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iDARE Y,iiRI · 
Erzurum Gölba'ı lloS)u İdar€'hanest 

Pazartesiden maada her gun çıkar 

Sayısı her ye~e& ~ kuruştur 
' Birinci Kanun 1937 

SA'\I : 25 G ÔNDELll< GAZETE 
Basılmayan yanlar geri verilmez 

Halayda Yeni Tezvirat 
Müstemlekeciler Hatay hududunda 

karakollar yaptırmağa başladılar 

Moskova -Tokyo F ransaya verilecek cevabi 
Londra t h l d 

Çın_ Japon harbı dünya sıy:ıse_t tue- DO amız azır an l 
mının veçhesini yine birdenbire degiştir- • 

dl. Içln için kaynayan endişeler, devl~t - Birkac. guHndu" r lstanbulda bulunan 
lerın lçlnclen bir türlU çıkarmadıkları te-
reddüdlU fılem, kat'l karnrlar veren dev- LJ • • 1 T k •ı • A k _J" J.J! 
!etlerin işlerine yarıyor, \C herçtbadQbad narıcıye Ve l f n araya aonau 
bu şaşkınlık fır atından tstırade etmek 
lstıyenler, gayeıe.ıııne doğru yürüyorlar. lstanbul 30 l Hususi ] - Halayda 1 edecelc imiş· Garo, bu \ ebunun a-ibi 

Yoksul yavrular •• 
Mekteplerin mütevazı çatıları bilseniz 

ne facialar gizliyor. Oralarda her 
zan1an yiyeceksiz ve giyeceksiz titre-
şen yoksul yavrulara tesadüf etnıek 
müınkündür. Sefaletin;· açlığın verdiği 
ıztırapla ınücadele ederek yüksehniye ı----' 
çalışan bu çocuklar şehirdeki bütün fakirlerin hep
sinden daha çok himayeye ınuhtaçtırlar. Onları 
hiınaye etmek, onları doyurı11ak ve onları giydir
ınek kıyıneti ölçülemiyecek kadar büyük bir hayır 
işi ve değerli bir ınemleket davasıdır. 

Muhtaçlara yardım işi 
üç koldan yürütülecek 

İuglllz matbuatına bakılacak olursa, Turk ana ırına karşı tatbik ve tehtitler propu~dntalarını yürütmek için para ile 
Mikado devlet!nln bUyük bir maceraya yeniden başlamıştır. Fransız müstemleke- tutuğ ınsanlan ~ullônmııktadır. ~ . 
hazırlanmış \'f: ı.azırtanmakta olduğu se- cileri akla 'gelmedik hiylelere muracaat Garo Turkı~~ hududlan uzerınde 
zllir. Bu gazeteler diyorlar ki, Ja.ponya, ettmekte 'e her gün yeni bir icat çikara kar~kollar inşası ıçın Ha tayın 9Sg büt-
bUtUn dünyayı karışuracak bir vaziyeti rak. emellerini en nihayet tahkik ttir - çesıne tahsisat koydurmuştur. Karakollar Eldeki para uzdır. Varidatın çogaltı1n1ası 
kendi önüne almış, ve tertAbatUll da o yol- ceğini zan ettikle~ bir takım usullar~a O~· ~~yl~~i;!~~ D.!ğermendercde kurulacaa-ı için çareler aranıyor. Yoksullar menf uatine 
da yapmıştır. Artık Japonya Sovyet Rus- talığt ra~atsı.z edup durmaktadırlar. J'HAXSA \ A \'l!.RiLLCEI< nlÜSamere)er verilmesi de dÜŞÜllÜ}Ü'\l'Or 
yadan da Jtorkuıuyo_r. Gerçi siyasi ma - Bu_ışlenn başında bulunan Fıransıı Cl~\'.\Bı· • "OT-\ _ . .J 
hatııde bazı ded:l kodular cereyan etmiş · - · B d b 
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Ve sovyet Rusyanın. Japonyanın, Çin\ delekesı Garo Ha.tayhların fikirlerini yen Ankara , 30 [ Hususi ] _ Parti guru- . unn an ~n eş gun ~vve. Ha e \·zerine ikı saat snren blrtoplauh yapıl-
bir propuganta ıle zehirlemek yolynu b d 50 r M lis b" d t 1 vınde Vali Haşım lşcanın reıslltınde Er- mıştır. matlup etme ı neticesinde fazla kuvvet- _ 1 _ . un an n a ec ınasın a op anan k 

11 
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1 
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ll'm • ceğlndı>n eııdt e ederek, Çin lehine g?!meğe .baş amıştır · Go?'8 Sur Y: ~~~ve- \'ekiller heyetinde, Fıransa\ a , erecetı· ıunım yo su annı ımaye, ı:ıı 8~ Toplantıda alınan kararlara göre 
yt\k ~ lştirnk edeceği söylenmış~e de, ka- ~\ Cen ıl me~an Parısten donuş~e miz ce\8bi nota etrafında· glirlişmeler 1o~ukil .eslrfe~e 

1 
kur~~la~le şe.h· muhtaçlara yardım faaliyeti t\ç koldirn 

optukça ht- "e bu rivayet sıynsl bir fantt'zl- n araya uğra ığı zaman, )apılan muza. yapıldığı tahmin edilmektedır r m z crı ge en er nden ır açının ış· yQrQtülecektlr. 
em nll bir Pd . e~ değildir. nostumuz sov- kereler noticc ind~ . Suriye ile yeni bir Bir kaç günden beri di~lerıııı tedavi rük ettigi bir toplantı yapılın~ş ve ora: Bir iarartan mekteplerde yapılmağa 
kıyor Mıızlyr ghtr: .. ı "mellerden uzak, dahlll anlaşma yapılmış ımış, bu anlaşmaya gö. ettirmek üzere lstnLulda kalmış olan da Erzurum yoksullarının bımaye Işı başlamı ola t" • d ' dıl k 

'1ft'-<e " h kü 1· • • ·• • ·ı · k 1 0 E d k ş n ... rama~a C\am e , ece 
1 r için~ dava.undadır, DUnya muvace- re u me ımız yeru reıır~un ı ~nına ra~- Harici)e Hkili Te\fik Riı.şti Ar ' bu sa- onuşu muştu. zam~n nurum e atı ve bu torama neticesinde tes ıt edılen 

•-diye kadar getirttiği sı~·asetem __ e_n,_1_ı_a_ta_y_d_a_F_r_a1_1s_ız ıdaresınl kabul ı balı Ankara} a \ armıştır surette muavenete muhtaç olanların 'ha- çocukl 
1 

t d lpth • 
1 uu --------------- --· _ k ki d . b . . · ann gcy nme \e e a\ tıyııç a-nı ... JH"- ela, harpçu emell~rden uzaktır. ·ı a edınin tes 1U içın lçtıma 30 bl· rll 1 ·ııu 1 t . rı kt 

Pa 1 an d Ok k 1 d k • rlncl kanuna bırakılm1ştı. e gıc a 1 yaç an emm cc 1 ece ır, 
Jil.ponya ~lbl emperyalist blr devlet- en o u un a 1 DUn akşam ayni heyet Vali Huim Diğer taraftan yoksullar kurumu ta-

.so y&l t SovyeUer ltt.ıhadının t kren -ı f d · d 
nlafllluına imkA.n olmadığı gibi, Uzak f ki. ÇOCU ILA JI. a lşcanın reisliğinde toplanmıştır. Eneü- ra .10 an tesıs c ilmiş olnn du ıkun!er 

Ş.,.ktakl m~ e ıellt e4Ueıneyen a- meu azalanndau Hadi Eryerdi ile RUat e\ınln dcvam\m temin edecek m ddt 
menraatı~r. arada bir takım sul teıeıı - • ht• 1 Karslı tarafından tespit edilen muhtacl imkanlar hıızırlanacakbr. En mnbim 0 
hllmlerln doğmasına da meydan vermek- 1 ıyaç arı t ,. n ed ı· ıdı. muavenet kimselere yardım mevzuu Ü· larak şehirde lemamen muuvanete müh-
tedlr taç olduklan tespit edilen ~00. nin 

Sovyt't. Ru yada yapılan son intihap 
munascbetUo tzvestıya pzeteil de zımnen 
hu d dl koduıara temas ederek şu saiır -
tarı yazmaktadır 

Palandöken ilkokulundaki altmış çocuğa elbise iç 
çamaşın, kundura, öplük, defter, kalem dağıt;ldı 

ŞehlJıCtekt her mnıt yoksulların lhtl • 
yaçlannı milnıklln olduğu kadqrk.ısa bir 
za.nuı.ııcın ve mUmkUn -olduğu kadar mu -
kemmcl bir şekilde tatmin etmek için gös

ÖnUmUzdekl salı gUnUnden tt.tbaren 
fe}lrin diğer semtindeki ilk mektepler de 
aynı şekildeki faaliyete devam ıedlle -
cektrl. 

• Ali mecll 111 toplanacağı .şu sıralar
da itiraf etmek ldzımdır ki s.ıynst vaziyet 
<'Ok r,t'rgln ve kar~ıktır. Yeni seçilen say
\n vlnrımız harbin Unüne geçmek 1çln el
l('rlnden geleni yapacaklardır. Fakat h1r 
kere d" bu emri \'nklln önüne geç -
mek lcJn ellerinden g~lenı yapacaklardır. 
Fakat b1r ker. de bu emri \'aklin önUne 
~tçemezler r Sovyetler dttlhndının. hA
<U•<'l re VC' eınr\ vnkllere hClklm olacak 
kuvvetll' olduğunu da unutmamak Uizım
dır sovyet Rusya Bertin Tokyo, Roma 

terilen bUyük fn31lyet<ı <lUn de devam ~- --------------

ntl komllnlst paktının da karşısındadır. 
"" ~ok muhtemel bir Rus - Japon hnrbl 
bastırılan lhtırasların birden kabarıp 

"Oşma ınıı cbcp olabilir. 
auu:UnkU va:aıyette sarih olarak görU

tuyoı JnrrUtcre ht\kOmetlnln Japon hattı 
hareketini beğenmemcsln-e rn~men, Al -
man~ n ve İtalya, vlzayet! 'Soğuk kanlı -
lıltlR. mUtalen ediyorlar, Japdhyayı gidi -
~inde tamamile ıerbest bırnkınq oldukla
rını da bu suretle Uade edlyorln.r. 

Dojtrusunu öyJemek h1ıımgcHrse 

İngllterecle vazı~ eti endişe ile takip et -
mektedlr. Japon h :rekO.tı, Çlnde.kl lngillz 
untuıunun da kaybôlmasına v~slle ver -
nıektccUr Inglltere hukuku Uzeı1nde kıs· 
kançtır. Ve \şln nereye vari}eağını şlmdUUc 
abırla beklemektedir 

Japonlar Slkiang mıntnkasmı işgal 
e~t.iklerl takdirde IngUterenin işin içine 
ttlrme 1 bir emri vqkl haline geUı1lir ve 
blJ ınuctahale nereye kadar dayanır. Şim
diden ke Urlleme~ 

ijliyl\ı< Brltany.a hUkl\metı Amerika

dllmlşth'. Erzı•rumdn mevcut dokuz ilk 
mektepteki çocuklar arasında sıkı blr ta
raınn yapılmaktadır. Vnllnln de bizzat iş
tlr:ı. kettlğl doktorlar ve idare adamların· 
dan müteşekkll heyet mektep talebeleri
ni her bakımdaın tetkik ediyor. Ayak üze
rinde yapılan muayene ile çocukların sıh
lıi durumu he.men tesblt edilmekte, ıcap 
edenlere reçeteleri yazılmakta veya sey- 1 
yar ecza.hanede mevcut lU\çlardan verıı-1 
rııektedir. 

Bundan ba.şka glydlrllmeğe muhtaç 
olanların elbise ve cıarnaşır ölçUlerı hıı.ıır 
bulunan san'atkıl:rlar tarafından alın -
maktadır. Ayrıca fa.klT oldukları zaten 
mekteop idaresi tarafından tesblt edilmiş 
olanlara da defter, kalem !Astık gibi mek
tep kwıızimatı tevzi edilmektedir. 

Dlın vali Haşım İşcan refako.tlndc 
mııarlf, nafln. sıhhiye müdUrlerlle, hima
ye! Etfnl cemiyeti reisi Sıtkı Dursun, en
cümen azasından Hadi Erverd\ Kızılay 
batkanı doktor Sabri Tahsin olduğu 
halde dUn öğleden sonra Palandöken ilk 
mektebini ziyarete gltmtştlr. 

Uç saat suren bir faaliyet netıccslnde 
klınsesız ve fakir oldukları tebeyyUn eden 
55 çocuğa 42 çlft ayakkabı 28 kat dlf el
blsesı, 32 kat iç çamaşırı iki ök.<JUzU 173 
defter. 60 lAstlk ve kalem vermek suretlle 
yardım edilmiştir. 

uın da mut lleasını alnrok ondan sonra tlnln içinde yUzme.ktedir. 
bir kıırar vermek mUtaleasındndır. Fn - Dünya yeni bir karışıklığa doğru şUp
kat gonlll\yor ki bu meselede Amerika hesiz ki gtdlyor. Blr tarafın Cemiyeti Ak-

<'k o.crl, elm m .ı-.te ve Japonya ne men vamın zayıflaması, diğer taraftan, artık 
~ar ı m>lme&t 11 <;C ·ı ımc}>.•edıı· D u cm ıstlldcı emellerin tkabukla.rında duramı -

0
• ğn geçebll" yamk dışarıya çıkmaları yeni ve ciddi Amerikan n c phcde çl ey P -

Romanya 
intihabatının ilk 

neticesi 

T~tarcsku istifa etti, 
yerine başka hükfin1et 
geldi 

ROMANY ı\DA lKINct KOROl. 

