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Basılmayan yazılar geri verilmez 

İKİ VAPURDAN DA HABER YOK! 
Erzurum fuarı 
ne zaman 
kurulacak? 
B undan evvel çıkan nüshalarımızın 

birinde Dctuyu çok iyi tanıyan 

Mıırr d Sertoğ!\ı, Erzurumda beynelmilel 
bu !ı.ann kunılmnsı Hııumuudun bahse
derrk ffklrı nmumlycmin nazarı dlkkatlpi 
bu mevzu üz'• ıne celt>ed!yordu. Kıınııatl
mlzce fuar meselesi Erzurum VUA.yetı için 
ınlistaklllen ele alınacak çok önemli bir 
mevzudur ve Erzurumda bir fuar kurmak 
fikri üzerinde çalışmak zamanı artık gel
miştir. 

Erzuruında beynelmilel bir fuar açıl
:nasmın flvdaları sayılmakla tükenmez. 
Hangi bakımdan olursa olsun bu işi tetkik 
edersek ootuııun lktısaden kalkınmasına 
bu fuarın büyük hizmeti dokunacağını 

gOrUrtız. 

EvvelA memleketin iç"pazan bu fuar 
dolaylbile büyük istifadeler temin edecek
tir. Oarpta öyle ticaret emteası vardır ki, 
Dotu onun ismini bile bilmez ve yine Do
Auda da öyle mnhsult.t vardır ki, Garplı 
lçln bulunmaz bir nimettır. Böyle bir fu3r 
şark ve garp tUcarlannı birbirine tanıt

suretile, mıılların mübadele edllme-
-ıo ...... 10. birlncl derecede hizmet ede-

-·.11.-.,.tlk faydası da kabili in-
mı1n1s.--ıL; ıının Doğuyn gelmesi, 

un açılmasına se
PW'fllllll~ti n bı rıı k a -
4ar olan eto- \ 

lliiillıi~i.a J "'m yeni iflerin 

~--· M1üe verebUlr. Bu tunatlk 
-~ ...... 

IJOtuyu lbtıya tanıtmak olacat ve Batılı 
gör~lttır tt d1lşUk zamanında blle Do
iu. lcendL'\lne söylenen seklide korkunç 
deilldlr. 

Fu1LJ' tx-ynelmllel olmalıdır. irıın, 
sovyet Rusya, Efgan lkLısadl mUnasebet
ıerl bu ruıırm kurulmasından azamı de
reHde istifade edeblllrler. Ve birbirimize 
\erebllect"~lmlz nuı.llar bu suretle dalıa 

kolay ıaayylln eder. Transit yolunda da 
ytnı ııçıla('.nk işlerden dolayı faaliyet ar
tar. Bundan tablt olarak Trabzon Umanı 
1.! tltade edebllecetı gibi, gUzergt.hındaki 
oıımnşhane VIU\yetlle Bayburd kazası da 

hls.ielerlni alırlar. 

Burnd:ı yeni açılacak bir fuar kıy

ıneuı komşularımız ira.n, Efgan ve SOvyet 
Uu.~yanın da nazarlımnı memleketimize 
\'Ckece!c, mUteabll allJiverlş, memleketler 
pra.~mda hiç şUphe yok ki inkişaf edece.k
ıh. Böyle bir fuarın kurulmasını bu bakım
Böyte blr fuarın kurulmasını bu bakım
h1rdan tramn da, &ovyet Rusyanın da, 
Erg,mm da allkn ile kaqıhyacaklarından 
c•mlntz. 

Erzurum gibi mtinakalMıı uzak, ve 
ı;lmdlye kııdnr bakımsız k:ı.lan bir yurd 
köşesinde b6yle bir e.ser vucude getirmek 
'e onu her sene blrnz d:ıhıı güzelleştirmek 
l iç .şUphe yok ki lktıham edilmesi zor bir 
lı;.tlr. Fakat biz öyle zannediyoruz ki, böyle 
bir ı.-~bbl\se bugünden başlanacak olur
SL& tstanbulu Erıuruma batlıyacak şlrnen
<1Uer, Erzurum ~tasyonuna Bapeklli hl
ı:.ııen ıtrctıtt gUn fuarın da resmt ktışa
dıru yapmak mt\mktın olur ve tren baY

ramlle fuar retmı ktışadı bir arayıı gele
rek, Snunımun kın.t}ık yUzUne tatlı blr 
ı.n'bısat gelir. 

ClllAT BAIJ.1N 

(Alttarafı 5 inci say/fada) 

Son dakika ______ __, _______ _____ 

Ankara M ıhteliti - Honıan
va takırnları hrrabere 

kaldılar 
Ankarada cll\n Anka ınuhtdlitl ile 

ttuınanyalılıır aru"'ındn yapll8n mil\' 2-2 
~re neticelenınlstlr . Ssyıltır blrin<ıl 

ayıındı yıp1lmıştır . 

Mif burün tekrar edllecekllr. 

Fırtına Ereğli de kömür 
ağızlarını da harap etti 

Batan "Hisar,, vapurundan bir kayalığa 
çıkan serdümen kurtarıldı 

Diğer vapurlar liınanlara sığınınışlardır. Ereğlide fırtına 
yüzündan cereyana kapılan bir elektrikçi öldü 

Bu resim Karadeniz kı11ılarw111 en gıiıel şehirlerl11da11 biri ol.111 Giresumlıw 
tabialw i11Bllflı ve mıişfik gll11leri11de11 birinde alwmı~lır. Ger.e11 lıii11kii fır/11111 
kar11d1>nl:zcleki diğer bülı1n ~hirlerim/2 <Jlbi, bu gllıel sahili <le birilıiri11e geçirdi 

· ' (Yazısı 5 inci sayıf ada) 

Arabacının Tortumdan 
getirdigi ölü kadın 

Şehrimizde bulunan kız kardeşi ölümü 
şüpheli bulmakta ve cesedin mezardan 
çıkarılarak muayeneisini istemektedir 

Bunda.n bir mUddet evvel Tortum or-ı böbreklerinden hastalanmış ve Tortumda 
man memurluğundan açıkta kaldıktan tedavisi lmklnı olmadığından kardeşini 

sonrıı vefat eden ŞUkrüniln karısı Emine C\'lnde bırakarak Erzuruma gelmiş ve 
orta yıu;lı bir kadındır. Hayatta yapayal- NUmune hastahanesine yatarak kendini 
mz kaidıtı ve yakınları da kendisine yar- tedavi ettirmiştir. Hastahaneden çıktığı 
dım tciecek vaziyette olmadıkları için sıralarda kardeşi Mahmut istıınbula git
TUrk Hava Kurumu Tortum şube.5inde miş olduğundan Erzurumda bir mi.ıddet 
altı llra aylıkla hademelik etmekte ve bu daha kalmağa karar vermiştir. 

suretle kimseye muhtaç olmadan geçin- Cemile bu sırada Tortumda bulun-
mektedlr. makta ve orada kendi kendine ya.şamak-

Eıninenin Erzururnda, Yenikapıda şe- tadır. Bundan bir hafta evvel blr gün 
kercllik eden Mahmut isimli bir erkek Emine kardeşinin Tortumdan Erzuruma 
l:ardeşlle Cemile islmll bir de kızkardeşi sevkedildiğinl haber almış ve cemileyi 
rnrdır. Cemile bundan birkaç ay evvel Erzurumda aramağa koyulmuş ve kendl
nğırcn bir h~ıstnlığa tutulmuştur. Emine ne yol göstermeleri için Beledlyeye mü
kızkardeşi hastalıktan kurtulunca onu racaat etml.şse de kendisini tatmin ede

Tortuma evine istirahat etmek üzere da· cek bir cevap almata muvaffak olama
vet etmiş ve iki kardeş orada bir müddet mıftır, 

beraber y1l4&mıtlardır. Bu sırada ~ını ( Alttara/r 5 ldclde) 

- - --~--

_Şiddetli soğukl~ 

Bursa ve Karamurselde 
sekiz kişi dondu 

Doğu iİlerimiz ılık havalı günler geçirirken, 
şiddetli soğuklar da Garbi Anadoluyu 

kasıp kavuruyor 
lstanbul 25 (Husus! Muhnbiı'imlzdcn)-ı Orhaneli arasındaki yol kapanmııjtır. 

Memleketin birçok taraflarında kış son 1 Karamürselln Çakırlı köyU lle Mııh
clerece şiddetle hükmilnü sürmektedir. i mudiye köyil arasında bir çocukla ihtiyar 
Alınan haberlere göre, Bursa civarında l Lıir kadın da donmak suret.ile ölml\şlerdlr. 
yedi kişi soğuktan donmuştur. Bursa ilel 

Suriye hükômeti ile yeni 
mukaveleler yapılacak 

Suriye Başvekili, Şubatta Ankaraya 
gelecek olan Fransız Hariciye Nazırı 

Dolbos'u bekliyecek 
Aııkarıı 25 [Hususi mııhttblrlınlzdenJI beklenen Franı.:ız Hal'iciye Nazırı Del· 

Suriye Başvekili Cemil Merdam'ın bos'un Ankarada bulunduğu zaman gel 
yakınıln tekrar Ankarayı ziyareti o. na· ıne 1 daha ıiynde muhtemeldir. O vakit 
sındn, 1'Urkiye ile Suriye aru ıncla yeni yapılacak olan yeni görüşmel(lrde bUtl\ıı 
mukavelelerin tanzim \'l' imza edlll'reği pürUzlü işlerin halledilmesi beklenme-k
anh•lmaktadır. tedlr. Bu arada HatRy vaziyeti de gOz-

Suriye Başvekilinin, Şubattu ziyareti den geçiı1lecektir. 

BiR ANKET AÇ-. T_l_K_ 
-

Erzurumlular 
Belediyeden 

ne lstivorlar? 
Avukat Memiş Yazıcı diyor ki: 
'<Erzurumda Beledina teşkilatından bazı şeyler 

istemek için evvela Belediye var mıdır 
yok nnıduı·? diye düşünn1ek lazımdır>: 

i\ımk:1t Memiş >'nzırr 

Avukat Mcmlş Yazıcıyı Taş mağaza

lardaki yazıhanesinde ziyaret et.tim. üze
l'lnde içi evrak dolu bir çantanın, birçok 
kalemlerin ve bir saatin bulunduğu ma
sasının karşısına oturduğum zamun m\1-
hatabım hayli düşünceli gibi görünüyor
du. Önilne bakark biraz daha dUşUndük
ten ve bana blr slıara ikram ettikten 
sonra: 

ı -
( Alllf.ra/ı ll lnold8) 

FIKRA: 

Kuru yapraklar gibi.. 
Biıtün hüsnü niyetlmbe ve memle

ket hakkındaki bütün sevıi ve baillhtı
nuza rağmen kafamızda yeretmiş bazı es
ki fikirlerden kendimizi kurtaramıyoruz. 
Geniş dlyebileceilm bir ekserlyetln kafa
smda muayyen kelimelerin hiçbir zaman 
(\ef11lmiyen \'e değiştirmek istemedikleri 
manaları vardır. 

Koy d~yince beş on bbe, köylil de
yint·e butüıı kabiliyetlerini kaybetmit bir 
hı•.an, kadın deyince akh kısa, ilk mektep 
hocası deyince idealist olmaia mecbur bir 
tip aklımıza gelir. Bu anlayıfımız acaba 
her zaman dojru mudur, diye hiç düşün
meyiz. 

Karııköse Valis.lnhı dünkü beyanatm
daki bazı cumleler rüUüiü davaya inan
mış bir adamm bu neviden dlifüncelere 
karşı duyduju haldı isyanan izlerini taşı
yordu. 

Memleket içinde muayyen bir yurd 
parçasının yanla, bir surette tellkki edll
meslle mücadele etmeie mecbur olmak 
hakikatlerin kucajnuta yaşayanlar için 
ne kadar acı ve ııcıkhdır. t'akat bu tellk
k.ller ve bu telAkldleri deilşmiyen tipler 
daima Uerliyen Türldyede kuruyan yap
raklar (ibi dökülmekte, çürümekte ve 
aıalmaktadır. 

Bahadır DOLOBR 
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KALKINMA: 4 

mıntakada tarım 
ratıflerinin işi ~ö~e~ler ?için ? i Haklı değil miyiz? 

oldurule1n1yormuş . Bil' a~·danheri 0 ,1 iki 

Yılbaşı piyangosunun 
biletleri satıldı 

p 

h:öp< klPr Bek·diye n1Pn11n·
ı ar1111 taııı~·orlal' \'t' z ·Lirli 

ellı ri \'Pınivo:·lnr 1 

ışg 1 

. . 
1 !ı•ıııf'll lıi;ınıı ]'.,rzu nı ııı hı!:ı rı 

.. ,." ı ı·r:-.cı·i so'.<al\ kiipe~\Prı ıııı• • ..ıı 'iİ 

il, ı·riıı<lı• alıilrnılar ıııalrnıııl ır .. eıı •lc·rdı·ı: 
lwn ııö-,...r.ısın:ıkladııl.ır. Bıı ..,"il\ tl'llı··· ııı•· • • 1 
tic-. s ııılf' kopehlı·rın laıııaııırıı orı •. daıı 

llalkııı muan en hir ihtiyacını 
knr.:ılanıakla nıu\'nz:ı:af Lııılunnn ınıi-

• ı·sc sclcr resmı olsun. hususı olsun, 
titi:t \'l' ihtiyatlı bulunmak mcchuri
Yt tiııdedirler. Hususi miıt's escleri bu 
vadi<lr tazyik t·dt c<·k mucyide kcnclı 

~ahsi kazançlarıdır. l{:ıkipsiz devlet 
ıniıc:ssckrini tazyik eden böyle h!r 
miıen·iclc yoktur. Fakat bu hi<: bir z:ı-

Fertlfıı·in eh gil. hüyük srrnıayelPriıı bile birleş0reK 
Pi~·ango ~ubf\ı-.i kazanan ktındilerinc geni~ iş . abalan a~·hkları hi ı· a .. ırd 

ı nı nıa ı·a 1an radyoda eldugunnızu da u nutrn1yal nn 
diıı1Ptec11k Yu:.rrm: CE.\l.\L TA. ·ı~.\l.\' 

Türk ıı l\'a J<ıırtı'llll yıi•,.ı 1 piy.ın J Köy ekonomls.ını kı. •<'a iııctlcyip un::i karakterleri ve senı•lcrdC'nberi dt' 
gı sııııa ııit !-:ılll ı:-t•liılliı'ıı :.::> ı lıı:et le 1 <'l•Pler cHi lindtiktf·ıı .·nnra bu .;ok f'r'' 1 \anı ('den işlerllC' r,Undcn gt\nı:' muhnltl<,ı 
taııwnıeıı ı ıllıııı~ıır. Bıı sure.ip Y«lııız ~~"lınını,., .,e lwıncn ba lu numı1. ml'cbu- bir tl>kl\mul ırö terrıı bu ın\Jli müessese' 
ı;;"hriınll:.ıı· 1 O ıo ııct .. t yıl ha. ı biı•ti o.;a 1 r Y l bizi sıkıstıımukt ıdıı· 1 h ··ımız bizi yarınki iş sahnınızda gi\vcrıJ 
tılıııı. oluyor. °\ ılb ı:;;t pi: ıugıısıııııı kıır- Taıım Kn clı VE' Sntış Ko..,perutif-ı bafı~ll't ilt caıısmnnıız içlıı kuvvet vrt 

lrnlılıı ılıııa,ıra clt·~il, hatla ıııihlcır llil a-
1 

{ 

ril.• ıızaltılrıı11sıı a bılt> iıııl <ın 1 .. ııııa-

ıııan onlar111 ihtiyatlı bulunmalarııı,1 

mani olacak bir Sl'hep diye tc>lfıl·ki 

cdllmemlidir. I>ı•vlct mücsst• elcri iıı-

-.ı s ·lıı lıııizdPI ( lıu ı- lı\kıı\ ı •rlirı!n l lııvıı lcrı ı;:ıftr.ın1ıı oı.;yal durumunu ve terbi- mc-ktellirler. 
Kııı:ııınu ~·ıllı ışı grce-;i T.ıırk l !ııvJ J\11- l YL· iı~i de t.ıkvlye ederek knrşıluclı ~ii -1 Dıınynnııı her Lar..ıfrnlla olduğu y/IJ 
rıımu Lr.:ı:ııruııı Şıılıesi k<ı r;;ı ·ınıı koy,ıu 1 Vt''.1lı.ğl \'e ııı:_ımıyet\ mf'y:i.rn.ı gPt ıa·e<'k ır.emlı:kctııntzdc ele zırai kooperntırçııııi 

ııı.•ııııştır. 

l!er iıııh ı c li:<•n l.i•pegin ~·prıı.ı 

J,ii) lf'nlı•ıı ':lf'lır,• lıicrPI Pdeıı ~eni hir 

H'~a lıirkar kütH•k tııtuyor \l' 1-fıpck 

i~ı ŞPlırin hıı~ııııla lulııtr hır ınacPr,ı 

olar.ık ..,fa'lik!Pııip J!İdi~ oı'. • ôylt•ıııllğiıw 

ı pn: •imdi :ı.el:irlı'm "-ıır..tıl<' kopelderiıı 

iııılı ... , da iınkı1ıı..,ız hiı· hnk p,-itııi;.tir. 

