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Hilkümet programını 
pazartesiye okuyacak 

Cumhuriyetin kımıldu(ju ilk yıllurd11nlıPri mt>mleketr lıii!Jiik hizmetleri yeçmiş o/llll eski Başvekil /.<;met lnömi ile 
Medi:;te okuyaca!T' proyr8mln memlekefi11 kc11rlisimle11 beklerlifji hizmeti gü.~IPrecek olan yeni Başvekil Celal 

Bayar111 Kurultnıı giin/Prindeu lıirinde B{ YÜJ( ŞEFLV ya111mla 11/wmış resimleri 

tnARE YF.Rt · 
l·~r;1,11r11m f;oJhust Hoün İdart"'lmnı-sl 

Bn~ılnrnynn yazılar geri Yerilmez 

Sn) 1"' hı•r ~ ••rc1ı· :; J,1\rnt-lnr 

C:net,.v• alt bütün mektuplu 
Batmuhurlrllğe gönderilmelidir 

Hariciye Vekilinin Kahire 
seyahati kararlaştı 

Tevfik Rüştü Arasla lran llariciye Nazırı Ankarada 
iki ıneınleketi alakadar eden ıneseleleri görüştüler 

Ankara, 3 [Hususi muha· 
birimizden] - Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Arasın Mısır hü
kümet adamlarilc gorüşmek ve 
iki memleket arasındaki siyasi 

ve iktisadi münasebetleri göz· . 
den geçirmek için Kahireye 
gideceğini haber aldım. 

Hariciye Vekilinin Bağdat 
ve Tahranı ziyareti sıralarında 

Ankaraya döndükten sonra 
Kahireyi de ziyaret etmesi ev-
velce mevzuu bahsolmuştu. Mü
sait bir güne bırakılmış olan 
bu resmi ziyaret tahakkuk ede
cek dernektir. 

Hatta öğrendigime göre 
Tevfik Rüştü Arasın bu ziya
reti Birinci Kanun ayı içinde 
vaki olacaktır. 

Ankara, 3 (A. A.) - Baş 
vek1l Celal Bayar ve Hariciye 
vekili T. Rüştn Arasla lran 

Hariciye Xazın aras nda iki 
memleketi ala.kadar eden me
seleler etrafında faydalı görüş-
meler yapılmıştır. Ekselans llarici!JP l'ekili Teı,fik Ht1ştii Araıı 

Sanıyi'nin bu ziyaretleri iki menlle-ı melleıini bir kerre daha ~a~lıtmla'ı ır~ 
ket arasındaki sarsılmaz dostluk te· nnş bulunmaktadır. 

Bir ihtifal müna
sebetile ... 

.. 
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MAHKE:\1ELERDE 

Doğudan Haberler Tarlaya ·giren bir dana 
Ali\Ç;~~;abidesi ' için adam öldürülür mü? ı: il Z t· H t · l l 

50kişilikdersha
nelerde 80 

talebe okuyor 
Erzurumda okuyup öğrenmek ihtiyacı 

günden güne artıyor 
Vilatyetimizde bu sene ilk okullara 

talebe müracaatı çok fazla olduğundan 
!50 kişilik sınıflara 80 ner kişi konmak 
\re şubeler açmak suretile Kültür D; k
törlüğü bu ihtiyacı kısmen önlemıştir. 
Devlet Matbaasıtıda hasılan ilk okul 
kitaplan da tamamen yetiştirilemediğ'in
<!en kitap ihtiyacı fazladır. 

Şehrimizde ilk okullarda teşkil edi
len himaye heyetleri azami fedakarlıkla 
çalışmaktadır. Bilhassa Gazi okulu hi
maye heyeti ve baş öğretmen Fikri 1 
Saygının teşebbüsile bu okulun yüz 
fakir talebesi Cumhuriyet bayramında 
geydirilmiştir. Bunların kitap ihtiyaçla
n da direktorlükçe temin edilmek üze
redir. 

DOGRU MUDUR? 
Cumhuriyet bayramının ikind 

gününde. 

Öğle vakti Erzurumda kendiı--in
den ü.1ifade edilecek bir vesaiti 
nakliye bulmak kabil olımıclı. Ha
vanın yağmurlu olması, Erzurumun 
bOyOk ve dağınık hir şehir olma• 
sına inzimam edince hüyük bir ih-• 
tiyaç halinde etrafta bir araba 
aradık, bulamadık. 

Sonradan öğrendik ki o gün 
evlenen bir vatandaş Erznrumcla ki 
hemen botun arabaları hirrlen ki
ralamış. 

Meni israfat kanununa rağmen 

herkesin parasrna hükmü gertiğini 
anlarlık. Fak.at koskoca tıir şehri 

saatlerre arabasız bmıkınak doğru 
mudur? 

Hastalanan, her hanği bir za
ruretle karşılaşan Yatandaı;;lar böy
le bir vaziyet karşı ındn ne yapar
lar? 

Bu ,·atımdnşın kim olduğunu 

bilmiyoruz, fakat lıir daha sonı

yoruz: 

DOÖRU l\1UDUR'? 

merasimle açıldı i Ağırcezada cinayetten suçlu bir 
Hasankaleliler umuzıarına düşen ihtiyarın muhakemesine başlandı 
vazifeyi başarmakla övünebilirler 

Bu yıl harman zamanı Tercana 
31 - 10 - 1937 Pazar günli Erzurum tabi köylerden birinde Durbaba ismin

Valisi Haşim İşcan Vilayet ve Kaza 
Al. de bir çiftç•iyi aynı köy halkından 63 

büyüklerinin huzurile Hasankalede. ı 
yaşlarında Durı:un oğlu Ali. ba~ka 

çavuş alıiclesini açtı , 
13 Mah !918 de Hasankalenin düş- adı ile Ali Paşa denilen bir ihtiyar 

mantardan kurtuluşu gUnfınde l\ltirsel üldUrınnştü. Şehrimiz Ağır Ceza Moh

saplamış ve kaçmağa başlıyan Durba
bayı kovalıyarak ikinci bir defa vurup 
öldnrmOş. 

Diğer şahit Sırrı Yılmnz da Ali 
Paşnaın elinde hançerle Durbabayı 

kovaladı~ını gördüğünü, fakat vurdu-
. · ı keme:-;inde bu katilin muhakemesine Paşa süvarı kuvvetlerinden hır pış( ar ğunu görmediğini söyledi. Şahitlerden 

kıtasına kumanda eden Sivasli .Ali ~·u- başlanmıştır. Hamdi oğlu Reşatla Recep oğlu Akba-
vuş yapılan müsademede şehit olmuştu. Koridor ve ~amiin ı-;ıraları küy ba Ali Paşanın ttkraba<:t oldukları için 
Hasankalenin kurtuluş gününün ilk şe· halkı ile dolmuştu. Ktttil Ali sünglllü şahitlikten çekindiler. 

hidi olttn bu kahraman askerin adına hir .Jandarma muhafazasında mohke- Rei~ suçluya şahitlere karşı bir 
transit volu üzerinde ufak bil' abide di· ıııe huzuruna çıkarıldı. l\Iaznunun diyeceği olup olmadıgtnı sordu. Suçlu 
kilmişti~. Ali çavuşun şahsında hUtliıı hth·iycti te!'hit edildikten sonra ilk hütlln şahitlerle kavgalı oldoğunu ,.e 
kurtuluş mlicadelesi şehitlerinin bir anı- tahkikat evrakı okundu. hepsinin de yalan şehadet ettiklerini 
dı olan bu ahide hir lıahçeniıı içinde - Hazırlık tah kiknbn a ırnznran, maz-

~ôvliverek Durbaba\'l vurmadığım. 
<lir. Cumhuriyet bnyrn111ının ikinci g!iııli nun Alinin daııalan maktul Durbaba- • ~ ~ 

Durbabaııın kencii ine kOfrettiı;iııi 
lılHün Hn!;ankalelilerin i,tirakile tertip ııın ekin tarlıısıııa girerek ekin de-

ve hançerle üzerine yürUdl\ğUnü: bu-
edilen bl\dik h ir merasimle hu kurlu· metlerini '.·emişler ve Dıırbaha da dana-. mm üzerine Durbabanın eline sopa 
luş şehirlinin kemikleri abidenin içine ları turludım ı·ıkararak yakında bu-

.. vurmak ımretile hançeri elinden aldı-
nakledilmiştir · lunan Alinin harınanıııa götürnıilş ve 

1 
Kurtuluş şehitlerine abide dikmek ğını ve Durbaba tekrar l\zerine hlicuın 

.\linin \·oeuğmrn danaları teslim ede- · h 

1 
hususunda bütün kazalardan . hatta Vi- edince, elinde durım bı\·ağın u su-

] . . l H rek hayYanlıırı bn.,ı boş bırakma- retle Durbabaqt sa11landı!tını söyledi. Köylere tayin edilen 
öğretmen] er 1 

layet merkezlerinden i erı gıc e~f ı~sbnn- rnasıııı da tenhih etınis. Hiraz sonra "' ... r ~ b' "d 
------------.:. ı kaleliler omuzlarına dUşen vazı eyı a-, h 1 , 1. •1) b b b 1 .Maznun vckııı ele uzun ır mu a-

---------------- . . . . armanına gt• en.~ ı, ur a amn u . 
~arını~ olmakla ıftıhar edebılırler. hareket \'e ihtarına sinirlenerek he- faa .,ahidi listesi verdi. Heveti hakıme Bu sene Muallim mektepleri mezun-

larından köylere tayin olunau genç 
öğretmenlerimiz şunlardır: 

Edime Öğretmen okulu mezunlarından 
Mesut Akgiray İspirin Kırık nahiyesi 
ötretmen fiğine, 

Balıkesir Ötretmen okulu mezunla
nndan Hüsnü Mızrak Erzurum Kızılki
lise köyü ötretmenliğine, 

Edirne ôtretmen okulu mezunla
nndan Hüseyin Sonar Tuf anç köyü öğ
retcmenliğine, 

Adana ôtretmen okulu mezunla
:ından Ahmet Baykal ispirin Varcinis 
köyü öğretmenliğ'ine, 

Adana Ôğ'retmen okulu mezunların
dan Mehmet Acaroğlu Pasinlerin Badi
civan köyü öğretmenliğine, 

Konya Kız öğretmen okulu mezunla-
nndan Çiçek Oltunun Ôrtü köyn 
ötretmenliğinc, 

Adana Erkek Öğretmen okulu me
zunlarından Şevkı Pasinlerin Horasan 
köyü öğretmenliğine, 

Adana Erkek Ôğretmen okulu me
zunlarından Ahmet Hınısın Persit köyü 
öğretmenliğine, 

Adana Erkek Ôğretmen okulu me
nmlarından Hasan Ali Erzurumun Em
recık koyn öğretmenliğine, 

Adana Erkek Ôğ'retmen okulu me-
zunlarından F:kri Aşkale Çan köyü 
ötretmenliğine, 

Kayseri - Erzu
rum telefonu 
Halen Ankara - Adana telefon hat

tının ikmaline çalışılmaktadır. Bu hat 
bitirilince üç koldan olmak üzere, Kay
seri - Sivas telefon devresinin uzatılma
sına başlanarak bu kısım inşaat mevsi
minde bitirilecektir. Bu devrenin Sivas
tan ileri kısmının uzatılmasına da önü
müzdeki ilkbaharda başlanacaktır. 

[ KIS.\ 11.\ HEHLEH -, _ _ _ , 

* Vali Muavini Hilmi Balcı Cum
huriyet bayramında hir derece terfi et
miştir. 

* İspir Kaymakamı Nazim Öner 
4 

3 üncü sınıftan 2 inci sınıfa terfi et-
miştir. 

* Ilıca Nahiye Müdürü Faik Akın 
Rize vilayetinin Mapavri nahiyesi mü
dürlüğüne nakledilmiştjr. 

* Vilayet Defterdarı Naci Sırat ikin
ci bir ameliyat geçirdiğinden mezuniyeti 
uzatılmıştır. 

, Vilayet Muhasebe Müdürü Nazim 
Kaleci Gümüşhane Muhasebcciliğine ta
yin edilmiş ve oraya gitmiştir. Yerine 
Gümüşhane Muhasebe Müdürü Tahsin 
Gür gelerek vazifesine başlamıştır. 

Yeni mezbaha 
Hasankale belediyesi dar bl\tçesine 

rağmen merkezden gördOğO yardımlar 
,.e mahalli gayretlerle şehrin kenarında 
kllçOk, fakat mahalli ihtiyacı temanıen 
karşılayabilecek, muntazam ve sıhhi lılr 
mazbaha yaptırmağa muvaffak olımı';i
t.ır. Belediye için eyi bir varidat men
bıtı olan ve aynı zamanda halkın te.miz 
et yimesine yardım edecek olan bu nıO
e;sesevi Tesrini evvelin otuz hirinci gü
n n Er~uru~ valisi Haşim l"şcan kısa hir 
nutukla açmıştır . 

