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Paıarlultlen maada hervtJn çıltv 
8ayısı her yerde 6 kuruştur 

GAZETE 
Ba:nlmagan · guılar geri ~rllınu 

• 

BÜYÜK MANEVRALAR BAŞLADI 
l ayyareleriıiıizin de iştirak ettiği manevralara Elizig ile Palo 

arasında birliklerin teması ile başlanmış bulunmaktadır 

Elazığ sevinç içinde! 
Umu mi sevince iştirak etmek 
için köylüler de şehre geliyor 

-------· ·-------· 
Elazığ 24 [Hususi muhabirimizden] - Doğu Bölgesin

sindeki ordumuzun büyük manevraları, Elazığ ile Palo 
arasında birliklerin bu sabahtan itibaren yekdiğerile te
masları, keşif ve bombardıman tayyarelerinin de iştira
kile başlamıştır. Sahaya Genelkurmay Başkanı Mareşal 
Fevzi Çakmak, MiUi Müdafaa Vekili General Kazım 
Özalp gelmiş bulunmaktadırlar. 

Elazığ şehri sevinç içindedir. Köylerden halk kafile 
kafile şehre gelmekte ve umumi sevince iştirak etmekte
dirler. Bütün oteller delmuştur. 

'• 

• 

J\n4Qradan manevra &ahasına hareket 
~tmiı olan Baıvekil Celal Bayar 

Başvekil Celal Bayar'ın yarın akşam buraya muvasa
latı beklenmektedir. Halk Başvekili tezahüratla karşı
lamağa hazırlanmıştır. 

Manevra sahasında bulunan Genelkurmay 
Ba,kanı Mereıal Fevzi Çakmak 

~OcadeleJer Başvekil ve Dahiliye VekiliAnkaradan 
tasında manevra sahasına hareket ettiler 

F. R. ATAY 

Bİıioı politikamızın değişmez bir • • • 

~I~ düsturu vardır. Milletl~~i biri- lstanbuldan gelmekte olan Ba,vekıl Ankara ıstasyonunda 
~~ltı den uzaklaşbran reıım ve • • • 

~l kavgalarına karşı bitaraf kal- yarım saat kadar ıstırahat ettı 
~ L~e bu türlü cidal cephelerin-
~t& Ql~ç birine kablmamak r Eğer Ankara 24 (A. A.) - Elazığ'a gidecek olan mutanlar .tarafından karşılanmıştır. Başvekil istasyon-
lb.;"' ız · Başvekil Celal Bayar, refakatinde Hariciye Vekili da yanm saat istirahatten sonra, seyahatlerine devam 1 ~ l tnin de bir beynelmilel'i. ol-
)'ltı, lzunsa o, milletleri biribirlerine Dr. Tevfik Rüştü Aras'!a bu sabah saat 9,20 Ana- etmek üzere uğurlanmışlardır. 
~~- ttıran barış ve hak müsaviliği dolu ekspresile buraye gelmiş ve istasyonda Büyük Kendilerine Dahiliye Vekili ve Cumhuriyet Halk 
hlttiy'~dan olabilir. Türkiye Cum- Millet Meclisi Reisi, Vekiller, Mebuslar, Vali ve Ko- Partisi Genel Sekreteri Şükrü Kaya refakat etmektedir. 

~t~ti~n maddi ve manevi müza-

~dit ~tı encak bu uğurda hizmetler i 1 k tren 
(}il b 
~ eş senedeberi komşu ve K h 
~)t ~Cnıleketlerin hiç birinde Tür- em a a 

Trabzon şehri nasıl 
imar edilecek? 

• 

Hatay 
Meclisi 
2 Eyli1.lde 
açılıyor 

Ahtakya 25 (A.A.)
Hatay Meclisi 2 Eylülde 
açılacak ve o gün Ha
tayın milli bayramı ola
rak kutlulanacakhr . 

Polonya da Milletler 
Cemiyetinden 

çekiliyor ~ .~Ynaklanndan gelen bir tah- • d • 
l~lcrat~yeti duyulmamıştır. Yeni g 1 f 1 
b~ /enuı her tarafta yerleşen iti- Şehrı·n elli sen• aonra 7 5,000 nüfusu ilk önce cenevredekı' daun· "ı '1, t itimat şöhretinin başlıca e- Ankara 1 S ( A. A.) - Sı· ~ 

h~~dan biri de bu siyasettir. Va• - Erzurum demir yolu inşa- olacagı he•ap edildiğine göre... heyeti geri çağırdı 
~ L ~ ötedenberi gösterdiğimiz tı Kemaha varmıı ve ilk tren Var,ova, 23 - Milletler eım11etlıı• 
11111 q•at~ T k dün m~ra•imle Kemaha gir· d ki p 1 ~illa ç itina, ür iye ile iyi miıtir. Trabıon [Hususi) - Trabzon ~eiırl· kayabk gibi imara gayrı müsait kısımlar · ~lm ~ ~n:~ d;m~-~eye:ı(nfn i 8

1
!: (}e• 

ilin~'& tbetıer, Türkiye içinde çalışan nln imar pllnı hakk.ıt.d ıı «DOGU» oku- dan mürekkep oldutand~n imar pllnının es a n a u me n verd •• ka• 
~~ eıseier, ve kendi neşriyat ile- Bu münasebetle i•tasyon, yucularına bir t ktr verm3k üzere, imar sahası 495 hektar olacaktır. rar burada pek yerinde gOrlilmektedJr, 
~~ tarafından hassasiyetle takdir ıehir ve Kemaha gelen ilk tren komlıyo:ıunun kara• luıaa lsf mıdAn aşa· ı Asarıatika Gazeteler diyorlar'kf: 
~t 1.~~k doğru olur. Şimdiki nizam bayraklarla donatı/mı,, büyük tıda'd malum tı verfyo:um: Şehrimizde kıymeti tarihiye ve mi· - Po1o•ra, Milletler CemiyeUd 

11"t merasim yapılmı,tır. Ke;.,.ahlı- imar fşl, yapılan tıtkiklere nazaran, marlyeyl bafz dolayıslJe muha!ızası mat- bugOnktı zatından dola11 en xiyade mu• 
''ttı- as kavgalarından hiç birinin /ar büyük bir aevinc icindedir. Tra~zon şehrinin bundan elll sene sonra lup 11ar k1smen slvil, kısmen de aheze eden bir memlılettir. Polon1a 
Ilı 'it t't içinde değiliz. Bu şartlar, · ' 71'i000 nUusa baha olacıtına röre tanılm dini olup aşağıda rösterlldfğl ş!kllde ne insaniyeti, ne de Milletler CamJyetltU 
411 Ya bu uh · • k yf. h "~Ya m arrırın e ı, ya ut, J edUaıfştlr . Bu it evveli beldenin tasalt edllmlıtlr: arzulan blltf•nda lılah edecek vazı eU. 
~-~i bu hAdisecinin arzusiyle zo- spanyada hükumet- imar sahasının tayini cihetinden ba~lan- lçkale heyeti Hllfeslle , kaçük Ay- detlldlr. y 
dl\- Yarat 1 l dilm mıştır . vaall kllfseıl, Fatih camlJ, Ayaaotya ea-
~tr h 1 amaz, ve ma e ez, ·ı • d Ef Babçfl yol ve meydıınlar lçtn 11 b- -k A 1 kllf 1 A tl b Buua mukabil muhalefet eaıctelerf 
~. e ~~ıniyetli bir nokta, Avrupa çı ere yenı mo ern 3.750.000 metre' kare, tfcuet ve ıinat ma- ~udre~J: cam~H~lolla sı~·:ı; camrıa ~.:: hnktlm~tln bu karanDı moahezo et• 

