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SA\'I : 23 - GAZETE 
Bnsılrnaymı yıııılnr geri \ erllm<'1 

Atatürk'ün Ankaraya Ayak Bastığı Gün 
Ankarada bu büyük günün 18inci yılı 

emsalsiz tezahuratla kutlulandı , 
~~ -----
. ransız Hariciye 
azırı A vrupada . 

niçin dolaŞtı? ' 
Bay han lJeJbos- merkezi A \ rupıı· 

da debdebeli ve dedikodulu bir 
~yyahat yaptıktan sonra Fransaya 
ônnıüş lmlunuyor. Bay Delbosun gaze-

tecilere verdlti beyanata bakılacak 
ursa seyyahatından dıemnuıı olduttu. I 
u lstİhraç ·etmek te kabildir. Mamafih 
· bir uman bir Hariciye Nazırımn ne::J · 

en münkesir dOndOğOnn de siyaset 
eminde görnıPdik; hariciye nazırlnn 
müşkUl nnlarındn dahi souk knnlı· 

klannı muhafaza etmesini bilen ve en 
aranlık zarııanl11rda kendilerini bed!Jln· 

kaphrmaııınğa mnhkOm olan tn an-
dır. 

Eger Fnın ız gozet~lcrıııln ugızları 
• bakllaca olur a Ba} llelbo , lıu bl\
" k ve tantanalı eyHıhahnda Mi bir 
görmemiş, eski ve· kOk!eşıneğc } üz 

taan dosthıklnr lh} a etme" için pi i· 
olo}lk tetkiklerde bulunmak üzre sey· 
tıat yapmıştır. 

,... 11 ,_•1tnsanın mulıulitıerJ, yani Alman· 
ıcıyor ıı ale~ hine Lehistnnda, Homan· 

·~a\•ya ve Çeko lovakyada 
1 r için 'W\U$1ar, ve bu memle-

lmlh ' ruzwıu tezel:ınle 
"'ftı-.Um• P.J. H&rbfn -:ıitırıyt· 

sinin Alınanlar 1 
kadar, kendile· 

ll.fra!ıtilUne bağlayan mer
ııwn-. _.tJen, bu devletin kuv-

~~-~~-4ll&lllİUlr&ıQCJıclllaır.ıır:Miı.a Fakat 
~p te ... )' muahedesini 

eee .. çitneytp Rt>Qlikten ve Pran· 
n da lıu \azı yet karşı~ında illi ve 
em kaldıl'ını gOrdtıkten sonra vazi· 
eri detlşil. 
• Areba, Almanyanm bugtın niahe· 
zayıf samanında aOkOt aden l'rans· 

yine tecavou utradliJ zeman, 
t ettltl gibi imdadamıza yctişeblle 
midir? .. aQali karalanm tınnala· 
batladı. Pitter taaanarı şunu da 

utmamak ıaıımdır ki Fransa Hariciye 
azınnın ziyaretine hedef olan devlet 
r de dahllt bir takım buhranlar içinde 
lunuyor. Lehisbm hakikaten sıkıntı-
dır. 
7..iral grevlerin akıı;l\14ınellerhıe ve dep· 

--. 

Anıt önOnde heyecanh 
nutuklar söylendi 

FILISTINDE 

Arab ihtililciler lngiliz 
kıtalarile durmadan 

çarpışıyorlar 
içi insan dolu bir kah~ehaneye bomba atıldı, bir hapishaneya 
ateş e1ıld ı. Haytada geceleri sokağa çıkmak yasak edildi ! 

1 KupUs : 27 -(A. A) Şinınlı Filistin· 
deki müsallah çetelerle mıınhm11n kıta 
lar nra ında Çarpışmalar dewmı etmek· 
tedir. Bu sabah muntazum kıtalar gurup 
halinde mevzilerle hulunnıaktadırlıır Fi
listinin diğer mıııtıkHlarınıfa da tnlır1kill 
<levanı etmektedir. 

icinou· uin KAn\'nE uiu 
HO.\IU.\ .\Tll ... U I 

Hayf n : 27 - (A. A) lçnisi nıüsterı · 
lerle dolu bir knhveye işci IJiı' urnp tu 

1 rafından bomba atılnııs. bir lngillz a ... 
kcri humbnyı alarak disarı fırlatmış. 
bo ınb.ı dıştmlu patladığından hıc:uııcıı 
telefnt olmn ını ... tu. Ranıııede tel ·fod hul· 
lan kesilıni ~. Guri şerimde httpıslıancy(• 
kar,.ı tüfl'k at{'Şİ nçılııııştır. Burttda akşa · 
mın be~imleıı sabahın llfmtnııc kadur 
"cyrnsefer ve dolaşmak hüktltn(•t nı~

ıınurları turafıııdan meıı edilmtş Ye ışık -
m ın öndü. ülmesl için omlr verilmiştir . 

cDiyer hnbeı ler üçllncll suyfAmızdudır.) 
-- - ------

lnuiliı ler t.ır.ıfwdau Jf 1S1ra Mlrüle11 
llrnb ilıttlıilcilelin reislerinden eski 

J(udiis Jfiıftlisü Jlnseyin 

.Vakfıkebir ormanlarında 
bir yangın çıl<tı 

. 4 kilometrelik bir saha yandıktan sonra 
büyük gayretlerle söndürüldü 

'rorulun Vakfıkebir ormanları:ıda Yangın dört kilometrelik btr saha-
büyuk bir yangın çıkmıştır. Yangını ha· yı yaktıktan sonra büyük gayretlerle 
ber alan Vail derhal Torula gelerek. 
ateşin söndnrolmesi için ıcabeden emir· sOndOrnlınü:;.tur. Ateşin nasıl çıktığı hak· 
lerl vermiş ve alınan tedbirlere nezaret kında tahkikata devanı edilmektedir. 
etmiştir . 

melere karşı, Mareşal Rydz • migl~· Eı•velki (11111 aölgesinde binlerce ııat.mdaşw toplıwdıyı, rıe heyecanlı hatiple-
• yapaca? AcHba şnhst nnruz \'e rin Jiiı MJyif diği bu heykel bundan 18 yıl evvel en müteı•azi bir vatandaş ola- ! 
vvetlni l tlmftl ederek, Lehlstanı bir ak Ankar:ıya gelmlı olan Alatürka temsil ediyor. Sacle Atatürkll degil, onun l 
vi faşir.nıe surukleyecek mi? Yoksa ~hsında bDtılrı Türk mllletini11 /edakArllğını, istik/Al ve hıirriyet gur11runu da 

okraslye hnrmetkar kalacak mi ? aıılatıyar. Geniş bir kitlenin içinden, /ç/ll(le yaşattıUı büyak davanm hııile 

ATATÜRK 
lstanbulu 
şereflendirecckler 

FIKRA: 

Boşalan ülke Romanya lşlerlde karışık. . . Mlllt yaksele11 At11tllrk gibi, Tilrk milleti de dilnya millBtleri arasındaki mukadder 
tçt fırkasile LlbraUer arasındaki nçu· yerine koşuyor. 811 lıeykelde o koşu~u lmlm.?k ue o yllkse/işl de sezmek k11bll 

gitgide derinleşiyor, diğer taraf· oluyor . 

da intihab cilveleri yUzOnden Fra~- Ankara, 27-(A.A)- BuğOn AtatUr- ı gece Anknra radyosunda 6, 30 dun 7, 
ya dost. ohm bay Antonesco ~·e. Mımıu kon Aı~kara~:.a .~eref v~r~lği günnn 18. ıo 8 kador geçecek 40 dakika bayrama 
Ftan~a~ J · sevme.yen bay, '\ lil dıt ile el yıl donUmu~ur. Bu buyuk gDn Şehri· tahsis olunm bu müddet zarfında Halk 

a nu hirleşmlt bulunu} orlar. Belgı- mlzde em~alsıı tezahUrntla kutlulanmış· . uş, . 
dakl vaziyet Lehistan ve Romanya- hr Bu günUrı şerefine muhtelif hatipler e\1nın kıymetli hatipten tarafından Ata· 

t kadar gergin olmamakla beraber ta~afından Anıt etrafında ve Ulus mey· türkUn geliş hatıralarına ait ştlrler 
endişeden hali değil. Naip Prens danında değerli söyle\•ler verilmiştir. Bu okunmuştur. 

l'un tam bir itimadını haı olan bay 
oyadlnovlçl, son Roma ınolakah ve 
ında tasmim ettiği Berlin yolculutu 

lilyısiyle tenkıd edenler çoktur. Ve 
btstanda Hırvat muhalefeti yer yer 
ndhıi gostermektedir. Ekalliyet dava· 
Yoruslav dostlanmızın henüz hallet

e muvaffak olamadıkları mnhlm 
· bir dertbridir, 
Çekoslovakyr da buhran içindedir. 

adaki Alınan ckall iyelinin kıpırdanış 
Çek hükOmeti için daima bir raha 

ık mevzuu olmakta ve Almaanyda 
koslovıkyji işlerine bu ekalliyet yü
dan müdahale etmek temayülOnü gös-

roıektedir. 
Su manzuralarla karşılaştıktan sonra 

y t>eıbosun memnun ve mahzul mem 
tllne dönmüş olmasına ihtimal ':'.e 

yit. Yaptılı mülakatlar ve göruş· 
ler neticesinde ona .Avrupa devletleri· 

siyasi vaziyetlerine belki daha iyi 
~. edebilmiş w f ransa~ın. h~ttıbttre: 
nt tayin de bu veni bılgılenle belkı 

uvrun hir sly~set tukibinc yol aç 
. oJ•Pilir. Fransanm son zamanlarda 
•p tJtiti verlmsit \'e mu\•affakıyetsiı 
a-.e D&ı.Jran &y Delbosun, bu dört 
r ı.;.. le Frfansa lehine dişe dokunur 

-trtbtına da zor ihtimal yerllfr. 
Clbat BAblll 

BiR ANKF.T AÇTIK 

Erzurumlular 
Beledi veden 

ne istiyorlar? 
Bayan Nigar Aytuğ 

diyor ki: 
.__..,.-- -·· ______ ,_._.. .. ·-ı 

- Belediyeden istenec(~k şey
ler çoktur~ Fakat ya şu 
ınanılar~ Or~l~r~ gidepleı· 
nıiz ıni çıkar? k~rli 

· n1i çıkpr~. 
(Yazısı 4üncü spy4fada) 

ha
te-

ı 

1 1 JJir ıwcı hikAIJCSt vardır. Bilmem 
stanbul 27 { Husu f muhabirimizden J - b ·ı · · · · .. · 

I U OllSllll'ı r 
Ankardan gelen malumsta göre, Ahı.tür· . . 
kün bu günlerde şehrimizi şereflendirme . lkı avcı ar:ılaruı.d1ı . mş1111cı.klarwa 
leri muhtem~ldir. <iıur mll11ak11şaya girışnu,ıer. Bır tane

İsmet lnönüne · · 
ameliyat yapıldı 

si miJtenıadiye11 atıcılıktaki kudretin-

den l>ehseder dururmuş. DiOeri de mıl

tcvekkil. im srJylenilenleri miJten111diye11 

diıılermiş. Nlluıyel srk«ıdaşuw dönmüş: 

- Birader. demiş, ne söylese11 u.ı

Ankara 27 ( Hususi ] - iki hafta- j file.. . Benim kadar ol11muzs111. Oeçcrı 
danberi Ajniden nıuztarip bulunan Ma- yü11 gtJLe gitmiştim. lJnklım , bir sı1rü 
latya saylavı ismet lnönüne, hastalığuun Ördek sakin suyun üzerinde yilziib du
devam etmesi üzerine, görülen liiıum üıc· rugor. Jhıyamımtıdım, tüfeği reoirdim. 
rine boğazından küçük bir ameliyat ya· . .. 

1 t H l l k h. b' · ı 1•1. t ateş ettm:. Tufekte ·IO sarma ıı:ırdı. 
pı mış ır. as a ı · ıç ır ı 1 ı a yapına- , . • 
d · ·1 · t' 1 t l .. " - hh" S1111d,,u, suda .:/9 rırdek u.1tıyor. Doğ;·u-an geçırı mış ır. sme nonunuıı sı ı 

\'aziyeti temamile düzelmiştir. ım hayıflnm/1111. Fnk11t lJir,f!.e dikkat et-

Un1un1I Miif ettiş 
Tahsin Uzer 

- ı tinı ki kırkmcı sarma gölıin ı1zeri11de 
fırıl fml dümigor, ürdek 111·111,,r. lıte 
o zt1mn11 mıitest~lli oldum. 

Aylarca dedllwclusu11u işittiğimiz 

An kanıya gidiyor 1 lspaııya Jıadiseleri hirdenblr~ durdular. 

OçUncü Umumı Müfettiş Tahsin Uzer 
1 
/Zaferi lıir türlü birbirlerine uermiye 

1 1 
ki. nıacadeleci tNr1ıfı lılıkı im ıwC'ıllır1ı Cmuartel';i gUn Trabzondap stanbula . 

ha~kct edece~dir, oradan MUft ttişlik bnıuttım. 
bölgesine 1tlt bir çok işleri takip Vd intaç I f)11l11r d1t galiba son mBrmilerim ut 
etmek üzre Ankarava gtdeccktır. lılnr ııe bu mermi bu kadar lcntlilimda11 

• • 

0 

anr:1 bomhoş k11Jm.uı IAzımgelen lspan-

so•• NEN OCAK yad11 rlef1ecek adnm nmıor. l' e her iki 
taraf ml'rmileri ni 11 l>u arnyışile mü ten 

l selli, ,..,;, •k::ı~~:~·::;~:.:ar. Yazan: T. U. 
( 4 nncu sayıramızda) 

1 
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Doğudan Haberler Erzurum ve 
0 ~ d .h d·ı ı Erzurumlular Türk Spor Kurumu 

Erzurum Bölgesi 
H • ·sn ıt~ ıı t t :;;ek k ü 1 o t t i . 
~ı .~anlaı· in tihap olundu 

Kalfa ve çırak 
- /Jı /'" Okllf/lll'.l//UllZ:l l'I l'/lfJ -

J\rırilerimhdlm lt-rıi .. llımel <ıu

;:e/emize unzdıı;ı lıir 111rllt11b ·,ın 
r..smıf :ırmu11dı'ıki k:ılj'.'l ı•e çım!. 

111t~'>l'lt•<.;i11de11 şikıiyel elmektedır. 

