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Suikast tahkikatında, yeni 
deliller ele geçiriliyor 

İrtica şebekesinin dışarı ile irtibatı tesbit edildi. 
<<Uyanık Gençler» Cemiyeti üzerinde duruluyor 

Bediüzzaınaıı Sı ınsuıı'da ınahkeıneye verildi. 
Kısakürek hakkuıda tahkikat yapılı.yor 

GunrJ Kore açıkhırındaki Pongan ada~ında t.:arı;a :ılık <·ıka r:ı ıı e lrlcr ııakledilirkrn <Kore· 
drki esirlere dair g~nrral Clark'ın demeci 3 ııneıi SaJfanmılatlır .. ) 

Türk-ltalyan dostluğu 
hakkında nutuklar 

ltalya Başbakanı De Gasperi ile 
memleket dostluğunu belirten 

Köprülü, Roma'da iki 
sözler söylediler 

Pı·of. li.öııı•iilii~ İı•ıııı'ı11 ı~o111ii11i~111i 
et11ıiyeceği11i ifaıle etti 

K U B 1. LA Y' 1 N--ı .• ~·~: •• ;: ::::;~i.~;~~.~·~~.:ı---
rülü Meçhul Asker mezarına bir ı 
çelenk koymu~tıır. 

YOLU Türkiye Dış İş leri Bakan ı he-
• raberindc Tlirkiycn iıı Roma lı{j.1 

1
) uk elçisi old ıığu halde l\Iec; lı u l 

\ \ Z \ l\: Asker abidcsııı i ıı önünde İtnh:ın 
Ahm t Emın YALMAN askeri \'e sivil m:ıkamları tara- 1 

e 1 fından karşıl anmıştır. 
[ \şasıdakı ~azı. \taturk Prof. Köprülü mütc.:ıkıhcn 
Dernrt:ının dünku toplantı· Chigi saıa~ ına giderek ilah :ın 
sınd.ı b nıuharrırımız tara· < De\amı ~:ı: 5 Sıi: 3 •lr) 
fınd n okun:ın hıtnbrdır.] 

Hrpın11ıııı bıldigim iz gibi. o ır· 
l ard.ınbe ri Turk urlığının 

ba~ du nı anı 'obazlıktır. Cunkü 
) obaılık, mrnraat \ e nüfuz cerri I 
e asına gôre kunılmuştur. \"o· 

•• "l' ay111la111111 

Tebliğ 
bazlar, milletin medeniyet \ e te· 4 adoıu ı a " 
rakkhe n ak mdurnıasına dai· noına, 23 _ Ti.ırkiye llış h-

kflbııl 

11.,11111 Jlu! o~ırlml:dın 

Malal)a 23 - Başmuharriri 
miı Ahmet Emın Yalmana ~apı. 
lan suikast hadisesi dolayısivle 
l urdun mu htclif yerlerinde ara· 
nan evlerden elde edilen enak 
\'e vesaıkin §ehrimize göndcril
mekt ıı olduğu anlaşılmaktadır. 

~ II:ıbcr \'eı·ıldiği ne göre, bu~lin 
şehı·imiıde ilgılılcrc bazı yerler· 
den gelen 'esıka l arın ;\l:ılatya. 
da bırçok kı nısrlcri ele ,·crec·e· 
gı , lıalrn ) irıni~ i nıiıtccavız bu· 
lunan me' kıı( arlcdini birdcnbi. 
re J üksellcceğ ı tahmin edilmek· 
tedir. 

Dolaşan şayialara göre, irtica 
şrbekcsının dış memleketlerle 
irtibat temin elliği, müslilman 
mcmlckctlerdckı dıni tc~ckkül· 
ler tarafından beslendiği lesbit 
cdılmiş bulunmaktadır. Bu ciirn. 
leden olarak dış memlekctlcr-

ı neHımı Sa : ."l Su: ; :e> 

1 D.P. Meclis Grııpııııda 
Bıışaı•·Meııdeı•es diiellosn 
Ahmet Hamdi Başar, Başbak an'ın etrafını «İşe yaramaz
/an> ın safchğını söyledi ve buna T. R. Arası misal gösterdi 

Menderes, «946 da aleyhimizde olan Başar hesap versin» dedi 
--- - .. ..--.. , Httttt .,..,,,, "' 

pm-•·----~--• ı • \B \llı\TTİ~ SÖJl;;Mfo!Z'den 

F 
Ankara 2.1 - Drmokrat Pmtı l\leeli ı:rupıınun btıgunku lop-

rans 1 Z lantısı çok haı arctlı ve clcktrıkll bır ha\a içınde geçti. ilamdı 
Başar tcnkicllcrle dolu, tuzlu bı berli uzun bir konuşma yaptı 
Fakat Adnan l\tendcıcs gelip de cevap \"erince rıcal elli \'C bu 

Kabl'nesı' duello bir kusura b:ıkına im esiyle sona erdi. 
Celsenin tafsllatını bildıriyorum: 

ı- . . 
ı D. P. IZMIR . 

KONGRESi 
• 

CUMARTESi 
YAPILACAK 

-o-
A. Menderes'in iz-
mirde yapacağı ko
nuşmaya ehemmi-

y~t veriliyor 
1Tu•u~I ll ul ııl>lrf,.,lzd•n 

tzmır 3 - Onümfiıdeki 
cumarte i ı:ünü ~ apılacak 
Dr.mokrat Partı il kongresi 
munascbetilc şehrimize ge· 

lecok olan Başbakan Adnan 
Menderesin y:ıp:ıcağı l"onuş· 
malara si) asi çe\Tclerde 
bıiyük bir ehemmi)ct atfe
dilmektedir. Başbakan ile 
konP.rede bulunacak diğer 
Bakanlar Ankaradan şehri· 
mJZ(• İstanbul ) olılc gelecek· 
lerdır. 

Ba bakan kongrenın ya. 
pılacdı cunı:ırtesı .,unü saat 
11 30 da iımıre ~clrnış ola· 
cak 'e do ruca 'iHıyete ı;c
lerck balkondan halka bıtap 
edeeeklır. Başbakanın bu 
konuşmasını, mutad olduğu 
üzere kongrede partililere 
:Yapmayıp doğrudan doğru. 
ya halka hitap ctmeğe tercih 
mc\•amı Sa: 5 Sü: 4 de) 111a engel olnııı tard ı r. Kendi cc· len Bakanı Fuat füipriılü'nlln 

haletlel'inin ,.c ~i y~lı ta~:. u~la · Roma) ı z ıyarelı h:ıkkıncln Şigı 
nnın hııru suııu .otturmeğı mum· sarayından neşredilen tcblıgdc 
kuıı kıla<·ak gr.rı \ C karanlık ha· ·· 1 d "( kt I" .. ır ~ 'ht . ~oy e cnı me - c< ı r: , 
\'a~ 1 ur.\ a nı c ırın et>.e 1 ıyaç Ba bakan de Gasperi ve Dış 
rlıl\ mu~ıard ır. ll r r mıllı felaket S > . 

5 
... ·~ d 1 j gıınunde ~ obulık harid dıi şman · 11 evamı ~a : sıı : · e Em er Giirc li, dun \ r,şilkıi.rde ugurhmırken 

illeclıs grupu bıı5k:ını Hulusi,-

l' st-1'f a ettı' l~~~~c~~.;atr:~~ ~~~c~a~~/;~i~:: I Kasım• .. asada bir 
1 

crgıııı tl<lhla mıllehckıllrrının P .., 
larln i birHği cimi tir. Anado. 1 

~ nrınki celsede liçte ıkı ek rri· • 
~etı temin r.tmclcri icın parti • t • )endi 

ludaki son istila hareketi, bunun T. ret Bakaııı E G . . ı· 
frri bir misalidir. \"obaılar. di· 1 ea . • e ııre 1 
niıı de ha du man ı d ı rlar. 7.ira 

Parl 23 - Başbakan \n. 
loıne Pın:ı) dün gece Milli 
l\Iccll te gu\enlık O) una baş 
nırulm:ı mı beklemeden ı:.· 
tıra -ettiğini bıldırnıişlır. 

tarafından da\Cl cdıJdi)cfcri:n eıııaye ' ·~ 
soy l edı . Ve arkadaşlarının d~· ~ ....> 

asil \ C ınukadde duyguları vic· • 

rl ansızca i tlsnıar ediJorlar. ha· Bel•IJ•. ad' a vardı 
ldkı din i limlerini baskı altına e 
alı) oı lar. dini hislerin bir fazllct 
kaynağı halini afm;ı ına mıi n) O· 

lu)orlar. 

yirnıi ll>i ) ı l e\\ el ~ obazlık, 

Ankara'daki Yugoslavya elçisi, bu ziyaretin iki memleket 
işbirliğini kuvvetlendireceğini ve iki memleket ekonomisi

ha de\ anılı olmalannı tcnıcnnı 
1 De\Dını' S:ı: 5 Sıi: 1 d t l •• C.H.P. Meclis 

Grupu toplandı 

Tabancalar ve bıçaklarla yapılan bir boğuşma 
sonunda 1 kişi öldü, dört kişi de ağır yaralandı 

Dün gece esrar salıcılı~ı yıi- ~---------' 
zilndcn bir cinayet ışlcnmiş 'r 1 ~ 
sabıkalı takımından I<orsikalı 

Mustafa öldüriılmlıştür. Cınayc

lin tafsılfıt ı 5 inci sayfamııdadır. u •• u c r:ı rkcş bir den-işin arka· 
ı;ın a ıakılnı ı t ı, ,,lencmene bas· 
kın 'aıımıştı. o ıaın:ın, inkılap 
kahramanı \C milli beka , .e nr. 
lık C\ dalı ı Kubilay, kar ı larına 
~ktı . Cehaletin, taa ubun, ı iya. 
nın bu nvakl:ınmasma göğus \eı·· 

nin birbirini tamamladığını ifade etti 
-ı A 11ocıaltd Prtll 

I 1.oııdra 23 - Ti.ırkı) e Ticaret 

1 

\"C l·:konomi Bakanı Enver Gu· 
rclı refakatınde hır grup mü~a
\ ır bulunduğu halde bııgıin Tür· 

Geçen ~ ıl mart a)ınd:ınbe 
ri Fransız koalısyon k\lbtne· 
sini idare etmiş olan Başb:ı
kan A Pın:ıy mecli te ken
disi tarafından ileri sürli. 
len üç teklif hakkında ) :ı· 
pılacak gUvenlık oyunun ne· 
licesi alınm:ıdaıı istifa etli· 
gini açıklamı~lır. 

Pin:ıy'in istifa ı haberi 
kabinenin uzun siircn bir 
toplantısının sonunda ani 
olarak ya)ılmı,tır. 

1

Adanada bazı yerleri 
1 

l sular bastı 

-u-

Erzurum - Kars 
di, inkıla p ehilliği mertebe ine Güvenlik OJ una baş\lıru

lan tasarılardan bıri çok ÇO· 

Oc\amı Sa: 5 Su: 5 de l 
Serhat eri ti . Kubi la) ın erı e muka,·e· • 

meli \C n il şehitliği, hiç bir 
zaman unutulamaz. Bu, nhsi bir 
kahramanlık ' c fedakarlık ha· 
di esi değildir. inkı lap \ C terak· 
ki) 1 geriliğe ' c cehalete ka rıiı 
titizce konımak J olunda milli 
ruhta hukiım suren a1min, hiç 

kt)c ,.e Yugo la\'la arasındaki 
ticarctı arttırmaya matuf mlıza. 
kerclerıfo bulunmak iızcrc Bel· .._ __________ ...,. 

srada gclmı~t ı r. Haberi ' 'eren 
llclgrad rad) osuna göre Güreli, 
iki memleket arasındaki iktısadı 
işbirl ığının genişli)cccği \ e bu· 
nun netıccsi ııdc siyasi bagkırın 
kun•ctlcneceği inancını belirt· 

Cevat Rif at Af ilhan 
ile arkadasmm 

Mersin - Adana tren seferleri inkıtaa 
uğradı . Bir köprü yıkıldı 

ilavemizi 
Veriyoruz 

bir ıaman dcği mi) ec-ek bir ıem· 
l i, hfr ifade idir. 

Rııg ıin Tiirk inkı la bı \ e 'Iıirk 
\•arlığı, yeni \ e sinsi bi r uikast 
leşebbu~ii kar ısmdn bulunu;,-or. 
Bu tr.şebbiis, kızı l .)fo~koflıığun 
l"-Seridir. \'obaılık, hıma nikap 
\ e leı a il leti hlıınctini görü} or. 
l\loskoC komünizminin maliım o· 
lan u~ullerlle mr.ınlekctimiıde 
bir ) eraltı Ic at lı lrmi kurulmuş· 
tur. Ga ·c, bizi garp füeminden 
\'r. müşterek r. nıniJ et i temin· 
den koparmak, ilk ence Ataturk 
lnkıla:ıına da)anan zinde ruhu· 
tnuzu siındurmek, onra bld kÖ· 
lelerinin ürü su ne katmak 'e 
canarnrea bir imha hareketim: 
kurban etmektir. 

fhı mak alin a tıl a n ili. kur un 
ka~ısııııl a millı biin)'r.rl r. heli · 
ı·rn has asl~ ct ,.e intibah. dik· 
k:ıtr. 'r iftihara lavıklı r. llükiı· 
ınf'I, anl aHşl a \'37.ire hasına grç· 
tni tir. taskelcr dıi şnıeğr. ha · 
ladığı ıaman takım takını i\'Iİ · 
rnai dokııntiılcrin . tufc~ lilerin. 
ınütrrcrhlilr.rin ılii man ajanları 
tarafından birr.r hirt'r dıw{ıirildi· 
ı:i ni. \ r. trk elden idarr edilen 
bir ilıa nrt rheke inin itra \'a~ı · 
l :ı l arı ıf İ\ e kullan ılılığı nı göriip 
anlı~ ac:ı ,i:ız. Ru J:ihilcrc hep bir· 
den l:inct oku\ :ıra 11. 

Mikrop ' uu l arı t'lhr.tte kı~a 
zamanda t em ille ııeı ektir. ra 

(l}c, :ı mı Sa: 5 ~u : ti <il) 

< l>euıııı Sa : ;, ~u : 7 .te l 

Kemalist Partisi 
Kurulacağı 
Teyit edildi 

n ı ıı ıı u/ıAll rı:ıı <:dm 1 

• 

Tecziyesi istendi 
Adana 23 - Uç gundcn bcrı 

dc\amlı suretle )agmakta bulu· ı 
nan şıddctlı yağmurlar bugün 
de bolgcnin her tarafına dilt 
miiştlir. Yagmurlar l Ur.undcn 1 

l lür Adanı gazele inde • lç~i- sokak \ e caddeler geçilmez hale 1 
maı hayatla aııaışi sebepleri• gelnıış, bir kısım alçak mahal· 
başlıklı bir makalı• neşrederek 1 leleri de sular basmıştır. Yine 
hiikumcliıı mane' i şah~iycliııi l :ığmurl:ır yüzılnden Arlaıia-Mer· 
tııhkir rtıncktrıı "lllllk İbrahim 1 6in tren cefcrlerl ak amıctır. 
Haııdan'Ja Cernt Hıfat Atılh:ın'ın Sular. Zc)linli • Yenice ara· 
nıııhakcmclcrinc dun 11 ncı At!ır ında Ncrnck demiryolu köpru· 
cc1.a m:ıhkcmc~inde dcrnnı edil- 1 sü a)ağını süriıklcmi.lcrdir. Bu 
miftir. halin yol bakım mcmurlan tara· 

<lle\Dmt S:ı: 5 Sü: 4 del 1 Oe, a nıı ~a: 5 Su: 5 de> 
Şehit Kubilayın oglu ) üzb:ı sı \'cd aıla Atatiirk l>crnc. 

'inin erer iı) eliği \ cı ilirken 

~ on Telgraf. g:ızetc ı ııalııp 

\? Ba§yazarı Ethem İzzet Bcr.ı 
ccnın Kemali t Ahali Partisi ı· 

~ mlı leni bir parti kuracağına ltlı ·ıl a" t 
d:ıir dun Ankara menşei ile ba · C ' re ilıraeat 

ııı•;ısıııdaki fark. Inkdap şelıiıliıniz ı.ı gazetelerde çıkan haber üıe
zcrınr. kendisi ile görüştük. Et· 
hcnı izzet Benice bu mevzuda bl· 
zr czdı nı le şunları soylcdi· Kobila~r aııılılı 

«- Ta awur halı ndc bö) IC 

1
,, ayftk ifhafatımızın 1.408.800.000, ihracntt-

Atatürk Derneği, Atatürk inktlciplarına bağltltk-
blr fikrim var, hcnıız ;ili :ıncl~. • . w • • • 

rnr.\3nıı sa: a sü: 6 .1a ı mızm ıse 897.400.000 ltra oldugu bıld:flltyor 

an goru en şa ıs ve teşe u ere ,.-----=------·--------, Ankara, 23 - 1952 kasım alın I ·· ··ı h kk '"J/ - --~, 7• rl; Tin d,. A an6' 

şeref üyeliği verdi R •ı Jd• f t daki on bır a)lık ıhrac:ıt \C ıl· 

«Sual» vapuru· 
Karadenizde 
Kaza geçirdi 

1 
Büyiik inkılap . şehıch Kubi- « . 0 lT. enıo» e f e e 1::ılilt durumumuz t~tatistik Gf'. 

n.-1 Mıııhirlusıı t:ır:ıfından te 
IA~ 'ı'n 22 ncı öhtm ~ llldonumu •llo ~lnno • nıın uç tal.ımı lıird rn ' ' ani ı g g ıınl ııgıı , nıt edılm i tır Eun:ı ~öre ilhaliı 

• munascbcUyle dlin saat 15 te •lı · nf.;ıı po, !11 ilr. t'liınire grçti. Onlr mf'mizl' imkan nim~ an tımız 1.408 800 000 lıradır ihra 1 
l\farmara lokalındc bır anma lo c:ıtımız 1 c 8P7.400.000 lir dır 

1 1 t ~rhcplrr ) uzunrlen \ 'UkU bulan hu Sr.dkmeden dola) ı o kıt) ll• ı 
ren ya;:-ı m ış ır. 1951 sene ınde 11 a•·lık ıthaliitı 

i rnlarımızdan tekrar özür dileri1, ~ 
Torcne tıklfıl mar~ı ılc baş· mız !l92 000 000 ıhraeatımız ı c 

1 
ıanmış \C ıki clakıkalık ı;a~gı clu · RO · :lırnno. ~ıı bugün, üçüncii ~a) fanmdıı. her zama ııı. i i62 400.000 lıra idı. 9Sl l ılının 
rusunu nıutcakıp Atatürk Der. l ) r rinılr, b11tarakMnı1. • 1 ;ısım ayında bır aylık ihracatı · 

ı l l>e\3mı !'ia: 5 Su: 4 del __ m;!lll _________ ..,.m:x-=--------• l De\llmı Sa: 5 ..,ü 6 tnl n azısı :> inci sa) fanıııd a dır ·' 

~ 
--=~--

• 

ll r ada 4• ı t ~ t d ıı c>ltlu-

KA Dil\' - oolur, noolmaı. Doktorumla beraber geldim. Bir 
takip edeceğim de ... 

-
~: 
:: 1 , c . 
.i 

~ . 
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ŞEHADETiNiN 22 NCI YILINDA: 
--~...........--..--- -

Kubi Gyı anar 
23 Aralık ( l 

t a /~~oİ ~ız~ Bugünkü süper mürşit Necip Fazıl Kısakürek, Ku-

zin kanlı ve bilay'ın şehit edildiği günlerde şöyle demişti: 

mağa değer bir 

1 
yazının hır 1-
kı cümles/.. 
Ok U y U CU J 3 · e• ıe 

. ~ 
ır • 

ibret vcrıcı f rımıza a;>nen 
bır vak'asını « rtica, yatağımızın başucundaki bk barda!' suya sunacağız.: Havanın soıı gLııılerdc tekrar soğumuş bulunması, kömlir 

ı •İrtica, yata· darlığını clalıa yakından hisscttirmcğe başlamıştır. Evvelce, mil-
!ı a t ı r a. karıştırılan zehirdir. Kubilôy'ın katili Derviş Meh- gınıızın bacu- teaddıt kereler uazdı ımız "ıbi, kömür teuıatı h~llı bir dilzene 
tır: Genç Cum " ~ e. 
h u r i y e • med'in Menemen kapılarına sokuluşu gibi uyku- rundaki bir bar sokulamamıştır. Zira, h:ıu:ıdan kömur nakliyatı muntazam ola-

timizi temsil muzu bekler ve ayaklarının ucuna basa basa gelir>> dak su;>a kıır!ş· rak \c şehrin ihtı~acını kar ıtıyacak tempoda yapıl:ım:ımakta-
edcn Kub1- tırılan zchır- dır. Alakalılar nakliyatta bir kolavlık olması maksadıylc Amas-
IAy'ın, Inkı· \ .J ~ir.lli Ku~il~).1t 1 radan ınotürlr~lc kömur nakliyatı yapılacağını bılclirmişlerse de, 
1 A P 1 a r ı "-- YAZAN: l'II:ıth ıl' >e~l ş hcniız fallıyeto geçmek imkAnı hasıl olmamıstır. Esasen Kara-
mızın kanına c mc ın, c 1 . . . . d b kil t .. kil 1 JfJ(JST AF A BA YD R ncmen kapıl:ı· dcnızın en fırtıııalı bır me\Sıının e u na ya ın mum· n o up 
ıusamıı bir rıııa ı;okulu u olmıy:ıcağı da flıplıt'li bulunmaktadır. 
i~~~~:n::::e~l bir ~ekilde r;e· gibi u;>kunıuzu bekler ve a ak· Ev,elki gün limanımıza 500 ton kömur getiren Kardeşler 
bit edıliıi.. tarının ucuna lıasa lıaııa gelir. cemi inden b:ı~ka, Yılmaz ''apurunun da yarın limanımızda ola-

Bu acı yıldönilmil mUnase- 'J csaı1uf lıunca insaıı arasınıla c:ı ı sanılm:ıktaclır. 
betiyle hazırladığımu: bu ya- mlirtecilcrin çıkacn •ı yere mu· Öğrendi ımize gorc, bu yılki komilr darlı •ının muhtelif lie-
zımızda Kubllftyın hayatından, a1llm Kubila} ı gcmdrrdl. Y.ı- !ıeplcri vardır. Scbcplenn en mUhimlerinden birı olarak, 5 hir-
r;ehit edilişinden , .e karaktc- :ı:lfe, bunca namzedi içinde ir- deki dcpolarııı kıfa~ et sizli •i ileri sürülmektedir. Zira rhrln 
rindcn bahsetmeğe çalı6:ıca- tlcaı tepelemr~c ubit Kubilôvı 110 - 120 bin ton civarındaki umumi l;ok komürü ihtiyacının 
ğız.. )olladı .'c mefkure, bunca ser· ancak dörtte biri, yani 25 - 30 bin tonu depo edilebilmiştir. 

den eçtısi ıırasınıla f<'dıtkfırlık i . . . 
Çı0culduğu, d k i 1 K b'J" kıncı sebep olarak, Zonguldak lım:ıııının tesisat noksanlığı 

amgnsını 'urına ç ıı u ı a- . . . . 
1ılektep hayatı yın b:ı ını seçti, "Ô terilmckledır. Havı.adan gcnı6 hat vagonlarıyle getırılen ko-
KubilAy'ın annesi de babası Oıı:ı kalıettiğl kaı1ar ;)Bnrn:ık milr, limana dar h:ıt \agonlarıyle se\kedılmekte; bu hal de ran-

da Girıdin Kandiya kasa. , c ruhuna n:ıyc , cmıck elimiz· clımanı yarı y ırıy:ı dlişilrmektedir. 
basından ldıler. 1901 yılında ılc de il. Fakat bir muallim , c Üçilncti bir sebep de, nak1ıy:ıtın iyi organize edilememiş ol-
Giridl terkcdip ilkin İımire, :ı::ıl!ıt IJ:ı mı yultuld:ııı sonrJ ma ıdır. Bilhassa bu me\•slındc, lıu giiçlüklcr daha da artmı~ 
oradan Adanaya ve nihayet sin i sinsi deliğine çekilen ka- bulunmaktadır. 
Kozan'a gelerek yerleGllkr. ra ),lan ljo~le ıslık çalı;>or: Aljkalılar, kcimur istihUkiııin her yıl artışına mukabıl is-

KubılAy, Kozan'a gelişlerinin - B:ına tabii ömriiın ne ka· tıhsalin bu tempoya çıkarılm:ıyı~ını da, kömür darlığında dör-
dördüncü senesi do~du. Adını d:ırı;a burada bitirip geber, eli· dilncU bir sebep olarak zikretmektedirler. 
:Mustafa koydular. KUı;;Uk Ius. ;) e bir delik gosterdin. nrn bu 
tara 6,5 yaşına bastığı yıl Ko- delikte dıır;ımıyorıını. neni faş. 
ıandan ayrılıp Aydın'a glttıler la ezmeılikçe, g:ızla yakmadık· 
ve Mustafayı mektebe verdiler. Sehlt KubilAy ı;;a, Jmlıimii ;)ele \emıedikçc 
Mustafa ilk okul diplomasını met mc~danının kösc .. indcki s:ına rahat haram ol un! 
!buradan aldı. 'Mektebi bitirdiği mescido gırmek, içeride bulu- Onun bu dile •ini olsun yerl-
gUn evdeki biltUn bUyUklerin nan \•e üzerinde •İnna fetahna- ne ı:ctlrel mıı 
~ilerin! öptU ve büyük bir n· lckeıı yazılı yeıll bayrağı al· {Necip Fazıl, birkaç hikAye, 
dam tavrile: mak olmuştur. Bundan sonra birkaç tahlıl, Hılklmlyeti l\lilli. 

«- Ama daha okuyacağım, hiJkumct meydanına gelmişler, )C M t. 1933, sh. 73·74) 
daha çok, daha çok okuyaca· reisleri Dcrvis Mehmet burada, Karakteri 
ğım• dedi. halka hıtaben: Kub lc.ıy cok çalı kan, ncşelı, 

Okuduktan sonra ne olacak- 1 · «- Ey ahal !Ben mchdı-1 heyecanlı, Vatanperver \'C 
ıın, diye sordukları ıam:ın dıı l · D 1 b rcsu Um. en pcygnm er gon miltcvnzı bir gençti. Kimsenin 
cu cevabı verirdi: d ı· o t ı k k f ld "' ere ı. r a ı ço ena o u. kalbıni kırdı ı nörtilmcmişti. 

«- Ben de hocam gibi mu- B i k ,.. ld''- dl • ız ~er atı urm:ı6:ı ı;e .. . - Ilır Un bır a rkadaş mecli ınde 
allim olacağım.» )erek meydanda toplananları kalp kırma mC"\'ZUU Uıcrinde ko 

O günlerde M·dın, Yfınanlı- gaieypna gctirmcğc ba~lamıştır. nuşulurken şunları sciylemiş-
lar tarafından işgal · edildi 'c Bu acalp durumu haber alan tır: 
KubilAy aılcsi Antalyaya git •r d ki 1 k ah .. cnemcn e a ay ararg.. ı o:- K:ılp kırm:ık neye yarar, 
mek zorunda kaldı. Antaly:ıda k · · K k omutan muavını :ıyma am kırılan kalp fena bir kalp de 
bulundukları sırada KubllAyın N k 1 k 
babası öldü. durumları iyiden 

ı rıhat Bey hemen ·ış aya cı -. ol :ı nih:ıyrt kalptir. Kalp ki kı-
mıs ve kışlada yatan takım c•ı rıldıktan sonra ne kadar uğr:ı-

iyiye bozuldu. Annesi Zeynep bayı Kubilfıyı 26 askerle haclı şılsa onu ezki haline getirme· 
Hanım oırııu Kubilayı geçim h 11' d · · ı; se ma a ınc gön ermıstır. nın imkanı ol m:ız. Krndini bı-
ıorluğu yUıünden çaresiz bir K b !" htikO t d u ı .,y: mc nır :ının:ı len bır gencin en nezih, avnı ıJ. 
teni yanına cırak verdi. Kubl· " geldıği vakit, arkasındaki askc manda en ke kin siU!ıı kıılp 
Uy boynu bilktik bir nalde iki ri bir kenara bırakmış 'c kan kırmamak olmalıdır " (Kande-
ay bu İ$e devam etti. Bir ak- dök d 1 ı ih 11 tın mc en mese e) a c ek mir, Şehit Kubl!Ay, Kanaat K. 
~am eve geldiği ıaman annesi- ıçin tek ba~ına kalabalığı )ara sh. 52) 
ne sarıldı \C: k · ,_, 
•- Ben mektebe yazıldım• 

ra yeşıl bayrağın ba~ındakı Men men Mıdi esi, t:ıa~su-
l\Iehdiye hitaben: bun, cehaletin mt'vzıi ve cUret-

dedi. N h _,., ... «- ~ c yopıyorı;unuz, Uk,.. k~r bir baş kalchrması, çör k-
Meğer eviien kilnsenın lıabı.ı-

mete isyan mı ediyorsunuz lcncn irtica ) ılanmın kör bir 
ri olmadan giuice niifu~ kiığı· haydi da !'Jlın .ıı demiŞtir. testere oİup inkıl bın canına 
dını almıs ve Aydından tanı Bu sozler üz.erine gozleri dör: kıvmak i tcmesiclır. 
dığı bir hocasının yardımı~ le 

m!lş yobazlar genç zabiti bir Şuphc~iz ki bu facia hepimi· 
Muallim mektebine kaydolun· 

hamlede yere yıkmışlar ve kör ıln kalbınde dt'rin bir Y. :ıra • "· 
muştur ... Biraz sonra Yunanlı- " 
lar İzmir! tahliye ettiklerinden blr testere ile Kubilfiyın basını mı tır. Bu yaranın biricik ilfı 
KubılAy İzmlre giderek yatı!ı 20 dakika silrcn bir işkenceden cı, inkıHlplarımı ı korumak i
olan Muallım mektebine girmiş sonra göğdesinden ayırmısiar- çın daima ııy:ınık bulunmaktır. 

tir. Bir hafta sonra da annesı dı~u iş biter bilmez sahte 1 ,-

1 
... e dığer akrabası aynı yere Mehdi, zavallı gencin kanını i- Nö. ECZAHANELER 
ıelml~lerdir. KubilAy bir mild- çerek: • ----------
det sonra Bursa hıallim mck· «- Kan haramdır ama, lbu * AD.AI m -

tebine nakledildiğnden oraya nun kanını içmek helfildir.» <li- E n ıı b 
gitmiş, diplomasını buradan al· ye so}lenmlş, bundan sonra ŞC· * ı. \1'TR ·oy -- Tlalı:ır .,. :r, 

mıştır. bit Kubıltıyın kafası ba~Tak dl· * ll F I :T.A -· ' d n E ~ Or· 

Bir kamyonun 
Sebep olduğu kaza 
3663 numaralı kamyonun ~ofci

rli Hilmi Altın, frenleri bozul
duğu için k:ımyonunu Ycşıldi· 
rt'ktc bir sokakta durdurmuş ve 
altına gircr«'k frenleri tamir et
me başlamı tır. Bu sırada 
kamyon harekete ccmiş v<f llıl 
mı Altının iki ayağını yaralıya· 
rak öndeki 12'il3 num:ıralı oto· 
mobile ç:ırpmı~. bu otomobil de, 
kendi önilndeki 8<>10 num:ıralı 
tıu usi otomobıle bindirmıştlr. 
iki otomohılın arasında kalan 
Hliseyin Altınbaş i ınindeki bas
ka bir şoför de af:ır surette ya
r:ılanmıştır. Her iki yaralı has
taneye kaldırılmı~. tahkikata baş 
lanmıştır. 

il Genel Meclisi 
Dün lopland ı 
İl Genci Meclisi fevkalade top 

I:ıntılarına diln de reis vekille
rinden Ferzan Arasııı baskan
lıgında devam ctmiştır. 

Ilk olarak Leventte in5ası tek. 
lif edilen okul hakkında l\lılll 
EğiUm komisyonunun hazırladı· 
ğı rapor görüşiilmus ve bu oku· 
lun y:ı11ılmıısı kabul cdilmişlır. 

Bundan sonra Eyüpte kuru
lacak pazar ) eri için yapılan 
tcklifın mUzakcrt'sinc geçılmis 
\ e makam E) libün imar prnnı
nın tatbıkındc pazar yerinin de 
nazarı itibarıı alınacağını bildir· 
mıştir. 

Bu arada pazar yeri teklifinin 
gurUşLilmesı sırasında Sedat 
Kumbaracılar da konuşmak is
temi§, fakat başkan evvclA Va
liye söz \ermiştir. 

Bunun üzerine Sedat Kumba· 
racılar sinirlenerek kendisinin 
dalına boyle sozlerinln kesildi
ğini ''e serbest konu~amadığın
dan ~ıkAyet etmiştir. 

Kalaylıhoz Sedat Kumb:ıracıların sinir-
h nıe t ı•aşa !erinin yııtı ma~ından sonra mils 

takll köy olarak in~a cdılmiş 
248 )il enci bugiin, 24 A· olan Habipler köylinlın durumu 

ralık 170-1 tc J{ala)lıkoz s1irü5ülnH'ğe başlanmıştır. 
Ahmet pa a adarctıen nz· Soz alan uyelcr Habipler kö· 
letlilmi!)ti Sıise fazlaca ılii · ) Unlin in~a edildikten sonra bu· 
kıın olduğu, r,iistC'rf~i sevdi· güne kadar ne bir nahiyeye ve 
bl \C bilhassa sarığının hl· ne de ilçc,>c bağlanmadığını, hat 
çimine itina gö terdiği için t5. bu köyde doğan çocukların 
1 al:ı~lıkoı. Ukalıl~ le anılan ı nlıfusa dahi kaydedilmediklerini 
Ahmet pa :ı, hiç lıir meziyet söylemişlerdir. 
\ c mıırnHakı) eti ı;iiriilmrdl· 
ği lıaldl' de\ lt'tin ı·ıı ;)iiksek Neticede burasının şimdilik 
makamlarına kaıl:ır yiiksrl· Mahmutbcy nahiyesine bir ma-
ınlş Jıir 'rzlrılir. Saray Bal· halle olarıık bağlanması karar-

. Iactırılmıştır. 
tacı ora •ıııılıı ~ t'llşmlş Cııl- İ. E. T. T. \ e ısular idaresinin 
deye Jlc) lcrbe) i olarak gön· 

1 ci!tl~·-; ~ 

Yc§ilköy l'tleteoroloJi i.stas. 
;>onunun tahminlerine gorc, 
hugun, C'hrinıir, \C rİ\ al'ln
da ha\a çok bulutlu \C ara· 
lıklı ;) ııgı§lı geçecek; riız. 
gArlar po) razdan Jm\'\ etli 
eserek ,.. denizlerimizdeki 
po,> raz fırtınası ıll'\'am ede· 
rcktir, Jla\"a sıraklıtı dune 
mır:ıran biraz aıal:ıı:aktır. 
J>ıın chrlmlzdc hau ka· 

palı \'c aralıklı olaral. ya· 
ğışlı geçmi§; rüzg rlar poy
rudan kunetli e mlı;, gii
nü n ı:ac:ıklığı azami 8.8, as
r:ırl 7.5 antigrat olarak kay 
dcdllml~tlr. , . ..,,_,, ......................... ........ 

