
= 

SALI 
21 

Birinci Kanun 1937 
s , .• : '10 - GAZETE 

iDARE YERİ: 
Erzurum <U•lhnşı Uofiıı İdnrf'Jınnı·sl 

Pazartesiden maada her gQn çıkrır 

Sn \'IS1 hN' ) ('t'Ck ;) l\Hl'll5llll' -
Bnsılmnynn ynzılnr geri vPrilrıtez 

Milletler Cemiyeti Konseyi Hataydaki 
• • • • •• •• •• ı- - -

58Çlm IŞlnl goruşuyorı Yoksullar Kurumu mÜnasebetile 
B 1 d 1 Belediye Reisi diyor ki : 
ugü~ ğ ır .Ankarada Fransız askeri - Bayıl' sever vurtdaşlarınıızın düşgünlere 

pamugu, yarın 1 h ) J •• yardını etrnek yulundaki yazılarınızdan çok ıneın-
Dog._ u ipligw i 1 ey eti İ e yapı an muza- nunuz, tıu gitıi yazııarıııızm sık sık tekrarı düş-

k ı h b d 
gbnlerin daha ıyı bakıh11alarına çok yardıın 

D '!~·e b::a~i:;~ı:ak~;v:=~k1~:t1ı:::ı ere er nİ ayet uJ u edecektir. şurasını ilave etn1ek ister!m ki: 
ctU. Biz bu neticeye ne kadar sevinsek Düşgi.inler evine yardıın yalnız para ile degil 
yeridir ve şimdiye kadar da bu işte geç 
kaldığımız için ne kadar ııayflansnk az- Heyet Reisi General Hutzinger Ankarada hayır sevenlerin eski eıhiseıerini, yatak ve saire-
dır. Meğer Doğu sine.sinde bir Adana ba- gördüg" Ü samimi kabulden <lalayı Türk lerini, yiyecek, içecek gibi şey]erdeu artanlarını 
rındırıyormuş da bizım habermizı yok- vern1eleri suretile de olabilir. Bunlar haber göu-
muş. meğer Iğdır, her sene biraz daha ın.. milletine ve orduya teşekkür ediyor derirlersç, bu gibi :;;eyleri Diişkünlel' evi nanıına 
kltat eden lstlhsallle Şarkı beyaz altın 
servetine boğacak bir kabiliyet ta.şıyormuş alrnak için adamlar gönderebiliriz. İsterleJ'Se bu 
dıı yine bundan haberimiz yokmuş. Surı·ye Başvekı·ıı· bugu·· n şeyleri her gün Düşkünler evinde bulunan nıe-

Bu haberi gazetemiz bundan birkaç 

gUn evvel ehemmiyetle kaydetti ve şimdi An karaya gel ı·yor ınuru ınahsusunR nıakbuz. ınukabilinde tesliın 
de itte o havadisin üzerinde tekrar ısrarla } ')' } 
duruyoruz. ÇUnkU Iııttırın her se- 1 (' ( eç 1 1 I' (' I' · I :rmrı 1111 \"ok su lln rı liorıını:ı li 11r11111 ıı 
ne biraz daha genişliyen istihsali mem- Ankara 18 (A.A.)- Harı- Bntil,n 111 Ht·lcdi~·t• H~lsl 
!ek.etin bilhassa bu b6lgeslnde yeni iş- ciye Vekill Tevfik Rüştü Aras, • ~E\'liET .\Hl 
lerln açılmasını icap ettirecek ve çok ta- Harıclye Umumi KA.tibi Nu- ___ ----

-'nfRf da açılan işler umranı, kalkın- man Menemencioğlu ve ce-
kt nevredeki daimi murahhası-

lş·~ ır. 
rnız Reşit, dün Hatay intlha-

ızlanıİi't.Pamuk müstahsllinln batı hakkında Milletler Ce
~ ~ cır. -ıı. ve murabahaya 

mlyeti tarafından Hataya 
1.a.ı Mısır 'grın.ı koope-
~ 'J"C.4- no gönderilen komisyonun hazır-

' ] .:ı gelmiş- • f d ö n • ·''" • ladıgı rapor etra ın a g r ş-
doS.. ;inden ve meler yapmışlardır. 

~ı. takdirle Hükflmetimizin bu husus-
lr"'1LU..,...blnenİi ... et- taki noktaı nazarı hakkında 

~m;~~_,,.;;..,. ı,.rn kt - talimat alan dalml murahha-

Otobüs kavgası ------
Müddeiumumilik Ahmet 
Emin aleyhine dava açtı 

(Yazısı .J üncü sayıfamızda) 

ı~ıs n sımız, Kônseyln toplantısın-
•Jl münaalp blr 1erinde k\i \l!\!l.rıf' o an da bulunmak üzere pazartesi 
lı>ıusck•iJtita lfttUnul hale getirecek- stlnU Ceneneye gidecektir. 
tir. in kumudt tUanurunda. oldu- Pramıs ubrl he~etl De 

Transit yoluna verilen ehemmiyet 
~ fabrika bir iki mllyon liralık yeni bir slrilfDıeler bitti 
Is hacmi yaratacak ulusal bir müessese 
olacaktır. Ankara 19 (A.A.)- Şehri-

mizde bulunan Fransız askeri 
heyeti ne yapılan görüşmeler 
bitmlftlr. 

Devlet sermayeslle kurulan iplik fab
rl kac;ı, hiç şüphe etmiyoruz ki, müteşebbis 
Do~uluları da hnrekete getirecek ve utak 
dokuma ttzgt\hları bu fabrikanın ipllk
ltr'nden mahnlll ihtiyacı temin edecek 
mensuratı vUcude getireceklerdir. Ame
leler ç:ıl•şacak, fabrikn muhiti. asrı ve 
medtnt bir hayatın doğmasını intaç ede
l'f'k, artık Türk köylüsü toprağına bağlı 
fntallst zlhniyt-tlni terkedecek memleke-
tf- teknik ve teknikle beraber teknisyen 
olrecek. Amele kazınndıpı pırR sıye

ı-lndA i·tir1t kuvvetini 1trthr11cıık VP 

f\rıun hn kAhllİ\' ti, \'Pr"ilerl mıınt117.Rm 
l'ınPmtıılc. 11lıcıv4'ftsr. hız vPrmPk. para 
tAdvülnnn Hrthrm1tlc vP rlnl'lvı~n" men'· 
le""''" h•rflkPI getirmek "Pklinıle ıPç~Uı 
e lecPktir. 

Pamuk nMede yetişmiş i""e orava sPr
vet ve r"fah getirmiştir. Mısır onun ı~ın 
Zt"ngtn memlekettir. Adana onun için yur-
dumuzun en zengin köşelerinden blr,dir. 
Kalifornıya onun için dünyanın en zen
ıı;in bir bölgesidir ve hiç şUphe etmivoruz 
ki: Ildır da yakın ve mes'ut bir istikbale 
namıettır. 

Do.tumuz ve komşumuz Sovyet Rusya 
Ildır pamuk tohumlarının ıslah edilme-
sinde başlı başına O.mil olmıı.ş ve istihsa
lin bu derece artmasına ela verdiği iyi 
tohumlarla hlzmet etmiştir. İyi komşu
luk münll!ebetlerlnin ekonomi alanında 
bu yolda teceıu etmesi her iki devletin 
~ ekdlğerlne karşı dQydutu yüksek saml
mJyet ve hüsnu niyet duygularının ve 
!.nrsılmıyan TUrk - Sovyet dostluğunun 
bir neticesidir. Sovyet Rusya kendi hu
dudunun bu tarafında. her gün biraz da
ha refaha kavuşan ve kendllerine yeni 
dağıtılan topraklar sayesinde her gün bi
raz daha yilzlerl gulen vatandaşlarımızın, 
lktısadt kalkınmalarından mfttehassts oı
ll\akta ve gösterdiği dostluk hareketlerin
den de anladıgımız veçhile bu kalkınmayı 
haz ile seyretmektedir. 

Sovyet Rusya hududundaki ticaret 
rnec:ı ve cezlrl kabarıp alçaldıkça Uman-
ı , 
ara sığınmadan ve karaya oturmadan 
ıeınııerlnl kurtaran kaptanlar gibi sevinç 
ve heyecan duyacağız. 

Cihad BABAN 

Misafirler şerefine Genel
kurmay asbaşkanı Orgeneral 
Asım Gündüz tarafından Ana
dolu kulUbilnde bir öğle ye
meği verllmiştir. Misafirler 
akşam yemeilni Ankarapa
lasta yemişlerdir. 

( Alt111r11fı 4 ilncii .ı.;nyifadJı) 

llalny se/ imi hakk11u/11ki Nıporu letki k et/en 
Jlariciye l' ekili Dokior Teııfik /Wıtii .4 nı.o; 

Erzincan bataklıkları bu 
1 

yaz kurutuluyor 
Şimdi büyük kazına nıakineleri~e kanallar açılnıak

tadır. ileride ovayı sulaınak için Fıratın dar bir 
yerinde ayrıca baraj yapı~acakhr 

ootu bölgesindeki bataklıkların ku
rutulması işine hUkflmetimiz uzun bir 1 

zamandanberl · elkoymuş bulunmakta<tır. 
Bunlardan mesahası 25 bin hektara va
ran Erzincan bataklığının kurutulması 

ameliyesine başlanmıştır. Evvelce etUdle-1 
yapılmış ve plA.nları hazırlanmış olan bu 
bataklıkların kurutulması işi 155 bin 11-
raya müteahhidine ihale edilmiştir. Şim
di getirtilen büyük kazma makinelerile 
kanallar açılmaktadır. Gelecek eylflle ka
dar bataklığın kurutulması işi bltlrllmlş 
olacaktır. Bundan sonra muhtelif sulama 
kanalları açılarak kurutulan arazinin su
lama işi intizama alınacaktır. Bunun i
çin Erzincan el varında Sansa deresinde 
ve Fıratın en dar yeri olan Kaban ıaota
zında bir baraj yapılacaktır. Bu baraj su
lama işini daha muntazam bir hale geti
recektir. •I 

Hasankaledekl bataklıkların etüdünü 
yapmak üzere Nafia VekA.letı taratından 
gönderilmiş olan fen heyeti tetkiklerini 
yapmış ve Hasankaleden ayrılmıştır. Ha
snnkale civarında 3000 hektarlık batak 
arazi daha çok o civardan geçen derenin 
ıslahını icap ettirmektedir. Dere ıslah 

edilirse bataklık ve ondan tevellüt eden 
muzır hastalıkların tama.mile önü alınmış 
olacaktır, • w il 

{ 1.lt tarafı 4 iJncQde) _ 

FIKRA: 

Geçe~~~~~.~!..~ Bllpaza- \ 
rından geçiyordum. Köhne dükkinlarda 
ihtiyar satıcılar çömelmiş oturuyorlardı. 
Camekinlarda eski elbiseden hurda de
mire, yün eldivenden, g!ramoton makine
sine, ot şilteden usturaya kadar akla ge
lecek ve &"elmiyecek çeşitli eşya var. 

Bu eski eşya ve bu eski eşyanın ba
~ına çömelmiş satıcılar adeta bir tarih. 

Her parçada bir insan hayatının kaç 
hatırası cömülüdür diye düşündüm. Şu 
kınk aynada kaç toprak olmuş yüz alds
lenmı, ve şu paslı karyola kim billr ıkaç 
kadının kahkahasını veya kaç hastanın 
lnlltislni dinlemiş.tir. 1 

Bitpazarı bence bir mezarlıktır. Bir 1 

hatıralar mezarlıfıdır. 

Bütün hayat bir hatıralar sllsilesin
den ibaret olduğuna &'Öre her esk.JyJ sa
tan ve her eskiyeni atan adam hayatın
dan bir parçayı kaybetmiş ve ölüme bir 
adım daha yak.Ja.şmış olur. ı 

Bu itibarla Bitpaza.n ölümle hayat, 
1 nisyan ile hafıza arasında ve ıarip bir 

1 
mevkide yeralmı• bulunuyor. 

Dahadır Di'LG ER 

HiJluimel lt1mfmdıw lnwsil yulum111 mlikı mmel bir hu/t>. yelirilmesi hu
sus.u11a. f~l'kalade ehemmiyl'I uerildiği11/ bundan eve/ki 11Dshalartmızda tebartiz 
et/ırmıştık. Bu mail sene başmdall beri bu yolun tamiri, yenide11 yapılması 
l'e sairesi için ynllmz ikinci mınlakadtı 580 biıı lira srrfedllmiştir. Bu 11ekt111 
11erile11 ehemmiyetin derecesini bP./iğ bir s11retle 11öslermekledir. 