t~d~ı:1 ıkiye batta üçe bölen mü- İ } · · d •} • halleri için 300 000, koru, çayır1gôl,01un dinar camit, Ha~ı Kasta camii, H~tuni· mektedırler · 
' d Cephelerinin her birinde bi- op ar gon erı mış yerleri iç1n 300 000, Hastane, mezarlık, ye büyük imaret camii, Gülbahar türbe- Bıeko bir ruete İ'olonranm İta.l-
~ll Ostiarunız, siyasi, iktisadi ya· hamam, otel kahTehane, umumt_ yerler ıJ, Hatip camii, Pazarkapı eamil, Tepha- yanın batb hareketini takip ettltfal, 
1tUt '-'Gtıasebette bulunduğumuz dev- Sahıllerdaki müdafaa toplarının da için 222·000, resmi H askeı! mueueae- ne hamamı, 8ılı:1z direkli h1mam. İsken- yani Milletler Cemlyetlal evvılA boykot 
clt ... ltıilletıer vardır T- ki . . f ' 1 t ğ .... , a f" ler, talim yerleri lçtn 150 000, mektep derpaıa camii, Alıca hamam, Tektür9a- etUkden sonra bu cemiyetten kati IU 
lL b~ hol· • ur ye ~ç~- ~z a aş 1 1 goru m ş ur ve kütüpaneler için t55 000, muhafazası yır mescidi, bedeıtan , Taıhan pışa ha- rette çek.lleceaİnı 1 -
· '%, -••cadelelerden berhangı bı- tl "'I · 1 • 75 000 t ' • ya ıyor · d ~~ lrliis • • Roma 24 - lstetani ajansına Majork ma up ıa.. c ur er fın · me re mamı, Çarşı camii, Trabzen kavak mey-
~~u :Ut a~ler bırakmakta ol- adasından bildirildiğine göre, ltalyan kare ayrılmıı buhıDmıktadır. danında 16 lacı ura alt blr tOrbe, Emir- -------.-------
~~tt h hissettirecek hareketler, ne- tayyareleri son gOolerde bu adadan Şu hal~ nazaran imar planını? •95 Mehmet türbısl, .Açık türbe, Kral krzı Hopa İnhısarlar 
~{1 ~dudunu aşmakla da kalmaz; hareketle, İspanyada hüktlmetçllerin hektarhk. b r sabayı ihtiva etmesi ıcabet- baraamı, Anadolu ~anı, Kundup otlu Ba 1 ~H 
td~c '-lttiıı ciddi teşebbüslerini davet mühim ve hayatt merkezlerini bomba- llti rörülm~ktedlr. N tıa Vekiletlnce evi ve bu evden 200 metre ileride dfA-ır şmımur U5u 

t~ lllahiyetler alabilir lamışlardır. Neşredilen bu notada de- tastlk ıdllmıs olan tehir laall hazır ha· bir eaki ev, Saraç zade medrtseai, Sı Bayburt İohlıarlar Memura AU Ziya 
· nlllyor ki: rltP.slnia sahası her ne kadar bu miktar- yit Mehmet çeımesl, lekender pafa çeı- terfian Hopa İııhlaarlaı Baımemurlutu. 

( ~rlcuı 2 incide) ( Arkuı 8 tınctlde) dan tasla IH de bu fazla Wıa tatlık ( Arkuı 2 incide) ııa ta
1

1n edilmiştir. · 
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Trabzon ş hri n s 1 
? imar e ·ı • 

(Ba~ tarafı 1 incide) Bina~nale h evveia lratıslt yolunun sahi 
mesl, Konak. camlf, Sarmaşıklı camii, le ahnarnk men<!t;rek c'v rır.da oski yol 
Hayre•tin paşa çeşmesi, Miri hanı, Ak ile hlrleş~lrllmesi VA liman ile şehri rap. 
tar camii, Hızır bey camii, 'T"an,,lı ~a· teden yo un arzının ve ded z tarafındak~ 
mil Hava hı.tun camii MOftil cami' Ha-1 mebımfntn kaldırılması sureli e asğarı 
cık~sım hamamlı, Taba,kb1.ne cırmfi, 'şir'nl 12 metreye tbl~ğlle ş'mdiki Belecılyenln 
hatun camii Musa paş 11 m"scidl kaTak-' §imal ve garbmde baJunan meydan •e 
meydandakİ yol ağzında bulun~n şadır· babç3nin bir hareket merkezine tahvili 
van. İmaret hamamı, Tabakhane köprü· ve Maraş caddesinin gay~t dik.katle 
sö, Altında Ayafllboy çeşmesi, Hatu'llye elüd dilerek azami a7 me~re arzda bir 
camilnln arkasındaki soğuk ç~şmo mu- buluvara kalbt ve yanı şebırle eski şeh-
bafcıza edilecektir. rln nna irtibat yolu haline sokulmıısı 

Sanayı mınlali&Sı : ve şehrin havasın n islahı için ceı:ıupden 
Sanayı mıntakası, l}man ve transit şlmale nıllmted caddeler açılm~s~ düş~

olu menşe ve güzerkAhı eski şeh'.rde nülmüş ve bunlar teıblt edllmıştır. 
~ulunduğundan, eski şehhde olacaktır. t~erde yapılması zarur.i olan demir 

Büyük Sanayı mıntakaı;ı, lfman ve yolur.a alt lsttısyon ve tesısatın vekQle 
Transit yolu ile alakadar bı.ılunması ha- tin teDs"p edeceli yerde ve. trat. slt yolu 
scblle bu mıntckanın şım len cenlz, ist.ssyonunda E zurum yolu ıle Rız9 yolu 
şark:an Dc~irmendere m•crasi· cenubrn lltısak noktasındıt ve tayyare mf.ydanı· 
f<:Pzurum uosesf· garben Erzur'um yolu- nın askeıt. mütehass!slerln _ muta!aasına 
nuD Rfze yolu ile i;t'sak noktası ile göre tesbitı muvaflk. görülmuştür. 
mabdut saba olması. Balu;:el(•r, parklar ve scrbe&t 

Ufak Sanayı mıntakasıcfa tayin cdll- sahalar : 
mlştir. Şehtrde baleın mevcut cami bahçe 

Ticaret ,.e iş merke7.i : lerloln imkan nisbetfnde tevsll He birer 
Esas itibari'e ö~edenbcrl ve balen d~ mahalle parkı haline sokulması ve hıılen 

bu işe hasudilmfş olan meydan ve el- mevcut olan Güztlhısar parkının garba 
nrından lb!lret olan sabanın bu işe tef c!oğ1 u Aknıta sok.ağına kı:dar temdidi 
rik.I münasip görülmüştür. ile bir k.ültUr parkı haline konulması 

Amele ve işçi mahallesi: ve maşatlık tabir edilen sabanın bir ko 
G'!'rek. ticaret ve iş merkezinde, ge· ru parkı ve taksim mezarlı~mıııda aynen 

reks~ küçnk. ve büyük sanayı lş\erJnd~ parka tahvili va keza lm:ıret mezarlığı· 
çahıan amelenin hayatının tanzimi ve oın moloz lak.t mezat'hğm )'.>arka tahvili 
refahı temin edllrcek b~r mevkide fnti· ve yeni şehirde hıcirlıkte münasip mın· 
hap edllmtştlr. taka parkları yapılması ve şehrin ıcabe· 
(;ayrı sıhhı müesseseler mm lakası: den yerlerine Oç dört dane çocuk bab· 

Mezarlık, mezbaha, Tat-akhane ve çesi yapılmssı, mevcut stadyomun tevsll 
emsali gayrı s· hhi mü ~ssosat:n şehirden v~ lslabile hak.iki b1r spor sabası haline 
uz2 k ve hAklm rüzk&rların esiş istika· konulması ve at koşu mahallinin ayni 
metlerinin makus clbeti olım Değirmen· st haya ldhah ve yine bu sahada bir 
dere ve daha ilerisinde tesisi muvarill yüzme havuzu ile çocuk bahçesi te!clr 
gOrlllmüştOr. ve ş~hrin Etrafmtia koruluk ve teşkil 

.Memleketin suları': S'Dhaltmnın vücu-te getirilmesi kararlaş-
Memlel[etin ıu işi halledilmiştir. Ha- tırılmıştır. 

len şehrin istifade etmekte bulunduğu 
Değirmenden~, Zülmere ve sair suların 

mecralarının tanzim ve ls'abı suretile de 
ziraat ve sair hususatta ihtiyaç o an su 
yun temini kabil olacağından imar pla 
nında bu cihetler de nazarı itlbı ra alın· 

mıştır. 

Şehrhı ıeııviri : 
Halen ş-:hrln te~virl Vis~rada bulu· 

nan Elektrik. santıralı v .Asıtaslle temin 
•dllmektedir. 

Muhabere şebekesi : 
Telefon şebekesiuln ls!ab ve tevsii 

ve bir telsiz istasyonun da telsiz Tepede 
tulsl muvafik görülmektedir. 

KanalizasyOtJ : 
Halen şehtrde mevzii bir takım mt c· 

ralar varsa da lhtiyııc1 tatmin etmediğiı;
den memleketin vaziyetine nazar~n tat
blkl lcabeden sistemin mütehassısır c ı 
tayin edllerek imar pl&:.ıına ol suTetl" 
llhıli muvatık görülmüştür. 

Münakalat ve yollar : 

Resmi binalar: 
lmu planında Halk evi Belediye, 

Vilayd ve müteferıii bııluuan sair deva· 
iri resmiye vo makamatı as\eriye gayet 
vazih olarak gösterilecektir. 
Sıhhi ınüesscsat ve ekteplcr : 

Sıhhi müessesatın yerleri planda 
gösterileceği giti her kilometrede b1r 
muhtcllf mektep yerlerlde ayrılacaktır. 
Keza munasip y1;rlerde sergi panayır 

yerleri, ha'Damlar ve plajlar bulunacak-
tır. 

