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IDARB YERl 
Krzunım Gôlbatı DO() V BuımeY! 

Panrlulden maada hergan çılt.u 
Sayısı her yf!rde 5 kuru~ıur 

la:nlmauan pHıl•r geri wrtl1M% 

Hitler Ve Mussolini Sonbahar Manevralarını 
bizzat idare ediyorlar Hala Kan Gütme Davası 

T rabzonda mektepli bir 
genç tabanca ile 

Sade/ Almanları Şefi Henllyn 

bir delikanlıyı yere serdi 
Katil bllylJlt bir •oğukkanlılıkla 

polise teslim oldu. Hadise f ehirde 
teessü:rle karşılandı 

Tayin 
Feci şey Açıkta bulunan Te"'c1n kczasınıa 

Sarıkamış [Hu•usi] - Buraya b~ğıı M nıı nahiyesi eski müdlltU thcıan Akde 
Yukarıkamı ş köyUnd n ı,mall kızı 9 yaş · ğln Karayazı \caz0 sınıo Elmalıdere n hl
larındaki Haslhe Kuşun bu köydı n Musa ya mü:JOr'üğOne tavin rdilml, ve bu ta· 
~ğlu 16 yaştar1nda Cevad Ku, blkrlnl yln Vek.aletce de tllsti' edllmfıtlr. Ya 
izale etmiştir. Sup~u yakalanmıştır. 1 kında vazlf.:sl batına har•ket edecektfr. 

Haziran 27 
Y•un: .A. Şerlf BEYOU 

Er.zunımun bundan 110 yıl 
evvel ilk iıgalini hatırlatan ya· 
zı •İt•ileıinin ikinci•ini bugün 
2 inci •ayıfamızcla olıuyumu. 
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EKONOMl Kars haberleri 
To k• en •ı n * Kars vlllyetlnde Y'nlden ihdas r 1 edilen vali muwlnlitlne Seferthbar 

Har·,~·ı K"yaıl'kamı Şlrlf Ep~r tayin edllmlıtlr. 
~ * Ay)aıdanberl münhal bulanan 

Kars vllAyet mektupçuluğuna U nborlu 

Borçları ~~~~kamı Sar11 s~v'ncm tay:n ed•l 

Anadolu ~jıtnsın n bir tebll~lnde Vck41tt emrine alınmış olan 
Tfirkiy rin I•'rıın3ara tediye etmul icap D:fterdar Z hni Sanay Ankaraya glt
ed •n borç'an h klnnda Parlste bir an· mletit. 
ıaımaya varıldıQını ve bu aolış'l1an n * Piyısada bir liralık kalp parala-
her iki taraf için de memnunlytt!nl mu rın dolaştığı j'6rülmüıttır. E11nlyet dal 
clp olduğu hakkındaki haberi evvelce resi bu it üzerinde s •kı tahkikat yap-
yazılmıştı. maktadır. 

Gene aynı teblf~e nazaran, Tör~ lyd Kars hayvan ihracatçıları 11 
Fransaya olan barlet borçlarına alt tık- Ağustosta toplanmışlardır. Sermayenin 
slthrle bu borç'a ın tediyesinde lmllanı- tezyidi, nf:r:aaınamede baz ı m•ddelerln 
lacak. faiz va dlvldat:tl ı rı esklıl i'tbi ya detfştfrllmesi i'Ö"UiÜlmüotnr."\ 
rm serbest döviz, 7aıısı da mal lbracı su-) * 1 S A~usto!tan itibaren Arpaçay 
ıetlle Mımtyecık, yalrıız mal lhrıcı su- Çıldı r lrıııalarında hayvan ore-anlzasyon 
rıtlle ödeytcektir. i~lerine bış\anmak Uıere Ziraat Vekale-

lşte aııl durmak: ld ·dlflmfz nokta tinden emir i'elm'şijr. 
bu<iur: * K"rS Ha'kevtnin bütçesi 19,000 

'J'ı1~klve artık borctı'lu vara ile öde lfra olauk tasdtk edllm•ştfr. 
mlyecek, yerine mal verecektir. Bu su- • Kars beledly~ s"ç'mf rotn yokla
retlt ~·rırklye bundan evn , yani lmpa ma yap ılacak srUn t Ey .Ol olarak tes
ratorluk nman•nde paraaı P"tln alınmış bit cd lmlt'ir. 
malları 'mdl Ode1rcck vezlyettedır, der· • Kars Belediyesi pide ekmt Q'I H · 

.. k bata tlaıış olmayız. fışıııı yasak etmiştir. 
Zaten Cumhuriyet hükdmetlnln 1934 * Kars belediye etfatyeıl mubtellt 

ıenesindc komıu s. S C l. 8 milyon sebeplerle çı~acek y11nrıol8r1 datıa mu· 
Amerikan dolar'ık kredi fçtn akdctt il vattaluyelie önlemek lçfn, bu rOn ıe· 
protokolda aynı esasa istinat etmekte bir içinde ve müessfnler Qz:erlnde ık
ldl. Şıı fark ile ki, ortada aynen ödenen ıeutzler yapmaktadır. 
bir ıcy olma7up, tarafların b"r ikisi de * Aşık Şenllthı pek d11ğınık o1an 
mal ldbal n lhTaç ed• c kle di. S •de htkay~ ve bFy"tlerfnl toplamtğıı. mu 
'l üıklye !dballnl lıtedlQ't kadar k.JSa b!r vatta~ olan Nutret Feridun \ıütUphane 
umanda yapacaktır . il, l'k kitabı nesretm•etlr. • Sevdak&r,. 

tcıııtue ile aktedtlen 16 n: ilyon tn- adındaki bu kitap lstanbu!da bastırıf 
rll1ı ıterlfn lıtllmııı da aynı f'raft dshi· mıotır. 

unda yapılmıotır . Sade müddetler bak- r\'ra.bzonda yenı· bı·r po•ta 
kında bir tab ilt met0ut dcllldfr. lna-1· t:J 

lfzler bh:den m!den mu'layaa edec:kler teJgrıf şub si 
ve 111ukabllltde ordumuzun llıtlyaoı olın Tra':.ı:ot1 [Hu5ust] - Şeb in ıqmtlertnln 
madd 1 rl verecek.teri gibi• sanayileşm e- uzak'ıtı ve hükQaıet dairelerinin dttınık· 
mlz itin lllzumlu olan makint-lerl de te - hQ'ı baseblle mektup ve teJiraf vermek 
mln ed~ceklerdlr · için bir h wıı yol rltmek llzım rellyordu 

OörQ nyor ki bü.kumetlmlzin Parls- Bu müşkIJAtı na zarı dlkkata aıan 
te akdine muvaffak olduiu enlsımadı poıta idareıl eneıl I'rabzonun r, 
Cumhuriyet rrjlmlnln lstlıcraz akdı huıu· merkezi olan meydana . bir tube 
ıunda takip ~tmekte o'duau prenılpter açınııtı. Şimdi de vlıtyetfn bu1un-
den baeka blr ı• Y dealldlr. duğu Oı tah'sarda da bir şubenin ıçıl· 

Sııde aı ada şu fark vardır ki, lmpa mak üzere bu'n'lduğunu ötrendlk.. MQ
ratorluk ıamanının pUrOzl9rlnl Cumhurl h~m bfr ihtiyacı önlfyeıı ve halk büyüt 
yel hükO:nettoln t ~mbleaı1ş olmasıdır. kolaylık ve yakınlık temin edan bu lş-

G.-ne bu anlaema haktımlerl mucl ten dolayı Baş MüdOr Ihsan ROotUyü 
btnce Türklyenln Fran11ya olan dlvfdant teblr;k cderlı. 
ve fatı borçıanı:ıdan da bir detııma n Trabzonda sueuzluk 
rulalaşaıa mevcut dellldlr. nu da Pa Trabzon [Hu"Ull] - Üç dOrt ııydrn· 
ristekl h•yellmlzln muvattakt1etl mOhtm beri devam eden kuraklar yüzündım 
bir dflllldtr. şehirde susuzluk baş göıtermlıtlr . Sa-

D O Q lJ 

Oynayan etiketler 
Traluonda11 11a:ı.lıyoı : 

Son senelerde tfca•t ahUk za-
ıtladıl ç • ve btlhasra Beler\iyelerln 

kontrolü g 'vscdikç~ hfyst p!halıYa· 
fıyor. Kötü nıah sü rırıek, noksan 
verme\r, pahalı satm1tk tfcaretln , es· 
nafUğın b aşlıca U'!lde)erl haline gir· 
dl.. Eylülden itibaren her yerde ve 
h 11 halde mıtk.tu f lyat usulO. cari o
lacak. Çok gOzel bir ıey ! Herkes 
pıızar'ık usuıo.-dan kurtulecak, 0-
ıerlnde tfyatını gördütümQz: malı 
işimize, k"s!mlze elverirse alacağız. 
Fakak muhak\rak ki bu usul tedbir 
alınmazsa gene balkın zararır. a oJa· 
caktır. Nitekim okka yerine kllo 
konu\duğu zaman sırt yukandakl 
s•beplerden dolayı ffyallBr sabit 
kaldı, fakat 8lınan mal n mikdarı ve 
sıkleti auldı. Yani ıu demek olu· 
yor ki hayat cö tte bir nispetinde 
pahahJaşt• . 