Cağı mUttef erl de pek yoktu. Bu ltı - tl"hltkelarln karşınnda olduğunu bize ha
" r.. hl I blleceg tırlatmaktadır. Bugün için doğru olan şu- Roman~4a. T4tareıhu kab,neıi çe 

barln !rı Utercy' kuvetle z~ ,· o u • dur: Dünya .sl~t mihveri Tokyo, kllmlf, .N~svonal hırısli11~n parUs( U
~ akln gelmez. OortılUy~r ki şu \'azlyc. Moskova ve ondradan geçiyor. Ba.kalnn derleı·/ııdtm .({oga yen4 kabineyi feıkll 
k 1 rngılter-e arasında 

. n.rşısında Rnsya 1 e b llk vaziyet dünyayı nereye .sUrükıtyecek ve et,,.ııtlf. fen~ Dlf slya841ın-
mut k ınadn bir bora er R . . .._,,A teftk l.1irl1ği ba ım ... vaıı- bugUnkU siyası mihver yerinde ne adar da Bfrlltı - oma mlhuercı14 IW'MIJ6.· 

husuıune lmkO.n vardır· F.ransa~ dakl müddet @TabUeceıc... 1 c4lı ol•n 11•nt kabine lıakk.ında dlln al-
Jetıne gelince o ylne son zaman ar *' l&N d•f"1&1• ft(Jrf/"1 8 ~ ffAl/lıdl!l.ıt. 
karıt,k, ıaJıf Vf ~~ w.ıııı renHtı şJyaııı-

Erzurumlular 
bakımıdır. Elde mevcud para ile bunla 

ra ırOnde ancak yarım kilo ekmek te-

B ı d mln etmek kabil olabflecekUr. Bu kaaar e e iyeden bir yardımı ırayrlkafl bulan heyet 
• • bunwı teşmil edilebilmesi için eldeki 

ne ıstıyorlar? VArfdalın tahisatın arttınfması Çaresini 
aramap karar vermlşUr. Yoksmlar 

Munnderecatumzın çalduyun- menfaatına verilecek müsamere, bW.o 
dan dolnyı anketimize yarın gibi eğlencelerle varjdatm bir mlkdar 
devam edeceyiz. daha arttırıhnası dnşnnnlmektedlr 

F1KRA : 

Cemalin oğlu 
Kemal 

r Atatürk'ün 
Ankaraya geldikleri 

•• 

- Sellin Jsmhı ne? 
gun 

- Kemal, Ankara, 29, (A. A,) - Rıyaseti Cu 
- Babanın adı nd hur umumt katipliğinden : 27 blrintt"'ka 
- Ce~ı nun yıldönümü münasebetlle aelcn bir 
- N~ iş yapar? l'> 

_ Hamal,, çok telgraflardan Atatürk çok nıutahas-
Ayaklarmda cüssesine göre bb) iik ve sis ?lnıuşlar ve te~ekkürlerinin bıldıril 

eski papuçları, sırtında par9a pa~ı ol _ mesıne Anadolu aıansım memur buyur
muş blr gomlek fakat sararmış yllıunde muşlardır. 
bir miıcevher gibi parlayan zeki röıleriJe 

bu Kemal beni ne kadar büztlnlendlrdl. Doktorlar Serisi 
Dün akşam üzeri Palandöken mekte-

binin baş öretmen odasında tanışıp tost 
clduium küçük Kemalle konuşmaia baş
ladık. Henüz blrlncl sınıfta imi,, Ona: 

- Atahirk khndlr? Ne yapar diye sor
dum. 

BüyUk bir adamdır dedi. Ankaracla o
turur öğretmenlik yapar, 

Ona tekrar sordum: 

- Sen bu mektebl bltlmce ne yapa
caksan? • 

- Daha okuyacatım dedi. 
- Peki ne olacalmft.'? 
- Öiretmen olacatım. 
O zaman ancak ilk sualime vercliii 

cevabın manasına intikal edebildim. Ruh· 
larında büyük istekler, Ye pterlnde ln
sanhtın en büyük cevheri. seklyı taşıyan 
bu '8ltlr ve bakım.. Tü.rk ~aldaruun 

hayranayım. Onlar içlerinde kimblllr ne 
lstlda~lar ve hlaim nalu ede•edltlmls 
ne büyijk lnaanhk 4avalan tqaror. Gbl 
celteek ve her .. , at•h ,,.,...... •. 

Ulhacl•r oOLGEI\ 

Namune hastanesi Ba§doktona 
$abli Tabstn Stclal 
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Doğudan Haberler 
ZİRAATTE KALKINMA 

Yurtta kooperatiflerin 
tarihine göz gezdireliın Bu sene askerlik 

çağına giren gençler 

'Yıl başından itibure 1384 
doğunıluların ilk yokla

nuılarına l>u~lanacak 
.\. karlik ça~ına hu sene gi rnıiş 

olmı 133-1 doğumluların ilk yoklamaları
rıa ı k<ıııııııu :)(lııİ 19J8 den itibaren büş- 1 
lanucak 'tı. bıı f aıdiyde 1 hulrun 1938 ı 
~ .Jnundtı nil1<1) H \'el İlf'ceklir. 

'lü• l.ıınal Lııın icra:.ı iı,·ln l\l'ıylen• 

ırid t: ..!k ul n nuftt müdllr \e mı vlnle
;İn.• ait harcH ahlnrnı havale.')l gelmiş.tir· I 
tslı ıııüdür ve menııırlara H!tkeılik ~uhe 

ıd leıilt:'·. 'l.ıtıitl ·rl refakat edeceklrrdil'. 

Erzurumda sigara 
1 

içenler çoğaldı mı? 
Bir ka<:· giine kadar sigaı·a 
dar;ıgının öııüıı~ ge~~iltleek 

Ceı;eıı g-1\ııkll ııtıslıt1m1:ı;ın soru}uruz 
slitıınufllfa ~ı·hirtlı• 12, 5 lıık ~ığararırn 

tııt>\ ı ıı! olıııudı~ııu karllt•riıııi:ı;iıı şih:i\· 

~ r.ll!'ri1111 ııtr~ıı yıı1.11ııştık. D'Oıı lıu m~ı.;

clı-~·i in ·el 'ıııt>k fırsıılırıı tıuluuk. 

Hc•r sı•nf\ hir evelk! :-.enenin sııflyn· 

1111 ~iirc lıe-.aliıııı ) uıııııı İnhisar idaresi 
Lu :ı cııt; dt! gt:\'en ~f!rıt: surfiyttlını ~sas 

tııttH'llk ipaı·işlniııl onu ı.:ür~ verml~tir. 

HuHJllld lıu -.eıw ~arfiyut nedt>u~ her 
ıty t lıcııımiyf\lli bir razlnhk ~{htermege 

L.ı~l:ııııı .~lır. li-.çcıı serıoye nazarım Ha
ıiı ·ıuhlftn heri ..;ıırfiyutlıt heran görülen 
t.11..iıılık takrihcn 15 bin llra~ı bulmakta· 
dır. Hıı u1111ılıııayı111 vilziyet fnhhrnrlıır 

i.1nıe.,iııi 1111\~k!H vaziyete dUşürmüştl\r. 

Hu ınO~kulıl üıılf·ıııek içiıı Samsun fat•. 
l'İk<t!;lll:t ac1>lc• sipııri-:- \'~rilmi~"tir. Veri 
len siparişle!' c\'P.lki güıı 1'rabzona çık· 

ıııı::lardır. Bir iki gtin z:ırfında ~ehri· 
ıııizdeki ~ığ".ını darlı~mm l)nOnt> geçli· 
miş ulncıığı muhakkak lE>lilkki edilmek
teı.Jir. 

iki öğretınene ınezuniyet 
Merkez ilk okul öğ"etmerılertnden 

Utttıye i>f•rıııılıııa:wğlu ile Veysi dendi 
okulu ba;ı üP,n·tıııcrıi Kı\mJ Erverdlye 
ılılıi nıur.eretlcrirıcıen dolayı meı:uniyet 

\f~ı ılıııiştır. < ittzi ili;: okulu ögretmenle· 
rindeıı Na<·iye E.rcteııı btlf a etmiştir. 

HAVA 
t;O • 1 :.! • 9:/'i !ıt1-at t. H apom 

liaH1 tuzyiki : 608.8 
.. » (Denl:t seviyesi} : 

Suhııııd : 16,H 
DUş4k ıılıuııel : 19.fi 

Hangisi dogru? 

Toruldaki kereste 
kaçakçılığı 

Bundan bir müddet evvel, Torul 
muhabirimizden aldıgımız bir habe
re istinaden, Torolda grnlş bir mik
yasta bir kaçakçılık yapıldığını yaz
mıştık. 

Aradan bir müddet geçtikten 
sonra Torul kaymakamlığından al -
<lığımız bir te2lkerede , bu kaçakçı -
lık haberi tekzip edildiği gibi, gerek 
kaymakamlıkta, gerek kaçak keres
tenin tevdi edl1mesl kanun iktizası o
lan belediyede böyle bir ka~akçılık -
tan malüma t olmadığı bildlrllmek -

Halbuki dUn Torul muha.blrlmlz
uen 27 ıklncikAnun tarihile aynen 
şu mektubu almış bulunuyoruz: 

"Doğu gazetesi yazı işleri 
müdürlüğüne 

"Doğu,. gazetesinin 18 inci SJ.yısın
da Torul kaymakamlığıüın t:velce 
blldfrdiğ1nı kereşte kaçakc;ılığı hak
kında.ki tanihinl ok.udum. Tavzlhtt: 
yak.alama itiraf olunmakla T>ı!raber, 
.ıct:restelerin kaça.k olmadıkları a.nla.
ı;;ıldığında.ıı müteahitlere iade olun -
cıuğu ya;GJ.lıdır. 

zabıt varakalrında tesbit olu -
nnn altı ;lahsa ait yirmi metre mi -
.lc.Ap 552 a.ded mu.mul kerest.e kaçak 
olarak ynkalnmLı? ve belediyeye te.s
lim olunmasını te:.limden .sonra 
belediyeye plçbir tebligat yapılma4-
tır. Bu kere.stelerin bir kısım ile bir
likte kaçak kere.ste yü.k.lü arabaya ko
..,ulmu~ olduğu halde yakalanan bir 
at mahkeme kararllc bugün satıl -
mıştır. Kaymakamlığm yakalanan 
keresLelerm belediyeye teslim olun- ı 

1 

duğundaıı haberi bulunmadığı da 
tnvzlhten anlaşılmaktadır. Yakalama 
hll.disesi doğrudur.,, 

1 
Bu mektubu okuduktan sonra, 

biz de gazetemizin okuyucuları gibi 
ayni suali sorduk: Hangisi doğru? 

~öyle bir hadisenin vukuundan 
kaymakamın haberdar olmamasına 

imkan yoktur. Muhabirimiz ise yu
karıki mektubundan Ça anlaşılacağı 
v~hlle, yapılan kaçakçılığın yaklan
mış olduğunda ısrar etmekte ve hat
ta araba koşan atın da mahkeme 
kara:rile satıldığını bildirmektızdlr. 

Gazetemiz doğru haber venneği 
kendisine şiar edinmiş olduğu için, 
muhabirlerimizden olduğu kadar res
mi makamlardan da bu hususta yar
chm bekler. Yoksa bu şerait dahilin 
de hadiseleri olduğu gibi afettir -
mek ıüç bir iş olacaktır. 

KIZILAY 
Rutubd : .>fı 

RuLgar : Sakiıı ' 

j Yurdln ülüııı Ye sı•fnleUn nrusındn 

ı 1{ .\ X A T G E il EH. 
Sl'm;ı Slı;den görüımoyur 

\ağı:;; : Yok 

Köylerin kalkınması 
• • 
ıçın program 

Vekaletten gele sorgu 
cetvelleri kazalara 
gönderiJdi 

Köylerin kalkınması için botün me
rkezlerde bir iş proğramı yayılmakta ve 
yapıluc:ık işler bu proğ"ranı mucibince 
muhtelif senelere taksim edilmektedir. 
Dahiliye vekaleti yapılan lıu iş proğra
mlarının Köylerin oünyesine uygun bir 
şekilde tanzim edilip edilıuediğini kontrol 
etmek. için bir sorgu cetveli hazırlutmış, 
bunlnn buton vilayetlere, göndermiştir. 
KöylUlerin vaziyeti hakkında bir takım 
suı:ıllurı muhtevi bulunan bu cetveller 
kazr.lara j!Önderilıııiştir ve tlerhul doldu
rularuk merkeze gönderilmesi de tamim 
edilmiştir. 

--·------
Memlekette 

ve 

En aşag1 yüz evlik beşyüz nüfuslu bir veya birktıÇ 
köy bir araya gelerek Ziraat Bankasının ıriuvafakai1 

ve Vekaletin tasdikıle bir Kredi kooperatifi kurabilir 

Zirai kooperatifçilik !~ini ; Türk çift
cisiııin \'e ı;Iftclliğinln -kalkınma davası o
larak kabul ettil:ten sonra bu mevzu ü
zerinde, biraz daha durmak çok faydalı 
olacaktır. 

Memlekette tarımsel kooperasyon ha
reketini mütalea etmeden önce bu sah'ada 
şimdiye kadar önüne konan kanun ve ni
zamın mevzuları kısaca tekik edelim: 

ı - Vll:'l.yetıer idaresi kanununda 
(ztrai şirketler kurulma.c:ı) hakkındaki 
hükOm. 

2 - 1922 de İktisat Vekılletı tarafın
dan çıkarılan "·istihsal ve alım satım or
taklık nizamnames! örneği.,. 

3 - 22 Nisan 340 tarihli ltlbarr zirai 
birlikleri teşklllne dair kanun ve dahilt 
nizamnamesi . 

4 - 929 tarihli H70 sayılı (zirat kre
di kooperatifleri kanunu) . 

leri, henüz nüve halinde olanın blrllld~ 
den ~temcmız, battal aksamaksızın ... ıJ 
kısmını bile başaracaklarına 1na:nnla.ıı" 
kabil midir? 

Muhakkak kl bu yolda yapılan ilk ıt' 
şebbUsleı·ın istenen sonucu alamamsı.ı;; 
na en başlı AmJI olaı-ak lşln genişliği 
büyüklük olduğunu kabul etmemiz lfil)I 
dır. 

Bilhassa kredi işlerinde geniş bir 5' 
hanın ihtiyacına cevap vermek mecl>ıl 
yetinde olan birliklerde; ortakların qrl 
1 uğ undan idare heyetlerinin hepsini t~ 
yamaması; araya bazı şahsi menfaatle 
de girmesi netıcesı bir~k yolsuzluklar~ 
mu.ş ve nahak yere namuslu çlftcının soP 
ı-adan borç ödemeslle netlcelenmıştit· 

dikilecek abide 
heykeller 

5 - 935 tarih ve 2836 .sayılı (tarım 
• kredi kooperatifleri) kanunu. 

İşte daha birçok ıSalklerın de bir ,.rr 
ya gelerek meydana getirdiği ~ngeııer 'ff 
zUnd<-n bu birlikler kuvvetlenip yapı:,, 
marn~ ve kurulma.ğa muvaffak olll 
yerlerde de büyük bir ink.lsar:ı hayale. ıC' 
tamir olunur menfi tesirleı1n yapıllll~ 
na ve bu işin tahakkuku halinde te 
menfaatlerin1n kökünden yıkıldığını f 
ren murabahacıların, mutavassıtıarııı s1 
si propagandalarına meydan vennıştlt·.; 

Pı·ojoleri tetkik edecek 
hey'et kimlerden teşkil 
ediledek? 

l\lt:ınlt:kel le dikiledek abide ve hey
kellerin ~anat ve inşaat bakımından kıy
me.tlerini kontrol etmek üzre Ankarada 
bir J uri hey'etinin tesis edilmesioiu hey' eti 
vt:kilece kararlaştırıldığını }'azmışdık. Bu 
Juri lstanbul ıüzel san'atlar akademesine 
rtsim, heykeltraşlık ve mimarı tedris et
mek üzre getirilen üç beynelmilel profo 
sÖrle Ahademinin şehircilik profosöründen 
maanf Maarıf ve Dahiliye vekaletleri mü
messilleri Parti Genyönkurul azalarınd:ın 
birinden teşekkül edecektir. Bu Jüri me
mlekette yapılacak bütün abide projola
rinı tetkik edecek, estelik vaziyet bakı
mından neğersiz olonların yapılmasına 

mani olacaktır. 

