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G ÔNDELll< ~GAZETE Basılmayan yazılar geri verilmez . -
İran Transit Otobüsleri Bu Yıl da Servise Başlamazsa ... 

Kendi otobüslerimizin T ebrize kadar 
işlemesi iki taraf için de fay dalı olacak 

Politikada T rabzundan canlı hayvan yerine 
a~.~k=~~~~~~~O•h•••rı· kesilmiş et sevkolunsa, fiyat düşer 

mızın bırınde Harlcıye Vekili- Trabzon (Hususi) _ Belediye reısı _ 
rniz Tevtik Rnştn Aras'ın lstanbul ga- miz cemnl Turl'anln Trabzondakl şehir iş
ze~ecilerine verdiği bir beyanat intişar et- lerı ha.k1kında "Doğu., okuyucuları için 
nıışti. Kıymetli Hariciye Vekilimiz, ken- ı yaptığını görü.şmenin şehri alAkadar e -
disine senelerin kazandırdığı tecrObele- den lb1r kısmını dün yazmıştım. 
re istinaden çok sarih ve vazıh olarak Trabzon, bölgemizin en başta €E'len 
Balkan Antantının kuvvetli olduğunu bir ihraç iskelesi olduğuna göre, lbu bakım-
v6e sarsıntı geçirmemiş bulunduğunu dan Trnbzon belediyesinin şehir Lşlerile 
8 Yleyordu. mütevazin olarak, yapılmMı uhdesine dü-

Dlplomatlar pek sarih konuşmak şen lbir çok vazifeleri daha vardı. 
lstemezJer, ağızlanndım çıkan sözleri Belediye reisi 'bu hususta sor.duğum 
muhatapları için senet olarak kullnnıl- suallere de ayrı ayrı cevap verdi: 
rnusına fırsat vermiş olmaktan çekinir- - Trabzonun ink1şarı 1ç-in ne dUş.U -
ler. Pakat harp sonrası politika işlerin- nüyorsunuz? 
de Türkiye bu istisnayı dalma yaratmış, - Yakında demiryolunun uza.nacağı 
klAslk diplomasi mektebinden her gOn Erzurum mı.ihakkak ki TrabZonun bu -
bir az daha ·uzaklaşarak, samimi, ıgUnkü transit durumunu biraz zayıfla -
Sağlam e aslar Ozerlne kurulan bir siyn- tacaktır. Bunun için eski bir şehir ve bü
Set takip etmiştir. yük bir Uman ıve iSkele olan ve her türlü 

Vahnızeti değil, Trabzonun bahğını 
ve bahk yağını da unutmayahm 

I 

Öğretmenler 
arasında 
alfabe müsabakası 

Birinciliği kazanan eser 
üç sene müddetle ilk 
mekteplerde okutulacak 

KUltür bakanlığı tarafından öğret· 
menler arnsında bir alfıthe müsabııkıısı 

açılmıştır. 15 Marttan itibaren sekiz ay
lık bir mUddet zarfında öğretmenler ta
rafından hazırlanacak alfabeler kOltOr ba
kanlığına gönderilecek ve orada yapıla
cak tetkik neticesinde biılııciliğl kazanan 
altabe Oç sene mllcldetle bütnn Türkiye 
ilk mektepleri için kabul olunacnktır. 
Bu alfabenin mekteplerde okutulduğu 
her sene içln sahibine 600 lira hakkı 
tem verilecektir. ikinci gelen bir defoya 
mahsus olmak üzre 500, üçOncO, dör
düncü ve beşinci olarak tasnif edlleu 
eserlerin sahipleri ise 200, lira moka· 
ratıa taltif olunacaklıtrdır. 

Uçak Model Kursu 
rağbet görüyor 

Kurs tahmin edilen rağbeti 
görürse planör de 

getirtilecek 

Harici meseleler O~rlnde Türk Dev- tesisata elverişli bulunan Trabzonun ve 
!et adamlarının, sözlerini dinleyenler da- onW1 limanının inkişafı için bir temenni 
•ına &'Örmüşlerdir ki , ne Başbakanımız- mahiyetinde olarak §~l~ dü,şUnüyoruz; 
dan, ne de Hariciye Vekilimizden iki devletin ynradıcı elini koyduğu Trabzon 
manaya gelecek sözler katiyen çıl<ma- Umanı mUhakkn.k iki yalkında inkişaf ede- Türk Hava Kurumu Eczurum şube-
rnıştır. ce-ktlr. İşte bunun için Köstence - Trab - si tarafından açılan Uçuk model kursu-

Klme dostluk elini uzatmışsak, sebe- zon hattının açılarak Doğunun orta Av - na iştirak etmek arzusilo mOrncaat edip 
hini de açıkca söylemiş, kiminle aramız rupa ile tlcarı muvasalasını temin etmek kaydedilenlerin yekunu done kadar 
b Tralrıoruln şimdiki hayvan ihrac iskelesi t it b ı"' ol t T ıı 1 ozulnıuşsa, yine şikayetimiz alenen or· l(Wmdır. . o uz a ıya a 10 muş ur. a p er ara-
laya atılmıştır. Bu sene verimli neticelerden Iran LJ sında bir de buyan bulunmaktadır. bu 

Bu itibarla Türk dıplomatımn söyle- transit servtslerln1n mukabil! olarak İran namsiden azami istifade etmek icin kursta lise fizik öğretmeni Hüseyin Ka· 
dltt sözUn hususi bir kıymeti vardır. otobüslernin henllz teşkil edilememesi bu b r , ragöl model dersleri verecek, Uçıık rntı-
liakikat olduğu gibi Hariciye Vekllimtzin çok mUhlm mevzuun tamamue ta'hak - ir T abrika kurmak da mümkündür vazene kanunlarını tcdıls edecektir. 
•tzından duyulmuştur. Biz, bundan evvel ku'lmnn engel olmuştur. Yeni yıl İran ser- Esaslı kaideler öğrenildikten onra tale-
Romanynda Ooga htlkQmeti, Devlet vtslerl tekemmül edemezse bizim otobüs , belere Uçak modelleri yapbnlncaktır. 
idaresini eline aldığı zam on yazdığımız ve kamyonlarımızın Tebrize kada~ gidip 1 Hm, dtye yent bir mevzu aç~ım doktoı· Ce- maz m1yız? dedi .. Evet mtlhim bir ihraç Bu kurs tahmin edilen rağbeU 
bir yazıda, Balkan Antantının sağlam e- gelmesi mUhakkak ki çok fa,ydalı olacak - mali azıcı:lc duraklattı. malı olan fındıklarımız bUhas& Alman - gördOğn taktirde, Erzurumada bir iki 
•aslara dayandığını ve Balkan DevJet- tır. - Maalm.emnuniye amma, bilmem ki yanın klerlng muamelesinin gecikmesi plAnör ve bir ml\tehssıs celbedilerek 
lcrinln dahiU karışıklıkları, arsıulusal si- - Biraz da :fındık tşlnden bahsede • biraz hududu, meslek sınırını aşmış ol ·ı yüzünden değer ııatııe ~tılamamaktadır. gençle~ln plll.~örcol~kte ve havnçılıkta 
Yttıet üzerinde müessir olamıyucağmı - Bugün limanda gördüğünUz Alman ~e - terakkı etmelen imkanları ha:r.ırlanacak-
tabmin etmlstik A t d misi ~ırılmış fındığın kilosunu (45) kuruş- tır. 

o ıama~ e.cnebl matbuatta tererl· vus urya an sonra sıra ,tan almaktadır, takat parasını ancak beş -----·-----
dütın yazılar çıkmıştı. Romanyanın altı ay sonra alacalk olan tüccar; başka - K } Z , 
Faıiıme tevecctlh etmesi:" Romanyayı, ç k 1 k d ? lnrına bu müddet zarfında vereceği faizi ra ogo IlUil 
ltaıya blokuna sOrOkleyecek ve Romnn- e os ova ya a mı de lhesap ederek müstahsilden fındığı dü - ı k 
Ya eski dostlıınndun ayrılacak • dentli- • şük fiyatla. almak zaruretinde kalmakta - eV eneceg" İ iZ 
YOtdu, dir, hUkQmetlmlzln bu mevzula yakından 

Balkan Antantının bozulaca~ı hak· B • " h f •} A İ t k alAJtadar olduğ\ınu ve lbu 1ş için lbir teş -
kında şimdiye kadar birçok şayu1lar azı Si yası ma a 1 vus uryanın ar ı kilO.t hazırladı~nı $0Vlnçle duyuyoruz. 

r~~\~a~~~aŞ~l~n:~~~:ı to~~lmU~oz::: laf zan müstakil olduğu kanaatindedir (Alt tarafı 4 üncüde) 

tnllletınin şuurlu hareketile, hiç bir netice
ye varamadı, kendi çukurunu kendi 
kaıdı. General Kondlıisin darbeyi hUkO
•tıetı zamanında da sabit bir kararı 

Yeni Avusturya Dahiliye Nazırı BerJine gitti 
ve Hitler tarafından kabul edildi 

~lrııayan, \'e ne yaptığını pek bilmeyen Berlln, 17 (A. A.) - Hitlerin ayın 
U adamın da Balknn Paktından ayrıla- yirmisinde toplonncak olan Rayiştag 

caaı söylendi. Fakat Gene sözler boşa meclisinde Avusturya Başvekili Suşnlg 
Çıktı, ile yaptığı mllitlkat hakkında beyanatta 

Nihayet Balkan Antantının en sağ- bulunması beklenmektecfü. 
lam unsurlarından biri olan Yugoslavya- Londra, 17 - Gttzeteler, orta Av
nırı da pakti terkedeceği hakkında bazı rupa vaziyeti hakkında nazarı dikkııtı 
layıalan çıktı. Dcnlldlki Bay Stoyadino- celbetmcktedirler. Siyasi mabaril Hitler -
Viç, İtalya ve Almanyaya teveccnh et- Suşnlg mOltlkatının verdiği neticeler 
llıektedtr. Bnton bu lhtlmalların boş ol- den memnun görnnmekle beruber, son 
gutu bugün artık yüzde ynz anlaşılmış derece mnteyttkkiz bulunmak lazım gel-

Ulunuyor. dlğlni de ilt\ ve etmektedirler. 
t Balkan Antantı, dört Devletin mnş- Viyana, 17 (A. A.) - Yeni kablne-
erek ve alt menfaatlarının teeıır edil- nin teşkili memlekette büyük bir rerah
~tslnden doğmuştur. Pakt, alelade an- lık uyundıt'mıştır. 

lrtladan ibaret dekil, adeta tabiatı eş- Berlin, 17 (A. A.) - Siyast mahafll 
Y~dan doğmuş, zaruri bir ihtiyaçtır. Bu \'lyanadukl kabine tebdillnden dolayı 
itıbarladlrki Romanya kabinesinde Huri- bOyOk memnuniyet beyan etmektedir. 
Clye Naı.ırı olan Bay Mlsescu ilk söz i uolltcrc \ 'C l '!'8llsa \ '8Z1yetlo 
olarak Romanyanın harici taabhOtierine nlı\kadaı· ŞUŞNlG 
~dık olduğunu bildirmiştir. Paris, 17 (A. A.) - Fransa ve ln-

