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Nihayet Fransa ve lngilt!!re işe karıştı 1 
-

Çok az 
geziyoruz! 

f J mumıyetıe rezmesını, seyahat et -
mesını pek sevmıyorus. sevsek te 

2aınanunızı tanzim etmek. paramızı ta -
sa.rrur etmek yollarını da henUz öğrene -

Atatürk lstanbulda 
Bursadan ayrıldıktan sonra,yollarda 

köylülerin, Mudanyada halkın 
candan tezahürlerile uğurlandılar 

ispanya sularında artık 
gizli tahtelbahirlere 
soluk aldırılmayacak 

111eın1.f bulunuyoruz. 
Halbuld, zamanımız için, turizm asrı 

demet hiç te yanllf 0ınıaz. Blltlln dünya
da her sene biraz daha artan blr seyyah 
dolaşması var. Biz turistik bakımdan dün
Yanın en güzel ııazınelerine malik oldu -

Her iki hükumete mensup kontrol gemileri 
İstanbul 5 (A. A.) ~ Reislcum - yük bir halk kalabalığı doldurmuş - tesadüf edecekleri şüpheli 

~:~ ::;~~=k:tü~esa:e~e
15 

;:rı~ıurs;ai~ tu. Atatürk saat on altıda afakı çın- ıtahtelbahirleri batırmak için emir aldılar 
iumu.z halde bu ııazınelerl istismar et -
inekte de en' geride kalıyoruz. 

İatanbul umanına uğrıyan bUyük 
Tranaauantıtıerln ııhtıma döktükleri 
Lınıerce seyyahın, hlç biri tek başlarına 
gezecek kadar zengin ve müreffeh insan -
lar dei'lldirler. Fakat çaresini buluyorlar. 
Grup halinde gezmek suretile, gezi mas -
raflarını haddi asgariye indiriyorlar. Ve 
her yaptıtıan ufak tasarrunarıa, üç dört 
senede bir dünyayı ıeziyorlar. 

Bllyük nakliyat tlrketleri üç sene 
onrası için timdlc:len, biletleri ufak tak -

s•Uerle satıyorlar. Bu suretle en mütevazi 
1naanlar bile üç senelik yorucu bir mesı.1-
<len aonra, dJm&ilanna inklpf veren mu
iliUerlnde istirahat ediyorlar. 

Çok okuyan delil, hlç 4Uphe edilme
sin ki 90k ıer.en bilir, ve akıllı uslu ieZ -
met~ dotacak .ıatıtade de hlç bir şeyle 
ölçUlmiJ'ecek tadar btıyüktOr. 

kaptanın idaresindeki Ege vapurllc latan alkışlar ve "yaşa, varol,, sesleri 
istanbula muvasaıa.t buyurmuşlardır. arasında iskeleden ayrılmışlardır. 1 Paris, 3 (A. A.) - Hnriciye neza-

Bursadan Mudanyaya kadar Atatürk İstanbula muvasalAt - retinln neşrdtiğl bir tebliğe göre, Prnn-
bUtün güzergA:hta köylUler Ulu Ön - lannda, Galata rıhtımında Vali Mu - ~ız hükU'Jleti fngiliz amirllllık daire ile 
dere tazlmlerlnl sunmak için toplan-

1 
hlttln lİstUndağ, Emniyet Direktörü Nıyon anlaşması mOcüblııce mutabık kn-

mıştı. Mudanya iskele meydanını ve bütün hUkümet erkrını tarafın - tarak, Akdenlzde kontrol vazife ini gö 

1 resmi istikbal heyetinden m __ aa_d_a_b_u-__ d_ıı_n_k_n_rş_ıı_an_mı_ş_ıa_r_d_ır_.______ ren Fransız gemilerine, lspırnyn suları 
_ dışında göret.ekleri her hangi bir deniz 

Dünkü Spor Faaliyeti 
-----------------------

Teşvik müsabakalarının 
dördüncü haftası da 
çok muntazam oldu 

ttlh gemisini takip etmek ve batırmak 
için emir vermiştir. 

İtalya kararın ll\'ttklbhıden 
cndl~e. t.>diyor 

Lon,drll, 4 [Radyo] - ispanya sula
rında F nınsız ve lngilz vapurlarrnın 
meçhul tahtelbahlrler tarafından taaruz ı 
u~ramnları ve hatta bntırılmaları üzeri
ne iki meme~eket arasında bu gibi hadi· 
selere bir mhnyet vermek emelile bir 
anlıışR ~ apılmıştır. Bundan sonra lspan
yııda kontrol vazifesini gören her ild 
hOkiimete mensup gemiler, mUltyellerlni 
belli etmeyen ve yahut ıllphell 1eördük
leri tahtelbablrleri derhal batıracaklardır. 

Harice seyahat etmeden evvel dahU - Dü k .. .. b k l d kJ •• l • 
deki turistik faaliyetleri arttırablllriz. n u musa a a ar a up erın 

( Alttara/ı 7 itıcide) 

Memleketlmlzl tanıdıktan sonra, Awupa l /d kl • J FIKRA: 
ile mukayeseler yapmak, bizi memlekete ve oyuncu arın a l arı netıce er .. :--
daha çok bajlar. Çünkü memleketin dert- · Gunun meselesı· Bô!ga heyetiıılD tertip ettiti deneme Bu yanşa Erzuı um gücünden dokuz, 
lerini daıha iyi rörür, takdir ederiz. Acaba ve tqvik müubakatlannan dördnncü yeni apordlln iki bisik:etçi iştirak etli. 
şimdiden kaç kişi Erzurum ve havallsin - haftasına birçok deliflklerle dl\n de Neticede sıkı bir mücadeleden sonru - Dön akşam altllllf albcla Alinin 
den Imılr fuvannı ı1örmek için hazırla - devam edildi. Erzurum gücünden Hasan birinci, Cemil üç paket Yenlceslnl aldım. 
nıyor. Bu hafta, programa dahli edilen ikinci, Necmettin üçOncD, Yeni spordan - Haydi alan .•• Sen AUJI yenemes • J 

Hiç zannetmem ki, lisenin son sınıf bisiklet yanşı, disk atma ve halıtt çek- Emin dördOncQ geldiler. Birinci 6 dakl- aln. Onu ben bile yenemJyonun. 
talebeleri, kurban bayramını sankamışta me müsHbııkahırı ile 100 X 4 bayrak ka 15 saniyede, ikinci 6,25 nçonpü 6,27 - Sen kimsin be? •• KAiıt o)'Ununda 
eeçirmete karar vermıı ve araıannda yanşı yttp1ldı ve bu mDsabakalara şeb- dördOncn 6,28 dakikada gelmişlerdir. senin de illan olurmu ki? •. 
dördeı beşer ııra toplamağa baılamış ol - rlmlz kulüpleri iştirak ettiler. Bunlardan Yem spordan t>fr bisikletçinin 1 Arkamdan selen bu yüksek sesli mti· 
sunlar. Burada bayramı atalet içinde ge - Kuloplere mensup altmıştan fazla lastiği patlıtdığı için derece alması mu- kAleme ile lbtlyanıs bir tekilde aJAkadar 
çireceklerlne pe)tlll muall1mlerlnln re - sporcu bölgede toplandılar ve saat tam hakkttkken yrışa devam edememiş, oldum. Başımı l'erlye çevirdim: 
fakatlnde sarıkamıştakl arkadaşlarlle .ski ikide spor kiyafetlerile müsabaka yerine diğer bisikletçi de flrenlnln bozulması Bqlannda san terltll mektep kasket-
mtı.sabakaları yapabllir. Ve şu ya.kın böl - geldiler, müsabttkalan görmek için gelen yüzünden yarış harici kalmıştır. lerl bulunan iki delikanlı apalanndald 
geyi de tanımış olurlar. yDzlerce meraklının önQnde evvela J lnlat çekme mtisabaknsı siıarayı tellendlrerek kon°'uyorlardı. 

İran burnumuzun dibindedir. 15 ki - 100 x 4 bayram müsabakası )apıldı Atletizm ajanlığı bınıfmdan tertip Bu manıara bana rünJerclenberl ts _ 
tllik bir tüccar ka!llesinln Tebriz ve Tab - ve bu koşııy_a giren Erzuru~ Gnco edilen teşvik ve den~me mnsabakalann-

1
tanbal pzetelerlnl lşpl eden mektepler

ranı ziyaret ederek, ilerisi için 11 zeml - takımı 46 sanıyede koşıtrak blnncl geldi. dan halat çekme musabakasına avcılar dekJ disiplin münakaşasını hatırlattı. 
nı hazırlamağ teşebbUs etmeleri pekAll ikinci müsubaka bisiklet yanşı idi. ve dağcılar kulüpleri arasında devam Beyhude münakqa. .. ister falaka, 15_ 
mUmkündür. ;e bütUn bu ı.ş adam başına Bu yanşa tam saat 14,30 da Hü~Qm~t edildi. :Erzurum gn~ü kulD .. o birinci har- ter sopa, ister asri pedapJl prensipleri, 

g t U halledıleblllr Ev _ önünden başlandı ve 3000 metrelık bır tada galip geldiği ıçln kapalı kalmıştı. ne olursa olsun' 

lngiliz Hariciye Nazırı Eden 

işe yaramayan 
memurlar mecburi 
teka~de çıkarılıyor 

Ankara S (Hususi mubabir:miı
den) - Dahiliye vekaleti amir ve me
murlar hakkında Uınumt müfettiı
liklere ve vllAyetlere nınhlm bir ta· 
mim göndermiştir. Bu tamimde, amir
liğin birinci vasfının madunun bDtiin 
kabillyetlerlnden istifade etmek, onu 
yetiştirmek, memleket için faydalı 
bir unsur haline getirmek oldutu 
bilhassa zikredilmektedir. 

Tamime göre, bundan sonra m~ 
murlar, anı irlerln arzula rile detiştl· 
rilemiyecek, i;e yımımadıklar1 anla· 

1 
şılan mcmuı·lar mecburi tekau le 
sevkedilecekllr. 

aye cUz'l bir para e · d · 1 · .. 
velki sene üniversite gençlerinin Doğuya mesafe olan Cu~hurlyet cad esi; çıfte Bu hııfta y1tpılan müsabakada avcılar Fabt her teYden evvel talebeyi 

bir ki hak
, .. ~da ortalık- minareler, Tebrız ~ııpısı, Taşmağa:ıalar, her ikt devrede dağcıları çekmek sure· 'mektep dışında a1tm•• llltıdan b .. cka o tini kaybedecektir 

seyahat yapaca arı .ıuu ı od ı C h l t ·ı · ı ·1 -r _,, - • 
ta bazı sözler dönmüştü, bu seyahat ta - hastııbA~e er bctt ~~kO v~ O ~md u~~~ • tı e galıp ge dı er(.Alttara/ı 7 in ide) yalıyacak, sigaradan başka 1,ga1 edecek 1 Sade mektepte delil, onu itmam için 
h&kkut etmedi bu sene ümit ederiz ki 1s- caddeslnı taki en u m nun e 1 ı. c bir çare arayalım.. Çünkü böyle devam e - dışarda da disiplin. Disiplin meselesi kö· 
taııbuldald Şa:klı ıençlerln dellletUe bu dene koyacaimm en miike91mel terbiye künden halledilmek isteniyorsa, bence 4!ft 

böıae e birse ahat tertip edilir de. mem· Yoksulların Evı· nde... . .. temleri kahvehanelerin s•ıara duman- evvel• işe bu taraftan b&flamak lbundU'. 
l 

... Y Y d ki ..... 1"ınma lan ve tavla takırtıları arasında tabslye • 
1 BAHADIR DtlLGBR 

e.etin en uzak kötelerin e - • _ 
hareketleri yakinen üniversitelllertml.ze 
Köaterllmif olur. 

Memleketimizin hemen her yeri, tu -
rlst.lk ~kımdan ehemmiyetlidir. 

Erzurumda Selçuki tarihinin içinde 
ilfarsınız. Kars vUA.yetınin her taşı size 

esıtı bir lstih\ devresinin hUZUnlU ifadesile 
-ııtar. 

Anı harabeleri sizi Ef es harabeleri 
'-adar muhakJcak lt1 alA.kadar eder. vanın 
urubunu, tuhluııu bir kere gören bir da

:ıa unutmaz, ve bizden bu gurubu görmek 
çın ltinıse rahatsız oın1adığı halde, bu 

enaaılllı, tabiat gUzelllğlnl tetldk etmek 
için Aıner kadan .gelen insanlar vardır. 

Van .gruplarının ressamları Aciz bı -
t:ı.karat ellerinden fırçalarını attırdıkları 
ll t•hurdur. 

Oazetemiı hiç değilse kendi bölge - (O ·ın bir muJıarrlrJmlz 
ıntı dahll1nde turistik taaııyetıere yol aç- '\'okaull~r Evine utuı. O~~ 
rnat için zaman ıaman teşebbüslere glr1- da kt-ndllerht"" bakı~a~~ .J: 
feceuır. kadar biçare ile goruştt. · 

d ızm yazısmı ~ 
Ceya.hat etmenin en zor ta.rafı. tıpır- Arka a~ım _ 

<taınaıc için karar vermektir. Nedenae bu net sayfamızda ok~~~':~ 
ıtevı kararlan bts 111' ilk veremıronıı. 11nıı. '\'nkarıda da l, .l 

llt &vlne alıD&n biçare er D llWUl )'qadaklar&D• gÖrQ)'Onunuz,J 

Bölge şehirlerinde anketlerimiz 

Sarıkamışhlar 
Belediyeden 

neler istiyorlar? 
Sarıkamışlılar arasında da 

Belediyeden neler istediklerini tebariiz 
ettirmek icin bir anket actık 

' ' 
Erzurum lçln açhgımıı Belecll~·e 1 diyenin yapacajı bir çok işlet ilk baklf" 

anketini bölgemizin diQ'er ıehir- ta gOıe çarpmaktadır. Bu ankelldltzle 
lerlne ve kasubttlanna da teşmil etmek rerek balkın amılannı, rerek Beledi• 
ve oralarda da halkan kendi Belediyele- yenin yapmak istediklerbd ve elindekt 
rlnden istediklerini öğrenmek ve bu su- vesait bacmıne göre balkın bu arzu· 
r~tle Beledi.ye ihtly11çlannı tebarüz et- ıa· ını ne dereceye kadar yerin• ıettre-
tırmek lstedık . bi•-AAJnl rt k k l . . ,_... o aya oyma ıteyoruı. 

BugUnden ıtıbaren Sankımııta yap· 

t•I•• taktlı -.ı.JOt'U. Orl4ı dı hl.. ( Alf l.,ıfc 1 ı1totdtJ 



2 DO O tJ 6 Ş U B A T 1938 = 
Yoksullar Evinde 

Doğudan Haberler .._ ______________ _;;;;;,.. ______________________ __ Kimsesiz zavallılar acaba 
Dün Kapta 
yapılan 

1 
.... At t•• ~ k.. v·ıA t ~Vilayet memurlarının · a ur un ı aye · 

G ı k l 
Yoksullara yardımı nasıl vakıt geçiriyorlar? 

kayak talimleri 

Aşkaleli gençlerde de 
kayak hevesi uyandı 

ene uru una 
teşekkürleri Vilayet ınemurları da 320 

lira, 85 kuruş verdiler 
Yoksullar Kurumuna gösterilen yar

dıma vUQyel memurları da aşağıda gös
terilen ni5;bet dahilinde iştirak etmişler, 
ve aralarında topladıkları para Yoksul-

Bugü·n buraya sığınan biçareler 
soğuğun bu amansız günlerinde 
aç, susuz ateşsiz ve bakımst1 
ne yaprlardı? Dun Şebrlmizctekl kayakcılar ufak 

bir ekip halinde Kopdağında kayak 
sporları yapmak için sttbuh saat yedide 
kaptıkaçtı ile hareket ederek vvela Aşka 
leye. u~rı mışhır, evvelce llçe Bayla görü
şüldüğü Ozere dört genci de sat!anna ala-

Cumhur reisi Atalllı k, Vılayet 

kurulunun toplantı ı mllnnsebctlle 
kendilerine çekilen tazim telğrarına 
aşağıdaki cevalıı IOtııf buyurmuşlar

dır: 

\'ali Jlnşlm İ,.ca n 
hrzurum 

lar Kurumu veznesine teslim edilmiştir. Köşedeki ot minderin üzerine kw· - Buraya ıwyc geldim? .. 
Lira Kuruş ı rılıp yatmış vo açık renkli hir - Keyfim istedi onclım . 1 ıh -~a~ae 

rak Kopa ~oğru yola çıkmışlardır. l are· 
ketten dört saat sonra kopa varılmıştır. 
Ekiple beraber, yol açım nmeleler de 

\'Uayet Genel kurulunun ilk top
lantı ı mOnt.,el>etile l>ıına karşı gös· 
terilen te niı duy*ularn teşekkül' 

38 30 Dahiliye memurları 1 bathrniyeye bUrünmUş olan delikanlı tiyıtr lıi:r.nwt~·I kadın mıı11 •ot· 
212 00 .Maarif • 1 birdenbire doğruldu. etmeseydi, mOnaknşa nz kal ın kızışı~ 

21 25 Hususi Mııh. .. Sırmaları çıkmış c~ki bir zıtbit kas· du. B . 
1 10ı:;iiP 

10 uO Vakıflar 1rüclürlt\!!U kelini başına itina ile koydu. Ve boz 
1 
d :- beğı~ cl~lll. bu J~ıkıın·tı 1: c ı~tıı 