ıııen Durbubanın harmanına gitmiş, 
orada evvhl ttğızdan başlıyan kavga 
hliyUm Uı;;; neticede Ali Paşa büsbntnn 

hiddetlenerek helinden \~ıkardığı iki 

ynzlo ve ~ini, beyaz sııplı lıir hançer-

kı ·a bir mnzakereden sonra 

hakkına tırnllllku <·ihetile 
şahitlerinin ç·ağnlmasına ı 
rek muhakemeyi 2 ~ - 1 

bıraktı. 

le nurhnhayı yıınılıı1111~tır. Durbabaj 
aldıı'tı ilk yam ile kaçmağa lıaşlayın· ı r 5 

ı·a, Ali Paşa cta arkasından yetişerek 1.93 

nır<luğu ikinci hir han~·er darbesile Q
676 

:.=~~ 
zavallıyı üldlirnıl\ştnr. Katil htt~ .~OliO o,90li0 

nıı:;;tır. BlHün delıller ,.ili .... ta?k!kntında lırıt?n ~uc.;·ıı·ıııııııı1111Jılllııın•... ' "~·.~;6 s!::!7ll 
ı 1 ti . Al' 1 .olm 

30'113~ ~·!~~ ·I uu e erı ı Jnı;;mıın aıt:ı.,'°'9 ı.s,86- ..... ,_ 1<k 

Yeni bir mezarlık dan sonra k<>y itıtiyar t. K B A z L A a ... nu:· he;' ti 
1 

Blltnn Hnsankalelilerin yurdımile Sıhhnt ıııenıurluğıınun rn )c 1 T l nwkesfir. \ 
l lasankaledc yeni bir nıe~nrlık }'ıırııl- du. Bunlar da cinayetin Atılıı .~aıı•ı ,.,fa ikfisll<ll harı 
ıııuştnr. Etrafı muntazam dwıırlarla ~·e,·- I"ıfırnlaıı y·tııııclırrın1 ve hançer dnrhe: f ı · ti k ı ı..:k ı . "k" · ' ·' " ııe 11a ılJe e qa 11u un :ı er ac ;ın 
rilmiş ' içine . hır çok 

1 
ağaHçlar dkı 1

11m~ş !erinin ölnınn intaç ettiğini bildirmek- DOÖ U k;Utür dm•:ıs11ufa <l:li 
olan hu yem mezar ık a~an a enın t . 1•1 t b 1 ki . "h . 1 k · e Hı er . ön s«ıf a u unaca ır. 
hl'ıyUk bır ı tıyacrnı karşı aynca· \'e . . 

mezarlık işini muntazam bir hale ko\'a- Rt+• Aliye hıınlnra karşı ne diye· DOGU köylii ıhtıyw;Larım. di-
<'aktır . • eeğil'i "ordu . lekleri11i yöz önünden ayırrnayllrak 

Ali hir ~özO olnınılığını .söyliyinee, lıu rneıızu iiıerinrle miitem;uliyen 
Belediye önündeki cadde ~ahitle!' \"Hğrıldı. Dinlenen ~ahitlerden ça/iş,1caktır. 

aynı köyden Bürhnn oğlu Haşim. 
Üıner oğlu Şahin, Recep oğlu l\Indden, 
h-rııail oğlu }\ayanın verdikleri ifadeler 
şOyle huh\sa edilebilir: 

Hasankale belediyesinin önlin<leki 
geniş cadde Erzurum valisinin hıızurile 

llasankale kaymakam vekili tarafından 
açılmıştır. Bu cadde şehrin içindeki yol
ların yupılınnsına doğnı atılmış ilk adım 
dır. Maddi imkanlar hulundukca hUtun " Ali Paşanın clıınnları Dıırbaba
yolların nıııntazam bir hale konnıa~ııııı mn ('kin tııriıı:-11111 girince, Durbaba ve 
çalışılaeaktır. anuları ekin tarla. ından kovalayıp ç·ıkm-

DOÖ U Şarkta kalkuınıa. yeniş-
/eme. ilerleme, yiikselrne kareket
leri11i uiinii yii11iine fllkip eder. 

DO(i U im hareket ve faaliyet 
elemmı/r'ln içinde yiiksek hizmet 
ı•e mıwaffakıyet !fÖsferenleri ismen 
ı•e cismen tamtır. Adana Erkek Ôğretmen okulu me

ıunlarından Mnstafa Aşkalenin Yavi na
hiyeei köyü öğretmenliğine, 

Adana Erkek Öğretmen okulu me-

* Umumi ve hususi bütçeden maaş 
alan memurların aylıkları verilmiştir. 

* 600 göçmen Trabzo.n tarikile lğ-1 * Tebriz kapısında yeni ve asri 
dıra gönderilmiş ve oraya yerleştiril-ı sabit bir ~poli~ kulübesile b:r de İnhisar 

DO(i U Tiirkiye ı•e Türkiye ha
ıııış. Hıınıı hiıhletlem~n Ali Paşa Dur- riciflrleki siyasi. idari. içtimai, 
bahaya kllfretıııiş ve belinden \'ıkıır-

1 
iktisadi Jwreket ııe C'ereyanlarla 

dığı beyıız sııplı~ hmı<.·eri llurbabanın 1 yakuullln il[Jilenir. zunlarından Mehmet Niyazi Tercanın 
Karakulak nahiyesine tayin edilmişlerdir. yah'ıırıııalarııııı rağmen adanwağıza 1 '----------------· miştir. satış kulubesı yapılmaktadır. 

- BİHİXCİ l~ISl:\I -

Mahkeme salonunu dolduran halkın arasında lıir kaynayış 
oldu. Herke birhirine " Geliyornıuı;:,, diye, fısıldıyor

du. Salonun ardına kadar açık kııpısının ününde birikmiş olan
lar arka arkaya giderek geçecek yol açtılar. Arkasında bir po
lis olduğu halde suçlu göründü. UzmH'a boylu, çok mevzun 
endamlı, yirmi yaşlanncla bir genç kızdı. Siyah dUz biı· tnyy~r 
giymişti. Başı açıktı ve kumral parlak saçhın ihmalkar bır 
tarzdu dıtlga dalga omuzlarına dökülüyordu. iri knh,·e rengi 
gvzlerinde pervasız bir mantt ile :serbest adımlarla ylirfıyerek 
ız;eçip yerine oturdu. Yalnız bir çÔk kimselerin : " ne kadHr 
f(;Uzel !. nasıl yapmış bu işi ? böyle gOzPI hir kızda o knclar taş 
1tihi kalp olur mu? ..• diye söylendiklerini duyduğu zaman, bO
ytlcek penbe dudaklarını ısırdı ve gözlerinde keskin pırıltılar 
yanıp sOndO. Samiinln genç kızı görOn<'e bl\sblltun heyecanlana
rak yOksekten konı,ışmaya başladığını gören ınuba~ir "Susunuz!,, 
diye lıağırmaya mecbur olmuştu. O sırada hey'eti hakime 
kUrsnnnn yanındaki bir kupıdan çıkarttk yerlerini nlclılar. l'zun 
boylu genç bir adam olan genç kızın avukutı cOhbesinin etek-

. terini savurarak telAşla salona girdi. Suçlu onu görünce hemen 
ellerini uzatmış ve genç adam telAşla koşmuş, kendine ıızatı
lan hu elleri hararetle sıkarak onun yanına oturmuştu. Sonra 
oııun kulağına eğilerek bir şeyler fısıldadı. İkisi de <iönllp ar
kalarına baktılar. En ön ·ırada iki kndın otıırııyordıı. Bunlttr 
dan hiri şişman, esmer, yaşlı bir kadındı. qözleri a~hımaktıın 
kızarmıştı. Elindeki mendiU asnbi bir hıireketh~ sık sık du
daklarına getirerek genç kızın bulııncluı:tu tarafn bakıyordu. 
Yanında oturan genç kııclının da muztarip bakışlı iri siyah göz
lerl uvni noktada idi. Onun başını kendilerine doğru ~·evirdi
l;ini görOnce ikisi de glllOmsemeye çalışarak kalkıp yanına git
mek ister gibi bir hareket yııJ tılar. Fokat ğenç· kız içini ~~e
kerek başım hemen nksl tarafa çevirdi ve kırık bir sesle nıı
nldanclı: 

GENvuıMADıM 
Edebi Tefrika: No. 1 

-"Halam, Hacer .. ,, sonra clöndü. Avukatına bir ı;e,· ~öy
leyecekti. Fakat hirdenbire güzled hUyllılU. TeH\şla ~li;1i yn
zone getirdi. Resmini çekmeye hazırlannn gazete foto~rafçıla
rııu görmiiştn. Aynı zanrnr:da ellerinde kAJl'ıthırı ııyakta ken
disine dikkatle bakarak duran gqzete muhabirlerini de farketti. 
Ne yaparağını ş11ş1rmış gibi başını huşkıı htr tnrnfn çevirdi. 
O zamanda eterin bir llrperme vncuclunu sarsdı. O tarafta da 
kalabalık ıırasında tıir ~·ok tanıdık ~·Uzler ,·ardı. Bunlıırın 

arasıncln hıılıınan kıvırcık kır sa\·lı, mavi güzltı hir adam !!eııç 
kızn derin hir haba şatırntı ile hakıyordu. Göz güze gelince 
<'esaret vermek ister gihi gOIUmı.;edi. O zaman genç kız ağır 

• bir hareketle başını önüne eğdi ve inler gihi hfr sesle: 
- Anııııı Allahım, dedi, hütUn Akademi huraclu! f~te hocam 

Kerime Namık da dinleyicilerin nrasında ! 
Bunu duyan avukatı ona duyıftmaynnık y<waş bir ı;eı;;le 

mırıldandı : 
- Y"'fllınz Akademi mi? BUtnn lstımlıul hurada ! 
Heis üııOndeki evrakla meşğıılclü. Azalar göz ucu i e genç 

kızı tetkik ediyorlar, kesik siyah bıyıklı, mmhi yllzlU bir adam 
olan Mlldcleiumunıt elini haşına dayamış dllşl\ııceli gözlerle 
boş davacı ıııedheline bakıyordu. O sırada güzleri ~IUddeiu
mumirle olan avukatın yUzU hirclenbire asaht bir mana aldı. 
Hemen gen~· kıza doğru eğildi, gayet yavaş hir se5le: 

- Ferda, dedi, vaziyetin nezaketini daha anlayamadınız mı? 
lnnclınızda isr.ır ediyor musunuz? 

Genç kız ePvap Yermedi. Avukat dünclll, arkada gözlerini
h iç nyırınndaıı kendilcıine bakım, onun biraz evvel "Halam,. 
dediği kadmla öbnr genç kadına bir bnkış fırlattı. Sonra he
yecanlı hir !'<.",.,le fı ıldadı: 

- Ferda, lıalanı:1JT1. 1 lacerin ne kadar perişan hir vaziyette 
olduklarını görnıiyor musunuz? Kendinize aeırırnyor~anız, bari oıı
larn acıyııı da bana hakikatı ı:öyleyln. A'·ukatlaru her şey söy 
lenehifü. Sonra ben yahancı da değilim, Eniştenizinı, Hala 

zadenizin koeusıyım. Yine çekini~orstınuz .. Emin olun hu sır 
aranıızchı kalır. Fakat ten de ona göre müdafaamı yaparım 

Siz böyle hiç bir şey söylemedikçe elim kolum bağlanıyor. 

Hakimlerin önünde bir dilsiz gibi kalıyorum. E~er siz banıı 

işin doğrusunu söyleseniz .. · 

Genç kız hirdenhire yorğun hir sesle onun söznnn kesti : 

- Devam etmeyiniz enişte, zaten sizin ve Hacerin inadı 

olma a bence avukata Inzum yoktu. Ben size hakikatı olduğu 
gibi söyledim. Şimdi hey'eti hAkinıeye de geçen celsedeki gih1 
ayni şeyi söyle~·eceğim, onu .. 

A vuknt kaşlarını çııtarak : 

- Devam etme. iniz Ferda, derli, yalnız ben çok iyi hili
~·onun ki siz her şeyi hize söylemediniz. Artık söylemiyeceğl
ııiz de anlıışılıyor. Yalnız şunu bilin ki siz bu hareketinizle 
)(endi kendinizi mahkOm ediyorsunuz. 

Avukat hirdenhire sustu. Rei.;; bnşnıı önllndekl e\•raktan 
k~lclırnııştı. Suçluyu evvehl dikkatle sUzdO. Sonra: "Ayağa 
kalkınız. dedi: 

Genç kız hemen telaşlı. nsaht bir hareketle nyağn kttlktı. 

Bircleııhire ç·ok fazla i sararmıştı. Şimdi gllr kumral saçlarının 
arnsıncln ytızn dnha zaif ve bitkin görünn·~·orctu. Fakat kahve 
rengi bOyük gözlerinde yine korkusuz bir mana vardı. 

- Arkası var -
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BİR CEV A P . 

