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iDARE YERi 
Erzurum Gôlba,ı DOO U Baaıme-vı 

Pazarlulden maada hergtJn çıkar 
Sayısı her yerde 6 kuru~tur 

8111nlm11g11n vazılar geri oerllmu 

Birbuçuk Milyon Alman Silih Alt.ında! 

DOÔU 

Doğuda cinsleri belli ol· 
mayan hayvanlar var mı? 

Fidan nasll ölmüştü? 
Gecimsiz bir kadın yüzünden bütan bir 

• 
aile mahvoldu, gitti 

tlJı feri ve dlaer 
ö!Jrelllfenlerln Jtep·f 
:1i de ytrlerlne 
dönmD~lerdlr. 

Bu reılm kon· 
grenln 11/t toplan· 
tı11nda balunan Do

au llltrl kaltlJr dl· 
re lttörlertle IJ}rd-
menlerlm/21 glJ•-
termektıdlr. 
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iSTiNSAHLAR 

Biz ve eski 
Köylerde açılacak 

kütüphaneler 

o o Q lJ 

Hatay Meclisi 
Antakyada 
toplanacak k 11 • ti Köylünün ve köy çocuğu.,un oku· a a 1 ye er yacstı kftsp sayısını çoğalt!Dak maksa· 

[ 
13 

A{fu•tos 
1875 

tarlh't Trabzon- dile K~'tnr fük ıı n1 ı ğ\ faaliyete geçm'ştfr. (Baş tarafı 1 incide) 

d k 
• 1 tikb l . d - Önümuz1ekl ders :yılı başıııdan itlbaren Tahrikrıt devam edl~·or 

a çı an s a • ga:zesın en aşagı- 0 1 M b k' ' 1 L x. 
daki iki haberi iktibas ediyoruz: Eski av et at aası kö~ ı ap .arı L·asma5a Re,:yhanfye 13 - Surly~ded mahsus 
gazta Jwlloksuyonlarını karıştırmak in- baılayec .2k ve bn kıtaMplar gen~ B .kan mak'!at arla Hitaya gö: d<>rl en iki Arap 
aanı mukayeseli bir düşünceye seykedi· l•ğ•n açacsğı bir musEbaka ıle tesblt gazeteci Reyhanlye pszarında Salabad
d01 ve zekll oluyor. Arada. bir bu sü- edilerek bashnlaclltbr. dini Eyyubl . h~kkında yazılı ve_ Arap 
turı/arda geçmiş günleri yokliyı.cağız. j Her köyQn en asağı ır.oo clltlik clhang-lıJ fğ' nı ku t medenlvrtfnl g-oste en 

. bir k ütüı hanesi olacaktır. Küttlphane- aynı zamanda Türklerin barbarJıfından 
Fthbe: ı• - ve araplara diişınan olduklarından bab-

tS A.§uıtos t931 ~ 
EKONOMİ 

Sovyet Rusya ile 
ticaretimize bir bakış 

MemlekE tin Doğu bölgesindetı 
Sovyet Rusyaya vapılan ıhracalı 
ithalattan fazladır 

Bogünlerde hırıstlyan ve Bulgar ve !erde e~itmenlere )uzumu olan teıblyevt 1 d k bilh 
1 d t 1 ~ •kt seden b o,ür "r • ğıtma ta ve ııssa ıth' 

Rum mekteplerinin dahi lmtıhınları eser er e u un .. c . ır. kürtlerf •rvrkıer aleyhine hhrlk <tmek· 1923 Senesindenberl S S. C l. 1 e 1923 sen °sfnde 3,039 bin lira tutatı ~'' 
olmak mOnıısebetlle mektepler'ne g 'dfp t ~dirler. HUkfüıınt bu tahrlkata karş1 0 1an dış t'carttlmize •it rakamlar aşa ğı · latımız 1926 senesine kadar munt.ııı t 
bazı imtihanlarında i:ulundum. Bunlar O yun kitapları hazırlanıyor ıa.zıma-den tedbirleri a1mıştır. da'd 1 numaralı tabloda ıösterllmlştır. yükselmiş 1927 senesi · d~ 6,892 birıde' 
mekteplerinde llsanlannca sarf ve neb'v Su tablonun tetkikinde de gö ıülec 0ği veç raya düserek, 1928 senesinde bir 41 
ve besrp, tarihi umumi, tarihi Q5m1tni, Kültür B:.kanlığı , ilk ve orta kısım- Saçsaça ! hile, S . S C. 1. nin dış ticaretimizdeki 12,064 bin liraya, 1926 senesinde: 

bf h d ~ f k /\o f lardakl "0Cuklııra beden t •rb"yesinde h l k h J f cc r, tn ue, co5ra ftJ , ozmo6 rıı ya, Y $ '\rılram· ş (Husust) _ fnönü mahal 1ssesi son 15 sene f it a atta vas ıst 16,3 14 Un liraya çıkm•şhr u 
ve hikmeti tıı.bltye ve d n\erfne lazım öğretilm"k üzere oyun kitapları vücuda leslnd~ oturan s :1d.k kan n ç·çeğl, ara % 4,84, th~acatıa Gfo 3,66 dır. Ditar .Ancak bu yükselme d , vam etııı1e~ mevaddı fabsll ty ed1klerl 2'1t:i Türkçe getlrmeğe bc-ş,amıştır. Bu kltap•at kısa Jarında evve'den beri mevcut olan ge- taıftan ayni müddet za fında yıllık va'Ja ve s s. c. l dan yaptığımız tthatAt ~ 
ve FranslzCa dahi okuyorlar. Bunların bir zama"'da Kültür BalrBnlığı beden çimslz\lkten dolayı Tuzcu Rıdvıın karı sı ı i 1 halitımız 7 171.466 lira, ihracatımız senesine kadar azalmaya b!lşlalfl'ş 
mükemmel kız mektepleri dı1bl vardır. :e tbly~i direktörlüğü tarafından ba2.lr- Fatma y ğ lt kızlan M~ızuka ve Emine da 4 832 466 liradır. Bu itibarla 15 sene 1935 senesinden itibaren tekrar yl1~55~ Kızları orada u Qııı ve fünun Vll harf ve enaca tır. ile birlikte so\'.akta dö nrüş'qrdfr. zırfında vasatr olarak S S C. 1. den it- ot 

il l O 
"' , d k ·ı d k meye başlayan ithalatımız 1937 ıe r.1:ı 

sanayi tahs edl::tıor ar, .1unların ülum ve yun .. ıtapıarın a o u ar a çocu - S nika'D J Ş (Rus st) - Tepe mahal ha'a1ımız,r_ihtacahmızdan 2,329,000 lira d 7 092 bl ıı sil~ 
Jüııuna o'a 1 gayıetlerl p ek zly ıı1edlr. lara öğretilecek oyu !" ların tartrleri, bun· lesinde otoran Mah nut km s ~herle e ' n ra olmuştur. Bu ı~d1 
H t 

ı:. 1 d - Z irt l pı1 b rl d · ı k f ı ır d 1 t fazla olmuştur. 1923 senes1n9 nazaran 1937 s,ııes d'' 
ıt la 2'eçen er e Moı~O H on ı 1 e· au e ı ece s a t "r ve oynama 

1 
aı z Kahveci \t'inl karısı Zehra Ateşvakmak Tablo 1 S. S C 1. dan ithalatımız bir ınfslfll • 

ye 2'1ltiğlnde ahalinin ulum ve fürıuna ları hakkında esas1ı lzth \t bu una· all laşı ıamayan bir s~bep 'en do\ayı dö 
meyil ve rıQbetlerfnf i'Öıtıp masrafı ta- caktır. vOşmüşlerdlr. Bu kavgada Z0 hra Ateş S. S. C. İ. ile dı~ tlcar~tlmlz fazla artmıştır. ı~ıı 

d h l d .rı M A - İ•ta'istiklerımlze göre S S C t 1 fh t ıııı 
rahn an tesviye olunmak üzere bir Adli tebligat ve posta çakmak SthHl fena a de Ov a:. uilur. . . ye o an rao. ıını , . 
mektep yapı1maıını ve senevt mektebe T · 1 ı.000 Tür k lirası şatı daha muntazam bir ıeylr taldP ~ 
bin Urayı Osmaııt veıec~~lnl taahbUt Adliye Bakanlığı ad it teblfgatın ayıo er -.t- -.t- ml~tir. 1923 S3neslnde 1 732 bin Jlr&, ~ 
eylemiş va bu mektebe Avrupadan oahl posta müvezzileri vasıtas\le yapılması * Konya Doğum Vd Çocuk Bakımevl ~ .... S ..... ~ a ';' tan lhrac ~tımız 1924 sencs'ncle 2 oo;ı .~ 