14 O:l Adliye memurları renkli gömlcöfoin sağ kolile ıığzınclan 
1 

Ci~up .ıyı l\'Or. Bu ylizc en >ır ış der ederim. 
K. ATATORK 19... 50 \reter·ıner k 1 1 "' 'ld" mıvormuş. Sefıl kalını~. Buraya yüıı 

<ı ·an SU yft arı Rı ı. • • - cr[lı' 
"ayak sporunu yapmak ve öTTrenmek 6 '> .. S Tapu y d kt 1 b 1 e "Z dıler. Hamsı klh utıcle çalışıvornıuş, ., 
J! 6 anın a 8\'a · n l ur/\n Jşı ı yo. . . . .. · . 
için çalışacaklttrdı. Transit yollarının B k ] d k : 2 ) -8 il- Yektln .. .. lh . . 1·. t . 1 1 ı lı>rı dl' ıyı gormez. ncfı l\lchııwıtır. 

azı O .. \.1 eı· e çı an ortull\, tıyar 11zme çı \al ın: p 1 ' t b \ 1 l ikinci mıtaka BaşmUdOrlU"'ünUn çizdil'rl J t , . b ıv u ıa :ı ıın.ı \ 'H' aş ını: 
ır, 6 - Bak, ::,huK dedı, ey amcan se· 1 M 1 t · 11 · k·~ "ııdt'11 

çizdığı programa göre, bu seterki ca· hastahklar Kardeşini yaralayan adaın niıılc konuşmaı için gdrniş... b - (· ını,P ısJ·~ıı... arıı~ı ·ı,yu 
d K · k ~ ııravn ı ası op ın" .. bşmalar a opdağıncıa i amele ve ça- Karsın Lala Varginis köyü sığır- yakalandı ishak bnşını yllzUme cloğru kuldır- · 

1
, ·t "' 

11
. .. ı-tı~ 

' 1 k b t · ö 1 ·ı . - '> um R"C ( ıın.. Uf ::.ı·n de sı vuşlara kayak öğretilecekti . larında Antiroks bulaşıcı haslalığ-ı çık- dı... ~•lana amıı ·ay ~ mış g z erı e gu.?.-b<' ... 
Sttbuhleyin hava sisli ve dereceJ mış ve lfizımgeıen tedablr ulınmış<lır. Tıtl\'anın Poğa köyünden, kardeşi !erime lıaktı . .. Birdenlıirc geniş ağzı 1 - gözlerin görmez mi senin? ·ı.ıt 

hararet - 23 vardı. Bazı yolculımn sa- Karsın Ardııhım kazası büyUk Her- Sa<lullahı yarahyarnk. kaçan ~ırk beş yayıldı· - S.ıj'.!;ı görllr ... Jşte seni gölge gı 
kal ve bıy1kları soğuktan donmuş kar ziyan köyll sığırlarında Şarbon has- yaşında lsa oğlu 1sr~aıl, mah~llı z~bı~a- - Kah, kah, knh, kııh.... görüyorum. 
patı gibi sallttnıyordu. _ Hulbukt Kopta tıılığı çıkmış, ·ağlık tedbirleri alınmıştır. sınca, tutularak adlıyeye teslıın edılmış· - Ne oldu ishak? diye sordum. - Ne oldu enin gözlerine? .. 
her taraf açık, güneş olanca şlddetile Yine Kars merkezine bağlı kuçnk lir· Centp vermedi. Uiilmeğe devam - Hiç Beyim dayaktım ... 
sporcuları ısıdıyor, batla yakıyordu. Ce- Zagut köyU sığırlımnda Yanıkara has- E,llı' kadaı· avcı du" n . ediyor... - l\im ılö~ctil seni?.. 1 
ketler ve tuzla yünlOler çıkarılmıştı. Kı· talı~ı çıkmış, gerekli tedbirler alınmıştır. - Knh, kah, kuh, kı\h... - Annm düö-dO, babam döğdü, Hile 
sa bir ıaman çıılıştıktan sonra genç ar· Karsın Arpaçay kazasının Başge~ik· IJıcBya gitti . - Neye cevap \'ernılyorsuıı oğlum? döğdll, Hasan düğdü, Mehmet döğd~; 
kudttşlar kuyakları üzerinde hakiman~ lor nahiyesine hğlı Baldırvan ~oyu Elli kişilik bir aycı gurupu dUn av- diye sordum. Ali döğclll, kim dö:ıdn ise dövcıo ... O• 
durarak kayabiliyorlardı. Bu garip man- hayvanlıırında Şarbon çıkmış, tedbırler lamak nzre Ilıca·va git~işlerdir. Guru- - l~<ıh, kal~, kah, kah. .. Hiç bel Allah nşkına dikilip durma bıışımdıt··j 
zıırttyı seyreden buzı yolcular hayret almmışdır. b S pun gidl~i \.e gelişi ve bilhassa avlanışı Beg emı bo ... Hıc be!. Mehmediıı ıısabiyctinf tahrik etıneB 
ediyorlardı. Geçen yıla kadar korkunç h AKbarskmö Püoskhot bmel rkezdinet bağklı han- çok eğle~celi olmuş ve avcıluı· oldukca Yoksullar evinin her kö~es!ni bana mUnasip bulmadım, yandxki hölırıe~ 

u a y asa a arın a a a as- gezdiren ihtiy(lr hizmetçi kadın elini geçtim... Kızlı erkekli birkaç çocıı 
facıalurla ta uza~lar~ kadar nam veren 1 talıkı söndllrUlmüş ve kordon kaldırıl- yUkln avlarlle bernber akşam şehre başının üzerinde oynatın·uk : ortada oynaşıyorlurdı. Bir kenardt11'1 

Kopdağmda şlını..l eğ' ence vapılıyor, ve t dönmüşlerdir. - Selarmin kavlenl r basmış ... Bu ımıng<tlın rızerinde bakır bir tencere 
buralttrı için. zururi ıhti~·açlardan birine mış ıTr. t , d h . , ııı 
kurşılık verihyordu. a vana a nıu acn Ziraat Bankası ınüdürünün h~p böyleydi. s~~ıtk!arc!a yatar, öınrunn kay~ayordMu. Buşına Uç kadın olurınu~ 

dınlenmekle geçırırdı, dıye cevap verdi... Benı gönınce kımı'dıındılllr. Uir tıın 
Kafileye orttdttki karakolun erleri de gelmesi muhtemel bir Oğlu O~dU lsh.ıktıın bir şey tılmttk kabil değildi. çocuklara bağırdı: 

iştirak etliler. Ve kendıleri için çok IU· Tatvan (Hususi] - Romanya ve Bul- . , , Köşede battaniyeye sarınmış, nıntemııdi - - Sıısıın, oturıın ... 
zumlu o~an kayöğln ~ubım ıınlurda çok garlstandan gelecek ıııuhacrılerdan bir Zırant Rnn~ası Erz~rum Şubes MU· yen sullanan:~akallıya yUrUdUm. M Çocuklar kenardaki bir şilteni \;ıe. 
iş görebıleceğıne kanı outulur. kısmının da kazamız civarına yerleşti- dl\rU Saded<linın dnn bır erkek çecuğu - l\eye bö~·le sarırımışsın ... U~iiyor rine kıvrıldılar 2\langal buşında otur1111 

MUnlivebe ile çalıştırildı. Ve kendi· rileceklerl söyleniyor. Yine ayni riva- dllnyaya gelmiştir. Nevza<la uzun ömür- musun? lı.nlıın lflcıveı t mantolu, bnşı atkısız: 
rine kudar oğrenaıler. Dönmek Zl!ma- yetlere nazaran, Bu muhacirleri ycrlt-ş· ler dilerlı. - Yok EllıamdUlillah! dedi. Soba - Böylede yoksuullar evi görDhııe 
nı gelınce nç ~l~ilik blr g1.1rup kliyukla- tirmek için ayn bir köy vücuda getiri- .. . • •. • • her zamıın yanıyor... Benim ayııklarım miş ... Efendim istunbul Darülacezesiııd~ 
rhı kapta kö<;tılurc.ıaıı evv~l hareket ede- lecek ve bu köyde iki yllz ev inşa edl· ~lufettışlık Başmuşavırı sukattır da... buz gibi etler kesiıiyor, yoksullara ht1

8 rek kuvun l~pe!eriDden aşağı doğru in· lecekdir D.. h · · Jd · - Ne oldu senin nyaklnnnu? gUn sinemallll· oyntttılıyor. Biz bura_d
1
. 

meğe IJu~lttOI. buzun yer y~r çalışttn Trabzonda şehir dahi'inde un şe rımıze ge ı - Büyük harpte Sarıkannşta dondu günllınl\zl\ çoıbıı ekmekle, çayla l!eçır. 
unıelelt:r iki tahta pttrÇttsı u~tnnde sOr· ' Oçüncu Umumi Müfettişlik BaşmU- Beğim de, o zunıanduııberi böyle oldum ... yoruz. Ya bunu açınca adam akıllı ııÇ 
atla Kluen bu tunat ınlıırn insunhmt ba· mezarlık kalmayacak şavirl Nizıııneddin teftiş mak:sadi!e don - Kimsen yok ıııu senin? mıılı.. Ya bizi bırakmulı, dilenelim ... lJe~ 
kıyorlttr ve bllyüK bir hayretle UZöklara Tnıbzondll şehir dakılindeki bütün Erzurnma_ gelmiş ve Ilıcadan Valı ve vl- - Yok yn... Kimsem olsa buraya dilenmek ayıp değildir. Alltth cnmtenılı 
kttdlll' gözlerile tııkip ...eoıyorlurdı. Ant mezarlıklar fenni mezarlığa nakledilmek- lAyet erkanı tarafından karşılannuşdır. gelir miyim... fıkımılıktan uyırmasın ... 
sıra çobttn köpekleri kovahyorhır, fakat tedir. Çok sıkışık ve kalabalık bir şehir - Bu zamana kadar nasıl geclnlrdin?.. - Ôvle anıma hanım teyze iosııııı 
kayaKcılara yeti)'emıyorlarctı. hvvelce olan Trabzonda şehir ortasındaki mezar- HAVA - Köyde oğlum vtırdı, o da geçeıı pek kc~:rine hırakmazlıır .. Karnın ıto''ıl' 
derin vaoUcr ohm bazı yerler şimdi lıkların kaldırılması sağlık ve şehircilik sene öldü. Ben böyle açıkla kaldım, yor mu? Üşüyor mu.,uın?.. . 
kurdan kupunnuş olmtt::.ına rağmen yer bakımından çok yeride bir iştir. muhtar ilmühaber yapıp beni burayıı - Yo ... Yımn uhtrette ili eliuı >'~ 
y~r gözu~en çatlakllklıır, çoKUntU1er, Trabzonda Halkavi şubeleri intihabatı .5 • 2 . 938 satd 8 Raporu yolladı. Burada rııhııtırn httmdolsun.. nıma gelecek ... Hem dO\'UVOrum, h0 

lıııtta ufnk çı~lıır ve lmde ıssız olan , - Bizim bu mOktilememizle alQk:ı· de ısınıyorum yalan söyle.ye"mem doğrıl' 
yerlerde göruıen bir çok kurt izıeri or- Trabzon Halkevinln bütün şubeleri Hava tazyiki : 609.4 dar olan ufak tefek, siyah kırpık bı~·ıklı, su .. 
htlıg-a bıruzd11 korırn vermeyor deg-ildi. için yeniden seçim yapılmaktadır, yeni • ,. (Deniz seviyesi) : 783.0 orta yaşlı uirisi sanınıızıı doğru geldi. Bu gayri memnunu bir kenara b~ 
l<.tı)'ökt;1h1r otuz beş dakikada kop hı· lcollttr kendi şubeleri dahilinde hemen Suhunet : _ 12.0 Rengi sarı ve hareketleri asııbi... raktım. Ölür köşede duran ufak tefe 
rlucı imdat evine geldıler. Aşktsleye va· fauliyete geçP.ceklerdir.• DOşük ııuhunet : _ 12.5 _ Adın ne ser.in? dedim. kudma doğru ynrüdllm. 
rılaığı ıumttn Köymakam, Doktor ve Rutubet : % 80 Ynzüme ters ters bttktı, kııfosım ( Alttllra.fı 7 illcid~ 
ıJanaurma kumandanı sporcltsra bir çay Ruzgar : Sakin sağa sola salladı: 
tiyaf~tı vtmıiler. Yakında Aşkulede de Bu gece nöbetçi eczane Sema : Tememen kesif sisli - Sana ne? diye cevnp verdi. Kurban Derilerini 
kayukcılurın çogalacaklarını wUjdeledl· "İstanbul,, eczanesidir Ruyet : 200 Mt. - Iliç bani sordum da .. Dedim, ~en 
ler. Tum Ant sekizde Eızuruma dön- Yerdo mevcut kar tabakası [10) Sın. nereli~in? Tayyreye Veriniı 
dUler. Yağış : Yok - Artvinli ... 

-==================:..::.:..=::::-!=:=================.::.::==================================::==:=========:::=::::::::=::::::::==================:::::;~ 
Edebi Tefrika No: 56 
- Peki, onu alıp g-idlnit, dedi. 
Sonra içini çekti : 

- Allah vere de kabul edilse •. 
Akif Cemal ağır bir sesle cevap verdi : 
- Kabul edilse ve betenllse bile kaıı:ındığın muvaffakıyetin 

üıbkatatıntlan istifade etmen, tahsile gitmen içltt beraet etmen 
IAıım. Haİbukl sett ... 

Genç kıı.tn kaştan çahlnııştı. Akif Cemal onun gene asabl
le4tiğini liissetll. l\tuztarJp titırek bir sesle mırıldandı : 

- Anıa1amıyontı, anla~amıyoruı .. 
Genç kıt yavaşça pencereye doA"tu gıtmi~ti. Dışarıya dalgın 

üalğın bakarak : 
- Akşıım oluyur, dedi. 
.Ressamın dudıiklarında acı bir tebessüm dolaştı : 
- Gitmemi lHtar ediyorsun öylemi ? Hakkın v~u-. Artık 

burada kalmam manasıı. 
Şapkasını aldı, kapıya doğru ytırüdil. Orada durarak arkası • 

kendisine dönük olan gene kızı utun uzun sUıdlı : 
- Aılaba ısmarladık Ferda .• 
Ferda birdenbire ynzünü döhmüşUi. OötlArinde pek derin· 

den acı çektiğini anlatan bir mana vardı. Ressam şövaleyi 
işaret ederek: • Tenbih edeceğim, dedi. Arkamdan resmi oto· 
mobile gcUrsinler ... 

içini çekti, gayet yavaş bir sesle U&ve etti ; 
- Bana gllle gUle demiyor musun Ferda ? 
Genç kız titiredi. Botazı tıkanır gibi oluyor, gözleri yanmıya 

baŞhyordu. Sesi tltiriyorek mırıldandı: 
- Güle güle .. 
/\ltJf CemıUn &Oıleı-1 bulanık bulanık bakıyordu. Biı- fOf 

[3tNvuıMADIM 
söylemek ister glbi dudaklarını oynattı. Sonra vazgeçerek 
döndü kapıyı açıp dışarı çıktı. 

Biraz sonra h11deme k:ıdın geldiği zaman. ~·erdayı ayakta 
başını pencerenin demirlerine dayamış buldu. Octaya yttvaş 
yavaş dolttn gölgeler genç kızın incecik kırık bir dııl gibi duvttra 
yaslanmış vücudunda oynttşıyordu. Kadııı içini çekerek ona bak· 
tı. Yttvaşça •Resmi otomobllı.Je bekliyorlar götUreylm mi?. dedi. 

Genç kız kımıldııdı. Pencereden uynlu.rak yUzUnü döndı.i, Göz
leri YliŞ içiııde idi. Sürüklenir gibi şövalenin yanına geldi. 
Resmi yavttşça çıkardı. Uzun uzun baktı, sonra itinıı ile mu
şambaya sardc : "Al götur • dedi. Kııduı resmi kucaklıyaraı. 
gitti. ferda yalnız kttlınca kendisini karyolasına attı. Yüzü 
bembeyttzdı. Göz yuşları arkularmda incecik pllrluk yollur 
bırakarak şakuklttrındun yastığ'a doğru sUzOlUyordu. 

Akşam ohnu~tu. Gene bilişik odada Mıtllityuh l\şık hatun 
aynı ştırkıyı söylOyordu: 

Dağlar bu derde duramuı 
Ben nasıl dayanayım .• 

DÖRDÜ~CO KISIM 
Reis yüzü asabiyetle buruşmuş, kaşları çatılmış bağırdı : 
- Niçin yalan söylemekte lsrar ediyorsunuz 1 Sonru pişman 

olacaksı .ıız, cnrmUnUzü itiraf ediniz. Bu cezanızın hafitlemesl 
için en kestirme yoldur. Her tef işlediainlı cürmü açıkça iÖs· 

teriyor. Dinlenen şahitler, toplanan delf.ler hepsi hepsi bu işi 
sizin yaptığırıızı meydana çıkardı. Fakat siz hala yalan söyle• 
mekte, •gen vurmadım. diye ilk celsedenberi tulturduğunuı 
nakaratı tekrarlamakta devam ediyorsunuz. ltırafımzın lehinize 
olaeağını knç kere söyleyelim ? 