Es~iden mOş•erlye ilk ııöylenl

~en fiyat üzerinde bi raı çene çal
dıktan sonra üç beı kuruı noksanına 
alm<tk m'1mklln oluyordu. Ma\tu 
fiyat usulünden ıonra müıterl esna
f n malına koyduğu ti yat üzerinden 
almak mt cbuılyt tinde kalacalrtır. 

Fbk.at baıımdan g"çen ıu misali göz 
önnnde trıt«l'ak l azımdır: 

T a· zo:~ :l sc~z :~ll:.r :.o::.a~:n,h 

'd bir esnııftan aemfzotu alaıık icap 

! etti. Belcd·ye ııtzacnatına tevf ki h•· 
eket eden bu sebz3el semizotu ü

zerine 7 5 kıy11elln! taııyan bir eti· 
lttl asmıı~ı. Yak1aıtım ve: 

- İki kUo tartınız, dedtm. Bu 
ııter blttlkten sonu ç11ıanp on brı 
~uruı verdim. Yoztıme hayretle 
bıkb: 

- Bıy1111 1 daha on beı kuruş 
vartcek.ılnfz 1 De1lnce üzerkde 7,5 
ynzau eıtkeU r6sterdlm. Telltlandı , 
•Aman bayım, yanhtlık olmuş, turp 
etiketini 1emlzotuna koyıınqumı. 

B.,n de: - iyi ama turup 7,5 
de,ıı, .5 karu4 de7lnce bu sefer de: 
- O da dPfll, petat•Ein olacak, 
tilyerek 7, ~ ltvhasını patates üzerine 
kondurdu. 1ıte höylece Be'edtye me· 
muru semizotu üzerinde 7,~ ttik:e· 
tini görür feçerR, bu 7,5 luk etiket 
müıterf önünde kOş ~ kapmaea oy
nar. Nuh konacaksa etiket üzufoe 
ndtce bir rakam koymakla iktifa 
etmemeli, Klymetln yanına malın 

c'nslnln lsmtol de ynmah ve m11m
k0nse bu etiketler bir erden, hatta 
Qrledlyelerce yapılıp verilmelidir 
Yoksa esnafın insafına kalacak bu 
itlerde haık gene yanıcaktır. Bu 
sebepten ılikadar makamJarrn, bil 
hus• Belediyelerin bu itler nzerinde 
4'mdlden tetbtr almalarını beklemek 
tt11kkımızdır kııına11tfnd"vfz. H. C. 
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110 sene evvel Er zuru mds 
Türklerle Ermeniler 
nasıl geçiniyorlardı? 

Erzurum nüfusu kalabalık zeııgin bir ıehirdi, hemeJ1 
bütün Doğu ticareti bu yoldan işlerdi 

yazan: A. Şerif BEYGU 

Muharebeden epeyce evvel şe- ve kııpah hanlarında getirdikleri tücc'' 
bfrde Ermenller:e, Ttb kler eşyalarının denkletl, sto'.darı yanlarıad• 

arasında mUnssebat i'aft t dostane idi. mevki slmışler, Atap, Acem aııcıtıır• 
Ermeniler, Tork Adet ve ananelerinin satmakla meşgul idiler. 
çof unu beııfmsemfşlerdi. Yüz yfrml btn nüfusile lıklıııı , tı~· 

Ermeni kadınlırı, TUrk kadınları lım dolu oJau Erzuram, gerek transit ef 
g'bl e bram örtnoü ler, yaşlıları ayıkları· yah rlle gelen tüccar kafileleri ye ge·eJi· 
ın mes, pabuç giyerler, yalnız gözleri se buradan Hinterlandına sevk içi~ 
nl açık bırakırhrdı . E·keklert yalnız mallar.nın başların 1a bulunan tocc•' 
kavuk örtmez1er, kOIAb üzerine r11nldl ve mnşterllerin hergUn dolup boşıtıı•0 · 
v meni sararlardı. KUfselerfnde bü vük •ann sayrsı beı ile altı bin arasında fdi 
çanlar olmartığı gibi, evlerinin kapıla,1 l:Urv8nların yanı 11ra giden yOzlet~ 
üzerfne haç şek 'inl andı.,r tıebt>k bici- ıılab'ı mubaf, zların ye• Or.u iki Oç b 
mfnde lıaret konulurdu ki, bu da mns- arr sında idi. 
üman ·ı Qrklerln evlerinden ay:d etmek Şehre srlrip, çıkın deve, katı r, 1JJ•f; 

•çindf. kep kervanlarının ıayısı t-in bet yoz 1 

.I<;~1u farı henDz kalkmamış olan es- ild bin arasında tahmin edlllrdl Erııı, 
nat lor cal• rının buton merasim ve eı· ruaı eınaflar, , ıecell, iDndüzlü çalıf 
kalfoe tabi idi. Yo1su2 bir it yaosn müşterilerin alparJşlerlni temin etıJJ~ 
E·meııi veya Türk esnet•, Ş •yh'n t•kke· u~raı· rlardı. On ıeki2ioct asırda Erzur~ 
ılııde e1kAna çağınJır, Esııat Jrethiidııla- mu gczlp dolaşın seyahtarın müşabed~ 
n, y1ğ1t başları, nakipler, ş yhtn nuzu- ı~r'ni aynen yazmış o'sak 1,hrfo ticır' 
rutıda d'z çölcerek rl1erl diz Ü!tünde hakkında sahifeler doJus~ yazı 1ua>aoıı' o!a1ak muhakeme edilir. ~eyetln verdi- lcabederdf. E zurumun, bakır ve deoı~ 
11 kararlen Ermeni Vfya rürk esn f.na eşyaları, lren1n mühim u:kelerlnfrı ~I 
ml\ıuaten tatbik ~dtıırdl. yacını temin ederdi. Ac*'m kervaol• : 

Köylerde zengın sipahilerin tarlala· Erzurumdan dönOşte eır ı eP aıC 
rında ç~l~ıan Ermeni kövlülerloln mü~l~ · hlm kısmı bakır vı dem~r ar~~ı~ına oı4JI' 
ma:ı köylu rlay~ı111d ın rar kları ye ktu.. hasır gibi fdf 

HülAsa TUrkler, Ermeııf an1ıımna Bir Aceme · nerad eli ? · d•f' 
htklmtyetlerlnt h'ç bir swetle sertlikle sorulsa 01 Erzorumde:n ~elı1~;;:~1:n1at~ 
icra etmemişlerdir. BIUik!s dostane idi. fçfn ( Rum ~4'hrlnden) geliyorum detd, 
Mesela bir Ermeni I<uduse gitse gelir.- Ruslar T.f ıls han tarını ltaah ı1ttı~ 
c~ye kadar TUrk komeusu evine, bar· al·pta Tı fllsl zaph•diıfnı1en en biti~~ 
kıua k•malı sadakatle bakar, en ufak maksadı, Tifl'sl, Erzuruma rakf P ~I 
bir yolsuzluA-un vukuuoa meydan nr- ticaret merkezi haline sokmak 1 
memrğe dik.kat ederdi. Ve gene bir Fakat nafilfl, on ıeklzlı:cl asırda rJİ' 
müslOman Türk Mekkeye i'ltse onun bet t tmekten çolc uzak kalmıştır. ,-. 
Ermeni komşusu da evine ayııı suretle Osmanlı İmparatorluA-u araılaJdd~ 
muamelede bu'unu~du . O tarihlerde yani Hint kara yolları kapısı üzertııd•4,, 
OD ıseklzlrct asrın içinde Erzurumlu mOhfm o~hir bulunuyordu. Blrfal sıı 
bir E~menlye: Ruı veyahut Fransız dlğ ı!rl Erzurum idi. ·-' 