Küçük haberler 
KOREDE?'\ GELEN 
AS1 TEGl'llENIJER 

Mecidiyeköyü 
Aksaray 
Arasındaki tünel 
Mccidı> eköyU ile Aksaray ve

~ ah ut ta Beyazıt arasında kuru
lacak olan Metro meuuunu in· 
celıyen komisyon bu#iın Aııka
ra~a gıdccektir. 

Heyet lltctroııun ihale sartla
rını 'c mali raporunu da hazır· 
lamış bulunmaktadır. 

Bu iş içın en u}'gun tek\ıfte 
bulunan Fransız fırına .ının mlı· 

me illeri de heyetle birlikte 
Ankaraya hareket cdeceklcrdır. 

160 mılyon liraya cıkacJk 
olan metronun insa ma rafının 
60 mıl) onunu Fran ıı: firması 
\ermektedir. Heyet cerl kalan 
~Uz milyon !ıranın hükumet ta
rafından temini için tcmııslıırda 
bulunac.;ıktır. 

iki genç intihar 

Korcden, dUn saat 18 de altı etmek istedi 
astteğmen gelmi. tir. Gelenler Dün, şehrimizde, sevdikleri kız 
~unlarclır: !ardan yüz bulamıyan iki genç 

l\1. Alı Toker, l\1. Ali Yonal, 
Ümit Damar, Metin Tanko", Ha· intıhara teşebbüs etmi~lcrdir. 

• Somatya Hacı 1-Inmza 'lokak 
yım Benbasat, Vural Gıivcncr. Ha~an!;'ıkmazı 123 num:ırada otu 
CAi\Iİ l,TJ '.l J:ZGAllLARIN'DA ran R<'cep Kını~. aşk vüzlindcn, 

JNŞA I:DJLEN' GEMi J kendini e\1erinin bıdrumu11a as 
Camı:ıltı tezgahlarında Van m:ık suretile intihara tesebbüs 

gcilu ıcin inı;a edilen geminin P.tmi~ e de ailesi t.ırafıııdaıı kur
mont~J ıeleri son safhasına gir- tarılmış ve Cerrahpaııa hastane· 
mistır. Gemı, yeni yılın ilk ay- ne kaldırılmıştır. 
larında ikmal olunJcak ve par- Bundan başka. Şehremini Ah· 
çalar halınde Vana nakledilecek. m t 1 met sokak 2-l numarada 
tir. oturan Burh n Taşçı da, evdıği 

Van gülü gemı i 47.50 metre kıza yaptığı konu ma teklifinin 
boyunda, 10 metre enindedir. rccldedılme ine nıUtec.slr ola
S50 yolcu \ ' C 250 ton yük alabi· rak. tcnturelıyot içmek suretiy
leeek e\ aftadır. Gemi saatte le hayatına son vermek istemiş-
9.5 mil stiratle 'ol alabılcccktir. lir. 

istmye tersa.nesındc inşaatı j Burhan ıla Ccrrahpa~a hasta
ilcrl mektc olan 2 adet Deniz 11e İM kaldırılmıştır. 
otobı.ı ıi ve 2 adet Şelıir hattı Bir köpek beraber yattığı 
yolcu grmı~indrn maada Liman 
ı~Ietmr ı içm biner beygir kuv. 
vetındc ikı adet romorkcirUn in· 
şa ına ~akında başlanacaktır. 

nu romörkörler :ıçık denizler. 
de gemılerin cer işlerinde kul· 
!anılabilecek rvsaftaclır. 
GE iLiK \'APl'RU crnı,h·oR 

Dun sabah Denizcilik Banka
sına gelen bir telsizden anlaŞll
dığına gure. Gemlik \•:ıpuru bu
giln Rottrrdamdan hareket ede· 
rek. lımnnımıza mUtcvecclhen 
yola çıkat'aktır. 
BİR YA:-.iKı.siciı iKTEN SA· 

l\'IK ntn Kı\DJN 
l\IAllKÜl\t oı,nu 

Yankcsirilıkttn anık olarak 
EmlnönU III Uncu sulh ceza 
mahkcmr lndr muhakeme edi 
len Maizer adında bir kadın bir 

adamı ısırdı 

Galat:ıda, Yağ Kapanında, bir 
demir boru içinde yatıp kalkan 
Cemıl JJeniı:altı isminde bir 
nd.ını, sabah uyandığı zaman, 
borunun icindc hır köpeğin uyu. 
du unu iormtiştllr. Cemil Deni. 
zaltı kopeğı ko\'Unca, köpek Uzc· 
rıne hiıcum etmiş ve Cemıl Dc
niıııltıııın bir parm:ığını kopar
dığı zibi yüzüniı de ısırmıstır. 
Yar:ılı kuıluı. hastahanesine l:ııl· 

dırılmı~tır. 

ay hap c mahkCım olmıı tur. 

1 

Btvo,ıu·•TH~ t.ıNttuıı nuııNtı• 
nfı: KOl\IŞU KA \'GASI P[~TOPdN·PAS'TMIANl: 
Halıcıoğlu .Maltız sokak 2' 

numnrada oturan Esma T#nı~ 
\'C Glilbeyaz isimli kadınhır, ııra 
!arı arık bulunan komsuları f • 
mail rimen ile Nezihe Çimen 
tarafın~nn dö\ Ulmllşlt'rdir. 

Bu arada, hamile olan Esmıı 
sanı.".ıl ndığındnn Hıı~eki h~sta. 

hanrsine kaldırılmıs. sanıklar 
, ... k ı nmıql:ırrlır 

cı:rm m ~R KOLEJİ 
hONGRESİ 

NH'IS Pı\\.TALAU 

Vl:: ÇıW StDVISI 
n:stTLI ı\PEDITlrt..E]1 
OCLE W. AK~ı\M TUUI< 
\ ~ fRANSIZ llSl.1.U 

YEME~ 

~ususı 
CECt Y4~1SI CORSASI 

Temizlik 
S o\·yctlrr nirlil'iinde oldu-

ğu kadar, Rusya idare
cilerinin boyunduruğu altı
na girmiş olan pe} k memlc
kt'tlerde de sık sık umumt 
bir temizliğe ı:irl~ildiğinl 
halıer alırız. 

nu tembllk nrdlr ,-e bu 
lıadar sık teınb.lik neye de
lllt•t eder? Kml alemin 
nır. lıur temizlikleri, gözden 
ılıi~mUr; liomtini~tlrrln \'Cya 
koınıinict göriindtiklerl hnl
tte öyle olmıyanların 'ücut
larıııın ancak ııeytanın akıl 
t'rıllrebllert'ği muhtelif tarz
larda ortad:ın kalclınlması 
dt'mektir. 

Bu kaılar sık temizliğin 
neye ı!eUJet cdf!ceğlne ı;c
linre, bu ıloğnıılan ılo,l!ru}·a, 

o mcmlrk<'ll<'rde komiınlzm 
aleyhtarlığının \c Jmıl re11-
me ka~ı gizli 'eya açık - ta
bii d;ıha falla ı:MI - rere
·anların, hareketlerin, hattft 
karııı kovmalann artmasının 
alametidir. 
Şu hnldc, !!ık sık tekrarlıı· 

nan temizliklere b:ıkarak 
hiç şiiphe dmiyellın ki. hll
h:ıssa neyli mrmlckctlcrde 
kızıl rejime kıır5ı miiteın~di 

bir kıuırd:ınma \ardır. Bu 
kıpırıl:>nınalar ,ı:lri ilen te
mi71ll.Jrrdcn f;Oora az çok 
r,r icl lılr nm:ın kin ılurmıı$ 
göriiııiir. rak:ıt lılr nıiirlrlrt 

sonr:ı leni lılr temizlir,i ı:e
r ktinnek üzere yeniden 
ba~lar. 

Prkl. nmı arka~ı gelmlven 
bu tl'ıııizliklerin sonu nr. ola
caktır'! 

nunu da bir misalle anla
tavım: 

Kirli bir adam farıeıliniı. 
nu :ıdam hamama ı:idivor. 
tellağı ~a~ırıyor ''e hir giııt'I 
lıe e nır ıllyor. Trıtak ~Ü lii 
kııv\ etli bir aılanı. Ke~evi 
rllne alı ·or \'C müsterlyi 
ııvuyor, m·u ·or \e \;irudıın
"'lan kalın imim hılikler ha
liııdr. kir döktiiriivor. 

Iii~trri epey temlılenıııl~
tir ama hunu der bulmu
yor \r tcJl.li!n krscye de\nm 
rtn;eslnl hlldlrh•or. Gir te· 
mİ7. mıı~turın:ı daha. rn te
rinin 'ilrurlıınılan ince inre 
jttlilder lıallnıfe lrirler ser
pllh or. 

Artık miiştcri temizdir. 
rnkat tell5ğo vr.nl bir emir: 
•KcSc\'c de\·am!• 

:\rtık kir ·a c;ıkı)·or ya 
l'ılimıyor ama mıı~!rrinin \İİ· 
cııdu ıırrt 1-esenin deriyi tır
mahH~• alt1t1da yer yer kı
•ıırma~n h:ı lı or. 

•Kese\e ıle\am: ... Kesey«' 
rfcvam! .. • 

Temk ıla emir kulu, de
\anı etme in de ne yapsın. 
\rtık ılurmııdan kcsryi vu
ruvor. l\tuşteri hamamdan 
rıktııtı ıaman \ üeudu cılk 

'aradır. 

İşte srvı::lli okııvuculanm, 
ınüfeınaıll •trmlllilılt'r• ııo

nıınıl:ı ·lı111l 'lirut• ıfa mut
laka bir ı:JJn ·cılk yara• l:ır· 
dan tanınmaz hale gelectnı

Kub'ıJ .. o • l.\'k ! , 1· l F. 7 E 
"J reğıııc takılmıştır. 

Öğretmen Kubilôyın şehadetinden son. 

· ı·ı··ı b!ltceleri gelmediğinden Meclis 
drrılmiş Ynıı vıı ı ıı; ):ıp- 22.1" lfl52 ık toplanan Bev Sadun G. SAVCI 

Gs l 1 1 ib saat on yedide da~ılmıştır. 'r - --..._ 
ıııış, l 8 ı o lı ır 103 u · ..; r rlmılt'l C'errahlar KollC'ji iir ( ' AK V 1. 1 

tlr. 

Muallim mektebinden mezun 
olunca kendisini Aydının 

Sultanhis:ır mektebine öjtret
men tayin etmişler, !bir m et 
ıonra da Aydının Gazi F a o
kuluna naklcdılmiştir. 

KubilAy bir eUn ansızın A'f
dından eve gelır: 

«- Anne evleniyorum, bir 
muallime ile e\•leniyorum~ der. 

Annesi seviyor musun diy!! 
sorduğunda: 

«- Evet, çokıı der. 

ra yapılan mUsademe neticesin 
de Bekci Hasan ve Vefkl de şe
hıt oldular. 

Menemendeki hiidise üzerine 
30 Aralık l!l30 da 111eclıs kilr
sUsUnden kunu~:ın Denizli 'Mil 
letvekıli Hııycl r R!lştU Dcym ,1 
şu sözll'ri bılhassa bUtUn mU
nc\•..crlcri 'e idare adambrı 
mızı bil)uk bir uyaıııkhğa da
' et edecek mahiyettedir. 
•- Irnemt'ndeki lıAdl c, s 

rahim pn<:anın :.·erine Kn11· Vali Konağı caddesinde kive ı:ııbr•i kon~resinde Tur ON K1-:ı fl\IE\'LE 
tnnı l>el';) :ı nn bedilmlştlr. bir hırsızlık hadisesi kh•h Chıınter inin bn.,kanlığına 2ıç~=~~l~B,~952 Peynir narhı yürürlüğe 
Bu makamda hlr SC'neden lılr Ordir'lr"ii• Profftso··r Fahrı· A ~ giri ·ormu5 .. 

J ' " AY 12-GÜX 31-KASPıl 47 az fazla lırıhlılıtan sonra Geçen cumartesi ak camı Ni- 1 el İkinri n:ı•kanlı a Operator Uaha yeni koydular: ni~in 
w '' ., R111\1f 1368 - ARt\UK 11 

Trabzon, ı;;has 'e Kıbrıs \a· ş:ınt:ışı Vali konağı caddesinde Dr l•'cridıın Scvket rvren~"l 1 llİCRl 1371 - füblli!Ahir 7 ) iırutüyorlar acaba?! ... 
lllikleriııılc lıulunmucıtur. bir hırsızlık hadisesi olmuştur .. Genel Srkretcrli •c Operatöı, ._ _____ _;_rATI~~~ 

Awk kıılı•slııhı kurt:ıııJ. 52/1 numaralı Hasan Saygına Dor. Dr. Der\'İS l\fanlradc. Vl'z Birinci Sarıyer cinayeti 
m:ısınn ıııeınıır rcllldllH za· ait terzi dukkAnına gece giren nedarlı a da Doç Dr. Nihat S \BAll 
nıan dii m:ın kıır umulan kaç hüvi.>etl mechul bir hırsız 6 ta- Ocrk"n sedlmislt'rdir. ÖGLE davasına devam edildi 
mıs '" '.\lllarra idnl kav- !;ını dikilmiş elbise. palto \'esair E!I 1\\'h"'CTTC BiR İKfNDI Bir sene kadar evvel Sarıyer-
betnıişti. l\le,d:ına çıktıJ;ı eşya çaldıktan sonra clcktri •i ve OE(;lştn.tı· \K<:;A.M de, kardeşi Hatice Karaı::öl eyi 
7am:ın aHn ııt;rnını:i ,.c 170S kapıyı açık hırakı11 gitmlstir. Emnlvct Müdlirliiğil ııhluk kıs Y \TSI öldlımıcıkten sanık Zekh•cnin 
le sadaret 11ıaknmın:ı getl· }:rtcsi sabah dlikktııı sahibi mı ~cfli lnıle bilyilk muvafCaki· IMS ~K mulıakemesincı dlin IIl Uncu A-

Vasali F.unl 
07 22 02 37 
12 14 07.W 
14.33 0948 
1645 1200 
18.24 01.39 
05 37 12 52 

İunirde bir kaç gun kaldık 
tan sonra tekrar A) dına döner 
ve Glli Paşa mektebindeki öğ
retmen ıırkadaşlarından Vedi
de Hanımla evlenir. Bu mesut 
evlenmeden Vedat ,.\ktuğ isim. 
1I bir ev!At dünyaya gelir. 

ıooo.ısoo kişinin tekbir \C teh· 
lilleri ııra~ıııda ika edilmi tir. 
Şehit Kuhlla) ın bası büyuk biı· 
testere ile kesilirken se;> reden
Jer, hu lBhşeti takdir ,.e tas\ ip 
efmişlerrtlr.1> (Cumhuriyet, 21 

rllmiştlr. mıllvctslzll!I hu· oyulduğunu karakola haber ver yet r.ö teren komiser mua~ ini ı t:nuı•mlu oli "''"''" 11aıı .,. ğırct'za mahkemrsinde devam 
z ve s mı YER - n r r:ıda da anlasılmı~tır. miştir. Zabıta hırsızı aramakta- Sa it EfctUrk bu vazifcsY,den a· ru'"''" baı •..,n, ,,,,...ımann edilmiştır. Duru~ma başka gUnc 

-------------------:.:.:.:.:.:.:.:.=.:.:.:.:.-T ___ r:.1:.ı~t'f:.::-.;~~:.-c __ ı _____ <_Iı_r_. ------------------ı_ın_a_r_ak __ b_a_ş_k_a_k_·ı_s_m_a_vcrllmlştlr. :==-:'n:d:• :'d::::1"':':' =======-_:b::ır:_:a:_:k~ıl::m~ı~ş~tı~r·:_ ________ _ 

Vedat doğduktan bir hafta 
sonra annesin! de yanına çağı 
rır ve 14 ay beraberce aynı yer 
de kalırlar. 

Genç öğretmenin askerlik 
lılzmeUne çağrılması üzerine 
Zeynep Hanım gelini ve tonı· 
nu ile Aydından İzmlre doner. 

Kubi!Ay askerlik hizmetini 
İzmir - :Menemen şosesinin so
lundaki bir tepecikte bulunan 
kış:adıı yapmıştır. Tt'peııin ete. 
ğinde alay karargAhı bulun
makta idi. Kubilay her sabah 
erkenden kalkar ve askerleriııl 
talime çıkarırdı. 
Xublllyın &ehlt 
Edilişi 

Manisanın Ebeköy mahalle· 
sindc:ı Dervis Mehmet, ya

:ıuna allı ki~I daha alarak 23 
aralık 1930 salı sabahı, l\lcnc
mene gelmiş, ilk işleri, hliktl 

aralık 1!130) 
Atatlirk .Menemen biıdise~ini 

müteakip o zamanki Genel Kur 
may Başkanı Çakmağa gönder 
diği mektupta: 

uKubll,ıy Be) in şchadetinıle 
miırtecllerin gösterdiği ,·ah!>et 
karşı mdıı lenerncndcki ahali
den bazılarının alkısla ta:n ip· 
Ur bulunmaları buhin Cum· 
huri etçi \'atanseverler için u
taıııhırak bir hfııliscdlr.1> 

Cümlesini kullanmaktan ken 
dini alamamıştır. 
l\"edı, Fazıl . 
O zaman ne demişti? 
Kubilbın ~ehadeti Uzerine bü

tün memleket cfkan umu
miyesi bu hadise ile çalkandı. 
Türk basını haftalarca bu ko
nu üzerinde bibilk bir titizlık 
ve haSJaslıkla durdu. Biz o 
gilnlerdc çıkan yazılardan ısa
deer Necip Fazıl tarafından 
yazılmış cidden ibretle okun 

---~--~------~ 
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TAK V i M ve M U H T 1RALAR1 
SATIŞA ARZEOILMIŞTıR ~ 

Mtl!KU C•O•l<>Oıv ~..,.ı, M••c.t 5 ••• @{~ 
N• ,. - Toı.ıo~ 20!168 lı;r&NtıUı ,.,:CfJ{??;fıı.1, 
SUSE HAi( kltA8EVI ee,ıuot ••fal'ltı•• J'i)t~ı-=:; •• .ıı• 
:şuan. Aıııılııanı C•d!J"•• Nf'I ' - B.th.I •• ,, 
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~:k::ıanl~·:ıo~~~~;::.:bi~ibli~~~I~~ ·.r.~ ~ ç~j' Kadını ar ,,ekke# ı· da yanına sokulmak, daha ya- - 'i? 
kından. tem:ı ınd:ın kuvvet :ı· 
lar:ık dinlemek arzusu veriyor-

du. Ne coşkun, diri ve derinine ~'7-~~efı" k H aıı· d K araiJ bir ruhtu, onunki! Yaşını unut- v"' 
turan b r ruh delikanlısı, bir 
gcinill Hcrklilü olup çıkmıştı. 
llir kadın tutulurdu, bu ada· 
m:ı! 

... ı· ı b" 1 .. .. hl'k Iylco duydu: 
uıe c.ı .ov. e ornwş. 0 ı. • - Neşielel Nqicle! 

mU vcrmı tı. Peryal l e tarı( . 
edilen bUyuk a~kın Allaha mli· Ses kl'sıldı; fakat arkasından 
te\ecclh manc\t bir ba !ılık :ı lam:ıga benze,>en baska bir 
olduğunıı. demin aldandııtına. ses a;scttı.,,Uyku u~da a lı> or
c er ellerini b •endi i c onlar du. 1 ery:ıl ın ) tire ı burkuldu. 
ela uzcli buldu •una kanicli. Acıdı ından mı? De .!! Kıs 

Bir ara, ötekiler çay hizme- kançlığıııdan. I.fıkiıı §eyhi kıs
ti irin tekerlekli m:ıs:ıya yer- kanmıyordu: kızı da ... ömrUndc 
le tırllmı LimUş !:ema,erle bu~ le scHlmcdi ini dil!:Unere: 
mc Lli olurlarkrn ;ıbık mek- Ne idc'nin talihini kıskan-
tupçu Pren c c dedi ki: ma' ta idi. 

- Ta lıırdan birini kendi 
Ö'' ıntlze. birini ele oğlunu

zun bovnıına taktı ınıza iyi et. 
tiniz. Şüphe bulutunun kalbi
nizden sıyrıldığına memnu. 
num. , 

ikinci pırlantanın Talha'ya 
takıldığını nereden biliyorılu? 

* l'cr) :ıl hatıralarının b~ nok· 
ta ına gelmişti ki B:ıki'nın ya
tak oda ından gene bir inleme 
i itti Bazı so:ılcr de farkclmir 
tı: ı.ell i de Ne ıde") I sayıklı 

~ordu Evet, içrrıdc kcndı ken
dine 1 onu uvor Kula - verdi ., 

Altlamıı uz .. dı •ı irin yatai!ın 
dan fırladı, öte odadaki Baki 
ııin k:ıı') ola ına )akla;tı: 

- Bcyefeııdı' Beyefendi! 

lliv<' uyandırma a kalkı tı; 
ol::ımadı. yorı::ındnn dışarıda 
duran kolunu dürttii: 

- A •lıyorsunuz' Uvanıııızı 
D:ıki dundu, gözlerini açtı. 

k nclil haline sokulmuş elt'I 
trık 1 ıjtında şa kın " kın et 
rııCına bakındı; vaziyeti çabuk 
kanamıştı. Sayıklama ına ılc 

vam eder 'c bir şiır okurcasına 
ih lcı ~övlendi: 

-10 -
Atemi seninle gördUğllm 

halde seni gCirmiyeyiın? nu. 
bana layık mı? Seni arayan 
beıı değilim. J{im olduğunu )a
zık ki anlamıyorsun'> 

Peryal'a hitap etti: 

- Bir yııd•ım sıı !Utıır bııvu 
runıız. Şu lfımhayı da yakar 
mısınız. efendim? 
Prcn~es sövlenenlerl yaptı 

Azıcık ferahlayan Baki. kadı
na ) ata;'!ın kr>narındaki koltııl:u 
i~:ırct etti; oturmasını istiyor 
ılu. 

- Siz voktunuz, dİ)'e anlat 
tı. ben gundliziin sokağa çık
tım. Ncrt've gittim biliyor mfi 
ı;unuz? Onun semtine ... Fakat 
ovr {(İrmc l' rrı; ret edrmt'rliın 
Kanısını tız;ıktıın h:ıkıın kb e
b:ıqınclaki kain ede oturdum, 
belki ~ok:ı~a çıkar. \•ahut pen. 
rerede ırör!ınlir limidiyle u:ıt
leree bekledim 

- Görıliinüz mu? Çıktı mı? 
- Ne ~zt'r? Kolum, kıııın-

rlım lmılmıs halele dondUm: 

Diiner diıncr bakarım kuy - i -
yare ah erlerim 

Di) e SÖ\ len erek hu. her 
aşkın va fıdır; ftşık. lıic\ la na
nın buvurduğu gibidir: 

ı\&ık ht'me ruz me&tü riiw11 
h:ıı1:ı 

I>irnııc - iı - ~uriıle ve ŞC'"rl.,. 
hada 

l\IAn:ısın• anladını:ı: tabii· 
Ar;ık hf'r urı. her ıam:ın sar
ho~. hıılk ara ında haysıvc•ini 
kaybetmiş, nerlcan ve divane> · 
olnıalırlır Hılviik a•}t s:ıirimiı. 
ıle kendisı için ayni şeyi soy. 
ler· 

Fiizuli rlnıt - ii - r;evdaıhr h . 
ıni<e lrnlkn rÜs\·:ıdır 

Ama hu riisvalık nedir? nir 
mertchcrlir ki insan artık ~öz 
ve elin yardımı olmadan .ııörlir 
\'e tutar Demin onunla idim, 
şimdi ele ... 

Pcryal kırk dört ya1ının ha 
kınılı ol"tınluğıı içinde 'r Ame 
rlkadan veni gelmiş, lıentıl vit
rinlere dU~mernir; ıı111ltın f:PCe 

liği Uzerine bilrünU\crdlği krep 
satenden leylak renkli robdli 
şambriyle bilhııssa mahmur \'e 
dUşunceli haliyle-adeta güzeldi. 
Aynaya hakm~dan bunu, sey 
rctmi çesinc görmilştU. Körpe 
lığiııılt>n lıa~ka ı;ekiriliği olm:ı 
yan. hatta körpeli •indı> rll' lmıı 
lık, u~areslzlik, ş"'kersizlik sc 
:ı:ilcn Ne~ide'nin. kendisi dıı 
rurken Baki'ye Öj le bir aşk il
ham etmesine :ıkıl crdircmiyor
dıı. 

Çok defa olduğıı gilıl - 1aten 
bu görii· ve anlnyı~ııırınıı şıı
§ar, te iri altında kalırdı - ya
taktaki adam. kar ısınd:ıki ka 
dının zihninden geçirdiklerini 
okumu~tıı: 

- JI:ıkkınız var, diye ce\'llP 
verdi. pek cahil, adeta lımmi? 
Cernkddln Rumi de Şems - i -
'l'ıbrizi gibı bir irfan t'hllndcn 
sonı a mııhabbt'tini cahil bir 
kuyumcuya hasretmı~ti nunlar 
halini muhııhlıetlerrlir. ci<ıma 
ııiler ırrını kanıımnl tan fıciz 

dirler. Esasen d,ima tekrar 
ederım, biz ondn askı bulduksa 
bu bir takdir - i ilahidir. Siz
lere yarın hakiki ve mecıızl 
acık hıkkında lolla Caml'nin 
·Sil llal - al - zalrnb· isimli 
e erinden bazı mesncvilı:r okıı· 
yacaııım. Hazret •Vahdet - i -
viicud • akide~inin bir kuthll 
dfir. Cemi} et havatında benim 
eibi mcsrehl rindanc idi mu
~ikişinac i·li de ... 

Baki l:onıısıınra ferahlaraıı 
talıialtc olduğundan az sonra 
tekrar ııykuva dnldı Prensesin 
ellerini teşekklır makamınd~ 
\'e kihareasına dudaklarına .ızö 
tlirme~i ihm~ı nımcmi~ti Böy
lece sabah oldu. 

-3-

Neşide vak'ası şöyle 
mı~tı: 

başla-

iki rene PvveJ ı:, ki birk:ıı; 
ay ııeçlrmrk için mlitealthıt 
Rifııt Yarııcı'nın, yani Mt'lal'in 
Ercnkö}Unde. demiryolu ıle 
tramrny hattı ara ındııki a!':ııı: 
lıklı cadde üzerindeki köşkLine 
dah:ı do.(rıı~ıı malıkllnesine yer 
lrşmişti Hir tokım şartlarla ... 
mesclA 7.İyııretçi kabııl E>dilmı 
yccekti: knnaktııkilerden de 
kim e. hntta 7.t'vrc-leri hile ya. 
nına ı:elmiverrkti nıı ftdeta 
!!İzli lıir mi~afirlik. hır nevi 
vahrlet \'e itiJ.:fıf olacaktı 

ı \ rkııqı pırı 
c:m ..................... ._ ......... ..., ...... ._. ............................ _. _____ &WD_• __________________________ ................... ,.... ..................................................... ımıı ................................ . 
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~~~~~~~~~~~~~~~ı Nilüfer Terzio§lu, 
O§lum beni 

• 1 Tehdit etti. diyor 

i
l nu·t N'-'A General Clark esırler hakkında de!~~~e2~;~;~i~f~ıu~ı~irt~~~; 
~- J t\ ederek para ıstedığı rn·ayet olu. 

Y · E T 1 ~0~-~: .. ~-t: bir beyanname yayınladı ~~ ;:~s~;~t11e~~~~~~s~?~~m;aı;!~:j 
0Z00. . . ~vw~ _ tarının damadı Uğur Terıioğlu 

1' İ · .l.ncı4olu Ala :1t hfıdisesi şehrimizde de dedıko-
Uış şlerı n_ akanı F~at Köpriılü * F"ransa basbakam P inoy TT_ dulara yol açmı~tır. . 

.. tlıntlk p k'"" ... - ı t • Vıclngton 23 - Birlecik A merlka Savunma Bakanlığı, ..... 
lı .. r. a .. ı n.Onsey OJJ· 1 tifa etmiştir. v v Ililındisı ı:ıbi Uğur Terzıoğlu. 
Ilı .. 1 ınıla bulunılultt:ın onra * l'uat Köprulünün Roma· zakdoğu müttefik kuwetlcr başkomutanı General Mark Clark'ın nun annesi Nılufer, hfılen şehri· 

ırlckcte dnnrrbn İtnl~aya • ı :ıı·,·areti sıra ında diin harp esirleri hakkındaki bir beyannamesini diln yayınlamıştır. mızde Alsancak semtinde otur-
~tr d k ı 1;; J • Birleşmiş l\lilletler Başkomutanı bu beyannamede, harp 
•ı a 1

' 1 r s:ım nu surette ar- İtalya basbaknnı il kar. esirlerine tatbik edilecek Cenevre anlaşması prensiplerine ~ir- maktadır. Dugün kendisiyle go· 
il? ll!dı. Fu t ltoprı?lu, ayni uı- ılıklı dostluk nutukları leşmiş Mılletler komutanlığınca uyulmakta olduğunu ve bun- tU~en bır muhabirimize §Unları 
1lııd:ı ital)an Dı lşl<'rl Bakanı ı:ö.\lenmi tir, d 1 ır. b'ld' k d ' sö~lemi§tir: 

1 n na lıakan de Gaspl'ri ile dan sonra a uyu aca"'ını ı ırme le ır. c- Oğlumun beni ölümle tch· 
lııun bir gôru mc •aııtı. Gürü _ * Koredeki nlrle miş l il· Komutan. harp esirlerine insani bir muamele tatbikinde dit cttıği do"rudur. llcm de bu-
lıı " Jetler ba5komutanı esir· devıım edeceğini temin eylemektedir. Buna mukabil General b 

•de bilh c a Akdeniz ' 8 Ortn- ll'r hakkında bir beyan· ~!ark Clark, harp esirlerinin de Cenevre anlaşması ile tesbıt nu birkaç sefer tekrarladı. Ni-
~ u ,·aıiyetinin gı"zclen gerlril- name yay ınlamıştı r, edilmiş mükellefiyetlerine riayetkar olmalarını istemcldedır. ha~ct da)anamadım sa,cılığa ih· 

1 tahmin t'dll,.bilir. Blrlcşnıi - ::\tillctler Raşkomıı tanı, mutaassıp komiinişt §efle- bar ettim. SoriJuya çekildi~! ge· 
~ turkbc ile İtalya arn ındn Beyrutta karaya rin tahrikiyle yapıhın tedhiş, kargaşalık \'C nümayişleri mıisa- ce de telefonla ayni şekilde teh-
i ed"nberi do thık müna ebet- maha ile kar~ılamıyacal(ını da bildirmektedir. dıtte bulundu. Karakola habrr 
tri lı'ikum s ırmüştür. Birinci Diğer taraftan Birlc~miş ~filtetlcr harp eı.irleri komutanlı- verdim. ı:vime gelen gece eki· 
~ünya Harbinıtc ıı>rı n~rı ('ep- Oturan gem"ı ~ından huglin bildirildiğine göre, Güney Koreli bir asken nö- binın de duyacağı şekılde yine 
r~e bulunmamıza rdMen harp betçi Koje ada~ında muhafazası na memur olduğu knmp araz.i- telefonla «Seni öldilrccek olan 
bıter bitmez. r ı i dostluk ~eni- - b sinin yasak kısmında karanlık bastıktan sonra dola§:nakt:ı otan benim. ilk kur§unuma sen lıe-
«rn teessfis etml ı. i tikHI llnr- ikiye ölündü bir esiri, dur emrine- itaat etmediği için ateş ederek öldur- def olacaksınıı diye bağırdı. 0-

İstanbul konservatuarı )·atılı lmmında diin r;abah dlJ.J.ate ~a)an bir tôntn laııılmıflır. Bir 
311 e\ ' el Karabigadan gelerek k onsrnatuara ı:irmlı cılın Sami Akçil, kısa müddette kabiliyeti 
ile alaka3 1 çekmi~ ,.e hat.kınd ı biıyük ümitlere l·oı açmıştır. Ç-0cuf;un bu fc\·kallde durumu 
mektep muhiti haricinde de duyulmuı ' e Hnatse\'er i5 adam ı nımııdan Zlyıettln fiıit Erim, 
kendisiyle ılAkalanmıştır. Ziraettln Salt Erimin t e&\lk maksadi 3 le satın aldılı delerU bir ke
man, dün Y•!ıılan milte\lzl bir töreni mütC2kip küçük Akçllc urilml tir. 

bı esna!:lnda bi·e ka ı en nnln- müştilr. nun öz anasıyım. Bu i~i bir tah-r lı harl'ket eden bfi.) tik de\ Jet .l.uoc:lattıl Prm Harp esirinin kamp dahilin de gizli toplantılar tertıbıne ça- rık neticesi olarak )aphğını 
1 a idi. Benut. 23 - 12,500 tonluk Iııımakla olduğu bellrtllmekted lr. ıannedıyorum. Benden istediği 
lu olinf'ııin takip etıl~i ma- h•ks Fransıı. )olcu gemisi nCham para mıl)onlara baliğ olmakta-

ffra sh·a ti h le bir nutkunda pollionD dün Be~TUt limanının Mısır Dısbakan Amerı'kalıların dır. Ne yapacağımı fa§ırdım .• 
;tal . ~ top:.n ı· dediği Rı>do - 3 mil kadar açığında bir kum • Valı" Neyzen' ı' 

Rıza Çerçel 
Amerikadan 
Geldi 1:ı r :ımnmn atımı mr rıtckl tepesine çarparak karaya .otur- v k'I El 1 L b r 

tt.rlerdn balı etme 1 c ki do t- muıı ve gemi ortasından ikiye e 1 i çimiz e Ü nan a Z' t tt' 
~ u bir parc;ıı golgelendirdl. avrılmıstır. ıyare e 1 De\•let Havayollarının ihtiyacı 

l ·at ımı ~olinl mıılüm akıbete Geminin 220 kişili kmüreltC· Go .. ru .. <fu.. ihtarı olan malumcyi mübıyaa etmek 
"tr:.ıcııkt:ın sonra c ki samimi) rt bzıtı bu sabah erken saatlerde 'f Yali ve Belediye Başkanı Dok ,.e dôrt motörlü uçaklar satın 
~d t rtti , r .ı.;"l!ı ge"ti~e kuv- 500 metre kadar ileride bulunRıı 'I'urk naradfı A.lanft "b~hil tor Gökay birkaç gilndenberi has 'ı almak hususunda temaslarda bu-
t ' Beyrut (A.P.) - Lu nan · t b ı tk~ N T 
..,t lendi. Turl lyf'nln Atlantik sahile bir kablo bağlama~·a uğ- Kabil'e, 23 _ l\lısır Dı§işleri kiımetlnin Amerıkan ·Dôrduncü a u unan saıı:ı r ı eyz.en ev- lıınmak üzere Amerikaya giden 
r ·'·f ı i · · le raı;makta,·dılar fik'i dün odasında ziyaret etmic:. 