Tiirk spor kuruıııu E.rwrunı böl- Kc"1riimi-ıi11 y.nrlılil:ırıwı !/lire lıi/lw.-ı-

gesi resnwıı kşekkiil itmiştir. ,..,,, terzi t's11:1/ı <tt:ı.;;11111.1 lıiiyiik ıalı-

B•::ilge b<ı~kaııı \t H~ılk Partisi reisi Vali 1 ml'/lı-rlP yeli~tirllt•Jt çırnkl:ır ııı' k:ıl-
1 ta~iııı l~c<uı ıııulıtelif spor şuhclerile ıığ· /:ıirlr IHışk.-ı mİİt'M<e.;;Plt'r tum{ı11ıl:ın 
<•:-•ıc.ık ajııııl.ırı iııtilıap dmi~tir. Ôg-rtıı· ı•Ptilt·ıı j'aıl.ı iir·relleıe Jwnumk 11,,. 

di~,ıınize g•1re bülgl'yİ idart· e.<le<'ek bu /il/.ır1111 ll'f'J.· elmt'kfr l'f' t1tflik/('J'i 
br) 'et şu ~url'tle k ekl..:ül dnıi~tir: ueı /erde ıif'. sı1/111/ ede11wtliklı•rimi<'11 

Asbaşkarı: C<iımıl Tanış:nan, Ziraatı nilıayel lı:ıyluz/ı!;;ı lı:ış/:ınwkltulırl:ır. 
nıiidiirü. l\Miinıiı. lııı Jıale H!imıl ı·emiyf'li 

Atletizim Ajaııı: l~e.şal S,\\':ış bölge j liır:ı/ım/:111 /Jir S('.t/ çı"ki/111r>si11i l'P 

11,alıfdi iJare mi.ıdÜrÜ. 1 P.'lf/tlf ,'t/':l.'Wlfi:ı l>ii!J/f' ('ll'llk ı•e /w/-
Avcılık - Alıı:ılık Ajanı: Ömer l:lican, {u r!e{ii~tirmeleri11irı iitıilıw yerilme-

duktor operatiir. ı' sim i:ıli!loı. 
Atlı ~µor - Cirit Aj:::ıı: Sııbri Tah· , Es11n[ ccmiyl'l/eri11i i<l111ı> Pfie11 

,ın Sidal, doktor. 1 N~:ıslur :ır:ı. ı ıı:ı l·üylf' bir ı·;ııı"J'ruh(J/, · 
fli-ıikld Ajanı: Esat Yalçın, Halkevi mak kaiıil tle!;ildir. {'iirıJ.ii eNtı1ıf cemi, 

k :lil i yetlPrİ!lİll eslli<ie11 11wl'c11f ol:m e.'l-

Futbol Ajanı: Ihsan Tekvar, ıı lilıendi · 1111/ lo11c:ı/,·ırile lıirlwm<'tliklf'l'İ JJok-
Cüreş - Boks Aj ııı: Hiisııii) ıl<lırıııı, tıır. /111 11ii11kii esıw/ cemiyelleri11i11 

Puli,. komiseri anye.ı.ıi 1f/Wl!J!letı Mr ıümre l','fJW/1 

Kayak- Pakn Ajanı: 1.,;alıadır Diil- i11zilml ı·t> di.-;ip/i11 :i/tuul:ı /111/1111-
grr, Do~u gazetesi )811 işleri ınüdiirü rlıır111:ık tıt! ııilı:ıyt'I 11mıırmm 111e11-
Vule) bol - Teni ~ ll.ısketlıo! Ajanı: f:wllnirıi :ılrikatl:ır e<le11 mılilnıle 
H~IKt)t' y -!lçııı , öğrclıneıı loj/ıı lıir 1111/dı• lı:ırnkl'le yeçmek 

Şehre bugünden 
itibaren cereyan 

veriliyor 

IHin akşnn7 yapıları 
tr'criiheler ivi . 

ıı c t il'(~ Yenli 
U1.urı rı üddetteııberi ) eııi il ir ıııotö

rlırı takılması yüıünd n atıl 1 ir lıttlde bu 
l uııarı Heledi)c elek rik f.ıbrikasındak 
i~ler soııa erıni,.t i r. Dugün\.!en itibaren 
,ehrc 11 (J \'Olt kudrdiııu<· bir ecryan 
\'İrilmeye başlanacaktır. Düıı ak. anı ya- ı 

pıları tecriıl.Jder ınU\•affakıy~tli neticeler 
\'e miştir. 

Askerliklerin i ynpnınnıı~ 

nıt•ktep ınezunl ·ı·in in 

inık11111111 lıaz11 l.11mıkl ır. Fa kul lnı 

toplu hareket niişide kumuı Jıii

küm/,,riui :ı!lkırı diişiitıcelt-l'f' ı•e fi
kir/ı:'f· meııcııl 0/:1111.n. 

Ji:ırii 111izi11 ywulıı/ı çıruk ıw kul- ı 
j';ı me.~elim/ı · lw/Jd lıiifıi11 t' ı:afın 

111l'llfi1t1tlı•ri11i ;ı/üknıl:ır Nle11 11okt.·1. 
/•lr ııarcltr. F:ık:ıl IJir y:ım/;.ı r/11 lt>ş

J:ildli esasiııe kum1111111ile teyit! t>ılil_ 
miş 0/:111 'l'iir/: ımlum/;ı~/ur111111 st'r 

lıeslii ,ı.;;ıyii :wıel h;ıklure1111 ırn y:ı~ 
p:ı/1111? Jler /t!r<I tll'W dtiı/i işle, 

:ırı:ıı t-11 ıui iirrPlle ı•e :ırıu eti it7i 
miiddet wrj'uuliı ç.-ılışnwk lıiirri11e

li11e stılıiplir. /111 lıiikiim ant•ttk hak

~ıı rt'kabet ııuı:iyellerilı• 111/ulil P<lil-
1111~/ir. JJiitıle lıir şefi 111etız111ı h11Jıs 

o/ milılt!fl ... ;1111n11 resmi ve y11yri res
mi lıir bir IP.şekkiilii11, hiç fıir j'er

rlill ı•t: lıiç bir nıak<1nmı lıerhan!fl 

lıtr 1U1f <wdştwı ç11l ısma s~rbeslisini 

lillu/il et meı;e lı:ıkkı ı•e ı.·,1/Jilıi!leli 

yrıktıır. 

l'aı.iyel lıı'i{lle rıluııc:ı :ı:urnf ce

mıyetleri 11i 11 k:ırii mizi 11 ıli /eti iıii \~e

kil tlt' ralışmtı M'rl>e::ıti.'iİllİ 111/ulit 

Buııdan bir nıiiddet e\'vel :ıskcrlikle- t•ıleı:ell lıir J:nrur ııeremiye<·eklP.ri, 
/1ıiylı• lıir kurar nerseler lıile. l11111u 

ıneın u ı·iyP t J P ri 

tini yapmaıııı ~ olan li ·e ve:, yük')ek mek· 
lt-p me1.ünlarıaın pevlet memuriyetine ka· 
bul edilmemeleri ve kabul edildiklri tak-

/:ılhıl~ s;ı/uısımı ıı/:wııy~ıt':ılll:ırı meJI· 
ıl:uw rılurıı~ olur. 

Kadın yüzünden ka,;ga 
ciiı d ! bile asaletlerinin tasdik edilmenıt'Si 

hcy'eti vckilenin \'erdigi mııhidif karM· 
lar icabındaııdı. Bu usulun tntLikatta Ali ile 1 l)san adında iki kişi diin 
Lirçok ıııahzurları görlıl<lüğ ürıdı:ıı hcy't:li Mahalle başında kadın yüzünden ınünake· 
\ t'kile son bir kararile bu kayıtları orta ~aya başlamışlar; münakaşa kavgaya 
dan kaldırmıştır. Hadeıııa askeri hizmet· mlincer olmuş ve Ihsan Aliyi o sırada 
le:ini ifa etmemiş dah{ ol ·alM lise ve dine gc~·irbıği bir çıra µarça!!ıle hafif 
] uksek mektep mezunlarının asıl ıııeıııur surette yaralamıştır. suçlu derhal yaka
ularak tli} ın ~dilmelcri mümkün olabile.•, lanmış ve evrak ile beraber adliyeye 
·ektir. ~ ..;e\'kedilıııiştir. 

I o~u a~ 1 hraç e 
1
1 e- Erzurum ve Erzurumlular zeki, dirayeti 

ce can_~~van ar 1 bir kuyumcunun üzerinde maharetle 
Bun~aıı .sonra Biı'Jig-i rı 1 işteyebileceği bir elmasa benzer 

(\( f alüİl}C yapılacak Bır sabah erkenden Trabzondan blr 

Memle!,ctim!zden ihraç edilecek cmı· I otomobile atladım. Şoföre çek Erzuruma! 
lı lıa} \'aıılarm bır eld~ıı dışarıya gönde· dedim. Katedeceğimiz yol 340 kilometre! 
rilme i için Karslald birlik tarafımlan ı Döne, döne kıvrılarak mütemadiyen yük
lkli<:<ıt Vek~ıletiııc •apıları nıuraciat ka· selt>n bir şoseden çıkıyoru~. Dcğlıınende

: bul rdilmiştir. Hından o ıra Varı, Bitlis· ·re çayının şarıldayan sesi bir ninni gibi 

1 

Mu'.:i \ iliyt•l'ı·rilc Erlurn111dı-ıı rcntbi gittikçe hn.Nfliyerek kayboldu. Mevsim ilk 

ıııemlekctlerc sevkedi!eı·ek canlı lıarvan· bnhar. Her taraf yeşll, yükseldikçe man
i tar bir liginin ta \'assııt ve del :ıtetilt' ihraç zara gi.izelleşti. Dağlarda, yamaçlarda, 
edilebilcccklerdir. vadilerde göz yalnız iki rengin muhtelif 

l niianslarını seyrediyor. Gök mavi, yer ye-

Bi r ölünün sıhatıne şil. Altmış kilometre sonra Hamsı köyüne 

l geldik. E~velce buralrdan geçmiş olan bir 

kadeh kaldırılırmı ?. dostum rsviçre köylerını hatırlattığını 
söyledi. Hiç te mübalağa etmemiş, diye -

Eski EJ'ansız Basvekili 
~ 

Tardi vö İvon Delbos'a . 
ı-;iddetle hticu n1 ediyol' 

Bu hııl'ta içinde cllıııizc gf•len grin· 

1 goir~ gnzetesiıırle sabık Baş,·~kil Tardieıı 
hir lıaş ıııakalP. yazarak !vem l>ellios'un 
siyıısetine :;;iddetle hücum etmektedir. 
'i'tll'dieu hu yazısırıı, Delbos'un olra Av· 
rupa Dc\'lctleril<• yuptı({ı tema lan mii· 
teakıJI yuzıııaktadır. E'ki Bttşv<:kil yazı· 

sııııla şllnlan si.iyleıııektedir : 
".\rtık Cemiyeti nkvanıııı iflas etti· 

~lrıi herke:- nnlall ı. hıgilten· Krnlı . on 
nutkunda ve lngtliz hariciyld de sun 
ne~ rlyutııuta Cemiyeti uk\•arn kelirııoleri-

1 rıi tclaffll:t. etmemişlerdir. 
Bütnn .,\\'rtıpada ('emiyı ti uk\·,uıır 

1 <lıırı bir hakikat Vt!: bir ıııevı·uıtuıı balı 
1 

;seder gihi koıııı~t111 hir l<'k garıp adam 
vardlr : 

1 

1 
blllrim ki tabiat buralarda bekaretini ta

l ınamile muhafaza etmiş.- Allahın güzel 
yarattığı şeyleri insan eli bbzmamış, yılan 
kn vi yollardan yiikselirken bir sağımızda
ki yiice dağlara, bir solumuzdaki dlt>i gö
riinıneyen \ıçuruma baktım ve kendi ken
dime ölümle omuz öpüşiiyoruz! Gidonun 
bir kllçük inhirafı veya yardan bir tasın 
kopması veya ~osenin ·biraz çökmesi insa
nı Mevlasına kavuşturur, dedim. 

ı 600 metreye yükseldik. Zigana dağ
larındayız. Şimdi bu yeşil yamçlardan 
yine kıvrıla kıvrıla inrneğe başladık. Öğ -
leden iki saat sonra Gümilşhaneye ka -
vuştuk. On san.t sonra Çoruh kenarında 

Bnyburta vardık. Bayburttnn sonra yine 
yUkseldik, bu sefer Kop dağına çıkıyoruz. 
Bu dağlar çıplak, Kop dağı kupkuru. Çık
tık! Çıktık! 2.500 mC'trede karlara kavus -
tıık. Biı· kaynnktah buz gibi su içtik. Yine 
iniş başladı. Erzunım görllndl\. Şehrin 

yaslandığı dağların karları heni\z erlme -
miş, knle kapısına girdik. 

Bundan kırk senC' evvel Mlihendis -

--,. azan: 

SELflVI SIRRI TARCA 
Ordu Sııylam 

kö.5eslnde baş başa verip hazin 
memleket türküleri söylüyorlardı. 

Bazan merak edip sorardım: 
- İbrahim efendi, bu sızın .Er 

nasıl yerdir? 

Güler! •Başını lkl tarafa saııatı 
zun siyah kirpikli gözlerini btr n 
diker: 

- Taşına, toprağına kurban 
Erzurum gibi bir melekct daha yer 
de var mı ki? derdi. 

Bazan teneffüshanede bizim 
bul gençleri şarkı söyler, gazel oıtur, 
telli oynarlardı. Bunları beğenmezl•~~, 

- Ah bir yol Erzuruma gıtse~ 
LürkU nedir, oyun nedir? orada g~' 
derlerdi. 

İşte böyle vaktile görmeden s~ 
Erzurunıa ve hasretini gönlümde 
ğ;m Erzurumlulara .kavuştum. 

Erzurum ve Erzurumlular dşi bll"' 
ziraat mUtehassısının elinde bire otJ 
ten mUnblt ve mahsuldar bir 
benzer. 

Erzurum ve Erzurumlular 
san'.atk:Arın sırma lle sUsllyecğl 1 
kadife kumaşa benzer. 

Erzurum ve Erzurumlular zeld 
rnyetli bir kuyumcunun ürerinde ıll 
retel işliyeblleceği bir elmasa. benf.el' 

Erzurumlular mayası iyilik, d 
hık ve mertllkle yoğrµlmuş bir 
Onu ilim ve irfan ile bezemek 

O udaıınn ismi lvon l>clhos tur. Ve 
tesactnşen clı~ Frnıı u Hnriciyo Xaıtrı 

olmuştur. Bu zat her llizum..,uz sevtthn· 
tinde \'e her yerde Cemiyeti akvam na· 
mına kudeh kalclırmaktadır. Bir ölOnlln 
sıhhatıne kadeh kaldırılırıııı? bir meza· 
rın üzerine bina ylikscldi~i görl\!nıli~ nıll· 
clfir? 

hane harbiyesinde tahsilde iken sınıfımı- mlikemmel bir lnsa.n abl 
zm en boylu, en tuvana, en vakur, en ha- cok değil: biraz emek 

1 Ü O1 H 

lğdırda l Iavalar ve 
Kasaboğlu şanı:>ı 

lgılır ( Hususi ) - Sonbahar \'t.ı 
kı:: bıışlmıgıcı on ıterct.:e güneşli ve 
yıığışsıı geçıııiı;;tir. Bu hal p•ıın1.ık ı,:if
efleti için l.ıUylik bir ııimettir. l ler yıl, 
pamuk toplumu mevsimi olan l>u aylar
da bol yağış yağar, pamuk toplama işi 
geçikti~i gihi nıtubelteıı kalitesi de bo· 
zulmdu. Söylendiğine göre oııheş yıl· 
don beri böyle hava l-{ÖrUlmUş değildir. 
l\öyHHer hu bereketi ; Pamuk Tarım 

Satış Kooperatifleri lJirliğ'i Umumi Mü
dürii Şükrü Kasahoğluna atfen, ( Kasalı · 

iük gençleri Erzurum idndlsnden gelen -
!erdi. Bu yakışıklı kara yağız dellkanlıla
rın hal ve tavırlarında ciddiyet, bakışla -
r:nda tse derin bir hüzün vardı. Altın ka
fese knpatılmış blllblillere benziyorlardı. 
Açık temiz havda. karlı dağlarda yaşa -
ma~a alışmış bu serazad kaplan tavırlı 
gençler bizim Halıcıoğlunun rütubetll ba
sık tavanlı kışlasının ağır. bunaltıcı havn
s!le bağdaşamıyor. tenefflishanenın bir 

DAVET 
Huglhı sanı ı j de 1'ürk Spor 

Kıırumıı Errnruın bdl<rc kongresi top· 
lnnaı'ak \'e ynksek dislplln uh·anı ile 
hesap müfettişlerini seçecektir. Mez
kOr sualle kultıp ınünıessillerlle spor 
ajnnlnrmın ~Iillet bııhçesindeki yeni 
bölge merkezinde ha7.11· lıulunıııalnrını 
dilerim . 

oğlu şun:-ı ) ıliye tn\•sir adiyorlar. Ttırk Spor Kuı umu Erzurum 
Vilayet idare hey' etinde bölge.; Başkanı 

Vali 
Vilayet idare lıey'eti dün öğleden · · 

ı_ı·ı · u l , l l.\~1.\1 l ŞCA.' 
sonra -ıı mı ua n 11111 Reisligi altında 1-------------
içtinıa etmiştir. 