' S" 1 oıeJll" lngillz hlk.lmlyetl aıtına girmrğe mi U'leyş kana ınm açılması tef' 
razısın yoksa ll:lebet Tark idaresinde Bağdat trans t tlca·etlnl bu kaoaf~ dl 
yaşamağı mt arzu edersin? deye ıoruls", kedenık h <tiz oldatu ticari eöhretııı pir 
hemen bili t!reddüt: tedricen sukut etti. Erzurum henf1~\lfloP 

- A'I Osman devlellndt n kudretli lr k mevkllnl mı· haf aza ediyordu diiJO 
ve adil dünya yQzünde bir dtvlet va• da nihayet B~tum demfryolunun dt111#ı ~e 
mıdırkl bunları ona kıy~s ediyorsun? karıııında şohretll velvelesi işit 0~, Ilı 
Allah blzlm canımızı bu devletin uğrun oldu. Erzuru 'D translt tf caretlnfn ıO p Ilı 
da alem Diyerek cevap verirdi. si, genlı olan Hln•erlandının de k611 ı 

Müddet meselesinin de bir detltik- bableyln p&k aı miktarda akan çeşme
Uk yapııması da iki taratın meuftatler'ne ler bir saat ıatfın'fa kesflfyor. Bu kıaa 
uyju•du•. ÇOJıkil Türkiyenln bütün lhra mftddet içinde çrşmeden bir kova su 
eatınl aade Franaız ptyasas.na tevc·h alabUeııler alıyorlar. Dijterlerl ise kıpı 
ıtmekle Ucart müvazeneılnde bir değlf· kapı evlerden su ararorlar. Bundan do

mı yap;J>tst dogru olmayacatı ilb', layı çeem,lerln yauında kavıa i'Ürültü ----- --- ------
ft'ranıanın da lbtlyacından fazla mal ld· eksik deftldlr. 

İşte bu asırda E menllerle Türkle rtb1 f ikrU srfalete yuvarlanmasın• ~~ 
rln müoast batı bu samimi hava içinde bep oldu. 

11
411 t 

devam ediyordu. Vaıca yüz on sene içinde geç,,~~ 
· H:ırphn evvel Erzuıum Hinde ıt ı1ört bOyük harp felaketi karf 00~ bal etmek istemesi mcnteatt uygun de· 

tlldlr. 
Ba anlaşmaların akdi dolaylılle ıe

çen müddet gOı önüade tutulmuf oldu
ıundan, Türk borçlan hamtllerine OııO
mtııdekl teırln ayları zarfında ödenme
ıl loıp ed«"D f alzlır de tarafeylı:ce tes 
bit edllmişttr. Bu suretle her iki tara
fın lebloe olan bir anlaema aktedllmtai 
Franaa Ilı mütekabil tlcut vaziyetimizi 
de ook \(olayl,,tırmııtır. 

ZETA 

Vefat 
Nümune haıtaneıl ambar memuru 

N urt ttfn fçdônmez vefat etmiştir. C9na· 
zeıl buıo.n saat onda Nümune baatanı
ıf nden kaldarılacaıı:tır. 

Ailesine ve dostlarına baş 11tıııı 
dllıri:.. 

Bu gece nöbetçi eczane 
clstanbub eczanesidir 

İSTEMEM ·! 
Rom : 36 Yuan S•lim BABAN 

HAVA 
19 - ı -968 ıut il r a)loraı 

Rüzrar silrab: S1k'n 
RlzgAr istikameti : » 

Knru hararet dereee1I : + 19 6 
Azamt hararet « : + S ı 4 

Aağart • • : + 14 6 
Rutubet • : Y. 4 7 
Yatıt : Yok 
Hava tuylkl (Erzorwnda): 6(19, t 

« « (Denk •YlyeılD••} : 7i9 O 

dfn dört kapının en ehemmlyetllılnl Erzurum çok sarsıldı. Fakat b eb~ 
muhafaza ediyor Ju. transit yolunun d~tlemesl kadarf:1'1,~ı 

- E•zurum pazarlarında baıları arell uznn seıı eler çektiği sefalet ve 
kefell Mekke ıtyltlerl, Haremeylnden ge- kadar d~rln yara açmamıştır . ut• 
tlrdıklerl ( Klbe hurması, zemzfm, mis Mf'sela Erzu•umu ilk defa ~ 
vak, tesblh , kefen ... ) gibi eş ~aları sa eden Ruslar muahede muclhlnce 6ti, tarlar ve zergtnlerln konaklarında tah'lye e•tlklerl zaman şehrlJı ıı 1~ 
ıahane bir surette beslenirlerdi Hint, 120 binden otuı bina düşTtJUf çar 
Ba~tfat, Ştm, Halr p, lsfahaD, Şirn 1835 de tekrar 100 bine ptkmışbr· it~ 
Buhara, TafJfs gibi mühim merkezl.rden kü o tarihte heııüı E zurum trao';;I 
ve tıtalardan gelen çefıtll kıyafetti ttlc· '1lğer l'cıret yollarını ellnd kll 
caılar Erzurumun bedeıstıırılaıındı, açık bır surette tutmakta idi. 

Nuri HOsnQnUn masasına otul'du. Dere- Pedlr keman çalar. ~u torunu kiiçftk - Mahir... ı/ 
den te~den konuımata batlad.ıJar. Nl- 1 Mthlre ile, belki de kapıda g-OrdOılünüz Avukat heytctınını 11klaınaJC 
hayct sOz pek tabll olarık küçük Mılhl- anneıinl beslemek fçiıt, sokak sokak ke- bir f't• bira ısmarladı. ~~ 
reye ge'dl man oa1arak, dileniyordu. Nimet efendinin arl'k W çoıU 

Nimet trendi mapa leh oenesfne - Dileniyor mfydl ? tü MO.temadtyen anlattyordu : ııl · 
kuvvetli insanlardan olduğu için Nuri - Sonra ıOz\erf ıörmez oldu Şlrn- - Efendfc•aım, ah, ah, ılz bU 8~ 
Hüsnü1e ıöz sırasını bırakmıyordu. Ma· dl afağı yukarı ima bir adamdır. halini bir bUsenlz, yııreııaız paraıll J 

- l hkeyl anllltırlun: - Ne dlyonunuz? olur. Dünyada az ook her aUeıılllsl of 
Mahire avukahn yanı bPfından itO- •Baharda kadı~ • ideali olan ° ftlze - Alı , f ·ndlei~im, dedi, zamanlar ı'm· Eb, bu kadar e-öz yrııııa gös nuru gitolerl olmuetur. Fakat bunlarııı1'1111 ~ U. Awkat rayrl iradi bir hareketre, B'll l\ermfn nerde1 1 dl çok deQlştı Hele saz heyetlerinde ça- dayanır mı ya ef • ndlcıaım. le detll. Haf.z Ruıenln kızı .Ner~JI• ~ d 

ve eararensrlz bir ku·nete tabi olarak, Bu d .. gıelk fA' n daha dofrusu bu su- lışan aenatkAılar için .. Fııkat blıde gü - Vah, zavallı adam... ııım çok iUıel bir k111dı. Bir 9'"
11
,,. 

kolunu uı:aıttı, Mıhlreyl tuttu: kutun karıısında irkildi. ~ahiri: Nermi- cümUz yettıll hdar blrblrlmfzl elleri- - Evet, çok zavallı adam ... Bütün kızın ba11ndan geçebılecek bir ,f. 
- Bravo Meh're 1 Ne ib&l şartı~ nln on, on bir sanı ov~ı ki at mace- mızden tutmasını, blrblrlmf1e yerdım et- h11yatında karıncaya bile renalık etme· olmuş, Nermin bir delikanlı ne tatJ~11 ) lar aôyledta. Aç avucunu, bununla çıkolatıt r8ları göılerlnde ea~aıı 1

• b' 1 meslnl bllfyoruı. Çok kazaııcımız yok, mtıtfr Oeçlrdltf sefaletlerden, relAket- Hvişmlılcr, Nermin bQtOn kalbloi ısı"~ 
alırıın . Avukat Nuri Husnü ıaz t nceye ne yap t lım ammı, rene Allah bir lokma ltrden kimseye ş'kAyet etmn. aı adama vermiş . Fakat raınsııı ,~j 