SAHTE PRENS 

1 
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D .., d H b 1 BİZ BÖYLE DÜŞÜNÜYORUZ ogu an __ a_-_e_r _e_r_, Şark hizıİıeti yoktur, 
Bölgemizde madenler Soruyoruz! yurd hizmeti vardır 

İşletilmekte olan ve· işletilecek kömür ma- Sinemanın antresi acaba 

d ı S 
düzeltilemezmi ! 

en eri - iyah kehribar - Tercanda petrol erzurumda içtimaı hayab biraz 
Erzurum VllA.yetı dahilinde mahalli harekete getiren yegane bir 

ihtiyacı karşılıyncak derecede zengin kö- D •• •• } . müessese var : Doğu sinamasr 
milr madenleri vardır. Bu madenlerin iş- uşgu fi er evı itiraf etmek lizım ki bu sinemayı iş· 
letilmesf henüz muntazam bir hale getl- b ,, J lelen Vatandaş da, tıpkı her yeni iş-
ı·llmemiı, oldukltm için iyi randıman ve- ı ugun açı ıyor le olduğu gilıi, büyük zorluklarla 
ıememektedirler. Diğer taraftan hnlk se- __ __ karşılaşıyor, ve çok muhlemelki, si-
nelerdenberi kömür yakmağa alışmamış 11 l k l nama ona kar bile temin etmiyor, 
olduğu için ısınma lşlnde daha verimli ve 1 ara, eşya ve erza yare ımı zira gliruyorıız ekseri akşamlarsalon 
daha pahalı ol-an odunu kullanmaktadır. kabul edilecek boş. 
Fakat kısa zamanda kömüre allfıt'fığı ve " ı rzurunı Yoksulları koruma K . Salon boş dedik, yanlış bir tabir 
=~~n~:V:ış :c!~ilr ~lyatının lA.yet mu tarafından Hçılnıasımı karar veri~~~ş kullandık sinama, salonda değil, 

Y eşecegi umuluyor. olan • Erzurum nn ·k - 1 E 1 b .. eski kchne bir binanın içinde oynu· 
Şlmdtye kadar Erzunımda beş muh- _ ş un er v • ugun b. 

teut yerde kömüre tesadüf edilmiştir. ?olbaşındakl Mıınsur oğlu H~nın~ fHH· yor. ve ınanın dahili manzarası bile, 
Bunlardan bir tanesi Aşkalenin Gülveren liyete boşlıyactlktır . Bunun ıçln ıcabe· lstanbul'da haftada üç kere sinama-
nahlyesl dahilindeki Kavurmaçukurunda- d~n hazırhkhır ikmal edilmiştir. DOşkDn· ya ridenleri. burada bir kere bagn-
k1 llnlt madenidir. Bu maden kalite iti- ler Evi vahmdaşların dttimt yardımlarile na toplayamiyor. Erzurum gibi gece 
barile tlmdiye :tadar tesadüf edilmiş olan- yOrQyecek olan bir mOessesedir. Yok- haydti olmıyan bir şehirde şahsi bir 
l:ınn en iyisidir ve hususi bir şlfket ım- suJar Kurumu bu müesseseye her tnrlü teşebbüs ile iyi kötü bir varlık gös-
tlyazını almak üzere İktısad VekA.letlne y.ardımın yapılttblleceğlnl kabul etnıi. termete çalışan Vatandaşa yardım 
mıiracaat etmiŞtlr. tfr. Para yardımı olduj''U gibi , eski etmek l.ir hemıerilik vazifesidir. biz 

Dlier bir maden Oltudadır. Bu da eşya, yiyecek ve içecek ğerek Mam.;ur o binanın sahibi tarafından bir taraf_. 
bir linit madenidir ve iyi vasıflar göster- oğlu Hanındaki hususi memur tarafın- tan içinin düzeltilm~ini beklerken, 
mektedlr. İfletllmekte olan kömür ma- ddn makbuz rrukabili teslim olunablle- diğer taraftan da toprak antresinin 
cQnlerlnden sonuncusu Hasankale yolu n- cek, terek böyle bir ~ey teberru etmek bir hol haline ifrat edilmesini ve 
2.ntnde trene ve şehre çok yakın bir mev- istediğini BeledJyeye haber verecek perde aralarında hava almak için di-
kide bulunan Apaçık kömür madenidir. vatanda~larm nezdinden husust adam· şarı çıkacak !leyircilerin hava cer. 
Mesafe itibarile Erzuruma ve tren yoluna lar va8ıtaslle yine m kb k b"li yanlarına maruz kalmadan sigara 
)atın bulunmnsı bu madenin ileride bil-

8 
uz .nu a ı 

Yllk bir kıymet iktisap edecetıni açıkça 11ldırrlarak bu çok h~y~rlı. m nesseserıln içebilmelerini ve temiz bir masada 
göstennektedlr. devumına yardım t dılmı~ olacaktır . rahatça si2ara içebilme'.erini istiyoruz. 

Bu ı.,ıetilen madenlerden. başka son Hayırseverleri snyıbumyacak kadar Ve acaba ufak bir himmetle: bu ol-
pllnlfrde Hasankalenln ilerisindeki Kır- çok ohm Erzurumdn ve bu neviden mazını diye 
ciabaz köyünde ve tren hattına çok yakın ~ardımlarl11 Oüşknnıer ı-:vtnln kısa Soruyoruz 
lilr ma~e bir kömür madeni daha bu- bir zıu11anda bnyük bir inkişafa mazhar 
lunmuttur. İbraz ettlii vasınara göre de- dlıcağı limit edilmektedir. 

Gümüşhane 
haritası 

(Kuru bir şehir içinde yaşamak ve c;a- İnkılAp nesli, tnkılAbı ya 
lışmak bir iş m1? Biz, şimdi gen bir mu- yqıyanlar da, yurlu bu cotran 
bite gideceğiz, takat oraya 111mıyacağız, le tatatm dettl, tahdit ederler. 
kendi\nlzi kopup koyuvermiyeceğiz. Geri (Şarta veya tıarb& gitmek) 
muhite giden bir Avrupalı ve Amerııcaıı- gencimı,l anladıiı m&na (yurdun 
nın yaptığı gibi muhiti kendimize uydu• ~ıkmak) tır. Bunu başta suretle 
racağız. Bir medeni tnsıµıın asgart thti- ldealinln dlf1D8 oıtmı.t. {f&l"k 
yaçlarını tahakkuk ettlnneğe Qalışacatız. garp hizmeti) tıablrlerlnden 

~~hitte eğlence imkt.nları yoksa muhite gibi oldutu "11, Türk aenci, 1919 
gore zevk ıcad edeceğiz. Oh, ne iyi, ne iyi) . .stnde kalmış olur. 

Kül halinde bir Türk yurdu ve bu Sözele ve gönülde talan ideal 
y~rd üzerinde olgun ve teragatklr bir kalmış demektir. Tt1rt genci, ide 
Türk gençliği, Atatürk lnlDlA.bının mu - metle meyvalandıran ve lfadelef 
vatfak olmuş davalarından biridir. Bu- varlıktır. Bu hianet ,mutıa.t v• 
nun aksi bir ihtimal, yürekleri sızlatan manaslle yurd hlmıetldlr asla ( 
ve kanatan zehirli bir hançer olur. metl) deiildir. ' 

1919 un hızile ileri atılan Türk genel 
bu 1937 de, ülkü yolunda ac;mış bulundu- Sakarya barblnin arlfesinde, 
ğu yılları 180 ile ltade edememe bedbaht metçlk, Karatan tallmııf, tam ee 
sayılır. AnU.raya varmıt, Hayım.na c;6lle 

Bu ana yurdun bir şarkı ve bir garbi dere saldırmış, atete dalmlŞtı. 
vardır, bir şimal ve cenubu gibi. ( Alttarafı 4 an 

SAGLIK ------
Kan tükürmek ve kan kusm 

Kan tükürmek ve kan kusmak ayn Bazan öksürükle gelmestne 
ayn sebeplere batlı olduğu gibi ayn kan, kulak, ootaz, burun botl 

I
Y cerlerden de gelir. alt sebeplerden olabilir. Bunu an 

Kan tQkQrmek Emoptlzi teneffQsQn ktm ıOyledlti zaman lnanablll 
lhazına alt aksaklıklardan kan kusmak TanıdJtım bir ailenlo reııo 

ise cihazl bazıne alt karış&kbklardan vardı. Ayni zamanda nişanlı idi. 
ileri ~elir. bu genç kız Oksürtlkle blJtamb 

Btrisi OksQrOkle diğeri kusmakla den yanm ftncan iadar tan 
olur. to. Kendhl ve ailesi kızUı ve 

Maamafih çok.defa bunlan birblrle- tuna kani oldular. Ortalıll. ~ 
rlne kanşbnrlar. . aklı. Pslklollk ~~~ 

Kan tQkOrmek: den gtıne uranp (" 
Ya Akclter nesclndekl bir deglşlk- den sonra 

len veya akciğer devranındakl bir sa· tlnl blsr 
kattıktan ulur. IODl& a. 

mtryol 14l•tmeslnde tullanılablleceit san
nedilen lJ'1 madenin vaziyeti ve vasınarı 
Devlet Detnlryolları İşletme İdaresince ln
r-.eleıimekf.edir. Bunlardan başka Tortum 
tızasile ~ruma batlı Ovacık nahlye
Wıdıe de ;Ji'nl k~i\r damarlarına tesa
tHlf e:ltımlştlr. Bunlardan alınan nUmu
n~ler Vlllyetçe tahlil ettirilmek üzere 

Yeni Be destan faali
yete geçti Maliye Vekaleti iki bin nın t!~d~.~: ::::::,~.kan tnknrme- sını ml 

Belediyeye ait dükkanların Jira1ık havale gönderdi Halbuki sebep yalnız tDberküloz de· 

merkeıe · celbedllmlştlr. Yıkdırl'ma b 1 d tfldlr. Birinci gurupta zatorree, teve• 
8108 8Ş 80 l Gümüşhane Vilayeti şehir haritalı- sQD kasabat urlar olduğu glbl. 

Bunda bir mOddet eveel Bit paza- nın biran evvel yapalmasma çalıfılmak· ikinci gurupta yani devenm ~ te bit -'• ...,.,. Wli Brzurumda tömilr madenlerinden 
ba4ka dört yerde zengin 'Siyah k~hrlbar 
madenleri vardır. Bunlardan üeü Oltada 
Ta bir taqesı de Tortumun Othof töytın
dedlr. Füat bu madenlerin t4'etlimeal 
f.q&n t80.f aumaralı kanun btıttımlerlne is
~ n'ıhaatname verllmel!H!ktedtr. El
de ~rtılerı tehrlbarlar bu onunun he.şrl 
tarthbıden evvel ~kanllmf olan mellar .. 

rfr.dakl oturakçı esnafının kaldmlarak tadır. Bu iş için tahsis edilen paradan luklan cnmleslnden de Bronşlann veya ekildi R.ı"' ıu ... " •0eJıeri 
A%1zlzjye Hanında yeni açılan bedlsta- iki bin liralık havale de Maliye Vekileti akciğer damarlannın sertlefllleslnden; ~e~ ;;::'. =~= ,,eır: 
na yerleşdirllmelerl karar altına ahn- tarafmdan yeniden Villyet husast Muha- her hanat bir darlıktan, akclter lhtlf8· nasepetl· olm"""'~ anl•ldı 
mış ,.e karann tatbikatına geçllmıştir. ~ebesi emrine rönderilmi:}tlr. sından -da ola.,lllr. -.• -r • 
D6d yenl bedlstan faaliyete reçmlş ve Amfizemde ve botmacada OksOrmek Basit bir hadise olmamna 
Bit paunnda Belediyeye ait olan dük- için yapılan zorlama dil kan tükürmesi· yenil ve biltl* Lblr teıat km 
kanlar dün bir kısmı yıktınlmata baş- Polis \',&kalnrı ne sebep olur. udan ayırmlf oldu. 

4&n tb&rettlr. 
htnm'lfbr. Bu pazarda eşhasa alt bazı - Maamafib ğırtlak sakatlıklannda da Blı kan tflk8rme hadJsesi 
dükklnl•nn i~lmlAk muaıtaelelerf henüz ı.-:ıı bıçaklı çocuk kan tükQnne mevıuu babaolur. da pratik olarak neler yapılmah 

imanım bölgesinin maden zengtnll
Mni T~. tasası dahlllnde bulunmuş o
lan nı madeni tamamlıyor. Bund1Ln bir 
mOddet e"el Tercanda. yerden ~z t14kır
dılı- haber alınarak İktuıad VeWetlne bll
dlrlnnlfti. htısad VeWetAnln tetkikata 
memur ettlit mtlbendialer Tercana -gel
~ vaziyeti tetkik et.mit. su kuyusunu 
k&Jatln14 ve bir ntımune atuat Ankara
YA .dönmtltlerdlr. Bu gaz madeninin kuv
•etll bir damar olduiu ve işletilmesi ican 
et.tiil sannedllmektedlr. Vutyet Maden 
Tetkik ve Arama İdaresi jarafmdan tnce

ikmal edilmemiş oliutundan bir kmm On Qç yaşlanndaNecati arkadaşların· Keza burqn kanamaaında anlattıtı· SuahDDJ cevabını burada 
asnaf henüz dükkAnlannı terk tmemi~- dan yine .aynı yaşlarda Basana korkut- mız kan hastallldanndan .Emoflll ve LO· yecellz. Zira bil arz milblm 
lerdlr. Bu muamelenin kı. 

