtulacaktık . Ye

reli harpte olen zabıt ve askeı lerın ço-
1 
tes tarihi operetıerını ara_dan bır çok za.- ni gideceğimiz şehir lbelki daha müsait o

cuklarının parasız okutulması hakkında mangeçmiş olmasına ragmen knıamd.\ lacaktı ve belki Baykal cephesini aşarak 
bir kararname neşretmiştir. ı hala yaşar fbuhı~orum. Oynanan biltü~ çnr taraftarlarının tehdidinden kendimi-

CI n lllc•r(' ıılt'hzul MI ii tı hn m:tt I piyesler muvafakıyetle sahneye kon.ııyoı - zi kurtarabillrsek, memleketlerimize de 
" dtl Müzik kısmına diyecek hiç bır .fiCY iade edilecektik. Bu dU<:.i.ince ile nakli ka-uc·li ~ or 1 • • y 

.. \yoktu. ıEcnebi arkadaşlar arasında çct'c rarınn adeta seviniyorduk. 
Şunghay, 21 (A. A.) - Her i'Un kıymetli musikişinaslar ·vardı. Kıyafetl!?r 

Sib<'ryaya dönüş binlerce Çinli yeui nefer tullm görmek- dalma mükemmel bir surette hazırlnnı -
tedir. Bazı şehirlerde de sivil halk as- yordu. Bütün çaresizliklere rağmen bu - ı mart 1918 günU esirler iki gurııba 
kert telim ve terbiye ıörmeğe başla- lunup bultı!?turuluyor. Hele tarihi eserler ayılarak istasyonda hazırlanan katarlara 
mışlardır. ! 1 in yapılması cidden müşkül olan bir binct!rildile_r. Birinci gurup Krasvgyarsk'a 

Mebınl miktarda mühimmat gel- 1 ~k kostümler ortaya atılıyordu . Ekserisi ıgidecckti. Iklnci ~nıp ise Çitaya scvkcdi
mekte ve depolara sevkedllmektedir. ~eslek itibarile nrtıst olan ihtiyat 7.:l - liyor,iı~ . Ben ikinci grupt~ idim. Damia
Ye t d ir IJar inşasında da bUyUk b!tleri muvaftakiyetle oynuyorlardı. Kn - d.uı Çıtaya Maksim Gorkıler içinde tnm 

n em yo l d .. ·· ld'k K d bir fttall et öze çarpmaktadır. d ın rollerine yine erkekler çıknrı ıyor u. uç gunde gc ı . ar tamamen yer en 
Y g kalkmamış onılakla beraber, artık kısın 

Felaketler karşısında 
Muammer ALATUR 

Bu7nn gazetemiz okuyucularına 
iki bUyUk felaket haberini vermekle 
çok mnteellimdir. lki gün evvel 
memlekell baştan başa sarsan bir 
zelzele, bilhassa fürşehirde iki yUz 
vatandaşımızın canına kıydı. Evvelki 

gün de Kelkite giden bir kamyon 
Zığanada devrildi ve ıc;inde bulunan 
çoluklu, ~·ocuklu otuz beş kişi öldü. 

Gerçi ölUm hepimiz için mukad
derdir. Pakat ölümün daha kimbllir 
ne kadar yaşayacak insanları bı'\yle 

mak için, ilk başta Hl\kümet ve Kı
zılay det hı:tl yardım elini uzatmış 
bulunuyor. 

Fakat bütün memleketin kalbin· 
de derin bir sızı barakan bu v,ibl 
lıadisel<'rin karşısında, şefkatini ezel
denberi en başta gelen falllellerin 
den biri olarak her zemttn göster· 
miş ve isbat etmiş olan 'fürk cemi· 
yetinin de hlkaytt kalabileceğini san
mak pek güçtür. 

tahnmnıiil edilmez wğuklnrı dn geçmis
ti. Ha va ndetll - ornya nazaran - ılıklaş_

ınıtı. Çitamn ~ki garnizonu vardı. Bir ta
nesi Antipika diğeri Petenka ... Ben An
tiplkny .. 1 inecektim. Burası bir sanator -
yom kaclnr güzel \'<' ferahfeza bir ycrdL 
Antipika istasyonunda indiğim zaman bu 
gilzel yerde ııasıl vakit geç.ireceğimi dü

şünUyordum. Garnizon istasyona iki kilo 
metro kadar uzakta ve tamamen biıyük 

ç::ım ağaçlarlle örtıülü bir tepe tızerind~ 

intia edilmişti.. . Istasyonla garnizon ara
sındaki miinhat arazi üzerinde ufak bir 
de köy vadı. 