Müze: 

Ayvasil kUlsesl ile Ayasofya c ımll 
ve iç kaledekl odaların Islah ve tanzimi 
ile müze haline konulması münasfp gö · 
rülmüştur. 

Yeni sahlr : 

Şeh"ln yani tevsi sahasına btlbassa 
rhe:nmiyet verilerek bu kısımda yapıla· 
cak bir mahallen ·n talimatname ahkamı
na tevfikan rayet mufassal ve lnşa:tt 
ve tesis planı ı.cüoıune mahallesi olarak 
mütch~ssısca tanzim olunarak Belediye· 
re tevdi olun~ caktı . 

Bu gece nöbetçi eczaue 
«lstanbul» eczanesidi 

Vaziyeti çotrtyesl ittbarlle Trabzon 
bir münakale merkezi vaziyetini arz et
mektedir. Bir taraftan b. h i bir taraftan 
da bent münakalata sahne okcağmdan 
ilerde gayet mühim bir limana rahip ol· 
mağa namzettir. Ve yine bu sebep do 
layıslledirki berri münakalahn noktaı 

müatehasl veyı! mebdei liman olacaktır.m•:r..a;ı:ı::;ı;:ı:;;;~ı::o::;;:ı;:cı:ı;;:ı~~=:::;;:;;:::::::::1:11 

DOGU 

Mücadeleler 
arasında 

(BaşmakaieJen devam) 

~6 Ağustos i. 938 

Hazira 27 
-7-

llOseneevvel Çarordusıı 
Erzurumu nasıl almıştı? 

Öyle nazik coğrafi bir mevkide
yiz ki, eğer mevcut olmasaydı barış 
ve emniyet namına Türkiyenin dost 

ve bitaraf politikasını icat etmek 
lazım gelirdi. Balkan antantı ve 

Sadabat paktı ile tahkim olunan Rusların büyük şairi Puşkin'in muhareb~ 
bugünkü müvazene ahengini yok hakkında ihtisasatı. Salih Paşanın mağlfıbiyetı. 
farzediniz: Cihan cehenneme dö-
nerdi. Rusların Pasin ovasına girişleri. 

Geçenlerde hükumetin İstanbul- Yazan: A. Şerif BE !.!3J}, 
da elçiler içtimaı vesilesile neşret- . , . k'd,ı 

· ld v t bl'v h' - h . h puşklnın hatıratından: Paskev, çın beyi indirt:ceğiaden birkaç güne ,ı~ 
mış 0 u~ e ıg, v ıç ~up ~sız er karargahına beş altı tane abalhıin bQyük muzafferi1etler b•b~O~ 
tarafta layık oldugu dıkkatı uyan- Türk esiri getirdiler. Biraz sonra bizim beklemelerini bü1asa bir yalanın ns 
dırmıştır. İstanbulun güzel havasın- piyade, topçu kuvvetlerimiz ma(tltlp edi bin katarak balkı iğfale çahşıyord!·.0 
dan istifade etmek için dünyanın len Tll.rk OYduıahına kol, kol yürtıdüıer Ruslar, Horum r;üzllnden Köprıı 

0
c; 

her köşesinden ziyaretçiler gelmesini yeşil bir Ç"dtr lç!ada o~uran Türk im· yüne kadar geldiler. BütOn köyler b~O 
ancak sevinçle karşılanz. Ancak mandam ( Hakkı Paşayı ) esir etmişler boş yalnız Ermenilerle meskun olaıı 1 

· f• l · · · d" .. 1 .. v.. T" k • at üstünde götürüyorlardı. ler müstesna, köylü Erm!nller H11~ 
mıs 1 ır erımızın urus ugu, ur mı- sevhıçle karşılayorlardı. Zaten harP de 

0
r f l'v · • • ~rv · l "t Paskeviç çadırından çıkarnk beşuş 

sa ı~perver ıgının samımı ıgıy e mu e- l)ir ~ehre ile bu es1r kumandanı çadırına ettiği müddetçe bizim ordu ile, JlOS ~~· 
nasıp olmalıdır. aldı ona kab'fC ve çubuk getirdiler. dusu arası bir çarfı yolu gibi ol~~10r 

Herhalde son tebliğ beynelmilel ( Hakkı Paşa ) Paskev'çe: «Rica ederim Et'me :ıller her fkl tt\rafa gidip geııoso· 
her türlü mücadeleler arasında yeni hıma blr şey sormayınız• dedt. Kırk yaş- lardı. ( l1akkı Pd~an ) ın ordusu rOO 
Türkiye'nin sulbcu ve süküncu olan larırıda yorgun ve endişell bir bal içindi' lur, bozulmaz Pasfnin Türklerle ıııe:0şt 
politikasının ve kendi hudutlan için- b .. ulunan ( Ha\ı:kı Pa!a ) s<ıkin ve va~ur köyleri ( Puşklnin ) yazdı~ı gibi nıeıeı 
d b l

't'k · t' t d • uruşu karşısınd :ı hurmet etmemek mum· narak muhacir olmuşlar bu 1'• 
e u po ı ı ava ıs ına e en mura- E d A- ibt k .JtJ, 

• • v • kün değildi. Bizim 8SlcPrlertn lçlndc ta rzuruma ot>ru su g ft ıyorD ~ 
.·abesının sarsılmıyacagında kıms~de tarlardan birisi yaralanmış «son nefesini ( Puşkin ) hatıratında der ki: l 
tereddüt bırakmamış olsa gerektır. verirken imam baş u 1anda dua ediyor- köylüleri a~elacele savuştugundaıı ıŞı 

F. R. ATAY du. Bu ölmek Uzerc bulunan askerin lerlnf, sığırlarını beraber götüreıııelll ~r 
kard•şi de yanında ağby.ndu. füş yuztbu hayvanlar da21arın eteltleriod9• ~ 
kadar Tük esiri bu vaziyet larıısında , de beride başı boş dolaş .yorlard•·ıraı> 
mahzu :ı ve saklt blr h11'de yerde o turu- i meni köylüleri or~umuz~ ~el~re~· 1,rı~ yorlardı. Biraz ötede bir" aç tane ağır 1 ler kaçıyorken bızlm surulerı o~ 60 
yaralı Türk inleyorla•, ellednde çaput· kattılar, müsaade ediniz bu gördıı~,., 
ıarı yıuıılarından akan, kanı dindlımeğe hayvanlar bizimdir, gidip aıalım· lib,101 

uğraş1yorlardl. O sırada yanlarından s~varl~eri ellerinde kılıç olduğu ııb' 
geçen .l),yade neferlerimiz bu yaralıları koylerın sokaklarında stıh'pferl Ol 111,ıı 
süngülemek için davranddar, ben hemen olmuş köylülerin tavuklarını -vur 
koşarak, öldürmelerine mani oldum. ça lışır'a!dı ııı 11 

(Hııkkı Paşanın) ordngabıua gittik. Yıkıl- Puşkinin bu satırları Pasinlet61ı~ 
mış çadırla, devrilmiş toplar, yığın yığın kadar korkunç bir isitl'aya u~ıa 6.,ıı 
tüfekler, ıü, merkep yaralı ohırak dola· gösterir En eski Türk k_öylerile 1 
şıyorlar, bir kısmı ölmüş. Yüzlerce öldü- olan Pasinin bom, boş. viraneye .d0~1ı\f 
rü'müı Türklerin cesctleıt meydanı dol ne kadar acıdır. Tarlbın ne gar•P , ' 
durmuşta. Leş kuşları havada dolaşı}or, sidir ki Pasin bu musibetten sofi' cJ~ 
birer, ikişer öıtılerin yanına konarak defa daha böyle barabiyete uğrşf'~~ 
gagıl ·rfle bu cesctlMi dideliyorlardı ) aha~lsi muhacir olC?cek. birçok ~s" 

Tol'tumda zehir!i gaz 
dersleri 

Tortum [ Hut.usi] - Hçd mGrkez o· 
ıculu Baş öğretmeni Asım Güuer Eı zu
rumda Haziran ayı devresindi!ki zehirll 
gaz kursuna gitmişti. Kurau bitfr~rek 
İlçeye dönen öğretmen merkez okulu ku
ra~ıLda umum •memurlara mabSUS Olmak 
üzere b'r der~&1ne açmıştır. Ağustos h.:ıf· 
tasındtın iıibıı·en faaliyete geç3n bu der· 
srı.rıe haftada biri Pazartesi diğeri Per· 
şembl'\ günü olmak üzere iki saattır. 

Başta devalr rüesası olmcık şartiyle 
bütün mamurlar bu derslere devam et
mektedirler. 

Fakir talebe)1i himaye 
için kooperatif ter 

Ôğrendltimlze göre lise, orta ve 
ilk mektı plerdekt fakir talebeyi maddi 
şekilde b\maye ete: ek için mekteplerde. 
talebe vdilerlnin de hisse senedi almak 
suretlle iştirak edebilecekleri koop:ra· 
lifler kurulacakt r. 