1 
. sbilyer eoes\ Kevs~r BUgin 50 lira ne 1> :"° ::s ~ c ::ı 0 ııı,, 

mOkem111el boca ar 2'etır~c?kinden tah- ba'<kında bir nlumnam? proıesl v.e bir retle ochrlmiz Doğuaı ve ÇccJk Bakım- ~ -~ ~ -:3_co ti! E ~ raya jükse' m'ş ve bu artış muotaı• bP 
s' llerl sureti mükemmtlede olarak bura- de talimat name h 9ztr am: şhr. Nızam- evi ht>m,rr~llğlne tayin edihıiştlr en ~ ..:9 2-f. devam ederek 1930 ıenesfnde 7.661 dl' 
dan çıkacak talebeye veıilen şahıdetna· name ve talimatname proieJeri son b1r * Vılayet 'l'apu MO.dnrü Yaşar Öngel 19l3 a 039 1,10 1 ·, 32 ı,05 lira olınuştur. Ancak 1931 seneslJI ~ı 
meyi Atına darülfünunu dahi kabul defa deha gözden geçtrılınektedlr. açık b1lunan Ank~ ra vıı a e · ı Çankaya 1924 6 369 3,29 2 005 2,2ô ltb aren ih ·ac1tımız eksilmeye başlı&~ 
edecekmiş ve bugünkü günde Rumların Tapu Slcil Muhafızlı~ına nakıedilmf ştır. 1925 6 114 2,53 4 892 2,54 ve 1934 senesinde 3.643 b!o liraya~-
en mükemmel mekAtibı ki - Y1;nan da- Köy tarlaları Pazar haberleri 1926 s 541 3 64 5 242 2,8 l düşmüştür. 1 
rülfOnunu şehadetnamelerini tasdik eder· Dahiliye Ve .... Aletl sa'-a yükuMnuM ha- 192 7 6 892 3 26 6 230 3,93 193_ S O· 
D d F ı 1 M d ılı S k •hı llll '" p (H t) B 1 df e in 938 6 3 72 o senesinden itibaren S. • t(' 

eraaa ette, ener, zm r, ı , ıı ız, t 'f' t k 
1 1 

k- 1 A h 1 ti dzar ıısm - e e Y n 1928 12 06l 5 H9 454 , ıııı ı 
Yanya mekteplerfdfr. Mfü~o Zıdf nln ı .eme ç n oy er manevı şa s ye yılı bütçesi 8620 iıradır. 3 O ye olan ihracatımız teıcrar yQkSC: ~ ;/ 1929 16 341 6,37 5 432 ,5 b l 08 ıı~ 
dibi FHlbede fnşasınt muvaffıtk olaca~ı namma mlllt araz\den münasip mlkta da Şch'r dahilinde mccras nl hemen 1930 10 605 7118 7 €6 l 5 r6 aş amrş ve 1937 senesinde 6.5 1ı1ı 
mektep bunlara muadil ve hoca yetıı· tarla ve babç,,ler alınarak tapuya tucl· her sene değiştlr4!n bir dere vardı r. Blı 1931 7 243 5,72 4 688 3'68 ra olmuştur. Bu suretle 1&23 ıerıj ~ 
tlrmeıe mahsus olacekmış. (!) li bütOn vllayttlere bir tamimle bildir- dereye LugUne- kadar bir çok köprüler 1932 5 9 2 6 91 6 437 5'37 nazaran 1937 senesinde S S. c. ' ı• 

f l yaııtmlmış, fakt t biç bir kOprQ darenin ~ ' 
4 63 

olan fhracs lımız 3 mblf k !dar faı:l& 
Mamleketlmfzln bazı kasabalarında ın şl r. h r~ın sularına mu'kavemet edememhtir. 1933 3 907 5 28 4 449 , t 

dııht hmstfyao ııhall beyfn!erlnde iane Hlr sene kadar köprüsllz kalan bu de. 1934 3 911 4 51 3 6cı3 3,95 mış ır. e ~· 
cemederek müteaddit Mtktepler yepıp nF hvl Arabi ve hagucl ( l) ve talbl reye ufak bir g~ç · t yapılmıştı. Halk, 1933 4 325 4 87 4 150 4 33 1923 senes'ndsn 1932 senesin r". t\t 
müteaddit fünun ve elsine tahsil ettik- kat ve kava!dl Aarablye ve kavaid btıh • s1a karşı tarafta kalan orta okul 1936 5 034 2,44 3 664 3:36 dar dalma aleıhlmlıe bir tark g~s:'51 
lerl gO QlUp durur iken evlatlarının Faris iye ve tallmütfıulsl ve nasibatülhn- tal,.best bu dereyi geç'llekte müşknlat 1937 7 092 6,20 6 503 4,72 f cuet müvaıenesl 1933 senesin 1116 
cehil ve nadart içinde oldLıklarını gören kema vd G'lllstıın ve mükemmel huap çekiyorlardı. Bsladiye dere üzerine iki 1938 [•] 2 500 713 b n lira kadar farkla lebimb:• d6JJ wrıl 
babalar evlatlar nın bu hallerine nu ı ve ccğrafya ve resim gösterilerek si abf p kOp~ü yaptıra·ak, balkı bu s.kın · fakııt mnteaklp seneler zutında 19

19} 
tahammül ederler? Her ı:ıey hültO.metten yakı mf ş ruh üzere billmtihan ikmali hdan kurtarmı ştır. B - S. S · C. I. aleblmtze kapanmıştır. Ancak 1923. ı•t 

v B 1 dl b - l' • bi İstatisti klerine iöre 1 & ~ 
beklenmez. Bir pederin otluna rn bü· t&hsll edenltr yedlerlne şebadetname e e ye e' yuz ıraya umumı r devrestnde vasa'i 3,910 bin liral e ff' 
7ük terkedecetl miras ilimdir. Çünkü ahzettlkten sonra c's:ncn va bu'kan ş •- hala;" r~ptırmı~·~· kt l B I dl t .OOO Ruble olarak hinize olan bu fatk 1930 - 1937 df 
mal zayi olur, çalınır, yana", lilm baki- yanı kabı.) olduklsn ve talip bu'unduk bl en brlşak et ·b~e. eti 

0
y

8
n ke e ye ~~ ~ sinde 1.157 bin lfiraya düşmüştür'· lf 

. . • nasının r e ı ı·mış r. arı ıPmma ... - - .... ... 0ı• 
dlr. Bir memleketin teıakkısl maarıf!e lan b llde m<kt· bl fun?nu hartılye ve Belediye, yarı kısmına da parti taşın- .; ;';U g 3 B ~ ~ 1923 sene~ine nazaran 1937 se d~ 
olduğuru zemanımızda kimse inkar oabrlye ve tıbb fa ldadılerlne berınuclbl mıetır Bu suretle Belediye de Parti de fi ~ s ~ :O 8 ~ de S S . C. l. ile olan tfcaret bacrııfll 
edemez. Tatarf stan müstakil bir vakıt nizam kabul fmtlbanlarını dahi varerek lcır ~erm kten kurtulmuştur. ' El) - :::> ::: .= .2.... satış 3 m'slhe yaklaşllıştır. 

1 
ti 

menbaı u!0.111 iken ulO.m ve fü ıı u'lun dııh11 ofac1klardır. Ve ıshadetnaınesin~ M k d . k k l 1930 11 3:s2 1 07 16 195 1,56 1 ruınaralı tablolun s. s. c !. :,~ 
lnkırazlle bugDn n ~ hal kesbeyledl"'lni abzederek mekatlbl askerfy3den birine aP. a a yenl ara 0 1931 6 961 0 63 12 515 1 54 •·ıW 5 Y b. J ' 1 tistlklerlne göre tertip edilen ... 1/ 

tarife hacet vıır mıdır. dOhul arzusunda bulunanlar dahi mekA JOa arJ 1932 5 762 O 82 5 498 0,96 S S C l . d etili" 
Bin gelince..... tibl rüştiyei aafre nfzamına tevfikan ak- Maç'(a (Hasusi) - Bu yıl mtntaka 1933 4 657 1,34 3 798 O 77 nazarrn · · · nın '' tlcar ,tı ~ 