Garnizon 

~ ...... ---··-- -· tsviçre de tam bir bitarafık 
1lllc Yetiştirınek memJ isteyor 1 

bir anda insafsızca or8ğındun geçir
mesi insana beyninden yıldırımla vu

rulmuşa döndürüyor. Bu vatandaş-

.Felaketin acısını herkesten fazla 
duyduğu için, herkesten ziyade iyi 
bilen Erzururnuıı ise. bu b edbubt a
ilelere ufacık bir tesliyede huluutt· 
bilmesi içiıı , bugünden tezi yok , lıa · 
rekete geçerek bağrı y~oık vatan· 

Yeni garnlzonuınuz on beş kndnr kış
ladan ibaretti. Kesrr bir çam onnanı için
de bu kışlaların insanı ferahlat.an bir !ha
vası vardı . Eskisi gibi odalara ayrıldık. 

Ben bu sefer Avusturyalı Reichelle bir o
daya düşınüıttüm . Bu g:ırııizonda sıkınt.ı
lı bir hayat başladı . Çünkü bütün ihtiya
cımıza kifayet edecek derecede olan mn
nşlnrımız cnı· parasi!c verilmekte devam 
ejiyodu. Halbuki çar parası mütemadiyen 
düşmekte idi. Buna mukabil bilhns.sa me
vaddı gıdaiye fiatlan çok yükseliyordu • t) j 

~ket B" ·· k il Bern, 2 1 (A. A .) - .Fedaral Mecli-e en UYU si Mille tler Cemiyeti Konseyine mUraca-

hizmettir l ı at ederek, İsviçrenin tam bitaraflıQ'ınan 
..................... _ ..... , cemiyetin önümüzdeki toplanma ruzname· 

ıtne alınmaaını iıtemlotlr. 

ların geride bıraktıkları ailelerinin 
gözyaşlarını dindirmek, oı:ıl.Pra el
den geldiği kad ar faciaya unuttur· 

• datlara bir.yudum su göndereceğine 
emin bulunuyoruz. 1 

(Arkası var) 



Hep imam nikahı 
yüzünden ... 
.... ..a ................... . 

cCat tarah ı melde) 
dının ıtil?!!hil c:eı"!I en k.Otll sakı\f altındu 

r.tlnln tnhusını:ı ~· ~·iol~or ve ı,:ocuklarıııı 
i11~e ediyor. Kendisi <Julbaşındıı ııınnm

tuıncci tı~nıının evinde sermaye C:ınile· 
dlr. 

Uilve~fle St yğılaıınıı 'u••ıırım. 
. . . . . ,. 

Bu mektulıu Hlınc ı irkildim. İmam 
nikıllıı karşıma şfındi en bli) l'ık bir 
icliınm f11ıatt halinde çıkıyordu. Zuvallı. 
bilgisiz ve ald • t lan ktıdınlıır kin seta
l~ttrn şnersizli~ı> ktıdttr her ş~yi hazır· 

lay11n bu ttnıun~ız d1şmnn mernhketıen 

lıoiulıtıak atılmao;ı li'ııırrgt'len eıı ~üh 

n6 bir itiyat dE'Q'il mı ~ Bunu mur~cttııl 

t'denlerin adet:ı. mec;uliydl yok ... c .. mi
leyi hu hale tlHikleytnı artanı en emi!'! 
bir lıalde müstcrilı ve vicdanı r.·htt ~im 
uillr nerede yaş yor? .. 

Oetıç kadınltmı, çocuk .ma ve ba · 
bal:ırıntt ibret olııun dlye bu Hcıklı hıt
yat ıu11ce,.asıoı h'ç bir şey ktitmttdan 
Cemileden dinlediğim gibi ytız<Jcıığım : 

kisine tam ~ş sene karılık ellinı .. On 
dun iki de çoctı$tllın var .. 