Dahiliye hizmetinde 
bulunan binaların kirası 

Erzurum vilayetine tahi Hınıs, İspir, 
Oltu, Aşkale, Tercan, Pasinler, Tortum 
Kazalarında ve bu Kazalara merbut 

Nahiyelerde hu!i:USi mUlk sahiplerinden 
kiralanan ve dahiliye hızmetine tahsis 
edilen binaların parası tahsisat mevcut 
olmadığı için virileınemekde idi. 

Merkezden yapılan talepler Uzerf ne 
bu tııhsisat nihayet ğö:ıderilmiştlr. Bina 
sahiplerine yakında tedf yata başlanacak
tır. 

Maaş 
Kanunu ani maaşları ayın binci ve 

iıdnci günlerinin tatile tesadüf etmesi 
yüzünden ancak ayın üçüneU Pazartesi 
günü verilebilecektir. Kanunu evvel üc-

1 retlerinin verilmesine başlımmışlır 

6 - 935 tarih ve 2834 sayılı (tarım 
sntış kooperitiflerikanunu) . 

Bunlardan başka umumi kooperatif
ler kurulmasına da:ir 927 tarihli ticaret 
f.anunumuzda da maddeler var. 

Halen mevcut kanun ve nizamname
lerlmiz bu yoldaki faaliyet! tanzim ve ge
nişletmeğe ka.fidir. 

Bizim sahamızda, tamamııe zirat ma
hiyette olarak 1924 tarfhll (itibarı ziral 
birllkleri kanunu) mahdut mıntakalarda 
tatbik edilebilmiştir. Bu kanun bir veya 
birkaç gt.l.n, nah1ye, kasaba ve ~hir çHt
cllerirun ve ayni cins zirai mahsulAtı ye
tiştirenlerin birleşerek ekonomik durum
larının ıslalu için hudutsuz ve miltesels!l 
kefaletli itibar ziraJ blrllkleri kurulması 
amacını gi\dtiyordu. Bu k'anunun buyru
ğuna göre birlikler, Ziraat Bankasının 
göstereceği ve beğeneceği mevkide c köy, 
kasaba veya şehirde) teşkil olunacak ve 
Ziraat VektUetlnin tasdiklle taallyete ge-
çecekti. Çalışma nizamnamesini Ziraat 
Bankası yapacak ve vekalet tasdik ede -
cektl. 

Birllklenn idari hususu03 ait bütün 
muameleler1 ve kredi ılşlerı Ziraat Ban -
kasının kontrolunda olacaktı. 

Birlikler: tibar takdir edecekler, 
kredi açacaklar, iptidai maddeler ve Zira
at alet ve edevatı, ziraatte istihla.k olu -
nacak eşya tedarik edecekler ve ortakla
rın menfaatini temin edeCeK ziraat mah
sul ve mamullerinin ıkorwıması ve satış 
1 lerlle de meşgul olacaklardı. İlk bakım
da bu işlerin ~ıepsi çiftçi kabul edll!p 
hemen yapılması çok istenen işlerden, 

fakat bizim daha ortaklık kaidesinin ilk 
şartlarına bile va.kıt olamayan ortaiklar
dan ve onların aralarından .-;eçtiğlmlz 

(ve iyi nlyetıerlne, temi. ve namuskAr iş
lerine inandığımız) idare heyetlerinden 
bu kadar geniş iş istemek hakkımız olabi
lir mi? Böyle muhtelif ve her biri başlı 
başına bir ihtisasa tecrübeye bağlı şube-

Bizde ilk kooperasyon teşebbUSU 
suretle mecburi bir duraklama de\Tesi f 
çirmiş tir. 

Bu llk teşebbUslerin istedlğiılliı '6 ' 
nucu vermemesi bizi beıdb4niye uğrat 
mazdı. İktisadi ıkalkınmamızda 
bir rol oynayan zwaı kredi 4'e 
dUzen vermeğ"e azmeden :t
bugünUn ekonomik ihtt. . 
lann.a uygun olan (Ziraı kreu 
tifleri) kanununu (itblan zıraı bir 
kanununun yerine koydu ve hemeJl 
başlandı. 929 neşrolunan ve 935 de 
şümullendirilen kanun; bugi\n iş s~ 
sında bize iyi randıman veren koope~ 
!erimizi ve Türkiyede zirat kooperatif~ 
ğin yeni ve emln bir yola girdiği iJJlııP"' 
vermştlr. 

Bu kanunun esa.s hilkümlerınl ~ 
ca gözden geçirirsek görürüz ki b~ 
memleketlmizd~ köy mefhumunn 'J 
olan ve en aşağı yUz evlik beş yüZ nUf ~ 
bir veya birkaç köy, kasaba ve şeııır ~ 
çileri ~prak ~rUnleri yetirtıcuerl~ 
araya gelerek köy ve kasablarda kail ,1. 
tasrih ettiği hudutlu veya hudutsuz !Jl~ 
llyetll, :Zincirleme kefaletli (zirai / 
koperatttlerin1) Ziraat Banka.sının Jll~ 
fakat! ve İkttsat Vekaletinin tas 
hemen kura.blllrler, 1, 

Bu kooperatiflerin kurumu, ıe 
kaza.cm paylaşılması, kontrol, tas!i~ 
idare ~lerl tıpkı blr devlet mues , 
gibi hususı bir nlzamnamenln tnrlf e'J 
şekilde yapılır ve Ziraat 'Bankasının 6 
kontrolu altında çalıştınlır. 

(.tHttarafı 5 inci s11yıfad8) 

Ede,bJ fefrika: No. ~4 
ller kus su.;ınu,., Jforlııı . lannk111 rtrılııttıgt t'Sl.:İ uıı· Hıılyllıı 

res~nnıııı mornklı uşk lılkAye~l11i dlııl meklt: ıneşgıılıllL Ban· 
lhrn da dahil ulc1uğu halde kim e b~nlm kıılkllıAırnın farı..ınııu 
1) 1 lllllı lı. 

[3ENvuıMADIM 
ilk. O arkamda dimdik duruyordu, aynadu gözlerimiz karst· 
!aştı. Birdenbire kendime gellf gibi olarak ellml onun eIIIl; 
den kurtardım. Yanından uzaklaşarak koltuklardan birlJJ 

oturdum. O bir mflddet ayakta duTarak uzun uzun bana bal'' 
tı. Sonra köşedeki radyoya ao2'ru ilerledi ve eli radyoııtııl 
dUğmeslnje bir i ·tasyon ararken başını çevirerek. 

Snloııdıtıı \'lktıııı. ,\:-ıl . olrnk kupı . ıııu do~rıı ylil'iidl1m. Bir 
Mı ı·vvel kll~·mnk içiıı İ\'lnıde duydu~ııııı müthiş is~t:k dirnde 
ıılcııad n heni oraya do~rll Sf!\'k E\lliyordu. Tam port maıılı>" 
,ı n ıııırnloıııu ulıyorduın ki, kapının tt~·ılilı~uıı duydum, dön· 
uiiııı. Gelen ,\kir Cemaldi .. Şimdi ylııe kalmam i\·in ısrıır ede
~ekti . N'için birclenlıire kulkhğımı soraı·aktı. llttlhııkl garip hir 
lıı:>rcan içinde idim. Kendimi lopllt)'lfl onıı cernp \'erecek h11· 
liın ~·oktu, Yttlnı'ı. hildiğiın bir ~ey nırsa gitmek 1:-tiyorduııı. 
)'anıma ~·nklaşınca daha o bir şey ~öyleıııeden : 

..... Banu fu7.ln bir ~ y • ormnyınız 1 d<Htlnı . Gitnwk ı .... tiyo· 
rııııı, hemen gitmek .. 

Yllı.U gayet ciıfıll: 

ıılıyonıın, dedi. Sıktl,lııııt. .. YULllııl\7. !1111p-'ıın; gM:lni-
ıılı ıığlıyıwak gllıi 1:4lak ıslak parlıyor. • 

Huşınıı onllmP ~ernk ktıkel"<füıı: 

- Hamı kızı~•or mu unuz ... 
hirtlenlıiı·e ~·aklaşıp elimi tuttu. i;lıiir l•ll 111.! çenemi lrnldı · 

l'l\l i'Utünıe bııkarak : 
- Hayırı <i dl, Siz"' kıtınuk ıııUıııl-i l\n mu? 
Ve ~cslrtl hnflllr.t~tok dtwa ın etti : 
- 1'a1rııı ağ't'r böyle kaçnl' gibi gider. eniz }ı(ık iiılıll·Cc · 

~lııı. \ıellnlt.~ şu kt1çUk odada 5İZinlc lJeruber konu!;'alım, bil' 
at ıı nbınız llkOnet bulsun. Soma ı• ' ~nmıın knlkıırnk ister· 

f'nit, beh • iti e\'lnlıe gôtorurum. 
Yııvaş yavaş lıaşnm kaldırdım . .Akif Ccııı!tlin yl\zl\ııl\ t.ıu 

atlır iyi ,.e ı-ı~vitnll gördUiUmtı hi~· hutırlanııyorum. Göıle· 
Hpio İ\llnde siyah yakın kQç~k beueai U)'naı,1yor, dudakltt· 

nnın kenarındaki hatif tebe.'lsÜm yllzllnü biraz daha \!OCuklaş· 
tırıyor ve çok aydınlık bir mttna f çinde bırakıyordu. 

Pttrmoklarımı yavaşca sıkarrk ricak6r titrek bir sesle : 
- Höyle htrdcn kaçıp gitmlyecekslnlz. biraz benimle otu

rar.ııksınız c..le~tl mi? Dıye, fısıldadı. 
Parmaklarınllan koluma sanki kızğın ateş gibi bir şey st\

zlHUp geçli ve hu ateş başıma kadar hUçum ederek orasının 
karmakıırı~ık olmasına sebep oldu. Elimi avu~larından kurta· 
rıımadım, Yavaşca heni ileriye doğru çekerek yürUdUğü za
ınnn lıirdz ev\'f'll kaçıp S{itmek arzuları filAn hep erimiş, kayb· 
olııııış bir halde itiraz edeıniyerck ~·nrl\düm. 

1.iynfetin verildiği salonun karşısındaki bir kapıdan içeri 
glr'dlk .• nu odada perdeler, koltuklar. her şey koyu vişne 
idL Tam kapının karşısında yer<len tavana kadar yUkselen 
tıtrnrı ~· aldızlı bir boy aynası vardı. Köşede bir radyo duru
yordu. 

Kapıılan içeri . adımımı attığım zaman kendimi karşımdaki 
hu bü~·Uk boy aynasında gördlhn, arkamda uzun boyu He 
.::l~·ah simoklnln içinde her zamankinden daha gUzel ve bl
vlrııli görünen Akif Cemal. duruyordu. Bu gece kendimi de 
çok güıel bularak gizli bir sevinçle ürperdim. Belimi sıkı 
"ıkı aratak birdenbire topuklarıma ince kıvrımlarla düşen be· 
yaz tafta elbl:;cmtn içinde boyum daha uzun gört\nüyordu. 
Yüzümde hafif bir solukluk vardı. Bu bana daha hülyalı bir 
hol veriyordu. Gözlerim bu soluk yüzde birer mücevher par
çası gibi ışıkh ve. canlı idi. Akit Cemal ile aynanın lçinUe 
eleı. iki aevgill)'i iÖ t'ren çok canlı bir portreye b•nıemlş· 

- Jyiki buraya geldik, dedi. Şimdi bUtUn sıkılmaları" 
arısını çıkaracağız, dans edeceğ'iz .. 

Ve odayı güzel bir Rumen tangosunun bayğın ahenQ-i ss'' 
dığı zaman gelip önumde eğildi .. onınmsiyerek : 

bil' - Haydi sevğ"ill talebem, dedi. Görüyorsunuz ki sizi • 
radan iyi intibalarla evinize götormek için elimden i'elenf '11 

pıyorum. 

Aya~a kalktım. Kalblw ·imdiye kadur hlç ~uyuıadt~1~ 
~iddetlt bir çarpıntı içinde olduğu halde kendlmı onun 1'0 

!arına bıraktım, içimde iki gaıip his çarpışıyordu. Ye bir :dg 
bana hemen onun kollarından ~urtulup oradan kaçmamı, ıııll j)ll 
hiş bir tehlike içinde olduğı.mu fısıldarken bir başka ses 
dansın biç bitmemesini temeııni ediyordu. 

"'10(' 
Eşyalara çarpmamak için muayyen bir yerde dans ed1ı,.c' 

duk. 1çerden duyulmaması i~ln, Akif Cemal radyoyu . H 1f"1 
kısmıştı, tangonun sesi pek uzaktan geliyoı·, daha derııı f 
tesirli odaya yayılıyordu. Bir • aralık Akif Cemal beni yıı~~ 
yavaş bUyük boy aynasının önüne gellrdi, onun yüznne P 
bakmıyordum. Fakat aynaya gözüm ilişince gözlerinin ~;i· 
bende olduğunu, yuzümün her tarafım ayn ayn tetkik etl~ 
nl gördU~. Başımı çevirdim ve ressam seri bir hareketle b 
uynadan uzaklııştırdır, kulağıma f'~llerek fısıldadı! 

4rkası var -
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EN SON HABE RLER.9 !!!!tr=U~.u :::~ 
Bükreş kabinesi değişti Cepheningenişliğinegöre 
- . . . . Osmanlı ordusunun 
Orta sınıf halkın T ataresku ıstıf asını verdı, kuvveti ki.fi değildi 
yaşayış seviyesini Nasyonal hıristiyanlar ---------
yükseltmek için • • • • • Ahmed Muhtar Pş. Erzurum ve Beyazıt 
mı.!~~· ı!~ıs~~~.~~:.·:nı; yenı kabıneyı teşkıl ettıler cihetleri için on beş· tabur askerin daha 
~~!ıo~ry:n:eı:ın~ç;;:::~m~n1~:~:it~ y . k b. d d B 1. R gönderilmesini istemişti. Cephane de azdı 
İktisat FakUltesl talebesi bu sınıf eni a Jfle iŞ SJyasaSJfl a er }fl • Oma 
ha}kın yaşayışı nzerlnde tetkiklerde • h • • • t • } } kt 
bulunacak ve ı.st:atistikler ~ık.araeak- mı verıne mu emayı o aca ır 
tır. Alınacak neticeye göre terfih 
yolları aranacaktır. Bukreş, 29, ( A. A. ) - Hukametln 1 aleyhtarıdır. Harict siyasette Berlin ve 
~============ı idaresi için yapılan toplantıdan sonra Roma mihverine daha 2iyade mütema· 

1 1 
Başvekil Tataresku kabinesi dUn saat 16 yildlr. Yeni kabine Roma \'O Berllnde 

S i V A S A da Kral Ka:-ol,a lstifasım vermiştir. Oa- çok 1)1 karşılanmıştsr. Alman gazeteleri 

1 __ =.,_:._.--~:-----'- zeteclleri kabul eden Tataresku : • A· yeni Rumen hDkOmeU ite Nasyonel sos· 

A k f •} yan meclisinde büyUk bir ekseriyet ka· yalizm arasındaki ayda ideslojik karabet· 
merİ an 1 OSU ıandıksa da, mecliste bu derece muvaf- ten babsetmekte ve yeni Başvekili sena 

J fak olamadıiım'2.dan dört senelik bir ça· eylemektedirler, 
aponyaya lışma de\Teslndeıı sonra vazifeden ay· FRASIZLAR l\IEll. 'UN DEGh .. 