)1 t: ş: 

Atatürk Büstünün açt 
töreni yapıldı 

Gittikçe güzelleşmeğe 
Muşun bllyUk eksikliklerinden 
şehirde Atatüık heykelinin ştmd11' 
dar dikilmemiş olmasıydi . ilbay 
Sırrı Gnr şehrin "en şerefli bir rne 
kaideyi yaptırmış ve Atatürklln 
geçenlerde bUtün memurin ve. 
küllerin, mekteplllerle halkın c 
tezabUratı arasında yerine koP 
heyecanlı söylevlerle ·açılış töreni 
nııştır. · 

HAVA 
28 - 12 - 937 snat 8 Rapof'IJ 

Hava tazyiki : 610.4 
,,, • (Deniz seviyesi) ; 

Suhunet : - 12.5 
Rutubet : 68 
Onşnk suhunet - 13.0 
Rlizgar : Sak.in 
Sema Bulutsuz 
Yağış : Yok 

Edehi Tefrika: No. ~2 
~i~ıııaıı lıir muharrir ile nc<'İ oldıığ-uııu ııııulltı~ııııı ilıtiynr bir 

aılun:ııı yanında otunıyorrlmıı, lhralılm Ll'ıtlli ite llaı· ·r 11111,.aııııı 
t.ir ııcurırln kalmı:;;laı dı. K<ır<:-ınuta horam Kcıiııı N,uııik vardı . .sık 
sık kadehini ş •refiıııc knltlırıyonlıı, ınıı~aııın otıth ucunda da :\u
ri Yüksel'in karısı Lir t11rarın<1n sarı..,ın !nee t>l\• ıklı hir udam 

GENYUIMADIM 
doğru cglldI, lJir şeyler konuştu. Yavaşca yerlerinden kalk 
ben de yanımdakilere belli etmemeye çalışarak kalktım, O 

Kerim • Taınikla derin lıir konuşmaya dalmışlardı, Farkırıd• 
maclılar, llacerle İbrahim LUtfU yanıma gelmişlerdi, Haeet 
vnşça kulağıma fısıldudı: 

. . 
olan genç bir ~nlr obür yanında da Al\ir Cemal oturuyordu. 

Arndnn y.ırım saat geçmeden sıkılııınyn bn':'ladıııı \'e ltu da· 
velin hana pcl: azaplı dnkiknlnr yarHt •. cağıııı arıla<lırıı Yandaki 
ıııulıarrir , gl\lt>r yOzlü şişııııııı. tıabııcaıı lıir ttılamdı Onuıı bıııi

ni pek işitıııi-;; \'f' zevkle bir çok mizahi y<1zılarını okumuştum. 

lh·niııı iki l\ç knrleh şıırnptnn sonra )'Hlmız dudaklarımı Llat· 
ıııakln iktifa elliğiml , içmo<liğirııi gfö'l\nrt: ~nrahııı insana hi\: hir 
Lanır yapmadığmll. çok lınfif hir içki olduğuna dnir uzun lıir 

konferaıısa lıaşlaclı. O sırada gl;zleriııı llttcerf' gitti, Onun da ~ı · 
kıl<lı~ı belli idi, lb.tıhlrn Lütrn tnıııdık ı,aktığı zaif esmer bir 
udamhı g i;rl\';'ıııe~·t· ela lnu-;;tı . Ve l lııce ı· ~·anındakilerle matla ı · 

rııda bir {kaç kelime konuşarak dııthıklarıııda ııuzik, ynpıiın Oir 
t~be.ı Uıııle elrnfıntı b.ıkıyonlu. llir anılık göz güze geldik gü
lnmsedlııı. Benim gtllUııı:-eıııemdt•ki ıı.ıı1111~ ı ı nlttıııı~ olal'ak ki 
tludaklarıııtlııki tehes~nrn ılerinl(i di 13iru onza l tıralıinı LlHftin 
e~ilı p bir ~eyler liyle'liğiııi merak eltim, iki nişanlı sorırn clöntlp 
hana b~ktılor. llnlleriııde ne yapnJıııı bir kere kııpaıın clU!;'cli\k 
drmek isler uibi bir ııımıu \'~mıı. o ~ını<la lıenirn konferan::-ıııı 

cihılemr-diğiıni ımluynıı muharrir ı-u tıı. lluşııııı Nıırl YUkselin ka · 
n ııım olıhı~u turnfa Ç<!\'İrdinı. Sarışııı ıir oıı:ı hafif cr<ilmiş ku· 
lağırıa lıir şeyler f1'ıldayor<ln . Akif Cemal ile güz g-öze geldik. 
Hemen kadehi alarak "-::erefinize• deıııek i~ter gibi bana doğru 
knhlırdı, gDIUın edim. Hessaıııın 15iy111ı elbisesi içincle bu gel'e 
vine Jıt'k kib ır bir g-ürl\nüşO vnrdı. Koyu nıa\'İ gözleriııde ı~~ki· 
den olma hnfif hir sUzg-Ontnk fnrkPltinı. Başımı ondan çevirdik · 
ten onr11 bf r ııınıan srözlerfnin ynzun1d••1 sn\'lttnındtt gPıindiı:tinl 

hep beni tctk ik ettiğini görmedi~inı halele hissedi yonlıım. Bu rlıı 
ayrıcıı .;iııirime clokunctıı. 

Biiyl~ce sa11l ipiy ilerledi. Sıkıldı~ıını etrıtfııııa lıelli etme· 
meye ~~lışarak azarıli dakikalar ge~·irdiııı. Bir ııra?ık gözlerim 
knr~ıdaki <livar saatma ili~<li ve hayrell<! kalıtım. Snat )'arım ol· 
muştu .. f>cıııck kııç saattan b ri içillyor<lıı! Etrat'ı ıııa goz gezdir· 
diın. Herke~e llalıa lal\ halı lJir hnl gelmişt i. Kadınlnr daha ına· 
ııııh gt1ll\yorlar, erkekler yüksek se..; le ve ı-;ehepli . ebepsi7. kııh · 
ktthıılın atarak ı;;ıtkalnşıyorhırch. Hocam Kerim Naıııikın bile ma
\"i güzleri lrnfif kli\·ülııınştn. Yııhnız dikkat ettim, Akif Cemal 
hiç deği~ıııeıııişti. Yanında oturan bir ressam arkadaşı ile a~ır 
ağır konuşuyor ve arada sırada gOllim~eyerek bana bak1yor<lıı. 
Nuri Ynk:-.elin kurı;-ı tyiee sarlıo.,tn. Genç sarışın şair ona birttı 

daha sokulmuştu, durmadan f>ir şeyler fısıldıyordu. Knclın lJir 
anılık tız bir kahkaha alarak Akif Cemale dl\nclii, Hlübali hir 
hııreketlc onu k

0

olundan çekerek: 

- Akit' ,una bak ·nnııl hnna ııcler "ô~·liyor? didi. 
Hessıım hnflfce kıış lıırını çatornk ona doğru döndü. Sarı-:-ııı 

şair d udaklarında manlclar bir tebe:::ıllıııle: 
- Cnnım şiirlerimden lıirirıi oku 'Ordum, buııda he~ coarıla· 

na~ak ne \'ar sanki ? diyordu. O sırada genç kadının kocaı.ınn 
dikkııt eltim. Lı\kuyt hlr hareketle elmasını !oymakla meşğuldu . 

Başımı düııdnı·ctüııı. Hacerin güzleri ile kıırş1luşdını 1 dudaklarını 
çok :-.ıkıldıö-m ı ifade etmek i ter gihi bUktll \'e gözn Uo kalka· 
cağını anlatınttk i. teyen bir hareket ynptı, adeta sevindim. Belli 
ctmencrı basımı eterek •pekt., dediı.n. Hacer lbrahlm LQtfüye 

- Ben bunaldım, bittim .Ferda, Hemen gidelim. 
llırahinı Lütfü nişanlısına şafkatle bakarak: 
- Fakat birden bire böyle kalkıp gidersek _ayıp oloıtııE 

eledi. Ben söze karıştım : 
- .Ne yapalım? dedim, yuvaşca , çıkıp gideriz. Yarın 

diye kljynne gideceğim. Ben Akif Cemale itizar ederim. 
Tanı sözllmü bitiruılşlim ki lbrahioı LütfU: 
- Hah, dadi, işte Akif Cemal kalktı geliyor. Ve blrdetı 

res. amı oınu:wmun başında buldum. Ha cerle nişanlısı şto:ıdl 
lınhanc hulucağız demek isler gibi sıkıntı ile yüzüme ba1' 
Akif Cemal üçnıııüzll de ayrı ayrı hayretle sllzerek:! 

- Xc o i' didi, heµ birden sofradan kalktınız ! sıkıJdııt11 
yoksu ? 

Hacer önüııe bakarak asebiyetle ıııendiJin uclarmı 

İbrahim LIHfU ne söyliyeceğini şaşırmış, kekeliyordu. • V 
kurtarmak için yalan söylemekten başka çare olmadığını 
yarak : 

- :Sıkılmak filan mevzu lJahs değil ama, dedim Hacet , . 
clenbirc biraz rahııtsızlımmış, hemen eve dönmek mecburı 
deyiz. . . 

lbralıiııı Lütfü geniş bir nefes alarak hemen söze karıfÖ 
- Böyle sofradan kıılkıp gitıııek çok ayıp bir şey ol' 

Fakat bizi mazur görUrsünUı her halde .. 
Hacer yalancı bir izdlraplıt. yüzllnü buruşturarak: 
- Ah bu benim welun baş ağrını, diyordu. 
Bu sözleı· üzerine Akir Cemal içki lle harir bulımınış 1 

riııl lJir kaç kere kırparak hasta rolö oynayan Hacere 
~oı1ra bana döndü : 
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Erzurumlular 
Belediyeden 

- - --

ne istiyorlar? 

J) o u c 

['Küçük llaberler 

Beledlyt>yl na!:.ıl buluyor unuz'! ı.ı bir hassa olan temlzJik blllıassa temin ıııulıkeıırnyc verilmiştir. 
Diye sorduğum zaman Bayan Nlg{ı.r edllir. Temizlik dedim de .. Hnmamları -

Aytut< Uz.eli ye-şll çuha kaplı masasının il- mızın feci hali gözümüzün önüne geldi, 
lt-1 iııe P~ilınis hol kflıtıth bir rlo..;yu\'ı nır gitmelisiniz de gönnel!S'lniz .. o ne pls-

.--------------------------------------------------------

SÖ NEN OCAK 
Yazan: T. U. 

Asırhk aile ocağıne 
incir diken kadın 

Ok\ıyordu. Gözlerini bana çevlrd1, saçla- ilktir. O ne balumsızlıktır .. Anlatmak, ta
rını bir baş hareketllE: arkaya doğnı attı rlf etmek knbll değildir ki .. Döşeme t.aş -
ve söze başladı: !arının arası açılmış, tnşlnr eskllikten c;u

- Bugllnklı belediye eskilere göre kurlaşmı.ştır. Oralara kirli vUcutıardan ı 
C'-Ok ıaaldır. Ben belediye işlerini takdir nkaıı çirkefler, her nevi pislikle dolmuş -
g<Yzlle ~eyredlyonım . BugUnkU faaliyet tur. Bir mikrop yuvası ki dünyanın dört 
doğrudan doğruya belediye reisinin ş:ıhst köşe ine bnş vursanız belki emsnltne te-

hrznranı t ınar Birli~i 
Ba~kanlığından : 

O~·l\ıı<'Ü Umuıııt Müfettişlik blnııları 
grulıu salıasıııda imar BirJiıti larnfırıdnn 
yaptırılftn t numaralı nnmııııe Evine ilA· 
\'e olunan inşıutt on beş gün ııınddt•tlC' 

nçık eksiltmeye konulmuştur. 

Rıza Beyin iıç erkek, iki kız evlı!.dı 

vardı. iımu irfandan, okumaktan derin 
zevk duyan bu zavallı adnm evlfitlnrım 

okııtnıııaıııışıı. Onlrr şıııumk bir şehztıde 
gibi koskoc..'\ konaklarda, çiftliklerde fcr

dumrdı Vlks azrnil gibl pençesine sarıl. 

ııııştı. ı O yıl önceki bu mnbteşenı selAm· 
hk gözllmtln önüne dlkildl durdu. Göı· 
lerlm duvardaki ~ıymetll tablola.ıı yaııla
rı, yere serilen halıları, şalları ararken 
oturduğum koltuğıın kılıtındnn çıkan ot
ları, bastığım kllimln tozu toprap benl 
uyandırdı. Rızn Beyi dlnllyot1dum. 

kıyıneUn<' bağlıdır. sadlif edemezsiniz. 
Sonra, yapılun işlerde nıttnaslp fır- Ya soyunacak y<'rler, oralara üzerine 

ıtlar<la ko11nnnıttktuı1ır. Fır~ııt çıktı~ı ~oyle yaslanarak rahat. etmek içlıı konul
:rnm,111 yol lşlne. yine fırsat çıktığı znmı:tn muş yastıklar vardır. Göri\lecek şeydir 
ba.şkn bir tşe el r.tm:ıkta isabet vnrdır. 1 anlar. Pislikten renklerini ve şekillerini 
Yalnız bir işe s:.ırıımalc. mesela yol yap - kıl ~·bf"tmi~lertlir. Knmııştmı mı, mu
nı:ı.ğı gözönünde tutmak oıma7, çünki.I Er- smııbadıııı mı.lıhır, yok ... e taı~tnnrdnn 
zunım so~uk bir .şehirdlı·. Orndn lnı>.'l...'\l muşambadan mıdırlar, yoksa taht.adan 
faaliyetini bir mUddeı durdurmak 1:\ • mıdırlar, bir tUrlU antayama.1.sınız. Buro
zım~\!lir. o fırsatta ba.şkıı blr işi başa~ - da hir dl'Jll so~·un<i .. ımı mu hitleııııwk 
nı:ı~n çal~ak elbette mu·..a!ıktı:-. muhakkaktır. 

- Ya şehrl nasıl buluyo~sunuz? Birdenbire t.eltışlandı : 
- lloğru~unu !;öyllyeyım. Erzurum Ah, dedi, havlulan az kalsın unu-

J>1s, amma çok pis bir şehirdir. Fakat bun- tuyordum. Bir havluya bUtUn mUşterUer 
cln kııb:ıhat.H olan belediye değil, halktır. birbiri ark-asına .sHlnlrler. Onların için -
llerkt>s bUyUk bir lflUballllklc çöplerini ve de bitlisi, dertlisi, her çe.ş.tdl vardır. Cln5 
her türlü pisliklerini sokağa dökmekten cins hastalıklara rujılanmak için bu hav
~ektnrnlyor. Belediye buna ne yapsın?.. lulara blr kere utnmek k1fayet eder. 
Biltun parasını tanzifat işine dök e yine Bu lırma.mlnnn hlJ acıklı tarnfı:<laha 
baş edemez .. Asıl, halkın bu te.ınlzl!k tt-r- vnrdır . Hamamlarda su ~L Sa:nk.1 Erzu
bl)'(•slnl almasını temenni etmeliyiz. Fa - nımda suyun hesabı varmış gibi hamaın
k:ıt bu p1slilc içinde de daha uzun boyhı cılar su musluklnrlle oyun~k glb1 oynnr
dnrmat.ı tahammUlUmUz yoktur. Bana l.ar. Kndın hamamlarına su saat başında 
k.nlırRa solcnğa plsllk döktüğü tesblt edl • be veya on dakl.ka sliren kısa btr rnUddet 
lenlE-rden nnktt ceza alınmalıdır. Fakir o- zarfında verlllr. Ondan sonra .su kesUlr. 
hın hnlk tab.'.lkusına bu tedbir diğer bU - Yeniden suya kavuşmak için bir saat da
tün t.Mbirlerden daha çok tcSir eder. O hn beklemek lrt?Jmdır. Suların açık olduğu 
zaman halk çöplerini hiç olmnzsa mahal- zamandaki hercUmercl nasıl anlatayım ... 

e " :ıralanndn yaptınlmış olan hususi ma- zaten içinde haddi istlablstnden fazla a-
klyor ıere atmağa n1ecbur kalır ve Erzurum dam bulunan hamamdaki mUşterllertn 

•inden bir parçacık olsun kurtulur. hepsi birden kurnalarn hUcum ederler. Bir 
tler için .,. ~,...unu k"'"'tl ve benden bir ,_;w., ~ amala, bir pat1rdıdır gider, kavga ıeden-

nde ıma.;,iöii yOzÔmf' baktı . l<"r, içlerine fenalık gelip bir kenara yı -
:11fn: ~ılanların haddi hesabı yoktur. Bir yan -

·je•llHr.-=~ıedJyeden ıtrler istiyorsunuz? dnn çocuklnı· ağlaşır. Bir yandan kadınlar 

Kt-şif lıedeli: 1574 llru 54 kuı uşlur. 
Muvakkat terııhıul: 118 liru 9 kuruş· 

tur. • 
Kaı'i teıninı.ıt: Mu\ ukkntın iki misli· 

dlr. 
lhale günü: 19:l8 yılı ikinci Kanu 

nun on hirir.ci Salı gUnll snat 14 lt• S.•· 
ledlye binasında yapılacaktır. 