Nud Hüsnü, çocutun eline bükU kadar babo@de kaldı. Ortalık tenbalaş · ekmek Ihsan ediyor. Aclıktan Olmeyo. - Kızı ne yapıyor ? erkekler malu 'llya, kelebek rıbi, ç!Ç f': ) 
ıüp katlanmış bir heı ltra ııkışlırdı. Ma- hktau ıo~rı, baboe sahlbl lle uzun un· ruı vesselam .. - Km Nermtn mi? O da ne yap· orçete konmak r terler. DellkeDI' •' 
btre Parayı mbhcub ne aldı, te,ekkfir dıya rO uımek lat•yı>rıfu Kim bilir, ye- - Sfz çok iyi a 1emsınıı ırn efendfcTğtm? Tcmfz kızdır, 11amu!ln llmde M· hlr isminde bir resıa01·120 , 
ıttl ve drrhal anneslnfn arkaaından bah- nl yeni neler ORrenecektl? - O s'zln teveccühünüz efendlc\· kızdır. Elinden iyi dıklı ıellr. Fakat it d ~I' bl ıtorıniiŞ Jf 
çeden dıtarı1a toıtu. S ~ ı bitti, mOşteriler yavış Javao ğlm. Ben elimden geldfatl kadar yardım- olmadıktan sonra... resa;m e • yam~ 1 a ,,_d•JI 

Avukat son derece mt1teheyylçdı, dattlmajta baeladılar. Avukat Nuri HOs· da kusur etmeyorum. MeıelA benim saz - Ya Mahire? Elbet oua da para nü yle onyamıı 78 tzdlvaobe ~ 
r ıkat duln derin dilşftnmektea de ken· nO, bahçenlÔ bir tek ıarsonu He Nimet heyetinde bir Hdız Ruşen vardır. Adam- vetlyo,sunuı. müna11~etlerlnden Nermin f 8 t ~ 
diı'nl alamıyordu. Mablrenln annesini de efendiyi çağırth. ceğ z rclıktan OlecPk dereceye düşmilı - 'l'abil değil mi ya ? KüçOk yıl iııı- Rt'n dmı; ıa gebe kalant d Bub ·~~· ~f 
uıaktaktan 1rOtmü1tt1. Ü~erlnCJ.e 1rlllQuç Avuktı.t: tU Bu bıhceyi aotıtım zamaıı aklıma mız Mablreyl herkeı seviyor. Sfz de ıar- e :n fy koydunaa yer n en• u ıttl" 
dtntcek. t>fr elblsı vardı. Yt1%ünQ de ya- - Buyurmaı mısınız beyefendi? .f:>:· ı geldi. Saz heyetine aldım, şimdi cebine kııını dinlediniz ya 1 Ferıa mı ıöyleyoı? kadını m~hvetmiş, bayatı ' . 
rı an fazla ka-oam· ştı Kü. ilk bir ihtiyar dl, ılzlnle bir az konuşmak lateyordum. brt on para firlyor, evlnı bir okka ek· Babasının fıml Mahirmtı. Anne- sOndUrmuş. Ne umurunda 

1 

,,,, ı 
kadından farkı yoktu. Nimet efendi yeni müşterisini mem-1 mek götürebiliyor. Halbuki Hafız Ru· ıl de 9ok ıevdltl t9ln kızının lımlnl Ma ( ~rltM 

Bu kadın nerd , r1111 Mah\rln nun etmek itin bir 1andal1a alarak, ıeu ra1et iyi bir kemanldlr. Altmıf ıe- htre koymuı. 

~il 
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EN SON HABERLE~ 
Çin ve Japonya arasında yeni 

bir tavassut mu? 

a cc== 

47 Nakleden: S. A. 

loış SiYASA 
-------~~~~~~--~~-· 

Filistinin vaziyeti 
ne olacak? 

Hudut ihtilafının son 
şekli malfım değil 

Erkek balıklar 
H H H H e 

yuzumu gormesın Bir gazete, Japonyanın tavassut 
teklifini kabul etmediğini yazıyor 

J ngiliz hava ıtezareti müsteşarı Sir 
Fi. .Malkom Makdona'.d, tayyare ile 
hstıne yaptığı seyahatten Londra

~- avdet etmiş bulunmaktadır. Müs-
ltıarın b·· I i ·1 Fı'lı'stı'ne gitme- Londra, 19 ( AA ) - lnglltercnio tini mükt ınmel surette benimsemiş bu· 
· oy e cı en b- - ı ı ı - J h · ı ı k S ı· 1 • de ••rıin . f d k b' Tokyo uyut e ç s ııun . apon arıc ye unma tayız. ı an arımız emre ama 
\'hk' son vazıyet etra 10 a ısa. ı~ nazırı ile gôTüşmiiştnr. Su görüşmede bulunmaktıtdır. Sovyet bl\kametinln ilk 

Vezir cariyesinin bu namusluluğuna 
sevinmiş, fakat işin içyüzünün (;)y]e 

olmadığını öğrenmiş l Rtld'ı~at Y~pmak maksadından ılerı lnglliz _ Jap1n münasebetl'3ıi mevzuu· işareti Uıeıi1e hE'pimfz yekvUcut olarak 

ıgıne şuphe yoktur. bahs olmuştur. Bu görQşmelerlden mesut vatanımııı mQdafaaya atılırız" Bir müddet sonra C"lvheeinas t'caretl olan Semake gelmişler. Oranın da bir 
b Filistinin herhangi bir köşesinde bah~eden lngillz gaztelerJ, her tkl dip Bu münasebetle kabul edllen ka· için başka memlekete gitmek m•cburf padffahı ve Ka'Dfl isminde de bir veılri 
llı01llbanın patlamadığı, bir kaç insa- foınatın, bundan evvtl de iki defa gö arda tsa şöyl~ denllm•led~~:M .. yetinde kalır. Birkaç giin sonra kı7.' varm1ş. 
dt~ Ölüp, bir kaç insanın y~ralanma- riişmek üzere rı nJevu verdl~lMI h'll~e, ~ Faş\st mut<c'lvlzler bu tun du~ya~a babasının mücevberat•nı seyretmek ıç•n ı Bu veılrln b'r çok cariyeleri ol· 
~il gün yok gibidir. Gittıkçe daha siyast sebepleıclen dolayı go Uşemedı~- sulhu t~bdlt otmcktedlr.ltr. Onlar h ç tü- , s,ndığı ııçar. öteberi karıştırırken bu l mıkla berabn fçlerloden bJr tanesini 
Ylde teşkilatlı bir hale giren arap lerfni yazmakta ve bu sebr-plerl tahlıl tur getirmeden Ş 'blr!~r~. tahrip et°!tkl9 , içt t,,z dolu kutu eline geçer. ise oldu pek çok severmiş . Bir ıün bahçestn-

~:teleri ile taarruz karşısında sila':ı- etmektedirler. kadın. v~ çocuklım 0 du•ı;ııe"t,., Cuı:nhu· ğunu anJaı:nak için bir parç'l ağzına ıtlp d! bu sevdiği cariye Kamçüy He otu· 
~"nıa- ' k t mecbur Bir g oı. tP, lnıllterenln ,Japonyaya rlyetcı hpanyayı zaptetmıye ve aerbest yatur. Bunun üzerine hemen kızca"'ız rurkPn havuz1an tuttuklttn taze bılıkla-ı ga ve mu aveme e d d t d & 
"ala k ı .. Çlodfkl 11skert hsrekAl n ur uıu ması Çini pa•ça\ımrğ-t ye.\tenmekte lrler. ham\le katır, Ookuz ay ~onra bir erkek rı bunların yanına getirmişler Kamücüy 
~idel yahudiler ar~sında an 

1 
mu- teklifinde bulundn4unu vııı tek'lfl .Jll· DOşmanlar Sovyetl r bırllğfne taarruı çocuk doğurur. Adlnı da lbnülkayıp ko hemen yOzünü kapamış vestle olarak da 

huı~11~ tam manasıle hızını almış poDyanın kabul etmedl2ial z ınneyle- etmek için çılg ııcuı nll haıırlarmak ta~ır. yar. Yıllar geçer. Cevh9şlnas memleke erkek bahklar varsa görmesinler diye 
M" aktadır. . mek.tedir. La"ln but'a cUr'et edec~k o'urlarse, oy· te döııer. yaptığıoı söylemiş . Tabii vezir savglli 

llıa l uteveffa Lord Balfur bır da- .Jnııonlnr ~ eııi bir isUkrcı:r. le bir bıışdüıdUrücü bir darbe yerler ki, Evine ıeldiıtl zaman bir de bakar· cariyulnio bu nımusluluQ-uodan sevin· 
y 

