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Başvek ·ı Elazığda tezahüratla 

Başvekil Celal Bayar 

karşılandı 
Başvekil bugün manevra 
. i esahasında bulunacak 

" 
Elazığ 25 (Hususi muhahirilnizden) - Başvakil 

Celal Bayar, rPfakatinde Dahiliye Vekili Şükrü 
Ka ya ve diğ ~r z<-Jvat olduğu halde bugün 17,~0da 
husu ı.. i trr n1erile Elaz1ğa gelmişlerdir . 

Halk Başvekile candan tezahürat göstermiştir. 
istasyon civarı iğne atılsa düşmiyecek derecede 
kaJahahktı . Şehiı" baştan başa dona_nmıştır. 

Başvekilimiti M Hi Müdaf-- a Ve ili General Kazını 
Özalp, Dördüncü Umumi Müfettiş Abidin ôzmen, 
Müfettişlik erkanı istasyt.nda karşılamışlardır. 

Başvekilin bu akşam Yeyahut yarın sabah ma
nevra sahasına gitmesi muhtemeldir. 

Mütareke Suya Mı Düşüyor? 
İzmir fuarında 
Başbakanın 
Müjdeleri 

Japonlar Ru.slara tekrar 
taarruza geçecekler 

A~~·b~;D;~~!ldfu!~m::;.! Hudutta hazırlanıyorlar, külliyetli 
kilimiz Celil Bayarın huzurile açıldı. 

Uzun zamandanberi hazırlanmak- takviye kıtaat~ getiriyorlar 
ta ve beklenmekt~ . ol~ bu fuann Moıkova, 25 (A.A.) 
açılışını yalnız İmıiri alakadar eden Birkaç gündenberl ba
hir hidise değildir. Umumi olarak rekehfz dunın hudut
memleketin iktisadi inkişafını burada ta\i Japon kıtalarının 
görmek mümkün olacağı gibi, mem- glzti gizli taarruz ha
leket dışındaki dost milletlerin de z•rlıkları yaptığı an· 
· t• k tın l · t · d w • •• tılmıştır. Bir taraftan 
ış ıra e e erı esıs e ecegı muna- d b d d _11 11 b I . d "kt• d. . k. f a u u a ku ı yet ee et er sayesın e 1 ısa ı ın ışa a miktarda takviye kı · 
yardım ederler. Bu yüzden bütün taat ı gönderllmette
memleket iktisadiyatım alakadar e- dir Tayyareleıio son 
den bu fuarın bu sene daha büyük gQnlerde batta Rus 
muvaffakiyetle açılışına şüphesiz se- top•akları üzeri ndf ki 
vinmekteyiz. faaliyftl artmıştır. 

ık. . b' . . . d I Sovyet ordusu hu-
ıncı ır sev.ı?c~mız e~ açı ış dutta her lbtlmale 

nutkunda Başvekılımız Celal Baya- karfı bazır bir vazJ-

lDAR.I YERi 
lll'nnım Gölhaıı noQu Baaıme"t 

Puarluldtn mlllld& lıuga.n çıkar 
Sayısı her ·yc'.!"d e 5 kuruştur 

Ba:nlmayttn guılar geri Di!rllm•ı 

DOGUiLLERİNİN SIHHATİ 1 

Doğu un sıhhat işleri de 
geçtı çe düzeliyor 

1 

•• g 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekili 

tarafından Üçüncü Umumi Müfettişliğe 
gönderilen cevab 

[Ü<;üncü Umumi Müfettişlikten, mü.ıaharetleriniz vekiletimizce büyük 
Dolunun •ıhhi durumu etrafında bir sıemnuoiyetle karşılanacakbr. 
yazılan ve bazı tahminler izhar Vekilet teşkilatının kadrolannda 
edilen yazıya, Sıhhat ve lctimai bulunan seyyar sıhhi heyetler sari , 
Muavenet Vekili Doktor Hulusi hastalıklar ve Sıtma, Trahom, Frengi 
Alataş aşağıdaki cevabı gönder- hastalıkları için Betahsis teşkil olun-
mişlerdir .] muş ayn ayn teşekküllerdir. Bu te-

Ücüncü Umumi Müfettişliğe şekküller mezkiir hastalıklarla mU-
, ERZURUM cadele suretile çalışmayı icap etti· 
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. . k . . ı aresı a a n a unan mın-
eşe ur enmı arzetme ısterım. t kal k kll &-:-:- dd'" a ara arşı ve euw.u. ma ı 