Bu husu teki keşif ve ~artnamc ve 
:;nir C\ rnkı lmnr Blrliğ .Muhasehesl:ıc1e 

gfırülebilir. (No. 38) 4-1 -----
Erzurunı Belediye 

Reisliğinden: 
Belediye dairesine alt llıcatlakl küp· 

lıcıtların karşı fttrahnda hulunnn ve 
cephesi :ıo metre olmak nz.ro 4l0 metre 
murablJaı olan arsanm tomoıuına tnlip 
çıkmamak ihtimaline binaen cepheden 
(12) şer motre olmak üz.re mczktlr ttrsa 
üçe taksim edilerek 25112/937 turlh1rıden 
itibaren 20 gün müddetle ml\zoyedeye 
çıkarılmıştır. 

Mel.kür arsruun beher metre murah· 
hama 225 kuruş klymet takdır edilmiş ve 
ihale ·i dahi 14, 1/938 tarihine ınüsadlf 

Cuma günU saat 14 de llelediye daire· 
sinde yaıplncağındnn fazla izahat ttlıııak 
isteyenlerle taliplerin Helediyey~ murn· 
caatları lh\ıı olunur. (No. 36) 2- 1 

.. ye sordum. bağr~ır Hülô.sa bir kıyamettir gider. Ge -
ouıdu, çok <Iemek isler gibi bir hare- l~n su da. kaynar bir haldediı". Facianın Erzuruın Vilayeti Tapu 

ke\le ellerln1 aalle.dı v~: klnci perdesi asıl bundan sonra ba.şlar. 
- Be-ledlyeden, dedı. Ist.ediklerlmi - Herkesin bir kenara alıp sakladığı bu kay- Müdürlüğünden : 

~n hesabı yok .. Fakat mUhim telA.kkl et - '1nr su ne yıkanmak irnkA.nı yt>ktur. o za- En.urum A~a\'er karyesinden Mus· 
tıklerlml .şöyle gelişi ~ZE'l sırnlayabUlrim : mnn hamamcılar dışarıdaki ~dıTVandan tafa otlu Hamdi tiaireye nıuraeaatla Sü

Erzurumun her geçen günde yeni bir reriye tenekelerle su taşırlar. Bu şadır - leyman otlu Ali ve Halit otlu Beklrln 
hıı.mle yaptıAını görmemek mümkUn de- ·anın içinde kirleri kabarsın diye ıslatıl - üzerinde mukayyet köy derununda \'alci 
l,'11dlr. Erzurum tptidalllkt.en kurt.uluyor mış peştemalla.r. bazan ayni maksat.la 

1 harmanın 3 hissede 2 hisse.sini 310 tarl· 
llerllYQr. Bııt Uer~ylş f' kiden pek mahdut ·nllşterller tarafından atılmış çamaşırlar hinde haricen ve beş madeni Ura oıuka· 
olan th\tyaçlan her an bir parça daha zı - vardır. bilinde yukarıda isimleri yazılı şahıslar
y~leştırme.ktedir. Halk için iş salıalnr Artık bu 'OyledHdnlmdrn şiz kt~·a« e· dan aldıA'ındttn l515 No. lu kanunun bl· 
.. rt.ıyor ve gündUzUn faallyet snatlerı ha- Jln .. Bu hamamlara giden temiz mi c;ık.ar, Jlnci maddesine istinaden tapuya tescil· 
yat knza.nnbUmek içln artık kClfi gelmi - ~ı rıı mi çıkar? ni istemiş ve bu gayri menkul haklki 
yor .. Gece çalışmnğa mecbur olanlar zı - Başka bir meselede şehlrd<.'k1 açık ıa.-
ya.dcleşlyor. Hnlka gece çalışma lmkA.nını ·,-ımlnrdır. Bugünkü halinde Erzuruma hıyınetiııi kayhetmiş emll\kdan bulun-
wrmek lçln evveH. Erzurumun aydın bir '<.annliznsyon yapmak imk{mı yoktur. Fa- ması hns~hlle mahallen tahkikat yapıla· 
tehir haline getirilmesi h\zımdır. Ynn' ornt hemen her evln öntinde bulunan caıtma gore hu hrırınan yeri hissesinde 
kısaca, Erzurunıdn milkemmel bir elek - -'olmus ve p::ıtlanuş ldğımlann şahsi te- başkaca lddiai tasarruf edenler nrsa ta· 
trlk tesisatının yapılm:ıc:ı bence belediye <bl>Uslerlc ısHUun:ı imkftn vardır ya!. .. rlhl ilandan itibaren on gOn zıtrfında 
vn-zlfclerının b:ı.şında gelen çok mbhim ~elediyenin eline alması lı\zımgelen ı~ıer- C\'rıtkı müspitelerlle birlikle Erzııru•n Ttt· 
b ır iştir. ':len bir tanesi de budur Eğer bu tşe ba - pu MfütürlüğOne ve tahkikat gOnU de 

İkinci ve çok n1ühlm bir iş te su işi - •:ılırsa sokaklardan akan ptsllkler hiç ol- muhallinde bulunacak tnpu mf'nıunına 
~lr. Erzurumda suların en iyisini pek mazsa bir miktar azalmış olur. nıuracaatlan ilan olunur, (No 35) 
m(!bzul bir halde bulmak kabildir. Fakat Bu söylediklerim elde mevcut birçok 
su yolları bozuk olduğundan bu gilze-1 su· ~öylemek istediğim ikl mühim mesele da
hıra karışan çeşitli maddeler onları bir ~n var kl belediyenin bu husustn tesis c-

1 

hostalık ıuıMtnı hııllne sokmuştur. "icl bir rol oynnması lı\zımdır. 
:ı::ı•zurı.ımdn tifonun eksik olduğu yoktur Erzurum Türkiye d:ı.hillnde do~um 
lJlrçok vatandaşlar bu uğurda feda ol- ntsbeti en ztynde olan vllA.yetlerdcn bl
mu.şlar, birçok aileler bu ytızden yıkılmış idlr. ~rek şehirde ve gerek köylerde ço
laTclır. Su meselesine büyük bir ehemmi - ·.:uk adedi çok fazladır . Bu çocuklar gün· 
Yt>t \'ermek ,.e şehir içinde her çareye h1h lerlnl gUbreUklerde, çöplüklerde ve çe.,me 
\•urarak bu derde bir deva bulmak lô.zım- taşlarında oynamakla geçirirler. Ve ekse
dtr. ı·lsl bur:ı.lrda aldıkları hastalıklardan ken

Btlediyenin derhal el atma;ı lhım- c!.lerin1 ırurtaramıyarak ölUp 'giderler. 
t;elt:n nıeselelerden blr tanesi de ekmek nlttrı ı u halden ı.urtarmak b;r mem· 
meselesidir. Ekseriyetle ydiğimiz kmkler \eket \•aztfe~ldir. Bunun için belediye 
hamurdur. Çeşnileri çok karışıktır. Fırın- <şehrin muhtr.lif . emt\erine kışlık \'e yuı· 
eılar unl~n kendi keylflerlne göre bir - ık olmak frzrc çocuk hahçelerl teı:ls et· 
birlerine karı.ştırmaktadırlar. Bunwı se - melidir. 

Erzuruın Valiliğinden: 
Erıurunı Hükumet konağının 4484 li· 

ra 28 kuruş bedeli kaşifll olan f.delputs· 
va inşaati .açık eksiltme suretlle okslltme 
ye konulmuştur. 

l - Eksiltme 31 12. 937 Cuma günü 
saat onda Hükümet konatı içinde Defter· 
darlık odasında toplanan komisyonda ya· 

pılacaktır. 

2 - Bu işe ait keşif cedveli . fenni 
şartname ve ekslltme şartnenıesi ve mu· 

kavelenaıne projesini Erzurum Nafia Mü
dürlüğ'Qnde okuyabilirler. 

3 - Muvakkat teminat 336 lira 32 ku 

ruştur. 

4 - istekliler resmi gazetenin R/S 937 

numfennn idiler. 
F ıtzla şefkat mcharct, nt'lzll nalın. 

gınayı servet bunları her gün blraz dnha 
akıl çerçlvelerlnden uzaklaştırıyordu . 

18 - 20 yaşına gelen kızları, 16 • 17 ya· 
ınn basan ~~ocukları saıı;ı otomatik tıı 

bebe imiş gibi her vnz'u hareketlerinde 
g~:ll\nç olquklannın farkında değillerdi. 

Oşt\rler, soğuk ııhrlnr ôiyc> velevki 
nre.ba !.le olsun mckt.ıepleıine gönderJI -
melerinden korkan bu cbeveyln ya vrnln
nr~ı. tedavisi, şlfnyap olmaları en mllşkUl 
bir hastalığa doğru götUrdllklerlnden ha
berleri bile yoktu. 

Hususi secalnr Gou \•ernırntlar evde 
okut.aca~ız diye çabalayıp duruyorlardı. 

Ne okuyan, ne yazan vardı . BllA.k.is 40-50 
:te bn.llğ olan ocak nafakasını arttırmak
tan, mutfağa birkaç tencere daha lll\ve
sinden başka işe yarmıyorlardı. 

istnbul, seıllnlk ııdett'L komşu kapısı 

olmu.ştu. Seyahat masrafları ve bu yUz -
den yapılan alışverişler alle bUnycslni 
~l\nden gl\ne zfifa dUşürUyordu . 

• • • 
llerzok ııınğaznsına ıılnn lıorç ııurça 

parça senetlere bağlı iken gllnUn birinde 
bunların birleştirilerek toptan bir senet 
}Upılma.sı ve karşılık göstcrllmcsı icabetti. 

Borcun nereye vardığını ve ne oldu
~unu ıravrayamıynn Rıza Bey t-ekHfe mu-

vnfaknt ettı. 1 '• 
Hesaplar görl\ldU. 86.000 altın .. Böy-

lece borç bir senede rapt ve bUtiln çlftlik
ler, hanlar, hamamlar ve mağazalar ter
hin edlerek ocağn 1lk lnclr dikilmiş oldu. 

Mağaza ahlbl !rE>nkler kendilerine ~
sır ettikleri bu a\leyi şu dilhıra.ş ve elim 
vaziyete dl\şl\rl\nce komtsy(lnu da kaldır
dılar. Artık çHtlikler ve bt\lün servl!l elle 
rlnden çıkmış, rnlze boğulmuş, Cednvn • 
dan gelen komisyon paralrı da uc:up glt-
mişU. . 

Beş yıl önce Rıza Bey geliyor diye ill
Uyar Herzok, genç Vlks Kavala'da mağa
za kapısında istikbal ettikleri Rıza Beye 
nrtık bürolarında bile ayala kalkmaz ol· 
dular. 

Maddi ve manevı yokluk içinde çır· 
pınan bu akıl ve iz'an mU!llsl hA.lA ka
rısının ağzına bakar, çocuklarmın blnblr 
dlleğini yerine getlrmeğe uğraşıyordu. Za
\'allı kadın yarım asırdan fazla gördUğU 
varlık içinde yokluğu bir tllrlU anlayamı
yor ve hazmedemiyordu. 

Bu acı günler 1çnde ldi kl Meşrutiyet 
11Cln edildi. Rıza Bey Talat'ın yardıınlle 
Oranın mebusu seçil~!. Biraz canlanır ol 

du. 
Bilyllk kızını si\var1 yüzbaşı ı Muhit-

llne verdi. İki evıa.tıa.rı oldu. Fakat çok 
sürmedi. Bir tramvay itıızsına uğrayan 
genç kadın çocuklarını yetim bıraktı. O· 
<'..ak bozulmasın diye Rıza Bey tkncı kızı· 
nı Muhittlnc verdi. Ne <;nrekl o da çok 
geçmedım tecennün etti. 

- BUtün ümit VJksin merhametine 
faizin nmna kalmıştır. ' 

- Pekl uğrn§ncajpm, mt1sterlh ol .. 
Tcselllslle aynldun ve daireye rtı • 

tim. 
1 l I lJir tesadllf, Kav alada beni Viks ile 

karşı karşıya getirdi. 
Vl~s .kaymakamlık dairesinde oturur· 

ken Ziyaretime geldi ~ Kendisi Avusturya. 
Macaristan konsolosu, Almanya koneolos 
vekill bulunuyordu. Avusturya imparato
ru Eran ova Joıe!f u cUIOsu munasebetile 
Y.onsoloshnnede vereceği ziyafete bent ve 
knyrıuıknın Arifi davet etti. 

Davete icabet etik ve gittik. 
VJks asıl davetinin sebelJlnl konsolos

h~ ğunu unutarak mütemadiyen tUtüncQ • 
llikten ve kendisine karşı açılan muca 
deleden, yapılan haksızlıklardan ıere& 
knyınbabasının ve gerek kendtstnin tUtUD 
mUstahslllerlne ve tütUncü111iUn ~rak _ 
kisine yaptığı h1Zrnet ve fed.aJtlrlıklardan 
bahsedlyordu. 

Bir aralık kaymakam Arlfle yapt.ıtı 
münakaşada haysfyıetşikenllğe dotru llt· 
Uğinl görllnce kendisini terbiyeye daveı 
ettim. 

O a.k.şrun Vlksle mücadelemiz ç.et1n 
oldu. Ve kaymakamın asabiyet ıcabı ba· 
nn karşı gösterdiği lA.kaydt azıııe netice 
buldu. İ.ştn bu derece sarpa sardıtını IO· 
ren ~renk yelkenleri suya indirdi. 

l:jte bu mUnaka.şa esnasında hang1 
h izmetinden 'bahsettiğlnl, Ra1f ve Rıza 
Beyin ocağına incir diktiğinı ml söyle • 
mek 1stediğlnt sordum. Yoksa. ileri ıelen 
paşaları, beyler1kom1syoncu sıfatlle kOY• 
tüye musallAt edip yıllarca <>yna.dıll :roı • 
teri mı söylemek istedlttni su&l ettim. Bu 
~ölerlm Vll<sl şaşırtmış olacak ki derhal 

- Raif ve Rıza ailesine yaptıiı bin· 
lerce iyiliğe mukabil böyle bir htıatML 

ınaruz kalca~1n1 hiç heaba katmadı&uu 
bildirdi. Ve nihayet bu aııe hakkında ba'fı
k ocn bir iyilik istenlyorstl ondan da oe 
klnmlreceklnl ~öyleyince falz meaeleelnı 
tahattur ettirdim ve hemen muhasebecl· 
sini çajtmmık hesnplan istedi. 48000 lira 
fnizl alınıyacağını namusu Uzertne va • 
cletU. 