11 
ar neşrettiği beyannamesin e, ttkdt'lttlt>r bir deha Sovy.-t topr~~ıra burunlarını ki sekiz on yaşında bir oğlan çocu~u miş. 

d ~hudi ırkına cetlerinin toprağı ol- Tokyo, 16 ( A A ) - Domey sjan sokmak arz•ısundtt bu unamaz\ar .. dolaşmak.ta. Fakat kimucüyün sözünü işiten ba-
~i"unu söylediği Filistinde bir «milli sı bildiriyor: J &pon bUkurn~tf H3 • mil· ı.~nıo2'rad Vilayeti kolhozlarından Kim oltiuğunu sorunca karısı kutu vuzdaki bUtUn canlı balıklar basmıtlar 
~ ~k kurulıuasmı tavsiye etmiş, fa- yon yen'lk yeni bir Çin · J 1pr>n an•aş· b'rinde yspıl n mitingde söz sö 71iyen meselesini anlatır. Adamın akhoa kafa- kahkahayı. Vezir hayret ve merak ede· 
d~t geııe bir beyannamesinde Yahu- mazi ğı lıUkrazı çıkarmıstır. hatip ise ş5yle demfş•lr · tasındııki yazılar gelerek "Dur bakııhm rek memleketin ülema ve hQkemasını 
t~~r1 lt. ~rapların kardeşce geçine- s 0 ,) f"l H us) atla hal&i arasın,ht " Faş 1ştler yeni bir Cih m harbine ve sonu ne olacak ,, diye sesenl çıkarmaz . topl11mıısada klmu balıkların rUlmelırl 

1( erın1 ummuştu. yükselen sesler evvelemirde bize kıırş ı harbe hıızırlan· Bir gUn o memlekete başka taraftan nin sebebini bit tUrlU anlayamamış. Nf-
llı.iU(\rtık vekayi göste ·di ki, Arap :\leskova - Moskova Ko'ordusuna maktadırlar. Ulkin .J 1pon faşistleri bôylA toccarlar gelir. Cevherşfnas bunlardan hayet memlekette fbnOlkaylp isminde 
y ıyetciliği, kendi topraklarında bır meıısup N topçu bölU~ünde yapılan top· bir .hup~e muHffcH olma!.' .. a.~ıl~anna hlr çok kıymetli taş'ar alıp eve getirir. bir genç var o anltlr demişler. Vezirin 
lhudi . • A k b l ve bazım lantıda 1 u~uk söyllyen Ren:ıezentsef de· g-etırmeslnlcr. B zler, en kuçuğumuzden Efde torunu olan çocuk bunlara dikkat- huzuruna g-etfrllen İbnülkayıp balıkları 

tdtrıı ıstıl~sım a u mfctlr ki: en itıtıymmızs varıncaya kadar, mukad- le bakarak : tetkik ettik.len sonra demltkl: 
eı:nektedır v ö - .. \ üd f Ef dl ı ı k Fak · . . . . er· ~sııım için her hangi bir tahrik ve des vatanım•zı g ~sumuz e m a aaya • Bun1ar mUcevher dtğll adi bon· - en m, s z n ırk tane cariye-

'~i at şu dakıka Fılıstınke Yh'b' tehdit korkunç dt~lldlr. Biz harp tekni çıkarız.. cuk . • DH. Bunun Qzerlne Cevherş\nas niz varm· ş Onların en ınzeıı ve baıı 
~~ ş, şehirler'kurmuş, topra . sa 1 1 

_ -- • • • aldığı taşları tUccarlara hıde eder. da KAmücüy ismindeki kızmış. Fakat 
~~ tlıt lış büyük bir yabudi kütlesı mev- Kahirede bir Arap ittihadı f ngılterede şıddeth \'e çocuğun kanaahnı anlatır. bUtüo bu cariyelerin odaların ·:ia ber bfri-
tl' l~~·. . . toplanıyor yağmurlar Bunun üzerine dikkatle tatları mu sinin birer sevglllfs\ delikanlı olup ılı 
~dl d1ıı- •lıstın mandasını ehnde bulun- ayene eden tüccarlar baklkatan burıhmn yattık.tın sonra bunlar sabahlara kadar 
~ ~ du~ yeni vaziyet karşısında m~- Kahire, lt3 - • Fıllstln ~iüdafısaa Londıa , 13 - lngılterenio cenubu adi taş olduğunu aolarlar. lçme~e:~ rltlenmekle meşgul oluyorlarmış 
d

r.JO it• Y~tıni pek iyi idrak eden lngıl- M sır Pıır'imen!osu Komitesi• Helsl garbtslndeki havaltye şi1detli bfr fırt - Cevherş ınasın bu tıışlorın kıymetsiz 
" •t L ~"eh'Det Ali Ab\ba Arap dtloyasıı:a hi· nayı müte•kib turan asa yağmurlar yağ- 11 • • fb -ık d d ki x. x Bunun Uzerine bldetle yerinden tır-.A t .. ,. nükumeti, meseleye bir hal ça- m _ tını u ayıp 11 ın a çccu~un suy· 1 , 

ilıP' :.: bulı:nak ı'ç'ın, Fı'listini taksim et- taben bir beyanname neşretmiştir. Bu· mış\ır: namlryollarında v~ şoselerde mu lem iş olduğuna blldirmui l\zerlne tQc ayan vezır do$tru ıo!uğu cariyelerin da-
il~ 'Q"'t beyaoname1e şunlar söyleniyor : nakalat durmuş, bir çok evleri su bas· c irlar çocutu ne babasına olursa o'sun lresfnde alarak bütün odaları b!rer bfrır 
110"' ~-k· Yani Yahudilere bir yer ayır- . .,.7 T· şrfı i evve'dc Kahlredt, Fll!s mış ' ır. Yıldırımlar bir çok yer:erde tel. satın almak istemişlerdi. Cevherşlnas araştırıoca, haklkatan her birinden bir 
• I ~t b Araplara da bir yer ayırmak tindeki Arap d .vaeım görüşmek Uzere graf ve telefo., mııhaberatıoı iokıtaa u~rat buoa razı olmak lstememif. Fakat ço· tane delikanlı meydana çıkrılmış. Vezir 
,,&f ~~d Utlları kendi müstakil toprakla- bir konferans toplanacaktır. Gtçen sene mıştır. Maddi zarar mühlmdir. cuk bUyUk babasına: derhal emir vermiş: 

l••"' ı. il bırakarak kavganın önüne ı - Bu baylnlerln cümlesini lratledi-r~.ı '~ k de Lübnanda böyle bir konfdrlDS top an· Fransız tabiiyetine giren - Beni bunlara ver. Bir az başka niz ! 
tlo,- l~~~ş:~n başka çare olmadığını dü- mış ' ı. Fllisthıdek.I siyonizm ceryanlarana ftalyanlar memleketleri gezeyim, görey~m. Hem ~e Bunun uzerfne vezirin adamları 
1etı~ y u. ve Arap devletlerinin nUfuzun11 karşı beni burada bıbasız çocuk dıye bor go· 1'ırk taze gen

9 
kız\a delikanlıyı yanı 

~~ I~ alnız bu ağustos ayının ilk haf- şfdd •tle mücade'e edllecekflr. Patis, 13 [ AA. ] - italytıda Frıın- rüyorlar. Alay ediyorlar, bundan da sellsen kişinin topJnd birden keamlş\er . 
ııl' ~i .da patlayan bombalardan 38 i Teş r ini evvelde top'anııcak olan sız tabiiyetine geçere~, toplu bir _hdlde kurtulmuş olurum. iste, Mahşekcr görlyorsunkl bu ca
)~ t~~llı öldüğünii ve 78 kişinin ya- Arap ittlba1ı kol'lferansıoın res~i bir f'ıtlnsaya gitmek lsteyealore pauport Demlı. Bunun Uzerloe C~vherşlnas rlyede riyakarlık yüıünden hem kendi 
r'f;~ )~ dığını gelen telgraflardan anlı- mahly• ti olmaytıcaktır. Mısır hUkumetl verilmesi tatil •dtldfğl için Fransa d!!. ay· çocuğu tüccarlara emanet ederek gön· hem de arkadaıJarıoı ölOme sevketmlştlr. 