Balkan Pakh, son g1lnler e nasında glltere hOkOmetlerl ayrı ayrı Berllnde- ve Hitler tarafından kabul edilmiştir. 
~eni bir imtihan geçirdi. Tevfik Rnştü ki elçilerini Avustuya hadiseleri hakkın
""as, verdiği beyanatla da, Paktın her da Alman hükümetinden malümat alma
t-'ıtı<ından daha kuvvetli ve her zaman· ta ve bu hUkQmetlerin Avusturyanın va

Ancak lıukukan nun cnl bir 
isttklAl 

rı 1 b'ldl l'r Vaşington, 17 (A. A.) - Amerika 
l '.111 daha müfit olduğunu teyit etti. Ve ziyeti ile all\kadar olduk arını 1 rme6 e Harlr.Jye Nezareti Avusturya istiklt\llnin 
ı'1' here (hıh l anlaşıldı l<i, dahili rejim- memur etmişlerdir. bukukan mevcut, fakat tllen ortadan 

1~r hangi rnnge bOrOnflrlerse bOrOnsUn· A\·usluryn Duhlllye Nazırı kalkmış olduğu fikrindedir. Ve Alman. 
~{· akıl için tarik birdir. Bu yol Jkrllne glUI yanın önnmnzdeki günlerde yapacağı 

ll,terek menfaat yolndur. Viyana, 17 (A. A.) - Yeni Avqs· manavrHlar1n Çekeılova1cya istikameti· 
cı!MD alıtAN turr• Dıthtlire Naım aerllııe ıttaıit ne çevrUeblltceatnt t.ıınııa ıtmekte<tir. 

FIKRA: 

Lindbrg'in Kalbi 
Bütün Avrupa ga:ıetelt'rl ve onları ta

kiben bizimkiler Alexi Carrel'ln meşhur 
tayyareci Lindberg'e sun'i bir kalp taka -
rak onu ebedileştirmek niyetinde oldu -
ğunu yazdılar. 

Büyük Mim Carrel'in şimdiye kadar 
hayvanlar üzerinde yapll(ı bu nt:vldtn 
tecrübelerde muvaffak olması bu yeni 
tecrübesinde de muvaflakiyet ümidinin 
ziyade olduğunu gösteren kuvntU bir delil 
olarak telakki edilebilir. 

Tıp ilminin adımHe insanlık için ~t-nl 
bir devir açılmış olacaktır, fakat ... 

Dünyada kendini ebedileştirmek isti
yen pek çok kimse çıkacak mı acaba? 

Bu nokta bir parça ~üphelidlr. Çünkü 
hayatı omuzlarında ağır bir yük gibi ta
şıyanlar için ölüm en son ve en büyük ü
mittir. Bununla beraber büttin insanlar 
en acı şartlar içinde bile bu ümidin ufuk
larında uzak ve karanlık bir bulut halinde 
kalmasını Jsterler. Belki bu arzuları yerine 
gelecek. 

Fakat şüphesiz o zaman sihlrkAr ıü -
zelllflnl lmkAnsızlı(ından almakta olan 
ebedi haya.t ha.yali bütün füıQnunu kaY· 
betnllt olacak. 

U841>1a DÖLGQ 
Konteı Jerıldln Aponi 

(Yo:aıı B Qncuae> 
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SiYASA 

Büy~k, küçük devletler 
Milletler Ce~iyeti ve ••• yeni kurulan Karayazı yoksullar Kuru~unaı 

""' } yardım devam edıyor M illetler Cemi -
yetine son dar - 5 Ynzan: 

beyi indirmek için, Eski lngiliz nazırlnrından 

cenevrede buhran Vinston Çörçil , 
kazasına baglanan yer er Memurlar 742,60 Lira 

iste.se kolayca kendi 
hürriyetini temin e·· 
deeek, harbin önüne 
geçebilecek vaziyet
te olan şu kuvvetli 
Avrupa, bugünlerde Yeni nahiyelere civar kaza ve nahiyelerden 

birçok köyler eklendi • 

Erzurum Vilayeti dahilinde yeniden 
tesis edilen Karayuzı kazasına bağlana
cak nahiye ve köyler tesbit edilmiştir. 

Knrayazının dört nahiyesi bulunacaktır. 
Merkez nııhiyesi, Hınıstan alınarak bu 
kazaya bağlam.ıcıık Söylemez nahiyesi, 
Hınıstun alınan Göksu nahiyesi, yeniden 
tesis edilen hlmahdere nahiyesi. 

Bu nahiyelere civar nahiye ve ka
zalardan alınarak birçok köyler de 
eklenıni1i>tir. Bunların bir listesini neşre· 

diyoruz: 
:\lcdiez ıı~hiycsi: 

Eski Karayazı nahiyesinden alınarak 
bu ıuıhıyeye bHğlanan köyler: Bayraktar 
( Kaza ııı~rkezı ) , Teco, Kucu, Turnu
göl, lsııkomu, GUılUçimen, 'l'ahcarnvan, 
Kıınığıl, Puyveren, Bııyrakhtr, Kirmıku, 

Yekıııul, Htzırlwne, Zurova, KUfri, Ali
iboçuyırı , Çutalveren, Kırgmdern. 

Aluı;kırt kıızı.ısın<.hm alınurak bu 
nuhıytye bı.ığlanan kö~· ıer: 

Avbı:m:, Cıhuııbeyuılyu, Oüzeldede, 
Mubmutkomu, Uı::Jılrnkoy u. 

· ı ulak kazas n dan v.ııııarak bu nuhi-
yeye bughman koyl~r: 

Espıre~, Mevunlıkomu, lsakomu. 
~o~ l ·rncz ııaluycsı: - -Eski Kunıyazı köylerinden alın11n 

köyler: 
Me::ı çitli, Kürtkulmuz, Karakoç, Kin-

dagot, h<ısanh.omu, A;mğı KızıJkaıe, Ab
dıkan, Yukançıkuıhaıı, :,ebvkoıuu, .Eyuv· 
lur, <,:ullu, 'l'üJJÇU, Yemlik, Jlanıı, yukarı 

Kızılkale, Seydokomu, Aşağıçıkrihan, 

Aşağıkaraklı, Blslktl. 
Hasankule kazasından alınan köyler: 
Ağzehir, Marifet. 

Söylemez nahiyesi köyleri: 
Molla Mehmet, Tepecik, Gürgnr, 

SJsuz, Çevirme, Kııllo, Elbaş1, Gunrevi, 
Derbekomu, Cirikkomu, Dervişkomu, 

Dibekli, Söylemezsnrıa , fümdekan, 
Şakşak, Golveveren, Hacı Ôme, Korsu, 
Hittlk, Seyhokoınu, Halefan; Sö lemez
ülya, Nedo, Kişo. 

Güksu ııahiyf • sl: 

Kıskanlı ( Nuhiye merkezi ) , Alı
kullek, Çavuş, Dtlvdar, füıcıbayram, 
Kösehasan, Karagiviç, Kapaklı, Kopal, 
Kuksutkomi, Stıleymanhatto, Yahyakoml, 
Alucar, Bayro, Çökreş, Geveri, Keşfşan, 
Karni, Kazbel, Koçan, Mollabadın, Sun
caktar, Şuklr, Zeyno. 

'\'cuiden kurulan 
Elıııalı<lercl\nhiyesi: -Tutak kı.ızasından alına köyler: 
Molltt Osman ( Nahiye merkezi ), 

Torgut, Aşuğısını, Karı, Delialo, Çını, 
DiJediz, Kurttırnya, Keke, Sınıuiya Kıın · 
ciyan, Abdurrahman, KQrdikan, Avkan
si, Memitan, Kalo, Çorvan, Geri Hara
beihallt. 

l\lalnzglrt kazaııııdau alınan 
köyler: 

Valakor ve komu, Neval.sor, Ha
sunabat, .Mollubekir, Kaprıh, Göltepe, 
Mt:rgehil; K4nisıbı. 

teberrüde bulundular 

Yoksullar kurumuna yardım devam 
etmektedir. Erzurum Vilayeti dahilinde
ki memurlar!dı.t kuruma teburulerJe bu
lunmuşlardır. Memurlara ait bir listeyi 
evvelce neşretmiştik. Son toplanan te
berruatın listesinijde bugUn neşrediyoruz. 

Lira Kuruş 

75 

05 
50 

Nnmune hastahanesi 
inhisarlar 
Emniyet MndürlDğQ 
Transit MUdUrlüğQ 
Ziraat Müdtırlüğll 
Maliye memurları 
Sıhbut memurları 

Mnrtuınk 

yaratmak istıyen - _ 
lerin bir çoklarına 

manasız ümitler veren teşebbüsleri neti
cesiz kaldı. B!ly!lk Brltanyanın, Fransa -
nın ve Ru.syanın Milletler Cemiyeti paktı 
prensibine sadık bulundukları hakkında -
ki beyanatı, bu cemiyeti nazik bir vaziyet
ten çeklp çıkardı; 

Bugünkü ahval ve şerait dahilinde 
Cenevrede toplanan bu kadar çok memle
ketlerin muhterem mümesslllerinin 16 ın
cı maddenin hakiki tefsiri etrafında mü
na!lc~alara yol açmalarını ve hatta. misak 
metninin .değiştlrılmesini istemelerini 

görmek ha2ln bir manzara teşkil ediyor -
du. Mllletler Cemiyeti misakı bugünkü 

- hem de ne tcıhlikeli günlerce - faşlznl 

ve nazl.mı kudret ve itibarının hey'Ql{l.sınıı. 
boyun eğmiş görllnmektedir. 

Ne kadar sathi bile ol9a b!lt!ln bU 
zavahlrln hl~· bir şey ml\..9bet bir tecavu.z 
qlmadıkça kat'i mahiyetini ortaya koya :. 
mıyacaktır. Hemen bütün Avrupa dev -:. 
!etleri sakin bir hayat yaşamak tstiyor -
lar. Bunlardan her biri, belki ilerde fe • 
lfikete stirliklenlp gitseler bile, tahaddü.S 
ede-bllccek her hangi bir kazadan uzak 
kalmak istiyorlar. Bu vaziyet onlar için 
her halde kahramanca olmasa bile, her 
halde pek tabiidir. 

halinde, harbin feeaatlerinden kurtulmak Ancak acınacak bir .~y varsa, oda, bU 
için, mllletlerin tecavüze karşı ciddi va - basiretkarane tavır ve hareketin, bertaraf 

49 
44 
57 
60 
38 
33 
27 
15 
12 
2 -839 

50 
50 -30 

l'oğum evi 
Meteoroloji 

... sıtalar kullanaraık, müşterek bir cephe al- edilmek L<ıtenlnden daha büyük kötülük -
malarını temin eden en asil bir teşebbüs lere yol açabilmesidir. Cenevreden çıka -
olarak duruyor. Bu ümitten lnklsara dilşU- cak müşterek beyanatın Avrupayı müva -
lüp düşülmiyeeeğini kimse tahmin ede - zenede tutması ihtimali olduğu halde, to -
mez. Kaba bir hilebazlık halltası imal et- tallter hükümetlerin zahiren bu kadar 
mektense, bu ümidin sön tip gitmesi Jaha 1 kuvvetli görünüşleri ve kendilerine yeni 
iyidir. telmlzler tedarik etmeleri daha ~ok nahOŞ 

Bundan evvel neşretmiş olduklan
mızla memurların umumi taberru yekO
nu 742,60 a baliğ olmuştur. 