(n.üd\ k 'ıp<·k!er zplmlı dlt'ri ye
ııwınekıt· n· .,apk.ı armdıııı laıııılıl·lıırı 
i'ıtlııt. i lıelı•dlyt> 11\f'ıtıud. nnı gordl1ı-;lc•ri 

;oaıııan hir !'.ol· .ı~a <lalam!< ıırkalcırııı:ı 

t1.ıl ınadıın sıı\ ıı~ıı,l gıtıııı·ktc.ıirlf·r. 

U ('Pil sene üldıırnıP f.ıııliydiıı" lıız 

vı•ı il.ıig-ı ... ıralard:ı kopPk!er !ılı~ u kal'i 
IPI• r fı,ıliııde ~ehriıı lıarh-1111• çık ıııışlar 

vı· .ıncı'.-. sılı.ıtı ,·ııkitie·i ~l'lırın kt:1nııt' 

ııı ılıHllt·leriıu.• girt>rek lrnrınl'ırı dny11r
t111ı..t.ııı sonra ) ine dağlara dü·nl\!;ok•nlir. 

Bı'ıtfın hıı m:tlıt.wlıır. k•ip<•lderin 
ııılıd:ıf.ıi 1 pfj.., ga)esile r<ılı_,ıııı :l.l'k<ılaı 1 

l'llıl'll<' lll"'l\lllarla rakalıet t>dt>cek hı.ide 
dt•(!ildır. Jo:rzL>n.ııı l.öpı·klPriııin iııılıa~ı 

hir :zaıu 't•tlir \l' lıuııun çarP<ııiıı kıc;ıı 

zı:ııııında lıııluııına ı şelıriıı ılıh.ıti. ~e
lıırlilı>rin ~elfünl'Iİ nol,tllin:ız:.rındaıı pek 
l'lıtıııtııiyetlidir . 

Eı·zu ı·u 111 - 'l\>1·t 11 n1 yolu 
Er1.11rııııı · Tortıını voltın1111 ao uııcu 

k ilufn<·lrt"·İı l' kaıli.r olan mcsııf P lm .. •· 
riııde laııııratı ııılılt>ıııııdiye ııo..,iıılıırı ll•

~is !'dİlllli!;'IİI' • l.ıı po:-lal.ır !'H)'esiııdP 

~olun daiınn açık hulıınııııı ... ı ll'ıniıı edil 
ıııi:- ol .. c ıktır. 

tizanıları i leyi !eri ve gcirüııuşl:!ri 
1 
rncıtğı. lıır l>parlc'. '" . J,,;tıııılnıldı.ı yapı!n-. 111 'ınını bir bag olac.ıktır lirn:ttin Herıemcsi ve çift..;ının haya~i f 

itibarile her zaman hu usi mücs ·p - ı <·ak p1yaıı!!O 1,t>~Hl.:oc;ıııden v.ıkıl g-<'~'I r· Malumdur 1{1 zir.ıatte gelir başka iş- meslclcı varlığının yiikselmcsi bakı~ 
eclere faik bulunmak ınc·cburiyl'tin- ıtıl'den lı.ılkı lıııhcrdar etıııeı'te kurar lcrdek! giJi duımi 'r sUre}:li tlcğildlr. çııt- dun en ön ·mit ve ruhlu blr knnu oıırıı.~ 
dcdirlt>r. 

1 
v~rmiştir. ç: yılın sn) ılı nyların lnkı varıclat,k. bu tnclır. 

Doğu ,·ıı:ı. vetleriniıı mele ketin eli- tlln bır yı:. ;şinin ve hayati varlığının i - Toprak ürlinlerlnln islenme ve K11 
ğer ııoküıJarıııa nazaraıı daha çok Gaz kursu . 'illlt.' ,ını teınin l'ClN't'K.t!r: ? haldı:' çift.;! tr.lrtlendlriln1f'Si ve satış ;şlerlnhı te.şl<I 
terakki etmiş merkezlere urnklıkları f t ırnnoınl lslndt> kt ndınl vand.ıt.ının ş..ırL-ı Uıhız, sermayesiz cılız fertlP.rd<m kt1rtl 
hu \'İlaydlcrdcki miie~seseleri daha p erşem beye 1 l.:rına uyduımal{ llH.' ·buriydinl Hk l'VV.'l r.lnı ak mtişlcrek ve kU\'Vetll birUklerC 't 
ziyade ihtiyatlı hulunmağa medrnr , • • 1 hı Edf'n bir l~çıclır 

1 
r.lnwsi ve lali\ mnnasile kredide, ist!llSıal 

eden ikinci w kuv\'etli bir sehcı>tir. f aahyete geçıyor , . l.ştc bu b~kımclan Kı·ı:~ı K.o.Jperat.t- ı de, sntışt.1 işbhlıği; modern teşekkUJI 

11 
B<iyk olmakla l.l'raber Erzurum 1 1eıı onun her ışıe dayanacagı bırlcık de~- , balinde bir vat·lıl: meydana gelnlf'si anc9' 

ı,iyasasmda bir a ,.a ,·akm bir zaman- tc k "e kt1vv0 t ola k ı ! i b - tllJI l " " I • . " 'ra ş n aş.ıracagı ycı- ı kooperatıflerin say<"sinclcı imi;:· ıı ctnll 
I claııberi 12,5 luk sigara yoktur. Siga- f\urslara şiındilik llH\lllUl'1arı g.:ı.ne bır t_e~ek.Ktildtir; bu kooperatiflerin girecektir. Men,ıeket bakımından bil~ 
f rn tiryakiliği kah\'!' ,.c <"ay triyakili- ı ~ntınalacagı bUyük ziraat aletleri, bllhns- bir varlık olan çiftçiliğin bu kuvvetli dıl' 

l 
ği ı,ı:bi cleğilclir. Muayyen bir sigar.ı d 8\'H 111 nd ı •cek • sa bfrlm mınt.akada t>n başla gelen orak. rllma gc·lmesini temin edecek olan D 
ih• iinsi.Yct pc.vda eden kimseler siga- ·· ı k d 11 ıı nlaı1 iol1ur ı:nnı·zı k" ı · -'ııl 

1 
oıınıııüzut> ı ı•er~e ııhP gilnün eıı • ' · 11 .._ ı lme ma ıne erı blrliklcrln sümullu işlerini ve gnyeıero 

ral:ırını ch'ğ-i tirmek mecburiyetindt' 1 itihııreıı Hnlkedııdf' uçı.m ısı kıınırlaşlı- •ıft.;inin işini kolayln,..tıracak ve ı ,tilı<:.a- dlisunmek i~lmizln kıymet ve eııcmıJll~ 

1 

kaldıkları zaman rahatsız n nıuzt:ı - rılınış olan gıız kursları fa.thyt'li' haşlı· ltııi arttır.ırak ınah ... ullln mallyrt fl:ı.tmı tını, azametini t_f'barUz C'l.tirmektedir. 
rlp olurlar. yacaldımlır. Kur.,lara şiındllik lıer <lai , ındirecek ve biıyiıl: r.lım ?amnnlarıııda Yabancı mclekf'tl'<'rdc, bllhnsstı 11 

İnhisarlar id,ırcsi lıu noktaları .' l"Plllıt seçec.:!trl m ·rııurlar cıcvaııı ede· topt.m toprak r;cl!rini pJ.raya ~evirmek 1 Dl 
ilk tt t t 1 b 

· t· 1 · '' ttncu yttz yı ortalarında kuvctlcncn 
na1arı c a c uma c mec urıye ın- ıCc>ld<'r \'P kms 1 lhııvet bulunca hir yok- imkfinını vc>rccektir; bup,un el kuvvetlle . t'fl 1 11 
el 

• ı· ı• ı · t' b" d ı t .. " • . . ıı:oopera • er n zıraaı, ticaret ve sil 
e ıc ı .• u mt•c· mrıyf' ı ır ev c ınu- lıııııa y.ıpılacuktır Btı yoklnmada nııı- ~ apılan ha ad ve harnrn.n. koyhmun mu- , l"tllar d t kl 1 k • rl 

ese-esesi olmak ,.e rakiı>siz bulun- · · ı · bl . bo " "' ııı a Y•lP ı arı 1are ·e~ ve ve 
\'ıılfak olaı11tıra birer ehli~etııaıııe vrl'i· .um r zaın,nıını f..a gcçırtıncktc Vl' mil'ibf't tr;ln bize bn mühim alandn d 

mak itibarile bir kat daha tezayüt et- lect'klir l'aşka ziraat i..,lNlllC' sarfC>decegı mahdut f 1 k 1 lt k dl 
me c< ır. r,rzunını ve ıava ısn n u ve musaıt mcvsiınlerdekl mı:'sn1c;lnl zlyna ... 

1 kt 1. "' ı ı· ı h ı · az, r;eç ·a mamızı ılar etme tc r 

ihtiyacnım kısa znmaııcla tc!f\fi 1 l 1 "l ' t upratmaıı.tadır; ırn bakımd.ın da koy ko- ', .. Sf' etın yoruz, davamıza imanımız 
edilme ini beklemekte haklı değil mi- 1 l1 l lll {llJ1l e a b j b j ha:;;ka opcratlfinln kredı yard.nıına ınt.ıınnın e- dır; gf'ç kaldık. f~knt bi?, bUyUk ka 

vere ta \'İ fl edi]d İ " decek makinelerle nlllUVC'lll'tı çok yerinu' ~a~d;n lll~ (l!(ll1 ~a~ntırı bir mllleti 
, , • . , 1 olacak v~ mutuıkknk ki verimli sonu •!ar '· 1,.;1mı1. şte ra u v.e ınuvarfa 

Hınıs Hi.kOıııı•t lalııhi Dr. Ferrıııı 1 , k . ... alırız ve almııkt ıyı2. Bımn. · a ıııac<L ı.ıı. _ • 
(dik Bil liıa ııııuı.7la Kiği llllkOıııet Ta 1 . Alm,ınya kov iklı:sncllvaLııu kurtar.m gız ve ba:sarcn.gız. 
bıpli~lııe naklı·ıı t:ıyin edilmiştir. 1 R.ı~ f,ıyı~n Koope!·.ıtiflcıı ·çlfklnın kr.d' !çttıde Y 

~·iz? 

KIZILAY 
istinaf küll1İY0l1llllda l i1hluk, tasarruf Vt satı~ t.ler!nı bUglll1 t lll anl,\IHtlC',K 

Düıı lıalkl•Yinde ~·aınİl11l 1 lsliıaı komisyom~ dnrı Kıcıroğlult'ıınaml'n ele nlınıs \C hrr tar,ıtını kuv- rn de•ıl. buyü!C . .,•"1•lı teşek 
f>İI' kutltılaına lll(ll'HSİJ11İ \'ttkf11ıa ııit dOl<anlıır lizerinee mahalli \.eth kol, budaklnrlle çcvırmiş ve kapla- t.:..lC' bırlcşerck dalın }"..: ... ,retle ve geniş 

ı tf'tkikJercle bulunmu:;;tur. Pazartesi gUıı- mış bir halde faydalı me ais.ne dPvam t- hacla i yapmakta olduklnrını gl:lrU.Y 
~rapı l d ı kil i~·li 111 udıı hu tetk ıklerdcn alınan ıw- ınektcdir kl, bu dn dn vamızc\aki ısraı-ıınmn, ı1e 
1 1 ·· .s."h- ti<'elıre crore kurarını verecektir. Ilcri Avrupa memlckctlcrinctt, h.ttt:ı c,uuınııJn manasını cok glizl'i göstN'!ll 

Kmlayııı a tıııışınrı yı doııliıııll .._ b tediı'. 
· · ı · ı k ıı ı ı M t ı· 1.) · l ·g· de to la 1 t ynkın komşumul nuıgarisLıuıd..ı her ttırlü rı.ınızc c ınc.rasıın e u u nnmış. ır. _rrı - ınar )}J' ı 1 il p ' l 1 umumi ekonomsnl vaşayıc, u:~cr 

\
'' j "' t \'' J J l j } } 1 lk J 1 ı '-' t 1 d çlft~i kooperat flerınln sayısı gl\nden gU- ' J """ 
1 <lJ'(' l ) (11'111(ıH )(lZ!I' ) { Sllll. ICI ·~·vıııc1e y:tpl tnl~ ır. ~all ) e

1 

('unııt !.,lİl1Ü oğleden 0111'11 Jınıır ne artmaktadır lnvdnll izleri nnca}.; kULlrC'lli tcsebb 

1 
\'nlı llasım şcıın K.olord11 kı.ı.ınandarıı bı'rlı'tıi idare h<!yeti Vltli Hıı .. un ls,ı:an'm . . · . . . , ynpnbllecrktlr. 

ll';lıtal ili<'\ '-İnıiı:dP fani iye ~ PÇil- k ı J\A ff ı l d hk ı.:. " Dünya zır.ıı knlkımınn ay ık u"dııı ·orgnneıa ·ııız,ı er .n. ~ er. muo;la ·eııı 1 ı· . l d . t . t 1 t d 1 • • J - r'şte bu ı,u· lt'ıı1 ."y"gcldı'g"lııılz .ı:" r 
k t 

1... ı · 
1 11 ıı · 1 • rP " ırrı ıı tııı a ıçtıın a o mış o p an ı a, k b . ti d ld rr ... ... .,~ lııf' '11rf' 111.tıııı \1 are yı; •ırı Lf'l'lllf t' ın •\ki ktınl'lnd·ını ırenı>ral Zihni Toydt•ınir .... ma mcc urıyC' ll e o Uı;.Umuz bu devir- ıel' 

h;•nrlıl,lara ba:-..laıırn,stır. Bu ııH•yııııclıı . '.. '. '"' • . . k, ı;;elıre ait hir ~·< k ıne..;:eleler mevzuu ha- de bilhassa BUyJk Şef1nılzln \'l' bütuıı ultmdn ftrdı hareket ve teşebbiiS ..11 
, . Beledıv.-! n·ı<;ı Se\•ket .\rı Vf' dı(!er bır <: • ı' d'I ·~t · t k i k ı t •c J"ı '· · k. · ı · · . · · · · · · ~ 11" e 1 ınıı;; ır Cumhurlvet Hlıktımctınhı yuksek '"•n.rdım· r-r 1 mıınası ve yer a mamış ır ' 

1 urluııı yolıı 07.Prtndı ı t.ııııırc mu ıtaç kın selerm hıızurılc nwrasııııe lstıı..lal nrnr - - ı . · . . ". ınmıyacaktır. 
1'.l kilonwtrelik bir l,ı..,ınm lamiri irııı ş.lf' bnşlanrrış ve ııımşı nıiiteıtkip şt>hrinıiz ımıhttbbeti ıntsallerle gö..;:ternıişlir. ~ilıayet ı lurın~ mazhar olnıı zlıantt..e, blıincı pl,m- . . . ı ef. 1 ı ı t ı 1 , 

1 
M f da duzenlne konacak kooperatıf işler! için Ymdunıuıa Umumi Hnıptcr'ı biıll 

.\ıım o un nrn Zt>ıııe \{' il ıazıı ın.ı- h'.ı:ı-.ılııy ba,ka111 doktor Sııbri Sicıal kür- Kol~rdu Kuıııaııdtını gcne.rc1 tıZd rer 1 hemen seferber haline geçmemiz bır veı ve harp içinde birçok zarııreuer 
nık ıııııh<ıiliıw :-Pvkedilm'ş lıulmıııyor . c.;[lyp gı<'lıııiş ve l\ızılayııı ınenılekP.ttcki Erğuder Çuırnkka le lıar h ıııde Kızılay 1 1 k t b d T ki d 1 • k '"Ulntl c.l<t husu"i menıa"tlerin tesiri .aa . . . wem e ·e orcfü ur. ur ye e z raı o,ı-