Yirmi iki yaş•nclayıın ~rendi. . 8ı>ş 
ayılır bımılıudn sürllnUyo·um. t:urnd11 1 

kıız11oıyorıım .. Çucuklıtrınıa bakıyorum .. . 
BnyüğUnü amcasına g-On<1erdim.. KllÇU· 
~n bura ı hı. .. Onu bu eve tolıtuııyoruıu. 
Bir yerde p ıınslyon tııtturn. Ayt111 yedi 
buçıık Ji·a veriyorum. Üzeri başı buna 1 

ail, btkıyorlı•r. 

8eni alan arlttm nerede ? 
- GUuılişbttnedc ... Z11ten ben Gü· 

müşbanede ırelin oldum. 
Bunu ~öyledi ve uzun bir loılılrnlııt 

ild g!lld!L 

- Ben Güınüşhımcus :,!elin o1 duııı . 
btylm .. . l>ı:tha on bt•şfııde iken hem .. 

Babam hur~da bir kadınlti cvleruı!şti. 

SüdOn kaymağını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 

Yapılışı basittir. 

Fiyatı ehvendir. 

Umum satıs yeri: İstanbul, Tahtakale Caddesi 51 Numaralı 
• > 

(Poker tıraş bıçakları deposudur) 

f!rsuramda Satı, Yeri NEŞET SOLAKOGLU ve ORTAGI Gttrcttapııı JCaufiar t:•rtJll 

~~~~~- -~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~-_.-;,/ Günah sokaklurına S8pt ğım z:amttn 
bahttı ın yeni yüz gösteren gUneşl altında 
ısanınıığa ç kmış bir çok kadınlur, yeni 
ycşermeğe bsşlttmış otlttr tızerlnde kur
duklttrı semaverlerin kıı.r~ı~ınıı geçıni~, 

keyr çatıyorlardı. Bozuk sokaklarclu 8a · 
~a soltt bakttrllk dolaşım bir kaç adıt:n. 
Yol dönUmlerinde r.ö~t bekleyen inzi 
bat neferleri, bir k~ç bekçi ... 

Kadın beni sevmiyor 1u. Ove~i ırna bu, se
vermi hiç .. lldr gün aüvilyordu. Babam 
dtt beni on 'UÜŞıtnt'ye kız kardeşimin ya
nır a yailadı. Orayrt gidince peşime bir 
adam düştü. Ben dl'htt o z12man yeni 
gd'şen bir llızdım. On dört yaşında idim. 
Bana talip oldu. Bir karısı dttha varmış. 
EvvelA vermediln .. lh tdam bir sene 
benim peşimi bırlikmadı. Nihayet razı evinden de bir gün çocuklarımı alarak 1 
olciultır. Beni nikllh eltiler bu adama... çıktım. On param yoktu. Kim8f'ID yoktu. 

Adıım iyi kazanıyordu. Rttbat yuşıt- O l.?'f' c ,yi kavaflıır çarşıı-ında\ı i cttmiin 
yordu'<. Eiki kttrısı i!e biç geçinemiyor- nıedreselerfnd~ geçircim. Ertesi gUn 
!ardı. Kadın bizi evde bırakıp anasının sağd\ solda d h'zmetçillk işi aradım. Ne 

Erzurum Valiliğinden 

Bekçilerden hirine : 
- Huruda hanımın evi nf.'residir ? 

Oöslnlr misin bana? Diye sord.ucn. 
Bekçi s~s vermeden ünU ne düş'U. 

J{ttpısı ardınıt kadar açılı: bir evin ônOn
de durduk: 

Burasıdır işle .. , Ne yapacttksın? 
- Bir s~rınaye Cemile varırış bu 

"vde ... (lnunla konuşmük iı;teyordum. 

- Oyle 8Öylesene .• Dıyc C!vup ver
dl. Sermaye Cemile şimdi buradan çık-

1 ır. Zeharnnın evine gitti. Oraytt i'ide
ıtm mi? 

- llıty hay, dedim ve tekrar çap
tıt!i'k soi<fiklaru daldık. 

Bıı sefer önünde durduğumuz kn 
c;t\k ve sağınıı yatmış bir kerpiç evdi. 
Altktlttftki lopruk avluyu girı1ik. Sa~ 

hmıftaki ut11k bir 0'1t1dt1n konu~malar 

gtllyorllu. Bu odtı.nın ttçık kapı~ından 

~ıı.cıtrn duman! m bir vııµur bıtc ıuındnn 