Lira Kuruş • - -742 60 Memurların teberruu 
5572 11 Evvelki yokQn - -6314 71 Son yekQn 

ilk mekteplerde 
öğretmenler için 

yazı kursu 

hAd~elerı tacil edebilir. 

M illetler Cemiyeti bugllnkü halinde 
cerrahl bir ameliyeye dayanacak O yle olmakla beraber, Cenevrede nh-

kadar kuvvetli değildir. ÇUnkU cerrahın valin lcaıplarına en uygun bir ne • 
bıçağı altında can verebilir. Hatta. yalnız ticeye varılmıştır. Bir defa İngiltere He 
kloroform kullanılsa bile, meş'um bir ka- Fansa , arasında hUkum snren kuvvetli 
.za vukua gelebilir. Onun için bu organız- birlik bir kere da.ha tebarüz etmJ.ştlr. İki 
mln müclafaasında:ki tabii prensiplerin hükfimet, şlmdfki raklp ideolojiler müca -
hükmünü cra etmesine meydan bırakmak delesine ne iştirak etmek, ne de başkaları
ve neticeyi beklemek daha muvafık olur. nı bu mücadeleye sür!lklemeic niyetinde 

İklnci derecede devletler ve Avrupa - olmadıklarını göstermişlerdir. Na..ıizm ve 
daki küçük hükfimetıer, diktatörlilkle ida- faşizm ideolojisi olduğu gibi, komünizm 
re edilen memleketlerin maksatlarına var- ideolojisi de vardır. Büyük Britanya Ue 
mak için gösterdikleri merhametsizce şid- Fransa birine olduğu kadar, öteklne de 
detıerden ve ant kararlarından ve bu muarızdır. Fakat bu, Milletler Cemiyetini 

Ç b ·· •• d memleketlerin zahiren görünen askeri kuvvetli bir .şa.hs.tyete malik olmaması de-
Kurs arşam a gunun en kuvvet1erını ısuma1 etmek temayüııerın - dir. 

Kurban Bayramında 1 Beyannaıneleri alınıp itibaren faaliyete geçiyor den korku duymaktadırlar. Büyük Britan- Garp devletleri, kendi haklan çer -
1 k h k d 1 yanın olsun, Fransanın olsun kenrllerini çivesinde lıareket eden küçük milletlertıı 
ıaı . lll. a Va l\.Ul'U!IlUlla ulıanı1mayan ra yo ar Erzurum kültnr direktOrlnğü mer; müdafaa edebilecek azimlerine ve müda- daha kuvvetli diğer hükü.metıer tarafın • 

Vel'Ulgl derıler 1 Ot:çen Ağustos ayından itibaren kezde bulunan ilk mektep öğretmenleri hale kudretlerine itimatları yoktur. Bir dan ~iğnenllmemesl la.zım geldiği fikrin -
h.urlJ<ııı Buyn .. mı sırasında Hulk ta-I meriyet mevkiine girmiş olan kanun hü- için bir yazı kursu açmağı kararlaştır-.. çok küçük hükfimetler, kendi vasıtaları ve dedirler. 

tahlıcHuı huva kuıuwuna l oS uıeK ve kOwıeri daıresinde paraları verilerek mıştır. Kurs önümüzdttki Çarşamba gll- maruz bulundukları teıhllkelerin derecele- MUletler cemlyetınln müşahhas hale 
215 kuyun aerı::.i lt:IJ~n u euilmıştır. İnek beyıuınv.meı~ri ttlınwı~ olan rttdyoıardan ııünden itibaren faaliyete geçmiş ola- ri nlsbetlnde Milletler Cemiyetinin kuv - gelmiş ideali debudur. Bütün dünyanın 
o~l'U~rıııın kıyıu~u !>~:> kuru~tur, kuyun kuilanılınuyanlıua uit ncretlerinı:; redde- cı.ıktır. Bu kursla gndülen gaye kUltür vetleşmesine yardımı ihmal etmişlerdir. limitleri bundan ibarettir. Daha genı., btr 
cıern~ı ıııın ısı: l:>O kurn~u suuıwahtauır. dilınesine kttrnr verilıniştir. bakanlığı tarafından kabul edilmiş olıın Bugünkü mevcudiyetini eski mütte - refaha kavuşmak, bugünkü neslin kulla-
Uelediye~ıe ceza verenler Rauyoları kulıanuıak ~steıneyenler el yazısı tipini mekteplerde tamim et- flıklerlne borçlu olan ve geniş müstemle- nacağı vasıtalara 'bağlıdır. Yalnız mnıet • 

ı - Hu:tıran - l!JJ7 tı:.ırihınuen Kiuıu· veya bozmuş olunlv.rı dolayısile ondı.ın mek suretlle yazı işinin bir inzibat altı- keleri sadece beynelmilel haklarla müda- lerin büyük bir kl.'Jmının değil, her muıe
nu evvel l'i.J'/ gaye:::.ıne kııdı.ır yeuı ay- ısufade iıııkan!annı kaybetmiş olanlar bu· na ıtlınmasını temin etmektir. taa edilen Belçika ·bile büyük bir haheşle tın büy!lk bir kısmının da. a.1'2usu bundan 
!ık bir ıııüduct zuruuua Erzuruuı B~!edı- mnduklarıserıerin polsıı idıuelerine mu- Öğretmenlerin, diğer vilayetlerde bitaraflığını lldn etmektedir. Sıcak mem- ibarettir .Onun tçln t>u arzu, bütün Avru
~esı turchucıan 4~7 kışı cczu!unuu11mış racuut eue~ek b~ hususu bildırece~ler- olduğu gibi, kurstan kısa bir zamande leketıerdekl büyük toprakları her an is - pada, ne kadar \tzun müddet müdafaa et-
ve bunun ııetıcctil olurak lti49,50 ıirv. dır. posta ıdaresı kuilanılm11yan maıune- a mi surette istifade edecekleri mubak- tilA edilmek tehlikesine marµz bulunan mek kabilse, o kl\dar zaman mtidAfaa o .. 
husııut elue ellılmi;;tır. _ yi bır torba ıçiııe koyurak münürleye- k:~ telakki edilmektedir. Yazı kursile Holanda, Habeşlstnnın İtalyanlar tara - dllmeğe değer, 

1~38 .yliının t.ıaşından. Şubatın do. r-_ cek ve sahibiııe hıde edecektir. Bu mu· beraber yine ilk mektep oı'\>retmenlerine fından fethedillşini tasdik ettirmek için H 
dUne kutlcır olan wuuuel z ... rr111d11 teczı amele tekewmlll ettikten sonrn posta idu- . . f ıs d İskandnavya hüktımetlerı . nezdinde te - ıuetıer Cemyietin1n bugun içinde 
ye taileıııer 82 yi ve tııbsil edilen ceza resine vetilınicı ohm para kullanma mUd- resım ış mi evzuları ~ltra ıkn~a mutea dit ~ebblislerde ıbUe bulundu. Yugoslavyı:ı.da bulunduğu zayıf hıı,linde, otorite .. 

· . · ı · Y konferans ar da verı ece tır. t sini dalma elinde ·bulundurınıı.lt 1çtn nasıl lllıklurı ı~e 344 11ruyı bulmuştur. deline ait miktar tenzil edildiklen &onra ve Romanyada lıüktımetler icrat kuvve -

ı k ıbir lstlkbal betçliyor? Bu manzara karan .. stinaf Komisyonunda sahiplerine reddedilecektir. lerın son hadde kadar istima1 ectere . 
kendi milletlerini, nasyonal sosyalizme lıktır. Zengin, kııvvetll ve gayet tyt tesllll 

Vill'l.yet .istinaf koml:syonu ~oplunmış Mezuniyet Bugece nöbetçi eczane yaklaşma~a icbar ettiler. edlmiş bir vaziyette bulunan Ingiltere ue 
ve bir çok ıtırnzıan tetkıK etınışur. Dün Fransa, merkez! ve şal'kt Avrupayı anarş1 
öğlt!den sonrv. bazı binalurın wahıdlen Gazi ilkokul Öğretmenlerinden Seher "Cumhuriyet,, eczanesidir. Küçük devletler Çekoslov kya ile A- içinde kendi 'halinde Jbırakmak ve yah"~ 
lt:LKıkı ıçın şehnıı mulıtdit ıncvkiwrıııe Tü:ı:Un'e sıhbf sebepler dolaylsile nç ay Vli.sturyı;1.yı kendi mukadderatlarına bı -
gidHıniştir, mezuniyet verilmi~tir. r :ı!'ın~:ğa mütemayil gör1 ı rı:iyorlar, E&·~r (Alt tarah 4 üncüde) 

Edebi Tefrika No: 65 
Hucer silkelenir gtbl bir kareket yaptı. Kocasına baktı. O da 

kocası gibi 1'~erdanın bu gece geçireceği buhrana tahammül 
ederse ölUrııOn eşiğinden geri geleceğini ımlıyordu. F<;kat 
bır şey söylemedi. GlllUmsemiye çalışarak: 

GENvuıMADı.M 
Genç kızın başı öbür tarafa dönUktü. Bir aralık inledi. Baımı 
çevirdi. Hacer llrperdi. Ferdıının kanlanmış ateıli gözleri 
açıktı ve bu gözler kendisine dikkatle bakıyordu. Hastanın 
koyu kumral kirpikleri tf tlredi, duda~ının kenarında tebessüme 
benzer bir mana belirdi. Hacer heyecanla koltukta dofruldu, 
ona doğru eğildi : 

- Tabii canım, dedi, zaten biz de fazla evhamlı insanlarız. 
İkisi de böylelikle asıl hislerini biribirlerinden gizlediler. 

lbnıhim Lntru yemeği kansı ile yiyecek, eve öyle dönecekti. 
Oenç kadm annesinin İbrahim LüUn biraz geç gelince sabır· 
sızlanmusından korkuyordu. Zaten ihtiyar kadına Ferdanın 
tahli~·e edildiğini müjdeledikleri rıaman ağır bir humma geçir· 
tliğini gizliyerek asabından rahatsız olduğunu, doktorlarm 
sinirleri düzelinceye kadar Hacerden başka kimseyi yanına 

T" sokmadtklı.ırını söylemişler, onun hastaneye gelip genç kııın 
bastulığım unlumusına mani olmuşlardı. Hacer bir battadanberl 
hastanede kulı~or, İbruhim LUtta evde kayın validesini oyula· 
buya çıılışıy"rdu. Kan koca ihtiyar kadının evde merakta kal. 
maması için erken yemek yediler. Saat sekizdi. lbrabim Lütfll 
hastaneden gllti. 