EN SON HABE RLER.9 -
Eski Belediye Reisi 

Bir Jngiliz gemisi daha 
taarruza uğradı 

Fransa ve İngiltere gemilerini ko
rumak için tedbirler görüşüyorlar 

Londra 3 (A.A.) - İngiliz haricl- gibi hOcumlara karşı ne gibi tP,dbirler 
ye nazın Eden Akdeniz de taarruza alınması lazım geldiğini 1''ransız hOkO
uğrayan lngUiz gemisi hakkında beya- mett ile mOzakere etmektedir. 

natta bulunarak demiştir ki: Sefere Umumi vaziyet gözden 
bu gemi Sen Sebasttyen burnunu ge- • • d · 
çerken ant olarak bir tayyarenin hOcu- geçırıl 1 

. Paris 3 (A.A.) - Eden ile Delbos 
muna uıtramıştır. Suvara gemide bulu- aras d b w ""'l d "' d ın ugun v 6 e en sonra aşa6ı a-
nanlan derhal dışarıya çıkarmışdır. ki yazılı beş madde hakkında mozake-
lnsanca zayiat olmamışbr. Bu hadise reler cereyan etmiştir. ı - Almanyanın 
lngillz bQyOk elçisi SalAmanka hUkQ- müstemleke talipleri. 2 - Şimali Aferi· 
metine bir Protosto notası göndermiş- kadaki knşıklıklar. 3 - Akdeniz vaı.1-
tir. Salamanktt hükOmeti meseleyi yeti, 3 - Çinde .Japon istilası, BOrOksel 
tedkika başlamışbr, lngiliz hOktlmeti bu konferan~1. 

Şanghay etrafındaki çok 
şiddetli muharebeler 
Teşrinin son günlerindeki mu

e 953 tayyare iştirak etti 

Yugoslav Başve
kili Ankarada 

Yugoslav Baıvekili Stogaditıoviç 

Başvekilin 
vatandaşlara 
teşekkürü 

Ankara, 3 [A. A.] - Cumhu
riyet Bayramı nıünasebetile yurdun 
her tarafından gelen müteadd it teb
rikler için Başvekil Celal Bayar Ana
dolu Ajansına şu beyanatta bulun
muştur : 

- Cumhuriyetin on dörd üncü 
yıldönümü münasebetile memleketin 
her tarafından gelen tebriklere he
men ayn ayrı ceyap yazmata vakit 
bulamadığımdan, vatandaşlara derin 
saygılarımın tebliti için Anadolu 
Ajansının tavassutunu rica ederim. 

Asiler suçlarını 
inkar ediyorlar 
Mazgird kaymakamının 
telgrafla alınan ifadesi 

• c_evap verıyor 
Hazirandan evvel Belediye 

işlerinin mefluç olup olmadığı 
efkarıumumiye bilir 

Eski Belediye Reilli Salim Dün, yam bazirandan evvel Be 
Altuğ'dan aşağıdaki mektubu aldık. işlerinin mefluç olup olmacbtı h 
Aıınen neşrediyoruz: ki iddiamn ıcevabtm her işde en 

Muhterem «DOGU• gazetesinin 29 ve en şaşı:nu hükmünü veren 
Birinci Teşrin 937 tarihli nüshasında mumiyeye btrakbm. Çok şerefti 
dördüncü sayıfada «Belediye• başlıklı degerli bir vazifenin ifası zımnmda 
imzasız bir bentte « 1 Haziran 937 de zın Trabzona azimetimiz vesilesile 
Erzurbm Belediye vaziyeti şöyle idi: ten sekize delilde ) bir ila üç ayl 
Belediye yüz bin liraya yakın borç içinde, aŞ ve ücretleri verilemiyen mem 
parasızlıktan memur ve müstahdemlerin mustahdemin matlubabmn Hazira 
dörtten sekiz ayhta kadar maaşları ve- içerisinde 936 tahsisabndan bazı 
ri!JDemişti. Bu yüzden Belediye işleri ve gelen para Ue tediyesi tereli 
~eflüç Ôır hald~ bulunuyordu. Bu ta- terine ait olsa bile, bütün Belediye 
rıhten on beş gun sonra hareket bq- rinin, bilhassa mali durunumun 
ladı, memur ve müstahdemlerin maaş- · ""·-ilnk · · · hazar 
lan verildi ve tediyat bugüne kadar ~1 ;ek.~ ile. ~.::mınelik . 
mvntazaman devam ediyor» denilmek- yodunl a 

1 1
' •

1 .....,;de bir~ çe 
tedir. ca e e ve mesaıye az yer a 

Ankara 3 (A.A.) - Tunceli maz- Bu yazı herkesin, belki daha fazla bizim için olmasa bile yetişen • 
nunlannın muhakamelerlne bu gOn de benim nazarıdikkatimi celbetti. ifadenin elbette bir tqvik olar. Sözlerim a 
devam edilmiştir. Mazgird Kaymakamı şe~li. alelade bir istihbaratı detil, dikte şun~ te~ ettirmek isterim ki, 
telgrafla sorulan iradesinde, asiler ettınlen bir beyanatı gösterditinden ve . hı.zmetım hak kanda heme de 
hakkında itham edilen suçlan bir kerre sükütle mukabeleyi muvafık görmedim. denılsın • her Türk gibi bu toprata 
daha tebarOz ettirmişse de, maznunlar Kars ve Erzurum belediyelerindeki yedi merbut bir Türk çocutu safatile bak 
inkArda ısrar etmektedir ler. sekiz senelik tecrübe ve hizmetlerim ve harap bu yurt köşesine plln ve 

Muhakeme yanna talik edllmfŞtir. bana Belediye işlerinde söz söylemek ram dahilinde tek bir taş dahi bile 
ve yaza yazmak salahiyetini bahşetmiş nulsa onun müteşebbislerini alkıfla 
ve buna ait birçok fırsatlar da zuhur rın başında gelenlerdeniz. 
etmişken , hüsnüniyetlerinden emin oldn
tumuz arkadaşların deterli mesailerini 

Ankara 3 (A.A.) - HOkQınet mer- takip ediyor ve herhangi bir manaya DOGU - Geçen sayımwla çakan 
keziıııizi ziyaret etmek \'e millt bayramı atf edilmemesi için de (en küçük bir mu- zu bahs yazıyı biz alakadar mak 
mızı görmek .. için Ankarıwa gelmiş talaa serdinden uzak kaliyordum. Bunu ıurup öğrenmek suretile yazmışbk 

Atatürk İran Hariciye 
Nazırını kabul etti 

olan ~ran !ıarı<'ıye nazın lnayettullah Süküt ile geçi,tirmek yaradıhşımla kabili zatamız bitarafhtı kendisine şiar 
han Sttmyı Cu~hur ~ei~i Atattırk tara- telif olmadığından hakikatı tavzih gaye- oldutu içindir ki, eski Belediye rei 
fından kabul edılmişhr. sile kısa bir cevap vermek mecburiyeti- bu yaziya karşı gonderditi cevabını 
Dokuz devlet konferansı nı duydum. Bununla kendimi mudafaa nuniyetle dercettik. Bu yazıya veri 
. Brükselde toplandı e~m~ veya b!~ munakaşa kapusu açmak herhanği bir cevap için de sütun 

nıyetinde degılun • açıktır . 
Brllksel 3 (A.A) - Dokuz devlet ----------------------·---

Gülperi Sultan konferansı bugtın sual on birde aka- ile demiler sarayının merasim salonunda 
ilk toplanttlannı yapmışlardır. Konfe
ransa iştirak edecek olan Çin murahhası 

da buraya gelmiştir. lnglltz Hariciye eı•r cevı•z a~acının altın 
Nazırı Eden dDn sabah gelmiştir. Sov 
yet Hariciye KomLı;eri dOn Moskova- g • h • k • b • 
dan hareket etmiştir. eçmış a 1 1 ır ma 
Filistinde gerginlik devam · ediyor Ardanuç 12 ( Hususi muhablrlmtz- ı geçirdiği bir taşla OOlperiyl tafa111 

den - gecikmiştir) - Burada knltınç ve ağır surette yaral•-•Dh• Kı 
Kudns 3 (A.A) - Plllstinde vaztye gülllnç oldul'tu kadar da acıkh bir ka- t k 1... k .... ııaayu.&. zıaı 

yetin gerginliği devıtm ettiği için Vali dm kavgası olmuş ve netlcerle iki arma ..,..n va a mahalline 
örfi idarenin uzablmasım emretmiştir. taraf ta ağır su~tte yaralandı""' için OtUpertnin babuı da Sultanın hı 

A b 1 k 
~· Uğramış ve o da başına bir taş 

ca a nası arar? döğtışmeğe imkan kalmıyarak kavga rek upuzun yerlere serllmlşttr. 
Roma 3 (A.A) - ltalyan gazeteleri y~tışmışbr. Hadise şöyle cereyan et- bMA sQkfinet blilmamış ve ot 

Almanya ile ltalyanın bugün kominlst- mıştir: . · yardımlle y8rde yatanlan yine ti 
Filistinde şiddetli 
yağmurlar yağdı 

Ankara ( Hususi muhabiaimiz-
ler hakkında mtışterek bir ~arur im- Gülperi ıle Sultan, tarla komşusu· mağa baflamlf. Bu ite Allak -..ı.....w 
zaladıklannı haber vermektedırler. durlar ve tam hududun nzerinde de 1 k ki 8 1 Yeni bir köprü bir ceviz ağacı vardır. Gülperi bu dmltllllfş 1° aca bir' t 

0 tanınt heotdlufınmı1 Dokuz bedevi boğuldu, 
birçok hayvan öldü. 

den) - Yugoslav Başvekili Stoyadino
viçin de gelecek ay Ankara~·ı ziyaret 
edeceği kuvvetle söylent}·or. 

Müstemlekeler hakkında 
bir teklif 

Kudas 3 (A.A) - Fillstinln Cenup 
mıntakasma yağan şiddetli ynğmurlar 
dolayıstle, bu havalldek! bedevi çadır
ları su altında kalmış ve dokuz bede
vi boğulmuştur. Elliden fazla aile Londra 3 (A·A)- Başvekil Çem
meskensiz kalmış, birçok hayvan talef berlayn ilim adamlarından mnteşekkil 
olmuştur. Mısıra giden yollar tama- bir heyeti kabul etmiştir. Bu heyet 
mile harap olmuştur. Hnkamet ahaliye ı mnstemlekeler ve nüfus fazlahklan 
vlyecek \e HA~· göndermiştir. hakkında bir takrir vermiştir. 

Yakın sayılarımızda 

--engin bir müsabakaya 
başlıyoruz 

200 okuyucumuza muhtelif hediyeler 
Okuyucularımızı daha ziyade memnun etmek için yakında zengin bir 

müsabaka açacağız. Bu müsabakaya iştirak edecek olanlardan 200 okuyu
cumuz muhtelif hediyeler alacaklardır. Bu hediyeler içinde 200 liralık dikiş 
makinesi, bisiklet, kostümlükler, paltolar ve daha bir çok işe yaryacak çeşit 

eşya va dır. 

Müsabakamız hakkında ayrıca 
tafsilat vereceğiz 

vi 
· 1 • en ır ıyan aş a e n 

Şebinkarahisar 3 (A.A) - Yeni ya. ce z ağacı.ndan cevız tog amak ıçin mış ve gitmiş Sultanı yaral 

Pılmakta olan Ü"'uz köprUsUnUn in ası oraya gitnıış, diğer taraftan bunu gö-
6 · ş suıt iki • d k' "'l d 1 Bunun Ozerine yaralılar Oçleşmto 

bltmis ve açılma töreni yapılmıştır ren an on ~aşın a ı 06 unu a .. · · yanına alarak GOlperinin üzerine hO- her iki tarafta da döğllşece~ takat 
. Dicle taştı cum etmiş. EvvelA htrblrlerine korur 1 nıadığı için taş muharebesi de y·ablH 

Oiyarbekir ll ( .. \.A) _ Bir haftadan- etmişler, Sultan hırsım alttınamış, eline mıştır. 
heri yağan şiddetli yağmurlardan Dic
le vadisinde ki birçok evleri su bas
mıştır. 

TAYIN 
Üçüncü Umumi müfettişlik memur

larından Bahu YUceer Adliye vekaleti 
zat işleri umum mOdllrlüğü seferberlik 
memurluğuna tnyin edilmiştir. 

Keçilerin yaptığı kaza 
Tebriz kapısında Evkaf dükanların

dan birinde maranı{ozluk yapmakta olan 
Şevket usta dükandan dışarı çıkacağı 
sı'"ada dükimn damı üzerinde dolaşan 
keçilerin yuvarladığı büyükçe bir taş 
Şevket ustanın kaf asma düşmüş ve 
ağırca yaralanmasına sebebiyet ver
miştir:. 

Köpeklerle mücadele 
başlıyor 

Belediye başı boş köpeklerle mü
cadele etmeğc karar vermiş ve köpek 
sahiplerine tasma, marka almalan için 
on bet gün mühlet vermiştir, Bu müd. 
det bittikten sonra tutulacak köpeklerin 
sahiplerinden ceza alınacak, diterleri de 
itlif edilecektir. 

Erzuruma Uzanan Çelik Kol 

Memleketin gljbeglnden Erzuruma dodnı refah • .,.rJenlget geli 
olan demiryolu hergan biıe blru dalN gaklllfllJO'• Yaltlrlkl tW(nt Bm 
t1uında yeni bir klJprü lnfll edilirhn ılmrnııtır. 
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'NE VAA?I 
E YOK• __ .....,....-.: 

Temizliğe karşı 

kayıtsızlık 
Erzurumun sağlam havasındllJ\ 

şlk&yet edemeyiz. Su yollan elbef 
bir ıtın dtlzeltillnce, suyundan d .. 
şikAyete hakkımız olmayacakbr. 
Fakat her kOşesinden •oluk olulc 
su akan şehrimide, 'ne yazık ki 
sıhhat kayitlerine aldınş eden yok .. 
tur. 