rı1~urır ~ibi çıkımık lavuııtt )llksellyordu. 

İçeriye uzıtndını. l\öşede bir sedi
rin uı~rtnde kadınlı erkekli onıt yakın 
ldmee oturınu., gülerek, buğmırak ıar 

fllıyorlar<lı. Beni g-öı Unce sU<>lular: 
- Cemile kim burada ? 
13oşlukttt bir gölge kımıldttdı ve se 

<lirdtm t:ılltıyntuk yanıma c1o~ru gclrli. 
..... Betıim ... Ne lsteyotsurı? .. 

)(enttr lıtrı siyah bor c ıklnrln i~len· 
ıııl~ beyaz bir tl.lbentle buşını sttrmıştı. 
~ıtlında köhne bir anınıı, ıtyııkl11 · ında 

~ırtık ltirlikler vıırdı. 

yanına glderei günlerce, ayl.ucıı. kalı- reye 11

1 
kşfvur umsa: 

13
. 

- çocuOuıın vttr... ız ne yapa-
yordu. Ben çocuktum, sttCtım. DOnyt1nın lını seni? Dediler ... 

kölUlUğU_ne aklı~ ermiyor~u. İ 11amın l KlmiEi de gerçliğimi görerek beni 
yöptıtı nıkabı sahıc1 dıye bılıyordıım. Ve evine ıılmak istemedi. 
kendi evimde gibi r11h11t rahat oturuyor·! V tsllahi Beyim, iki çr·cutıumun başı 
dum. Adttm da bana hoş muamele edi-ı na yemin cderiw, bir hafta boğazımdan 
yor<lu. su 1an başka bir şey geçmedi. Bana el 

ilk karısı Belediyeye. knydlı imiş. 1 uzatan , bana yard m eden çıkmadı. 
Bir gUn mabkemrye hızım ttleyhlwJ2e Ce ıçliiim en bOyOk ktsbahalımdı. Ço· 
nıürıteaat elmiş. Çağırdılar. Kocamla be-1 cuklanm sızlanıyorlardı Onlurı doyurmak 
raber gHllk. Hakim ona dedi ld : ! lazımdı. Kotü yola dökOlonm. Buııdtın 

- Sen evine nikllbsız bir kadın al· ı>ebcp olttnlar utansınlcır. Aç ohm kttdın, 
mış, onunla ' berısber yaşıyormuşrnn.l lkl çocuğu olurda ne yapacak? iliz cahi
Kann zina davası ediyor. N13 dersin? .. liz, okumak yt zmak bılınty:z .. Elimizden 

Ben latll: j ev işinden b1:1şk~ 1 b~r şe~ gelın~z ... üau 
- Hakim efcnıil, ben onun nikahsız yapdırmazlarsa öıelım mı açlıktan ... Ne 

karısı deQillm. İmam bizim nikabı mızı 1 yapulım... Söyle Alltth ıışkına... . Sen 
kıydı, diye kan,tım. 

1 

olsayaın ne yapardın. Henim gıbı bu 
- 8f'n sus! dedi... İmamın .bıydı~ı rada ekmt.k .. ~.8ra.~ını kazanmtlktarı, ço-

nikAh sayılmaz. 1 cukları~ı ı.~ı undurmeınckl~ıı ~aşı. a bır 

O 
ı.ı b şey degıı. .. Zaten ne yttpı~ oruz, Nöy1-

, Zıtman . a.. ırnı: :: ş m.a geldi. O 
1 
ınız vaı· k.i. .. 

zıtnıun ancak hır tela~ ete ı;OrOklenmiş llir pdrÇa durdu. SJnra gene devunı 
oldut?unıu 11nlıtdını. ı ett: 

MulıttkPme netlreslnde hanH iki bu- - Ben böyle oldum, kimbillr. beni 
çuk tty, ttdlımıt üç buçuk. ay hapis ceZH· böyle yere vuran lalt belki bır yırndım 
sı vt:rdil .. r. I du gü1er... O çocuklaıı kurlbrstlru, bu 

Cezayı alınca rdt1m glW, eski karı- k11<1u gUnttbıının karşılığı olur ... 
sını buldu. Onunla barıştı. Biz de hapse 1 Kttftı.·sını sağa sola sııllöJ'8rltk gUldü: 
ilrınedik. Girmedi!.: unrnıa, adam beni - 1"ak11t ldll nereden glUtcek, kıs · 
dı1ıırı ıtttı. met nereden açılttcnk lHımı ... Hele bun-

- Git, dt.'di, burndıın b. banın yırnı- dan ysunıba ... i bi 