d b• ı· • ? nlmak nıec•mriyetlnde bulunuyoruz. ,. Parls. 29, (A. A.) - Yeni Rumen taarruz e e l tr ffil • demiştir. kabinesi Pılrls matbuatında hararetli bir 
Amerlkalılaruı Japonyaya karşı an· Nasyonal hırıshyan partısı reisi Ko· kabul görmemiştir. Gazeteler yeni Ro-

unevi düşınanlıklnn vardır. Uzak Şarkla ga dün Kral taratmdan kabul edilmiş manya kablneslnla temellerinin Al· 
tılr Amerikan topçekerlnln Japon tay. ve saraydan ayrılırken yeni kabineyi man taraftarı oldu~unu kaydetmektedir· 
yareleri tarafından batını~ası gibi s?n kurmaya memur edlldi~inl bildirmiştir. ler. 
hadiseler, bu düımanlığl. büsbuton zehır· Bu meyanda Nasyonal partisine mensup Bükreş, 29, (A. A.) _ Kral Karol 
lediQ-1 halde Amerika yıne Japonya ile bir zat ta Hariciye Nazırlığını deruhte yeni kabinenin yemin merasimi mUnase· 
narbe tutuşmak istemiyor . etmiştir. DiQ"er yent Nazırlar bu akşam betile bOyük blr nutuk söylemiş \'e bu 

lem Asıl mesele şuduhr b ed bir l? Kral huzurunda seçileceklerdir. nutukta eıcümle yeni kabinenin üzerlne 
.Cğer lsteı:;e mu are e e ıı m 

yL\k '11rı... ., · ? Ankara, 29, ( A. A, ) - Romanya yüklenen vazifenin çok .a~ır olduğunu 
optukç.a H~1 mı l CC\ ap verebilmek için kabinesi lstltasmı vermiş ve Nasyonal ve başlıca umdelerinden birisi olarak 
em1:t nll bir f'da 

1

~ ~cdartli muharebeleri ayrı bıNslıyan partısı reisi Ooga dört Nasyo· Krala ve vatana sadık kalacağını teba-
klyor .Maziye> gö~tmek laıımgeJir. nal kOylll mebusun lı birliti ile yent rüz ettlrınis ve ve son olarak kendileri· 
tı r içtnJterlkan btthrlyesl, bi1hassa Ame- kablneyj teşkil etmiştir, ne : " Başlayacağınız yeni vazirede al-

~1141'11ır:-80 havacılıgı, hiç şfipheslz Japoların- Nasyonal lıırıstıyan partisi Yahudi lalı yardımcınız olsun. demiştir. 
kine çok faiktir. Fakat Amerika için 
JaPonyaya taarruz etmek, koca Paslflk 
denizini aşmak demektir. Halbuki Ame· 
rlkablann Havay adalarından başka 
lılrlncl derec de sarılabilecek deniz 
ualerl y\)ktur. Amerikan filo.u Çin 
sahilleri boyonca devam eden Japon 

Pariste amme hizmetle
rinde grev ildn edildi 

ticaretini kolay kolay hırpalayamaz. Buna Parls : 29 : (A. A)- Muhtelli amme 1 
mukabil ise Japon cUz'Q tamlan kendi hidmedlerlnln birdenbire terki belediye Belçika kongo müstemlke-
denlı oslerinden 7 ,000 mil uzaklaşacak nzerlnde çok büyok bir tesir icra et· • • t hk · d • 
olan Amerika tnosunda kolayca tahri· mlştir. Vaki grev üzerine 1rrevcllerln 8101 8 _ lffi e tyor 
bat vncuda a-etlrebllir. lanna zam vapılmış ve Grevciler Almanlann mus~emleke talepl~ri kar-

Mlltehassıslara göre, Amerlkanııı ::ı°' la da kani ~lmayarak daha ziyade tısında h~yecana ~u,en Belçika, Seriinin 
ı d b U kU d · ve hava k vvet· nun verdltf butün temınata ratmen, Afrika· 

d n e ug n enız . d bl ku zam istemişlerdir. Bu suretle zemalm 2400 daki l<ongo müstemlekesini tahkime ka-
lerlnln Uç misli derecesın e r uvvet trangt bulmuşturkl bu nlsbet devlet mDs· rar vermiştir. 
olsa bile, )ine Japon iU~anna gldlp tahdlminlne yapılan :ıamla hemen hemen Bu müstemlekede askeri tayyareler 
muharebeye tutuşmak bır intihardan - 1 1 · ı· Grevciler zamanların bilhassa tekviye edilecetir. Bu kuvvetler bi . dehlldlr rnusav ge mış ır. b. h k 

Muhtar Pa§ıa, bu kumandanlığı de -1 hazır vapur yoksa, ilk evvel hareket ede
ruhde ett.1ğl zaman, ordunun vaziyeti, fU cek olan vapurla Trabzona yola çıkma -
merkezde idi: lıdır. 

Erzurumda 4 tabur nizamiye ve .redif (Muharebe zamanında, 00.Zı ör!l ted-
3 tabur müstahfaz, 2 bölük sUvarı, 4 ba- blrlere cevaz vardır. Şayet ahall, nakll va
tarya top, 120 Çerkes atlısı. 

Karsta 42 tabur pJyade, bir alay sU
varı 

Aleşklrt • yanı Beyazıt avali.sinde -
12 tabur piyade. 4 bölrut su varı. 2 ıalay a.şt· 
ret atlısı. 

Ardahanda 10 tabur piyade. 2 ala3 
muavene askeri. 

Kan ııe Erzurum arasında seyyar ol
mak üzere, (Pasinler) mevidnde 6 tabur 

Ardahan lstJhkAmlan, oldukça iyi blı 

surette tahkinı edllm1ft1. Fakat (Kırkkl· 
l!se.f 1stllıkAmları, henüz pek nol<snn bh 
halde idi. (Toprak ika.le) ile (Tahir ge 
diği boğazlarında. hafit :lstlhkA.mların ya. 
pılmasına acarar verllml.ştl. 

sıtaıarını vermez, ve haddinden fn2.la 
ücret isterse, giden meur tarafından ıcap 
eden muamele tatbik olunmalıdır 

(Bu iradelerin derhal 1craslle netice
sinin arzı, ıra.del senlye iktizasındandır.) 

Abdülhamit, başkO.tlp Salt Pı. şa va
sıtastıe bu :iradeyi babıaUye tebliğ ettır -
melde beraber; Tophane mUşUrU damat 
Mahmut Paşayı da. huzuruna cclbedcrek 
şlddetll emirler vermiş; nakil meselesin
de babılUlden gönderllecek memura re .. 
fa.kat etmesi 1çln Toplıaneden 3'11ksek 
rütbeli bir zabitin Uk vapurla Trabzona 
hareketini ıra.de ctmlştı. 

Görülüyor ki, işle.rtn snka.t tarafları 
da yolc değildi. Ahmet Muhtar P~. cephenin ge -

nişllğini nazarı dlk:ate alarak. bu ırun.et. Se)Taver Mehmet. Paşanın mabeyin 
ka.tl görmemişti. Erzurum ve Beyazıt cı. ba.şkltabetlne gönderdiği raporlar; nskert 
hetler.i için on beş tabur QSkerin dahı mevkiler hakkında .şlmdtye kadar alınan 
gönderllmesJni ısteml.ştl. Aynı 2amanda göstermt.ştl. Bunun üzerine Abdülhamit, 
tabul'.ların ellerindeki cephaneler de \lZun Erzurwn vnllsi ts:mau Paşayı makine ba
za.man harbe mukavemet edecek derecede şına celbederek, kendi tertip ettlğl sual· 
ktı.ft değildi... Bu noksanlardan başka, en lerl, bl.ZZa.t valiye sonnası tçın bQ.4kMip 
ziyade yokluğu htssOOUen bir şey var idi Salt Paşaya eınlr vcıiniştL 
k1 o da (parn) idl ... Mal 6tlndıkları, ıno.s Harp başladığı anda, o havalıdeld 
haUne gelml.şlerdL Tabur sandıkları ise vazı.yeti en doğru olarak gösteren bu mu
en kUçUk btr borcu btlc tesvlyeden A.cizcll. ha.bereyi aynen dercetmeyl fa\dell adde-

AbdUlha.mlt, henüz harp ba.şlarnada.n diyoruz. 
evvel, şa.rk ordusu kumandanl1tından ve (Arkası f19) 
Erzurwn vallsi tara.tından gelen ihtiyaç --------
ve ,ıkAyet telgraflarını nazarı dikkate al- Kudu·· k··ylerı·nde 
mış .• Vaziyeti gözlertle görerek kenclialne S O 
btıdlrmek 1çın <seryaver. Mehmet .,.> yı Arap çetelerı· 
sllr'at.le Erzuruma yollamıştı. 

Mehmet Pa.şa, -en laaa. blr zamanda d J 
Erzurum, Trabzon ft havaııaını ıezmLt; O aşıyor 
gördüklerini AbdQlhamlde blldlrmiftl... 
Bunun üzerine, mabeyin b&.f ~tabetlnclen Tethişciler bir karakolu 
babılııye uzun bır tezkere gönderumııtı. basarak bir Polis 

Teskerenin meali öldürdüler başkAe kslrıılşeın) Utale&a e.dellın, ~·shut ja- 3000 franga çıka:-ılncnğım söylenmektedir. ıl assa uza mesafeler için işe yaraya· 
cak seri keşif tayyareleri filolarından mü. (Maltunu 1111 aadartpenahlleri buyu- Kudüsden blldirildltine göre müsel-

ponlar ihtiyatsızlık ederlerde, PasiCik Parls: 29: (A, A) Başvekil Şotan rekkep olacaktır. ruldutu üzere, Erzurumda bulunan as&e- llh Tevbe köyündeki Polis karakoluna 
denizinin ortalarına gellrler, mesel& _Fi· bu sabah mnıak~relere. b~şlad~ğı esna~a Bu f_ilolar Ş~lçika. Afrikasının mnda· rln 'beMr taburu ~1ıdlnde; 'litl yüzden iİrerek, Arap Hiristiyan Polislerden biri. 
ltpini borubttrdınnna kalknılarsa ... .Bu Amme hlzmetlcrı g-revını göruşmek uz- faa ve hıma.ye:sını temın etmekle beraber, dört yüz sandığa kadar cephane oldutu. nin kendilerine tesliminı istemişlerdir. Bu· 
tukdlrde iki fllo kendi üslerinden müsavi re dahiliyeden nıDteşekkll bir lıeyet gel· muhtemel bır ısyana bastırmak için de işe cumlet tahkikatı O.Uyedendir. Pollı mahalli tedip k~vvetlerine ıştirak 
derecede uzakta bulundnklan balde, mlş, fakot Şotan meşguliyetinden bahisle yarahııc~ktırba k rd d (Bir tabur muharebeye girdütte, o etmiı bulunuyordu 
Amerikan filosunun Japon filosunu pe· şimdlllk kendilerini kabul edemeyecetl· il ~n ·~ niş ~ °K u : g~.nüllüler sc. muharebe bir saat devam eder lse, dört Karakolda bul~nan Polisler meslek 
riıan ede~cQ'i ı~~bnkk~khr. , . • ni beyım etmiştir. ~e kata:~ k~v::uend~~l~cekti~. müstemle- yüz sandıQın şamil oldutu cephanenin, dqlannı teslim etmeA-e mecbu; olmuş-

ÇOK lZAK 1 A nın Dt;ŞllAX . • • J 1 b" d 7 • • Ylne o saat zarfında tamamen sarfolun • lar ve silabli adamlar da bu Arap Poli-
Buııun içlndlr1'1 Amerikalılann Çin Amerikanın Berhn sefırı apon ar ır a 8) J ışgaJ ettı muş olacatını. 'WllUnı mal(llnedendlr. Bu . . h d k 1 öld- - 1 

\El Japcın denizlerinde dentz hareketine 
1 29

(A A) Am kik biiytlk Şangbay: 20: (A. A) Çinden gelen da, mezknr mevklin en bl1yük nOksanının :~ı emen ora a urşun a urmuş er-
. Ser 1n : · : e a haberlere gOre, Japonlar kısa bir Bon· mühimat olduğunu isbat.a ltt.tldir. • 

~eal~~~~~:: son derece vahim tehlıkeler- elçisi bugün Amerlkaya gitmek tııre Ber 1 bardmandan sonra lyonka adasını işgal (Tmbzonda ~se. tam dört bin sandık Karakolu basanlar dlA-er Polislerln 

1 Ilı rll d d tinden Hamburga hareket etmiştir. etmişlerdi. · h 1 1 enü ı:--.unıma. git.mediM de tabancalarını alm11lar ve eğer teth ı Eğer ng z osu yar ım e er ve cep ane o up, ı z 111u. ~ h k U i ·. k 
1 

öld " d -k 
lngılterenin Slngapur ve Hongkongda - . . bG.lradei seniye va.ki olan sual ıt\zerine, are e .n~ ştıra . etmez erse, ur u -
bulunan deniz Oslerinden istifade edilirse raber, bntnn ılmalt Pasifik denaılne etmek.. Unutulmamalıdır ki Havay ile Ahmet Rasim Paşa tarafından gelen tel- leri Polısın aka~ün~ u~rayacaklannı söy 
ıall blı-aı daba yardım etmiş olabilir. bak.imdir. Son manevralarda bu a~a ile San Franslsko, yani Amerikanın Pasifik grafta. itiraf olunmll4tur. İşbu sandıklar leyerek ~ekllmışlerdır. . " 
f'akat netice yine muhakkak deıtlldir. Havay arasındaki denl:ı: ve havn ırtlba· sahlllerJ aruında 2000 mil mesare var· eğer a.z bir müddet 21ı&Ifında Erzuruma. ye- E~dunden_ geldıklerıne şuphf' olını
Binuenaleyh Amerikalıların Japonl~ra tının mükemmel neticeler verdiQI gOrtıl· dır. Bu miisdlesln içine dDşecek düş- tıştlrllecek olursa, orada bulunan uker yan bı_r klsım ~evi çctele-:ıe Kudüs 
karşı taarruzt bir yozlyete geçmelerme mOştnr. Mnsellesln nçüncü cephesi Pa· 1 m~ flloszuun yakayı sıyırması g-üç bir ue, ge<)enlerde bMradel senlye sevkoluna.n k6Jlenne kadar gıderek, köylulerl para 
lmkl\n yoktur. Ancak Japonyayı, orda namaya ulaşma1':tadır ki, burası da son Iştır · taburların mUhimmatı temin edllml 40 - vermete zorlamaktadırlar. 
alakadar de\ letlere mUştereken, çok dereece tahkim edilmiştir ve mua12am HÜl .. ASA ıur. Aksi takdirde, cephanesiz askerin bir 
uzaklardnn abluka t:tmeğe . lcalk~bilir. nava kuvvetlerinin merK~zidlr. Hnıasa ne Amerikalılar, ne Japon· taldesi olamıyacaiı cihetle, maazallah, .A Jstanbu}da yılbaşı 

