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Erzurum Gölhaşı DO~U Basımev1 

Pazarlufdtm ma11da ht1r(ffln çıkar 
Sa1·ısı her 1·t-rrle 5 kuruştur 

Basılmayan vazıla.r geri oerllmtz 

• 

ıs INDA ITALYA 
ltalyan nazırları arı mühim 

bir toplantı yapıyorlar 
Doğ~d~ mektep iM ese e: Gö !. il ülerin geri 

, ... n :~t~!.:~~leksiyonla- ı' alınması işid. r 
. nnı kanştırdığı zaman gayri ih-

:Y~i düşünceye varıy.or. Ve d~n Mussolininin Nazırlar Meclisinde söy-
~ııı ecek kadar kısa bır zaman ile . 

;•211an mukayese ederek aradaki liyeceği sözlere ehemmiyet veriliyor 
il
1
tklan daka açık olarak görmüş 

0 UYor. 

<cQ nıahiler ki derya içredir der
~ay, bilmezler» denildiği gibi, galiba 

~Çİ.ııde bulunduğumuz için, başarılan 
lflerin büyüklüğünü böyle eski ile 

~lıkayese yapmadan daha iyi kav-
Yanııyoruz. 

b Vaktile Trahzonda çıkan « İCJtik
~ al» gazetesinin eski bir koleksi-
011tı elimize geçti. 1875 tarihine ait 

Oları b k k • d .. .. .. il' ktı . u ole 51yon a gozumuze ı-
d •ki haberi dün ikinci sayıfamız-
~ lleşretmiştik. 

Haziran 27 

Yüz on sene evvel Çar 
ordusu Erzurumu 

ilk defa nasıl işgal etti? 
Galip Paşa kimdir?-Fransız edibi 
Şatoqriyan'ın Paşa ile bir mülakatı 

Yazan: Şerif BEYGU 

Hnzfran 27 l'an\ı TDrk bııyrııtının yerine klmfn 
aklına gelf•dl kl Çar:ığ'ın :rulüm ve eaı-

Erzuru'1lun en guz.el mevsimi 1 et iP tıren bayr1 §'t asılsır? 
H~ziran ayıdır. Bıı ıyda bahar Bu meş'um httrbln bat1m1zda paUa-

h9nllz dağlarından rteğlnl çekmemiş, yaz mesıuın birçok scbıap'erl var ise de •D 

ovadadır. Her taraf zümrüt gibi Y'Ş 1, bı şta Fransa lbtılAllofo, fç'mfzdn yaşı· 
ablat bu eş'41z yayl:ı g!.lz~lioe soğulc. ve yan hmstlyan anıuır uasmda saçhll 
~lezfz sular, n •dide kır ç'çekierfn\ ş h•fn milliyet ceıeyanlannın atcşlenmft o!ması· 
dağlarında gebzulen babşetmfştlr. Ah! d.r. 
mfş'u'D. bir harp kaenıa gibi felaket On aeklzlncl asırda, Rusya Çan 
y-ğdırm!!sa fd', bu yayla hilkımn oen ( Ateksandır) Frans•darı aahte r1cd· 
ve neşeli bayatı, tabiatın gQzelliği ile ıuıa içerilere çekip ( Moskova ) ya 
hem ı h .. nk ola·ak. devam edtcek idi. kadıır getlrmfs, kı~ın ba~tırd tı bir H· 

Göklere tırmanır gibi yQkselen manda 400,000 Ftantız a&kerfd hı.hı 
Erzurumun kaleslndekl kuleden asılan (Arkuı 4 ancQrü) 

Trabzonda yeni 
yapılan 
lise binası 

T rabzonda bir 
senelik çalışmanın 
kısa muhasebesi C\!IaŞÜphe yok ki, bizim gibi, okuyu-

l'tnı1zda bu haberle i okurken • ı· B'°',ledı· ye Reı· sı· Cemal ~ Bina aksamı yenı ıse " 
'1,Yeb dalarak saltanat devdrinde hakkında bir Turfan yapılan 
' ir .g. afl~t İç~de bulun u~- Bütün bir düşman ordusun~ aylardan beri M:ıdrid önünde tutan • 1 · ! t 
lııL u, o gunlerın hakıkaten kaybedıl- r:e lspanyol hükiımetçilerinin askeri harekatını idare eden Madrid fikir edinmeğe kafidir iŞ erı an a ıyor 
~ " k d h T b (H A) T bz"nda yen\ Trahon (Hasust) - Trabıouda imar iUnler olduguw nu bir ere a a müdafii m?şh1•r G_0 neral Mı'y·aha r

0
rtada] ra Z'>n l"Usı - ra '1 ~l ~ L' yapı'matta olan lıse binası hakkında faa liyeti h tkk:nda B~ledlya R•blm'zlD ~llıışlardır. R>nıa, 17 ( AA. ) - lt•lyan t»ır· L•tlikl ic!n m•h . lllne bir b•yet gOnde bir fikir vermek üzere b!nanın aksamını ıOylrdlkleriml evvelce blldlrmfŞ"lm. Be· 

ııı.._ arifi isminde Yunanlı bir zengin lar m"e isi 20 Ağus' o .ta. umuııt h'r lçt!· r lınfşttr. Ma 11mdur ki batan vapurda bildiriyorum: . _ _ led'ya Rslsi Cemal Tmfan Ps.i beya-
~leketimizde 0 zamanın zihniye- rr.a y;.~a~lardır .• Bu .ıçlına?a Bıışve ·ıl y1lz elli Jdşl boğoJmu~to. Bo1ru:n kab: 4 dep~, 1 !(O'lltırluk, natına ilaveten şunları da sOyldl: 
'CQe gö . k R kt ) . Mu ·solı ı son iUnlerın vazıretl hakkın· ; Günüllülcı· h'ıl·\ rl h k ı kalörıfer, ı kalOrlfer atelye odu•, 1 - Dört umumi hela yapbk. Beton t-l>tı re hır ço um me epen da fz<tbat verecek vıoı ftıly 1 htıkQmetinlo · ' • < ge a nnca ka'Orlfarc'nln odas• ı terzihane, 1 kun olarak De2irmeııderede bir hayvan lb· ~ tı:n1ş, bu da yetmiyormuş gibi, hattı ha e'ı<etfni "öy ıiveet'ktlr. 1 L?cd 81 17 ( A.A.) - Art~ml mü- durahane, 3 bade~e odası, ı duş, 1 ·acııt Is!cAlesi yap!ık. Gıızsz n baı!ayp 
ıt ,de Filibede açtırmış. Atinadan U"tnn ''apnr Frans1z ,·apuru hnfş dahıle .komitesi 18 A*ustos•a uı:ıı~mi b~r <'aınasırhııne, 2 muUak, 1 bulaşıkhane, b tiremedi~I Ortahisar - Klndlnar ca.t· 

litUen h l ı· d b ı Parfs, 17 ( A..t\. ) - C"beJuttımk topJaDtı Japaeaktır. İspaoyadıkl gorınllu- ı ahçı o1tsı ı ofis. deafn, açtık. Bu yoldan evvdcı lıııuı ıı.... seçme oca ar e ın e u u- ı · ı • · 
1 

- - ' - . hal 
"""Q b • ;ıç·khn ında torpille b~tırıhn vapu: ti r emı ~rr a ı~:nası mPselesıo n _ go uşll· z ~mln tatı: - 7 sınıf, 5 idare o- dahi gt.ÇmFzlcen bugun Kındlnar mı -~ u ınekteplerden cıp)oma alan lta•yan vap'Jru droğll, b•r Fr;mız vuru lrce~ı bu lçltml!rl8, halyru!an gonderllFD dası, 1 mual im odası, 1 kü üphane, 3 lesine aroıöz, otomo)ll ve taıızllat va
~bu gençleri Atina üniversitesine rudur. FraoAa bu m s•le Oz:rlne Frıın- yeni h ' Ywt te fşUrak l"d t c~ktlr. Bu top ya•akbıtre l nihırt yeme"hane, ı ley t sıtalan ıeçmekttdir, 

l ediliyôrlarmış. k~ bü Omfti rrezd nd~ şi tdetll bir t.,ş~b- lau~ıcta evvele: verilfn kararlınn tatbiki Jtmnas lkh~ne 
1 

konferans salonu ve tArkaşı 3 ancadı) ~laııb .. . TMrkün buste bulunmuştur. Hacıfssnio etraflıca clhetl d~ görllşü!ectktir. j mnastl· hane: 

'ıttıtıda ulda ve şuphesız u Bhfnct ~ a•: - 9 s·nı', ı moıe, ı Alt d ~ · ı bakırmışt ~du n kazanılan paralarla ana BATIOAN DOciUYA mu'lnım odast, ı tabıat labcraıuvarı, ın egı · 
~ b~llıda mektebler açan bu ada· 1 fhik aınfist, ı ffz k ıaooraluvarı, t alet G ·ç0olerde bir köy c\varında ame-
~U .ıı haio desek bile, kendi mil- c h • t• •• ltt• v • oda~•, t muaılım od1sı. ledrn bfri tarafındio 14 kllo'uk bfr kül-~~ ~çirı büyük bir hamiyet sahibi Um Ur 1 ye 1 n yu ce 1g1 lıdnct kat - s sınıf, 2 mua,ırm ,o· ..... h'\llnde alt•n bu'uniu~unu yazm·ıtık. 