,,ul~ ~~ t. l3u kanlı hadiseler hep böyle bu kon feranqa mOzah ,rat etmek n'yetln nl surette mUmasi\ t&tbfr ıılmıştır . derm''· On huda kendi memleketleri Sen dı sakın Aşıkının yanıoda mu-
. Ç~~ ~tn. ~dip gidecek midir? .. tie değildir. Hatta ~ı ısıı da dfnt ve ırli t raihk etme. 
,ıı J ~ ~hz müstemlekit nazırı mus- ıeç.fmslz bey'tre yol açması lhtimah dü · Mııh~eke - Peki amma mtlralllk 
o~ ~) •• ;. Filistinin karışık vaziyeti do- fUnnlerek, böyle bir k onfeı ansın toplan ş a t o b r ı· y a n neden bu kadar fena bir Jştlr? 

~rı....;Yle, orada bulunan logiliz baş ması t~kblb edilmektedir. Uudu - ÇOnkU mürailitln sonu ve· 
'\lltae • , taın2lırla neticelenir. Vefaaııhk ise en ~ tt hu tı Sir Horald Mak Mibael in Bulğar Kralı Boris izzet DELIÇA y kötü bir şeydir. Sana naslbatım otsuo. 

'11tı bhassa Filistindeki İngiliz ordu- d "d" Sakın rlyakArhk ta Yefasızrır ta etme! ~on· tf b:. aş k d G ı H Lon raya gı ıyor ..., 
le d:ı!a-'· uman anı enera ay- Kulı Dünkü nüshamızda (27 Ha- Franıız edebiyatında roman· ra vefasızlık.arı yüzünden kıyamete ka· 

0 ~i ın lllakamlarını kısa bir müddet Londra 18, - Putıarfs'an dar ş 1hretlerl unutulmayacak olan lrı· 
0ı;" ~~~dlsa, terkedemiyeceklerini bil- Borlsln buradaki ikametinden sonra ziran) baılıklı tarihi yazıyı o· tizm cereyanının dotması se· dınlara benıeraln. 

~~ k en dolayı.dı~ ki, b~zat_ ~on~ra- L'>ndrft) a geleceği söyleıımekttdlr. Eve· kuyanlar, t.Jakalar araaınde e- beplerinden birini ieıkil eden Mahşek.er _ Allah aşkına anlat. Dil· 
şl~~ 'lıı .. illkıp, Filıstıne gıtmegı muna- nlng S•anrtard gazatası diyorkl: •Kral debiyat tarihini de alakadar aeyahatlerine Amerikadan baı- du Klmmiş o kadınlar ? 

pP'j L ~~"lnüştür. yakın bir lsl'kbalde I.')ndrayı reamen edecek bir hadise gectiğini ıüp- lamııtır. Sonra lngilterede, /- Dudu - Mahşeker, sen de bir 4ey 
ı~ J of 't~, Usteşar gördüklerini ve işittik- zfyartt edeceHI". Bulgar hOkümda~ı heıiz görmüşlerdir. ' ta/yada, Yunanistanda, lspan- duydunmu biç meydan vermezsin. Aca· 
-~iP ~ ~~ 1

• Londraya döndükten sonra 1 men lekt tinin garp devletlerlle stkt mu· Şatobriyan, ismi okuyucu la· yada bulunmuş; Şimali Afrika, ba, Dudu yoruldu mu ? Demezsin. Fakat 
oıl# ~ ~JılPhesiz Başvekile anlatmıştır. f'aSf t et ere gi· mosinl arzu etmek~edlr. rımıza yabancı değildir. Mııır gibi Şark memleketlerini ne ise ben yine hatırın içln anlatayım . 
O~'/ ~~k '? sonraki vaziyetin asıl nazarı Kral l u ziyaret vesile~lle lnglli: rıra:ıa 1768 de doğan 1848 de ö- gezerek Suriyeye de gelmiştir. - Vak.tile Mısırda Cımasep nımın· 
ıı•f. \~ı1_iltı celbeden tarafı müsteşarın )arından, bE ş senede odenmebk uzre o, tol· len bu Fransız edibi, 19 uncu Fakat, Şatobriyanın Erzuruma da bir bUkümdar ve bununda bir çok 

,ıı·l".1 >~L<lli Ü • . • • ' • İ . . m· b'l, tayyare ve silah a u uyası ç 0 dil bUeo ZebAnaver adında bir dudusu 
1 ,.j h.'Sek k ler!ne, • . Fılıstınde~~. bogılız blr k.ıedi açılmasına çıtl ışacaktır ,, a11r Franıız edebiyatında mü· kadar gelmiı olduğunu bilmi- varmış 

111~ ~~l!d' oousennın neşrettıgı eyan- him yer işgal eden Roman- yordum. 
•;~~J -~~,.ır. Yüksek komiser bu beyan- l~tanhul - Londra tiıme cereyanının, beylik tabirile ihtilale yardım edenleıden· 

1 '; ~t~d.'nde, Filistinin bugünkü vazi- trarı sit yolu babası sayılıyor. Leı martiyrs, di. Berfin, Londra, Romada 
•l ııı·•' dit '. bir değişiklik olmayacağını t .taı.bu\ _ L-:ı-dra turistik yolunon Le genie du christianisme g;bi elciliklerle bulunmuştu. Acaba 
$ ~f ~ll~~~t yan~ ~~.k~i~ projesind~n Balkarlara alt olsn kun. ını tetkik etmek hıristiyanlık ruhile meşbu eser- E;zuruma kadar gelmesine se-
,,d•~ Uir. edıldıgmı ıma etmek ıs- üzerf, önümf1zdelıl gUnlerde Lfln :iradan feri, manzumeleri, tarih, seya- bep •İyasi işler mi olmuştu? 

ı., ~llŞl.ı h l memleketim'ze blr heyet gel, ce\ttr hat, hatırata ait daha bir r;ok Acaba Şatobriyantn eserlerinde 
ıt f. \ l!d.ilttı~ t göre, Filistin mes~lesi Hey.-t yolu teknik ve tu ~ıstık cepheler- ıeyler yazmıı olan Şatobriya- Erzuruma ait intıbalar da bul-

L' Yerı1• şb' sayılamaz.. Bu takdırdc dtn t, tkik ede.cektlr. Bayındııhk Ba'un- Ek mak mümkün mü? Her halde 
"elet' ır hal çaresı bulununcaya lığı yolları gemi direktör Bay Alı Galip nın Atala i•imli romanının · 

,~Araplarla Yahudiler arasında GUran, lstaotul . r<; Urôe asfıı.lt yolu rem bey tarafından dilimize verdiği bu malumat için 8. Şerif 
• 1 • devam edip gidecek de· lrı~aallle ıııeşırul ulwak. Uz1.re r:dlrneye de fevrilmiş oldufunu biliyoruz. Beyguya teıekkür etmeliyiz. 

DiPLOMA 1' ıltaıtıtlr. 

( Arluıı 11&rJ 

İ&tanbulda Izmir üzüm 
serğisi 

lzcuir ıs. {A.A.) - lzmfr Vlltyetl 

1 

c:vannda yetfşrn tzüınlere önem ver
mek: ve bıı üzümleri i~tanbul halkın~ 
tanıtmak ve yetl~tlrlcllerlnı mnkatat ver· 

: mele. maksadtıe lstanbulda Karaka1d• 
4 FylOl günü bir üzOm ıteglsf açıtaeılc· 

1 
dır. 8ur41ya 2elecek olan ıeyirellerln ber 
hususta rahatlan temin olouacaktır. · 



" HAYAT VE SIHHA'T 

Erkek vDcudunun şanı ••• 

DO Q \J 

Dünya ufuklarına 
uzaktan bir bakış 

Güzel ve sıığlam erk.ık vü .. u 'u çok Yfd:ğlmlz ycmc\.leı in de klllar üze (Ba,makaleden devam) 
kıllı olur. Kadın ve trkrk vücutlarını rlne tesiri vardır: Çok sebze yiyenler, Bu mülakattan sonra çıkan bu 

20 AQusıoı t931 -:;:::. 

..-----Erzurum Vilayet Matbaasında ___ _.. 
Ba~lık, Duvar· ve El llinları, De,ter, Fatura, makbuz, Cetvel, 
Kartvizit, Amele karaesl, Evrakkalemlerl, Muhasebci Hususiy• 
-Ye Naflalara aU Bllö.m•m Evrakı Matbua, IUtab, Ehliyetname, 