Bu kerrede Dersaadet ve civarında lamı ş-haneye veya sair bir mahalle mızda no yeni karakelun lnşıısın'l baı- 1934 2 870 l,23 S 4-!: 8 1'30 htssemiz 
7 

senelik ithalatta 
186 ıı# 

müeeddeden dokuz bap rUşdlyel askeri- kayt ve dQbulde muhtar ve mnmeyyiz ıanmıştır. Galyandakl karakol az btr 1935 4 188 1,73 8 874 2,41 l,l~ ilıracatta 01~ 1
•
43 

dür. Diler ~e~'~ d 
JI küıadına lradel hikmet ı hdel hı.ızrelf kalaca'ıdardır . müddet sonra ikmal edllmls olacaktır. 1936 [*•]ıs 059 1,33 19 575 1,44 tıın 7 sene zufında bu memle tıf' P 
htl~etpenahi eerefsadır olmuştur Munz- Koca Mushıfa Pafa ve Sermıız ve Bu karakolun inşasında B!rl k Komuta· 1923 senesinden 1930 seııuine ka. Tnrklyeden ppılan llhatllt vasa &ti' 
ıikir rüştiyeler Btşiktaş ve Kasımpaşa Gülhane ıüşttyelerl muhtelit oldıığu~dan nı Tevfik l!;vnen ile mehal t karakol dar S. S C t den ithalat vuattsl 8,480 8,112 bin Rubledir. Y.mı 7 seııe ı ol" 
ve Bab.all ve Gülhtne ve Üskndarda ve mllelf muhtelife ettalfnden g rek komu'anı O - tçavuş Arif Po~ •n vı 428 lira, ihrac! t vsFatfst 4 569 971 lira da S S C. 1. nfn memleketimize blP 
Paıa kapısı ve Se a 'DBız mev1dıeıinde m'!ktebl tıbbiyeye kaJt arzusuıı da bulun· Mandıranoy köyü muhta•ı M· hmud Cn- olup arada'd fark ;3,910,457 li tıdır. tt.J v uti ihracatı, ithalatından 2,•0

6 

derdesti küşat olup fşl:>u doksan blr se sun ve gnek bu'mımasııı mt> kAtibl rüş · lerln büyük ga~rt t eri. gö ülınüş ' ür. . bukt 1930 - 1937 senes nde ithalat vasa- Ruble fazladır, 
neıl EyHll on beştnaen sonra ders' ere ttyel askeriy' d ~ tahsil h svesinde bulu- Kazıı asa, ış ve ı r. z ıbatıoda geceyı tbi 6,007,375 lira ihracat vasf 1isl 5,Q65, ( Arbaı 4 ancad') 
lptldar oluncağından lıbu mektepl rde nanlar m ızkur Uç rOştü ıeye kabul olu- gllndUze katarak çalışan nbıta amir ve 500 llra ve aradaki fark da 934,875 Jt. 
kur'anı kerim tılavtt ve harekesiz lba- nup yalnız kend lerfn(!en fbarel Türkiye memurlarının_ m~ sal si l d~ takdirle zik ra dır. Bu suretle blrlrci devi eye onaran [*] (l Aylık ı . tf 
reyi karaeile bath aQlüs, mftkeden fil· kıraetlle h• ttı EülOs mat!ı1p kılınacak ve retm"mek. mumkua deıl'ild ır. ltb~' iıtımı~ vasatı olarak 21473 053 lira [*•j 19 ·5 seneıtle 1936 st'ft'

61
[
1 

klrdan kabul olunup mt:ktfıpte bulunduk- mflell mezl ft re etfa\I dahi ikmali tahsil B .. b t , , a~~Jmış, ibrııcatımız ise 492 ,5'! 9 Ura çoğal· kam/arını mukayese edehilf1l'Jc ~s ~ 
ıan mnddetçe usulü terkfp ve imla ve ettildAD sonra talp ol~uk'arı halde gene u gece DO e çı eczane ı'mıştı r. Yani 19301937devresln1e ltbalatı 1036 sone~/ rakamlarını 4,38 /!e ''ıııl 
hüsnü hat rıka ve Umühal ve nıfı ÜS· kabul imtihanı ftaslle mektebi tıbbiyeye (( v ATAN)) eczanesidir mız birlr el devreye nazaran % 29, 16 azal etmek IA.zımdrr. Economic Surve!/ı 
muıl vek.ıraet 1barel Torklye ve saıfı kaydolunacaktır. mı' ihrac atımız da % 9,13 fazlalaşmııtır. cov Vol. IX. No. 1 

===::::::::::=:==============~~~~~~~~~~~--~ .. ~~~~~~~~~---:~~~~~~~~--A 

İSTE ME ' • Yazan· Selim BABAN 

bir aşkın spn hatıraBJ oldu~unu asla öğ · teıller önünde şarkı söylemıısinln bUyük bazı yeni şarkılar da ölretmfştl. ~i 
reneır iyektl. bfr muvatr .tk\yet kazanacağına emindi. S iat dokuz olup Mahire şar e~ 

Nermtn tallinden b'ç de şfkAyet et- h tanbulda benOz kim ietıln tec;übe et söyledi mi, annesi gelir, kızını al1P
11

1 
mlyerek, ge r 1ıın • ğı avcuııun içine a1ır, mFd1ğl tnı f.:vkalAdeJiği buluşu1dan ken- götürürdü. Hafız Ruş ~n bittabi Eaı• 
uzun uzun öper, lioklar: dfsl de memnundu. Binaeaaleyk Mahire- nuna kadal' bahçede kalırdı . ııııP' 

- Mahir, Mahir, Mahlrclğlm ! Diye nfn şarkı söylemesi ve ona muka'Jil ve· Nhıet efendi, o gUnkü b851 ~r 
yavaş vav> ş ağlardı rllecek üc•et kabul edildi. gört:ı, sazda çslanlarla şa: kı söyle! 

lbtlyar bestekar boynuııu e~dl : dufumuzu bilmfyor mu kızın ? Blzl Hafız Ruşen b'r gün küçük kız Babc :ııin kapısına ko mlan siyah re beş on kuruş daaıtırdı. ı ~~ 
- Peki kızım, dedi, ben ilk önce· ayıplamazlar belki acırlar • Yeşfl yuva ıt ya getird i. tabt ıı y.t ~a·kı s!)yley~cek smatkarların Bu çok btr pıra değlldl. f-13l\t ~ 

den ıOyledlm. Karar verm"k sana alt.. N lr 'k l't t k d k - Bir defa Nimet efendi kızımın lsfm'erfne ilaveten şu sııtu yazıldı : çtlk yıldız Mahire için bile, .. fş1' a~ 
Ôyleyıe, bu meseleden bir daha bah- b. 'hm d' a k~an~rel ar1ı1sın ~ ı- sesini dinlesin, bakalım, nt d yııcek ? •Yeni küçük yıldız Mahire bu ak- de olsa Hafız Ruşen evine ertesi i 

.. zanır. a çe e far ı soy emes ne muna- d M 1 . .ı 
ııtmeyellm. d t 

1 
t' Nimet efen r, çok iyi yu•ek 1 bir a- fam « kalbıın lcırtktır ıt ~arkısını söyle ekmtk parasıııı getirebiliyordu. 1,tıP' 

Fakat bizim bugünkü medeniyetimiz e em 1 ı. • • • damdı. Esti mu9fktı,tnas hayatını şöyle yecekllr. • Halbuki küçük: yıldızın 1.srtc1

6j 
faklr:tti bir suç sayar ve bu auçu itle- böyle kazanmak lç'n. borç harç ede- Orada bulunanlardan bil"Jsf hatta rağmen , bahçenin müfterileri n~ , · 
yenleri muhtelif şeklllerle cızalardınr. Evet, Nermfnin elinde bir inci g~ r· rek şu b~hçeyl açmıştı. Bu sııyede fakir Mahlrenln büynk cesametinde bir fotu· mlştı, ne artmıştı. · · · tJlt U 

Nitekim bir gün ev sahibi geldi ve Ha· d!nhk vardı. Bu gerdanlığı satsalar, aile arkadaşhrmda b'r ikisini de geçlndlre frefmn da kapıya konulmasını teklif Bir gün Avu'cat Nuri Hüson 6~o fız Roşenden Oç aydır blrlkmlı kirayı uzun mü:idet sefaletten kuıtulurdu Fa- bilirse, bundan büyük blrh z duyacaktı . ettt. Nimet dendi bu teklifi bf ğendl. için Yedlkuleye gltmlştl. At~atn ot~,e 
lstedftl glbl, e\iinl boşaltmalannı, botalt kat bu a-erdanlık derin bir aşk:ın yadl- E=t'-1 mus'ldş'nas Nlm~t ehnil Ma- Fakat Rn~en su çıkaramad" Hulasa te « yeıll yuva• nın önünden ıaoe ~b 
maz\arsa cebren c karacafını söyledi. k!rı ldl. Mukaddes bir şey satı'maz. Bfr blrenln söylediği « kalb1m kıeıkhr • şar. kUçllk y. ldız Mıhlrenin büyü~e\:: bfr res- ağaç'ann vardfğ-1 s eriolfk fçtnde "1'1ôıO 