Elini yav11şça kOrsiye vurarak sötUnU Litirdi '. 
- Susmakta israr ederseniz, bizi daha fazla şiddetli hare• 

ket etınlye mecbur edeceksiniz .. 
Müthiş bir kalabalıkla dolu olan salonda çıt yoktu. Ferdıı 

önOne eğdiği başını ravaşça kalctırdı. Yanmda ıtyakta duratt 
lbrahlın LUtfn asabi bir sesle fısıldıyordu: 

Hflr şeyi' anl .. t Ferda, başka çare yok. inkardan vazgc~ 
artık. Vuknyı olduğu gibi itiraf et, onu neden vurduğunu anlatı. 
sebep göstt.r. işte bu sebep cezanı hafiflet€cek, belki de se111 

kurtaracuktu1
• Yoksa ... 

Avukat gözleri endişe ile parlıyarak susmuştu. Heyecatılıt 
sık sık nefes alıyordu. Ferda tltircdl. lbrııhim LOlfnııün yfııU· 
nUn aldığı etıdişell ınuıtarip hnlden verilcıek cezanın uındll· 
ğundan ağ'ır olacağını anlıyor, gözllnün önUne hapisbane koğoŞ· 
ları geliyordu. Yalnız, kimsesiz, setil bir halde bir yığın ınııtı· 
kQmun içinde geçecek günler .. Birdenbire mllthiş bir korkunuı1 
her yanını kapladığını his3etti. Başını çevirdi. · Etl'arınll 

' imdat arar gibi baktı. Herkesi bulanık bir perdenin altınd~ı1 
gfüUr gibiydi. Aman Allahım, ne kal11bııhklı ı Ve üzerine cı11<ıl· 
mlş ne kadar göt vardı ! Bir çok tamdık simalar görnyordl1• 
İşte kalabalığın arasına sıkışmıs gözlerimle muttarip bir nııın~ 
ile kendine bakan akademi arkadaşları. Bir köşede, gözlerin 
üzerinden ayırmıyan Hacer, onun yanında Leyla, sapsarı ve 
harekotslz. Obur tarafta Kerim Namık .. Dudaklarını asabiyetle 
ısırmasından çok heyecanlı olduA-u belli •. 

.(Arlcııt ,,.,) 
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EN SON HABE RLER.9 
·--------------------Japon zayiatı nekadar? 

Aydındaki 
alaylara sancak 

•• • verme torenı 

Japonlara göre ölü adedi 
20,000 kişiden fazladır 

Japon tayyareleri bir Çin şehrinin daha 
altını üstüne getirdiler 

" YA-ZAN; -z.:avA J'AK\Q ' 

3 

Tarihi 
tt·frJka 

-52-

Ermeniler Türk askeri 
kıy af etine kahpece bir 

desise kurmuşlardı 
Fakat gene Aziziye tabyasının bu 

kanlı ve şerefJi müdafaası sayesinde Çar 
ordusu Erzuruma girememişti 

Aydan 4 _ (A. A.) Buradaki 
alaylara da büyük merasimle sancak· 
lar1 tevrti edilmiştir. Orgeneral İz
zettin Çttlşılar Atatnrk namına, san
caklt1rı alaylu;tı vermiş ve bu mnna
sebetle şehırde büyük tezahıırat ya-

Tokyo, 4 (A. A.) - Hariciye nazı- .Jaımn TayynreJerl bir Çin sehrlnl 
rının son beyanabna göre muhasematın bombardıman etllleı~ Yanında bir tek neferle mnrreze i- kahbece desise sayesinde, mDdafaah 
başlanaıcındıın beri Japon ordusundan Kanton 4 (A A) J t ne avdet eden zabitle yolda kolaycn kışla kapıc::ındakl nöbetcilerde l""al edi-

pılmıştır. . 
Akşam Orgeııernl ve dığer as· 

6 , • • - apon nyya- 1 lf . ı •• 
Sub11y ve er olarak 20 bin kişi ölmüş· ,.eleri bugün Davaryııyı bomhaAdınum < Oşmanırı e ne ~eçnıı.şt.ı. lerek kol ıyca kışlaya girilmişti. Burı-

kere erkall' ve Dm~ra şerefine .Bele
diye tnrafından bOyük bir zıyafet ı 
verilmiştir. 

tor. Buna bahriyelllerden de ilave edl etmişlerdir. Bombardıman neticesinde Karakol vazıfesinı ıru ~den bu mor da da uyku halinde bulunan efradın 
lirse rakamın çok fazla ynkseleceğl anla- şehirdeki enkaz altından 50 ölü ve bir rezenln ~Oyl~ce blrdenbıre ortadan bir kısmı süngOlenmlş; diğer kısmı da, 
şılmaktıtdır. çok yaralı çıkanlmıştır. kalkması, uzerıne artık meydanını boş sessiz sedasız dışım çıkarılarak muhafa

buhm dOşman hOcum kolları, yine yer- zıt altında, kendi karıırğAblarına sevke-

l
... b 

1 
1' h d lerde sOrüne sürOne, i tihkllmın etekleri- dilmlştl. 

J 
stan u ı a u i mekteın. ne kadar flcrle.miş~:rdl. 1 işte bu sırada dUşınttnın gizlice tab· 

1 S Refikim izin I" . Burada, iyı 'l urkce bilen on beş yayı bastığı anlaşılmış, ve derhal 0 U l U lınşmnkalt>sl yırmi k~dar Rrmeni gönllllüsn, esir TOrk karılı mOcadele başlamıştı. 
~----...... -- leri hükumete -'evredı·lr-'ı· askerlerınden aldıkları, kııputları giye- ••• 

Mı·ııetler Cemı·yetı• a ~ a 1 rek, ve onların _P ılaska ve siJAhlarını Aziziye tabyası mOcııdelesinde, her 
takarıtk tıpkı .keşırten avdet eden bir ik1 tarafın zayiata da mOhlmdl. 

!":. t ... tanbul, 5 [Hususi muhabirimizden] - ~ehrhnizdekl Yahudi ceınaatı rel leri. devriye şeklınde serbestce istihkama Kahraman Erzurumluları 
Ankara •> evveldenberl mevcut bir ceryana uymak Uzre, aralarında bir topluntı yapı ra·c ilerleınl lerdi. ı T b 'lk hO ll d n zayıatı: 

" f Y h dl k l ri · hOkO t d · d'l f k · · ' ~ 8 yaya 1 c m a, boğaz bota-
cenevre mnessesesl buynk ırtına- a u rne tep e nın me e evre ı mes ne arar vermışlerchr. Cemaat bir Bir az en-el esir tti'kl · 0 11 za yapıl l\ d 1 d V 

bl k b . e erı s var er- an m ca e e e.. e, bilhassa 
lar atlaturak limana giren r heyet seçere , ugOn resmen maarif ldaresıne mOracanttu bulunmuşlar ve ittlhaz elen istihı>tlmın cnmıe k dOşma k'ld'&f ( V k 

1 
• 

• . iki i k h kO t b·ıdl . l dl ' opısını ve pa- nın çe ı ·~ an < eresı ) ndekt 
1 . h tı lrtıyor Covenent'ın aynen ett er ararı O me e ı rmış er r. rvlayı öO-renmişlerdı· bu l t d 1 son m h b d [ 15 . k gem yı H r · . . 1 • o • sa ı c e\•r ve u are e e: ı adın olmak 

kalmasına tııra.ftar baz~ devlet~ere ı·ağ- Maarif ldaresı bu mektep binalarını ılk mektep ere tahsıs edecek ve Yahudi kolu, k~pıya takarr!lp ettiğ'l zaman,:Tü.rk nzere, ( 500 ) şehit ... ] 
men, cemiyet ınkar edıle~ez kı, azasın- talebe de resmi mekteplere dnğıtılacaktır. nöbetcıleri seslenmişlerji : Asker zayiatı : 
elan birçoğunun esaslı hucnınlenna m~- Y J k K b d } - ~imdir o ? . . Tabya ve kışlada baskına uğrayan 
ruz kulmış bulunuyor. Bunların bir UgOS aV ta lffil Ur an eri eri - ) abtıncı yok. efrnt ile; tabyıtyı istirdat, ve Vank de· 
kısmı, oııu kati derece unvars~l bulm~- f stanbuJda - P~rola ? . . resinde doşmanı takıp esnasında zayi 
yorlar. Bazıları 16 ıncı maddenın tatbık H Ç k . - Pılevne. edilen efrat ve zabitan mecmuu [ 1800 
kabiliyeti olmadığını ileri sOrerek, ihtl· . Ha, ocu Esırgeme ve Kızılay ku- - Geçin. şehit 1 
yari addedilmesini Jstiyorlttr. Bir kısım İstanbul, 5 [Hususi] - lkı maç yap- rUml8fl arasında kard&ŞÇS payl3Şlfacak Ermeniler, pervasızca geçmişler, ka· Dtlşmamn za' ıaLı : 
devletler de gün On realıteleri ile cemlye- mak Dzre davet edilen Yugoslttv tıtkımı pıdıın girmişlerlerdl. Ve girer girmez· Tabyaların içinde ~·e h d ki l 
Un prensipleri arasındu bir tezat mevcut geldi, sporcular tarafından karşılımdı. lstllnbul, 4 (A. A.) - Türk hava knpı karakolunun bıılurıdıığu yeri 

0 
: içinde.. [ 2800 ] M kt 

1 
] an e er n 

olduğunu iddia ediyorlar. bugOn Pera, pazar günn Galatasarayla kurumundan tebliğ ecliliyoı:: Yurttnşları- den geçirmişler .. Orada bir knç 0:r0:. 'ı Vank doresind: [ ~O Maktul ) 
Bunlara mukabil Sovyet Rusya ve çarpışacakbr. . mızın her. sene olduğu gihı. bıı sene de den bnşka kimse bulunınnclığını görnnce Hepsi birden : [ 3300 Maktul ] 

lran gibi bazı de\ Jetler hatanın cemiyet- Tııkım beynelmılel oyunculardan 11ynen ve~ a ~ıık!en vereceğı kurbunlarla derhal kapı nöbetcilcrinin O zerine sal- N • 
te deki!, azasındıt ve buıılann cemiyete mUrekkepllr. bunların derılen~d.en ve buğırsııklıtrın· dırarak evveJa bu zavallılıırın ağızlarını etıce 
karşı tukındıkhm tıtvırda olduğunu dan çıkacak hasılat hava kurumu, ço tıkumışlar; sonrada sOngUleyerek birer ( Aziziye tabyası ) nıo bu kanh ve 
söyllyerek Covenent'Ja mevcut kuvvei Prenses Jülyanaya ~u~ es~rg~me ve kızı~ kurt~mlım ara- köşeye çekmişlerdi. şeren& modııfaası sayesinde, Çar ordusu 
mOeyyidenin azaltılması değil, çoğnltıl- •• • n 8 ar eşce pay e ecektır. Enneni fedailer1nden iki kişi ayrıl. ( Erzurum ) a giremedi. Erzurum balkı, 
ması U\zııngeldiğini mOdaraa ediyorlttr. SUrprızJer mış; geri giderek vakayı haber vermiş; kendilerini sinesinde besleyen 1evgtll 

Murı.hhaslannıız Necmettin Sadık. Hollanda veliahdl Prenses jOlyana'- Şiranda bir spor kJübÜ hOc~m ~ollannın önOndekl Ermeni gO· yurtlarına karşı vazifelerini tam mana-
bu iki nOarıslı kı nndın arasına hak ve nın bir kız çocuğu doğurduğunu yazmıı- t k"l . . . nUll1.Jle:ıne k?p~ kıtrakolunun bulundu~u s1le. ifıt etmişlerdi. Buradaki TOrk asker 
hakikat namına girerek, önce Atatürkün tık. Bir aileye yeni bir uzvun katılması.l eş l edıJdt yeri gostermıştı. zabıt ve kumandanları da; ( 93 ha,. 
ve Başbııkanımızın son beyanutlannı fakırlarda oldutu kakar, zenginlerde de Şiran [Hususi[ - Başta valf J<'erit Ermeni fe.duilerinln bu kahbece lha- bl ) nin mağlOblyet acıları arasında, 
zikretmek suretilç, Tllrkiyenin cemiyete bOtçeye dokundutu için, Hollanda hnkQ- Nomerln lrşıtdı ve yol gösterişi, Kayma- netlerlnl,biç kımse duymamıştı. ÇOnkO TOrk orduı;una ebedi bir şeref temin e
olım buğlılığım tebarüz ettirmiş ve arka- meli yeni bir çocu~un dotması Dzerine kam Sıdkı Ulug ve Jandarma koınutnnı - e~velce, muftt~salttn arzettiğiııılz üzre - d~n emsalsiz bir zafer temin eyJemlşler
!llndan munakıışanın hem mevsimsil, Prensesin maaşını iki misline çıkarmıştır. ve spor Başkttııı Tevrık Allanın aylar- ~ahrı Beyin ( sıl4h. başı ) ederek, is- dı 
hem de tehiikeli olduğunu izuh eyieaıiştir. Fakat Prenses başka bir sOrprizlf> dıınberl devam eden fevkaJade çalışma- tıhkAınltırm slperlerıne geürtUğl yorgun Aradım, yıllar geçti. Artık ortada, 

TO k rnşnne göre Cemiyetin daha karşılamıştır. Annesi Kraliçe Vll- ları neticesinde knhvelerde şurada bura- askerler, ( piyade kudemelerl ) nin o- ne ( Çarlık_) , ve ne de ( Sultanlık ) 
C r t, go eforn uru' şu sıralar· helmin on sekiz milyon franga varan da bulunan ve şimdiye kadar ihmal edl· zerinde, uyuya kalmışlardı. kaldı ... Hıırıs hOkOındıırlıırın entirikalı 
d ond•eı~~n 1'~

11~ 1 dalı~ sakin bir anın- senelik maaşından nç buçuk milyon len gençliki ve memurları bir araya Vt> Ermeniler, kapı karakolunda bu el- siyasetleri ynznnden dökülen kızıl kan· 

da ağ ,kc Dl ııtnmk d ,, d r frengını da kızına vermiştir. bir çtttı ısltına toplamak suretile bir spor nayeti yaptıktan sonru buyuk bir en- lann yerlerinde. şimdi rengarenk kır ri-
ıı mOza ·eıe e nıe o6ru u . b 1 " . . tka 1 k k ki 1 V 1 T . beti Kralıçenlo maaşından aşka şahsı ku Obu teşkıl edılmlş ve adına Şinın re r ı göstercre bir az dttha Herle- çe er nçtı. e, nıparatorların zalim ve 

Mılletlcr arnsındakı mnn:se e~e servetlde vardır. Bir kerrc Ruayal Duç ge:ıçllk spor kulııbn namı verilmiştir mişler .. Siperlerdeki askerlerin derin bir lstipdadı altında inlemekten kurtulan Jkl 
bir merci ve barışın" temini uvttsın n~ Petrol şirketi, Zeeland Stlmşlp vapur En bOyük milli da\:tmızın biri ~lan uykuya dalmış olduklarını görO!' gör- tınr millet, iki komşu (Millet hnkQmeti) 
başlıca vasıta rol Unu ıra eden bl~ m 

0 
şirketi ile Hollandanln dij'er kuvvetli şlr- sporun inkişaf ve hthakkuku yolundaki mez: tttm hücum zamanı olduğunu dair, temiz bir dostlukla birbirine bağlandı. 

essese hcıkkında.ki kararlara reylerın ~ ketlerlnde başlıca hissedar bulunmak- bu ilk adım dttha bidayette feyizli ve duşman kuınaııdaıunu bir huber daha Zİ ._. \ ŞAKİI\ 
t;ok hıkısoın ottığl ve politik donnelerın tadır. Hususi emlik.inlnin ise sayısı- verlm'l neticeler vemıiı bulunmnkludır srondermi\lerdi. 
sa~in düşOnce ve tedbirlere en az mu- yoktur. . Pek yakın zamanda ilçemiz bu işte bü. lstibk4ıuın eteklerinde, sessiz seda· 
saıt olduğu bir sırudtt kttlkışmak, fık~r Bununla beraber Kralıçe zevklerin- tnn kazalara nümune olacaktır. sız bekleyen hncum kıtulurı, yine ayni 
l~e değil de hble h~re~et etı~e.k temayu: de pek sededlr. Yıdnız kıymetli mDcev- sessizlik içinde, yattıkları yerlerden 
hına kolııyla~tırabilır kı, bu ıçtınap edil herde bayılır. Elindeki elmas ve zQm- İtalyan radyolarında sıçruınışlurdı. Ermeni fedaileri, ınerdi-
ınesl ll\zım bir hata olur. rnt koleksiyonları dünyanın .en zengin Yahudi bestekarlar venleri lıundekler-e dayamışlar; istitıkam-

Gene TOrk görOşOne göre, e~er kolekslfonhmndandır. Kralıçe . ald_ıtı . . . loru tırıııanmışlurdı. Ve kolayca siper-
cemiyet içinde ve cemiyet dışında dıye maaşın büyflk bir kısmını hayır ıflenne Romıtdan bılcıırıldlğlne göre, ftalyan lerl aşarak, derin bir uyku içinde bulu-
ılevletler arasında bir takım ayrılmalıır tubsis etmektedir. radyolannda Musevi bestekarlarının eser- nan Tnrk askerlerini oldukları d 
ıılmuş ise, yapılacak şey Covenenl'ın • • • • lf:ırinln neşredilmesi yasak edilmiştir. sOngülenıeye başlumişlnrdı. yer 

6 

reformunu yn içeridekilere, yahut dışa- Eskı Habeş ımparatorıçesı Bu suretle J!ıslyada Yahudi propoğan· tık Ermeni fedai müfrezesi tobya-
rı~ukilere göre yııpmağa çalışar.tık, ce- Filistinde dasının da onQne geçilmiş olocak1ır. nın Şimal cephesinden girmişti.' Ve bu 
nuyetin belki de yıkılması ile netıceler e-
cek bir işe girişmek degil, umumiyetle g,kl Habef lmpara~nınun k~sı Yeni Alman Harbiye 
devletler arasındaki anlaımıımazlıklan oğlu Sehle Sellslye ve u Kaa ,a de N . . 
izale l 1 k aruplar ara- birlikte Haytaya relmişlerdlr. Eski im- ezaretı bınası ey emeğe ça ışara , 6 . d 

BE~l.\1 GÖRÜŞÜ~\1 -

Roıuanya Hariciye 
Nazırı döndü 

BDkreş, 4 A. A.) - Hariciye nazı· 
11 Miçesko Cenevre seyyahııtı hakkında 
Krala uzun izahat vermiştir. 