Acı mtinak:a.9mızın tatlı net1ee61ndıen 

Rıza Bey hesabına memnun olarak tefek
kür ettim. 

'.1-'ilhaklka iniz almadı. Merhwı ban .. 
nrdnn ikisini satarak borç ödedi ve Rıza 
Bey ocağı biraz ısınır gibi oldu. 

(Arkası J&rul) 

Erznruın Valiliğinden: 
Karabıyık-Tarcan yolunda 20+37S 

illi 24 -r125 nici kilometreleri arasmdı..ki 
Yek.diğerini takip eden felO.ket.ler 

zaten hayatın <ieğlşmeslle bUsblltün peri- 0203) lira keşifli şosa inşaatı 16· 12·937 
şan olan anlarını da n.ldı, götilrd\\. gününd.eıı itibaren tekrar 15 gün müd· 

İşte ben bu sırada Drama mutasnl'rıfı detle açık eksiltmeye konulmuştur . Bu 
olmuşlum. Nahiye mt\dürll\ğ\\mdc genç- ı inşaatın ihalesi 31-12·937 Cuma gilnü 
ilk düşüncelerimle ve yavaş ndımlnrımla saat 14 de Hükümet binası dahilindeki 
çekinerek zıya.ret ettiğim Rıza Beyt yine Vilayet Daimi Encümeninde yap1lacakdar. 

0 evde görmek istedim. Kocanın lıaremtn Mu,•ııkkat teminat mtktn {541) liradır. 
bir parçası yıkılmış, bir bankn gibi işle- Fenni ''e husususi şarnaınesini rOrmek 
yen o muazzam . seH'Lmlık her mnnasllc isteyen taliblerin vesikalarile birlikde.da
sönmUş, kapanmıştı. Rıza Beyi bu selA.m- imi encünu•n kalemine müracaııtlan il&o 
lığın yanıbaşında vaktlle ağalannın, u • olunur, (No. 20) · 1-4 
şa.kla.rının oturduğu evde gBrebUdlo1. 1 

O~lrdlği biıı"Qlr ıztırnp ve acılan 1 Erzuruın Belediye 
yenmiş gibi sö:·unmde çalışan . Rıza Bey Heisliğinden ~ 

bebl de çok basittir. Erıurumdn ihtiyaç- lkincl ı t~im de şehirde bir iı:; evl. 
tnn daha çok fırın vardır. BiltUn bu ek· nin kurulmll!;tdır. Erzurum, üıerirıcten 
mekçUer maraflarını ancak konıyablle - bir çok felAketlerin geçliği bahtsız bir 
c~k \•aziyet~dirler. Kazanmalanna im -
kCm yoktur. Onun içln dalma htlell yol _ .;l'lıirdir. Bu yllıden hurada fakir \'e arih \ 'C 3297 sayılı nushasında çıkan ta· 
hını mUracaııt etmektedirler Sermayele- klm~eslı kalmış aileler çoktur. Erkekle· limatnameyc göre vcsıkalarını ha:urlayup 
rlnin fal1Jni ve ~meklerlnln nrnkablllnl riııi muhnreh<>de gaip ede? 'c ufak ço. birinci maddede yaıılt gün ve saatta ko· 

o kocaman ocagın kille gBmUlmUş dtımanı 1 . 
belirli belirs1z yarı yanık bir lnltUğl\ gibi _ Zabıtdi. Belelliye. talimatnamesine 
tUti.\yordu. vaz\yettnl sorclum : gore Beledıyeden ebylıyetn41pl& aloıaı;iaıı 

_ Gördüğün gihL dedi. borlıerlik yapmak ya$ak olduanndan 

ı n<'3k bu suretle elde edeblliyorlar.. «oklarına bakmak zaruretınlie kahm za_ j misyon riyaseiine muracaat etmeleri 
valh kadınlar ne yapsınlur ·ı Yalarında · 

Bence Erzurumdakl !ınn adedini tah- • adanı çalışlırt?tnk refah derece ·incJo b:ı 
ci1t etmeli ve fırınlardan bir kısmını ka -

(N. 14) (4-4) 

Pattırma.lıdır. Bu suretle geriye kalan rı- nan aileler Przurumda çok nzdır, he· 
men bütün e\' kodınhm kendi işlerini kerı. ZR\'ttllıları kurtamıek eemlyetin vazifesi, 

ıınıarın 1ıı:tısadt \'Bzlyetleri kurtarılmış bo d hll · 11 '-> illeri görnrler. Binaenaleyh bir aile yn. rcu e~ mı< r ' . 
olur Onlar da o zaman hileH yollara sap- nına hizmetçi girmek bOyl\k bir tııli işi· Hence hunnu ç~resı bir iş evi kur· 
ın:ıztar. Belediyece kontrol lnıkAnları z.ı - dtr. Bu nrnıhnrivete t•reıniyenlere yapı· n~nktır. n.u iş e\"I bır çok husust teşeh
l"l'lc1 leştr, hnlk iyi ve sıhhi ekmek yiyeol-

1 
k hi • k 

1 0 1 
ı ımslere gırişlr. t<adınlartt e\'lerden çık-

lir. Bu neviden kasap, lokant:ı, kalwe ve ancıı . r şey n maı. zaman nın· ı mndan yapncaklan ve hayatlarını şeref 
O~l~rln adedi de 'ihtiyacın fevkindedir. lar yn dılenmeğe meC'bur kalır ''eya \'e hayslyetlerile kazanacnklan varidat 
ÔUnlar dıı tehdit edtıirse daha genli mad· daha fenası sokttğa c1lişerler, trılarını menbaları tedarik eder ..• ~ıeselA kışın 
dt hnktlntar l~lnc!e bulunan mUesseseler ~atarak hayatlarını kaınnmek ~·olunu tu· askerlere yün çorap \'erilir. Bunların 
f'l4f) f41Ulr Kontrol kel.aytnşır. Qolt \Ur.um- trırlnr. Bnnlarn yuık detil mi•?.. Bu yaptlqlftlını nıerine almftk n yt\n dRitl· 

OördUğtim hiçbir şey değildi Blr aııc bmuıı usta ve kalfa berberleri lmUbana 
tabi tutmak ve derec4'rinç aore ehliyet· 

enkazı .. 
Borç 100.000 ı aşmıştı. Herzok ölmt\ş, name vennek için BeledlyeQ@ btr. llllU· 

han htıy'eU teşkil edilmifUr. B\l 1mWıuıJ 
tarak evlerdeki krdınlııra çornp ördör· 15 - 1 • 986 tarlbinde baflayacak. on 
mok pekaU\ ml\nıkündl\r. Yine l>Oyle beş gün dev9m edecektir. 
çamaşır diktlrmC'k, ~'du ınnddl'leri hn· Sıhhat vesikası ve Ticaret odasıo..
'Zırlatarak salıı;:n çıkarmak imkAnıdtı da nıuka~yet old~klarma dwr vesika tb· 
vardır. Ortada lıüyle bir teşehbl\ olur- raz edemıyenler ımlihana kllbul edllml
sa bir çok hayat, bir çok aile Şl'rcfi yeceklerdir. Bu müddet zarfında imUban 
kurtulmuş olur, Benim Beledlyedoıı en verup ehliyetname alımyanlann berber· 
çoİ\ beklediğim teşebbii ·ter işte hunlnr· ilk yapınal11nna mQsaade edllaıtrceıı. 
r\Rn 1barettir. HAn olunur. (No. 80) 3. 2 . 

·-

i 

• ' 
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EN. SON-HABERLER!> ! A.ZiZiYI! - • 
--TABTAel 

Tarihi 
IPfrikU 

-'.:!:.:!-

'--------------~~-------------------

Filistin de Kan Akıyor. 8 Nisan 1293 de iki taraf 
ordularının vaziyeti .....---- ----l

1
Arab ihtilllciler gizli yer· Evlenmiyen 

mütekait kızları 1 lerden sillh tedarik etmek Osnıanh ordusu t'aik bir kuvvete nıalik olınakla beraber 
~·ok uzun bir ınüdafaa hattı üzerine serpilnıişti 

imklnını buluyorlar 
Şim.ali Filistindeki bir çarpışmada 

lngiliz zabiti, 45 ihtilalci öldü 

ı Osuınnlı paşuların•ıı kılıçları alın- 2 - Silah me'."elt• siııiıı hnlli [l titral 

1 mıyacaktı. Tllrk ordusu şehri tahliye olarak arzedeyim ki; gene ilk sfüllııiı 

b 
. eJerken, yalnız silahları , toplan ve mü- patlıyacağı zamun. Osınanlı hükume tinin 
ır himmau blrakacak, erzakını heJaber n- tam (!RB lıııtnrya) topu mevcuttu. Ktıle 

lıp . götnrebilecekti. Bu işlere de ıııah - indeki mevcut olan topların adedi de 
ı dut. Miktarda Rus zabitleri nezaret PdH· aşağ"ı yukm bu miktara müsııvi idi.-· 
ı ceklerdi. Tiifok miktarına geliııce: Bunun miktnrı 

Ankara, 'l7 {Hususi} - Tekant 
kanununun yetim maıışlaruıa alt 
maddesinin değiştirilmesi ha.kkmda 
Ankarada bir cereyan vardır. 1'-lad
dede ev!enmiyen ~1tml heş yaşını 
doldurmuş kııların maaşlarının ke~'· 
lerek kendilerin~ ikramiye verilme.si 
istenilmektedir. Bu gibi evlenmiyen 
kııların maaşlarının kesilmemesini 
isti yenler 'e devlet ytlrdımının de· 
vanurun duha doğru olacağını söylC· 
yenler Je vnrdır. 

Kndü. "27 ( .\. A. ) - Tobariyo ci- Araplar yln~ bac;kın iınkaııını bulmuş· ' Şehrin tes}iıninılen ba~ka çare gör- da (334 hin ade t martini Ha~ri - Kartı· 
\'annda <lün re bugUıı çok ~iddetli mü- lar'1ır·. . . . . meyen Ömer paşa hıı suretle ordusun· adedinden iharetti. Bunlardttn (3~3 bin) 1 

sademeler olmu.,, Jngillz Polis ve asker- ıdn l~(i&LlZ ~.\~ U'fl \_"E l~_lllli d~m bir tek neferi esir vermeden göltıre efrndııı eliıı<IP. (18 bin) adedi rle depo-
leri Arap köylerini gezerek tevklfsta ~EŞ ~llTIL.\LCI ()Lnt ,. . bile<:ekti, Bu arada da ·ınüıııkllıı -(J\ıtujtu . lardaıı hulunuyor. l>i~er kçnk ~ilahadeine 
başlıımışlardır. lngillz nıa.knmat.ı bir kaç Hu~ fa, 2 '' ( A. A .) - Şlmalı fı~ls· kadar silahın giizlid11n kaçırılabilrnusi gelincP.: debboylardn ve efradın e,ll<'rindı:: 

Denizbank layihası 
Meclisin evvelki günki.i 
müzakeresinde 

. . Undeki çarpışmalardtı yaralannıı lngıllz · 
sılfıhh Arap ynka!ıınıı~lnrdıt. Hudutların 'ltıbitl ölmüş ve bu meyanda. 41 de :tsl lmkı)nını dllşünUyordu. bulunan hııfif silahlar. Gl23 hin Şinuy· 
tamamile kupııtılmı~ olmasuut rıığmen oldürOldO~ü bildirilmektedir. Nitekim öyle oldu ve şehir höylP.c~ dor) tüfeg·i, (39 hin, ıııiikerrer ateşli Viıı-

kabul edildi 
Anküra ~/ ( A. A. ) - 8Uy0k Mil· 

let Meclisi bugnn Hllmi Uranın başkan· 
lığında toplanmış deniz bank kanun lA· 
yabasını kabul ile Askert tekant kanu
nuoWI 18 el maddesinin de~i,tirllmesine 
alt kanun lAyıbıısının da birinci uıüza· 
keresiİıl yapmıştır.· Kamutay Çsrş11mba 
günü tekraf toplanacaktır. 

Gaziantebin on altıncı 
kurtuluş yıldöıiümü 

dUşmana teslim eı1fldi. cister) tiifeg-i, (20 bin hüyiik çaplı nı\e.1· • 1293 ver) e bali~ oluyordu 1 8 N ısa n o gece. .\bdzlharnidiıı ri~·asetinde 
(S Nisan 1293 _ 1877) ıtl\nii, Hu yaya içtima cdPn a::.kP.rT ıııe_c~istP., dahildeK~ 

· d" ·"'· 1 k.k dn Osmanlı debboylurda bulunan ılah ve cephune 
harp ılO.~ . e ıldı,.,ı l a ı a ' • . ' !erin de, hudııtlarıı ı•n yakin debboy-
hOkOmetının silah altında huluııaıı ord~~ lara gönderilmesi takarrür etmiş. alakıı· 
sunun mevcudu; ( 494.~97) Mferden mu darlara da emirler v~rilmişti. 

At tü•• k A k H 1 k • d } rekketi. . . . . il - Top \ ' C tofck cephaııe .... i - kafi a r n ara a eVJfi e yapı an Bu kuvvet şöyle~o taksı~u.edılm~ştı: derecede _ ıneveııd d<ıgilctl. Ahd!llnziı :tt~ •• • • k b d } · · (186bin) Tuna ordusu [Vıdın, Ruscuk, nıanıııdu, hıızı tnglfü \.'c Aıııı>rika fıtbr1· 
torene JŞtıra uyur U ar Dobrice, Silisti~e , Ş~ı~ııu, Turnıl\'ll: _?alı- ı kıılarile ınıık ın•pJelere giri~ıniş , tıutttı 

, .; • .. . • • .. \ ruva, Varna, Nı~, Ectırne] ve hav~lısınde . 1 bir miktar cuphıııl(' de getirilmiş i ~ede 
i(Eger hır g~~ mıllct,. ":atan ve Cuınhurıyetın yuksek . .. t 170 bin) Bosna - Her. ek, lşkodra hunl.aruı taksit. lındelleri i"ırtenmedi~i ı~iı: 
rnenfaatlerı ıcap ettırırse o çevre kahr·anıanlarının taıaflurında. . . . fahrıkatörlcr, ır alıltı ke:; rııl . lerdı. rll 

Ot bü ı t. . de . ' .. ı (15 bin) Yan'\.·a Yeııışı•hır ('ıvıırında. k t \h \ ıı · ,, ı · t l t· kt kt tra 
Ü S f U }$8 1yCSlJl il gf~ÇnllŞİt~ Q}UğUDdUll daha yuksek kahl'UlllUilfJkJUJ' . . • ' 1 a ı l u l~lll~hı ın ~la Çl 1 an SOi ~' 

k d } . . . . . .. t 10 hın) Oırltte. , urtı k harp ıhlımallcrı çoğalınca Abdul 
Çl "UO aVU ar gösteı nıeğe Utnade bulundtıklanna Ştıpheın yoktur» (70 bin) Şnrk ordu·m [Kar~. Arda-

1 
hamid, trn horçlnn hezinoi ha. sad 

lstHnbul 27 { Husu. r ) - Mlld<leli U· han, Ba~·aııt' E.rıurumda]. ' kendi ... ahst llnl"llSİle ödemiş : 1 
Ankara ~6 ( A. A. ) - Gaıiante· saylavı ~\il Kılıça : Gaıianlchin kur· d 1 1 ı .. 

mumillğin memurların şeref ve haysiyet- (25 bin) Şark or usna ıııer rnt 0 11- \'e Aıııcri kan fabriktıtürlerin · 
bin kurtuluşunun 16 ıncı yıldönümü tuluşunun 16 ıncı yıldönnmnnıı kut- ,,., 