Hacer yemekten sonra hemen gene hastanın yanına çık· 
mıştı, Ferda ha.la dı.ılgm yatıyordu. Saat dokm~da doktor geldi 
ve iğneyi yapt:ı.. G iğneyi yapttrken Ferda biraz keadine geldi. 
(;özlerini açtı. Doktor işini blUrmiştl. Hacer baş ucunda duru
yordu. Genç kızın ktpkırınızı olmu~, alev alev yanan koyu 
kuhve rengi gözlelinl görünce OrkOp geriledi. Doktor btınu 
tarketti. Ona sertçe bir bı.ıkış fırlatantk hastanın üzerine 
'e~lldi, yastığa dağılmıf kıvırcık kumrııl saçlurrnı Lkşayarak: 

- 'Gördün rnQ benim kızımı? dedi. Uyandl da bize ba-
kıyor. . · 

:Ferda kurumuş ~ııthık dıidakiannı buruşturdu. Kaş\art muı
\arip bir mantı He boknldU. Doktor golnmseyerek biraz daha 

onun ozerine eaumııu. MOşrik taUı bir seşle sordu: 

- Neren ağrıyor yavrucuğum? Söyle bana bakayım ... 
Genç kızın dudakları ağır ağır oynadı, fısıltı halinde bir 

sesle konuştu: 
- Başım .• 
- Bak, hele bak, başı ağrıyormuş. Şimdi bir kaşlk llAcın-

dan vereyim bir şey kalmaz, rahat rahat uyursun. 

Doktor onunla küçQcUk bir çocuk gibl konuşuyordu. Şurubu 
aldı. Kaşığa boşalttı. Fakat Ferda kaşlarını çatarak başını 
çevirmişti. Doktor gQlüyordu: 

- Peki, dedi, ona da peki ! içmek istemiyorsun demek .. 
Hastanın karyolasının yanından çekildi. Ayakta kendisine 

korku Ue bakan Hııcere döndü, kaşlarını yalancı bir hiddetle 
çattı, sesini alçalarak : 

...ı. Kendine gelmen için sana da bir iğne yapmak lazım 
geliyor, dedi. Buk hastamız biraz açıldı. O, şimdi gene uyur. 
Sen de gQzel gQzel yatağa gir bakayım. 

Genç kadının dud11klarında . zoraki bir tebessüm belirmişti. 
Yavaşça : 

- Daha uykum yok, dedi. Kftablml alıp onun baş ucunda 
biraı okuyacağım. SıJnra uykum gelirse yatarım. 

Doktor tada bir şey söylemedi, çekildi gitti. O, gittikten 
S<>nra Hacer koltuğunu hastanın baş ucuna çekti, eline kitabı 
abp oturdu. Kitap dizlerinde idi. Okuyamıyordu. Onu zaten 
doktora söylediği öıü yapmış solmak için almış: •Belki oku
rum. demişti. Fakat o anda biç bir şeyin kafasına girmtye
cel!Di çok iyl biliyordu, Oöalerl hop Ferdanın nzerindt idi, 

- Ferdacığım. 

Genç kızın dudakları oynadı : 
- Hac•er .. 

Genç kadın onun ateşler içinde yanan elini avuçlarına 
aldı. Yavaş yavaş parmaklarını okşuyordu. Hasta ateşli par
maklarlle onun elini sıktı ve sönUk bir sesle fısıldadı: 

- Neden çağırmadın onu Hacer? 

Genç kııdm ürperdi. Onun kimi kastcttf~inl anlıyordu. Hasta 
kesik kesik devam etti : · 

~ Neden çağırmadın? Ya ölOrsem Hacer? Ya onu ıörme
dcn ölUrsem ? 

Genç kadının yllzQ bOsbütOn soldu: 
- Sus Ferda saçmalıyorsun, hastasın, ne dediğini bllml· 

yorsun yavrucuğum ! 
Hasta derin derin içini çekti. Kendi kendine bir ıeyler 

mırıldandı. Gözleri gene ağır ağır örtüldO. Hacer ürpererek 
ona bakıyordu . Ynzıı ne kadar solgun 1 GOzel biçimli dudak· 
ları sararmış birer gOI yaprağı gibi .. İncecik vücudunun )ata
ğın içinde kıvrılışında bile öyle zavallı bir hali varii.. 

Genç kadın onul} bir de dUğOnOndeki vaziyetini habrh· 
yordu. Bir alev gibi bUtQn gönUUeri tutuşturmuştu. Gözlerin· 
dekl muztarip, derin manada o gece ona blr cazibe veriyordu. 
Dansedişf, konuşması gülmesi, en küçük bir hareketi herkesi 
hayran bırakmıştı o gece. Şimdi hastalık siyah bir bulut gibi 
gllzelliğini gölgeliyor onun. Bir harta içinde aylarca yat11kta 
kalmış kadar çöktü. 
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EN SON HABERLER 
Sovyetlerin kaybolan 
maslahatgüzarı Romada 

Romai 17 - Jurnale Ditalya gazetesi , BOkreşte kaybolan Sovyet Maslahat
ttlzannm Romada bulunduğunu, gazete muharrirıer,nden birinin kendisile görüş· 
ttltünu yazmaktadır. Günlerdenberi Bükreşte ve Romanyada aranan ve Sovyet 
~iikOmetinln şiddetli bir teşebbüsnnn mucip olan bu gaybubet hadisesinin böyle 
Rlr netice vermesi bOyUk bir merak uyandırmıştır. Sovyet Maslahatgüzarının 

0maya nasıl ve niçin geldiği henUz anlaşılamamıştır. 

Kral Zogonun nikahı 
Martta Tiranda kıyılıyor 

Arnavutluk Kralı Zogonun genç iki ay e vvel de amcası ölmOştUr. 
~acar kontesi Jeraldln Aponl ile nişan- Genç kız artık babadan mlrns kalan 
ı8ndığını yazmıştık. Bu husustu şu tDfsi- Oponls şatosunda yaşamağa başlamıştır. 
it verllmektedir: Kral Zogo günlln birinde şatoya 

• Müstakbel Arnavutluk Kraliçesinin davet edilmişti. Bu münasebetle bir 
başına giyeceği altın taç Milano kuyum- yaban domuzu avı tertip edilmişti. Kral 
eutan tarafından hazırlanmıştır. Zogo iyi sil2lı kullanmasını bilen bu 

Kontes Jeraldin yirmi, yaşındadır. kızın cesaretine, güzelliğine, açık ve 
~kaya atılmış sarışın saçlun yüzUnden samimr bakışlı gözlerine dikkat etmişt~. 
h~ç aynlmayan çocuklara mahsus tebes- 1 Arnavutluğun bir Kraliçe bekledı
surnn ile daima etrafında kendisine ğini bilen Zogu o dakikadan itibaren 
karıı bir sevgi uyandırmaktadır. kararını vermi~ bulunuyordu. . • 

Jeraldin iyi ata binmesini ve sil2h Ônl\ınUzdekı :\1 art ayında, Tıranda, 
kullanmasını bilmektedir. Çocukluğu ga- Arnavutluğun ilk Kralı ile ilk Kraliçesl-
Yet kaygısız geçmiştir. Fakat babası nln düğünleri yapılacaktır ... 
kont Aponi öldllkten sonrn, annesi de Ardtuınçtn SJlOr funllyeti 
duba uzun müddet hayata tahammül Ardanuç [ Hususi J - Okul talebesi, 
ed~memış, o da kısa bir zamanda gözle- öğretmenler ve hariçten iştirak eden 
tJnı kapatmıştır. Küçük yaşta yetim memurlardan mllteşekkil iki takım ara
~e Oksuz kalan kıza amcası bakmıştır. sında güzel bir maç yapılmış, demir 

ene kız çalışmak arzusunu göstermiş sOtler takımı zafer takımını 1 - 2 
~e ~Udapeşte milli müzesinde kendisine yenmiştir. Yeni bir maç dıtha yapıla-

lr ış ver1lmiştlr. caktır. 

IİJıLu s Refiklmizde çıkan 1 
~ dünkli Oandellk 

Mısırlı bir Zabit Tayyarede 
evlendi 

DOG 

Beniın görüşüm 

Köylü ve 
Hıfzıssıhha kitabı 

R. 1;-ethl TAŞIHR 

"Temiz kirlenmemiş bir havada 
yaşadığı, berrak pınar sularından iç
tiği, hilesiz peynir, süt, yumurta, 
yağ, tavuk, yoğurt gibi besleyici gı -
dalarla bol bol beslendği, ve şehrin 
manasız heyecanlarından, glirültülc
rlnden a7ade olarak sinirlerini yor -
madığı ve yıpratmadığı için köylil; 
ruhen ve bedenen sağlam bir insan -
dır.,, 

Bu güzel tarifi ben, bir hıfııs -
sıha kitabında gördüm. Bir daha o -
kudum ve çok beğendim. 

Ancak ~üphe rahat durur mu? 
Kafama bir kurt gibi girdi ve mu -
hayyelemln müşahede odalaını, tedai 
salonlarım habıre dolaştı durdu ve 
biiylik hıfzıssıhha kitabının riyazi bir 
kat'lyetle koyduğu ve benim çok be
ğendiğim bu prensibi bulandırdı. 

' Tanıdığım köylülerle; büyük a-
limin vazettiği düstur dargın iki ar
kadaş gibi sırt sırta· gözümün önün
de resmi geçit yaptılar. 

Bunları barıştırmağa çok ~alı~ • 
tım, kafamda didindim, ufnıştım. 

ve epeyi terledim. 
Onlar barı~ınasına barıştılar a • 

ma aneak; ben bol keseden bir an 
için yılları; emekleri; kıymetleri ne 
olursa olsun, hıfzıssıhha kitabuıın 
prensibi ve tanıdığım köylüler ka • 

1 
tamda birblrlerile barıştılar ya, sen 
ona bak! 

Viçedeki cinayet 
nasıl oldu? 