Kurban Derilerini 
Tayyareye Veriniz 

sında yakla•malar temin eylemektir. paratoriçe. filıstinde Dç ay ka ar otur- Berllnden bildirildiğine göre Alman 
Objektl~ dOşUneet1k olursakı hak ve mak nlyetındedlr. hOkQ?1eti yeni bir Harbiye Nez~rell bi· 

hakikat bugOn bu merkezdedir. Esa!en p ]4 nent U d nası ınfasına karar vermiştir. Bu bina 
ltıgtltere F d b nuu böyle oldu- Fransız ar ttl os n a eskisine benzeyecek, f tıkat aenfell&f ili-

ve ransa a u • .- •• k l ba 1 H . • v " 

Rakkamlar ne diyor? 
Runu 8hlılrlıklttrı içindir ki, Konsey top- harıcı muza ere er ri e ava Nezaretınden de hOyük ola-
laubıı açılırken cemiyete olan baglılık· p 4 (A A) - Parlamento bu caktır. BugOnktl Hava Nezaretinin ise 
lı\nnı açıkça lf~de eylemişler ve reform arls,l f. h;rlcl siyaset hakkın- tkibln btlş yüı odası ve salonu vardir. 
rtrar d d h il ri sabah tap anmı 
b· ın akl münakaşalım da a a e 0 kerelere 11 Şubatta bqlanma- f ·r b• l • • . Or tarihe atmttga ınuvatrak olmuşlardır. :!ı kar: vermlşUr. ngı iZ Z8 ıt erının hızmet 
ı· Yle ki cemiyet bu ilk sarsıntıyı fimdi· neferleri 
~~ .~:at~ış bulunuyor. Eğer ö:ü0m0;:;~ Bir haftada kaçakçılık tnılllt Harbiye Neınretl yeni bir 
ifade :ııt. tıpkı bizi~ g~e~I ~ttekl Ankata, 4 (A. A.) - deçen bir emirle tııbltlerJn hiımet neferlerini kal-
Ve Ccıni dığl gibi, . bızzat 1 in ygOrQş· hafta içerisinde gümrük muhafaza Jda- dırmlştır. Buna diukabll zabltan!n sf\ril 
lt>ri ve Yet dışındakı devlet e~l yakın· resi '5 kaçakçı. 959 ktlo tllmrük ka· hlzmetci kullunabilmelerf için mauşlan-
hıtın menfııatları arasında r okQ 4 kilo u)'Ufturucu madde, 10000 na zam yapılmıştır. 
nete u ~l~rl ve hava kendiliği.od:.~ s yen~ ~:~~ ılgara kitıdı, 65 Türk liraıı, 10 Lıglllz Ordusunun ııtten ıtmdl gay~ 
V&zifelernl ı. l\pt ?derse h' dlctemıyyae tıevsl et· tOfek, 121 ınerml llo 18 kaçlk91 laayva. rı kart addedilen mevcudu bll suretle 

nı ayın, ta ve tlt t miftlr 9ot'altılmıt olacaktır 
lllek lfl tGpbe~iı kolaflıtmıt olaoaktır. aı ftÇ r · ' 

R. Fethi TAŞKIR -----
. 936 yıh lstatlsilklerine cire, t) • 

çünoü Umwnı miitettlflik nuntaka • 
11nda okuma ~nda 250.780 \'OCa.k 
vardır. 

Bu d.olıwı rakamın ane&k •72211 J 
mektebe ridebllmektedlt. 203.5at sa-

vallı 4oia ya vruıu bir daf oltetl rtbJ 
kiUiitel yeiJfmede hüüJ'I ııaa.ıttıt. 

Yanı bir hatka ifade ile mekup 
çaflndalH defu yamala.niWi ~81,18 ı 
tabiatla koran koyun& % 18,8 ı ho • 

O&lllle batbaia klaa•ıkta41r. 

Doiula çocak'iann "' il ntıl en • 
rtn zıekAslı bü bim ,.euilai dW 
basit ve mustarip btr eeüe UilebaeJl. 
tecllr. Dolu bln4e .. alaltetinde ar • 
tıyor. 

Bli bafb tabirli, İ>op bir çoeall 
tahrlbsidır. l>Gliıtd blf biatb 
maktılest Jibl yalnu İtemtyetie, rekor 
nWunlarlle eeyntmelı bir istu'aj • 
tır. · · 

DôiU tOCukJaı1niıl il.Ja'-iai 
ntitfettnl ~ 11 4a '* _..,. ., 
tlrlliell luektll'. 
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AE 2 Denizaltı 
Gemisini · 

Nasıl Batırdım? .. 

• 

ooou 
Edebi Musahabe 

• 
iki tUrlU 

Görünmeyen düşmanlar 

edebiyat TRA o 
T .- r ı· i li :t ıs 

Yazan: ŞEHİF Ht:Li"Sİ 

Her milletin birbirinden gayet bariz 
farklarla ayrılan iki nevi edebiyatı vardır: 
biri halk edebiyatı, dğieri <ie - ta'bir caiz
se - gUzide edebiyatı. Kullandıkları §ekil
ler, tercnnl\m ettikleri mevzular itibarile 
ayrı oldukları gibi, ayni bir cemyeL çinde 
farklı ki nevi hayata tekab!ll eden bu e
debiyatları tavsif etmeğe çalışalım. 

Bu sinsi göz hastalığı 
insana nasıl geçer? 

Sultanhisar A E·2 nin mürettebatını teslim alır/len 

Çoğumuzun hiç aldı .. 
rış etmediğimiz bu 

Her milletin medeni tarihinde, men - k b } 
şe!erc doğru gidildiği takdirde, cemiyet - ötü ve u aşıcı göz 
te, müdür sınıfını teşkil eden reis ve ctra-
faıdakilerle, halk ki+ esi arasında di\ştl - hastalığından kim bi
lıÜ.Ş ve hayatı tela.kkl tarzının :ıynl, '.Jldu- } 
ğu görUllir. Böyle bir kitlenin edebiyatı, İf kaç yurddaşlffilZ 
ıııü~terek bir hassasiyetin ve :.lüşlintişiın • • • • 
mahsulü olan eserlerin mecmuundan !ba- kor olup gıdıyor? 
rettir. Cemiyet, başka kitlelerle sadece 
maddi medeniyet münase!:>etlerlnde bu -1 Bölgemizde ehemmiyetine binaen ylizlimüzü silersek; mendilile göztımüze 
lunduğu için, kültlir ve edebiyat bakı -

1 
iyice bilinmesi icap eden hastalıklardan kaçan toz veya t.oprağı sıyırmağa çn.lışır

mından harici tesirlere karşı kapalı bir blrisi de trahomdur. sak veya sıkı fıkı temas edersek elbette 
iaire teşkil eder. Edebi mevzularda, ve bu' Binaenaleyh bu hastalığııı şekli; bu - trahomun bulaşmasına mı\nl olamayız. 

St k "B k lm d d • mevzuların terennümünde mevcut şekil - !aşma yolları korunma çareleri ve teda - Tozlu ve topraklı yerlerde gözler dn-
0 er: • ıra ay ) e lffl, ŞU !erin teka.mül gayet batldir. Her milletin visl hakkında herkesin kaba saba da olsa ima tahrişe maruz kalacağından trah~m 

• • • • f k • f ~ 1 k d • • d tu devrelerinden bize intikal etmiş olan malumat sahibi olmaları rn.zımdır. Basit unlarda daha kolay yerleşir. Onun içiıı 
mını mını e neyı . ·ı ye en ısı, ne e destanların ve halk hika.yelerinin, en kı - fakat yerinde yapılmış bir tedbir insanın 1 :nedeni şe~irlerdekl bulaşma nlsbetl ile 
• • J b [ b ·ı k ., tl b b sa bir zamanda tek bir insana alt edeb1 en kıymetli cihaılarından sayılan gözle - .ozu topragı bol iptidai şehirlerdeki bu _ 
ıçınae u una l ece murre e atı e- eser olmaktan çıkıp, derhal anonim (kaili rini müstakbel blı• tehlikeden korur. 1 !aşma nisbeti arasında pek bariz farklar • • • k t/ • b • k • l l \'eya şairi meçıhul) hale gelivermesi, kitle Trahom hakkında tafslla.ta girişme -

1
meydana gelir. 

nım ıcın ıyme ı ır ra ıp o amaz ar,, şuurunun 'bu eserlerde kendisinin tam bir den evvel onun biraz tarihçesinden biraz 'J'.ralıom bir göze yerleşince ne yapar? 

d d' l' J. / d "; j ~ !aksini bulmasile izah olunabilir. da coğrafya ve istişar sahalarından bah - 1
, işin . kötü tarafı trahom çok sinsi iye üşünmüş 0 aUğUnU SÖy e i. . -"' j Kültür ve edebyat, münasebetlerinde sedellm. başlar. Bır çok ahvalde başlangıçta ça -

. . harici tesirlere karşı kapılarını kapayan 1 Trahom hemen hemen dünyanın her paklanma; yanma ve fazla kızarma gibi 
Stoker hikA.yesine şöyle <icvam etti: - Niye dönüyorsun Rıza? mı t k i ti 1 tarafında mevcuttur Ancak bazı yerler - ala.metler dahi belirmez .. bu basit ce ye , omşu cem ye er e · · 
- Ben dedi gece Marmara adası o - Diye ısrarla soruyordu. Ben de: 1 t .. b tl i i f 1 de nibeti yüksek bazı yerlerde ise alçak •

1 
Aylarca hatt:\ senelerce trahom aldı-

nıaddl meden ye munase e er n az a -
nünde kalmı~tım. Sabahleyin erkenden - Oellboluda bir şey unuttum. Onu . b t k tli 1 kült·· tır ğının farkına varamıyan ve belli bir draz 

İs 1 ğı 1 laştırdıkça nıs e en uvve o an ur- · 
daha sisler dağılmadan sızın tanbu is - alaca m gibi baştan savma bir cevap ve- • f 1 k'.ltü d bi Dunyada trahom en çok Mısır ve Fi - \'ermiyen vak'alar çokça görülmüştür · ·· · 1 le nisbeten zayı o an u r arasın a r . . 1 • tikametinde seyrettiginlzl gordüm. Kendi rlyordum. O buna kanı olmuyordu ve y1 - ' k di 1 i llstlnde en az rnglltere ve Isviçrede bu - Ve nllhayet bir gün çapaktan fazla .. . mübadele zarureti yavaş yavaş en sn ı • 
kendime bırakayım, <ie<iim, şu mini mini ne. . hisı:ettirir. Bu mübadele zaruretinde ha • lunmaktadır Mısırdaki göz hastalıklarının kızartıdan şika.yet ederek bir hekime mü-
tekneyi, ne kendisi ne de içinde buluna - - Sende bir şey var. Doğru söyle Allah ~ t z1a k bü "k lüj o/o 90 nının trahom olduğu istatistikler - racaat eden hasta hasltalığının ne oldu _ 
bllecek mürettebatı benim için kıymetli aşkına Rıza diye ısrar ediyordu. j yatı teıa.kk1 ar rı~ın pe yu ro . den anlaşılmaktadır. Esasen bu sebepledir ğunu anlar. Bazan - bilhassa memleketi _ 

B 1 b b · vardır Fakat bu mübadele cemiyette ikı bir rakip olamazlar,,.·· unun a era er Ben lütfiyi daha fazla üzmemeğe ve ·. . . ' ' ki buna "Mısır göz hastalğı,. da denmek - mizde bu maalesef cehalet yUzUnden çok 
suya batmağı da ihtiyatlı bir tedbir ola - macerayı nakletmeğe karar vermlştim.t nevi düşlinlilen tarzının yavaş yavaş te - tedir. 1 görülmektedir - hastalar görme kusurları 
rak telA.kkl ettim... Fakat bu sırada o yüzünü kıç tarafa doğ- belltir etmesile mümkün olabilir.: ~u iki Araplarda Peygamber zamanından başladıktan sonra yani hastalık alıp yU -

Su içinde uzun m!lddet seyrettik. Ar - ru çevirdi. Ve keskin bir düdük öttürdü. nevi düşünüş tarzı, cemiyette mud~ sı- önce dahl fazla münteşir bulunan trahom rüdükten alev bacayı sardıktan sonra he
tık sizin çok uzaklaştığınıza kani olm~ - Basra güvertesindeki b ütün yüzler ona nıfı teşkil eden ve sahası dar olan arıstok- yUzünden pek çok göz hekimleri yetişmiş kime koşarlar. Fakat ekseriyetle iş işten 
tum. Periskopu su yüzüne çıkardım ve Is- 1evrilmlşti. Sert bir sesle kumanda ver - ı·asi (reis ve maiyeti) ile, tebaayı teşkil e- ve bu mevzu etrafında vasi neşriyatta bu- geçmiş bulunur. 
tanbul istikametine çevirdim. di: 1 den halk kitlesi arasındaki ayrılığı gi: - ıunmuşlardır. j Trahom ı\razını ilk evvel üst göz k~ -

. Hayret içinde kalmıştım. Bütün u - _ Bütün asker güverteye, alay san _ tikçe fazlalaştırır. ~u suretle, karakter ıtl- Trahom dört beş bin sene evvelinden pağında gösterir. 
tuklar bomboştu. istikametinizi tebdil et- akları Hlsa Sultanhisarı selA.mlıyaca _ barile, biri altta, öteki bunun üstünde ı:.eri mailim bir hastalıktır. Bu kadar eski 1 Ust göz kapağını çevirdiğimiz zaman 
tlğinizi anladım ve periskopu çevlrmeğe Aız ... Marş marş... 1 olmak üzere iki edebi tabaka teşekkül e - bir zamandanberi bilinmesine rağmen a.- 1~ z~rının (kırmızı kadife) gibi bir renk 
başladım. Bu sırada bir merminz perisko- Basranın güvertesinde birdenbire bir der. mili kat'l surette tayin edllmiş değildir. ,aldıgından bir müddet sonra da araların _ 
pa değdi ve iki menşur arasını <lelerek <>- kaynaşma oldu. Bütün zabit ve askerler 1 Elbetteki tabaka, eski devlrlerdekil Yalnız bilinen bir şey varsa o da mik- da sarımtrak renkte incir çekirdeği gibi 
rayı su 1le doldurdu. Bir yandan da ku - küpeşteye dizildiler. !müşterek edebiyat gibi, harici tesirlere robik olması keyfiyet\dir. Trahomun Av- toplucukların çık.makta olduğu görülür. 
manda. akümül!törlerini işlemez bir hale B d · karşı la.kayttır ve bu eski edebiyatın biz- rupaya Mısırdan ve Napolyon ordularlle Bu 'Vaziyet tarhomun biraz ilerlemiş ol -
getirdi. Ne gemiyi batırabiliyor, ne sizi se- dl enBi e :u sırada ayni kumandayı 1 zat kendi bün~esı dahilindeki nkişafla geçtiği kabul edilmektedir. Maamafih da- ma ·ına rağmen birinci mühim devri sa -
zeblllyordum. Araları su ile dolmuş olan vberl md. kztike HBasriakinın selaidmında mduka- ı devam eden şeklnden başka bir şey de _ıha evvel de A vrupada trahomun mevcut yılın ak tadır. 