1 
.,. .. ' ·' "' tJW 

\ ." (' rg i ~ ... !'de t alı~ i J Üt işi h!znwtleı lııı~en. ıııazisilı~f'll lııılıs~·tıniş ve k l~r~wıııı un - gosterdığı ftızıletı yaş:rtım.ş, l.1C'railfçll1k tarihi pek eyci olmamakla tmda kurulan, kuru,lu&tmdn, lşleyiŞl 
• • . . . 1 Kızıliı~·ın lı'.lıın ·sıı .• \lallı'.·k ıl~vrı~cl.e \'a- ıııısall~rle" anl~tıırak, ~~ı~.ılayın ı~eınlt' 1 beraber bugim çalışanları öğiınecek kadar ıntızam olmıyan bırçok istihHi.k ıcoO~ 
l:.r:wnıııı \ fülyPll tlnlıılınd<' Mııv,ı- ~ıı olc.ıuğu ınkışafı tr·baı lız ettırmı~lır. , kett • '' y .. ıl<SvK ıncvkıını cı.ııl ı hır '>n- b.zi tatmin edici clurıımdn ve mahıyette- rntlflerlnin - bllhas:.a bakkaliye \'C b~~, 

1.cm•i ıııııurııi~·e \'t'l'!!ilNiı lıı ıaıı ... ili1l ııi ·- IJoklor Saori Sic.lııldan sonra knrsi-, rPtlc tasYlr etıııişlir. cm. yiyecek Uzerine çnlışırlardı - inld~ 
heli 0 

0 
75 c Hll'llll :tır. 'eııe hnşıııılıı hıı ~·e i\Unıuı:e hastaııt•si akliye mlltt•hassır;;ı Toplmllı)'a yüksl'k ı11tıkaınl.ıra nıirı- Kooperntlflrrlmlz ulusal ekonomimi- mazhar olamayı~n ve blrço){ giinnhsız 

ııııkdanıı 0 
0 

fi;) lııılııwsı içiıı g-.ıyrt>l (loklıır ( evad Bili gel•niş J\11.ıl11y ve Kızıl· j 11pltarlık telgrnfları çekilme!{ suretile ııi- z.n ve sosyal blınycmizin ~nrtıarınn ve :>edarlnrın paralarının batması btzde 
"•ıı fı·dılımktc·dir. ' · lı<.r ltŞt'kküllcrinc ı·:ır.şı lıalkııı besledi~ 1 ilıayrt vcrilnıi,tir. ı ıen.plurınn uygun olnrak yapılmaktadır, (.Alll:ınıfı .1> inl'i suyıfııı/lı) 

Edebi ı'efl'ika: No. :20 
- Ziyaııı )1ok, dedi. Ho':' dıırmu sııyılr ııa7c;ııııı, hir ha~kaı:ını 

eyrelnıek ti' hazan fııyclıtlıılır. 

a.ıt hf'~A g-Pliyıırılıı. Boyıılm•ımızı filıin topl11c1ık. 1 IO·wyiıı 
ntııyı çal!;ırnrıık ht.>po.;ini tı•sliın ellilc BPnım bNcnıi ge~·di~lıııi 
vt• ı!ltmPye lııızırlımdıgınıı gı1reıı Akif C t•ııwl · 

·- (ıitrııetlı>n PV\ el .. u kor~ıyu dolcıı;;alıın, i~ler ıııisirıiı? De-
di. ~onra bPruher \'ılrnrız. 

l\ttlıtıl etliııı. On he~ dakika kndar korud·ı YP~il ıığa~·lımn 
urıısın!la, iıH'<'t'ik palikal.mln dolaştık. Bir aralık dPvrilmiş 
lıir ıı~aç klltfığllnllıı ilzcriııe ~ anyaııa otıırdtık. Aitıı<;lnrnı 
tlııllarınııı hirlıiriııe kııvıı~ma ıııclan f:zPrimıvle yeınyc>~il bir 
1la111 hasıl olııııı-;..lıt: .. 'eıııa g-orllnıniyor<lu. lllç konıışııııyıın:ık, 
oradaıı orıı~ .ı koştuklıını ı, ~·uvaların,ı durtııuclan IJir şeyler 
fa ;ıdıklıırını gonlii~nııı rız ku:;-hıı ııı cıvııtı .. rnı Vl' yapı·,lldarııı 
lıııfif çıi<arılt!l• hışırlılnn tlinlt•dik. Akif ('pıııallıı pek sakin, 
ılıır~tırı lıir h.tlı v11r..lı. Bıı lwııiııı lıo., ırııa g-ltti. kalkmamızı 
oylı>:i~inı zarııım, iti mı eltııPcl 'il hr111P11 kHlldı. 'ı' ıılııız ki'~·ıik 

:vı.ldaıı knhreııln arkasındaki lllC'\'ılıınu ı·ı .... tırrııııız zıHıııııı. hir· . . \ ,., . 
dı>rıhl ('bir ~"Y halıılaıııış l!tlıi tela :ı bir lııırt•la·tle durdu. 
H.:niııı kendi ·ine hıınetle baktığ"ııııı gorllııce: 
~ Az kal..;:ııı unutnC'aklıın Ferda! fl('(Iİ. Yarın drrril ülıtir ... 

:ık.aııı evimde hlr knç s:ımiınt dostu yeıııe~e ~· ı({mtım. 'izi-
dı• da\'C't et·;ı1 111 g"C'lir nıisiniı ?. 

B:ıkışlaı•ından lııııııın hiç ll' hemen nklıırn gPlıııiş bir ş ·y 
ıılmn.lıjtıııı ve dt"minden bPri ~ııı.;mıı ınııı bıııııı b.ıııa ııasıl 
"'ı·ı~·li~·eec>ğiııi H' kabul t-l!trt:CP~inl d(i"'l\ıınıeslndPn llC'rl gı•l 
clip:ini ıııılndıııı. Oııun hir.ıı l'V\ ellı:i ı;;essiz sakin, yanımda 

ıhıdnklıırırıda snııılmt dost bir lcbe:ssilııılP yürllyOşl\ hoşuma 

J.!ilmlştl. Fnlrnl bıı harekeli blltün o i~ i hisleri si dl. 
- J ınvetlnil'i kabul t>deıııl~ eeeı?irn için nffetmPnizi rica 

Nll• ri nı . ıh"'dinı. Hnlımıdem hu ~,.tıkınlımlıı ('\'ltıni~·or. i'ıylrı 

GEN~ 
ıııeşğulüz hi.. 8omıı .. 

Hirdentılre yıızli nsahilPşli. Sertçe bir se<>le ~olllııı{i kcsli · 

- Arık konıışuınıız Fcrcla ! Kabul etmemek için sebep bu 
olmııcız. ller haldP hala zndAniztn ı;;izi ıne';'ğııl e:deıı i,leri ge· 
~e değildir. l>ıwettıııi reddetmek için iyi bir haluıne bıılıınrn
dıııız .. 

\'e <ludııgıııı btıhlirnk ilılvc elti: 

iz lıana kıırı;;ı dEıiına böyle çekinğenı:.iniz. Bıırndıı ç ı
lıı:mamızı teklif c>ltiğlm 1.ııınun ela kalıul edindp~ kndnr ne 
lıııhraıılıır <,<>Çinlfğiniıi biliyorum. Slnıcli de ... 

Su ıu, Yfizüme: "Benden korkllyorsun 1
,, Demek ister gibi 

baktı~ını farkettiın. Ka'hlın ft•nn halde ı,:arpııınya başluclı. 

Onun kPıHlisınden mıql bic lıiı:ıle çekindiitimi nnlttmuı.;ını, bu
nun onu ~evmek korkusundan ılerl g !eliğini çokiğenllğlmiıı 
ı;.ehPbini J..,tPmecteıı ynpcıırı-ıın hıırekctlerle lıi~seltireC'eğinıi 

nıılıyornm. Koyıı lllıt\ i gc>zleri ateş gihi ~·anarak karşımda 
nyakla ıllınıyordıı., Ve dııdııklurıııdıı o tenu ınllstehzl tebcs
sllın \'ardı. Birdeıılıi re haşı mı kaldırdım. 

- ~ladeııı ki açık konıı':iııııırııızı istiyorsunuz, ıleclim, .~unıı 

itiraf edeyim ki gelıneyişimın ı-cbebi ha'ikaclır. 

Yllzii değişti, güzleri ıııcı\tklıı a{'ıhlı: 

- Nedir? 
~iahc up hlr tn\'ırla oııtlnw haklını : 
- Evden lııı•ııkııııızlıtr ... 
Ve onuıı bir şey söylemesine me~·clıın bıraknındıın nı·ele 

nl'clo devam ettim; 

S,ıkın şlmcll neden hırakııınzlar filun diye orınnyıt 
kıılkmrıyını7.. H<1laın lıiruz eski kafalı bir kadındır. Bonırıı 
tek h:ı~ınıı bir tlny le gitmeme razı olmaz. Belki siz bunu 
ıı yı p lıııırn yı nı z rı nı n .. 

Ba1'ıını kaldırdım, yllzU pek eidıJi Jlll · 
- Hiç te ayıpluınıım, dedi, L>azı hislere lıı'ian lıörmet et· 

ıneı,irıı bilmelldir. 
Ben kurtuldum diye derin bir rıeres lı orduııı. (ı ylııe ::.tr 

ze ıwşlıynrak : 
- Fakat ben bunun çllrt>slni l>ıılduııı, dedi. Siz uir gütl 

lıalıınızın ıınnemi tmııılığındaıı uahsetnıişdiııiz. Ne zmnundır 
bir gl\ıı gelip kendbinln elini öpmemi ı!UşllnUyol'(lum, l.nıgl\11 

size halanıza lıeın lıörıııctlcrlmi ırzederim, herıı Lu vesile 
ile sizi, hala zade11iziıı niı;;anh ı ile beraber yeıııege dıwet 
ettiğimi ele söyler, keııdisiııden nı ı\saacle isterim zımnedi)o· 
rum ki redctmiyel'ektir, bu sureti~ nnncmin c ki bir arkadf:I 
şıııı t:.ınımaldu d.ı cidden pek nıeıııııuıı kıılı:ıcnğıııı. 

B •n hayret içinde kalını~tım. O bunları öyle lııtıii bir W 
1 

vır in sliyliyorclıı ki.. • 
Blrdenbirt! içimi el rln b1r hırs lıiirüdi.i, kentli keııdiııW• 

ıııeluıı addııı lıana itira7. edecek Lılr nokta bırakmaı.lı, cllY1
' 

ıtnşiindUnı. Fııkat onuıı llacoflc llırahiııı J.iitflyl de çn~ırınası 
bu davette gizli bir ıııaksnclı olmadığını da gö ·terlzordu. se• 
ı-.iıni çıkarınndım. O benimle beraber C\'C geldi. Halumı gör 
clll, annesinden uzun uzun l.ıalı l'tli O ırada saat yedi vard•· 
l lııcerle lbrah1m r,ntfi bc>rabm:.·e soı.aklnn geldiler, onıarlıt 
dn tanıştı. Ve nihayet ılın et ıııeseles1ni 11çd1 1 lınluını öyle 
gllzel idare etmiş, ihtiyar k&dıııla örlc tallı tatlı komışınllş· 
c.lııkf ondan hiç bir illraz görmedi. llalaııı biUlk is: 

- A, ınntlemki t.ıeyefencli rka etınel, için bul'ııyn kıadıır 
gt.:ldller, gidersiniz tabii çocuklar .. l>edi. Ve ltmılıim l.litfi ııe 
Hacer! de reddetmiyecPk tıir vnzlyete ı:;oktu. 

A rkmu ıı:u· - -

, 



- 26 Birinci Kanun 198i DOÔU 

EN SON-HABERLER.9 I 
1----------------------------------- ---~---------------------------------

Sıra Hankeu'ya geldi 
l l ayda memlekete 
16 milyon lira girdi 

Aııkara 2 (..\. A.) - On bir 
aylık lrnri!'i ticar~t istatistiklerine 
~vrt'. ikinci teşrin sonuna kadur 
ithal l lmnwti 101 Ye ihrncat kıy 
wetl lli .milyon Jirııyn b.ıliğ olıııuş· 
tur. Bu mikt:..r Hı:ili sencinin aynı 
aylarıruı ıııı:ı:ıırurı, lthıılattn oıı yedi 
ve lhracıılta oıı .ıhı milyon lira arhş 
ko leJ'ııırktedlr. 

lılıal.ıtn nıı:ıar fiil ihraf'at ruzlası 
on altı nıil}On lirııclıl'. 

Kubilay Günü 

Mtınt~nıendP 8 inci yıldö
nUıni.i nliinnst•hetile 111 iling 

Meııeml'ıı, 14. ( A. A, ) - Şt>hit 
t(ubtay•ııı şel.ıılıwl yıldünümn ınllııcısı· 
betile Hall\e .. i .ıhmımlfl bl\tün hal kırı 
ıştırnldvlo bOyllk bir mitin~ ynp 1 lnıışıır. 

Alaylarımıza sancak 
Orgellenıl Fahr ::.ttin Altay 
Atatürk nanuna n1uh telit' 
alayJaı·ıınıza sancak verdi 

Çurlu, 24, ( A. A.) - Orgeneral 
kıy retlın Alta~ mıntnka ı <1ı1hillnde hıı· 

ıer ı muhlf'tll ... ımflara men:>up kıltılu· 
•llhıde:"lrk namına ttnctıklarını verııılş 

le mezkllr kıtalar ıııııı · 

•ll<llk tczarııııırot yapıl 

"'!ıı;.. __ _ 
D J 

~lalıkunıltlr bir hapishane 
dil't~ktöriinii üldiirdüh'r 

lie\eıı hana Ameı ılııadtt Kolumbi~ a 
lıııııashımesınde knc;nıak btey"n altı ıııııh 
kOm haplslıane dırcktörunlln oda-.ıııü 

ıtırerek, dıre .. törll sıkı sıkı bağlamışlar 
\e kendııefM.ie olJa)l kapat.ırak bekleme· 
ğc: tuışltuuışladıı. t lactlse haher ulınınca 
yeti~ılııu~. fııkal nı.:ıhküıııler keııdilerl 
... erbe t bıralulınadıkltm takdlrııe hapıs· 
hane müdürnııü ölclün:ceklerlni söyle· 
ınlşleıdh'. 

fakat <llrektor, <hşurıdan kendisi 
ııi kurtıırınıığu gdenlere bnğırarak hn 
yrık bir cesııretle nıahkbmların taleplrrl
ııln kııbul edilıııc~ını SO)'lt!mi~tll'. Muh 
kumlarla dışaııdukl polis 'e lınkumct 
t:rk6nı arasında mliıakerc: iki ~ıı11t ... nr 
ııılhtlir. 

Nıhayet \ .ıli tııarruz edllıııt•si l~·Jıı 

emir \ermiş v.:. odanın içine g-oz yıışı 
doktUn.cU yaz \erilmiştlr. Mahkllmler 
t>lrer ·birer teslim olmu::lardır. Fakat eti 
rektorun bir çok yerlerinden yarıılunmış 
olduR'u halde ~·c•rde cttn çekişmekte ol 
dugu goriilml ıs l\r . Direktor hlr aı 
:-Jonru (•un \'erııııı.;tir. 

Amerikadn ıniınevrnlur 
tacil Pdilıniyecek 

Vaşıngton, :?4 . (A. A.) - Gazete · 
cilerl kabul eden Amerika füırlclye nıı
~ırı 14 msrttıı başlayncnk olan oüyllk 
urdu manevralarının şubuatta yapılaca
iıDa dair ne Reisi Cümhur Ruzveltln 
ve ne de Bahriye nazırınin bu hususta 
biç bir mUı.aker~ yapmadı~ını bildlrml~· 
tir. 

Alnıan ların Portekiz 
n1 üsteın lekelerinclt • 
gölü var ını? 