Viçe Nahiye Müdürü 
vakanın içyüzünü 

bildiriyor 

Türk gazeteciliği 
Ankara 17 

Kahire, 15 - Mısır askeri tayyare
cilerinden yüz bnşı Nacı Hulllvud terli· 27-1-938 tarihli ' sayımızda Vi~·ede 
bi nikah kıydırmıştır. Dört motörln bir iki kişinin ölümO .ve bir kişinin yara
tayyareye, mşanlısını , ailesini ve nikt\h lanması ile neticelenen bir cinayetten 
kıyacak imamı bindirmiş, tayyare Eh- bahsetmiştik. Viçe nah1ye müdürU gaze-

H. UkQmelln kararile iki gazetemiz ramlar üzerinde uçarken, imam nişan· temize gönderdiği aşağıdaki mektupla 
lılann nlkılbtnı kıymıştır. Yüzbaşı Naci clnnyetin nasıl başlayıp nasıl littiğlni 

üçer gün için kapatılmıştır· nikabdan sonra zevcesine : • Bu tayyare- bildirmektedir . 
l'eblitde sebep olarak, ~·abancı proapa- den kırk asrı temaşa ediyoruz .• demiş· D t · 
tanda menbalarından aldıklarım ve .. oi}u gnze esıne : 
rnemı k tir. Tayyareyi genç Mısırlı kadın tayya- « 27~1·9~8 tarihli nüshanızda ki : 
b e etimizin harici dostluk münas~- recilerden Latife Naci idare ediyordu. ( Abu köynnde bir cinayet ) başlıklı 

etlerini rencide edecek ve dost mem- Viçeden hususi olarak "'azı.lan bu yazı-
leket Senbernar Hastanesi " 
1 devlet reislerinin yüksek şahsiyet- nın vaknnın hakiki mahiyetine temas et-
v:rlni müteessir edecek bazı resim, yazı Çiğ altında medlğl için müessif hadise hakkında 
. Yanlış haberleri neşretmek maddele- lsviçreden yazıldığına göre, Alp izahat vermeği faydalı umarak cereyanı 

tı zikrediliyor. dağlarımn tepesinde bulunan meşhur hali aynen yazıyorum. 
Türk matbuatı Kemalizmin en sala- Senbernar hastanesi tepelerden kopan 8-1-938 Pazartesi gUnü saat 16 rad· 

hlyetU direklerinden birl olduğu için, bOy?k bir Çiğ altında kalmıştır. Hasta- delerlndc nahiye merkezinde bermutat 
ona dahil ı·k· · g ı t f "'Ukanda tasrih nenın kapuları, pencereleri ve dıvarları kurulan pazardan kövlerlne dönen Abu 
olu 1 t ze en n " . büyük hasara uğramıştır. içinde bulu· " 

nan WQlar nevinden birer suç ışle· nan rahiplerle köpeklere yol ııçmak için Llya köylO Hasan oğlu 304 doğumlu 
~iş olmaları hazindir ve umnlım ki bir haftalur geçecektir. ticaretle meşğul Faik Uzan'a. Tatlı Su 
~&ha tekerrur etmeyecektir. O sabah hastane köpekleri civarda köyü kenarından geçen Abu yolu Uzle-

k f ı"k tl ,, t ı ı rinde ve nahiye merkezine 2 kilometre 
k 

Kemalizmin çocukları bug Un deli- ar e " e ne Uı;ramış nsnn o up o • 
llnlıllk ça~larına gelmişler veya serbest mndığmı araştırmak üzre . bermutat d!· mesafede Abu ulya köyü ahalisinden 

ilah şarıya çıkarılmak istenmış, fukat ko· Mehmet Ali oğlu, ziraatla meşgul 321 
tol ada iş tutmuşlar. yntıut Oevlet kad- pekler dışarıya çıkmak istemişlerdir. doğumlu Hasan Oktay tıırarından iki so · 

arına katılmışlardır. Öyle ki Kemullz· Habipler köpeklerin bu innadına hay. pa vurulmasile başlayan hadise müsa
ıtıln gazetecilik haber ve opinyon ret etmişlerdir. Aradan bir saat geçme- demeye kadar ilerlemiş ve yirmi el ka
tel&kkisl olgunlaşmış olmak ldzımgclir. den Çiğ müthiş bir gürUlt~ ile hastaba- dar s~lah atıldıkta~ sonra Hasan Ukta
l<aldi kt dQnya en kanŞlk gOnlerini neye ve civara dllşmttştur. Köpekler yın bır kurşufllıt ve Abu Ulya köylln
Yatanıaktudır Devlet ve millet hizme- çiğ kopaoa~mı hissetmişler ve bu su- den ziraatla meşgul 317 doğumlu Akif 
thıd • . retle kcndilerile beraber hastahanede Okmımın dört kurşunla ağır surette v~ 
btı e olan ve bu hususta üıerlerıne kalıp dışarıya çıkmayan bir çok insanları Hopalı Osman aga oğullarından Cema-
L ~k mes'uliyet paylan almış bulunan ktlr altında kalmaktan kurtarmışlardır. lin de kaba etinden hafifce yaralan-

tltun müesseselerimiz gibi. matbuatı- mahnile sona ermiştir. 
~ıtda her gUn millete anetmekte oldu- D Q G u Yaralılar hastahaneye nakledilmek 
k u ~aberler üzerinde son derece dik· Ozere Vlçeden motöre bindirilmiş de 
attı ve titiz davranmalıdır, iLAN TARİFESi Hasan Oktay Ardaşen nahiyesi yakın-

Yabanr.ı propaganda menbnlannın 8 ncl sayıfada santimi 25 Kuruş larında ve Akif Okman da Rize hasta-
neırtyatına alet olmak! Türk basını hanesinde ölmUştur. 
böyle bir aoemlliği yapmayacak kadar ~ : : : ~ : V~ka ~ahallin~ o ~ece Curnhuri-
otgun deQil midir? ~ • • • 100 • yet muddeıumumlsı yetışerek' tahkikata 

. " 4 • • • 150 , • vaıiyet etmiştir. 
hh Yaban~ı devlet reıslerinin yuksek 8 • • • 200 • Vaka ralllerl oldukları ttnlaşılan Fa-
Yattlyetıerıni mnteessir edecek neşri· 2 • • • 250 • ik Ozan ile oğlu Avni ve akrabaların· 
için an Torklye bası?ı . ~e Ttlrk milleti 1 • • • 400 • dan Necati yakalanmışlardır. 

ne rayda umabılirız ilan verecek kimseler DOOU Oaze- Bu bapdaki tahkikata Artvin adli-
Bizlm eski \'e değişmez dOsturu· esi İdare MüdOrlOğüne mnracaat etme- yesince devam edilmektedir. • 

~uı şudur: Ne kimsenin işine karışmak, Udlrler. Devamlı llllnlar için husust Viçe Nahiyesi Madara 
6 kimseyi işimize karıştırmak. tarife tatbik edilir. l'. AKYÜZLÜ 

Bitim hoşumuza gitmiyecek olan Kırmızılı ilAnlarda tarife bir misil 
fcylerin başkaları hakkında yapılmasına razlasile alınır. 
118ht müsamaha edemeyiz. İki Türk Adres değiştirmek 25 kuruşluk Oc· 

~~tetesinln kapatılması sebeplerini bil- rete tabidir. 

:ıren resmt tebliğ işte bundan dolayı DOÖU Abone tarifesi 
Otun Türk basısını kendi kendisi üze· 

~ilde sıkı bir konlrola davet etmekte 
flaklıdır. Herkesle dost Türkiyenin bası· 
dırıa yakışacak en gllzel çalışına tarzı 
atına nazik olmak ve şuradan burııdan 

~tlen t.:tndanslı haberleri Tnrk şuurunun 
0~Jekttfiik eletlnden ıeçirekUr. • l"atay 

Seneliği : 12 Lira 
Altı aylığı : rt • 

UÇ aylığı 4 • 
Bir aylığı : ı ,50 • 

ECNEBi MEMLEKETLER iÇiN 
Seneliği : 24 Lira 
Altı aybğl : 14 , 

Açık muhabere -
Ardahamn Hanak nahlyesirıden 

Ahmet Can imzasile inektup ya:ıan ktı· 
riimize: 

OOnderdiğiniz mektubun neşredilme
si ve Dahiliye Vekaleti nezdinde ta
kip edilebilınesl sarih adresinizin bllin
mesile kabil olacaktır. Adresinizi bil
dirmenize intizaren mektubunuzu•muha· 
fııa edlyoruı. 

- ,.. a-===-

2 Denizaltı 
Gemisini 

Nasıl Batırdım ? .. 

AE -
Toplaynn: BAJIADIH. llÜLGEH T e f r llUl : 28 

Bu emrin manası acıktı. Beni . ' 
Istanbuldan mümkün olduğu kadar 
çabuk uzaklaştırmak istiyorlardı 

İntlznrımız uzun sürmedi. Biraz son" J istirahatleri mUkemmel bir şekilde temin 
ra içeri giren bir posta elinde kt\ğıdı !bana edildi. 
uzattı. Komodorun imzasını taşıyan bu Bu sırada Musul torp!tosunun mü • 
kAğıtta şunlar yazılı idi : rcttebatı da Sultanhisara geçm4J ldller. 

Gemiyi yanaştıkları yerden ayırarak Hal!-
"Suıtanhisar stlvnrlliğine, ce gitmek üzere ıımandan hareket etttler. 

Şlmdl tersaneye hareketle torpl to o zaman Sultanhisa~ın bUtUn mürette -
dairesinden noksan tıorpitolarınızı ve top b~tına garlp blr hilzun ha.kim oldu. Be -
mermileriniz! tamamlıyarak İstlnyeye ·dö- mm de içimde .bir ez.ginlik vardı . Sev.gl -
nUnüz. Yarın sabah saat beşte tahtelba- llslnden ayrılmış bir delikanlı kadar ke -
hir tnrassutlarımza devam etmek üzere derli ijim. Bu kederi geç valdtıere kadar 
istasyon limanı olan Pnşallmanına hare- devam eden arkadaş meclisinin sohbeti 
ket etmeniz ldzımgelme'.ktedir. içinde erittik. O gece benim için müsterih 

geçti. 

Filotilla .komodoru O sabah TirlmUJgdnın bana tahsis e-

F r dilmiş olan bir kamarasında yatıyordum ... ay er,, 
Kapım vuruldu. Yataktan !ırlndım. OU -

Bu emrln manası açıktı . Beni İstan • neş daha adamakıllı yükselmemişti bile ... 
buldan mUınkUn .olduğu kadar çabuk bir Saat nltıya yeni gelmişti. Kapımı vuran 
~ckllde uzaklaştırmak istiyorlardı. Sul • emirber elime bir kAğıt tutuşturdu. Dörde 
tanhlsarla yirmi gündenberi nöbette do - bllkUlU bu kdğıdı açarak okudum: 
laşıyordum . Bir harp yapmıştım ı;e daha 
İstanbula döneli on iki saat olmuştu . As • "Sultanhisar süvarisi yüzbaşı Rıza, 
k:erlerlml ve zabitlerimi serbest .bırakama- Son muvaffaldyetlnlz sizin tahtelba -
mıştım bile. Onları blr parça dlnlenmeğe hlr işlerl~de becerikli ve talihli olduğunu
bırakmağa mecbur değil miydim? Bu tnrzı zu t>Ize öğretmiştir. Yeni muvaffa.klyetler 
hareket adetA ·beni denize nefyetmek de- elde etmeniz için }}emen P~allmanına 
mektl. vazlyeyi açikça anlıyordum. Diğer hareketle <> civarda barındıkları anlaşılan 
taraftan henüz nöbete girmemiş bir çok tnhtelbahlrleri tarassut ve takip etmeniz 
iorpltolar da vardı. Onlar kendilerine ve- ve yeni muvaffalklyetlnlzden en evvel ko
rllecek bir vazifeye muntazır istınye ko- modorluğu haberdar etmeniz lüzumu teb" 
yuna demir atmış bekliyorlardı . Onlar da llğ olunur. 
benim kadar tahtelbahir taharri edebilir- Filotilla komodoru 
lerdi. Fayfer 