1 i l h li izi ga rivazıh bir e e e ece . er gem e e erin 1 1 1 1 E" menşur ar s z n aya n Y bi i lik d B lzllği lütfü ü ğildlr: Buna en geni.ş manasile halk ede-
1 
olması pek tabiidir. Ancak Na.po yon or- ger hastalık bu zamanda tedavi e -

karaltı olarak canlandırıyorlardı. Ara - r sess z _var ı. u sess . n n j blyatı adını veriyoruz. Bu tabakanın e -, dularile intişar sahası genişlemiştir. dilmiyecek olursa ilerlor ve yavaş yavaş 
mızdaki mesafeyi de bu yüzden tayin e - keskin düdüğü parçaladı. Sonra yıne lüt -

1 

saslı karakteri ait olduğu kitlenin asıl ve Türkyenin cenup ve cenubu şarkt vl- bütün göz .kapaklarını lstflA ettikten son-
i d tünün gür sesi: ' . isb ti ot. •· 1 ğı dem yor um. hakiki kıymetlerini terennuın etmesi, ve la.yctlerinde trahomun musap n e ,o ra goz yuvar a nın renkli kısmına atlar. 
Elim kolum bağlanmıştı. Attığım iki - Sultan11lsarın şerefine üç defa çok ğ k d f k 1 ıdıı· 1 60 kadar çıkmaktadır 1 Gözün pa:rlak ve şeffaf olan Tenkil kısmı 

mümkün oldu u a ar sa a mas ·ı · · 
torpitoyu d~ tutturamayınca topla defet - çok diye aklslendi. Yabancı tesrler<ien uzak olan hassasiyeti Maamafih sıhhat ve içtimai M~ave- 1 b~lanmaya kızarmağa başlar ki buna he-
mek çarelerıne baş vurmak istedim. Bu - Buna bütün ağızlardan birden çıkan: gibi t ü tine ifade vasıtası olarak net Vekfl.letlnln yıllardır kurduğu muca -

1 
kımler Fanus derler. 

nun son manevra ile imka.nsız bir hale - Şa ... Şa ... Şa... k 11• ~:~is:n da gayet sadedi•. Bu lti _ dele teşkilatlan bu nisbeti her gün biraz 1 Bu trahomun tehlikeli olan ve hastn-
geldlğini görünce teslhn olmaktan başka Sesleri karıştı. Bu glir sesin akisleri u- bu 1~n bi m'lletin hayatı anlamaktaki e- daha düşürmekte ve bilhassa yeni yetişen yı körlüğe doğru götüren ikinci mühim 
çarem kalmadı. zaklaşa uzaklaşa Anadolu tepelerine ka - .::ıı 've :rıj:naı görüşünü halk e:iebiya _ n€sll bu a.retten korumaktadır. Kat'i devresidir. Görme kusurları artık başla -

Birdenbire mevzuu değiştirmek lhti ... - < a.r uzandılar ... ve oradan bir akis halin- t d amak pek te yanlış sayılmaz. 1 bir tarama henüz yapılmamakla beraber mıştır. 
ye.etle: de tekrar kulaklarımıza geldiler. lütfünün ı ın a ar alt tab ka il üst tabaka a- 'bizim mınta:kada trahomun pek büyük bir 1 Yine tedaviye başlanmazsa Panus i -

- ingiltere:le topçu kursunda bera - maceramıza vA.kıf olması bizim vardaban- Fakat, bu a d ebl h l"ll 1 intişar sahasına malik olmadığı söylenile - !erler .göz kapakları içeri doğru bükülür 
d ıı u b "'"'kir ı·asında zaman zaman e e u u er ne t . . ber okuduğumuz kı em Y z aşı ,.,., - dıranın parmaklarile Basraya verdiği işa- n nutmamlaıdır bilir. Mevzıı trahom yatakları mevcu sa ve göz kö; olur. 

dağlı Mehmedl tanır mısınız? diye sordu. retlerle mümkün olduğunu sonradan öğ - ,de ~~vcut olduğu u u · . da bunlarda pek büyük bir ni.>bet teşkil Trahomd:ın nasıl korunmalıdır? 
- Evet, dedim, .Barba.rosun blrlnci rendim. ı Ustteki tabaka, eski devirlerdeki mür ·etmezler. Ancak bununla ortada şayanı EvveIA trahomlu olduğunu bildiğiniz 

2abltldlr şimdi... • İki torpitonun <1onanm1ş olarak tam terek edebiyatı, daha ileri bir kültür ma = endişe bir nokta yoktur demek istemiyo - veya şüphe ettiğiniz bir kimsenin el veya 
- Biz Barbarosa hiç tesaıdüf etme - yolla Gelibolu limanına girl.Şi bu limanı ı zemeslle,_ ve temasta bulunduğu kitlel:r ruz. yüz havlusunu asla kullanmayınız. Mendil 

dik değil ml dedi. tama.mile birbirine katmıştı. Ahali isRe - den aldıgı yeni kıymetlerle zenginleşti = MeselA trahom Erzurum vilı\yetı da - ve çamaşır gibi eşyasından dahi kendini-
- Evet. sızın rastladığınız onun ta - leye birkiyordu. Bir 90kları filikalara bi - mekle beraber, alttaki tabakadan ıstifa hilinde Hasankalede mevcudiyeti hisse -ı zi bilhassa koruyunuz. 

mamen e.şl olan Turguttur. inerek blıe doğru ktirek çekiyorlardı. de eder ve yeni mevzula.n ifade için de, dilir bir yekün teşkil etmektedir. Şu ka - Böyle hasta ile temas etmiş iseniz 
o zaman gözlerini bir köşeye dike • ı Basra sahile yakın bir ete demirledi. ondan şekli yardımı talep. eder. İlk za - darcık umumı ve hazırlayıcı malümattan derhal ellerinizi sabunla bl kaç defa gli -

.tek ağır ağır: • Ben doğruca iskeleye ya%aştım. Dışarı manlarda cemiyetin en orıjinal şairlerini sonra .şimdi trahom nasıl bir hastalık -ı zelce yıkayınız. 
- Barbarosa tesadüf etseydJm ve ıktığımız zaman başımızdan geçenler 1 çadır ıetrafında toplayan reis 'Ve maiyeti, tır. Bunun tetkikine geçelim: . Trahomlu mıntaklarda .kara sinekler· 

ônu tahrip etseydim Mehmede çok acır - Gç lib 1 yJ bll~hare saray muhiti haline ve yeni de- Trahom göz kapaklarının içini dö - le mücadele edinz. Tozdan ve topraktan 
' e o uya şa olmuştu. Sokaklarda bir .. k t d ı şen ve 

thm dedi... ko.}Uşma başlamıştı. 1:>Ukka.nlar donanı _ virlerde gorüldUğü gibi, demo raslnin e- şiyen zarda (munz~mma) a yer e gözleriniz.i sakınınız. . 
Anadolu sahilini tulmuştuk Gelibo - du Be büt'' b k ~ı. 1 şekktil ettiği zamanlarda da., cemiyette a- zamanla gözde ka.rnıyyene atlayan bulaşık 2 - Ifrazatlı bir trahomluyu ıfrazatı 

· yor . n lın u aynaşmayı saıuı. 1 - d l 
lunun çok ya:kınına gelmiş olacaktık. Bu .. , ri.9tokrasininkine benzer bir imtiyazı olan ve mikrobik bir göz ·hastalıgı ır. katiyen kesilinceye kadar ailenizde dalı 
dU.Şünce ile mükfilememizi bırakarak tek- gormü~ordurn. Acele adımlarla iskele ku- burjuva kitlesine lnklla.p eder. Böylece, Bu kötü hastalık muhteur şekillerde olsa tecrit ediniz ve tedaviye muntazam 
rar :güverteye çıktım . mandanının çadırına gidiyordum. ınuhtevasile beraber, muhiti de gittikçe!' insandan ınsana geçerek bulaşır. devam etmesini temin ediniı. 

Doğan Arslandan Oelibcluya doğru (Arka ·ı var) genişıtyen bu edebiyata ıüılde edebiyatı, şöyle ki; 3) - İfra.zatı kesilen hastaların dahl bil' 
..,, Basra. torpltosu yarım yolla ıgidly rdu. O - burjuva edebiyatı, ve ilh ..• gibi bir çok ~d- Trahomlu göz kapaklarını~ ke~dine müddet eşyasını ayırınız. 

hu derhal tandıım. Fakat o bizi tanıyama- ıar verilebilir. Bu edebyatın esaslı karak -ı ma.hsus bir lftazat vardır. Bu söyle~igimlz 4 - Şlipheli götdilğÜnü:t zamtı.nlardO. 
<1ı. Çünkü .Sultanhlsarı ~şlerinden ayırt e- Kurban derı~ lerı· nı· terini: ııtınat ettigl tabakanın hassasiyet, ifrazatıa ellerimiz: vasıtasile dogrudan hüklimetin meccani müesseselerine vcyl1 
aen baca işaretinin uzaklardan görülmesi ve tetekkur gibi. ham olma·k değil, aksine doğruya veyahut havlu mendil çarşaf ve heklmletınize bir defa görününüz. 
kabil defildi. tayyareye verJ.Ill•Z kUltürlU olmak, münevver olmak ve ka - saire gibi bir diğer vasıtayla t~li ola~ak 5) - Mıntal<amızda kaplıcalarda ve ha~ 

Gemiler her an birbirine bir parça pıla.rını yabancı kültür tesirlerine karşı bulaşarak bu bula.şık ifra~atı saglam göze mamlarda verilen havlu takımlarının te"' 
ttaha yaİdaşıyordu. Basrada bu sırada bir ff k 1 ,t. arkasına kadar açık bulundurmaktır. Bu slirecek olursak trahomun geçmesi için mlzliğ1ne bilhassa ve ısrarla itina ediniz• 
kaynaşma oldu. Tanınmıştık. 3Y8 kurumu baş 30 ığınuan suretıe1 halk edebiya.tına. nazaran, şahsi - en mükemmel fırsatı vermiş ~Ulruz. Ttaıhomlu ölanlarda. ise; hastalık e • 

Ben daha evvel bütün mürettebatı - l - 1 l • 2 - 938 gUnüne müsadil yeti daha güç yakalanabilir h~le gelmiş Kara sineklerde trahomun u aşma - ğer bir gözde ıse - kl daima evvela. bir göz 
ma işaretie veya sematorla . başımızdan Bııyratn gUnU kestleeek Kurban derile- olan bu }diksek ectet>iya.t, kaVhıin veya sında mühim bir ttmil sayılırlar. musap olur. - Hasta gözü sildiği, kurula • 
geçenlerin başkalarına nakledilmesini rint. vatan müdaraasını temin gayesile milletin edebi deha.sının yaratıcı olup ol- tıatU. yapılan ince araştırmalar so - duğu, havlu mendil ile sağlam gözünü sil
fuenelinlştim. Bu itibarla lütfi bliim Ge- Çalşart korumumuza terk ve teberruunu mamaktaki vasıflarını çok kal1n çizgiler - nutıda. anlaşılmıştır ki bir sinek trahom- memeli kurulamamalıdır. 
lıboliı~ tekrar dönüşUmUzdekl sırrı anlı- sayın halktan rica ederim. ıe tebarüz ettiren bUYütlicü bit adeseye lu bir hastanın gözüne kohduktan 24 saat ( A lttarafl 6 ıncı .41Dlllfada) 
ina.mıştı. Sliratıe bizim gemiye yaklaştı. 2 - Deriler memuru mahsusu ve pek benzer. raraza, transız halk edebi - sonraya kadar trahomu sağlam bir ada - •· • 
Şımdl hemen hemen iki metre kadar afa - tnilhaJIAt bekçileri tarhfırdan makbuz yatında yakalanması pek güç olan feı'din ma nakledebilir. Bizde hıfzıssıhha kaide- Kurban Der·ııerı· ni 
iıkla seyrediyorduk. mukabUlnde tophınacakbr. 'tahlil ve teşhiri, bit karakter olarak, lerıne pek dikkat edilmez. Onun ıçlndit ki 

lüt ft Çok zeki blr arkad1.4tı. Bizim ha· Enurum T. H. K. ş. Ba;kant Fransız edebiyatının en kıymetli tnn.hsul- mekteplerde; koğuşlarda evlerde trahom Tayyareye Verı·nı·z 
llMİı<tt 'olr ftv1caJlde\Uc HHr ııbl olm\\f• Vali Muavini letlnl tıhlU nev·ı ıotnde vermesihı ~k da, .. pek 9abuk dlter eatıamlara. yayılır. 
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Erzurum Belediye 
T a1imatnamesi 

F ransada 200 Frank iç 
dört kisi öldürüldü D edclerim!z ve nlnelerıınız anlatırlar çırdı. Orman kenarına çıkıncn Göııtll Do

ki, çok eskiden Orta A.syadn Al - ğnna kendi.sini nlıp kaçmasını söyledi. Fa
tay dağları eteklerinde gUzel bir köy var- jknt Doğan reddetti; "Sen de onun kızısın, 
dı. Bu köyde güzel yUzlü kncl.mlnr, cesur sen de onun gibi fenasını Babanın müca
ve kuvvetli erkekler ynşarlrtrdı. Bir sabah 1 dele edeccği.m. Bütün haikı ayaklandıra
köyün meydanına bilyllk tkl kart l indi. cağım. Hepimizl cinayete, şekavete sllrük
Çeşme başında oynayan çocuklarda.n iki- leycn bu adamı yok edeceğim!,, diylp u
s!ni kapıp havalandı. zaklaştı. Gönül ağladı, yalval"Ciı, fakat 

Köylülerin bağırıp çağırmalarına rağ- falde vermedi. 
men kartallar bulutlara kadar yükseldi - Bir hafta sonra şeyh onu 60 yaşında 
!er, sonra garbe_ doğru süzüldüler, saat - bir ağa lle evlendirdi. Bu sırada Doğan 
lerce durmadan kanat çırptılar ve nihayet çobanlığı bırakmış, köyleri, kasabaları do
Horasan yaylalarından birinde yavaş ya - laşmağa, kahvelerde, meydanlarda halk· 
v14 iruneğe başladılar. Kartallar uçar - ~Yh aleyh1ne tahrike başlamıştı. Bu tah
larken şöyle konuştular: rık esnasında şeyhin tarikatının kötülü -

- Bu çocuklardan blrl kız, biri erkek ... ğünü, devletsizliğin, ba.şsızlığın fenalı -
Onları öyle bir yere indirelim ki, blrbi - ğını anlatıyordu. Derhal kendisine yüz _ 
rinden ayrı düşmesinler. BüyüdUklerı za- Ierce müzah1r buldu. SllA.hlandı. Her köy
nınn birbirlerini sevsinler ve tirbirlerlnın den her kasabadan ıgeçttkçe kuvveti art -
olsunlar. tı. Nihayet Almut kalesine dayandı. Kale 

Kartallardan biri aşağıda bUyük blrlmuhasara edildi. 
kale ve güzel bir köy gördü: Doğan ha.ıa. GönülU seviyordu. GönU-

- Ben pençelerLmdeki kızı bu kaleye lUn ise kocası ölmüştü. Kaleyi muhasara 
1ndlreceğim. Sen de o oğlanı .şu köye tn - 'edenlerin başında Doğanın bulunduğunu 
diri dedi. .., jduyunca. bir gece .gizli yeraltı yolundan 

karargAha. çıktı. Doğanın çadırına girdi 
Sözü .töyleyen kartal süzüle sllzUle İki sevgili aylardanberi a rı kaldıkl . _· 

kalenın büyük bahçesine ind. ve kız ço-ıd Y arın 
cutunu yere bırakıp havalandı. an diz dize, b14başa seviştiler. Gönu: 

. Doğana kendsinin şeyhin kızı olmadığını, 
Koca. bir kartalın bir insan yavrusu-!ı:<tsinin de iki kartal tarafın<ian buraya 

nu bahçeye bıraktığını gören kale asker-j bırakıldığını anlattı ve bunu kaledeki biı 
lm koştular. Çocuğu aldılar, derhal beye ihtiyar kadından dinlediğini söyledi. 
götürdüler. Bey 40 yaşlarında kara kuru, . 

ytan UzlU zalim bir adamdı. İsmi Ha- • Iki sevgili böyle sevişirlerken kalede 
§0 Y • , bagrışmalar, ağlamalar duyuldu· 
san Sabahtı. Fakat herkes ona 'dağların _ Daği h1 öldü! ·Dağl 

1 i ti K"tü bi h arın şey · arın .§eyhi., 1sm ni verm ş . o r mez ep şeyhi öldü ı. 
kurmuş, elinin uzanabildiği yerlere kadar 
yaşamasını istemediği klmselerı öldllrt - 0 gece Hasan Sabah yatağına gir -

.ı .. tu dikten sonra derhal ölmüştü. sabah olun-
m~ . ı . H 

ea asan Sabalun yerine şeyh olan KiyA 
Kartallardan biri kız çocuğunu Almut BUzUrg ismindeki adam kaleyi muhasara 

kalesi bo.hçeslne bıraktıktan sonra muha- edenlere çuval çuval altın gönderdi. 
rızlnr çocuğu Hasan 8abaha götürdüler. · - Artık Hasan Sabah öldll. Siz onun 
Hasan Sabah çocuğa uzun uzun baktı: canını istiyordunuz, Tanrı aldı. İşte size 

- Kafasını kopannı. dedi. Muhafız - altın .. Artık çeklllp gidin!. 
lar çocuğu öldllrmeğe götürUrlerken Ha. - Kaleyi muhasara edenlere zaten der
san Sabah: ue çatma insanlardı. Parayı görünce bir 

- Durun!. dedi. O çocuğu hareme kaç saat içinde paylarını alıp dağıldılar. 
götürün, yıkayıp giydirsinler ve bl\yUt - Doğan Gönül ile yapayalnız kaldıar. 
sUnlerl. Doğan dedi ki; 

Öteki kartal da. erkek ocuğu köye in- - Sevglllm artık biz bize kaldık. şım-
dırdi, bir kulübenin önüne bıraktı. Biraz dl bir yuvamız ekstk .. Onu da tamamlayıp 
oonra çocuk ağla.mağa başlayınca kulü - ömrümüzü sUkün içinde g~irellm!.. Fa _ 
beden bir kadın çıktı; çocuğu gördü, se - kat nereye ıgidelim?. 
vinçle kucakladı, içeri götUrdü, yıkadı, Bu sırada gök yüzünde iki kartal gö
eskl pUSkUlerlnden ıgiydirlp kuşattı. rUndU, durmadan dolaşıyor ve sanki bir 

Hasan Babah kıza Gönül, fakir ka - şey bekliyorlardı. Gönül: 
dın da ~lana Doğan ismini koydular. - ~t-e, dedi. Kaı·tallar, mutlaka bizi 

GUnler geçtikçe Arzu ile Kanber yeni bir yola götürmek istiyorlar. o halde 
mektepte iyi ik.1 arkadaş oldular. onlar ne tarafa giderlerse, biz de oraya 
baun1. yanyana okurlardı. Fakat mek• ·gidelim. 
tebi bitirdikleri zaman Oönül artık İki sevgtıt, kartalların uçtuğu istika -
A1mut ~esinden çikma.z oldu. Doğan kö- nıette günlerce yürüdüler. Nihayet yem -
rlin sürülerini .güden bir çoban olmuştu. yeşil bir diyara geldiler. Burası Anadolu 
Kıl ort altı, otlan 10 yaşına gelince bir - idi. Palandöken eteklerinde bir köye gir -
bitlerini '1üşUnmeğe başla.dılar. Doğan diler. Gördüler ki, kartallar, süzüle süzüle 
.sabahlan kale a.şağısıhdaki orman kena.- bu eteklerdeki ça~ıklarda bulunan yu -
tındıt. sürülerini otlatır, kaval çalar, Gö - vala.nna iniyorlar. Iki sevglll de bu köye 
ntıı de pencereden onu dinler, iç çekerdi. )?rleştller. Onlar eroı muradına. ... 