Sıhhat ve Hüviyet Cüzdaaları 

UCUZ ve NEFİS BİR SURETTE TABI birbirinden ı:.yııt etttnn mühim farklar- çok et yiyerJtrdfn dt ba çok kıllı oTur- şayialar da mide bulandırmaktan 
dan biri de budur. Kadın vUcudunda ı~r. Mısır ~kml'ğl ldları uzatır ve incel hali kalmamıştır. Gerçi her duyulan ve Bari~ VllAyetlerdea g6nderilccek •lpartıler süratle Uızar edilir 
ayva tüvlerf kıl denllt>c' k hale ge'inco tır. Halbu,q yulaf urıu lqsaltır ve parla- . k . L'"k. .________ Adres· Erzurum- Vi11yet Matbaası 
biç hayre a1amet uyılam87: Kadın n' tır. BuA-dav rkm•ti ylyenleıin kıttfrı in· şeye ınanma ıcap etmez. a ın -----------
kekleş'yor demek.tir. Erktk vücudünda n, s~yrek ve patlak olur. milletler arası münasebetlerinin bu 
da kıltaır dökülürce - eıke1diğl ualıyor 1 Elblııenfn tesiri pek hllidlr: Vücu· günkü kadar nazik bir şekle gir
d_emektir: Neteklm htdım ata'arı hı,p ı du !Y' muh · feza eden elbise kılları dü· diği sıralarda, bu gibi ıayialarla zi
tuysOz olurlar. şOrur. Hele fanfle a-ömlek kılların en hinlerin rahatsız olmaması da müm· 

Fakat kılların da türlü türltlsü var- büyük düşmanıdır. BfZ gömlek g 'ycnle- kün değildir. 
dır: Kimisi uzun o'ur, kimisi kısa; baz·sı 1in vüc:Jdu daha kıllı ölur. HUAll bczd ~n Bugün terazi ne harp ne de sulh 
kalın, bazısı ince, ysRlnı ve kurusu var- g?mlek g'ylldf~i za~ana ye•iş iı izs~ onu taraflarına eğilmiş de~ldir. Fakat 
dır. Bazıları dayanıklı o'ur fektnc.-ı kop gıyenlerin göğuslerınl yahut kendl tabir· k b' 'ki t' t . k f .• · ' ı ıı r h az cı ır sı e ın erazı e esmı 
maı, bazısı da, aksine ç~bucak kopar. er e man t8 talarını h~tıılarsııız .. GJ· 
Köy.Ü ile şthlrllntn kılları birlbirlne ben- ne gtylnme farkından dolayı s ctık: mflm- h~~ k.'td_?fına oynatması da pek 
zcmeı Sotuk memleket'erdekl lrsarıla- lek"t erkekleri çok kılh, soğuk memle- mum un ur. 
rın k.ı\l~rlle sıcak ınemlt k.et•ekllc r'nki de ketlerdekller ı.z kıllı olur. Hadiseleri pek yakından takip 
larldıdır. Fikirle çok: çalışanın vOcudun VOcudunuzdakl kıl1ar temizlikten pek eden bütün diplomasi mahafili, Sov· 
dakl kıllar yük: taşıyan h!tmslın k•I ar n hoşlanmazlar, hele frikslyonlardan pek yetlerle Japonlar arası da uzlaştırıcı 
dan ba~ka tü!'lü olur A,k lılerlne faz'a kor~arlar. Temiz Hkt~in vücudu az kıl- bir formül mümkün olacağını zan
düı~ün oJanla~ınkl de a-ene başh Çok kı 0 ur. . netmektedirler. Müzakereler ne ka-
ıtyenle göğsu bağrı açık , azen bPr Sporlar da, ıekıllerlne göre, vocut- d Ih - 'ti • d k 

• 1 • ' k\ k 11 1 ar uzarsa, su umı en e o a· 
i'Ün duş yapan, batta duşttn sonra fıik· td ı ar üzerine başka başk.a tnr ü te· • . . 

Ahımctı F a rıl<a 

/ 

TOPANE Terazileri 
Türkiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklit lerinden Sakınınız 

•r•oro•d• 8atat yeri: NEŞET SOLA.KOÖLU •e OrlaOı 
Garcflkapı.sı, Kavaflar çarıı•ı 

S
iyon t an k ılr ederler A"'ır ve şiddetli sporlar he· dar bakıdır. Bınaenaleyh Uzak Şark-

u unu mıy , aı yı auan, çok yılca · & k' h d ·· ·. · · 
nan adam vücudunun kıllarından belli men d rlyl inceltir, hemen vücuiun kıl· ta ı u ut. muz.akerelerıc m .seynn- Hınıs Kaymakamlıg"' ından ·. 
olur. tarını dOşllıürler. Clmnastlk hocalarından den ve netıcelerınden habersız ka-

Erkek vfıcudonda ktl'a ın clnst sş~- bir Ç"ğıır un da seç'arı dökiildntü öte- lışımıza bu bakımdan memnun olma- 3163 lira bedel\ keşlflt Kara köp ·tı oku·u ıun S lÇsız ve ikinci sınıfın d6t'os' 
la müueebetl pek eskizamanlardan be- <1etbtrı göze çar~a·. lıyız. tavan, pencere ve kapı inıh U8&38 ıüın1dı11 ltlbıreı oa iÜ:ı mnddıtle e~· 
rl blaaedllm•ıken, erkek kılJarını hAsıl Bu ıartla~a ıo re, ıuzel ve sağlam Hülasa vaziyet, düyanm insanları stltmeyı okn•ılmu}tur Şaraltinl i'Örm~k lstey nlerln mUracaatlan ilin olunur. 
eden böbrek tıslündekl radde olduğa ~~ , ~rkek vUcudunun kıUarı nasıl olma· k J rkutan, zihinleri meşgul eden her 

1 
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anlaı •Jdığ ndan beri daha fyi meydana 
1 

• U d IJ k i d 11 k ~ öşesinde mübhemiyetini muhafaza 
çıkmııtır. Bu rodd1 aşk guddesf değll-

1 
uk:ı.un de~ıı' ıs,:1ca · ncek 

1 
"'kğ • t..k- ediyor. Ümit edelim ki bu yakınlar-

d k k - d ınc.t · u u e6 yıı6 ıca ço a at sı d . . 
ae e er t vucu unun hassalarını t"· dtblJ k ' _ d h t t a vazıyetı aydınlatan müsbet ha-
min t:den odur i'lldd 1 1 f 1 • eo • seyrd çe - vucu un er ara ına b l l ,,., 
ketin V11Ctdundd kıl':r iıı.aŞ ::ı~:~ıre:~ aynı SUrttle yayılmıı değil, bazı yerler- er er a ınz. DO~U 
olur. de tophca - heaı de uzaıııp kısalmaya 

M d 1 tt k dayanıldı ve çabuk kopııu.z. 
'! en ye en uza yaşıyan fnsa'arıa Vücud sathına n 'sbetle sıyısına, yıı· 

kıJlırı eeynk, kal_ın, yığh ve ç~k daya- ni her santimetre murabbaına kaç tan' 
nıklt olur, Medenıyet kılları ı c .. , ve olması m1lnuip olacntına gelince, bu 
uıun, ipek gibi yumu~a[ yspu .. Sofnk nun da ehemiy .. tl olsa gerektir, fakat 
mem.ekelte kıllar vQcudan h 'r tarafına şimdiye kadar buru saymayı akıl eden 
ıynı ıurett11 yayılır, s·cak me'11lekett J çıkmamııtır. 
kıUar 1>tlr.udun bazı kısımlarında topla Vücutlarının gü7ellfğfne p-üvenen er· 
nır ... Bunlardan baska ırk11, soya ve kelr.le: d 0 n "u lıe üıcnmlyPcek olaıılar 
ş~hsa e~- e de az çok değ'ılr. varsa .. G . .A. 

Hitlar ve Mussolini sonbahar manevralarını 
bizzat idare ettiler 

(Baı tarafı 1 lnctde) ,~utlarında oıdntu kadar eıırk budutla-
Bu görnşmerte akal- rırda yapmak1a o'duklara tahkimata dair 

llyetler meselesi mevzuu babsedi 'mfş ve buraya yent ıra1ftmat gelmiştir. Almın
taonedlldltloe göre iyi bir anlaşmaya hmn Slgfrld haı tı df dikleri bu hath 
varılmıştır. son a' tı hı>fta içinde top•ak altında ol 
Prag Parlemcntosunda bir hAdlse mık üzen•, bet b'rl lıı.1 }UZ tavyare ts 

Ptaf, 18 (A. A.) - Dnn parlemen itap edec( k, .yeni tayyare karaarga>ılarJ 
toda Süd ~t Alman mebusları ile Çek: vncude getlulmlştlr. Almanlar bu labki 
mebusları arasında tfddetll bir müııaka· matı s_o1 derece Abc 1 etm~ktedfrl~r. bir 
ıa oimuı, Sndet Almanları meclisi ter- çok koyler lst oılalc <dilmlf, ahallsı ttura
ketm•ı1er iki taraf arasında h'ç b' . ıardan başka taraflara nakloluomı ş v,. 