Bu kooperatifiere, mektep muıtllimle· 
rfnden birisi başkanlık edecek Ur. Elde 
edilecek k!rla muhtaç talebenin yemek, 
elbise, kl.ap vesaire gibi ihtiyaçları kar
şılanacak.tir. Bu hususta blr nizamname 
hazırlanmaktadır. 

AV 
2S • 8 • 938 aaat 8 rapor"' 

Rüzgar sürab: S 0 kln 
Rtlzglr istikameti : » 
Kuru hararet derecesi : + 16 6 
Azami hararet • : + 24 7 
Asğart • • : + 11 5 
Rutubet • : Y. 73 
Yatıı: Yok 
Hava •uyfkf (Erzurumda): 611.1 

« « (Deniz • Ylyeılnde): r; 63 9 

lçll ıair, çok kudretli vair Puşk.in, katlı ama duçar olacaktır. 1855, bO tf 
naklettiğimiz bu balırftından bir parçası 1914 ten 1916 nın baıına kadar, ~~ 
harp bakkırda ne kıym tli bir veslkadıt' rih yılları Pasinleıln üstünden 

11 1,ıı 
Bu barba dair yazılmış kitapların hep- müıhiş sillnılfrinln geçtiğini b311ğ1~ 
sinden daha ziyade orijinal bir fikir meş'um hnrplerdir. Mevzuunu yazdı ~ıf 
vermektedir. Şairin Rus olmasına rağ bu ha• P te dahtl olu~sa Pasinler t~~ş t 
men hükftmetlnln harp esirlerine kurşı altı sene içinde dort defa ınil ~ 
yaptığı vahşeti tarafklrlik yapıpta giz· ?arp kasırgasına duçar olmuştu~ıJt~ 
!emiyor· bu hareketlerden nefret fıttiQ'ine ıstila orduo;unua en azgın, en kU I_ 
dair ya~ılarında işarette bulunuyor ne savlet•ntn korkunç sadmelerl bu oi ~~ 
büyük', alicenap adam. engin ufuklarında kıpkızıl atsş \1~ 

. - dalgalarına inkılap ederek bU ı (. 
Sa ı!ı Pavanıu ordusu Hoıum dOzlu b 'Fi T k d O'Bt~ 

l 
ovayı, u esıtL Ur yur unu • 

ğüııde Ruslara knrıı g(: iyor. Fakat 1 f 
asker (Hakkı Paştt) ordusunun ne eu· m fır. ~ 
retle czllip perlşın olduğunu biliyordu. 
Bunun için bu askerde müthiş korku Kanlı kavga ı> 
ve heycyan vardı. Oltu, [ Hususi] - Oltuoun f' 14 

Süvarilerin müsademesinden başka nahiyesinin Klbtlk köyünden Rabt1110ı 
ordu, Rus hücumuna mukavemet etaıe- u Cıtfer ile Hasan oğlu Feyzi ve / 
den çÜ yavrusu gibi dağ-ılıyor. Ruslar Arslan ve Hüseyin oğ" u Şamil, M~ııı' 
için Pasin ve Erzurum yolu açıldı. ( Sa- oğlu Dursun aralarında kavga çı 1 
lib Paea ) Paslnlerde iken ve henüz Arslan Caferi sol kolundan ağır stlrı~' 
Ruslara kavuı;nnadan Erzuruma h11ber yaralamıştır. Yaralı hllkiiınet tabab', 

1

1 
haber üstüne uçuruyor. (Hakkı Paşan)ın muayene için getirilmiştir. Failler 1,~ 
Rusları rena halde bozduğundan ve lanmıştır. Kavga s'bebl tab1'1"

, kendisi bugün yarın Ruslara kat't dar· mektedlr. 

====~=======================================--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~,p~ 
ıey geldi. Onu söyl mdk için slzl bura· da eli titremaden verecek.B~k gürUrsütı 1 den R•za Ş~rffın evine damladı. fi • 

1 
Roman: 41 

. Rtza Şerif bardan çıktıktan sonra 
fflruze Ue Çatıkkaş Oıman da gelmiş
lerdf. 

lık kadehleri yuvarladıktan sonra, 
Altındlş Mahmut bir teklitıe bulundu : 

- Çocuklar, dedi, bu ak:~am bura
daa erken çıkalım. Size mtıhim bir şey 
10yle7ece~im. Burada k.onuşmnk olmaz 

- 1ıtersen ~imdi gidelim. 

Üçn birden kalktılar, bardan çıktı · 
lar. Altındiş Mahmudun tarla başındaki 
bir Rum evinde tuttuğu odaya glttller. 
Ö~ ark.adaşın böyle erkenderı bardan 
kalkıp gitmeleri kimseyi şaşırtmadı . Bun
lar olağan şeylerdendi. 

Odaya girince Firuıe tle Osman 
karyolaya oturdular. Altınd•ş de bir tek 
kıtık sandalyaya çöldü : 

.. - Beni dfııleyln çocuklar, şimdi me· 
~cleyl anlıtayıııı, ded~. 

' 

ya çağııd•m Maksı.dım lstanbul civa•ın- Firuze hulyalara dalmıştı: ÇRldı. Biznt R•u Şerit kapıyı açtı· f 
da blr yerde arazi almak, orada bahçe- - Aman, tavuk beslemek ne iyl şey! kat kar;1sıııd' Altmdlt MıbmudU 
vauhk yapmak, tavuk yetiştirmek... Hani o günler? rnnce, birdenbire şaşırdı. "'~~ 

• Firuze ueo bir kc.hkaha s~lıverdi: - Yani diyeceğim, artık biz bu sev- Bu adaın nuıl oluy·ndu da, 0e 
_ Amao, ne hayal bu böyle ı dadan vaz g .. ç1'llm. Bir az da namuslu oturduğu evi öğr~naılş bılunuyordıJ·ıoı' 

Yazan· Selim BABAN Çatıkkaş Osman dll: yaşayalım. Osman, seni mahveden senin ki de mü!ıim b!c haber getlrmll o
1
ç J 

_ Hay Allah belanı versin, dedi, kuvvetli oluşundur. Başladın kuvvetini ıhtlmallnl dtı4nnerek, bu gelmesi ll 1~1• 
Söyle bakalım Mahmut ! k - 1 d d A- ıP '' 
ı l ulan Mahmut sen sapıttın mı ? Para ne- ötekinin beri inin uzer n e eneme&e... mulmayan misafiri tç ~rlye, 1' d~· 

- lk önce söz vereceksin. Darı· rede? en nihayet bu hale dUştüıı. Azmı hapis· yanındaki odaya alm,ta m3cbur ol. ~ı 
maca yok. Ben sOyleyt ylm de, aklıoa i d k k k A k k 11 d ~ 

1 f Aıtındtş htç istifini boımıtdı : beneye g r 1 1 çı tı · z mı ara 0 ar· - O~ur bakalım dostum, de 1~ .. <ı ne gel'yorsa sen de söy ersin. Biz lk mlz d d' A k tı ı b ? 11 .. - Para hazır 1 Dedi. a dayak ye ık. rtı ye Şll~Z m e yırdır loşallab ! Seni hangi rüzgı\l' 
kaç yılrhr ahbap sayılırız Şimdi elimize Biz böyh g-ldqrsek, yarın b • şımıza daha · 
bfr fırsat çıktı gibi geliyor bana .. - Gali':>a bir ye•de yeğh bir vur· pllsküllü belalar gelebilir. va attı ? iJ 

_ Şimdi b:z ikimiz artık aıoruklaş- gun var. O 1u söylemek isteyorsun. _ Alltth aşkıoa Mahmut, ne söyle· Altındiş Mahmut sanki kendi 6ıt1 

tık. Biliyorum, sarıln daha gücün kuv- - H!çte vurgun rlpğfl ! Namusluca yecekssn söyle, sabrımı tük.etme ı de im\ş gibi, bir sıın.:lalyayı aınna ~I ı11 
vetln yerinde .. Fakat zamanlar artık de· bir para ... Ben bir adı:.mı tanıyorum ki, - Ananın karnında dokuı: KY nasıl - Buraya gelişime şıştınız değ_ ~ 
ğlşti Aclık•an imanımız g-evreyor. Para gidip ondan parayı istedin mi, bize tı- sabrettln? Söıümü kesmeıııen ı işte dedi. h:dbukl bunda hlç şaşııac•~ıı~~ 
vurmstk için sağı solu kotlayoruz. Polis kır t kır sayacak. anlatıyorum. araztyl aldık mı, üçtımüz o· şey yok. Ben sizin bu evde otıı' 01• ~ 
bizi adam akıllı mimledi. Nerede b!rl Çatık.kaş Q3man bakiküten Mahmu· raoa gideriz. Ellele verir, çalışmağa baş- nuzu ta slttio senedeoberl bUlyorU dılıl~ 
bir h<ılt tar ştırırsa, htm9n bizi ensele dun sapıttığına inarmıığa haşlamıştı: la ... ız. Ne kazanırsak, yarı yarıya pay l dostlarımızı böyle sııyarız. Kim 