Nihayet Gönül kolayını buldu, kale -
tth\ .gizli yolla.tından çıkıp Doğanla buluş
tnalaı sevijrniğe ba.$Ht.dılar. TRAHOM Bu sırada Doğan HasAn sabahın bir 
t.akıttt blf insanları: "8izl cennete kavuş-, • (Osttnra/1 4 ancüde) 
turaca.Aıftl l ,1 '11ye kandırdı tırıl iflttı. Bir 

gün 9eyıı ohu d.a çağırdı. Doğan kaley~ Ve Bul~k gözilne elle temas etme • 
glttı. Kendislnl tüllerle, buğularla. kap melidir ve her ihtimale karşı ellerini sık 
bit bah~ey~ aldılar. Du bali.çede şa:ap a - sık '.sabunla ', ~kamalı ve antiseptik 
kan dereler. ç_ıplak kızlar vardı. Doğall et- ma.hl1llletle ellerini çalkalamalıdır. Her 
rafını saran kızları ıttt. Gerl döndU. Şeyh trahomlu telnizUgı boyuna. borç bilmeli -
:lle karşılaşınca: dir. Trahomun yayılmasında en çok pislik 

_ seıı böyle yalai'icı cennetlerle her- roı oynar. 

kesi ttfat edip adam öldürüyorsun? Katil, Tedavileri muntılzahl bir surette de -
talim ihtlYatl diye balırdı. · vam etmellciir. iş dolayıslle mıntakasını 

ŞeYh: 11ö1dütüli bu nabsll .. diye ha.y- deti.şt1tirse dahi tedav1yı ihmal etmenıeli 
kırdı. Füa.t Doga.n ıuhcıfu çekti, bil' kaç parası )'okiia hUk1lmetın ınecca.nt müesse
kere salladıktan sonra kaçtı. bir koridor- selefine hüıtftmet doktorlarına. müracaat 
dan "bit öda.ya iirdi. Af kasıtklıı.rt askerler etrnelidli'. n.e.smı doktorlar trahomu 'be -
.gelirken birdenbire ltarşisına. Oönül çıktı. dava tedavi ederler. Mekte.J)lerde trahom -
Duvada oir kapi açtı, oftu ora.din alıp ka- lu çocuklar sirayet devtesını atlatıncaya 

kadar okula devamdan menedillrler. Her 1 
hangi bir mektepte trahomlu bir talebe 
gözden gı!-çırmek yerinde ve do~ bir ha- ' 
reket olur. Hasta çocugun ailesini de mua
yeneden geçir.mek iA.zımdır. 

_Bayramda her iste
yeıı evinde 
sebilecektiri 

kurban ke
Kurbanı 

me~bahaya götürmeğe 
lüzum yoktur, 

Trahomla çarpışmayı her münevver 
yu:tla.ş kendisi 1ç1h bit' memleket vazifesi 
saymalıdır. Ancak bu suretle yüz binlerce 
yurttaşı pen~esinde tutan bU azgın cana -
\'arı alt e®blliri:t. 

1 Hazirandan itibaren ta/bıkma 
b11şl11n11c11k olan talim11tname11i!l 
madde madde neşrine devam 
ediyoruz. AIAkad11rlar ilendi/e
rine ait olan klSlmlar için şim
diden hazırlıklarım yapm11ğ11 
b11şlam11ltdırlar. 

-2-
Cadde ve Solmklar 

:10 - Cadde ve sokaklar ve 
meydaıılara ve umuma mahsus yer
lere bulaştırıcı, kirletici şey!er dök
mek, atmak veya akıtmak, ttıkOr
mek, sUmkürmek yasaktır. 

51 - StıkrOntüler bir kapaiçin
de binaların dahilinde balunuruhteak 
ve çöp arabalarına vfrilecektir. Çöp 
arabalarının kapı önlerin<le bekleme
meleri için çöplerin derhal verilme
si icabeder. 

52 - Binuları işgal edenler bu 
hinHların önlerini temizlemeğe mec· 
burdurlar. 

53 -Soknklıırdt:, umumt mahal
lerde toprak elemek hulı ve saire 
sflkmtk etrafa toz saçan veya ci· 
vardaklleri rahatsız eden işler yup
mak yasaktır. 

54 - Kapı veya pencerelere 
çamaşır ve saire asmuk veya bura· 
lıtrdan umumt yerlere hah vesaire 
silkmek ötebt>ri atmuk yası.ıktır. 

55 - Belediyeden ruslıat nl
madıkca umuma mııhsus hiçbir yer 
işgal edilemez. · 

56 - Gelip geçmeği zorlaştı
racak yol veya kaldırımlar üzerine 
odun, eşya vesaire bırakmak yasak
tır. 

57 - Cudde \'e sokaklurda ayı, 
maymun oynatmak yasaktır. 

58 - Cadde ve sokuklarda ara· 
ba, otomobil veya kamyon ve emsa· 
li vesaiti nakliye bırakmak yasaktır. 

59 - Cadde ve sokaklıırdtı. 
murura uburu işkal edecek rterece
de toplıtntı yapmak, hulkın toplantı
sını mucip olucak işler yapmak ya-
saktır. . 

60 - Cadde ve sokaklarda 
uçurtma uçurtmak, fişek, tabaııca at
mak futbol, top, köşe kapmaca, cirit, 
saklambaç gibi oyunlar yasaktır. 

61 - Belediyece menedilen 
yerlerden araba, sürü ile hayvan 
geçirmek yasaktır. 

62 - Cadde ve sokaklarda ve
ya unıumt yerlerde başı boş hayvan 
bın.ıkılması ya.saktır. 

63 - Cadde ve sokaklarda fıçı, 
araba tekerleği, ağaç saire yuvarma
mak yasuktır. 

64 - Cadde ve sokak gibi 
umumt yerlere dUşmeleri meltıuz 
ıevba, saksı, kufes, vuzo, pençere 
kanudı ve sair şeylerin düsıneleri

ne mani bütün tetbirleri almaya bun· 
ların bulundukları yerleri işğ'al eden 
ler ; O yerler işğu1 ecıilmiyorsa sa
hipleri mecburdur. 

65 - Binaların cephelerine ko
nulacuk tenvir vesaiti ve bunların 
teferruatı ile diğer çıkıntılar zemin 
seviyesinden en az dört metre yük· 
sek olacaktır. 

66 - Sokak cephelerine konu
lan tenle ve siperlerle bunların ön 
ve , yun taruflarına asılan etiketlerin 
cıdde seviyesinden en az 2,20 met
re ve bunları dıvara rapteden kol
ların yUkseklikleri de en az 2 met
re olHCtıktır. 

67- Caddelerin şerefini ve manza. 
rasım bozacak şekilde bina cephele· 
ri pis veya biçimsiz olamaz. 

68 - Cadde ve sokaklarla hay· 
van pazarı haricindeki bilumum 
yerlerde sallık hıtyvan dolaştırmuk 

ve hayvan ttlışverişl yupmttk yasuk
tır. 

-a-

Küçük bir haciz meselesinden 
çıkan görülmemiş bir facia 

Fransada iki yUz franklık, yani bi- Yine Jllnciarma çavuşlarındaJl ~ 
zim paramıala yirmi lirayı doldurma \ an kare! binaya yaklaştı, pcn~~ ı 
bir haciz meselesinden geçenlerde mut- birini kınp içeriye girmek iste~ 
hiş bir facin oldu ve bu yü7.rlen dört ki- sır1tllıı bir silllh ~esi cluvuldu. '/I 
şl öldn. / darına çııvuşu bir feryat kopar~ 

Son gelen Fransız gııwteleri bu hn- kıldı. Ktırnın Jıın ağu surette Y""P_· 
~ise ~nkkındıı şu .malfımatı .. v_eriyorl.ar : ! mıştıı: . J'. 
Hann Koruel ismınde blrısmın Mnhye- Twlı ve dört çocuk babası ol- ; 

ye 200 frank borcu varch. Bu adam öl- darına lıf'm en ııak !edildiğr hnsttt ..... 
dO. Bunun üzerine tah il dııire::ıi haciz müştı . · I 
koymak üzere ndnırıın evine bir memur Bu m:ınzııra karşısınd:ı çıttll~ .... 
günderc11, F11 k~ıt ölen adamın Anası, c1i- rafını sar<1n halkın da gayzı ve ~ 
ğer iki oğlu ile birlikte kapıyı haciz artmışdı. Bir tarafden da yangın ~ 
memurunun yOzOne kapndılar, Eu ço- yic ~ sarmış b ılunııyorchı. . ..,AJJ# 

cuklurclan biri 26, diğeri 24 yıışındaclır. No olacakdı? lçe:-lclekilerde ~ 
işte faciada bunun Ozeri ne başladı. tarla ~e l'll h.~r cJirl ıliri yttnacaklat 

Hırderıbirt: çiiıliğin kapı=ıı açı~ 1<n1•ıyı :ıçmal\ lsh~ı IH·n 1 

Hııciz memuru kapının yüztinc kn
patıldığını gorUnce, \'ttziyetten arnrini 
haberdar etti, Polise muracmıt etmek 
ınecbur·yeti hasıl oldu. Polis meseleyi 
Jandarmaya havale etti. Jandarma Ça
vuşu Holre yanına Pol Foşü isminde biı 
çilingir nlarak, kadının ve oğu1l:rnnın 

oturduğu kU;ük bir çlrtliğe gitti. Çiftli
ğin kapısı kapulı ve arkaciun kililll idi. 

Pol Foşü kapıyı açmak üzere ug
raşırken, Pencerelerden birindnn bir si
lah namlusu uzandı ve ateş edildi. Çi
linğir tıım kalbinden vunılarak, k&nlur 
içinde cansız yere yıkıldı. 

Jandarma çavuşu derhal çiftliğin 
etrafını dolaştı. Binunın diğer Uç kapı
sı da sıkı sıkı kapulıydı. 

\'aziyetten haberdar edilen MOddei 
umumi derhııl \'ul'a rııa'1allne geleli 
ve çlrtliğln etrnfınıı .J mıdnrınıı uöbetçi
leri ikame edildi. Sanki herkeste haşla 
ynn facia devanı edecekmiş gibi bir his 
vardı. 

Çiftliklerde buluırnnlar <lışıırıya çı

kıp teslim olmaları l~·in yapılan müte
addit ihtarlara hiç ehemmiyet verme
yorlur ve se lerint tıile çıkarmayorlardı. 

Sabaha kadar IJeklenildi. Artık ev 
sahiplerini dışarıya çıkartmak bir zaru
ret olmuştu. Aclıktun teslim olmalarını 
beklemek haftalarn nılHevekkifdi. Çon
kU binanın içinde İnekler, Keçiler ve k9.
fı miktarda yıgılmış erzuk vardı. 

il! 1:1 m, ce h ; nnemden rı rlnyan hir ~~ 
gHıi ıııo,·Jcriıı için<fı~n <lış nnya ~ 
Arkusınd<ı n lrnr leşi, dnha arkıısınd' 
tıntı.sı ! Kadının saçları ateş almışb· 1 

Tnm o .sırada silAhlar patladı· 
ateş etti? Jtnıdarmalar mı? bolk rtl! 
karışıklığın irinde helJi değil ! 

Kndın bir tarafa, gençlerden 
vücuclları yedikleri kurşunlardan 
dcşil\ olarak öbUr· tıırafd yıkıldı. 

Jundıırm.ı yüzbılşisının: «Kıı.dıDI 
elmeyfıı!ıı diye b.ığırnınsınll rağıned 
olnıu.,tu. 

Çifllikde sığınanlardan oçnnc 
o sırada yUz metre kadtı.r ileride 
nan ormunu kaçmıığa muvdffak ol 
Arkasından koşanlar kimseyi b 
dılur. Adamı ancuk ertesi gün, 
kilometre uzııkda, yalın ayak, 
bak, ceketsiz bir halde yakaladıl 

O dıı ynr11lanm:ştı, kaçarken 
lı ceketini, siUlhını, papuçLmnı ve 
kelini ormanın hir kenarına utroıf 

200 frank alacak, dört ölü, bir 
lı! yakalııııan adam, çiftliğe kapan 
zaman, ~ilahım korkutmak için h 
attığını, Öldürülen çl!lnglrle jand 
kıırşı silah kullanmadığını iddia e 
de, onlurı kardeşinin öldnrdngün 
analarının sözllne uyarak mukıı 
kulkdıklarını söylemekdedir, 

Bu aile efradı o mubltde yarı 
olurnk telilkki edilir, kim~e ile te 
bulunmazlar ve konuşmazlarmış. 

Kapıları kırıp girmek tehlikeliydi, M kk "d 
Çifllikte bulunanlar müscllalı oldukları e eye gı en bacıla 
için, eğer ateş ederlerse bir kuç klşinın çektikleri 
dttha cunlarına kıymuları ihtimali vardı. Kurban bayramı yaklaşıyor. 

Bunun Uzerine Parisden göz yaşlurı Mekke, l\Iedine, Cidde bntnn 
dökdUren bombıılar ve kOkOrt dumanı meuıleketlerinden giden Hacılarla d 
neşreden vasıtalar getirttiler. Fukat son gelen hıtberlere bakdı 

Jandamuhırdan biri çifllliğiıı damı- Hicazlı otelciler, hancılttr, öteberi 8' 
na çıktı. Kiremitleri aı;tı ve aşuğıya hı.r senede oir gelen bu rırsıttlan eli 
doğru gaz ve kükürt bombalarım uttı. den geldiği kadar istifode etmek 
Bacalarıdı:t tıkacı. Yiııe uşağıdun ses jşi mtık büsbütün soygunculuğa 
yok. Yalnız boğulmak üzere olan hay- müşler. 
vurıların feryadı i\ idili yordu, ötekiler ne Bir defa Ciddeye çıkan ve tll 
oldu? yaşayorlar mı, öldüldüler mi? bavaliyi bilıııediğ'i için ne olur 

Bu bir netice vermeyince çiftlik cebine hHyh pııra alarak giden 
ııteşe verildi. Artık içerıdekileri11 diri rehberler kurşılayorlarmıı. Bu reb 
diri kavrulıırnktaıısa, çıkup teslim ola- gıiyu uğırlaıuuk istedikleri mfsafl 
caklukı Umit ediliyordu. liaba Hıcaz toprağına a 1ak b111ar 

bir Jandarma yavaşca pencerelere maz soyup soğana çevlriyorlarmıt• 
yaklaştı. içerisini dlnlecli, gelip hııber tık bu iş orada bir san'at baUnl 
verdi. Oteller dolunca, bu rehberler mO 

- Galiba ahıra sıgındılar. rinl tanıdıkları evlere götnrQyorhır 
Bunun Uzerlne kapıların zorlanma- göstermek için aldıklan paradan b 

sına karar verildi. Bir heyet kapıya git- evin de kendilerin de nzıklarını çı 
ti. Evvela içeridekilerle müzakerede bu- yorlarmış. Bu ~ş senede bir defa 
ıunnıak istedi. ğuna göre, bu ad11mlann artık 

- 8119.hhmnızı utınız, yoksa rızık çıkurdıklurını .. .\füıb bilir. 
bizde size kurşı ateş edeceğiz, CezairJi Arabın biri geçen 

O sırada bir kadın sesi cevap ver· Hacce gitmiş. Araplar, m11lılm 
dl. dişe pek mernklıdırhır. orada ada 

- Allah ıışkınu bize fenalık yap- zın diş sancısı tutmuş• Di,lerinl 
mayın! yerlerine ttltın dit koydurmak 1 

Se)'ı·ü sefer 

1 

Demek ki Madam Konrueı teslim Rehber kendisine derhal bit 
69 - Gerek piyadeler ve ge- olacaktı. bulmuş. Dişçi hıtstuına muayene 

rek bilumum nakil vasıtaları dalma - Hayatınıza dokuırnıayacağız, ynl- ten sonra demiş ki : 
yolun sağını takibe mecburdurlar. nız slUl.hlarınızı atınız ve dışarıya çıkı- - Senden şu kadar parıl 
Yol mihverinin soluna geçmek ya- nız. fakat bu µurayada burada kl•,e., 
suktır. Jandarma yUzbaşısı Garniye kapı· dişleri yapımız. Yalnız sen de bad&: 

70 - Piyadeler, pi)'ade kaldırı- ya yaklaştı- Jçeriden .bazı sesler duydu. eyilik edersin. Memlekete döndü 
mı nıerinde yürUyec~klerdir. Gençlerden biri soruyordu: man, gelecek yıl buraya gelecek 

71 -. Yüklü hamallar, nakil va·. - Ne yapaca~ı7..> cıluru beni tavsiye edersin. 
- Kurban der ile ı·t ni, 

memleket müdafaasında 
havalarımızı emniyJt al
tıttda bulundui·ınağa ça
lışan Tayyare Kurumuna 
veriniz. 