Ben daha resmı raporumu yazmağa bile 
vakit başlamamıştım. Hiç olmaz.sn o rapo
run verllmes1ne intizar edilmek ı~ımgel
mez miydi? Anlaşılıyordu ki gerek korno-

Artık bu emrin ltlraz edlllr tarafı yok
tu. Buna boyun eğmek bir mecburiyetti, 
bir memleket vazt!esi idi. Vaziyetten bU -
tün mürettebatı haberdar ettim. Sultan -

dor, gerek donanma kumandanı hareketle hisar biraz sonra harekete müheyya bir 
rlmc iyice kızmışlardı. Şimdi benden hınç- hale gelmişti . 
larını almak istiyorlardı. Fakat ben bu 
emre de boyun eğmek istemiyordum. Ne 2 Mayıs ı9 ıs ... Saat tam yedide istın-
yapacağımı düşünüyordum. Nihayet ka. - yeden ayrıldık. ıMarmara.ya d?ğru ·y.ol aı
rarımı verdim ve emir kdğıdımn altına dık. Sultanhlsarm bütün mUrettebnt ve 
hemen şunları yazdım : zabitleri İstanbula bUyUk ümitlerle gel -

"Fllotma komodorluğuna 

mlştııer. Şimdi hiç birisinde gellştekı gel-
lılık ,ve 2afcr1n verdiği neşe yoktu. Hepsi 
adeta. büyük bir felt\.'ket geçirmiş kadar 
hüzünlü idller. Sultanhisar yirmi gt\ndür karakolda 

1<1i. İkl gündür de yaptığı 11arplc ve neti -
relerile uğraşmıştır. Başta ben olduğum istanbuldak.1 dmlrlerlmi'Zin t.akdirk~r 
halde zabit ve askerlerim yorıundurlsr. bir sözUnU işitmeden, bUyUk, kUçUk bir ıt
Bu vaziyet dahlllnde tersaneye gitmemize tlfata mazhar olmadan merkezden ayrı -
im~n yoktur. icap ederse heplmlzl gemi- hyordu'k. Bizi tatmin eden yal1112 arka -
den çıkararak su1tanhisann yeni müret- daşlanmızın hakkımızda gösterdikleri 
tebatla tahrik edilmesine emir buyurul _ yüksek ala.ka ve hassasiyetti. Biz ~elki 

masını ... 

Sultanhisar süvarisi 
Rıza 

Bu derkenarı yazdığım emir kAğıdını 
postaya iade ettim ve komodorluğa götUr
mestni ısöyledim . 

Yeniden yemeğimizi yemeğe başla -
dık .Sofranın tadı kaçmıştı . Arkadaşlar 

komodorun tamamen hislerine me.ğhip o
lara1k bu :§€kilde hareket etmesine çok i -
~erllyorlardı. Mük{ılemelere bu mevzuda 
devam ediyorduk. 

Bu sıralarda gelen ikinci kaptanım 

komodorluğun yeni bir emrini tebliğ etti. 
Komodor Sultanhisar mllrettebatının ta
mamen TirimUjgA.n vapuruna geçmesini 
ve Musul torpitosu zabit ve mUrettebatı
ıun Sultanhlsarı Halice götürmelerini ve 
noksnalan tamamladıktan sonra. yine İs" 
tınyeye avdet etmelerini emretmiş .. , Bun
ları işitince sofrayı bmı.krı.rak gemiye git
meğe mecbur oldum. Oradan şahsı bütUıı 
eşyamı g.ldım. Asker vezabitlerim de ayn• 
ıekUde hareket ~ttller. Biraz sonra Tiri -
müJı~na ıerleıtlk, Ztblt ve a.skerlerımın 

resmen taltif l'dUmemiştlk. Fakat muhJ -
tımizde bulunan arkadaşlanmızın .sevinç 
ve samimiyetleri bize resmı takdir ve tal· 
tlflerden çok üstUn blr tesir fora. etmiş• 
tı. Bununla. ~raber Amirlerin JütilfkA.r 
hareketler: bu tesiri elbette ziyadeleştire• 
cek bl mahiyeti haizdi. 

Boğazdan Marmnraya. doğru iner'kert 
kafamdan bu fikirler geçıiyOrdu , Sabahın 
mahmurluğu i~inde seyrettl~lm Boğazın 
güzellilderi benim lbu dUşUncelerımı ber -
taraf edemiyorlardı , 

(Arkası var) 

HAVA 
18 • 2 • 938 sao.t 8 Raporu 

Hava tazyiki : 604.1 
» ,. (Deniz seviyesi) : 772.B 

Suhunet : - 7.'!J 
DOşük suhutte1 : .. - 9.; 
Rutubet : % 78 
RuıgAr : Cenul:rigatbideiı Satı. 2.SM · 
Sema : 6/10 Bulutlu 
Y~t: Yok 
Ruyet: Tam 
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1 Hikaye ı ŞUURSUZ KOCALA~ 
---------------·- Yazan: :\1. A. 

Iran Transit otobüsleri bu · yıl da 
başlamazlarsa ... • 

servıse 
Kabristandan dönml'ışlerdl. Cemile istiyor. Gene reddediyorsunuz. 

soyundu, ev elbiselerini geydi ve lklnei talibimi beteniyorum. 
(Üst tarafı ı ıncltle) mu? Kalabalık kuhvelcr bu ihtiyaca kar - ceye kadar yatak mevcudunun (100) e ib • derhal akşam yemeği için bir şeyler onu bana vermezseniz, annem 

Memleket dahilindeki flndık sUrl\ - şılık ola'blliyor mu'l 1Ağı temenniye şayandır. h 1 lr k ld tir. Blma emin olunuz. 

Ben bit 
Eğer
vefecek· 

azır ama5 a oyu u. _ Annen mi? 
mUnü temin için mühim kalorisi olan bu - Kat'iyyen .. Trabzonda ıbllho.ssn kı- Sıhhiye Vekaletinin verem di.'>panseri Annesinin üç aydan beri d:vam e- _ Evet, annem son nefesini verirket 
gıda maddelerini (yemlşllkten) çıkarnrak, şın eğlence yerl çok kıttır, bunu insafla davayı kazanmış ve Lşinde muvaffak ol - den h~stalığı artık onu ev işlerıne iyi- ne demişti slze? • Seni arfediyorudl, 
leylt mekteplerde, -0rduda ve devlet mues- kabul etmemiz 1€tzımdır. Mevcut sinema muş çok çalışkan mütevazi bir müessese- den iyıye ahştı.rmıştı. O gün okadar dememiş mi idi? Siz bu sözün manasd' 
seselerlnde gıda maJdest olarak yapmak hiç te lyl değlldlr; ibina itibarile de fena- dir, işine muva!takiyetıe devam etmekte- k ğl t k ı di k di ı i b 
ve fındık yağı için tedbirler almn'kta çok dır. dir. ~o ad amı1: ·.ı. ~ 7 d ·e Ts n . ~~ o zaman anlayamamıştınız. Fakat bl' 
1yl cılur diye dUşilnUyorum. ı Vldyet ve belediye bu ihtiyacı .göz ö - oş, a. eta ssız u uyor u: amır e 

1 "j anladım. Yalnız o zaman size söyle_.. 
nüne aldı, uzun sokakta halen metruk o- iktisadi Durum mez .. hır rc:_ıa.ket havası içınde, boynu ı dtm. Çünkü acınacak halde idiniz. 

istıınbuln Et Sevkl Me elesl l&n binayı posta \1Hlyet bUtç~inden (20) btık~k, acız ve şaşkın insan~a~m oto- de olsa karınızı kaybettiğiniz lçla -" 
bln lira ayırarak bir sinema haline koya - _Memleketin iktisadi durumu nasıl- matık h~reketlerlle mutbağın ıçı.nde gi- derli idiniz. Şimdi söyleyebilirim. F-

- Belediye reisini artık bırakamaz _ caktır. Biz şimdiki sinema binasını ve et- dır? dup gelıyor, akşam yemeğine bır şey- bir kız babasile konuşuyormuş gibi dr 
dım, sordum: rafındaıki dllkkı\nlnrı belediyenin malı ol- _ Şehirde İş, Ziraat, Osmanlı Ban _ ler hazırlamak lsteyordu. ğil de, bir kadın bir erkekle konuşuyot' 

- Acaba Erzurum ve ha valisinin bU.tUn duğu için hemen yıkıp meydana kalp ede- kaları vardır bu müesseseler kredi 1ht1 - k d~albai sbı dkal bltgdin bHlr htal~e oturmuş muş gibi söyleyebilirim. Annemin oıı• 

1 
,,,11.ı b u tl ..ımdiki mevcut arkla ' en ıs n e eyor u. at a Kızına yar- 0 b . b __._ .... hayvan ihracatına vasıta olan Trabzon C'-.05 •Z ve u s re e 'l• • P r yacını tatmın etmektedir fındık işi de . . . m ne se ep sensın, ona ayatı :unuP 

İstanbula etin da.ha ucuza mal olmasını lyenlden yapılan Taksim pa1 kı adet~ bir- devl~tçe hallolunursa Trabzonun iktisadi dım etmek ıçın sofrayı kurmak bıle ak- eden sensin. 
temin edemez ml? l~miş halde olacak ve belki de Atatürk durumu muhakkak .ıcı az zamanda daha ima gelmeyordu. . Bay irfan dona kalmışh: 

. anıtım buraya yapacağız. k i ktşaf ed ekti Baba kız sessı7ce yemeğe başladı· - Ne söyliyorsun Cemile? Ben }ıl1 
-: Işte bu mevzu bizim için 90k can- - Şehrin gezme Lhtiyacı yazın nasıl ço n ec r. lar. Aylardanberi de böyle karşı karşı- - Eve sen! Şimdi herşey o kaci't 

Iıdır. Istanbulun et ihtiyacının yarısına tatmin olunuyor? Ticaret Borsası da faydalı olma.ktn - ya yemek yemeğe alışmışlardı. gözümde cnrıltmıyor ki... Daha bell 
yakın miktarını temin eden Doğu mınta • - Maalesef Trabzon ve civarının gU- dır. Yavaş yavaş konuşmağa başladılar. küçUktllm. Annemin o zamanki tad 
kasının iskelesi olan Trabzondan canlı zelllğinden şehhlller fbile lı\yıkile istifade Kabristana gelenlerden, kendi felaketle- çehre~i hala gözOml\n önündedir. f4t 
hnyva~ yerine et sev.it olunsa, maliyet fi- edemiyoruz, işte çoğaltmağa çalıştığımız Kültür ve Spor rine ortak olanlardan babsettiler. sevimli, ne çalışkan, ıı~ cesaretli kadında· 
yatında çok 'bU:yıUk lbir düşUkll\k olur. parklar, bilhassa bu yıl husust 'Ziya ter - Bir aralık Ba'-' ırran zihnen ga· Sanki bir yuvada yaşıyorduk. Hiç yo-

gi d. k1 t d k nı - Traıl:>zon merkezinde 13 ilk mek - " - m 1 vapur sev ya ın a ·oyu arın tlbatı yapılan Atatilı1k köŞkilnUn bahçesi yet meşx-uı bir halde dedi ki .· rulmadan her işi o aörüyordu. Yuvallll" 
- k l i 'k teple ı ticaret, ı kız orta mektebi ve 6 ° ve sıgırların Hodan kaybetme er ve nn - ile ve İncirlikten Hacıbckire kadar sahaya - Cemile kızım, bir şeu var ki , ha- zın neş'esi, hayatı. buharı anneautf. 