Bu yeni vaziyet karşmndı zavallı a1k rehinesi, blr hatıra h'ç satılır mı? kısım dinledikten sonra, iki ellerini oğuş- mini kapıdaki sıyah tahtanın ÜJtüne as- ve içmek istedi. K11pıdatı g1rerk6ıl11~1ı•~ 
Nermin de boyun eğmeğe mecbul' kaldı! insan bu h tıtayı kalblnfn üzerine ba· turup ayağa kalkb, Hafız R ı şenl tebrik tılar. . gayrı ihtiyara siyah tahtadaki 1 .ı:JllP 

- Baba dedi çocuğumuzu kurtar- sar da, açlık.tan ölür. etti. Kızı alnından öptü: M Mabırenln, sarı 5' çıı, iri mavi göz- ilişti. Tahtadaki yazılara g6·e ,akt1.,,a~ 
mak !hım. Ban se~'ın geçen gün ;.öyle- Nermin de açlıktan ölml'"'e raz\ idi. - San'.ıtkarın kızı da sanatkAr o· lu minyon bir klz olduğu f.>toğrafct ilk bahçede sez çalıyor, şu, ıu, .şu 1

11
' .. o~~-· 

6 ba\:ışta anlaşııryordu. ti 1 k 1 1 d ooı .. , 
dilin meıeleyl ço~ dtışündQm, .Mehlre GerdanhQ'ı kızına bırakmak istiyordu. lor, aferin Mahire sana 1 Anne babanı Artık Mahire D. d iki d . 81 1 er şar 1 söy üyor ar ı J ı ~ 
bahçede söylerse, acaba bizim fç'n ayıp Mahire, bu gerd ımlıfın n9 derin bir mı·· utandırmıyacaksın. • g ı: e efa şa . k1 dırdı, tahtanın üstündeki ktıçOk yıl ~f 

? ı M soyllyordu. hlr~nln resmine baktı. Bl;öenblre f 
olmaı mı nıt tıışıdıt101 bllmez1i. Be'kl o vakt!l ka- Nimet ef ·ndi, kuçük kızın sahneye Akşam saat altıdı ve bir de saat 

; Herkes bizim ne kadar fakir ol· dar aauı Olürae, bu ıerdanlıtın naııl çı{ıp, o hatır pepemell rnzel sealle mü~· dokuzda... Hafa Ruoen Mahfreye daha ( J.r/U.I• ıJ#f) 
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~panya sularında b · r Italyan 
Japonya manen ve 
ınaddeten tehlike 
karşısında imiş! 
Tokyo, 16 (A. A.) - Çindeki 

IJıuharebeler dolayısile yeni mi li 
keferberlik tedbirleri alınmış ve 

abine Japonyanın manen ve 
~addeten tehlike karşısında bu
knduğunu resmen ilan etmeğe 
arar vermiştir. 

vapuru batırıdı 
Vapur mürettebatından 

159 kişi boğuldu 
Rome, 17 (A. A) - ispanya sula·\ muc\blnce gOntıllüler meseleslnı nezaret 

rında batırılan bir İtalyan vapurunda edecek Qlan heyetin gOnderllmeslne 
ki 159 kişinin boğuldoğu bugün resmen muvafakat etmişlerdir. Bu hEyet bugün 
tla.n edilmlıtlr. Londradan harekd etmiştir. 

Burgos, 17 (A. A) - Gônülllllerin İspanya ımhillcrJnde serseri 
geri ÇP kllmesi hıkkında Fraı: ko ht1\n1 torpiller 

ajanı11a tevdi edllmiştfr. tankın 30 mil cenubunda bir Fransız 

45 

a 

Nakleden: S. A. 

Aslan Sadriye 
hücum etmiş ... 

Aslan ağacı devirmek için uğraşırken 
öküz ile geyik çıkagelmişler ... Diş SiVAS~ 

metinin cevabı bugün Burgostakl lng llz Ccbelut'a·uk 16, (AA.) - Cel>elut-

Gönüllüler tc;~n bir heyet yola c;ıli.lt gemisi sers:ırl bir torptle çaıpmış ve 
lı • { f l Londra 16, (A.A.) - Barsclon ve batmışb:r. Gemi mürettebab kwtarılm·ş· Bu Eözlerden fe .. kalt:.de h r hl k 
(lQngı fara Q eş e Burguz hükumetler( ~ngllterenin teklifi tır. • " oş anan DOşllnüp taıınırlar, yine r urnu· 

aslan gumrla : lık bularrk: 
? - Çatmn, demiş, gt'lsln ne iste- - Ey sultanımız aslan. Sayeıilzde 

oynuyor' C' e b ·ı A u k ş k ~ yor bakalım? gün i'f'Çtlkçe devlet ve kudretimiz art· 

S d r ecı ı anc, o: za ar ÖkOz bir tarafında, geyik bir tara- maktadır. Yer yüzünde bütün bllyvanlar 
ovyetlerle Japonlar arasın a fında korka korka aslanın huzuruna ge- ve insanlar sizin methlnlzle meştul ol· 

Rô muharebe durmuş vaziyette h b l • J l l tl ilen insan hemen egllmi1, yerl öpmüş duklan gibi havadaki ku1lar, hatta röl· 
~ünüy~r- Fakat Japon gazeteleri- mu QTe e erf ue Ö en er ve elpençedJvan du':'muş. deki melekler bile yüksek ataçtao men-
li~ lleşrıyatına bakılırsa, hudut va- Aslan vaktlle tarumar ettftl bir çok berlere çıkıp sultanımızın ıanını yükselt-
clia tij ~undan sonra çık~bilecek. ha- Şınghay, 17 (A A) - Son tutulan lstatlsUklere göre, Çin . Japon barbınln tüccarların altın, gümüş, cevahir gibi meye çalıvıyorlar. 
~ elerı hakkında hiç bır tahmınde beşlama tar!h'nden şlındlye kadar 800 bla Japon ve 1 mi yon 100 bin Çin aske lrıymetll eşyasım bir tarafa depo etmfş Dlyfrce fevkalade gururu okşanan 
llıl.IU.ınıağa müsait değild r. Yani ıt bareklta iştirak etmiş ve bunlardan 250 bin Jap:>n askeri ve 400 bln Çın askeri imiş . astanın hiddeti geçmiş. Okuzle geyikte 
~l!ta~an b' h be • · tla~acı ölmüş ·tOr. Kendisinin ne kadar lüttıfklr oldu· bir fırsat bulup tamahklr herltl oradan 
~tiınali il' mu are nın pa • ~ ğunu fn,anlara da göstermek isteyen kaçırmışlar. 
~Ytti vardır._ Japon gazetelerı, va· aslan bu Şfylerden ne kadar isterse al- l,te, Malışekerclllm, tamah'drlıkta 
~~· n tamamile Sovyet ~usyanın Bı.rbuçuk mı·ı on Alman alsın diye emir vermiş. böyle zfyanlar vard ır. Aııkın\a rOrüınr-
Q}d 1~ edeteği qath harekete bağlı y Mal bulmuş mıgrubt gibi cebini, ken de buna dikkat et, aşk insanı 'sar· 
diyuillııu söylüyorlar. Bu gazeteler ' koynunu dolduran lnaıtn, aslanın müsa· h::ş eder, sağını solunu unutturur. Zev-

Otlar ki: • ı ~ h it d deslle memleketine döneri k borçlarını kine dalıp ka'ma ı z9vkl seiime uyğun 
~r lıt teSovyet Ru~yanııı n:ıalçsadı açık- Si a a ın a. vermtş, işini yoluna kcy;nn,, ıırtEn pa- o'mayan harekd ve sözlerde bulunma. 
~SA • Jap il b' h d t h rasını da b '.r taraf4 gömerek saklam•ş. Müralllk. yapma sonra Vezir Asımın 

1, !il onya e ır u u mu asa- F k h ıt · 
ls1 ık · · · ·ı k .. (Bsq tarafı 1 incide) il nezdinde teşebbü3te bulunmak lcab9· a at, er tamabUrın biri fmfş. Nfç'n karısı gibi sen de rusvay olursun!» 

