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iDARE YERi 
F..rrunım Gölha~ı DOGU Ra~nncvl 

Pazartesiden maada hergDn çıkar 
Sayısı her yerde 5 kuruştur 

BR.<;rlmıman yazılar geri r.erllme:ı 

Rus - Japon Harbi Şiddetleniyor 
Japonlar yeni kuvvetler getiriyorlar, 

yeni bir muharebe daha oldu 

Muharebeye bir general 
Bir çok talebe velileri ve birçok • ı b • ı b b ı ' Gençlerin derdi 

gençlerigörüyoruz.Müttefikan} e Jr a ay se ep 0 muş e 
~.· Yapacaklannı d~şnüyorlar. Genç 
~ini bitirmiştir. Ali tahsiline de-

;~rtı etmek istiyor. Baba fakirdir. Sovyet tayyareleri Japon takviye 
ılunu yahut kwnı bulunduğu vila- • • • • • 

~ette okutmağa muvaffak olm~ştur. kuvvetlerını şıddetlı bır 
tka.t şimdi Ankaraya veya Istan- b b • '- J l 
~ nasıl göndersin? Bir genç hiç Om a ateşıne tafmaRta ır ar 

_. -.'-'af etmese, asgari kırk lira sar-
~cektir. Kırk lira da bugün bir 'l\ıkyo, 1! (A. A) - Royıerln mu pon dfp!omatlk makamları ı end IArlne 

ıiC' teııcı' d w•l b' il · lık h'lbirl blldlrıyor: Japonlar Sovyct hn· hakim iseler, böyle düny&yı bir Albeyla n egı , ır a enın ay mas- d _ hllk ' tlfıd du unrta biç bfr ziyan gormedıkleriol bir Gen. ra'ın fikri y02ünden tc eye 
ır. ve biç bir uaıı kaybetmediklerini tas sokma::1ar ve derhal önüne gtçerler. 

l.t_ I<ızıar için vaziyet daha zordur. rlh etmekted~rltr Gelen cephe haber· Çin ordusunun mu\·aU!!.ldyt•llcl'i 
, llbul veya Ankarada şayanı em- lerlne göre duo öğlede?. ~onra Sovyet Şanghay, 9 (A. A.) _ Royter mu-

tıiyet akrabaları varsa, mesele bir topları sol cenahı şiddet 1 bır ateşe tut&rak habfrl bildiriyor : Çin makarnalı Çtn 
ı-1 dereceye kadar hallolunur. Fakat düşman1t mühim zayiat vrrdi(mfştır. kıtaatımn Y11ngç' sahi lerlndekl ınuvaf· 
O- ~ y ks kı ı· t h ili' Sovyat tayi'arelerl d9 muhtelif yerlerden faklyetlerlnden memnun aörünmektedlr-

11..._ o a, o z ıse a s ne ve yol! , d · 11 h b • ~ h . w • d a 1 ve emuyo arını om ardımao IH. Japonlar ise böyle b'r şeyden ade 
b..... -a. evesme ragmen evın e o- etmekte ve .Japonların hududıs gelrn 1 ıo t b t kt d' ı 

tb" ~ğa ve kültür hayabndan uzak- takviye kıtaatını şiddF t\i makineli tnfek m ma ma e1an l me e ır e·. 
~ağa mecburdur. Gene talebeler ateşine tutmaktadırlar. Japo lar yeni ku,·,·etıt~r 
ıardllk .. 1A k b' 1 k nclirlyorlar 
ıııı.;A, , a ı me tep, ır mes e seç~ :\lubart·b .. yc hlr ..\lba)Ja bir M k 9 < A A) _ 'l'as 1 ·aust 
~e eli B · · k . . f' 1 b os ova, . . ı . 

1~ et. r · u seç~ı yapar en, ıstı- •CllCl'll sc f>J) ~~muş bildiriyor: Bugon cf plıed"n gele ha· 
tir tlaruıı nazarı ıtibare alacaklarına, Paris, 9 (A. A.) - Eu ün gazet"ler berlere göre: Japonlaır dün hududa 

ıl tcekleri mektebin leyli olup olma- Sovyct Japon hudut harbinden bah~ct baylı miktarda asker getlrmtş\erdir Bir 

ır 'llıa b '- l d mektedlrler. Bir çok gazeteler bu bar· taraftan da taarruzlarına devam etmek 
,ı aKmış ar ı. b, h d t b 1 R . . . n u u ta u unan bir Albayla bir te iseler de her taarruzda btr kıç 

akamlardan hoşlanmayan hırısı: Generalın fikrl'e patladığını yazmakta· yUz kişi tch f verdikten sonra geri püs· 
hııı - Muhendise giderim, ne yapa- dırlar. Pöti Jurnal dlyo·ki : S?vyet Ja knrtülmektedirler. 
,· Yemek içmek bedava, üstelik 
~ede bir takım da elbise veriyor-

' diyordu. 
Kültür kongresi 

:ralebeyi ayda on beş lira ile mesaisine 
~indirebilecek bir üniversite yur-
'du~ İstanbulda henüz niçin yap~a-
~~ •gını bir türlü anlamıyoruz. Ih-
bıı •ç bu kadar vazih ve açıkken ve 

' Yurtsuzluk yüzünden memleket 
~ 

1 
tcne maddeten ve maneu çok 

t ~ 'r ı· d k .. · · ıı•f·ı· . ıyan e er en, uoıversıte ma-
.,~ 11nın bu işe teşebbüs etmemesi 
-ı..ıt'ktörün bu ihtiyacı birinci safa 

~ltıası doğrusu gariptir. 
~ ~ yüzden istidatlar yallanndan 
' lakta, bir çok güzide gençler 
~· C:k sahibi olamamakta, bir çok
~ bda tahsillerinden vaz geçmek 

t ı.~· 
-ıyetinde kalmaktadır. 

başladı 

.. 

" Hamidiye ,, 
Trabzona geldi 
ve Rizeye gitti 

Trabzon, 10 [Hususi muhabiri
mizden telgrafla J - « Hamidiye » 
mektep gemisi evvelki akşam lima
nımıza gelmiştir. Dün ziyaret ve 
iadei ziyaretler yapılmış, gece Güzel
hisar parkında gemi süvarisi şerefine 
belediye tarafından bir gardeparti 
verilmiştir . 

Hamidiye bu sabah Rizeye ha
reket etti. 

Filistinde yakayı 
ele veren 

Arab çeteleri 

~ ..ı\?adoluda bulunan mütevassıt 
~t •ile evladına ali tahsil vereme
~eaı sonra, orta mektepten çıkan 
bit. ~tdan fazla işe yarayamıyacak 
~ e nıezunu ortaya atmakta ne 
~'iı h var? Yaphğı iş ile hazırlan- lfii tiir Müş:wiri Reşit Tarakcıoğlu Derhal Kudüse getirilerek 
~ayat arasındaki farkı hergün Trabz)n, 9 (A. A.) - Şehrimizde kurşuna diziliyorlar 
t'~a• Çarparak, bedbin insanlar ya- dün Kü tür KongrPsl Müfettfşi Umumtllk -

ttta ne kazanırız? ,._ _ • . KudOs, 9 (A. A.) - Bugun bir 
L. lier .. . Kultur )luşavirı Bay Reşit ~arakcıoğ- haftadanberf takip edilen bir çetenin 
"QJ\tt sene kaybolan enerJılen, yı- lu'nun rl ~ as ti altın~a açılmıştır. llk relsi üç arkadrştle birlikte yakalanarak 
~-t ~üfit ihtirasları şöyle bir hesap- önce Vtııl Bay Refik bir nutuk lrad KodUss getirilmiştir. Bunların derhal 
~ el:~. olursak, memleket hesabına flderek Kühür faa\lyell ve Tıırkiyedekl kurıuna df zlleceğl söylenmektedir. t' ~' on tane yurt yaptırsak, KültUrtsl vaziyetin inkfşafı hakkında 

~arlı çıkarız. izabatta bulunmuşt ·n. İngiliz Bahriye Nazırı 
~ k u yapmak için maddi zorluk- Varşovada 
~~otu atşılaşacağımızı da tahmin et- Beynelmilel Hava Varşova, 9 (A. A.) - lnglltere 
~~hk· Yapılan bin bir türlü fe- ~abrfye Nazırı bugün refikasUe birlikte 

ııf~ :~ilir . lar yanında bu davada hal- Federasyonu buraya gelerek Bay Bek'in husust mi· 
ırl' ~ddı, Netekim ufak bir teşvik neti- • safırl olmuşlardır. 

J cli~'tlt'Yunanistanda asansörlü ye- /kinci Reisliği Varşova, 9 (A. A.) - Hariclye 
(' '-~:"'_ti 1 tnuazıam bir bina, talebelerin Al b 1 ll l H F d Naz rınıu misafiri olarak burada bulu-

liı.~ b' . manya, eyce m t ava e e- 1 1 N 
lZım paramızla verdikleri iki ~ nan rgl iz Bahriye azm resmt hiçbir 

J ) b' t 1 k l v l k raıyonur u l 26 ncı taplaotısında Turk temasta bulunmayacaktır Bütün G'8Z""-r -..ı.:: 1 \t e >erru arşı ıgı o ara . · • v-
6' -""""ltbt. Hava Kurumu Aabafkanı E zuru'll Say te er mis: firl ıelamlamaktadırJar. Mfsa· 

lavı ŞUkrü Koçak 4H reyle ikinci R~ls fir Varşovanın görU'ecek .yerler 'nl g"eze· 
CiHAD BABAN li~e seç\lml~tlr. Konferarıs 1941 toplantısını cek; bir hatta kaldıktan sonra Londra-
( Arkaaı 2 incld•) Türklyede yapacaktır. ya dOnecllktir. 