IJR\t şü h · d' dası, 1 tarih coğrafya. salo'lu, 1 r"s m Müddei Umuınt iAin kuyumculara Jllp· 
Du .. p esız ır. bı· r vı· ıa .... yet Kocae ı ı· salonu 1 kimya anflsl, 1 klmva laıo· tırd tı muayene netlc,slnde kOlç_nin t-ıı~ §Undünı. Hafııamda bazı ha- : ratuva;ı, ı aI,,t odasr, 1 muaılfm oduı. tamamen bakır olduğu anta,ılmış~ır, 
,C~a~,~~~~~Ş~&nı ~~n:CT~ET~K~ ---------- ---------------'~hğıtıda, Zarifi'nin gayet muh- 1 Kltu·· r kongresine iştirak eden ögv retmenler 'd llleıan ve onun üstünde mer- --~-·~~·- - .. _._.-_...._......_J._ ....... ...__ ___ ~ 
e~Uıı:ll Yapılmış heykeli gözümün 

~ k i't>ldi. Dünkü hamiyete bugün· 
~>lıt lcfirşinaslık 1 Dedim. Fakat 
'ttt ~'inanda o devrin acılığını bir 

aha duydum. 

~ ... 
~e intı o devri kapadık, şehirleri
~ ne;i ~asabalanmızda ve birçok 
t ~\l ~1ıde mektepler açmaktayız 
~~ ltfan yuvalarının adetleri git
b 'ttnıaktadır. 

, 

•• 

t 'lUk 
\i lltnet, vilayetler hususi ida- derdi. Resimde kongr,yl eçın 

'

1 

hatta köylüler mektep yap- Um1mt Mü/etllılik Başmü~a-

Trabzontb. fop'anan oe da
~ıTan KDltOr Kor gresinln dDn

ka s'yım 2da bir reımlnl m·ı· 
retmişfik. Trabzonddi fotoğn/ 
muhabirimiz kogrPgf1 t1t1r11k 
eden öğr tmenlerln tcıplu hir hal 
de çekilmiş resimlerini de görı-

~~ ~, Çocuklarını okutturmak için - vlrl Nizam( .Atnker ile !wnyre ı 
Nt, ~elen bütün fedakarlığı yap- - iz.mitte fuar binası reisi Re~il Tarakç o[Jlu ve 

· dır'lar Fak h .. D w kongıeys i#irak eden l.:ıayı 
i lhtiy • at enuz ogunun E~kı bir rta·ih enlc:ezt üzerfnde J İırn!t, yüks'lk bir d11ğrıı yeş'l'iklerl IJ ü 

0 l·~~~t .. ac, tamamlanmış değildir. Cu.,.. hudyetl(l yücelttiği b:r Vilayet vaı: arasrna, d k dik, yaıııııçlııra serp'lm'ş ve g r y ruz. 
~ ~tllgı Ve millete hediye edeceği Kccu•li. .. , , Yıın'ten plılıına göre ge:ılşleyen cvle·I 
tt~~~t'I> binasile adını ebedileş- V lAyetln merkıı~t 0 an fzmı~, lstan sahil kad ır sokulmuş u-. Orhan tep,le· 
') 'I'iirk . ı hu'a 85, BurRayı 96 kl'onctrc U'la lı !< t • rinde srörülen kııle y kıntılan, şı:ıh•fn bü~ d~\iıı.. zenginlere ne mut u ... dır. Mumuanm trci,1 "e l la!'lhu'dall vak maıi { nl ve oskl dev!rlcrd.::kl iht şa-

Uyoruz. fOıtra ik:loe1 derec ~d~ gwlen b!r Limanı ınını h.o.1.t.r.atır. 
DOCU dıt. ı Arkuı 2 lnicdı) 

l!B 
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Cumh jriyetin yücelettiği 
bir v.i18yet: Kocaili 

(Baş tarafı 1 incide) 
Tarihle İzmit: 

lzmltln tık adı. Asta~oktur 
Şehri klm in rmı ş? Nasıl karr ı: ? 

Ne vakıt kurmuş) Bu, hentlz tek mrchul 
Ju bu muadelrdlr. Yalnız, bUlnfyorkJ , 
li"yDk lskfndErln ordu1 arı H'nd b>ylerı 
na akın ederken, 1 'slmokos adındaki 

kumandan şehri yakıp yıkmıştır. 
Mil4~dan iki buçıı\c. ss ·r evvel Bit 

hina adı verilen lzm1tin hükümdarı olan 
Nikomed 1 A,takos şebrlrıin yerine Ni 
k.omıuya d·nllen yeni bir paytaht kur
nıuıtu Nıkomed lI Roınalı'a ııt ! stllılsına 
dayınamadı, şeb ·I bırakıp kaçtı Niko 
med ll Yukarı pı\7:ar taraflarında mu 
auem bir saray yBpt rmıştı. Bugllrı bu 
sarayın yeri aranılmak tadır . 

l7mlt daha ııonra1an Kral D'oklelerı 
tarafından merlrez ya.ı:ı'1ı ve bir zaman· 
tarda Goth\arın istilasına u • rayf rak ha· 
rap edildi. 358 senes;nde buyQk bfr zeJ. 
zele o1du. Ş birde taı 1 aş llstünde kal
madı. Bu ugurwzluk sııyılarek pajtabt 
hk devri bu s uetle nibAyet bu1du. 

lan, zerıgln ormanlarla ktp1ı datlarla 
çevr1lrofş' i · . VllAvetde 2700 ki'ometre 
sııhada, Gürğen, me,e, kutar.t , çam, ka
y·;!! rğı:ıçıarı ile kqnatlrm·ş ~fym"tli or
manları vardır , 

Adapazımnda pança", huğday, mısır, 

patate~ , Ka1ırada ket~11. Hendekde tQ
' ü", Sapanca 1a çe§i 11 me} ve, Sapanca 
gölünden g-eyve boğazına kadar akar 
yanın ıUsledl~i sahillerde c şslz ferik al
ınalım, körfez 1e nefı s Çavuş üzOınlerl, 
cins ci ıs, leziz balıklar, yoğurt ve kay 
mak on Dnlü metalar arasmdıdır. 

VHayçtile bir milyora yak•n eb t 
hayvan vardır . Ta\ ukculuk ve yumurta· 
cılık. inkişaf safhasındıdır . 

Pcndlkten itibaren Vllh'tl toprai:· 
!arına giderek uzanan Demir yolu me· 
kecede son bulur. 

Son zamanlarda şose yoUaranın ya
pılmasırıada çok. ehemmiyet verilmekte
dlr. Bllbasııa ticari faaliyetin ana hattı 
olan lzmit Bo'u tıost si, yeniden yapıl· 
mı~tır Sakıırya Uzerinde kurulan buyük 
beton köprü de ç >k muazz11m b'r Cum
huriytt esnldfr. 

Llıuao: 
l4'akat, Anadotunun kapueu ve As

yayı giden yolun da baş11da olduğun

dan ttkl'ar ehemmiyet kfZıuıdı ve im· ı tzmlı, Transit merkezi bir şehtrdir. 
paıator Justlnyanus İzınltf telı:rar merkez Limqnın, lodos ve kıble rüıgArJsrı da 
lttfhaz eyledi Hicri 723 de O .manh açık bulunmasına rağmel', Anadolu f ç'e
TOrklerl ıehrl zabtettiler ve Rumca iz· rine kad r ; lthaJAt ve ihracat 1 ~mtt LI· 
nlkmlt {eklinde laltffUz edi'rn ismin m11nından yapılır. 
"Molndre etroıt. kanununa u varak N K Geçen yıl, İzmit Limanına Hl6 TDık 
harf eıiol attılar , e İzmit dediler. ve 79 ecneti bandıralı Vapur, 2494 )'Ük 

Zerıg'n ve rengin blr tarih hazinesi m11 ö ü 523013 ' OlilAto yOk getirmiştir. 
olan lzmıt tarihinin ışıklı cephesi bu ka· GUnde vasatt olarak 8 vasıta 600 l< n 
dardır. Son iki senedir, VllAyelln kıy- Eşya getirfyo, demektir. Bu yekun, bu 
metli v,Jtsl B. Oskay, bu hazineyi Türk sere iki misli artmaktadır. DeJJiıbanka 
KültQrüne kazandırmak: kararındadır. devr<dl !ml~ o'an lzmit iskelesi h'rab 
Şehrin taribi ya21hyor, yer yer, haf I· ve bitkin bir vaziyetdedir. ldıtrenin kör· 
yatlar, bir müze kurulmesı için Etüdler tez hattına tahsis eylediği teknecllder de 
var. köhce, yolsuz ve içind3 seyahat edlle-

Sağlık : mu Nuh Pevganber gemilerdir. 
TurJzm: 

DOQU 

Ankara radyo 
evi inşaat« 
tamamlanıyor ... 

İsmet Paşa kız eııst ı lll.sünün yanı 
başı ~ da yl'p·lma\ tı\ ola" radyoıvl binası 
inşaatı tamamlanmak ÜZ'lredfr. 

Radyoevl radyo neşriyatı için lü
zumlu buluntn bü•ün modern ' esitatı 
cami bulunm ktadır. Radyoevlrde sek
sen yoz kf şlden mürekkep büyük sen· 
tonik orkestralar, konferanslar, tiyatro 

ve ope~et temsUleıi , g ·amofon p'ftk. 
neş'l'lyatı, kf' çUk vıı orta sslo-:ı orkeEtra
lıtrı için ayrı ayrı ve çok geniş stüdyo 
lar bulu'lmaktadır. 