1 Japonlar Hankeu şehrini 
1 de ihataya çalışıyorlar 

• • 
lngiltere lngiliz topçekerine yapılan 
taarruz hakknda malumat bekliyor 
Şaııghay: 2·l ( A.A ) - Japon b.'iş ,. paktına duhil olmasını ve dokuzlar komi· 

konsolosu Ecnebi konsoloslara muracaat I tesinde hazı tttdlller yapılmasını ist.-ye· 
ederek Hnnkeodaki tebaalarının geri çe· cektir. 

kllınesini, zira burada pek ya'kında şld-1 ix• ;i ı .iz TOPCEl~EHİXE 
delil ınuhaıel elPr olıH'ağını haber vermiş- TAA IUH ·z ll İ·:SJ•:U·:si 
tir. 

:\loxr.\ 1\ ' . .\XTİ l\.O~ l İXİT 
p \ l\'l'I X.\ ciniYOH 

T<ıkyo: 24 ( A.A ) - KabinPnln 
bugünkü lopl ııntı ıııda mülıiııı siyasi kn
rarlar verildiği anlaşılmıştır. Bu müzake· 
r~leıc goıe ManÇukunıın Anti komünist 

Lonrtra: 24 ( A,A ) 18 ilk kanunda 
lngiliı topçekerine ateş açtıran Japon 
zahiti hakkında Edenden izahat talep 
eden umele partisi ınebuslarına cevap ve 
ren Eden bu tahkikatının etrafında Ja· 
ponyadan mütemmim malumat bekle
mekte olduğunu bildirmiştir. 

• 
ispanyada Cumhuriyetçi-

lerin bir galebesi 
1..ondra : 24 ( A.A ) - Barslon· ı nı boınbardınıan eclerek .'\si gemilPrin 

dun Londradaki lspauyol ıııahafiline ge llftsara ukratmıştır. · 
len telgraflaru güre Burudun cumhurq 4 :1':\l~ ~l 'Hİ.'\'ETt:İ 1.EB 
yetciler tarafından tanıaıııile ıaptedildiğ"i / . 1 dl.t...non \ 
tılldirilmektedir· Madrıt : 24 ( A.A ) - Curnuriyelci 

.\ Sİ t;E\I İ LEl\İX İ ler Gırnnala f'yaletinin dortte birini zapt 
BOXU.\llUUl.\ X etmişlerdir. Burada lerkedilmi~ nrnzinin 

Ptıris : 24 ( A.A ) - Cebclütlnrik· nüfusu kırk bin kişiye lıalığ olmakta 
ten gelen huherleı·e gôl'e Cumrl>·~tcilere ve hunun yirmi bin kişisi d. Tuledoda 
mensup hir tayynre filosu Knıllz limnnı- bulunıııaktaclır. 

Valiler üç sınıf a· ayrılıyor 
, An~ara. ~r, (tlususı muhabirimizden) - D.thiliye Vek8ldi vil.iy.!tlt!r te~kilitı 

için yerıı btı· kanun layihası hıtzırlarnakladıJ'. Hu lı\yilıava gJre v ılıl~ liç sınıfa 
a ;rılacaklaı, ıısg-ari asU maaş 100 llrn olacaklar. 

Yugoslav Başvekili 
Berline gidiyor 

~------------ -
Filistin için için 

kaynıyor 

Alınan hiikunıet lngiliz kı taa tı ile Aruh 
adaınlarile de görüşecek ı çeteleri çarpışıyorlar 
Berliıı: 24 ( A .. \ ) - Siyasi m:ıhn-1 Ankara 24 ( A. A. ) - Fllistiııde 

fllden o~enildiğine güre, Yugoslav IJaş- 'J'aberiye cıvarında lngilız kıtrınlı Ue 
vekili U<ıy Stoyadinoviç 16 lkinrli ki\nun Arttp çNelerl anısında musarleıne.ler ol 
d:ı HerlınP gdecek ve !ıurada dört g~!l 

1 

muştur. Fillstinin muhtelif yerlerinde sui 
kud,ır ~altt~.aktır. ~u muddet z_arfıncta Nu. ko ller yupılmnktadır. Poliıs birçok silah 
reııberkdd:ı. fahr!kaları ve dıt~r anayı depoları ıneydanu çıkarmakta ve imha 
merkezlerlnı de zıyaret edecektır. 

1 
ki dl e nıe e r. 

Bir günde kaybolan 1 Denizbank layihası 
al tı kişi Mecliste 

lstanhul, 23, {lhısustj - Birka\ gl\n 
1 

" 
Pvvel O~knctıır dn nç talebe ile üç 'l'l\· Ankara 24 ( A. A. ) - Buyuk Millet 
tnn ı~~·I . iııln l.ılr glln içinde kayboluş· Meclisi bugtın Denlzbank layıhasının mü
lıırı nazarı dlkkntı celbeyledlğlnden Po· zakt-reslne başlamıştır. 
lls lahklkula ba~laınıştır. Polis nihayet 1 Bir tayvarPcinin 
llltlln lşciterlnrten üçl\nü cie bulmuştur. f'f .. k" ~ · 
O; lalebe aranmaktadır. ınuva a ıyeh 

Sanfransısko : 24 (A.A) - Vorseno 
Kızı laya Ü ye Ohnak ismindeki deniz tayyaresi 19 ilk kanunda 

\ ı ·nnl ' llt•z İ«,.:İX HİH noıu .. :·ıTn yeni Zeland ile Sanfrttnsisko arasında ilk 
hava seferini yapmiştır, 

Dünyada harp tehlikesi 
ca 

Lon<lrıı 24, ( A. A. ) - Portekiz 1 
sefiri bu snb~lı bny Eden 'l ziyaretle Al· 
manların mustumlf'ke talepleri llzerın
dekl baıı m~selelerln lttthını istemiştir. 

Devekuııı - Olacak, olmıyacak, olacak, olmıgacak 
c...-ransız ka rllmtürü] 

Tarihi 
lc•fı•ikn 

YA-ZAN: ·z:•YA S"AK\Q 
-~o-

Faik kuvvetler ikinci bir 
hezimete uğratılmıştı 

Yahnitepede bulunan bir ınüdafaa kuvveti tanı otuz 
tahur diişınan kuvvetine kar~ı koyn111~hı 

Piyade ve topçularının fasılasız ve 1 mın erzak no.kllyatına memlll' edilmiş; 
hesapsız yağdırdıkları ateşe rağmen, yer- vali vekili sıfatne Erzuruına gonderll

lerlnden kımıldamamışlar. Düşmanın bll- ·ı miştl. 
tun hUcumlarını akim bırakmışlardı. izzet Paşa, derhal menzil hatları t~4 

Düşman, bir aralık büyük Yahni te" sıs etmişti. Nakliyatı bu suretle lnti -
peslni ele geçirmişti. ·Ve derhal. mühim zam aıtma ııımak istemişti. Fakat elde 
kuvetıerle takviye etmişti. Fakat Türk bulunan kağnı ve deve gibi vo.sıt.atarla, 
neferlerinin fectakarnne hlıcuınlarına matlup olan sürati elde etmek mumkUn 
devam etmişledi. değildi. 

O sırada güneş battığı için, iki tamı Bllhasa son gunlerde erzak ihtıyacı 
ta ateş kesmişler; geoeyl oldukları yerde o kadar şiddetle baş göstermiştı ki ; 
geçinnl.şlerdlr. , (Yahniler harbi) nln blıyUk kahraman" 

Ertesi gUn, süvari livası kumandan: lan, aç harp etmişlerdi. Ve bu açlık o ka
Musa paşa; maiyetindeki atlılarla, dllş- dar tesir etmişti ki; muharlplerden bir 
manı ric'at hattı üzerine atılmıştı . o giln çoklan, ~ehltlere bakarak: 
lki tarf, akşama kadar çarpışmışlardı. Boyle aç ve sefil bu kayalar uze-

0 gece yapılan harp meclisinde, heı ı ~nde uğraşacaağınııza, biz de sizııı gibi 
ne pahasına olursa olsun; (BUylik Yahni şehit olup ta kurtulsak. 
tepesi) nln istirdadına karar verilmişti. Diye, ölumc hasret çekmişlerdi. 
Ve ertesi giin, şafakla beraber, üç koldan Bu vaziyet arasmda, erzak ve cep-
hilcum edilerek, tepe ele geçirilmişti. iıunl' nnkllyat.ı ıı ı-ektey0 ue;rat'!ı., ve o 

Düşman; Kars çayı üzerinde, (Ağça du gerllerini tehlikeye sokan bir gaik 
kale} ve (Perkit) köyleri arasındaki daha başgöstermiştl. O da şakavet me· 
(Kabak tepe) ye çekilmişti . Burada bir -;elesi idi. 
lı:Unat noktası teşkil ederek tutunmak G(lya orduya muavenet lçııı hüku-
lstemlşti. met depolarından silA.h alarnk memle-

Pakat: Hacı Raşit, Hasan Kdzım, ketlcrinden çıkan bir takım dağlı Kürt
~uvariden mürekkep hücum kolları kar- ler. derhal yolları keserek, koylere taar
şısında burada da sebata mukavemet c- ruz ederek blıytlk mıkyasta şakavete gl
aememlşti. Perişan bir halde (Kara bal) r şmişlerdi. 
cihetine ric'at etmişti... Ve bu rlc'atıe. Kürt beylerinden (Mir s.ut) isminde 
l~arbin bu safhası l\itama ermişti. blri, bu klirt eşkıyanın başına geçerek 

Türkler; Uç gi.in devam eden bu kan- miihim bir kuvvet vücude getirmış; SUrt. 
lı muharebelerde, hakikaten hayrete şa- Muş, Hakfı..ri taraflarını haraca kesmişti. 
yan bir cesaret ve fedakrırlık göstenniş - Hiıkumetin elinde, bunları tedip e
lerdi. Bu fedakarlığın derecesini şundan decek kuvvet yoktu. Onun için bu şnkavet 

. anlamalıdır ki; küçük Yahni tepesinde korkunç bir mahiy~t alıyordu . 
lrnlunan küçlik bir miidnfan kuvveti, tam Her gün koyleri ve hatttl kru>abala
otuz tabur düşman kuvvetine karşı koy- rı basıyorlar; çarşıları vr. evleri yağma e
muş; bir an bile sarsılmadan şerefli va - dip çekilyorlardı. Şayet bu baskm esna
zttelerlni ifa etmlşlerdl. sında küçük bir muhalefete maruz kalır" 

Bu tepenin sol cenahındaki diğer bir !ursa. her tarafı yakıp kUl ediyorlardı. 
tepeyi muhafazaya memur olan iki tabur Tiirk köylüleri mutemadıyen villyet 
rlyade de. deniz dalgası gibi, sekiz on ka- ıı1erkezlerlne; btanbulda en yüks"k hU
demell saflarla hücum eden çok faik kQmet maknı.larına telgraflar çek1yor
dil4man kuvvetlerine karşı mevktıerınde lnr: adamlar gönderiyorlar; muhafaza 
anudane sebat gö.;t.ermişlerdl. kuvvetleri istiyorlardı. Fakat bu feryat-

Bu harpte; Ahmet Fazıl Paşa, bir top ıanna rağmen dertlerine derman ttula
mermlsl parçasııe bacaA"tndan yaralan - mıyorlardı. 
nııştı. Iki kaymakam dört binba,.sı da ay" ( A rkaaı ııar) 
nl şekilde şeretli yarlar alm14!ardı. 

Uç gün zarfında; blrl kaymakam, 
yedisi binbaşı olmak iizerc iki bin beş yUz 
kadar şehit ve yaralt verilnılşLl Fakat 
Çar ordusunun kaybettiği efrat, zabitan 
ve Umeranın adedi, on bin klşly geç. 
mişti. 

A~ak şu var ki, (Yahniler -harbi); 
yalnız TUrk tarihine değil: cihan harp 
tarihine pek parlak bir zafer kitabesi 
kaydetmtştl. 

Bu bilyilk zaferden sonra. 
Türk ordusu, vakıa. miıhim bir zafer 

kazanmıştı. Fakat bu harplerde verdiği 
zayiattan dolayı kuvveti bir hayli azal -
mıştı. Bazı taburların mevcudu, yarıya 

inmişti. Bazı bölükler, o şiddetli hiicum 
Vf' müdafaalarda k(ımilen erimişti. 

Kumandan Gazi Muhtar Paşa, mli
temadylen imdat kuvetl istiyordu Fakat 
beklenen lo.kviye efradı, bir turlu gelemi
yordu. 

Ruslar, kendi hudutları içine çekil -
mlşlerdl. Fakat ordularının noksanlarını 
ikmal ederek yeni hücumlara kalkışmak 
içln humalı bir faaliyet<! gtrlşmlşlerdi. 

Rusların bu hazıı·lıkları, Osmanlı 

ordusunun kumandanını biiyük endişe -
ler veriyor; gözle görülen tehlikeyi kar -
~ılayabllmek için mütemadiyen Istan -
bula telgraflar çekerek kuvvet istiyordu. 

Bu mütemadi müracatlardan sonra, 
.. merkezi (Bağdat) olan - altıncı ordu
dan bir kaç tabur piyade ve süvari gele -
bilmişti. Istanbulda bulunan son Uç ni -
zamlye taburu da g'Önderilmişti. Fakat 
bunlar, Ça.rhğın namtitenah1 insan men
baının hudutlara yığdığı askerlere karşı, 

hiç bir ehemiyetı haiz detlldl . 
Sonra. Ordunun erzak ve cephane 

ihtiyacı da klfl dereceye gelmişti. Birbi
rini takip eden sUrekll harplerde, mevcut 
<·ephanenln miihlm bir kısmı yakılıp git
mişti. 

Mevsim, nakliyata müsait değildi. 

Harput. Sıvns ve Kastamonu gibi erzak 
develerle nakledildiği için hem vaktinde 
yetişmiyor, hem de ihtiyaca gelmiyordu. 

1st&nbul hükQmetı, telAş içinde idi. 
aıvu vallal Bnincanlı tz1tt Pqa, ordu-

Kühada s iyasi Af 
Havanu, 24 (A. A.) Mebusan 

ıııec·lisi <lllııkli J!Ürrtşın*'lerinde yeni bir 
ar kanunu kcıbul etmişlerdir. Af<lan ıs· 
tltarle edenler aı asında eski Heisl Cl\m 
hur w• 300 kadar ihtilAlrl bulunmakta· 
dır. 

Yeni ticari anlaşnıalar 
Berlhı, 24, (A. A.) - Almanya ile 

Estonya arasında tieari hll"lu atta hazı 

yeni mnzakereler haşlttmıştır. 

Prng, 24. (A. A.) Çekslovakyu 
ile Yugoslıl\·ya ararsın<l a ynpılmnkta olaı 
tic'ari anlaşma iyi hir netiı·e~·e varmıştır. 

Göheh~ sulh taraftarı 
Bertin, 24, (.\. A.) .\iman Prupo· 

ganda nazırı dl\ıı yaptığı bir bcyaııatt .. 
·ıı hararetli arwsunun dllnya :iakl biıttln 
De\•letler arasında hlr ıılh mevı:udl~ e· 
tini görmek olciuğıınu soyleınişlir. 

BiivüciilP.re inanan . 
ınahkünı 

Bolina Jarnisoıı isminde cok güzel 
bir kadın aleyhine kocası tarafından 
Pransanın Nls şehri mahkemesinde bo" 
.!ıanmak davası açılmıştı. Pollna avukat 
tutnuyarak davasını blzzat kendisi mü
dafaa etmiş ve bu müdafaa hA.klmler ü
zerinde o kadar bilyUk blr tesir bırakmış
tır ki, kadın kocasına hıyaneti itiraf et
tiği halde, kocasının boşanma davnsı red
dedilmiştir. Yalnız Polinnya 25 frank nak
di ceza verllnılştir. 

Polina mUdafaasında Nikez isminde 
birisinin kucağına atıldığını, fakat bunun 
sebebi gerek kendisinin ve gerek Nikezin 
bir btiyucünUn tesiri altında ne yaptık
larını bilmediklerinden ileri geldiğini ve 
hatt~ bu büyucilniln tesiri ile Akdeniz sa
hillerine kadar gidip ordaa Nikezın 75,000 
frangını dolandırdığını ve böylece kendi
sinin ihtiyarı olmadan bir fe!A.kete atıl
mış olduğunu pek samımı ve mahkemeye 
kanaat verecek bir şekilde anlatmış, mah
keme de bu mueretı kabul etmittır. 