8 
bir zaman- mak i~ln beçak çekmif ve küçük suçlu semi de kan tükQrten bir amil olablllr. vereblleoelfnden tek tavslyemls 

da ikmal edilmesine intizar olunmakta- yakalanorak adliyeye tesliın edilmiş- Bunun için OksOrükle çıkan balfamında IUmat edUen bir doktor ark.adap 
dır. tir. biraz veyahut daha çok kan gGrea he- caat eta.wk ve cımm tavsiye 

Alış w·rlş&o kA\"UU men ye kerılerf suya lndirop: J'8ll ıia1't etmek IAllmclQ'. 

Tahrir itirazları - Ben artık veremlm. Benden h• Kan kusmak be ekaerlf 
Ziyaettin ile Necmeddin adında iki yır gelqıez diyerek salup:saUvirmesl kat ve batmak JlnlumQ '91• 

lstinar Komisyonu don Vali mua- kişi bir hayvan alış veriı yüzünden iyen dotru değildir. ymılanndlD lblrtnla iDi .plda 
vini Hilmi Balc1nm relslitinde toplan- blrf>irlerile kavgaya tutuşmuşlar v~ Vakit geçirmeden mütaballli llekl- Deri pllr. 
mış \'e geçen gOn mahallinde tetkik her ikisi de yetişen zabıta memurlan ta- mine mQracaat ederek hakiki 1ebebl O ela ~dlr. .Hekime 
edilen ev ve dükkAnlır ıı._tkındakl rahndan ynkalıınarak eDrmQmeşhut mah· tayin eltlrmell ve tedbirlerini ona .,,... ~. 

lenmekWlr. ifradan karara batlannutt&r • kemeılne sevkedllmiflerdir. almahdır. 

Edebi fefrika: No. 15 
Halam ihtiyar kadın. Hıeere pek yarllımı yok. Bense an· 

cak şu bir kaç gOmtrır serbesttim. Zavallı Hacerln oznntOde, 
daha yatak odası btle döşenmedi. Onun sitemini · haklı bul· 
dum. Fakat kızdırmak içtn : ' 

- Stı de o kadar ar.elsci olmavm canım! dedim. Halam 
sreçen ıtın en iyisi dOtQntı gelecek- yaza yapsak 1 diyordu. 
Vana bir fikir de detll. lnaan daha rahat, yavaş yava, ha· 
•ırıanar. 

Hacer tıatretle yüınme baktı : 
-- Allahını seversen alayı bırak Ferda.. Bana kalsa gele

r.ek yaz d.,..., GbQr yalda olsa s~slml çıkarmam. 1'"ıkat LOtft 
h"r gOn: •Canım bu ne uzun iş 1. deyip duruyor. Geçen 
Riin : • Zaten sende- kabahat, lsterc;en her şeyi pek çabuk hl· 
Urtrlrdin • diyordu. Bu erkekler hiç ıar anlamıyorlar mı ? 

Hacer nişanlısından öyle mesut bir tavırla şikayet ediyor
dtt ki, hoşuma gitti. Koşup onu kue!lkladım. 

- Blllicft enişteden • Böyle vaptıtı için ne kadar mes'u· 
UdtJllf • demek ister gibi tlk&yet ediyorsun Hacercııım, 
.ı.dfm, • 

YAiandan bir hiddetle kollanmın araflından kurtulmak için 
çırpınıyordu. Sonra anlmlye başladı. 

- Çok mu me~'11tı un Hıt<ıer ?. Dedim. 
Uzun kirpiklerini örterek ltl siyah ·gözlerini ~nden kaçır· 

dı. Yavaşca başını etdl. Bu ktıi ne severim. Kalbi apaçıktır, 
Hiç bir şeyi benden ıtaklamaz. İbrahim tDtft bGyle bir genç 
kııa dOştOğtl için ne kadar sevtn1e yeridir. Hacerin yOztt 
ulbl fiizel bir kalbi var. 1'1akat İbrahim Ltttft de eok iyi bir 
reno. He'll Haeert de seviyor. ikisi mlikemmeı bir ç'rt olacak· 
lttr. Şimdi mes'ut lzdlvaçtar o kadar az ki insan le uygun 
vtnter g3r0nce intanın biraz kalbi ferahluıy~. 

...,, onunlu berwber altı verlte fllAn pkaoatıın vadet• 

13ENvuallADIM 
tim. işi olduğunu söyllyerek tellşla gitti. işim bitmişti. Elime 
bir kitap aldım. Divana uzandım. Fakat biraz sonra 
kitap elimden dtlştü. 

DOşünmeye başladım. Hacer evleniyor. pek yakında genç 
bir kadın olacak. Ondan sonra halamın yine bana tancayı 
tllkmasından korkulur. Zaten Hacer hlşanlaomadan bir iki ay 
evvel bana da bir talip çıkmıştı. Bu bir m1lhendbldl. Beni 

her gOn bindiği tramvayda görQrmBş, betenmtı, ailemi ot· 
renmiş, istedi. Evvela bu adamdao banar bahsettikleri zaman 
kim oldufunu anhyamadım, sonra sanf1n, bıyıklan var rııan 
ydelnce hayret ettim. Birdenbire •ay kirpi mt?. diye batıran
tım. Benim Oyle bağmşım Qzerfne ıavallı balamın fOzleri 
hayretle böyDdD. KadıncaAız dellrdiA? demek igter gibi yQ
IOme bakarak •ayol ne kirpisi ! • diye 10rdu. O zaman 
kendimi tutamadım, kahkahalarla gQlmtye bafladım. 

Onlann tabirinden bizim talibin kim oldutunu hemen an-
lamıştım. ' 

Bu adam bana ·tramvayda öyle dikkatle bakardı kl onu 
terslememek lçtn kendimi çok zamanlar zor tutardım. Sert 
hrça gibi saı>san bıyıklan vardı. Biz bu bıyıklar yfi· 
zOnden ona LeylA ile aramızda kirpi lAkabını takmıttık. 
Kirpinin bent istediğini duydutum ıaman · evvelA kahkaha· 
larla gOlmOştom. Sonra Halamın bu meseleyi gayet okldt 
dtışOndOtfinO tarkedince hayret ettim. Halama kalına bll 
mDkemmel bir 1: d ivaç olaaaktıf Adam beni ook ısrarla latl· 
)'Ordu. Halam aile 1 bıkkınd• kGflk bir tabldkatla bDJik 

malalmat edinmifti, MOlıeQCl4 AvruJJ.ıan yeni 
mohltt ondan takdirlerle bilbedlfoıdU. Bir lllllMlllllr~JI 
si vardı. Ve annesi atabeJslnin yanında ot~~ 
Hacer gibi biz de Halamla otururduk, eter ............ 
k~ndl bllflma bir yuvam olacakb. • Ratlt • ba ldrpialn 
ldı, Ben ne istersem onu yqaeepu SOylemlfU. 

Halam gayet atır bir tavırla bu WllWı verdikten 
bana nasihat etQıerl d• IU'lutmadı. Her zaman böyle 
temiz, m1lkemmel bir reneüı klll'flm• çakamıya.cattllld~ 
çocutun çok lyl bir koca loln bulunmuı IAlım ıelen 
vuarıan Dzarlnde toplaDcbimdaD bablettt .,. 8ÖIGDi 

alyerek : • artık olfte nlfan yapanı • dlysek bitirdi. 
bnton baalan anlabrten duclaldanmda haftf bfr 

ile dinlemiştim, O benlm ne tadar l~imlll tar 
detlldi. Bir kerre tramnyda ıorcman reaç kıza 1f1k 
ve onu bir zaman ıozlıell ile rahatsa ettikten sonra 
mire kalkan mtllıendie mJlthlt ilnlrlme dOkmlmUflU. 
daba bOyle bir '81 olmad• evvelde bu adım tızerimden 
nlmıran gOzlerl ne dalma hlddetlenmeme sebep o 
maydı ?. Ona kirpi iamlai takmam belki biraz da bu ylzd 
Sonra Halamın b- daha hiç bir 181 &Gylemeden ADkl 
vınJacak bir malmıf atbl ODUD hakkmda tabldbtlara 
mesl de pek razeı bir hareket delildf. o IGzGDQ blUrlpte 
vap ister gibi )'OZiime bakbtı zaman slnlrlemn•e 
ıayet sakin bir 1esle : 

- Hepsi çok iyi ama Hala dedim. Benim henaz 
olduğumu dDtDnmlyor musun? E\'leıuaedea enel 
epey işlerim var. Daha Akademiyi bile bitirmedim. Hel9 
ra evlenmek için... · 

Halam hemen 161tlm0 kelll: 
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EN SON-HABERLER9\ 
Çinliler yeniden . 

50 fırka topladılar 

AS iK liY • .. !!-~~ 
~~TABYA 

Tarihi 
tefrika 

-15-

Cephede karşı karşıya 
gelen iki ordunun kuvveti 
Kürt Aşiret Reisleri tarafından 
harbin ilanından evvel vadedilen 

kuvvtler gönderilmemişti 
Birtopcu aİayımıza 1 Pekinin Şimalinde büyük 

Sancak verildi b• h b d h 
Hurdur, 19 (A. A.) - Bururdtt ır mu are e a a 

Lıtılunaıı 3-4 Onrn lı)pcu alayına Hei
sl Cıımtııırııuınıııa Orgenernl izzet
tin t..'altşla r tarnrınclml nluy sun· 
cıt!lı vnllııılşlir. Bu ıııerıı..::inıe lıll· 
ınn halk , kndm ve çoeuk lştirıık et
ml~lertlir. Bıı ukşıun Komutanlıır şe
refine tlttlkeyl salonumht hir ziyafet 
verilmiştir. Orht okulun lktisııt hıtf· 
tttsl mllıuısebetile tertip ettikleri ınr.
'tt ıııereyl d:- CJenerıı!lıır şererlendlr
mi.,lerdlr. 

Tokyodaki grevden sonra, bir çok Japon 
fabrikalarında da yangınlar çıktı 

Abdülhamit, bu teklifi de memnuni
yetle kııbul etmişti. Ancak şu var ki: Frr
ınan veı·meyl muvafık görmemişti. ÇUnkU, 
(Urenburg), sahile epeyce uzak bir me
~nfede idi. Oraya gldillnciyc kadar, bir 
hayli merkezlerden geçllecektl. Buralar-

etnılyenler hakkında, knnunu askeri ile 
muayyen ollln mücazatı bllllstlsna gör
meleri, balradel senlye mukarrerdir. 

Mısır kıralının düğ
ün takımı 

lstanbulda Türk kızlan 
laı af'ından i~~eniyor 

lstanbııl ~o l Hu usi ] - Mı<>ır kı· 
rnlı l-'aruk vakındn vupılacıık dl\ğl\nü 
için He~ oA"lu 

0

kı1 saıı'at mc k'ehlne mU· 
hlm siparişler vermiştir. Bunlnr arasında 
altın ış:emell bir sofra örtusll de vttr-

t ızlanmız slpnrişleri hazırlamaya 
"4 ....._ t'ır. 

t~ 

; ~·ıo } Kral l''urok ye· 
doi Ahmed Mnhlr 

':ııadığını söyle· 
ill'""'llL.Lıo..,...blnenin Ahmed 

ı .. .uı kU\'\ etle 
Kı rıs .... 

ragmen hiç hir itirafı uı 
~ ..... ~... " •·~ı .. r ~merikada 

Fılistin yenı baş-

Ş:ıııghny 2 l [ A. A. J - • Şrıııkhtıy ta- ••••••••••••••- da, herhangi bir sebepten dolayı, Rahim 

yını:-. GıtZPteşl. Çin umumi kararg!lhın- SO>J v AZlYE r 
ın, umumi seferberliğin ikinci sllfhn ile • . . . . 
elli fırkııdıııı ınOrekkep yeni hir ordu .. fokyodnkı A~nerık~n elçısı J~p~ıı 
vücucte <retlrıııekde oluuğunıı yıtzıırnktn-1 Haııcıye nazırma mutemıııım nota vermıştır. 
dır. Bu ~rılu flkbatrnrdıı kullanılacakhı'. Bu notaya Lüyük ehemmiyet veriliyOf. 

••• 
Bir t·ul~ .lnpou FHlırllrnl:11•1 Yangçe nehrinde seyrüsefer kapan· 

") n ili) m· ınıştır. 
Şııııglıny 19 ( A. A.) - Eyi bir me- * • • 

ıılıttdım rığrenlldlğine göre, Şlııştt0<ta va-ı ·1 ıı· t k l · 00~ ı k .. . . ng 11. op çe er erı 5 ıı nıa · uzre 
zlvet çok vnhlıııdır. Bır çok .Japon fab· 1 'k' ç· ı· · k t ı d ja onlar · [u arı J ı ın ıyı ur armış ar ır, p 
rlkttlarındu \'aııgınlur ~·ıkmıştır. 1 'b' 1 d' 1 · t k " t e s· · ·n · m gı ı ıa ıse erın e errur e m nıe ı ıçı 

Xn nkl nılı• "nln il ı;i nlllı•r 1 ihtarda bulunıııuşlnrdır. 
Şnnghay 19 [A. A.] - .Japon ordu- •*o 

su namımı söz söylemeye saH\hiyettar 

1 

Çingtav'da Çinlıler bnyük Japon 
bir zat Nanglndc hala emni~·etiın t~mi- müesseselerini ve fabrikalarını ateşe ver
nine çalışıldığı elyevm Şehır de yırml ınişlerdir. Dort hinden fazla aıııf'IC açıkta 
bin {'inli asker me\'CUt olduğunu oyle· kalmışdır. 