1 

d . 
. ı e uı n r ses e evum eltı: 

na! Ben F-enı aldırırım. Çucukhırını da A u k 
1 

l .. 
· • 1 le 1 - ydını - uUyll oğ u- tı Jıısıntı gon-
ıs · ersenB Hrktt ·· d d' ki derdim. Bana bir de katioi bdılden se-

- ıre marn, e ıın, çocu arımı.. 
net Vtrtlile~. Gö tereyim isteısrn onu 

O uıman b0niııı üzcıfme yüriic!U Hl suna .. 
o kttdtır ~ok dö~dU ki sonundn da so- 1'uvarı örten hulıyı k.uldırdı. Orada 

~eninle konuşmak lsteyorunı, k&ltJ\ 11ttı. Göıiiın pııtlam15, k~ tam t-fŞ · bir hUcrede duran Uıeri ltneke kaplı 
miş bir hallle kız kııtdeşimin evine git- ufak bir sıındığı açtı ve içinden çıkar

HllyUr 1 fJiyetck ünilıne düştll tim. Doklara muay~ne olarıık: ttdam dığı dörde kutıanını~ bir Hığıdı aça.ttk. 
dt:dlm. 

l>dt ve kültrte nıerdive!'l!eri11 ba9nmttklıt · ıılcyhinde ciav1t ~ç 1 ım . Bu dava sUı e bntıa gö8teroi: 
d b Glı - b d ö - Al oku bunu. l'ı ııııııl ğımı~ altında gıcırdHyorlar, orıı u•sun. en ılnu~ ııne e d ·tay ka-

lıtklp ttliyorum . Bir od t kt1p ıııını fiti, ctar ktıldım. 5 • rrıı ktttdeşim aldı beni Babttsı Aydını tmreı Cenıil· den al
İ\!etl glrdH· , Bir anda ,etnıfımtt gôı i'ez- buraya getirdi ' 1 dığı ve kadınm çocuk üz~rinde tıır hak 

dirdiın ! l311bam burada ~alt .. Analığım da ~~~~~klı e~~e~~~~ttıv~~. geçtlğıni b.ldiren 
h:ôşe le fit~rihe sarı yollu bir röıme Ra~... Yttltıız orada beni lcendlsfnden , ...... Ne yııpttyım dedi. 1ki tan ı sile 

t1Jtş1.ır ilrliılrnllş siyah bir r1emlr ktıryola. izin nlınııdan tvlendfl'dilt'T, diye bize b 
4 

ed . e't Bu s b h t · . b 
d . . r ewıyec ... w . • <ı t ııı ı a 

Unun Oniln e O terinde ild CtlY b11tdtt~ı r1argındı. Onun ı çln day ı nı g- ıle indik. n.: bırakın, öbuı kısini ttlın dedim ... İkisi 
lılr k.ıtıl.:: ayl1tı, bir U'~k tep.! v.. bir Babama! dtt u:ıhrn Klbı ıki oğlan ... 
~lnkr: t,!itiak bulunan Ufak bir ırıttstt .. , o - Erzımıttut gt-ldlmı bebl yırntnı1 1 Ko!ltırının yenile tekr,Jr göılerini 
lurıılacak kısmınııı. b"yaz bir örtt1 serll- uısıo, diye huber yollBdım. sildi• 
tül~ tatita bir kartape Vt! bit hetetan AnalıA"ım~ 1 Beni bu hale getirenler ... Oıılurıı 
!ıııııdı.tli\'~ .. ı - Çocııkltuıhl atsın, Yllt1 ;mll alırım, karşt Allah an biışktt Hğınucuk kimsı>m 

tüıplnth lUkasında bir elbise ashu ... diye cevap getirdi. yok ... O ctıt bana elini uzılmıyor .•. GU-
Öhllr\ Ozet'lhde suı jJtttiskttdıtn yapılımş - lnsah hiç çocuklı:ırlnt 11lıu tnı be- nahlanın_ı tffel~e bari. •. 
bil' koltlbln~ion, Hl~lvbtt bit tnanto, kır- ylm? Onlar bPnfıtı tek ütnidfıtı .. işte ' - Uzülnıe dedim. bir gün kim b '.• 
ttıı~t yeşil ytilltı kumaşhth bit eıHttri. bir ortana kaldım. Onlardan ha~ke kiıtııııPtn lir L 
~tç~kli b11ı:ına tmtııtf... Br 4'.:a bir şey yok ki ... Ne \'opp yapıJ:ı ohlatt bOyUle· Ve oturdu_turn ıcan.~pe~eı kıılkıırf\k 