1 
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UZAK ŞARKTAN HADİSELER ·BiZ DE HAYVANCILIK 

Japonların en meşhur 
kadın casusu öldürüldü 

Bir yanlışlık 
yüzünden zengin 
olan adam 

Doğuda dericiliğimizi geri 
Hazan devlet kuşu 
insanın başına 

nasıl konar ? 

bırakan sebepler 
Yüz mukabil casus bu kadını senelerden

beri bir türlü ele geçiremiyorlardı 1 Bu huhranlı devirlerde lyl iş yaparak 
ht\yl\k paralar kazanınak, piyankolarda 

Hayvan yetiştiriciliğini kendi kendine oluveren 
şekilden kurtararak, fennin icaplarına uydurınak 
için köyli.ilerin1izin yeni bilgiler edinmesi g·erektir 
Doğu illerinin iktisadı bünyesine kalktıkça, tUylerin üzerine ı · 1. 5 wiU 

bllyl\k ikramiyelerin isabetile zengin 1 k 1 d b . .. - b 11 ü d k' 1 b 
.y;uıalwytlu 11 lıflt!irili!Jor: 1 mişli. BE>klf•nllıııeyen. esrarengiz, kanlt . . . F çok uygun o ara asır ar an erı surup metre Uyü: llğ n e ı yumurta arını ı· 

olmak pek nadir tıır ıştır • akat bun- 1 h. t. t' . 'l"""l · d ı. k B t ı d il 
!:'il\lıglıa~· elrnfınılıı muharebeln ıtur· bir hndbe Asya toııra~ının 1 eresini sur· . 1 u-e en avvan ye ış ır!cı ıg nın, yur un uu ra .ır. u yumur a aı- an a:z ıamun sonr 

lnnn vanındıt yanlışlıkl :t mılyoner o mak ı t;- . . 1 • tr lı. . k birer ~Urfe "Ik ar ve hayvan vakıt \'akıt 
rıl'I<; dc·gilılir. Çinlilerin tıulunduğ"u S;ıpey .;nr:'a, bu kadının oralian giçtlğlne şüp · bl\-ılılltün inarıılnıayttcak bir efsane gibi olgesıne c ıemmıye ı ır geçır:n v~ a- . . •• .. . 
ııııııt.ıkasııım ön .siperlerin~ ak<jıHıı gı11 ıw edilmezdi. Bazı gen.; kora ı.ar .Jupon .. k 13 1 b b y· b zanç kavnağı olduğu şUphesizdır. }·akut derısırıı yttladık;a, bu ehtı mahluklar d• 

~uı.u ·ur . unun :ı ua er ıvana an- . • d k" ,, 1 d d·ı· il ı. ·· 1 S r 1 ı,,. 
~·ı·lı-ri İııPrkeıı, j.ıpoıı m•ff'!'INi ıh• kendi j iıııparatorunuıı Ülf'Jfoe bombalar alt ıklım • ıtiraf etmek zorun ayız ı, uu yer er e- ı ı e uoğ'azına l!OÇCr er. Ur e er uv· 

!arının birinde uf:ık bir memul' olan l" · 'k ı sıpC'rlerindf• ıll'ı':'mnrın hıırekfüını ınrıı~ zamaııl Ynkiso koraıta g·u ünllr, bir kaç ki hayvuncıiığımız. köy uyu gıttı ·çe ar· ğazdan ( meriden ) geçerlerken onul\ 
ı ki 1 · n 1 'k ~n~-:'in b t~ı n h'.51le cıfs:ıne<i ve g; r,p tun bir refaha ulaştırmak durumundan iç zarına ( crışa\.·ı muhatisine ) \.'apıQıp sut "ıııc · e ıııcş..:u ıc ı er. hafta sonrnıla hütün suı ·a'-tcıların yııka· lılr mwera gc·l.ııiştir . 6 J J " 

Bir «inli nııfer nobt>l heldiynr<lıı. Or· yı ele \'erdlkl<>ri i~hlilirdi. Mesela Mok· : 2 y n~ında ~ir udam olun Şnek hen Uz uzaktadır. kalırlar. Sonra ouu da dellp daha 8lt 
l:ılıl\ sııkincli. Arndıt lıir ıızakl1udı1 bir ıt~111h•n !!eçtigi da}ıa ~u.yulu.r ~u~·ulrnı~z ı.f'ndt:r sürnn faaliyetinin neticesinde Tabiatın bağışladığ"ı imkanlara da· katlarım.1 geçerler. Ve artık bu ilerleyif 
iı,fil ıkın !.!Grliltrı ... ü i~itiliyo~, Varıgpo l,'ın geııeralı Çans!!o Lııı ın bındığı lrenın ısoo şilin, bizim pararnızla aşagı yukarı yanarak, adeta kendi kendine oluveren gl\nlerce, aylarca devam ederek ta .. 
ıırlı•iııin sulıııı"a akc; edr·n tnı\'ir taban· dhı:ımitlc uçurulmuş oldug-u da hnber alı· l HOO lira kadar bir para biriktirebilmişti. lıir şekildeki yetiştiriciliğin, bugOnkl\ Hayvanın sırt derisine kadar sürer. Bi· 
culrtı"ııı ıı ışıklnrı l,Örll:Oyonlu. ııırdı. j \'azivetinden oldukça memnun olan ş11rtlar içinde kazttnç getirmesi imkan dayette '.! 3 milimetre Jken etler arasın· 

P.\ HOi,.\ . . Çin islilılıaratırıa ıncnst~p yl\z kadar bu 111 IHe~·a:.d banka memuru birkaç ta- haricindedir. Türlü ihtiyaçlar karşısında, dan geçip deriye gelirken mütenıadlyeJJ 
Çinli nr>fer cc>lıindeıı lıir tıisküd çı "lllı nıemuı· serı<-lerılc•n bnı bu 1 a<1ının 1.1 ·· l\ ·· · k 0 k ·1 b yeni yeni şekillere giren sanayi, kendi- bih·Gyerek 15·20 mtlimetre'-·e kadar bll· ,.., . . .. _ • ı gun nu geçırıne zre arısı e era- J .1 

kardı 'c yt·ııırğ" lıaşla<lı. 'l'a111 o sırndn peşındt"'. ılola~ıynrlar. lıır tıırlu yakası!ıı ber gcç.:n hafla Budapcşteye gitmeğe sine ilkel maddeyi h1:1zırlayan işlerin de, yür. Nihayet deriye ulaşınca orada ko· 
lıirılı·ıı hirc acayip bir ~ürüllü nazarı elr grçırıııeğe ıııtı\'affak" olamıyorlardı., karar vermiştir . daima o kanırda inkişafını icap ettirir : nuklayarak 30 milimetre kadar irllejlf· 
ılikkıılını CP.lp etli. Kulak kalıarltı. J.>ik· o~-. dört defa öldügii i~afl eılilmiş Hudll(ıc:ştenin gü:t.ellikleri içinde ge· Yün dokumacılığından her gUn dııha Ve deriyi tahriş ~tmesl yUzünden orada 
kutla \'l' ~·av.ı-:- y.wa5 yürüy(lıı biri.-.iniı ,·e her defasında ela bu ca-.us kadıııın <;en günler, , e bu şen günlerde okııdu· iııce, dahıı yumuşak beklenmesi; onun yara bir ur meydana getirir.• Nisan· 111a· 
<ıy1ıklı:rıııııı ııllın<ları kayan ta~larırı çı· muammalı yll:t.ü hiç l\mlt edilmedik bir ğu gazetelt!r s<:ııelerdenberi lıa~kaları da yün yetişti!'icıllğındeıı. daha ince, yı; ayı gPlince, bir sab8 tı LnlunduğLl 
k<ırdığı ı;c:se lwıızıır bir ~cıs duydu. yerele ba~ka lıir mnskP. altında tekrar gô· hesabına bankada yapmııkta olduğ"u datıtl ~·umuşak yün beklemesini mucip yerden düşer. Bu esnada yumuşak bir 

Çiııll nefn lıagınlı: ·ünııırı:;.tl\. horsa külasyonlarına girmek fikrini olnıU!;)tur. llunun gibi deri sanayii de, toprağ"ıı, yalıut bir çllrüntüye rastlt1mışsa 
- Ki ıı o ? ı;ık y(·riııdf•IJ, ılcı~rul! Bir glhı karlının Tiyrııt;>iııde oturdu· kendisinde uyandırmıştır . Ve bu fikrini her gün duba başka bir ihtiyacı karşı· içine dalarak sUrfellkterı - .~üfeyreJlfC: 
Hir rocuk s;"ıylllyormuş g-ilıi ince hir ğ-u wnrwtlikn <•vi dlııaınitle ııçurulıııuş· heınaıı icraat sahasına alarak kendi lıımak zorunda kaldıkça onıı. ilkel mad- döner. t.smerimtrak bir reRkte olan kurt, 

"'("•de ve şimali ~·lrı şivec;il•ı koıııı'i ııı bi- .ıı. Bir ttefa~ıııdu yiıır i~·indt> lHılunclu)'ttı I hankasına bir tı•lgrar \'eknıi~ \'e muay· deyi veren hayvancılığın da, bu ihtiyacı l2·3b saat sonra siyalı bir renk. alır. 
, ı .. ·i l'e\'ap verdi: halJN ıılıııarı bir kuyık lüfenk ve nıitrul- yen hir aksiyondan 8 udel kP.ni namına cevaphındırn11:1sım it>temiştir. Artık lmlunduğ"u yerin sıcaklığına göre 

- l>ıır arka lii-;;, -:imıli grliyorurn. ,·0 z aıc~i altında delik ıleşik eıtilınl~ti. satın almalanııt istenıiş:ir . Buna uyarak yer yüzUnün dört köşe· 25 . 30 gUn uykuda kalarak, baıirıP 
- YNiııc.lf'rı ~·ik, l'akal lıarıa yalda~- i:akat casus kııılııı hu \u:t•ıkl;.ırın hepisin· I l'arn .. ıııı yııtırdığı uksiyon beynel- sinde sanaylle ziraat alemini atbaşı be· ayına doğru . geçen yıl uyn~urken gör· 

ııı:.! yı,k:s~ı atf'~ f·dnlrıı . ıteıı de anlaşılınm. lıir mııvaffnkiyetle sıy· 'milel piyasada ı;ok sağlam olarak ta· raber vürlHebHen memleketler: harp SO· düğümllz sinek gibi _ yeni blı- NokrB 
C.:iııli IOft•giııl kalılı(ırıı~:ı. Jııpcırı nlıp kmtulrıllı':'lu. ! nınmış 't't az fiat tebeddülü gösteren nunda · h1:1sıl olan alım satım zorlu~una sineği olaruk çıkıp uçuşmaka l.ıaşlar. 

lıl lrnv:t.larnıdc111 <loğnı gf'leıı lıir ı~ık En nihayet Sapl·y harnht·leri iı;irn\(· 1 tıir akc;iyun ol<luğundun Şnek gayet düşmemişlerken, bu noktayı gö7. önün· CörUlüyor ki; { Hypodermu Bovis) 
say('siııdC', knrşı tar:ıftıı lıir kölğrııin ·~an \C'rdi!!;i tahakkuk t'lli. Çinlilcrılo g-e· mllsterilı bir halde Buclapeştedeki eğ"len· den uzak tutarak yerinde sayımlar, ele- sineğ"i öııırüııUn yalnız sinek halini dt' 
lıdirdigiııi giirdü. Oıı be~. oıı •ıltı yaş· niş bir neres aldılıır. ,. c~lerino ı1e\'am etmi~tir . vamlı bir lıuhrıına llüşmUşlerdlr. Bizde şarıda, boncuk halini topraktıı ve asıl 
lıırıudıı ılPııecf•k hnki Pllıİs(•li lıir nefer... ----- - - - -- Ta mbu sırada Viyanndaıı ela: «namı· de, deri fiyatlarının istenilmeyen bir had· 10 ay stıren kuıt devresini de (Pftrazit • 
J(cımf>riııde binle ıapJnt:ıısı vardı. Fordun eşsı· z I nıza .. ıık..;iyonundan t\O,oo tane aldık.· de düşmesi, gittikçe mu:;;teri bulması; 

Ç 1 Tufeyli · .Ehli) bir halde hayvanın 
in i ntılıP-lçi ordu: ıliye bir telgraf gelmiştir. Bankadaki dünya piyasasına ltyak uyduramayışımız· 

S k ı b . gaz, et ve deri örgesi lçlnde g-eçlr 
- .!n ·im:-.iıı~ hurnılıı rıc arııyor-ı b·r mu·· zes·ı 1500 şilini ile'~ milyonlurca şilin kıyme· cl1:1ndır. Derilerimizi öteden erı istekle · 1 tedlr. Onun i~·in knnarıılard 

lilln ? tinde uksiyon satın almış, bu suretle ulanlar, - fırsat Buldukça- artık onların . sı"·ır etlerinde, Nokra k_~I 
lrıc<' es C.!\'ap H·nli: 1 bankayı n1<1atnıış oluyordu. EvvelA inti· küçUk çapta \'e delik deşik olduklarını 1> ır 

k 1 yene baytarlannın sı,., 
Bf>rı <lf' ~enin :.cibi çiııli,\'İlll. ~9 Ford hiç~ bir zenginin a 1 har ctmeğ'i dllşünmUş, fakat bundan da· ileri sürmektedirler. Düne kadar bize olur. Elhasıl o ,q1Q' 

ııııru fırknc.lıırıırıı. Benim ve Rrkaıtnşlrı· • (ı. • , ha evvel san~ını bir kere daha tecrübe bol bol veten bu deriler, artık ihtiyacı· lüne olduğu kadar ....,...,..._._ 
r'ııııın lrnlunchı~ıı biııııııııı alt ııa tiinı·I ti"· Pdenı 1 YC('(l JI garıp e.tınek ist~mlşlir . Hemen telefona ko· mızı ka;·sıla\.'ttınuz olmu:;;hır. Bütün dün-

.. v ., wrarlı olur . 
ıııı<;>l.ır, Nenkysı• pııtınt;.c tldnrıııış. He· hir ıııüze \'ÜCUdC getirdi şarak Viyanadaki b,mkayı bulmuş ve ya muayyen ev:->af ve kttlitede deriler 
piııılz ·ırrııuıcak bir yf'r hulıııak lçlrı <lı.· « ~aınııııa aldığınız aksiyonları hemen arıyor. Buna karşı ynıJıkwak tedbirlere ıe 

.\mcrikaıla mc~.ııur otomobil f abri· lince· 'lesele biraz ,-·aprastsa da dOJl ~ıl<lık. Sen ııerctt>sirı? hcııiılc sipc:d<>riııi· • satınız ~ emrini vermi~tir. Hu sırada Bu böyle olunca, hay,·an yetişHrkl· · 't • ., 
kıll.·ıı·ı satı"ıbı· milyoner Ford kendi.;i ı blı· çok verlerlnde o··nune ıseçııe· w ıılın l telefonun öbUr ucunda konuşan banka liğinin de o yoldıı kalkındırılması gere· yan n ~ e 

. ·ıç"ıı1 b"ır nı!i·1e Y"rıtırnııstır. 3-,,,..,00 metre bllm'ştiı· lşı·n bıır..:ı sUrfelerln bavv8oıJJ - l'ekı alırım ama ı·,·wlu pnro· " " • ml\<llhl\ : kiyor; bugün için c.lilimc takılan ııoktıı, 1 • ~ J 

1 1 ' , ıııımıbbaı lıir ~ahn\'ı knplıunakta olan «Sizi tebril~ ederim Şnek, ümit ede. ı'tte bu davııda kö.vlUınUzün öX-renmesi içine geçmesine mani olmak, sonra d• 
:ı\ı oye. · h .·, "k Uç ı··· ·~ ıs ktr 

. J) l' 1 t ı ı·~ ;J • d'J ı tııı lııııaııın l'ep ı•sı '"'ıııerı anın . aıı. ı•ı'ııı ki 11arahırını.tı bankamıza yahrmıııYa l"''uııılu .. bı'ı· ı1oktadır : bu ehti böı!Unün kökUnll kurutma. ı. 
- 1:.li( ın par11,1y1 e ı ıgO f'U\I! l l'l'. • . I t l t ki d , j rkl·'l 6 u.. ,.t 

1, h 1 1 • l 1 1 ... hı lıırınsıııı ı.ı ır ıı rıı1:1 u ır . . ı a devam edersinizde"'H mi'? diye sormuştur uı'lha'.··sa sıl'l-ır derilerimizin kusurlu Birincisi için ; hayvanları sık sık tuı:ı ı ı.rı .ır. ıı uı ır \'JL( n .::1 o ıtc.ır... 