oı6ı h,tek ç anp, Çınde gırışı en as en d o,.adakl mücavbcratın h~pstnl almadım, Dudu, hfk8ye dinle•-ı dinlete :zavallı 
.t~ Atı sekteye uwatmak ı)) Pragda bir arbede ar. DJ~er taTaftan İngiliz muhalefdt diye dtlşUrıerek bir gtın, daha ziyade Mah;ekerl adeta « Mıtınl dfnlem~k » has-
19' \itt~ap~nya bunu bildiği içindir .ki' Prağ 16 _ Burada yeni b!r hadise partisi refst Attle de Prağa gelmiştir. tahamm~I e.d:mlyerek yln~ as1atıın kral- tahğ.na utrat~ıştı. Her hansrl bir maıal· 
,111 't eki askeri harekat hedeflerıne olmuştur. Alman merkez'erlnden birinde Prağda mtilıim müzakereler lığına gıt mış. dan bahs:dildıQ-lnl dQyllnca eğer sono-
eff' ~ olmadan, Sovyet Rusya ile hu- Çekoslovak jlmnastlerl jimnastik talim- Prrğ 17 (A.A.) - Don saat 14,40 Lakin, bu sefer as'anın yanında na kadar dinlemiş bulunmazsa rahıüsız 

~ t ihtilafı çık .nnak istemiyor. Bu- lerindtn dön1ulerken, bir tramvayda bu· da Rels'cumhur Doktor Benu ı,ord Run· kurtla ç.aka\ b~lunmyo:muş. Bunlar asla· olur, sloirl bosulur. Gittıhçe artan bir 
~tıla her b Ta n anın her ihti- lunan hzı kimseler, nıerlerine tükür- siman kabul ıder k lılr saat kad•r gö· na demışlerkl · merak illetine tutulurdu. . 

'tıaJe k a er 1 P~ Y v müolerdlr. rüşmOslerolr. Lo·d Runslm8n sonra Sıı - Ey sultanım, ezeli düşmanımız Dudu da bi t6rek, bllm•yerek Mah'.ıı· 
lU~he a~şı da hazır bulunduguna Bunun Uzerlne bir arbede çtkmJş ve det Almanlarının aza'arını yan•na çatar· olan insanlar lzolnfz olmadan hududu kert bu hallere sevkedlyordu. 

Cl edilemez. polis müdahaleye mecbur ka'mıştır. Ba· 1 mış ve sut 20 den 24 de kadar müu- geçmiş, ta payıtahta kadar gelmtşler. • • • 
dtkı ene Japon gazetelerinin kullan- zı klmsaler yaralanmıştır. kerelere devam etmiştir. Çekoslovakya- Bu sizln devletln!z tein bir hakaıet sa· Dudu _ Vaktile Tebrfzde bir padı-
tttb~ dile göre, « Sovyet Rusya, Bu hadise üzerine şehrin büyük nın devlet konseyi de saat 18,30 da yıltr · şahın As.m namında bir veziri varmtı, 
Q ıycsi kıt bir çocuk gibi, ateşle meydanında toplanan ahali arasında da BPşv~kll Hodzaqn riyaseti a'bnda umu Bu ıöz,erden te_na . halde bld~etle· diye hikiyeslne baı'adı, Hint Radiş!\hın· 
>'lıatnaktadır » yeni bir aıbcde çırmılJ, halktan bir kişi mt bar tottma Y8_!>lJJJşhr. . nen aslan Sadrının uzerıne dotru hucum dan bir münasebetle elçiler gelmiş. Ta-
. ~alb ki . l ·ı de .. il ve polisten de ü9 kişi yaralanmıştır. Dcl'llnde mulılm müzakereler edince, zuv.!lllı adam oan ha vllle kedi bil vezir bunlara elinden gelen hürmıt 

dı~lo U JllCSe e top ateşı ~ . ~ ' Alınan gazetl'lcrlntn hücumuna _ Berlln 17 (A.A) -- Bay Hitler bu- gibi bir ağacın teptsine kadar tırman· ve rlayatl eslrgemlyerek her gün zlya-
D~asi yollarile de halledilebilır. kaı·şı süküucllc mukabele gun yanında Mareşal Gorhıg 01duğu hal· mış. Aslan ağaçı devirmek için uğraıır· fetler, oyunlar, eğ'enceler yaptırmıı. 

ltt l ıgcr taraftan Sovyet Rusya ga- p t 1 de Nasyonallst partfs1 Uerl gelenlerfnden ken sıtar ile geyik çıka gelmfşler. Bir de Padiıahın Gnlfeı:ıan namındaki bir 
e e • k tağ 16 - Çekoslovak gsze erer ı..- t k b l d ı.. d "' b k 1 ı.ı ı d ı ı h v ttJ· rı de başk l mütalea yürütme - Al d 

1 
ç k _ ~ş za '- a u (! ere~ uzun uza ıya gu a mı, aru zava h Sa r ntn ha 1 arap çok bQnerlerl bulunan nedimini de bun-

1,(ttle .. manyada matbq~t ve ra yo ~ e e os rOşmoş•ur. neıdeyse parçala1!8cak. 
I~ ~ r. B~ gazetelere gore, Japq~- lovaky3ya karıı açılan yeni mücadeleyi ların ~e~llslne ıetlrtmfı. 
a~ Udutta mühim kuvvetler yıg· tefsir Ediyorlar. Bu mUnasebetle ·~'dov· Gultışan yolda gelirken ç1rkln bir 

Pcı tadırlar. Bununla beraber, Ja- nl Nov·,. gnı.ıtesl şunları yazıyor: Biz E 1 adama rastlar. Görenleri korkutup kaçı-
th.~larıa anlaşma ümitleri zail olma- bütOn ha şiddet'ere sü~iinetle mukabele rzu ru mu n paşa arı ra_cak derecede çirkin olan bu adamın 
~tır. liud h b 1 'nin ehem- edecek ve ş 1ddct harekttine vesile 0 1a· dunya kendlnfnm'ş gibi sevlno içinde 
llııyeti ut mu are e en btlec~k b'ç bir tuz ıı ~a dU~mtyect Al:ı. İzzet DELİÇA Y rntop oynaoıaını r0rtır. Merak ederek 
&a.,. tıe olursa olsun, Japonlar Herkesle ve bq arap* Südet Almanlarly· ~ sebeblnl sorunca çirkin adım ıu cevabı 
~1 Yet huqutlarına te~a~x etınedik- le sanılmt b!r ıın'aşmaya va1mak !-;~~ verir: 
Qla tlleseleyi «mahalli bir hAdise » gayrellerlaıfH ~evam e1eceğiz. Bize Hanım, bey, ağa •• Gibi Pa· Bugün halk arasında yap· - Nasıl sevlnmlyeylm azrz~m. Duy,· 
llıii t~~. kabul etmek ve uzlaşmak karşı yapılan şiddetli nrştiyat ve gO~te· şa kelimesinin de tarihe karış- tıfımız araştırmaya göre; eski· dumkl pa~aşııhımıza Hlndlstandan elçiler 

tl:ıı:tUndür. rHen calt asabiyet ne olursa olsun bizim tığını herkes biliyor. den burada Osmanlı paşaları- gelmiş, guolerden beri vn'rlmtz · onlan 
l<ı So11yet azeteleri de hülasaten styasettmiz akıl ve itidale mnsıe111t ol- Fakat şimdiye kadar bildi· nın bayanlarınada u Paşa ,, ağırlamakla maşgul. Vezirin sarayında 

Yle sa I" g l makta devam edecektir. Ekalliyetler me· ğimiz manadan büsbütün ayrı 8 . dd hergtln eğlenceler oluyor, ıfyafatler ve-
......_ y uyor ar: selesinde sulh yo'u 119 btr tcsvl1e şlkll denirmiş. ır mü et sonra bu rlllyor. 

SQ\> Japonlar ateşle oynuyorlar. bulmak hala mtımkllndür.» olarak Erzurumda halk arasın- sıfat zengin ailelerin yaşlı ha- GDlfişan - Eee, bundan sana ne 
1. Yet h••k ' • Ö d'w' 'ti'd d b k l' kt d l 1 ? ~ta" u ümetının g ster ıgı ı a- Yer dc(jlştlrcn sanayi a u e ıme yaşama a ır. n.m arına verilmeye başlanmış. o uyor 
duht gltıcn, sabrın da bir sonu ol- Prıığ 16 - Süiet mıııtakasından Çe- Lakin hi<;te öyle sınıf ve imti- Devir gectikce orta halli ai- Çirkin adam - Nemi oluyor. Ah 

A. Unutulmamalıdır. kos!ova'\ıyaoın diğer kısımlarına nakledl- yaz farkı gösterecek eski aris- lelere ve d~mokrasi ıayesinde azizim bir bilsen: .Bu fş 3 sen de sevinir· 
b-ıı tıcak bu işi diplomasi yollarile len endüstrilerin mlkdan gittikçe artmak- tokrat manada değil; tamamen de bugün tamamen halka mal sin. Ne ol!!c!k b 

1 
yor musun? 