' 

H~tımet ve Belediye, Halkl 
haı,talıklardan korumak için tedbir• 
ler ıalmıyor değildirler ve Ontlmtız• 
deki gtınlerde bu ted.biklerln daha 
ziyade genişlettıecettne ve tebrtı; 
tam manastle temiz bir k:ıyafet6 

glrecettne şDphe yoktur. 
Ancak her şeyi HOkllmetteı 

beklemeyelim. Bu htısusda en bqtf 
bize dif8n bir tok vaztreler v 
onları ttuna1 edip geçlverl)O 
Bir ~k evlerin önleri. mezbelell 
tıaqıidedlr. Bu evlerde oturan 
kelMH kapılannm Onlllldek1 
mDzehrefat ve çamur yıgınlann 
nasıl tatıaınmtll ettiklerine f8(llı • 
Halbuki onlar kOçllk bir bim 
evlerinin onlerlnl temiz tutsal , 
oturdukıan bıutın sa]cak birden t 
mizlenmlş olur, keadileri, aileleri ç -
luk çocuklan da pislikten kurtul . 
Yalnız bunu bir misal diye zlkred 
Um. Fakııt fU kadar bir işi yaJ>Sı4c 
yavaş yavaş sdlhat ve temizlik ıt•
yıttaru'la ve kaldeletUene dahti' JI· 
yade baalaıımıt oluruı. r 

DOl!'f<JR 

Sovyet 
binlere 

4 iltincl'reşrln t987 

ordusunda mevcudu daha ıimCliden yüz 
yaklaşan paraşütçülar yetişti .•. aı ... u; 

Bu gayretin sebebi nedir? 
Yazan: 

• 
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SiYASA KULiSLERi 

D O 0 U 

Avrupada daha bırçok 1 Altı aylık faaliyetin 

M 1. . J blançosu 

Hitler Ve uso ını er DiL, TARiH, EDEBiYAT KOLU -
Umumi Harp esııasmda Erzurunıda bir 

b ki
• ı binaya kapatılarak, bir gece yarısı 

Sıra e ıyor ar .Erme.niler btra~~d~m diri, diri yakılnu~k 
surelıle vat m ıçm cttnlarını veren azız 

En küçük hükumetlere vannca~a. kadar h~me~ 
hepisinde de Hitler ve Musolını mukallıtlerı 

durmadan çalışmaktadırlar 

ölülerimiz fçin aynı bina yerinde hir 
Abide hazırlttınaktadır. 

AR KOMİTESi - Bu komitenin 
teşkil ettiği bando bugQn Belediye em
rtnde çalışmaktadır. Ayrıca bir incesaz 
heyeti de yetişmek nzeredlr. 

, TEMSiL KOLU - Bu kol da bina-
ltal)'a ;e Almanya gibi bQyOk Av: mış olanı Moı;ley'dir ve 1919 senesin- nın darlığı ve bazı n:a'ıruıııiyetlere 

• 

5 

YARINKİ DOÖU 

Yurdumuzun bu köşesı 
medeniyet dünyasına 

katılmak yoluna girmiştir 
Bugünkü kadar hiç bir zaman Türk olmamış 
olan Doğu illerimizin Türklüğü artık bundan 

sonra ebedileşmiştir. 

·----------------Yuan: :\il 'il. 'r SKRTOi·U.l' ·--------------· ________ ._ ______________ _ 
k 1 . i idare maldnesinı denberi Çttlışmaktadır. rağmen çalışmaktadır. Yeni bir ka<· 

rupa memle et enn n ıı ı ne Hit Terhis edilmiş genç bir tayyare temsil dıtha hazırlsıımaktadır. 
ellerinde bulunduran Musso n ltir nu~ ~ .. 
leıin her fırsatta isimlerini iş 'd l zahiti olan Mosley, kendisini muhafa- SPOR KOLU - Halkevi mevcut 

. . B ıarı mnca e e- zıtkAr mebus olarak intihap ettirmeğe spor teşekkOllerine yardım ettiği gibi, 
tuklannı dınlerız. un bD ·nk şefler ınuvnffak olmuş, fakat içtlmttt işlerle a.vrıca kendi sı>or kolıı da sporun ya-
lerinde muvaffak olnıuş ~ 
savarız. d b 

. F kat isimlerini arasıı·a duy u~u: 
tt b' k diktatör nttmzetlerı 

muz daha ır ço t . mızlH onları da tanı -
vardı~ kı. bu yoaz~alde Avrupanın siynsi 
mak ıstiyoruz. . ı· 

, .. ·le bir göz gezdıre ını : 
ufuklarına Şu~ 

olırn ııll\ka•a Mosley'i sola ynrntmtış ve pılmttsı için çalışmttkta ve memlek~tte 
en nihayet amele partisine girmiştir. ilk defa yapılan Doğu takımı turnesine 
Maamafih girişi ile çıkışı hir olmuş ve giren arkadaşların mtıhimlerini yetiş
kendi ba~ıııa "fngiliz Faşistler Birliği .. tirmiştir. 
admıht bir pttrti teşkil etmiştir. Parti SOSYAL YARDIM KOLU - BugU
meıısupları siyah gömlek giyerler. Ala.- ne kadar 485 yoksul hastayı tedavi et
melleri siınşek ve gamalı haçtır. tirmiş ve bu hıtshılHra 580 liralık lll\ç 

:\losley'in fikirleri bilhassa İngiliz vermiştir. Ayrıca kimsesiz yetim ve 
gençliğinde kök salmış bulunmaktadır. yoks~l çocuklardan 27 talebeyi açtığı 
Bu ytızden koıntlnisUerle sıksık çttrpış- pansıyonda sahah akşam doyurmakta 
nrnlnr olıırnktadır. ve yatırmaktadır. Bu talebelerin kitap, 

Arnold Liz isminde di{);er bir zat da defter. ~e elbise ihtiyaçtan de temin 
"fınpımttorlıık Faşist Cemiyeti .. ni teş- edilmışhr. Bundan başka şehirdeki 
kil etmiş bulunmaktadır. :Fakat hu ce- yoksul . ve dOşkDnlere ele 200 liraya 
mivcl Moslev'in partisi kadar kuvvetli yakın yıyecek ve mahrukat yardımında 
deitildir. · bulunmuştur. 

Dominyonlarda da Faşizm hareketi ---------------
baş göstermiştir. Mesela Kıınadada H:- İskandinavvada 
ristiyan Sosyal partisi vardır ki, bu par- ., 

Şimal memleketlerinde de Jc'aşizm 
tinin başında bulunan Adriyon Arkand 

hareketi çoktan belirmiş bulunmaktadır. 
Faşi"t bir Kanada milleti yaratmak da- Mesela lsveçte Birger Frugard şim-
vasmdadır. diden diktatörlük namzedidir. 1924 de Doğunun gerek siyast ve gerekse ı tiraslann şaşmak bilmeyen şammehassa-

Mamur Erzurumu şimdiden {/özlerde canlandıran temıilt bir resim 

lsvi çrede işe başlayan bu parti ziraat işlerini ön tktisadt bakımdan yurd için ehemmiyeti leri Erzurumun kokusunu aluıışlardı • 

Roman yada 
Romanyada da Faşıı;tler boş durma -

yorlar . Profe5'ör Kuzamn tesis ettiği 
":Millt Hiristiyan Partisi,. ve eski "Iıe

mir mahafızlar son derece faaliyet sarf 
etmektedirler . Musollninin milsilerini 
mod~I ittihaz ederek 1928 de teşkil edil
ıniş olan hu son partinin Dövizi de " her 
şey vatan i~·in,. dir. ispanyada dahili kı -
yttm başladıktan sonra , bu partiye men
sup bir çok kimseler Jo'ranko ordusu saf
larında harp etmek için İspanyaya ~itmiş
lerdir . Hatta bu partinin ikinci reisi Mo
tza l"P ınywla muharebe ederken mak
tul dUşmUştOr . 

ÇekosloYakyada 
Gcırrr.ıl Gayda birkaç ı;erıe ev\'el 

Ç<>ko .. luı a ,yad" lir Faştı;;t partisi teş
kil f'tnıi~tir. birçok Belediye meclisleri 
halen General Gaydanın elinde bu-

lunmaktadır. 

sara almakta ve lsveçlilere toprak tev- çok bnynktnr. Nitekim Tarih bize gös- Yavq yavaş oraya akmağa , bu Ttlrk 
ziini istemektedir. Şehirlerde işsiz kft- teriyorki Doğuya ve bunun merkezi yurdunu istilaya başladılar. Bunla hpkı 
lanlıtnn tarlalardu çalışmasını temin olan Erzuruma hakim olan ergeç bO- bir çinan kemiren kurtlar gibi hareket 
etmek emelindedir. tün Anadoluyu hakim olmuştur - ediyorlardı . Aym desise ve dalavere 

1924 de "Nasyonal Sosyalist.. i~- Harizemden ve Orta Asyadan gelen ile Doğunun iptidai esaslara dayanan 
minde bh; gazete çıkarmıştı. }'akat Türkler , evvela Doğuya esaslı bir şe- iktisadt hayatını kolaylıkla yendiler ve 
o zamanlar Almanyada Hitler ideoloji~i kilde yerleşmişler ve ancak bundan OOğunun kan damarlan demek' olan 
henUz muvaffak olmadı4t için gazete sonra Anadoluya kolaylıkla ve emni- tekmil iktisadt kanallarını ellerine aldı- : A 
ve parti pek tutun3ınamamıştı. l.Akin yetle yaydmıtlardır . Osmanlı padişah- lar . 
HttJer iş başına geçince, 1''urugard.'ın lan ancak Enurumu zabtettlkten sonra Ve burası ta Karadeniz loJll....a• 
Jsveçte yıldıZl parlamış, kendisi Adetcl Anadolu Ozerinde tam bir hakimiyet cenuba kaitar lsmen ve Jaayalen Tara 
bir peygamber mertebesine ytıksel tesis edebilmişlerdir. Uzun Hasanm Os- kiye huduttan dahlltnde kalmakla be
mtştlr. Partisi gQnden güne kuvvetlen manlı sultanlanna ter döktQrmesl ve raber artık Tlı'ki18 detfldl. ÇDnkO bl
mektedtr. korkulu rOyalar gördOrmeslnln biricik tan bayat yollan 'fQrk olmayml111a 

LAkin kendisinin lsveçte Llndoler sebehl bu havalldekl hakimiyeti idi . eline geçmif bulunayordu. Tart tarjbla-
lsmlnde başka bir rsklbf de vftl'dır. lranblarla Tnrlder arasında cereyan de namJan ebediyete lnttkal eden btl· 

Norveçte eden bO)'Ük savaşlar, hep Tnrkler Er- yük adamlar ,ettltiren bu havall bOJ· 
zuruma hakim olduklan için lranblar lece manen ç8bnmqtı kaybedUllllftl 

Norveçte de l"aşizm kuvvetli köl\ hesabına muvaffakiyetll olmadı . Bu manevt kaybedişi' lb et ddİ 
salmıştır. Burada Kisling isminde birisi Bntnn bunlar , Erzurumun Anadolu kaybediş de taktp etti ven b:~at:~ 
mn~adeleyi ele al~ış bulunuyor. Ale için ne derece ehemmiyetli ve hayati çasına ne yazık ki ilk ll'edeniyet Ye ııe .. 
metı kırmızı zemın nzerin~ yaldızlı bir rol oynadığını göstermektedir . Er- rilik sembolü olan demlryolu dO~ 
gamalı haçtlr. ~tsllng 188 de doğ- zmum dQştOğtl glln, Anadolunun başka dan uzandı. ÇnnkO onlar bu yerlena 
muştur.Babası hır protestan papssı idi. bir ele geçmesinden haklı olarak endi- kıymetini çok eyi takd-r ediyorlardı 
Harbiyeden çıkmış ve 1918 de Rusyaya şe edilmelidir Bnto b 1 t irt 1 k ö d ·1 işti O · n un ar mazlnJn acıkh ve ders 
a aşem ı ~r 0 ~ra g n ~rı m 

1 
r. . Erzurum • lstikllll savaşımızda da alınması lazımgelen faciadır şu. 

rada yem belırmekte o an Bo şevızm bü •Ok ve tariht bir rol oynamıştır. noktavı nk 1 , · , • 
hareketini yakından takip etmis ve , ~ . · ş ran a anmıılı~ ız kı Erzurum. 