Stüdyolar Japılacak neşriyata göre 
duvar, dö~eme, tavan ve kapıları sesin 
bozulmaması fçln ve d şardan gllrültü
lerin içeriye gh memesi için husust mo 
dern ve rennt bU.tQn t~dbirhrl caııi 
bulunmak t •d.r 

Sllldyolarda ça 'ışacak art' s1 lere lü 
zumlu olan havay verecek ve kıtı ve 
yaz aynı derecede buluor c ,k olan h ..;· 
su!I ve mo Jern bavala11dırma ttrt\batı 
dıt yapılmıştır. 

Radyoe"i tesisatı, verici istasyonun
daki uzun ve kısa dalgalı postala'ı aynı 
zamanda veya ayrı ayrı pı ogram 1arla 
çolı41hrmP~8 miiwa1t bir ~eklld0dlr. Rl\d· 
y ' evinden Etlmesğuttakl verici ısta o; 
v muna kadar sesin aslını muhafaz \ 

·· terek ve bozulmayarak g-ltmes,nf temlrı 
i ; 'n bir m11ztk kablosu da döşenmiştir 

HAVA 
18 - a -938 ıaat 8 raponı 

ltüzg-lr sürab: Sakin 
IUlzgtr istikameti : » 
Kuru hararet dereceıl : + 20 8 
Azamt hararet « : + SO O 
.Asğar! » • ı + 14 6 
Rutubet • ı y. as 
YaRıt : Yok 

i9 A()ustos t938 

Yüz on sene evvel Çar 
ordusu Erzurumu 

ilk defa nasıl işgal etti? 
ru· (/Ja~tarafı 2 i ncide) ı ınurfyetlerde bulunduktan sonra Erzu 

ederek ve Napolyon Bo1pa1tın sırtını ima vaıll olmuş idi. Ruslarla aralllızı~ 
vere sermişti. ( Viyana kollg-resine ) ~erginliği üzerine ( Şark ser askerli~ 
Ruslar Avrupaya bakim bir vaziyette unvanı da uhdesiııe verflmfşti hllr 
gTrmfşlerdf. Bu sıralarda Fransıdann mdaliP 

Fraıın ibtllftlının Avrupada yap· edibi Şatobriyan Erzunıma gelerek 
mış olduğu teslrlırl izale için Avrupa· Paşatıın sırayıa.da mlsEfir oldu. e 
nıo büyük devleti ~rl arasınd~ ( Mukad- S 1yyah, Napolyon tarafından nedl1. 
des ittifakı ) Avusturya Başvekili Meter· edilen pırlanta ) üzüğü Paşanın parJll'ıı 
nlbln g-ayretlle akdttmlskırdt. A-nıda gö·müş, kibar ve asllane ta:aıı 

Os1>a 1ı imparatorluğu bu asrın ni- harek:etleılııe hayran kalmıştı. Paf• aJI 
bayetlnde ve 19 üncü asrın bsş'arında a'dığı müsaade üzerine Şatob~~te· 
Rus Fransız İngilizlerle ayrı ayıı h trp Erzurumu gezmlf, bu tarihte Erlll hlt 

' ' ' - 1 d t• etmiş yalnız tııglllz\erle en bafıf b'r şe- rln gosttrdlklerf taıkıolık ara a 
kilde mubasamayı açmış, logillz donan· olmoştu. &oı•· 
mas nın Çanakkale Botazını ter kinden Fransız ibtUAlfnlo saraıntlları d• 
sonra, sulh iade edilmişti. nllere de tf'sfr etmlş'i. Bunların arası;jbl 

Mukaddes ittifak ahH"'ıoca Avru a Balkanlardaki hırıstlyan _akvam ç•r 
. p 1 mfllfyet ceıeyanJarı baş gostermfttl· 1 devletlerlnın tabaalaıı arasında lbtll4 A' k d b ı~ k" f tll bürOJ• e san ıra a cıB ar sı a e . 

ılhlnde hueketler olduğ'u z ıman mtlşte· ö t i 1 d Ç i J Erzutlloı 
rtken b ı kıyamı bas· ırmağı tubhOt gd ksl~rEyor 8~1 ı.i ar~n resmvfn 'd fhtıratl' 

dl a mer ı er n ço6urıun e n e 
etml şl~r · mt vk\lnde ası\dıtım seyyah gOrınüştU· 

Üdmanlı imparatorluğu on dokuzun-
Şer '/ BPygu ~ 

cu asrın başında zaaf ve i· bltat !ç1nde ~ 
yUzüyor. Gayri müslım tabaa yer, yer 
ayrılm '!k için bir dOzQye fsy ımlar çıka 
rıyorlardı . Bu millt kıyamlara karşı mu· 
ksddeıı i lrtökt akteden büyflk devletl., rln 
imparatorluğa yardım t tınelerl icalleder
ken bilakis biz dm ayrıl mala· ı lç\n la 

ı zımgelEn müzaharete bu'unuyorJardı . Av· 

1 

ı upanın kal~ m erb abı bu i' yan eden 
anasırın muvatrak olmaları lehinda yazı
'ar yaztyorlardı. Onlarca bu isyanlar 
medenlyet1n barbarlığa karşı gelmesi 
demekti. Bfraz so'lra R 11s, İn g-lllz , Fren· 
sızlar ( Navarin) de hukuku beyneddü 
vel hılar.na Os:naıılı g.;milerfn~ hücum 
lle mühim bir kısım donanmamızı m8h
vettiler. 

Hazeri öldürenler 
yakalandı ıt.f1 

Kl\u (Hususi) - Nebi kızı l:i ,~ 
isminde bir kadının suda Olü 01'1'1~ 
bulunduQunu blldlrmlıtim. Yapılaıt sel 
tahkikat nıtfcES'nde, btdlsenfn bir dl' 

ayet olduğu tahakkuk etaılı ve ~· ,. 
nın Narlı, lsınall ve Dursun tarefl,tlbO" 
dan boğazı iple sıkılmak surıtUe 1,,ıı · 
ğulduktan sonra suya atıld ığı 811 ,1, mı§tır. Suçlu yakaJararak ağır ctJ 
verllmfştı ... 

Gazi Enstitüsüne 
Vııayetın havası eğırdır. Gebz~, Ka· 

ramürsel, Değlrmendere , Tıtvıancılık , 
Danca gl'hl yayla ht.vası olan mınhkala
rı vardır. lzmttin c mubuna yayılan düz· 
Jükler, yer yer, bataklıklar ve durgun 
sularla doluydu Poyraz rüzgarı , ö ol1 
ba1ık dağlardatı yol bulamadıA-ı için şeh
rln':.bavas nı bozar. Sıtma yepar. Halkın 
sağlığı lehdid eden bu menhus hastal ğa 
karıı amansız bir aıtlcade'e başlamışt ı r 
937 s•'°cslnde 31, 449, 230 metre bataır. 

hk, 82,584 metre geniş kanal açılmış, 

175062 ~iti muayene ve tedavi görmtış , 

baılanııç da o 0 de 27 olan sıtma nlsbe
t•, bugün °-~ de 6 ye cüşüıUlmUşlür . 

Hava tuyfkf (Erzarumda) : 609 .1 
Kôrf~z ııah\\ler• , Avruvanın Cote d • • (Derılz ıa'Ylyeılnde): TP8 5 

Azur, Rlvlera kıyılarından daba tab' i .. 
Çarlık daha ileri giderek Yunan 

'stlklallnl btlf,11 kabul etttrmt k için tlatıı 
harp eyledi. 

alınacak talebe 
0
.-

Ankara Gazi Enstitüsüne al J.\'Jao 
muallim mek!ebl mezunu telebeler1~1010 
ö2retmen okulunda Kültür Dire\ pi' 
Hamdi Keıkin , fsprkter Ahmet, okU ıılel 
rektörü Osman ve diğer mürneYfııııd 
tarafından lmtlban1arı yapı'mıştır. u~r 
hanlınn neticesi Ankaraya r önder 

Vilayetin sağlık: hayatı normal dır . 
Mevcud iki hastaneye, dcıh' bir çok 

yatak ilave etmek zarureti vardır 
İktlsRd . 

Vılayet de birinci, ikinci ksğ' t , S ~l
lüloz, Klo", Gebze de iti cime· to, He 
rekede mensueat, Adapazarında un, 
8 ipek, Gayvede, sanı'alye, Adapazarm· 
da kereste , Kandırada un, fabrikaları 

vardır. 
Vtıl7et, tlcaretce çok themmlyetlfdlr. 

Tablt z · nğlnlildeıl bil ve m• hsu\atl çe· 
şitlfdlr. Ganfş Hlnte·l 1ndı vardır. ,Vila 
yetin çok münbit ve sulak topraklar"i, 
her türlü mahsul ve o: eyvaları bereketle 
yetiıUrlr. Yeşil çayırlan , mısır, buyday, 
arpa, patı tes 1:arlaları, ferllı: elma lan , 
dtah, klrrz, erik ve bsRlarıa süslü ova-

Vd gCzelllkted lr · 1'ürzm fçfn eıstzdir. elinin ateşU Atatürk çocukları, lznlt de 
lnıan bunların hüjayi nablt kalışlarına Köıfez, Adapazarnıda aley isimli ve tam 
a~layacağı gellı Msrmara bavzazmın i 1 -t k" ·ı iki t ı 

Osm~mlı imparatorluğu bu sefere 
hazııl anmadan girişti. lstan 'Jul ve ya 'lrın 
yerlerde henüz Yeniçeriler kaldırılmış 
yeniden teıkll edilen ( Nizamı c.dlt ) 
askeri kuvvttlenmemfştl. 