~tttltıck çareleri mevcuttur. Mos-1 tadır. Ylllnız Yııhudi'er değil SüıJe\l erln halka inmiş, halkın malı ol- olan bu kelime ıimdi Erzurum· Gülfetan - N45 olacak? 
ı 'da'-· J f' . s· · h" tazyikinden b:kan demokrat As'ler de b Ç!rktn adam - (Yava$ca) Slzfııı 
1trı~ au apon se ırı ıgemıysu u- muş ir halde. da Ayşe pa~a rı tma • dl b aıııf · d bl ı b~ttin· S .

1 
h' b' endOstrllerlni Çek mıntakalarına nakle r , ra pa.,a pll şa ın . lfa.d namıtt a t ned mi 

."Qla uı ovyet Rusya ı e ıç ır dlyor'ar. General manasına gelen gibi yalnız yaşlı bayanlara vuı. f~te onun karislle ben senfotden beırt 
~~tı tl harp etmek niyetinde olma· Bu suretle yer değlıtlren endüstrlle- paşayı resmen kaldırdık. dejil, bazan gene; kızlar için gOrüşüyorum. Duydumkf onu vezirini H• 

liı söylemiştir. rln sayısı 176 dır. Cumhuriyet devrinde arlık bile isimlerile beraber kullanı- rayına davet etmfıler, gecede orada k.a-
\~eb~~utta hadiseyi çıkaran, şahsi Sulh Jmrlarılacaksa... kimse kimseye atam, beyim, lan bir sıfat olmuştur. lacakmış. BIUlada gün doğdu. 
'ıttltıd Usü ile Sovyet neferlerinin Prag, 16 - Prrg M't'ag ga1.etes•, paşam! •. Demiyor. Halk ara- Fakat doğruıunu isterıeniz, G[llfeşan bu herife fena halde kıi· 
tltl . an bir şeref payesi koparmak Str Lord Runslman'a h\taben Bçık blr sında bazan cicim, kuzum, b' k A mı~sa da htç se~lnl ç ·karmamış. Eve 
b ~liıe ha k t ' • b' J mektup neşretmiştir. Bu mektupta ~öyle genç ır ıza, yıe paıa, Fat- dönmek istemişse de vezirin adamlatı 
,~.,. re e e geçmış ır apon ayarında Tosunum beyı'm d k h · k "tralıdır yazılıyor: ·• ' , ma pa,a eme lf ya ışmayor. bırakmamıılar, do~ru saraya getirip mi· 
L_ S

011 
· • « SUdet meselesi dah'li Hr Çt k me- paşam! gibi tabirler her y•rd• ııaflrlerln huzuruna çıkarmışlar. Güzel ve 

~i~ Yet gazetelerı, neşrettikleri selesi değildir. Eter Alman devleti bu duyulabilir. Tashih: DOnkü fıkra-:nız maa- boş ıohb3t Gülfaşauıo·ı şen söz-
tld~ ve vesikalarla Japonyanın meseleyi bfr vealle ohrak e?e almasay- Erzurumda yerli, yaşlı ba· lesd birçok yımlışlıklarla çıkmış· terle h~rkes güldürdQğü için mecUıe 
)~ll etnıek istediği tepelerin Sov· dı, o?tPya Südet mest lası dtye b!r me· yanlara " Paşa " denildifini br. Baştaki kelime turizm boram çatıran vezir bu sefer onun ağzını bı· 
~ete ait olduğunu isbata çalışıyor· sele çıkmış olmayacakh. Almanların lda· bilmem işittiniz mi? ho?am dtğll, buram buram, ikinci çak açmaz bi t ha1de görünce. Şaşırmış. 

' reye nlsbt suretle i~t!rak etmeleri vazı. Bu kelimenin etimolojisini, slltun iaki yeltenirken değll, niyet Ne yBptlse bir türlü onu sOyletmeye, 
~.}u Vaz• t b kılı b' 

1 
yatl dtızeltem~z . Çünkü Almanlar yeni b k'ld k il 

1 
lenlrken, arka çifte df'ğll, arta- güldurmeye muvaffak Qlamaınıf, Tabii, 

~t ıye e a nca, ır sua ·ı 1 1 d t kt ki 1 kl u şe ı e u anı ma tarihini C8""ı, fnı:ıallah kelfmed yeıine ııı.vallı Gülti•an mOt~madlyen e•deı.• ' ol •. r vesı e er ca e me en çe om y' ce er· 6 w v ,, ıu 
~le Uyor: Acaba hangı taraf dlr. Eğer sulbün kurtarılması lsteniy<>r· mütehassısları araştır&ın. inşaatla olacaktır... bldlseyi düşünüyormuş .. 

oynuyor? DiPLOMAT sa, Çek.oslovakyada detll, Alman devle· (.Arlıuı •&rJ 



HiKAYE 
Zambak ve Pasta 

Nakleden: F. DEMIRDAC 

DO Q tJ 

Sovyet Rusya ile 
ticaretimize 
bir bakış 

(Ba~ tara 'ı 2 incide) 

1930 nn.-slnde S. S. C. l. nln mem· 

18 A(fustos 1938 ~ 
.... ---Erzurum Vilayet Matbaasında _____ ...... 

Ba~lık, Duvar Ye El· ll!nlan, Defter, Fatura, makbuz, cetvel• 
KartvJ.zlt, Amele karnesi, Evrakkalemlerl, Muhasebe( HusuılY" 
ve Naflalara alt Bildm•m Evrakı Matbua, Kltab, Ebliyetnaııı• 

Sıhhat ve Hüviyet Cüzdanları 

UCUZ ve NEFİS BlR SURETTE TABI 
ve Barto VUAyeılerclea göatlerlle~k atparlıler süraıle ihzar edJllt, 

Adres: Erzurum - Vilıyet Matbaası '.:;/ - MuallA bana h'1r şey söyluen, 1 Yirmi yaşında tir geııç, bir k z leketlmiz1en yaptılı ithalat 11.382 Rab- .. _____ _ 
ne iyi olur? Hem böyle ayrımız gayrı- sever de, bu sevda macerl'sırıı en sevdi- le fkt n bu mlkdar muntazaman al81ma· 
mız blmaz ğl bfrfclt arkadıışına rnlatmaz mı? ya ba~lamış va 1934 senesinde 2.870 btn 

Fakat MualJA o fikirde değildi. . İrfan da bir gün Mahrnudu odasınd~ Rubltye kadar düşmOştür. Ancak 1985 
- Allah aşkına irfan o kadar ısrar ııyarde gittiği zaman, saadetlnt ona h~ · se1eeioden itibaren ithalit rakamları tek-

•lme ! Dedf. kAye etmek istiyordu. Mahmut mlsoıflrı rar yükselmeye bıtlamıı ve 1936 sene· 
- Birbirimizi ıevtyoruz. Allah mu- nf sevgi ile ttrşıladı: sınde 4.123 (1) bla Roble olmuıtur 

babbetımfzl b!'lışlaaın, amma b'rhlriml- - Maşaal'a':ı t fau,[seri bangl ıuzg!r· 1936 Hnesinde S. S C 1. 11ln mımleke· 
ıt daha iyi tanısak, olmaz mı? Bak, aa· Jar attt? Çok zaman.dır artık beni unnt- tlmlzden yapt• "'ı ilhaJAt 1930 senes•ne 

t muı un. 6 , -

na herBşeyllml ldao~attım, hdalhbu~.n 11 elon.s·a·n - H'ç ssnl unutur muyum? Yalnız nls'utle % 63,78 azalmıştır. 
- Oye r> u5 umuz a a ı,.. b .• d ı · 

1 blıbl 1 1 1 d b r 18 tanırlarss 0 ugnolerd• biraz meşıu um. Hem e hrecat ra"'amları ise 1930 Hnesınde 
ar r er n 11 a az • b" 1 • 1 Hü'A • · '- d . ..1 1 b \r evli insan· ı ı n mı tat ı megulıy• 1. sa sana 16 19 > hın Ruble lkın \ 933 senesinde .. a ar ıev;şmez er, a sana, 1 - • ı ı 
larda eakf muba':ıbet kalıyor mu? söy lyl'cek muhım haber er m var. 3,798 bin Ruble ile en dOıük Hvlyeye 

lrfan baktı k' sevatllsinln r ğzmdan - Al "181dım •. i Ben d' senin gibi tatlı lnml~ 1934 ve 1935 senelerinde tekrar 
• o meşgo Jyet t>r fç ndeylm. 