. .. ' Erzurum konğrası, mıllt kurtuluşumuzun asırlardanberi hiç bir zaman bugnn oJ. 
ko~u bir Bolşevizm duşmam olarak • · b" tarih varatmamızın ilk mu- 1 k··...1 

l k t. dö n t- B' Odd ve ~enı ır . < ugu auar Tllrk olmamışbr'. DOğunuıı 
meın e e ıne nnı ş ur. ır m et he iridir Tnrkler ilk önce hu havalide bil '"k h . . . - . • 
Harbiye Nazırlığında hulunmus t-ıkat şş · . . . yu e eınmı~ etını tak.dır eden CQm-
hOk ll r B 1 . 1 ı. 'i 'kar· muzaffer hir hakımıyet ve nuruz temın huriyet hükt1ıııeti vurdun bu gOzel lı.6-

b
. t ml~t.ıkn t okişevıztm dı~ : .Y .n~<l e . . .. • edip arkalannı emniyete nldıktan sonra şesiı;i me Jeniyet dllnvasmu katmak ve 
ır po ı ı n a p e me ıı-;ını ı erı su h tt'l . · t'la k ı rvet ı · . . . , . . . garhe teveccü e ı er 'e ısı l' · onun tnrklllğllnU ebedileştirmek için 

rerek, ıstıfa etmış ve 1.133 de partısını 1 . . . h ttiler Üç tarafını çevre-
kurruuştur. Geçen lntihapta 30.000 rev erını ım a e . .' • . • • . . . her çareye baş vurmakta ve yılmadan 
l t ş· d" 100 000 k' . k r . 'ı leyen clenizlerdekı hukımı~ etıııı kıı~ h çahsınaktadır. Vatanın kalbindeg ona 

at 
1k11•1ş ı. t ıkmt dı. ' ışı elll ı rn ettikten sonra memleketi kurtaran altın do~ru uzanan çelik kol. iki sene sonra 

a ıp e me e ır. · ı d' · r u k 

D . ~k d orduyu bu havalı hes e ı , gıy< ır< · en- Erzurumda olacaktır. Bu deınJr yolwıua 
anımal a H disine hima~·ekAr bir kucak ve evlatla- Erzurum \e bOtnn Doğuda [oynayııcağı 

Oanimarkada diktatatörlüğU tesi rmı veren bır anne oldır. rehakllr rolü tekrarlaman }Ozumsuz bu-
etınek için Uç kişi mücaclelede BUtun bu hadbcler Doğu~Hın. ehem luyorum . Bir •nuharri;in dediği gibi 
buluumaktadır. miyetini belir~en canlı ve katı mı~aller- •Kop ve Ziğıına ne kadar mağrur olur-

Daha Hitler iktidar mevkiine geç dir . Binaenaleyh Doğuya verılecek larsa Phunhr , 'daha Erzuruma ancak 
meden evvel, Danimarkanm bir Bitler ehemmiyet.in. kıym~t v~ manası her j iki ı:.ene hUkmedebileceklerdlr .• 
namzedi vardı. Mntekait snvari binba- tnrıu tahmınm fevkm?edır · . . . Erzurum un ehemmiyetini on kat ar. 
şısı 1.empke! Bundan başka llr. Friç'in Halbuki , ne hezın • ne ~ezındırkı tı:-acakj, lktı ıdt hayatını on misli ca8' 
"Danimarka Nasyonal Sosyalist İşçi,. Doğu. şimdiyekaclar şaş~lacak ıhmalle~e !andıracak olan demiryolunun buraya 
partisi bir İskandinav Birligi yolunu hedef olmuş . Osmanlı ıdaresıntn fela- varmasına kadar da muntazam bir me .. 
tutmuş bulunmaktadır. Hatta Şimal kel getiren takay<lisi nt>ticesin~e türk- todla kalkınma planını tatbik eden Do. 
Milletleri Pederasyonunu tahakkuk et· lüğOnU bile kaybetmek tehtikesınc dUş- ğu elbette bugnne nazaran ÇJk lleride 
tirmeği de programına koymuştur. ınt1ştür. Doğrusunu söylemek lazım- bulunacaktır . Nasıl ki bugün de dllne. 

Oçüncn parti de Vilrred Peterscn'in gelirse Osmanlılar Doğuya ve Erzuru- nazaran kıyas edllemlyeoek kadar ilel°' 
"Danimarka Sosyalist Partisi,.dlr. ma •gözden çıkarılmış • muamelesi ya- lemiştlr. 

lrlandada piyorlardı. Bu sebepden dolayı gerek Ne diyeyim , bu J.JI dQşOnen mu-. 

General O'dufi yıllardan heri Fa
şizm lehine mncadetede bulunmaktadır. 
Bu partinin mensupları mavi gömlek 
giyerler, alılmetleri de Uç yapraklı 
uğur otudur. 

işte siyast mOvazene~ı bir tnrlü 
dtlzelemiyen Avrupa ufuklarının arkıt
sıpda bu dlktatörcttkler hergUn biraz 
daha kuvvet kazanmak ve bir glln 
memleket işlerinin başına geçmek için 
uğaşıp duruyorlar. 

baha biçilmez tabit servetlerine ve ge- kaddas kafalar ve dQşQnQlen şeylen 
rekse iktisadt ve siyasi noktai naza- muyaftaklyetle tatbik eden mObarek 
nndıtn mevki ve kıymetine rağ"men bu 'eller ebedi bayat mazheriyettne nail oı .. 
havali günden güne inhitat ediyor ve sunlar ! 
rririliyordu. Bu inhidat böylece aynı şe- • -
kilde a.::ırlarca devam etti . 

O zamanki klasik knıtnr merkez
leri olan müesseseler, ticaret merkezleri 
olan hanlar kapandı , kervanseraylllr 
birer birer yıkıldı . 

Buna mu' a il ecnebi kapitalist ib· 

Yakın sayı1arımızda 

İdarede inkılap 
Yaıan: T. l". 
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Her sabah daha gl\neş doğııuıdıın 1 bahçeye inmPdi ve sofraya otnrmndı. 
-yatağından kalkmak Adeliyidi. Beyıız Başmın aıtrıdıı~mı ·oyliycrek . oyundu 
patiska entarisini hemen çıkarır. Kcna- ve yatağına gitti. Evindeki h rkC' bu 
nndaki kırmızı zerhleri sökülmemiş dettişikliğe hayret etmekte idi. çoeıık-

. ki ıısker pantolonunu giyer, -;ırlı!1a lar birbirlerinin yüzlerine hakı~·ur, ha,.; 
gıyah çubuklu pazenden yapılmış nıııı- i~aretlerile tııındım bir şey mılamadık
tanını geçirerek hemen bah~·eye fırlardı. lanın hirbirlerine nnlalınağa çalı ,ıyor
Elinde fildişi aplı. .uf~k . ~ıir. hıılıçe l lardı. Az soııra Fatma hanını valak 
makası destere hıçımı dışlı bır çakı . . . · 
k ·· d k" k fil . d'l.ı' t odalarından ehnde mavı bır zarfla dı-

l oyu~ 
0 ıl" artan 1 kel rın .1

• ıııte 0 1ur~ır. şarı çıktı ve zarfı hUvük o(tlu )1Uker-
< u. r.vve a opra arın ırı ane erını tt · 

kl t 1 . ki . 1.1 . d reme uza ı: a ı ar, aş arı atar, çıço erın < ı >ın e 
bov vermeğe başlamış inre otları yo- - Okuyalım şunu ... 
&ar ve sonra her fidanın dibinde Mükerrem telaşla znrfı a~·tı \C oku· 
klk:alarca durarak in('e. dallan kırpnr, du· Mektubun haş tarafında hir t.ıkım 
sararın ağa yUz tutmuş ~ apraklnrı ayık-

tarihler \e knnun numarnlarımtan 
ludı. bu hscdiliyorclu. Hi~· kimse bundan lıir 

Bu zamanlarımın vaktııı ne suretle şey mılnınadı. Fakat on "tahdidi sinne 
geçtiğlnini anlamazrlı. abi olarak tekaüde sevkedilmeniziııt 

Yavaş vavaş sokakta bir hareket makamca kararlaşhrılını.. olduğunu hil
başlar,komşu çocukları 'rlışarıya fırlnr,, cliririm,, cl\mlesi herkesi bir anda de
çeşitli satıcıların sesi aki•demııeğe baş- rin lıir sOkOt içerisinde bıraktı. 
lardı. O zaman eınekdar a .. cı kn<lırı ·nıevnıan efendiyi birdenhirf". de· 
içeriden hnyok hir fincau kahve ge- g-iştiren, ·hatta ~·i<·eklerinin yanına iıı-
tirirdl. kl h'l 1 k b · ct· · Ve Süleyman erendi nnc ık o za- nıe en 1 e a n ·oyan ı.;e ep ım ı ,m-
man davamlacak verindP Tirinrr kıızıh laşılnıı:;;tı. 
ye,ıı bo)·ah eski hlr lıahçe iskemlesine Süleyman efendi o glln1eıı sonra 
~ aslanır ve uzun ) udumlarl 1 kahve ini evden hi\· çıkmam ağa bnşlacl_ı . Gün11~ 
sindire sindire içerdi. hütun aallarını artık hah{·ec.ınde ge(·ı-

Sığantsı. kumarı. içkisi yoktu. riyordu. 
Bu bahçesi, çiçekldri yegAne zevki icli. Bahçedeki kui'ımfilleı in yanına bir
Evde kaldığı günler kıımnndan ve ço- ete sardunya tarlası ilave etti. Çe.,it 
cuklarından onlıırla zıyacle meşgul olur, çeşit saksılar satm aldı. Onlara ıhrlnr, 
a~zını açıp kimse ile konuşmazdı. Gaze- knnynlar, ·akız ardunyalan dikti ve 
te okumaz, siyasetle u~raşınazdı. llarh- kı a zııınıınclıı evini ve hahçe~ini bir 
ler, 1htilııllar, kabine değişikleri onu çiçekci dllkkfüııııa çevirdi. 
h~ nlakadar etmezlerdi. Sahuhhın akşıının kadar u~r.ışme· 

Mahallede hemen hemen kimse ile sına rağmen çiçeklerinin hizmetine bir 
do t cle~ildi. Güzel havalı tatil günle- ha~ına yetişemiyordu. ... ak<;ıları tcma
rlnde fstanbulun uzak koşelerinden mi- men sııluyamıyor, kuru yaprakları '~·ık
,..:afirleri gelirdi. Ekseri i ihtiyar, he yaz la~ amıyordu. Hele yumuı;;ıık bul<lııklnrı 
akallı kimseler olan hu vefakar dost- ~·i<·ek tarlalarını e .. eleyen komşu kedi

Jarın elinde chtiınn bir gazete kl\gıdma !erini kovalamak için muhakkak hir 
itina ile sarılmış hir fidaıı, bir daldır- adama ihtiyaç vardı. 
ina bulunurdu. Sııatlar suren nıuhııb- GUnler geçti, Sl\leyınan efendi git
betler hep Avrupadan yeni getirilen tikçe yoruldu, gittikçe clurğunlaştı. Git· 
çiçek tohumlan, gOl fidanları, ~a.ıe ve tikçe halsizleşti. Çatılan kaşlarının al· 
.SOnbOl soğanlarına taalluk ederdı. hndttki dUşUnceli gôzlerinden kafa<:ını 

ı;;-eneler süren bu_ ba~ ~rtık Fatma 1 kurcalayan bir derdi olduğu -=ezili. oı 
hanımı canından bezdırmıştı. Kocasının <lıı. Nihm·et bir sahnh karısına oylecC: 
bu, g-Un geçctikçe artan iptiU\sına sinir- ttı;ıldı: w " 

lenmeğe ba lanııştı. Anıda sırada hir 
bahane buhmtk ona bu hu~ undan vflz - Buna bak Fntma .. , Bu Mo'ker· 
geç·mesini söyler \e bu huyunun e\i rem ortıı mektrbi artık hitirdi. Dııhı 
se iz hir manastır haline getirclittin- fazla okıı'\ up da ne olarak ;.ı Dnzuürı 
den şikaj et ederdi. yazı yazmasıııı, i~ i he ap vapma ıııı 

Akşam nzerleri Stile~ ınan efend'- ı;Huıındüllah bili~ or. I'Rzla okuyup ta 
nin b~rnçeden iç·eri gfrmesi hntnn evi memur ohıruttına mektebi bırak m, lıeıı 
boş bir kuyu sessizliğine boğardı. Ço- onu tnccnr yapecağım .. Ben zaten leh 
çnklar hızlı konuşmııktan çekinirler. bn. ıma çiçeklerin hizmetine yetişenıi
gülınekten, birbirlerile .akalaşınaktaıı ) orııın. Benimle lınııher çalışsm; henı 
• akırurlarclı. Bu sıkıntılı hnl onların lıalıçeyi daha bOyfHlirOz. Herıı de kilrh 
çalıuk uykıısnııu getirirdi. Evveli\ göz- bir iş tutmuş oluruz. Bn zamanda çlç·ek 
leri ahit bir noktaya takılır, s011rn kı- ölnye de, diriye dt- lıızım. 
zarnrnJta ve knçnlnıeJte hnşlar, nihayet Fatma Hanım bu hiç ümit etmediği 
içlerinden hir tane i esnedimi hepsi teklif kar.,ısıncla biraz şa~ nhulı. ... oııra 
birden esneyip gerinmeğe ve sessiz itirıız etmek i tedi. Fakat , illeyınan 
ndımlarla odal,ırma çekilmeğe ıııechur Efendi fikirleJinin mf1naka~a edilmesini 
olurlardı. c;;evenlenlPn değildi. Bu yOzdeıı :ıttıker-

• ·nıe)man efendi de biraz sonra rem mekteptP-n alındı \'e hahac:ile berıı
oda ma {'ekilirdi. Ve hUtUn gnnler aynı her ha hçede calışma~a lııışlaclı. 
ha\ t içinde aynı ses::.izlik ,.p, boşluk Sfıleyman Ef endı)·i bu karara se' -
içinde gelip ge~-erdi. keden Amil :Mllkerreınin istiklıııli dPğil 

Bir yaz gonn akşamı Süleyman ~·içeklerinin <liişiincesi icli. lJğra!:'anıa
efeııdi evine mutattan chtha geç, daha ması yliziincten "'aruraıı, !'olan riçeklrr 
d ırğım , .e dnha clalğm geldi. O gtln onu kederden divaneye ç viriyordu . ----

IÜmumi harpte casuslu~ Tı·fıiJ,a x,~71 
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K elinıe oyunu 
SoMa-r ~afj;ı : 
1 - \ ifte minare, 2 - Türke yakış

maz, canın yongası, S - Yılan, bilgi , 
4 - Bir göz rengi. ses. 5 - Tiyatro sah
ne~inin .:..fü.:lı. fi - ha\'van. nota. notn, 
7 - Bii. Ok. ... okaklar'ınııza döşeniyor, 
8 - BOkUmdarlarrn ahiyi., zineti, bir sıkı, 
9 - E\in a~ lığı. nkal, 10 - Derinlikler, 
i~ i. 