01 ııeı 
yorlar. Karakolda kötek yemek.ten canı· - Yoksa 1>u adam senin karagöz· _ Anlat bakalım, anlat bakalım! rını da iyice öğrenmek isteriz. sıı 
mız çıkb. lerlne mi tutuldu ? Altındlş Muhmut bu çot mühlm pla- min adı Rıza Şerif deail ml ? ı ~ 

Firuza : - K5ragözlerime değil 1 Yalnız gl nını aulatm1tğa devam etti : - Aş,olsun sana yahu l Adııll 
- Vallahi, doğru söyleyorsun, de: dip bu edamla e-örüşmek lazım.. Bon - Yarın ben gidip bu adamı göre- öğrendin ha? 

dl, artık bu hayat yeti{lr. şu bir kaç gün içinde öyle ş~yler öğ· ccğlm Meseleyi halledece~!m. 
- Elbette yetişir. Bundan sonra blr rendim ki, bu fırsatı kaçırmak h1ç işime • • * ( A rbıı ulf J 

baltaya sap olmalıyız. Benim aklıma blr ıelmez. Ben yalnız parayı isteycc~ğ'm. O Altındlş Mahmut ertesi sabah erken· 

h 

d 
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Macar·s a acak da • ahı s 
İtalyan manevra
larından alınan 

netictler 

Küçük Antant Konseyi 
Macarların yeniden 

silahlanmasına razı oldu 

52 Nakleden: S. A. 

Son gelen Fransızca ccTan» ga
zetesi İtalyadaki manevralar 

hakkında şunları yazıyor: 
A.vrupada üç büyük devlet or

dularının manevraları bitti. Fransız, 
Alman ve İtalyan ordularının ma
neVraları... Alman ordularının ma
~t\'raları ortalığı ne kadar korkttu 

Ayrıca üç devlet arasında ticar~t muahe
deleri müzakerelerine de girişildi 

Burası Aslan Haz
retlerinin ülkesidir 

1 • se, Italyan ordulanmn manevraları Budapeşt"', 24 (A. A) - Geçen Re· li.üçük antllnt müzakt•re'erinl 
da akseri bakımdan dikkatle takip nedt nbsrl dı!vam Eıden Macarlotan, Y ıı· bitirdi 

Aslan dediğin köpek de kim oluyor
muş! Hele gelsin haddini bildiririm! 

edilnıiştir. goslavya ve R"manya mUzakereleri ne- Belgrat 25 ( A.A. ) - KUçUk an-
t ' e e e · ti B l - M tant d ıimi konseyi top!antlsını bitirmiş· B d l tf- · · k a c Y rmış r. u an aşmaya gore a- Maymun bunu görerek derki Kurt çakala hlJe ederken kendine mi b· un an evve neşre ıgımız ıs carlstatıın hukuk mlleavatı tanınmış, bu tir. 

ır tel ft İtal an ordularının bu NeşredU,.n resmi teblfhe nazaran, - Ey karakulak 1 Ne beddlni bil· dönmllş gra a Y suretle silahlanmasına mneude edllmlı- & • illa l d · d t k'l A ant tnt ile Macarfstan arusında her ikt mez mabfukmuşsnn. Bu yaptığın kepaze· Dişi karakulak - Kendine dönmQş 
h nevra ar an sonra pıya e eş 1 

a- tlr. Bu ıllablanma işi 5 senelik bir proğ taraf her türlü kuvvete mürtcaattan lik nedir. Bllmlyormusuoki buraaı, bura ya 1 Bak nasıl. 
b~~a. ~übim değişiklikler . ~ap~ca~ı ramla sona erdirilecektir. Ayrıcada hu ka,.şıhkh surette vazgeçm~k.tedlrler. An- farın b&klml olan aslan hazretlerine alt- Bir fÜD kurt bir çakal inini boş 
b~dırılıyordu. İşte bunun ıçındı~ kı, devletlerle ticttri ve lk.tisal'\t mQzr.ke·e- tent, Macaristanın siliblanmas1 bahsinde tir. Onun korkusundan kimse buralara bularak içine girip .ııaklanmıı. Mabadı 
lltiin dünya erkanı harbiyeleri Ital- lere girişilmiştir. hukuk mllıiavatım taımaktadır. yanaşamazken sen ne diye bu Jşe kal- çakal geJ:nca faka bastırıp avlamak. 
Y~daki son manevralara hususi bir kalk.arsın? ine dönen çakal Kapıa.m önünde 

t11enırniyet vermişlerdir. Çekoslovakyan 1 n yeni Karakulak. cevap vermto: başka bir iz görU.nce şüphe etmiş. içeri 
( 22,000 neferin, 754 makineli tü- - Ahmak Maymun! Ne d'ye, mırll girmemiş. 

6tğin, 450 parça top ve havanın,, teşk•ı ıatı esası•yesı• danıyorsua? Buralar aslının mali diye Kendini şöyle bir emniyete alarak 
O b 1660 ki' kim dedi sana. Buralar eskiden bert bağsrmış: «Ey in 1 Gene bana o günkü 

k ücum arabasının, na ıye bana babamdan kalmııtır. Aslan değil glbı cevap ver ses çıkar yoksa bir da-
arnyonunun iştirak ettiği bu ma- Prag, 24 (A. A.'\ - Çeklerle Stıdet Almanları partlluinin müzakereleri ya, kaplan gelse yanaşamaz. Aılaodan ba gelmem. Başka yerde in ararım. 

ne..,ralardan istihdaf edilen gaye, de ram etmektedir. Dünden itibuen yeni teıkltatı esasiye kanunu mUzakeresine korkar mıyım sanki? Yoksa beni kara· Bu sözO eşlten kurt kendi kendi
Yeni bir nizama göre tensik edilmiş baflımmış ve 35 maddesi hazırlanmışbr. Bu Jj madde her iki taratın memnunl- kulak: mı zannediyorsun? Ona şir derler- ne «Eğer ben cevap vermezsem şimdi 
01an fırka ve kolordunun kıymet de- ~etini mucip olmaktadır. se banada ıirüfk.en derler. Bizim mutbaba döoUp gidecek. Galiba bu inin ses çı-
tectsini ölçmekten ibaretti. Yeni 1 a adak •ı go•• n u•• ı ı u 1 er •ı n Q"lt te gör. Oca.tımda : slan kepla" etin· k!rmak adeti imiş. Avı kaçırmayalım,. 
l~şkil edilen fırkadan beklenen gaye, s p n y den başka bir şey pişi ri lmcz. Aslan de· diye bir ses çıkarmış. 
ş dd diğln köpek te kim oluyormuş? Hele Çakal kurdun sesini duyar duymaz 
ti ttli: faka~ s.eri bir netice elde gerı· çekı· ı mesı· meselesı· bir gelştn ona haddini b1ldfriri ıı. o:adan uzaklaşmıı. ıı~rlde bir çoban 
tlbtktır. Y enı tip İtalyan fırkası Zavallı maymun bu s · zleri lşllh:ce gö;e rek. kurdun inde saklandığını ha-
0tı derece seyyal, çalak, hafif, fakat Londra, 24 < A. A.) - Bugün Lord Blmns Hariciye P..1azırı Lord Halltaks'ı döoOp gitmiş. her vermiş. Kaç defa snrUsUne saldıran, 
k~denıesi kuvvetli bir firka olarak ziyaret ederek Alman, İtalyan, Portekiz ve Sovyct Rusya mümesslllerile yaptığı Beri tarafta kurakulug-ın dişisi erke- lcoyunlarının canını yakan kurda ne 
~but edilmektedir. Acaba öyle mi- temaslarln mahiyetini izah etmiştir. Lord Blmaa bundan sonra d• Başvekil Çen- gine demiş ki: zamandanberl diş bileyen çoban fırsatı 

dıt? İtalyan manevraları bu sualin herlayn'ı ziyaret ederek ona da bn husuata malfunat vermlıtlr. Meselenin aaaaı - Haydi çabuk hazırlan ı Art•k bl· kaçırmaz. Hemen gelip inin agzını taı-
te\'abını vermek için yapılmıştır. yarın ÇenberlAyn tarafından avam k.amaras~nda izah olunacak.tir. ze buralarda durmak hsram. Ne 0 ·u. ne 1 rla kapatır. Kurt da içerde açlıktan 

Y İ l f k b A b t 1 • t 1 i ı • olmaz aslan gelfrse parçam z b'le L..al· geberir. işte bu suretle kendi bilcıl 
b eni tip ta yan ır asınm aş- ra çe e er 1 o uz n g 1 z terstne dönmüş. 
ca karesteristik noktalan şunlar- maz. 