k maktebe. ip d ... 1 ğ' kupuytt yOrUoum. C uııle one dllşmüştü. 
'·"ktU.;. ÖB ' vrr " 8lU f( tCt ıtn... h d ' 1 . b .... j 1 
JV I . ırn ne mer ıven erı era·•er nd j( ... ka-

Tabla keh~p~ye ottırdUrı1. Cemilt Be kı sohuda onlarda bttrıa yardım eder- pıcıın yanındtt• i odttdıın baıa sesler ge-
hez~rah stındulyayı allına ~ekti ve kar- ler ; liyordu, t.igı.ttt dumenlttrı tavıına yUkse-
~ıtfül ıt~ti ! ·.. G(jzltı lhe lo~l~nah yaşlıırını kolu- llyorr tı Ve karşıdttki bir evlrt kapısınıı 

- Ne i!ıleyotilitt b6'ti<l.-nP fhıdi: na ~~nine sildi. Sözlcrtne rltvntll tltl: yttshn mış başı çtıtkılı orta yttşlı bir lıca-
- $chih be~ıntt ğblehlcti ı.!"Z~ti:'.\'8 - Çot.ıtiklartmı bırakattıa111, cjetiim. dın lulınhtşruış; bozuk bit se~lt : 

yıttata~ım ... N etııl Ht'ln~ ıtldnltılur? .. Ntt · =- Üyl& ise hllş_imh ~t:lttslhe bakf.ın! n Ölilttt Alltıhıh 'l!thriı. 
ıuı setti scıkaıttt ttllıltsı ?. . N:ı,.•l bllraya d'!diler .•. l>ayım gıl de fakir. O(llarda A r,{ it olmasaıırlL..ı 
t1 t ll bit hafta ketiiıt kaldım. Sobra . /1 .. · . 
ut ~ttötbdtiôl elti. bt•şıtııın çateslne bıt'ktnak lllzımg~ldf. nıye bir koy şarkısı ı;Oylı!otdu ... 

- Olınaz, c1~dl 1 sOyl~mt-1111... ~ohra Strlimdil bir enlııri vatdJı Onu altmış ~ Alltthn ismarladı\c Ccmılc, dedim. 

birtl~nbir~ 1 yıtı ! dedi.. lhtet olsun kuruşa satıım. 8t: i~tida yazdırdım, Valf bir s~~l!~r ü benden çevirdi. Ve titirek 
herkese:,; Hehİ buraya cıüınrenler:.. • Beye götOrdfin1. ) il beni kc ~ama; ya _ . Gllle gllle a~nbtyı.. Di) e tev:ip 

Uh.ılerlni gıcır<lal\yUfdU. YüzUn'3 ba.bıırua baktırıtı ..• Yu çocuklarıma laıte verdi , 
baL:tıın. Godf'lrl kıpkırmızı hsilmfş'erdi. verin; ı:Jedlm. Onu hazin ttıes1eğlnln çerçlvesf için-

- Sa~kıılııtt olsaydı ! YabaMıltti' - Biı ktınsesttlere Htkarl!1 senin de bırakarak ar.ele adımhıtl..ı matbaaya 
ttl!i.aydl; yoteA"irtt yanmetdı bllkadar •.. baban var; biz ne yapalım? Dediler... do~ru ytltUdUm, içimde it th edllmet 
bitine ~·lrml stne bıtba dedi o... Übllr· 1 Banı klms• iahip olmayorduı Dıyımıt\ bil' sızı vardı. 
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Nübet suları 
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Harman yeri 
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Şorak nam tarla 
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Çatma nam tarla 
(Küçük mezarlık) 
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Koçglzot na.m tarla 
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Çalo nam tarla 
Baklalık nam tarla 
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Dar ince nam çayır 
Umidlmyolu tarla 
DM:ik nam tarla 
Abha2 mevkiinde tarla 
Tabhan yolu tarla 
(KüçUk Allah verdi) 
(Nam çayır) 
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Mevkii 
Gez mahallesi 
Yarış yeri 
Hlns köyü 
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Arzutu köyü 