1 

.1 1 11
.. 1• 1 1. h. kon 6 u " ıs ıe· 

_ Ô\'lt•yse ·ılllrıkü parolayı so,·le! "ıırııyı, Fı ı\c ~ ıya ue C'< 1 ~ ~ ıııa~ı •. · ~ Bu mUknledeıı bir şey anlamıyan :;inek bulunduğu yüzde yüz doğru olmamakla etmek, temizlemek 1 yıkamak ve t>öY 
1 ll\n.kli parolavııııı ? . grt• su rayı, buıılurırı. heyetı unıumıyesı - Hııng-i paraları '? diye sorunca beraber, malül derilerin % 20 yektlna likle dtırup dururken yalanmalarııı• 

. · Lıirıunırı mirııari zevkıni hıı:ırııarıııştır · müdür : " tl · mtvdan vermemek ınzıwdıı Ktı.~ınJJJ' llnrahclerı kııpla\ aıı alaca \,araııiı· 
1 1 ~ı .1 l ki l>o, baliğ olduğu yalan değiidır. !:)ı~ll' erı- 1

• • :ııJ 
• • • ,. y •• d 1 Bu ıııl\zr.n n l!ayes "unı ı e }· _ ~aı:ılncnk ue var canım? şu sizin 1 d l'kl. k 1 b' ı le yan, temiz taranan \e yiyeceğinden tu gın lçın le çın.ı nohdı;ı, knr~ı an ge en , t 1J 1 n teknik .,, , lerini böy e e ı ı ve usur u ır ıa dıtı 
ııeferiıı belindeki tabaııçaııın lrnlıle~ini reı. '.ııuzeum un n~·n.ıcıır: 7a~urı ~ ' - 200 bin ~ilini 1 diye cevap vermiştir , sokan amil; köylümüzUn çok iyi bildiği eksik edilmeyen hayvan yıılanmayaco;,. 

1:-;-le_rı be~er.lyt:.·le. g<isterrıır.k. ~o_ r_ d .. mu· ~ııek bu sefer de sevincinden şa- (Nokra ) h""'talı"'ıdır. !çin, tııerınde bir şdy olsa da, bun., ~ cık.ılııdığıııı günlü : ıa 1 ·ı ... ~ & ,. 
- Eller yokarı! di~·e hağırdı. Z<'"ıne g-lrdı~ınız zaman ıııese .zıı .ıa ın. l şırnııştır. Büyük bir ihtiyatkarlık yap1:1 Nokrııh sığırların omuz başlarından, boğazına ..... Oeçmlsine imkan kalaı~ 

nıl\nhktılatın' men~ucatın en i(~rı ı.oınan· rak satın almak islediö-i Viyanadaki k d 1 t k 1 d ikinci için e ; hayvanların sırtınd 
llİI: K\IHX k d l t ·ı · i "rr eıııııis olur 0 suğrılıırıııa a tll' 

0 un sır ·ısım arın a, nokrnları ml\temadı·)·en sıkıJJ "'."ıklarn~ 
lara ·a ar o an orı ıın o,..r ·· · · .ııemurun sPki:ı yerine anılarak 80,000 ı11·r t'-'ktııı urlar cröze çarparki, bu urla- " ... n:r ... ilah . e:-i! Nöbctci lllllU7.UIHl:l SNt b" ı. ll 6 1 kl l r•· 
. unuz. Zirnetl irin lıl\yl\k ır . " 1.~ 11~ tııne al lı•lı ak:::iyonlar hu kısu mUddet rın ekseri:;i baztın cerahatlı bir yara ha· icabeder. böyle i e kemtt e erlp top 

lıir ııg-rı duydu, llf'riye dognı lıir <ı<lını n 1 t ı - t. - • döl!' ·· t c.ıııı• 
lıthsls olunmu!;it.ur .. ura< a. en .. ıp il aı l idnde birden l 52 şileııden 155 ~e fırla- linı· "lır. İki parmak arasın11 alınarak ğu duşmesıne ve .nu araj ırm8" 

atrııaklıı lw1·11ber, ı;iiıthırıı gölgeye doğnı 1 kt ki 1 t 1 t k "' ... d ı l 
sapııııdan e e · rı · e ış eyen ra' ore ·a- mışlur, bu ufak fark Şnek' e 200 şilin- cıı·pıerinden sıkıhrlursa, içlerinden bir mey an vermem ş 0 ur. 

~·,·virdi ve ateş etli. · ı 1 ·ı· · · ı• k t · t o· ı dar her şeyı an aya 11 ırsınız.. ,ıış ·a ıır den fazla bir servet temin etıniljitir . kurtun rulıı.dığı dı:ı hayretle görülür. tş. Köylnlerimiz, hayvan b8kımınııı e .... 
llir sn.' ha işitti ve goio·enin onı\.·a k dr1 dıı en e"kt' tı·0 rıl"rl"' ı·nıdı.kı· "'il · ı k i""i k d ö ""' 

- 6 J · ısını • ' •· •· v .. .... te sığırların sırtımı yaralı urlar açan, nı cap a nna gere t g a ar nem • 
yıl.ıldığını gordü. ıııoıtern trenler görl\nmt>klPılir. itele t.ıy. Kendini belli etıneyen onu canlı iken rahatsız ettiği kadar ke- rirlerse, dertli ortadan kaldırmak oldu)ı;' 

Bir ı.:uç dnkika ~oııra, silıdı s<·~lc·rinl k s ııındı\ o kıııl·ır· ı·o' · t·ı · ır 1 k b dd k ı•ll' vart• .._., ' ; "- • ~ Y• e sildikten sonra dil etçe, ve bilhassa de· ça kol1:1y aşaca tır. unun ma r a .. cı· 
i: t ·rı çiııli'er lıir ıırkad,\~ı tarnhndan ol· ·,·arllır ki, hani kiil"flk tıir clevlet tıuııl.1· bir hayırsever · h d ı k dl ı ra ; rice işe y1:1ramaz hale getiren hep bu cı ıse erşey en evve -en s ne 
\I inıh•ıı '.!9 uncu firkııya1 ıııeıısup rıf'fe ra sahip ı•l.;u , milli ıııl\ıtufaıt"ı lıal\ııııın. B:ırdford İngiliz hastanesi bu sene kurttur. dir. 
1 iıı l'l'"'t·diııi ~· endi siı,er ;rioe getirdiler.

1 

ılan hayli sevinir. l)üyük zayiata uğramıştır. Şimdiye kadar Bu kurtu orada meydana getiren; 
Nph•rin lı ışı Orl\aya ıll\şdfı, HıışııHlaki Birinl'i otoınobilıll'.n yirıııi be; ıııilyo- her .senenin muayyen bir gününde has- fen dilinde ( Hypoderrrıu Bovis ) diye 
rıılıtf P r yere yuvıırlııntlı. nun otomolıil tiplerinden n n m ıın<.>lerJ tanenin idaresine temiz giyinmiş, kibar anılan bir sinektr. 1:1 - 1 ) mllimetre 

o nıınıın ~inli ı:eferler hayrc•tlen do· 1 hultırıan s.ılonun yanın<lu saat ve radyo tavırlı bir ihtiyar muracaat ederek vez- k t" ıu 1 b 
ııa kal<iılar. Arlık ı ercriıı ııı!ilrknllis çPlı - .... ·,ılıHılan vardır. boyunda, siyah ve ço · 11" 0 an u 

d nedarın önUne bir miktar para bırakır ve ( parazit _ tufeyli _ ehti ) bücl\'nün 
ıcstni ııwn ipek ~açlarla. ka ırı saçile Müzeııin pıırkıııcla Forll tararın<turı hafif bir ses ile "ömrümün her senesi l:;in mavıs haziran aylarında, sığır sUrüleri 
çı·vrilnıiş olduğuııu giir<lUler. lıaşka yt>rler,ten taşlarına kadar satın bir lira,, diyerek hemen oradan uzakla- üz~ı·inde uçuştuğu görülür. Vıııltısı ile 

Çiııli iiııiform11. ı gi}•ıııiş olııı\ kndı·, alııııırak, yeniden iıı~n l!ltirilt>ıı tarihi ,şırmış. 
k hayvancıkları deli divane eder. daha 

11111 · anlı ceo;etli ~alıalrn kadar boş ko- tıiMlar göıı· ('.lrpmaktadır. :\le-.elı\ meş · Tam yirmi sene hiç şaşırmadan mun- sesini duyaı·l1:1rken kuyruklarını kaldıra-
\'anl.ıı ııı ve el lıonıbalarıııın itr<.ısırıdıı ııur A!Jrahaııı Liııko:rı ınüllaraasını taza.m bir surette bu şekilde teberrliatta 

• • · ~ ap 1 ~ 1 nuı " ' · ıınası u ona Bövelek dedikleri de olur. işte bu 

Jl/ZIM KO rı,t! 
~~-~~-~~~~~~~___..,,. 

KIZILAY 
Su\jlıiiı ttı·ltıl'malı:, lltblUİı\İI 1)11lt-" 

ııwk. Aı·ınh·ı ıthu.liruwk, \'arall \e 
Sakallara ynrdım Nm~k lçlll 

ÇALIŞIH \"ltll 1 t • lllı' \ 1ııalı'·em" 1 . b bulunan zatın kim oldug·unun hastanece rak alabildiklerine kttçarlar. Çobanların 
Saat oııa dogru Çin islllılıttrnt <ini- parkın avlusuna taşınmıştır. Bir tarafla El.nlaşılması mümkün olamamıştı. 

1 l . · ı B h i 1 d u"'ursuz sinek, sığ'ırlarm sırtına inip _,, rr ı'.c nıcı~su~> ıır ıatıı: gc di, kadıııın ı ynz senelik hir ılükkAnı olduğu gibi u ayırsever nsan geçen er e öl- r. -------~-----------------
tı7.erıne egılılı, ~onrıı cıhlmhm çıkardı{i'ı görnr ·Uııtız. Amerikttlı hestekl\r Fors- milş ve ondan sonra vaktile yünlü ku
roto~raf a b:ık.tı ve dPğru tt~ak de<liki: lcr'in doğ'duğu ev, nihayet Edi,.;onun maş ticareti yaparak büyük bir servet sa-

- Oh, nılıayd t"l.! ~Pçırdik. Bu kim· kolikı;iyonlıırı... hibi olmuş bir İngiliz olduğu ve hastane-
dir blliyormusuııuz? Yokiso ~loıııonki ! 41 Sene: evvel Forıl fakir ve me~ - C.:en başka daha birçok hayır mııessese-

. terine ayni şekilde kendisini tanıtmadan 
.1 .\PO~L.\IU~ «:\l.\T.\11 .\IU n Sİ j hnl lıi_r.insan iken, ~imdik0l yolda -.ebat 

~lacera dulu lrnyatı harp snlrnsınııı etııH·.sıııı la\·~lye eden )egılııe adam 
lııırııbelni içinde ııilıayet balan Yokişo 1 Ecll:-ıoıı olmu~tu. Onun için Ford Eltlsoa 
~.lurııonki yeıli sekiz ı-eııederı heri Japon-! kıırı;:ı on derece lıUrrııet besler. 
ya he ııbırıa ı·asu.;hık C'deıı lıir ka,tınclı. Fonl bti,.onun ilk Çıtlıştı~ı lahora· 
On.. te,lapoıı Matahari' ... i>o i mini vermiş· tu•ırı yerinden st~kUp l>lrhorn küyUrıde 
lcıdi. ycııhlcıı irışu etılrmi~tlr. Lahurntuarın 

Sndr g<'ylnir, gfi7.rl vn son dorPce kar~ısında ıla lıllyOk ınulıterlin gençllği-
7.rki hlr kıtılındı. H11fı1nsı lrtanılmnyac;ık ğiııi g.-~·irdl~I pansiyon yaptırılmıştır. 

derı1cedı> kun·etlidl. Hiç bir not tutma· Uu lnburatnrııı içindeki aletler de oldu· 
ılım t•lli kadar rak11ını zihniııde hıtardı, ~ıı gibi ıııuhıır.ıza cdllmektecl1r. Daha 
Hiç bir ı;:ive lı \ta. ı y11pnıadtın yec1f sckir. lini<le Forıt tarlaları varılır ki, .!"ordun 
H><anı ıni.ikemınel konu. urclu. fohrika1arındn çalışım ı,~:iler hıı tıtrlıl· 

Son t!eıırlcr i~·indo uzak şarkın ' lı'" lımıs muayyen bir ~·crl ekmek hakkını 
ııır-rı her tarr.fında iıine tes,tdllf edll· hnizdlrJBr. 

yardımlarda bulunduğu anlaşılmıştır. 

Ron1anyada seçiınin 
kati neticesi . 

Bpkreş 24 ( A. A. ) - Mebusau 
mccl!!>ii intihabatında hiç bir parti tam 
ey toplanıaga m m·11ffak olmamıştır. 
Partilerden Pn fazla rey kazanan Liberal 
partfsldll'. ikinci Nasyonal köylü, üçün
cü Nasyonal hirlstiynn pnrtllerl gelmek
tedir, 

Ayan intihabatında 4 vilayet hariç, 
bOtü ı vilayetlerin re:ı,lnl Liberal parti 
krzanmıfbr, 

ERZURUMDAN GÖRÜNÜŞLEH 

Rrzurunm11 Jınlen ım güzel rndclelerimlnı biri n/an ı•e 

l~tasyomm ikm:ılinden sonrH dtılıa ziyade yllze/le~eeek 
H11tahıncler c11ıltlnıi . 



~- 26 Birim·! .KAnun 193i 
DO 0 l' 

fırtınaEreğlide kömür ı-Açı1< soTo · -~..J J Erzurumlular Belediye
ağızlarını da harap etti _ :''.~~:" ~.:~~~-k .. ~: ~,del den ne istiyorlar? 

. Uı.unsokaktan geçiyordum, Polis devri-! 
ısı.aııbul 

25 
(Hu u ı Mıthnbirimlıd~n) Temelin 15tnnbulda bır mavnada tay- }esinin Adliye, icra, <lairelerile Hava Ku- (Üs/1111111 .) incide) 1 dl•gtl, buyuk bir köydur VE şeh · ıe ynş.ı-

Oı>çenki kamyrl fırtınasında Irva onle- alık eden babası. oğlunun "Hısar .. va- nımu, Kızenstiliisü önlerinde tevakkuf, Bu mevzuu, belediye ve belediye- mak ıhtlyn<;: ve laruretını hisset.ınıyen biı· 
ı ncl<' kayalara çarparak parçalanan Kal- ı,urunda oldugunu bildiği ve v.-ıpurun da ederek bayrakların direı...lerde çekili oldu-\ cmk hakkındaki esas duşüncclerımı iznfl. <·ok kıı11seler de buı·ayı .uwlı bır ı.ıekıldt> 
l:avanzadelerlıı Hisar vapurundan denize batnrnk bulun tayfnlnrınnı boğulduğunu ll-unu tesbit ettiklerini gördiiııı ve su hi- etmekle girmek isterim, diye başlndı 1 gal etmişlerdir Bunun en belı ahlcl1 
llöklılerek bogulanlnrııı <'<'Setlerinin aran- ls!ttıği lçı.n pek perişan bir haldeydi. ~- · . 1 t 1 d ~ Bence beledivecilik bir mesleki ınahsu o- t~u·kler, tavuklar Vt: kopeklerdlr 

l'I) e} 1 18 ıra ını: ı · k k b ı ·dil 1 cı· N 1 ı k Burayı Iıer"e'-e ragmen bır selılr ve 
ma ına bn!llnnınıştır. Temelin kurtulduğunu kendisine ha- Vaktile bir köyde Ramazan gdince \ aıa a u e me ı ır. ası her mes e ., " 

cesetleri uramağn koyulan tahlisiye ter veren "Son Postn .. muhabirlerine za- .. d . . k ı~ in yUksek mektepler açılmış ıse, nasıl t.eledtye sahac;ı ol.ırak kabul etmek irin 
t ik kll ·ınde bı· kava ye<lısın en }Ctm.ı.şıne adar herkes oruç bır doktor, bir mu··hend'" ıııcktcbl vaı·~a, hı'' olmazsn fuın. ham.ım ve b.ızı evlcı 

<'iradı on me re Yt ·se g r - , nllı ndnnı SC\ incinden sandığında birik- ı ld k h R ..., ... " 
uan ı aretlrr yapan bir adam bulundu- t.ı nılş olduğu yuz altmış lirnyı vermek ıs- tuttuğu la e ·oy oca.sı tutmazmış, a- belediyeci yetistiren hususi "bir mekLc p (,(' aeki teshın sckllnin degıştırllme ı. hay-