T 
. . f manas y e mu e amı ıaze e nefr ne 

u lzm mevzuu bahıs olurken, lı. ör ez 1 • 

h·ıı ı ı 1 •- 1 l"hl k df · " baş amak uzere bulunuyorlar . sa ı er n n par a... a ı en sıne ya.r ... ' 
u us : 

ve yaver olacaktır. --
Sabınea<fa ilk a1ım atılmış ve gll· Koca.,ıı , Türklyenln en yüksek nü- 1828 tarihine doğru ( Erzurum ) 

z~I işler görülınfye başlanmfştır. fas ntsbetine sablbd tr. Rus\arlar budo.t şehri olmaktan uz.ıktır. 
( Ahıaha ) nan ılmallnden ( Revan ) ın 
sarktndan geçen hudut Osmanh, R 1s 
Ülkelerini ayırt edıyordu. ( N izamı ce
dit) askeri h~ nüz Eı zurumda teıkll 
edllmemlı, yalnız lçkaledek.I topçu ocağı 

bir derece ıslah edilmlı bunun efradı 

yeri•, beratlı kale muhafızları idi. Piya
de askeri intizam ve di11•pllnlerl lrh\lale 

Ki.illür : Nllfusu 335,2~2 dlr. Bunun 168,655 

Viıa eıte Kültür heyeti ve mekteb 
ihtiyacı sevlnlh celr ve imrenilecek btr 
meıtebededir. Mevcud ilk okul ve orta 
okullar lalebe t .. hacümü karşısında sı

nıflara şubeler ilave eylemE k zorun 1a 
kalmışlardır. VllAyetln kühUr ülküsü bir 
lisedir. Bu ülkU tahakkuk. ettiği an, af· 
!ayetin bayramı vardır. 

Kocaelinde h!lkan gazetelere karşı 

dayduğu okuma hevesi de takdire değar 
mahiyctdedlr. İstanbuldakl günlük gııze· 
teler, gazetesine göre 100 Iı üshadan 
gllnde 1000 nüshaya kadar satış yapar. 
Huna kaza ve N ıthfyelerl de ilave eders~ k 
şayanı dıkkat bir yekun karşısrnda kalı· 
r zkf, lştanbul , Ankara ve 1zmlrden son· 
ra g azetelerin en çok ok.unduğ'u Vila
yetlerden bir de Kc c aell o'muş o~ur. 

Buıün Kocaelinde, Vılayetln ilerl 
lı fanı He mlltenaslb yerli gnete yok 
ribldlr. Bu boşluğu müdrik olan Koca-

şi Erker, 166 637 si kadındır. 96,932 
beka r erkek, 77,637 bekar kıü, 68,337 
evli erkek, 67,707 evll kadın ve 20,470 
dul kadın vardır. Büllln Vılayet nüfusu
ba göre 100 kişiden 50,3 erkek, 49.7 
kadındır. 

Son. 

Bugun Kocaeli büyük sınar, zirat uğramış Yeniçeri bozllntuları idi. En iyi 
müesseseleri. tarihi zenginlikleri , çlzll- asker yerli kolu olan sQvarller idi. Bu 
miş lmer planları, getfrilmlf fenni suları Sipahiler E rzurum ve civar yerlerin aba· 
ssfaltı , aığaçlıklı yolları, engin Hlnterlan- !isinden olup babııdan oğula intikal 
dı, rıhtımı, setz~ ve meyve lstlbsalın- eden binicilik ve l~ i sUAh kullanmak 
dıkl kudreti ve ileri bir irfana sablb ananesini henllz muhafaza ediyorlardı 

Atatürke gönül vermiş halkı He yurdun Bu tarihte Erzuru u va'lsi ( Galip 
en veriınlt , özlü Vılayetlerlnden biridir. Stlft Mehmet P.ışa ) idi. Osmanlı lmpa 

Cumhuriyetin yüc e lttiği bu Vilayet rıtorluğunun ileri gelen dlplomatların
rnnsuz bir inkişaf yolunda , hummalı bir dan biri olan Paşa Frrns zların Mısırı 

faaliyet salın• si içindedir. tahUyesi hususunda birinci derecede fş 
Onun yarını, dününden ve bugünün ' görmüş ve biraz sonra Ruslıırla ( Yaş ) 

den dah'i aydınhklı ve gom~ah olacttk-1 muabdeslnl tanzim eden murabbasları
tır. mızın bsşında idi. Birçok yük.sek: mt· 

tir. jt 
Ağrı mıntakasında traııs 

yolu >~ 
Vılayet Nafıa mü1üıü Mehlllet 

0
J11 

Oilat Ağrı mır takasında transit 1 ~,ı 
rının kabulü kat'l muameleslııl y•Pıttl' 
üzere Ağ'rı mıntakasma hareket etOJ 

Demiryol ve liman 
işlerinde yaralananlıı ııl 

Bay nd rlık bakanlığı deoılr1° ıtl 
ve limanlar inşaat dalresl, lnş2at ııi 
kil! tına mersııp memur ve ~ıl 
demlnle işçi ve ameledtn iş yüci flll(. 
mıcruh ve hasta o'an\ann te ~,ıı' 
ve bunlardan it JÜzünden ma1Gl fi# 
farla vefat edenlerin vereselerfııe ,_ol 
cek tazminatlar hakkında bir rılı 
me pr o jesi bsz•rlarmaktadır. -,1 

Bu rece ıı öbetçi ecı~r , 
<tCumhuriyet» eczane~ ~ 

•. :::2 1 

~ııf 
Nimet efendi, bahçe~ine yeni bir ne Allah bereket versin, siz mOşterlle- Mehve6im sönr a, gecem karırı1~l O 

müşterinin g <!ldiilni görmüştü Hoş soh- rlmln sayesinde ge~infp rldlyoruz. Kalbim kırıktır, ona artık do~ t. 
bet v J nekregQ bir insan o~du~u için, Bahça yavaş yavrş her zamanki mOşt'· d' 
yeni müşterfs'nl mt mnun etmek kaygı- rllerle dolmağa bt şlamışh. Bir taraftan Bu şuk~nın her htr kelfaıeılı> ~-~ 
sı llt, avukat n masasına yaklaştı ve se- da saz heyeti rerlne o'urmuıtu. ıztırabın feryadı vaırdı. Avukatllltı•ıır İSTE ME M ·! 

Roman: 35 Yazan Selim BABAN lamlayarak: Avukat Nuri Hüsnl1 Hafız Ruşeni sında bin bir tahilllo mücadele ı 
- Hoş geldiniz beyetendl, dldi. de.bal tanıdı. Fakat adamcağız ne ka idi 1,ıl 

- KOçülc. yıldız Mabtre 1 Diye dü- - Eter Nermlnln kızı ise, Mahire Nuri HüsnO bu adamın bahçe sahi· dar çökmüştü töyle?. On senenin bir - Neımlnln yüzü, Ndraılnf~ ~e~ ~ 
,ündü. Vay canına! Ne kadar da Ner- haber vermek doğru olur mu, olınaz m•? bl olduğunu derhal anlaa:ıştı. Deminden insanı bu kadar lhtlyarlatab!leceğine ih· Artık Nuri Hüsnü MıblrenıetJll'~' 
mine bPnzeyor bu kız.. . 1 Onu da böyle bir tesadüften uz klıı ştır- beri zihnini burgula 1an muammayı çöz· ti mal vermek güv şeydi. nln kızı oldutana hiç ıOpbe b1 

Şimdi avukatı büyüle. bir merak a\- !mak icap eder mf, etmez mi ? Mahirin mek fçl", bu adam'a koDUfmık, Mahire- Sa, başladı. Bahçede herkes şen şa · du Yalnn bir fıısat bulsa d;~ ~/ 
mıştı. KüçQk yıldın görmek, ıarkısını , zaten kapanmadığına e~lo olduğu yara- nln kim o1duğunu anlamak mümkündü. ttr, gülüyor, konuşuyor, koylu köşelerde sahibi ile daha iyi konuşıa... ıı• ~ t 
dinlemek, kim olduğunu özrenmek me· sını deşmek: yerinde bır hareket midir, Fakat avukat Nuri Hüs.,ü acele etmeği bıızı maıalarda da içki fçl ılyordu müıterilerln dağılacağı zam• ' 

1 il ı ? ü · ö dl Bl d t M hl ı bahçede kaJmağa karar verdi. ~· rakı 1 Kızın Nermlne benıe7lfl, isminin değ' mld r m nasıp il rme r e a 11 rey Saz bir fasıl yaptı. Arkasından da Mahire çeklldlkt, n sonra, b•f"'
1 
r 