ı.e.rlni kesretmesl :,uçile «Tun ıoo l!aıele~ı don Anktlfa Halke\•inde bnynk ve par- lulayaıı tı•linizi aldım . bııtıdnıı duy· rak [Batumda). 1 cepham• gönderırı~larini teG 
Baı muhar"irl Ahmet f:.miıı Yalman Ll· _ I . . . (50 bin) Trahlusugarp, Hicaz fırka- ! .ı _ Boğa·tlarııı müttafafl 
leyhlne açtığı davayal yarın başlantıcak- lak bir t~renle t~tlulruımı~ ve stlklal ~ı.~urn z,evkı ~rk~d.ajlarınız ı ll'blı~ larile lımir müstahkem nrnvkiinde .. ve Hükılmel eıı zi~'ade bu meseleye 

mncadele~ı tarlhlmıdn bu şanlı sahriesl ıle bOll\n rnrk mılletının , bllha'lsa Ga1.1· J - o 5 · · 6 ın<" 7 iııci orclıı ıncr- · · t" S , tl 1 d.I 
hJ'.. amlınıştır. ; anteblilerln vüce kahramanlıkları _..;ı - keuznlecr·ı'ndeıncı, '• 1 ~11yet t vl=rrııııkşaır. dur lal ıı ğce p e ı elıe1ştı:: Madrit yenideıı · d -. . , . . . . ;;ır ov.. . a en z m aznıa yer 

• . İçtim ı, C?k s1ruiwf . bil" W.va ye. lu e keııdı ln~leıı çok raık ,.,. ııın- 1 (20 bin) istarıhulda [Ter~nnei Amire rilınişti. ve ilk dcfıı olarak dtt ·buğaııfl 
hombardn1an1 edildi ıç~nde geçen tur Çtıy ılyafetı takip et· cehhez otau du~nıaıı ku\'Vt'tlPrin<lr.n ve filo efradı da huna dahli]. . Hnmell ı;altillnc> yakııı geçit ~· erine, Tor-

Madrit 27 ( A . .A. ) - ı\silM hll· ınıştir. yurıtlurını kurturmaları, pırl ı ııılr:daıı da- ç 1 k Rusyasının ordusuna gelince' pil rlöşelmişti. 
kutllet merkeılnl yeniden topa tutmuş· Relslcuııılıur Atatürk bu e;;nada ha kiyınettur olun şehirlerfne veril~n On- 1 8f 1 d ~lk Ak deniz hoğnzının tahkimi içinde, 
ltt.rdır. Bombardman neticesinde tın yük halkın !1İddetll ulkışları ve candan teıa· zi unvanı kendileri için bUyük hir şe- ı (250 bin) Romanya il 11 utlarına ı .\br1ulhomid tarafındırn Bnhıaliye şıı teı· 
c.-addede birÇok tıinalar müteessir ol- bur urasıntlıt Halkeviııe gelerek ~oplıın· reftlr. Bunu dinleyen arkadaşlara !~tik- sevk edilen. . .. kc ru gönderilmişti ; _ 
mUJlur. Kurhonların adedi henfü. ıualOm l tıyı şereflendirınişlcrdlt". ı lill harbinde oldugu gih!, herhangi bir 15? hin) Kııf.ku~ hud~~larına 1 1~ goıı~ 1 T E Z K E R E S R F. T 1 
detildir. HükQıııet topcu!arı nıukabU a- AttılOrk, toplantıda bulunun ·Gazi- ıamanda uğrayacakları bl r felakete da· Gortllnyor kı. ılk sılah patlı) aca~ - A Y N E N - · 
teşe bqlayarak asi bataryalarını sustur- tm\(:blJler ile bOtün halk nauuntt ()azl- ima göküs gere-ceklerlne emin hulunu- zaman, Osmanlı ordu~11 •. çarlık ordu una , Ru-; 'a <lonanması. Bahrls~f1de ge 
muşlardır: anteb sa~ltıv1 Ali Kılıç tarafından kendi· yorum. Yılmaz, yorulmaz ye korkmaz faik bir kuvvete mıılıktı. Ancak ~u v~r l "cek olur ise, hoğazdıııı mnruruna js· 
Af'iyoıida Ali t ıetinkava lerine gÔnderllıniş oları telgrafa şu ce· kahramanların bayramlanna iştirakle ki; Osmanlı _k,tn.lurı, çol~ u~u~ ~ıır m~~ llhka.matın mani ol~ııııyucuğı, ve her 

· ,, . Y. •. • vahı vermişlerdir : hepsinin gözlerinden öperim. ,. dafaa hattı uzerıne. sorpılınıştı .. ' ~ hlı:v haltle torpil \"azına ıhtfyaç hns1l olduğtf 
.. Kız enştıtusu c Anknra Halkevlnde Gaziantep AT \TÜRK lece de asli kuvvetıııi kaybetınıştı . Rus ifado kılınclığ'111daıı. devletlu atufetlll 
A~ 27 ( A. A. ) - Vll11yet U· ' ordusunH gelince: Gerek Ronımıya ve nıl\şir paşa hnzretleıile bilmüşavere. te· 

wuml mecih;i tarttfındıın y:ıptırılmnsm~ A •k .l • gerek . Kufkasy~d~ hıılunan or<inları , dah
1

ir lılzııne lcra!iınll, _ve l~nsuı::;en torpl~ 
k 11 iş olan Ali Çetlnkaya Kız merı a aponı VQ gergın toplu bır halde ıdı . vuı ına :-.erlıın teşohbu eclılmesl; ve feı 
~ü;:~o: temel atma merasımi diln • 'J - 1 Osmanlı (Yük.,:k knnı:ında ~o~eti) lckei i. tlşıırcnln ifa<los~ irade~. ~eniye _ı~: 

1 · l ı • • •ı l •b •d • tabiidir ki, bu nıUhıın noktayı hılmıyor tizasından olarak koyfıyet musır nışşıı 
yAap•, mı~tır .• 1 d .\' l '0.? ı nı zaı o muş gı ı ır 

1 

deQ'il<li. Onun için her şeyden evvel rllnileyh hazn•Uerine dtthi tebliğ" kılırı· 
~US Ul ~ a a ne er O U~ l · 5 bu vaziyetin ıslahı i~·ın te.~ohhl\slere mnkla olbnpda ... 

Viyana 27 ( A. A. } - Kıralcıhır airişilmişti. . Mabe~·n başkıUthi 
Tokyo 27 ( A. A. ) - Japon efka· 1.J.\ PO. 'LAR nht ŞEHİlt .\ LIH L.\ H a SA}'/' 

son ıamanlımt11 propagand~larıııı nrtır· rı umumiyesi Panay hadisesinin tsmamile Tokyo 27 ( A. A. ) - Japon kıta- Harbin ilan edildiği gcc~ , lslaııbulctıı 
mışlardır. hallolduğu kanaııtındadır. Amerika ya lanmn Slnani :zaptettlklerl resmen bil- buluna en yUksek rütbeli askeri ümera- İcra \1 ekil eri ioplan tıs) 

Yeıif ı Iabeşistan valisi verilmiş olan tarziye kabul edilmiştir. dirilmektedir. sını Beşikhış sarnyıııa toplaynn Abhnl-1 d hamit uzun müakerelerden :onra, şu 1 .Ankara 27 ( A. A. ) - icra Ve 
yerine var 1 ı· l P.sfH;Jnrı tcsbtt ettirmişti: killeri ?cyetl lıugüıı iltlşvekll CelJll B~t 

Adlsobaba 27 ( A. A. ) - Hubtr ngı• tere bu yıl kaç harb 1 _ Hudutlarda dn~ııık vaziyetin yarın, rıyasetlııdc toµianurak, ı:evl.ete ~e 
flst4nın :\Jmümf Val~l bugnrı ta.nare lie derhal ıslahı.. perakenda efradın, l'<ıasfı muhtelif meseJer hakkındn _muzRke_re 
bUraya relnİlş ve mareşal Grutsyant ta· mUdafaa nuktalarda içtimııı . hulunnıu~tur. 

rahndan: .karşılanmı!Jtlr. gemı·sı· y t d ? 
MusoliIJinin bir torunu ap ır ı . Oltuda giydirilen fakir talebe . 

, -~~ daha oldu 
Roma · 27 ( A, A. ) - .Mu~oliai 

burön dor<JOncü defa oltlfak büyQk ba
ba olmuftuf. ' 

Tay~a.re ile 7900 n1 ~tre 
· ııavad~ 

Parls ·21 ( A, ~. ) - TnyyaJeel 
Arııin yOksekllk rekorunu takriben 7900 
metre vüksek ı;urellle kırmıştır. 

Alman Propaganda Nazırı 
Mısıra gidiyor 

Kahire 27 ( A, A. ) ~ Alman pw 
pagaında na~ı "<Jöbels ikinci kanunun 
beşinde buraya gelecek, 6 gün ><:alacak
tır. Naıır ·Nahas· paşayı 2.lyaret ettikten 
sonra yukan Mı ıra gidecektir. 
lNGlLTERE);ElSTEDtCt GlBl TARZiYE 

VER(LMtYECEK 
Ankart 27 ( A. A. ) - Birleşik A· 

vrnerlkanıa:Japonyayo. verdiği lkincl no
rtadan sonra, Amerikan • Japon ger~ln
ıitl zati c l'lluştur, bir Tokyo telgrnfı Ja-
ponyanın hıgtlterey~ ,.ynl surette tarziye 
\"er~Qlni ıann~tınemtktedlr. 

Londra 27 ( A, A. > - Taymis ı ---
gazetesi deniz ınşaat proiesindcn btthse- General Matsui ve Harukir.i 
lierken bu yıl ııırfında 7 kı"uvs:zör, O . 
torplto muhribi, 3 denizaltı gemisi, 3

1 
Çin • Japon hadiselerlni takip eden 1 

· bl k okuyucular resml gazetemizde çıknu Ja- · 
mayın gerulsı ile r ıç µarça ytlrdım- 11 M tsuı•yt d ta 1 ,, . .. ı pon genern a. e mr a.r . • ,aıı -
cı gemı yapıldığmı yazmaktadı_r. 193ı 

1 
kini zapt.eden ordunun kumandanı gene-

yılında ~ inşaata göre knıvaıor suııl'ı rııl Mııtsuldir. bakınız adamın b.'.l..şından 1 

tamamlanmıştır. 1938 senesinde torpido neler geçmlş? Bu ha.dise-yı bir Fransız g1l· 

muhribi ve deniz altı ırenıi sın&fları ta- zet~1nt nmuharrırine bir İnglllL diplo- 1 

mamlttnacaktır- mııtı anlatmış: 1 

---- -·-- ~neral Matsui söz veımlş: "filan sa-
Heviarııa ıııüra~at Atte Nanklne gireceğim., demış, ve Nan -

.J kinin 15 k.ilometro ötesindeki vllldsına 

t~dilnıeden hurh gtrrruş, ·bir ovaya kapanmış, ıcıırş1sına bir 
· }:); d' I , semaver koymuş, iki de bıçağı masanın 
l un e l ernez üzerine yeı:leştlrmlş, eğer ordu muayyen 
Anıeı ikalı LuıJlov Auıerlka11 kanunu saatte girerse haragiri suretile intihar e-ı 

cs:ı.slsUıi değiştirecek bir kanun laylhnsı decekmt.ş. O saatl soğuk kanlılıkla bekle
tekllf etmiştir. Bu kanun 10.yilıa.:>ına gö· miş, on dakika kala. bıçakları · bilemiş ve 
ıe, devlet.ln, reytA.m.a müracaat etmeden tam saat çaldığı zaman da bıçaklarını \ 
Uil.nı harp edilememesi t.ekllt <>lunuyordu. karnına soğuk kanlılıkla sokacağı zaman 

ludlov projeslnl mUzakereye koydura.- emirberi gel~rek ordunun Nanklne glrdi
ğlnl haber vermiş general Mat.;;uı soğuk 

bilmek için ııı.zımgeten ekseriyeti temin k 1 1 ,., .nn. hi boımamıı::. 
dl Uste Ulüsan eltser1· an~ 1• 101 ..... e ç .,. 

eqnlşt.ır. şı.m mec 8 1 :- Alın öyleyıt fU bıQ&kl&n, sema.ver-. 
yeti temin& utratme.ktadır. den bir qay ,.ı1nnl ~ 

... -
Oltu çocukları Koruma Heyeiinin çalışmaları neticesinde ilkok~ld~. ders gö~ 

otuı fakir talebe giydirilmiş~ir. Yukanki re~itTl Heyetle beraber gıydınlen tale 
yl g6stermektedir, 
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bı~";~k'!:~-e Beklenilniyon Kadın iktisadi 
r Dan~ü ! .. mın .,ka.,) c• d•v•ın e.ı •• sık\-• •·lı· g~:u:g•ç-' Dev 1 etçil i k 

1 S. P . O. R. 1 

'L' k 'b' hi b' cP.yden ıüphe l ıarın dibini oyarak akıyordu. Kurbağalar Buuünkü Cumhuriyet hükQmeti ik· 
"ayma am gı ı ç ır r- . 1 d . 0 

• 
etrııf'ye d kt 1• teselli ediyordu: m sesı bu uku tu arasın a \'akıt vakıt bar fer· tisadr bakımdan devletçidir dlyince an· 

11 o or ... ocayı .b. ..k r d B - - b-- Eh t' ok sakın merak et. yat gı 1 yu se ıyor u. unun ustunde u· ladıtımız şey ilk önce iktisadi kalkınma 

Memleket her bakımdan 
spora elverişlidir emınıye ı y , - b' ke..· t -h di . k- -k . . rneyirıiı. Bu gece uyumaları lfı:ıımdır. Ya· tbun 1ırk cı.dına • mub en sbı? k~~u · ıztira· için kullanılan se;mayenln do~rudan 

rın sabah bir şe)·leri kalmaz. yalnız ilacı ına a ·~yl ve {a an~ı ~r .~aı.nal s~~u· doğruya devletin bütçeslndt.n ayni· 
rnuUaka almalıdır. ~or, ~e,?ış eye~e "' a~ı ara·, ı tııam açın· masadır. Y iiksek kabiliyet sahibi Olduklarını gayet 

Bunu söyleyince mühendisin koluna e yuzuyor, yuzuyor u. J<'ilhaki~a SQ~er Bankın ~Qtün ser· 
girdi, kaymakamuı minnet \e şükran nut· Ertesi gün güneş, batmak üz.ere üfka mayesinl hukümetıml:ı kendi butçestnden açık olarak ispat eden Türk gençleri. bir 
kunu beklemeden kolundan sürükledi. dek }aklaştığı bir sırada barakaya dön· temin etmiştir. sistenı dahiJinde çahşırlaı·sa, az zarnandu 