ö ' d h 1 t. f itnıl l"r ına"Zanııı ha·f·lası. o. l_• .. uş ıftar topundan.yı.• 1 tc"is e_ dllmelldir. Çtıı1kü bel"'dı·ycr·ı11k b" - \.lll nlım. <,atımının C'hir l ·ındC'n cıka-unu g r rer <'r a o ara J. g tl mis e de, gazeteciler bu p:ırayı kabul " " 
\<' bu ndnmı ge>ınlye nlmılşardır. 1 rtnıemlşlerdır lhtlynr baba müjdeyi ısıt- rını saat e,,eı .ıkşc1m ernnı okumak ıçın kn hıçblr mektepte öğrenılemez Diğer ıılması . ..,ut ve ~ut veren hayvanlaıın h-

Sığındığı ı:ayndnn alınan adam. p:ır- tı•ı zaman. evinclnden bayılmı!?tır. nıe cit onünde sigarası a~zında dola~an t:ırnftnn belediyecinin ayrıca bir güıelllk ıin ve b.lha s.ı çı>cuklaıın ıhhuti bakı 
r.ılnıınn vapurun tnyfalaı nıdan serdümen hocaya köylü sornm: cıuygusuna da sahıp olması bir zarurettir ınından murak.ıbe ed.:nıe t ve ehrtn t 
Ttnıcl isminde bir gençtir Temel kendi- i K t \'Al' t 'Rl>AN HABER YOK Hoca seıı bize orucun fazailinden, Sade ihtisas ve program bu tun mtı ktıl mızlıgı ırin bu hayvanların mu,ıy} en bır 
mi kmt.ırnnl.ırn macerasını şöyle anlat- lsl:ııniyetin şartlarından bagıra baıra leri halletmek için kafi değıldlr ınıntnk:ıya toplanma ı .. anır.dır 

Zonguldak 24 (A.A.) DUn akşam bahsediyordun, şimdi sen ııeden oru; tul· Digeı taraftan belcdtyt•ciltkte simdi 

1 

Hamamlar, oteller ,kahveleı ve l.> -
nıı~tır: 

iki gl\n, iki gecedir kayalığın U5-
l unc\c knlclım Vapur bnttıktnn sonrn, 
} t\7.e yuıı ornyn cıkmağa muvaffak ol-

• ı ıuştum oıuınle pen .. <'le-.,c pcnçel<'$e sı-

Knradenıze çıkan "Şule .. ve "Sadıkzade .. ıı uyc rsun? Peyince: ye kadar plansız ve programsız ı yapıl- k:ıntaların vaııyetını d<' ı 1.ıh etmek ve 
Vlıpurlarının .lkıbetlerlnden haber alınn-

. Hoca Ürlı~ tııtıııa'< 
1
• ~·ı .ı ayı o--.:r- ciıgındun fazla bir muvaifaldyet C'ldc <'eli- nihayet Erzunııııcla .oşehrm imarı, tezyini 

maını.ştır Denizde bulunan diğer vapur- • • b-' 
lE~rın yakın Umanlara sığındıkları öğre- ıııck şarttır, ayı g Jrmeyin.;e tutulan oru.; 1 memlştir. Herşcyden evvel bir şehrin lı.1- 'c halkın sıhhati noktaı nnzanndnn eb

r tasını. plllnmı yapmak ve ondan :sonrıı ıı!ye kanununu da tatbık saha ın:ı atmak 
ı.llnıl'?tlr. Kurla karışık yağmur halinde haramdır, cevabını vermiş··· bunu bir miıtchassıs elınc tevdi etnwk luzumlu ve zururldir 
l:uvvetli yıldız ruzgı\rı esmektedir. K "Yl" H b kald r<la ao"k "ınclığnn hu knyndn n"blH\c ne ynpnrn

ımı dt\sllnerck bckllyordum. Knynhkla 
•eml <'llk.ızınd:ın kendime b.ırınncıık biı· Ere-;u komltr ağızları hasara uğra
ver y:ı.ptnn Ac, çıı,lnk yarı b:ıygın c;aat- mı , bir elektrikçi cereyana kapılarak öl-
f"r , ·ıı·cuın 1 tlmdadınu tahl!siyeler işit-

1 
ınüstur. Butun telefon ve telgraf hatlnn 

tılt 1 hPll kuı t,ırclılar BC'5 s:ıat bay ın ı..onılmu tur H:ıs:ırntın miktarı h~nü .. 

kalkınma 
o u - rıca aşı 11 ı ,.. lı'np eder. tt 1 

yiiziiııe bir bak, ayın onu oldu.... Memleket fnlrırdir. B.ı ıtlbarln para- Ziraatte 
1 loca - Ben başımı kaldırnağa \ c sının israfa t:ıhaınmulh yoktur. Belediye 1 

a} n bakıııa~a mec:Jtır değilinı. o beni 1 \C'Zalflndc ımkô.11 derecesinde ehemmlyctlı f { :d ,ll.?111 ıiwıcule / 

y. tLH t.ııı nrn r.->"'lC'riml n .. tım. oelll cleı;lldtr. 

g"Örsün; deyince hiddete gden köylu ho· 'c acele işlerin evvela yapılma 1 lllzımclır le ekkullere ılk itimat ızlığı do uı mu -
cay.ı küfürler savurarak yanından .ıyrıl· \<' masr.ıflardan nıumkun olduğu kndur tur. 
ınış.... lusnrnıf etmek ıcap eder. 1 Cumhm·ıyt t Hukumetınln her aha-

Arabacın T ortun1dan 
getirdiği 
ölü kadın 

( 0.-;I IJ·"" /111 irrC'i S.'l!/I J'nrl.ı) 

Erzurum fuarı 
ne zaman 
kurulacak? 

A} ın onbeşi olınus, huca abdestsiz Bugllnku hallerile belt.'ctiyelerln tlu·-, c!nkl kudn ti VP yur.üıcı eli, b.lh.1 u t-11 

okuduğu ynbı ezanıııdan sonı a köyiin ı nden elektrik, ha vaguzi, su vP krınali-, c·uk konınm.ı :ı ımıhtal' ıftç unu t:ıh ıı
iı;indcıı geçen bir derenin kt"ıı.ırıııı 1 ikı za:syon lşlerlni almak ln.lımclır. Bu işlen 1 lt r arasuıd.ı .koo1,cı .ılifleı kurdu vt.· bu 

1 

ben c\in'e gelirken t.ıııı bedır halinde hu- t nlar nncak Belediyeler Bankn ı , cya tin tanıaııııle ıııuvntf.ık olmu bır tes<'b
muvazenei umumiyeclen takviye cclllıııc bll olun Ttn·k ~ırai koopcrulıf<;ilıgı bu 

lunan nyııı suya ak seden lw) alı gö~.iiııe dikçe yapamazlar ıı,lı1 dl' Cumh.ı.riyet lduıc 111111 yapıcı var 

ilişmiş··· Brlediyelcrl bugilnku fakir hallerin 1 P,ı ile muvaffaklyt tlc netırC'lPndlrdiglnl 
f J:u\imtıluıleıl:ın dl' 1 .r111; 1 t liddete g~lcn hoGa de~hal g~·.dcrini den kurtarmak ve ranlanclırmnk da lıl- ıo tcrııwktedıı· 

Imıiı· belediyesi her s~ne açt.ğı bey- k,\f.>.tyarak" Mub.ırck. hayalın dt•gıl ken- zıındır. Bence lıeledlye hudutları dahllin- Bizim kcoper.ıtıf kanunlarımu en Halbuki cemile bu sırada bır k.ığnlyt' 
ytıkletller<'k Tortumdan yola çık. rılmı 

\ c Erzuruma GOnderl!mıştlr Cemileyi ge
l.rPn urnb:ıc•~ :ı Tortum Kaymak:ımlığın
t.nn· "Cemile hu t .. ' bakımsız bir hnl
clr bulunduguncl:ın Erzuruınd:ı tedavi ı 

ı.ızım l'lır . dl~ c bir de t"zkere vl:'rilmtş ve 

ııclmılel ı uarlu Turk mahsulO.tuıı dunya- din gözuıne girsen seni tut ına} acetgıın" ı o eki hususı muhasebe V<' vakıf idareler! wodern tarzda V<' bııtlm ılıtiy.ıçlarn kar 
) n tanıtmak için buyük bir mUcudeleye Di) e ilerlerken a} agı kay nıı5 su} a düş· 'arıdutınm belediyeye t:ıh:;!:;i lazımdır ılık 'erd'ek kabıhyc tte hazıı ıanmıştıı. 
gırışmiştlr. Mucfldelede her sene biraz nıiiş, f eayada başlamış, köy lı.ılkı koş· Bu suretle belediyenin cllndeKı maddı 1929 } ııınd.ı Buyi\k Mıllel Mcrlll>ınln 
daha muvalfak olmuktadır ve memnııni- muşlar, hocayı se} re dalmışlar , e h ıca ımkllnlar zl} adeleşm~ olur. rıh ~unundl' Buyuk Şcfın nutuklannda, 

-t teıkereyl VUlyet Sıhhiye Müdurlilğ.ıne 
kıy ı kendhıne tt'nblh !"dilmiştir. 

}Ctlr gorliyoruz ki lzmir fuarı beynelmilel nasıl allah belanı \ udı ıııİ ..• [~I} t' gult~ B.eledlye i~lerinfn yoluna glrmesı için I Zir.ı.ıt KOOJJl'ı •• t.iflcı ının kunılma in\ 

t.caret aleminde Tılrk mahsulatını tanıt- e~lenmeye başlanıı~lar. l lıh:<ı bııılerl't> to-ı oeledıye nıecli !erinin de ilga edılme ı ın- basıannııs olııııı:sını takdir 'e ev nçle kar
nıak vazıfe ini de miikeınmeleıı görm ~k- vl e istiğf .ır etmiş ...• en adam ııhı,ıısın ı:mdır Başında beledıye reisi. baytar, dok- ~ lıyarak (bu kur•ıml.ırm yuıdumulun h r 
tE-dlı· anıııı.ı ne de ol a bir 1\irk-..ın gel seni tor. avukat Vt' muhendıs gıbl be:;. yuk<;ek I t.ırnfınu yayılması ltıllınnınu) ı aret bu-

Batıdaki beynelmilel fuaıa mukabil kt ı b Ik' 1 ı ı d 
1 r iç acı bu teıkcreyl geçen pazartesi 

1 ı.onra Sıhhat Müdi\rllığun" 
"' kere oradan Numune 

edilmiştir. 

çıkarulıııı demişlt>r, ho.: .. yı d ·rt"d.· ı çıkar- me · ep mezuıtu bulunan bır tesı:; beledi- } uı·ınu-; .ır VC' u yı ı a ·ı ış '>ÖY ('V erın , 
Doğuda da bil yenl:slnl açmak ve bu fuar m la. ye meclislerinin yardımından ınustağni- oe zlrni k.ılkmmaya hu u ı ehemmi} et 
rnsıta:sile bir taraftan bugun hareket.sız ı:;; 1 

• • • • dır Bır taraftan da bcledıye hududu da- \ ereı·ck ılcrt yoll.ır go.:,term\şlerdir Bu 

llJlllllllJ~- ~ 
olan mllbadele mnkanlzmnsını harekete * " . . \ hllindckı zabıta tcşki!Mının tevh1di ıcap buyuk ışi.lı c:ller kooperatıllerimtzin hı7IR 
{ C'tlrmek ve diğer taraftan da mahsulü- hte Bnyrak işi Ut' ho~ lt•rlır ... Kanuna\ l•cler. Çünkü zabıta gece de vazife 'Orur. }ayılıp geni~lone~i hu-; usunda ~uksek bn· 

........ QllL tıınııı komşularımıza tanıtm:ık. ve yine ta' ı'nıaı. nirnınınıııe okıııııırnı -; ı'-J .. ıt•ne ~ ı ld b 1 • 
J '"· r;u ıa e e cdıye zabıtası gece de isllyor I c ırcı::ııı ve hunılelerimlı icın enerji kay-

tçı doktor 
hastayı 

Qeınllentn 

komşu mahsulettını da buraya tanıtmak kulak .ı ıln.ıı1.sa: demcktır. ı uğı olacaktır. 
wdadan hail değildir. Bir ~t'l'e insanı <;aal 24 d • ) .ılı1~1~- Belediyecilikte su birkaç noktanın da 

Bu l ln başarılmasını Erzurum Vlllı.- d d · · · B · .ı an 'ır.·ye ge :rıp .ı) r.ıg ı ıu r.irler n:ıznı ı dikkate alınması bir zanırcttlr: 
yet ve Belediye l Uzerlerıne alırlnrsa 1939 • \ e bir ulıı l 'araka.,iJe C· Mudd~iuıııu- Belediye hizmetlerini paralı. parnsız yorgnnlurn arılı bir halde olll olduğunu İl'i ~'aı·ı hil' ıı1alıkun1 

• rmııştur }lunun tızerınr kağıdı bir der
narla Belediyeye göndernli'?tir. 

yılının evlulUnde resmi küşad yapmak şe- A lk ınilig ine lt"slim ederler ond an sonra H) ık- parasız ve belediyeye varidat temin rden mer unın Olıyo hapis.ınclerıne ge-
n fine d 0 hiç üphe etmiyoruz ki kolayca t rll<' ı bl k • ti b hk i ıa pirincin taşını (ılmak üzere üç~ taksim edebllırız Bele- : ı ıyu '\ lıCU u ır ma um hap -

llcledt~e bu v:ızlyet karşı ında kadı
ı1'm d~fnettlı llme ine karar vermiş ve ö
l nı eteblnl te bit eden bir doktor ra
r ru VE' defin ı uh :ıtly('sl alma •:ı lllzum 

nail olurlar. M. 0 'tN OOf}fJ('J ~ıiyecller daima parasızlık yUzilnden bazı nnede em.:.ali gbrulmemlş bir ml! ele çık-
Erzurumun böyle bir isteğini gerek 

t çüncU Milfettişllğln t/e gerek hllkı'.lmetln ____ işleri yapamadıklarını söylerler, fakat pa-, masına ebep olmu tur Frunklen Maç ~ -
ı ıu.ız görlllınesı lazım gelen birçok işleri de ı11lnde olun bu mnhkllm tam 165 kilo a-

tervlç edecE'klerlnl ve ellerinden gelen 1 ( ' 1\.1 1 b USU~-i) ıv ll l aSP e ihmal ederler. Hatta uzerlnde b('lcdlye I gırlıgındadır. Buyuk vücudu hnpl ane l 
örulmcdcn ve vak' ıdan polisi h.ıberdnr 

ı dN·ek arabacının lıltviyetlnl bıle te bit 
C'ttlrmeden Ct•nıtleyı defnrttırmıstir. 

~mine bu vaziyetten ancak salı gü
ı ll haberqar olmuş uıer!nde parası bu
l ınmao.;ına ıa~men ga il ve tekfin edllnv•
den gonnllen karele ınln nıezannı a ·tır
n11s ve dlnl mera im yaptırarak ce "di 
t.ekrur gömdurmustür. 

Bu ikinci tcdfın sırasında Emin nın 
Hade:sine gort> cesedin sağ kn"?ı. boynu V" 

göğs-U Uzerlnde geniş kedmeler gorUlmU -
t \r. 