Karsta Borluk suyu 
25 kilometreden şehre getirilen bu su 
Karslıların hayatına hayat katacak 

fstanbulda şişesi beş kuruşa içiiebilen Karakulak 
ayarındaki bir su ile Karsta banyonu da yapar, 
bahçeni de sularsın .. 

Yazan: Fuad ARASLI 

/Yukarıda solda/ Vali Akif Eyidoğan'uı Kars lzoplsaneslnde mtıhkılmları ziyaıeti, 
/Sağda} Borluk suyu şarıl şırtl akıyor, /Aşağıda solda} Vali ilk btırdak 
suyu içeı ke11, /Sağda} Karstı hayat veren • .K•n dtııntırı.,,, Borluk snyu gı1zerhlilıı 

- Hava güzel. .. Tabanına güvenen kil orta bir kalabalık, Vali Akif Evido-
var:::a buyursun!.. ğanın katiyetl ifade eden bu sözleri 

Karsın mtınevverlerinden mnteşek· (.Arkası 3 üncüde) 

Yoksullar Kur~mu eşya 
piyangosu dün çekildi 

Kurada ikramiye kazanan bütün 
numaraları neşrediyoruz 

Yoksullar Kurumu hırafından tertip 1 PcııccrP ııcı desi kazana ular: 
edllmlı olan eşya piyankorn dün Bele· 3464, 1181, 2319, 429, 1029, 1618, 
diye salonunda ııaat on dörtte Noter ve l 260, 2276, ıs;s, 1748. 
birçok zevat hurnranda çekilmi~tlr. Fanlazi perde kanuıaıılar: 

Çekilen kur'ada ikramı ye kıızanan 2~72. 370, 865, 1380, 3105, 2515, 
numaralar ~unlardır: 1802! 1780. 

. \aslılı;. k:uanan ıuımaralar: 
lpt'k lıleme yatak takımı kazanan: 3370, 3962, 922, 3335, 3141, 2ı50, 

21:!8 2976, ısn3, 1355, 1758, 2094, 387, 2114 
Altın bilezik kazanan: 2307 Yastık yüzü ka7.ananlar: 
Taban halısı kazanan: 1 t 24 1829, 2092, 1682, 23 .. 2, 932, 869 
fpek lş'emeli sabahlık kazananlar: 1361, 11t7, ı429, 2399, 1569, 1814, 

8
-

6 6
_<> 3985, 2os1, 3959, 20ı.i5, ı1:>1, 1490, 

i ' i- 684, 47-l, 984, 1127, 3052, 2971, 21'112, 
İpek fşleme çocuk yatak takımı ka- 1010, 1366, 900, 1585. 

zanarılar: 1UiiO, 38i1 Du,·ur bl!beği knzananlar: 
cı: ))o(ju J) abonesi lrnzananlar: 895 H~ıi7o 79ı;, 1114, 525, 939, 8038, 

1607, 437, 1406, 1322, 3288, 807, ' · Duvar Rclıe{jl 
62, 1817, 3041, 1261, 2rno, 2073. 2s5, Sö2 

İtalya ve Almanyaya satılan Iğdır pamukları 
tamamile nümunesine muvafık çıktı 

/Sağda/ P.ım•ılı kun70.'ıfttrı 11'/.rr - Tra~ı?n yolurıria, /Solda} 
IJdır pamukları Trabzontia yaklenirken 

(Yazısı 2 lncl sayfada) 
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Benim 2örüşüm 

ASLA UNUTM SINLAR ! J R. F. TAŞKIR ------

Medeniyet ve ileri millet dava
sında ulus sağlığının ve sağlamlı
ğının çok mühim tesiri vardır. 

Avrupa pazarlarını alt üst eden 
Japon istihsal kuvvetlerile Çini, 
Sovyet hudutlarını ve hatta Hin
distanı her gün azgın bir iştiha 
ile tehdit etmeğe çabalayan Japon 
emperyalizminin mağrur kuvvetinin 
esranengiz sırlan arasında sağlam 
bir soy davasının muvaffakıyetli 

neticelerini bulmak kabildir. 
Buna mukabil Çin, Asya uyu

şukluk ve geriliğinin sembolü sa
yılacak bir ihmal ve sefalet içinde 
silrünüyor. 

Çeşitli soy çürüten hastalıklann, 
Veba, :kolera ve bilhassa kavu
rucu zehirli sıtmanın ı'ençesinde 
kıvranan Çin kendini bu belalar
dan kurtarmadıkca, Japon gürbüz-

-
lüğüoün elinde oyuncak olmağa 

mahkumdur. 
İngiltere, Hindistanı komşu kuv

vetlerin istilasından korumak için 
bölgeyi hastalıktan korumak ka
fidir, diyor. Ve filhakika bilelim 
ki Hindistanda bugün yüz milyonu 
aşkın sıtmalı vardır. Her yıl sıt

madan iki üç milyon insan telef 
olur. HintJi Gandi ne kadar çır
pınırsa çırpınsın, ilmi zaruretlerin 
doğuracağı kat'i neticeleri silahsız 
isyan ve boykot metodlarile değiş
tiremez. 

Müstakil olarak yaşamak, üstün 
ve devamlı bir medeniyet kurmak 
iddiasında olan milletler; gürbüz 
ve sağlam nesiller yetiştirmek mec
buriyetindedirler. Aksi halde inkı
raza mahkum olduklarını asla u-
nutmasınlar. 

Almanya ve ltalyaya Alik1zıl toprakları da 
verilen Iğdır pamuğu suya kavuştu 

DO G tJ 

Gençlerin derdi 
(Başmakaleden devam) 

Lehistanda yurtlarını talebeler 
sırtlarında taş taşımak suretile kur
muşlardır. Romanyada, Bulgaristanda 
hükiimet yapmışbr. 

Bizde de, duhuliye olarak her 

11 AOustos 1938 

Erzurum kalesi 
Ne yazık ki kalenin şimalindeki duvar

lar kendiiiğiııden yıktlmak üzeredir 
sene alınan beş liraya iki lira zam B h 
etmek suretile, bir bina, talebeye unu er ne pahaya olursa olsun mu haf aza etene!< 

için milli ve kutsal bir vazifedir yaptırılabilir, biraz hayır cemiyetleri, bizim 
Yazan: ŞER 1 F BE Y G V biraz . hükumet müzaheret gösterir, 

hiç değilse, bu karşılığa kefil olursa, 
böyle bir binaya bizim gençlerimiz Eızurumda dok.uz asırlık Türk Kale bu kudretli rolünü 1828-1829 

de kavuşur. hakimiyetinin kudretini göste- da 03manlı, Rus harblrde son 0 1ar11J 
Han köşelerinde, bekar odala- r~n kale, e~et ne yazık ki ba'tımsız\ık ıösterdf. Topdağındakl Rus batar111l•· 

d t h il l . . d yu:zOnden bır kısım duvnlnı harabeye rına karşı kale ateş püskQrerek RusJştl 
~1!'1 a a. ~ • ~apan genç erımdızklen yüz tuttu. Öyle ki Şimal tnafıodakl du- korkuttu Artık bundan sonra kaJe01" 
ılim muhıti ıçınde yaşıyama ı arı varlarhr nerede ise tugüu, yarın yıkı- kıymeti kalmadı . Tapu kuyudatırıd' 
müddetce fazla bir şey beklemek lacak vaziyete geldi. Allah eslrg-esin kale, Mnstahkem Mevkl'n mOlküdflr, yu· 
günah olur. ylkıldıRı zaman yakınındaki bhçok evle- lrarıda dedltlmiz gibi kaleyi hangi ıı>:: 

Beyazıtta kahveler ve lokantalar- ri de mahvedecek ve btrpk vatandaşla- kam tamir etsln d'yd üzerinde dura~e· 
da bir tetkikat yapılsın gençlerin rım ı zın hayatını aön~füecektlr. Böyle bir yız İster Mnstabkem Mevkf, ister B",,. 

ti .. d kud ki d h l facianın korkunç t klbetini şimdiden diye tamir etsin, bu iki makamın ıı 11 ne şar ar ıçın e 0 u an er a önlemek için her ne bahaya mat olursa sındaı halledilecek bir mesel•dfr. 13
1 meydana çıkar. olsun tamir edip muhafaza etnıek en ancak maztnln bin bir çeşH hadfselerfll :ı 

Her sene sözü tazelenen, fakat evvel düşünülecek bir m~seledfr. akışına sahne olmuş olan ve şere , . 
bir türlü başanlmayan bu işe Üni- Kalenin tamir keyfiyeti hangi ma- Tflrk tarihinin dokuz asırlık şan ve 11~ 
versitenin el atmasını beklemenin za- kamlar tarafından fcra ~dllmeıinl biz metinin şahidi olan kalenin biran ev 
manı gelmiştir. burada mevzuubahs ed~cek değllfz. tamir ettirilmesini diliyoruz. ____.,,. 