ı . fl şö l b lt ı k h bir de lise vardır. Bu sene birinci sınıfı te- " ıye masra arı, Ye as 0 ara esap yeni plı\n mucibince yapılacak pl~J, Gü - la anlayamayoruın. Merhumenin son söz- Ben onun mizacına, onun zevkle~ 
edilirse, hemen mesele meydana çıkıve- zelhisarın altında Kanıta mevklindc ::~~ s:c!~~t!:kt~~~tusu de çok müsbet leri. .. Gözlerini kapamadan evvel bana: ~ö~e b.ü~n?nm. Annemi, bir bemşltd 
rir, mesela. 25 kilo et verecek bir koyun merdivenle de parktan inllebllecek deniz • Seni arretıım ,. dedi. Acaba ben ona ımış gıbı ıyl anlıyordum. Yavaı yavlf 
için k 1 k - Spor hareketleri nasıldır? 11 k • hamamları hep •bu lhtiyacı arşı ama ne yapmıştım ki, beni affediyordu? zava ı adının sö.nm. eğe yoz tuttuğllll 

ı kuruş belediyeye, 7,5 .kuruş tayyareye 1·çindir. - Trabzonda spor hareketi canlıdır; gö u d N d ~ 1 G"· .. ••L Cemile gözlerini eğdJ, yU:r.U bulut- r y~r um. eş esı Ber,1 mıştı. ıu.v...-
80 kuruş vapura olarak hemen Tra.'bzonda GUzelhlsar bahçesini şehir namına ıs- Kavak alanına yeni llse ve ntimune has - landı. Fakat kendisini toplayarak : ğl dOşunceler arasında solup gidlyordU• 
88,5 kuruş masraf edilmektedir, y:>lda yi- tımal ederek buraya bir kış bahçesi, otel tahanesinin ka.şısındaki arazi lstlmlı\k e- - insanlar can çekişirken, ne söy- ~·az~a çalışıp yor_ulmaktan. kuvveller.ı tt' 
yeceğl -0t, çoban masraflarlle lher hangi ve kapalı spor ıkurlaıı kuımak en bü•..ıı1r dilınLştır, bu hU.9us için üç hln beşer yUz ke ı 0 d KU k 1 ı ··'·t ....... 

J '4A lediklerinin farkında olurlarmı baba ? n Y r u. çu e ıerın n v~ ınu-
ıbir suretle gecikme, yllkleme ve sevk 5ıra- emellmi.zdir. lirası vlla.yet ve belediye bütçelerinden, Dedi . evvel nasıl buruşup gtttıaine siz bel~ 
sındnkl ölümler, sakatlıklar ve kllodan za- Soğuksu, Znfanos, Hamsiköy ve Rize- yedi bin lirası merkezden verilmiş 14 bin b" dtkk t l dl 1 A bO 1 ya• 

1 d l kıl li - Öyle söyleyorsun amma kızım, ıç a e .m.e n z. nnem. Y e • ylat miktarı da ıruruş an ırı ırsa o - Trabzon .sahil yolu gibi her birine dlinya- llramız vardır, malt yıl sonuna kadar 1 t 
1 d f t t ku a1 • 1a b ı fed ,FM,. 1 b t annen son dakikaya kadar kendı".:tni hl" vaş yavaş erıyıp g derken, sız ne yap zer u en masra u an on ruşa Y ıu - a·a "Ok az ıastlanır ve tabiatın 'bütün gU- un arı sar ecel!>.u., ge ecek sene ı U çe· .. ~ ~ 

" gaybetmemiştf. ~ordunuz? Siz btlAkls rahatı yeriııUlll' 
şır; kesilerek sevk olunursa masraf hemen zelllklerini toplamış gezme yerlerlle Trab- ı !erinden de ayrılacak ta.hslsatıa ~i ta - . 1 d 1 . lif 
kilo başına 8 kuıuş ve belki de daha fazla zon bir turist şehri· olmağa en lA.yık bir mamlıyacağız. - SJz belki öyle zannetm!şsinizdir. ınsan tt~n saa et ıçinde bilikls açı 
dil.şer, yalnız bunun için vapuılarda soğuk yerdir ıbunun için 'Vapur tarlfelerlni aza- Bütün sporlar için en modern 1ht1 - Bu söz burada kaldı. merhumenin gençleşıyordunuz. Annemin yQzllne bilt 
hava tertibatı yapmak lı\zımdır. Zaten ba- mı de~ecede ucuzlatmak şayanı temenni- yaca tekabül edecek stadyomumuz şehrin gözünü kaparken, affetmek istediği şey, bakmıyordunuz. Ona yardım etmek fÇill• 
lık sevkıyatı için de ıbu tertibatın alınma- dir iblzde şehirde misafirlerin istirahat _ spor hareketlerinde mühim hamlelere va- kocası için anlaşılmaz bir sırdan ibaret parmağınızı bile oynatmıyordunuı. ŞöJ_• 
sı ızaruridir. lerinı temin ve gezişlerini kolaylaştırmak sıta olacaktır. kulmışh. Zaman geçtikce o da artık bu le bir t~bri~ edere~ onun a-önlllnQ w 

meseleyi düşünmez oldu. m~ğa. bıl? }uzum_ gormlyordunuz. utl· 
Balık ve Balı.kyatı 

Balık ta Trabzonun en mühim mah -
sullldUı. Bilhassa bazı yıllarda fevkal!de 
çok çıkan lhamsi 'balığı bütün mıntaka 

halkının en başta .gelen gıdasıdır; bu fe
yizli e değeıll lbalık çok senelerde toprak
laıımızı bile doyurmaktadır. Otı;bre ha -
linde istifade olunacağı ha.msiden daha 
fenni şekilde istifade içln bir fabrka kur
mak Lyl -0lur .zo.nnederlm. 

Mevcut balıkyağı falbrkamız senede 
(Yunus balığının çok çıktığı zamanlarda) 
bir milyon kilo kadar 'balıkyağı istihsal 
ttmektedtr. 

\'apurdan iniş, çıkış 

- Tr.:ıbzonun vapurda iniş ve giriş 
durumları bugün hiç te iyi değildir, bunun 
1çin neler dllşünUlUyor? 

- Demin de söylemiştim, vapurların 
'rrabzonda iskele yanaşması blltün bu 
güçlükleri ortadan kaldıracaktır, iblz şimdi 
Uk iskeleye yol yapmakla, ;projektör koy
makla rahatça şehirde çıkma ve aydınlık
ta blnlp inme işini .halletmeğe çalıştık. 

Trabıond.ı. Geçim , 
- Şehirde g~lm nasıldır? 
- 6 'bin evlik ve 30 bin nüfm;lu Trab-

~on hlç te ;pahalı bir yer d~lldlr, mesken 
buhranı olmakla beraber .kiralar 25 liayı 
geçmez. yiyecek maddeler ucuzdur; hal -
kın yeme ve içme işlerinin sıhhI olınasına 
itina ediyoruz. aelediye klmya.hanesl her 
gün ekmeklerl ve lcap ettikçe bUtlin gıda. 
maddelerini kontrol etmektedir; yiyecek 
1Satan esnafı sikı lblr sıhhi kont.rol altında 
tutuyoruz. Meiba.hamr2 tamamen fennt -
icştlrilmiş ve ıa.bôratuvarı kurulmuştur. 
~tın 'kllosunda.n 2 - 3 kUruş m ıba.l1a res
tni arıyot-uı 

ehirde iş Sııa tl rl 

için tedbirler alabiliriz, bu sene ilk iş ola- Hayat yeniden başlamıştı. Ne "Ok felı bır h. ık. aye soyleyip, yahut herbaoti 
rak Soğuksu ve Zafanos arasında ucuz ve Kadro Dardır Y 1 dl 1 h 1 dalrnt otobUs servisleri yapıyoruz. şen ne çok geniş hdyat! Cemile mek- eğ en rıcı b r areket e annemin Dl 

. - Belediyenin umum işleri hakkında leple hocalik ediyordu. Babusı da bir zaman yllzünQ .ıüldürdOnüz? Öyle yı, 
Trabzonun bütlln varlığını gösteren da lütfen biraz izahat verir mislniz? dairede mndUr idi. lki:.i de hemen hemen mlllremmel bir hizmetçi kadın bulmuttO~ 

mufassal broşllrler hazırlıyoruz, geleeek - Beledyemiz1n t~k.114.tı bütçe zaru- ayni zamanda eve do··nüyorlardı. nuz, o çalışırken, siz gazetelerlnlıi' 
misaflrlerı azamı derecede izaz edeeeğlz. ı k 

t . i retlnden -ve mevcut mahdut paramızla çok İrfan eve döndükten sonra soyunu kitap annızı, o umakla, yahut pencerc-
Doğuda stanbul gazetecllerın n ya - lş yapmak mecburiyetinden çok dar tu - bir köşeye oturuyor, eline bir kita al~ den dıtarıya bakmakla me!gul ~lurd......,. 

pncakları turnede Trabzon da bu misafir- tulmuştur. Belediyenin idari ve lnztbatl yor, okuma'"'a dalıyordu. Halbukı· Cpemi· So. frada konuşmazdınız. Aılemızln maddf 
ıerinl parasız i~e 'Ve ibate ederek gezdir - 5 b k t ı d hal ı. sıhhi vazifelerinin tamamUe lfaSJ için 1 . bi d k "k • ti h t d k k ır sı m aiı o ma ıtı de, aııııem.t 
meği seve seve deruhde edecektir. kadromuzun ~nlşletıımesinde mecburiyet eonkıtn Hr a 1 a ıs ra 8 e ecelb" va. t~ hiç dışanya çıkmadınız. Bir defa •tn• 

Bu arada halen boouk olan Trabzon- y u. emen soyunuyor, ev e ısesını l d h 
Rize yolunun da devlet bütçe.sinden tamı- vardır. geyiyor, mutbaha giriyor, yemek pişi- maya 0 sun g-OtQr. ntnnoztı. abrlayaaaı• 

Belediye <Jehirde naya.tın daha ucuz- i b 1 k k t k _k_k ct· yorum. Annem gıbl meleiC huylu blf 
rini rlca etmek llizmtıunu duyuyorum. ıatılınası ve köylünün malını değerinde ~·yor, hu ~şı yı .8yor, y~r ~ ' soö ul b~- kadına fU kadarcık bir fey yapmıı o ... 