Mahire oluıu avukatın 1lhnlnl allak bul- Bünlln bu suallere de gene kendi s~hnede görsü,, farkısını dinlesin. Bah- ilk olarıık küçQk yıldız M!ihlre sahneye 1 ar' t 
L d ı çe sahibi ile konuşmak her zaman mQm. çıktı. kız ayağa kalktı, o da bir lk ş it ) 

lak etmlftl. ...en ine cevap verd : k- 1 ledl. Fakat Nuri HüsnüııOn •" 
Avukat Nu·I Hüsntı sahneye yakın - Farzedelim ki, Mahire Nermfnin un · Gayet sade, sahneyi hiç yadırgama küçük yıldızda kalmııtt. ,~ 

bir masa lrıtlbap etti bir kahve ısmarla . kızıdır. Heyhat 1 Mahirle Nermlnln ara- - Hoş bu\duk, sizin bn bahçeniz yar~k, • k~lblm kırıktır » şarkısını söy- Mıbire ıerkısını sôyledlkteıı 
1
$1 

dı. Fakat derin derin de düıttı:ceye var - sında bir de Çatık~ aş Osman var. Onu hıklkaten güzel bir yer.. Ben Beyo~- leyen koçuk kız alkışlarla karşıl <t nd• . sahnrden çekilmfştl. Nuri 90806 ~; t 

dı . ne yapaca~ız ? lunda ot•ıruyoıum. Va11ahl bir kahve Nuri HOsnü öyle dalmış, M bireye derbederlkıy8fetlf, yUzü kapalı ,~ 
Adeta kendi kendine konuşuyordu: Avukat Nuri HQsnü bu suallerle içmek lçtn, ta oradan kalrar, buraya bakıyor, bakıyor, bakıyo~du . Sanki bir olduğu anl..sıılan bir kadının ~ 
- Mahire 1 DlyorJu, resme bakar- ve bu suallerin mQthfş cevaplatile zlh gelirim. heykel_ kesllmfştl. götürdütOnü gOrdQ. ıılt' 

aa11, N ·umhıln çocutu da o yaşlarda ol· nlnl yormamak için, neticeyi beklemeRI - Çok teşekkür ederim beyefendi, Kendi kendine : Kadın Onden ıeçlp gitti . ~ 
malıdır. E2t r çocuk yapdı ise ... Ya ha- münasip gördQ. Kahvesini içerken, biitün teveccüh gösteriyorsunuz. Ne yapalım? Nermin 1 Diyordu, Nermlnln ta ken· arkuından gidiyordu. 
klkaten bu kız Nerm'n'n kızı ise?.. aklı fikri, saat altıda sahneye Clkacık Şlmdl dünya çok detfştl. Biz de zama- dlsl I 

Avukat bfr türlü yerinde duramıyor· kUçni yıldız Mablreyl ıormek ve sarkı· ı nında ıördü\c, geçirdik. Fakat timdi tı Şulanın meyanı Nuri Hl1snüye do-
du. ıım dlalemeJr.ten lnarettl. ekmtk parasını kazanmaQ'a ıuJkdı. Ge· kunmuttu ; 
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EN SON HABERLERD ·-

Japonya Fransayı yokluyor 
~.~---------------------------------

@ı ş SiY ASAi Paristeki elçileri Başvekil 
ita/yada da ile bir saat görüştü 
Yahudilere hayat 
hakkı kalmadı 

• 
Çinliler Lunkay cephesinde dört 

Japon tayyaresini düşürdüler ltalyada bir ırkcılık siyaseti baş
tfk· ladı. Bu siyaset bütün dünya 

lrını dikkatle alakadar ediyor. Parh 17 - Alh, yedi fırka1ao mü 1 z'yat ehemm,yetll ıurelt! de4lşml1Ur. 
•i Yan resmi İtalyan gazeteleri, bu rekkep .J 1pon k.uvayı ktilllyesi Vanmey Çtnlller Japon ileri harek.etlni durdur-
Yasetin ltal a • t l w tutyanı dolayfılle hareketsiz k:slınıştlr. mık içfn y nfAen fki sed yıkmı~lardı·. 
t~ .. y n ımp ra or ugunun 8. 1 ı. • 

••usun.. t b·· b' . . 1 k ııı erce J'pon as~erl hoğuhnoştı1' Çto· Çinlilerin muka.Y . meU 
~ilkle· un a ıı ır neticesı 0 ara itler külliyetli ku\1\•etler'e Klokifaliga 
tiıt ı ediyorlar. Ne oldu? Habe- hücum etmıflerdlr. Muharebe şfddetli ol· Hınkov, 16 - Bangçe şehrinin cl
dt atıın istilasından sonra oraya gi- muş'ur. Hıınoy, şans\ ve Suyan vll~ytt varında Kangana doğru Uerlemekte olan 

~611 kİtalyanJar Habeş kızlarına göz terinde ÇfnlIJer btr çok tehirleri fsıfrdıt J ·poo kuvvetleı i K o KianK istikametin· 
oydular? etmlvlerdlr. de geri çekllaıektedlrler. Yalnız Japon 

Zaten ft l h"kA ti Habeşis- 27 Japon tayyaresi Huıkeu hava tayyareler\ keşifler yaplyorlar. Bu mev· 
~daJc· l 

1
" yal lu umelil, karargahını bombudımao etmfştir. 60 klfn 55 mil şlmailnde bi· çolc hücu"Dlar 

~ ~ ta yan ar a yer er arasın- ktş\ ölmüştür. püskürtülmüıtür. 
~oylla llıunasebetleri bir kanun.la yola Çinlll(•r iki sed daha yıktılar Japon h •rp gemileri V uay ş~hrfn, 
bo Uştu. İtalyan ırkı Habeşıstanda Lo!ldra 17 - Çlode Yangçs nehri· bomhrdıman ttaılılerdir. Çin bataryala· 
dtl~asın diye ... Fakat son günler- nlo cenubunda Kangçu vilayetinde va· rı şiddetli mukabelede bulunmuştur. 
~ akıyoruz ki, bu temayül İtalya
~ '"nu11ıileşmiştir. Yani Yahudilere 

ııı~fl fiddetli bir aleyhtarlık başla
~~· Neden? Gene İtalyan ırkı 

l lllasın diye .. 
ıl· Ct talyada yeni başlayan bu rasist 

1' -:kY~nından şu net celer elde edil-
ısteniyor: 

Çin - Japon boğuşması 
Yeni bir tuğyan yüzi1nden binlerce 

Japon askeri boğuldu 
~~na.vatan İtalyanlarına gurur 

I~ 1 9errnek, her tehlikeye karşı Paris 17 (A. A.) - Japonyanın Pa- Hankeu 17 (A. A.) - Lunkay de· 
~~anın seğlamlığıoı muhafaza et- rls büyük elçtsl bugün Başvekil Dalad- miryolu .Japon tayyareleri tarııfıodao bu 

· yeyl ziyaret ederek, bir saat kadar gO- gece bombardıman edilmiştir. Demir yo· 
~ ltalya şimdiye kadar Yahudilere rüşmllştür. Bu görüsmeofn Japon · Sov- Jun• yakın bu yerde mevzi alan b'r Çin 

fı işkence ve taz 'k usullerine yet lhtllifına alt oldutu tahmin edilmek- hatar!ası açtığı a•eş'e dört Japon tay 
~rllca t . . yıF k y h tedlr. yaresınl dOşUrmüştu~. 
~. a etmemıştır. a at a u- _ -----
~tin nıilli İtalyan hayabna nüfuz 

~~ellıeleri için bazı kayıtlar kon-
sil ~llıecburiyeti basıl olmuştur. 

T rabzonda bir senelik çalışmanın 
kısa muhasebesi 

a 

46 Nakleden: S. A. 

Cevherşinas bir ha
f atası bulmuş ... 
"Hayatta iken 80 kişinin ölümüne 

sebep olmuştu. Öldükten sonra da 80 
1 kişinin ölümüne sebep olacaktır!" 

Ne ise ziyafet bitmls, elçiler, avdet Vezir kahkahanın sebeblnl ne ka: 
etmiş. dar 1ıırar etmfşne de söyletememlı. 

Vezir de GüUeşaoın bu küstahllgını N ıbayet hadise padltaba kadar ak-
pa:ıtşaha bir raporla bUdlrmiı. Padişah sederek huzara gatlrmlşler. 
hapsini ferman edfı;ce, Vezir Asim onu Gültlean bütan gördüklerini ve ken· 
derhal evinin altındaki mahpese attır- di derdini baıtan 11şatı anlatınca, padl· 
mış . şah Gülfişanın karısı Ue o çirkin adamı, 

Gtınlerce aılayıp 11zlarken bir illn vezir Aslmln karısı ile tllcl baııyı der· 
mahpue pancereslnln örıüne Vezir hal bu münasebetsiz ballerhıden dolaJI 
Asımın tllcl baııs.nın bir tilin Ozerlnde ibreti ilem lçio astırmış. Gülff ~an da lb
ge I ~relt ustkaltakl vezirin karıın Mebl· sanlara garkolmuı. 
zar ile s11vlştiklerlni görünce mahpe.sin lşt.-, Mabşekercltlm, sen de vezirin 
içinde kahkahalarla gülmeye başlamış. karisi gibi sakın mürailik etme. Sev1rlllt· 

Zindancılar Gülfiıanın deli oldutu· ne sadik ol. Sözün OzOne uysun. Sına 
nu zannederek a-idlp Aslına haber ver buna dairde bir hikaye söylecektlm 
mlıler. Vezirinde ne duyara padlıaha amma, ne ise artık vakıt daraldı. Sonr 
söylemek adeti olduğu için bu hadiseyi anlatınm. 

de anlatmış. Par.cereden sabahın oldutunu iÖ· 
Yine bir gQo, Asım iarlslle babçe- ren Mahşeker: 

de yemişler, içmişler; o sırada carlyele- - Allabtıın bulasın, eyml Dudu, 
rlnden biri btr dem•t çiçek toplayarak yine sabahı ettirdin bana. diye çıkıştı. 
i'etlrlp sofraya bırakmış· Ve ynaı yavaş odasına giden Mabşeker 