CiHAD BABAN B'z ancıık kalenin tarihi durumunu 
tebarüz ettırmtk ıoin edtndiğımız maıu.- Bir köy seylabdan çok 

j kl . b d matı kısaca serdedece ğiz. Kale, Erzuıu 
ıne erı ura a mun kurunu vasatldekl karekterlsinln zarar gördü 

eı 
vasfını gösteren bir tlmsaldfr . Ktlle mi- Oltu, [ Hususi] - Oltuauo ı...ısP dl 

Son gramına kadar tamamen nümuneyı Ağrının şimal eteğinde 6 - 7 bin çalıp Hasankalede Iadın 450 inci senesinde blzanslılar tara- köyüne 30- 7 - 938 günQ yağrn şıdd"·· 
kt dekarlık münbit topraklar fından yapılmış ve aIJcak 1071 de Sel- ya2mur ve ceviz cesametlnda dotudall~,, 

UygUO ÇI 1 Safan bir sabıkalı çok suıtanı Alp Aslanın kumandanı sıl olan seJlerden köyün mezruatı 1'~f' 
lfdır, [Hususi] - Jğdu Purr u'{ I~dır, [Hususi] - Kuvve! l~bati- ( Ebülkasım ) tarafından Erzurum Blzııns-. len dencc ı-k bir şekll11e hısare ufı:81,_,ı •rarım Satıo Ko:>peratifleri Blrlfğlnln Al yes\ He meşhur Iğdır ovasının mustes- Kadana mahallesinde otu:-an Rlfat lılardan lstlhlas edilerek şeh'r, sultan hr. Mahallfne keşfe gönderilen Z b,ıı 

manya ve ltalyaya satmıı olduğu pa- na b!r köşrs1 vardır : Allkml ... Aerı adında birinin otlaktan gelen iki ineği namına bıı aile tarafrndan idare edllmlf- m~alllmf Bay Hasandan aldığım ııaıetl# 
muklar büynk partiler ııallnde Trabzon dağı ştmal eteğinin hemen dlb1ne serll- kaybolmuştu. Rufat in~k'nln kayboldu- ti. Torunu ( Saltık) kaleyi yrni baştan gore köyde bu afetten bir ook ev ~-
llmanmdan Avrupa iskelelerine yükle mJş olan tahminen 6 - 7 bin dekar ge- ğunu zab.taya bllJirmlş ve girfşi 'en tah- tamir ve ıslah ederek meşhur saat kule- içine s~ dolmuş ve bazı evler gayrı 
ollmektedlr. Pamuk gibi havaleli bir nlşllğlndekl bu kıyıııetlt top•ak parçası kikat netlccs1nde bu i11ekleri çalan ada· sini kalenin en hakim kulesi olarak bili iskan bir hale gelmlıtir. . 11,~ malın 750 kilometrelik bir mesa!e ol 11n ayrıca, Bulakbaşı pınarlarından gelen mın Huanks lenfn Karaveled köyünden yaptırdı. Şehre bu aileden sonra, muh- Köyde hasal'a uğrayan 111et~~ı 
Iğdır - Trabzon arasında taehhnt olan müstakil ve bol suya sahfp olmak husu- Fazlı olduğu ve inekleri Hasaııkaled~ tellr Türk aileleri haldmiyetlerlnl bu ku- yüzde nlsbetl şöyledir: Arp• ~·ô• 
müddet içinde nakledlleblleceğine blda- slyetlni de taşırdı. Tilrk'Un çelfk idaresi sattı tı anlaşdmııtır. inekler satıldığı leye astıkları bayrakla teyit kıldılar. ~ftmı~İ b~~dad yO;dek otuı, ,!Dlsı~fçllıl'' 
yette kimse loanmamışh. önUode eriyip giden Ağrı hadhesinl yerden lstirdad edilerek sahibine ve- Bunlıır da sırasile : Saltıklar, Konya sel- y rmt ~- un an 

1 
aşd aklhenuıh 

1 
do,~ 

Birlltfn a\d,ğı esaslı tedbirler ve müteakfp fht'yatt tedb!r olarak bu mın- rilmlsttr. çuktlerl, l 1haniler, Çobaniler, Karako- 111:~a:r a8 
ve ça~r a~ t~ ~ıı su tllt1'1'1 

hummalı faaUyeU sayesinde her parti taka yasık çevre lçulsfne alınmış ve bu Hayvan hırsızlığından bir çok sııbı- yunlu1ar, Tiınurlenk, Akkoyunlııl ar, Sa- bl1yUk \~:~r gv:m~!:ılİarlaaz~ololuşl~'. 
mal teslim güt;ünden çok daha evvel suretle oralar, geçen yıla kadar, yalnız kalan olan Fazlı da yakalanmıştır. Tdh· fevHer, Osmanlılar gibi bu muhtelif Türk Köy bahçe ve meyvalıkları bar•P 0 

Tıabzonda dtpo edilmiş oldu. Kısa b!r yabani domı.ızlarm ve vahşi hayvanlavın ldkat yapılmaktadır. kavimleri kale ve surları, kuleleıl Z1- muştur. zsoO 
zamanda, şimdiye kadar Trabzona sev- cavtlangSht vaztyetinde kalmışh. Cam- manlarının sllahlarlle tahkim ve teçhiz Maddt zaru mııhsulltta 2000 · 1,-
kolunan balya adedi 7200 dnr. Bunlar- huriyet hükdmetl geçen sene bu yasak "Saadet,, otobüsünün etmişlerdir. liradır. Yıkılan ve maili lnbldatll 

0~D1 
dan 3000 ba\yası ltalyaya, 1056 balyası kaydını kaldırm•şhr. Osmanlı İmparatorluğunun kudretli evlerin bir an evvel yapılması fçtı:ı f.'r 
Almanya ve gene 3000 lbıtlya'ık bir Doğuda emniyet mevzuunun artık şoförü anlatıyor zamanı'lda, E•zurum ka'esl Ş imali İ ran ; halin orman idaresinden kolaylı1' /J 
p~ıtl d~ Al:ll.anyı1ya olmak üzere vspura kalmamış olda~unu biltill irade eden G9çEn sayılarım zdan bhlnde Ilıca- yaylası, Kafkaslara kadar arazinin istila- terllmeslnl istemektedir. Zaten c0

"
8
.,,ef 

yükle11~Jml' ve sevkedllmlştir. ba karar, mi it ekonomi bakımından da ya işleyen Saadet otobüsünün yolda sında OssUlhartke olmuş ve oynadığı olan bu köy halkı muhtacı oıu ıeılCı 
Mudd"'t ~ususunda azami bir titiz- Itdır fçin mes'ut bir kazaııç teşkil et- lbtl4i p! tlayarak yolcuları ortada hı- h!klm rol de o ııisbtt !e büyük olmuştu r. bir haldedir. Hükumetimlzce kendi ,~· 

Ukle taa~hUdunü lfa eden blrlfğln tes- mektedlr. Gödckll ve Aratan köylerinin raktığuu yazınıştak. Lttla Muıtafa Paşa, beyler beyi iken, yardım edilmesini derin gözle be1'Jcfl 
ltm ettJaı pamuklarm son gramına ka· en kıymelll tarlaları ber sene taşan Ot bn _ b'bi Ali 0 Erzurum kalesini 0Jmanlı usulü mü:la- tedlrJer. 
dar nomuneye uygun oldu"'u ve al ·cılar 0 sun sa 1 sman matba- f t d t d ·ıat ,,, tt Açık teşekku··r .t 

• tr. • Aras nehrinin suları altında harap olur amızıı gelerek bu me$ele bakında bize dası arzın a a ı a u6 ra ı . . 6~" 
t~rafından takdırle karşılaııdığı da bU· ve yüzlerce a•leı, ekinlerinin başında şunları söyledi : Dergahı Ali Yeniçeri ağas·, topçu- Babamın zaturreeslnl ve refılc ~f 
yuk bir memnuniyetle haber alınmıştır. boynu bükük kalırlardı Şimdi bu köy- lar kalede otururlar, hisarlçelerfn maz- mide hastalığıu güzelce teşhls fi 0~r . · - O ırun ben rahatsız olduğum ali d b 1 hl t l E vaffakfyetle tfdavislnl y..apan btı• ıt 

Tohum IslAh lstasvonuna 
Ziraat makineleri 

getiriliyur 

lüferden bı~ çoğu Alikızıla yerleştlrflmit için otobüsün direksiyonunda bir baş- g arın an a yemez, şa op arı, r- " 
ve kendilerıne toprak tevzi olunmuştur. kası vardı. Laıtlğill patladıx.ırıı hab'!r zurnmun dört tarafına çevlrllmişU . Ka- doktoru Bay R fJn Olguna tetele._or 

B t -1 d 6 lede oturan Yeniçeri a~asının hOkmü meği bir vazife bi ıirim. tJltJ~ 
il yen bo ge e bir yıl zarfında alır almaz, derhal yo!cuları şehre ge- Şebinkarahlsanndan, Ah•shaya kadar Ô~retmen Okulu Anbar pıl 

ihya edilen üzQm bağlarının sabası 4000 tfrmek için basıka bir araba ile otobüsün ~ALiL ÖZ 
1 v olan memleketlerde bulunan Yenlçerl 

dekarı bu muştur. Fakat, kanalları uzun kaldığı yere gittim. Yo?culardao bir kıs 
Vilayetimizde kurul olan To- zaman metruk kaldığı fçin bu verimli mını getirdim. OıobOsümde emanet ıas yoldaşların Amiri idi. mııasa fermanların HAVA 

hum lıl!h İstasyonu adına İstanbuldan topraklar su1uzdu. Dtğerll İlçebay lhsau tik kullanmıyılrum. OtobOeum 1 i yazdığı üzere Anadolu sol kolu eyalet
bir traktörle, bir hrma'l makinesi ve Olgun'un teşebbüsü, Başköy ve Taşbu- yedi klşllıktlr. Pazar günleri t ~/~ erinin merkezi Erzurum kalesi idi 
iki traktör pullu~u iÖnderlleceklir Ha· run rıahlyelerl halkının yardımlarlle ilk- altı sefer olduğu halde yolcu•arı a: et ~ Kalede oturan çorbtcllara yani YenJçerl 
len lstanbulda halkalı Ziraat mektebin- baharda başlıyan ksnal açma ve temiz- sız bırakmamak için g' ecen pazarv :u-.. au Jera . Erzurum beylerbeyi lrarışmazdı. 