Efendiden şilphelenllerek Uzcrlnln aran
ması, ve bu fermanın bulunması muh
temeldi. Bu mülA.hazaya binaen, Rahim 
Efendiye ferman verilmesi münasip gö
rUlmemıştl. Buna mukabil, Şeyhül!slt'lm 

taraıfndan, blitün Kırgız halkına hitaben 
blr mektup yazılarak Rahim Efendiye 
teslim edilmişti. Eline de, dört yUz altın 

yol parası verilmişti. O da, o hnvaliye 
gönderllmlştt. 

mi şiir. 

Bu meseleleri bilenler: (Ardahan) 
kalesinin düşman eline geçmesinden pek 
bUyUk bir acı hissetmemişlerdi. Çllnkll 
bunlar, her gUn ve her saat, Dağlstandnn 
Çerkesistandan, Kırgızıstandan gelecek o
lan lhtllfll haberlerini beklemcktelerdi. 
Oralarda ihtudl patladıktan sonra, Çar 
ordusunun geri hatları birbirine girecek. 
İki ateş arasında kalan ordu; başkuman

••••••••••••••• aanından, son neferine kadar slldhlarını 
Bh· .Jnı)On c-;Nwrnh ühlli ııiıı ~lmallnde»ileri hareketlerine devıım 

Şımghtty 19 [ A. A.J - Bir ('in ıııe· ederek t;·inlilerle arıtlıtrınd 11 hıılıııınıı te
nbuından öğrenildiğine göre şlmuli Çi- ll\kj ııoktıısrndıı şiddetli bir uıuknvemet
nde muharebe eden Jttpoıı generıılı gi~rınüşler çok hüyl\k bir ııınh ıreheye 

J)Clyl\hımı uutklııl tinşııılh;-tür. girişmişlerdir. 

Bir nslwrl Sl'hlr \ ~nn~lui z·ıpt <l .· u l,ı"· ' PllPr 
Loııclra Hl [A. A.J - Siııgapunhm 'l'okyo 18 f A.A. J - N ınltlı 1 zttptet· 

bildiriliyor : Milli mULtaraa Lıakanlığı da ıııl ~ oluıı kuvvt•tleriıı Doksııııhiıı ı.. i~I ka· 
kııntoıı bir uskeri şehir ve bir tayyare dnr olduklnrı 1JilclirilmelilN1ir. 
meydanı yapılacajtmı ve siyam filosu
nun da 25 harp gemisi He takvl ye edlle
ceıtlnt haber vermektedir. 

ı uulllc rı• uznk ::;aı·ı.n ~ ı· ııi Jıaraı 

uc·ıııil ri ui"ııaıl rc·ı·ı•I, 

teslime mecburiyet hissedecekti. 
D'ÜŞl\IAN BEYAZIT VZERİNE 

YÜRÜYOR 
Saray ve alA.kadarlar; bu hulyalarla 

vakit geçirirken; Çar ordusu, ileri hare
ketine devam etmekte idi. 

( Geneal, Tergo Zagof) un kumanda
sında bulunan, - 12 tabur piyade, 4 alay 
süvari, 32 toptan mürekkep - bir fırka 

Beyazıt istikametine ilerlemişti. 

25 nisan 93 Said 
.. . Mabeyn Başkdt!bl Said Paşa, yuka
rıdaki telgrafı bütün valilere çektirdikten 
sonra; Abdülhamidin iradeslle (Van) va
lisini telgraf makinesi başına istemiş, o
nunla şöylece muhabere etmişti: 

TeJırat muhaberesi 
BaşkAtlp - Hatlar, acele muhabere

terie meşguldür. Bu muhaberatı tatil et
memek için yalnız suallere cevap veriniz. 
Beyazıt111 istirdadı hakkında bir rivayet 
dolaşıyor. Bu bapta, resmı bir haber var 
mı? 

Vali - Hayır. 

- Beyazıtta, ne kadar esir, kaç san
c.ık cephane, kaç top terkolunmuş? 

- B!r nefer bile esir verilmedi. İki 
top \'ar ıdl; ccphaneslle çıkanldı. Yalnız 
hastahanede, birkaç nefer esir ne hekim 
ve eczam bırakıldı. 

- Beyazıttan (Van) a, ne kadar as
ker geldi? Yollarda asker var mı?. Var ise 
ne miktardır?. 

- Asıl mevcudu olan bin seksen pi
yade, ve altmıştan ziyade süTari; bütün 
z:ıbtL!erlle muntazaman rlcat etti. Pera
kendesi yoktur. 

- Elyevm, Vanda ne miktar asker 
var? Cephaneleri kaç sandıktır?. 

- Altı yUze karlp piyade, b1r bölük 
:.iivarl, altı top vardır. Cephaneleri, cuzı 
ise de, kaç sandık olduğu şimdi mazbu
tumuz değlldir. 

tan karışıyor mu? 
c..: ı ulllt•ri il hlr un~·r•·ll 

llıınkeo 18 [ A. A. J - Buradtt 
Hayf'ada yanginlar çıkta, .ıooooo çinıı ışçı .ı aydan heri geceu 

Kudüsle telefonlar kesildi günclnzıü çalışarak Yangçe nehri nze-

Londrn ~O [ Hallyo j - ln~ıltere hukO
mell uzak şarktıı bulunan harp filosunu 
kuvvetlPndir•neğe korar vernıi~lir. 

J htli hıızmln Uzak Şark sularında 
lngillzlerin orta hacimde elll hnrp ve 
bir Tnyyre gemisi bulunmaktadır. Mtt· 
mafih ktthine toplantısında bu ınes'ele 

bir kere ılııh 1 gözden ğeçlrlleceklir. 

O mıntakada bulunan (Van fırkası), 
ferik Faik Paşanın kumandasında idi. Fa
kat bu fırkanın mevcudu. ancak 6 tabur 
piyade, 2 bölUk süvari, (yani, Uç bin be~ 
yllz nefer piyade, iki yüz süvari) ve altı 

bin kadar da, gayrimuntazam muA.vlne 
askerinden ibaretti. 

- Şeyh Abdullahın taahhüdUnden 
hA.ll eser yok mu?. Aşatrden, uker ceme
c!emedlniz pıi? MUbalAtsız memurların, 

harp mevkilnde vazifelerini ıra etmlyen
ler gibi mes'ul edilecekleri bairadei sent
ye mukarrerdir. 

- Şeyh Abdullahın vltt ve taahhu
dunden, henüz bir eser zuhur etmemlfUr. 
Her tarafa gönderilen memurların gay
ret! sayesinde, etaftan kUlllyıetll asker ge
leceği haber ahnmı.ştır. ltkin yine me
murlar irsallle tacil olundu. Umum aşi
retlerden asker celbi için, memleketin eş
rafı kol kol etrafa sevkolundu. Bütün 
Muş aşlretlerlnl toplamak için de muta
sarrıf memur edildi. Hasılı, cansiparane 
hizmette asla kusur olunmazsa da, her 
tarafça esliha ve mühimmata şiddetle 

muhtacız. 

Kudns 19 : [ A.A ) Arap istiklalı rinde yapmııktcı oldLıkları barıtjın inşa
için görü;-ülecek meselelerde ve yupıla- sını bltlrmlşlerl11r. Hundu•ı mnksnt Yım. 
c.ak ıniizakeratta eski Irak başvekili gçe boyuncu Herleyecek Japon gemlle
Nurl paşanın dtt dahil olacağ"ı bildlril· rlniıı lınreketirıl durdurmak ve Huııkeo-
mektedir. nun bonhnrdınıanı~a mani olmaktır. 

Kudüs 19 : ( .\.A ] Filistinde karı- ~hltl4•lll hh· uuıhnı·, h • . 

Avrupanın Lıu~l\nkU voziyell için
de uzak şarka yeni harp geııılleri gön
dernıek nı l\mk l\n olup cılııııyıtca~ı nrıış

dırıhıcaktır. şıklıklar devam etmektedir.. Hayfa,!a flungo\' 18 ( -A, A. J - .Jııponlnr pekı· 
pngınlarçık~ğH~~mış ff ~d~ ----------------------------

ıle Havfa arasınd11ki telefon hatları ka- D lb c k l k 
ıııilerı kesilmiştir. e osun . e os ova ~aya 
Türk Mekteplerinde 

Beden terbiyesi 

Bundan sonra Türk sistenıi 
tatbik edilecek 

Ankara 20 [ Hususi ) - Maarif Ve· 
kl\leti mekteplenleki beden terbiyesi 
için yeni Lıir sistem teshil etmektedir . 

nota verdiği doğru değil 
Pra~ 18 ( A.A. ı - Frıtnsız hnrlci

ye Nazırı Delbos Parise hııreket etmiş
tir. Hurekellnden evvel ayan \'e Meh· 
usan meclisleri reislerini ziyaret ede· 
rek bir nutuk söylemiş, bu nutkunda 
Frarıı;;tt ile Çekoslovakyanın birbirlerini 
daha iyi anlamahırı için bazı ls~şareleı·
ae buıunulııcnğını öyleıniş ve Çekoslo-

• 
vıtkya hiikOmeline bir nota verdiği 

hakkında çıkan şttyiıtyı tekzip etmiştir. 
l>l\ıı nkşttm neşredilen resmi teh-

liğcte , her iki memleket ml\mt..ssllleri 
urusındn sulhun ichrnıesi için yapılnn 
görl\şınelercle tam bir mutalıaknt olduğu 
ve knçllk antant de\•letlerl ile iş hfrliğl 
temini mevzuubahis edildiği bildirilmek
tedir. 

Kürd A.şiret reisleri ve beyleri; har
bin llA.nından evvel, bol bol vA.ltlerde bu
lunarak, binlerce atlı ve piyade göndere
oeklerine kavı ve kat'l teminat vermişer
dl. Fakat, harbin UA.nından evvel gönder
dikleri, ancak blrkaç yllz dermeçatma a
damdan ibaretti. Harp patladıktan sonra 
ise, bir tek nefer göndermemişlerdi. 

Asıl garibi şurasıdır ki; ordunun 
(kuvvei umumiye cetvelin!) tanzim eden
ler, vaktlle verilen va.itlere inanarak. fır-

' kanın mevcudunu, (60 bin nefer) göster-
mişlerdi. Halbuki; 12 tabur piyade, 4 alay 
süvari, 32 toptan mürekkep bir kuvvetle, 
Beyazıta yaklaşan Çar ordusunun karşı
sında, gUvenilebllecek kuvvet, ancak 
3,500 nefer piyade ne 200 nefer süvari
den mürekkep nizamiye kuvveti idi. Top
çu kuvvetine ~lince; Beyazıt kasabasın
da, yalnız bir batarya dağ topu bulun -
makta idi... Bu derece nlsbetsiz bir kuv
vetle, düşmana mukavemete çalışmak; 

pek tabiidir ki, imkA.n ve ihtimal haricin

de idi. 

- Beya~ıttan ricat eden askerin 
miktarı, bin kadar olduğu haber alın -
mıştır. Şimdi sızın bildirdiğiniz miktar ile 
arada milbayenet var. 

- Beyazıttan gelen asker, arzetı'~
mlz miktardadır. Tamamlle Bargirl Mu
şundndır. Mevcut denilen asker ise, van
dadır. 

Çok mühim ve tarihi ~ir vesika ol
mak üzere yukarıya aynen dercettiğ!mlz 
şu telgraf makinebaşı muhaberes•nde, çok 
dikkate şayan noktalar vardır. Yeni sisteme göre , Alman ve l. veç 

usulleri terkedilecek, yerine iklimimize 
ve yaşayışımıza uyğurı olarak tesbit - İşte, bu açık ve sarih sebebe, ve ga-

. ik d"I • yet tabii olan mazerete binaen; Çar or-
Evveııı. - Görülüyor ki; o cephede 

mevcut bulunan asker, o havaltyi müd&
faaya kdJl değildir. General Tergozagofun 
kumanda ettiği taarruz kolu; bu müda
faa kuvvetine, yedi sekiz defa faiktir. 

~~rtfrl~ olan Türk istemı ame e ı e- ı _J H h • t •ı dusu (Beyazıt) önlerine gelip te taarruza spanyaaa cum urıye cı er başlar b119lamaz; Osmanlı kumandanı Be· 

Bir kadın çocuğnnu 
yaraladı 

b 
• yazıttaki kuvvetleri derhal (Bargiri) mev-

on ır Şehl·r zaptettı.ler kilne çekmiş ... şehri tahliye etmişti. 
Bunun üzerine, (General Tergoza-

Sonra - Çar ordusu, çok iyi talim 
ve terbiye görmüş nizamiye askerlerinden 
mi\rekkeptir. Halbuki müdafaa kuvvetle
rinde nizamiye efradı pek az olup, geri 
kalan miktar, talim ve terbiye görmemi,, 
bir takım kurukalabalıktan ibarettir. 