}ruk,1rul.7n .1şa{j1: 
1 - lrancln bir .. ehir, Ermenilerin 

çok kulla dıklım bir he•·e, 2 - lyi soy
dan \'e huydan olmak, takım, 3 - Saı;ı 
düzelten. zUğUrılıtn hıılyaı;ı, 4 - Şi, , ol-
mıyııcak değil. > - HUtubel, Fran ızça 
nadir. ö - \'c•rnıek, Do({u ~ehirlerinin 

hepı;inde \'ar. i - ~etieeı;;iz knlmnk. 
tı - Bir Doau ~.ıirinin ikinci i mi, nnıı
na K ilil ·e e ir eniz uzaklaşır, 9 - I'ııal
luku olan. fcıl, 10 - 'I'Ork('C clifbıı. yaşa
nın kı altılmı,1. 

1937 
CDoçıu Cf:afu.otmL 

2. TEŞRiN 

4 
PERŞEwIBE 

Hicri yıl - 1356 * 
Şaban : 29 

* Rumi • 1353 
I. Teşrin : 20 

K1zılaya y md ı ın et 

Boynu hl\knlen bir k,ıraııfil firlnm, a
rnrnn bir ardım~ a yaprağı 0111ııı gün
lt>rhe l\e~ fini ka~·myordıı. Hele çiçek
leri koınarıııiya lıir kıyamı~ ondu. lııce 
dallar üzerinde açılan karanfiller gnn
ıer('e ıroz kamaştp·11n renklerile onu 
oy.ıl,ıdıktan onra snrnrınıya başladıkları 
zaman firlmıların tizarinden kesilebili
yüı du. 

Olinler. aylar g-eçti. Süleyman Ef. 
hnlıçe-.ini daha <·ok btıylittn. Fnkat dışa
nya bir parpı ~·eç~k bile rıknrtnıaclı. 
bir karanril knncası atmadı. 

• 
i 4 lkinci ı eşrin 11137 

1 Doğu a 
Erzurunıun e1 

urünüşlerl 
güzel abideleri 

Erzıırum11n en güzel ve z·ırij' ,1lJideleri11den biri de .Minwr Simuwt. 
eli11de11 çıkc'111 ı·ılup:ış;ı camiirlir. Uıı c1111ii11 ö11ii11deki me,11d1111lrk nçllar:ık 
bir "Karadeniz Btıhçesi.. r•iimd:ı rJPIİ rilecekt ir. Bu bahçede cıiicudtı {fefirilecek 
büyiik 11.'lradeniz /uııııızwıd.ı yazuı lmnyo, /uşuı p11timıj !Jc7prlacakfır. 

Trabzon - İran transit 

-

1 
1 

(,n. 

t nuısit yolu .,ile Tm/Jzon - İr.111 

-
~" IJ.8450 

24.,675 
otomobil. kumyun l'e otolnl.o: sefe'lft.. 0 o,901iQ 

yolunda 

rl.7/m meUn bir hale {T0'·~t:tlfılfil/lll/lllllllllllll'"~I ıı;,o37IS 2,as111 
Bakrmeııi11i y'isteriyuer ,,,1111 il ~·6:.& M·62 

1 
,1 ~ 30,~25 S0,15:lG dha 

Yapı afi 8'"· t. ı.S.8626 113,85'>~ " ,a. 
... r 1 K B A z L ı/ua bilhassa f' 

!! -11üş olan b 
At~emas etme 

üt ülr -

Şimdi Milk<•rrenıin ynrdıını da az 
gelım'ğe haı;;lndı. SO!eyman Et'. gene 
derllenmeğ'e, d Oşlinıneğ"e haşladı. işler 
böyle ~iclerse dnhu ilk mektebi bitir
memiş olan ikin<'İ oğlu Hnsevni de 
galiba yantırııına <"ağır rııaıta kn~ar \'e-
recek \'e geııe dışarıya hir tek t'id,m 1 Horrka f:ırafı11tl11 lepeclen nutns:ıp cephesinin lıir {tiiriinüşı'i içimle !Jt!lll0 

sntaııııyıwıık. wıpı/;111 dı>mir k >m"i1'1nle11 l>iri /811/arrla siirüne11 eski kllfes kiri.o:/Pril 

neşin ıııail ıc;ı~ı tavıına vurmu,. anki ymıa V,ın Roııı ile e lennıen iz ıııe,·zuu mü h·snıı yara<hlışda lıir iııstm oldı~
hizlere daha ak~ama kadar vakit ol-

1 
hahisdi. Ederim izin arka bahçeleri hiti- l'tuna, kadir ve kıısıır;.;uz güzelliğine 

cluğunu ihtıu· 'diyor gibiyıti. Annemin sik rrihi:vdi. Daha çocııkkPıı j!llyaııa ile · T 1 1 

lııı lıah{!C'<le oyrıa-;;ar.tk tarıı~mıştını. zamanlardan e\'vel hayatta hirinci de-
Her giiıı birbirimizi <"fl'rıJır.lık. Anııeııı d 0 re('e e rol oynıınıağa hazırlıırııış hulu-

• r - ııımııyorum. a i, ,Jii ynnayı dtıha rok 
gozleri ta\'anrlaki ıı;;ığa ilişti: 

- Anııe, dedim, istersen perdeyi 
indire~ im. 

ve lıabaın dıı knnı':'tı kızıııııı ~ık sık nııyordıı. 
t 'evap ycrinP. htl.hl nvucıııııın için- C\'iıııize girrnesiırn ses çıkarmaz! mlı. 

de tuttuğu Plirni bir kere daha sıktı r· k · k 1 f k t k' k 
Ö 1 • • - 1• . • "o rnce. ~·o rnsı;;,ı . a a <:an ı ·a-

g z erını odl• elem ı lıır bakıı;;la hana 

Annemi 24 Temmuz HH4 de, tam 
A\ usturyanm Sırbistana ültimatom 
<Verdi~i gün kaybettim. Orta Avrupada. 
bj1hacsa Sırbistanda yaptığım uzun bir 
5 yahattan sonra, Parise gelip te bir 
hafta dinlenmek istediğim bir sırada, 

ihtıv,:ır annemin çok ajtır hasta yattığı
nı bi1d ren bir telgraf mı aldım, Belgrada 
uğray14Jmın sebehi mühim bir pamuk 
v kumaş s.iparişi alımıktı. 

. . - • dıııluşmı gföi lıı>ve!'irıc clll. knn lıir 
rı vardı Anlıyordum ki artık ümit ke. il- ÇC\'Irdı ki , kamıııın claınarlanmda don-ı kız<lı İri

0 

ko o l · k k ufak 
mic:;ti. Annem lıir aralık elimi tuttu: <lıığıınu sStndıın . . Annem sanki mavera-

1 
~. ~I .' Yl~ .~ _z erı. çı ı · 

· . . . . dan gelen lıir c:;ec:;le. < U11<l aı ı , çehıe ıııı çerçeveleyen altın 

Hal'on Van Hoın IIollımda da doı't

ıııuş olmakla beraber, şeceresi itiba

rile Prnsyalı sııyılırclı. BPrlinli bir 
kızla evlenmişti. Bu, izdivacırınzn hir 

mani teşkil etnıiyebilirdi. ÇUnkU .JUl
yana Alman kanından olmakla beraber, 
benim ete haham tarafından fransız ul-

Annemin gonderdiği tc111raf kısa 

idi ·e ~orkunçtu: "Gel çok fenayım. 
di\ or<lu. ihtiyar kaaının bütiin haya
tında daima açık ~özlü ve her işinde 
kararlı hir insan oldu~unu lıildi~iııı 
için gonderdi~i telgraftaki üç kelime 
goı:lerm\de büyüdü. 

22 Sabdhı Harlem,e 
bütün 

vardım, o gü
soğ'ukkanlılı

annemin başı 

bakan \e 

- Senı rorıııeden g-ıtmek ısteme-1 _ . . , ~. •. · rengi nele bol sıwları ile lJtı knı·Uk kom-
dim de<li ! la) ıı , h.t) ır yavrum, hen ı-eni ) ~ 

' 0 . • 1 - t d" d lıırnkıııaııı dedi şu klZı. o znnımılcır üzerimde te-=hir 

A 
ıoz yaş arımı . . glctıçk~npl: ~yorktum. ll•ıft·t. Lıı .rzt··, ect'ci ıınvlik hir te-.i" bırttkıvordu. 

nnem avucunun ıçın e ı e ınıı sı · ı: • • u ::;,J söyledikten sonra f>ü 
1 

·h h . b k t. ·k . . .. - r· o .. 1 · b nyac a er anırı ,,~ ·a Jtr ızuı - Yılht>lııı dcdı,. artık gozuııı ar- Y ız ne ve \'U('Uıluna c nın ir ı-ükt1net . M • • ' 

k 1 k 1 d , ' 1 . 1 b'I" . !!eldi. <ia.ni ihtiyari ha~·kıı·nıı~ .• ıııı·, ıleğıl yakıııdan , uzaktan l ıle onııııla IH 11 ·a ma aıı ıne ıı gıc e . ırım . . .. 
Elinin ya\'aş yavaş soğumağa bu, - - Anne. anne! ııe iyi süyliyorsun, ırıukııyP!'O edileıniyece~ine kaırnat luı-

akl L- · b k ı sıl etnıis,tiııı .. liil~·an° <l •ı heııı'ııı tııı kıı-ladı~ını hisseder gibi oluyordum. Bir s n l.Jt"JJI ıı·tı. 11111. .. • 

1 · ık· 1 naatimi lıiliyordu. .::ahsırıılan hamı kar-aralık gözünn hana çe\•irdi : 3ır . · ı .;öz daha süy iyecek zıııırıet- .., 
- Vilhelm, üp heni! dedi. tiııı. üzerine eğildim, fııkııt cludaklıt- .. ı taştım lıliyük kudrete irıaıııyordu. 
Son sözii de hu oldu. İhtiyar hl7- rıııılım hlç hir kPliıııP çıkmadı. Daha AnııPııı, hu kiiçtlk kızuı llzerimcle 

ıııet{·i kadın Ann·ı bir krı t"ye çekilmiş, ziyade t>ğildiııı . lıaşt11n tt~ağ'ı dikkat hıraktı~ı derin f<' , iı i arılRyıııcaya kndnr, 
sessiz s es. iz ağlıyordu. 1 ir ~ol~e gihi kc. ildim, ııf' bir es. ne hir nefes! O o çoeıık ri.ı heni J.:eııdi ,frn• her zaıırnn 
yavaş ya\•aş ~·atağa doğru yakla<;-tı, zlıııum mırıeıııin hu ayrılığırııızın hiiz- rnııı ola" ak lıir göl~e diye kahul ve 
\ıınemin üzerine eğildi: ııOrıü arttırıııaııııık i~hı <inha h.ışka hir h ıttfl ilılıı c>tıniı;;ti. Nasıl t>tnıe. in ki, 

- Be>n de opeceğiııı , dcd . Ş('Y söylemek iı;;teull'diğini aııladuıı. Htıl- .TOlyan111 rn hir emrinin yerin(• getiril-

duğuııııı bilmiyordu. BUtnn hu mesele
lerin o zaman hiç te bOytlk hir eheın
ıııi~·eti yoklu. .Jnlyıınayıt göre, hen 

llollanclalı idim. Hııttıl uen bile ken<li· 
ıni öyle biliyordum. Flıkat e\·lenrnezdeH 
çok t•\·\·el Harleııı 'e yerle., rııiş olan ha
ham. tnlıiiyeti rıi eteği. tirmeınişti. 

Gali!ıa halıııııın daha ~·ok benzi 
yordum. O üldiiğll zıııırnn berı altı ~ u 
.. ındaydıııı. Annem dP. hıılrnın oldükte 
sonra itiyatlarını hiç <lt-ğ"i~lirıııeıniş v 
d,ıiına onıın hııtırnsrnı ~ ·uı;mlnııığa çalı .. 
mıştı. Hatta ~ t>cliğiıııiz yeıııekıere kn 

Öptn ve göz. ya;larını giistnrııc- buki ben aıınenıin dttha lıir iki süzüııü lllf'Si için,· onıın erre parmltğınııı en 
1 1 k - nk ı · · · · l dur, her şev. imiz Fran. ızdı. Brovn ai nıeğe çalışarak , ~ nrnş ym a .. , ayakla- din emek , .e i> nıııt:rıl\ ıın,1tturnıak için uç 11r ışarelı kafi ge iyordu. Her 

· t kk d 'lk , lesi Hnrfernde nanı alıııısh. rınUl ucunn basa ba"a odadan çıktı. ue ı tcrı:e ) apacaAına ~emin etmek şey Hl m a ı \>nce karar \"<'ren o • 
Daha ak anı olmamıştı. Paııjuı la- i{·in hanrlanmı tını. idi. 