:\il: ZZ M Hlll llÜDAtAA ltKRiKANIX RUÇHANLI ıar muvaffakıyetin binde bir ihtimali ll muhatara ve tehlike muhe.k.lcaktır. a.. 
Hakikatta Amerikan bahriyesinin ,. AZI l'lı:TI birbirlerine saldıramazlar. Belki bir ik~ CTrabZondakl cephanelerin blr an ev- hazır} kJarı 

ledafUı kıymeti çok bOyüktnr. Amerika· Vatinıton muabedelerine artık kim· akın yıapılabilir • işte 0 kadar... Buna vel nakline gayret etme&l lc;tn, Ahmet 1 . 
nm den"lz hududu Altt~ka - Havan • P~~a- se itibar eımedltl halde, Amerlkalıhu mukabll ıse her iki memleket, ayrı ayrı, Rasım Paşaya müekk~~m emirler veril- lstanbut, 80, (HusustJ - Şehrimizde 
mı ınusellesl He çızllmlştlr. Fllıpın, 5. 5-3 kaidesinden ayrılmak istemiyor· batta blrkoç düşman nıosunu u t k mest lAzımdır. ÇUnkü, bu cephanelerin Yalbaıını iyi ve etleııceh geoırmek için 
Ouma. ve diter küçnk adalar, Japonların .ar. Yani lnıııtcre 1"' müsavi kuvvet taarruzuna dahi muvaffakıyet':: ş ::: ı na.kltyatmın on bei yirmt gUne kadar ar- hemen her tarafta buırlıklar iöze çar· 
ant tıır taarruzu halinde feda edilmiş ve Japonyanın ise beşe nazaran 1lç nii- durab11irler. Amerikalılar ya salar a s!- kasının alınacatı Rasinı Paşa tarafından piyor. o rece ıebrlmlzdeki bütün nakıl 
~oyılmaktadır. Faka! Japonlar bu ilk betinde kalması! Japonlar bu ntsbeU lar, Avru milletlerinin de p ar y p l yazılmı.ş 1se de, bunun as.h çıkmamış ... vasılalan fevk&llde tarifelerini tatbık e· 
karakolları ele geçırsjler Jile, artık muhafaza Amerlkalılıar du kaideyi boz bir ablu:tesis edebillrJer Y dımı t e Cephaneler Trabzonda, muhafHaaız yer- deceklerdir. Her istikamette otobasler 
oradan ileriye gidemez er. avay dDn· d · lerde bırakıl~tır. Ras1m Pa.§anın blZza.t hah kad 

1 1 
eceklir 

Anın en kU\'\'etli bir kalesidir. Oarni- ma1yı1cıaklar ır. . . Böyle muhtemel bir abluka için yudığı ve9h1le, Rus 4onanmasmın Trab· 18 a ar şey • 
;onu l>lr fırkadan mürekkeptir. Pirl Amerika . fal?sunUD materıyel ve Amerikalılar &ayet kuvvetli bulunmak zon .sularına ,elıerek, açıkta duran bu eep-
H lı A erlkan deniz altı gemllerhıln personel kalıteSl ço'k yO.ksektlr • Hava istiyorlar. Bu sebeptendir ki, teziAta haneYi topa tutması lhtimt.li va.rdır. 

ar or m 1 d ı an· uvveUerl ise mwaumdır. Amerlk.'111 bulunan Ud yeni kruvuörden mada· (Nnakil ışının ıesrıı ancak oradan 
başlıca Us l'n0 teşki e er. ay~ :: havacıhtı ~Doyamn en tecrübe &Ormtlf diQer iki kruvaıOrlln daha lnşasma ka, geçen taburlar etradıru~ muavenetıertıe 
da da g-ayet oıllhiın bt:. bava t~:im edil- en kuvve~ havacıllQıdır. rar vermişle~ir. mumktın olablllr. Bu mühimmat, onıann Dublln: 29: ~A. A) Serbest lrJ~nda 

En modern bir ~ekılde ~a 1 • 1 Amenkanm mudafaa plinlan pek Onümüldekl senenin deniz progra· muııarazwna verilerek blr aaaı ve blr da· kanunu esasisi bugunden itibaren merıyete 

lrlandada yeni kanunu 
esasi meriyete geçtı 

oıiş olun Havay bUyük cnz tam ar ıç n tabii olarak frlzli tutulmaktadır. Fakat mırıda yedi bin beş yttıer tonluk iki klka evvel Erzuruma ulattınlmalıdır. Bu &irmlştir. Yeni kanuna göre memleketin 
~et . emin bir melce:~~ İsm~d~ab~ bir Japon taarruzu halinde esaslan aşa· hafit kruvat.ör, sekiz torpido mubrtbi, lft nezarei ttmell için de babılllden mut- ismi İryanl lrlanda olacakbr. Bu müna· 
, 4 mıl şimalinde Upals b .. l t 11• tı yukarı malQmdur. Bir defa Alaaka· •ıtı tahtelbahir ve dOrt muavin remi ıt41r blr memur 1ollamııabcbr. Bu mı • Hbetle memlekette bQ)'Gk moraıhu )'apıl· 
dl~ ;~a t~1~· ::;,::~, e:ı:aKl•ebe· Havay • Panama miilellesloi muhafaza allf88l vardır. anır. JVın~ ,..,.. unı: •a.t nna uw- · 
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t L ivI ı T E ·r I\ İ K LE R FENNi BAHİSLER 

E ı •• . • 1 Büyük mağazal~r 
V enme muessesesı ne 1 Bugün Avrupada perakende lica-

~----------~~ 

Di:ınyayı çeviren hava • b • k •il d • ? ,rete hakim olan bU~Uk mağ"tızHlar, 
gı 1 Şe ı er en geçi ,vaıdır. Buruda buy ll k mağaza-ı 

-· • f lardun maksat binaların bUyllklü_ı;n. de· 
. ~il, sattı~ı malların çeşit ve nevılerınfn ~ 

Bugün bizimtelekkılerimize uymayan razınıı~ı ve ı;ermayesinln cokluıturhır. 
Gerek f'ransanm, gerek Almanya 

birçok evlenme tarzları vardı ki tari- v_e gere_k lngilloren_in belli başlı şehirle-) 

· garabetlerle doludur 

' rınde bırer şubelerı olan bu mUesses~. 
hin bir zamanlarında makbul sayılırdı lcr binlerce çeşit i~ Uzerinden mur.mc· lH<'!· güıı lıuşımızrn l\zerincle mavi' balonlardan onda dokuzu bulunup ra.;at 

le yapmaktadırlar. bir ·ubbe gibi duran gök yüzllntln lh· merkezlerine tesıiın edilir... Bu balonla· 

Başın11zın üzerinde n1avi bir kubbe gibi 
duran gökyüzünün esrarını taınan1ile öğreıı .. 
ınek daha kimseye ınüyesser olınanııştır 

Bııgllıı rıilı;JI~ deııtrıce, nklınıızıı lılı J b:ış~ıı ı.11.,k.ı idi. tııti~uıııa ayinlPri?in . Bu mağazalar, tcrzil~rilr, fotoğr~f- tivlf' etliği esrarı tmırnmile tanımak da. rın bulunmasını ve rasat merkezlerine 
Pı kPklc lıır ırnctınııı huyntl11rını 1 hug1111e k ıı:ır y. şanıış _ııllınu~elerııı~ cılnrıle, kıısaplarile, ,narangozlan~e lıa Jdmseye mllyesseı· olmamıştır. Boş haber verdiği takdirde kendisine nakli 

•P lstikt>afüınnı blrle~tirııı~lcri ı.wlir, ıa.1 "~lıım :-ıilrıdurıııe,, alt'rıılerı şeklınch.• ıle vcllıa-;ıl asrn. uygun t.ıtr eve ibtıyac hıs gibi'. duran, gozllmüzün ancak bir iki mükafat ver\leceğ"ı yazılıdır. Binaenaleyh 
Lif bu hlrleşrıın kı•yfi)'Ctiııln cemiyet tıı·lrn t J.!elıyıııu1.; . 

1 

1 <·~tirecek _botun leva".ıcııatile başlı başına bulut parçasıne iliştiği bu hncimde cer- bunları toplayan kimseler IJu miik~fa.tı 
ı·ııfınt1nıı rııP nı gi\rUlt>lJilrııesi i~·iıı ılı> • . ı~R~ı L.\RDA IZl>t;. ·:Ç . .. bır alem!lır. . yan , en had!sat bugUnkU _ıı~imizle k~n~ak için, zaten kendilerlniu bı~ 
ortuvıı lıt1zı kayıt Vt~ şıırllar k<ınulıııu~· Sıı nk .'"lıının <hı 1.:-l)ı,ılı. olacak, lçlerlrıdc b' :ler bulunmaz, çiçek, çı- dnlrn izah edilmemiştir. En basıt bır ınc- hır Işıne yaramayacak olan eşyayı ra 
tur. · Arnplar izdt\ at'll \'Ok du~.kllndllrler. J:.. \1, levunta, et> ı;e, oda takımı vesaire selcı gibi görünen, kUrremizl çeviren l snsat merkezine teslim ederler ve mükB· 

Fııkııt f'~lddt·ıı l'Vleıııııe hıı ~i'kildı· Ulmıyetln tnrıı~dı~n •. .sıınrd ,. ılah ... l, _Arap vesaire ... Yr .ecek, tükenmiyecek eşya .•. buva tabnka5ının kalınlığı muhtelir far- fatlarını nllrlar. 
1 ~ 1 lrndııılanııın lnı.ırnı .ı1.ııcııtt gı<len k. Bu w· 1 o ·t ·ıeri kendi 80 k"l t ·ı 300 kilo- Bu balonlar meyanınrta bulunma· dı· ,titdi. pliı.lıti lnsaıılar. lcnnsu ııı uu· ı:: k .1 .. 0 1 

.1 ..tğazıt arın m . erı zlyelere göre ı ome re ı e . 
lllt·l""~1 1 •• ı lıir 'iP\"ki talıii Ilı· hiklilderi - r ek er dort ka ın u ıyoı ~r, ttzumatlf' ·ıe mütenasiptir. merdivenler tre r. rasında tchall\f eder. t-'ilhakika 'sında en ge.cikenleri, hubı.ıbat tarlasınö '"'~' lılı <le t·ıı aşarrı ıllirıler erkek lsterız, dö . rı d" • me <t • • ı ı ,, Ç< kl\ b t na· tıuldc ııesllıı. tenn~iilrlf'n ileri geldi~ni . "' . _, ncı cinsindendir. Yani mer ıvenın bir rok garıp ve muazzam badıselerin dUşmUş o an nrıuır. ln ' asa znı dıye ,c;(l\!lvel ı•ttlklerı malılrııtlur. Ve eskı ilk .. '"' . . . -

1 
k d b x.d • ·1 t ı ı na 

bilmezh•rdL \'P. kıHlınııı haıııile knlıııa lıalı• • nırİ.uran lıir erkPğin diirt kadın r .asıuuağına, avağınızı koydunuzmn, ınec.bat olan havayi ncsımı ılmı, y~~ n~na a ar ulS a~ arpa_. .. ı a ara ana· 
smı o zanıaııki ilahlarının · l'oteın · 1 ltı· 1 1 k ·ı · 1 · h 1 eıt· bw- ·aınak kendi kendine yukarı kttta çık· l\teteorololi daha ven ido&ınu~, vesaitını, kımse ayak basmadığı. ıçln, nylarca b a ııınsı ı a ı·o ı erı ıır are \ ı r. j ~ dl • "" ·• 

1 1 
t • 

1 
ki ı ı kıı· 

. usr lıltfunıı huıııleıtnlt-rdi. O ilahlıırırı Eskiclt;n nasılmış? ? ııaya ba:;;lur ; tnhii trabzanda nıer ven ali~lerini daha ıayıkı veçlıile hazır aya- on ve mu ıtevıya ı e n er orasınc a 
urı:u1H gewıı lıir kuv\'eli vardı, iyi iıı· ı Arnphırda isUlıniyelten evvel mut> ttyağl ile beraber. Bu dönme merdivcp ınrunıs Lıir ilimdir. Bu ilmin lısnU:ı; ço· hr · . 

1 1 · · · ·· · · k r t d"M den mtHe- ~ ı b l d ,. ı • Bu balonlar arasında ha\'nyı nas rn ~ına iyilik ederdi, kölüyli <le çtırpardı. telıf tnrzl.ırda evlenme usullerı cari ur . ler ıhtıyacn i ayet e me ıs,n ' cukluk devıes nıle u un u6unu nn a . . 

1 
d 

1 
P 

· .ış. ·· · · o t il ·n emirlerine · ı ·ı 24 t dereceyı hararetı hakkında e de e ı e lı;;ıe, insıuılardaki cezbe, sttra l!ibl llnhııJ:u·ın rı:tasllt> c\'lt•uıur .. atditasansor!erın m şer erı mak için gazete ere verı en, sua . . .. eler 
şeylm, o kun·ctiıı, o gört\nnıiyeıı tt~lri ııu uRulıle hnbolar evlatlar • hazırdır. Asanf!ör deyince aklımıza dört zarfında havanın geçirecgği suhulat ra- nellceler ç

1
°k

1 
lilartıptır. Butun tecrUb 

nı e\'- ı· -k d ki gelir Hal- k de. şuna vası o muş ur: varlığın hirr g·örüııtlş şekJI idi ve o lenclil'irlerıni~. halıa hmıgi kız,ı oğluna beş. kişi ık kUçu o acı ur '. , . po~unu okumu·. ve o rap~run ne ~-e- Hava üalıllinde yllk eldikce dere· 
c·eıbe~ i ıırlırınak lazımdı. Cezhcniıı ltfl- tılacttks11 kı:rnı fwiıı<• vukıııla.r d ... 0 bukı bu mağttzalım'.l asansöı deyınce ceye kadur bııkıkatn yaklaştığını gor- . h t dn V t" 

1 
k 

25
00 

ırutı.ıı demek, İ} ilik ku\!\'elinin ortalarda l"Üler gö;ıderirıııiş, l;u · görl"ıc' ılo~~ ~~:,P: koca tıir odu, içerisine 20 - 25 kişi ula· mek kafidir. ceytı ar_are d şer.f absal 1r 0 ~ra~a ,·ak-
. ı ( H · d ı ı , · b" 1 ı rnlid"r ıne re cıwmn a sı ın u u • • doluşması ve lııırıuıı ııetıcesi olarak t~ ~r ııtıp ) er erın ~- .·!atip Veliye cak kadar geniş ır o<~ ge .~1 1• • ~ıeteoroloji ilmi bnttın dalıa çok mu~- selıneğc devam edildikçe, hararet git· 

kadııılnnn hamile knlınnsı ıleıJıcktı. ı b_ıtahen. muayyen oı·~n lıir l'ormnlu Lomirada test~ılUfen glrdiğım bovle bır lak bir ilimdir. Buna rağmen bu gUne t'k azalarak ( 
12000 

} melrode naıat 
ŞLi halde öyle hlr ayin ycıpmulı idi kf ı ~?yler:nış ~ K1.zıı~ı 11' .ze ve,ri~ı;eniz, ustHısürde 20 k.~şi bulunduğunu hayreti~ ~Hdıır · eld<: edilen . nettceler ve meyda· ;