d Erkek kar4ıkulak - Korkma 1 May Erkek karakulak: - Yahu, Senin t·: Fırka iki alaydan müteşekkildir. da ha öl do rd il 1 er munun attığına ba\cma ı Be ki de bura- kurt dtdtğln budala blr hayvandır. Onda 
"\'elce İtalyan fırkaları üç, dört U huda aslan yoktur. Eğer bir tan fi gitti zekA ne gezer. Apdal kurt. Hiç inden 

qj"Ydan mürekkepti. Ateş vasıtaları Kudüs, 24 (A. A.) _ Yafadan buraya gelmct.te olaa bir İngiliz blnbaıısına is.e baş~na bir belA gelip g.1tlmediğbıi ses çıkar: mı? ientn bunlara aklın er-
:albanıile taarruzidir. Topçu, tank- Arap çeteleri yolda bQcum ederek muhafızı bulunan 30 İngiliz süvarlsile birlikte kım blhr. Geldığlnt fuzcdelım. O za mez. · 
'ra karşı toplar, havanlar, bomba öldU.rınnşlerdlr. manda bir hilesini hulup kurtuluruz. Tam bu sırada tışarıda bir kavga 
llıa.k· l · · f' k d Sen şimdi fırsattan istifade şu gUzeUm kürültü duyarlar. Karakulaklar birde ba-. tne eri ve saıre yenı ır a a ge- A 
llış M l d h··k" t rdahanda köylüy'e toprak yerde yaşamaya balı.! karlarkl aslan hazretleri teşrif etmlı, bU-
L!. nıikyasta tezyit edilmiştir. a- Spanya a U Uffie - Ad t- h t · tfkbal · 
'\lJ:l li k d f b' • r ahan - Köy:üoQn topraklandı- Dl~i karakulak - Car.ım, Ya ölme- un ayvana ıs e çıkmış. Bıı: ata-
Si!·th tüfek ise bili is te a üi ır d rılması için Ardahanda hummalı bir ta- den dönüp gellrsa. mıe <ffVO"!U"· Her cın arkasına saklanarak vıız1yetl seyre-

a. olarak kabul olunmuştur. çilere yeni ffiQ ern allyet göze çarpmaktadır. İslrandan zaman bile kAr etmtz. He~ a~lan hak der·er. Maymun aslanın huzuruna gelip 

t 
Bir kelime ile yeni tip firka ıçın } tapuya devredilen arazi da~ıtma defter- kında bu kadar ileri ğeri söy tndfn . 0 k.arakulağın yaphtı edepılzllğl anlatmıf. 

a.s l t l r go·· nderı· mı· ş lerlnden şimdiye kadar 46 köyQn tescil a.vvur edilen proje, piyadeyi azat- üp a iş\ biUrllmieUr. 26 köyün topraksız nu da duyarsa allmııllah kurtuıu, yJk Aslan demfşkl: 
~-ıc, fakat ateş kudretini çoğalt- (Ba~ tarafı 1 incide) rençberlerine de toprak datJblmışhr. tur bize. Hem bez~n <!e hile kendine - Bu kadar cürat ıösteren mahluk 
~aktır. Kuvvei umumiye az, fakat . 20 köy fçfn de hazırlıklar bitmek Oze- çarpar. kurduo Çl'kala yaptığı gi1>i. karakulak olamaz. Her halde bu yırbcı 
ı.. « Bombardıman edilen yerlerın hep· edlr 
:ıoto .. rluh vasıtaları mebzul olan - t k r ... Erk.ek karakulı:k - Ne olmuı? bir hayvan olacak.. Tedbirli davranmalı. 
1 side askeri hedeflerdir. Bntun mın a a- ==================~==~~=======~ k en~ .firka, daha ziyade manevraya krda dOşmanın İtalyan tayyarelerine Maymun Israr ederse de ulan tet-

b abilıyetli görülmektedir. Bundan karşt şiddetli ateş eçbk.ları görülmüştür. Egv ı·tmen kursları birden vazgeçmez. Uzak durmayı ter-
til§ka da mükemmel bir taarruıi Bu da ıösteriyor ki, bükfünetçller son cih eder. 
ttU\tvet telikki edilmektedir. battalar zarfında mühim miktarda Beri tarafta dlşt karakulak • Şlmdl 

M İ modern tayyare toplarlle tayyarelere İzzet DELİÇA Y ne japacağız, iıte aslan geldl?. Dlylnoı 
k anevralardan sonra talyan fir- karşı diğer otomatik. müdafaa slllblan er kek karakulak. der ki : 
tı,a,bl~rı bu şekilde tensik ~dilirse, pek altnıalardır. Sahillerdeki müdafaa topla- O b " u ı k k l d t kiJAb d v Kültür i•pekteri Bay Talat Yıoranmamıı zekalarının kü- « u tarafa relirken sen ynrula· 
q .. ~. 0 ara 0 or u eş a a rıoın da fazlalaştığı görülmüştür. rı a~latmaya baıla. Ben sanıı sorarım 
"RlŞt ktir' M b' t k d L' k ı bi r ı Ayhan arkadaıımız bize Erzin- cük işlemelerle bütün cevvali- ~ t ce · uayyen ır mın a a a rran ·ocu ar r ,·aım 1 ' sen de •Yavrular aslan ettne alıthlar 

:a.rruııarı tekrar etmek, düşmanın müsadere ettiler canda aplan eğ'itmen kuar•ları yetile meydana c;ıkııını haz onun için ağlayorl1r,. dersin demlı. 
ı .. ~avemetini kırmak, ve elde edi- Oslo 23 - Frankoımların bir harp ıe· hakkında malumat verdi. Ken- duya duya seyretmiş ve bu asil "\,; k bt N ı A'lla'l yavaş yavaş bunlara yaklaş· 
ı e muvaffakıyeti son haddine mis\ Skulda isminde r orveç gem · di•ine bundan dolayı teıekkür kabiliyetlere karıı beslenen men-
i( maya başlaymc 1 kararlaştırdıQı gibi 

t
a.dar götürmek vazifesi kolorduya s' n mü·adere etınlştlr. borcluyuz. fi kanaatlerin yolsuzlu~una i- k k ı "" ı e ı77S ton bBcmindc olan bu vapıu T 5 ara u a~ yavru armı ağlatır. 

a "eccüh etmektedir. Kolordunun kurumuı Morina balığı yüklü olduğu Kuralara kendiliklerinden is- nanmııtım. Erkek karakulak - Ne var, ne a~· 
hfrıca bir tapçu, bir mitralyöz ve halde, ıılan~ada'l Marsllyaya gldlyt du. tiyerek, seve seve koşan Türk Etitmen kurslarının asıl kıy- hyorlar? c:k de ihtiyat piyade alayı buluna- Norveç hariciye nezareti Franko hnkil· köylülüri altı ay gibi kısa bir metini bir taklitcilikten ibaret Dlof karakulai - Aılan etl lıte· 

tır. metl nezdinde protestoda b•Jlunmuş ve zamanda ekincilik, sütcülük, yorlar. 
A. olmaması teıkil ediyor. Muhi-

"•l _lnıan ve Fransız erkanı harbi- vapurun serbest bırakılmasını talep arıcılık .• gibi mahalli istih•a- Erkek: karakulak - Ge9en fQn 
1

" tr · d k d d b h t · tt tin ihtiyaclarına cevap verecek, k . ı ı t' t' dl ld ? t d' ı şım ili or u a u ma iyette ~ mı~ r. latı alakadar eden mevzularda ' o t.tuar as an e ı ge ır m, ne o a 

la ilat yapmak nı"yetinde deg-ildirler- f ic;timai bünyemize uygun gele- Dişi karakulak - yavrular tue ,., ldak esna değ'il, tedria u•ulii bakımından 
b~r. lier ı'ki devlet şı'mdı'lı"k u"ç ta- ı~ongu cek orijinal bir terbiye sistemi et yemeve alışhlıu. Onlar bayatladı, · ti · da memnun edici muvaffakıyet-
llı lltlu, üç alaylı fırkalarla iktifa et- cennye erı ler gösteriyorlarmıı. halinde ortaya fıkmfllır. Ya- yemiyorlar. Erk.ek karakulak son defa 

thtedirler. Zonauldak, 25 (A. A.) - Esnaf ,, k .1 k h l pılan her yeni iıte eksiklikler der ki : 
A. 6 "a tı e, öy oca ıfı ya- y ı:ı b b dl şı dl b caba İtalyan erkanı harbiyesi c&miyetlerl Cumburlret Httlk Partisln9 bulunabilir. Zamanla, tecrübe- - a u ıraz sa re n. m ıt&-

u nıanevralardan sonra neye karar bağlanmış ve nizamnamelerine kemallzm parken, gece derslerinde köy rede fse bu ormanın aslanı gelir. O za• 
"trecek? A l ld _ .. İt l ve pntt prens'p'erlnln tahakkukunu delikanlılarının bir c;oğ'unun 15- lerle bunlar düzeltilerek lekem- mao taze asin etinden kebab yaparız, 
llaker· n ~~ı ıgı~a. gore, -~yan asıl gaye ittihaz rden bir maddenitı 20 gün ifinde Türk alfabesini mül eder. Gittikçe geniıliyecek Bu sözleri eşlten aslan maymuna 
tı k 1 nıahafıhnde fıkırler henuz bu lllvesine karar verilmiştir. okuyup yazmayı benim kadar olan aynı zamanda en büyük der ki: 