1 
De,·let Ha,·a""'l\arı umum mU-_.. ına a ınma ı çın en :ıı\'Rc ' · · Rakan ,·rkili J<'ethi Rıdvan, dlin ~okla• yardım programı ile Ugi " J" 

ft)ret s:ırfrd n memleket it:ıl- Geminin 220 kişilik mtil'e tc- Kahirl'deki Türkiye Biiyiik elçi· li bazı önemli anlaşmaları SÜ· tir. ı rlür muavini Rıza Çerçel'in bas-
tı~ır <l"nilelıilir. gerles Mnritimcs şirketi siizcil· sini kabul ederek kendisi ile u- ratle imzalamaması hallpde, O· • Yali. yaılı sanatkarın ya~ında kanlığındakl heyet, diln Ameri-

ltaı a macera slvasrtine on il 'Champolliono da 220 si mil ııın müdclet görüşmüştiir. t cak ayında hu memleketle ö- im muddet kalarak kendlsıle ya kadan gelmiştir. 
ı,~, tir. O da, Turki c gibi ıetlebat ve 108 1 yolcu olmak Bu göriişme rsnasında bir ta- de\·ll Amerlknn uzmanlarının kından alakadar olmuştur. ı------------
l·lh itinde g 11 mek ıılenllnl tn- üzere 328 kişi bulunduğunu bil :aftan Türki~r. ile Mısır ve Arap Beyruttan ayrılmaları beklcnil- Bu arada Gökay Neyzen Tev- 8 k h"k' • • 
ıp e"hor. Bu ideal iki memlc- dirmiştir. devletleri di"er taraftan da A. mcktedir. f~k'ı ~astaneye )::ıtırmak istemiş ey Ol a ımmm 

lttl · y ı ı d 1' .... ı Una b tır. Üstat, hep~ıne müteaddit bir~Ine gittikçe d:ıhn ıı- o cu ar an çoı>u l,Oe m • rı:p devletleri ile Batı arasındaki A k b'k 
t~rle ıkl ctır!!!:lktadır. Fuat s•bct'yle Filistine mukaddes yer mUnascbatın gözden geçirildiği meri anın tal 1 dcfaıa: gı_rip çıktığı hast:ıncler-1 Evı'ne hırsız gı'rdı' 
t r hı \e de Gn r-crl'nin. lm lcri ziyarete giden kimselerdi. haber vcrilmktedir. den hıç bırıne artık gıtmek iste 1 

1 l dıi li!l l' 1n ı ı ı altıncla i- Gemiden sahile bir halat gö- Yetklrı kavnaklardan belirtil- fJJ'""' k mediğini sö~liyerek her ıamar.- C ·' tk• b'r hırs z kendisine 
,..._ - k 1 b" hl' ' " ıgı yasa ki c~prisi ile •Mısuri zırhlı~ı ur e arB ı k 1 Ih hA Ki \azh eti tetkik edecclılrrl turm" te 0 a n ır ~n ı.sıyc san· diğlne göre, Türk Büyük elçisi· l r d k ğ , d . ceza veren, ey ·oz su ceza ... 

hr.,lıdlr. dalı da dalgaların şlddetile bat- nin son zamanlarda gösterdiği fa Auoeınt•ıl ,.,,.. ~ ınye 0 una sı ar mı· D em ıs 1 kimi Rasih Ulu soyun evin! &OY· 

itaba da, bizim gibi. Akdrniz mıştır. Bu s:ındalda bulunanla· ı.liyet, Süveyş Kanalı ve Sudan Vaşington, 23 - Birlcı:ik Ame tır._____ muştur. Sıraservilerde oturan 
~: Yal.ın,.:ırı.ıa yakmd.m :ıtak:ı. rın he~si yüzcrc

1
k dkurtulmu~lar meseclelerincle Mısırla İngiltere I rlka Adalet Bakanlığı yann sa- Eisen h o wer'in hakimin evine saat 19 ile 21 a-

"llır: naıkanbrdn sulh ,.e ükiı- \C sahıle ."ar~ıs ~rl ır. hU· nrasındaki ihtilafın halli ile sıkı hah Nevyork limanına \•arması rasında giren hırsız Rasih Ulu· 
'?ın hüktinı sünnr ine candan En aı ~ etmıs ~o cunun, bir surette alakadardır Bu ihtı- beklenilen Fransız · Libertc• oyuncakları soya alt bir takım elbiseyi ıl-
~raftardır. Tilrkl)e _ Yunnnls- kilm sü~ektc ohın fırtınaya ra~.

1 
Jı'\fların halline ta\·ass~ıt ederı yolcu gcmm nıiirrttcbatının ~e\•york 23 (A.A) - Mils. mış, gömleklerini parçalamış, fa 

ıı _ \ a~o ı v a :ıra~ında ı;nn nıc~ d~nızc_ atıl'.lıklnrı ~ll<llrll-. Türkiye Büyiik Elçisi, Mısır Dış- dörtte birine karaya çıkmak mü takbel başkan lfüenho\\Cr, gUn· knt karısının ıııilce,·herlerine 
r~·t1•1. g ıı m"k ı•tl'adı "<ı's m<'kt<'dır hnra'a ylızıne'e c;alı i ı . R k 1 ğ ·ı t d lilk •·alışmaları csnnsında, '.·ap- dokunınnmı".tır. Eve geldikleri .. çe c • " , cı ... - • • • • •• • .. ~ crı a ·an ı •ı ı e cma~ın an sa:ıdesl verilmiyeceğini açıkla- • 
ltr.. i bl ıı ı İt ı • •· ı can bıı ınsanlard:ın '>O kıcının ol· 1 • ·ı n·· '"k El · • tığı "esitll "orücmeler, ciddi zaman vazıy· eli gören hakim du ~ ~n " r ne a ~a <ıa .. a ı- ' • w C\'Ve lngı tere uvu çısı mıştJr. (';('nıldc D74 kişilik mU- • .. v 1 
t 

tak olursa bu ııa,·ı:liıle sulh dili?!! z~nned.ilmcktrdi~-. .. Jlalplt Ste\'ensonu ycmeJfo da· konfcrıınslardan sonra yorgunlu· rumu karakola bildirmiştir. 
•tı:ıin tının 1 lr kat daha arta- Turkıye AJ11n5ı gem.ıd~ 65 Tur H't etmiş ve Türk clçillğindc rettehat hulıınmakt:ıdır. ğunu gıdermek içın pJastikten HAkim Rasih Ulusoy bir müd-
~ğı &ünheslzclir. J.~n bulunduğunu bıldırmekte· kendisiyle uzun müddet görüş- Birleşik Amerik:ıtla bıı gr.ce mamul oyuncak çekirgelerle oy· det önce bir hırsızı mahk\lm et-

l>ış i teri naknmmmn Rom • dır. mUştiir. yarı~ınclan itibaren yeni hir Göç na)ıp eğlcnmektedır. Oyuncak tiği zaman, o hırsızın kendisine 
f, --0- menlik kanunu yiiriirlüğe gir- rekirgelcr duz hır 'ere bastın- •Sen Allahtan değil, kuldan Çe· 

4 aııtığı gclnı5lllelerfn \erimli Yugoslavlar 24 ltalyan • " 
'I a ını, 'fllrk _ ltatyan mıina- lnegöldc b ir ev yakıldı m"ktcdir. Ilıma müsteniden Ame lınca tel a)aklnrı gerilip sıçra. kcceksin• dediğini altıkılılara 
'tb b 1 k · · • t tt 1 rlkan limanlarına giren her ge- maga mıihen:ı olmakta 'c bir- öylemiştir. Tahkikata devam e· ellerinin bir t <lalı:ı J,u,·- Bu .... ~. 23 (IIususı·) _ Bu "e a 1 ÇI gemısı nı U U a r l 
t.. ,..., "' minin mürcltcb:ıtı, mrmlrketin den talana kadar fırlamaktadır. dı mektedir. 
«lenme ini temenni cclerlı. i ıu n ., k6:;ilndc Ve ed'k 23 (AP) YU"OS ce ncr,o n am~,,cy n 1 

• • • - ~ • gth·cnlılti lıakımındıın sıkı hir sı- l::ır. Laiklik haftası ikinci 

Tü:-kiycde 380.000 

mülteci var 

l.ondra, 23 ( •aren) - llalen 
it· u ada )erl rındcn olmuş 12 

il on miıltecinın bulunduğu 
~ 1 nmaktadır. Bunların bil· 
:uk bir kı mı Batı Almanyad:ı 
b lunmaktadır .Bu mıktar tah
lıı ~ dokuı buçuk mil~ondur. 

1 
1'u kıyrdc 380,000 miıltccı bu
llJll ktadır. 

bir intıkam nlma h!ıdisesi ecre· lnv devriye gemileri dUn 24 tane d l konlrolUne ttıbl tutulacaktır. füsenhowerın ) avcrlerinden bi 
! an etmiştir. İtalyan balıktı gemisini Pola li- J.ibertc gemisi mlirettebatından ri şu hatır.ısını anlatmıştır: toplantısı yarın 

Kozlucaköy halkından Kaşmer manına götilrmiişlerdir. 269 ki inin karaya çıkmaları mah Müstakbel ba kan. resmi ş.:ıh· Tilrk Devrim Ocakları tarafın. 
\'C Fahri Çakır adında iki şahıs, İtalyan balıkçı ~emlleri radyo zurlu görülmliştür. si)ellerle yaptığı blr konferans d n t t• 1 nen (L~ 'kl'k h ft . 
Jiamı.abcy köy halkından Ali .ı\h ılr normal millctkrarası sularda Yeni kanunun icap eUirıliği esnasıııda masası Uıerlndc du- a er ıp e •si 

1 a 8 

met Arslanın evinin etrafına ben avlandıklarını, huna ra~mcn zor sıkı YC ferdi sicil kontrolleri ran oyuncak ~ckirı:eleri kurmuş' sı) toplantı \'e konferanslarına 
zin dökerek ateşe 'crmişlerdır. la Yugoslav sem ileri tarafından Fran a, 1ngiltcrc. Holanda \ e di- ,.e mısafirlcrinde yaratacağı teıı· yarın da devam edilecektır. Sa-1 
Ateş evi bir mliddct sardıktan Pol:ı limanına sevkcdildiklerlnı . kiyi beklem.§tir. Çekıı·geler ha- at 15 te Bey:.ızit • ~tarmara Jo. 
Sonra •'lehmet .\ı·ı ,.e .~ı·ıcs'ı ef· 1 ı·ıcı· . 1 ı· ğcr ileri gelen deniıcı memlc- b'lh . dl 

·• • " 1 ırınış en ır. ketler tarafınclan nrotrsto edil· yaya sıçrnyıııca, 1 assa, şım kalinde Vatan ba~yazarı Ahmet 
radı yanık ve rluman kokuların· Yugoslav gemileri tarafından Cambrldgc Unh'ersitesi rektörü 
dan nncak uyanabilmislcr \'C Potaya götilrüll'n İtalyan halık· miştir. Bu memlrkctlcr, knmı- olan incilterenin o zamanki h:ı. Emin Yalman ''e Hüseyin Ba-
kendilerini pencereden atmak çı gemilcl'inde 160 kişilik bir mü nıın bu liekllılc tatbikinin liman va mareşali Lord Tcdder de boa tuhan birer konuıma yapacak· 

t ı k rt l l d rettebııt bulunmaktadır. işlerini aksatacağını ileri si.ir- bulunarak Qrkilp ~erinden sı,.ra- tir. Bu toplantılara giric serbest. 
EUI't' 1 c u u mu~ ar ır. mektııdirler. Kanunun tatbikini " ~ .. ._--+-------------- mıstır. 1 tir. 

müteokıp ·Lihertc• Nevyork'a 1111:1•n•••m•••mlİ!llİl!!Em••••••••~~. 

---
nın B \SIN TOPJAN'TISIXIN 
tHt L'"Ul J\Jli TESİRJ,ERl 
Ve NETiC'EI.Iml 

vuracak ilk trnnsollııntiktir. 

Değiştirme Tugayı 
Mudanya' da 

Ruııut Uuhııblrlmlıdt11 

Bursa 23 - Koredeki tugayı
mızı değiştirecek olan Ankara
dnn ikinci zırhlı tugay \'e Bit· 
listen de bir tuı:ııy :\tuclanyaya 
gelmiş ve Amerikalı uzmanların 
nezareti altında kuı·slıırn tllbi 
tııtulmıışlardır. nu clcğiştlrme 
birliğimiz hlr ay kadar ~hıdan· 
yada kaldıktan. talim \'e terbi
ye gördUkten sonra tı.mire p,i
decck ''c oradan Koreye hare
ket edecektir. 

Sinemasında 

VAN JOHNSON ve 

DOROTHY MAC GUIRE 
tarafından yaratılan 

A Ş KA VEDA 

Peynir bugün narhh 

satılacak 
Beledıyece peynir fiatlarına 

konan narhın tatbıkine bugün· 
den itibaren baelanmı~tır. 

Sarıyerde baıka b ir 

Sevimi yaraladılar 

Bu arada peynirciler bir grup 
halinde valiyi ziyaret ederek 
belediyenin koyduğu narha ria· 
yet edeceklerini ve s6zlerinde 
duracaklarını bildirmişlerdir. 

Sarıyer Çayırbaşı Cami sokağı 
29 numarada oturan Şevki adın· 
da bir genç, bazı uygunsuz ha
reketlerine sinirlendiği kız kar· 
deşi Se\lmi bıçakla yaralamıııtır. 

Sevim ılk yardım hastahanesi. 
ne kaldırılmı~. Şe\ki yakalan. 
mıştır. 

1953 YILININ BİRiNCi FEVKALADE 
iKRAMiYESi 

LÜKS BUICK OTOMOBİLİDİR 
lstanbul teıkilatımız mudilerine mahsus olan bu 

ketideye iıtirak edebilmek için 

31/12/952 tarihine kadar 

lstanbul Şubemiz ile Beyoğlu ve Bahçekapı 
Ajanslarımızdan birinde 

150 l iralık bir hesap açtırmanız kafidir. 
Açtıracağınız bu hesapla 

Bankamızın diğer ikramiye keşlde lerine İ}t ira k 

hakkını d o kozanmı~ o lursun u z . 

Her 150.- lira için b ir kur'a numarası verilir . 

UME NK 
- \. _ ... --

' 

.Y·.I L 1 N~· AMS.tK LOP E D.1S1 
Umami rsğbet ~~nıGa kıraİı, YaktindeD end . mevcuda 
tükenen. En büJUk taimmcllerin. Ar ıelrleriD, 
fUozofbınn. miltef · · doktorlattn, m ria. 
· ·1ıikayecileriıa:; . . · · klan.. Her yıl .9eft aeve aldığuus: 

s·AATll: ·M·AAR·lf. DUVAR TAK VIM 1 
. •' •· ·. ' ~f...f , • •• , 1 I , I'· • 

Sadece bir takvim drfU, 'bak.iki ·' ltlr bilgi hadneshlir . 
• \)·lardanberi mütehassısla.ra Juwrlatılmaktıa olan bu eşsiz 

~kvlme ~hib qlnıak fır.utanı kaçırmayınız.. •. 

SAA.TLI· MAARiF .Dü'v AR TAKViMi .· .. . •,. 

Yeni yılın ·eıı . · kııneuı ·;. -~iklo~ik esui olacaktır. 
'Baylinizdeıı. l~kte acele ediniz. --== 

1 ~· « HOS kıs mlar1 Si 
ISTANBUL 

)f t ı·( :l!E1' 
\ C inTiC.\ 

1 

1 

- Şu asma köprüyü de yapsınlar artık yahu. Baksana 
halimize!... (Dfın:ı•) 
~~~-~~~-

DÜNYA da benimsenmiştir. Laisizm, 
dınsızlik demek olmadığı si
bi, irtica da, din elemek de
ğilrlir. öteki siyasi partiler de 
bu prensip işinde açık \ 'il sa
mimi ol alıdırlar.• 

•Hoş Memo• 10 ı;iindllr çıkmı~or. Okuyucularımız içincle hıkliyenin son 
kısmııı ı unutmuş olanlar bıılunııhillr. •Hoş l\leıno• •bilindiği gibi Amerikadl on 
~ edl \'e •Vatan• ela iki yıldır tefrıka cdılmektedir. Gcçmistc biıtun olup bi
tPnlcri lıulfısaya kalksak, hiz ıle deli oluru:ı, siz de. Kimseye garezimiz yok. 
BugUn bıırada sadrce rn son kısmı lıirknç kclıme ile lıntırlatıılım declık. 

Amcnzndcleri Efeglller'den biri, Ho§ Memo'mın karısı Glll Pembe'nln bur 
nunu kırm13tı. :\lcıno karısının bııı ıııınu tamir ettirmek Umldiylc Dr. Cece\'İl 
adlı Jılr •rlllstik ıımcliyat• mtitehassısını nramaka çıktı. Neden sonra Cecevit'i 
Köpekkö) 'e geri getirdi. Giil Pcmbl•'nın burnu ıımelıyatla düzeldi. Sonra ge
ne kırıldı. Kızın burnunu bu sefer de kıı~ ınvalldesi Boncuk Ana bir çamaşır 
mandnlı ile tamir etti. 

Gul Pembe ıle beraber yola çıktı. l\lapusanede is anlaşıldı. İdam edilecek o
lan, me#er Memo'ya tıpatıp benzeyen Hıyar Haso imiş. Haso biır yolunu bu
hıp, l\lemo'yu kendi hllcresine kapattı ve Gül !'embe ile hlrhkte Köpekko
ye yollandı. Yolda, Mmıle olduğunu oğrenince GUl Pembe'yi hır köprüden 
a5ağı attı. Köy'dc şimdi herkes Haso'yu Memo sanıyor ve Giıl Pembe'nln bo
ğulduğuna hllkmediliyor. 

A1'Kr\Rı\DA1'" 
GETİRDIKI.ERİl'I 

Falih Rıfkı Atay yazıyor: 

·Dini politikanın istismar 
\'asıtası kılmamak için ıflırti
lerarası bir görüş birlığl o
hırsa, zati bir halk hareketi 
olmıyan ve millet bUtünlliğu· 
nü yıkmak, devlet bUtunllığil
nn parçalamak için dış tah· 
rıkçıler tarafından kull:ınıldı· 
ğına da, Malatya hAdisesinden 
sonra toplanan vesikalarla, hiç 
ş ıphe kalmıyan irtica tehll· 
kesi ortadan kalknbilir. Tica
nilere karşı Tıırk adaletinin 
HU) ilk Millet Iecllsi kanun· 
larını tatbik etmesi, heykel 
kırma ıtibi teca\•llzleri önle· 
ııııştir. lalat)n faciasının iyi· 
ce de$ilmesi ve suçluların !ft. 
)ık nlclııkları cezayı görmesi, 
\C biltıassn, muhakeme sıra
sında facianın iç yfizfi bUtUn 
memleketçe anlasılması ha· 
yırıı bir şey olacaktır. 

Uisizm davası, hem Cum
huri>et Halk Partisinin. hem 
Demokra Partinin prol!ramın. 

HOR'?IYET 

'INEl''İ.S 
IH:RDİ 

llurrlyet ·Kulağımııa Ge· 
lenler • siitununda yuıyor: 

·htnnbul Radyosu pazar gfi. 
nü Sultanahmet camllnde ya
pılan bir mevlıldil r.aklettl. 

Glizel bir Ayindi. 
Al1ah knbul cl~in .. 
Hadyocla bu mevlüdü takip 

eden ihtiyar ninemizin dik· 
katini bir ııokt:ı çekmiş: 

- Den blle şıı ihtiyar ha
linıılc ı-:ıhmelli Atatilrk için 
her zaman Allahtan mnğfiret 
clllerken o b(iyük mevllıd d ııa· 
sında cümle hazırunun ölmli~ 
!erine kadar nice nice r:ıhme· 
te kalanların isimleri ılkredll· 
di dl' AtatUrktüğiln ad ı acep 
bu duaya neden katılmadı 
ki? .. 

Dedi. 
Biz cevaıı \'eremedlk~ .• 

Bir giin Hoş l\lemo yoldıı bulduğu bir gazete p:ırç:ısın<lan ertesi gece 
idam edileceğini öğrendi. HUkumetın arzusunu yerıne getirmek için, hemen 

HQS MEMQ . Adamına g ö re 

RUtun beklr kadınların, bir koca yakaladıkları •Alık Raziye yarı:ı• nın 
yapılacağı gUn de hir yandan ) aklaşmaktadır. 

Ayrıca Kızıl Derllı siı:orlacı Nıvart Haso'yu (tabii Memo sanarak) hükCl
met aleyhine bir tazminat dtwası açm<!ğa tesvık etmiştir. Gül Pembe bir dev 
let köprilslinden dustüğll için ıo,ooo lira tazminat istemi !erdir. Bunun üze
rine Başmurakıp Bayan Sahme J.rslan Köpekköy e durumu teftişe ı;önderıl
miştlr. Mabadi karikatür perdesinde ... 

c:ı 
"O c: 
·~ 
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RÖ~T(;EN TED,\ vı JÜESSE· ı m:NK ~·ı\.Gı\Z:\SJ )1.' unu~~a: 
~ESİ Dr. Vasfi Yener. Beyoğlu, ~ınu:. _Jyı 'e ucuz ~ı~ ınmck ıs 
Amerika Sefareti kar~ısı. Tele· tcr<cnız. Sultanhanıam. 
fon 4:>400. 

Doktor ÇiPRUT Cıld. Sat. Züh· 
revi mütehassısı. Beyoğlu Posta 
Sokak, Tel: 43353. -----
AKii. - stslR llı\STAl.A· 
RI alkolikler, Toksıkomanl.ır, 
felçliler Duman Teda\ i Kliniğin· 
de yeni usul \"e cihaılarla teda· 
\'İ edilmektedir. Bakırköy incir· 
li asfaltı No. 51. Telefon: 16 · 
184, Mua~enehane: Fatih, Fev· 

Rı\\'ı\ !lı! L,\RA FIRSAT - ln~ı. 
!iz naylon kadın çorabı 375 ktı· 
ruşa Mendilci Simonide. - -
ME.SDİl.Cİ Sil\10.Sİ - Mahmut 
paşa Dilbetzade kar~ısı Klitük 
çorapçı Han No. 20. 

' ~ATILIK Kt'RK - Auupadan 
"el mıs ~eni pi:ıligri manto. Tel: 
81286. 

- ' . il!! --ı .,,r• . . ~ .. ·:.. .. '" ~ l~-1.J 

~~~~~~~ 1 zipasa Cad. 25011. 

RERK EXSTİTÜSÜ - Ri:ıntgen 
tetkik ve filmleri çekilir. Falih, 
Tel: 23915. 

·,\ f ll.IK - Sultanahmct Ta· 
vukhane sokakta 97.5 metre ar· 
sa lkı kata ızınlı Dhanyolu -

Hastanın evinde portatif röntgen 
le filmleri çekilir. Günümle ve· 
rillr. BERK ENSTİTÜSO. 

148. ı 
FJ;l\1rnnA11<.J:m: s \1'11. IK 1-:\' 
Dal) aıı 1grip, Yeni Sok., 4 nıı· 
ınar:ıda, köşebaşında, bol ağ,ıç· 
Jıklı, bahçe !çerisinde. :ı. arı ka· 
ı;ir ev ı;,ıtılıktır. Tel.: 45031. 

-=l=-9=5-=$--Y4E B A:S 1 P l:: A=N=I:- ı 

, AD E D 1 _J_ · 1 R A L 1 R A 

1 300.000 300.000 
1 200.000 200.000 

e ,...oii uk al ıTınlı rr ı , Gri p.i"cılc ha~lnn· 
n.u .iç SAHil.I.ERi~DE - de ı l:nr'-41 

poya müsait ,>er alınacaktır. Pos 2 100.000 200.000 e o e 
gıcrncla h a .. tahğı ünler. 

• Ba:ı., di~, ~ i nir adale, romatizma. 
l nınha(l'o ai•rıla rm ı tc~kin eller. e e 

• 

TEC'R i' nr.ı.i K,\ 'A D.\l,l n iR 

- Ôğrelmen İngilizce ve Fran
sızca ders ,-erir. Vatan gazetesin 
de <iğretmcn rumuzuna. 

\ 'ERALTI SU araştırmaları ar· 
tcziycn kuyu sondaj işleri. Pos • 
ta Kutusu 3025. 

JUUHı\SERECl 'TÜRKAN .\R. 
S01" - Sınai, ticari muhasebe 
ve bilanço işleri. Bahçekapı, 
Garanti Han No. 406. 

ta Kutusu 3022 İstanbul. 1 

EMI.AKÇt O!':>~IAN SÜSLÜ -
Her nevi emlak alım ve satımı 
Telefon: 29974 

BOZKURT El\ILJ\Ki~ - Haliç. 
teki son kalan 3500 metre fabri
ka arsası . Telefon: 83532 

BOZK URT El\IL,\ K - İpotek 
mukabili 24 saatte para yetiştı· 
rir. '!'aksım, Abdülhakhaınlt, 
Tel: 83532. 

Sil"ASET ARTIK OYUNCAK l - Kadıköy İskele l\leydanııı· 
da denize nazır ApL arsaları. 

olmaktan çıktı. Karşınızdakinin _ --- _ 
maksadını keşfetmek için satışa 2 - Nişantaş Amerikan hasta· 
çıkarılan Sevgilinizi tanıyor mu. hanesi civarında dcnız görür 
unuz adlı kitabı alınız. Bayilere Apt. Villfı arsaları. 

önemli tenzilaL Fiatı ı liradır. 
P. K. 34 Fatih. 3 - Bcşikt:ış (Çıragan Cad. Sed 

üstünde Boğaza \'e Marmaraya 

5 50.000 250.000 ( 

5 40.000 200.000 
1 o 30.000 300.000 l f 
20 20.000 400.000 ~ 
50 10.000 600.000 ' FR '!'\' 'ADA T ÜRK OTELİ

•Lo Ra\ine., ruc Ste Calherine 
Cannes (Le Cannet). 

hfıkım Apt. arsaları. ı 

4 - Bakırkoy, Yenımahallede 1 ~~~-f 
hem istasyona hem denize yakın t 
arsalar. 

1 
100 5.000 ô00.000 

... 

in: 
Balı ıı: ıiı;ı 

• HaT& ra• 
(l'I) 900 

İZl'llİR 
14 5• J,(' ı ... Pr vam. ıs 00 Mu 

brren Bardın, D ııs Tat eıo~ un 
tfan tirk ... n (1 n l:a .. ıltn. l'i4~ 
Tl• $ ,.t cu m :f Pi ' l 1115 G 
, , Ç• e dtn ,ulıala", 1 l S Ar '\"an 
•=ı tctelı!ıden b r ı.. srr (l' ) 

P."' .. B ~- -

------~ 
Pışkın, beyaz ~e çok bes
leyici ekmek FENNİ 
M YA ile kabıldır. 

l)OFÖRLERE l\IÜJDE - A· 
merikan hasır döşemclerimiz 
gelmi~tir. 
Marpuı;ı:ular Büyük Şi~ccl 

han. 13. 

ı\:ltPLİFİKATÖRLERİ 

1 
her zaman ele geı;mez. Siparişle. 
rınizi evvelden bildıriniz. Y. Kal. 

ı dırım 79. Galata. 

1 
\ r.ELE ~.\TILIK Şevrole pikap 

951 model az kullanılmış. Gör· 

1 

mck istiyenlcr Fatih Merkez ga. 
raııııda. Telefon 23067 

16 mm. mm llrE\'Zl'D \ kıra· 
lık :f'ılmı.r.rimız \ardır. Tcknık 

1 

Kıtabe\'i. Tel: 21370. 

ORTAK AR.\~n·on - Eczaha
nem \'e miıstahzarlarım için ser
mayedar arıyorum. Telefon: 
62063. 

S İNEMALAR 

* ALKAZAR - 6uıanı.n :Eılrl 
(Ctsar Romuo - Turkcel. * AR - Anlan Tarıan (D La· 

mour) * ATLTAS - G nduı, Aalan Tll· 
ruh llıbkôm (Renl; i - S. GraDitr) 
l.rt t, T ratto. * l:!>Ci - Kuıl Tııt (Türk J!'ll 
mı). * ll'ER: - Son ~ıırınn. * J,ALE - :Kızıl Tuii' (Cenı: ı 

Jlana dair tarllı! Tilrk film!). * MELEK - .A~lia Ved• (V. John 
aon -[). lle Gull'e). * Sl"'\lf;r. - Gaip Rııhlar (0, l'ol· 
bert • .Ann B rtb) * TAKbt:lI - Xııd Tu2'. * YILDIZ - Cıııdtrtlla ('lraU Db 
ııer). ... ı __ r_ıv_A_T_R_o_LA_R_ • ı 
* SEUJR Dit.Ut 'llYATRO U -

\ AH~t KIZ 1 l.ıı Saunre) Yazan: J 
Anoııilh - TEL. 4::?1ST. 

5 - Emirganda, Rogaza hiıkiın) 
< 400) metrelık 'illa arsaları. 
6 - Şi li meydanında ana cad 
dede arkasınd.ı sokak altı kat 
ınşaata ınusaallcli eşi bulunmaz 
ara. 

7 - Bilyükadarla Nizam kara· 
kolu karşı ıncla ~·amhk iı;ınıle 
arsa. 
Yukarıda yazılı 7 ılanın mura 
caal adı c>sı: Fc>rmcnecıler, Alı 
\azıcı okak Guraç Han No. 2 4. 
Telefon: 40367. 

no ~ \'l'Jl.JK m:TO:\ARl\fE 
Bina - Sirkecıdc, fabrika, ardı· 
)ese eherı h. Telefon: 23413. 

I;RE~KÖ'ı'DE S,\TI U K tram· 
'ayla trene ) akın 24 dönüm ar· 
sa. Telefon: 81286. 

* :ı;:( Ç( K "-AU:ı-E 
\(K YAR \l!AZ - Yaza : 
( hrııotı• • Çersambadan baslı her 
i•C• :! ı 1 5 le • Cuı:ı:ıa ... !'azar lıla· 
tın• ıs do. 
+ llAKSbl • 'lllt;A)U!F.R. K.AR.A· 

CA - EOlJSER \ E ÖTESİ - 'IEL. 

4813 '· * YE!>İ SES - 6EYT \~ ARA· 
DASI - Yazan: .Aml Dılll.ıll - TEL. 
4:136:1. 

+ Fil ~"'\1'IZ KQ)!F.Dİ 'IlYATilOSU 
TF.~ı~tı.r.EI:t - ,\tlas aahnes..ııd• -

KONSERLER 

* ~la.ıl Tiuftr ın 'on•~rı horun 
ıaaL l; 30 da İALanb 1 T~lmık t'nl· 
.-.n; ıe konferans ulonunda nrıkcck· 

t • * Kon •"ıluar" ork' lrafü •n 1 •ı· 
rakı) lo " lıoro.\n me.-Aımln dol.ıı 

tut il de Tab m ~led ve ga ınosıın· 

'\ı b 1 '1 Cı'fa'k ın 

J. 5Pr ılAkı\ 

' 
* EEHlr. K0)1EDt TJYATRO"'l:'

AHUDODU <Anr.ıılc and Old Lıce) 
•u:ı.: •o,oıı. 

~eelerl 21 de raı... ma• 
NEŞRİYAT 

iL~ ~t~!A~ 1 
Haslıll maktu 2!>,-
2 nci \'e 3 llncü 

sayfa sanliml 4.50 
4 üncü • 
llio sayfası • 

Mahkeme. icra, tapu, 

., ... -
2.!>0 

not~ r ılAnlıırı .;ııntlml 2.~o 

itizar 
J\Jun ıtrrf'<'atımızın çoklugu 
cbebi) le, " Jtayatım. tdri· 
kamın bugün neşred,-medlk. 

Okuyucularımu:dan özıir d l. 
leriz. 
.. ııayatım:t tefrilrnmızı )ann 

d ôrdlindi sa)famızila ne§l'e 
de\3m edece iı. 

tlnnl 15,ôO da lıram'da l'aıarteı, 

l>omtdı'de Salı ıem.,ı 1oktur. * EEHİR TİYATROSU EMt:;ö~C 
aöı.C:uC - CE~ r.ıı:R. Yaıın: S. lla 
uibam. l'tr, C. rrteıl, Fuar RC• :? ı 
de, l'aıar mat ı .5 30 da. 

1 
ist. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri ı 

Kıtaat · İlônlorı , __ _ 
100 ton kunı fasulya kapah ıarUa 3 1.1053 günu saat 10 

da İskenderun As. Sa. Al. Ko da satın alınacaktır. Beclelı 
55.000 lira geçici teminatı 4125 lıradır. Şartnamesi Ko. da ~& 
nilür. 25 tondan aşağı olmamaı.- şarti) le a:.rı ayrı taliplere 
ihale edılir. Teklif mcktuıılarır.ın ıhale s:ıalındcıı bir saat ev· 
\•eline kadar komisyona \erilmesi. (4736-10657) 

* Aşağıda cıns \'e mikdarı yazılı yı)erek maddel<'rı hııaların. 
da yazılı J?iln ve saatlerde ayrı AHI açık ek ıltme ile Topkapı 
Melt<'pa t..s. Sa .• ı..ı. Ko. da satın alınacaktır. Şaı tnameler Ko. 
da ı;:öruıur. 