6 
ç;l bulur. omdan ltibare ayni kıymeti 

(Totem) tıal:e bundun mahzuz ol-;un ı-;ıztn ~ ardımcınıı \ ~ n1 l\teşekkirınız olu- gördüm. Asansorö idare eden, fevkaHl na çıkhrılan · k!lnunlar akıllara hayret h f der Demek oluyorki 12000 
ve kadınlarda lıttınile kal.,ınlar. ruz, ~·erınezs1~ntı,., m 1'U. ~eri döneceğiz. de gl\zel va beyaz kadifedt?n askert ~l- verece!~ dereceıtcdir. ·Hepimiz blliriz ki :~tr~l~~\~r irtifadan senra hevayı ne· 

lNTIŞU~IA A YINL.ERf gelen 1H
1

~u~f, ~ ~.bil teKllfi kabul ederse bise geyinıniş, yakusı~l1a kırmızı şerı~- semaya doğru yukseldikçe hararet ~za- siminin herhangi bir mıntıkasında dere· 
Erkekler kadınlar bir mağaraya _ H , :re· . ler, ayağında rugttn çızme bulunan bır hr. Nitekim mUrterı memleketlerin ıkll· ,

1 
hararet nakıs 

56 
dır. Alimler hava· 

toµhmıl'lanlı. Buııların b1lşmda tılr rahlµ, konıı ... ulı·n /<1l öyle ı:o sadnku ıııesclcslni bayandı ve ber katta neler bıılund_uğu· mi serindir derler. Yüksek dağlurm te·- ce~neslminin bu irtifadan sonraki kısmı-
hlr sihirbaz buhmrdu. Akşmnhm ~ön- ı s .a dermiş. . . . mı güzel -;esile müşterilere llAn edıyor- pelerinde kar eksilmez. · ~~ Strntosfer tesmiye etmişlerdir. 
dUrOrler ve karanlıkta dıı ibadete, uyi· {)'el' . ,.(da kıt şinıdlkı (Mı hır )ı ıılıanaksına du. Bu şerntt tahtında herkesin ınUşteri Fakat bizim kara vesaitimiı1e çıka- Fakat unutmayalım ki şimdiızA · I"' a melılA~rnıs ve kı~a <eğ 1 · ızın 1 1 ka t ·av ur edebilir ' n~ başlarlardı. Buratln saralı ve ceıı· t· • . '. ' o !ll!lmasına m n as Y bildiğimiz mahallerin irtiföı mahdut- dar salınan sondaj balonları lı 
beli bir rulı yarntaınk itlzını<tı ki ilahı!ı ,(tım,~ını a s"e1rı~~~ıı~:ış.ka<linı rılkah tarzımı- nıısıniz? l t k"l tur. Meteoroloji alimleri, havayinesimi kilometrelik bir mesafeye k • 

d 1 "kil" k r t ll 
11

· u · Bnynk mağaza ann eş ı edilme- .. t 
1 

d 
urla a Llo u::ıın ı ı U\'\.'t~ ı ar ı.>tn, :ıa az çok henzeınekledir, . . k , dahilinde hararet tahavvulatını mu a aa mtşlerdir. Omdan sonra aba m..ı1 ... 
b1.1 c ıri kt1\''•et kudırılarn çocuk tıf a <it Musn(·ıhn tı ulü· sınde kı gayeye gelince, bUy_l~ serma~te etmek için başka usule mUracaat etmiş- yan ettiğinin kimse farkında değildı · 
L~te, en cezlıc·li hayat dııw e~ .·• ':!dlll Ara·p•la;da• zihnlv~t gcııi~ti bu sa· ilo fıı7la ınnl ttlıp _ucuzdsat~k"t· tve sakı- !erdir. ( Sonun: ) Bttlouları . tabir edi· Böyle lrtifalur hakkında söylenen laflar 1 At.ıaın 4 • • 

1 cıdan ve dakAn kırasın an ı ısa etme • · . · · f . B • oluyoruıı. tırlım bjrnz <inha okur~umz çok daha 00 1 1 ttğbete len ufak balonlara gayet hafır mesaha umumiyetle bır, ar-Liyeden ıbarettlr. u 
,\ylndoıı •.oıırn 11 

knc' ok. kUtlın gents olduğunu da giiriirsüııt;z. . GörulUyorkl ·yed m:~~ıa_arı':n·~ ·attı Hletleri birleştirerek bunları kendi Jıali- nunla beraber bu farziyelere, bugUJl 
hurnıt knlırsa ilıad t tı "'

1 

L • 1 ·ı ·f·'rkek ve kadın serbestçe, araya mazhalrl olroaları~l 8uduırrmcı a 
1 

ti - ne serbest bırnkmışlardır. Bu balorılar kUremlzdc cervan eden bazı hadisatı 1• # o ,.al ttr verı • ' 1• ğı mu arın ucuz6 u . 
1 

. • • • 
yerinde· cılıııu~. 1 alı 1 k. d hiç bir ııııılu\'ll sıt koymadan da t:v e· lki • d edeki ternin edilen fa· gavet hafif oldu~undtın ve sepet erme izah ettiğınden uolavı bır hakıknt naza· on uruan o n ur . . . ncı erec • · . . . . ~ Uı<mnun olmuştu, 11 k d lıt" ntrlermiş; IJirlılrlerını Lıeğenırler ve er- . 1 d aııı d"n tnra.rrurtur LOzuıasuz konun mesaha ttletleri, az cınsınden m- rıle bakabilir. Mesela kutup şefakları· . dr.ın r a m mu ..- . 1 11 o e z an " • . · if 

1 
. . 

1 f'°.Qlfll. {lSen r ll "d I 1 
• il:-t 1 kek kadına gider, elınl u:ırtırınış, kaı ın b" , k mabuzalarda aldip fazla tibap edildiğınden, pek yUksek ırt a 8· nın husule gelmı;sı, te1sız kısa llle\'CC e· ~ '? ~ 11 1 ames ıçın a ı n . L yere ır ~o .,.. e . d . . . . . . b . 

'1o.YrUt1an dr ~ 'ıl 1
• tti . k sını erkeğin ellnı ıtlıı·sa. ttkit tuııınımn15, ue· k ..,.,..0 çok yorulmaya mani olmak- ra kadar vUkselebılirler . Bunlardan e- ierinm garıp bır tazda ıntışan hep a • 4ru~·a 1 taue ğı ı. , . 1 . , onuş ..... yu, . . • . . . ( 

30 000 
) t d 

1 
• kadın kı:- 1 1 .· d ki d" 1 beraoerıx• bır ~·atının tı tına gırer ve tır. Bu <la çok mUhim bir kolaylıktır. nız sevıyesınden ıtıbaren , me - vanın yllksek tabakaların a bu unau gaı 

~u· vetl ,ıiı 0 duğu çın huni a . tldı~t ornc..la yaşaıııtı~fl bıışlarlarmış. OçüncU derecede elde edilen falde- reye kadar yUkselenlerl vurdır .. Fakat !arın tyonize yani bizim anlayacaguıı~ 
' q; lultınvor vt: ıu ııı ılJ a 1 • hll d b l . ı 1 · h • cl:ınl• ' ·.. d 1 k t k . .\ t•ıu: . de db ecnebilerin doğrudan doğruya aletler tamamıle hava da ın ~ u_unnn lisanla elektriği nak edeu lecek bir a 

tlf ,,dt~1rle bir kat a 
18 ıyme e lwlmıınek. ı. tıyen evinin kapısına qöyle müesseselere baş vurmalarıdir. ceryanlara tabi olduğundan hıç ~ır za- le gelmiş olmusındıın dolayıdır. _. 

,,,S} rdu. . bir bayrak a<ıtırnıış, onun e lenmek n kU bir yabancı dalma lisandan anla· man yine bırakıldıkları mahalle ınmez- fırsat buldıkca gele::ek vazıl rımıı· 
"nılın . uir ~ıt~ımdıı~ı /1:!::~~r y~ır~ ı--telliğini gl)rcn ııınlıalleııln <ld~kanlı- ~a~ bir tercuıuan bu gibi müesseselerde ler. Bırakıldıkları nıalrnlden yüzlerce kl- la,teııeffüs ettiğimiz hU\'tım;zı,ıı lçindJ' 

'f1'fahtereıııd_ı. ilk \e ıpUtl~ı 11 
•
1 

. • dg . hın, kapı ·ırıı ~·alar \'e kn<lınlu munuse· bulabilir. Mesela Berllnde meşhur K.D.V. lometre uzak mesttfelere dUşebilirler ve alimlerin tesadar ettikleri diğer gııra· 
ıu~ .• lr-rdl kı, bir ln"n.n k._ın kııyl'.e. er.sc IJaltn hulu mırlnrıııı~. kapı ralaıı dellkım- nıa~ıtzasına girdiğim vakıt ustnıııde Al- aylarca kim e turafındıın bulunmayabi· betleri mUmkUn mertebe herkesin anlll· 
otu~·urdu, .b~ırneı_ıale~.t~ m~anı )aŞl~~~ı~ lıltırın mikhın en uşugı tloku1. ulmulı man parası kalmamıştı. Bankalar du ka- lirler) Fakat buglln halkın tahsil sevi- yablleceği bir lisanla izaha cJe\•am ede· 
:;e)m bazı ılaht kı'.drt!lm kııııda ıııe\ imi~. 'l'ahii kadııı hıı ml\na:sebctlerden il 11 1\-ı.aıdan elim boş dönmeye mec· yesi rüksek olan -memleketlerde salınan ceğlz. S. ) • 
olduğuııu ıannedıvorlanlı. llolbuki er· ııaınile kıılırını" dııturncağı zaman, pa 11 1 u6 • 

1 
ö hın· ~~-~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- l • k t 1 . ' . bur knlttca.ktıııı Derha ıısans re ıp . b .. k.. F k. t 1 b n kekıerın kanıa mnna;;eoctı ac 
111 

ur., l\erıcıbilı· müııasebctte bııtıınaıı deliknn- .. · d kt b . k ·a mü- Almanuanın ungun u a ır a e eye ıneccane 
t· d ı t at . l'· dil" maı'fnzanın ust katın a an as ,, ıuı.:araıı uzdı. "'n ırı lll' muna aı.unı ı 1ılarııı lıeı):I lohusa oılu ınn ce ue ır, .. ldi"im b" t rcüman . '},. 

hıt\'Z g-Orüy Jrlfmtı. En•clil kan lrnyl.>fıt· \'o. lılr fi<- knywıfe denilen kadın rn~ıull ~tm~k l~zım ğe e; l ı~t e - .. • asker( ktıVVeti 1 8Ç Veren eczacımız 
ın:.lori hıılılt· ülıııllyurhmlı, saııiyeıı, il.<1 · .f'l;yo11c1111ist ı·elh~dilirıııi~, ı;ocuk do;'.t· ıııuna'llJI bır lı~al nlia babna kttndaar\o~oy~~k Almarı Harbiye NezareU memurla· E\·velki gün Veysi efendi ilk okı.ı· 

. d ·, . k . . . J iüyorki ııınşterı er ne ll a . . Z . k b U kU Al l .ıı hın kwlrell orılanlıı u ıu ~ı uyaıı duktım -"onrn kay\' uf.: hır <;<>cuğa hlI' ı e · . b - u rından Yllzbaşı Von .es ug n - lunda çocuk ıırm sıhht mayenesi yapıla11.r 
· · . . 1 ti uö!ıteren hır mağaza tamamen u gµn n, · . 

1
. · 4 ı t · h 

1 1 
' olııyordıı. deWrnıılılara hakar, huııgısın lıenze rse " · · . lek bir müe sesesidlr. nıanyanın uşketi vazıye ının umumt ıa - tedavıye mu taç o anlara ı llçlur yazılara 

l~u bakımdun kttdın ill- cemh·etlerde o çocııl\-un trnhıısı, \'C kadının koca~ı halta ~arıııın en iş b" 
1 

Jarı hakkında bir rapor neşretmiştir. bu reçetalar yaınlmak üzre .veni açılaJI 
. "i • . · 

5 o·· ·· ı · t k Türkiyede de ır an evve - -,.rı,eg-e nıı7.araıı yüksek bır ınevkı sxhı· ohır~ıuş. o~u ıs er . e ekkUl· etsin. Bu vesikaya nazaran, bugunkü Al- lstanbul Eczahanesine gönderilmiştir. Re' 
bl oluyordn. Çocuklar k_adınındı_, tınh.ı· f stH1.:ı: • . bö~ le mUesseseler t ş ZKl'.\ man ordusu 36 piyade fırkasından mu- çeteleri yapan mezkQr Eczahane sahibi 
~tuıııııı kim oldukları bilırıemezdt. ı\raplar ta eskııl ~nben asla ve nesle teşeklWdir. Yalnız bu otuz altı hrkttyı Tevfik Üçkaya knlliyetll bir vekun tutaJI 

Kadının, hayıı. zarnanındil bir kııll\· ıtazla lıcııııııi~·et verirltmtl. . 'l~ş~ur bir ıhtiva eden· on iki Kolordu, birkaç har- ilaç paralarını almamış ve bunların fa"1'° 
neye lrnpııtıy-0rlur. hi; kim e ile IPıııııs adama meıısııp olup, uııun 1~rulnı_ ~uı,ı· IDA VETL ER 1 ta evvel on QçüncU bir Kolordu ile da- ve muhtaç yavrulara bir yardım olıırtti' 
l-ttirııılyodardı. çnnkll o zamanlar ç!ırpıt•ı ıııak için - her şeyi y~ıpmuj'.ta kudiı: ıt.lıl_er: · . - . ha tukviye edılmiştir. Bu son Kolordu- kabull edilmesini reca etmiştir. Tevti1' 
bir kuv,•cte malik bulumı~·orlıırdı. . ~~ııd\11 ~ı~rıs~~~:~ıin 1

\.
111 

b t7.ıuı blı erkek Klüplerden birer nun teşekknl tar7:ı nuıh1m değildir. Üçkayanın şehirdeki nluhtac,: mektep ta· 
•'o •uk doğurtluktan MrnrH da sut G' fil 1 d 1 l hunı 36 Alınan pıyade fırkHsında 1512 !ebelerine yardım hususundtt attığı t>d 
., - ıt an mcs ıur a 11111( itil u d le e ı'stenı"yor b .. -kı . b'l .,,. \'erimleri onlurda ttyııı kll\'\'t'lln devmnı 1 d. ' k·· l d· Ti 1 e g . bölUk vardir. HUtUn bu olu erın ıa 1 ilk bayırlı adım şükranla karşılanmı$V'' 

r ınt ""tt laeh t .. er \e ucm a glt:r, o l'°'OOOk" dl B da 
gihl telakki ediliyordu. \ e e'' n -.u " 1 la ı·şe. k· lkı ·rtı çocuğun ismini lık heyeti teşkil.etmek ve faaliyete ve nefer yekılnu 41 ü. ışı r. un n 
kesilince\ e kıtdttr, kadın yine uir pehı·iY. lil am 