- Arkısı Nlr -
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7 4. ikinci Teşrin 1937 ---------- DOÖU 

AÇIK SÜTUN Erzurum elması işleniyor 
--·-------S.P.O. R 

~' ... 

payı Lise kazandı 
Oltuluların 
iki bOyOk 

derdi 

( C'styam 1. incide) 1 Cumhuriyet idarecilerinin degerli elmas
ri o çamur yığını içinde bir elmas temiz- traşcıları elinde bu eltnas parQ&sı en yu· 
liği ile kalmış, bozulmamıştırl. Osmanlı muşak, en plastik bir madde gibi hergün 
imparatorluğunun miskin , mendebur ida· biraz daha güzel ve mükemmel .şekil al
recileri bu sert elması işlemek maharetin- maktadır. 
den ilelebet mahrum kalmışlardı ; fakat R. TARAl(ÇiOÖLlJ 

Cumhuriyet bayramının ikinci günü yağmurdan 
geri kalan maç Pazar günü tekrar edildi ve 

liseliler 2-0 galip geldiler 

Halkevi t~rafın~an tertip edilen ve için ç~ çal!ş~ışsa da_ yukarıda söyle
haftalardanben dedıkodusu suren kupa diğhruz eksıklıkler yuzünden muvaffak 
maçı nihayet Pazar günü Halkevi ve olamadılar ve oyun bu suretle ve pek 
Lise takımları iJ'asındl yapıldı ve Lise- I haklı olarak Lisenin 2--0 galebesile 
nin galibiyetile bitti. bitti ve Liseliler Halkevlnin koyduğu 

Pazar günü futbol maçı olduğunu kupayı aldılar. 
duyan ve uzun zamandır maç seyrin- Nasıl oynadılar? 
den mahrum kalan meraklı bir halk LiSE: 
ve mektepli kalabalığı maç saatinden Lise takımı umumiyet itibarile ıyı 
evvel Lise alanını doldurmuş bulunu- idi. Bilhassa genç kalecilerile bekleri 
yordu. ve merkez muhacimleri galibiyetin ye-

Olt11da11 gazetemize yazilıyor: 
•Doğtı Uleri halkının dert ortağı 

olacak olan •ooGU,,mın çıkışı bura 
halkını son derece sevindirdi. 

Size bu mektubumla Oltunun iki 
büyük derdini anlatacağım : Oltu düş
mandan kurtulduktan sonra, çiftçi 
halkın işlennden kalmaın881 ve mü
tegallibe elinde ezilmemesi için, o 
zaman birinci Millet Meclisi tarafından 

•Eiviyel SelAse,,ye mahsus olmak nzere 
474 numaralı bir kanun neşredilmişti 
Bu kanunun tatbikatı bambaşka bir 
netice vermiş, Elviyei Selase halkının 
bk kısmı istifı{de etmiş, bir kısmı 
edememişti. Arazinin işletilmesi me
selesinde torın nizalar \'e dedikodular 

Maç saati yaklaştıkça halk sabır- gane amili olmuşlardır. Diğer oyuncu
sızlanıyor bir taraffan da kaçgündür çok !arda ufak tefek hatalarına ral'rmen 
. . 6 peyda olmuştu. ıyı giden havanın bozarak soğukça rüz· iyi idiler, Liselilerin en büyük meziyeti 
garın Palandoken tepelerinden siyah iyi anlaşmış olmalan ve yorulmamaları 92fl senesinde teşekkül eden Tapu 
bulutlan şehrin üzerine sürüklemesi bu idi. Fakat Lise takımında en büyük Tahrir komisyonları bu araziyi tııma
sabırsızlığı maçın geri kalması korkusile noksan avut ve taç atamamaları oyunu men Hazlnei Maliye namına tapu et
daha çok artırıyordu. Nihayet maç saati dar bir saha içine sokuyordu Bir de ıniş ve huna istinaden arttziye nınza
geldi. Evvela Liseliler, biraz sonra da Liseli muavinlerin takımlarının galip yede ile ve yahut ecri misille halka 
Halkevi takımı hakikaten çok temiz ve vaziyete geçmesinden sonra. sporculuğa vermişti. Senelerce bir şahıs elinde 
muntazam bir şekılde sahaya çıka;ak hiç te yaraşmıyan bir kastle gelen top- lşllyen bir toprak elden ele ge\·miş, 
uzun uzun alkışlandılar. lan sık sık taca atarak vakit geçirtmek çiftçi gen kalmış, çiftçi olmayan arazi 

Sahada ufak bir merasimden sonra istemeleri gerek kendi arkadaşlarını ve sahibi olmuş, asıl çiftçi çoluk çocuğu 
Halkevi takımı halkı selamladı para gerekse muhacim takım oyuncularlle ile perişan bir halde kalarak ekmeği
atılıp kaleler alındıktan sonra takım· seyircileri üzmüştür. Bu halin bir daha ni kazannrnk için ayak ticaretine veıı 
ların şu süretle teşekkül ettiğini gördük: tekrar etmemesi, bu pek genç ve kıy- odunculuğa başlamışb. 

Ilı\ l .liE\ i metli arkadaşların sporumuz namına bu Bu suretle esas çiftçi ortadan 
,ti~e Ihsan gibi kasti ve uyalama yollarını tutma- kalkmış, yerine bu ad albnda kendi-

ı.J'01 i 1 · f'akır Koç malan daha sportmence bir hareket sine çiftçi süsü veren v;ı hakikatte ise 
A~~~. -··-;e. çc.Reşat Hulusi olurdu. ~ topra~ını ortakçıya ektirip biçtiren 
ıar ge~ uJrht Sedat Yusuf HALKFVI: insanlar türemişti. 

KUMBARA 
1e 10 

Verir 
Kumbarası olan hiç bir 

zaman darlık yüzü 
H gormez 

ZİRAAT BANKASI 
Kumbaralarından bir tane ahnız 
Çocuğunuza hediye edeceğiniz bir kumbara ile onu ham tasarrufa-, 

alıştırmış, hem de istikbalini şimdiden düşünmesine 
yardım etmiş olursunuz 

' 
radan -"- "' Halkevi takımı bu sene tek bir Bugün Oltuda öyle acıkh sahneler me '~~ ~ ,~w~~e ilkm~ı~ ~ı~~~~~~rhaffilo~u-ınki~~ebq ~ ~ru~ -----------------------------~ 