Muayyen mıntakalan dolaşmak . k'" . b tind ki. ö düw .. .. . . ım an nıs e e gere ı g r gu 
ve o mıntakalann umumı hır şekilde hht t db. 1 · almakt ecikm 

hh.. . . . kik t k .. sı e ır en a ı e-
sı ı vazıyetinı tet e me uzere kt dir D w kt b 

k'"l · · · kil.. d me e . ogunun uç no ası u-
ve ~ etı~ teş atın a seyyar lunan Ardahan kaza •e köylerinde 
~ıhhı ekip ~adro~u m~~cut. olmadı- frenği tarama heyeti faaliyete bq
gından Oogu dıyan .ıçm ızhar bu- lamışbr. Hasankalede trahomluların 
yorulan bu husustaki arzularınızın daimi surette tedavisile meşıuJ ol
yerine getirilmesi maalesef mümkün mak üzere bir trahom dispanseri 
olamıyacakbr. yakında faaliyete geçecektir. Bun-

Bu gibi ekipler, mahalli idareler fardan başka sıtmalı bir mıntaka 
hususi bütçelerine seyyar tabip ve olarak kabul edilen Iğdır ve hava
aıhhat memurları için konulan tah- lisinin de sıtma mücadele mıntaka
hisatla teşkil edilmekte olduğundan lan hudutlan içine alınmış olduğunu 
vilayetler hususi biitçelerinin tanzim ve lazım gelen t abip ve sıhdat uıe
ve kabulleri sırasında vilayetlerin murlannın tayin edilir edilmez has
mali kudretlerine göre seyyar tabip- talıkla mücadeleye başlaıılacağını 
lerin mesai tarzları hakkındaki ta- saygtlanmla arzederim. 
limatname dahilinde çal•şacak sıhhi Sıhhat ve içtimai Muavenet 
ekipler için icap eden tahsisatın Vekili Doktor 
ayrılmasında gönderilecek kıymetli Hulusi ALAT AŞ 

Erzincan Eğ· tmen Kursu 
nasıl çalışıyor? 

Köy kalkınmasında eğitmen lıuralarının 
çok faydalı rol oynadığına şü:phe yok 

nn memleket istihsalab, ithalat ve yette bulunmaktadır. Kü\tnr Bakanlığmı köy OA-retmen Ş!mdl kurıta 140 Eğitmen, U: Kül-
ihracat meseleleri, sanayi ve ziraat .Japon elçJsl f ngi- ihtiyacını önlemek için, bundan evvel, tor, 8 Tarım, bir Müzik, bir Ziraat Eti· 
hakkında vermiş olduklan müjde- Uz Jıariclye nazı- ki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Tar· tlm Şefi, lkt KtıltUr Şefi ve bir Direk-
lerdir. . rlle görti~tü kiyenin 11 yorinde Eğitmen kursu aç tor çalışnıaktadu. 

Bu nutuklann da kıymetli Başve- Londra.24 (AA.) - ç· . l . de b ç b mış~ar .. Bu kurs!ar.tan biri Erz'ncanda- Kurslarda ~llıma lanı 
kili' mı·· istihsalattan bahsederken: Japon bOyUk elçisi ın aıper erın ir in za iti es 1 Zıraat okulunda aç·lmııhr. .. ~- G ç n yıl kurs Gfi üşanr, Erzu Kurıta Eğitmenleri köy hayat ve 

927 yılında 32 milyon olan is- buıün barJciy4'~:.nazın: L?rd Halifalsı z ııteler, son giinlerdekl log liz · Japon T 1. E t . 11 • d 9!) ş rll nndan ayırmamak ve modern bir 
· k ki k - - b ti 1 - d ( lld"A-i 1 rum, unç ı, rz ncan ı e11n en ., 

tihsalabn 1931 de 105 milyon, 1936 2ı~a:-et edert , ı saat adar suren bir muna e erm n goz en geç rı •a o Eğitmen g mlştl. Bu yıl bu kadro 160 ~ôy havası içerisinde bulundurmak iç.in 
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ld w h _ muzakerede bulunmuştur. kaydetıntktcdl rler. ye çıkarılmış ve Sinos ili de ictir k et- oğrotimlmtz:!e esH E~ltmen eski bllrı•l 
a mıb!~~l 0 ~gunlu v
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enuz Bu göraşmeden bahseden blltün ga· 1 Arka!tı 3 üncüde ,, hesaplan ıtırı memış o an yı- tlrllmlştir. ' Arb•ı 2 lrır.tü• 

lının da 255 milyona baliğ olacağını Halep Tu·· rkı· yeye 1• ltı· hak H-• · .. . . 
ve memleketin satın alma kudreti Bay b U t ~ _... "' 1 1 
hakkında bir fikir vermek için de a 1 ~ 
ithalatımıza ait rakkamlar arasında vazı·yetı·nde ı·mı· ş 
1932 de 88 milyonluk ithalat yap-
tıiımızt beyan etmiştir. 