1 1~ 'ıra 11

1
1 

'1 d" B 10., da t1eçmek Uzere klQplerden birer delere- başka iki süvarı fırkası, mutad topçu ~ . de 0 ttdanıa za c e< er er ı. uı .. n " . 0 • _ • • d 
h8)'ah yaşaınuk mectıurlyetındt' kalıyo: o erkek IJHvUk bir tofelıhur V6 iurur nin selahiyetnumelerlle t /l/9'38 cumar- kuvvetlen, dunyan:~ hıç b~r • o~sun a Çin sularında l>ir Amerikan top ""' 
(lu. O zamanlar hu pehrlz hayala uı- du ttr onun· tıu hareketi muhitinde fona tesi günü saat ondörtte bölgeye günde- nıevcud olmayan dürt ınotor,eştırllmış ketinin batırılması üıerlne Japonya)'~ 
huyel vı:ırınek lstlyen kHC1ııılur çocuk- görüın'ıeıdi. rllnıe. i için rica olunur. fırka, · bir dag livası ve Tttyyare kuevet- şiddetli bir nota veren Amerika harlc#' 
l:mnı üldnrn~·t'ırlardı._ ı ·~~llıktan evvel .. \Hilmıh:lf'! 1 T s K E rum Bölgesi teri . . . ve nazın Kordel Hul maliye nazın ~fot• 

KordeJ Hu1 

~ureyştc çucuklurı dırl dırı göınnıe kcy· Kadın artık tamaınllc nıclıılaşuıışlır. • ' • rzU d MolörlU . kıtaatın ahiren Nurenber~- gentan ile birlikte Cuınhurlreisi Roz\l'elt 
'1~·etl d. ihtla111.ı tıu adet.in. blf uıama· Her hangi bir e;-yfülan ~rıır~ı yu~tu._ Atletizm Ajanlığın an. de teşkil edilmiş olan o~. üçUncU Kolor- ile daima fikir beraberliği göstermiş o'.•0 
r.ınclan ba.;k~ hır ~e~' de ıldı. . Tahii. olarak_ ı.ı_u_ tel~~kı_ nc~ıce~ınde Llk heyetini kurmak ve . yapılacak duya bağlandığı . zanıJedılıyo_r. bir na1.ırdır. Kordel Hut sedeligi içind' 

Zumun ılerleyınoe tenasul_ h,akkıııda dt~ kadınla degıştırılebılırdı. ) alnız bu atlatizm ma. akalarına iştirak e<lecek at- . . Blıtlln bunlarlarla, yen! . Aln~an or- son derece çalışkandır. Günde onbefı 
"dıı fikirler ve kanaatler dcA-ıştı. '.\rlık de:'.'{iştirıne ha<ti. esi ınuvnl<kat olııyor<tıı. lctleri hlldimek n~ere Külülı murnhbasls- dusunuu mevcudu ~00.000 kışıden mUre~- onttltı saat Çplışınaktan bıkma·z. Bir ke' 
rlmaııı zl\rriyet pe~ tla etmede tO~ııl. ol · İki Prl<ok lıir ınOddet içiıı k_anhmnı rının lf 1/938 cumtırtesi ıünU ."ittat. 17 keptir. A3keri nı~ınur ve mUstabdemın deri varsa, oda seyyuhat edememesidJ( 
ı11ı1au unlaşıldı. Ve bıı ttnla~·ış neslın tıı- hirbirleifoe verirler, ve sonra. ~·ıne ~eri de Bölge merkezinde bulunmnlıırını rica bu yekOnun h.\ricındedir. . . Bu sebepten her nereyeJoluru olBun, -Jf'. 
hakkukundo dıı aratımaıtıı lıaşlundı. Ar· ulırlımh. Hundan başka.Mute denılen ederim Almanya da askeri mesleke şınıdı ni bir sefir · tayJn etti~i zuman ilk 

50
.0 

hk nllfuı kadındım erke~e geçti. Harp· bir rnııvakkat ,.ekil daha vardı. . 1 ' . 1914 -~!l daha yüksek bik gözle bakıl- ·u olur: · 

tel', cida1ler kttbile kavgaları da erke~"' _Burada da ktidın erkekle <.:vlenır • Gezici başeğitnıenlerin maktadır. Zabit olmak isteyen gençler ş - Yine talili insan ınız. I..ondrar' 
nt1ru1 ,·eriyor, mal ra~nıalnrı onların hnnııle kıthrstt ~:ocuk ılo~uncayu kadar . çoktur Bu sene 5000 mektep mezunu "d" u y h t R v· 

08
\lf 

~enetlcrini ııttlın~·ordtı, tıe dini ve ~i· bf>kJet, ~ocuğ~ı babaıııııa bırakır \'e tJaş· masrafları zabit ~>lmak istemişlerdir. Ru suretle gı ıyoirs nuz. a u omaya, ıya 
. k ı . gıclerctı E ·ıa ti d h"li d . l ·ı ve sa re. • .. lırl bir telAkkl

1 
ne d • fçtııtrni \'e lJmi bir as n.ı .. ~ . . · . " . Akkllcrl· rzurum vı ye tt ı n e yenı .e: Almanya diğer mesleklerden, bı lı~sa Vilyam BuJit'i de Paris sefirliğine ta)'JP 

telf.kkl erkeğin· kadın uıllnuseb~tl rint ı <loruln~oı ~1 bugu.n~ll ':! ti olu- sis edilen eğitmen okullarının ğezıcı mnhendislerden mahrıırn kalmak tebdıdi etmişti yeni sefir veda etme~e eldir 
tanıim •tınedij'.tl içln, nıeşrıı • Evlenme ın~zc nu~aran z~nnmıı_ a~ı 1 r~z e baş ö~retmenlerine gezecekl~r.i gUnlcr altındadır. · . d d" k". ~ 
lrnkkıtııla bugl1nkU fikirler o tıınuıııkl ıa1< ta\' ıf cclebı~ece(!mıız e\ eıınıe tarz- l in 100 kuruş verilmesi tensip edil- . ~aman naz~re e ı_ ı. ~ 
cemi etlı>rde lebeliür etmemişti. ~:vlenme 1 hm. mıı~yyen .bır mekanı"? zanıuılı ~lla r: :ıisti. Bu paranın içind~ n~kıl masrafı b" d·d~ar~~e~~layi? • .ıedllmekte bakıkcıt 

. 
1 

. 
1 

, . l fıfüln tıı~· fc .fena görU ınıyerı uı eı • . . . . l ı--}{-_ı.z .. "ı}•U-)'U. e•U•.•.~•t•e••••0•1}•m•.•1a''k" .. 'i·'·'I ır huı ır ueısı mı r trıahl~ et1ııl dnlw xıyat e ıns) akı \•e şe l· 1 .!.! nl ır.k ve cemi"el tclnkkılerlrılH de dttlııl olduğu lçı!1 ihtıyaca . katı &e • N h ti r· . ,"· _ b"ktıl 
l d t 1 il \' mı ... , ı u .J • • - •• •• B k tl tı azır ayre e se mn ~ uzune .. vt 

1?eıı~~a ar 
8 1 

.?. 
1~ on ı. e o~Un tı1a1ma i tihale ettiğine bu ilmt hakf kat. medı~l gorUlbıuştur. u m~ sa a u pa - Be.nim de: :imdi siz~ sö ıeyecı' 

~·iführ kı, u tanıaııkı insahlarırı ı•erııı~·eı laman daha emin- delil anınablHr mi? ranın arttırılması için knltu~ bakanhğı ı · insanlık borcudur ·: ·I . ·yı - d ş . f t( 
1 

? Y 
t~akkile1füe göre evlenwe tellkkileri de ı A. N neıdinde teşebbüil~re Keçilmlştir, ................... .: ...... ~11111111...;...ı tım ıe nere en keş o m ı 
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1 ECLENCE Yurtta kooperatiflerin 
tarihine g6z gezdirelim 

1 
s. o v. o. o ~. 1 28 H 6 7 8 910 

Futbolcuları yetiştirenler 
lngiliz antrenörleridir 
bakat futbolcularıınız senelerden beri lngiliz fut
bolunun lııç bir noktasını beninısenıenıişlerdirdir 

KEl..iME OYCNt; 

( Ostyanı 2 ine/da) 

Kredi kooperatıflerl köylerde en n2 
30 kasnba ve şehirlerde 60 ortağın yuk.an
dak.1 .şa.rtlal'a uygun olarak btrleşmesllf 
imza, tescn şekilleri de formaUU!sl dahl
Unde ikmal edilerek meydana gelir. 

iBu kooperot1fler, ödeme llcablllyet
leri dahillnde yalnız ana !bankaları olan 
Ziraat Banka.c;ından borç alabilirler. 

dırlığına sarfohmur veyahut başka koo
peratiflere İktisat Vektıletintn buyru~tle 

devrolunur. 
Kredi kooperatifleri !Stedikleı·ı glbt 

masraf yapamazlar; b ir ~-ıllık mnsrn!la.rı 

tutarı ödUnç verdikleri para miktarının 

% 4 nu aşmamak şartlle genel yönetim 
kurulunca. saptanır. 

TUrk futbolu için garip bir tecellidir; {sistem etrarrn~a bocalamaktansa, on· 
gaz.ete kolleksiyonlanm karıştıracak d~n biraz gerı olmakla beraber büııye

ulursak ilk ecnebi antrenur l lonter baş· mıze uygun ve muvaffak olacağımıı 
ta olmak nııo memleketimize gelen ve muhakkak olan bir sistemi kabul etmek Soldan ufla: 
suyısı heı· halde elli~ 1 bulan futbol an- evladır abd 1 - Polis yeri, 2· Mlllet, içki, 3-

Ziraat Bankasının daimi kontroıu al
tında ve talimatına llygun olarak mua -
mele görmek mecburiyetinde olan bu te-
şekkllllerln aykırı hareketler! tesblt olu -
ııursa iktisat VekO.letinin tasV1blle fesho
lunurlar. 

Mıntakada kooperatifler çoğalınca 
işlerin! daha genişletmek için münasip 
merkezlerde Ziraat Bankasının tensibi ve 
İktisat VekAletlııln onayı :ile sımrlnnmış 
mes'ullyetlt (kooperatifler birliği) kura
bUlrler. Olvardakl Ziraat şirketleri de bu 
blrUğe ana .sermayelerinin yUıde ylrm1-
slnl geçmemek ü7.ere 'katılırlar. trenorl t hepsi tngillzdlr Varsm, tutbalculanmız Balkan mil- U peyman, natme, •·tok değil, soba-

annın ıemen .l !etlerini yensjn orta Avrupa ve ltalyan nın kolu, çok değil, 5- surat, nota, Kooperatıtıer ortaklarına kısa vade Devlet, kredi ve satış kooperntlflerı Bundıı "' ı cak nokta bunların n- ' 6 t - Q dil k 7 k . yaşı 8 . ba· fuıbol takımlarile muvaffakıyetle boy · no a, oz r eme • - yQ taşıyan, ile Lstıhsal masraflanna karşılık olanık birçok vergi ve harçları vermekten nffet
borç verirler, bu suretle sermayenin teh- mekle köylünün lehlne ayrıca bir kazanç ~llız olaıalurında değıldlr. Futbo~u~. t"I OlçüşsUnler de Londrada meşhur Prors- yuva, 8- bembeyaz, buket, 9. beyhude, 

. ası olan bu odamlor arasında a ıa 1 e '-"Onel takı~lar karşısında birer ikl"e emir, 10- kumanda, gOıel. 
ıyi antre u 1 b ı ur 1'"okat işin şa· ., • ., • . n r er u un · _ gol f ıirkla mrığlQp olunlar. Ben buna )'ukarıdan a,aDıya : 

llk.eye dllşmes1; uzun müdet birkaç :ıcı..,i - kapısı açmıştı.r. 

yonı dıkkat nokta 1 futbolcularımız se 
n 
.. 
1 

d be ' d" en lngı"Uz antnl- razıyım. Ve razı olmayacak başka bir ı- Para oyunu, ev, 2· astı yarekli, 
"" er en ·rl ml\tema ıv ..ı • l d l d · 

1 Ö l 
. . ' 

1 
aı·t da .. Yefr::tirll· utımyet n mevcu lyet ne e ihtimal Ş- bır mlllet, göte mensup, 4- slnlrll, 

nln elinde kalaraık. istifadeler tahdit edJ- Kredı kooperatiflerin sennny.esi or
lemez ve yalnız lstıl.hsal işine se.rfı temin taklarının verdlği hisse paralarından tc
edllerek gayenin dişine çıkılmaz ve çift • şe.kkül ~er. her hisse yirınl liradır, btr or
ç.1nin israfına, borçlanmasına engel olu- tak (500) liralıktan !aZla h1sse al:ımtıı bu 
nur. Kooperatif 500 liradan fazla ikraz suretle gayemizin elde edUmesı yanı köy
yapmaz. Ancak hissesi 300 liradan fazlr \Unun hepsinin hlssednr olmuş ve çok 
olanlara Gcredisl de mUsalt olmak şarım sermayeli çiftçiye kooperatıfln malcdll -
azamı haddl olan 500 uranın yüzde elll memesi temin edllmtş olur. Her orta.k 

ı r erınm uazaret ın y • 
dikler holde ln Uiı rutbolunun hiç vennı~·oruw. gelir. 5· olgun adam, 6· rakam, lisan, 
l>lr ~t lJ 

1 
g emiş olmalondır. 1 nrk futbolunu yerinde saydıran 7- beyhude, 8- nota, bOyOklOk, 9- su 

'u-t·~o 8 mı en msemtU faallvetlere ikinci amll, ecnebi temaslarıdır. Misalle- kabı, kansızlık, 10- bir iş yapmata sebep! 
nu un ga\ retlere, bU n - J b ı ı · rafı> . l l 1 meshur V siste· r1 stan u dan a dığırruz ıçln yıne Jstan-
&meıı ne ııgl lı.ler n ~ . b l - ö o d bul d 

mi bu memlekete g-lrebllwl:;;, ne de u u goz n n ~ un urarak söyllyo-
~l ı d 

1 
tar kafa ounhm rum. I tanhula ıkl torln futbol takımlan 

• ang e erin eme pas ' d gelmektedir. 
her hangi bir kulUbUml\z tara tın an . . 