bul b 1 ki 1 i f 6 " Onların en büyük fi.miri İstanbuldaki de un~n u z raat ma ne er s goıta leme ameliyesi; 4000 fşçl ça'ıştırılmek on iki sefer yaptım 
edilerek Trabzonda karada Ziraat Mü sureti ile sona ermiş ve bölge yeniden Yenfçerl ağası idi; htanbulca beylerbe-
dtırlnğnne teslim edilecektir. Makineleri suya kavuşmuştur. Suyun grçtlfl yer- ylnfn vücudu kalkmak icabehe, şehlr-
Trabzondan şehrimize getirmek içlo !erde galecek sene pamuk ve çeltik Bu gece Il öbetçi eczane deki sarayından kaldırılı r, İ~kalede idam 
Tohum İdih latasyona Şefi Hultlsl Eze- ekmek azere, köylüler şln:dlden top. «Jstanbul» eczanesidir ettidıtrdi. Kalıo, Osmanlı İmparetorluğu-
men memur edılmlştlr. ı-aklannı hazırlamağ'a koyulnwr'ardır. nun askeri tarı hiudekl şan ve şerefın 

YI liiiiııımı&iiMl••• .. -!:lılıl~---' azametli bir varlığı idi. 
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ıı ~ 
nız baştnt sallamakla iktifa etti. - Bir yere mi gJtU ? Saadet hanım mühim bir JJJ•~oılf~ 

- Ôylayss Mahirin atelyesfnde ça- - Evet, gitti. duğunu h~men anlatmış, koşup ı' ısP'° iS TEMEM -! lışıyor demek 1 Nermin daha bir şey anlayamamıştı. üJaya gidpte Nermlnl yatak.fa U fi 
Bu sefer Mnrüvvet abla bıışını eğe· - ~ursaya glttlğlnl ben de billyo· ıörünce, vaziyeti hemea kavrad•bır 

rek? rum. Do1miyecelc mı? ·le N~rmlni tş:ıret ederek ya1•f 
- Evet, demekten başka bir söz - Hayır bir daha gelmemek üzere :e : ' 

11 bulamadı. buradan gitti. . _ Sf}yledlıılz mt ? Diye 50rd · ~ 
Benlm gibi san saçlı, mavi gözlü O sır .. da odanın kapısı açıldı. Nermin birdenbire yerinden fırladı : Nermfn bir kelıme bile sDyleyemedl. E h t b8~' 

olacak amma, her halde babasını da çok Geııç bir adam b!şını uzatarak de· - Mahir atelyeden çıktı mı? Nere- Sankt kalbi patlayıp göğ · Uaden dııarıya - vet ammcığım. ıte 
babrlatacak. Mahir bu defa yavrusunu dl ki : ye gitti? Atelyeyl nfçla bıraktı? Kuzum fırlayacakmış glb ı, iki elini kalbinin üze- rucuk ne hale g eldi ? 1,.o 1 

rorae, kim bilir ne kadar sevinir. - MQrüvvet abla, ben çıkıyorum. Mürüvvet abla söyle t Yoksa bir felaket rine bast~rdı ve bayılarak yera yıkıldı. itti kadın Nermlne lAzıın g~ ~tfı 
Mürüvvet abla bir çeyrek saat Ner- Eğar dün gelen model beni sorarsa. lüt- mi oldu? Zden demtndenberJ senin ha- Muruvvet abla eaşırdı : mamı gösterdiler. Nihayet ağı1P1cell 

minin kızından ve saadetlndett bahsedl- fen kendisine söyle, yarın gelsin. linde bir başkalık seziyordum. Sakın • - Ab alçalc adam 1 Kızcıtğızı öldür- damh su atabildller. Alnına sfı pl'O'-p 
tini dinledi Bir yuva kuracaklar, çocuk- 8 it 

1 
t 

1 1 
i ki Mahir ö!dü mü ? Söyle, söyle Mllıüvvet du, diye_ bağırd~ ler koyd~lar.Sütün bu ihtlmaıııııı ~,şl 

larıoı bQyQtecekler, ah, ne mes'at ydşa· la boşa ı an a e yenbn y~n O r_a~ıs~l~- abla l Hakıkaten oldDğUnü zannettlı:tl Ner- tesiri görundtı. Nermin yavaş 1a 
yacaklardır. Nermin, avukatla dokto- t n u ge~ ressakm, u s l~tl soy e - Müıiivvet abla oturdu§'u koltuktan minin Qzerlre eğildi. Henüz ndes aldı- lerlni açtı. 
run da çok memnun olacaklarına biç en ~nra 

1 
a:ıyı ;parıp t'l k · 

1 
d kalktı. MOşfik bir anne g bi Nermi ı ğını görnnce, genç kadını yavaşca kol· Mürüvvet abla sevindi ı 

tDpbe etmiyordu. baş'lra e:ı~ı;e :1::d~ğını r bl~yor~~ Y~ :: tucakf ad1ı Attık hakıkatı söylemek z:. ~!ğ~~ ~~~;:1• bir çocuk gibi kendi ya- - lyi, iyi, dedi, kurtuJd~·1 10pl
1' 

- Göreceksin Mürüvvet abla, dl- Mahirin atelyeıt idi manı ge diğinl anlam1ştı. Odasının en büyük ziynetini teşkil Nermin rüclQkle kendlsııı e~'" 
yordu. ne kadar Mes'ut olacağız. Bu sa- Şaşırdı .ve sord~: - Yavıum, Nermin, dedi, beni din- eden büfenin bir gözünden bir şişe ko- bildi ve nihayet acı hakikate t şı ı~I 
adeti bir aı da sen hazırladıtın için bü· _ Yeni kfracınız rnı ? le 1 Blllrlır, sen metin bir kıısın. Her lonya çıkardı, Nermtnln bileklerini det etti. İki 1radın ı•mdl gOı r~,ı ~ 
ttln aile seni hiç bir zaman unutmayaca· _ Evet. ~eyden evvd anne olduğunu u11utma l kollarını, ıakakhmnı oğmağa ba~ladı: boşatacafını zan11ediyorlardı . f J' 
tıı. O da mı ressam ? Arıık bundan sonra senin biricik düşlln- Sonra bir kahve kaşığı ile genç kızııı mln okadar kendisine haklın oJıS'6 

ö 1 1 ı ıı h ı cen kızın olmalıdır. k d•JJ - 1 e 0 Ul' nşı a - Evet. s- le M il b euetlenmfş dlşlerlnin arasından bır kaç lrşıyo•du ki, ağlamadı Yerfıı 
MO.rQvvet ab'" buk d •• E b d b k 1 - oy Ur vvet a la, söyle ! Çok damla vsrme"e u& raştı d ' a, a ar neşe ve - , ura a Bf a ate ye var mı? metin olacağım. Mahire ne oldu ? M" 6 o • u ve yataktan kalktı. 

HYIJJçf kökünden yıkıp atacak bir keli- Ben bllm'yordum, M urüvvet abla bununla da iktifa et· ~ 
aııa bıle ıOıleyemiyecetlol anlamıı!ı . Mürüvvl$t abla cevap vermedi Yal· df H 1rak etme yavrum. Mahir Olme- medt. Kö,e başındaki manavın çocutu (Arlı•'' 

• • a7ır lle Saadet hanımı acele çatııttı. 

Romu: 28 Yuan· Selim BABAN 
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EN SON HABE RLER.9 
Frankist esirlerin kurşuna 

dizildiği doğru değil! 

DO el U 

Askeri Ceza Ka
nununun değişen 

bazı maddeleri 
.A3kert Gıza Kana r. unun bazı matf

delerini dığlştiren kanunu neşrediyoruz: 
Madde 1 - Askrrt Ctn Kauoou 

nun iki maddesi aşağıda yazılı ş ' kUler
de df'ğlştlrl'mi' ve numaraları hlzalarıo 
daki maddeler yerine ikam• olunmuştur. 

a 

39 Nakleden : S. A. 

Barselon, 9 (A. A.) - Bazı Frankist radyoları, Barselonda bulunan 

300 Frankist esirin kurşuna dizildiklerini işae edilmektedirler. Halbuki 

bu haber tamamile yalandır. Barselon şehri içerisinde bulunan bu 300 
esir bir binada muhafaza altında bulundurulmakta idi. Şehir Frankist 

tayyareler tarafından bombardımanı üzerine, bu binaya bir bomba düş
ınu, ve bir kaç esir yaralanmışhr. Bunun üzerine hükumet esirleri başka 
bir yere nakledere, orada muhafaza altına almıştır. 

lngiliz fil osu Akdenizde 

Madde 39 - 1) Askeıt 98 hıslar 
hakkında bUkmedllın aıafıda yaıalı ce
ıalar sskert hapisanelerde lnfez olunur. 

a • Subaylar· a askırf memurlar bak· 
kın 1akl tird ve ihracı muelb ohnayan 
ceza bu tümleri. 

b · A•k•ıt okurlartn mtkteplerden 
kayıtlarının ıtlfnm • sioi fca~ etılrmeyeu 
ceu hükümleri. 

c · Eratın askere glrdikten so!ıra 
işledikleri suç'ardan dolayı (6) ay vıya 
daba az c 1za bükil111lerf. 