gene b'r ıey koparamayacalr, sesini çı- _ Hayatlma b'r ksd•o girdi. ylllrseJm• ğe başlayarak 1936 renesinde 
karnıadı, kaılsrı hefJ ç~ çatıldı, lrtan _ Bravo! Ben de onu Eöylemı k isli- 4 69 bin Ru~le olmu,tur. Bu suretle 
u:zurca boylu, stıQ'lam yapıla, sporcu bl• yordum. B1nim de hayatıma blr kad.n 1936 Eeııeslnde S S C. t. nln memleke-

itDçtl. girdi kf, sorma! Enfes mi, cnf:s! tlmfze yspt ~· lhrscllt 1930 senesine 

,A.Ja:ııttı farıka 

TOPANE Terazileri 
Türkiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitlerinden Sakınınız 

r.nnrumda Sahı yeri: NEŞET SOLAKOÖLU u Orlağt 

Garcflkapısı, Kavaflar çarıı11 
- Sen baua çalıştığını söylüyordun. - Bsnfm\clsi de enfes! Bir putaha· n's"ıetle % 72,41 azalmıstır. Ayrıca 

Nerede çalıtıyorsun? Ne iş ysp yorsun? ne1e kessiyerlik ediyor. 1930 senesine nazaran 1936 senesinde Erzurum Asker"ı Satınalma 
- Ben ... Ben •.• Bir pastahanede ça· - Beni nkhl da bir çlçekçt dükkA· S S C ı 11 1 k 11 1 •rasındakl 

1 1 ık • 1 dl Gönlün d 1 ö . . e meme e m z " ıııyorum. ş'e ar 1 ııoy e m . . nın a ça ış yor. Amma doğrusunu 8 y- trc •ret bre ulndekl ek.sili 18 bin Ruble· K d 
oldu mu? Onun için un'\ ber gehşımde l~yeylm. Haııgl çiçelrçl dUkklnırda ça- ş OmİSyOnUil an • 
pastalar r~ttrlyo-um Şhndl memnun o'· 11111 o·, orasını bllnıPyo·t m Yal vı srf'cm'stlr. 't 

dun mu? nıı güz ·l mt gOz ! Şi in rtf ş' 1
1 ! Bu 1!11••••••••••••- 16000 ç ft kundur:ı kap!11 ı zarfla ek ı ltmeye konu'muş ' ur. Tahmin bedc~l 8~ 

- D ğrurn sara bayı'ıy 1um Mualla lu'l·nu bir rsme" güz 1 ! Teminatlı Daktilo, Dikiş '1lı~ y dl bin iki l Uz Hra tik teminatı dört bJn ı ltı yoz on Ura:h : E·cıııllrıl oi 
- B'n de sana! - ç:ç kçf kızı herha'd fe a olma· 26 Ağu tos 938 Cuma gü '.l Ü s ıat o dd E·7urumda as1c,,r! satrıalma komi•Y0~1d - S b', beni çok seviyor murun? ra gereı. ! V8 her Devi makineler: d<t vap1acaktır. Ş'l tıam~sl bPr gün kom'syonda gö1ültb'llr. Tek' lf mek!UP 

511 
- ç.,k çok .. - Eb, putacı kızı da fena olmaz. t}tmira tı yapıhr b~ 11 gün ve saattan b'r saat c vnl ko. ls1on bı ş'• anl• ğına verllmrş veya P0 

- O.Q~ceye kat' ar mı? z mnrdeılm Çünktl tu işlerle uğrrşan lile gön 1erilmlş bulunacakbr. (No. 621) 4-~ / 
_ Elbette patronlar mutlaka gOıel lı.ızlar IE ç rler. ~ 

Öpüştüler. S?nra İrfm dedi kf: Yalnız ne diy cektlm. Ben bfzlm ççekçl Riza Vatandaşlar Erzurum vı·la"yet Daı·m"ı Encu··menı·nden :ı~· 
_ Amma senin 6pQcüklerln pas tala· kna bitiyorum. Fu d• f t sansım ıçddı. 

d d b t tl 1 O bana karıı gayt t nazik ve dikkatli Sil""b F b lk k d. t ·1 nn an a ıı a ı a a r ası arşısın a 1 m-,rkeılnde ~ap.lmakta olan modern nümune evltıin 9900 liralık tkJIJ., dııvranıyor. Tabii ben de ona ka· 11 va· 
· lrfarıın hllyatın~a ilk m•tre~t. Muel!a zif~mi ihmal Ftıotvorum. Bentm ç'çP.k· n.... KAYA d şaatı açık ek.s!Jtıne u ·u!ile ekslltm~ye çıkarılmıştır. ~~ 

idi. MuıoUa clddt b r k zdı. Öte~ ı kızl r lerdıon boş'sndığımı bild iği için her DllY han esin e l - E si tme 31 8·938 Ça~şar b·ı günü saat 16 da Vilayet döimf eııcOııl 
gibi her öntlne rast geldiğl adama ç~ g ı:ıiode mutlaka ç'çek getirir. od8mın iıl•••-----··---•llllİİ odasında yap lacaktır. 
bucak kc nıVerfn soydan değl\df.. Son,.a v11zola?ım çiçeklerle donatır. çıç!k 2 - Muvakkat tflmlnatı 742 liıa 50 ku·uıtur. d~ 
eahş :m bir kız h. Sonra kmdis'n'n ara- th~mmlyets'z rydlr ımma, bllseo, ne 3 - İs e:kUler bu lşJ alt evrakı f.Jnnlyeyl Nafıa mü1ürlüğU va eııcüaıeıı 
da sırada paııstyon o"asınıı gelıoesl de kadBr h ışu 'UB glcUyor. Bir gOn tesartü· resinde okuya blJHer. J;ll 
sevdltfnln bir delili idi. Gelirken pasta- f;n caddede tanışmıştık. GörOyor1tnya, 

1 
4 - hteklllerlo 938 takvim yılına mahsus Nafıa müdOrlüğOoden ald1~ 

lar getirmesini de unu~mayorda. Sonra lnsıtnlarm saadetleri en kQ~ük tesadüf ehliyet vesikası ve t ' caret oduı ves'ka"ının lbrııı etmele1l mec~u .. ldlr. 
beraber çıkıy~r'ar, kübtık, kuytu, temiz fere beğ' 1 _ • ' (No. 653) 4-1 ./ 
b1r lokantaıfa başbaıa yemekltr:nt Jl· - lıo~"U, b?rılm de vaılyetfm oyle ... 

yorlar, canları isterse slnemaycı gid yor Mahmut maceralarını anla'mağa ko- Erzurum Vakıflar Mu·· du·· rıu·· g"' u·· n den : ... 
)ardı. yulml'şıu. Fakat irfan yanm kulaklA " 

Mualla o ka1ar güzeldi ki, lrtan ilk dinltyorJu. ÇUnkü g_,ne:akl., fikri past c Tcıhufn bcdell 550 lira o1an Alf paşa vakfından gn cll hukında şır1'1l11 ~" 
ıün!erde ıer.ç kın Opmeğe bile cesaıet dO'cJramna gitm'şH. G!lzel kız heıhıı'de ~i Dalen tuhum .. u Ali tarlası gar ben ve ceuuben tarla yoll\ ile mehdut tarlB ır 
edememiJtl. lrl, sehhıır ııöı:n bir esm"r ht>saplamıı top'amakla meşguldn. On- mülklyfti peşin para ile sablacaktır. Tal'p!erin 1·9 938 de yap•I cıık fhalefe 
ıtızeli! dan sonra gene pasta1arı ~ utuya ~ıra~a- tirak etmekleıi. (No. 654) 4-1 ./ 

Fakat rcaba nerede çalışıyordıı? yPcak, mantosunu ve şapkas •nı gıyd ğl ~ 

lşte orasını sOylemlyo1du. Hsrhalde ki i'lbl S!>luğu irfanın OdHırda alacaktı. Hınıs Kaymakamlıg"' ından' : ' 
bar btr pastahıınede olacak. Mahmut dedi tf: ··-' 

Mualla demişti ki: - Yalnız benfmkrnin bir kusuru var. 8163 llra bedeli keşifli Ka·a köp ·u oku'uııun S,çsız ve ikinci sınıfın do, e~ 
d Biraz midesine dOşgüo! Fakıt buna da tavan, peıcere ve kııpı i nah 14 8 938 g-ü ıürıd~n ttlblt'eıı oıı gü'l mtıddıtle _ EiH aöyl~rıem, blltyornm, aya· 1r d 1 ! z t "" b 