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Sıt:ı.vuk köyü 
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Akdağ köyü 
Kara arz 
Erglnls köyü 
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Lir-1 
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3 
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6 
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16 
6 
8 

16 
8 
5 
1 
3 
6 
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5 
9 
3 
7 
7 

16 
17 

25 13G Bozu nam çayır 
6 

26 137 Ballar nam çayır > > 34 
27 138 Keşan nam çayır Kö~k köyü 3 
28 139 Ahurcuk nam çayır > > 4 
2!J 140 Koler nam çayır > > 3 
30 141 Koy önü nam çayır .. > 8 
31 142 Cayır Kirekösek köyü 35 
32 154 Damla kaya na.m çayır Haçkavank köyo 3 
33 155 Çi.illük nam çayır > > ıs 

Hususi idareye alt tarla ve çayırla ··n !J38 yılı lca.rla.rı 16/4/938 gll~~ 
iLibaren (15) gün müddetle açık ekslltm rye konulmuştur. Bağlı Jistf'de ;~ı 
ı a ve çayırların icar ihaleleri 2/ 5/ 938 pa :lartesi saat 15 de HlikO.met btn:ısl 
llnd eVllayet Daimi Encümeninde yapı lacaktı-r. '11aliplerin Encümen ~t 
müracaat etmeleri ilA.n olunur. (No. 242) 4 • 2 

OOGU Abone tarifesi 
SenellQl 12 
Altı aylığı 7 
UÇ aylığı 4 
Bir aylıQı 11!)() 

ECNEBi ME n .F.KETJ .ER 

SeneU~l 
\Ilı a•h~ı · 

24 
l.t 

Lira 
• 
• 
• 

İÇİN 

Lira 

ILICA KÖYÜ İHTİYAR HEY'ETİNDEN : 
Köyllmnzün banyolar karsısındn ve 

ml"zttrlık şlmalinc1e şose Uzet·inde bulu
nan 600 metre mıt · ahbaı arırnnın beber 
metre rrurahbıH ( 1!10) kuruştun nçık 
artırma ile f!atıl · ea~ından lttliklerln mU
zayede g-ünU olan tıO - 4 - 9:J8 Cumıırleı;i 
sant 14 de teminatı muvkkatalarile Ilıca 

köyU hey1etine ınllracaatlurı ilan olunur. 
( No. 24-1 ) B-1 

l!ahip H Batmuba.rrt.tı: 

CİHAD BABAN 

Umutı:ı nefl'Uatı 1tlare . eı:ıen Yuı f.tletı 

M11dtır1l: khdı.? Dil,.t 

Basıldi°'Qı yir:~DOÖU Ba~ımevt 

Eı·:, 111·11 m l/rdedi,111~ 

il i.11ıısr'f inden.· 
aeıedlye idaresine alt eski rtı~', 

ve ınt\ştemlltltile CnmhurlyP.t oıeıı, 
fınrtn~· I httrAp b:naların ağaç vs 1

1 
. atılmak nzre mıızadeye çıkıırıltl' 

1 
:.! mayıs 0~8 g-UnUne nıüeadff P~ 
g-Unil s::at 14 de Belf'di~ıe da' 

1 
ihale olunacaktır. t-lllplerln nıurıı<''ı ' 
ilan olunur. (No: 2i0) 4· 

Nı ·: ıır ıuu llr'INIİ//t! 
il iıı11.w1I /ndr~11 •• 

,f h 
Taş ıtıHtte.zalar kar~t:ıııhdn ~e ,~ ~~ 

tan l'liSRlında kl ıJ :I, 34136, 38, 40 j 
Numarıılı dOkkanlar 03A senesi ıçfO~pt 
re verilmek Uzre ınUıavecleye çt 
m!ştır. · ııı' 

2 ~fayı'> 938 F11tıırtesl gnnO ıııv 
olun;ıcaktıt. Taliplerin belediy?~~J ~ ı11 
c ıtttl11rı ilan olunur. (Mo: ~ ~t 

Z.\ \'İ l>iı•unıA f \' 
1935 - 1936 f>ers yı 1tnda r~ s'' rcı 

Orta Okltlıından alctııtııtı lllplc>Dlli) .1, 'ı 
bettim yenlııılni alatngımdttn e•~ 't~ıı 
dcQ-eıl yoktur. ,, \ ~ 
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