Cinsi 

Porlakal 
D. Salçası 
T. Hch'ası 

.'li kıf arı 

100,000 Adel 
10 Ton 
a 'lon 

l 'iatı 'J'cıninat ı İh a l r. gıın H' 

Kıırıı l . ı ra ~aati 

s 600 12/l 1 953 1 ı 
100 750) 12/1/[)53 10) 
170 1020) 12 l/ll53 11) 

(20049 -- 485ô/4857) 

* 300 ton dağınık kuru ot kapalı zarna 10 Ocak/053 pazar· 
lesi saat 15,30 da Ardahan As. Sa. Al. Ko. da salın alınacaktır. 
Bedeli 26.250 lira, geçıci temınatı 19fi9 liradır Şartnamesi 
Ko. da gi:ıriıhir. Tekli( mektuplarının iha•P ca tınden bır saat 
en-eline kadar komisJO ona 'erılmesı. (200-16 4853) 

500 2.000 1.000.000 
1.000 1.000 1.000.000 
~.000 200 1.000.000 

1 o.ooo 1 00 1.000.000 
200.000 1 o 2.000.000 

54 2.000 108.000 
54 MO~~~RI 1.000 54.000 
54 500 27.000 

------------------

2l6.857 ~-S-F>·~A-M-10.039.000 
TAM BİLET• YARIM BİLET• ÇEYREK BİLETa--.. ..... 
~o ıo 5 

L TR A L i R A L 1 R A 

DENİZ MOTÖRÜ SATILACAKTIR KIYMETLI EŞYA SATIŞI-• 
Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Bölge 

Müdürlüğünden 
Halen Haliçte Bulgar kilisesi önünde durmakta olan E\•an 

gelıstra • toprakfis• motörünün satışı yapılacaktır. 
ı - 1 teklileı· 30112/952 güniı !':aal 14 de kadar ınotörii de

mirli bulunduğu yerde görüp bugünkü haline göre leklif ve
receklerdir. 

2 - Tekli! olunacak Iialın 'ö 7,5 tutarı mtn:akkat teminat 
olar;ık böl;ıe veznesine yalırılaeaktır. ' 

3 - İşbu satı§ mııamele:.i dolayıslyle odenmesi icap eden 
bilumum harç, masra r ve vergileı· alıcı.> a aıttır. 

-1 - Verilen fiatlarda :ılıcılar on beş ı;:Un milddelle tek· 
liflerıne bağlı kalae:ıklardır. 

5 - Satışın y:ıpıldıgıııa dair alıcı,>a tcblıf:at yapıldığı t:ı. 
rlhteıı itibaren 15 ı:ün zarfında motor alınarak bedelı ofısl· 
mıze odenr.cektir. Ak i halde temınat Irat k:ıydedılır. Bu 
nıudclcti ofis l:> ı;ün daha temdit etmekte muht.:ırdır. (10920) 

Vali ve Belediye Başkanhğından : 
l'eynır fiyatlarında görillcn gayri labii yukscliş karşı ıııj.ı 

Vali \e Bclrdi)e Tiaşkanlığınra yaptırılan incelemeler soıııın.l<ı 
20.12.0:i2 gliniincle toplanan Daimi komısyon a,ağıdaki azomi 
Ciy:ıtloı·ı lesblt elmi$1ir: 

C 1. ci nev'i lıc)az peynirlere toplan l90, perakende 130. 2 
el ııev'ilcre toplaıı 175, perakende 210, 3. iincil nev'ilere toptan 
150. perakende 1911 kuruştur.) 

Vilftyet idare Jlc>) eti :!2.12 952 pazarlc'si ı:uııu toplıınııı ok 
1>.ıiıni komis)onuıı bu kararını tas\·ıp etmlşlır. Ru fiyatlar 24 12 
!J52 çarşamba güniinclen itibaren ;ı.urürlU{;e girecektir. HiJfı. 
fında hareket edenler hakkında ~hlli Korunma Kanunu hüküm 
!erinin tatbik edileec>ğini -bildirir, bu ticareti )apanların dikka. 
tini çckerz. (20002) ,. ......................... _ 

iş yeri ıçın Ki RALI K DAi RELER 
fstıklfıl caddesi Lale Sineması karşısı 34 No. 1ı yazı 

haneye uygun tar1da yapılmış olan kalorifer \C a ansör· 
Ilı daiıcler şiındıcleıı kiralıktır . .:\1tirac:ı:ıt: Sirkeci ı\nkara 

C:ıd. liı5 No. Tel: 22851 

USTA ALINACAK 
Kayseri Ana tamir Fabrikası ihtiyacı için muhtelif branşlar 

da <Oto, Dizel, Tank, Elektrik Makinistleri ile Kaborta \'e 
fuıdyatörcü, Kamacı, Marangoz, Tüfekçi ·ı~taları) işe alına· 
caktır. 

Taliplerin giriş şartlarını öğrenmek üzere öğleden 
ı t L'. A. llfın kısmına ve iş \'e İşı;i Bulma Kurumu 
lığına \ e Kayseri Anıı T3mir Fabrikası Mildürlüğilne 
caatları. <20050 - 4860) 

evvel 
Ajans 
mlira-

Bakırköy, istasyon cadcl»si 54 No. it Örnek Bakkaliyesi 
içinde mevcut 27 kalem mu'ltelif ı;eşitte dükkan eşyası 

2j/12/952 perşembe glınil :ıaat 14 de yerinde açık arttırın' 
ı:c satılacaktır. 

İsteklilerin müıayetlı>J~ oulunmaları ilan olunur. 
(19888) 

Adana Belediye Başkanllğmdan 
1 - Adana Beledıye itfaiyesi için iki adet pompalı sularn• 

arazözii yaptırılacaktır. 
2 - i halesi 30.12.195:? tarihine rastlayan salı ~:inıi saat 15 

de Adana Belediyesi daimi encümeninde kapalı ıar! usullyl• 
icra edilecektir. 

3 - Arazözlerin beherinin muhammen bedeli • 15000• lir• 
olup geçici teminatı ·2250· liradır. İsteklilerin belirli gün " ' 
saatten bir saat e\•vel teminat akça makbuz veya banka me1'· 
tuplariyle birlikte kopalı zarrıarını belediye ba~kanlığına ver 
nıeleri. ~artnamenin her giln itfaiye komutanlığında ı:örüle
bllece~i ve postada \'akı gecikmeden hiç bir mesuliyet kabul 
edilmivc>cel:i illin ohınul'. (19886L-
-ı ·iKRİ T. KARDEŞ diy~r l<i' 

Şof<irlük çabuk ve kolay t>l 'l<' cdi· 
lir verimli bir meslektir, bunu iki 
ayda sağlı)an \'e ıstiyenı tanı bilgi 
ile diploma, ehliyet ve nıcı;le~• ka
' ıı~turan lek müessese. P.omoııtırtcki 

• 2!J y,ılık Otomobil ve ~lakinlst Kur· 
st:dur. 2 ocakta ba lıyacak ''eıı, öğ 
retimde her gün, 17 - 20 .l e mo 
tör ve seyrüsefer dersleri, ıe· gün 
kurs tamırhanesınde montaı ı;c~it 
li motör \'C :ıasi tamiratı. Ücreı dip
loma dahil 160. amatörle11; özel 
derslerle l i O liradır. Ka)ıllara baş· 
lanoı. \'iinetmetıı;ıni isteylniı.. 
Bomonıı llıauzlııbalıçe ~'•kak IEI 

Ankara Valiliğinden 
İlimiz Teknik Ziraat 1\tiıdürlüğU için ev'\·eke a lınacalı i!ltl 

edilen opUk Aletler meyanındaki 10 adet fotoğraf makinesi bıSI 
teknik sebepler yüzünden bild'.rilen gUn ve saatte ihale edilıt
mivecek digerlerinın ih:ıJc,i e\velki ilan mııcıbınce a)·n i gll• 
\e sa:ıtte ;>apılacaktır. İlAn olunur. (20040) 
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Türk • İtalyan 
Dostluğu hakkında 

BAŞMAKALEDEN DEVAM Suikast tahkik hnda yeni deliller 
Kub.ıfa"y'ın yol·u rnaş• 2 ıncicteı , rı kur. 

den en faı.la İran ilı:erınde du Ald ımız malümata göre, hı· 

Dün gece K ımp:ı ada bıçak- seyinle. İsmaili sopalarla yarala- ması ı inclıle) 
lı \'e tabancalı b r bo u ma \'tıku mışlarclır. Bu arada Korsikalı· Başbakanı ''e Dış işleri Hakıını 
bulmuş ve nctıcede hir kişi öl- nın tarafından kavgaya katılan Akide de G:ısperi ıle yarım sa
Jnüş, 4 kı i de ağır surette yar:ı· Abclullah Abacı clıı deldi şekil- at goriişmllştur. 

<Bnşı ı incide> At:ıllirk iııkıHlplıırına ba lılıkla
ncği baskanı Muhtar Kumral rını her zaman ispat C'dcn frrt 
bir konuı1ma yapmış ve şunlan \e te-şekküllcrc •Şeref U~·elığİ• 

maıı l incide> rulmaktadır. Şımdı~ e kadar ı:iz-1 zırh t hkıkatı bitmek üıere bu 
kat bununla 1§iınlz bltml> or. nu li olarak ) tirlıtulcn tahlnkatın tundu undan do 'a Ue birlikte 
gune kadar )aptığımız ihmal \e se)rinln linümüzdeki guıılerde anı lar bu lınlerde sorgu yar
Iıatııları tamir, halkımızı tr:pvlr \ılrden bire de lşece i do ııyrıca ı 11 nıı ' rılcccklerdır 

lanmı tır. Yaptı 1ımız tahkikata de bıçakla yaralanmıştır. Profesör Köprülü clalrn sonra 
öylemiştir: \'crilmiştir. 'e ik;ız etınrsr ınc<lıurııı. J\lilll ilAve edılmektcdır. l'llalııt}a ımlko eli h.ıdi ec;lnln mu. 

göre vak'a şu suretle cere)·an İsmail Satanla uu~eyin Tek- ltalya Cumhurbaşkanı I.uigi F.1-
etmiştir: bacak Korsikalı Mustafayı y('r- naudi tarafından Qulrlnııl sara. 
Kasımpaşanın kabadayıların- de kanlar iclndC' bıraktıktan yında kabul edilmiştir. 

•- Kubilfty 23 arnlık 1030 yı-ı Kcndılerine erer iiyellği tcv
lınd:ı rnürtl'ciler tarafından in- cilı edilen fert ve teşekklıller 
kılAp u runa şehit edilmiştir. şunlıırdır: 
İrticaa Türk milletinin, Avrupa Kubılay, Mı ır Jla bakanı Ge
)lirüvüşüne a):ık uydurmasına 'ıneral Necip, Grncral le. Ar
cngel olmak istiyenlcrle mtic:ıde- lhur, Tiirkiye hlli Talebe Fe
lc edeceğiz. . cleraS) onu, r nİ\ ersitc Talebe 

hasirct rrphrsini tanı olarak Dığcr taraftan, ırt.ca şebeke· lıııkemt-fil \nkarada görülecrk 
kurmalıy11. T!'ı ki canımıza su· sine ismi karıfan cNur. eemıye- Ank ra, :!3 CT A) - Malatya 
"a~ an clüşmanlar, kenıli hnrlml· tinden başkn, buı:iın febcke ile 1 Eı ıka rlı had r inin lılalatyadan 
mizcle hiç lılr barınma imk nı, aliıkası bulunan .uyanık Genç· avrı Tür n n blı ık merkez· 
hiç bir clestrk bulamasınlar. len adında bir ccmıyetten d ha lertnd n b"r nde muhal.eme e· dan \'C sabıkalı takımından Kor- sonra derhal kendi evlerine illi- İtalyayı resmen ziyaret ctmek-

sikalı Mu~tafa ilr, gene sabıka- ca etmişlerdir. te bulunan Türkiye Dış işl!.'ri nen kendi hesabının dif;er bahscdılmlştlr. Bu cemıyetın de clılm · r. b nın basın top· 
lılardan kahn·cllık )'apan fsma- Feryatlar \'e çığlıklar üzerine Bakanı profesör Fuat Köprülü 
fi Satan :ır:ıo;ında uzun zaman- vak'a yerine yetişen polis ml?· şerefine dun akşam İtalya na~
danberi bırlıirıni çek('mem"zlik- murl:ırı. Korsikalı Mustafayı ve \•ekili ele Gasperi tarafından Vll
ten do n bir re'<ab('t ve hu~u- dığ('r :\ ar:ılıları derhal Beyo)!lu la ladama'da bir akcam :1 emeği 
nıet m \ctıthır. Ikl rakip öte- Belediye hastanesine kaldırmış. \'erilmiştır. İtalyan Başbakanı 
denberi birblrl rl nleyhlndr ileri lar, keyfiyetten Emnb·et mlldilr- ile birlikte Milli Sa\'unma vr 
geri konuş'Tlakta '(' bir kavga lüğil Cinayet Masasını hnberdnr Maliye Bakanları, profesör Köp
çıkarmak içın \C ılc aramakta- etmislerdir. rülünün maiyetindeki zevat, Tiir 
dır. Derhal 'ak'n yerine yetişen kiye büyilk elçisi, clr;ilik erkanı 

Ataturk'un dediği gibi genç Birllği, Türk DeHim Ocakları. 
,·üz binlerce \'atandnsla brrabcr Bü.Y ıık Doğu cemıyetinın !ıklr lantı ırd:ı O\ ll"dı ı gibı, kıtileş 
tr.hlike) i lptidadan gördüm. Ga· Jcrıni benlm~e) enler tarafından m ltr Bu huru ta en kuvvetli 
zetecl !>lfatlle HızJfeml yaptım, tr kil olunduğu bildirilmekte e ı 1 den biri, hükQmct mer KubilAy'ın temi:ı. kanı, Tiırk mil- İt.mirde 

!etinin kuv\ etini kat kat tazele- İz.mir, 23 CA.A.) - İnkılAp rntandasları ikaza çalı tım. fos dtr. czı olın ı dolayı ı le, Ankara 
miştlr. chidi Kubllcıv'ın 22 ncl ôlUm koflugun bizim a)nk ü tünrlr. uper ıürşiıfin Jalaha hiidl e· dır Nıtek'm, bu un kendı 1 ıle 

durmamızı i teml)eccğl \C iç· si ilen ili bir me}ituhıı • orlİ en TJrkıve Ajan ının bir 

Dün ak am saat 22.40 sırala- Vedat Sokullu idaresindeki za- \•e ital~·an Hariciye erkfmı ye. 
rtnda dım:ıkıllı sarhoş olan jı;. bıta ekibi ilk iti olarak İsmail meklc hazır bulunmuşlardır. Çok 
ınau Sat:ın. yanında dııy•sının Satanla ııuscyin 'Tl'kbııcak'ın ika samimi bir hava içinde cereyan 
{Jğ}u, katil suçundan sabıkalı HU met ettikleri evi sarmış, fakat rdrn ziyafet sonunda Başbakan 
tcyin Tekb eak oldu •u halde kapının rlışarıılan asma kilitle de Gasperi \'c Türki~·c Dış İsll"ri 
lolda ri ierkrn. hirdenbirr eski kilitlrnmiş olıltı{!ıınu görmiişler- 11:ıkanı profesör Kiipriılii iki 
hasmı Kor ıkalı ıu tara ile kor dir. Kilicli kıran zabıta memurla- memleket nrasındaki dostluğu 
Şıla~mı t·r. n rbırlr.rine liıf al- rı. kapının ayrıca içeriden de ki- belirten birer hitabrcle bulun

Muhtar Kumral'ın konu~ması- ) ıldönilmü münasebcti~le Türki
nı müte:ıkıp Başmuh:ırririmiz )e Milll T !ebe Jo"cdcra ~onu İ:ı.
Ahmet Emin Yalman bir konuş- mir YüksP.k Ekonomi \e Ticaret 
ma ) npmıştır. Metnini başmaka- okulu Talebe J)crnc 1 bu sabah 
lo sUlunuııda hulnra ,ınız hu ko- şchidın J.I nrıncn'dcki anıtı ö
nusmadnn sonra Atatlırk Derne- minde bir anma torenl tertip et
ği tarafından söz ve fiilleri ile ml11Ur. 

ten rökuntii )arntmıık için her Malatya 23 (T.A.) -- Vatan m•ıhab rın \d lrt Bakanı O • 
çarc)e baş,·uracagı a lkftr hlr ııazetesi baı:yazarı Ahmet Emın ıNn ~c\kJ Ç'çckdağ: (sanıkların 
eydir. ~er Jrnn etleri, kalem imi, Yalmana Ji apılan suıkast hfıdı e· Ankarada muhakeme cdılmeleri 
~anıma batırarak Yazı yaı:mak isine ait mektup ve ve ikaların murnk ındurı d ... m. tir. 
,.e fcryııt etmek fırsatını çok tetklki devam ettıkçe, yeni ipuç. lledlıizzam::ın m:ıhl.rmt) e 
siil<iir \'erdiler, hu ika:ı. vaıifo· l:ırı da meydana çıkmaktadır. Hrildi ' 
lr.riınl kolayln$1ırdılar. Bunılan Nıtckim bu sayede ilk defa tev Samsun ~3 ( CT \ ) - Bedıüz. 

J?ıak ve küfretmek sur tl~lc baş- litli olduj1unu müşahC'dC edince, muşlardır. 
lıyan a z kavı:: ı, çok geçme- müt"ca,•izlerin içeride bulunduk De Gaspcri demiştir ki: 
!.!en, tab nca düello~una dönm!l'! !arı ihtimaliyle tahancalannı çek •- Türkiycnin bir istikrar \e 
t r. Ha ımlar b•ı ı:ckilde birbir- mişlcr. ve kilitli kapıyı kırmak sulh amili olarak dc~erini ve 
!erine tabanca ile akş rıkrler- suretiyle içeriye girmişlerdir. Doğu ile Batı arasındaki tarihi 
ken, hlıd r c Korslkalı Mustafa- Evin içini kan içinde bulan rolünü mlirlrik bulunan İtalya, 
ııın karı ı l'ıhikrrcm de karışmı , ekip, evdeki kadınların itirazla- memleketinizin Atl::ıntik gilven
biraz onra d kavga daha fpzla 'rına ragmen, firar hazırlıltına lik sistemine asil üye olmasını 
büylherek bı aklı " sopalı llir geçmiş Qlan İsmail Satanla llti· arzu etmiş ve destcklcmi<ıtir. Şu
boP.u ma hallnt almıştır. Korsl- seyin Tekbacak'ı derhal yakala- na r.minim ki İtalya ve Türkiye 
k:ılı ııus~afanın tabanca ındaki mış ve polis karakoluna getir· sarsılmaz bir azimle rnC'denlyet 
llıermllrıin bitmesi, ve fı;mail 1 miştir. Hastaneye k:ılilırılan Kor ve sulh yulunclaki eserlerine dc
Satanın tabanca ının ela inkıta sikalı Mustnra da kan knybınclan vam edeceklerdir. Bu limit ve 
~apması. hfıcli enin daha korkunç dolayı 10 dakika sonra ölmüs- imanla kaclchimi miittefık Tiirk 
neticeli ı ir cinavet halini alma- tür. milletinin refahına, ünlü Başka
sını öı:ılrmiı:, dolayısıvlc kavı:a Htıdiscf!e kullanılan :ı tabanca nının scrcfine ve zalıAliniıin şah
?t>:ıhallcdeki di er kadınların da ile bıı;aklnr derhal musaclerc si s:ıarlctine k:ıldırıyorum.a 
1 tir kiyle bıı;aklı bir rnUcatlclc l'dilmiş ~c tahkikata sabaha ka- Tlirkiyc Dış İşleri Bakımı pro· 
halinde dc\:ım etı>ıl tir. Bu bo- dar devam olunmuştur. Tahkike- fcsör Fuat Köprülü, şu cevabı 

u ma sonunda Korsikalı l'ılus- tın on safhasına göre, hAdise- vermiştir: 

D. P. lzmir 
Kongresi 

maşı 1 incide) 
clme l, bilhassa partıler :ı
r:ı ıncla mevcut "er lnlil!ı gi· 
dermek ) olund:ı atılmış ye. 
ni bir ndım tc18kki edılmck· 
tedir. 

• Di,.cr tnraftan, Menderes 
ve di •er B:ıkanlann İzmlrde 
yopncnkları temas ve ko· 
mı mnlar D. P. iktidarının 
millete lam bir hn$ap ver· 
mc i ~cklind ol c ı ileri 
si rtılnıektcd,r. Konnrrde hıı 
!un cak mil!clH~kille"i de 
peyderpey rh imlze "elme. ı 
lie h~ lamı lardır. l\on.ı:rc 
Fuardrı bii) ıik pavyonlardan 
birinde yapılacaktır. 

laf:ı, j m:ıil Satanla Uusryin Tek- nin bir esrar \'e eroin satışı re- lllukadderat bizi, en büyük ve 
i l d k be. d "' 1 1 k en miıkemmel sulh, meşru mil· (uaf vapuru b~cak'ın bıc:ak darbeler a tın a ·:ı tınden doğ Uı;ll. nn aşı ma - clafaa ve mütekabil yardımlaş· ((,J )) 

~e kanlar iı;inde yere yuvnrlan- tadır. Katil sanığı lsmail Satan ma teşkilatı olan Allantik paktı d • d 
nı ş. ama n ır ı1ekilde yaralan- suçu kabul etmemekte, Korsika- içinde ittifak bağlarıyl:ı b'r)CŞ· ara emz e 
!nadan önce de, f m il ,.e Hüsc- Jıyı 'ı.ırmadı~ını, vuranın da kim tirml tir. Bidayettenberl Tiırkl· 
Yinl mütcaddıt yerlerinden yara- olduğunu bilmediğini söylemek- yenin bu pakta girmesi Jıi:ı.umu K g ç" d" 
lamı~tır. tedir. Di~er yaralılar tedavi al- U:ı.erinde ısrar eden teşkilat üye aza e ır 1 

Kor ikalı l'ılustafanın karısı tına alınmı~lardır. Tahkikata 1 d it 1 d b 1 
kt eri arasın a a yanın a u un ıraradenı'"de bı"rknç "Ündı'lr 

liiıkerrcmk beraber kavgaya ka ehemmiyetle devam olunma· a- d ıı T · k' t k • ,., . Uounu ur ıye unu mıyaca ·• devam cclcn sakin hnva dün tek-
hlan kadınlardan Jı;met ve l'ılu- d•r. tır. Bu münasebetle. sl:ı.in ya. 
:ı:affer adındaki kodınlnr d:ı HU- ____ ,·ıımaı Çr.tinr~ nınızda bu istikamette mllc sir rar bozulmuş_ ve şiddetli blr ka-

D d B M d d il gayretler :sarfetmis bulun, n bU· rayel fırtınası. bu hattaki nak-.P a Grupun a aşar . en eres üe osu yük devlet adamı Kont srorza. liyatı giiı;l!.'ştirmeğe başlamış
nın hatırası önlindc eğilirim. nu tır. 

(Ilası ı incide) nesreltl ve bize ate~ püskürdU. rada Türk _ ftalyan dostluğıınun Di!!er taraftan, dlln haber al. 
etti. Gel zaman ı:it zaman 1050 sc. şlimul ve selahetinden bahseder dı~ımmı ı:öre: köınür almak üze-

Bundan sonra Memi~ Yazıcı- çimlerinden sonra onu aramız· ken, esasen ardına kadar acık re Zongulda •a hareket ~tmiş 
oğlunun takriri münasebetiyle da bulduk. Aramıza tcsadilfen bulunıın bir kapıdan geçen bir olaıı Sadıl<o hı firmasına rit 
geçen cehede soz al onlardan giren bu arkadaşın grup önün- kimsenin duyduğu kolaylığı his· 2066 tonluk •Suat• vapuru, dün 
llamdi Bas r klırsll) e geldi. de hesap vermesi liızımdır. Me· sediyorum. Biz bu şümul ve se· sabah 8 30 da. Sakaryıı.nın 10 

Hamdi Başar, ~ski Halk Par· seleleri başka vadiye sürükle· labete yalnız bu masanın etra· mil kadar açı ında seyir halin
tisı gruplarında incır ç kirdcği· meğe hakkı yoktur.ı fında değil, memleketlcrimlz öl- de iken, ~aftı kırılmış ve fırtına 
ııı doldurmıyan elc1erin n· Hamdi Buar bu kitabında cü Unde de ~amimiyetle kani bu s hebly!r çol< gıl<: bir dunnn~ 
atırrce konu utlu nu, t:ıkat •Hürriyet hurriyctı> diye bağı .h,ınuyoru:r.. Bu itibarla kadehimi cHl mli t ır D rhnl telsizi jm. 

ıısıl kararı \erılecek ana mcs<?- ranların isUbdadı ellerinden bı· bu dostluğun şerefine, mUttefık dat isteyen •Suat. için J:ılr kur
l"lerdc ) ukarıdan selen direk· rakmadıklarını, Adnan Mende- İtalyan milletinin refah \'e s:ıa· tıirma gemi ı hazırlan mı sa da, 
life gcire hareket cdıldiğini i~h· resin şahsına en büyiik hürmet ele tine, yüksek başkanının ve ı:ah harn muhalefeti sebebh le kaza 
la sozlerinc şo)le devam cttı: ''e sevgi ile bağlı olduğunu, hak· sınızın sıhhatinize kaldırıyo. mahalline ı:onderilemcmMir. 

«- Ba bakan Menderes ge· kında hiç bir kötü niyeti bulun· rum.. 1ık tclfüi müteakıp alınan 
ten celsede ferah \'erici rnese. madığını tarziye verici bir eda Köııriiliiniin İran hakkında ikinci tchizdc; bu hatta seyret· 
lel!.'rden bahsetti. Halk partisi· ıle izah ederek dedi ki: ~iiı~lcri mcktc bulun:ın ıTırhan• ve ıFi-
!lin sasbetti i malların istird~· .:- Öyle bir insanım ki nra Türkiye Dışlşleri Bakanı Prof. ruzan• vapurlarının kaza yerine 
dı, seçim meselesi, Anayasa da· sıra hnkikalcn fevrt han~ket Fuat Köprülü dün gece tertip C· ye!.iştiklerl bllclirilmektcdir. 
\ ası bu arada idi. Kendisi iş ba. eder, heyecanıma mağlfıp olu- dilen ~ir lıa~ın topl~ntısında, İ· Oğrendl~imlze ı:öre, .sual• 
§ına geldıği zaman e:biz devri sn· r~m. Bu fevri hareketler hep be ran .~ıllet.inın kendı ~rzusu il~ vapuru ·Tırhıın• ın yede(:inde 
bık "ara•~ıyaca"'ı:ı.• demi"ti. o nım aleyhime netice vcrir.Baz:ıla- komunizmı kabul etmıyeceklerı 1 k .., ,.1. 1. ··t" .. 1 " .... ti ., • t .,,. 1 .. l ı r o ara ı:.rc~ 1 ımanına ro uru -
?aman biz: kendısini alkı§lamış· rı benim vekillik peşinde koştu. nıpzanrneKt~!'ınül~oybem hş ır. t k' mektedir. ·Firuzan• ı::emi~i de. 
tik. F"kat üç sene" c .va kın bir ğumu sanırlar Halbuki ben bizzat ro · opr u u usus a 1 1 k d · f k t t k 

.. J •• 1 ı .. ı el , t 1 ti . azaze " j!emıye re a a e ıne • 
taman geçtikten sonra geçen Menderese muhtell! rneseler hak soz er ne şoy e e\am e m S r. tecil Mı hU>m 1 n kafile b .. 

d r k 1 · · ıTtirkiyenin dostu ve ''akın r. 1 c uı:un 
harta da tamamen aksi mu :ı n· ınd:ı fı zınet edebılmek için mll- k 1 f hiıl ". • ı·~ej!liye varmış bulunacaktır. 
ada bulunarak Halk pnrtisine racaat etmiş bir insanım. Kendi- omşusu 0 an ran ' en bırçok - -
nıutema>ll memurların tasfiye· sine Bakanlık islemediğiml de zorluklarla kar~ılaşmış bulun· (evaf R~f f 

Fransız kabinesi 
maşı 1 incide) 

cuklu :ıilelcre 'erilen zam. 
lardan bir kısmının so yal 
ı;inorta tah~i atına iliıve e· 
dılmcsine dairdi. Mebuslar
dan bir çol:u bu tahsisatla· 
rın sosyal si"ortaya ·atı· 
rılmnsına taraftar ;;örün
mekteydıler. 

ılola) ı me:.'uıluın. O kiilü kim C• ki! edilenlerin sayısı 14 iken 21 ı:am:ın Saldinur 1 şehrimizde 

l 
l~rin ,_şunu hilınc_ı"rinl isterim kişiye yükselmiş bulunmaktadır. çıkan • Bti lık Cıhat• gazetesine 
kı, Tıırk ınl l letinın vaşaması \'C \yrıca Adanadaki takibat sonun \'azdı ı bir m k IC'ie Laıklık a· 
gcli mr .. i uğpına diğer milyon· da da bazı kimselerin te\ kifı ile teyhınde bulunmu ve bundJn 
larr.a Türk gibi, C'an \ermeğe bu ~ekCınun daha da artacal:ı tnh •lola)ı sa\cılık tarafınd ıı alt'\'• 
h~zır bulunmak, ~lr !nnf için min edılmektedir. h ne bir dJva açılmı tır Be<fıllı:-
b!r re.daknrlık değıl, bir mazha· C. Savcıhliı, şehrimizde ve dl· zaman yakında ağırce:ı. mahke· 
n cttır. Şer. kun·ctıcrl unu dn ğer sekiz, on vilayette yapılan ıı •ne ınde muh kemr edılecektir. 
bilsinler ki. Türk milletinin her ramalar sonunda ele scr;irilen ev c lil h · ğl Akıl 
.uurlu ferclı a ·ni alim ,.r. feda· rak lizerindcki tetkiklnrini he h te · ıo 11 

•• 1 d'ldl ··· ı k h' · d b b 1 . a ane ıne n:ı ... e ı ar ı ı sın l' era erd r. men heml'n sonra crdırmış bu . 
Kml l\loskoflujZıın bllrrek, lunmaktadır. Simdi. Ka~an 'nin fzmır 23 <T H .. \ ) - Cumhur· 

hilmiycrek alrti olanlnr, kötü e· yazdı 1 bir mektup da dahıl ol· ba kanı Celal Bayara suıkast _ha 
mr.llcrlne urmak imk1lnını hiç mak üzere be~. 011 mektup lizc zır! mal tan anık olup •. Manı a 
bir :ı:ıman hıılamıyacaklarılır. ~ı rinde r.hrmmh elle durulmakta Akıl b ta hane ıne evkıne. ka. 
hayct krnıli !esatlarının r.ehirll dır. Sıran haberlere gore bun rar vcrıl~ı k~n b ı karara ıtıru 

ı h:n·ası içinde boğulacaklar, gr.. !ardan bir tanesi de bizzııt Ne eden Cclıl I. ıo !unun talebi, 
trı-l'k Türk nesll1l'rl tarnfınılan cin Fazılın imzasını ta~ınn ,e a\cılıkra tetkı}; edilmiştir, 

Pinay e\' elii sosyal sigor
ta tah~ısatındnki acıkları ka· 
patmak \e bô~ lere bütçeye 
)'eni ver ıırr Whe etmemek 
!çın cayreııer sarfctmektey. 
di. na b::ıkan i~tifn etmeden 
evvel melıusl:ır arasında bıl· 
hassa topl.ınt•nın sonlarına 
do ru his•eclilir bir inirli· 
lık havası esmivc b:ı5lamıştı. 

da rhcdi surette IAtıetle yAd e· (Bu ......... ı;eberliniz) di}e baş Sa\cıl~k, ~<'lıl İyi~llunıın ftl. 

1

1 ılllr.e<'klerdlr. l Jıyan biı· mektuptur. Nrein Fa raz ve ıddıalarını yer iz bul. 
Tiirk milleti ise, giin gcçtlkçt', z:Jın (bu ......... gebertiniı) ile muş ve mti ahede _allına alın· 

Meclis 19:53 ) ılı butçe ta· 
sarısını la dik etmek ve ta· 
snnyı 31 :ıralık'aıı cwol bl· 
tlrmek il:ı.ere cumartesi gil· 
nüııdenberi hemen hemen a· ı 
rnlıksı:ı. topl;ıntı halinde idi. 
C'umhurb~ kanı i tir:ı)ı ka· 
bul etmi~tlr. s-_,..,..,...,_..., __ ~--....... 

lnkıHlp nıhıınu bir kat daha Ahmet Emin Yalmanı ka•d"tl . ma ına f·ıırar Hrm15tır. 
ilerletecek, diinya yüzünde ken· 1 tu zannedılmcktedir. Bu c het tehi Jyio Iu. jandarma nezaretin 
dinr. H!rık olan yfiksek \'e şe· l"lhakkuk edecek olursa. N cın de Manı a Akıl ha tahane·ine 
refli me,·kic mutlaka erişecektir. Fazıl Kısa kürek yalnız mfınevt ('' kc1ılml tır Burada yapılan 

Ahmet Emin YALMAN müsevvlk olara kdcğil, b'l':.7at mı h de netle inde alınacak 
suikasde htirAk suçundn"l diğ r r po a re hakkında takibata 
sanıklarla hirlıktr m"'hkr!'I' ve .. ,. J r ~ tır 

ithalat ye ihracat Ticaret Bakam E Güre!i lgFad' a var ı 

Ad d b <Başı 1 lncldel ana a azı mız 106.200.000, ithalAtımız is:ı <Bası ı incide) 1 duğunu bızıııt tetkik fırsatını 
113.800.000 lira iken 1052 yılı mi~tir. bulacaktır 

Yerle 0 sular b f kasım ayında ihracatımıı: 101 Tilrk irupu Zemun hava ala. Sadece tırarJ mübadelelerden 
fi as 1 mihon 600,000 ithalAlımıı btı nında Yugoslav Ticaret Baltanı' defıl, bır ışhırlığinden de bah· 

ma 
1 

1 incide) 128,000,000 lira olarak t<'sbit cdıl Mijalko Todoroviç Dıfi~lt'rı Ba· ediyorum. Bıı: her iki memlc· 
fınclaıı z:ım:ınında g!lrUlmüş ol. ıııi•tir. kan muavini Boğdan Crnobmja ket ekonomılPrınin bırblrinl ta· 
ması muhtemel müessif bir ha· S b! 1 k ih t ve Yugoslav Ticaret odası baş·• ınamlaclı ınn "e hıç ~üphe ) ok 

on on r ay ı rnca ımıı: kanı Stane Pavli~ tarafından 1 ki bil.vük bır kıymetı hAiı ol· 
dise•·i bıılemi•tir. Doıulan \.ol mııddeler halinde "O""ledlr· Hu 

J w " " ~ • • kar§ılanmıştır. . makla beraber sadece ticari it· 
kısa bir zamanda tamir edilmiş tıııbat 247.800 000 tUtUn 140 mil· 
\ e aksayan seferler dilzeltilmı~. ! on lOO,OOO, pamuk 168. 500.000 Türk askeri heyetinin bıl~t ve ihracat sahasında değil, 
tir. ,.e mndenlcr 113 500 000 lira. ziyareti uzatıldı ayni zatn nda tcknık yardım. 