1 k , p t on d usur ~nmezya, re ıe il en tıser u s!ltmeye oknulmuJtur. Şaraltinl görmek lstey~nlerln müracaatları lllln olıınur· 1 
naınayıp oray41 ge ece s n. a r a bir kusur111 onu aramızda takılın edl- 4.....-
fukına val'8cak. Sonra bütnn fş'm bo· yoruz. Ben'~'llsl pa11tayı pek ıevlyor. (No. 656) _:::,/ 

ıulıcak. iyisi mt nerede ç31ıştığımı Ot- Oııun fçln odama gtl cağl gtınler ona R ı• YA z • y E O ER S LE R • 
reiımemfı oluver. Ben h!r ls•ed'lln s~retl mahsuırııda haz rl~tt ğım pas~alar- 6 I I 
zaman, ıeııl rörmfte re.m'yor muyun.? dan ikram ediyorum. Annui da galiba sek tahsilli bir muallim Lise ve Orta mektep talebesini seri bit 

Artık bu ıoı üzerine 1 
fan da ısrar pastaya bayılıyormuş. Çün~ ü buradan l Ürk iye İş Bankası kilde imtihanlara hazırlamaktadır, idarehanemize müracaat. 

etmez olmuştu. Yalnız zlhren sevırillBi· giderken, geriye ka'an pastaları topa· 
nln çalıştıaı paatabaney' iÖz'erb in öı ün yor, annestfle götürüyor. Ne kadar iyi 1 9 3 8 (No: 633) ::::./ 
de canlandırıyordu. Mualla o·ada ber- bir ~ız değil mı? " .. • 
halde pııra kuuının arkasında çikolata Pash'aı? 1 fan daldığı semavt hül- KUÇU K CAR 1 HESAP l AR 

Etzurum Askeri Satınalma ve borbon kavanozla·ının araaınde, sa- yalard11n b'rderblre yer ~üzüne indi. İlı.ramlyc plAnı 
babtan akıama oturuyor, nıOşterllerden Fıık~t Mahmut söz'erine devam edl· 4 adet 1000 liralık 40CO lira K • d aı 
para alıp veriyor. Aktam olunca mıınto yor lu. . 3 ,. 500 ,. 4000 ,. OmISyOnUil an : t~r 
ıunu ve f&pk-sını giymeden evre', kü· - Ben ona pas!a ikram edıyo · um l6 4000 ,. Ü~ yl1z bin kilo batyelenmh kuru et kapıtlı zarfla ek3iltmeye konulıJl~~~ı 
çOk hesapla• ınt toplavor, ord ~n sonra diye, 0 da mahcup kalmamak' fçln » 

250 
• Tahmin b •deli do ruz bin llra ilk teminatı altı yüz yetmlı beş llradır. Ek•ll ııııd' 

bfr kutunun içine dt Iikanlımn ho;unn hu gel'ş,nde bl\'lll zambaklar 
76 

• lOO • 7600 • 3·9·938 Cuııartrsl güoü saat onda Erzunrumda sskeıt sahnalma komlsyoo b'~ 
ftdeOPğlol tahmin ettiği pastalardan se· getlr'r. Blllrsfnya, z~mbaklar, hem 80 » 50 • 4ooo • yapılacaktır. Şartnamesi her gün koml&y ..ır.da görüıeblllr. Teklif mektupla'\, ~ı 
9tyor. Kalkıp ıellyor. pahalıdır, hem de her çiçekçi dükkanın- 200 • 25 • 5000 • gOn va saattan bir saat ıvvel ko~lsyon başkaııjığıra verilmiş veya P0 \ 

Fakat pastahaneye gelen mQştert da bulunmaz. l~tc bak, ıu vazolardaki 384 » 28600 • gö!lıterilm'ş bulunacektır. 
1 

(~o. 607) :ı-~ ./ 
d b , b M il" k t zambaklara! . ~. ler ın azı arı ıca a ua cıya or e . 1 , Kuralar: ı Mart, 1 Hazıran, 1 Ey- J 

etmeyorlar aıı? ı f •D ron dence kıskanç t hn ~a . kh. Demlndenbr rl h ç dik· ul, 1 Birlncllcanun tarihinde çekilecektir. Ka•s LJarvvan Bo•sası Satı.c Ced~·e t 
tır Bir ıün sordu· kat etmcd•ğl zam'Jaklara bu sefer alaka • , flj ._, • , T ., 

• · , ile taktı . En az elli l'ra mevdu:\tı bulunan he 
- ~Jlah aşkına doğru ııoylel Müşte· . saplar kuralara dahil edileceilerdlr. 

rller 11na korte ediyorlar mı? Mahmut sordu. . 
Mualıl gtı erek canp verdi: - Ne oldu sana böyle birdenbln? (No. 476) 

Eh tl t 1 · b 1 A Yolı sa zambaklardan bnşlanmıyor masat? - , eııre şı u ra sıra mına- t . . 
1 llr - 1 t d ı b rtan sapsarı kesılnhtı. ÇDnkQ bir· 1 toy eyen er e o uyor Pmma, en d b" h k k ti ı t • f en ıra a 1 a an amı~ ı. Teşekkür 
bış sallayıp if\ı1tlr yorum. M k t d dl b b 

_ Ve canına! - "' e me, 8 , en n zam- Reflkamın bayahna nıaloJabilecek 
F : t aklı r k J h hakların ne kadu pah 1Jı ole u}unu sen· müskül bir doğumu yükssk l'llğl ve tec 

-d 8 
• amma m, 1 r m ep den lyl bilirim. Ho,uma aı"dfp gitmeme· 

., o rübe!ile hütt ü suret'e sona erdiren ve 
HD e 11 

irfan da g~r ç kızın aklıı:ın, fikrlnfn si de syrı ~f 5~ t hastaslle çok yakından alakı dar olan 
hep kendlsfude olmasını istiyordu. Çün· l~te to~le. Hayatta bazan zambak kıJmetli belediye kabilul Melek Arsla-
ktı Muallayı haktkaten çok seviyordu. ve pasta mucad.,lesl de olur. na alenen Te(ekk üre gazteı:ıfzln tavas 

Metrul kendlalnl z'yarete gc'diıtl zaman HAVA sutuna rıca ederim. 
&id'p sureti mehsuaada ç'ç· kç'den zam 
haklar alir, vazolarını süslerdi. Mu ı 1 a. 
nın çoi. bo6una glltiQiol blldl~l ıambaaı 
bulmak. için de ba:zan az e:zi1d ~Pkme:ı
dl. Mu11llA zambakları kokladık ca irfanın 
da g6nltl açllırdı. 

Falfet İrfanın ktndlsin len bf'Ş ııltı 
yış büyük Maıhmut ismfnde bfr n'ndafı 
vaıdı. O da kendisi ıtbl bekArdJ, paıısl· 
yon odasında utururda. O da kendisi 
iol h111111' ıııtaıteıloe devam tderdi. 

J7 • ı · • ...ı 8 rqsru 

Rmctr lirıb : 3 - 4 metre 
Rtır:ılr lıtlkametl ı Şimalişukl 

Kuru lııararet derMe81 : + 22 2 
.Azami hararet • : + 30 6 
Alılaı1 • • ı + 15 6 
Rlltüet • 1 Y. 82 
TaQq: Yok 
Hava tuyfkJ (Ermrumda): 610.7 

c • (D9ıdl ·~·> 1 719 ~ 

. -' kman 

ZA\'İ 
1927 seneslrıde Konya ıedlkll Erbaş 

okulundan aldıaım şaaadE tnameml kay
bettim yenisini alacıığımdan eskisinin 
kıynıeti yok.tur. 

Sartkamıı 9. Top . .A. 
9. Bt. Gd. Bı. Çvı. 

Mehmed Ali Erkouan 
(No. 656) 

ç.,,, .:Jaq. 

Ole.üs so 
lnek 46 
K0tu ökıızo 17 
Manda 4 
Buğa 1 
Dana 8 
Ôkeç 1 
Toklu malak l 
Mar,• 118 
Kan 27 
Keql 24 
Yapaı 6t Ç. 
P~ket yağı 12'3 T. 
Kuyruk. yağı 5 T 
Gravyer yatlı 9 
Ralamuray&asız P. r 4 
Batırsak 120 

4fıruıı 

17573 
10675 

8800 
1335 
295 

11)15 
7S 

230 
6030 
1095 
900 

6026 
201J9 l 

80 
142 

1026 
120 

Sahlb ve Başmuharriri 

CİHAD BABAN 

( A(justos blrlncl hafta ] 
Bn .,.,, Bn pukarr Ol"' J. 
Kr. S. Kr. S. 6 . 5A 
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