Yarım saat sonra mühendis odasın. düiü zaman ortalığı büyük bir telaş için· . Sade devlet serm~yesinln her yerde 
idi. iri adımlarla ıaşagı, yukarı dola. de buldu. Her tarafa adamlar ülmışlar- h!ikım olması, başhca ışle~l.n bu ~erwaye ÇOk lllÜkeınmel uelkelt:•r alabilirler 

aıyor ye şu yarım saat ewel rördüp k~- dı. Herkes onu aramapla ~eıg.uld.u. yo~- tıırafı~dan ~~ydana . getırılmesl demek s por, en doğru Ye ba:.lt tarifill! bir 1 da lıer J'urküıı irtlhtırlu gok flnO kabar· 
dının: o: oldu~una inanarnayacagı grlı. gunluktan, açlıktan temamıle batmış, ez.ık hususı ser~n~elere )er bırakmamasa tiO· memleket genç.likiniu canlılığım \'e ta<:<ık netlceler almı)ardır. Bu hadise 
yoı du. fakat görmüştu. Hem de pek ya. bir halde bulunan mühendis kendisini oda- mek değil.dır'. Şurasıoı hemen kaydetlm~· hareket kabiliyetini ölçen ııılynrdır. Bir l'Urk gen~·l_i~inct.eki h~yUk spor ve• mü 
kından gormüştü. ilk bakı:,ta beo7.etti~in1 sında bulunca yatağa atıldı. Uzun zaman ~e~ ıe~mıyehm. Bu k de~~e~ ~;~mayeis 11:~ memlekette, lıir mınlakndu spor olmazsa, cadele kahılı~·etıııf butıın açıklı~ "e 
anmış, daha dikkatlt- bakmışdı: Kadına ta· a~ladı, ağladı. Niçin :ığladığını kendh.i de u la~ı masa bugUn U 1 hsa 1 vnı ~·: ı· orada gençlik, ynhut gençliğin hareket büllhı berraklığı ile isbut etmektedir 

ruşdı, O, 
11

,uhakkak 
0 

idi. Zaten genç ka· bilmiyordu. Yalnız içinde artık her şeyin mlz ıcabatmdandır. Yoksa liberal I'ür· N • ki y 1 \ 1 d ·ı 1 0 · · · · · b. d kiyede her vakit ve her zaman hususi kabiliyeti yok demektir. \'e gençleri ı e.e '~.1 .. 
11 ııız • vnıpı~c .ı _ eğı •. >ug n 

dın ua ktndiııiııi g"1ri.ır görmez he~eeaııın haka~n.~en bıttı~ıne ınanau ır ,ey ."'ar ı. sporda hiç bir me\'CUdİ\'el l{Ö tereme· urtık bulun ôşnyaıı~ Turk l{lbl kUV· 
ı utamamı!l, l a~ırmışdı: takat o kanşıklıkda Bu, olum habenne pek benzeyen bır şey· sermayeye yer ayrılmıştır ve ayrılacak· yen bir milletin lstikball~dcn hııklı ola· i vetli " talılri bir darhıme~lo haline gel· 

t.ı ıd h anılmıştı d' tır. Ç'üııkü htbii olan şey budur. · t' B d 1 1 d • unuu akrı) an kolundan o uau s 1• rak endişe edilmelidir. Bu itibarla spor, l mış ır. u tt şüp ıe-s z ha dlzatmcla 
Z k b d ne arı G k 1 k t ·ı k Şurasına da nazardan uzak tutma· . . r ·ı 1 k .evalh Surıa: bu ıı ura a • cı; \'a · ıt; orta ı · emamı e ·ararmağa bir ne\•i medeniyet ve ilerillk ölçüsüdür göğ l\ml\zu ı tı 1ar a nhartacak bir hıı 

}Ordu'/ .. Atı demek Kaymakam, o sıska, yüz tultuğusırada kalktı. Her tarafıkırıktı. malı ki bugün 'l'llrki~·ede hu ·uı;i ser· de. Hakikaten :.pordn en ileri olun dlsedir. Futbol, ntletfzın gibı spor şubr· 
ı.elimıis, incı:clk sesli gulünç erkek, bir ze· Hiç bir yeri tutmayordu. Muslukta yüzünü maye azdır \'e dal~a az ıamand~ ~k Amerika, Almanya, lngiltere gibi mil· terinde mu\'ıtffHkıyrt gôı;;terme~·işl y., 
manlar Ci) le ~·ılgınca se\diği ka?ına ·ahip yikadı. Soğuk u onu biraz kendine getir- kilr temin edecek ~şler pe.şindedır. !1ıç letler medenivet dUm·nsının da en ileri gaııe. sohehl, hu işlerimizin şlıııcH~e 
olır u

1
tu. di. ) üı.ü bütün bir geceyi uykusuz \'C iz· bir sermayedar bu~un Tnrkıyedet ~e ebllıl nıllrıı~ssilleridl~. Ayni· ı;;ekildc ,Jaı.orı ve kadar şaşılacak derecede kötii idart: 

· d · · · d · d.,,,. d l'\ d k petrol aranmasa ıçln sermayes nın r . . Ca ıjn durı\:al .. Genç ndam içın t: tu· tırap ıçın e geçır ı.ıne e a et e ece . Çın medenı~t'ttl~ri arasında ne kadar cdihıll'si, yrıııhş ve zaıarh ~ollar tııkip 
r J d k'ld . d' kısmını bu ışe tahsis edemez. • . . hat bir eziklik, bir yorırunluk duyuyor u. şe ·ı e sapsarı \'e gergın ı. 

8 1 
t k d h"kllı ti 1 rark varsa, ikı milletin spor ıııtncudıvet· edilnwsindeııdlr. Su porlarında ise he 

d C G 
" u vaı ye arşısın a u · ne m z · 

Pencerenin >anına otur u. amı açtı. · Saat dokuza do~rü ona akşam ye· h 
1 

t lsfk kt di 6 a lerl arasında da aştı~ı yukarı ııyııi fark ıılb. pek müptedi suyılırız. Pek yakın 
l'enİn serin ruzgıtn yanan yüziine çarpın rr.egini getiren Ali: Kaymakamla karısı yba ar çi ekn ti 

1 ılahzti 8 

1 e pt vley ·dylp. mevcuttur. BUtün hu misaller. spoı mo· bir istikbalde llç turalı <lt>nizlc çe\•rlll 
M 

1
.. _ ancı ş r e ere yaz ar em n e 1 1 • k d - 1 . , ı k ti · d ı . la içini çekti: nııı onu gormek ve utfunden dolayı te· 'ktı~ di 1 1 1 idi 1 1 te 1 dec~ktir se es nın, ııe ·tt ar muh m bır dava ol· ı mcm e ·e nıız e vu por .~uboslnirı de 

- Hayat ne ha·ıiıı bir ŞC}' .. Ne ga· şekkür etmek için çok beklediklerini sÖ)'· 1 ısıl • bşler n g ş n mknt e dıığ'unu açık~·a güstermcktedir. hıkişnfn başlıyal'ağı muhukkaktır· Ka 
. ve,•a hıç r şev yapmıyncn ır. . . . k ı 

rip bir sırrı \'ar, diye düşündü. ledi. Delıkanlı: • Bunlardan· birinci şekil fnıla 1'1thiş Sporun ferd ıçln ~sıhhat ııoktfıı na· ~·u spo.~ an ise h.enıız be~ikte sayılır. 
lıte bir kadın ki \'aktile bütün bir se· - Bilseniz her ikisi de ~izi ne kadar r _1 - k 'k' 1 kil . e zarından nekttdar ıuuhlııı w faydfllı Bütuu hu hadıseler, şpur dıwasının aiuere goı '\'umma . ı mc şe ıs 1 . 1 • d . 

neslrıl ., ... ~.. ru·yalarına \'armcaya kadar aradılar. Daha çok kadın adeta büyük b' • - l\kl k d" o duğnnu ııkretmeğe Uzum gOrmuyorum ııc cı·ccc\'C gndar hır \'urt ve memleket , ...... '" . . sonsuz ır uçuruma sur · enme · ,~· _ _ " . · 
doldurmuştu, Bu kadın onu çılğınca işle- bir heyecan ıçındeydi. Neden bilmem. Ko- mektlr. Çunku bunlar yuz defa, Lın defa söylen· da\'a>.ı olduğunu açıkça isbut ('tmekt~· 
re sürüklemişti. Onun yüzünden akraba cası sizin ani olarak bir işiniz çıkıp gel· Görülüyor ki lıüktlmetlmh bunlur· miş v:- ~azılmış hakikıttlerdir. Spor yu· ?ir: Esasen mı·nılf·ketimizın \'llZiyeti 
'*' dostlarile bozuşmuş, yalrıız 01 uo için rniş olduğunuza hükmederek bek\emeği dan çok zıırıırları olan birinci ~"kli kn· pnn bır ınsanm her veçhilc spor yap· ıklım_ şeraiti. her türlü spor için elve· 
en mukaddes R)dığt şeyleri istihfaf et· lüzumsuz buldukça kadın : bul etmediği gibi, de\'leti mahvetmek nınya~ıdan daha sıhlıatlı, dahu ranlı, rişl~pır. Bu snha<la yOk'iek kabiliyet sa 
mipi. Sonra tam ona malik olacağı sırada - Hayır, hayır, mutlaka gelecektir, demek olan ikiıwi şekli ist" elbf>tte ki her lurll\ hastalıklara karşı daha muka· hlbı oldukla~ını ga~ et u~·ık bir şeklide 
tir fÜp~. bir kıskançlık, daha dogrusu diyordu. Sonra öğleye doğru yine siz terclh etmemiştir. işte Cumhuriyet hU· '1m \'C ~·ok daha uıun omürlO olduğunu l~bat eden.~ Ork ~ençleri 11ıu11tazanı bir 

e 'iç JÜZünden her şeyi tekmelemiş, par görünmeyince kadın o kadar mahzun ol kOmetf modern bir de\•.etln kı'ndi ine bilmeyen, lluymııyau \'e bu hakikate ıı-Jleııı dıılıılındf' çalışacak olurlarsa uz 
klyor ve bu kadmaan nefret etti~ini duki ... 1\lıaf bir kadın, çok ince ruhlu. )Uzumu olan iktisadi müessc-.f>lerinl sırf iırnnmuyun kalmamıştır. ınmıın zarfındtt ı;ol, ıııllkemmcl netice 
ti r için kaçmıştı. Alı, ne budalalık! Size teşekkür etmeden ayrılmak ona ade· kendisine mahsus bir bulu ,l.ı, kt>udl Diğer taruttan sporun içtimai hakı. lcr ulabirler. 

~-mtı~e ımave kadar göz yaşı dök· \a büyük bir iıirap veriyor gibiydi. Son- bünye inln kuldırabileceğl bir şekli hul· I mdan da Çok büyUk ehemıuiyetl vıır· Menılekctlt: ıwı ıııüesst!~eyi ycninen 
n~".'iuraplar tatmıştı. 'akat ra kocasının ~iddetli israrı üzerin~ yola mu:;, \'e sebat ile takip etmiştir. . •da. Bugün şu hakikat açıkçu biliıııneli· kurmakta olduğumuz gibi spor mt\esse· 
~: ... ·t.ım.T etmeyecek bir şekilde boz- çıktılar. Size selam ve minnetltrini söyle· işte bu huluş \'C im ll\LUtn ılt bu-1 dir ki Almanyayı llitlcr değil , Alınan eslnı de ~·enhkn kurnyoruz. IHlkümet 

biç bir lc.ıar etmemişti. meğe beni memur ettiler. Çıkarken dik. gUn her taraf demir aglarln örUlmüş ve 1 gen~\iliği kurtnrrnıştı r. Soviyt>l Husyıımn nihayet bu çok mühim davayu clinı 
itte o kaduı, vaktile büıün hayalını kat ettim, Kadın ağhyord u. Tuhaf, içli öıt\lmekledir. Bugün her yerde Cuınhu· I en bUyl\k kuv\'eti gençlik kitlesidir. ko~ du . Şimdi~ e kudar başı bozuk bir 

eınea o kadın. kendisi için, iztiraplarile, adeta hasta bir kadın. rlyetin kurduğu fabriknlarııı hacrılıırı \Son Habeş harbini kaıammlar du 1talva· ~urcttc idııre ulunan ve tl\rlü tnrlU 
üml~lttil~, hüıranlarile, inkisar• bayallerile Delikanlı çıkınca mühendis Lir çil tQim.~~tedtr. . M 1 nın tum hlr sporcu ruhu ilt> yeti~tiriİcn hnrslura. menfaatlara ul('t olan bu bü· 
butun bır mazi olan o kadın şimdi şurada Q-ın gibi yataAına al ıldı. ve orada sesin 1 urkl)'C e:.kıden blltuıı şı::kcriııi hu Faşist gençleı idir. yt\k iş. buncıan sonra hıyık olduğu 
~n ~ ö~~= l>:ıunuyordu. Ve başu, botm•ra çalışarak ağladı. atladl. ~:~~ ~::~i e.d:ra::ıa!ıugün butün ::e· Ve nihayet bunlarııı lıPpisinin rev· ehemmiyetle mutalea edilecek, ~·arııı 

d
m en •r• ır erkeR'e ait bulunu~or Gece ) ine sessiz \'e sakiııdi. uzaktan Pati"k 1 p 

1 1 
hr·

11 
d'l . kinde olarak Ulu Kurtarıcı Atatürk memleket mndoraasıııı \'C idaresini eline 

u. d . k k . 1 .. a mese es a e ı maş' ylln 'fQ k C • al k 1 1 . . 
uzat& ereıun or unç .utu tuıu aeliyordu. kumaş fabrikası Bursada jolcml • ıenç r llmbu~i~etlni TUrk gençle· aca o an .ır~ı~ç er, laın bır llina vo 

Bunu dütunuce kafasuuu zonldadı Ap,ıda kalıblara yem kurulan köprünün lamıttır. 90 ye baş rlne emanet etmıştır. Bu gen~llıtin el dlkkıttle yetıştmlecekJerdlı·. Şiuıdl bu 
tını duydu. Biraz ev\iel soyunmuş oldu. yamnda buyük bir ateşin etrafına top· Tabii ipek meselesi diyede ort~da bett~ ve elbette ki çok canlı , çok ku\'· ~Uyük işi muvaffakıyetle başarabilmek 
au a.lde hemen aıe,tindi. kendisini bara· 1'nmıf olan amelelerin yanık bir sesle bir şey kalmamıttır. vetli ve çok kudretli olma~ı lazımdır. ıçiıı bir program Ha'ZlrlaıımoktHdır. 
kadalı dıprı attı. Karanlıkta ayatı çaWa- hep bir ağı:ıdan tutturduklan haıin bir BugDn kullandıtımız kA,tları Jımit Yukanda spornn ehemmiyetinden M Şüphe yok ki hazırlanacak olan bu 
ra. tatlara takılarak sendeleye sendeleye brkı, bir şikayet gibi ağır, matemli bir fabrikaları Türk işçilerle yapmakhtdır. bahsederken gençliği spordu muvatfakı· buyuk spor prngramının Doğuya da hı· 
yürüyor ve iniltiye benzer bir sesle: eda ile ha\'aya yükseliyordu. · Demir sanayii \'e diğer sanayi de ku· ~et gösteremeyen bir milletin istlkba· yık oldu~u me\•kl verUecektlr . .Bu saye-

- O Baıkasınıı ait, <>, Baş'kasına ait rulmıtk üzeredlr. OörülDyor ki Tnrkiyeyi imden endişe edllmeJldlr demiştim. Bel· de l>oğu sporu dıl sUr'atle ve muvarta. 
diye sızlanıyordu: Göı yaşlan erimiş kur. Koopel'atiflere 'Vftll\ılan Türkiye yapan iktisadi devletçlllktlr. ki bazı kimseler memleketimizde artak kıyetle lııklşar cdet,-ektir. 
:iUO damlaları gibi yanaklannı dağlıyordu. , .J .t' Eter evvelden olduau gibi, hususi ·on nsırdanberi oyn.anun futbold~kl mu· 

ti" vaıiyette düşe kalka bir zaman pamuk teslinıah ermayeye )'Ol verelim, bırakalım 0 8• \•afrakiyetslzllklerlmazl. ntletıziıııdekl ge· 
gittiWr Nereye gittiQini kendiside bilmiyor- l~dır ( Hususi ) _ Ortaklaır tarıı· lışsın denseydi, bugnn Türkiye bunJan rillğlmizl dDşünerek Tıirk gençliainin 

--
Nüt'us cüzdanı satışı 

hasılatı du. Y•lnız bir fikir onun bir başkasına tından kooperatiflere yapılan pamuk yirmi sene evvelki vaziyetini aynen spor stthasındaki kabiliyetı.nd~~ şUphe 
ait ~utu fikri kendisini terketmeyordu. teslimatına hummalı bir şekUde devum mutıafaıa eder ve lktisaden hiçtılr teka· edereler. Şunu hemen sölıyeyuu ki bu 
Der ... kena~ına ielin~e ?urdu. olunmak lndır. Başköy, Tuşburun, lğdı mül gösteremezdi. hususta en ufak bir eudlşO)'e mahal 

-Çece dcran ve sessızdı ... Korkunç bir ve tud uca Pamuk traın Satış Koopera ÇDnkD bundan 6\'\'el Osmanlı lmpa· yoktur. . . . 