Bu arada Se~han ve Ceyhan A\nı devre zarfındaki ıthalfttımı: Zıgrep 23 (T.H.A.) _ HAien! ula tırma. na liy~t vesaire gibi 
nehirleri de 1.40 metre- kadar ı e. başta 3!ll.i00 000 lira ile Yugo~ın·yada bulunan Türk as-1 daha ~eniş hır işbırlığı saha· 
yilksclmişse de henliı: b r taşma mııkincfor grlmek üzere 209 kerl he) eti bu sabah Zagrebc ında da b Yilk lmklnlar ar..e· 
fehlikc 1 mc\cut de~lldır. ınih·on 800 000 lira mensucat \Hll olmuştur. re ınc kanı ı:. 

Bugün saat 20 de \ali Ahm!'l maddelrri, 147 OOO,OOO lira ile ele Türk askerl heyeti, bazı :ıs· B. lcr. ~oları avrı olmakla 
Kınık başkanlı ında bır toplan-, mir vo ceJik. 127.000 000 Ura ıle keri bırlıklrrı teftı~ etmek U1e. b r b r ıktı adı hamlelerı ma
tı yapılmış ve alınması {:crcken de n:ık'il usıfalan t:ıkıp etmt!'-· re trkrar Selgrada donecektır . nib bı ınt.Ikal cttlrdıfı gerı· 
tedbirler gvrü-;ülmtl~tür. tedir. Bu \'&ziyete $:Öre 1952 se· A)ın l9 unda Yugo lav):ı~a lı ı )rnmrk l"ın sarfo".lı en bü. 

Bir Rus balıkçı gemisi ~esi on bir aylık de\'re zarfında \•aran Ttirk he)eti, bu memle· vUk fa~retlerle beliren iki mem· 
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ithal listemizin başında 358 mil· kC'tte teshil edilen muddettcn 3 ll"ketız Turk ekonomı:;;ının bu 
ransı vanyaya çarptı yon 500.000 lira He Batı Alman· gün daha faı.la ·kalmasa karar sahada her gun crrçekleştirdiği 

Çnnakkalcden bildiı1ldiğine gö re. 255.200.000 lira ile İnt1iltere \•crmiı:tir tcrak Ptrin cahldıvim. Vaııyet 
,., · bizde de avnıdlr. Bu gayretler. 

re, Romanya bandıralı 'fransil· 117.400.000 lira ilcı Amerika, Heyet, Bosna ve Hersekte as. mum1"ün olan hrr sahada fıhenk. 
v:ınya )Olcu ı:emlsi, C\'velki :ık· 103.800.000 lira ile de İtalya r.:cl· ı keri tefti~lerdc bulundulaan l<' tirılr:li"'i ıııkriırcfo daha iyi 
şam, Gelibolu civarında scyıe. ın<'ktr.clir. Aynı devredeki İhr:ı sonra 28 aralıkta Türkiyeye dö nelicr' r , rrecı-ktlr Hukümet 
derken; Akdeniı:den dönmekte cat listemizin basında ise 212 necckllr. ci5temlerl ara ınrl•ki farklar. bu 
olan nus balıkçı gemilerinden mılyon 300,000 lira ile B tı Al· Yugoslav elçisinin be)ıınatı i hır'• i hn rir en"PI t,.~kil 
birhle çarpışmış \e Transilvan· mı?nya, 140.100.000 lira ile Fran. etmrz. Bu i'ibarladır ki bu iı-
)anın teknesinde açılan rahne •1, 139,800.000 lira ile Amerika Ankara 23 (AA.) - Yugos I> rıı 1 T ırkı e ıle Yııe;oslavya. 
Çanakkalcde tamır edılmistir. ve 56 800 000 lira ile de ital.}a lav bilylik elı;ısi ekselans Lju nın mıllrflr inin r,.fah ve saa· 
eh 1. Ch ı· 1 h' J kt...:ı· bomir Radovanovlç. Tıcaret ve ar ıe ap ın a ey ıne se m~ · ~""ır. ıirli rll'n • rt ' .. "arış irın gi. Ekonomi Bakanı Enver Güreli •· •· 
Romada gösteri yapıldı K nin ba kanlığındakl Türk hc)e dc'ıkleri T ırk Yıı10 lav dost· 
Roma, 23 (A.P.) - Charlie emalisf Par isi tinin Bel,rada hareketi müna Jul'lu (' ri uzerınd11 mesut tesir· 

ılndcn, hattA af kanununun kap söyledim. Bu memlekette ba:ı- maktadır. Ko~ınformun bu zor 
eder"c tndılinden bahsetti. Şım. l:ırının nasıl Bakan olduklarını durumdan ist~fade etmek iste-

. . . mesl normaldır. Komsumu:ı.un 

Chaplin dün gece cıLimclight • sebetble Anadolu ajansına aşa. 1 ıcr irra ından ıul kalmıyacak· 
moŞl 1 ,nrlc1«•1 Sahne I51kları• isimli )enı fılmi (Ba&ı 1 incldel • ıdaki ibtıyanatı verml~tır: tır.ı 

Dünkü duru mada, mütalcası- nln gö tcrildlği sinem:ı)a geldi· t::ıı mevzuda Iaı.la tcferrüata gi- c- Türkiye ile Yugoslavya 
nı soyli)en Sn\cı, makııleyi, hü- (;! sm.ıda otomobilden inince ora reeek durumda değlllm. Fakat arasındaki dostane lşbirlığı çer 
kfımptin manc\•l ahsiyetini tah- cin biriken hıılk tarafından mey ı uglin gerek c . .H. P. ve gerekse ÇC\'esinı ı:enışletmek arzusıyle 
kir C'derck onun 5 rcf ve ftiba- \'c ve sebze bombardımanına tu D. P. nin geniş kiıtlelerl kazan Yugo lav hük<ımeU Türkiye E. 
rını kırırı mahiyette gördiigün- tulmuşlur. mağa matuf birer oy partisi ha· konomi v11 Tıcaret Bakanı ekse· 
den, sanıkrnrın Tiirk Ceıa kanu- Halk :ık s:ıçlı artisti alkısla ı;ni aldıklarını dU~linerek bbylc llıns Envet' GUrel~yi Belgradı zi. 
nıınun l50/1 mnclclesl gerejtince mal:ln beraber onn bol miktarda bir fikir partisine ihtiyaç oldu· ı yarcı~ dııvet etmış ~ulunmakta 
cezalnndırılmnlarını istemistir. porlaknl, elma ''e çeşitli sebze itu kanaatine vardım. AtatUrk dır. lfmlı ederim kı Yugoslav. 

di bugUnkU antidemokratık. ka· d~ bılırı~. tı.lcselA Nurullah Esat bu durumu karşısında bize dil· 
unlar gözümüze pcnbo sozllk- Şlıme: ş?ylo Bakan olmuştur: şen va:ı.ifc, iki memleketin mil· 
ellcı başladı. Dlı: yınc alkı~la· l~~ncı Cı~~~. llarbi sırası~~a nasebetleri konusunda, kabil ol-

;dık ı Tu~k. k~y.~u~.u geçim d:ırlığı ıçın duğu kadar anlayış göstermek· 
ı- Yani blzl de eski grupla- de ıdı., lnonu, b~ meseleyi ta~k!k tir. Bu sayede Kominformun f. 

ra mı bcnzetiyorsun?ıı diye bazı için Nurullah Esatla Knysenııın randa muvaffak olmasına engel 
itiraz se !eri yükseldi. Hamdi bir kasabasına gitti ve neticede olunabileceğini zannetmekte· 
llasn: kaymakamı suı;lu buldu . .Nuru!- yim .. 

•Asl:ı• dıvc cevap verdikten lnh Esat bana ou hftdiseyi anla· nasın toplantısı 
&o :-a Ba bakanın, devri sab~ tınca Nurullah: ten ne dedin dl· noma, 23 (A.A.) - Türkiye 
ltın işe yaramaz unsurlarını et· Ye sordum. Nurullah: ~Hiç sesi- Dış h!ı•ri Bakanı profesör Fuat 
rafına topladı mı, bunun en sil· mi çıkarm:ıdım• cevabını verdi. KöprUlii, bu akşam yaptığı ha
ttı misalini Tedik RüştilnUn Hen, öyle ise kardeşim yakında sın toplantısında Türkiye, Yu
tcskıl ettı ıni sö)icdl ve şöyle Bakan olursun dedim. Hakikaten goslavya ve Yunanistan arnsında 

Burı:ada bir kadın öldü 

Bursa, 23 <Hu-u t> - Şehrimi 
~ın Davutdere mahallesinde o 
tuıan SO ~aslarında Güllü adın· 
ca kim c iz bir kadın odasındn 

d b 1 d ıı d k l& y:oktıSı mangal kômılrunden ıc 
. Sa~·cının sanıklar icin tatbikini 1 fırlatmıştır. Bunlardan çoğu inkılaplarına candan ba~lı kala· Y.3 a ıı ~n ~bu sı~a. a r se .. ns 
ıstedı~i madde ı ~enrden 6 se- Chaplinc isabet ctmisse de ta- cak böyle dinamik bir partinın F.m·r.r GU.rl?Jı, her !kı me'.111.ckct hirlcnme c basladı~ından, oda 
neye kadar ağır hnpls cezasıdır. 1 nınmıs artlsL tebc Um etme)e c!cmokrası dAvamı:ı.da bir muv:ı. arasındakı bu mUhım işbırlı ini ından kı-çm k 1 terken mangaı11 
Duruşma başka güne bırakıl- ~e\am ederek sınemaya girn1ış.I :ı.ene unsuru olacağını tahmin e. dııha ziyac! .. ı:eni~Jetmek iı:in ne rtü rck )anmış derhal ölmüf• 

,tır. _ tır. dirorum.ıı ı!ibi imkanların mevcut bulun Hır. 

devam etti: bir harta sonra Bakan oldu.. b h 1 d · d' k 
k

. i bütU ey\.·i savunma a s n e şım ıye a- Kopenhas'ı onuncu defa zi· 
•- Es ·ı deu n n s " · Hamdi Başar bu sözlerilc ve- clar hiç bir anlacma ,,apılmndı- me ine ~ardım edıyordu O da 

"t "f 1 · ı v " yareti esnasında Carlo Bolzn· k 
" 1 ıle melu bu unıın \C sıyas kıl olmak için su mak Uzım gel· ğını, sadece prensip temaslnnn- BE ş ozc ·arıstı 
büı:i~eti herkcsr;o mnllım olan diTrini, fak:ıt karnJ·.terlnln buna ni)e bir kere daha rastlamış· - Burada 1ldet bö ledır. Her 
'l' ! k Rü il A 1 Ad kon o da bulunulduğunu belirtmiş ve 1 tı. Carlo harid~e memuru ol· ~ıo-111 

ev ı şt ras a ana • mlisait olm:ıdığını lmn etmek İs· Türkiyenin, Vatikanla siyasi mil· ke .. ya ata, ya katıra bıncr ve 
iresine na ıl gıder? Geı;en hııf· ll.\Or'l•ı Jl· duğu için ° dn durmadan yer bunlarla baloya, polo oyununa, 
t "I d T Ik RU tUnUn nıısebetlcr kurmak imktınını in- )Üzilnde dıyar diyar, şehir 5 . 
a "' en eres, C\ ı • S b:&n Hamdi Bas:ıra: aO hnlde sen ""lcdi«ine ı'sarelle, ı'sr"il ile tcnı t?, \'a :ı 'e al:•am veml"ğı. d l . "" o .. bir dolıı~makta idi. Çok defa 11.~,...ıiO.M • ,,.. ___ . .____ - - - d 1~ emnıyetım zın geı:en sene· de Bakan oldun demektlr!ıı De- Arap devletleri arasındaki ihti· ·ı~,-.·-.Ilf'~N PlS'ME 'l'~~• REZZA.~A.E.Y"lMAN ne ~1 er Alı& ver 0 gıderken 

lere nazaran çok rniıcmmen bu· di. Ophclla ıle kar•ılaştıkları olur· ~ de herke ata bıner. Burada 
ı d "' k 1 . 1 JUın sonn ermesi temennisinde du. Genç kız yirmi, Carlo ise 
ltun Uı.lu hususunda i soı er~~- Hamdi Ba5:ın kürsüden indi, bulunmuş ve italya ile Turklyc )ırmi yedi yn5ında idi. Dört - l O - oktöotnU1dou.brıl. nadirdir. Yollar da 
ı~met i bir bcyanatmıs gı 1 Menderesin yanırıa dolrru yaklac aı·arııtdn kUltiircl ,.e ekonomı'k ııa 1 ki d 1 A 'bl bı'r " v " seneclt•n beri tanışıyorlardı.. kar§ılaşmak, gündelik hayatın yolculuk nr:ısında "clip iıvey boynuna doladı Carloya do"nc· ı· d ı d' bl sı na er ras ~ı tı. Aralnrında kısa b'ır konu~m" ·ı b ti . d h 1 ı· 1 ., - ,.ıra a ) o ıye r şey lld kl ~ .. mı nase e erın a a < n gc ı~e- Kopen ıagda Cnrlo ile kar5ıla& yeknesaklığındıın d15arıya çık· babası Kont Jerualın yanıncla rek öıilr dıledi: k 

b akm onu zaafa dllçar etme en oldu. Çok nğır bir cevap verece· ceği kıınaatinl izhar etmi§tir. tıklorı znmnn Lord pawn- ınak ihtıyacını cok kun·ctle ıkı hafta kalı"orlar, sonra Lon yo. kı zaten... Yr-:dan ba&ka 
aş a bir i c >aramıız.ı n: zannedilen Menderes nclse ,, - A!fedemnız, Carlo. Dal· her şey ... 

..., d "! K 1 nu bridge ele orada bulunuyordu. hb diyordu. draya "ıdi ... ·orlardı. mı&tım. Ne so"ylti ... ordıınuz'! L d ~ ötl · R ı 
~u esna ıı " ruz e m c • ~cevap vermı"ycccıtı'mıı dedi. ve Y f • 1 d'' ., "' ,, or un uu ' erıne o ta 'rad b 1 bl d o ffYIJf (ılfflff* Onuna orcliincü defa olarak Yeni baştan diln)a~ı dolaş· Lord Da\\nbrid"e orada brlr I 1 b d l b a u unmı)an r a amın Hıımdl Başnrla Mcnderesı·n 0~. aı "' f o ~ - Hıç te mulıım bır 5ey n nC' e ı ır e a ı e §U ce\'a ı 

aı hl d k k d "' d rnstıa~ı)orlardı. Her ngili:ı. gi. mağa karar \erdi. Bu ıır:ı.usu· partılerini, kulübLinU, Kenslng d 11 ld 0 1 k k d d 
ey n e onuşma 06ru c· pilştUkleri &örüldü. Sonradan öğ bi inatçı ve fikrinde sebatkar nu da kocasına sbyledi. Lord tondakı kerli fcrli, fakat zevk· eeı ı. rta 1. ·arar ı. Eğer ver ı· 
Ildır. dı)e bn •ırdı. renildP'ine ,.

0
··re JJamdı' Dıı•arın TCLf ig""' 1 L 1 0 . emrederseniz: sefarete done- - Çalı •lorlar. :ımma yol 

P t 1 b d kik 1 k bl 1; o ., U o an or<, pheliaya dördiıncli ıtıyatlarına b. lı, her giln ku. sız evine kavuşuvordu. Bir il k •· ı · d ı G · 
o uo u on eş a a ı r Menderese: ııBen sizi sever ve d f 1 k i dl 1 f . 1 b " m. yapma ... o ay ış e[:ı ... un. 

ara tahlı )aptı. Du e3nada l\lcn. t kdi d 1 <Başı 1 incide> c a o ara. z vaç tek ı ettı u c, at yarıslarına gılmeğe müddet geçer geçmez, tekrar Ophelia hemen ~erınden den glınc terakkı ~ar. Bir, ıkı 
d h b d 1.1 ~ r e er m. lıitfcn, cevap \C· Opheli:ı eli San Palalo ezeli alıekın, sakın \'C uyu~uk bir se~ahnte "lkt.vorlardı. J 

cres uııvelten a er ar ec 1 • rıp havayı boımayınD dediği an· İşleri Bakanı Köprülü, son At- scrserıllğinden o kndar bıkm15 hay:ıt sUrnıektcn ho~ıan:ın biı ~ kalktı: ene~e k. dar • 
di \'e Meclı e teldi. Hamdi Da. )aşıldı. )antik konseyi toı)tantısının ı:şı~ı tı ki bıı son teklifi kabul etti. acl:ımdı. w nu defa da yolları esrarlı ve - Ha~ di gidElim. dedı I.ord \ ıne b :.ınU kestı· 
arın )a ılı bc)anatını okuduk- Sait Bilglr, Başbakanın grupta altında milletlerarası durumu in izdivac bir ay sonra RoMnda Butün bunları da karısının ananekrino ındık bir diyar l\lcrdi\'enlcrden a.ağı ındı - Vah nh kc kı ıkı sene 

tan sonra czcumlc şo)le dedi: çok ~ert konu~tu~unu, fakat ~·· cclr.mi§lcr ' 'e her iki memleketi nl.tedildi, Yeni cvlılcr de Lon· sen r.ti save ınde )apabllıyor- 01i1oe~~~~~lı;!~~: ,~eı::_ı,ıiıe;:~İ·. ler. Otr-:nobil 1ı:ıtmı5tı. Yere "onra !ıur:ı' R 
1 "~dık · 

1:- Tevfık Ru tlıniın gıyabın· zctecılrr toplantısında çok mil· ilgilendiren güney Avrupa ve drava ycrlestilcr. du. E\•\eHi itiraz !.'iti. Lady o. Ophello~ı dalmı" oldAuu lıa"ıı) çömcimış olıın Habeş uşaklar. Lad) OD"'elıa 1!Özlcrinı 
dıt atıp tutmuş Durada bulun· lflyim olduğunu anlattı ve içti- Ortado~u meselelerini bilhassa Üç sene nleliıde bir hayat phclia hiddetsiz. fa :aL çok Aleminden aqrd~. ot; divo;du ı..rnara b:ığlamıs oldukları Ur; k"I<' ın dikmiş hakıvor 
?rıt)an 'e kendi ini müdafaa im· ma sona erdi. Jl1irlişmii§lerdlr. Bıından başka surerck yasadılar Du h:ıyalın knt'I bir ta\ ırl:ı bunu lstedııti ki: ' ' atı merdi\ enın önüne knd, r clu c; nlrlcnrl 

1 
her ha 

kAnına malık olntı)an bir şahıs llugünkU GruJ)ta b:ışka mesele İtalya ile Tilrkiyc arasında tiea- ycknrsakhğını ve bo~ıu unu ni söylcdı. HattA bir tek eU~· - Gözlerimiz acık .•. U~ku 1:etırdılcr. ı.ord l>awnbrıdge !inden b llı~di Bır an 
tlleyhindr konuşma~n asgarı mu görli~lilmecli. Anayasanın tadili ri mlih:ıılelrlcrl genişletmek hu- dolduran hftdiscler Ophelia le ile mlin•\a~:ının llnUnU al· ya mı daldınız? l\lı. nolz:ınl )ine söylenmet:e başladı: hır e~lrr 0 lrııtrt.- 1 terlı şon 
il§ ret kalcl Jcrinc sı ıp sığmıya- nrselcsi l'ıleclisln yarınki top· susunıla lktısadi mcselrlere hıı- nın hu izdivaç yüıiııtdl n hi~sct dı: size !Af so.\•lil.vor, kendisine re. - Ne All~hın hela· ·ı nıftn1 rıı a1 rPrtı ftı•" " tı.r tavır 
caıııının takdırini sltlcre hırakı· 1 t 1 .. li UI susi bir dikkat hasreclilmiııtlr. ,.. 1 u ~ ' la ~ıını knııı,. ıiı ..\t hırdrn 
~orum. Bu llamcli bey ayrıca, ı-.n ısım a go.r_L ecektir. tıhı ıay:ıl kırıklıkları ve bez· - Si:ı. isterseniz kalınız. ben \'ap bile vcrmıyorsunuz. Yine Iekct' In~an ak<cım \·Pm • .. ıı 1• ır 1 ılı "" cıflr 11 , Sonra ı:e 
're\fik RU •Unun c kı dostların· ( H p M I' Bu ziyaret jki doı.t ve müttefik ınlıkler oldu. gıdeceğım, dedi. o mahut lıillyalarınıza daldınıı smokin ıle \'r ata bınerrk ı:ıı 1 k k i! h 
<landır. r: kı iktıd:ır zam:ınındR D • • ec ıs memleket arasında mevcut sıkı Birden hire hayat Ophella" Lord Dawnbrıdgo, karısıra gallb:ı.? mc e m cbur •. Bu ne n ıaıeı ~~ı ,İ,~ııı e~' ;k no~o ~!':da:.~ 

mü11.nsebetlcri tevit etmic ve a- için o kııclar bon1bo• \"e vac"ıt so' ı: gc,.lremı·, eceıı;ınl anladı ı·s G k d ü h ı il k O h ı 
i:~~ ~~,n;~~d~~r:ı~~~m~~~~ı~:~ GrUpU foplandı ralarındakl daya~ısmnnın" e~ası ma~a de"mez bir h;le g~1c1r kİ ter ist mez "razı° oldu. nu ·su~ dinecnfeı~~. ~afsı~ :öı.ıe:ıe·~~. cası~a eş~· c~~~~~ ~~ı;zeı; ko ~:k~'ö::ıa~ri~a ~~~:~ia.h~!~~~~ 
tırnlarındıı Te\fık RU tu ıle be· olan ld .. al birliğinin belirmrsıne kendi ini saran iç sıkıntısı ve retle Oplıeli:ı da serseri ha~a· rafınıı tıakındı. Orlalık karma - Siz de sml)kinı çanta\a 1antrtmeııP çalıEıvordu. fakat 
tab r çalı ma ı Z::\ k hılırdı, fa. Ankara, 23 (Hususi) - Halk bir ken:ı daha fırsat \ermiştir. bezginlikten kı1rtulmak için tına ~enidrrı blşlodı karı~ık ldl llirçok masaların koyup sefar le göndcrse\'dıniı nafile.. Bir aralık a~açların 
1. el' muhakkak harekete oae,.mek İS· İki sene Avrııpnd:ın Uz:ık u"zerı'nd t k ı ki 1 o d .. d . (' I 1 11at sonra raları acıl:lı 1046 da Partisi Mc ıs grupu bugün top. ukerelcrden conra grup bir kıı- tedı. ~ e çay a ·ım arı. r 1 ra a gı~ınır ınız . ..,c .r s ze ııra·ınıia ı:ozd n kııvboldu Car 
Jlartıd n n:ım et t rilm 'l'ln· lanmıc; ~e Başbakan Adnan l'ıfen rara varmamı.:, hadiselerin lnkl- Şarka, t.kdonizdcn Pasifığe ugara tablaları vardı. Ha\•a bu kolovlı!:ı ı;r.sterdi. Kabul lo drrhal atına atladı ve hay· 

h 
. b t 1 1 d k .. t f Y nl bir takım şe~lrr gör dola ıp durdu! r Hep yenilik birdenbire serinlemistı Ophe· etmerlinlz t r d 

ce D m ,. t "r!İ 1 • ırıe Jllir dc,.esın a ın op an ısın a ı -,c ~a ına intizarı daha uygun bui ..,,,'- l'onldeJ'mr'fik hfidl~Pl rlc va g rabaf pn nrle 
1
•111 r iki vanı o rıı ıı o rıı llrdti 

~)et Buhranı adlı hlr ~tap 1 pndı ~urlnde durmu~u~ MU mu~u~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~r~~~~·-~~-'·.~-b.·r~n~"~rı~v;o~~~ı~ı ~Y~u~n~~~·~rn;•~n~ı ~-C~r~l;o.~O~P~h~rl~i:~:ı:n.:at:a~;b:in~·~~~~~~~~r4:r:ı~·:q~v:a~rl~ 
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1f erti 1/t~ · 

iman Sanayii nıh&)t>l harika bır )BLI nıaluneıi imal 
«"llİ. Dıana, portıuif nıakınclerin kola~ lık '(' rahatlı~ ile 
hii' ük bm· makirwlı·rin ııa~lamlık \e imkanlanna eahip . . 
ıııüııtesna hır )azt makio~sidir. 

1 
.01ANA YAZI MAKiNELERiNiN 0ST0NL0KLERINDEN BIRKAÇI: ; 

• Hafif tuş vuruşu, • 8 tım okunaklı kopya, 
• Yüksek sDr'at • Gözleri yormayın cazip nnıc, 
• Net, keskin vı muntazam yazı. • 1 sene GARANTi 

Şaryo genlşlJGI: 2C ım. - Tuş adedi: U 

llllll'lkın yaıı mıktnıtırlnln kralı 

m~hur ROYAL'ln Almanyıdlkl tıb· 

rlk11ındı 111111 ldllmlftlr. 

KRIZll ® P RAHA 

•••• ~k,11kWh •lticll 
1 

220 V 5 A. 50Ys T· ~J6-
1948 .N 1066586, 

Türk iye Mümessili 

Makina Elektrik Ev= 

Limited Şirketi 

.\!\'XAllA : 

Bankalar Cad N~ 53 Tel: 12228 

iSTANRl'L: 

Galata Mcrtebanı sok. 8 
Tel · 41975 

Tnrluye Umanı Mı.lmHıılı ı 

IOÇ TICIBET T .LS 
~ Buro Le~azama Şubeıi:) 

C.alala, Rıhtım Cad, Kozluca 
Han. Tel: ·\9J37 

ÇEKOSLOVAK 
Elektrik Sanayiini., 

Sayaç 
ve 

öLÇü ALETLERi 
ihracatçısı -

•O-r'O s. A. ' 

Prag, Çekoslovakya 

r-:. .. •t~•~ ~,E, ,~!~~f.~~,~~~~~~.~~"'"' 'ı , 1 LJ N A G A S T R 1 N Kcmprimr.lerinl 

- - -• Ecz neıeıclen ı'te)ınız. 1-' ııtı 1 1,ııadıp. ---• 

AKLI NA 
GELSE DE 

C. K. M. 
Maraş Valili~inden XravC'tlarından 

0

1'AN SAŞMA .' 
ZlftA İISTVNii YOKTIJfi 
~~ 

PAL 
TRA$ BIÇAKLARtNı 

HEll YERDE AflAYINIZ 

Yeni Telefon numarası 

4468 
ı- İstanbul Belediyesi İlônları 

YOL YAPTIRILACAK 
lstanbul Kadıköyde Vahap Bes sokağı ile Sahra) ıı·cdıt Böcek

li cami okağının 24 845,35 !ıra ke.fı cevre ındc ınşası 29/ '\. 
rahk 952 pazartc,i !!Unii saat 15 de 1 tan bul On an) ohında Bc
ledb e merkez. bina ında müte ekkll Daiını Komı )~onda ıha· 
le edılmek tızere teındidcn acık eksiltntc)c konulmuştur. ilk 
teminatı 1863.40 liradır. Saı tnr.ıııe i İst.rnlıul Bcledı~e ı Fc:ı 
İşleri ~ludlirluğlindcn alınarııktır. lstcklıleı ın ilk trmin:ıt 
makbuz. \'e~ a mektubu. 952 yılı TıcJrct Od .. sı \C kası \C fon. 
nl ehliyet kağıdı ile birlikte i!ıalc gliııii s:.ıaC' 1:1 de D.ı!mi 
Komis)onda bulunııııılan l:'wnıdır. (l!l!J26) • Bostancı • fçerenkö) - Ercnkciy H' charına .ııt 1/ 2000 mık 
y:ı~lı imar p!Anı Bayındırlık Bakanlıi!ınca onandığı ı!An olu 
nur. (20044 l 

MuMiu Lüıs _ 
ıKİ B R İTLE Rlt'.f\f; 

~ I 
~ 
~ 1 ,.,/~ı 

Yeni aı;ılan ı eyondaki 

UCUZLUGU 
B r defa gi>runtiz. 
1 tıkliil Cad. No. 6:! 

,,_., lJ !\ T Un-• 

Raif Ferit B;r 1 
\ l!rl'nı 'r 1>.ııhıll Ha~talı~ ı 

ları \1ııtt•ha ı;ı~ı 

l\lua~ l'ııt•h:ın<> lil•şılııa~ 
rr. mm) cad Eınnı~ct San 

' ı ırırı ıı n ı.t 1 ll 
84395. Mua) ene 17 lU.ri Ev 
\ ılı Kone~ı C.:ad !\o .i:S 
Uaşaran Ap l\:ıt ı 1 <'ll'lon 
• '1!'1& 

~-- 8t~ NOOVER 
~ l{utlay411J,! 

~ .. 

NYLON 
CüRAPLARINI 

TERClH EDİN iZ 

ZENGiN iKRAMiYE 
LiSTESi ve KURA NUMARASI 

ÇORAP KARTONUNDADIR 

lmtl)RI tahıbı: ~INı\~ KOKU~ 
Hu nrıdı 'Hı ıılf'rlnı fillf'n ıdarl' ,.df'D mes'ul miidilr: 

MEl.tH n:~t:H 
(\'ATA~l Gaıeterililı n ~hlhaarılılı r. A. Ş - İstanbul 

VATA~ Mo\TRo\A~I 

"' 
.... /#AP • 

"· · ~ 
'; . (*....ewı 

1953 <le birinci ikrunıiye çekilişine 
katılmnk için yılbaşına kadar 

bir tasarruf lıesabı acıır:nız . 
.> 

• TURKIYE IŞ BANKASI 

Pişkin beyaz ve çok besleyici ekmek FENNi MAYA ile kabildir. 



I! 

~ 
lllP 

--- ·~ 

' -~~ 

[)(){)(}[ « kvlkt11mnk 
!HP.4e~tr . ... 

• 
Veni Oodge Clol'l'Obilleri ananevi Oodge kalitesi· 

nin timsalic;fü. Daha pahalıya satılan otomobillerle 

mukayese ettiğinizde, Oodge'u aldığınıza şükre• 

deceksiniz. Çünkü Oodge daha konforlu .. " daha _ ~,/' 
ekoAomik.... daha fazla randımanlıdıt. Oodge' ı,, J-'.P-~ 

tecrübe ediniz, hayran 'kalacaksınız. 

-~;ft/'L~ !~Q 
__.. Ticareti T. A. ~· 

ra,s iın Dıhces ı ~usısı ND . .ıs 
812•0 827•9 -ra:gı 

0-&:f/M,ı ~[, f
y",!l_ c 

~:Jto:Sf 

' ~' 

\ 
içinde cll"'rı'nde ek k • -- •• ._ ,,, ..... 111, ou cı ~ m g p n " ==* 
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r ' 

1 
75 yıl e,•,·eJ Enummlulann Aıiziyeye giri~ini can landmın tıırihi tablo 

r 
24 Nisan 1877 de b:ıslıyan 

Moskof harbi Anadoluda ve 
Rumclide ayni ~iddctle devam 
cdıyordu. Anadolu mıntakasın
da Beyazit, Aleşkirt, Kars ve 
Ardahan cihetlerini ihtiva et
mek üzere üç yüz kırk kilo
ınetrelik bir cephe~ ancak 
t:llı ycdt bin kişilik ·bir müda· 
!aa hattı kurab!lmiştik. Kars, 
Erzurum ve Ardah:ın istihkam· 
l:ırınm durumu iyi değildi. Bu. 
::mnla beraber ilk sanşl:ır bi· 
ıim için ümit verici oldu. 10 
Jl:ıziran 1877 de Halyaz za!e-
1 ini k:ızanmıs. lO temmuzda 
Rarsı mııha~arııdan kurtarmıs 
tık. Fakat düfman gerıck adet 
ve gerekse malzeme bakımın-

('an bize kat kat faikti. Gran· 
diik Mıhail kumı:ndasında 1Jd 
yüz bin k~şilik bir ordusu v:ır· 
dı. Tren hattı ile bol bol harp 
malzemesı alab.lıyordu. Biz ise 
ancak Trabzor.dıın hayvan sır
tında gayet az cephane geti· 
rebiliyorduk. 26 a~ustos 1877 
de bırinri, 3 ekimde ikinci ge
dikler sava~ını kazandık. Du 
iki muharebede Ruslar on 
binden fazla in"oan kaybettiler. 
Ancak ne olursa olsun elli bin 
kişi ile beş m!~li düşm:ma k:?r 
fi kııskoca müdafaa hattını tut· 
mağa imkan yoktu Kış yaklaş
nuş. soğuklar ba~lamıştı. Aske-

J'e kışlık C'lbi·;e lıC'nüz verilme
mir.ti. Ba~kumrmdan Ahmet 

FERiDUN FAZIL 
TüLBENTÇi 

Muhtar paşa, Kars · Erzurum 
arasında bir çekilme yaparak 
repheyi kısaltmağa karar \'cr. 
di. Ricat çok mii~kül oldu. De
\'e boynunda kanlı bir muha· 
rcbe vererc.k nihayet Erzuru
ma çekildık. Deve boynunda 
Erzurumun kahrtımtn halkı da 
ordu ile beraber dö\üşmtiş ter 
temiz kanını ııkıtarak bir çok 
şehit vermi~ti. 