Bu rakkamlannda memleketin • • • • 
iktisadi bakımdan ifade ettikleri Su1 ıye gazeteleri bir lngılız gazetesinin 
manaya şu cümleleri tebarüz ettir- h b . J [ b h J , / ? 
mişler: a erınaen nası a se ıyor ar. 

«Memlekette istihsalat yükseli
yoT, hariçten eşya ithalatı Ç.Jğalıyor. S•ırl e gu.:etelerl ( Deyll Herald' nadolu a• asında bir çok kt.fil .. ler glr:lp 
Fakat Türkiyede satılmamış stok adlı lngHlz gneteııinden ıfe ,u haberi gelir dl, bu hal Sur; yenin Türldve1er. 
kalmış mal bulunduğundan şikayet naklect lyorler: ayr lmasına kada_r d~·vam. e lti. Ar cak 
eden kimse yoktur. Şu halde istih- clskt>nderunda Türkisenin istedl~I Halep şehri şimdı şıddt t l hir llcti

0 adt 

1 d
. S b lı k 1 gibi bir fd renin tees;üs etmesi üz ~rine k ı iz g-eçlrmektedfr. Bu da, Hale bin bir 

sa e ıyoruz. a. n . a yoru.ı v~ u - Halep fiAhri yavas y;vas TO•kly..,ya 11: ka cfhPt,en lskeorlerura b {t1ı o'ma 
lanıyoruz. Bu milletın ekonomı kal- tih k d ,, u - kt dl ç- , 0 H . sır d n ve Halcbtn ytg Ane li nıa rı ır ı te•-'- .. - d .

1
. . a a .ru y ı ume e r. unr , a v 

lllDmasının en buyuk eh ıdır.» lep ahalisini Türk.iye ne çok rabı taları kil e.tmeslDden ileri geJmekteolr 
( A.rkuı 2 incid•) vardır. ~ki 9atlardannr.I, Yal p • A- • (.4r~•~ 3 i11trid•I . . . , .... ı 1 1 

ş atı 
~ Ba7burt ( Hıa
rnt )~ - Bıybur 
Hılkevl lntaatı 
sihatle llerle· 
mekt~dir. Bina 
Dofunon güzel 
eserlerinden bl· 
rlsl olacaktır • 
Resmimiz Hal· 
kevl fnıaahnd"n 
b!r sahneyi gö ı· 
teri ror. :.1 "i 

Halkevf _ta· 
m a·m 1 anı nca, 
Baybwt iüzel 
bir bina kazana· 
cağı rib, kültOr 
ihtiyacının bir 
kıamını da kar· 
..ıamıı olaoU.tf! 
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Erzincan Eğitmen 
kursu 
nasıl çalışıyor? 

(Baı tarafı 1 incide) 

11zerlne yeni ve be.yatı iç1n tayd8h hH· 
rller katmaktır. Bu itibarla çalışmamız 
hep amelt ve köy heyat\Ddan ahnma 
konulat Oztr1n4tdir. 

E~ltmene öyle blr mesai yo'u ve· 
ri'm•ştlr ki 5,30 ndıın 11,SO na kRd1t 
grç-ın KültOr ders'erl çalışmalarınd 
ycmt k zi i ç lındığı zl\man usarç gö
rü' ;ue.1l~l için işlerini terketmamt: kte
dlrler. 

ô ,k.Atn sonra başlay •. n Tarım dFrs 
lerl Etltmenlerde biiyük bir Uyl uyan· 
dırıyıır. Hl\le basıt, gerPk şahs~n, ge
rek k'öyce alınması müınkün olsn ve 
lşle•mosi ~ol•y, az caflril sarfeıderek 
çok randıman veren makinelnl ıörüncc 
Ye f1lettlkc1 hayrette" hayrete düşüyor· 
lar. 