0 
tad b" I · d ğil' d' E- o- du. ~ b d edı ı t 1 l a ır eşmış e ır. ger ya· Amiral Horti BerJine öğ'renerek ac;tılımız ıubelerde, ytırt davalarımızdan biri olan - 07 nmu en sana em mın ı 

ta~ı talyan ordusunun büyük cüzü- do""ndü anlaıma yolunu bizden çok iyi köy kalkınmaaının mühim baı- bu iş karakulak işi değildir. Muhakkak 
h l~arında böyle derin tadilat ya- b ld ki d k l langıclarından biri olan bu faa- çok kuvvetli Y'rhcı bi: hayvandır. HeJ 
... ı ırs Bedin, 25 (A. A.) - Macar Kral i i eri iğer öy ülerine mu- , men ben bu ormandan ka9m11byım. 
ltaı a, son yapılan manevraların Naibi Amiral Hortl ile Bitler Kiyelden vaffakıyetle hocalık ettiklerini liyetin muvaffakıyetle yürü.me-
'-lti~?n erkanı harbiyesini tatmin Hamburga gelmişler ve oradan Hcrllne yakından görmüıtüm. •ini yürekten i.teriz. 

' 1 anlaşılacaktır. hareket etmi~lerdlr. 
( Arlcoıı 1Jor) 
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T. C. ZİRAAT 

PARA BİRİKTİREN:LERE 
28.800 LİRA İKRAMİYE 

VERECEK 
Ziraat Bankasında ~umbarab va lbbarıız tasarruf besaplanudan en as 

50 llrası bulunanlara s.-nedı 4 defa f9kllecek kur'a ile aıatıdakl plana 
(Öre ikramiye da~ıtılacakbr : 

4 .Adet 1,000 Urahk •,000 Lira 

4 • 500 • 2,000 • 

' 250 • 1,000 • 

'° 100 • 4,000 • 
100 • 10 • 5,000 • 
120 • 40 • 4,800 • 
160 • 20 • 3,200 • 

DtKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene l9lnde 50 liradan aşaj'ı 
düşmfyenlere ikramiye çıkdıtı takdirde Y. 20 fazlasUe verilecektir. 

Kur'alar senede ' ılefa, 1 EyhU, 1 Birlnclk.lnun, 1 Mart ve 1 Haztracı 
tarihlerinde çekilecektir. (No. 623) 9-8 

Erzurum Vilayet Daimi Encümeninden : 

Türkiye lş Bankası 
1938 

KÜÇÜK CARİ HESAPLAR 
İkramiye plAnı 

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

16 • 250 • ~ • 

2s A.OUtoı teıs -= 
rzurum Villyct Matbaa!ında ___ _, 

Başlık, Duvar: ve El-UAnları, Defter, Fatura, mak.bu, Cetvel, 
KarıvlzU, Amele karaesl, Evrakkalemleri, Muhasebei Bususly• 
ve Nafialara alt BUO.m11m Evrakı Matbua, ICitab, Ehllyetoaıne. 

Sıhhat '\'e Hüviyet Cözdaaları 

UCUZ ve NEFiS BİR SURETTE TABI 
ve Barit VUA)'e'Uerdea göntlerllecek alpartııer süratle tb.zar etlfUI' 

Adres: Erzurum - VllA.yet Matbaası 

Alametı far~• 

. 

TOP ANE Terazileri 
Türkiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitlerinden Sakınınız 

lrsnra•da ~abı:yerl: NEŞET SOLAKOÖ-LU H OrlaQı 
GiJ.rciJhpıaı, Kavaflar çarıııı 

Erzurum Belediye Riyasetinden: 
İl m'rkeıtnds yapılmakta olan modern oümune evinin 9900 liralık ikmal fn 76 • 100 • 7600 • Belediye dispaos9rlerlnde !edavl edll-.;c Jk hastaJarm bir senelik ihtiyacı o 

2~ : ~~ : ~ggg : ve a~ağıda clna ve miktarları Jazılı bulunan 22 kalen erzak 17·8·938 tarlhlrı fHh a9•k eksiltme uwulile eksiltmeye çıkarılmııtır. 
1 - Eı.aHtm.e ~l- 8-938 Çarşaabl\ gUııü saat 16 da Vilayet 

odasında yapılacaktır. 

d · t ıı itibaren ıs ıün müdd "tle münak.asıya çıkarılmııtır. Talip olanlu ıaraltl anlaP1 
aım ene men B84 K,. 

1 1 
M 

1 
H . 2860

1
° E,. iiTere her ı-ün beled'ye ııbbıt JılerJne ve mtınakasaya iştirak etmek fçfn de fb 

2 - Muvakkat hmlnah 742 lira 50 kuruıtur. 
ura ar: art, uzıran, r- 1 •

1 1 8
. . ~ .. A t 'bi d kll k.tl ıiin11 o an 1-9-938 Ptrşembe ıilnü saat 15 de be1edfy~ encümentoe mtıracaat 

3 - lsteklller bu iş ' alt evrıkı fennlyeyl Naha mü1ürlü~U ve encilmen dai
resinde okuya bilirler. 

u , ırıncıa.anun ıırı n e çe ece r. 1 1 A 1 
E ılı lı d t b 1 h me erl lan o unur. (No. 65g) 4-8 

n az e ıra mev ua ı u onan e 
l k 1 dahil d·ı ki df No. Aırgarl ku. Azami Ku. Clıısl 

sap ar ura ara e ı ece er r. - -------
4 - hteklllerin 938 takvim y,\ına mahsus Nafıa müdürlülünden aldıklar 

ehliyet veılkası va ticaret odası vesikasının ibraz etmeleri mecbıırldlr. 

(No. 476) 1 2800 3200 Has ekmek 

(No. 653) 4-3 

Erzurum Vakıflar Müdürlüğünden · 
Tahmin bedeli 550 lira olan Ali paşa vakfnıdan g-llrcn hukında ıarkan 

tiınalen tuhumcu Ali tarlası iarben ve cenuben tarla yol11 ile mahdut tarlanın 

mülkiyeti peşin para ile satılacaktır. Taliplerin 1-9-938 de yapılacak ihaleye iş· 

tlrak etmekleri. (No. 654) 4-3 

Erzurum Tapu 

Müdürlüğünden: Müdürlüğünden : 
~ adet on ik'oer tonluk Au.!lln mar

lu benzlnll sfündlr makinesinin tamiri 
ve alh adet Austln marka benzinli si Erzurum Hacıcuma maballeslndı 

Kars Nafıa 

llndlre yedek pırçalanmn alınması 191 Şütrü kızı Vasfiye tarafından tanzim 
açık eksiltmeye konulmuıtur. edllen beyanname ile ldaremfZI mQraca-

1 - Keşif bedeli ( 4961 ) lira ( 50) ti t 1 A d 323 lı d h r1 

Erzurum Askeri 
Satınalma 
Komisyonundan : 

Kapah zarfla ekslltmeye konulan 
Mareş'll Çakmak hastane•inJn önney pa 
vfyonu ile korlddoruna istekli çıkmadı-
Q'ından bir ay içinde neticelendirllmek 
ve talip çıktığı takdtrde her ınn pazar
lıtı yapılmak üzere pazarhta çıkarılmış 
tır. Tahmin badeli 28651 lira altı kuruş, 
ilk teminatı 2148 Ura 83 kuruıtur. şart
namesi her gün komisyonda görüleblllr. 

(No. 622) 4-4 

Karaköse Askeri 
Satınalma 
Komisyonundan : 

kuruıtur. a a eyzl)s n• en yJ n a a . 

2 - Keşif ve ıartnamesi: Kars, c'n 40 madınl altın lira mukabilinde Keğııman için kapalı zarfla eksllt-
Erzuram Nafıa Müdürlllklerlnde ıörWe- 111tıa aldığı bu mahallenin Kıçıcller ıo- meya ko~ulan sekiz yüz bin kllo arpa-
bilir ya lstekh çıkmadıtmdan 6-8 938 den . 