Ahır.et Muhtar paşa, halkın 
da \·:ıtanperverliğine müracaat 
ederek istihkamları kun·etlen
dirmek içın gece gündüz çalı· 
şıyord•ı. Deve boynu savaşın· 
dan sonra dJ:'llan ordusundan 
bir zabit ileri h:ı~tımıza gele· 
rck bir mektup bmıktı. Gene
ral Loris Mıklos imz::sını ta
şıyan bu mektupta şöyle deni· 
liyordu: aNe sizde, ne ordunuz. 
da iler tutar yer kalmadı. Dun
dan sonra dıı, düzelmek ihti. 
maliniz yoktu. Bu kadar Abdül
liıhın kanını bc-yhude yere dök 
mt"\cte'l ise teslim olunuz. Eğer 
mt1h~ırret cckrr.enlz toplarımız 

hri ,.e l~tihkAml:ırı tamamen 
tahrin ec'eccktir. Çoluk çocu· 

' 
Kurtuluşu mlitc:ıkıp ya:ıılmış ve Enunım havalis.inde 

marş olarak seylrnmistir. 

T:uihlcr ağlar ,·atan yanarken, 
Eller üz vatanda na'.ra atarlıen, 
Ufukta ümidin nuru batarken, 

ilk Ecsi hayJ..aran yüce Ermnım! 
\'atanı turtarnn yüce Enurum! 

Bir ufka tcpreniş. bir :ıtl.:ıyı5la, 
Ümitlc,r a~lıyan bir şabLınısla, 
Altı bin &enelik bir ya~ııyı~la, 

C.ınavar ağııoı yırt:ın Erıunım! 

Ümltsiılilılui kıran Enomm! 

\'atan:ı ümitsin. b:ıyrağa rehbf'r, 
Tarihin b:ığnnda sesin inildtr, 

illi vicdan doğar, senden alır fer, 

İlk sesi h:ıylııran yüce IITTIJrum! 
\'atanı 1-ıurt:ıran yüce Enunım! 

DURSUNoGLU MÜŞTAK SITKl 

ası 
ğun veb2linden korkunuz.• 

Ahmet Muhtar Paşa maiye. 
tinde bulunan kumandanları 
çağırarak mektubu onlara da 
okudu. 

- Arkada~lar, dedi. Dü~man 
kapımızdadır, talihi h:ırp bize 
gülmedi. Ben verilecek cevabı 
biliyorum.~Fakat bir defa da 
s;zin fikrinizi almak istedim. 

Pasalar kalenin müdafaası 
üzerinde durdular. Ahmet Muh 
tar Pa~a memnun oldu. 

- Teşekkür ederim trkadaş
lar, teslim olmıyacağız. Doğu
nun son kalesini ölünceye ka
dar müdafaa edeccğii. 

O gece Rus ordusu kuman
danına ~u mealde bir cevap 
yazıldı: cErzurıımu müdafaa 
Edenlerin maddi ve manevi 
kuvveti her feyln üstündedir. 
f nayeti il8hiyeden iimidlmlz 
berkemaldir. Kaleyi son dam-

••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
: Yurt il:h•elerimizin bu s~- : 
: yısını Kar; ve Erıunımun : 
: kahram.:ınlık menkıbelerine : 
: tahsis etmiş bulunuyoruz. : 
: Tası ve toprağı nit'e hin 5e- ! 
: Jıidin kanı ile ıslanmış olan : 
: f{ars \'C Erıurumun ı3estnm : 
i büyle bir ilaveyi değil cilt- : 
: le.r dolduracak Jıadoır çok- : 
: tur. Gözbebeklerimh; Kars \'e ! 
! ı:rıunım \'ilayetleri şehitler, : 
: gaziler \'e kahramanlar diya- : . . 
: ndır. : 
• • . . •••••••••••••••••••••••••••••••• 

•• o 
y 
y 
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93 Sav:ısmdan sonra imıalnn:;;ı 3 mart 1878 tarihli Ayas
tefanos ·ve 18 temmuz 1878 tarihli BcrJin Muahedeleri ile goz
bel:e[:imiz Knrs harp tazminab muk:ıbili Ruslara bırakılmıştı. 
Halkın büytlk kısmı bur::lardan göç ::ıoruncla kalmıştı. Karslı 

Aşık Ccylıuni göç-ü ve vatana olan h::sretini ımlatıyor. 

Elv~;ı gün:id:lr (İmenli d~Lır. 
Göllerde ötü~en ronal:ır Jı:ıldı. 

Scdri mermer nisan taşlı otağlar, 
Her ~ı gevherden binalar kaldı. 

Ilnni kenn komşu gele konalar, 
Süncfüslcr donatıp hoıı salınalar. 
lluri'lcr 5enletip lıe-..-ser rnnalar, 
Cennete oknyan h:ınalar Jıaldı. 

Ol uımanda Karsın gülleri soldu, 
Küffarın koftJnU o'\·asa ı~blc!n, 
Nnr Kiimtet camisi kilise oldu, 
Ohunmaz hutbeler s21Iıl:ır kaldı. 

l\1cvllim t:r görünce küfre vatanı, 
Dağlar maraJıyla &ular ceylanı, 
Çclıilip t::darlar dağı hicranı, 
AJii göçiip yurda ednal;ır kaldı. 

YııyHisıorla gelin kızla bez~li 
Ccylnnl:ır &ur.ığı kevser güzeli 
Koç, knıu besliyen yurdun gü::di 
Hınzır ı.iirüsüne yaylalar kaldı. 

Halayık oturmuş, sular dcrdiııi, 
Tersine cfönderir figıın •gerduno, 
Baylt~l:::r bo~ buldu, fahb:ı:ı yurdunu, 
!.!irin ynva!lnda kargalar kaldı. 

Kifir sana çok cek ü;tler verildi. 
Ettiğin %tllümler arfdan görüldü, 
Bir r,ün elenin, U!n de kolum kırıldı, 
.Dönim viraruma fenalar kaldı. 

TalHliı'.i ~~Jdir beyhude yanm;ı, 
Sclil C<'ybuni'yi derdi yok sanma 
Sıl:ıYJ terk etmek gam değil amm:ı 
Turapta :ıtalar, analar kaldı. 

la kanımıza' had ar müdafaa 
edeceğiz.• 

Bazı yabancı unsurbr .. -e yo
bıtzlar şehrin harap olacağını 
bahane ederek halk arasında 
kutli s:ıyialar çıkarıyorl:ırdı. Bu 
nu önlemek istiycn kuman
danlık halka hitaben su ilanı 
nesrrtti: •Bizim bur:?da muha· 
saraya girmek ve her ttirlü .ıa· 
rurcte dUsmek ihtimali olduğu 
gibi dü~anla muharebe edil
mek ve memlekete gülleler 
isabet etmek mümkündiir. Ço
luk çocuk için de bu gibi vu· 
kuat aileler ashabınca badii 
telaş ve hc:ıeı:an olacağından o 
m:ıkulelerin bugünden itibaren 
memleketi terkcrlip çıkmaları 

lüzı!Qdır.• 

ILaJu'a.maa iL.an 

Bu teblığ üzerine ulema iki 
kısma ıı.>-rıldı. Bir kısmı aske
rln rehirden çıkarak ı;avaşın 
dı~arıda kabul edilmesini •;c bu 
stırctle sehrin harap olmaktan 
kurtulmasını istiyordu. Fakat 
Enunımun hakiki vatanperver 
halkı Ali Efendinin riyasetin· 
de toplanarak bun:ı razı olma· 
dılar. 

- Hayır, dediler. Vatanımı
zın muhafazası uğrunda biz de 
::sker karde~lcrimizle beraber 
ci.Jvüsecek, kanımızla canımızla 
e;rndü ayalimiıle beraber cen· 

e katılacağız. 

Ahmet Muhtar Pa~:ı. Seras
kerlik m:ıkamınıı yollııdığı bir 
telgrafla dunımu nnlatmıı;, mü

(Devnmı 3 iincüde) 
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a • urum'un 1 r 
<Başı 5 incide> tinden daha az kuv\·ct bulun- fakiyetine r:ığmen cepha".lesi-

sonra öğrendik) kıtal:ırımızı durmasına nazııran eşkiy:ının nin bitmesi ve karın ziyadeli
düvebiliyordu. Ermeni kıtsları bu ııkşam şehri tahliye edece- ~i hareketini pek çok geciktir 
\' .:...""lmcanın cenup mıntakasın ğine z:ınnı kavi hasıl cdiyo- mektedir. Merkc1de :ısıl taar
ıtaki Süngeriç tepesinde ve şi· nım. Binaenaleyh fırkanızın bl- ruz kuvvetimiz telôrgUlerine 
mal mıntakasındaki Gez kö- raz daha mUtesebbis davrana· 300 metre mesafeye kadar so
yfü:.de muharebe cdlyorl:ırdı. rak eşkiyanın şehirde kital yap kulmuştur. Sol cenahtaki (Ka
Gez mınt:ıkası bana 12 kilo- masına v:ıkit \'e fırsat bırakma rasu şimalinde) on üçüncü a· 
met:elik bir mesııfcde oldu- yıp blr an evvel hedefi mnksu- Jay pek ağır ilerlemi~, hem.iz 
j'!undan dürbünde buradaki h:ı da va51l ob~a!'ın1 ~üc:e!k:n o- Gar:ın civarındadır. Bu vaziye
rekatı tııkip edebiliyordum. J. lan gayretlnizden bdtlerim.• te göre yapılacı.k iş; lle:-kez 
lınyı zapteden 17. ci alayla 2. Eirinci Kafkas Kı>lordıısu Ku· kolJnu gece mub:lı:-el::e!crile 
ci :ıvcı taburu şiddetli bir mil· m:ınd:mı Kfızlm Karabelıir telörgulerinin iç.ne sokmak ve 

urru 
tamdı. 

ERZURUJ\I tmRTUl.UYOR 

d:b:ı ~ephesır:e ça~~lardı. Ordu kumandanıma d:ı yine yann saba~ bu.ti.in kuvvet~erle 
Fak~t nıhayet f.rmenilerın pek telefonla c:ehrin i~~aıinden zı. Erzuru.m uzerıne atılmaxtan ~ 
s.ıkt tuttukları Gez köyünü ter- y:ıdesile llmitli ~unduğumu fbarettı. 

Şub:ıt 1331 ( 1D15) de Rus· 
J:mn eline diişen Erzurum mev 
kii mlistahkemi, uç yıldan f:.ız 
l:ı esaret ııltında inledikten son 
ra 12 mart 1334 (1918) de kur 
tulmu~tur. Şöyle ki: 12 mart 
sabahleyin saııt 5 de Erzurum 
isUkmneUndeı top scr,leri işi
tilmi:re b:l~lııdı. Yat::kl:ınmtt· 
en fır?:ıdık. Vaziyet henüz s;ı. 
rih değ.ildi. Telefonla her ta· 
r!ıfla gö~ü.stükten !onra atlan· 
mıza binenle Alacadan yola 
çıktık. Karı.suyu Taı;köprüden 
geçtik. Gidip gclmuıin çoklu· '1\er!e•ek E~u:um i.:Lkametine blld3.rdim. Erkanı harp Avni İezp eden emirleri verdim. 

k=::_-'.ıkl:n roriıldfi. O~!edrn so_n Beyi de ''aziyeti yakmdan gör- Gece, en b:.lyükten en ktlçüğe 
ra ~ez~ b~. tııarnız kolumu~ ış mek \·e D. cu fırkaya verdiğim kadar pek bü.>-iik bir neşe i· 
g'.11 ettı. Duşmanın bur.ıdakı uı emrin yapılmasını temin etmek r;inde takat \e himmetin tam 
yıa~ ıığırdı. . . . üzere Geze t;önderdim. Gece miına~le çalı~ılarak u:runma-

1:.30 ~~ ~ıddetlı pı~n?e .v~ s:ıat 10 da bütün cephelerden dı. Gece yarmnı atladık, artık 
~~ı~elıtufek nteşlerının ı:ı· gelen raporlara göre vaziyeti- 12 marta ı;irmistık. Yarın sa
tıldığı :c;ağ eenahımı.zdan da mu miz şöyle idi: Sağ cenahtaki bah Erzurumun kurtuluş saati 
vaf!akıyet h~berle~ı geldi: ~ağ Halit Bey müfrezesinin -muv::ıf- olacağı hakkındaki kana::ıtım 

ğıından yol kıılın bir buz taba· 
kıısile kııp::nmış. Görünüş!e 
ıanki r.sf.ılt. Fakat silraUi yii 
ı•.ımck imkansıı. Ilıcaya s:ıat 
8 de ge!eb~:d~k. Hemen 9. cu 
fırka karar~iıhını tele!onla bul 
<luk ve bUyük mtljdc:ri de :ıl
dık: 

cenahımızdaltı Halıt Bey mUf· ı 
rezesi de Kalaylı deresi ~ima· 
Jinde ve Süngeriç tepesindeki " 
Ermeni kıtalarını mevzii revir t\ aıat\\\ 
melerle ma~!Up ederek yüz • .. e e 
maktul verdirmiş ve iki topla • _.,\et\t\U ca\l. 
bi~.ok silah ve me\a~i iğtinam ..ne,~S~"' ''te "a\\a 
etmış.. . \{at ,,, . ·~nroe\. - J .......................................... " ... rout ~e ' ı\a \o 

Asıl neticei katiyE:yi 9. cu 1 a'l \'" et\ \ a · 
fırka ~ose boyunca elde ede- "\le~ e 
cekti. Bunun için ben de en zi. et\'\t\\J 
yade bunun harekarne mc;gul 
oluyordum. Erkanı harhlyem
den yüzbası Talat Beyi irUmıt 
L-:-b!ti olarak fırka knm::ndam 
Rü~tü Beyin ynruna göndcr 
<1im. Tarassut yednde ben, .er 
kanı harbiye reisim C:;vit ve 
h:ırekat 5ubesi müdürü Avni 
:Bey sıra ile dürbün ba51ndan 
ayrılmıyarak harekfı"tı -adım a· 
dım takip E>diyorduk. B;.zım te
lefonların arızaya ul;rınn:ısı, ba 
un da nziyeti madun kuman· 
d:ınlarımın benden daha geç 
lıaber aldıkları vfıki idi. Çünkfi 
bizim yerimiz onlarınkinden 
yüksek olduğundan bazı hare-

ciler onların gözünden kactı· 
ğı hnlde biz görebiliyorduk. 
N~t:ckim bir aralık Erzurumdan 
o~eyi takiben umnca bir yürü. 

yüz kolunun Gez ir.tikametinde 
ytiriidüğünU görerek cepheye 
!h:ıber verdik ve topçu atesi al
tında bu Ermeni kolunu peri· 
r;:ın ettirerek büylık Z'ayia•Ja ge 
ri kac:ırttık. ............................................. 

Ermeni kun-etlcri~'rr ber ta 
r.ı!t:ın Erzuruma dcğ::u çekil· 
miye b:ı~ladıklarını ı;örerek se 
Tindik. TeUirgUlerinin mlidaf:ıa 
sın:ı zayıf piyade kun'l?tleri bı
ırak"lıı r .. 

K rcmitlik tabya, Harput ka 
' pı·ı ve İstanbul k~,pm cihetle

TindC'n bes kadar top muhare
beye iştirak edi,> ar. Karasuyun 
:;im:ılindeki Ermeniler de Gür
cü boğazına doğnı çeklliyo~lar
dı. 

Öğleden sonra saat 3.45 de 
ki manzara benıle, bugün şeh, 
ırin !~gali hakkında büyük ümit 
·ler uyandırdı. Takip hareketi 
için bir piyade alayı" ile tekmil 
süvari kuvvetlerimizi haz.ırlat 
ıtım. Hareketin tarzı icrası hak 
ilund:ı dokuzuncu fırka kuman 
d:ın~n=ı da icap eden emirleri 
\"erdim. " 

\\e\\\\\~\\t. 

ı:nnde\i snn\1 

GOOD • YEAR fabrikasının ımaı e1tiği Kamyon lastiklerinin~muhtelif fıyaılı 
~· ·T~ ::: --ç- ~, ;:_ -~ '4' ..,,.... " 

sekiz modeli_ mevcuttur. , En ucuz lastik ez 'kilometre yaptığı için . çok 
• t.-~ .,.._ a. ...,... ;tr. ,_;ı L. ~ r ... • 

daha pahalıya mal olduğu bilhassa memleketimizde çok tecrübe edilmi~tir. 
Kamyon lôstiği • ~lı;k~n" i~inize <:"" e;~ygun · modeli intihap• için"' tecrübeli 

.. ~ -.-& .. ~·, - • ..,. c • " ~ 
mütehassısfarımızın~krin~a!ınız~9<?0D-Y~AR"ın en yüksek _ka!iteli .. ve en 
palıafı olan ROAD LUG lastiklerini tecrübe · ederseniz bunların kilometre 

.·~ ..-~ . -' -~ .. "" . " hesabiyle en ucuz· lastik oldulılarını siz de takdir. edeceksiniz:. 

S:ı:ıt 5 de şehirde yangınlar 
b:ı~ladı. Tıırassut yerimdC'n va
tlrct tamamile görülüyordu. Ge 
Z<' giden fırka knrıırgahı çukur 
da olduğundan vaziyeti iyi gö
nmiyor ve ileri hareketin im· 
ikfınsızlığınd:ın bahsediliyo 
Telefonla aynen şu emri ya:ı. 
dırdım: DÜNYANIN HER BiR TARAFINDA . . 
Dolnızuncu J~ırkn Kum:ından· 

lığına 
A la<'a l arassudunı1an 

11 l\l:ırt 5 den sonra 
Tclcfonlıı: 

Eşklyıının daima geriye dol?-ı 
ru çekilmesine, şehirde yangın 
mbur etmesine ve tekmil Jmv
vetile mücbf:ı:ıyı ihtiyar etme-.' 
yip cephenizde mecmu kuvv~ 

~-""' r 

GOODYEAR LASTiKLERi iLE HER BiR 
, ..e:.,_ .. • 

MARKADAN FAZLA YÜK NAKLOLUN-
• DUÖU. BiR HAKiKATTiR. 

Memleketin her bir torafındokİ-acentw: . ~ 

lerimh~ ROAD LUG "eya die:r m0del· 

lerdo ~ GOO..P..:.YEAR l&stilderlni_ i.!...or' 

uşu 
li.ılaatımız Erzuruma girmiş

tir. Şehir dahilinde hafif mü· 
ı.acl{meler oluyor. 

D;.Jn aksam b:ışlıyan yangın
Jar .n hala de\•am etmekte bu
lund.ıi\unu llıcad:ın biz de gö
rüyoruz. Hemen ordu kararga
h ı:ıın telefonunu bağlattım. 
K:.r-ıma ordu erkanı harbiye 
rc:si miralay Ömer Lutfi Bey 
çık!ı. 

- !!üjdeyi size mi. yoksa ku
m.'l:.tfanımıza mı vereyım? 

L.:ltii Bey şu CC'Vıtbı verdi: 
- Kumandan pa~a geç y:ıt

tığlnda:ı henüz kalkmnmışlar
<l.r. S:z ·ne:-edcsiniz, çok nıc
: ı.lı<tayız, fütfen bana bildi· 
ri:ı. 

- Erm.rum kurtulmuştur. 
Kıtalanmız şehre hf.kimd•r. 
Rrn de kararglihımla llıc:.ıJa· 
)ım. 

İ$GAL K.\SJL OLDU? 
Gelen rapc=Iara g()re Erıur:ı 

r.nm i ~.!!ali fi:iyle olmuştur: 
Kuvvetli blr zabit keşı! kolu
muz daha geceleyin, İstanbul 
kapısına kadar gelmiştir. Sağ 
cenahta 28. ci ıılayın 82. ci t:ı
Luru sııat 4 de Harput kapm 
n:ı beş yüz, metrc~·e kadar ya
rı.:~ıs ve Ermeni kıtalarile 
b.ırada müsademeye tutusmu~ 
tur. 

~9. cu :ılay da 4.30 d:ı ist:ı11· 
bı;! kapısının her iki tar:ıfın

~ d:.ıki siperleri işgal etmiş bu· 
lunan 600 kadar piyade ve dört 
makinelitüfek ateşine m:ıru:ı: 
k;ılarak müsademeye başlam~ 
l;;rdır. 

S.!at beşte Kiremitlık tabya
~nck.n iki ve Hnrput kapısın
C:uı da bir düşman topu ateşe 
b:ı~lamış!ır. 
Beş evvelde devri muttası

l:!da (~ehrin etrafını kuşatan 
)~ksek toprak siperler) bir 
l";.ıç t:ıbyaya kıtıılarımızın gir· 
mc.sine mukabil müsademe s:ı 
at ı!ltı evvele kadar devam et
mi~!ir. 

Altı evvelde Harput ve ts
t.,nbul kapıl:ırınd.:.n ve bu ka
pıların her iki tarafl.mndaki 
tab!'alardan 9, cu fırka kıtaları 
Eız..ırum şehrine girmiştir. Gi
ren kıtalar bir kısım kuvvetilc 
Ah:ıli tabyar.ı, Topdağı ~·e Sf;:"· 
n;~ taby:ılarını işgal etmiş v~ 
b.:rafarda yüz kadar Ermeni 
:ısl\:eri ö!dürülmüş ve altı dal 
toı:u ığtin:ım olunmuştur. 

&it cenahtaki Halıt Bey milf 
rezcs! de sa:ıt yedi ev\·elde Jfar 
put kapısından girerek Erz:ıru 
mun ~tındaki Kars kapısınd:ı 
9. cu fnka kıtaatma Ut'hak et· 
mı~tir. Karın çokluğundan do
hyı Et:er-h dağ sırtlarından :?t· 
kn milis müfrezelerinin en ile
ri kmmları ancak saat do:t.ız
da .i1.:rput kapısına varablimiş 
tir. 

8üvari kıtalarımız l:fimikı 
F.r meniler in takıbine memur 
eJildiyse de ikinci Kafkas kol 
orousunun mürettep süvari :ıla 
yı anc~k öğleden ev\•el saat 
c!o.Muda Ilıcadan gcçebildıldc
rinden öi!leyin saat 12 de Er .. 
z:.ırnmd.:m Hasankale istikam:> 
!ine !'.et"ebilmiı;lerdir. 

e 
ıd 
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Aziziye abidesinin a'1lı5 tören! Atiılye abidesi ·n atıl~ töreninden bir görünü • 

R. Olaun'un ani 1 1 
(Başı '7 ccide) 

tıktılar. Akpm olmuştu. Akı
betimizi bilmiyor, çalıştırmaya 
götü~ceklerini sanıyorduk. 

. Yassı namazına doğru 3-4 
tanesi kapıyı açıp içeri girdi
ler. 4 uçostuktan (mahalleden) 
kimse varsa evlerine gi;ndere
eeklerini söylediler. Bunun ü
zerine mensup oldul!umuz ka· 
rakol eşhası kapının önünde 
sayıldı ve dışarı alınılı. n-.ırı. 
21 inci idim. ıBiı. 20 kişi iste· 
dike di)·erek bir tekme ile be 
ni tekrar içeri attılar. 15 da· 
kika sonra sürekli silah SP.S· 
leri iş;tlik. • 

Tekrar geldil!.r. Evle':inc 
göndermek üzere ad:ım ls!t'dl· 
lcr. Kimse gitmedi.. Bu sdcr 
önde bulunanları çekip g5lUrıJ 
yor ve öldürüyorlardı. Gere ya 
nsından sonra bır Ermeni ça· 
vuşu ıçeri girerek arkadaş•ı~ı
nın namussuzluk ettik'erin! v,~ 
götürdükleıini öldüröiik!er:,ı 
fakat artık bir şey yıp lmı.ı:-· 
cağını söyledi. 

/\tiıiye abidrsi 
Güneşle beraber top 5esle

ri, silAh sesleri duyuluyor .• r<'n 
ler mütem:ıdiyen işliyordu. Bir 
denbire barakanın etrafrıı sa 
ran askerler ateşe bJşladılar. 
Hepimiz yerlere yattık. Uu sı· 
rada pencere ve kapılara j!eliı> Erzurum'un 

müdafaası 
içerisini makinelitüfek ateş.ne 

tuttular. Yarabbı o ne feci an
lardı. Deyinler fırlıvor. Car; 
hıraş feryatlar kulakları tır

malıyor. Hepimlz kelimc·i şcba 
(3 ünrüden devam) 

Y:ırııbbim, bizi Moskofun 
zebunu etme! 

~ Allahım sen bizi koru! 
Duaları göklere yükseliyor· 

dtı. Gazi Ahmet Muhtar Posa 
ci,ki bir şövalye gibi kılıcını 
kmiş halkın önüne düşmüş· 

Kars kapısına doğru yürü· 
rdu. Bu ne yürüyüştü Ya
bbi? Bu iman karşısında han 

ordu durabilirdi? Hangi 
üşman bu cesareti göstcrebi. 

Jirdi! Sanki Erzurum nyağo 

~
alkmıştı. Vatan müda~aasının 
iı' semJ:ıolu olmuştu. Ön sıra· 
J saçı sakalı bembeyaz olmuş 
ir ihtiyar tapasını kapmış, 
i,r yıın:nd:ı altmışlık kansı, 

jtpki · yanında kocasını ~hit 
vtrm iş yirmilik gelini, arka· 

ınd.i su taşıyan on iki yaş· 
"~n·,ı 'll.r_ yavru vardı Müşir

<ıti .. ve livalar halkla 

omuı omuı:a gıdiyor. analar, 
t.ıabalar, kıtlar ve gençler hepi de~ getiriyonır~ lloynumd~ıı ve 
benıher Kars kapısından çıkı sol omut küreğimden ya:-al:ın
yorlardı. Kapıdan ilk çıkanlar 

1

. dım. Üzerime ölüler ;-ı~ı\rnış· 
arasında Fatma adında ı;enç tı. 0 anda artık korı:ınuyor
ve güz:el bir Türk kadını ile __ 

ayni yaşlarda kız . ~~k~dıışla:-ı setleriyle doldurduğu Azıziye 
vard!. nu~l~rdan bırının adı tabyalannı terkederek ricale 
da Nene ıdı. başladı. KaçJn düşmanı tama· 

grzurum )'Ürüyordu; işle A· mivle ezmek için yapılan gay. 
7.iziye tabyalarına böyle gir· re•Ier arasuıda gözleri yaşar· 
dik. O gün akşama kadar hiç tacak hlidbeler oluyordu. Ilaş· 
bir milletin t:ırihinde rastlan· kumandan Gnti Ahmet Mulıt.nr 
mıyan cesaret ve fedakarlıkla pıışa bir topu bizzat ateşliyor. 
kadını ile genciyle, ihtiyarıyle Ferik Kurt İsmail Paşa bir 
böyle dö\·üştük. Tüfeğe karşı numaralı topçu neleri gibi ona 
kılıç, bombnyn karşı bıılta ile yardım eılıyordu. 
hücum ettik. Ah! .. Oralla . Fal· Güneş yavaş yavaş kayholur· 
nuıyı görmeli idiniı. Güzel YÜ· ken başka bir güneş ıloğuyor, 
z:ünii s!isliycn siyah sııclarını Top dağı tabyalarına Türk bny. 
rüzg:ırda savurarak siperlerin ral!ı çekiliyordu 
üzerinden öyle bir atlıyordu Biz Türk oğlu Türk .Erıuru-
ti... mu bOyle müdafaa ettik. 

Akşama doğru düşman, cc- fo'eridu.ıı :Faul TÜLBENTÇİ 

dum. Çünkü ölümle lcucı:k ku· 
cağa idim. Yaram sıcak c.l;Jt;~u 
için acı da hissetmiyordum. 

Bir milddet sonra silıin sesle· 
ri kesildi. 

Bin kişi içinden ancak 10-15 
kişi sağ kalmıştı. Bunlar tıen

cereye yanaşıp baktılar. Erme 

~ilerin kaçtığını söylediler. 

Uzaktan Türk askerlerinin 

tekbir seslerine kanşık, Allah!. 
Allah'.. nidaları geliyordu .• Et
raflarında &ile efradımız v;;r

dı. Kurtulanlardan Feni Efen 
di, akan kanlarla kırmızı beyaz 
rengine Türk Bayrağının ren· 

gine giren mendilini pencere· 
den gösterdi. Gelip bizi, ölü· 

ler arasından (ıkardılar. 

(Fen! Efendi halen lisedG 
hademedir.) Binanın içi diz kıt . 
paklarımıza kad:ır kan içindey. 
di. Beni eve getirdiklerinde ılı 

tiyar b:ıbamı göremedim. Beni 

aramaya çıkmışlar. Biraz son
ra geldiler, hepimiz sevinç göt 
ya5lan döküyorduk 

Şehre ilk girenlerden Yüzha 

şı Ahmet Somunoğlu bir sıh
hiye memuru göndermiş, ya. 
ramı sardırmıştı. 

Bir hafta yattım. Halk kat
liama uğrayan; ana, bab:ı ve 
kardesleri için göz yası döker

ken, aynı zamanda kurtuluş i· 
çinde bayram yapıyordu.• 

AziU,e tabyalan .kumandanı Kayma.kam Bahri Be7 

--"":.:.;;..'•.;.;:~ .:: .ı. ıt. 1952 ~-~= 
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Aziziye abidesi açıldıktaa sonra 

(Haşı % ncide> 
cadelenin sonuna kadar devam 
edeteğini tckrarladıkb!ın son· 
ra şüyle demişti: ıŞayct düş· 
rnan bizi bütlln bütün buraya 
!kapatır ve muhasara eder de 
Huda nekerde çarei müdafaa 
kalmaz ve ahalinin hali başka· 
laşırsa yanıma alacağım asker· 
le bir taraftan vurup çıkmak 
t:ıs:ıvvunındayım.• 

nu ·telgr:ı!a istanbuldan ge. 
len cevapta şu satırlar da var· 
dı: eBugünkü giin bulunduftu
nu7. me\·ki Asyanın en mühim 
noktası ve düşmanın matmahı 
Jlı.ıarıdır. İşte bu mevki nıim 
bır muhatarada bulunuyor. Er· 
wrum istila olursa böyle bir 
vak'ai mücllimenin maddi ve 
manevi bedeni devlette açaca· 
/?ı rahneler size muhtacı tarif 
de!lildir. Binat>naleyh asıl iş 
görec<'k ve devletın üzerimiz· 
deki hak ve nimetini ifa ve 
m lf, tin sizden bt>klediğl esl'ri 
h am. reli ispat edecek ııürı bu 
ı?lindür. Dulundu(!unuz hal ve 
rnr~ki ki anın ademi muhafa. 
zıısı cümlemize kıyamete ka· 
dar tarihlerimizden çıkmıyacak 
ı.·e namusu askerimize şan ve· 
rerek bir yfıdı hazin olacnktır.ıı 

Bu telgraf bütün Ordu er· 
J,.1nına ı.·e şehrin ileri gelcn
Jerinc okundoğu zaman Eı-ıu 
rumu müdafaa edenler ölünce
ye kadar dövüşeceklerlnc na
mu~hrı ~izerine tekrar yemin 
eailer. ihtiyar nineier, genç 
bdrnlıır. gelinlik kızlar evle· 
rinde ayni yemini o!?ullarına 
kocalarına ve nişanlıl~rına tek: 
rarlatlılar. F.ğer hir gün Brzu. 
Tum düşerse düşman ancak 
Tiirk şehiUerinin Ozt'rine ba· 
sarak şehrP rri-.. h;ı.,..oı..ıı 

•· ,, 

le Erıuruma şu mektubu yaz· 
mıştı: 

•İkinci ve üçüncü tabyalar 
düşmüştür. Birinci tabya her 
türlü fedakarlığın üstünde bir 
feragatle dÖ\·üsm<'kledir. Ben 
ağır yaralıyım. Askerin bun· 
dan henüz haberi yoktur. Va· 
ıiyet çok tehlikelidir. "'Bununla 
beraber son· nefere kadar dö. 
vüşecek ve rütbei şehadeti al
mad:ın tabyayı VE'rmiyeceğim • 

* Top dağının ilerisinde bulu· 
nan Aziziye tabyasında kopan 
kızıl kıyaml'lin serpintisi şeh· 
re kadar gelmişti. Halk top 
sesleri ile uykusundan uyan. 
mış, kışladaki taburlıır silah 
bası elmi5ti. Tan yeri ağJnr
ken Top dağına çıkan Ahmet 
Muhtar Paşa korkunç bir ha· 
kikatle karşı karşıya kalmıs~ı. 
Aziziye tabyalarının ancak bir 
tanC'sinde savaş oluyordu. Di· 
ğer ikisi çoktan susmuştu 

Dürbünü)·le iyice tetkik edil 
dikten sonra sessiz duran tab· 
yalarda 'l'urklerden kimse kal
madığı, düşmanın vaziyete hA· 

kim olduğu anlaşıldı . .l"elaketli 
anlar geçidyorduk. F.rzurum :is· 
tibkdmları haddizatında Top 
dağı ile Kiremitlikten ibaretti. 
Bu istihkAmlar şehre . .bir per· 
de vazifesi gorüyordu. Top da. 
f;ını kaybettiğimiz gün, Erzu· 11 
rum da kaybedilmiş sayılırdı .. 
Bu sırada Kaymakam Bahri 
beyden gelen mektup, işi bil· 
tün ncılı:ı ile ortaya koydu. 
grzurum sukut ediyordu. Onu 
kurtarmak lfızınıdı . 

Gazi Ahmet Muhtar paşa, 
heyecanla şehre döndü, hayır, 
Erzurum d:ıyanaeaklı. Halkın 
da vatanperverliğine müraca· 
at elti Taburlar hazırlanırken 
m!ieuinler minarelerden eli 
silAh tutanlan vatan müdafa. 
asına çağırıyordu. Yiğitlerin 
ku~akları sarıldı, tozluklar çe
kıldi. 

Kaptan Mehmet Pa~a l:u· ı ı 
mandasında iki taburluk bir 
kuvvet Aziziye tabyasına doğ 
ru har<'ket etti, Bunu baltaları 
ile. bıçııkları ile kazma ve so· 
paları ile halk takip ediyordu 

8 Kasını 1877 ııkşamı hava 
brardıktan sonra Türk olmı· 
yan beş on J.~rıurunılu nankö
r!in yol göstermesinden ve as
.kerımizın uykuda olmasından 
istıfııde eden büyük bir dUş. 
man kolu öncOlerine fes giy. 
ciirerek Aziziye tabyalarına ani 
hir baskın yapmışlardı. fki ve 
iic numaralı tabyalar boğaz bo
ğnr:ı cereyan eden bir nıücade· 
foıfl'n sonra düşmüştü. Yalnız 
l numara'lı tabyada bulunan 
kcıymakıım Ilahri bey sDrııtli 
'bir kararla vaziyete hlikim ol. 
maya çalışmış \"e topçu nefer· 
lerinj slingü hOcumuna kııldı· 
rarak bütiin şiddetiyle beş mis· 
li fazla olan dOşmıınır.ı füerine 
atılmıştı. ı:ıahri rıey yaralan. 
cfıı'!ı halde askerin maneviyatı. 
rıı bozmamak için bunu giıll 
tutmuş, son takatine kadar as
lcerin başında dövüşüp idare 

etmlşU. F•d• k•n koybotme- _ lr Go<i A Dliihlar ı•lip 
sinden dolayı yavaş ya~aş kuv· Anadolu Harp ord usu başkumandanı l l u5 • 
vetten kesilirken de bır nefer. 