Lı ndra, 19 - Beş gündenberi devam şehri ele saıtl 1fi da zalı!etmi~lerdir. Ya· 
~stanhul', 20 [ ~u~ust l - Dursun eden muharebeler neticesinde eümhuri- pılan son hucuma asiler tarafından 

köyund~ f atma ısmınde bir kadın vetciler Pravanın 15 kilometre mesafe- gönderilen takviye kıtalarmın harekAtına 
gayrı me~ru bir çocuk doğurmuştur. ~inde ktlin Hl kasabayı işgal etmişler, cümhuriyetçl tayyareler ınm1i olmuşlar
Cahil kadın hu yOzdcn köyde çıkan bu meyanda birçok haı p malzemesi de 
dedi koduyu gl1ya ünlemek maksadlle elde edilmiştir. Bundan başka büyük bir dır · 

vuruğu ballü ile doğramış ve etlerini ~------~--~~-·-~~--~~---~-~-~~--~ 
Kömmnştur. .• . 

Hadi e pek tabıı olarak haber alın· 
k uakalanmıştır. 

mış ve a ıı aıııı J Almanyada silahlanmak 
Suikastcının anası sorguya 

k"Id. • • J h •t"" b • • •k 01111•1,.şı• ~; r1A.:. 1 _ A1ak1~~~ ıçın aa ı ı ır ıslı raz 
Fransız menıurlttrı Delbosa su 

1 1 
Berlhı, 18 (A.A.J - Havas bildiriyor: lesi kapannouklır. Hu para sllııhlıııınıa 

teşebhüsnnde tııılunıın Macarın aı~nes; Bu akşam bir milyar marklık bir istikraz işine saı1edllecek, bir kısmı ile de kısa 
Yakalamışlardır . ';6 ya~ında 0 ~nd u 1 Kanunusaniden itibaren piyasaya kon- vadeli borçlar ödenecektir. 
kadın otlunun bu gibi faaUyetlerın en l muıtur. ıs KAnunusaniye kadar muame· 
baberı rilmadıtım şöylemtştlr. 

gof) un piştarlan; h!\rbetmeden şehre 

girmişlerdi . 

istanbulda: saraydakiler ve sair alfl
kadarlar: Kafkasyada ihtila.t beklerler -
ken, böyle sessizce Beyazıtm da dUş
man eline geçtiğini haber alır almaz, fe
na halde sersemlemişlerdi. 

Abdülhamid büyük bir telflşa kapıla
rak derhal bUtUn Anadolu vUO.yetlerine 
şu telgrafı çektirmişti: 

Aynen 

Dllha sona - (Cansiparane) çalıtırı
ğını bildiren Van valisi, vllAyet merke -
zinde bulunan (600 piyade, bir bölük sü
vari ,altı top) un ne miktar cephaneye 
malik olduğunu, sorup ötrenmiye merak 
bile etmem!4tlr. Çünkü bu suale cevap 
verememektedir. 

(Arkası var) 
(Enuruma, pyet seri ve gayet acil 

bir ıamanda, süvari asaktri mulvlne ye-
tiştirilmesi, ve ıöndcrueeek askerın mık- Gazi antep saylavhğı 
tarının ve tarihi lrsalinln blldlrllmesl; Ankara, 19 - Boş bulunan Gazi 
lradei Senlyei Cenabı TAcldarl hükmü 111- antep saylavlığına Cl\mhuriyet halk par
slndendlr. tisi namzedi Tnrk dill encümen azalann-

(Vasifealnde kuıur eden memurlnl dan :Mehmed Ali Agakay seçtlmtştir· 
mülklyenln, mevllll harpte blsmetlnl ifa 
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Geçn1iş hir ınacera: 5 

SAHTE PRENS 
ı Belçika kralı Leopold Otobüs kavgası 

Muddeiumumilik Ahmet 
Emin alehine dgva açtı Yazan: T. U. -

Sahtekar: "Zeka ·mahkôm 
olur mu?,, diyordu 

lstinnf nıahkeıne. i i~f', esbabı nnıcibcsinde nıaznuı. l ırı 
iddia'.arııı bilet sas tulal'ak beraet kararı Vt~rınisti • 

llu meraklı ı:.ergi.ızeşl şu y::ı!d:ı. ecre- de nrkası gelmiyen ziyafetler, resmi ka-
yan etmişti: buller yaptırrılar, mı:tıkalar çaldırırlarsa 

Vefa idadisinden daha o yıl mezun bu da bizim kusurumuz mu olacaktır? 

Glnn ş:ıhabettlnle Selim, her gtin ga •te- Onların gafleti, işin yegane sebebi ve sa
Lrcle Selı'.ı.niğl ziyarPt edip gelenleri o}:u- ikidir. Mahkum olacaklar varsa onlar oı
yor. Her ikisinde böyle bir seyahat ıneı·nkı malıdır. 
uyanhuş. Fakat paraları yok. O günler, Sellm de: 
Zarifi Hacı Davut, İdarei Hususiye vapur- - Rüyamızda görmediğimiz bir iki 
l:ırı arasında bUyiik bir rekabet oluy;)r. giinllik prenslik hayatımızı neden çok bu-

Z:ırlfi kumpanyası Selanif;e beş ku- luyorlar? Ortada geçen iş bir zeka sp::>
rnr;:ı. yolcu alıyor. İşte bu iki arkadaş top· rund:ın başka birş~y değildir. Zeka mah
lıy.ı.blldlkleri dört buçuk mecidiye ile ne kum olur mu? 
c~ya, ne bavul, t:ım portn.fif olarak Zari- dedi. 
flye biniyorlar, yakalarını kaldırarak sa- Bu çapkınların müdafaaları, yüzler-
bahn kadar yarı uyuyarak Sel{ı.niği bulu- :::e başın tasdik lıareketile kuvvetleniyor
yorlar. ::hı. Bllhassa hanımlar seviniyorlardı. Fa-

Vnpur SelO.niğe vardığı sırada deni? kat mahkeme, oldukça uzun bir esbabı 
biraz dalgalı. Biraz once b::ışku ycrder mucibe ile her ikisini altışar ay hapse 
' elen yolcul:ı.r hep bir arada çıkmak is- mahkO.m etti. 
tlyorlar. Kayıklar birbirlerile müsadem İhtimal namuslu bir fakir, herhangi 
ediyor. Hemen hepsi Yahudi olan kayık· bir kaza ile, mahkumiyete uğrasaydı ke
f'ıtı.r birblrlerile kavgaya tutuşuyorlar. !aelLle tahliyesi için hiç değilse üç beş 

Jlayntlarındn ilk yolculuğu yapan bu iki gün sağa sola başvururdu. Halbuki mah
genç bu şnmatalardan ve deniz dalgala· .ı:ümlyet.ın tefhimini müteakip ayağa kal
rındnn iirkliyorlar, mlimkiin değil iskelç- .~an avukat, kefalet vermeğe hazır ol -
ye yanaşamıyorlar. Ve denizde çalkanır duklarını ve binaenaleyh tahliye kararı 
«ııruyorlar. Tam bu daklknctn iskeledr ıstedi ve böylece de yapıldı. 
intizamı temine uğraşan polisler görü- lstinaf ettiler. Asıl, istinaf mahkeme
ntkyor. Bt>lkl blr sebebi tercih olur, kolay- sinde cereyan eden muhakeme çok ente
l·k gör;terirler, bir ı\n evvel karaya ayaı. resan geçti. Bu defa avukatlar t.am bir 
b.asmıya muvaffak olurlatl diye birbirine .ıüzüne olmWjlardı. Dünyanın binbir kö
h! ~ danışmıyarak Selim, ayakta: .. ~esinde cereyan eden bu gibi hidi.seleri 

Londraya gitmiş 

Kardeşinin bir İngiliz 
asıJzadesinin kızı ile 
evlenmesi mevzuubahs 

Geçen gilnlerden birinde gelen ajans 
telgraflarında, Belçika Kralı leopoldün 
hususi bir trenle meçhul bir semte g'ittiği 
bildiriliyordu. 

Şimdi mesele tamamlle anlaşılmı$ 

bulunuyor. Belçika Kralı gayriresmi su
rette londraya gitmiştir, sebebi de karde
şini bir İngiliz asılzadeslnin kzıı ile 

me-Müddeiumumiliğin davasına sebep 
murların şeref ve haysiyetine nakisa 

verecek yazılar neşredilmiş olmasıdır 

evlend!rmektir. İstanbul "20 ( hususi ) • Otobüs ruh Ahmet Emin Yalman, bu mesele 
etrafındaki neşriyatına devam ve Belediye 

yi şiddetle tenkit ve muahaze etmektedir. 

Belçika Kralının kardeşi Kgnt dö satiyesi yüzünden çıkan münakaşa, muh
Flandr bekArdır. Brliksel sarayı Kont dö telif davaların açılmasına sebepolmuetur. 
Flandr için Dilk dö Portland'ın btiylik Mlideiumumilik Ahmet Emin Yalman 
kıznıı münasip görmüştür. aleyhinde memurların şeref ve haysi etine 

:Selçika Kralı leopold'ün zevcesi Ast- 1 nakisa verecek azılardan ~ola ı 
Meselede ismi teçen ve "Tan" bat 

muharririne bin Iİ!'a komisyon verdiğini 
rld Isviçrede bir otomobil kazasında feci ı t d b y .. 1 d b 1 y aç ıgı avaya u RUn er e aş ana. 
bir surette ölmüş ve Kral da bu kazayı caktır. 
hafit bir yara ile atlatmıştı. O zaman-

iddia eden Dişçi Avni Bayer dün Müd· 

deiumumiliğe gelmemiştir. 

danberi bekar duran genç Kralın da bu 
yakınlarda evlenmesi mevzuu bahsedil
mektedir. 

Fransız Askeri Heye- Şark hizmeti yoktur, 
tile müzakere yurd hizmeti vardır Dahiliye vekaleti kalem 

"d ·· 1 ·· ·· ( Osty11111 1. incirle) I Ostyam 2 inci sayı/ada] 
111ahsus mu ur UğU Ankanı, 19 (A. A.) - Fransız karadan, İstanbul ve İzmirden kalkan 

nahiliye vekttleti kulem mahsus genç, nihayet bir h f .. 
müdürlüğü c~e : iz binlınşılığına Mus~afa şark orduları yüksek komutanı General mut~k bir huzur a ta ıçınde, kendini, 
:\ejat füu;el tayin edilmiştir. Hutzinger Anadolu Ajansınn aşağıdaki Erzurumda Karst ve emniyet çağhyan 

D d Ş k 
, . t' teyanatta bulunmuştur: lur B • a. ve Karakösede bu-

Oğll a e eı vazıye l - Maliım olan mlizakerelerde hazır l . u, hemen yarın için bir saat f1>f o· 
il-" 1 · i · · · acaktır .., Bu sene Şark v avet erım z ıçın · bulunmak ve Ankarnda. bUytik Tlirk or- · 

Sovyet Rusyııdan 3000 t~n şeker mUba· c.1usunun Genelkurmayı ile temasa gel- 1 t . Yur_t içinde geri kalmış bölgeler yok
yııa edilmiş ve bu şekerlerin bin tonu mek ve mesaimizi tetkik etmek üzere hü- . tuı, gerı bırakılmış blr yurt vardır Kur-

. . ı arılan da yurdun . 
Kar,; mıntıtkıt ... ına 2000 tonu da Erzurum kf.ımetlm tarafından tayin edllmış oldu- k paçaları değll, toptan 

ğumdan dolayı bilhassa. bahtiyarım. E- endlsi idi. mıntıtkıtsına ayrilmı-::tır. 

Doğ'ünun bir senelik şeker ihtiyacı 

lıu :,,ureıle karşılanmış olacaktır. 
Kars ve Erzurum diğer vilAyetler 

için merkez vazifesini görece'.derdir. 