Göğe ser çeken Ziğanalarlle, çam or- satması için, Molozda, mezbaha önünde ı~or, 
1 

u U:u y~ı~c~r 8 ard ş Ye ır idiniz, o kim bllir ne kadar memnun ve 
manlarına sığınmlş Hamsi köyü, bol sula- hayvan pazarları ve Molozda yiyecek pa- ne es 8 masa va ı u am.ıyor u. mes'ut olurdu. Bir ıün elinizde bir çi• 
rlle eşsiz manzaraslle Zafanos ve Soğuksu zarı kurulmuştur, pazarları çoialtmak içln bO yaz Cemileye .mevkıi iyice, ahlAkı çekle gelmediniz, Anneme bir kum" 
V1? nlhayet tabiatın en san'atAtarane eseri esaslı hazırlıklar yapıyoruz. maz ut memurdan bır talip çıktı. Hattıı 1. 1 . . 11 d kl 1 ..... lhi T "'"" hr1 b ta d ki t 11 8 1 f 1 d ge ırmen z ıçın zava ının sırtın a e"' Olan ""hil yolu ve tar rauuvn şe u nı ı ar vası as e ay r ıını ev n e 

.,_ Görüyorsunuz ki şehirde medeni kı- bi k d f d . t t . 1 Lakı I selerln artık dökülmelill lazımdı. Stı bll sene geniş fblr .seyyah şehri olmak hakkı- . r aç e a a zıyare e mışt , n r- t 
nı kazanmak emelindedir. yatet hA.klmdir, en uzak köylümU.Zı tbUe fan kızının bu talibine karşı öyle so .. 0 kadar neş'eli yaratı~mış kUfla haya 

t 1 lhu eski ananevt kıya!ctlerlni modern eş lr - . . namına ne varsa bep3ani birer birer ol· 
- Trabzonda ~ıkan gaze e er yacı ıni<Şlerdir. Liman nakliyat ve tahmll - tah- ğuk dııvrun_ıyordu ki, nihayet delıkanlı dllrdünUz. Hepsini .•• 

temin ediyor mu? Hye i~leri asrll~tlrlnce _curt bamallığını ziyaretlerim seyrekleştir~! ve en sonun· Cemile durdu. Gene babasının göı· 
kaldıracağız. da hiç gelmez oldu. !erinin içine bıtkarak: 

Okuma İbtlyuı 

- Şehirde Olcay, Halk, Yeniyol ad -
ıarUe haftada iki defa çıkan llç gazete 
vardır, l1er ıgün tek!mlll eden ve Umumı 
Müfettişlik merkezi olan (Erzurum) da 
çıkan (Doğu) gazetesi ve İstanbul ıgaze
tcleri Trabzonun okuma i:htiyacını temin 
etmektedirler, şehirdeki umwnl klltüpha· 
ne, Halkev1 de kitap meraklıların1. bilhas
sa gençleri tatmin etmektedir, Halkevinin 
gayrtmevkut mecmuası ve yeniden neş -
redilecek (KUltUr mecmuası} Trabzon 
nıUnevver muhitinin kültür ~asındaki 
ileri hareketıerınt pek glizel göstermek -
tedir. 

Hül~a bUtUn benliğimizle çal~ıyo - Cemile buna ıtldm~ etmemiş, batta - Annem sizi niçin affetti, ıtmclf 
ruz, ÜçUncu umumt Müfett~ sayın Bay babasının bu kaplrsine gUlmekten bile anladınızmı? dedi. ~ak~t o ~ldükten IOll" 
Tahsin uzerle değerli valimiz sayın Bay kenJlni alamamıştı. ra, ortalıkta detıımıt hır teY vır 1111 
Sezal Uzatın bU.yük müzaheretlerııe bize Fttkat ertesi sene vaziyet değişti. za~nediyorsunuz? Anne~e ~arı' palll 
verilen işleri; Trabzonun 1.man ve kalkın- Bu sefer Cemile kendi ayarında bir idı iseniz, bana karşı da oyleaınfz. ~akJl 
ması bakımından her iyi lşl yapıyoruz ve genci sevmişti. Ray Kudret te kendisi ben hayatımı kazanıyorum, Reylerımde 
yapmaktayız... gibi buşka bir mektepte muallimdi. Ar· serbest olmak, yaşama~ istiyorum. HISI' 

••• 
Vakit çok llerlemişU .. Saatlerce bana 

izahat veren çalı..şknn belediye reisine veda 
ettim ... Sokakta. gece taallyeti vardı:. Ha
yalimde yeni Trabzon canlanmıştı. Se -
vinçle otelime döndüm. 

C.T. 

t k b · r · di i 1 k bl halde size hlzmetçilık yapmak 19111 
ı u se er ız vacıı man o uca r 

be kl doğmadım zannederim. Beni de annemtll 
se P yo u1 · . . . • akibetine lfirDkliyemeıslniE. Onun içi• 

Faka~ rfan lkıncı talebe~e katı ola· soruyorum. DDğQn gOnOm ne zaman? 
rak menfı cevap verdi. Cemıle bubasile trran ftıfkın gözlerini tavana kal" 
sevdiği adam arasında geçen bu nazik dardı. Ya hiç bir şey anlamadı, ya çoı 
muhavereyi kapının arkusındıı dikkatle şeyler anladı: 
ve heyecanla dinleyordu. Bübasının bu - Ne zaman istersen kızım! dedi. 
sefer de red cevubı verdiğini görünce, 

Sıyasa alemi yüzn ağırlaftı, gözleri duldı, beyni adeta Erzuruın Valiliğinden: 
Sthhl Teşkll1t uyuştu. Erzurum, Palıtndöken, Hınıs yolun-

- Slzl çok yordum ama kusura bak- (Cıt tarafı 2 incide) i ~radan kblr hufta geç~. Bir .a~şa'? daki 1675 lira 63 Kuruş keşifli kOprülr 
:mayınız, diye söze yenl bir cephe vermde nazı h!ldmlyetıne boyun eğmek şıkla - Y ne. arşı arşıya yeme yem;ş e~dı. rin ihalesine talib çıkmadığından bu
talışarak sordum: Ya, sıhhl teşkilAtınız? nnı mı tutmalıdır ? Eter Avrupanın Cemıle sofrayı toplayıp masa örtüsunn aid ihale müddeti 10 ğün uzablmııtJt• 

Muhterem belediye reisi blraz du - kUçük memleketleri bunu istiyorlarsa, örttü~ten .sonr~ ba~asım? karşısına geç- İhalesi 23, Şubat Q38 Pazartesi gtınıı ,.. 
t·akladı, anlaşılıyordu ki, doktor kendi garp devletleri onların bu arzularına da ti. Gozlerıni gozlerıne dıkli : at 14 de Dalmt Encnmende yapllacak• 

"' _ şehil'de ~saatin taıı:z.lm ·1Çın neler mesleki sahasının lç yüzünü pek te bize mAni olamazlar. Zaten şimdiden İngUte- - Baba, dedi, sizden benim düğün lır. Muvakkat teminat mtkdan (128) • 
yapılmıştır? nnlatmak istemiyordu. Nihayet söyleme- rede olduğu kadar, Fransada da sesler günümün tesbit edilmesini isteyorum. radır. Keşif ve şeraiti tedklk etmek ır 

_ Simens'ten aldığımız saat dUdüğU ğe ba.}ladı: ytlksellyor: "Bırakalım, ne halleri varsa Bay lrtun kızdı: teyen taliplerin Encllmen Kalemine 1110· 
bğlcyi ila.n etmektedir, icabında ibu aü - - Trabzonun mevkU bakımından S)h- görsünler?,, - Düfün günü mu? Dedi ... Olmaz. racaatlerl. (No. 12j) 

Ben red cevabı verdim, bitti, gitti. 
ttük alarm lşlnl de yapacaktır, Boztepe ht teşkil~tı noksandır, ben fazlasını söy - Fakat bu vaziyet, şimdi orta Avru -
teşclr ohlıiarak -çıp\ağl ıgiderllmiş ve bu- lemek sallh!yetinde olmadığımdan yalnız pada yaşayan hüktınletıerin hiç birisi Jçin - Fakat ben olacak diyorum. 
raya bir alarm kulesi yapılmı tır. O~en belediyenlnkinden ba.hsedeeeğim: • de hoşa gider bir şey değildir. ÇtinkU, bU- - Olmaz. 
yaz gün doğmadan drt'kka.ruarını açan 'Ve Belediyey eblr dispanser, bir doğwn yUk Na.polyon imparatorluğunu mahve - - Göreceksiniz ki olacak. 
geç vakit kapayan tüccar ve esnafın sıh- mütehassısı ve bir de imdadı sıhhi otorno- den dahili k~Ukeşler gibi, Orta Avru - Babası, kızının bu isyanı karşısında, 
hat ve 1stlrahati bakımından iş saatleri bili şcllen lAıımctır, zührevi hastalıklar pada bu ne.v1den. tekallUsler geçirerek kalkıp odaıına gitmek lste.di. Cemile r 
belediyece tesblt edilmişti, 'bu tedbir çok bakım ve kontrol teşkilı\tının kuvvetlen - mahvolabilir. O zaman, garp devletleri - Lotren oturunuz, sıze söyleyecek 
tyi sOnuçlar veımiştir. tilrilmesine çok. ihtiyaç vardır, doktor, yine ayakta. -bulunacaklardır. Fakat bu bir iki sözOm var, dedi. 

sıhhat. memuru kadrosunun da acele tak- dar gfüüşlU kUçUlt hükWnetlerin başına 1 Babası şaşırdı ve tekrar yerine 
vlyes\ lı\zım . da -0 :ı:aman ne .müthiş bir Alet çökm.t14 <>-

1 
oturdu. 

ISlah ve tamir etUğimiz (tebhlrhane) ıaca.ktır. Halbuki onlar gen~ blr beyne! - 1 - Bundan evvel de Bana bir talip 
Gezme ihtiyacı ve Turizm 

- Fakat bayım, koskocaman Trab - ihtıyacımıza cevap ·verecek kablliyettecUr. mllel pla.trorm üzerinde mHletıer lbirl1ğlni çıkmışb. Onu reddettiniz. Sesimi çıkar
~onda eğlence ihtiyacını pek eskl f111m "I Vlltyettn 50 yataklı bJr nuta.hanesl kuvveti ndtrmek yolundı pek l)'t anlata· madım. ÇüokQ ondan ben de botlanma
ı~r a~ ter n lnema t tmin ~dUebnty~ nr, "1141 tın nummu Q-ıa~t mnt l ~ıtın• ~mrıtr.U· nnıt;nı. flm~U bjr motlektqıpa boftl 

Erzurum Kızılay Baştınhndıı : 
15 - 2 - 938 Salı günü ekseriyet oJ.. 

madığı için senelik kongre akdedllemr 
ditlnden 22. 2. 938 Salı rünQ Aat ., 
de Halkevi salonunda yapılaoakhr. Jr 
zılay Dyelerloin tqrlfterl rica olunur. 
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Sahip ve Ba.,muharrlrl: 
Cbw> BlBAN 

Umum netrlyatı idare eden Yua İfleıl 
Müdürü: B&BADIR DCLGD 
Buı14ılı rer: DOG11 lı....,. 