Aktam lş\erl 16,80 da batlar Bu 
işler lıııaırt, spo"' müzik ir. Kurstaki bü
tün E . ıtmenler ıeviyelAı ine göre irDP· 
ıaı a ayrılmışlardır. Bu gruplar muhtc if 
adlar alıında çalııır. Bnnhır faribt v 
C"{traU mııb111Jarln ,,e kabremanhk yl· 
titllk tfmca!i tuihi şah iJttlerin adları 

dlf0 

M•eela Otlukbeolt, Kop. Ka·asu, Ha· 
tay, Y~lrlırım, Altay, Coşltun, Oğuz, Ti 
mar, Akın, Ankarıa, Sümer, K zılırmıık, 
D•manlı gibi. l~te bu g- up1ar hü•ün Ç• 

ullğlslnde kendlleriae tahslı edtl•n sa 
afürda ve kültOrel, tarı hsal mesa1 yap 
bkları rlbl fr. şaat, spor 1 muzlk işlerini 
de yaparlar. 

Tanzim edl'mlş gnnlük meııai saat· 
lan fçlnde iılerlnı:t candan batlı o\ıırnk 
v" normal, disiplin dabtliııde çalış nalı 

dırlar. 
Kurslarda ayrıca bir de atelye me

ııtlıl vardır. Bıı mesai onlarda. teknik 
bif gUerlnl takviye ettirecek rerlde ibtl· 
yaçl11r o1an eş a}annı b zzııt y pacak 
lkhda. ı v rmek içta y6pmaktadır. H r 
grup o ı beşer gün ter ere, ağaç fşlerı 
üzerinde çelışıyor ber altm ış Uç öJev 
yaparak 7ılbaşı a'ı ı=ııne hazırlamakta· 
dır. 

lnşut işltrJRde bir evin bir okulun 
plan çizme, araziye tatbik etme, gönye. 
pkul, terazi kullanma, kerpiç, kaynat 
yapma g'lbi köye lüzum1u olan şeyltr 

oaı eniimcktGdtr. 

Kurs Nlaao' 1 de bsşlamıı olup 2t 
T eırinl evvelde bitmiş olacakur. 

Kuru, askerliğini muvaff~klyetle bf 
tiren çavuş ve onbawılar almıyor, ilkokul 
na ıc d olanlar tabii tercih eôllfyor. 

lzmlra e, kı.,ıl çöllerdekl kursa ka
dırl rda alınmı ştır. Bunlar d 1 öy ıra 

dınl tı kalkınması lçi&1 hazırlanmaktadır. 

Eızurumda 

Geçen seneden mezun 16 etltme1 
vardır. Pasinler llç~sirıde şimdi çahşı1 
yorlıır, mektepleri yapılıyor, tabılsat!ar 

Vekaletten verlUyor. M.,ktepl~r muayyen 
tiplerde yapılmakta1ır. Bir m~ktep 1000 

linya kadar mal olmaktadır. 
Vekilet uıta ili ağ1ç kıımtn n mas

rafını verJr, Üst tarafını köylü kendi Çil· 

lıı•ra'\[ ytpar. 
Bu sene kurstıın 25 ef ıtcıen çıkacak: 

Bunlıır .A~kalf', Jlıta, Dumlu bo'gelcrio: 
de çr.lı~ıc'-· h~rdır. Bunlar iç n de tim· 
diden yerlerf,.bazırlaJJmaktadır. 

T 
Roma; 42 

Trabzon Valisi spor 
kulüblerini geziyor 

ldmın ocağında gençliğe kıymetli 

İzmir fuarında 
Başbakanın 
müjdeleri 

bir hitabede bulundu (Başmakaleden devam) 
Trabzon, [ Husu•i] - Genç Vali Memlekette iktisadi bakımdan 

Refik Ko· altan işe b ·ıladıtnnn ~u ilk normal bir faaliyet mevcut olduğunu, 
ay lçl~de spor Iı\erlne de. büyük bir iktisat hayat ve hareket içinde bu-
ttb. mmıyet vererek spor a1anhulle bir 

1 
d .. t b ·• 1 · 

görüşme yapmış ve dün gıccı de İdman un uğumuzu gos eren u sozv erın 
ccsğın!:'a yaıpılam ıı ekoromen gllreş kıymetinin ne kadar büyük oldugunu 
lerrle bulunmuştur Kulübüıı aıQcss!rl ve söylemeğe hacet yoktur. 
b ıka11ı bulun ·•n . Bay R za kulül> hak A d mlekin sanayi 
ında izah t verm ştlr. ynı zaman a me • 

GU u ude:ı sn r• Jhıorata ikram sahasında alınan çok esaslı yenı 
edllmh Ve Vail Retlk Kor itan ı~nç· tedbirler ve yakında ikinci beş ıc
liğe bi•ab"n çok kıy ..... otll bir h itabede nelik planın da millete arzedileceği, 

Haziran 27 
-8-

llOseneevvel Çarordusu 
Erzurumu ·nasıl almıştı? 