Bunların bırlncıler:l komşu amatör 
taklit edilet.ıilmlştlr. milli ve'-·a kulllp takımla d r ki b l 

1 k basit ve dof- ., n ı un ara 
B~ndan çıkan aca en eksrlyetle ma}lQp oluyoruz. Veyahut 

ru netıce ı;;udur: . cidden çok zaylf veya fena şerait al· 
Souk kanlı , uzun txıy1u ve ·~ vU- tında maç yapıyorlarsa berabere kah· 

· tl · ı tlli olau lnglllz sısteml . cu u ınsnn ımn s yor ve nadıren de galip geliyoruz 
tamamen ayrı karaktc~de olan TUrk Bir de 1stanbulu sık sık zl~t 

1 · ygun de&lldır. Bize u~·gun 
ıenç eruıe u . • . eden merkezi J\ vmpa profslyonel ta-
gelen oyun sistemı, m belen orta . ~vru- kımlan vnr. Bunlara ekseriyetle galip 
~ ve daha ılvade ltalvan slstemıdır. J 

l ba~ d - bU - k d ı ·ı geliyoruz. şte bazı safdlller bu ,-öllbl-
m 0 unu ı· t "' en en vu · e ı ~ " . . • . )'etlere bakarak: 

l\k Tllrk ı AHupa ıstemme yakuı yanı .. - Blz Viyananın yahut Peşteoin 
optukça h ı paslarla O'l,'Jlayan Fener . ., meşhur falan takımını yendik. Şu kadar 
emk nll bir f'da ·· enelerdenberi Tnrklye aol attık. Blnaeoale .. h futbolda şu ka-
Jnyor M.azl~f' göre-. ı n dı • J . , -~onu om sı r . dar lleri~·ız .• mQtaleasmda bulunuyor· 

Uer ıc tn ~ .. ı d ı -..· .--~.1oıenaleyh Turk futbolunu yer n e ar. 
..,;ydaran amlllerln en Lbaşında. kendile- Bunlar bittabi para için futbol oy-
rlne &\uç dolusu kara verdiğimiz ve nayım profesiyonel takımın bangl şera-
el'an da vermekte olduğumuz antrenUr· itle maç yaptığını ve neleri dnşunmUk 
~r gelmektedir. Kim ne ıddla ederse mecburiyetinde olduklarını bllmiyorlttr. 
etsin, ben buna kanlim. Ve yukarıda Misal olmak üzre Gülatasanıy bay· 
~osterditım iddialan cerbedecek, Tark ramında memleketimize 1ıelen Admira
futbolunun lngıliz antrenörlerinden çok DlD birinci maçta aayet caah oynU 
istırade (!) etllQlni ibat edecek, mantıki Oalatasarayı 4 golle yendltl halde ikio
bir mtıtalaa serdedileblleceA"ine tnanmı- el maçta acayet kötü oymayan kanflk. 
yorum. bir Oallltasaray ile berabere kaldatını 

F.m1nlm ki memlekete mesela bir ı.ikredebillrim. 
hal~ an antren ar celbedilse, Tnrk tutbo- Bundım çıkan netice de fUdW': 
lu bundan çok istifade edecek ve milli Memleketimize a-elen profslyouel ta-
futbol takımımızın kuvveti tlZ :zaman kımlarla yaptıtımıı mnsakalar blıe hiç 
zarrında şaşılacak derecede.inkişaf ede- bir fayda temln etmemektedir. Bilakis 

rutbolaulanmızı şaşırtmakta ve kendlle-
cektir i d 1 . b" k bi . _ r n e mut ıış ır ·a lıyet ve kuvvet 

Bazı .kimseler bel~l bu mutaleama~ tevehhüm etmelerine seblyet vermektedir. 
• - lyı amma lngllız futbolu merkezı Bu da bak.ikntı görmemek noktainaıa· 

.\ \'l'U(>ft \'C ltalyan fU boll&rınd&n daha rından elbetteki 2tırllrlı bir badlsedir. 
ileridir. lngUlz takımlurı , bunları dalma M. s. 
mağlup etmişlerdir. .. Mlltalaasında bu
lunacaklardır. 

Kızılaya Üye Olunuz 
Ee\ et bu doğrudur. Hakikaten ln

glliı futbolu, ufak ta olsa merkez.l Avru· 
pa ve ltalyan futboluna ekseriya tcfev
' uk etmlJlerdlr. 'Fakat bence, bize asla Ha) ır Jşlerlaıde o slzhı Plln l2dlr 

uygun olmayan ve hiç bir zaman mu· 
'uf fak olmamıza imkan bulunmayan > • 

Cumburl)·et caddesinde 

Sakarya oteli 
Satıl: 1..Atlf 

Erzurumun en mutena bir ) 'e

rinde temlzltuı, ser, ·lsl ,.e kon
foru itibarile tanınmış olan 

Saka.rya oteli 
Erzuruma gelen 

volcuların istirahat . 
edebilecekleri 
biricik oteldir 

ooGu 
Abone tarifesi 

Seoeııaı 12 Ura 
Alb aylıtı 7 • 
UÇ ayııtı 4 • 
Bir ayııaı 1,50 • 

ECNEBi MEMLEKETLER iÇiN 
Senelltl : 24 Lira 
Altı aylıtı : 14 • 

kad da 8 hissem -tutarının dörtte birini hemen ö 
ar ha ödünç almak LsUyenJere veri· der ve geri kalanını en çok beş yıl içinde 

lecek kadar fahiş mevcudu nazan dlkka- tamamen ödemiş bulunur. · 
te alınarak) fazla pa:ra vertlebll1r. 

KooperAtl! kurulan köylerde bu te -
şekkUlUn dışında kıalan çıttçllere zı.raat 

Bankıası artık para vermez, bu suretle köy 
kooperatifinin htssedarlannm çoğalması
na bUyUk yardım yapılır. 

Kooperatitlerde faiz ve lkomlsyon 
ha.dl Zil'aat Bankasının zıraı ikraz mua • 
melelerlndekl mıktan geçemez, bu suret
le çtftclnln menfaati dalma gözönUnde 
bulundurulur. 

Görüyoruz ki çok esaslı bağlarla ta
mamlle devlet kontrolunda bulunduru -
lan kredi kooperatl!lertmiZin 14!ert hiç bir 
2aman orta.tın aleyhine ve gayeye aykın 
olamaz. 

Kooperatif !lta.zancmı ortaklnnna da
A-ıtmaz, ana sermaye katar, ancak hisse
darlarına yUıde 7 faiz vertr. 

Şehir ve 'kasabalardaki orta.klnr -
dan .bir <lefaya mahsus olaTak on Ura ve 
köylerde be~ lira girme parsı alınır. 

Kooperatifin sermayesi 20 bin lirayı 
bulmadıkça ve -aradn beş yıl geçmedikçe 
hiçbir ortağın ayrılmasını şart koşan vazıı 
kanun her hangi bir tesirle kooperatif -
lerin zayıf ve teşekkül halinde tken da -
iılmalnna engel olmaktadır . 

Hususi muhasebenin 
ispirtolu içkiler 
hasılatından hissesi Bu teşekkUler ihtiyat sermayesi top

lamak mecburiyetındedlrler. Bu yedek 
sennnye; her yıl ortak duhuliyelerı ve el- 209 numaralı kanun hükml\ne g öre 
de olunan safi kazancın yarısı ile ~ıkar- ispirto ve ispirtolu içkiler hasil9.tından 
tılan veya mazeretsıı kooperatiften çıkan blr mlktannın Husust muhasebelere tak
ortakların h!sselerlle ıkArlanndan, tebe:'- sim edilmesi lizımgelmektedlr. Bu hü· 
rUlerden, çefltll gelirlerden meydau. ge- kümlere istinaden yapılan taksimde 1937 
Ur. Kooperatif her ne suretle olursa ol.tun yılında Erzurum Vilayetine S121 lira 
fesholunup taatlye olunsa bUe bu aet"ma- düşmüş ve bu para İnhisarlar umum 
ye ortaklara verilemez. Ya köyün baJUı- mndilrlntanden • VUAyete &önderllmlştlr 

1938 Yılbaşı ~.ye.yeeı'\ 

Hava Kurumu · Büyük Piyangosu ~ iLAN TARiFESi 
~ n;ı sayı~a -'.1'°' :g K°:"' B Ü Y 0 K 1 K R A M 1 Y E S 1 1 
: : = : ı~ : (500.000) Liradır. ·" 
• • • 150 • ~ s • • • 200 • ~ Aynca: 200.000. ıso.ooo, 100.000. w.ooo, 00.000, 00.000, so.ooo 1. 
2 .. 250 .. 20.000. 15.000 Urabk ikramiyelerle 400.000 ve 100.000 liralık iki l 
1 • • • 400 • adet mokafat vardır. ~ 
ilan verecek kimseler DOGU Oaze- ~ • • tesı idare Mn®rlnt11ne mnracaat etme- ~ Keşıde yılbaşı gecesı yapılacaktır ... 

Udlrler. Devamb Ulnlar için busust ~~ s·ı ı (2 5) (5) (1 O) ı· d ~~~ 
tanfe, tatbik ~llir. . . ı et er: J , ve ıra ır. 

Kırmız.ılı ıl&nlarda tanf e bır misli 
fvxlasile alınır. ~~ \ 'akit. kaybetmeden hemen blletlcrlnlzl alınız... ~·~ 

IÜmumi harpte casusluk: l"ı.t•n: Francls Cargo 1 Acıyarak (UldU. Dedi lkl : mete icbar etmek kolay bir ~ydi. IBen! 
~ 4lyorsunL dedim. Maamatlh ıaun yok. ltuttum. JuJyant.yı o dakika :benl dinle -

- Senin için belki zarar yok! sen anhyacağma. ve hana" hak verecetıne e -
J'Uks1un cephede olması 10.Zım geldttlni min bulunuyorum. Halbuki :kime olursa 
.sGylUyorsun. Dfmelt ki amcuademtn ya- olsun, bu yolda bir sö.ı .söylemek benlm 

1 B.35 

yor, blrblrlınlzin gözleriml.zn tçlne baka -
rak gUlU.ınsüyor ve küçük kavgamızı u
nutmağa çalışıyorduk. 

DİKKATE DEQER BİR iz 

I_, __ 1 

ralandltmı bilmiyorsun. Fuks öyle ruçak ıçin en memnu şeylerdendi. Vazlfeml ka- Bu gezintiden sonra, Bern şehri el -
blr insan değildir, Bunu n~ diye münakaşa bul ettiğim zaman, sırrımı !kimseye söyle- varında Svarıenburg'da Şmid'le rımde • 
edeUm mi? Muııarebe eter senı allk.adar mlyeceğime yemin etmiştün. vüm vardı. Julyana bir gün evvveı Berllnc 

Teh-lka L ·o. 24 • .a t 1 ı.. ık - '1 - _.erse, abrika!8rına, .., ç a.rdıgı l tln a- Şu va.Mı ki, JUlY'flna Almanyaya dön- gitmişti. Bu gidi7ln tarihinde şüpheli bir 
Ktndt ltendlme dtişllndUm : - Geliyor musun? tAtadar eder. Blltlln bitaraf memleket - dilkten ve orada alles"lle blr müddet yaşa. şey yoktu. Genç kızın artık isviçredekl 

L>Un aktamk.1 göz yeşlarının se - Halbuki t>tn k~mak istiyordum. Fa- lerdekl fabrtkaCorlar gibi.. . dıktan sonra, dllşUnüş tarzlarını da de - ikamet müddetin! bitirmiş olduğunu blli-
beplerı anla.tılıyor. Julyana Fnks'u sevi- kat anlaşılmaz bir kuvvet beni tutuyordu. Sonra aöz11hQ detiftirp: ğt,urmıştı. Eğer Fu'Dıa anunnda 'benin yordum. FaJcııt JulyanSJ.nın Bem şehrinde • 
yor. Benim gelişim bUtUn pllnlarmı ait Blnda Ue Jungel öe durmuşlardı. Bana - Sana Yemin ederim kl, benün aşkımı Tenctde edecek bir feY yoksa, geri· ou kadar çok tanıdıkları olduğunu b!lml-
l\.st etti. doğru bakıyorlardı. Genç k1Zla.1k1 köpetln Fubla hiç bir allkam yoktur. Onu mUda- sini zamanla yoluna koymak mümkün <>· yor<!um. Veda. gecesi <loktorun evinde a -

Yolnn dönemeç bir yertne yUz elll teşkll ettıtı kafilenin yanma. vardıtım taa ed.ecek ben deilllm. 'tuks va~feslnl lablleceğinl dü§Unüyordum. dett. vir auvare vardı. Tabll ben de bu da-
metrf' kadar blr mesafede bulunuyorduk. zaman, Julyana d~1 ki : yapıyor. Julyananın bitaraf devletleri uv - vetlller arasındaydım. 
Oöıleılmle onu takip ediyordum. - Bak şu manzaraya! Ne tadar :muh- - Ve sen de onu hayranlıkla takdir medtğlne ve hattA bu hLsslnl benim f&.h- Karların altında park, peri Alemle -

Eğer, diyordum, ben kend1s1.ne ye- teşem değil mı? ed1yorsun. sıma varınca.ya kadar açıkça ifade ettltı· rine benziyordu. salonlar tezyin edllmiş-
ttşlncey.e kadar durmaz da, köşeyt döner, Ve cevabımı beklemeden, kırbacı ııa- - Elbette! ne şUphe YQktu. Eter yann öbürgün ev - ti. İyi 'bir orkestra getirilmişti. Muhteşem 
~lder t>, nrtık aramızda her §e'Y bitmiş de- vada şaklatarak, tekrar yUrUmete ba.şla- - Daha fazla ısrar etmek münasip lenirsek. HB.rlemdek.1 evimizde bu mese - blr büfe fal'dı. 
ın~ktlr. Ben de geri döner, giderim. <11 . Ben de nıahcup, muti ve 1>&4ımı öne olmayacatnıı dU.fl1ndüm. leyi daha başka tUrlU müMkqa ~em. Ma&maflh davetlllerin milliye t bakı-

Karm yumuşaklığından aya.klannın eğerek onu takip ediyordum. Julyana 4evam ettt: diye dll4ünüyordum. mından p&k ~ık oluşları na.zan dik -
esı duyulmuyordu Fakat içimde de öyle 8olgun ve yorgun bir gllnef sisi da- - sen beni tanırsın. Ben be.Zı ıaa - - lulyana1 dedim. katlinl ceıbedlyorclu. BUtUn bu çehreler 
ınUthlt bir ıztırap vardı ki. ne yapacatı- ğıtmış, beyaz genl.şll.lderi yaldızlıyordu . lttlen bel' terden önce, her .,eyden u.aıttn Gayet atır ve e1dd1 bir tavırla yanı- !U'l&lnda kırk y&fle.tında Jc:adar blris1 var-
ııu bllmiyoı"(h ., Ne yapacatıma dikkat ettıtını anla- tutarım. Açık ..Oyıertm. Benl oldupm il• ma ıeldl. tçlnl çfttl. dl ki, bir tavlad& bet .seyise benziyordu 

Julyana hMA koşuyordu. o dakika dığım Julyana nihayet dedi ki: bl kabul •tmH" llmndlr: ~r een benl - Vllbelml Dk önoe doktor\Ul doaUanndan zannet -
IUınbUlr benden nekadar nefret ediyor- - Vilhelm, yine surat asmak ı~ın mı aevmLt olaydın... Dudatlarımıs b1rleft1. . tıatm bu adam. tapanyol fivesl ile konu-
nu? PQnemec ııoktasını ı.şaret eden b1r geliyorsun? Durdu. 8om'&: -Artık bir daha Fubd&n bah&etmı- şuyordu. 
ltaya parçasına t!peyce yaklaş~tı. Ner- Omuzlarımı .sllkttm. - Haydi artık dönelim, dedi. yecekstn, delil mi? Vadet! Nlf8DIJmın bu adamı doktora şUphell 
'1eyae köşeyi dönUp göıden kayöOlacaktı . - Blllyorum, dedi, neler dtıştındüttı- 811m1yoruın neden? o zaman genç - Yemin ediyorum ık1 babılet.m1)'ece- blr kUlnonun iklncl direktörü olank tak-
k~ntıtını tutamadıın . nü anlamıyorum mu zannediyorsun. Blıtr kızı kolundan tutup, ona muharebenin ttm. 1 <Um etmesine hayret ettim. 

Julyahat diye balU'dlln· \ ruk.s1a benlnı aramda... benlm ıçuı ne demek old\ltullu aöyı.melt O aman -koluma CU'd1· in adımlaıl&l (Arlıaı var) 
llMtn~ 
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