Evvelki tın mat.b.ıamıza gel •n Emine 
bu ha7Jn macerayı kederli bir lisanla bize 
s:nlntmı~ ve ah"ıkadar makamların nnzarı 

~nrdımı esırgeıniyeceklerinl biz şimdiden l\ J l··1 (.ı l··
11

. l·J· il(' vek,t't f el lılzınetı yapılmakla belediyeye v.ırldut t('- daresını çok mllşkul bir vazlyew okmuş-
temin ederek kadar ilerı. gitmekte beis l ' ı nıln eden işler de bu nt('yandnctır. 
görmeyiz. GözlimUzUn önünde blıtlın fay- Y id t l dil l tur. Mahkum .sır.ıların nralanndan geçe 

:!\IPzunlq•ti<> şehrim i zden il\. rılnııs. · en en es 5 e m yen şehlrlerdı;> memektc, kogu lnra :;ığmnmakta kendi-
dalarile beliren fuarı Doğu kıymetli bir " !" • 'blk dili k b ı d1 bl\' ı >lnıı l IUSll'-İ ıııuhıt<::cbe ınüdiirli ismet µ un .. a.. e r en e e 1Y<' ~çcs ne sine yatırılacak yntuk bulunmanınkta ı-
t.edlye olarak muhafaza etmesini bile- m ::ıcak k ld bl ı t lAk d ti ·1 
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,. k " · t b t' ı } fıı~u~~ ııy ıy. şe 1 e r s ım " uş nu - mis Haı>ls.me idaresi bu ın:ıhküm !,.in 

Cih ad BABAN ı il ·~ı rıııı gay Hl e ı ~ırasını a " ·'' lidl PH\ ib 1 1 ~ 
nnlıac,cbe işlPriıH' Mektupçu YnvPr SO\·· ı .'eme r. .n nrnc mcc yapı acak s- 'yrı bır koguş. nyrı bir sofrü, ayrı bir ya 

~---~- daş lıak.ıeııktır. . tıml{lkler tedrıcen ve belediye büt,çesln- tak yaptınnaga merbur olmuş vr bu u-
cllkkutinl <'elbC't.memızı gözyaşlarlle rlra I dC'kl tahslsatn gbre yapılmalıdır. ıdle bu buytık vllcullu ınahkürtrnn hapı-
ctnılştlr. İ 1 Erzuruma gelince'. Erzurumda bele-1 unedeki ı tır ıhatini tPmin rt.mlştır 

Vaz.yetlen Emniyet teşklHı.tını der- dıye te kilıltından bazı .şeyler istemek içln 
ıı.J haberdar ettik. Icap eden tahkikata' K 1 Z 1 L A V e:vvelô. belediye var mıdır? Yok mudur? 
teves uı cdıldt ve evrak Cumhuriyet Müd- cııye dU!?linmf:'k U'ı.zımdır. Bu sual<' ancak, 
c ernmumil!ğlne tevdi edildi. ' 111•4 ll:ı ı'•li t ın 'c• s ·r:ı l t" l 111 :ııw·•ı w ln Erzurum un bir şehir veya koy olduğu KIZILAY 

l\AHACi(lı'~ DOS'I rDUH Cemilenin öllimünUn hakiki sebebi 1\ .\ :\ \ T ( ; E H E H meselesini hallettiğimiz zaman cevap Vf"· ı 
tcsblt edilmek için yakında ceset çıkarı- ıcblllrlz. al••••••••••••••-
lucak ve otop-lye sevked11ecektir. Kanautımce Erzurum hfilen bir sC'hir 

\l.Jmumi harpte casusluk;- l'a:rnn: Fıruwls caru:ı 

1 ~a 3~ 1 

Ve sonra dedi kl: 
Bu veslkaltırı yirmi dört saat ba

na emniyet edebllir misiniz? Bu gece tet
kik edeceğim, sonra fotoğrnflurını nldıl'

tncağım. Çok enteresan seyler ... 

Oylc olması lazım! - 11 na soyleınişt1 H.ıtti Paıı:.te bl; gazetecı-
Genç gazeteci konuşurken, bann şun- nın Madrllten uldığı haberlerin, hakikat? 

!arı da öğretti: l'alde Berlinden göııdenlmekte olduğunu 

i_ 'l\• (ı i kn 'o.~O ----------' 

Karı kafası çıplak. bir yağ tulumun
dun farksız şl man blr adamdı. Bnşında
kl kliçUk yeşil apkası ıle tam bir Alman 
Llpl idi. 

Her saniye: 
O •hım .size söyllyecek. Oğlum iıe ı

,3h edecek. Oğlumun .:.öylC'dlklerinl clin
tıyeccksiniz Bnkınıı. nl! muazzam eyi ·r

" r dlvor,ıu 
Kollnrını bir krre daha kaldırdı 

_ Azızim Knrl dedim. sız<' gönd -

1 ·cı:ğim bır partl malın Harlem ista yo
nundn ynndıgını bıliyor unuz degil mi? 
t:.:lıınde vc .ık.d::ır v.ır. btınlurı i.:e g;): te
rc'<.'eglm. Almnnynyn gönclerilecek malla
rın yakılmn~ çln emir nereden geliyor 

ıcnba? 
Hemen cev::ıp verdi: 

Nereden gelecek? londrndnn tn-
1.ilı 1 Bunları cin ogi uma sbylersiniz. Hel'
hald<' Holımdadn olup bitenlerden cnun 
l!aberı vardır. Matbuntto.ki vazıyet! her 
uaıe cevap verebilmesine mUsalttlr. Bir 

dattta, 11.bredlnlz 

Bauer kahvesine girdik. Kapının ya
nında bir masa intihap ettik Arkadn·ıım 
tim ısmarladı ve birdenbire gır.tlaqın::lan 
c:avul gibi bir P,, çıktı: 

Ot tol 
Gozlerinde yuvarlak gozlUk, koltu -

~unda çnnta, zayıf, nahif bir genç gozu
ıne ilışti Bu gelen oğlu idi. Babası l:ı>nl 

tanıstıl'dı. Otto dn gelip yanımıza oturdu. 
r..; içeceğini sordum. Babas. cevnp V<'r
ı'ıestne vakit bırakmadı. Dedi kı: 

Braun, sana Hurlemdekl malımı. 
,.ın bir kısmının nasıl yakıldığını isbat 
ı:: tmek istiyor. 

Cebimden bazı vesıkalnr çıkardım ve 
acentemln oğluna verdim. Sadece dedim 
1:1: 

Ne kötu iş böyle bu? Gazetelerden 
hirlne deı·cedilme<;lni rica ederek bir pro
testo mektubu gönderecektim. Siz ne 

dersiniz? 
Otto elindeki vesikalnı·ı bUyük bir 

' . 
dikkntle tetkike koyulmadan evvel, göz· 
ıerlmin içine baktı. 

Oğlu konuştuğu zamnn, Karı hayran 
hayran kendl:;inl seyrediyordu Dl'lıkan

ıı ddel ki: 

Onun için Ispanyol sefarethane- da saklamamı~tı Alman pl'Opn.ganda tes
sinin bir kı tlbi Venardlya ve A. B. C ga- ktlalı Ispaııyada rok para sartedlyordu 
zetelerlnde neşrini arzu ettığımiz herşe- Bılhas:;a Bar elonda hakiki bir ra tl':i 

yi yazdırablllyor. Bundan basit bırşey ordusu bulunduruyordu Şmldın :>ak ılat
yok! lakbat gazetesi de her glın istediği- tırdıgı dnıı'loı H. 21 :;ık Piı'<'nc hudut-

- Bizim propagnndn dairesinde Ho- mı1. seyleri yazıyor. Taıııdığım bazı nr- ıarını g<'.,;<'n castı lardu.ı. blı:i ı ıd. C'ep -
landada olsun, Isvicrede olsun. l panyu .... ıfüışlarını var. Onların burada vnzlfe 1 hede Ki askerler(' d'.gıtılmı:ı.k ıuen bırç. k 
dn olsun, gazetelerimizin bir llst""' vnr- lıu gazelt'h:re yazı ve makale' •ön dl rmek- ozguııculuk kıt.apl.ırı huduL civarında bir 
dır. Bitaraf memleketlerin matbuatı da t.ır Setareth::menin katibi de bu yuzıları Pıatbaudn basılıyor ve ıki yliL.ltt eı U:,lar 
ihmal edilemez. , ı t-lgrafla gönderiyor 1 va:sıt.ı ,ık l''ransaya okuluyoı du 

- Nasıl tensip ederseniz. · 1 Durdu. baba:;ı başkalarının ı. itmt"H Gonderdığım rapordu bu gıılı mcmur-
0 halde yarın benim gazete ida-1 ılıtımali olduğunu oglun.1 işan•t etınlstl ınr h.1kkında bırçok malumnt vardı 

re ine uğrıyabllir .mi~lnlz? . 1 Genç Otto sesini alçaltaıak:. l l I•'ransaya katır V<' ııt salıp t.u bunları tes-
Ceblnden kaı vitınl çıkarıp veı dl. Neyse! sız ynrın gellnız de . dedi. ıinı etmek ülere getirirlerken, birçok nıu-

Fotoğraflar hazırlanmış olncnk- Vesikalarımı çantasınn yerleştirdi. .ır beyannamderi ve kltapluı·ı du mem-
tır. Ben vesik:ıları tekrar size ıade ede- Karı bu çantayı iri eller.nln arasınn aldı ıekete sokun .ıd,ımlnrın birer birer tsim-
rlm. 

Evet, çunkil bu vesikaları Har -
lemdeki dostlarıma da göstermek isterim. 
ÇllnkU bunlardan lna\ımıyacaklar da bu
lunabilir. 

- inanmazlarsa, isabetsizlik cderl('r 
Sesimi çıkarmayınca o.devam ettı · 

Biz kendimizi mudafaa ediyoruz, 
öyle değil m1? Mu hare bedir bu! Siz Ho
lnndnlılar blzlm son derece faal memur
larımızın durmadan çalıştıklarını bil -
mezler. Hattll müttefiklerin memurların
dan kat kat yüksek olduklarını da iddia 
edebillr!m. 

' e dizlerinin uzerine koydu. 'rı lnı de oğrenmt V<' yazını tnn 

y P il i yeni nıalüınat Bu erer Şmid'deıı bn<.'(' ı,:elcceğıo1e 
• _ ı.nt'I kanaatim vardı Bern i la.,yonuna 

Bern ı tasyonuna çıktıgı~n zamnn, ilk ı ıktıgıın ıanıan, ismını vt• kendisini araş
ı nr.şıına çıkan şey lot Falken ın Volut B.ı- ı tırdıgımız esrnrengız şahıs hakkında so
lrt'tC' Uç gün oyı~ıyacagını Uı'ı.n eden bu- ı ucuğı suallere ehemmiyet bıl<' vermıyor-
~ llk bir duvar afışı oldu Akl m fikrim Şmld'dc dettil hep • d . d ( llill. ı b • 

layp.;!g en gelıyorduın. Oara an yu:t.- J 1 d dı Herhalde dahn omcn"ını , t ki u yaıı:ı a ı . ... .. .~ 11 

başı Valder<'k e Alman propagandn P ~ ~ lıntg;ndeıı ayrılmamı olacaktı. 
ltltının bitaraf memleketlerdeki faaliyetı 
hakkıııd:ı mufassal bir rapor goııdermiş- Bu kadar uzun bir gaybubetten san-
tim. ıa nişanlıma kavuşmak lçln, ne derece 

Genç Otto İspanya sefarethanesinde istical ettiğimi tasavvur edeb1llrslniz. 

bu işleri temin ~den kA.tibln ismini de ba- (Arkası rıarJ 
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Kendilerini bütün DOGU ya tanıtmak ve mallarının sürümünü 
"' bütün DOGU da arttırmak istiyen firmalar, ticarethaneler 

ve müesseseler ilanlarını behemehal 

Gazetesine vermek suretile bu maksadı temin edebilirler 

§ 
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1 Ticaretin ruhu reklam olduğuna göre, DOGU 
gazetesi satış yapan mal sahiplerine bu yolda şimdi
den büyük kolaylıklar temi1:1 etmiş bulunmaktadır.I 
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! REKLAM YAPMAYAN MALiNi SATAMAZI i . 
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Erıı ı run1 icra Daiı·rısi nd<'n l Erzııı·~ı n1 ~skPri Salınaln ıa 1 c:ıını h urı ~·..t <·att<l<•slncı t· 

2'i J:! , u:r; Günü saat 9 da Gıir hornısY011 Ulldan: s k oteıı· 
ci' kcıpısı halinde bağ<lay ı..ltılacaklır. K I fi. k .1 k I a arya 

, 
1 

, , · k" d· apa ı :rar a t'. ·sı tıneye onu an 
A ıcı arın ) e\ mı mez ur a atış ıııenıuru- ( 7000"0 ) 1 . .. b' ı ·ı b ğ<l • - 1 ·ı · 1 N . \.' yec ıyu7. ın ~:ı o u aya ıs · na ıııuracaat arı ı ın o unur. ( o. 32 ) , 

- tekli çıkmadığından pir ay içiııde netice-
S ahi: Uıl lf 

E ı•z. tı rU ll l Bcledive lendirnıek li1.ere 26 - 12 -937 den itiba- ErJ:m·uınu n (' il m ut+> na hlr ye· . 
HPİS]İği nden ren pazarlığa ç.karılmışlır. Tahmin bede- ı•lml•• lt•ııı b:lli)l, servisi \t' kon-

li otuz altı bin yerli yüı. t:lli lira, ilk ıe. [ 01·11 lllha l'l lı · t nnmmış o lu n 
Şehir elektırik aııtr,ılında yapılmak- . . . . . .. . . . . 

1 1 1 h t b.1 k _ d' )J • ıuıııatı ıkı bııı yedı yut. dlı altı lıra yırım s k t I' 
l1 o aıı ısa a 1 me . uzere ır . ,esmı . a arya o e 1 

\e hususi daire \'e ıniies. eselerle tvlere beş karuştur. istekli çıktığı takdirde pa-

t•rryan verileLilıııt'sİ İçin aşagıda yazılı 1 ıarlıgı her ı.rün Erzıırum<la Askeri Satın · 
lıu·usı:ıtı:ı temini icabedcr: · nlııuı konıisyonuııda yapılacaktır. 

1 - Cereyan alınacak lıt'r yerde ( No. 34 '1 - 1 
( 110 ) voltluk elt:ktirik aatı bulıınciu · ------......-·---
tu'ıııası. 

2 - Delediyt·ye olan elökıtrik lıorç- ~----------"!. 
lar. nın tamamen ödenmesi. Teınina tlı Daktilo Dikis 

:i - Sarfedilen ceryan bt·<ldi ayda . ! ' 
hirbuçuk liradan az olsa bile ayda asga• Ve hel' nev ı llla k tnP(CI' 
ıl l,irbu ç.u~ lirayı vcrmeği kabul t'lmek. lH ! llİrat ı yl'p ılıı· 

4 - Uç lira de >Ozito'vernıek . 

Erzununa gelen 
vo!cularuı istirahat . 

edebilecekleri 
biricik oteldir 

Sııhip ve Bnşmuharrlfi : 

Cl lıat u .\BA:\' 5 - Dahili tesisatın muvafık! feıı R iza vatandaşlar 
nldıı{:u Belediye elektırik ıneınurlıığııııca 
tasdik edilmek. Silıi lı F:ı l ırJ l,:ı-.ı l.::tl't- t "ııH la l l nıuırı ııo.-;;riyatı ltlıırn eden: Ynzı işleri 

6 - Bu hususta I3dediyf'C eihzar Bav KAYA han(~sinde :\lndllrll : l t;ıh llf lıı · uf:ua:n 
t"diler şartıı, meyi kaul \ 'C iıma ttmck- :;....-·------....-, ıı_n~ılılı~ı yn: I> () (l U Bıı s1mcvi 
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D ERZU RUM • • • 

KUMBA 
1e .10 

Verir 
Kumbarası. olan hiç bir 

zaman darlık yüzü .. gormez 

ZİRAAT BANKASI 
Kumbaralarından bir tane ahnıt 
1 Çocuğunuza hediye edaceziniz bir kumbara ile oun hem tasarrufa 

al ı ştırmış, hem de istikbalini şimdiden düşünmesine 
yardım etmiş olursunuz 

~*~~~~~~~~~~~, 

Kumbara istikbal binasının 
temel direğidir 

~c§lnk.aso 
Her nevi Duvar ve El ilanları, 

•. .• ·~\ a : Makbuz, Bilet, Fatura, Yaldızlı davetiyeler I {< O (§ 
• • { ':;P • ı~ ,.,, ,. '' İj1 J Ilı' • i Kumbaralarından birine sahip olanlar hiç bir 

I• f,iJ " • ıı \. 1 l zaman darlık çekmezler 

= . Kt:JV vE ll sı~AN DEFTElll.ERI i {< Ü(§ [B@.\lri} k.@.ıS o 
• . • ·,\ ':;P i . Di~er Vil:ıı etl-r<leıı ı:&ııdcrilecek her türlü sipariıl« memnuniyetle kabul \"C suratla ikınal ediİir. = {\ Kumbara sahiplerine her sene muhtelif 
~ . I << para ınükaf'atı dağıtmaktadir . 
............................................ f) ~~~~~~~-..:P9Yi'..-.P'iil' . 