Rusların Hasankaleye girişleri, Ermenılerin 
istikbale çıkışı, Puşkinin Hasankale kaplıcaları hak
kındaki intibaı, 25 Haziranda Çar Nikolanın doğum 
günü olduğundan Rusların f evk2llde şenlik yftpma
ları, Pask ~viç'in Çarın doğum gününün senei dev
riyesi ~olayısile orduya ısdnr ettiği beyauname .. 

bulunmuş ve ıreçlite gldcceii yolu lıa· b k k mıntakalara rağmen 
ret ederek dem1ştir ki: azı ura Yazan: A. Şerif BEYGU 

• - T:?mel at.Jmışt r. Biz bu temel mahsulat vaziyetimizin bu sene de 

üzerine v.-rimli ve g zel esetl~r yap'\ feyizli. sayılacağı. hakkm~~ ü~it.li puşkln hatıratında, Ha,.ankal~yi, ğından çok kalamıyarak çıkmııtır. Hatı· 
cığ z A"kadPtlnın çal· ştı ğını rördükce sözlen memlcketın en salaı. ıyetlı hır Erzuıumun kilidi olarak tavslf rallnda diyor ki: (Türkler, doktorlsr;n 
bu memh·kı tın Vall'1 ve bir vatanda• v d d makla şu""phe yok ki t 1 1 lbf k d ki -ia 
sıtatile her türltt yardımı ui ~emh·ece agzın an ~~ ttmektedlr. Filvaki H·ssnkaleyl ala• avs yes muc ne~ Y1 anma 1 arın n, 

Pek çok sevınıyoruz. d" E ır dd t ü -a f e bu sıcak maden suıa~ından ekseriya qim. TDrk g-AT clile yilkı~an şey tntlzam . . uşman, zurnmun mu.a era ı z r n 
dır, dlstplindlr. Yakrndın tanışm!'ntn Şimdiye. kadar memleket.ın b.ı.r bakim olmuş s ırlabllfr Pas!!' ovasının fayda y9rlae zerar gör"'ektedlrler) ' 

k d 1 " ld "' h b d b t b Şıir bu halimize ne aGzcl d kkat ed~rek ve yakından sevm ntn büyük muv . .rr ço yerlerın e yapı an sanayı mu- ara e-.' ııa ~ un an ~onra _ aş ar, ıı • 
klyetl vardır. B z de sız\ tln e s ğiniz e l"'S!'eselerimizin muvaffakıyetini göı ubayı şimal en, c•nup an yuksek dağ d"ğru söyleml~tfr. Bugün bile ah'lUmtz 
yakından al k dar olacaR.z e bJ,; d önünde tutarak ikinci beş senelik !ar lıroş>ttm•s olduğundan b husus !Iı.ır· gel şi gUzel kap ıccı.lıı.rda yı 'n•nma\tta· 
s l· leıle berub r büyük l•dere !Ay k. ol A b f 1. . d h k . k" ga pazarı sl ısileııl bu E absnın en hak.im dır. 

z planla u aa ıyetin a a ço m ı- k 1 b E 25 Jfazh-sn günü Erzurull'U 1 dili 
m; k için ve bu m emleketin ya ı rıltl v. • . k no tası oması ve ural)l!l rzuru'll ve 
gm. çliğlnl baz•rlamak için sizin safu· şaf cdeeegmı tasa~vur ettık~e. ço Pasın ovalarını nnar. ti altır a alması üzere bulunan kırk, elli bin Rus ordusu 
nuzda çalışecB~ız... ~eri:ı h z'.J.r duy.:lugumuz bbıdı... dolay sile E zu umun kl'it taşıdır HaE"ankalenln etrafındaki yetllllklerde 

k k J"b O R l 2• H ! 1~2 b h ordugahlarını kurmuş'ar, büyük bir ha-
Çok tlı<ışlar an bu nut ~ u u na- Geçenlerde bir münasebetle o- usu az ren . sa_ a ı g-e· zırlıeın t~rtlbile me,guldürler. Çllr Niko· 

mına Bay ıinası cevttp verm şt r. ~ da ha vancıhk ve ziraatin sana- neral ( Bckov'ç) in fukası tarafından • _ . 
Vali aynl.rlı:en Tıabzonun yeni ıın ~ . Y • ~ et fşgal rdilm'ştl. Kassbadan Türkler sa lanm dotu~ günunun seneı devriyesini 