'1 - Muvakkat ~eminatı ( 372 ) lira katında vaki nısıf evin tapuya teselli itibaren bir ay içinde talip çıktığı tak-
( 11) kuruıtur. talebinde bulunmuş olmasına ve bu ta- dlrde her gün pazarlığı yapılmak üzere 

4 - 17 - 8 - 938 gününe mUsadir lebfn ise 1515 numaıalı kanunu" ıumu- pazarlığa 9ık~nlmııtır. Tab.mln bed~ll 
münakasaya konulan silindirler tamirlnts . yirmi bin Ura ılk teminatı bın beı yuz 

ıuna glrmış bulunmaıau binaen mez- li d tb ı ı K lrö d k t t lateldl \.ıkmadılindan on gün mnddetle ra ır. a es ata se e as er sa ı-
temdit edilmiştir. 27. 8. 938 Cümartesi k'O.r yerde alakal tasarruflyesl ve bir nalma komfsvonunda yapılacaktır. Şart-
ıününe müsadlt saat 12 de Kars Nafıa id1.ltsı bulunıın varsa tarlht Uinından namesi ker gün komisyonda görülebtllr. 

M1ldürlüğü odasıtıda teıekkOl eden ko· itibaren on ınn itinde Tdpu müdnrln (
667

) 

mlıyonda yapılacaktır. ( No. 682) h- t '-'·i'· t "-- d b ııı d ısune veya lıa. &.8 guuun e mı a n e 

bulunacak tahkik memuruna müraca!tları 

ılan olunur. (No. 680) 

-

Hasankale Belediye 
Riyasetinden : Erzurum Vilayeti 

Daimi Encümenin 
den: 

günQ saat 16 da hüktlmet konağ-1 içinde 
Vilayet Dalmt En~ümen odasında yapı· Htsankale Erzarum arasında yolçu 
h:ıcaktır. tafiyan otöbüs seferlerinin balkın ihtiyaç 

Erzurum · Tertuqı Jo'unuo 4 00 2 - Muvakkat teminatı ( 122 ) 11-
• 10 -t 000 cı kilometreleri arasındaki radır. ve arıusLIDa uygun şek.ilde tanzimi be· 
botluklara a - S18 el kilometredeki 3 - istekliler bu işe alt evrakı fen ledfyece kararlaıtırılm:ştır. 
ocakta mevcut toplama taıın 8'40 metre nlyıl naffa müdllrlUlünde vı Vlllyıt Bu arada çahfmak isteyen 0 1.öbüs 
mfk'lbıoın 1629 lira 60 küruı keşif be- daimi encO.menlnde okuyabflfrler. 
dıll Qzerlnden naklt ve istlfl açık ~k.· 4 - istekliler tlcuet odası vealka- 'Ye kaq,yonet ıaMplerlnin 30 Aauetosa 
ılltme usullle eksiltmeye çıkarılmıştır. sı ile birlikte müracaatları ııan olurıur. · kadar Hasankale belediyesine mtıraca-

1 - Ekslltme 8 - 9 • 938 Perıembe (No. 681) 4 - 1 atları llln olunur. (Jllo. 669) 3-2 

Kar• Hayvan Boraaaı Satıf Cedueli 

ç.,11 s,.. 
&ka. 26 
!aık « 
Kotu 6kostı 33 

[ Ağuaıo 
Bn aNi 
Lr. $. 

15 34. 

~ '" 6 -4 

ikinci hafla 
/in pulı•rı 
Lr. S . 
11 00 
9 43 

10 00 

1 
Orta 

•• :J . 
7 25 
7 00 
8 5 

Teminatlı Daktilo, Dikiş 
ve her nevi makineler 

tamirnb yapıl,r 

Riza Vatandaşlar 

2 1~00 2000 Et 
3 175 200 Yağ 

4 500 750 Pirln9 
5 150 
IS 7~ 
7 1~ 

8 10 
9 tfı 

10 130 
11 lOO 
12 150 
18 200 
14 140 
16 50 
16 10 
17 50 
18 100 
19 500 
20 20 
21 25000 
22 3000 

175 Kuru raaulya 
100 Çeklrdekll.1 6ı:itm 
200 Yeril teker 

16 
20 

150 
150 
175 
250 
175 
76 
15 
57 

150 
750 
25 

30000 
-'000 

Çay 
Kırm.ısı biber 
Satan 
Taı 

Sabua 
Gu yatı 
Makarna 
Şıbrtye 
Bamya 
Merctmek 
Butıur 
Patates 
Salça 
Odun 
Teset 

Erzurlım Vakıflar Müdürlüğünden 
Tahmin bedeli 

Lira K. Vakh Mevkii No Ctnlf - _, 
16 Hacı Menan Haf.:fJar Sl DükkAn 
6 Serturnay Ômer Nazlk Ç, 78 • 

12 Zeynal C. Kataflar 12 • 
20 Zeynal C. Kafclflar 6/8 • 
90 Kağızmanlı Tebrlz K. 103 • 
10 Müid Ef Golabmet 6S • 
22 Huru.ı oRlu Kin yolu 22 Tarla 
%4 Yuıur kızı Fatma Hacı Cuma ıa Hane 
70 Mehmet Arif L1llapaşa 15/17 Hane 

6 Kazaı zade GtUabmet 57 Dükkln 
15 Muıat pafa Muratpaıa 3 Hanı 
12 Dere C. Dere mahalle 8 Hane 
2 Mült Et. Gülahmet 1 Dflkkln 

12 Kaba ıeyb Tivnlk yolu IS Tarla 
20 Haeı Haıım Sultanmıllk 17 Hane 
12 • • • • 11 • 
12 Do\maseven Arapldrıer 91 DQkttıı 

25 • Kafaflar 33 • 
23 Aalıpaşa mahalleli 

Hacı Salih Allpafa 4 Hue 

6 Sertumay Omer Raf aflar ~8 DcıtkAıı 

24 A\lpaşa mahalleli 
Hacı Sııllb 

Alfpaıa 3 Hane 

24 • • • • 2 • 
8 Hacı Hüaeyln Knecller 20 • 

20 Hacı Menan Arapkfrler 78 Dilkkln 
20 • • • 72 • 
Yukarıda b~dıli mabammınl, vakfı, mevkii, numarası, olnsl yazılı uat•l 

kiraya verllecetfndea on rün mQdddetle müzayedeye konuldu Jhalı 29 - a - 9S8 
Pazartesi rüııQ sut oıı dörtte Vakıflar idaresinde yapılacaktır. Taliplerin yüsd0 

yedi buguk teminat akçelerin( alarak Vakıflar idaresine rılmelerl. (No. 860) S-1 

.Erzurum Belediye Riyasetinden: 
Dana 324 . • 
Ot~ 6 
Toklu 21 

..t.j11u41 

8781 
10155 

6580 
2360 
385 
13'.J7 

6 26 
Q 00 
o 00 

8 33 
11 S2 
10 75 

7 
lO 

9 

50 
16 
77 

Tenz·fat baynutl"ııo 938 sen ıai ıa,1lerl iç\n ıızamt ( 60000) asrart ( OOOOo) 
Bay KAYA hanesinde kilo arpa ve aıaınt ( 70')00 ) asgut ( 60000 ) kilo ıaman ve azamı ( 30000 ) _,. 

.. ••••••••-••-•• gart ( 26000) k:Uo ot S\ha ahnrnık üıere 15·8-9 38 tarlhiı.den itibaren yirmi bit 
gün mtıddetle açık ıkılltmıya konulmuştur. 5-9-931 gün11ne mQsadlf j)ual'teıl 

SUAb Fabrikası karıusıntla 

lılarJ• 246 
İDU 64 
Keçi 30 

Yapar '° 
Tcrı yatı 1040 T. 
Paket yatı 190 P. 
}ç yatı s 
Kqar peynir 6 
Salamura J'&IS1.ı P. 30 
lıflr derlal 80 

t821S5 
\655 
1410 
3821.i 

20843 
320 
'°o 
520 
MO 
600 

7 27 
7 61 
6 05 
o 00 

S4 50 
00 00 
16 00 
o 00 

00 00 
00 00 

12 72 
11 26 
8 76 

00 PO 
56 00 
60 00 
00 00 
so 00 
3 50 

80 00 

10 
9 
7 
38 
o 
()() 

00 
00 
00 
00 

32 
46 
46 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

Sahlb Te Bqmubarrlrl 

CİHAD BAılAN 

Omnmt Neşriyatı İdare Eden Yası 
lthırl MQdürü: İzzet DELİÇA Y 

gfinü saat (1') de belediye dairesinde icra kıtınacakbr. Taliplerin miiracaatlaf
1 

•lan olunur. ( No. 658 ) 4-3 

Erzurum Belediye Riyasetinden : 
Şahtr için belediye emrine şeker gelmf4tlr. 32,5 koruotan satmak üıereı bft 

çuvaldan aıaıı olmamak ıartlle lıteyen 1B11afın ziraat bankuına müracaat edere1' 
almaları ilin olanur. (No. 674) 2-2 