Eylul, Teşriniewd, T~rini5anİ 1937 
aylarında Erzurum Vilayetindeki Nufus 
cüzdanı satışı hasıb'Hı üçyüz elli bir lira 
yı bulnıuş~ur. harç bulları satışı ve gizli 
nüfusu rnıadında haber \'t'rmiyenlerden 
alınan nakdi ceza yekünu da bu hasılita 
ıla\'e edilirse 445 liralık bir yekun elde 
edilmiş oluyor. 

ses~ yalnız derenin u~u!tu~~ bu se$· I tırlerlneblr ay ıarfındu leşlim edilen ralorluğu zamanında yttpıhm tecrübeler .. TUrk ğonçhğlnın por sahasındukı 
sızlite meydan o~uyor _ gıbıydı. Karanlık çitltli pamuğnu yükQnu nç mlJyoo kiloya bUtün çıplaklıtfl" meydandadır. Onlan buyuk kabiliyeti güreş vfl binicilikte 
gece: oı:asırıda busbutun korkunç \'e ka· yakındır. Bu uıikdar mütemadiyen tes· bir dahd tecrObe vadisine savaşmak açıkç_u ~el~i olmuştur. OUreşçilerimiı \'C 

ra ~runen sular, bu noktada kıvrılıyor 
1 
ıtnı edilmekde olan senelik rekolhmin de\'leti geriletmek demek olurdu blnicılermıız dUnyıının en ileri güreşçi 

kayalara çarparak, atlayark, kıyı boyun Dçde biri tahmin olunmaktadır. 
1 

iB1'A 1 ve blıılcilerlle yıtptıkları ml\sııbıılrnlar· 

'
~u -mUmİ harpte casusluk: }'azan: •'ı·ancls Cargo 1 

1 Ba-35 1 

ıışkundan zer.re kadar şUphen. olmam.' eteklerini yakıyordu. Hemen söndürmek tiyatroda dansöz ı-~aıken!n ıoc:ısında idim. 
Ben seni nasıl sevdimse, yine halA öyle 1 ıçın Ağlld1 o k ı · kı seviyorum. " m. enç ız uç mıldamadı. ilk karşıma çıkan adam Şmid oldu. Smo-

- Vllhelm, dedl, bUtUn gece seni dU kinli idi Falke bt bi ı 
Nazarımda bu sabneyi mazur göste· · 

11 
r r mzl tanıştırdı. ~Uneceğ1m. Yarın nekadar erken gelmek DansözUn Şmid'd kl h 

ren bl.r sebep .daha vardı. Annesinin ölü • en sa ı lçbtı· şeyi oı-mUmkUnse, o kadar erken gel! Bu beyaz madığını hemen anladım. 

L ... ________ 'l't>h-l"n ~o. ~2 ·------- 1 -
mu Julyananın sıbatl üı.erinde çok kötl\ ka.Jar içinde memleket o kııdar güzel kı 
b.1r tesir bıralcmıcı olabilirdi. Bunun "ncak Doğ H Şmldlc ben elleriml:ı sıktık. Fakat -v .. - ru ! iç te arkası kesilmeden 
böyle olabileceğini kabul ettim.• ÇUnkU kar yağıyor. locaya girenler, çıkanlar çoğalmağa baş-
genç kızın ondan sopra banıt kttr;;ı olan _ Evet! la.dığı için, ben de yav~c;n sıvıştım . 

içerllyeceğlnl ~ mek ve teyzesinin apartımanından daha 
hoş bir muhitte yaşamak ememe Slhhatı

hali ve tavrı da blslefinde samimi oldu • Sonra doğruldu : Falken benim çıkıp gittiğimi ıer-
ğı,nu gösteriyordu. müştU Her halde içinden bu hareketimi 

- Şimdi ben amcama da söylerim 

4Jnldln bu sözlerime 
zantdlJordum. 

Birdenbire: 
- Evet, hAkkınız var, dedi. 
.:Elini uzattı, sıktım. Aramızda bir mu

habfr~ şekli tanztm etttlt. Şmid 6Qnra zile 
.ısatak pntronu ça~ırdı ve hesabı istedi. 

&n de . dışarıda kendtsnı bekliyor -
dum. Yil{can lıaflf bir kar ortalığın ma n
zaruını değlştırmlştl. Datnlar. ataçlar, 
köprü.nün korkulukları, her tarar bembe-
l'aldı. 

Bu beynzlığın üzerinde en kUçUk blr 
lz 'blle görUlmlıyordu. 

Doktor Kunrllnln kliniiindt 
Doktor Kungllnln klln1ği geniş ve 

rahat ıblr köşktl\ , Kendisi bir b~hÇenln ö· 
:l\r tartındaki serlerde idi. Julyanıının 
UraG&kı mlsaflrllkte sıhhati namına çok 

lst.1tac1e et1n1f olması lA.zım geldltlnl dU· 
illnd1111a ~Wr, belki df hava dettftır-

nl bahane etmiş olabilir. 

Julyana ne kadar müteessir olduğu
mu o.nladı. Beni daha ziyade kell<lisne bı
raktı. Dudaldannı öyle i~ten ve öyle ha

raretle dudaklarıma uzattı ki, demin ken
dlslnl sarsan buhranın .asıl sebebini blr 
daha sormoğa cesaret edemedim. Pakat 
içimden de bu buhrana sebep olan tmllin 
~ok ıztıraplı, çok acı bir şey olabilme ı 

Koltukta y.anyana otunnııc:tuk. Ya- kı."kançlığıma haıuletmış olsa gerekti. 
-t Sen ondan sıkılma! Amcanı sadece has -

nan ocaktaki alevleri seyrediyorduk. Avu- talarlle meşgul olur. Bu l1nrekct1mi de beğenmiştim. Çün-
cumun içnde tuttuğum ellert ateş glbl ya- kU dansözUn §Uphcsını uyandırmadnıı, 
nıyordu. Hemen hiç konuşmuyorduk. Göz- Ayağa kalktı. Zile basarak hi~mctçi- ona kaı·şı haklkt bir Aşık gibi görünmek 
lerimiztn önünde bin bir hatıra canlaıııı- y! çağrıdı. Ocağa yeni odun ~ctımıcsinl fırsatı çıkmış oluyordu . 
yord A ad ... _ .. · ~mrettl. Sonra benimle hola kndnr ine- Artık dansözlin beni alAkadar eden 

u. r a sıra\.&i.& Ailçük bileğini ha • rek, pardesUmü glym<.'me yardım etti. Ya-
fllçe sıkıyor ve n-abızlarının kopacakmı~ kalıtımı oldıraraıt: başka tarafı yoktu. Mademki Şmld ora -
glbl attııh .... d"'-... ....,,rdum Böylece hl k da .. ·dı, eğer bır maıomat koparmak mum-&"" -; ... ,,..., · ç o- - Kendini UşUtme! dedi, otde dö " 
nucamadan blrblrlmizi ne kAd ı ı ı kUnse, bu v9.2lfeyl o da becerebtllrdl. 

"I ... ar Y an ı - ııer dönmez de bana telefon et Haydi 
yorduk. bonsuvar cicimi Faknt duşUuUyordum. Şmid dansözU 

\'arnşça dedim ki: ' ikinci derecede bir casus addettiği halde, ıhtimallni de dOnndl\rıı. 
tımallni de <JUşündUm. 

Lste Julyana ile tekrar bu suretle 
buluşmuştum. Eğer .amcası blZi bu halde 
görseydi, ldmblllr nekadar endi.şe ederdi. 
ÇUnkU kmn sıhhi mUvauneaızııtı haki • ıı . 

- Akşam yemetınde amcanda kat - · •. Kar tlplslne dalarak otelln yolunu acaba onun yanında neden böyle vnktinı 
mak istemiyorum. Böyle daha iyi! fıtkıtt .uttum. Acalp bir _his sankt ruhumu kav- kaybediyordu? 
yann sabah gelir, seni alırım olmaz mı? ramış, sıkıyordu. Içlmde hem bir in§lrah _ 

Kirpiklerini tndlrerek m~vafakat et- hem bir 1nki6ar vardı. Fakat nişanlıma 1 
Dlgcr ta:aftan şuna da d ikkat et -

kavuşmak sevinci kalbimde o kadar bU- !iliştim . lot Falken ~ıkının ölümUnden 
yUk blr yer tutuyordu ki, artık başka bir artık 0 kadar muztarip görUnnıtiyor4u katen korku~·a yer \'ereeek bir haldeY· - Bu akşam erken yatacağını ve ıs-

di. Julyann benen uf dtledi. tırah&t edtcetlni de vadet! 
Julyana benden af diledi: Ocatıa lçhfcleki odual•r yıkıldı ve 

- Vllllelm, bant. acıt dedi, 'b11bua ııor&nll Jo.VllmMlaı., nıaıa ı~ 

şey düşünemiyordum. Marsllyada kurşuna dlzlen adam sanki 
Karlarda bir reliııtl h1ç umurunda detılmiş rtblydl. 

AJDi it" ıaat on bire clolru, büyt11r. • (Arİıaaı va.r J 
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-••••••••••••••• İ L BAS 1 M EVİ •••••••••••••••~ Devlet Demiryolları 1 O.cu lşletın 
• KtRK çt.şME soKA(~ı - . ' o:9 · · \ 

1 Müdürlüğünden: 
il ERZURUM • . . • • Erzurum • Leninakan arasında ışlemekte olan muhtelıt yolcu katarl • K • M • c d 

1 
D f • işletme günleri 21-12-937 gllnllnden itibaren aşağıdaki şekilde değfştirilm 

= ıtap, ecmua, e . ve' e . ter, = )<~::~~!~d~,-P!~;~ejs~.~~:;~şembe Erzurum~~:~~!!1rı'!!;~!~ • H D El 1 1 • gllnlerl suat 13 de . rn de = er nevi . ovar ve i an. arı' •• u,sJ·~1~inakımılan S ılı ve Cunın güleri . Karstan Pazar günleri saat 

• . • Hareket edecc~lerdir. Sayın halkımıza ilan olunur. (No: 23) 

I Makbuz, Bilet, Fatura, Yaldızh davetiyeler 1 r;e.-.~~ey; 1 9 as 'l 1 ıbaş1 -..,.~ 

1 1 ~ ' Hava Kurumu Büyük Piyangosu 
1 ltlt,jYl11İE1( 1 ~~ - BüYOı< IKRAMlYES l · · 

1 1111' • '',',"' ' ' VE iı' ~ 1111' A,, ııp~ llı11ı)l~ı1,'.· 1~1r ıı:ı11ı·. ı~ ll,1. l~111'.· le» ı·ı' 1 ~} <
5oo.ooo) · Liradır. · 1 "~., ... "a "'rıı~ .,. ı: r r. " ı;;: " = ~... .\ynca : 200.000. 150.000, 100.001), 70.000, 60.000, 50.000, 30. 

• • \( 20.oorı . 13.000 liralık lkrnmiyelerle 400.000 ve 100.000 lirölık 
• • tl rn1et uınknrııt vardır. . 

• Dlğ'er Vili:yetlerdeıı ıöııderilccek lıer tiirlli siparişkr ıneınnııniyetle kabul \'e suratla ikmal edilir. • ?? Ke~ide yılbaşı gecesi yapılacaktır ... 

'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' ~~ Biletler: (2,5), (5) ve (10) liradır . .. 
Erzuruın ln1ar Bil'ligi 

Başkanlığından : 
Oçnncü Umumi ::\lüfı>ltiıjllk lıinalıırı 

gruou sahasında lıııar Birliği tıırafındıırı 
yaptırılan 2 ııunıar:ılı ntııııune Evine ila· 
, e olunun lnşnnt on beş gnn müddetle 
w;ık ııksiltmeye konulmu~hır. 

Keşif bedeli: 1574 lira 54 kuruştıır. 
Muvakkat teminat: 118 lira 9 ku-

ru , tur. , 

El'zunırn Belediye Heisliginden 

Şehir Bandosunun ücret tarifesi 
Lirıı 1\unı~ 
2) 00 Belediyenin 'I'aın bnııdo ~unuıı gllıılngü 
17 50 .. Bandosunun (<)) kişilik .. 
12 ou 

" ,, t6J " 
8 00 (4) .. 
fj 00 (3) n 

uo (2) .. 
I' 

Kn.'ı tcmln.ıt: ,\fııvtıkkutııı iki mis· 
ııou·. 1 - l~l.ıu tarife ıııucllı1nc•ı, ncretıer nıuhıı e!Jpyc verilmedikçe \'C ıuuhu-

1tuıle gii1Jü: 193S yılı İkinci Kltııu· :;ebeden emır alınmadıkça Lıamıo lıtç bir hususi meclise gidemez. 
ııuıı on birlrıcl salı ı,!ÜllÜ snat ı te Be- :! - MuLıkacıların Çny, Kah\'c, Yemek ıııa rnfları götürene uittlr. 
lediye blnttsuıdıı yapılucuktır. :ı - Ücret ıııukttlıili giıiccek muııkncılur günde sekiz saaten fazlu nıcş -

Bu husu~takı kc~if t.e ~artırnıııe ve gııl edlleınez. 
ıtlr evrakı İmar Birli~ muhasebe~indo 1 4 - lluysiyct~ikcnaııe tekliller ve harekl'tler kurşısındu kalan ıııuzıkacı-

görüle bilir. (No. 37) 4- 1 lar clerhal bulunduklıırı yeri terkedcbilirler. 

--·---- I :l - .Mmkmıın ıı.:ı gihi nletlerden terekkl\p etmesi i · teyeııler tarafındun 
hrzuruın Kültür Direk- tıihtirilıuezsH lertip Belediyece yapılır. 

1 fi - • fızıkacıltın 8 sauttun razla işg-al etmeyenlerden her saat için tarite 
l Ör Üğ'iİ il den : de ı:!öst...rilen l\\'.ı·etlerin dörtte biri alınır . ş,ıkCidar ki yek On gllndeHk ücreti 

Li 'f' talebeleri ı~· in yaptırılarak 50 geçmez. (No :m) 
adet ıranın ihalesi 30- 1~-9;l7 gününde 
}apılmak üzere ınüııııka.rnya konulmuş- -----
tur. 

Şeraiti anluınak isteyenlerin Li e J >i
reklorln~üne miiracttatlım ilan olııntır . 

(No. 12) 4-~ı 

~l\hip Vf> Haşmııhrırrlrl : 

C:i lın 1 1 Ü B .\ :\' 

, Umum neşriyatı idare eden: Yazı işleri 

• lndl\rll : Bnlıntl ır uf;ı.r. EH 
Bnsıldıf:tı yer: il O<~ U Ra ·ıme •i 

~~~ . \ "akil kayh• .. lnıf•clPn lı enwn bllellerinlzl alımz... ~ 

DOGUDA., 
İLK ÇİN KO G RAFANE· 

1 K~ndilerini bütün DOCU ya tanıtmak~.v~ lnalla.rıiıın sürüTnü~iJ· · 
v . . . . . 

1 

bütün DO G Uda arttırmak istiy_en f irmf:ılar; ticarethaneler 
. . . .. . . 

ve müesseseler ildnlCı·n.nı behemehal 
, 

Gazetesine vermek suretile bu maksadı temi.n .·edebilirler. 

·I Ticaretin ruhu reklam olduğuna göre, ·ooGU 
gazetesi satış yapan mal sahiplerine bu yolda şimdi
den büyük kôlaylıklar temin etmiş bulunmaktadır.! 

REKLAM YAPMAYAN MALiNi ·- SATAMAZI 
•w•ı11111111111:WININWHllUUUWUllllUll'llllllUWIDHWllUllmUllllll.HlllUU1 WIUWlllltllllllWllUllllllUlllllllUlllll•mıınam111111111111•w111ııuunımw111111ıuuıtıU11111ın111rnwuıuuıuııınımıuuı111111111lll1U1UUlllllllllHIUll--