Çiçekleri görünce yüzllnü kapayan sıkıntı ve lztirap içinde açık penceresfn· 
kansına vezfr sebebini sorunca: den yeni doğan güneşi sitem dolu göz· 

Mehlzar - lsteyorumkl yQzümü ferle sayre daldl. 
tlaıdlyı, kadar olduğu gibi şfmdiden Panbe bulatlar arasından yavaı ya
s:>orada ılzden baıka kimse görmesin . vaş yükselen gQneş m05tebzi bir tuur· 

Vezlr - Eee, burada yabanc ı kim la Mahşekere gUlüyor gibiydi. 
Y 'h . son nokta ltalyada bulunan 
('., ~tıdiieri endişeye düşürmüştür. 
l'll!l~tl A l (Ba~ tarafı 1 incide) 
)'d lınanyada olduğu gibi, tal-

KanJtada bir deniz hamamı yapıl var ? • • • 

a d Bu mııhalle Trıb· 
!ıı.. k a. Yahudilere devlet ka- zonun havası en güze' , z ; yıf bünyeler 
~~Pa.nmak üzeredir. Yani İtalya fçln en şayanı tavsiye bir s9mttnl 
ııı,ı eti Yahudi memur kullanma- teşkil etmektedir. işlerim arasında 
~k a karar vermiş vaziyette bulun- beni gerek m ad deten, 

tadır i'erek mııoen ve gerekse mOs· 
L Pik ı · l külit itlbarlle en tnla derecede üzen, 
ıı~ lıa 0 o gazetesi talyadaki ırkcı- yo·an bu yoldrkl ameliyat olmuştur. 
ııı,k taelesi hakkında neşrettiği bir Çok memnun olması lbım gelen ba yol 

alede diyor ki: üzerindeki meslt'k sahiplerinden azamt 
~ 11 İskenderin ve Romanın keza mUşkülAt gördOm Her b'rlst t~ker teker 
t '~IYon .. _ ' . Qz0 r:erl ::ı e tarz olan veolbelerı yapma· 
'tC)tlu un kurkukları buyük ımpa- dılar. B•ı yolan ameliyat gört:n kısmı 
~ td kların yıkılması, buolan teş- 191 mdred r. Yok ed'len kayalıkların 
'hıt .en milletlerin çokluğundan ve irtlf~ı 8 •. 10 metre idi. . 
~\t 12lnda.ndır. Halbuki Almanya TaksıtJ::de aslrl k çaımeyı kaldıra· 
li.. Ça(and.. h ld k b' uw• rak blr meydan ; çtık. Bu .. un yerine "lld ıgı a e ır ır gı saye-

6 ~ t kol k ' . b ow. 5000 metre mla plık b'r su d~posu ve 
,'Jif ~~ ayca te rar kendı enlıgıne çeşm~ yaptık Yobı lıkelrs\nden ÇOm· 
W. r~llı~ştur. Bunun içindir ki, İtalya l~kçtye kadar y nl bir yol açtık. Tesvl· P!:/ '"k" ışlerine ehemmiyet vermek y t l türaolyttılnı Ik.mı l ettik. Btr kısmı · 
~ 'ı. 'llldedir. Bu bir zarurettir. Hatta nın k.aldırııunı yaptık .. Bu yol 26~ ~.rt· 
~. ~ il saati · · b"l İ 1 re tulüodedir. Bu yol ısk.ele ve Gumruk.-
1,~v' ~ 1 ltaı geçmışwtır 1 e... ta yan- ten Erzuruaıa giden k.amronlarıo şt hre 

ı / L ~ Yan kalmaga mecburdurlar. uğramadan a-eçtlği güzel bir sı h•l yolu
~ıJ ıı~ ~vrupadan ve Filistinden Ya- dur ~t. pırkeslnl, rıbtırnın1 da ilerikl 

6' ~U-~tın İtalyaya göç etmeleri ırk senelerde itmam etm<k ıtz ımdır. Tran
sı ~~ ~e ve ırk safiyetine karşı bir sit arııbaları ılmdidın bu yoldan mü-

•" h t olur >ı kemnrlen ist•tade ettikleri gibi şehir da-
b ~ "'ik0ı0 · • • •• •w. bilinde Değlrmsnderı semtine yapılan 

titr 1 gazetesının soyledıgı bu nakliyat, n!lkll vaaıtalarınca gene bu 
~t k talyan hiikumetinin Yahudi- yol düzlUğll ve yakını ğı itibarile terdh 
t~lt ~tşı aldığı vaziyeti sarahatle tdılmektedlr. 
'd tıyor. Kaldı ki ltalyada «ırkın Yol~u iskelesi meydanlığı yolu ,Par· 
~ 'faası,. ' . .. kesi Kahy,oğlu h .mamı sokaQ'ı, b:rzıı · 
~tta't bakımından hır çok u- rum oteli soka~ı . Kantta sokağı, Tekke 
~~l~ ~ Profesörlerinin de iştirak mah,llesl ve meydandan Tekke mahal
'1 ti neşriyat yapılmaktadır. Fa- lesine çıkan S' krk , Yı>menicller, S-:.
t,~l>attisi genel sekreteri Storaçe mercUerbaşı, lise yolu, Bı tpazarı yollıın 

ltlere b b d di k" uzun sokak parke ve adi kald rımla 
11 Q ey ana n a yor ı : . • 

h. llıı k ti . . b k . döşenmlıtır. 
~~tiaıe uvve er nı~ın u ır sı- AlatQrk c .. ddeslnin mUnt.hası 80 
~ id nıuhalefet edıyorlar? Bun- mttre tu'ün1e 14 mllre uzında paı ke 
• t &itte eden kimdir? Ne istiyor- 'enmJş, istinat duvarı b'tlrilm'ştlr. Mum 
t tdU Unlar nasıl imha edilebilirler hane . Far o" tesv!yesl ikmal edilmiştir. 

A ... t.ceklerdir ?» Belediye ubıta ta ima'namesi lkma1
, 

1.. · ~lUt fa • t rt' · l k Mecltsce kabul ve tabettlrllml~tir. kah· 
~ bıı şıs pa ısı gene se re· 1 k 1 ı 
~ "Yle .. d.k ve eıde Hğıt o , unu ı dm mış, yaz 
"- tt 1 soyle ı ten sonra. Yahu- k ş dükllnla .. da ayni 1aat kabu' cdllmiş· 
'I~~~ lalyada da hayat hakkı kal- lir. B' ztepe manastır1 MaUyP.tirn satın 

denıektir ah · mış Uzun 11· kaklı Maraş cad 1çsi .. de 
· yeni bir yol açılmış, istimlake lüzumlu 

DlPLOMAT olan kısım tamamlanmıştır. 

mış ve Kanl!anıo beı büyük lağımı lca Meblzar - ~tmse yok amma. Şu lrtesl akvam Dudu, sonra bir fırsat-
patılmış, Çomlf'kçl mahallesinin on bir çiçeklerin lçlodekı nerkls yabancı bir ta anlatırım diye bıraktığı blklyesine 
lağnmmın kapatılması eksiltmeye ko · göz gibi bana bakıyor. şöyle başladı : 
nulmuş'ur Ve nlhayet llivoleıı İmaret Vezir bu kurnazca hareketi karası· _ Yemende Cevherşlnas adında 
mezarlıfı kaldlnlmıştır nıo fevkalade saf ıyetine namusluluğuoı bir tüccar varmış. Bir tanecik te kısı 

BunJar hep Ucnncü Umumt. Mıırettl· hamlederek memnun olmuş. Bunu mık· varmı~. 
şlmfz Tahsin Uzer'i!J yüksek görüş ve pestrn duyan Glllfişan öyle bir kahkaha B d•m bl ~ k 1 d k 

' 
1 il 

. . . u a .. r gun ır ar a gezer en 
ıaret ef e birer bı•er sıralanmış ve sahvarmlşkl vezir, k4'rıeı, cerıyeJer, her- 1 eline bir kata tası eç 1 d b( 
Yıp · I ştır k 1 2' er, uzu n e r 

mı · es şııınmıı. takım yazılar varmış. Cevher ŞlnH bu 

Kitap ve gazete sergileri 
izzet DELİÇA Y 

Kitap ve gazete sergileri, 
deterli kültür faaliyetlerinden 
birini teıkil ederler. Bir mem
lekette, herhangi bir devir icin-

' de, c;ıkmıı olan kitap r·e gaze· 
leleri güzel bir dekor araaında, 
toplu bir halde göstermekle o 
devir kültür faaliyeti hakkında 
herkesin bir bilgi edinmesi te
min edilmiş olduğu gibi; halkta 
kitap ve gazeteye karıı bir ala
ka, bir aevhi uyandırılacağı da 
şüphesizdir. 

Anlayışlı bir kitapcının vit
rinlerinde ciltli ve temiz kitap· 
ların zevkıselimle ııralanışı· 
nın bile üzerimizde nasıl cekici 

' bir teıir yaptıfını çogumuz tec· 
rübe etmişizdir. 

Kültür ıeferberlitine girmek 
mecburiyetinde olan milletler 
ifin bu aergilerin, diğer kültür 
faaliyetleri arasında hemen da
imiye yakın bir yer tutmaaı 

lazım gelir. Bizde, benim bil· 
ditime göre, vaktile Ankarada 
ve /atan bul da üniverait• meyda
nında kitap ve Galata•aray ıa-

/onunda gazete aer6ilerini Dfa
rak ilk defa bu işe, ıimdi latan
bulda Kültür Bakanlıtı kitap 
derleme direktörü olan, Bay 
Selim Nüzhet baılamıştı. 