Trnhomutt teşhis v-e te<lavisı muhak
kak bir hekime yaptıhhr. Yalnız şunu iyi 
bıimeıı ki erken ele geçen her trahom va
kası muhakkak iyi oiur. 

sıtalarının piy11de kaldırımlarma Kadın da şu cevabı vermişti: Bundan dalla canlı rekllm ol.at 
çıkmaları yasaktır. - Artık ne yapacağız? teslim ol- J<'ukat bu Ceıalrli Hacr.ı ikmAI 

72 - Sokakların tel9.ki nokta- maktan başka çare yok 1 to, memleketine dönerken, bu seter 
Gözlerinizi: haytınızı; ailenizi ve larında soldaki nakil vasıtası sağın- Gen\' lerln bUyU~O: purda zehirlenme alttlmi gösterınlfo 

memleketinizi' ·l?vyorsanızı, kendinizi ve dakine yol verir. - İşte silnbım, dedi . içinde fişenk men vapurun doktoruna muayene 
etra.fınııı ltonımak ıuretUe yurdun bu (Devam edecek) yok! mişler. .Muayene neticesinde 

atnı1 dUnfMlle slı de f&rpıtıruı. 1-. ......... ..,... .... -~ .. ---... ~...- Ondan sonra da ses kesildi. Ne ol· ı dişlerine bakır koplandıtı ve bu 
' ıµe pu? Teslim olmaktan vaz &eçtiler mi ? ıehirlendiCl anlaf&laııt • 
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Stoyadinoviç'le bera er Neler istiyorlar? 

Alman Sanat Sergisinde Bu an~~:.·:::,'~ :,~::::ı:ı Belediye- .Yürüme sporu 
nin şehri imar hususunduki gayretlerini 

l k • tP.lif etmek, yapılması istenen ve gereken 

Al J enı·yanı aca ımar ışlerle yapıhmısına başlanmış ve ynhut Yürüme sporunun viicudunıuza ve sıhhatimize faydası manvaaa y r • . bıtşrtrılıııttlurına azınerlHmiş işleri bir 
.., ·-' t hır edılen t s· iç· e ko ·b· fk" i ı olduğu kadar, yurdu tanımak ve sevmek bakımından . l . . bu ser' aıae eş ep ı ın ymuş gı ı e ar umum ye-

ış ertntn O h ye bildirmek hedefini güdmektedir. Bun- esasJı bir spor olduğuna iman etmeliyiz 
maketleri bile insanı ayret ve ~~~u~~ bayırlı neticeler çıkacağını umu-

ilk olarak Sarıkamış Parti BaşkHnı Dikkat edılecek olursıı gençlerde nin veremiyeceğl bllğiyi verecetlne kim· 

takdı.•e da .. 11üriivor H. Kose'nln nşağıdnki fikirleıini 'e yağlanma ve şişmanlanma gUnden gOne senin şOpbesl yoktur. 
• · y 'J mQtulAalarını bildiriyoruz: artnıakhıdır. Heullz otuz beşe yeni bas- KüçOk bir talilde Bursaya tıtlebele-

[ 1 d n· 26 İkinci liı\ mırı] - •sarıkttnıış Belediyesi t - 2 - 922 mış daha ıtlr.mda şakuklıırında, çizgiler rimizle tetkik için bir gezinti yadmıftak . .\lınan~a ınnlıahlrlm z r · tarihinde kuruldu"'una gore 16 yasına belirmemi• bir takım bOro adıtmla-
6 • y Kura köyle Ahı dağına geldiğimiz U· girmiş buluı.uyor. Bu yeni müesseseı iıı rmın : 

kıısub ıda bu gllne kucfar bir çok fttuli- - Birader bu hal ne olacak? Spo- man, sabah olmağa b~lamıştı. Ulu d•t 
yeti yarsu da hıtrııp .bir. halde ele geçen ru, mı .. poru bıruktık, eski faıtliyet kıtl- sl~ler ~çfnd.e heybeth olar1tk.. kendini 
bu şırln beldenin mkışıtrın~ nıaulesef mudı. Göbeğim gllnden gllne şişmekte, gosterdı. Bıraz sonra sis dııtıldı, det 
bf! ~ene e\ veUr:ıe. kadar layık ile ehem- karnım p.ıntolonuma sığmayacak kıtdttr bntnn gOzelllğlle meydana çıkb, Her 
mıyet \'erllmenıışlır. bOyümekte ... Bunun çaresi nedir? Oeye taraf çam içinde ve bir sabah kokusu 

Bo!ç*'~I ve ele g.eçt>n pımısı nisb~- şikayet ettikleri görlllmektedir. Huklkıtten vardı. Tttlebelerden biri dayanamadı : 
linde ~ ııpab leceği hır haylı şehir lşleıı- ıllkkut edilecek olursa dnnon gOreşcisi, •Meml .. ketlınizln bu kııdar gQzel olaca-
ne ya hiç el koym~mış veyuhut blnız boksOrll koşucusu futbolcu u mektepten "" t b 0I t · t• Deci" 
okşttyarıık geçıııiştır. .' . • . . ..,mı tısavvur ı e e memış ım.• ı. 

B 1 d. , 1 . il 1 . . ·i CD . onra bır ış başını geçınce, herşeyı b - Meşhur Kazancı sırtlanna geldik. ~ e l)c erın • f'r emesı 1~ n 111 rakır siz evvelce spor ulanında günnn y 
huriyet Hl kt1meli Bölcremiz Belediye iş ' . . urdunu senelerce dQşmamn ateş çen
lnini de Ktıynıakamlık Ohte ine b rak- kahrıtmımı ıken bır gOn bir az yorulun· Leri içinde mOdafaa eden, boydan boya 
mı~tır. ca nlnındıtn buram buram ter akor, he kazılmış istihkamların, sığnaklann yer-

Yeı t Belediye reisimiz genç vn7ife men pardesllyll omuzlarına hrlatır ~ Ztl- lerini g~:sterdlk. Çocukların özleri a • 
sever tlçeb11y z. <'gıız pPk yakın za· !Qrree olmııya gelmez, daha gencıııı 1t 

1 
d ld . . g • Y f 

man<fa Helecliye işleı ir i lncPlenıe ve deye de büyOk bOyOk tedbirler alır. a 0 u. •Yu.rt severlığı şlmdı daha iyi 
derin il(!ilrri İIE'! her suretle ilerlemeyE'! Anlatırsınız, söylersiniz, httk verir: nnladık,1t Dedıler .• Bu şeyler çok acı ol· 
kııhilly~ti ~lan Sarık1tmış yeni hlr in ki- • F.\•et. Bu oturmadan oluyor, yürüme- nıakJa beraber bizim için de iyi bir derı 
11t m~ıılelıyor: Bııııur 1 l berı.ı~er ynpı- sı ! hiç olmazsa yllrüme sporunu yap- olctu .. Çok kısa zamana bıığlı olan bu 

.Müll ıhteki AJm,111 .'lmıut ~eıyısi Ja,·:ık ışl çok. Burrn karş_ı gelı~ı ~z. malı 1t der. Arkartıışlarlle kıırar verirler, gezintinin bize verdiği ına11evt kıvancın 
tün hızlle tat _ ileriye nikbin nazarlarla baktığını, ve Al- Br. Jedlyen ~ r ~k lenılen ıhtıyllçları bazıın tıtlil z11manldrında uzun bir ge- kıymeti ölçDlemeı. 

Kış sporları burada buldı yUrildU bir man mlletinin hemen her sahada dünya - nasıl ka'.~ılayı ır. . zlnti yapsnk deye bu kararlarını kati Bu gezintileri bir parça daha geniş 
bik rrn• 'K .,.., .... vl da a , • • . Bu ılıb 11 la E~le<lıycmlrden istckle· ı hOkllmlcre bağhırlıtr. iş tatbik suhasına tutacak olsak kazanacağımız mlllt llltn· 

f" '"'T' ·ok kimseler şu - nın en kudretli milleti oldugunu ifade etti. rım so ... y 1 ve SO) s 1, rlurunıl r la tez- gelince bu kıthraınanl ırdan ortada kim faı\tlun dOşünQn •. Gençler:ln ufak bı'r ._ __ 
atta meşhur Bu- j Bermutat o da komünistlere attı tut-

1 
'« 

apeşte balosu - tu. Romanyadak1 son tebeddUllerinden şe kf.:~~~~n hiçde ö 1 d .,..ld' T 
111 

Sıttta yurdun hangi b:ıcatına olurl'iat ol-
ti b h d k .k dl ideolojilerine Roman . Y e eısı ı. a ve un gezmeleri, tanımalnn ö,...renmw· a gltmelt is yor- a sc ere • en - B:wram gOnlerrnde kasaba ve koyler- . . ' ~ ., 

r. Bu kadar raz· yalıların da Utıhak etmiş olduğundan deıı diğer köylere yürnyerek gidilir gezlııtılercten mntevellıt y~ptıkları spor· 
1 meı;ai ııe bu ka-ı bahsederek sevindi, durdu. eğlrnc.!ler tertip edilir cırıt )'arıhr taş dun ziyade yurt bakımı ıçln en esaslı 
ar eglenceyl bu Ondan sonra buyurun dediler, salon- atılır, lıaınıını kızdı 0~ :ıanılır , e gc~ va- 1!8Y~lerimlzılen biri oldukuna iman ttt· 
1sanların nasıl ları dolaşmağa başladık. kıt tekrar koylere dönlllorrtu. Bu gidiş ınelıyiz. Azlzty~ ttıbyıısım Do~uda oku· 
•lıf ettikl .. r ne Teşhir edllen bUtlln eserleri Bayan ve ~eliş, otomobiller, ne ar 

108 
ile, nede yan Ankaralı bır genç Plllımdokene ka· 

ayre. eder in Bay Stoyadtnoviç bUyllk bir dikkatle ted- ztınka ile icra edilirdi. Gelin alayları lJilc ysklçin geldiği zanıan yerinde görecek 
ll mi? Işte ya- kik ediyorlardı. snrnnerek ynpıhrdı. Zavallı gelinlerin ve ornrta Y:ışnr babadan bu canlı tarlbi 

.Jıyorlar. Bu eserlerin arasında neler yok? tki üç sıınt renkli tüller ultında bin bir oğrcnecek olursa işte oznman hakiki 
Geçen hatta Hanıburgda yapılacak meşhur Elbe köp - h~yecan içinde bu uzun nıe~nfeleri yo- tarih ve yurt bilgisi dersini almış ve 

MLinihe Yugoslav rUsUnUn maketi blle insana dehşet veri - rulınaclan nldıklarınr bilenleı· elbeltH hakiki sporunu yapmış olacaktır. Onun 
Başvekili Bay Ştoyadln:>viç gelmişti. "Do- yor. Uzunluk 1250, genişlikte 47 metro, su- unutmnmı~lıtrdır. YürUmek bugün ~ alnız için gayelerin tahakkukunda amil olaCak 
lu .. nun muhabiri ve Türk gazetecisi ola - dan yüksekliği ise 81 metroyu buluyor. köylerimizde kalmıştır. Altmışı geçmiş sporu elimize alırken yurtseverliti genç-
tak merasime beni de davet ettiler. Almanlar NUrembergte de dehşetli blr ihtiyarların dimdik yürnyoşleri, beınbe- lere aşıJaınayı bilmeli ve amanıpda 

Beraberce geçen .sene inşası biten Al· stad yapıyorlar. Bu stad içine 1Llacatı in- yaz b.ızulmamış dişleri canlı kanlı yüzn yapmalıyız. iL Y.'1S S/NAL 
rnan sanat sergisin! zıyar--te gittik. san ltlbarlle belki de dünyanın en bllyük ıle; bıze snhip oldutumuz bir çok asrr 

S I h kik t mükemmel fevkaU - stadıdır. Tanı 405.000 kişiye yer hazırlıyor- kolaylıkl,ıra r~ğmen taş çıkart~cı;k ka-
erg a n en - - dıır ırnvvetlldır. O da; yflrOmemn verdi-de güzel ı Blnanın ortasındaki hole 1skem- lar. . . i "'I ı k 

ı 1 bü ilk bir eki\n 1 Bundan başka Riıgen deniz banyo - Partı Buşkuw lf. Jiuse ğ safi anı ı tır: . . 
eleri dizmişler, davetll er Y Y 1 Münlhte yen! parti binalarının den yapılwusı ve .kısmen de Beledi)ece Bazı bllyOK şehızlerlmızde gençler 

teşkil ediyordu. Salona evvel! Göbels lle ilnnın, 1 ilk k mühendis mektebi oııUnıu:t.<lt:i\ı yıll .. rdu )cı;JJılcteuk ış prug- şehir dı~lanna çantalım omuzlarında çı-
Stoya-dlnoviçin karısı geldiler. yeni yapı an Y se 1 d alçılaı:tı , ruwınu sokuldu""unu uuyıuakla i\ıvanç kıp gezmek, yQrQınek, eğlenmek ister- (tlat tarafı 1 incide) 

1 nln tayyare meydan arının a v - & 1 k k. b ı 
BUtUn ecnebi gazeteciler oraya ge - • klll r1 <1U.)<1uaıumız 1.>mucı den:cc:dekı işler : er amma ne ynzı ı 11şarnmaz ar, se- Haftaya Erzurum gtl· 

Dünkü spor 
faaliyetleri 

lll~lerdl. Kapıdan, "Doğu,, nun hüviyet lrılmış minyat~~ ; MU~lh:rievkal4de izaz 1 - Heırulıa yuz tutmuş bulunun beblerini ar111bracak olursak ıehır ra- en Uo birincilik için karıdaoacaklardır. 
\ arakasını g~ terince, derhal "buyurun,. Stoyadlno ç 11 b 1 lttf Blzi Belediye nıUUı.ıernuo tawır ve ııışu- huthğına alışmışlltr, uzaklarla~dıt bu ra- Bu müsabaka da çok zevkli ve beye· 
d d habirine en iyi yeri ettiler, şeretlne ver en a oya 8 · til bıttlığı bulamıyacaklarınduıı bıraz tasala- caıılı olmuştur. 
8 e ller ve Tilrk mu ide davet ettiler. Stoyadinovlç'in yanında · 2 _ Sarıkamış palas karşısındıtki nır~ar. Ge~çleri bu yola alıştırmak mu- Disk atma 
öaterdller. ldi 0 _ blr çok gazeteciler de bulunuyordu. adanın ısamlakue bır btıbçe yııpıluuas1 1 hltmden bmsz uzakları gormek için on- . _ . 

Saat tanı 10.30 da Hltler de ge . ve- ı Balkan paktından la.t eçıldığı zaman ve oraya Ataturk aıııdınındıkılwe.:,i. lara bir kolaylık ve onların bu ihtiyaç- Dısk atma musabakasına gıren mü-
nun salona gelme 1 büyük tezahürata Alman gazetecilerine dedi ki: .:i - Beıeclıyeye bır bınıt tedarik !arına cevup vermek lazımdır. Puraza sabıklar yerin harlı olmasına ve bu 
•ile verdi. _ Balkan paktı her zamandan daha edilmesi. yazın Palandökene çıkmıtk istiyoruz. Sıt- sporun Erzurumda ilk defa yapılmasına 

Resmi küşadı Hltler yaptı ve k~U - sağlamdır. Bay ooza'nın Romen mllletlnln 4 - Çurşı içinden geçen caddenin batıleyin tebirden yurOyerek Abdurrah· ratmen muvaffıtk olmuflar ve takdir 
nızme dokunan ve komünizmin dünya~lhakikl menfeatıerlne uygun dUşmiyecet tezelden ta~ır elur11wesı. . man guziy~ gelinecek olsa orada biraz edilmişlerdir. Mnsabaka neticesinde Er-
tenalığa sürükledlğlni anlatan bir nutu ıbir wırzı harekette bulunacağını zannet - 5 - <,:ıtrşıyn muvözı dereııın OstQ- mola ~enp dinlenmek lhtly11cmdnyız. zunım gücDnden Yusuf 33 metre atarak 
\erdi 1 nün kupat,ıwu:sı. Ondan sonra döğıı çıkml!dun akşamın 1 biriııci Erzurum gllcQnden Halil "kin 

1 Ô da Almanyanın sanayi ve iktisadi 1mem. NUREDDİN blRE 6 - Kasabuya iki buçuk kllometre gelişi de mu.bakkukdır. Halbuki Abcfur- Necdet üçüncn geldıler. 1 c • 
lthadakı Uk 1 terinden bahsetti ve mesaredt:kı soa-uK su uau il.le.:,ııe yerm- rohıuan guzıde uıevcud koçuk bir otel M" b ki h t d bO 

Y se nıe kt dekı suyun kö.:,ul>nya gotırilıucsi suretile gençlere yatıtk ve vemek ııervislerinl usa 1 arın ı 11mın an S(lntll l• 

d Bir Ziraat Memuru yo ur, •eme suyu ihtıyucının gıı..ıırılınesı ve bu· ufak bir Ucrc:t mukabİlinde yapacak olur- ge başkanı yerine Vali Muavini Hilml Yoksullar Evin e b. b t r yoktur ııun 19~ yılı v.aıışma pro~n1wın111 ba- sa, Cumttrtesi işinden çıkan bir işyar üal~.ı tarafından "birincilere, ikincilere 
lf ay 8 ' şına geçırılmes.. bır talebe, ne bileyim her hangi bir grup ve uçOncDlere mukAfatları verllmlf ve 

ftlıi tarafı 2 incide) 1 bir orta mektep yoktur 7 -: . l_<asabada umumt hala hemen geceyi otelde geçirdikten sonra er- p ı nh r h lı ,).. edllmitUr. 
- Nen vttr senin? _ ) _Yeşil Kelkitln Kış- yok glbıdırı lcubeden yt:rlerde UUJumı lesi sabah erkenden dağa çıkar, ge· s -------------;....-