Erzuruın Kültür Direk
törlüğünden: 

Lise talebeleri için yaptırılarak 50 
adet sıranın ihalesi 30·12·937 gününde 
yapılmak üzere münaka~aya konulmuş· 

minim ki Türk ve Fransız dostluğu bu Kemalist Türk.iyede hangi bir TUrt 
görüşmeler neticesinde bir kat daha sağ- genel vardır ki, üzerinde 17 milyonun hak
Iamlaşacaktır. Tilrk ordusunda.ki arka- kı ve Tiirk yurdunun hangi bir kar~ top· 
daşlarımdan gördüğüm samimi hilsnü rağında hissesi olmasın. 
kabulden dolayı da Tlirk mllletine ve Mamureler de bizimdir, harabe 
Türk ordusuna ka.r.!lı zlyn.desile minnet- Genç ve mllnevver bir Tü 
taıım . nın, başa aldığım beyan~tı 

Suriye Başveklli Ankara.da telAkkinln, bir fantezlnj,"' 
İstanbul 20 (Hususi) - Evvelki gün ruhunun, TUrk tl\,lr.~ 

Parlsten hareket etmiş olan Suriye Baş- taşımaktadır. -~ 
veklll Cemil Mürdllm şehrimize gelmiş ve Ancak şu , 
Perapalasa inmiştir. Başvekil bu akşam bu köye gider 

- Komiser t:ey: Şehfl.ade! diye Şa !'oman glbl okudular, söylediler; günleı·

'"ibPrldlnl {{Östcrerek muavenet talebin ..:e mahkemeyi işgal ettiler. Almanyada 
c\(' bulunuyor. .)Öyle prenslik iddia.mıda bulunan bir a

nu nidayı ternkki P.den Yahudi is.tele damın ne suretle beraat ettiğini tasvir tur. 
"rkomiseri S::ılnmon biitfüı ı•niın1lle der- ettiler. Mes'ul ve salahiyettar memurların Şeraiti anlamak isteyenlerin Lise Di· 

Ankaraya hareket edecek, yarın orada ve AınerUr~ cJ 

hul unacaktır. cı. ldeıı.~ 8526 -;r l ve küçük ba ı 
rek törlU~üne müracaatları ilan olunur. 

!•el harekete geçiyor, sandallar açılıyor: düşüncesizlikleri ve işi kavrıyamamaları (No. 12) 4_ 1 
İstlkUU bayramına iştirak ettiler diye... ıur 011 .4lek te bir khl A'I)ı kl?ni .. k"'Mıı. RoP 

, LI'" , •• • ur n :ııa.bı eş.s1ı.-
tstanbul 20 (Hususi)- Hatayda taz- dlr. n~• 

her iki genç muradına kavuşuyorlar. İş . yüzünden ve adeta onların zımnen teş
burad:ı bitecek iken yine Yahudi serkomi- vikler1 cihetinden vukua gelen böyle bir 
serin mugaHltasile ciddiyet kesbediyor •aziyetin memleketin genç iki evladını 

Çlinkli çocnklnrı iskeleye çıkaran Sala- heder etmemesi icap ettiğini ahlQ.ki ve 
mon yanındaki pol\slere ihtiram vaziye- 'erbiyevı bir dava olarak dallandırdılar, 

vlk ve tahrik durmamıştır. Reyhanlye 
Satıh k boş şişe köylerinde istiklfı.l bayramına iştirak et-

t (111 l
. Pat•} ar mlş olan Tilrk köylllleri tevkif edilerek 

Yurdun herhangi bir köşesinde. ödev· 
lendiği hizmetten ve hayatından 7-eVk al· 
mak bu eşsiz inkılap neslinin, bu ideali 
tnşıyan genç kUtlenin mümeyyiz vasfıdır. 

o karakola götürülmektedirler. 

tını almnlnrını emretmekle ~raber ken- cudaklandırdılar. 
Başmüdtir]tiğünden: Fransız delegesi oaıxınun dlrektırııe 

tertip edilen toplantılarda, intihab::ı.tta 
1 - Muhtelif hacimde gramlık Türklere karşı müttehit hareket edilmesi 

1127 4 adet boş şişe H> gUn mUddetle için yapılması icap eden şeyler görllşUl
toptan nrtırıııaya konulmuştur. mekte ve bu yolda her ta.rafta konferans

Geri kalmı.ş mıntakalardakl hizmet
ler içln husust şartlar, hususi tedbirler, a
çık ifade ile mazhariyetler ve imtiyazlar 
gibi sun'i vasıtalara müracaat yolunu 
tutmak bu ideale karşı saygısızlık olur. 
Böyle vasıtalara müracaat lüzumunu his
settirmek te, Türk gençllğinl idealsiz bir 
vaziyete düşürür. Ne o ve ne bu. 

tilsi de başlarına geçiyor, bu hareketi gö· Nihayet, iddialar, müdafaalar yapıldı. 
ren <'OCttklar safbestei kıyam polislere ta- .Beraatlerlne karar verildi. Bu karar, öyle 
blatiİe ~elrı.m veriyorlar. Komi~er. mesele- alkışla karşılandı k1 polis müdahaleye 
vi burada da bırakmıyor, sel~ vaziyetin· .necbur kaldı. Çapkınlar bUA.fütO.r, glile 
de dimdik karşılarında durarak "en lyl lüle ve kolkola kalabalık koridoru yara
otelin SpiUmdlt Palas .. olduğunu. em:e- rak sağdan sodan iltifatlar toplıyarak 
derlerse kendilerine refakat edeceğini söY· hUkO.met konağı önündeki lılndona bln
li\yor. İşte, bu ikaz çapkınlann pek boş- füer ve gittiler. Gariptir ki istinaf mah
lıırına gidiyor ve orada, o dakika şehza- .r.emeslnin beraat kararnıdaki esbabı mu
deliği takınıyorlar. Komi~er Salamon pür- .::lbe arasında aynen Şahabettinin: "Me-

~ - 1hale ~fl-12 Sl37 gnnnne tesa· lar verdirilmektedir. 
<illi' Pden Cı.ımn gUnU saat 14 de yttpı· 

lncaktır. 

a - Talip olırnlımn pey açmak VE' 

~artıııımesile şişeleri görmek nzre mll· 
rncııntlım. 

tel~c; birkaç polisi, Rumpapaya ulaştır - murini aidesinin tekasülü eseri,, cümlesi Doğu Beyazıt 
makl:ı beraber bizzat genç efendllerin ya- vardı ve bu cümle ertesi günkü gazeteler-

Kayma-
nına katılarak otele varıyor. Rumpapa- de kalın yazı ile yazıldı. kaınlıgından: 
ı;a en giizel salon ve odaların açılmasını Asıl bu işte yanan otel müsteciri Rum- Dört senell~i yirmi gUn mfüldetle 
, f' son hürmet ve tazimde kusur edilme- papa oldu. Mahkeme beraat kararı ve- 1 400 ı k 

b k bı t 11\ıt~ııc~e l<nuttn 'e. ira ıy 
l'1f>c;lni emrediyor. Rumpapa a~ n r e- rince Rumpapa, bir taraftan istida ile, 

h odaları meli ıııutıarıımeııesi olun Kazamızın Ba· 
yldc lliv.um görmiycrek emen · diğer cihetten şifahen bu uğurda sarfet-
ac·ıyor. banyoları ıımn.de bulunduruyor: tiği bin üç yüz lirayı kimin vereceğini ık ~ O üıınn şerttiti taksitll olmak Uz re 
kahvaltılarını hazırlıyor. Meşhur terzı :.ordu. Mahkeme tekrar yeniden toplana- hiıfocl tııksiti ilrnleyi müteakip bir ay 
li'abysniyi çağırıyor. Elblsel~r ısmarlanı- rak: "Hukuku şahsiye davası açabilirsin . ıarfıııdıı, ikinci taksiti Şubat q39 dn, 
yor. efendiler tepeden tırna.ga kadar gi- Bunun mercii de burası değildir,, dedi. ilçUncU ' uıksitl 940, dördüncü taksiti 
,.1· ı·iyor. süsleniyor, meydana çıkıyorlar. z 11 Rumpapa her tarata ba.ş-
~ • 1 u ava 1 

' birinci kılntın 941 senesi ilk hartaların-
Ondan sonl'a komiser Sa amon po ı; vurdu· zararı da sinesine çekti. 

ınil<llrlyetıne şehzadenin geldl~nl, Spi- !stanbuldan yakası kalkık güvertede da Lir defa olmak üzre dört defa veril· 
ı~ndit Palasa bizzat yerleştirdiglni tele- gelen bu kahramanlar, kalabalık teşyiciler mek şurtlle yupıl..teağı llAn olunur. 
fonla haber veriyor ve bu gülünç satha, arasında büketıer, çiçekler, şekerler veri- (No 17) 3-3 
bu komedi Seltmlkte oynanıyor. lerek Fransız vapurunun lüks kamaraslle -----------'--------

, MAHKEMEDE döndüler ve bu komedinin birinci perdesi o Q ;:.. u 
Şehzadenin ve kMibi hususlsinln mu- bu suretle kapanmış oldu. \..:1 

hnkeınesi, o sırada SelA.niğln en eğlenceli YAR_l_N-·. --

On sene sonra 
Şnhnbed<llni ln~. s~·fpı· hn~ka 1 
dı·kor lçiıult' uoru~·oru7. l 

bir safhası oldu. Memleketin en meşhur 
u vukatlarından dört, be$i hasbetınlllla.r 
vekfıletı deruhde ettiler. Şüphesiz meral' 
sa.ikasile sA..mlln yalnız muhakeme sal')· 
nunu değil, koskoca. vUA.yet koridorların· 
dolduruyordu. Ga.zetecller, ecnebiler salo
nun bir köşesinde göze çarpıyordu. Ml\d· 
delumumı uzun bir iddta ile vaziyeti teş- Erzurum Valiliğinden: 
rih .ettikten sonra. sahteklrlık ve dolan- Karabıyık-Tarcan yolundA 20 - 37~ 
dırıeılıkla mahktimiyetıerini istedi. Daha ila 24-+ 125 nici kilometreleri arasındakı 
~oğu kadın olan dinleyiciler arasında 6 2 937 mııhkemenin ıntıZ1\mını lhla.l edecek fı- (7203) lira keşifli şosa inşaatı· -~ · 1 · _ 
.shtılar, şamatalar başgösterdi. Anlaşılı- gününden itibaren tekrar l:l gun mud· 
~·ordu ki, bu dilber çapktnı!1 ku0rtulması detle açık eksiltmeye konulmuştur ... s~ 
Sel!nik muhitini sevindirecekti. ava. ve- inşaatın ihalesi 31-12-937 Cuma. gun~ 
killeri birbirine rekabet edercesine lkl saat 14 de Hükiimet binası dahllındekı 
santı dolduran müdafaalarını yaptılar . Vilayet Daiınt Encümeninde yapılu~akdır. 
Nihayet son söz Şo.habeltine. Selime kaldı . Muvakkat teminat miktrı (5~1! lı.~adır. 

ş ha.bettin: Fenni ve husus~ t şarnaınc ını gurmek 
~Bizim ne kabahatimiz v:ı.r? Al:\kn- i teyeıı taliblerin vesikalarile birlikde d11· 

dar koskoca devlet adamln.n blzlm eocuk ımr encümen kalemine mürac~rntları ilan 
orunUft\"ta tııymıt ve resmiyet verirler 1llunur, (No. 20) 4-2 

Abone tarifesi 
Seneliği 12 Lira 
Alb aylığı 7 • 
UÇ aylığı 4 .. 
Bir aylığı 1,i>O ,, 

ECNEBi MEMLEKETLER iÇiN 
Seneliği : 24 Ura 
Altı aylığı : 14 ,. 

iLAN TARİFESİ 
8 nci sayıfada ~antlmt 25 Kuruş 
7,,,, • 50" 
6 .. .. ,, 75 .. 
f) ,, • . " 100 .. 
4 .. • " 150 " 
3 " " • 200 " 
2 • ,, .. 250 .. 
1 • .. .. 400 .. 
lıan verecek kirn!eler DOÔU Gııze· 

Lesi lctne MüdUrlUğüne mnracaat etme· 
llrtlrler. Oevamlı il!nlar için hususf 
tıuire tatbik edilir. 

Kırmıztlı Hanlarda tarife bir misli 
fttzhtslle alınır. 

Erzinçan bataklıkları 
bu yaz kurutuluyor 

/ (Jst yam ikincide J 
Geçen sene "enharı sagirei gayrimem

lükenin tathiri,, hakkındaki kanunun hü
kümlerine dayanrak 25 köyün 1500 mü
kellefi çalıştırılmak suretile Erzurumdan 
geçen ... Karasuyun mecrası temizlettlrll
mlş; yeni bendler kurulmuş, fakat civar
daki genişliği 20 bin hektara ballğ olan 
bataklıkların tamamen kurutulması 
mümkün olmamıştı. Önümlizdeki ilkba
harda bu bataklıkların da -etüdü yapılacak 
ve projesi hazırlanarak kurutma ameli
yesine başlanacaktır. 

Hınıs köylerinde halk . 
dershaneleri 

Yurt bizimdir, biz yurdunuz. Yurdun 
bizim üzerimize geçmiş hakları vardır. 

Hiçbir kayde, hiçbir şarta ve hiçbir en
dişeye tabi olmadan, her karışına can ve 
kan hissesile bağlı bulunduğumuz bU 
güzel ve yekpare yurdun hakkını ödemek 
mecburlyetındeylz, ödlyoruz ve ödlyece
ğiz. Bundan da zevk ve inşirah duyuyo
ruz ve duyacağız. 

Artvin Halkevl Başkanı 
Dr. C. Alper 

Erzurum seferberlik 
Müdürlüğü 

Şehrimiz seferberlik mndQrlDğll 
e~frdir kaymakamı Maksut Azmi tayin 
edtlmtşttr. 