Bir ka'i aene evvel Beyotlu 
Halhevinin de böyle teşebbüs

leri olmuıta. 
Bana bu mevzuu, / ıtanbulda 

Fatih Halkevinin yaptığı ~üzel 
bir teşebbüa hatırlattı. üazete
lerin verdiği habere göre, bu 
halkevi yurdun her tarafında on 
yıldanberi Türk harf/erile cı-, 
kan gazeteleri toplayarak bir 
sergi afıyormuş. 

Bu teıebbüsü ile, kitap ve 6a
zete aergilerinin halk terbiye
aindeki ehemmiyetini takdir e
den, aynı zamanda, on yıllık 
Tiirk gazetecilik tarihi ["'] 
bilgisini elde etmiı olan Fatih 
Halkevini vzakfan, fakat ictcn , 
alkııladım. 

[•/ Vakfile çıkardıflı •Tark g•· 
zelecili(Jl, adlı kltabllı Bay Selim 
Nllzhet bu aahada da talıaddllm et
mlıttı. 

yazılara dikkath bakınca şu satırları ror
müı : • Bu adatn hayatta lk.en 80 kiti· 
nln öiümUne sebep olmuştur . ÖldOkten 
so;ıra da 80 kişinin daha ölümüne se'>ep 
olacaktır. • · 

Cevherıloas kendlkendlnı düıüo
m ~ıe baıladı : • Acaba bu herif padi
şah mi idi, ualığında seksen adam öl
dll •mQş Ya !ıut ta bir cellat olabilir bir 
çok adamların başını kesmiştir. Yoku 
gayet müzevir bir adam mı lmfı .. ... Diye 
düşünmekle beraber kelleyi de alf p evi
ne getirir, evde onu adam akıth döve· 
rok toz haline getirir, bir kutuua k:nya
rak. saklar. 

Arab cetelerinden • 
15 kişi 
kurşuna dizildi 

Kudüs 17 ( A. A. ) - Arap çetele• 
rinln faaliyete karşı, İoglllz kıtalırının 
tlddetli takibatı devam etmektedir. Arap 
çetelerinden yakalanan kırk kfılnln mu
hakemesi bir haftadan bf rl devam et· 
mektedlr. 

Muhakeme bunlardan 15 kitinin kur
şuna dlzllmesloe karar vermlı ve karır 
derh!ll infaz edilmiştir. 

Haytada Arat>lar bil' otöbüsü 
berlıa,·a eltiler 

Kudos 16, (A A.) - Don Hayfan.ın 
Karmen tepesi civarında çeteler tara• 
tından bir yolcu otobüs berhava tdll· 
miıtlr. OtObbıte tutunan alta yahudf eli· 
mnı ve 9 yahudt yaralUJlllftır. 
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Erzurum Belediye Riyasetinden: 

Belediye dispats~rlerlnde ~edavl edJI-c~k h'lstıı!ar·n bir senelik ih'!yacı olan 
ve rşatıda ctns ve miktarları yaz•lı b:ı1unan 22 knien erzak 17· 8 938 tarlh~nden 
itibaren ıs gü~ müddıtle münakasaya çıkarıl011şırr . TaHp olanlar şaraltt anlamak 
ürere her ıün bAlt-d'ye 11hbat itlerine ve münakasaya iştir-ak etmek fçln de ihale 
rüotı o1an 1 9·938 Pereembe ırünü saat 15 de belediye encümt-nlre müracaat et-
meleri llao olunur. (No. 659) 4-1 

Nn. A•~ıırl ku. AzRmi Kn. C r st 

1 28• ı0 3200 lıas ~Kmek 

2 ı ' 00 2000 Et 
3 175 200 Yağ 

4 500 150 PırlDÇ 
() 150 175 Kwu hsulya 
6 75 uıo Çekirdeksiz üzüm 
7 150 200 Yerli şeker 
8 10 15 Ç1y 
9 ·~ 20 Kırmızı biber 

10 130 160 So~an 
11 100 150 Tuz 
12 150 175 Sabun 
13 200 25) Gaz y1tı 
14 140 175 Makarna 
15 50 75 Ş brıye 
16 10 15 b"mya 
17 50 67 M rc1mek 
18 100 150 Bu•gur 
19 500 750 Pcttatea 
20 20 2S s~ıça 
21 25000 30000 Odıın 

22 3000 4000 Tı:!zelc 

'Erzurum Vilayeti Erzurum Vilayeti 
Daimi Dami . 
Encümeninden: encümeninden: 

Hasaoka!e merkez'nde yeniden ya- tık Okul'ar içln tedarlkfne lü7.U1D 

pılacak olan sıfat iıtaayonunuo ( 1823) ~ornten (l20J dane talebe sırasının yııp
lira 65 kuraı keşifli temel katı lr.ş"'' tırılınuı 6 • 8 · 9(8 gQoünden itibaren 
6 • 8 · 938 günnnden lt bınn ( 16) gün 16 ı;rün müddetle açık eks"ltcneye konul-

•müddetle açık ekstltmcye konulmuştur. muttur. 
1 - Bunun lha'esl 22 Ağustos 938 1 - Bu sıraların bedeli (1080) Jfraıilr. 

P11artesl ıücü saat 16 da Vuiyet Dal 2 - Muvakkat leml:ı:ıat mlkdım (81) 
mt Eocnmenlnde yapılacaktır. Ura1Jr. 

2 - Mııvakkat teminat mtktarı (137) 3 - fstPklller 938 yılına alt kazauç 
liradır. tezkerelerini ve eh fy•t vaalkasını lhıtle 

· 3 - lstekUler buna ılt keı't evra- gQnü beraberinde gı tirmeleri mecburi:ffr. 
lanı bu•u.,t ve fenni şartnamubıi encü- 4 - fsteklJler bu sıraların ebadıu 
men kalemlnde gOrnleblll.r. ve busu•t şartnamesini ercümen ka7e-

4 - lsteklller 938 yılına alt kt zu•ç aılnde göreblHrler. {No. 618) 4 4 
tezkeresini ve ehliyet vesikasını ihale 

Trabzon Askeri 
günü berabt.riod~ srettrmPğ'e mecburdur. 

( No 617) 4 - 2 

Erzurum İcra dairesinden: Satınalma 

Do Q 1J -= • 19 AOustos 1038 ~ 

--ı "''i3iNaôL"'öri:r--ı 1 .----Erzurum Vilayet Matbaasında 
Başlık, Duvar: ve El UAnları, Jlefter, Fatura, makbuz, eeı"eı. 

l\lüsteelrt 1
1 

Kartvizit, Amele knrnesi, Evrakkalemlerl, Muhasebei HususiYe 
• Malül Emekli topçu Yüzbaşısı 1 ve Nafialara ait Bilömum Evrakı Matbua, Kltab, Ehllyetn.alll6' 

Erzunımlu • ı Sıhhat ve Hüviyet Cüzdanları 

Zekeriya ERKAL . ucuz ve NEFİS BiR SURETTE TABI 
ve Hariç VllAyeılerden gönderilecek alparlşler süratle ihzar edt11' 

konforu ha.iı banyolu Adres: Erzurum· Vilayet Matbaası ~ 

ı lstanbul, Sirkeci, Nöbethane cad-

1 desi No. 18 Bfngel 1 
---- (No. 563) 10 - 7 -.. 

• 

·l ürki ; e iş Ra ·1 kası 

1 9 3 8 

KÜÇÜK CARI HESAPLAR 
İkramiye planı 

4 adet 1000 liralık 4000 lira 
3 • 500 • 4000 » 

16 • 250 • 4000 • 
76 • 100 • 7600 • 
80 • 50 • 4000 ,. 

200 )t 25 • 5000 ,. 
384 • 28600,. 

Kuralar: 1 Mart, 1 Haziran, 1 Ey
tll, 1 Birinclk:anun tarihinde çekilecektir. 

En az elll lira mevduatı bulunan he 
saplar kuralara dahil edileceklerdir. 

(No. 476) 

Alametı farılca 

' TOP ANE Terazileri 
Türkiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitlerinden Sakınınız 

&rauromda Sabf yeri: NEŞET SOLAKOÖ-LU ye Orıaoı 
Garcl1kapıaı, Kavaflar çar111ı 

T. C. ZİRAAT BANKASI 
PARA BİRİKTİRENLERit 

28.800 LİRA İKRAMİYE 
VERECEK 

Ziraat Bankasn:da ~umbuah ve ihbarsız tıtSllrrot h'saplanndao eo '
1 

50 lirası bulunanlara S"Dt d~ 4 defa o&kilecak kur'a ile qa~ıdakl pı&st• 
a-öre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 11000 Ur alık 4,000 Lira 
4 • 500 • 2,000 

' • 250 1,000 • 
40 • 100 

" 
4,COO • 

100 • ISO • 5,000 • 
120 • 40 • 4,800 • 
160 • 20 • S,200 • 

DİKKAT: H~sap'arınd1ki para\ar b,r S'!ne içinde 50 ıtradm at•fl 
düşınıy~nlere ikramiye ç•k 1ıe1 takdird,. % 20 fazhs'le vsrilecttktlr. 