5 
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s 
Cuma günü 

2' nisan 1877 de nus orduları şark hududumuzu geç-
tlkled sırada J\:arslıhr, dört beş gündenberi şehir

lerinde bulunan Anadolu ntuharebe Orduhn Başku

mandanı c:azi Ahmet nıuhtar Paşaya müracaat ederek 
\'atan müdaf:ıosı için mücadeleye hazır o1duklannı bil
dinnişlerdi. .Düşman 27 nisan cuma günü Kars kııpıla

nnda görünmüştü. l'tlulıtnr Paşanın l\ıühimme Haşklltibi 
olan rahmetli lUehmet Arif .Beyin yazdığı •Başımıza 

Gelenler• isimli hatıra kitabmdan o günün heyce.anını 

anlatan b:m p:ırtaları kı>a1t:arak ve bugünkü dile revf
rerek ahyonıı. 

•Cuma günü Kars Hükümet Konağında vazifemle meşgul
düm Bir aralık dışarıda gürültü başladı. Sofadaki halk sağa 
sola koşuyordu. Oışarıya çıktığım z.aman düşmanın J\ars önü
ne geldiğini ve bir siivari fırkasını da şehrin arka tarafına 
geçirmekte olduğunu öğrendim. Derhal atımı istedim. Çanta
mı, evrakımı topladım, rö\·elverimi boynuma astım, çizmele· 
rimi giydim. Atımın gelmesini beklerken kumandan paşa 

bende gitti. Arkasından süvari ve piyade olarak koşanların 

haddi hesabı yoktu. Herkes çekildi. Koca Hükumet Konağın
da benimle kapıcı ve çürük bir zaptiyeden ba5ka kimse kal
madı. ntiyle tehlikeli ve dehşetli zamanlarda geçen dakikala
rın ve saniyelerin aylar ve yıllara bedel olacağını tasavvur 
edersiniz. Niha)·et yarım saat sonra Şaban Ağa silahını kuşa
narak atına binmis ve benimkini de yede~ine alarak gelmişti. 

llay\•anıma bindim. Ama nereye gideceğimi ve kuman- , 
dan paşanın nereye gittiJ:ıini bilmiyordum. Zaten becerikli bir 
ad.ım da de!'ıildim Memlek<:tte gariptim. Sokakları t:ınımıyor
dum Şehrin içinde bir gıılgule ve hir gürültiidür çidiyordıı. 
Çoluk, çocuk, karı, kızan ne oluyoruz, ne yapacağız diye lıa
ğırıyordıı. Ne dclışetli manzara. Aklıma kumandan p:ışanın 
dokuz taburun bulundu~u Bozkaleye gitmesi ihtimali geldi. 
Telaşlandım . Öyle ·ya refakatine memur olduğum zat Bozkn· 
IC"ye gitmişti. Uirçok miihim evrak bende kalmıştı. Ortalıkta 
gördüE:üm Maştan nnl:ı5ılıyordu ki, düşman Karsı çe,·irmiş 
\"e muhasara altına almıc:;tı. Bu vaziyette na5ıJ dışarıya çıka· 
caktım? Muhasarada kalırsam klmbilir ne müthiş hallere şa
hit olac:ıktım. Aman Yarabbülatemin sen lütfet. ban:ı reh
berlik eyle cfü·e dualara basladım. 

Sokakt:ı rastgEldi~ime Bozkalenin yolunu sora sora şeh
rin l:cnarına kadar gl'ldim Yolda duran ihtiyar bir kadına da 
:ıyni S?Yİ sordum. Hanımnine atımın dizgininden tutarak; 

- nu kadar zam:ın ikramımızı gi;rdün!iz; sizi kısın bes
ledik, giydirdik, ku~:ıttık. Riavet ettik. Y:Merimiı.i size vl'rdik. 
sebebi anc3k böyle ~ir günde <iıimizi. malımızı, ırzımızı 
memleketimizi dü5man:ı teslim etmemek içindi. Şimdi düsma
nın gelesiyle nereye ka~ıyorsunuı. 

Diye bağırdı 

- Valide ben asker değilim. başka işim var. Bozkaleye Si· 
diyorum; sizi muhJfaza için asker getireceğim. Sen IUtfel de 
şu yolu göster. 

Cevabını verdim. Kadının elinden kurtuldum Geçtiğim 
soknklıırda erkek namına kimse )"Oktu. Acaba nereye gitmiş

lerdı'.' • 

Miilıimme Bnşktıtibl Mehmet Arif ney nihayet Bozkale
nin yolunu sora soru bularak J.'erik Muhlis ve Mirliva Şevket 
Paşaların ç1dırına inmiı:;ti. llı:ışkum:ından buradıı yoktu, Pa
şalar da Rusların geldiğini henüz bilmiyorlardı. Mehmet Arif, 
Muhlis Pa~:ının: 

- Kumandan Pasa Kars'ın istihkamlarına çıkmış olsa ge
rektir. Bir kere oralıırd:ın arayıp sorsanız. 

İkazı iizerine geriye dönmüş, Karsa gelmişti. Sokaklarda 
gene erkeklerden esl'r yoktu. Şimdi söz!i tl'krar Arif Deye 
bmıkıyonız: 

•Som sora istihkfıml:ı.rın merkezi olan Hafız Paşa tabyası
nı bulduk. Kum•ındnn Pa5:ının bir kaç piyade taburunu ve sey
yar toplardln bazılarını alarak istihkJimd1n dış!lrıya çıktığını 
haber aldım, müsterih oldum_ O esnada istilıkiımın haricinde 
bir top pntladı. Derken bir d:ıha. bir daha, sonra topun sesi ke • 
sildi Top sesinin geldiği yere yani istihkamın clısın:ı çıktım. 
bir de ne göreyim! Kıırs ahalisinin genci, ihtiynrı, orta hallisi, 

kimisinin elinde tüfek, kiminde bir tek tabanca, kiminde bal
ta veya sopa şehrin ve istihktımın haricine u~ramışlar, akın 
akın askl'rin ve Kumandan ras:ının arkasında Allah Allah 'lik
ri ile tekbir v.a tehlillerle koşup gidiyorl:ır. nu hali benim gibi 
bir acizin kalemi t.usvir edemez. Gayerete b:ıkın, htı Cl'm:ıatin 
içinde ellerinde ekmek sepetleri, su testileri olclu~u lıolile 
kadınlar da var. Askeri ve halkı teşvik ediyorlar. Hamiyete 

hitap eden bu sözler karşısında erkeklerin nauınnda hayııtın 
o kadar kadri kıılmnmış gibi gürünüyor.• 
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T arih yapraklarını 34 sene ev
vel bugüne çcvlri)oruz. 

1918 senesi 12 martının s.ılı 
gününde ve Erzurum schrinde
yb:. 
Sabahın nlaca k.ırnnlıl!ı için 

de, bit şanlı beldenin i~tila :ıl
tında geçirdiği tam 690 gün 
ve gecenin kasvet \'<' <-lemini 
~sn çehr<-sindc oku)·oruz. 

Kahramanlar yatağı, sehitler 
ot:ığı Erzurum 1334 yılının 12 
nınrt gününli bu sabah idrak 
ederken, gcçirdılli gecenin \'Dh 

§et ve dehşetini de bugün ar
tık açığa vuracaktır. 

Gözlerimiz, sokaklarda islc
.n<!n feci cinayetleri görmemek 
~in kapanı)·or. 

Tarih sayfalarını bir:ız daha 
gerilCie çeviriyoruz. hte şim
di Yilzb:ışı Ahmet Somunoğlu 
ile beraberiz. O bizi 1918 Yılı· 
nın 12 mart salı sabahına ge
tirecektir. 

Tarihin sesini onun dilinden 
dinleyelim. Erzurumlu Yüz.bası 
Ahmet Somunoğlu .anlatıyor: • 

•Sene 1917 ... Re!alıiyenin ile 
Jisinde gedik menilndcyiz. 

Kışı burada siperlerde geçi· 
riyoruz. Bölüğümün m<'\'cuıiu 
JS er 4 ça\'UşUın ibaret. Bö
lük cephesi 15 kilometre kar· 
şımızdaki Knrtnl tepede slirli

Jerle Rus mevcut. .• Bire karşı 
.2250 kl~i düşüyor. Keşif harc
k!ılından başka kayda değC"r 
birşcy yok. 

Bir sabah nöbel~i si1Ah başı
na işaretini verdi. Ve «Ruslar 
Jıüeum cdiyoro diye de ba
ğırdı. 

Tarassut me\'kiindc dürbünü 
mü Kartallepcye çeviriyorum. 
Sürülerle düşman askeri ini
yordu. Fakat hayret, hiç bi
rinde sıUlh yok ellerinde nr
monika. hem çalıyor ve hem
de şarkı söyleyerek geliyorlar. 
Du esnada Susehrindc karargtı 
°'1'1~kuran ordu komutanı Vr.-
~~ emrini aldık: 
~. ,._~k, \fıl çıkmış \'C 

~ Ruslar he:.-
• ıb1r:ıktıl0ır .• 

,,.-. .. 

·~ ~~,~~\ 

Anlatan: 

Ahmet Somunoğlu 

Ahmet Somunoğlu 

deniyordu. Ruslar geldiler tliç 
gün sonra mevzilerimizi ııhn 
biz gidiyoruz!o dediler ve fil. 
hakika üç gün sonra da mc\'7J
lcri terk \'e çekilip gittiler. 

Artık kar§ımızda düşman k:ıl 
madığından taburlar toplandı, 
3-4 giln sonra da Enincana 
müteveccihen hareket edildi. 
Erzlncan )'akınında Ermeni mu 
kavcmellne mAruz kaldık \'C 

Enincana harp ile girdik. Er· 
zincan halkı ahu figan içinde 
Ermenilerin yapmadığı meza
lim knlmnmış... Erzlncandan 
hemen hareket edemedik. Mev 
cudumuz çok azdı. ikmalimizi 
burada yaptık ve 9 uncu fırka 
olarak harekete geçtik. Fırka 
J:omutanı Rüştil Paş:ı idi. 

J.hımahatun'a (Tercana) gel 
dik. Burada •canlı olarak lıir 
ta\'uk dahi yoktu. Yürüyüşe 
devam ettik. Ycniköre geldik. 

Geceyi burada geçirdik. Şa
lakfa b<'r:ıbcr Ilıca istikametin
de ilerledik. Yolumuzun üzı 
rındc olmama~ına rağmen Ala
ca kôyüne yıı.n:ı~tık. Burada Er 

Aıiziyeden hugiine yetişenltr 

meniler gelinleri, kızları ağaç
lara kakmışlıır. Altlarına ot 
doldurup yakmışlar. Asker bu 
nu görünce bütün yorgunluğu
nu unutmustu. Knrlnr içinde 
~u\":ırlan:ı. yuvarlana kosuyor 
\'e lı<-ıı ağlıyorduk. 

Sabah namazı llıc.ıya gddik. 
Ermeniler kazanlarını kurmuş 
J:ır, kestikleri e:ti pişirmi5ler, 
yemek b:ışında iclilcr. Bir:ız 
mukavemetten sonra hep kaç
tılar. Gez köyO ile Enurum 
nrasınd:ıki siperlerine glrdilc:-. 
Akşama doğru çarpışa çarpış.ı 
Geze girdik RilştO Paşa da 
karargahını burada kurdu. 

Ermenilerin topl:ırı Kiremit 
lik mc,·kiinde id i. l\fütcmadl
ycn ateş ediyorlardı. Ben bö
lUğümU yaydım. 100 adım ile· 
rimizde fırknnın makineli bö
Hiğii vardı. Kumandanı • .a.li Ra 
vl isimli genç bir mü15z.ımdı. 
Bu bölük de tam yayıl:ıcağı sı 
r:ıda Kiremitlikten ahlan bir 
menni bu kahraman mülSzıma 
js:ıbct etti. Orada mülazım Ali 
Ra\'Iyi şehit verdik. Yoncalık 
kışlasına bilahare bu kahrama
nın ismi \'Crild 1. 

Geceyi Gez köyünde geçir
meye karar verdiler. Alııy ku
mandanı Erzurumlu Fazıl Bey, 
tabur kumandanı Diy:ırbekirli 
Yusuf Ziya Beydı. Bize istira
hat verildi. Bir taburda ileri 
se\'kcdildi. Açıkta ge~lemcye 
b:ışladık. Gece yarısı ileri gi
clcn kuwct az olduğu için, bi
zim tabura da ıdleri o emri ve
rildi. Yolda alay komutanı Fa· 

zıl Beye tesadüf ettik . • tıerl kı· 
t:ıat İstanbul kapısı civarında· 
dır, henllz bir haber yok.1) Tanı 
bu sırada Erzurumun içinde 
bir top atıld ı; sonradan öğren
dik ki. bu Ermenilerin •rlcato 
işareti imiş ... 

Bizim bölükle k:ıpıya yanaş 
tı. Sağdaki yara girerken Şl 
!ak sökmüştü. Dü5m:ın Köşk 
istikametinden bizi makinclitU
fcklcrle )''1n ntcşine tuttu. Bir 
ki kişi yaralandı. Biz de meY· 

zi aldık. Mukabele dtlk. l)üş 
man ateşi kesildi. Cesur bir 
lakımlıası İbrahim Ağ:ı vardı. 

r ' 

a a 
P.T.T. veznedarı Nuri Çığ ırın maruz kaldığı tüyler 

ürpertici mezalim ve mucize kabilinden l<urtuluşu 
E\·imu Ermeniler lar.1fından işgal edildiğinden amc2lar

ıla dunıyordum. 11 marl. günü ıfama <;ıkmıs, ovatlaki Ermrni 
topluluğunu seyrederken mahallemizin ileri gelenlerinıleıı 

ilacı mırız Efendi beni ~ağırdı: 
- ,\man oğlum Xuri , Antı·:ı nik Paşa fukaralara ııar;ı 

te,•ıi cdeceknıis, bizden isimlerini istediler, acele gel de Mr 
ddter y:ıpalım , tlcdi. 

Hen de çrkinerC'k mahalle nıctlrescsinc gittim. Bana hu 
sôzü söyleyen llao Hafız Efoıııli~ i cami (eşmesinde :ıbdcst 
alırken yakalamı:?lar. Ben mcılrescıte hoca ile otururken dı
şarıd:ı alıaliyi yakala)1P toııladıklannı giirtliık v:e medreıol'nin 
liapısını killedik. Birkaç dakika son r.ı ıncdresr)·e 5 - 10 tane 
silahlı Ermeni geldiler. Hoca beni sakladıktan sonra lıapı)·ı 
ııçtı falın~ gelen Ermeniler beni lmldular ve clısanda toııl:ı
dıklan şahıslar arasına kattılar. Oradan bizi Rum kilisesinin 
etrafındaki bir ahıra kapattılar. Akşam ezanı sıral:ınnda l1ir 
Ermeni geldi. . 

- lla}di sizi Antranik Pa~a istiyor, dedi ,·e bizleri 1.ili
seniıı b:ıhçesine çıkardı. O sırada bir Ermeni ça\"UliU gelerek: 

:Sereye giitiirüyorsun. burbı daha jyl eledi n bizi 
tekrar :ıhıra ı;ötürdülC'r. Üzcrlmiı.i aradılar. Bu arada 10 tane 
Enneni ~Halılı olarak ictri girdi ,.e derhal üzcimtıc ate~e b:ıs
ladılar. Ateı; ep<-yce devam ehi. Bundan sonrasını bilmiyo
rum. Gc<"enin hangi ı;aalinde olduğunu tahmin edemediğim 
bir zamanda bir Ermrni ~ni boynumdan :rakalıyarak :ukaüs
tü çc,·irdi. Bu ar:ıda ayağımdaki c;Jzmeltri \:e \"Onıplan rı'Lıır
dı. Tabii be.n kendinıi Erıneniye ölnıüs gibi göı.ttriyerdum. 
Soyguncu Ermeni glltiklen sonra L:ısıını karanlıkta bir )·C're 
bınıkmak için herhangi bir ~er ararken bir at b:ımutu tlim 
geçirılim. na~ımı oraya bırakmak istrdimsc de ıaramı lıal
dıranı:ıdım. O ı.amıın bn~ımıl:ın . da 3 - 4 adı>I. korda darbe., 
s iyle y:ıralanılığımı hissettim. Ila)ılmı~hm. Saf:ık sökerken _ 
kendime geldim. o :zaman ctr:ıfımdaki arkada5lann b:ı~ \'C 1 
kollarıııın kesildiklerini tiinlünı. ihsandan silah sesleri ge
liyordu. Bir:ız sonr:ı Türk askerleri ,.e tanıdık kimscJrr )·anı
nııza geldiler. neni tanulılnr , .e orada bulunan bir çamaşır 
trkncsine koyarak c\'e getirdiler. 5,5 ay yııt!ım \C gönliiğiiniiı 
gibi öldükten sonra dirildim. O gün ııehit edilen kardcşlr.ri
nıiı ara!.ında tanıdıklarım şunlardır: Tabak Hakkı w .J\l iikre
mln kıınlclilcr, Harı Tevfik Efendi, attar l\fehmet n ismini 
unuttuğum Gürcukapısı imamı. Runtarın kol ve barakl:ın 
gö\'llelerioden n3Tılmı~tı. . ... ...... ';... ........................................ ... 
Bun:ı: Haydi ibrahim Ağa gô· 
reyim seni dedim. 

Ve geriden Heri emrini bek 
lemcden takımı yUrlitti1m. Gc 
rideki iki takımı da toplayarak 
t;.b~;ıları nşlık içeri girdik. 

llölliğU saHıhıırp halimle tor 
lndım. B<-n hareket C'dcceğim 

sırada kasap Ökkeş cJendinin 
kardeşi mülazımıcvvcl Slikrü 
efendi de takımı ile iç<'ri gir
eli. Şükrü efendi istihkam bin
başısı Rnif Beyin çavu~u ıdi. 
Harpte gösterdiği yararlıktan 
oturü mliltızımlı~ıı terfi cttiril-

(l)e\'amı 9 tırırndal 
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Sarıkamış nıulıarcbelc•r.i Anıtı 
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işgal yıllarında 
Erzurum 

ı B:ı~ı 4 iintiide) 
mi;ti. 
Şimdi Hastııne Caddcsind<-n 

ilerl<·nıeye b:ışhıdık. Erzincnn 
kapısının olduğu yerdeki köp-
rüye ~eldik. Uur:ıda bir Erme
ni ailesiyle birlikte kaçmay:ı 
h:ızırlnnı\'ordu. Derhal imh:ı 
ettik. E;ı.inc:ın k:ıpısıııda eski 
Erzurum mebusu naif ııoc:ı
nın evinin kapısını çaldım. Ak 
rabamdılar sordum Rir kayıp 
!arı yokmuş uYeııikııpıya1> gel
dik, orada karşımıza bir şahıs 
çıktı. Buraya kadar hiç bir 
kimseye rastlamamıştık. Bu a· 
dam yaşlı ve s:ıkallı, sapsarı 
yüzlü bir ihtiyardı. Üstlind l! 
bir cüRbe \•ardı, Hemen önü
müze yattı u~lıjor ve: 
aAhdım var, buraya ilk gi

ren Tiirk ask<-ri beni çiğneme 
den geçml'sin dıyc Allaha du:ı 
ctmi5tim. Duam k:ılıul olundu . 
Beni çiğne:-in!ıı diyordu. He
pimiz ağlıyorduk, ısrar ettik. 
Fayda vrrmcdi. Bu ihtiyar hem 
~chrimizin üzerinden hepimiz 
ayaklarımızın ucunu değdire
rek geçtik. Ahdi. bu suretle ye 
rine gl.'ldi . 

Anbarların öniinc geldik. O 
ralar yanıyordu. Fırının ömi
ne geldik; sabrım kalmadı bö
lüğü İbr:ıhim Ağaya bır:ıktım. 
Tabur kumandanından da izin 
alarak eviçıize yaklaştım. Bi
zim .sokakta ne göreyim? Hem 
şelırilerimiz baltalanmıs, ee· 

l~e Hat;n-:-2o;~;;do bir gelinken, her Erzurumlu gibi, Aziziye 'yi. kurtar- r:~r;:·!~;;;t,:ı:~···.,.;:,; 
... k . . d . • . . Evımın onune geldım, kapı• 

mo.g_a o~mu,Ş, ora a yarohlon ,mucı zeye kanını ve ohn tennı konşhrmıştl yı dövem:.dim •. sırtımı duva~.ı 
~--- yaslayıp c;omeldım. Orada bır 

30 Ağustos Cumartesi glinü Yazan . SA D U N TA N J U Jar !!ıbi. Yine böjle bacalar tü kaç si~a~ .i~tim. Ne kadar kn/ 
Erzunımda Aziz.iye tabyasın- • · tüyordu. Kırm:.ıkla tükcnmiycn dım bılmı~onım. O ~ırada An-

da yapılan şehitler abidesinin düşnı:ın şehrin kııpılarına da- 5ınlı mcr~um. Bahrı Bey Y 
açılış merasiminde hazır bulun. y:ınmı~tı. Erzurum Tnbyaları- nım.a gcldı:~ •N~. oturuyorsun 
n1ak lizere, İstanbul gazeteleri nın önünde tarihin en kanlı ded.ı .. ~0~?gı gustererek 
Ordu '.f<.'msil bürosunun davet" savaşlarından biri oluyordu ' halı gord~ım; kapı~ı ~alamn"P-
Jısi ol:ırak Erzurum:ı gitmi~ler- Düsman sanki bir Dc\•'di, ke· rum' d~dım. Bahrı Bey: . • 
tli. Giden gazeteciler nr:ısında sılen her kolu )·erine on tane- - f!ıç merak etme siz.u~cı-
bcn de vardım . . Bütiln o saha· si, uçurulan her başı yerine lcrc. bır şey olmodı cC'vabnı 
11e merasim esnasında, müte- yliı tanesi, bin tanesi canlanan \'er~ı. . . _ 
\•:ıı.i iibidenin )·anı başınıı otu· bir dev, bir cıınıı\'ar ... Ve ne . D~ğc~ ~:ıpıya ~enı gutfi~lu; 
TU\"ermlş yaflı, buruş buruB yazık, \'Uran koll:ır gittikçe ek- ıçcrı gırdım: E\'ımiz s~~~~e 
yiızlü bir kndın görülüyordu. sılıyordu. garkoldu. Bıraz sonra bölu}u-
.Bu kadın, 20 yaşında bir gelin- Siz kadınlar, taze gelinler, mün tekrar ba~ına ~~tim. ~Ta 
!ken her Erzurumlu gibi, Azi. aksaçlı nineler, gôzü yaşlı, bağ mnğ~za!:ırda ~ır m~~dar Er· 
lbiyeyi kurtarmağa koşmuş, o- rı yanık anneler, nisnnlılar, mcnı gı.zlcnmış, mulcmnd~· 
ırada y:ıratılan muc.izeye kanı- hemşireler, kıyınızd:ı bucağı. ateş edı~·orlardı .. Top :ıtcşb·Ie 
.nı H! alın terin~· karıştırmı5tı. nızda, anbarınızda k~ rinizdc bunları ımlıa cttık. Ve Hı.s-J 
~aatlercc gözümü ond~n ayıra- ne varsa tencerelere atmış, 0 • kalc~·e .~ar~ket ettik. 
ınadım. cağa salmıştınız. Bacalar bu- Köpru koyünde 200 kad:ı 

Şimdi. Nene Hatun Erzurum- nun için tütüyordu. Ve sonra, kerim izin cesedine tcsadı;J 
da, biz Islanbuln döndük. Amn yemek dolu kapları Erzurum tik. Bunlar Rusyadan .ihtillld 
lıayalimi blr türlil ondan !l)'ıra· tabyaların:ı kosturuyordunuz· bilistifade k:ı~ıp kurtulaI 
mıyorum; 03 harbinin bu c:ınh yorgun kart:ılların boğazların: kardeşlerimizdi. Ermenild bu\1 
rıbidcsinden... dan uzun ayların sonunda ilk l:ırı Köprü köyüncle k:ıb)ll'te tu 

Aş:ığıdakl yatı, Nene Uatun. defa sıc:ık bir şeyler geçiyor· zaf!a düşürüp şehit ctmiş~r. 
l:ı ber:ıber ı{tCtirdiğlut kısa, fa. du. 1 . ~şte size 12 martın kfia bit 

1 !kat çok manalı dakik:ılarin h!i· Ya o diriliş, Nineciğim? Ka-~hi. .. , 
• ,tıralarından iblr~tUr. dınl:ırının şefkat \"e muhabhe- -----------

~ 

- Şehrin bac:ıl:ırı neden 
ıböylc tütmeğc b:ışladı Ninem? 
hnu toprak damlar, ağatlar Hı 
ıminarclcr üzerinde dalgalannn 
duman nedir? Dikkat ettim, 
ı:ınkl kavletmişler gibi, bütün 
l>acalar birden duınanlanl\'er· 
ili. Söylesene Ninem, o ı::ıman 
&la böyle mi olmuştu? 

Bu manzara harikulade gil· 
%Cl,, Nineciğim. Bak, görüyor 
ınusun, şehir nasıl bir masal 
diy:ırına benziyor? Parlak A
J;usıos güneşinin nltında her 
r;ey pırıl pırıl, her &ey ~l'avim
f>İ bir sisin arkasında dah:ı gü. 
ııel.. Peri padişahının o dille
r~ d<-st:ın sırta sarayı, şu uz.ak. 
Can görünen binalardnn daha 
a,:iizel olabilir mi dersin, Nine
ciğim? 

Söyle, öyle, ne bilirim d<-
nıe .. Sen bilirsin. Sen bir ma· 
sol fılcminde d<-ğil de bir ef. 
sone aleminde yaşayan kadın
sın. Efsane.. Anlıyor musun 
Nrnc Hıılun, duyuyor musun 
c•fsııne diyorum; sen bir cfsa· 
neyi yaşayaıısın1 

Zaman nasıl da grçiyor, de. 

~ 
14 ya§ında genç bir ge !in iken sıınşa lı;ııtılan 

:ıziz Nene'miz 75 yıl sonra yapılan törende 

ğil mi Ninem? Sen yirmisinde nızdan gitmezdi değil mi nı
gelindin o uıman. N:ızım kuc:ı- nem? Uykular uyku değil, gö-
!lındaydı \ 'e yüreğin dertliydi. niillcr bir hofi, gözler, düşün· 

Yüre{ll dertli olmıyan \':ır c<-ler bulanık .. 
mı idi? Senin k:ırdcşin, öteki· Amma iman dalga d:ılga ha, 
nin kocası; onun babası, diğc· Nene Hatun? Şu duman gibi, 
rinin oğlu, nişanlısı, )'avuklu· her larııfı örtmekte, kapla. 
su. Hepsi clüşmanla 'unışuyor; makta . 
ölüyor, öldürliyor, \'Uruyor, vu· Duman dedim de halli soy-
ruluyordu. Şehrin kapılarınd:ın lemedin bana biliyor musun, 
k:ıfile kafile h:ıslahanc>·e geti- ~u bacalar neden böyle hep 
rilen yaralıları, şehitleri gör· bırden ttitüverdl N'ınecif;im? 
meğe koşardınız. Sen Basanı- * 
nı arardın, o Mehmet Alisini, Tıpkı 75 sen(' cn<-lisl gibi 
llteki Mustafıısını .. Top sesleri, demek; senin 20 yaşında taze. 
kurşun vızıltılan hiç kulakları· cık bir gelin olduğun zaman-

tiyle sanlan _gaz.ilerdeki o şah· görmek istiyorsun? O e} öoclÇ, 
lanış, o mucızelı kudret.. eteklerini uçura uçımt: gele~; * güllenin, bomb:ının, v~ kur 

~iye dalıverdln birden bire nu~ ~urduramadığı şu1 tıı:e:ik 
Ninem? Şehir gittikçe şeffaf gelını tanıyamadın mı 1 hala?" 
rnav.i bir duman perdcs'inin ar- ~ sen değil misin? f ü\ıı 
kasında k:ıyboluyor. Ne tuba! Na~ıının~ Allaha emanet .c'Q 
değil mi, sanki mazi canlanı· :'zıziyeyı ;urt~r!"a~n ,gı\.r 
yor. f şte o dumanlar arasın. ) or mu_sun .. A7.ız.ıye ve ~ 
dıın Emek IlajTaktarlar, llc\'• h<'raber, azız olan her şe, 
hlt ağalar, Kantarcı Mehmet İşte bak kadınım! El.lerı 
F.!endiler, JJ:ıcı KAmiller, Ağa siller boyu öpUlesi, hfıi 
efendiler, Yaşar Emmiler Gül asırlar boyu yaşıyası. 
Ahmetler; ve iste Şerif~ ha· num, ninem, nineciğim .. 
nımlar, Kara Patmalar, Topal bak toz.Jar )":ıtış:ı, duma1' 
Gülizarlar, Emine Hatunlar, l:~lıyor. Erz.urumun mina 
Aliye gelinler ve nicelC'ri enn- rındcn ezan sesleri dU)' 
!anır gibi oluyorlar. rum. Akş:ım oluyor Ninem 

iste toz dumana karıştı. Ah- ki hat.ıralarla dolu bir gün 
met Muhtar paşa Kars kapısın· na erıy~r. Haydi kalk, '1Ş 
dan b~r çığ gibi koptu. İşte evrd bır kasırga gıbi ~'5 
Jiurt Jsmail paşa, ıste Kaptan bu tcpc~en arı~.r .ağır >•lrt yc-
f\bmct pasa :ıskerlerın önünde rek inelim._ GorUyor mu;un, 
birer abide gibi şahlanıp geli. ne tatlı bır Ağustos :ık~~DU 
~·orlar. Bir uğultu ninem, bak haşlıyor. B~ gece çok yil:Ju.lı 
nasıl tuylcrım diken dıken ol- olaca~ \'(> bız. her ~ıldııı~ .f<'~-
du, bize doğru )aklaşı)or. Kı· c~resındrn bır Ar.ızlye ! 
lıçlnr parlıyor Ninem balln- nın b:ıktı_!!ını !dnne4cteı 
lar. sopalar sallanıyor: Fersiz. Yıldızlar, At:usto 
gözlerini neden bôyle alabıldi· pek urnk olnı 
iline açıyor, görmek, dııha iyi nem? --~ 
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Tü üsii 
(Başı 'l' incide) 

Er olan göğsünü düşmana gerer, 
Ce mi ervah biılen meydan:ı girer, 
Ca n sağ iken yurd vermeniz dü5manı 1 

Rencsferdir bilin Urusun aslı, 

Orman yabanisi balıkçı nesli, 
Hınur s ürüsüne dalıp .kurt misli, 
Can s:ığ :iken yurd \'ermeniz düşmana ! 

Şenlik ne rlunırsun allan binin, 
Sıyra kılınç düşman üstüne clönün, 
Artacaktır şanı bu Alosmanrn, 
C'..an s2ğ :iken yurd vermenh: ·dü~mana! 

.................................................... ~ 
lar ve yarın akşam da siz bu
r ada kalacaksınız, burada ka
lanlar da evlerine gidecekler. 
sahiplerine söyleyiniz, merak el 
mesinler diye haber gönderi
yorlardı. 

Ermeni mezeli • 
1 

Kurtuluş gününden birkaç 
gün evvel ölüm vakaları ço
ğalmış, emniyet ta:~.amen sel
bedilmiş, kimse dışarı çıkamn 
olmuştu. 

nnı kafile kafile götürüp öl
dürüyorlarmış. 12 mirt sabahı
na karşı yine bir Ermeni zabi
ti gelmiş, elindeki kAğıltan bl 
u isimler okumuş ve babam
l:ırdan ayırmış (Hakkı Paşa. 
Hafız Davut, Haşmet Efendi ve 
daha birkaç kişi) b:ibamlara 
da dönerek (vesait vark<"n siz 
de gelin sonra yaya kalırsınız.) 
babamlar, bilhassa babamlarla 
hapsolan esir doktor binbaşı 
Hakkı Bey (bizim ismimiz !is 
tede yok. bize .ait liste ne u -
man gelirse, biz de o zaman yo 
la çıkarız.) dcmls ve gilmC'mel~ 
tc ısrar etmiş, diğer arkad3.Şo 
ları da babamın \'e Hakkı Be
~·in sözlerin<' uymu~hır. bu c1~ 
fa Ermeni zabiti (gelm!'niz h:ılc 

Anlatan: T aHsin Leylioğlu Bu defa evlere saldırmayl 
b:ısladılar. Dısarı ısık sızdırma 

R uslar çekilirken sivil ve as
keri idareyi l~rmenilere bı 

rakmıslardı. 
Ermeniler idareyi ellerine a 

Iır almaz, fırsattan azami fly 
dal:ınnıa yolunu tuttular ve ten 
ha buldukları yerlerde ellerine 
geçirdikleri Türkleri öldürüyor 
!ardı. 

Glinlcr ilerledikçe öldürme 
\'akal:ırı sıklaşıyor, sokak; çar 
sı ve pazarlarda ken1ini g-;:Js
tcriyordu. Bu sıra Ermenilerin 
A ~ranik Paşaları geleli ve b•r 
beyanname neşretti. Beyann:ı
menln hatırlıyabildiğim cümle 
leri şunlardır: 

(BugUn Erzuruma geldim. 
J~rzurum müstahkem mc\·ki ko 
mutanlığı:u deruhte eyledim. 
Turklcr \'e Ermeniler kardeş
tirler. Bundan sonra hiç bir 
TUrke, hiç bir Ermeni fena 
muamele yapmıyacaktır ) 

Şehrin, çarşı ve sokak köşe 
b:ı,ıarın:ı ya1Hştırılan bu beyan
nameden sonra ölüm yakaları 
seyrekleşti. 