Ekmek ve et fiatları 
Hınıs kazası halk arasındaki okur EKMEK : Oçnncn 7.5, ikinci 9.fi, 

Yazar nisbetinin artması için taktire la- Birinci 1 t 
E T: Sı~ır 17.5, Keçi 20, Kovun 22 yık bir faaliyetle çahş~akladır. Bütün J 

köylerde halk dersanelerı açılması karar 
altına alınmış ve ilk olarak halil çavuş Erzurum Valiliğinden: 
ve taş kesen köylerinde birer halk <!ers· Erzurum Hükumet konak~İıın 4484 li· 
hanesi açılmıştır. Kaza merkezinde ki halk ra 28 kuruş bedeli kaşifll olan Edelputsi 
dcraneleri yıl başından sonra faaliyete va inşaati açık eksiltme surettle okslltme· 
geçeceklerdir. ye konulmuştur. 

· fatvan haberleri 1 - Eksiltme 31/12/937 Cuma günü 

1
, h bet h · t h ll saat onda Hükümet konatı içinde Defter· 

d 
. Ful~kvaban mtu as~f 

1 
ususıyeta a bsir. darlık odasında toplanan komisyonda ya· 

arı aı ru vazı es esnasınc - 1 k 
b 

. 1 d . pı aca tır. 
denbire şuurunu kay etmış ve e avı 2 B 1 "t k 'f d r f . 
edilmek üzere Bitlis hastanesine nakledil· t - u şke .altı eşı t ce ve.•, ennı 

• t" şar name ve e sı me şar namesı ve mu· 
mış ır. k l . . . Er N t· M-

Ka ay yen· hükümet doktoru gel- ave ename proıesmı zurum a ıa u· 
mlştir. z a ı dürlütOnde okuyabtlirler. 

637 Yıl köy bütçe ayının tanzımine 3 - Muvakkat teminat 336 lira 32 ku 

baölanacaktır. ruşlur. 
Bu yıl bir nemune tavuk istasyonu 4 - İstekliler resmi gazetenin 3/5/937 

vucude gelirilmesi karar laşdırılmıştır. tarih ve 3297 sayılı nushasında çıkan ta-
k azada üç sınıflı yeni ilk ogul limatnameye göre vesıkalannı hazırlayup 

açılmış ve tedrisata başlanmıştır. birinci maddede yazılı gün -ve saatta ko-
Kazanın arazi tahriri işi ikmal edil· misyon riyaseiine muracaat etmeleri. 

mt9ttr. . ___ . ... -.... (N. 11 ) . ('1- J) 
,. ... , ... 

Arlfast var 
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21 Birinci KAnun 1\13'7 

Fransada beş kişiyi 
öldüren bir canavar 

Nihayet müthiş itiraflarda bulundu ve 
beşini de paraları için nasıl öldürdüğünü 

u birer birer anlattı 

Solıhl ı~nlll \·n~ılnınn, snıjdn üldiirdfıüli insnnlnrdnn .\11uırllmh 
Un 11si"ız )IJs clc1 l\:oyu n • 

mz 0 Geçenlerde kısa bir telgraf haberi - Jsmlm Ôjen Vaydınan'dır. 1908 1 
l . ., U~ .civarında Versay şehrinde beş ki· de Frakf Jrtta doj'uum. geçen ti martta 
en m h•-. ~ bir adamın yakalandığını bil· sahte bir pasaportla Fransaya dahli ol· 
t -+ " ~n .... elen Fransız Gazeteleri. dum. Karrer adını taşıyan başka sahte 

~ ve ı kında tüyler öq:e ·tici bir pasaportum daha vardır. Onudn bir 
i .'k rs 'Pn Vaydman is- kahvede tanımadıj'ım bir adamdnn satın 

~ta.. adamın suç almışdım. 
• ·- · ·~l u1 ·ı' adında Katil sualların tazyiki altında itirafn dov ı yon 

~ ....ıp bil' kad•:ı· başlamışclı : 
·-----"'~~ isı." •· ~ Evet Löblon'ı Lıen üldiirdOm; 

'" 'll&' j - Anlat bakalım nasıl öldürdün ? 
..___.,,,....., "k'ı ·-~ 1.azyıka . • - Bıı .adamla gazeteye v~r~iğlm b~r 

ragmen hiç bir itirafı uı~ ..... 11~h. Er· I ılan vasıtası le tumşmışdım. Bırlıkte bır 
~ ıaba1ı_ Polisler Arnerikada tatbik 

1 

işe girişecek tik. O 10,000 Frank getirecek 
edllll*. ~Dıt""'96ne ~t ettiler bende on bin frank koyacaktım. Beni 
ve sef ıl adam nlMyet daynamadı ve her otomobil ile Senklu, dakl evime getirdi 
şeyi söyledi Bir tabloyu seyrederken' ensesine iki 

Katılın şimdilik oldürdüğü katiyetle kurşun sıktım. Gık demeden yuvarlandı 
bilinen beş kişi şuı lardır : Amerikalı Cüzdamnda para bulunduğunu görmüş
dansoz mis Jar.do Koven, şoför Dufi, dom. içinde beş bin frank bulunan cüz· 
emprezariyo Loblon, Lezohr, arkadaşla- vamnı, pardesüsünü. pantolon askısını 
rından Fromer. de •t.ilo k a 1 e mi n i aldim. Tev-

Ôldürmek için üzerine hücüm ettij'İ kır edildiğım zaman üzerimde bulunan 
• polis müfettişi Burkenin başına indirdiğ, stilo onundur. Beni affedin bir şey yap 

bir çekiç darbesile yaralamış olduğu için dıın amma, beni affediuin. 
kafası sargılarla sarılı bulunan katil erte· - 'ıld~rd~kten sonrn ne yuptın ? 
.si sabah sekizde tekrar sandalyaya oturt· - Öldurdukt~n sonra cesedi yatak 

A b b' ·.-.. oclumdon getlrdığim bir battanlveye 
turuldu. Ya a ı n ! n ~c.una. ır sıaara sardım. Heni getlrrliti otomobiline 0ko0y· 
taplası koydul~ı: · Kendısıne ıkram edl· dunı ve <·esedi bulunduğu yere gOtürOp 
l;ıu sigu.raları ıı,·ıyordu. bıraktım. o gUr. çok korktum çünkü 

Polısler ısıkıttırıyorlarclı. 
1 

•• • 

H d b k l l ı A t k yolda rast.tKlığım sevrusefer memurla· 

l - l'ttkyedı a a ılın soy e r 
1 soy- rmdan bazıları oto~obilimln manevra-

em!mez ı emezs n. . 
K t·ı k t b' d .ıı. b' sından Şllph.,lennuşlerdl . a ı onca saa on ıre o6 ru ır- . .. " 

d bl d ,., ld Gö 1 · d b' k Unns4>7.ll nnsıl olthirmiiş '! 
en re oAru . u. 2 erın en ır aç Vaydman'ın alnından ter dökOlO· 

damla Y6 f geldı : yordıı . Biraz nefes almasına mUsaade 
- Dinleyiniz 1 Dedi. ettiler ve sonra sorğ'uya devam edildi. 
Herkes kulak kesilmişti : - Bir şey daha var, fakat pek fe-

f"Qmumi ha;e casusluk: - ı>u·ı;::-j 

1 Ba 35 / 1 
'-------- Tt•frlkn ~o. t:; -------·-' 

D O ô lJ 

EÖLENCE 
:) (i 7 s !l 10 

Soldan snı1a: 
1 - Karadeniz kıyılımndtt şirin lıir 

kusaba, 2 - Ücretle istihdam edilen, 
bir nevi uşnk, 3 - Yıl1111, acayip şey, 
4 - btttırmak, mnesser olan, n erat, 
nzıııııızdaıı, fi - Bozuk tıir şey onu
rnıı, 7 - Aznınızdun. 8 - l~aret, yıı-

· muşak huy, 9 - Meyvu, Edat, VilRyet, 
Frnn ızcıı Oğul. 

l'uknrula11 nşaf1ııı11 : 
ı - Fal, asık suratlı, 2 - Daveti 

1 kubul etmek. ekmek yapılır, 3 - edat, 
1 bey uz, 4 - Erkek, seyir etmek, 5 -
ı Vııridart, yokluk ifade eder. G - iki 
i harr ~·nnyana. mOrekkebl kurudur, 7 -

!Bir deniz, 8 -Oturduğum yer, hamam
' dtt yıknnmağn yarar, 9 - uykuda, hll· 
1 yük, 10 - Bal, ibadet, 

l eldir . Söyllyemiyeceğim . Bana bir ka· 
lemle kilğıt \'eriniz . 

5 

DOGUDA 
İLK Ç i N K O G RAFA N·E 
Matbaaınız yen"i bir çinkoğraf ane tesis etnıek 

üzere bulunuyor. Bundan sonra her türlü kılişe
lerinizi, n1ektup ve fatura başlıklarınızı, çinko 
veya kauçuk üzerine mühürlerini bize sipariş 

edebilirsi9iz. 

Artık İ stanbula sipariş 
vermeğe ihtiyaç yoktur 
Mecınua, Kitap, Broşür, Meınento ve saire için 

yaptırınak· ihtiyac,nda bulunduğunuz kılişeleri si-
zi her suretle ınemnun edecek bir şekilde imal 
edebiliriz. 

Kumbara istikbal binasının 
temel direğidir 

Kutil verilen kQiıda şu ismi yaz-

mışl'.~n~ ~'.~ •• Ko~~~ı cin sen mi oldtırmtıı· Ü ş lf 3 Cc!i fil k a S~D ). 
tün ? ! - Evet affedersiniz. '/ Kun1baralarından birine sahip olanlar hiç bir 

- Nasıl OlclUrclnn? ;\. 
- Mis Jan dö koven kendi tll'ZUSİ· '/ Z8018Il darlık Çekmez)er 

lt• evime gelmişti . Blrnz gevezelik ;\. ~ 
ettik, slgura içtik . Soıırn elindeki ~·an- ~ Da ş H § a fil k a ~ o· 
tn iı;imi gıcıklaclı . Hep o ı;-t•ytnnl his! c::i c:::::i . 

1 

o znııHtrı nrkasıııdnıı ho~·uıınıı ~·nkula- 1 
dıııı, sıktım. sıktım. Bir lwbrk gibi can- ,~ ~ 
ısız c1ivanıııııı nzeriııe ciü--tii. iyice öldu- (( Kumbara sahiplerine her sene ınuhtelif ~ 

l
gnııe kunnnt hasıl elnlf'k iç·iıı boynuna ~ ~ 
hir ip j!e~·inllın , iyiee sıktım. Çanta- ~ para ınükafatı dağıtmaktadir. lı 
sında :'1000 frank ve heş ~·üı dolar '~~...-::~~~~~~~~~ 

1 vttrdı, paraları nldıııı. ,.. ,.. ,.. ~· ,.. 

:\IEHUİ\'EXl.EUİX ,\ 1.Tl:XO.\ di? 
- Cesdini ne yaptın ? - lkibin bcşyüz frank 1 
- Merdivenin altına gömdüm. Bana Polisler Vaydman gibi yakıfıklı bir 

HAVA 
acıyınız. Bu cinayetin hatırası beni hepi- delikanlının ağzlndan bu sözleri duyduk· 
sinden ziyade muazzap ediyor. Gayet iy lan zaman, adeta kulaklarına inanamiyor-
huylu idi, bana itimadı vardı. Kanada da lardı. · 

Rasathkneden aidatımız 
ırOre dünki hava vazıyeH : 

Barometre 5 . 8 • 10, tazylk 610 ha· 
rarat 11 . 8 • 10, rutubet 78, ftizk&r ce. lngilizce öğrendiğim için, benimle lngi

llzce konuşmaktan zevk alıyordu. 

Y.\ ~OFÜH lil'Fİ '! 

- Söyle, söyl'! bakalım 1 Knfı'zi ne 
yaptın! 

1 - Şoför Kufi'yi de ben öldürdüm. 
ı Opera meydanından otomobile binmiştim. 
j Beni Lamot'n götürdü, orada ensMine 

'
sıktığını bir kurşunla öldü. Tabancu böyle 
kollanılırsa hiç boşa gitmiyor. 

- Araba ne oldu ? 
_ On sekiz beygirlik bir otomobildi. 

Bahçemde gördüğünüz otomobildir. Fakat 
boyasını değiştirdim. 

1 - Bu cinayet sana kaç para getir-
--------

- Mademki itiraf ediyorsun, artık 
h · - 1 'cd -k" h f'fl . nupdan saniyede 2 . 8-10 , metre er şeyı soy e, vı anının yu u a ı asın 

Katil su isteyordu, getirilen 
b1r yudumda lçdi. bir sigara daha 
diler. 