Kız bir de baktı ki 
güzel bir delikanlı .. 

manevra yapıyor 
Cebelüttank, 9 (A. A) - Buraya gelen İngilterenin anavatan filosu 

ile İogilterenin Akdenizdeki iki filosu bugün manevralara başlamışlar
dır. Bu manevra 10 gün devam edecektir. 

d · Her h tngi bir mahkeme vaya 
makam veya heyet larafndau . verilmiş 
H kat'Jlışmlı para cezalarından çevril· 
me alta ay ve daha az ceza hükümleri. 

2) Resmi bir ktyatet taııyan rüt':>elt 
veya rütbesiz askert ıabıalar hakkında 

her bttogl bir makam v6ya mahkeme 
tarafından verilen tevkif müzekkereleri 
askeri t 11vkltb1 nelerde fnf81 olunur. 

Fakat bu delikanlı kızı suyun kenarın
da çırıl çıplak bıraktı, savuştu 

Karsta borluk suyu 
FfJkat, akıamleyfn Dudunuı:ı yanına I bahtı avlamak ni~etile ığzında\ıi kemi 

gelen Mahıekerln bOtün ıfnlri üzerlade ğl hrlatır, taht b alık tutulamadığı gibi, 
idi: kemikte elden gitmiı olur. Bu manzara · 

3) Aşatıda yazılı kat'i!eşmlş cezalar 
(Baş tarafı 1 incide) D!dl ve yine Borloğun tarihçesine umumi ceza evlerlcde l ıı ta1 olunur: 

- Yalancı Dudu 1 Her rece batkı yl gören kız k\tndl derdini unutup ınl
tUrlü 121an1111 blklyalerle beni avutuyor meye bıılar : 

tıı,rıne eaatlerlnt: baktılar, on bir buçuk .. geçerek: a • Subıylu, ıs\ert memurlıır bak· 
Sonra Halktvl Onünde duran sıra sıra - Borluk suyu tahminen b1r asır kır.dakl tttrd veya ihracı mudb olan 

sun. Tavfan ribi kaı şında rOılerlm Hay deli bay 1 Yannkl hvukhn bu· 
açık uyuyorum. gOokü yumurta yetdl,., derler, aen de 

'•Ytoıılara fştlh'llı bir iÖZ atara~ yürD· evvel Hatun oğulları ailesi tarafından c •za hükümleri. S "nln maksadın benim derdime cı- balıkdlye elindeki kemlı?I kaçırdın . ? 
re bulmak detil, mani olmaktır. Vıllıhl Der. Cl~ler. Yaratılıe ve yaşaJııında •ıimdl tonos kemcrltr ve ku oklerle getirtilerek b · Mek tepl n fnd · n kayıtları sithıeD 

11'.ltlracaat katbul etmiyorum •.• mesai sa- Kalelçl mahalleıdnrte bir iki çeşmeden askert okurlar hakkındaki ceu hüküm
•tı deilldlr. veya •bugftn Pcıurdır. akı ttırılm ı ştır . Ruslar ise Kars çayının lerl. 

senin katealnl kırar parça parça ıde· I . Kendlıine hitap edllditlnl 16 en 
rlm. ' tllkı cenp verir : 

Korkudan titremeye ba la ın saval· - Sormak ayıp olmaaın amma, ılı 'tkllndekl mukabelele•den z~rre olm tt- suyunun tasfiye sureti ile içirmek.le iktl· c · Erat hakkında (6) aydan yukarı 
Yatı, lıbay, yirmi dakika suren l:ir yQ- fa f tmlşlerdir . Demek o'uyo\' ki, Borluk olan ctza hUkümteri. 

ıı Dudu : 1 1 nedi ye allahın kınada bir au k.enarında 
çırılçıplak oturuyoıunuz? 

~~Ytlt eınllında, iki seneye bltmflli ILU· suyunun lıa 'ıü kıymetini ancak ve yine d · Yoklama kaç• ğı , s4\tJı, bakaya - lenden sanı ne rarer r•ldlki 
"«rrer olan yeni santralın lıışasına ka- Türk Milleti tekdir edilmişti". itin önem· ıuçları hakkın :takf ceza hükUı:nlerf. beal parçıhyoraun? !e11fo derdin yQ-
ci•r Karsı ten•ir edecek muvakkat bir 11 olan bir c •pbesi dl\, şimdiye kartar e • Siviller hakkında as'<eri mabk.e züodın iöılerimı uyku girmiyor. Evet 
~ltttrlk Hlaşması yaptı, ytni su ile Jş· hiç bir yı>r.1e 1700 metreden ytıkarı bir meluden verilen ceza tıükU1ı11erl. ka~ahat bende, Mnraillk etmiyorum ve 
'Yecek ofau yeni Şehir hamamının açı- irtifada su lsa'f'sl t•crübeslre glritllme· 4) Askert ıabıs'ar hakkındaki ceza· doıdoğru barıkıt ıdfyorua. lıteyorum
b' törenine taslak olacak direkt tler ver- mfş ollr'asıdı r. B'z ı nııs'p olan bu tecrü· lar umumt ceza evlerinde çektirilirken ki ıırrını kimse duymasın . 
ctı ve bu arada karıısına çıkıveren bir btden arkııduşTarın yüz aklığı ile çıka· üzerlerir.den ı ske• lık al!metleri kaldırı- Hattl Horasan ayanından birinin kı· 
lltt köylQ dllelcçlnlo ıatekler1ni dinleme caklarını umanın. hr. Cezaları biten Aratın geri kalan as- ıı:ı kaçmıştı. TiUdoln naslbatJ aayeslude 
YI dt ihmal etmedi. Sözlerlnde:ı sonra bu bayı rlı Jşde kerllk hizmetleri t~mamlaltırılmak üure rtz\l ruıvay olmaktan kurtuldu. Tılki 

Orıa bir kalabalık da vardığımız büyük mUzake·etteri ıörQJ rn:O!duyu Na· ciheti ıtkerfyeye teslim olunur. de berıi!D ıtbl bir tı.ayvHdı. 
Y&tde bulduk. Demlryo'u istasyonu önün- ha Vekaleti sular dairesini, bilrill ve bil- Madde 154 - 1) Sahtekarhk, hır· Mahııker bunun tızerfne 1nıata ı•l-
~ek.ı babçe, hıç şüpbeafa ki bu anda eo vasıta yardım ve bizm12t leJ1 görülen ar- sızlık, emn•yeti sut stimal, dolandırıcılık, dl : 
h tlyQk gü ı ünü ysştyoruz. Yıllardır su kada1'ar1 saygı ve teşekkürle anarak . yalan yere yemin, yalan yere ıahldllk., - Söyle bak.alım nuıl oldu? Dıdl. 
lıl',tfni teıear om eden onun hodur - Bir kQç ser e bek1esek bu işi lflirt , dilencilik ve umumi adab ve ııi Du1u başladı : 

O'lı reıtndekl bu yeıi gülü :nsemeyl gö;-e Dcvlı t de yapa· dı. Fttkat biz, balkın lç· zaaıa ve vatan aleyhine cürümlerden Horasan Patiıııh .nın Plrmcm•llk Is 
llltQı~lr. u evıel geçtiğimiz yo'un ~enı- ten gelen arz:ısundan c saret alarak ve biri ile bir aydan fazla hıpls veya ağır minde bir veziri Vlrmış. Allah buna Oy· 
l'lllda bi. borudan sel hızı 119 f şkıran bülün imkanlara ba1vu -ıırak b• r şeye h!pis yahut hukuku ammfden mahru- le b1r evltt vermJıkl düı.yıda ondan 
'<ıhlc. ve berrak rnyun etrafında ç ıvılda r114m ı:n vakıt kaıanmeğa çalııtık . Atı· mlyıt cezalarına mahktl.n olan askeri daha çlrkla b1r adam bulmak lmktnı 
:\ta cocuiların sat ntşeslnf, ellerinde tüı k devrinde sud n ıeien hastalıklardan ta'ebenln talebelik sıfatfle iktlsab ettik- JOkmuş. 

Kız bııındın gı,enl anlatır. Bu 11-
rer tflk:I de ona gOler, ve: 

- Bizim halımııı: iki ıabahclye ben
slyor, bilmem duydunuz mu? 

Vaktllt bir adam gace yarası evla· 
den 9ıkmıı dolaşıyormuş; başka bir tanı· 
dık rastl•mıı. ev'fClklne ıormu~ ~ 

«Bu rece vaktı 18nl evinden kofd"· 
lar mı?,. 

Öteki de: 
«Behey aı,dal hadi beni koldulu, 

farzetlıllm . Ya ıen ? » 

:ftu fıkradan sonra tllk.I : 
- Güzel çiıkin kocan varmı~ . Ona 

kınHt etmeyip başkasmda rözün oldu
ğu için , Allahta seni bu hale r•tlrmlı. 

Şimdi pişman olup teTbe ıderaen, 
ıana bu işi temhılemenln yolunu 61rt· 
tirim. 