, .r an olr çok evler de t yyare bornbahmle 
lafına yapılamıyecağını beyan etmişler- tahrıp edllmbtir. 
dır. : Alman E kanı Harbiyesi Karaor-

lmanlar bir ekenomt konferansı n:an t .. peslnde de bir tayyare kımırga-
topladılar hı vücndı getlrmt4Ur. Burada rüzkllr 

Berlln, 18 (A. A,) - Berlinde bü· daim& ea klan estiği 1rlbJ1 B'esel& pıt-
. ynlt blr ekenoml konferansı açılmı~tır. nkr tecrubelerl yapılsa, bu p Anörleıi 
Bu konferansta Almanyaınn malf ve Ut- çoğu muıhka Ftansız toprai na inmek 
aadt itleri esaslı kararlna baQ':anacak- mecburıyetlnde ktılt c klardıl' . 

tır. Konferar.8 dört senelik bir program Erzurum Asker"ı 
kabul edecektir. 

Hitler bug-Qn İktisat ve Ma'iye Na- S İ ) 
zırlırını kııbul ederek, kongrenin fltlhaz a ına ma 
::;~~!~ .. ~ukarrerat hakkında dlrektıtıer Komisyonundan : 

iuglllz • i&lyan anlaşması KapBh nıfla ekslltm•ye konulan 
ne bu.ide? Mareş ., l Çakmak hastane inin ÖOnfıy pa 

Roma, 19 A. A.) _ fng-111z aef'r! vtyonu ile korlddoruna isteklı çıkmartı
buran H:trlclye Nazın Kont Clyano'yu ğ'ından bir ay içinde n"ticelenflirllmek 
zı t ı u "e talip ç ıkt ğı t-skdlrde her gün pıız:ı.t" 

yare etm ştlr. zun müddet dew m lığı yap lmak üz~re pazarlıga ç karılmı ş-
eden bu ~O.likatta, İspanyatfakl veziytt tır. T hmia bedeli 28651 lıra ııl ı kurnş, 
ve gönüllülerin iSrl al nması görütül ilk teminatı 2148 ltra sa kuru~tnr. şart
mDştQr namesi her a-nn komisyon"• go tl\ebi ır. 
_2a1iı, 18 .- Almanların a-arp_h_u_-_________ (No. 622) 4- 3 

Kara Hayvan Borsası Satıf Cedveli 

ç.,11 J.,ı 

Oktb 26 
lnek !4 
Kopt&Odı .• 83 
Daaa 324 
Öke~ 6 
Toklu 27 
... ,,. 246 
luzı 54 
leçı 30 

Yapar •• 
Tere yeQı to.40 T. 
p,.ket 1ıaı ı90 P. 
lo yıl• ' 
Kaıar peyıı lr 6 
Salamura vaf 111 P. 30 
lıtır .derlıl 80 

Afı.r4rf1 

8781 
101~5 

6580 
2360 

385 
13 7 

18266 
a055 
1410 
382i 

20843 
320 
&00 
520 
{0) 
600 

[ Ağustos ikinci hafta ) 
&n .,, 

Cr. S . 
6 84 
.s 60 
6 4 

. 6 25 
Q 00 
o 00 
7 27 
1 eı 

s o~ 

f) 00 
~.. 60 
00 00 
16 00 
o 00 

00 Ofl 
00 00 

Bn 11alıan 

~r. s 
11 00 
9 43 
ın 00 
8 33 
11 S2 
10 ·,5 
12 1'l 
11 25 

' 76 
00 OD 
66 00 
60 00 
00 OJ 
10 00 
3 50 

ao 90 

Orta 

•• " 7 2.S 
7 00 
8 s 
7 M 
10 11\ 
p 17 

10 82 
9 46 
7 46 
38 00 
o 00 
00 GO 
00 00 
oe 00 
00 00 
oa 00 

Türkiye lş Bankası 

1938 
KÜÇÜK CARİ HESAPLAR 

İkramiye plAnı 
4 adet 1000 liralık 4000 lira 
a • 500 • 4000 » 

16 • 250 • (000 • 
76 • 100 • 7600 • 
80 • 50 • 4000 » 

200 .. 25 • 5000 • 

884 • 28600 » 

Kuralar: 1 .Mart, 1 Ha:ziran, 1 Ey-
61, 1 Bir1nctk1nun tarihinde çekilecektir. 

En ax elli l ra mevduatı bulunan be 
1aplar kuralıra dahil edilecetlerdir. 

(No. 476) 

Erzurum Vilayeti 
Daimi 
Encümeninden: 

İyi h tsıht yetiştirtn çit ç lare mtc· 
canfn verilmek üzere (80) tane liri çite 
l ık ve (53) tane üç çlftl k pullıığıın 

el oması 4 - 8 - 938 gününden ltibarf'n 
22 i'ÜD mnddetle açık et siltmeye konul 

1 
ınuştur. 

l - Bu pullakların muhammen be
deli (2000) 11rad r. 

ı1 2 - Muvakkat tt>mınatı ( 160) liradır. 
3 - İhalesi 26 - 8 - 938 cuma giintı 

saat 16 da vilayet dafmt encümeninde 
yapılacaktır. 

1 4 - Şaraltinl anlamak isteyen ta-

1 

lirl ınln encümen kıılemlııe müracaat 
etaısl ~rl. ıNo: f 16) 4 . 3 

Sahıb ve Hqaıabarrtrl 

CİHAO RARAN 
Omam.I Neırtyatl idare Eden Y uı 
itini M04id: İzzet DELİCA Y 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
A;kalede yapılmalcta olaıı il~ o~ul blna•ının 3352 lira 54 ku·uş bedeli )[eşit·' 

lltma\ ioıaatı açık e'Islltme u;u\tl' eksiltın .. ya çıkarılını,tır. 
1 - Eksiltme 5 Ey.ul 93~ P .AZdrtesl gUnü saat 16 dıt Vıliyet daimt er.cüaıe" 

odasında yapılacıtktır. 
2 - M ıvokkat teminatı 251 liradır. ,. 
8 - l)tek.ll er bu iş<! ait evrak• feıınlyeyl dafmt encüllan ve Aıkale ka1'° 

kamlığında okuya bilirler. , 
4 - istekliler 93B senes'ne alt Mafıa mtıdUrlOğlhden almıı oldukları ""''~ı· 

ile ticaret odası vesillalulle blılncl maddede yazılı illa v~ sa 1ıta mezkdr ko!JJ 
yona müracıatları ilin oluııor. (No. 665) -i-1 

Erzurum Askeri Satınalma 
Komisyonundan · 

400000 kilo m!se o1unu kapalı za·fla eksi't'lldye konu\mu,tar. Tahm'ıı t>ed: 
1i 13200 lira ilk teminatı 990 liradır. Ehlltınes\ 3 Eyldl 938 Cu'Dartesl ıaat 0

11 
birde Erzutumda as'urt S ıJ tır alma lromlcyoounda yap Jacaktır Şa• tnaıneıf D f' 
gl1n komisyonda görnlebi.tr. Teklif mektuphuı belli gün ve sarttan bi: ıaat' 
vel komisyon bı:şkanhğına veri imiş veya posta ile gönderilmlı l>u'un2caktır. 

<No. 664 ı 4-l 

ffilHBIHI Uttfllllll ııımıınınınıınm ... 
DOGU 

ilanlarınızı kabul eder, 
1 FIRMANIZI 1 Bütün Doğuya tanıtır 

"DO G u,, bDyDk bir I 
memleket parçasının 
her tarafında oku nan 

bir gazetedir. 
Doğu illeri ile ilgisi olan bü:tilfl 
milesseselerin gazetemiz vasıta" 
sile kendilerini bu geniş bölgeye 

tanıtmaları menfaatlerinin 
ilk icabıdır. 

ILANLARINIZI 
Doğrudan doğruya 

GAZETEMiZE 
gönderiniz 

UllllDJIUIJIJlllll 