1 Bır şey soyle.ııeden sakat sağ ko Kelkit (Hususi alın.m bir fo - balalcır ynptırılm11sı da Bt:ledi,>emiziu ile· zer, gorQr ve yOrüyuşünQ yaparnk F ve lng·ııtere 
unu gost~rdl. lalar kıranı mevkiinden 1§ ri gelen ışaeri öröSındu bulunmaktadır. akşam isterse şehre dönebilir. Bu mu· ransa 

- Kimsen yok ınu? ba toğraftnı sunuyorum. b ı lhtl - 8 - Yeni ytıpıhm wezbuhunın çev- taluayı Erzurum için yerinde bulmasak • k 
- Var bir oğlum amma bayır~ız n~ Kazanın umunıl ve belli aş 1 

dl _ resindeki boşluğu çevirerek burnsını 1 bıle, yıllttrdanbe.ti dillerde destan olnn IŞe arıştı ! 
ha bakmıycır. YuumıJa iken dılenıp 0 yaçlarından bir kaçım aşatıda arze yo uğaçlundırmak ~e bahçe Şt:klı.n~ ~okmak. Pıılıtndoken duğını yann şimendifer Er· 
Para getiri d G .. ne beni her gnn rum. 9 - Elektrık: liu onı:wlı ışı değer- zuruma dayandıktan sonra gelip görmek (Clt tarafı 1 lnelde) 
=~boup sok!ğ! :~·ord~. Şiındi ortdddn 1 _ lld bin t.Usur klh.ımetre murab • li 11bayımız Eyi Uotanm hususi idıtre-11 isteyenler olacdğı muhakkaktır. O zaman Gelen haberlere nazaran bu k·--
.. y ldu bl meJısuldaT ve hemen he - lerderı yaptıruınsı. b ı il . . ~ 

•· baı mUn t ve • u gezg ne ere c.evap vermek ıçin her Almanya ve ftalyada bQyQk bir telifi 
ihtiyar h·ı netcl kadın: 1. U:ıde altmışı su basar araziyi ve - halde şimdiden hazırlanmak 14 d l 

ide ıın men Y ti tinneye çok müsait yaylaları (1800) mandayı barındıran bu kazada Ar .. sır d 
1 

zkım ır. mucip olmuştur. Bilhassa talyan mlba4 de - Beyim öbUr koğuşua g ' hayvan ye ş dl 1 .. a yur umuza ge en ısa pan· ili b k t tb.kl h il d ba..aa. 
Ye Onuıne dllştu. k. i va eden \'e bütün geçim tutamağı çltt- P omalı bir baytar memurunun bulun - talonlu, yanık yUzlü, ayaklarında Mesi- , ıı ararın a ı _a n e 3 -

q Ya ıddkl bir odaya geçtik. Üç ış • ihtl ld ecıeceğt mahsul olan kırk bir maması yüzünden Hayvanatın nesıı ıslah hin sandulı gibi yanın bir çank ça ta- yanhşhklara meydan verılmealnl ve illa 
8~b ikisi kadın .• Kııdır.larduiı . bir dıtbııe~: llkten ; : bu kazada bir ziraat memuru edilmemekte ve Kelkit Şlran kazaları Ve-; ları sırtlarında gezğincilere tes~dUf n el· yllzJen lüzumsuz Kerıinlikler tabdcldCl9 
ttıl blltun hayati Jrnbıli vetlerlnı kay bin nu us u teriner Lşlerinl tedvir etmekte olan blr tiniz mi bilmem? liuıılnr diınyayı tabanı etmesinin çok muhtemel oldutunu .Of· 
Yll~Q gozıerı gorıııeyor, konuşhlı~d~ yoktur. <! vrl Ademden kalmak Rrabasının hayvan aatlık memuru le kaza hayvan -1 ile doluşan hakiki sportmenlerdlr. Yaya !emekte ve biyle bir kararın ualdbba• 
bıly Yeınıyor, saçsız başı bir 

1 11
• Halk.~ i blçlmslz tahtasını ve kara !arına ara sıra Arız olan hastalıklar tez - seyyııhntı kendilerine bir eglence ola- den endlfe izhar etmektedirler. 

bııı tt~ı J(lbi puılöyor. Yalnız yemek yıye· Kep dedı er del~memif, aynı zamanda elen önlenememektedlr.Bln:ıenaleyh Kel - rak ulmışlardır. na.ha bir kaç hıtfta evel Bir İngiliz vapuru daha Murihh 
rıu yormuş · Y uşının çok ihtiyıtr okluill sapanını bU~ul yetlştırmeğe çok mlisalt kit ha11'ma hayvan yetiştirme ve ıslah et- ~940 ~okyo •>llmpıyatlurına yurdumuz- B1tr~lon, 4 (A. A.) - lnıill• b...., 

':Yleuıler. t d ki her türlü m to raktan arpa~ buiday - mek yönünden çok faydalı olacatı mu _ Aan furtı{e}ek yehtltmbir~k tııere giden dıralı Albera v11purunun da bil sabah 
•oba t)'112 sakullı ihtiyar ise or ~ a 1 olan bu feyizli P aımayı ötrenmemlştir. hakkak bulunan bir baytarın tayını bizleri vus ura ya l met ur sportmeni unut· 645 de babtıld'lı bUdlrilJDektedll'. 

tatlı ~~u&ankı kucakl ıınış. YerT ~~·~:ş~ dan başka ıbnlre~iecek bir zıraat memuru- çok sevlncllrecektir. ~:~:ı~~~d~~ ~~:ı~~ tTçzi~\~0~t;!~mbel~ lladrlt yeniden bombardımao llıu~n ~uyor. Onlıtrlıt uzun boy u ""l bıt Buraya taY n-une ..... la ve fidanlık - 3 - Kelklte otuz kilometre mesafede · vıs - l dildi 
t.ü-,.., 

1
f tn çıktım. Mdn::ıur 0

a u e- acatı nl.loM4 ~ u td ıı (A A) u .. ~....:~ı•AA-~~ .. kuru&muı olan bu mnessese n nun kur 1 bir şekilde zlraaı yap • bulunan Şiran kazası da dahil oldutu. hal· tesna olmak tber& her aene .JQmen faıla madr • • • • - mauna u uuu• 
b ~ıtr bayuk bir boşluğu dolduruyor. ıarla halkın tenn ttrmeğe ıe.şvik edilece- deki llk okullar~an (150) talebe diploma çocuk tahsilden ma.hrum kalmaktactır. kn bombardımanı neticesinde bcıyDk bit 

llfQn b 33 adıım maya ve ağaç yetiş Usbet netıcelerle re - almaktadır. Vllf.y&t ikliminin çok sotuk Şiran kaza.tı oocuklarının 4a istila - obüs Fransa ıef.atetbaneılne isabet etmif, :~iltun urt:.a 
5~~~~~z olan gnnlerinde ğl ve elde edlle~ek ı:hesizdlt. olmaıs ve kıf mevsimlerinde her taraftan desini teminen Kelkit ınerkeatnde açıla - binada epeyce hasarat yakmaşaa dıl 

l>ıt~lsuiuz, ateşsız ve bakımsız ne Y1J.· talla kavuşaca ıd! da arzettiğlm veçhile karla kapanması ayni zamanda çocuk ve- cak blr orta okıı!un bu lki kua ıoın kül - obus paUamadıtındall nilfUMta ta,W 
!\tın ardı ? 1 ;imde hem deriıt bir acı, 2 - Yukar beslemeye ve yetl$tlrmeye lllerlnln 7olesullutu yüzünden cıvarda bu- türel bakımdan çok faydalı sonuçlar vere- yoktur. . 
ı111hıdp ba~ ırılmış bir işin karşısın~a kazada hayvan ıaıar ve yaylımlar var-: ıunan OUmUp.ne ve Bnıncan orta okul - cetı muhakkak ıörlllmet\edlr. Ke1t1Jetı Londra 4 (A. A • .a. ;,_.. _.fi~ 
llıanındn hoyuk bir hazla Mensur og u musalt bir çok ya~dt halen (45138) ko-1 tarından iıtlfadı tdilımemıku ve Telilerll dıvıet vı ınlllet bt17QkMı1nln rQkltk tak· bu ıabab" ha~clye nearetlM ~ 
-~ı.:ı~~~di:u tshakın kabkahalan ~ ~~~;:d::. cınH> tıllf, <"I) at, v•rlı.Sı olaa .U«t.at •ıt l&ag ttıt• •il-~ Nllna ..... llef w..ae lôrOfınlftQr. 

Qlfordq. • • • r --

~~~~~~~~~-'--~~--------~~~~~~~------------~~---~~ 
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:::::::: 

u 1 E ~ 

l Jlanla!ınızı kabul eder,~ 
Fi ANIZI ~ 

Bütün Doğuya tanıtır ; 
"DOGU,, büyük bir İ 
memleket parçasının ~ 

il her t'!rafında o~unan ~ 
bır gazetedır. ! 

;;;;; 

Doğu illeri ile ilgisi olan bütün : 
= 

müesseselerin gazetemiz vasıta- := 
·ı k d ·1 . . b . b .. [ ~ sı e en ı erını u genış o geye § 

tanıtmaları menfaatlerinin il 
ilk icabıdır. 1 

iLANLARINIZI 
Doğrudan doğruya 

GAZETEMiZE 
gönderiniz 

nınınnıııı nıınınıııınınııı ~ııuııuı:nıııııııınnıuınım nnııınınııınınııııınııınnııınııruıııınıııuııııııııınnıın nımınuı 

1 
~ 

1 
1 
il 

o o o o :::=:===============~ 6 Ş U B A T 1938 --= 
~·· •••••••••••• 1 L B .AS 1 M EV 1 •••• ••••• ~,•••~ I KTRK ÇEŞME SOKAGI · No: 9 ill 

• ERZURUM 

1 1 ı Kitap, Mecmua, Cedvel, Defter, ı 
E Her nevi Duvar ve El ilinları, 1 
1 Makbuz, Bilet, Fatura, Yaldızlı davetiyeler 1 
= 1 ı 'ıne 11111 ii ıı< •:J 'ır 11,1 ilııi ı~:> 4::: ıe ıı". ı= ıı ii ı 
1 1 
1 llA~;HJl~llSlrllll F;,,,,,, kuruı'"'" 1 = . 1 
• Diğer Vilayetlerden gönderilecek her türlü siparişler memnuniyetle kabul ve suratla ikmal edilir . ı 

\ . 
~ ••••••••••••••••••••••••••••••.•.•••••.• ~ __ 

1 Teıninatlı Daktilo, Dikiş 
. ve her nevi makineler 

tamiratı yrpılır 

Riza Vatandaşlar· l 
SUah Fnbrilmsı kar~ısında 

Bay l{A YA hanesinde ' 

ooGU 
Abone tarif esi 

Seneliği : 12 Llra 
Altı aylığı : "1 • 
UÇ aylığı : 4 • 
Bir aylığı : 1,60 • 

ECNEBİ MEMLEKETLER iÇiN 
Seneliği 
Altı aylığı : 

24 
14 

iLAN TARİfESl 

Llı'a 

• 

8 net sayıfada santimi 25 Kuruş 
7 • • • 50 • 

e 
Verir 

Kumbarası olan hic bir , 
zaman darlık yüzü .. gormez 

z·RAAT BA KASI 
6 • • • 75 

it-... ~~.~ ... ~.~···"-·~-~~~~. 5 • : • 100 • 

K Kumbara istikbal binasının ~>l g : : ; i~ : Çocuıunuza hediye edeceğiniz bir kumbara ile onu hem tasarrufa 

Kumbaralarından bir tane ahnız 

~ ı 400 alıştırmış, hem de istikbalini şimdidan düsünmesine 
temel direğidir }• tıan· vereC:k kims:ıer DOÖU ~aze· yardim etffiİŞ QİUfSUOUZ 

Da~r.ıanka~o~~=~~=~~~~~~~~~--=~~~-~-----~ _ ~ ~~ tarıfe tatbik edilır. 
\ Kırmızılı ilAnlarda tarife bir misil 1 D . 1 ~ razıasile alınır. Dev et emıryo ları 1 O unclJ 

Kumbaralarından birine sahjp olanlar hiç bir t Adres değiştirmek 25 kuruşluk r o· 
1. I M d I ...... d 

zaman darlık çekmezler ~1' rete tabidir. ş etme Ü ür ügün en: 1 
\ Muhamen bedeli 1800 lira olan 200 çift içi keçeli Lastik çizme idaremizde1' 

a ş I' B c§l n k ca ~ o r nümunesi ·evsafına uygun olarak 22-2-938 Salı günü saat 15 de Erzurumda ıo. ıı~; 

D 1 ) ~ ~ >]' Erzuruın Hava Kurumu cu İşletme ~inası~da lşl:tme komisyor.u. tarafı.odan açık eksiltme usulü ile' 
• ~\, B k• 1 ğından· Erzurumda teslım edılmek uzre mul;ayaa edılecektır. 
~~ . l aş an 1 • Bu işe girmek isteyenlerin kanuni vasikalarile birlikte ve yüzde 7,5 nisbt' 

~ l{umbara saliiplerine her sene muhtelıf ~ Kurban bayramında sayı~ halkın tinde pey akçalarile komi~yona müracaatları iHn olunur. d• 
J .. "' Ö' kt d · \\ Kurumumuz~ ~el:erru edecekl:rı Kovun Şartnameler parasız olarak Erzurumda lşletıne komisyonundan, Trabzorı_0, 
\~ · para mukafatı da~ıtma a ır. // ve Sığır derılerı pazarlıkla muzayede}e Devlet otobüs durağından ve Haydarpaşada Devlet Dcmiryolları satınalma J.; 

~~~~ ..... ~ ..... ~.--.~eye....-ey•-.ye~-t/ çıkarılmıştır. _ misyonundan tedarik edillbilir. (No. 100) 4-l 
~' ~-...,. ,... Y ,... ..- ,... ,.. • lba'e 10-2-938 Perşe::mbe gunu saat .../ 

on beşt~ Kurumda yap.la..:a~tır. . Jl"rf""'lm~rJ•rı=:ırmmeeı:::ı ~ ,..., ...... ,..,r•~~ı;J -

DOGUDA 
iLK ÇİNKOGRAFANE 
Matbaamız yeni bir çinkoğraf ane tesis etınek 

üzere bulunuor~ .Bundan sonra her türlü kılişe· 
lerinizi, mektup ve fatura başlıklarınızı, çinko 
veya kauçuk üzerine mühürlerini bize sipariş 
edebilirsi!ıiz. 

Artık Istanbula sipariş 
vermeğe ihtiyaç yoktur 
Mecınua Kitap, Broşür, Memento ve saire için 

yaptırmak 'ihtiyacında bulunduğunuz kılişeleri si· 
zi her suretle memnun edecek bir şekilde imal 
edebiliriz. 

Talip olanların depozıto a\cçelerıle ~ ~ 
Hava .k.un:muna .n~u:acaatları ve şart- ~ . Türk 'Hava Kurumu ~ 
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Büyük ikranıiye: 50,QQQ Liradır. 

Bundun başka : 15.000, 12.000, 10.000 liralık hUyilk ikramiyelerle 
(20.000 ve t0.000) liralık iki adet mUl\l\fut vardır. 

Şimdiye kN'.81' hinlerce kişlyf zengin eden bu piyangoyn lştıral< 
ediniz. 

~ 
Bursada İmaret lsabey mahallesinde 

Simşirci Dede sokağında Ahmedin evin
de oturmakta iken bu matıalli terk ile ne· 
reye gittiği ve nerede oturduğu meçhul 
bulunduğu mahkeıııece icra kılınan tah· 
kikattan anlaşılan Erzurum Husust mu
hasebesi eski mimarı Saki zimmetinde 
ihale bedeli farkından 893 lira 69 kuruş 
alacak davası hakkında ilanen yapılan 
tebliğat ,-:zerine icra kılınan muhakemesi 
sonunda D.ıv c E ı .rum Hususi mul a'lebe 
idaresinin ihale t.edtli farkından dava 
~dilen Saki zimmetinde 893 lira 69 ku

~mmmm...-ı-=:mm••mm~~~/ 

ruş alacağı old.uğu teb~y~n ~ttigind~n m iş ve bu ka~arı mütc~ammin. ilam sure. İ 
bu paranın 20 lıra avukat ucret•, 16 lıra ti mahkeme dıvanhanesıne talık olunmuş 
72 kuruş ınnhakeme masrafı ve i!amda ve gazete He ilanın ertesi günıi ilamın 
müfredatı yazılı diğer masraflar \'e 13·3· tebliğ eJitın· j aJ!J'Jıı ~ l'fı mahkumüu 
937 tarihinden itibaren yüzde beş faiz aleyhin malümu olmak üzre keyfiyet hu· 
ile mumaileyh Sakiden tc.hıiline \'C Hu- ku k usulü muhakemeleri kanununun 141 
susi muhasebe idaresine verilmesine 26- ve müteakip maddeleri hükümlerine ley· 
1·938 tarihinde mahkemeçe karar veril- fika n ilan olunur. <No. 108) 

Sahip ve Başmuharriri: 
CİHAD BABAN 

141eıl 
Umum neşriyatı idare eden yazı 

Müdürü: BAHADIR DVLG6ft 
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