Dar. C)veı'lr!a, bUyük bir teıaı ve heyecanla korunmak b< btlyarlığtr.a ka' uşmu, olan lerf h?r türlü hukukun ve muvazzaf hiz- Bu•a kiti değflmfı gibi huy ve t : · 
ıu taşıyan kadılı erkekli insanların se- Kars vat1111d~ılarını kutlulanm. Dedi ve metten baıka yedek subay n gedlkll biati da o dtrecı berbat, menbuı bir Kız yalvarır, tllid : 
~l~ç ve memnuni retinl idrak edememek alkışlar içinde kendisine sunulan bir eıbaı olmak ve askeri htzınet ve me- iençmfş. - ·o halde tabU timdi stnl babın 
~ııı, ant· ak Kus boledlyesfot-:ı bazı aza· bardak borluk suyunu, dilediği ağacın murfyettere ve mekttp'ere girmek hak- Bu kadar olrkin ve fena huylu ol· vı kocan arıyorlardır. Nerde iıe gellp 

tin-tan biri olmak lbımdır. ilk mcyvt>slnl y'yen babçlvarıu zevk ve kının ztyaına bükmoluuur. , maaıoı rafmew, baık.a bir evlada sahip aeni bulacaklar. Sın hemtn deli fmlt 
l\ ~'ıskıyes\nderı, civardaki büyü~ bl· heyf'canı u~ so- una kaAar içti. istasyon 2) a · Talebe tarafından okunma&1 olmayın vezir otlu.nu ıntrdl. Bir Q'ün glbl hareket edersin. Onlar Hna atkıl· 
h "ları •ıacak yü'<ıeklikte su fışkıran bir müdürü tarafından bütün orada bu'u- veya taşı~ması Genel Kurmay Bıoşkan- oaıunu evlendirmek lıter, Horuan HD· !ansın diye bir takım Jlaolu yaparlar, 
ı,"'uıun etrafına çevrelenmlf, suyun ruh· nar lam su ve şl!ker ikram edildikten lıA"ınca menedilmiş olan kitap veya her rlnlerlnden birinin kızını alır. ıen de halli etmiyerek yavaı yavaı aktl-
ct r, fdrablılc. nren tatlı ııpırtısı arasın· sonra kaftle bapıshaneye do~ru yürüme- tOrln matbua ve sair yazıları emfr htla- Otlu ne kadar ç]rkiose , kıı da 0 lanmaya iaşlarsın Yoksa bu itten kur· 
) •. btt nimetin Kuaa getlrfclsiııi dinli· te başladı fıoda okudu§'u veya tavıdığı , nispette ıüıeldl. tulamaz n. Hem rezil rmıvay olurıun, 
O·\l?: Ne isabetli bir bulu~ ... Şebi · e gelen b · Gayri lablt mukarenElte bulundu· Banlar evlendlıolerde tabiatile geçi- h~m de O.'llar seni l'elkl de sat bırak-

••• lırıı -- BugUn bir tören delildir, yaln z ilk su hep!sbaneye veriliyor. Hapıshane Qu Vfya bu filli nzaslle kendfalne yap· nemlyorlardı. ı:oeaaının hem çlrk.lalltl, mazıar . 
bl lltni müesseae!ere lctn müstacellyetlne ve su ... Bir bardak temfz su, ortda ~e- tırdığı, _ h h L ' 

... Y Ok ı sal ht etli h tl ı tm uy ve ta.ıatının gOtülOğUr:den bir 1 t k 1 · i 
11 

l\aı n s·ı v ..ırme~ mevkllnde bu'ur.du şltll leziz yemeklerden , kiymetll elbise- u ıarın a Y. eye er tara· .. 1 J • Hatız t lkın n lu nısibatını 
,u t d ı k t bk k tl bit tur Q memnun olamayan zavallı kızcatız t t k 1 t "ıL"lıuıiatı , husust bir t oplantıya vesile lerden, somyell karyolalardan , bir keli- 111 an yapı aca a 1 a • sa olan bl . k u ıra rın eten vı ölümden kurtulur. 
~ 111. k t t l b f ka dl t ki dil ki r gece yuuı ılkmış , pencerulnin 
il .. lllış o'du. Hazır to"lanmı .. ke11, i,.lnfz· me ile bOtün koııfordan Ustan ve aranır 81 er a e en n Y er n e me e 'Ark11ı var, 

" ,, ~ r . beraber muvazzaf blzm6tten b8şka aske- önüne oturmuf, talibine atlayarak kırla-
~! •stl töreni ııö ·ecek olur göremiyecek bir nımettrr . Ve taşra hapi.sanelerlmizln rf bizaıet ve memuriyetlere ve askeri rı seyre dalmıı. l 
~,ur diye, Borluk soyunun tı:ırlhc • si hak- bir çoğu bundan, bir yudum temiz ve mekteplere girmek hukukundan mahrum Bu esnada kırdan güzel bir Hl duyar, spanya m 1J hare bel eri 
~,t.ıd.,, blr krç söz söylemek lster' m Bu- mikropsuz &udao mah•umdur mııaleset.. . edilmelerine karar verlleb'U B k. ses yıklaıır, yatla11r, pıncıreoln Onlne Bsrselon, 9 ( A. A.) - Harbiye ne· 
ı~ll kadar zahmet edeo ıırkadsşlera lı•e şimdi yüksek, tel ô·ğülü duvarları aleybfne en büyük adlt i~~; ıı:zdl~:; gelir. Kıı dlk~atle bakmca, bt1 adamın z~retlnln tebliği : Katalonya ceph~stnde 

~~k.nr ederim. ":8;'0!~ bul:n:uğub~u~ K~~~ hat~~ane- on beı gün içinde itiraz oldnabUir. gtnç ve i'ÜHl bir delikanlı olduaunu hükumetetler 1554 · 1555 rakımlı tepele· 
~tı özle,.lle batlı yan İlbay göz ha kamı sı e 

1 
une ,~ ar Ye · s 1 bir Amiri adli karan tudik veya aske- görür. Bir mOnıHb:Jtla onunla konuoa· rt geri ai1JU1lardır. 

~ 1 Ilı arada 25 km. mt sare bulunan Üs'llı n ,ı, cam ınin enkazı O zerinde çarlı- ri mahkemeye tevdi eder. Tasdik karıt- 1 rak halinden şik8yet edır ve batta kın· Salamanka, g (A . A.) - Uınumf 
~l\!l.ık. suyrı menbal11rınırt, Türk oıil'ctl· ~ın d ·~ı il bu oldukça işe ytrar binada rı kat' idfr. dlslnJ bundan kurtarmasını diler. karargah fan teb11t : Tayan•n farkında 
'fıltt~hrelc Üs'Danlı lmpara orluO-u zam11- da .. Evet dnne kadar su yoktu Madde 2 - 2034 sayalı kanunun 8 Dellkıınlı ktıı kut'tarmayı teahhüt kuvvetlerimiz 2000 tıttk ve 350 maki· 
t•ıtı' Yft R"ertkse daha evvelleıde kah l5te onun bugün taıibe karııan z~- l11cl meddesl mülgadır. edır. Derhal kız odasında aıtıa, mOcıv- neli tllfek e~lr al.ıııtlardır. Katalonya 
lıı 11118tıh~ına ŞP h'd olmuş bir d · ğda bu· vallı bir ş bldl~f ş.u köş3ye atılmıı go· Madde 3 _ Bu kanun neşr ltarlbln her gibi yüktı batll pahada ağır nesi cepheılnde du1ş~anın kuvvetleri kAml• 
l't .utuou, VllAyat bUtceslnden ayrılan rO ro L Z: lptldaı bu sıı süzgeci. · Beri den muteberdir. varsa dtrler toplar, delikanlı lle oradan len mahvedllm. ştır. 
htl\'~'"tla şehre isalesi yüz yirmi küsur tarafc:4a ise şıkır ~akır ak~ n bol ve yeni Madde 4 - Bu kanunun hükOmlerl- uzaktaıırlar. epeyce yol aldık.tan sonrı - - --------------
'~tu lra~. geçen sene lba!e olunan ~u bir ı;u eı r tında çevreleı:en yüzleıce so of foraya İcra VekUleri Heyeti memur bir der• kenarma 1ıelirler. Orad• dell- Erzurum Tapu 
'1 tı Rus'arın vermedilderi bazı loru luk beniz n memnun tfbtssUmU. Vail mü- dur. kanlı kıza derki: 
ta~~~llıesfnln yeniden afmımyaya siparişi tehı:-yyiç ... zlyaretcllcr müttbeyylç. yQ. Kanunun neeıi tarihi : 14-7 938 Sen soyun ılblselırlni baaa ver •v· Müdür lügw ünden: 
~~ nderı g çen kış akıtrl nadıQını v· ı~ · çe ağ z18n, yüks k duvarları aşıp - veli onları allp karşıya ge~lrıylm, son-
~,11 k ş'mdl getfrllnec ilk tvvel hap's- göklue kar şua tek b' r ses var: mak: sureti ile 50 · 60 kfılnfn tahliyesi ra da seni a-ötQrürQm. Erzurum kadana mahallesinin 
~'lıu"' lstuyon, hastane ve daba bir iki - Sağ ol Ata•U•k! . Yıışa Cumhu- için de loabtd&n dlrektıtleıi vermiş vd Kız ıoyunur, eşyaıını, elb!Hıılnl •i· Şahinefendi sokağında müştemilitlı 
1~1l ltlt ınüessesfye verlltiiğlnf bildirdik rlye 1 ! - Al lah Valim1ze ömür versin! . az enel arkam•zdan kapa:lmış olan de· lana Hılr, ıuyu geçen oğlan ; bir ev ile Mahallebaşında bir bap 
~11\<1 •oııra suyun hacim ve evsafı hak Bu ı Afi ırel ır. edl. Ortaya ahim hlr mah mir kapılar hürrlıetslzUlln üzerimizde - Bu kadar kıymetli eşyayı ele dükkimn tapu sicil kaydı olamadı· 