\~ca~ll!~'-; rıı.;~"r 1 ke~dı~ınden t>t:~Ienılınıyen_ ve _hıç umıt olan, kendisinin Oltu ile hıç alaka~ı ............................... ~ 
~~~· ı~.. 'z!l,ırl· ı ıei'edılmıyen enerıık ve h~mız bır oyun olnuıyun, Iranın bilmem neresinden •• ~ • ııır •• 

HM•Hncıe " n - n. ~a~ ... rne b .;ıkardı. Yalnız Halkevı takımında hiç 1. 'fU k" t 
1 

il t' . k 
1 1 

d k a-.-... nen~ g111. a.,, , 0 b" k" . ge ıp r ·ıye a > ye mı n m e ere 
~-.. L r\m .... \;ışııııa yoktu. n ır ·ışı ayrı ayrı Oltucla verleşen sahıRhır kırk elli se- ·= EL B 1 s E ve K u M Aş ·ı NllllJ9oıd~ILı:--\" T..-.. .. "7ı •re mücadele edip duruyordu. · . · · 

e~'-~ uIJ ~..., -lı'tikı vin hattı sırf kendine göre neden bel1 rencber oğlu rencber ve 

1:.i:ıı ı;ut - ~lhlturmuş. nç muavin de for- nynı toprak llzerincte yıllarca işlem~ •• MER AKLIL ARINA MU•• .JDE •• ..-. .... w.~f' 
1 

) -1.:•etle prlar, müdafaalarına la- ~>ir çiftçinin elfnden tarlasını rnllznyede 
e ~ \ ~ edemiyordu. Bu da ıle ulmış ve bugüne kadar cin hu top· 

kez muhacimi şahsı '·~susr t ~~ ! ~·M )lu&ı yanlış tertibinden ileri raktan istifade etmiştir. 1 Türkiyenin en iyi iş yapan Wkm . en büyük 1 
ve bekleri geçerek, ka&ec: • ._..,:,r . ~ N J -~ de~d~ . kaleci nede_?s~ Tevali ed~n şikayetlerden ve sız- • h k 1 
şıya kaldıtı halde şüt atma~:~·~ıne ~k fazla mutereddı.t ~dı_ ve tereddud~ lanmalar_dan hır netice çıkmamış. ni~ • terzi ane ve umaş mağazası 
pas verdi ve içte topu avuta atmak bır gole mal oldu. lkıncı devrede eskı hnyet 2502 numaralı kanunun , neşrı 

1 
.. 

1 ure ı e mu a a ır go açır ı. 8 kl k çal ı ff k t S t'l h kk k b" l k d oyununu kazanarak muvaffak oldu. Ozerine halkın yOzQ bfraz gOlmOşse de B E v o G L u 
evrenın on ş a 1 ası ıse- oldular Yalnız uzun vuruş yapamıyor· · 

llk d . be d k"k L" e er ço ıştı ar ve muva a a maalesef Oltu halkı şimdiye kadar bu 

1 1 nln nisbi hakimiyeti altında geçtikten M. . · h h" d "anımdan da istıfade edememişt:r. Dört 
lardı. uavın attı ıç yer tutma ı ve be , d be · 

sonra, top birdenbire Lise nısıf sahası· . .. . 1 d ş sene en rı bugOn tevziat yapıla· • 
na intikal etti ve Lise kalesi birkaç oyuna mue~sır 0 ama '· cak, yarın memurlar çıkarılacak diye • T • h • • 
tehlike atlattise de ol olmadı, her 1ki Muh~cım hattında anlaşamamazlık halk savsaklanıp durmuştur. • erzı a nesı • 

. g - du vardı. lyı oynamalarına rağmen toplu 
takım da çok serı ve guzel oynuyor · ve açıklarile hücum yapmadıkları için Nihayet hu sene kazanın Narman, • Ô • 

ırıncı evre er ı ı ar ın daima ortadan oynuyan ve yapılan bu Toprnkkale ve Çivrik gibi yakın bir • U rU Ve mer rt ar ec. er B.. · d h "k" t af candan ça- • Ş • • k • • A k d 1 ı 
lışmasile devam ederken, fazla hatalı ve şahısı akınlar Lise müdafaası onünde iki küyUne tevzi komisyonları çıkarıl- ., 
favullu oynıyan Halkevı müdafii Koçun eridi ve da"'ıldı. Halkevi takımında be- mışsa da hu da yeniden halkın ~ızlan- • • 
c · · · · · d h" s be yokken 

6 
• Tuhafiyecinin, Bezzazın, Hırdavatçının kumaş satması • eza çızg'lsı ıçın e ıç e P raberlik teessüs edilse idi bu mağlubi- ma"ma ve şikAyetlere sebehiyet ver· 

yapt~ğı bir enbol uzerine hakem penaltı } et hakkedilmiş olmazdı. Biz her iki ıniş ve gene tevziat geri kalmışbr. = Bakkalın saat satmasına benzer. ı 
verdıH. . . . f" b" - 1 takımın biraz çalışmasından sonra böl- Şimdi halk elleri koynıında bek- • ı·ngı"ltereJe "''e ı"talyaJa meşhur kunıaş mensucat /ıabrı·kalarının • ayrının çektiğı ne ıs ır şut e o-emizin Türki'- e birinciliklerinde mühim w v uı 
L. ·ık ı l · b" d 6 

J lCmektedir. Ellerinde arazisi olanlar • l • ıse ı golu hiç bek eni mıy~n ır an a bir yer olacağıra ve muuaffak olacağına desen mritehassısı terzi erdir. 
kazandı. Bu golden nevrnıt olmıyan kanaat getirdik. Gönül, takımlanmızın vaktında çapalama veya gllbreleme • • 

Halkevi takımı daha candan oynamağa daha sıkı çalışmalarını özlüyor. işine başlamnğa cesaret edemedikleri • Terzihanemiz her zaman olduğu gibi bu sene de fevkalade • 
başladı. Buna mukabil ateşlenen Liseli- . , g ibi, diğer geri kalım asıl çiftçi de • r y .._ 

Ha) ke' d k redakarhklarla. modern desen ve çeşit BA AN ve BAY • ler de aynı hızla mukabele ediyorlardı '111 e l Çay nıUtevekkiU\ııe bekleyip durmaktadırlar. ı • • 
ve hakikaten birbirlerile pek iyi anlaşan Çok kardrş.;e devam eden ve ni· Oltunun en ueıkh dertlerinden • K l k p l k • 
Lise forları haflarının da ıyi oyunları hayetlenen maçtan sonra Halke vi tara- hiri de odun meselesidir. • ostümlük, Manto u ve a tolu kumaşlannı • 
ve ynrdıml ıri e çok sıkışık oynıyan fından her iki takım oyuncularile diğer Oltu hem orman, hem ziraat • şapka ve yaka kürklerini yüksek takdirlerinize aazediyor. • 
Halk,!\i n.üdafaasının bu vaziyetinden sporculara Halkcvi salonunda altmış memleketidir. Bu muhitin octum·uRu ile • • 
istif/el ederek ikinci gollerini de yap kişılik bir çay verildi ve bütün sporcu ekinciısi her zaman hirihiriııe ıııuhhıç- •• Şık olabilmek bu terzihanenin kumaşına, zarif •• 
talar. Bu golde en ziyade kalecinin ha· gençlik bu çay da biribirile ' daha tır . .Eplce sapa hir yerde olduğıından 
tası \ardı, Çok hafı f ve yandan gelen çok kaynaştılar. Bir taraftan en büyük halk kendi yetiştirdiği malı ul ile nn- • olabilmek İse yüksek san'abna bağlıdır. • 
topu bloke ettikten sonra, elinden ka· bayramlarının sevinci, bir taraftan da • • 

b · ı 1 1 cak kendisini geç·inclirehHir ve hoğa-çırdı ve Lise forları yetişerek o-üzel u samımi top antı genç ere en nesut ve .._ 6Jii, 
0 ki 1 zından artttrabileceği beş on kile za· Y.A • ....,, 

bir kafa vuruşıle ikinci ve galibiyet en zev i gijn erinden birini yaşatmağa .................... ............. .... 
gollerini yaptılar ve birinci devre iki vesile oldu. hirhireyi gider, odun Ye kereste ile 
Sıfır L. · 1 b ç d - h bel · de"'iştlrlr. Evini de bu suretle tamir ısenın ga i iyeli ile bitti. ay esnasın a spor musa a erı s O zaman elli kuruşa alınan odun fiS.~~~::aJ~:ıla::~lli:.t:U;:;t:;;llS~DIQ 

iKiNCi DE''RE: ld 1 hl ·· ı d" H lk · · eder, kışlık odun ihti'-·acını da temin ı 
,y • yapı ı, mono 0 6 ar soy en ı. a evının " şimdi dört lira tutuyor. Artık varın, kı-

lkinci devre başladıtı zaman Halk- muzik kolundaki arkadaşlann teşkil ederdi. yas edin. 
evi takımında büyük bir del'rişiklik ettiği cazla dans edildi ve alaturka kıs- Bu sene ise vaziyet değ:işti. Kış 

• d ·11 h ı ld l b l" ttıl'r hald h k il · k Köylüye guya kentalı yedi buçuk Yapılmıştı. Merkez muhacime Recat. mı a mı i ava ar ça ı ar ve u sami· ge ıp ça 6 1 e er es e erı oy-
.., 1 ak k d d d beki" h" 1 • ı b" ·· bil kuruştan odun verecek, köylü de bu SaA- içe Necdet, sat açığa da Hulusi mi top antı geç v ıta a ar evam etti. nun a ıyor, a a ev ere ır çop e 

alınmıştı. Muvahhit ve Esadin yerlerine Bundan böyle her hafta Pazar girmiş değildir. odunları hem yakacak, hem satacaktı. 
de yeni oyuncular girmişti . günü akşamları Halkevinde böyle sazlı Sebebi de şudur: Halbuki orman mühendisi halen kasaba· 

Oyun başladıtı zaman-, Halkevi ~e cazlı ~OJ?lantıl~r }'.apılacaktır. Genç- Memlekette bir iki zengin orman nın Göle hududunda ancak müteahhit-
( 1 d h seri ve daha becerekli lite bu buyuk hızmetı seve seve yapan dairesinin müsadere edilmiş odunların lere makta vermekle meşguldür· Köy-or annın a a lan k. "T . . h" b" feci 
oynadıkları görülüyordu ve hakikaten "'k•-lokn n te. a~u u ıBöç~nl ıçB ır a- müzayede ile satın alarak kasabaya de- lüye verilmesi lazım gelen makta he· 

-t . e cu ı tan çekınmıyen ge aşkanınuz ttil ş· d" k"l d - . . . -
1 yirmi dakika kadar mu evazın c reyan H . ı 1 H 1 • B k po e er. ım ı ı osunu otuz par, an nuz venlmemışhr. Bundan sonra vera e-. k aşım fcan a a kevı aş anımıza ve . . 

eden oyun ikinci de\Tenın sonuna a- alakad d "h b- -kl . . . . . d satıyorlar. Bu pahalı fıyat karşısında cek maktadan hayır kalmıyacaktır. 
dar Halkevi takımının daha fazla haki· tacan =nu· •a.er -k uyul erımıtzek ıçılmız en halk odundan istifade edemiyor. Çünkl Hülba şimdi odunsuz kalan halk 

k l · · ünde .., mı şu ran arımızı e rar anz. 
ıniyeU ve forlannın Lise a esı on . bu parayı bulamaz. Zahiresinin topunu çoluğu ile çocuğu ile birden bastıracak 
heyecanlı ve tehlikeli anlar yaratmasıle B h ft' k. • • • satsa yine kışlık ihtiyacını temin edemez. kışla nasıl mücadele edeceğini derin 
!feçmiş ise de, Lise müdafaasının ço~ u a a ı ı:naç Aç mı kalsın, yoksa satsın da odun mu derin düşünüyor, boynunu bükmüş müte-
tyi oyn b mukabil Halkevı Bayburt futbol takımıle yapılacak' alsın ? vekkilane bekliyor. 
muavin ~mtat 51 

kunal •ardım etme· maça bir hazırlık ""1ıak üzere bu Pazar 1 Evvelce bir kile arpa veya mısır ı .... e Oltunun en elemli ve korkunç 
a mm or arın ) d Er - ·· H lk · "ft • k " ı-d "k" · b od &:Jl hleat • .:ı. ... -:. d b" t" lde edeme· Li~e alanın a zurum gucu - a evı veren çı çı oy u en ı ı ara a un iki derdi 1 ı.ı _ _!u .... n en ır ne ıce e ı b" · · k 1 l "ht• · ~ d" ç- k. ın"Pllll'Qİf H "k' k b"lh sa Hal· muhtelitile, Levencspor ırıncı ta ım an a ır ve ı ıyacını temın ıı:ıuer ı. un ı 

k • • er 1 1 ta ım, 1 as · d'I · t• b" k"l 11" k tut d Ô Ak evı taıkunı biç olmazsa bir gol atmak arasında bir maç tertip e ı mış ır. ır ı e arpa e ı uruş ar ı. . 

KANZUK 

Sac boyalar 
'· 
JUVANTİN 
KUMRAL - SİY AH 

Ter ve yıkanmakla ka~iyyen çık

maz, tabii renk veren tanınmış 

yegane sıhhi saç boyalarıdır. 

i :st•İl..İZ liA.NZl' K ECZ .\ N•~'i;İ 

BEYOGLU -lSTANBUL .......... ~ 

• 
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1 Kendilerini bütün DOCU ya tanıtmak ve mallarının sürümünü 1 
= bütün DO G Uda arttırmak istiyen firmalar, ticarethaneler 1 

== 
ve müesseseler ilanlarını behemehal ~ 

i 
1 
İi 

1 
1 
1 Gazetesine vermek suretile bu maksadı temin edebilirler. 

1 
1 == :=s 

== 

1 Ticaretin ruhu reklam olduğun.a göre, DOGU 
gazetesi satış yapan mal sahiplerine bu yolda şimdi
den büyük kolaylılClar temin etmiş bulunmaktadır. ! 

REKLAM YAPMAYAN MALiNi SAT 
~ 

-•ıııumıınm!ı•ımııuııımıımıuıuınm onıııııııımııııııııınınmııoıuınıııuıuıı;·ııııııınınnınııııuııııııınııuııııııııııııııııııııııııııını.ı!!!!!llll.1111uııınıuıınııwımııuıuııııııııııııımıııııınıuıuuıııııııııuııııııııııııııııııınınuı;;; t~~-: 
·---=-=~.- D O "' U --------.:"'Jilliıll'ııı•·... J ::..:" ~~...,..~~~~~~ \.l •• 

)} Abone tarif esi y cff , ..ııa '°' " 
~} Seneliği : 12 J.ir,t \h~ssa P " 
\\. Altı aylığı : i ,, 1\an b~ 
f I' Or aylı(!ı : 4 ,, 

~ Kumbara istikbal binasının 
~ temel direğidir 

·"215 
l.PS 

IS-1450 
24.'675 

0,!1()150 
2 \571' 

6B 
ı.~8 
~WG 

?.
• Bir aylıA'J. : 1.00 ,. 
'I
,.. . 

ECNEBi MEMLEKETLER iÇiN 
~\• Seneli(!i : 24 Um 
\\ .\Ih aylıp;ı : 14 ,, 

fı iLAN TARiFESi 

~ a IE5) nLT .. 
oş B>afil~a~u AVCILARA 

. ı , 

1 
il 
== 
= == == 
== == !iE ee 
§ 

=== 
r:: 
;::5 
=== 
~ 

mi 
E5 

== = == 
:ıe: 

= = = 
i!E = === 
~ =-

Kumbaralarından birine sahip olanlar hiç bir 
zaman darlık çekmezler 

~\ 8 nci sayıfada ırnntimi 25 Kuruş 
' • • • 50 • 

• 6 • • • 75 • 
5 • • • 100 • 

Harita çanta ları, lüks evrak çantaları, bavullar, valizler, ıardroplar 
har nBYi IBYazımı safariye. 

" • • • 150 .. 
3 • • • 200 • 
2 .. • • 250 .. 

'I 1 ••• 400. 
• • • ~ 11An verecek kimseler DOOU Ga.ze· 

Ban kas o 
Kumbara sahıpJenne her sene muhtelıf ı lesi idare MOdOrlQğQne moracaat etme-

•• 1 .... f t d 1 kf d lidirler. Devamlı ilanlar için husust para m Ur B 8 l ağı ma a lf. tarife tatbik edilir. 
~~~~~~~~ .-"! ~~":::· .. .,,.;;~ • ..-:.··::: ... .,-;:: : .. .,-:.·~···"-:-:.....,,-:::::·....--~-:J Kırmızılı flAnlarda tarife bir misli · .. ,· "Y9-v'99~~~-ye~,...,- fazlaı;:fle alınır .. 

Türk Hava Kurumu 

BOYDK PİYANGOSU 
24 ONCO TERTiP . BAŞLAMIŞTIR 1 
Birinci k«'ilde 11 İklncllt>şrin 1U37 dl'dlr 1 

Mikroskop gösteriyor ki: 
SAiT SAN 
kumaşları 

Sağlam ve halistirler 
B..\ ) ",\. "LAH.\ : Ropluklar, 

pultoluklar, fantazi çiçekli kazak
lar, sabahlıklar, kOlvtlar, çamaşır 
dantel, mendiller, her renk jerse
ler ve saire. 

H.\ \ "L.AU.\ : Meşhur çift aslan 
Seh\nik ve fildikos takımları, 
kaske•ıer, spor çoraplar, kravatlar, 
yaka ve frenk gömlekleri, •Pira
mit. mendiller, gQzel el havlulan, 
manifatura kumaşlar ve saire. 

AY tüfaklartnln envaı va aY lnızııı, .-ar, n •• 
ooGu BÖLGESiNiN 

Her tarafına her türlü sipariş kabul edilir. 
Adres: Barut lnhiaarı Trabzon B111 Satıcı/141 MalJazaaı 

HÜSEYİN lilLMl ÖZSEZERLl KARDEŞLER 
Telgraf adresi: Trabzon.. • TırltOI. 

•••• ADEMİ İKTİDAR • 1 • • • • • 

VE BEL GEVŞEKLİGİNE KARŞI .. , 

Hormobin 
1 Tabletleri, Her eczanede arayınız. (Posta kutusu) 1255 Hormobtn 

Büyük ikramiye: 30,000 Liradır. B j 
Banda batta: 15".000, 12.000, 10.000 liralık bOyUk ikramiyelerle I 

(10.000 ve 20.000) Hrahk tkt adet mDkAfat vardır. 

COCl'KI.. R.\ : YOnltı takım
lar, .. ~nıanr, mektep kasketi, hır
kalar, kar başlığı, golf çoraplar, gO
tDslOkler, l'eSfmli mendlllePve saire. 

........ GALATA İSTANBUL •••••••• 

Şimdiye kadar blnlerce klştyt zengin eden bu piyangoya iştirak 

ediniz. 
Zengin .tuhafiye çeşitleri 

Dalma salt S A • çorapla-
--*311~s::s:ıi~llSllS=-sı~~·,s::wıs:ttıımt~i a.m-r:sı~a:r-s:ıı~-atsa:ıı~:1rs:ıı~ · rını · lf"rcUı edlnb:. 

. 
Umum neşriyatı idare eden: Yazı işler 

MOdtırQ : Dahadır f .. GEI\ 

G~~:!mz O A N J. O S H A S A N D İ S M A C U 
ile dişlerinizi temizlerseniz, ömrünüz müddetince dişleriniz sağlam· ve inci gibi parlak v 

. beyaz kahr. Dişleriniz çürümez, diş etleriniz k anamaz: .. 

T .. p 7,5, dört misli 12 l ~ , en büyük 20 · kuruştur. 