Hava mütehavvil gitmiştir. Buz 
suyu nisbetl onda yedi idi. 
ver-

Katil başını eğerek : cak 300 frank çıktı. 
- Fromer d~ var 1 dedi . - Ceseei nerede ? 
- Fromer mi ? yani arkadaşın ? - Evimde mahzene gomdQm. 
- Evet, oda evime gelmişti • Üze- Mostanttk cesedin çıkardaoatı za. 

rinde biriktirilmiş parası var zannedi- man, onun da hazır bulunmasım lstemı1 
yordum. Kahve içiyorduk. Almanyamn JraUl Hd elini birleştirip yalvararak : 
hasretinden bahsediyordu. Tabanca- - Yok. yok , dedi, onların ceset
mı almak için matbaha geçtim. t'rome- lerlni bir daha görmeğe tahammOl ede
r'ın karasına doğru iki el ateş eltim · ı mem. 
Fromer yalun söylemişti, llzerlnden an· 

! <' a pencereleri sıkı sıkı kapalİ kulüplerin Hatta lçllerinde Fransız tlyatrosun· ı Patron kendisine bir işaret ittl:-0 
kapıları önünde tek tük otomobiller da alkışladığ'ım artisleri gördüğüm za- da kadehini boşalttıkdan sonra yanımdan 

1 bekleyordu. man büsbütün şaşırdım. Sesi dışarıdan kalktı. Odet de arkasından gitmek istedi. 
Plgal meydanına vardığ'ımız zaman duyulmasın diye üzerine battaniye örtül- Elinden tuttum. Bu kadın hoşuma gltmiş-

şörör sordu : müş hir gramafon havasına ayak uydu· di. Salona girdiQ'im zaman, gramofonun 
- Hangi jbara gideceğiz.? ranlar da ortada dansediyorlardı. yanında duruşu ile nazarı dikkatimi 
- EQ-er eğlenmek istiyorsanız, si· Burası hakikaten acaip bir yerdi. celb etmişti. 

zl şurada, yakında bir yere götüreyim. lıeride bir masanın kenarına dizil- - Sen nerelisin ? diye sordum. 
Hiç korkmayın. Ben patronu tanıyorum. miş kadınlar da heyeçanlı bir Poker par- - Ben mi ? Ben Lil'denim. 

BU!yordum ki, Şmid olmasaydı, tu- tamir etmek azminde olduAıJmu okumuş- Burası, Fonten sokağında, cebhesi tisi seyrediyorlardı. Patron oyuna naıa-ı Julyanaya o kadar benzeyordu ki, 
zak pek geç kurulmuş olacaktı. F. 142 nu- tu. esrarengiz, kapalı bir dans salonunun ret ediyordu. iri yarı bir kadın ela para hayret etmemek kabil deQ-ildi. Siyah röz-
marah casusun tnevcudlyetfni ve iş ba- - Pekala, dedi, yarın bu saatta üstünde bir bardır. Otomobil dudu, tak· mukabilinde fiş datıtıyordu. leri, bembeyaz teni, otoriter, haşin tavırla· 
şında olduğunu 0 haber vermişti. Onun yine geJiniz. siyi ödedim. Oar bir merdivenden bu eA"- Marsilyalı bir kadına benzeyordu. r. vardı. O da sordu : 
yakalanmasında benim hiçbir rolüm Evden çıkdım. sokak tenha idi. Ote- lence yeıine girdim. Karanlıkta ellerinde okadar gev(•ze bir kadındı, okadar çok - Ya sen nerelisin? Her halde 
olmamıştı lin yolunu tuttum. Tam o sırada yanımdan elektrik lambalarile ~kl~n birkaç ka- gürültü ediyordu ki, onun da üzerine Fransız değ'ilsin, Belçikalı mısın? 

YUzbaşı söylUyor, ben hiç sesimi çı- bir taksi giçiyordu, otomobili durdtır- kadınla k 0rşılaşdım. Sokakda. mahud ti· b' b · - k 11:. d - Hayır. 
karmadan dinUvordum. d " ır attanıye ortme azım ı. l _ 

1 
. . l ? 

;J um ti · d d eye b k d l r D' d k. tbah k B 1 k ..... Buda a oy e mı cevap venr er - Halbuki ben size daha evvel de · care erme evam e em n u a ın a ıp e ı mu ısmı ar o ara . . ? 
- Çek Monmartr a ded' k ı ı s h 11 ı t 1 t S 1 " 1- k d 1 b d Ha Belçikalı yım, ha detılım, sana ne söylemiştim. Şmid'e dikkat etmenizi tav- • mı. nn oraya so umuş oma ı er ıayre , ay!ı mış ı. o gun. yuz u a ~n ~r . u.ra a Desene. . . . 

l6.kl zıı bl Parisin bu güzel etlence yerinde bir hen merhametimi mucip oldu. m_ute. m. adlyen çekıyor ve bırbırlerın. ı ç. e- Gu"ldu-m. Elı'nden tuttum. siye etmiştl!n. n ° 8 
r çocuk gibi az hayat ve ışık görmel're, musiki dı'nle· f" - b.ld · k 

aıt etti. Doğrusunu söyllyeylm mi? Artık & Taksinin şo oru otomo ı en ıner en: kıştmyorlardı. Gelen garson kendılerıne _ Evet ister Fransız olmuşsun is-
sıze güvenim kalmadı benim... mete, sinirlerimi boşaltmata ihtiyacım - Evvela kapıya üç defa vuıunuz, içkilerini verirken, ellerine küçük beyaz t lmamışs~n bana ne ? Bir kere ~tra-

b"'" m vardı. sonra zili iki defa çalınız dimişti. paketler ıçinde kokain sıkıştırıyordu. fıenraobak. Burada az.mt ecnebi var? Bir = ::;ır~ra~~. Şmid muvaffak olu- KenHdi kd~ndbink1e1 düşünb~yordum: Ben de bu talimata göre ldharek8~t Patronun sesi .duyuldu : defa zabitler 1 Çogu lngiUz, Kanadalı ... 
. • , ktörUnün yerine miralay . - ay ı a a ım, ıraz !kendimi- etmişdim. Kapu hemencezik açı ı. ır -::- jinet, Gabı, Odet 1 _ Kapanmak vakti relditi zaman, patron 

YOt • Eski dı Z lll g ise onun sözlerine ~ı toplayalım. Mademki yann için beni herif kolumdan yakaıadı, kapıyı açması Uç genç kadın etrafımı sardılar. Üçu- hepsini kollanndan tutup indirllleğe mec-Zvtlhıg geldi, v ndl . tekrar çağırdı. Demekki benimle yeni bir ile beni içeriye sokması bir oldu. ne de içki ikram ettim. bur oluyor. . körUkörUne itaat e yoı. "be · · k · O 
ltıraz edecek. vaziyette değildim. YUz- dtecrubei Y eh gmşmke ısdteyor. yle o.lmasay- Sonra bir kadife perdeyi aralayarak: Gabi sordu : Gabi ayaj'a kalkmıştı. Yanımdakine 

b özl 'le merhamet- ı, n emen ap ışan ederdı. - işte biri daha t didi. - Sen burasını nereden <>trendin? sordum: 
sı~ım keskin mavi g en Yatmur yağıyordu. Bütün kahve ve Ağ'zına kadar zabit, sivil ve kadınlarla Başımdan geçeni anlattım. - Her gice buraya bu kadar insan 

eKbana .bakıyordu. üzbaşının tiyatrolar hennz açıktı. Opera caddesi dolu geniş bir salon. Kadmlann ç<>tunun Jinet inanmamış gibi bir tavır takı· relir mi? Patron epi para kazanıyor öy-
Vtıı ısa bır f~sıla~an s~nr:l'k y ldu bel· elektriklerin azlıtından bana sanki iki çıplak boyunlarlnda inci rerdanlıklar, narak: . leyse ... 
ki dyetın~e h~fıf hır değışı_ 1

_ o h c' aleti defa genitlemiş ribi röründü. Buluvarlır- pırlanta pandantifler rörillOyordu. .,.... Kim bilir belki de öyledir, dedi, ( Arltaaı var) 
e fOZlerımden, dOfdüi°Uffi a 

. ~ . 



D O ô U =============== 21 Birinci Kllnun 1937 ~ 

~ v ~ 

; . Kendilerini bütün DOGU ya tanıtmak ve mallarının sürümünü P 
§ v 1 bütün DO G Uda attırmak istiyen f imalar, ticarethaneler 
11 ve müesseseler ilanlarını behemehal 

Eij 
lif! 

1 

• 

Gazetesine vermek sureti le bu maksadı temin edebilirler. 

1 Ticaretin ruhu reklim olduğuna göre, DOGU 
gazetesi satış yapan mal sahiplerine bu yolda şimdi
den büyük kolaylıklar temil) etmiş bulunmaktadır.! 

1 RE K l A M YA P M AYA N M AL 1 N 1 SATA M A Z~.~;~ı 
lnı11111111HHllllll. UlllUIUlllllHllllWUlllUlllll'lllllllll! IUllllllllllllllHlllllllllllllllll j !!U'l. INlllHllllDllllllllllllllWUUIHlllllllUI llllllllllllHlllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll .. !9!!11!!.lllllllllllllllUlllllllOllllllllll.lllllllllUllllllllllll "lllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllUllUIDUlllUUllllDmmıınmıı•·'.~:"'"' 
-----~- -- - -- - --- şu \ 

•••••••••••••••• i L. BAS 1 M EV I •••••••••••••••- •••••••••••••••••·~·1~ 
I K IRK ÇEŞ M E SOKACI - No:lJ \ 1 ELBI.SE KUMAŞ 
il ERZURUM • • ve • • • 1 Kitap, Mecmua, Cedvel, Defter, 1 

1 
ı MERAKLıLARıNA MOJoE 

5 Her nevı· Duvar ve El ı·la.Anları, i = Türkiyenin en iyi iş yapan Şarkın en büyük • • 1 terzihane ve kumaş mağazası i Makbuz, Bilet, Fatura, Yaldızlı davetiyeler ı ı B Ey o G L u 
ı BUYUK 11 • • • Terzihanesi 

• 
Şükrü ve Ömer Arı kardeşler E 11< o,,. vE i s 11cA 1~1• ıı::> E IF 1r ıe ııt 1111.1= ıt i i i . , . . \ 

• Tuhafiyecinin, Bezzazan, Hırdavatçının kumaş satması . - . 
• · v·ı · 1 _, .. . ı ·ı ı . 1 .. 1 .. · · 1 · 1 k b 1 ti .k 1 d 'l' • • Bakkalın saat satmasına benzer. Dığer ı :l) t i t'l'ueıı gcııut:rı ece:~ ıtr l uru sıparı ş t-:r ıııeııınuıııyel e a u ve sura a ı ma e ı ır. • \ I • lngilterede ve ita/yada meşhur kumaş mensucat /abrikalarının 
~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ = desen mütehassısı terzilerdir. 

• - - - • T erzihanemiz her zaman olduğu gibi bu sene de fevkalade 
~·~~·~·~~~~~~~~~~~~~ .. ~··~~~ı Erzuı u ın icra dairesinden : = fedakarlıklarla modern desen ve çeşit BAYAN ve BAY ;;. M AR KON ı• {\ l 21-13·937 Salı günü saat 9 da bat· • ).\ R d l ·~~ 1 pazarında semaver ve kilim vesaire satı- • Kostümlük, Mantoluk ve Paltoluk kumaşlarını 
\t a yo ar1 ); lı:tCağından talip)i)erin yevmi. mezkürde Sa· • şapka Ve yaka kürklerini yüksek takdirlerinize aızediyor, 
// \ \ lış ııı tıııuruna muracaatları ılan olunur. • 

>~· {~ ( Ng '2
7 

> • Şık olabilmek bu terzihanenin kumaşına, zarif 
?..... General Otomobil Lastikl( .~1 1 otabilmek ise yüksek san'atına bağlıdır. 
).\ ve -~~ ~ El'z L_ıı ·uııı icra dairesinden: '1. , 
>}· HER NEVİ ŞEKERLEMELERİ ·~<lri.,d:·:.:ı\:~·!~~"~:~i~;;~t~~::, i~~:ü:;~ ..... ••••••••••••••••••••••••••••• 
\1.• ·~< ı !~hr.ninc~ı 5 lıin kilo saman satılacaktır . 
(i Taşına~b.ıza)ar 1() No. da bulabi'. irsiniz. ; . , Ialıplerın 4·1·938 Salı günu saat 14 den Umum neşriyatı lclare ecten: Yazı tşıeı* 
/j •-.\ l 15 l' kadar dt!vam decek Erzurum icrc: Snhip ve Başmuharriri: MUdUrU : Bahadır D ÜLGEJl 
i.~···•·~·~·~~;·~~~.;y:~~ 0Mım SAUA('OG/J) ~~';;· ı <la i resiııdek; açık artırmaya hazı r bulun- Cthnl BAHA~ Basıldı~ı yer : DO G ~l Basıme\'l 

• ıııa l ıır ı ilan o lunur. (No. 26) 

Gü~~~~~nız O A N T O S H· A S A N D İ S M A C U N U 
ile dişlerinizi temizlerseniz, ömrünüz müddetince · dişlerinz sağlm ve inci gibi palak ve 

beyaz kahr. Dişleri~iz çürümez, diş etleriniz kanamaz. 

Tüp 7,5, dört misli 12~, en büyük 20 kuruştur. 
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