Bu uyuşturucu beyannameyi 
takip <'den günlerde şehrin i
leri gelenlerini Gölbaşı kara
kolu•Pın k:ırşısındaki Mülıl:r
darlıırın evlerine topladı. Bn
b:ım Leylloğlu da bunların i
çerisindeydi. Babamın, balta
dan kurtulduktan sonra anlat
tığına göre: Antranik kendile 
rini çok iyi karşılamış. Kah\'C, 
sigara ikram etmiş; neşrettiği 
beyanname üzerinde konuşmuş, 
şehirde ölüm vakalarının ke
silip kesilmediğini sormuş \'e 
l&rın ı değiştirerek (Tifliste, 
Türklcrlc. Jo~rmenilcr ar:ısı:ı".ia 
sulh yapılıyor. Bu sulhün !lir 

n evvel imzalanabilmesi içiı:, 
sizi oraya mu rahhas ola:::ık 
glin!!':'rcceğim.) demiş bablm 
ve yanındakiler; siyasi bılgi 
ve şalısıyete sahip olmadık:a
rı nı sliyleycrek arıarını rica et 
mi5lf'r. 

.Atrnnlk, (yaparsını:-:, yaparsı 
nnl diyerek odadan çıkmı~. bi-

haberimiz yok. Akşam oldu. Or 
talık karardı, babam e\'C gel
medi, sorduk; soru~turduk bı
lcn ve gören yok. 

Konu komsu, evimize açılan 
deliklerden bize geldiler \'e sa 
bah:ı kadar bizi bekledi ve te· 
s!.'lli ettilao. 

Ku;luğa doğru b:ıbamın el 
yazısiylc yazılmış, kilçük bir 
mektubunu aldık bunda ba
bam (Antrmik P.asanın misn
!iriyiz, yerimiz r;h:ıttır, bizi 
mr,.ak etmryin) diye yazıyor
du. (Sonradan öğrrndiğimize 
göre hapislerin hepsine aynı 
dimleleri dikte ettirmişler). 

Bu mektup fizerine blr:ız fe
rahladık, derhal babamın nere 
de oldul:unu öğrenmek için dı
şarı fırladım, Sonra soru~turı 
soruştura şim'.liki demircilıf•-in 
bulu,pduğu yere kadar geldim. 
Oradan Savidofun karıc;ına ras 
ladım. (Sayi'.lof .Baku lsliım Ce 
miyt>tinin Erzurum mümessili 

idi). O da hapsolmuştu. Kadın 
dan rica ettim, nobetçi Er
meni neferleriyle konuşlu ve 
şimdi Erzurum Otcli olan bi
naya girip Ermeni kumandanı 
ile konuştu. Dışan çıktığında 
bab:ımın orada olduğunu öğ

rendim. hemen eve koşarak ye 
mrlc :ötürrllim 

~ 

raı: sonra yaveri od:ıya gircrek 
<Buyurun p:ış:ının misafirisi
niz) demiş. Bizimkiler. salona 
çıkar çıkmaz, ctraflarını su:l .. 
gülü askerler sannış ve cep
lerini sıkıca admı~l:ır üzerle
rindc ktığıt, kalem. kalemtraş, 
para fal:ın ne varsa hepsini al
mışlar ve salondan ıı~1ğı ln
dirmişlt'r. Sokakla c•r:ı!.1 1rmı 
suvar! askerler çevirm·ş gecc?
nln karanlığında doğruca şim · 
diki ı-:rzurum Oteline getırmi~ ' 

Ertesi günü :remek kaplarını 
almaya gittiğimde, nöbetçi F..r
meni askeri; burada kimse yok 
tur dedi ve beni itti. Bu sıra
da, yine Sayidofun karısına te 
sadüf ettim \'C vaziyeti anlat
tım. İçeri girdi ve babamın şlm 
di Palandöken un fabrikası o
lan binaya nakledildiğini öğ
rendi. Beraberce oraya git
tik, Sayidofon karısı kuman
danla konuştu. Bu sırada içer 
den bir Ermeni nc(eri, J.eylloğ 
lunun çocuğu kim? dedi. Be
nim cevabını verdim. O da; bak 
şimdi şu kapıdan babanı göre
eelcsin dedi. 
Binanın alt katındaki odaııın 

birisinden merhum Narmanlı 
Cami imamı Ziya Efendi Hoca 
başını uzattı \·e: 

"Baban namaz kıhyor. İyi
dir. Ben de iyiyim. Bizi me
rak etmeyin• dedi ve çekildi. 
Babamlar o binada kaldığı müd 
detçe. kendilerine yemek gö
türdüm. 

Bu arada Ermeniler çalıştır 
ma bahanesiyle çarsı ye mahal 
.lelerden günde yiizlerce kii('ük, 
büyiik önlerine rastgelen crkck 
lcri topluyor; akşamları pek a
zını bırakıyor, çoğunu öldürü
yorlardı. 

Salıverdiklerine nara verivor 

mak için ya hiç lamba y:ık· 
mıyor, veyahut lfımbaları mı
sanın altına koyu~or, üzcr!nl 
bezle pcçe!iyorduk. 
Diğer lar.ıftan da susuzlck

luktan b:ı~ıran inek ve koyurı
lann sesleri çıkmasın diye a
ğularını bağlıyorduk. 

11 mart akşamı bab:ıma Y"· 
mc.k götürdüm ve Enneni .ıe
ferinc: Babamın başka bir şey 
isteyip istemediğini sordum. 
Ermeni nefori, baban bir çay 
b:ırdağı istiyor eledi. Akşamın 
karanlığı içinde Gümrük arka-
sı ve Mnhallebası meydanını 
dolıturan Ermenilerin arasın
dıın süzülerek eve geldim. 

Vaziyeti anama anlattım. A· 
nam, bardağı vermiyor ve beni 
gönderm<'k istemiyordu. Anam 
haklıydı. Fakat ben de haklı>·· 
dım. Sekiz, on gündcnberi yu
vamızdan ayrılan babamın is
teğini yerine ızeti!"mek vazifem 
di \'e evlıit olarak bunu yap
mam Hizımdı. Anamdan zorla 
bir bardak aldım ve evden 
fırladım. Sokağımızın köşebaşı 
na gelince bir yaylım ateşle 
karşılaştım. Hemen geri diin· 
clüm \'e eve geldim. O geceyi 
biz evde bliyük üzilntülerfo gc 
rlrirkPn h:ıh:ımlıırın İ>rl:ıırlııcla-

2~19 l>'i : •ı c 
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Ve hapsetmişler . • 
Bizim, bu olup lııtenlerdcn Sa11kamıı Muharebeleri halmısı : ıZorl:ırıı D:ıgıar .Dayanmaı..• 

kınızda hayırlıdır) diye ı;rar 
etmiş, hahamlar da gitm""lleı.: 
için ısrar l'tmislcr. Ermeni n
biti avırdıklarını almıc: \'C '!ı~· 
mlş. Aradan on onbeş dak•ka 

ermeden sivil bir takım ş:ı
hıı;ların binada clolnşlıkları ı::ö
rülmU~. Sivil şahıslar, babam· 
ları görür görmez hemen yan
larına koşmuşlar 'Ve· Türk a!
!kerinin geldiğini müjdclemiş
ler. 

Pencereleri mukavvalı bir 
oda içinde bir hartadanberi ha 
pis olan babamlar konuııulan
lara <'VV<'lil .inanmamışlar. son
ra kendilerine gelerek, sh•ille
rin peşini takip elmiş ve bina
dan ıışağı .!nmislcr. 

12 mart sabahı biz de aynı 
haberi aldık. Den derhal ev
den fırladım. Mahal!C'başına gel 
dil!imde bircok ölülerle kıır
şılnstım nu sırada başına eh
ram örtülü bir kadın. elinde 
çarpık bir Rus sünr,üsü. s~~a 
sola koşuyor ve (Bana bir Er
meni verin, bana bir Ermeni ve 
rin onu keseyim. öldürevim > 
dlvc haykırıyordu Bir ikl ıfa
kiko clurakladım. Sebebi· G'im 
rüknrkaşı Caddesi ''e harab!'!· 
lcrl. knçıun Ermeni sfirüleriy 
l e dolu idi. nu sürülere b:ıkı
sırken b:ıb:ım aklıma geldi. 
Derhal GOmrllkarkası Caddesi 
ne aşaltı ko~maya baı;l:Mlırn ve 
babambrın hapsolundukları bi 
nanın önOnde Narmanlı Camii 
imıımı merhum Ziya Efendi lfo 
ra. merhum Mehmet Efentf: vc 
Binbaşı Hakkı Bey ve da~a 
lıir iki ki>iylc binunın kapı~ın
dan çıkarlarken gördüm. Bı:t 
birblrimiuı sarılıp aı!lasır!·.•n 
c~ddcnin asJ~ı tu~rınd~n da 
k~tır2m1'1 n•ı-,. .. 1 .... : ... :,. ,..,, tı>r-

lard• 
Har<'k •timizı l<'hır rttık Ge 

len kahramanlarla da sarmaş 
dohş olduk, iki yılın hurC"tt
nln vermiş olduliu acıyı da 
nlsbett>n din:lirdikten son:-• A 
:ıiz Efl"ndl ismini'..' tuf<>I·,; bır 

adamı yanımıza alarak C\'.? C'l'I· 

dik. Esuct ağır, cok ağır ve 
çekilmez bir yük. Allah o kara 

günleri bir daha göstt."rıne~in. 
Tiirk Milletini ve Tür'< vı:tnnı 
nı k<'m gözlerden kort:Sl~n 6-
·min. 
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«Birinci Kafkas Kolordusu Kumandanı Kôzım Korobekir, Erzurum'un kurtul uşuna tekaddüm 
eden hôdiseleri (Erzincan ve Erzurumun Kurtuluşu) isimli kit.ahı nda şöyle anlatmaktadır :» 

} l mart sabahı emrim \'eçhile 
bütün cepheden erkenden 

.taarruzumuz başladı. Ben de 
erkıinı harbiycmle Alaca şarkı 
şim:ılindeki tepedeki tarassut 
yerime çıktım. Hava kesif sisli 
ve soğuk ziyadece idi. Erkanı 
llarbiyem ordu kumandanının 
emrine muhalif olarak ve onun 
tertibatına tamamile aykırı o
larak yaptığım bu hareketimin 
ııeticesinden biraz düşünceli 
duruyorlardı. Onları neşelen-

dirmek için bu gece şöyle bir 
rüy,a gördüm diye anlattım: 
•Enver Paşayı gördüm. Baoa 
Karsı da işgal et! dedi. Yalnız 
ceph2neııin bittiğini söylü,ror
lar; buoa ne yapalım dersin? 
diye de sordu. Ben de cevaben 
emrinizi büyük memnuniyetle 
yaparım. Cephaneye gelince 
düşmanın bize attığı mermi ko 
vanlarından yaptırırız dedim. 
Enver, bu cevbbımdan pek 
memnun kaldı.• Bu rüyad:ın 

Aziz \·atanın her sınırında knhr aman l\Ielımet şimdi nöbettedir 

brnim çıkarmak istediğim 
mfına şudur: Eover Pa}a da 
benim gibi taarruz etmek isti
yor ve yalnız Erzurumu değil, 
Karsı bile almak niyetindedir. 
Çok muhtemeldir ki \'ehip Pa· 
şanın keşfi taarruzi kararını 
beğenmedi \"e Erzuruma kat'i 
taarruz emrini \"erdi. Şu halde 
Vehip Paşanın kat'i emri de 
nerede ise gelmek üzeredir. 
işte size peşin mfijde. Bir ak
silik olursa ·emir gelmezse de 
endişeye lüzum yok. Muvaffak 
olacağımıza hiç şüpheniz olm:ı· 
sın. Vaziyet meydanda. Erme
niler 30 kilometrelik bir cep· 
heye yayıldı. Tam orta yerle
rinden makas gibi kesip Erzu
ruma gireceğiz. Binde bir ih
timal He muvaffak olamazsam 
hayatımı bağışlarım. Haydi ba· 
kalım iş başına. 

Elimdeki cephane mahduttu. 
Şu halde muharebenin uzama
sı bizim için tehlikeli olabilir
di. işi çabuk bitirmek lazımdı: 
Bir gün \•c bir gece'. Bunun i
çin harekatı tarassut yerinden 
dürbünde takip ve idareye mcc 
burdum. Şimdi harekatı takip 
edelim: 

11 mart sJbahı güneş doğma
dan harekat basladı. Saat 6 da 
lhcanın 5!>0 metre garbından , 
Ermeni postaları ateş açtı ise 
de on beş d:ık!k"":d:ı pü~kürtül
dJlcr. Emrimdeki tertibat veç 
hile Ilıca cenubundan, cephe
den ve Ağ:ı köprüsü şimalin
dcn sıkıştırıldı. Burada saat se 
kizc kadar ateş muharebesi de
vam etti. 

Karasu'nun şimalinde Erme
nilerin Jo:l>ulhindi - Salatur a
rasında tahkimat yaptığı ?,örü
Hiyordu. Burası. benim bulun
duğum Alaca tarac;sut yerine 
sekiz kilomemetre idi Ermeni
lerin daha ku\'\'etli bulunduğu 
IlıC'a lse on kilometre idi. Saat 
srkizde Ilıcayı kıtalarımız zap
tetti. F.rmenllrr burada on dört 
maktuı ve bir makinelitüfck 
bırakarak çekildiler. 

Dokuzda, Karasu şimalindeki 
on licüncü alaya taarruz emri
ni \'erdim. Hava artık açılma-

nirinci .Kafkas kolordusu ku m:ındanı l{azım Karabekir 

ya başladı 10.15 dr Özeni kÖP· se boyunca tamir için yolun 
rüsü. tarafımızdan inal olun· her iki tarafına küme küme 
du. Karaı:.u şimalindekı :Erme· yığılmış olan kınlmıs taşlar 
nl kıtalarının parça parça çe· buradan ilerli)'en kıtalarımııın 
kilmekte oldıığ:.ınu ~ördük işine çok yarıyordu. 

Ilıca cenubu garbisindeki Öl!leden enci saat 11 de Ya 
sırtlarda meni almış bulunan rımca köyünü 28. el alay iş
topçumuzun ve daha !leriler- gal etti. Burası Erzurum şeb· 
deki m:ıkinelitüreklerlmlzin bu rinc sekiz kilometre mesafede 
naltıcı ateşleri altında 9. cu idi. Kiremitlik tabyasındaki 
fırka piyadeleri ileri atılıyor- düşman topcusu (Rus topçusu 
lardı. Karın çokluğu hareketi olduğunu Erzunım işgalinden 
çok ağırlaştırıyordu. Fakat şo (Dc\·:ıını 11 inddt> 

Aıizl.)'eyi geri almak için Erzurum 75 yıl evvel böyle coşmUjLu.. 



-- · ''A'T.\~. F.rrnrum \\~"es\ 

1877 dt- ~t'nç bir gt-lin il.t'n ı 
:\1i1iye.ba~kınına iştirak cdr.n 
St•nt: ilahın bu gi.iııii SÖJle :ın· ! 
Jalm:ıkt:ıdır: 

· ~ Muh:ırebe güriiltülerl ile 
uy:ındık. 'Kocam b:ılt:ısını kaı>
tıgı ~ibi ııı~:ırı rıı·J:ıdı. für:ıl 
sonr:ı döne'rek: 

•Nene: Rus l:ıİ>y:ıl:mı girmiş, 
sen çocuğa b:ı k, :ırkamd:ın !!el 
me. Riı Hu5u durdururuz. E
ğer diişm:ın şehre girerse siz 
kenılinilİ boğun. dedi ve gitti. 

Biz d:ıha on beş gün ev,·eJ 
P:ısinh~rin Çepelli köylinclcn 
küçük bir çoeuı"tunııızla birlik· 
te köyiimii1.ün Hıısl;ır tarafın· 
d:nı istillisın:ı tahanııniil t-dc· 
nıedii:imiztlen dolayı Erzuru
m:: gelmiştik. Bütlin mcmlcke· 
tin. boşaldıgı. herkc;in nusıı. 
~:ırşılanııya. \'atanı kıırtarın:ı" ı 
y:ı gilli{!i bu ~iln ben n:ısıı ev
de kııl:ıbilirdim. UC:ık yavru
mu Allaha emanet ederek evde 
bulunan ;;.ıtırı :ıldım ve ::el gi. 
bi :ık:ın k:ıl:ıbalığ.ı k:ırışar:ık 
IJln•:ılar:ı doğru koşnıağa bnş
l:ıdım 

Mecidiye t:ıbyi.ll:ırını ,;şıp 

:ılç:ığ:ı indiğimiz z:ımıın ıHişrııa 
ııın kulııklıırıııııtı sağır ecleıı 
tiıfck nteşleri nltınd.ı, ;>'Jral.-ı· 
nana olene b.ıkm:ıdan ileri a
tıldık , hazan satırla, baz.!n t:ı~ 
l:ı nıruyor. öniımtizc c;ıkaıı her 
Tlusıı devirerek t.ıby:ılar:ı doğ· 
ru ılerliyorduk. 

-,ı 

\sker kardeşlerimiz bir ta
nıftan biz bir taraftan tabya
lar.1 girdik nıı .-ır:ııla t:ıbı·anı:ı 
bir tıır:ıfındn y:ıralı olarak knı 
deşim Ha.sanı gördüm. AJ:!lıy:ı 
r:ık üzerine atıldım. Kardeşim ay e 

e e 
X:ıto b:ı~komutanı general R,dgwa~ muıılckl'liıııııi ilk ıi)·:ı

rellnclc Eı·wnımda Xcne ll:ıtunu cvindl' ziy:ın•t etmişti. Bu 
ıiy:ırl'tte, ar:ıl:ırında ~ll konu~ma Cl'rc~:ın etmiştir: 
Xeıw hanım Ridgwaya: 

~asıl nlC'ııılcketimizi bcy(" ldiniz mi? diye \>Ormıı~. 
Ridgw:ıy de: 

Si.:iıı ml'mlekctiniı benim k.ıllıinıdedir, cevabını 'vermişti. 
Bu arada Hidgway .Xenc ha'lıma sormuştur: 

. Eğer bir harp olursa sız y ınc gider misiniı." 
JlC'n gidc•rinı. onlar d:ı yn pabil ir, dmıı i~tir. 

llu siiz t:iılgwayi tc.!!ıııcıılik zııınaıııııa k:ııl:ır fl'ri ~ıitürdii ve 
Trğnı!'nkeıı \':ızlfc gôrılii~ti bir :ıl:ıyın mııv:ıffnkiyct reımi olan 
(y:ıp:ıbilir) kcliııırsini o zam:ııı alayın muttma bir yerine talik 
ettiklerini \'c :'\'ene hanımın hu siızü ile h:ıtıratının t:ızelen· 
eliğini :ırıbllı. 

Nene Hr.ıııma . 
.l>!ıha n:ısılsınız.? Dedikleri z:ını:rn i~c: 
BanJ bundan sonra düşen dost dcvleilerc dua etmektir. 

Ccv:ıbını :ılclı . 
ı-:ı. Hidgw:ı\' :ı~Tılırken Nene II:ıııını 

A ll<ıh do~nıl:ınn ~>;ırclınl<'ISldır. f ıış:ı:ıll:ıh zafrr bizimdir 
iiziilnwyin. deyinc·e Hidgway: 

K:ı<'lır Allah seni t:ıziı etsin. cc\·abıııı ,·erdi. 

1 

ll:l'<Jn: • \bla ağl:ııııa .• Anamız 1 
lıizi bugtin için do~uı·mu~tıır, 

1 ben de dedem gıbi 5ehltlik 
mertebesine yiiksclmeyi her z:ı 
m:ın fsıemi:;tim Husu kovduk 
ya g.-ıyri~ine ~aııı yemem. ıle· 

di \'e gfülerini Yunıtlıı.• 
O r.iin e\'de bır.ıktığı küçii

ci:ık o(:lıı Nazım \e bunu taki
ben doğan iiç oğlumcl:ın sonun\ 
cusu hariç dij.\crlerıni Birinci' 
Diinya Harbinde şehit \'eren bu \ 
kahr:ıman TLirk anasına • ~- cG 

1 
Ordunun ~enesi o ne Ali.ıh da· 
ha ıızıırı ömürler versin. 

1 ,. ,, 
VATAN 1 

h.A.N Ft\'A rt.ı\RI 
Baslık maktu 'l~.- 1 
2 nci \'e 3 iincü 1 

6ayf:ı santimi 
ı llncü • 
fl~n savr:ısı 

Mahkeme, icra tapu 
tıoırı il§nl:ırı c:ınıiml 

4.50 
J.-
2,50 

2.!lO -

\';ıt;ın ekibi Enunı mlu J:ıı1t·ltdlulc birlilı..te :\'rııe ll;ıhıtıu 7.İ)aıt'l ~tnıi)ti. 

------------------- ''J~'t'A"S. T.nurum \\ht'->1 ,_ 

.'\ziı,i~ e k:ıhram:ınları i{'İn kuru lan 5tı_iılenin açılıs mna~iıııi 

' 
aıat a suikas • 

1 kabind Nene Hatunun karşıına 
neL ~ :r~l telkin etti ? çı 

Erıunım:ı \8rınc:ı, ilk diişiin-
• celerimdcn biri. Nene ll:ı 
tunu, ordunun neıırsini ziyaret 
etmek, nıüb:ırck elini öpmek t•l 
du. Ctiincii ordunun İnce bir 
nnlavısl:ı :\ene ll:ıtuna t:ıhsi~ 
cttı/ii küçük, fakat sevimli e»·~ 
doğnı giderken, biraz sonra ~:ı 
Jıidi olduğum manzarayı h:ıy:ı. 
linıd<' ya~atnıağa çalışıyordum. 
1877 de genç blr gelin iken bil-
tün lıalkl:ı beraber ,\ziziye b;ıs. 
kııı111ıı işlirllk l'derı ,.e hile ile 
hıırimimiıe sokulan :\lo;;kof 
kUV\'<'tini inıhn etmekte kııhr:ı. 
manca bir rol oynıyan :\'ene 
H:.ıun, buglin yiiı. y:ı5ıl1'1:1•1 
pek uı:ık bulunmuyor. llwıı 
yılların h:ıfız:ısını yıprattığını, 
hı:ssaslyetini ~öııdıirdüğünü s.ı 
nıyordum. Böyle bir miib:ırrk 
eli üpıııcği aıH'ıık milli bir \':ı 
ziie diye ı:ısavnır ediyor. önı 
;·.i.ı:iın en tallı hl'.}'Cl'ıınlıırını l 

r lesinde olclııj?umu bilmiy'll'· 
tJ,;nı 

Nl·nc Hatunun necip hıızur•ı 
ili'. varınca, her ~ey birdenbirıı 
c:cğışti. Kendimi filan \'e filb 
y:ı~ta bir insanın karşıı;ıntl:ı 
değil, sarsılmaz Türk lıeka ru
hunun eanlı bir lims:ıli, bir kıı 
y.1 p:ırçası, Türk anneliğinin ,, 1 

asil bir örneği karşısıııda bul 
<hım Göıleriıncll'n tallı yn~Lır 
bo~:ıııdı. Nene Hatunun elin" 
sarıldım. derin bl!' heyec:ın ı!e 
r.u ı ılib:ırek eli öpüp ba~ı~u:ı 
koydum. Nene ilahın. a~il "O.: 

çok h:ır;s:ıs ruhunun tabii ':ıi,· 
sezişile heyccnnınıın deriııllı.:ıni 
'.'l' •;ıminıiliğini f:ırketti !'<ı 

c•li ile elimi tuttu, y:ınyaıı:ı o
turduk. Konuşmamızın sonuna 
l\:ıc':ıı ellnıı .ı~nı Şl'kiltle ik! c
; ·ı n :ırasında ırnh:ıfaz.1 e -:L 
ı\.,d~i cluygulıır fıl~m:ı;clen J.,c? 

ı bu Jrnı;;s. d · ,r,:;r! • .ı ııı~c!. ı..ı 
"· :.ı ııtrşlecli. ke ıdımı bu hnl 
11imy, d:ı dc~ll. Türk \'arlı':.ııın 
c1e\ :ımı \'e Şerefi için ~·ın \'C• 

··en şehitlerin, bu uğurdn her 
lr:l:ıJ..ıirlığı cazip oul:ın g.Hilı.• 

r: nıııkaddes iıJr .. n,•ıde hi·<· • 

,an hayali bana 
tim 1\7:7.ıye t:ıt.}ası baskın. • ır. 
~ıızisi :°':ene H:ıtun; benıın i"i;ı 
lıu J"UI ;:ddes •:ıh:ılar:n oır n'l 
beri, t• fa:ıtçisi oldu. 

l'\< ne 11 ıhınLrı y:ınınd'!'l .. ~ 
rılJıktan ~onra da, b·J h.• .~:ı~ 
Tt;ı·k r,:ızisinin \'e Türk .ı.ı ıc• 
Sillİll Tt.lıımd:ııı f ,eJen ilh1ml ır, 
bütıi'l 'Jcnligimi tatlı bir ürın:-

ti t.~l!nde ;,ardı ve bana Tli ·k 
·nr i;ııı;ı l!":l~•ıın her k.: ·li t lın 
mutl:ık:ı kırılııca~ı glircnini \'il 

ı.::ısım 111;; 
ıın h:ınıtl:ı 

Yazan: 

Ahmet Emin 
YALMAN 

Ç t;ır. ,ıliıı\ını \Udi. 
Ru ZjY:<h •:en c;oııra 

,.,. 
' \ I ~ 

b:ıll:ıl.:ım.ığa \'C böyleee \t J~ 
koflıır:ı fı. <:ı h:ızırl:ımai!a uf:· 
rııc:;ar. \':ıt:ın r.:ıiııleri: harici ı·c 
rlo:ıiııll ;~. · ı cJrr h:ıkkıııda m•' 
ktı ık.ıı en eğe çalış:ın t>ı~ 

."'ll'l<:ci ı,ıfoı.I(' bl'ni yok e~· 
mek, \'rl:·n l.iınıeline dev ı .. 1 

etmek imkanımı ort:ıd:ın k.~ldır 
m:ık i>te,liıı:t·. \'üeudüıııc b"Ş 
ln; r~ı.n ,?ırdi, t:r.n k:ıybeıtiııı n~ 
ere .~(':·:id: n. 
Keııctimr i!\ ::reldiğiııı uını ııı, 

k.:ır~ır.ıdıı Ne re llalunu gö "ir 

tıırı:ırı nd:ın htinl:ıdı şf•lıamr.linin 1111 
~(jn ~:ıhiıli • '-"E.\'J~ı hanını 

ibi t'lhlıım. Erzunınıd:ıki k.i 
çılk en; de olduğu ;:ıibi, i't' 
nıüb:ırck .e s r:ık eli ile ,..ıı ... ı; 

tutuyor, beni adeta v:ıt:ın diis· 
ma•-.l:ıı .nd1n gelen k:ıhpe d.ır 
benin ruhi sarsıntısına k:ırı.ı 
homyordu. \'urulııı:ının s:ıJ 
ıı.c,sine karsı beni felç ih\ir.H· 
Lrden ve ölllmden kurtarmıık 
!eı ı: biraz sonrn d:ım:ırl ı:-ı -:1a 
scroml:ır, ilaçlar sıktılar, ~a

J.::ıt ılk manevi ilacını, Nene H:ı 
h 111111, v:ırltkl:ı yokluğun ııl··cn 
kıır:ınlığı içinde .kırşıına çıkıın 
h:ıy:ıli, beni adel:ı yeniden \'a· 
zire başına çağırıın ilhamları 
oldu. 

D:ıh:ı ameliyat m:ıs:ısınd l yJt 
tığıır. sır:ılard:ı, d:ını:ı:-larım-

clan her ı:ım:ınd:ın daha canlı bir 
mücadele azminin k:ıb:ırdığını 

hsseltim. Moskofluk bizi kun
il kl:ını:ık yolunılaki emellcriııe 
\'r ı nı:ık için istediği kadar C!l 

tııılet ''e t:ıassııbu ve hasi:; nll'n 
fm:t \'C ihlir:ıslıırı sefcrb~r et 
~iı •. bili hiç bir zaman g,\fil 
~\lıy:ımıy:ıc:ık, kıırn ve kızıl ııi 
k:.pları daima düşürüleeektiı·. 
J\ ilahın in:ıyctile liclel:ı ıvıci· 
"" şeklinde kurtulan hııy1tımı 
hıı gayeye v:ıkfctnıeğe, sliıkns· 
dl'ı akab111de :ınd içtim \'l! Mi 
zıyc tabyası P,czisi Nene ilahı· 
mın ıniibarek hııtıra;;ını n{ır 

mel ve scv::i ile andım. 

xı~~El\'1:\' ni' oı~n,\FİSI 

,\dı ; :\ene 
Uabao;ı: Hiist) ın 
'\nası: Zeliha 
"ovadı: Kırkgoz 

ıımu; 1270 

Nenı~. :ı.slen Çeperli kô) hi 
olup halen F.ıııınkıırpu mah.-ıl

ır~ınıle oıurm;ıkt<ılltr 

• 
1 2 m:ırt 1918 tarihinden bir 

ay kadar önce Şl'hrin köy
lerle irtiba'lı tamamen krsil
di. Şehrin dört k:ıpısı da k:ı
p:ıtıl<lığındnn en ı,fak bir ha· 
ber ıl:ıhi alınamıyor. 

Husyad:ı ihtilfıl ('ıktıf:ından 
Ruslar ~ekiliyorlnr. İdareyi Er 
meniler ellerine g~irdiler. Gü 
nün birinde Ermeni Generali 
(!) Antr;ınik mevkii müstah
kem komutanı l)l:ırak geldi \'e 
bir bl'yannanıe neşretti. Antr:ı 
nik. Osmanlı llüklımetinın in
hilal ettiğini, ist:ınbıılun dfiş. 
tiigünii. Erıııenist:ın hiikümcti· 

nin . teşekkül elliğini ve Tiirk· 
!erin bu hükümetl' itaat etmesi 
l!'ııım geldiğini bildiriyordu 

Biı·i iki giiıı sonra Gi,ilb:ıııın
ılaki k:ıı·argfıhın:ı (hafrn ıliiş· 
künler evi olarak kullanıl:ın 

binaya) belediye reisi. mürtü 
\'e şehrin ileri gelenlerini da-
vet 'edİll, oııl:ıra bir ç:ıy ikram 
etılktl'n sonr:ı od:ı\'1 h•rkedı
~· or. \':J\·eri h:ızır bulunanlara 
tevkif edılcliklerini b•W~ıvor 
\'e mevkuflar ')<'hrin m~ıhtt:'lif 
yerlerindeki biıı:ıl:ır:ı ı.,.iııcln.lı 
yor 

t\rtık Erzurumda k~ra •,ün
kr b:ışl:ımı~tı. Her s::iJh -:e 
celeyın hır evin b:ı'iıldıgı , fı>ı t 
lerin öldiirüldüğii d.ınıl·ı•·or. 
halk deh~!'! içindedir. 

Jlerg.in çalı~abilecek ~.r~1m 

, 
. " 

lar yollara gölurülüyor nuıı 
l:ırın bir kısmı aksamhı • i:ıde Tiirkün Dot:ıı K:ıle si kahr:ıman J\:ır 
edıl.vor Bir kısmı d:ı it!ılfırU r-- -~ - - -
lüyo~ Günll'r geçtikçe zülüm Jı r 
fazJala~ıvor. Ordunun dunımun-I' ~ 
d:ın ve bilhass.:ı şehre y:ıkkstı . , '• • • • · • ,. ğıncl:ın h:ılkın haberi olmadı ı Goııııll ........ ~ 
ğınd:ın muki.l\·emet imkiını bu· 
Junmuyordu. 

Nıhayet 11 m:ırt guniJ Cnk:ı, 
lfıde bir şekilde sokak ve e\'· 
lı~rdcn erkekleri lopla•n'ly:ı lnş 
ladıl:ır. K:ıfıkler h:ılin'!c mak 
terleri' sevkeltiler. Ben de ııyni 
gün e\'imin k:ıpısıncl:ı ıh•rur· 
keıı. ordu seferberlik mtiılü 1 
rii Şcrafcttınln e\•indl' bulı•naıı 
4 üncü Uı:astokun (k:ırakolvr) 
Ermeni askerleri beni cel)rl'n 
:ı,•lu)·:ı tıklıl:ır. Bir s:ıat 1:ır 
fıncla topl:ıııaıı 200 ıl<'n zh·rı!c 
Erzurumlu ile birlikte Tahtacı 
l:ır Cnddcsinde Ezirmikli Os
man Ağanın ('\'İndeki polis nis 
terl' (polis müdürlüğüne) gö 
türdüler. Orada muhtelif ııııı
hallClcr<leıı getiril'!n bin k:ıılar 
h<'mserimizlc birleştirerek Göl 
bıışındaki K:ıdıoğlu Hanının ö 
ıiüne gctirdill'r. Bur:ıd:ı bizi 
Ernıl'ni intikam :ıl:ıylnrına h's 
!im eltiler. Bunlnr d:ı biti ~j 
yiik bir kafile h:ılindl' ve siin 
giilcr arasında: d:ır h:ıt ist:ıs 
yomında bii)·tik bir b:ır:ıkny:ı 1 

(Dcnımı t O ıınnıcl:ı) 

tiiı• •• 
Sil 

93 Sa\'aşında Moskof Karsa :::elnılştL Halk kalenin müd:ı-
1 (nası ic;ın sil5ha sarılmıştı. A~ık Şenlik'in :ı~:ıi.;ıd:ıld dC'stnm 

o günl~ri_n heyecanı ile )<1zılnııstır. 

F.hll isl:inı ul;ın işil,in, bilsin. 
C:ın s:ığ iken yurıl Hrmenİ7. diişm:ın:ı! 
httrsc Unısrı ne ki ,·:ır gt'bin, 
Can sağ ikı:ıı yun! 'ı•nılf'nİT. ılii~nı:ın:ı! 

Kuşanın kılınrı, ı:i~iııin ılonu, 

J\'.arg;ı buluU:ırı ~:ınlı dört y;ını, 

nui{ılu ko~ :) iğitin 5an alm;ık giioii, 
Can sai il.tn yunl H'rmeniı diişm:rna! 

Ao,1.:tr olan bCiliik b4ilülıi: bOliiniir, 
s:ınılınıı mı Kar<; kalt.si :ılıııır, 

nez allaı· iisltincle kılıııç ~;ılınır, 

('an ":ığ i!.en ) ıınl nrınr.niz ılihnı:ın:ı! 

k'.;l\ga giinii n;ınırrt o;aı>:ı ~er :ır.ır, 

mnanıı 8 indde) -----

l'iıhilu 'Türk, Kabraman l\arı.'ımı.ı 
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