Kur'11lar s'nede ' defa, 1 EylO.l, 1 Birlnclkinuo, ı Mart ve 1 ffıııtr•' 
tıırihterlnde çekllecektlr. (No 623) 9-5 

Chısi ve mevkU - Muratp,şa ma-

ba~·~=~~ ~·Dere mahallesi Komisyonundan: Er;.rum Belediye Hınıs Kaymakamlığından : 
Numarası - 32 260000 iki yüz altm1ş bln kl!o un .-' 
Hududu - Sağı Şemsi hatun ıolu kapalı zarfla eksiltmeye kouulmuştur. Riyasetinden: 3163 lira bed lll k9$1flt Kua köp~ıı oku'u'lun S wsız va fkluci sınıt ·o ctof,) 

kltap(U mlktat arkası Oııtl yol Tahmfn bedeli 35100 otuz be~ bin yüz tavau, pencaro ve k:'lpt in llı U 8 933 g-ü ıChi ııı ltib\~e1 oıı gü'l mııdd ıtle 
Müıt•m~ıatı - Alt katta üç oda ııu ilk teminatı 2632 iki bin alta yDz Yerli ve ecnebi ı~kerlerfn azauıt slltmeye okn1llmuJtur Şaraltinl görm~k lateylnlerln mııracıatları 'lh oııııur·~ 

bir ıofa bır havlu iki mutbak, bir yaka otuz iki Ura 50 elit kuruştur. Ekslltmeılİ flatlarının ayrı ayrı olmasının_ muvafıl: (No. 655~ 
cıak damı Qst katta dört o:ta bir sofa 26 A"' t 938 C t 121 olmayacatı İdısat Vekaleti yuks"k ma- 1 rıtı 

• }S Js os. uma gnnn saa ka d bildi il l - 1 R E d 11 ı ' 
bp il bir baca kapısı bir bahçe b\r bah- de Trabzonda Askeıi Sat.nalına komfs- mın an r mes "uzer ne us şe- rzu ru m Vakıf 1 ar Mu·· d u·· rl u·· g""' u·· n eı 1 ' cı• kapısı 14 kavakı vardır. keria.e vazedilen azamı tiat kaldırılmış ~ 

:Muratpııp mahallesinde o·n K4zım yonunda y·pılıcaktır. ~art.namesi her ve bu şekerin de di~er şekerlerin tabi 1 Tahmin bed 'il ~ 
gQn komlsyot da görulebılfr. T ekllt bulund "" . 1 b d 11 h f 1 k. I karısı Henlfcıye 2000 liraya borçlu ö ü . uısu çuva 8 8 ar ç 0 ma Ura K. Va\cfı Mqvkft No C'""t ./ \ıf 

K!zım veresesi mütekait blnbqı Ahmet mektupları beUı gün ve santtan bir üzere - toptan 80,5 ve p~rakeDde 32,5 ,--- · ~, . 
kansı SanlJe ve kitapçı Salimin yukan- sant evveline kadar Komisyon Baı~an- kura~ azamt tiat U1erlnden sattınlmasına 16 H cı M ma'1 Haf flar 31 oa,ıaıı 
hudut ve evuft eaıresl yazılı ev bu hğına verllmlş veya postıt ile ırOnderll· dair B.ıledlye Encümenloce verilen ka- 6 Serturnay Ömer N 11zlk ç, 78 ,. 
bOrg lçla açık artırma ile utılıyor. mili bulunacaktır. rar vilayet lJare Heyetince tasdik edil- 12 Zeynıl C. K-tf.ıflar 12 » 

İl4niıı lrtesl gllnünden ıtlbaren artır- ( No 636 ) 4 - S mfıtlr. Ancak piyasada eeker çoğalıtca· 20 Zayoal C. Kat. t .ar 6/8 » 

ma ıntnameal heıkes tarafından görnle· ya lradar Erz •ırumda bu~unup ı• ker 90 Ka~ı2manlı Tcıbriz K. 103 ,. 
bllecPkilr. Bu i'11yn menkul üzerlrıde şirketine alt olan şekerlerin ;lrkttıe .10 Mü d Ef. G'llahmet 63 » 
bfr g1ha haklan ve me1111rlfe dair sair ! Diş Tabibi teabit edilen tiat üz,ılnden satılmasının 22 Huroı oğlu Kin ~du 22 Ta·la 
lddlal4n olanların UAn gününden ltlba· muvafık ol~cıstı yüksek f <tısat Vekale- 24 Yıı•ut km Fatua H · cı Cu na 1 S Ht'.ne 
ren yirmt ıün içinde ı ~ra deiıesfne e'f· H A L İ D tinden bildirilmiş eldu~undan birkaç 70 Meh net Arif L<t18pıtşa 15/ 17 H •ne 
r1kı mO•bitelerlle mOracaatlan lizımdf. ı· Erzurum Nümune Hastane&/ gnn rçtn ş kerlerin şeker şfrketioce 6 Kttzaz zade Gttlthınet 57 Dükk8n 
Akıf halde ha)lan tapu s'cillarlle s.!lblt Diş Doktoru tesbit edilen flatlar:a satılab'lec ğl llin 15 Murat paşa Mu•atpaıa 3 Hane 
olmıd kpa paylaş<raJan baııç bırakıla- oiunar. ( No. 6!6 ) 2 - 4 12 Dere C. D!re mahalle 8 Htne 
cakları ve ntııın 19 • 9 • 938 Pazaıt~si Yentkapıda Cumhuriyet Otelfnin 2 Miıt Ef. Gülb hu~t l DQkkln 
,Onü saat 14 dın 15 kadar Erzurum le· arkasındaki muayenehaoeslnde Pa- 12 Ktba ş~yb Ti11nlk yolQ 6 T4rla 

dl d ı Z'lrdan m!ada h!r gün hıstalannı Erzurum vı·ıa"' yet•ı 20 HacıHaıım Sı.ııtanııelik 17 Haııe ra a realr e yapı ~catı blrlncl artırma r kabul ve tedavi eder. 

:1,~!; b~::;;.·~::~~~ !~::, ;!m~ı .l Daimi g D;'m11:von A•;p<ı~., !~ D;<k•• 
satılarak aahı D 4 · 10 - 03~ Salı günQ E B 25 » KafafL:.r 33 • 
yine saet OD dO•ttfn on beıe lradl\r ya- rzurum elediye Encu·· me . d 23 Aıılıpa,ıı mahalleli A\fpaıa 4 Hane pıJact k•ır . .Al C\Jaıın ) Qıde ytdl brçuk n 1 n en: Ha~• Sal h 
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J. - ransit yotuıun şehtr dabrt 1 nihayet kısmı Karskapusu o~ddesl al- tu Bordnr ta11nın ihzarı (1480) lira be- 24 » » • » 2 • ~ 
tmdaıı toprak naklıyab açıkekalltme ile deli keeft mukablllnde açı~ eksiltme u- 8 Bacı Hüıeyln Kevecfler 20 » ~ 
haleye ç karılmıştır. ıulile eksiltme~e konulmuıtur. 20 Hacı Manan Ar.ıpkırler 78 Djkkln , 

2 - 2u l~ln keeU bedeli 1200 lira· 1 - Eksiltme 26 Ağustos 938 Cumı 20 » ıt » 72 • ~l' . 
dır günü saat 16 da vilayet dalmt encümen 1 Yukarıda b~deli muhamm~nl, vakfı, mevkii, oumarao, cinsi ya1ıll 6, ~ 

3 - Bu ff9 ait tahllll fiyat kPşlt odasında yapılacaktır. kiraya verll~ce~lnden on ıün mlldddatle müzayedeye konuldu ihale 29 • f$~ , 
fennt ve hususi şartname Beledlyıı Fc.n 
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Pazartesi ıuotı saat oıı dörtte Vakıflar idaresinde yapılacaktır. T.aliplerfJ1 O) S' 

Dalres1nde ıOrQlebillr. O 8 8 4 ra'.iır. yedi bu~uk t@mlnat akçelerinl alarak Vak.flar idaresine gelmeleri. (No. 66 

4 _ ltıale 26 A§ııstos 938 Cuma S - Muvakkat teminatı (110) liradır. 
gllnü sut 15 de Baledıya Dıllreıfndekl 4 - lsteklıler bu ljln evrakı fenni· E B } d• R q 

Bay KAYA han,e!inde komisyon tarafindan yapılacutır. yeıfnl E~zurum nıfra müdürlütü ve dal- rzurum e e 1 ye iyasetinden: ,,_ 
5 - Mutakk:at teminat 90 liradır. mt ancümeninde okuyabi lrler. Tenz"fat bayva11atumı 933 sen nl la~,.lerl fçln azami ( 600:>0) asııl'l ( 60 / ~ 
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6 - T.allplerln toprak nakliyat lı- 5 - istekliler tfcıret oiası vestka-,kilo arpa ve azamt (70)03) asgari (6000)) ki 'o saınııı ve azıut ( 30000J~ 
!erinde çalıımış o1maları ıarttır. JarlJ13 nafıa mü 'iü ·lüğü.,d~u alınm:ş ehıt- 1 gart ( 26000 ) kilo ot Sltıo alınmak üzere 15 8 938 tarlht..d&n ft baren yl~ 11 

• 7 - TallJ!leıiıı ~hale komlsyono~a yet T&slkaslle hlrtnci maddede yımlı gllıı gün müddetle açık ek1fltmey3 konulın!lştur. 5 9 933 günOne mQsad!f P'~l 
muracaatlan luzuınu ı.An olunur. ve aaalta komisyon riyasetine mnr.ı.cıat- güoü saat (14) de belediye dairesinde icra kılınacakbl'. Tallplerfn JDür•' 
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