• lıabq verere~ : kum , v, linin sözler:ne mıtka'Jele ederek bırıık•ı"'ı ı"'ır havayı h,flfletaıek için t mı ı~ d" ıdı bt d b d 
& & reç r t aen ne ıye g &p r ı a ğın an senetsizden tapuya raph Va• 

11.,11 - Borluiun ancsk bfş kaynaiıu kl'ıy iü lthçesl ile, hapis'erin ~ükrtm bis- y~n'den !\rd·na kadar ,.çı!mıştı . kadını alayım, baıtmı bılı m\ e· kıflar Müdürlüğü.nden 26 / 51938 ta• 
1SQ '1

1 
ınacalc. su, r üfus ba şına 24 saatta lerhı i bir daha tekn.r!adı ve devletin K-tıle a~ır adımlarlıt h · plsaneden d "'I ? Elb t • d b k d ~ it " ece& m e vczır e u a ını ara rih ve 12441 - 242 sayılı te-'-ere4 

ttıı.L. re i,abet edectk b ~dtt.dertlt göste ·dltl bu şe lkatır , zaten nedamet uzaklaşır~en lı '-ay hiç konuşmuyordu mak için yola ç ' t && 
1 ,.., d ıKmtf l\' • sinde talep eclilmi• olup bu e....:1.1.kin 
-\ • e•ecest 2,5 olan b 'J su Karaku g~llrmlş o 'an kend l'erloln ı s ahı nefisle ıırt•k . OOşUadOm. Diye dOşünerek. km çmlçıplak kar k -s .1111• 
~~1.t.llJuııun aynı nefa~etlndefi ı r ls tan - rlne ' '" Ur zam bir amil te~kil edecı ğinl 1 bayi tı taraftft bırakıp tapuca ayıtlan mevcut olmamasına 
L., -.,. .. ııavuşur. b' b . nk 
"llfQ" ••Oesı beş k.uru<1a olan Ka alrnl 1lr ! öyledi. Kana kanR içllğin o su ınının sütü Suyun kenarında çırılçıplak vı ya- ınaen u gayrı me ullerle tasar4 

: •ııı,~· orada içm ~k bat.tiy ı rl ~· a o&i Hap s ' reden ayrıl~ ce~ mız sı'ıda 

1 

gi~t helal o\ıun sanal Bunu ben dıml· payalıoıı kalan k.ızcat•ı ne yapacağını ruf alakası iddia. e~enlerin on giln 

1
t lır •:tdır. Burada ise, ayda verllrcelc ufak d• fek t:orç't11dan dohı yı hapis bu ycru.,,, K.us,n on sekiz tıi ' a· a v,. ba- şeımr ve 8ğlamara baflftr. o eınada zarfında Tapu daıresıne ve tahkikat 
>'~ı~~ lbone b~d 1i fie 11 U~a · ek flUyu , lunanlar üzerinde seri bir_ tetkikat ~apan 1 buı, yarın.n ve bütün gelelr c lır _ nrıltn ağznıda bir kemikle btr tllkt peyda 0 . gününde mahallinde bulunacak tah4 
'ret,~· fçmr, bulama, b.ı-mam \'e her i lırıay b ı: ledl s e ve sair mueascHlcıın lıı - 1 bu suyu f~eçek olan 'I'ilrklerl ı:oy. Uyor lur Suyun kenarında tilki bunu yemete kik memuruna müracaatlan ilAn 

ol bol kulla . abllec ilı. taatlarır. dıı çalıotınlıp borçlan ~apatıı- ve söyleyeçekleıdir. utraı rken, ıuyun içinde ıordulo bir olunur. (No. 628) 



4 DOQU 1 t A{fustos 1938 --
r••ınmın••mnını11111nıınınmm=unuıııınınnıııını nıınının RİYAZİYE DERSLERi 

1 
Yüksek tahsilli bir muallim Lise ve Orta mektep talebesini seri bir 1 

şek ilde imtihanlara hazırlamaktadır, idarehanemize müracaat. 

(No: 633) 

FIRMANIZI i 1 Bütün Doğuya tanıtır ~ 
"ooG u,, boy··k bir ~ 

ı her tarafında okunan -
1 bir gazetedir. ~ 

olan bütün~ -= . -
gazetemız vasıta- e 

Doğu illeri ile ilgisi 
milesseselerin 
sile kendilerini bu geniş bölgeye = 

tanıtmaları menfaatlerinin 
ilk icabıdır. 

iLANLARINIZI 
Doğrudan doğruya 

1 GAZETE Mi ZE 
1 gönderiniz 
..... uonnnııııınıınıım ıımıııııu1rınııın1111ııııııııınınnııu 

1 

Türkiye İş Bankası 

1938 
KÜÇÜK CARI HESAPLAR 

İkramiye pl:lnı 
4 adet 1000 liralık 4000 lira 

3 » 500 ,. 4000 » 

16 ,. 250 » 4000 ,. 

76 » 100 lt 7600 ,. 

80 ,. 50 ,. 4000 ,. 

200 » 25 ,. 5000 ,. 

384 ,. 28600 » 

Kuralar: 1 Mart, 1 Haziran, 1 Ey
liil, 1 Birinclkanun tarihinde çe'dlecektlr. 

En az elli lira mevduatı bulunan he 
saplar kuralara dahil edilece'tJerdlr. 

(No. 476) 

Diş Tabibi 

HALİD 
Erzurııaı Nümune Hastanesi 

Diş Doktoru 

Yenlkapıda Cumhuriyet Otelfniıı 
arkasmdakl muayenehanesinde Pa
zardan maada her gün hastalarını 
kabul ve tedaVI eder. 

Erzurum Vakıflar Müdürlüğünden: 
Tabmin bedeli 

Lira K. Va\c:fı MPvkif N1>. C1nıl 

80 H!CI Eyüp Tebriz K. 18 Acem fırını 
15 A'i Paşa Hafaflar 34 UQkk4n 
15 ,. ,. ,. 32 ,. 

120 Cennet zade İsmail Erzfncan K. 86 ,. 
45 Mazbut nkaf Te.brlz K. 12 ,. 
30 KaAızmanlı Nazik Ç. 84 » 
30 Mazbut ekaf Tebrb: K. 10 ,. 
80 Toph!n~Ii Gllı'cü K. 125 ,. 
15 Hacı Ali Gez mahallesı 3 Merek ve ahır 
25 Hacı Dervlı Gölbaşı 18/20 Dükk!n 
60 Hacı İbrahic Kavelciler 2 K~hve 
75 Aşçı Mahmud Tebriz K. 5 Ji'ırın 

40 Hacı Ah net Gürcü K. 8 Dükkan 

Yukarıda bedeli mubammeni, vakfı, mevklt, numarası cinsi yazılı akarat oıii· 
tayede müddetleri zarfında kiraya bağlanmadığından müzayedeleri 12 - 8 .. 938 
Cuma günü saat on dörde kadar untılmıştır. Taliplerin yQzde yedi buçuk teıol-
nat akçelerile vakıflar idaresine gelmeleri (No. 629) 

\ J 

·~ 
Alometı f arık• 

TOPANE Terazileri 
Türkiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitlerinden Sakınınız 

Cnorumda Saht yeri: NEŞET SOLAKO«lLU ye Orıatı 
<Jarcilk.tpıaı, Kavaflar çarıııı 

Erzurum Askeri Satınalma Erzurum Vilayeti· Erüurum Vilayeti 
Dami Daimi Erzincan Askeri Komisyonundan: 

encu 
.. menı·n _Jen .· Encu··menı·nden .· Satınalma iki adet hangar kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif betfeli elli •"; aı K . d bin yedi yUz on bAŞ ( 56715 lira on dört ( 14) kuruştur. İlk teminatı dört 11

1 

llk Okullar için tedarikine lÜ7.um 13·7-938 ve Nafıa 720/3738 sıayıl QffilSYOilUil an : seksen beş lira ( 4085) yamlş altı ( 76) kuruştur. E~siltmesl 19 - 8. 938 cuııs' 
l ( O t 1 b 11 

•tır· 
ıoru en 12 ) dane a e : sırasının yıp· te e Tortum kazası~da yeniden yapıl~- 440000 kllo kuru çayır otu, 660000 günü saat on birde Erzurumda As'ıcert Satınalma Komfs ronunda yapdao• 
brılması ~ • 8 - 938 gQnunden itibaren cak olan otuz bin lıra bedelf keşifli hu- kilo ar a ka 1 fi k .1, k Şartname, keş'f ve plAnları her güıı komisyonda örülebilir. T kllf me~toP1,rı 
16 a-Gn muddetle açık ekslltmeye konul- ktl. enet konağ ının ikmali ınşaatına talip P pa ı zar a e sı ~eye 0 

g 
8 ıf' 

muttur b t ... , d ü d h t d"t nulmuştur, Otun tahmtn bedelı onbeş belli gUnde belll saattan bir saat evvel Komisyon Bışkanhğına varUmff 
1 

• zu ur e meuığ" n en on g o ıı a em ı bl 1 - t il · d 1 - Bu sıraların bedeli (1080) llradlr. cdllmf olu ihalesi 
15 8 938 

azartesl n dört yQz liradır. lk temı~atı bin posa e gon erilmiş bulunacaktır. ( No. 592) 4 _ 3 
2 - Muvakkat teminat mikdarı (81) U M ş t 1P6 d T t k kp 1 Ko yQz elif beş liradır. E~slltmesı 19 - 8 -

11 
f g nu saa a or uaı ayma am ı5ın- 9 C .. 

rad r. d 1 ki ( N 619 ) 4 3 B8 uma gürıu saat on altıdadır. Ar· E Ü f d 
3 - istekliler 938 yılına alt ka_zanç a yapı aca ır. o. - pamn tahmin bedeli otuz dokuz bin altı rzurum ev ter arlıg"' ından· 

tezkerelerini ve ehtlyet vaslkasını ıhsle E B l d yüz lira ilk teminatı iki bin dokuz yüz • f ıDnt1 beraberinde gttirmeleri mecbuıi:iir. rzurum e e iye yetmiş liradır. İhalesi 22 . 8 - 938 Pazar- Muhtellt tarihlerde müsader~ edilmiş olan 20~9 kilMo buğday ve 13 kllO ~,. 
4 - istekliler bu sıralann ebadını Fen daı·resı·nden·. test günü saat on altıdadır. Şaıtnamesl el.ar ununun 3·8 938 hrlhtnden ıtl~aren on beş gun muddetle müzayedeye ~,111 

· ve busud şartnamesini encümen kale- bir adadl 198 kuruştur. Kuru otun Şırt- rılm.ıştır. Tı1llp ~!anların lh!lle günu olan 17-8 938 Çarşanba günü saat on Ô 
mlnde iÖrebiUrler. (No. 618) 4-2 namesl parasız görü ür Teklif mektup defterd ırhkta mutt'şekkll satıı komsiyonuna müracar.t etmeleri illn olunur. S 
_ 1 - Gölbaşı GUmrük hamamı ve M 1 

• (No 601) '"" ./ 
Gölbaş1 İşletme idarest arasındaki 30 ları belli gunlerde belli saatlerdan birer • ~ 

;: :[ Erzurum Belediye metre tul A'navut kaldı:ımmın sökülüp srat evvel Komisyon ~aşka~lığına ~e- lnhı·sarlar Artvı·n M k ı 
tekrar yapılması açık eksiltme ile ihale· rllmlı veya posta ile gonderılmlş bu.u · Üsta İ 

F 1 "' d ye çıkarılmıştır. nacaktır. en ffieffiUr UgUn an: 2 _ Bıı ııtn keştf bedeli 3SO liradır. E~siltmeleri Erzlncıırdı Askert Sa-
l - Kongre caddesinde 200 metre 3 - Bu işe alt tahlili flat, keş ' f tınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

tulundakl Arnavut kaldlrımıııın sökülüp fenni ve hususi sartname Belediye fen ( No. 593) 4 - 3 
tekrar yıpılmasl, açık eksiltme ile ihale· dalrFs lnde gö ülebllir. 
ye çıkanlmı~tır. 4 - l:ıate 25 Ağustos, 9B8 Perşeın-

2 - Bu işin keşif bedeli 630 liradır. be günü saat 15 te Helediye dairıPslnde-

8 
_ B 

1 
•t t hrll fi t k ff ki Komisyon tarafından yapılacakttr. 

u şe aı a ı ya 1 es ' 5 - Muvakkat teminat 47 lira 25 

Erzurum vilayeti 
daimi fenni ve huswıt şartname Belediye fen kuruştur 

dairesinde görülebilir. 6 -
0

Talfplerln yol işlerinde çalısmıı enCU .. mE nı·nden .· 
4 - laale 25 Ağustos 938 perşem· olmaları Ş'lrttır. , 

be &ünü saat 15 de Belediye dairesinde· 7 - Tcıliplerfn ihale günü komfsyo · H k 1 k 1 d ld 
ki komisyon tarafJndan yapılacaktır. na müracaat etmelınl lüz·nnu llAn olunur. pılacakasoanl na eıtmtelr tez n e yen (eln82y3a)-

5 - Muvakkat teminat 47 lira 25 ( No. 632 ) 3 - 1 a 
5 

a 
8 asyonunu~ 

kuruıtur. lira 55 k~ru~ keşlf!l temel kab inşası 
6 - Taliplerin yol işlerinde oalış Erzurum Belediye 6 8·938 guııunden ltıbaren (16) gQn mtıd-

mıt olmalan aarttır. detle açık eksiltmeye konulmuş'ur. 
7 - Taliplerin ihale günü komfs- Fen Dairesinden: 1 -: Bun~n ihalesi 22 Ağustos 938 

Jona mtıracaatları lüzumu ilan olunur. , Pazartesı gQnu saat 16 dı1 vlıAyet daimi 
(N 1- Mııhallebaşı k~rastec .ler yolu ara· encümenln:ie yapılacaktır. 

________ o_._6_3_1)_a_-_1_ sı 575 metre tul kaldırımının . Bökülüp 2 _ Muvakkat tem1nat mlkdan (137) 
telaar yapılması açık eksiltme ıle lhılle liradır 

E · · Posta T T ye çıkarı1mıştır. · rZUfUffi • • 2 _ Bu ı,tn keşHbedeli 1086 llrarfır. 3 - htekliler buna ait keş\t evra-

Mu•• du•• rlu•• g"' u•• nden •. 3 - Bu işe alt tcıh \lli fıat keşif fdnnt km1 husust ve fdnnt şartoamealnl eııcü · 
ve husmt şartname belediye .Fen· daire- men ıtaleminde g~rebillıler. 

. • • .. sinde görü ebillr. 4 - lsteklller 938 yılına ait kazanç 
~apalı 'f.a~ usulı~e ıki ve. uç se• M 4 - İhale 25 A~ustos 938 Perşemb~ tezkeresini ve ehliyet vesikasını ihale 

ferli olarak ıki şekilde eksıltmeye gunü saat ~5 te B ·hdlye dalreslndckı gDnü beraberinde getlrmeğe mecburdur. 
k:onwab Hasankale - Doğubeyazıd komrsyon tarafından yapılacaktır. ( No. 617) 4_4 

a!lı postalarına talip zuhur etme- 5 - Muvakkat teminat 81 lira 43 

Hiğinden 18 Ağustos 938 Perşembe kuruştur. . 

n ihal 
· l k - 9/8/938 6 - Talıp1erln yol lolerlnde çalışmıt 

n esı yapı ıtta uzere olmaları şarttır. 
gününden itibaren eksiltme müdde· 7 - Taliplerin fh1le günü Komfsyoha 
tinin OD giln daha temdit adildiği müracaatları lüzumu ilan olunur. 
lla olunur. (No. 627) ( No. 6l()) 3 - 1 

Sahlb ve Başmuharriri 
ctnAD BABAN 

Umamt Neşriyatı İdare Eden Yazı 
lılerl Müdürü: İzzet DELİÇA Y 

w • 

BaatldıAı )'er: ooclu Baumevt 

Müdürlüğünden ;1c 
Artvin Ardanuç ve Borcktt anbannda mevcut artar eksiıir (390 bf O) of~ 

yaprak tütU 1lerlıı kamyonla Hopa inhisarlar anbarlarına EvlO.l ve birinci 'f, t~ 
ayları zuf,nia taıtnmuı işi 5 8 938 hrlblnden itibaren 15 gün müddetle ııç1'r111 
slltmeye ko'lulmu,tur. llıale 19 8 938 Cuma giiııü saat 11 de Artvin fııb1':ı~ 
idaresinde yep lacaktır. Bu işin muvakkat teminat akçesi 380 liradır. TallP ııl' 
ların ve fartnameyi görmek isteyenlerin inhisarlar idaresine müracaatıar• 
olunur. ~No. 615) ~ 

Kara Hayvan Borsası Satış CeJtJJ 

Çe,tı &agı 

Oktız 470 
lnek 332 
Koşu iktızft 595 
Manda 9 
Buğa 1 
Dana 56 
O.t~ 33 
Toklu 60 
Mar1a 1235 
Kuzu 235 
Keçi 79 
Yapar 798 
Kılkeçi malak 2 
Tere yatı 7042 T. 
Erlnmfş yat 11 T. 
Kaşar peynir 32 Ç, 
Salamurava~sız P. 236 
S ğır derisi 12 
Koyun derisi 1070 
Keçi derisi 130 
Manda derisi 2g 

4fırııo• 

157329 
74ii44 

125596 
3455 

300 
6733 
2604 
5905 

62632 
t8i2 
3t65 

4'2i15 
500 

118407 
171 

2380 
3604 
120 

2000 
250 
400 

[ Temmuz aylık ] 
Bn .,alı Bn gulıuı 
Kr. S. Kr. S. 

1 ro 1s 33 
4 90 11 29 
5 71 14 65 
o 00 9 34 
o 00 10 00 
.. 40 10 00 

H) 00 13 40 
10 56 18 50 

7 10 14 00 
7 81 15 co 
5 00 9 65 

36 00 40 00 
ıs o) 6 00 

5) 00 57 .so 
o oo 6~ on 

00 00 30 ()() 
Ol 00 4 00 
00 00 80 00 

000 00 85 00 
00 00 170 00 
00 00 00 00 