tıer.örü B!ly Haydıu'a gençlitl iyi ça- yıleş~~sı yanı, Trabzonda soguk vuşmu$ olduğundan yalnı yüz h<'ne ka· kutlamak fçın hazırlant!orla~dı. aB~ş\c.u-
l ştırmaaı ve hazırlaması temennlslni!e sanayıı, balık tuzlam-ı ve konser~e'. dar E meni ahalisi vardı. Ermeniler l~~ndanından çavuşa. ta .ar h.p Swlamlılc 
bulunmu~tur. Ve aycılırke de: fabrikaları, Karsta sütcülük.. gıbı sa'iahlEyln yola dökülmüş' er yc~urt, ur ıformalarını glymış\er, ordu, f1rka, 

« OcaQ:anız sö?mAsln dıılma yanaın » okuyucularımız elbet hatırlarlar. yumurta, çörek yanlarında ta~ıyorlardı alay karargaıarıo~ıı mü~lkalar çarlarının 
demlıtır. Vali R~fık Koralhn yukarı:t ak.i . . tık gelen kazak 5üvariled önüne çıka- saadet ve lstlkbalı ıerefıne çalıyorlardı. 
sö:derf; rençlfıtln kendls'n~, ııpo~ h ya- Yurdun hır ç~k yer~erıne nazaran rak bu hediyeleri dağitıyo·Iardı. E meni Orduda bulunan papaslar resmi, 
tında ı•mde ed neceA-ı sözlerdir. Bu "'Öz daha çok sanayıleşme?'~ d~ muhtaç çocukları, kızlaıı atların önUııe atılıyo: ruhanı elHslllerlni Iabfs o'duğu baldu 
lflr Tcabz~'l 8por ntkunu:ı aç ıldığını olan Doğumuzun bu ıkıncı beş se- la hırıstiyan hırııtiyan diye batırarak kararıAhlarda ahzı mevki etmişlerdi. 
lıaret edıyor. Bir zıman Karadenldn nelik sanayi planında göz önünde haç çıkarıyorlardı. lııtlyar Ermeniler, Paskevfç orduya, Çar Nlkolanın na-
spor ~slarını yetlı•lren bu muhit yeni • .• . b1 b ttı ı b d 
Vali sayesinde daha çok yükselecııktlr. bulundurulmuş olaca~ında hıç şuphe kadınlar sevınçler!nden göz yaşı dök.ü (mıçna 

1 
ta en ıstar C' ğ h eyann~~e c 

etmiyor ve bu fırsatla memleket ik- yorlıır ( Y uahbi! ~en bize bu bUyUk ar ımnın uğrunda ka r~manca e ayı 

Sıva Sta Atatu .. rk İlkokulu t' dA h t h kk d d" v. müj". h11yrıımı gösterdin çok tllk Ur olsun. ) hayat e •en c~sur askerlerımlztn h ıttı ra· 
ısa ı aya 1 a ın a · ver ıgı Diyorlard . larını tuiz ve tebcil ederim. Ecdadımı· 

S vaP, [ Husust] - Şehrimizde 
50000 ll•a S'itfıyl~ yap !makta olan bü
tUn teokilAtı balz mo.dern Atatürk İlk
okulu ikmal edilmiş olduğundan 4: Ey
ıOl bayramında tör~nle açılııcııktı.,.. Bu 
okul ırtındüzlerl İlkokul, geceleri de Ak
,am Kız San•tt O : u 'u o:arl'!k t61risıı 
yapac tktır. Bu yd ilk dt.fa olarek K 1-
tür Bakanbğı şehrimizde, bir Akşam 
Kız Sanat okulu açmı, olcıcaktır. Vill
yetlaılz tahsil çağ ndakl çocukların çok· 
lutunu göz önllnde bulundnrarak bu 
yıl ş~brl.mlıde iki yeni okul yap•ırmıya 
karar n.mlıtlr. 

Trabzond• 30 Ağustosta 
mühım m çlar yapılacak 

Trahzon [ Husust] - Ü !uz Atus
tos Zafer bayramıvda Tr bzoo ıpo cul -
rı sl!!dyumda bir bayram bıızırlımak· 

tııdlr laı. O gQn gUres, atletlım, ve tat· 
bol maçları yapılacaktır. 

Trabzona antrenör geldi 
Trı.bzon, [ Husuqf] - Aokarıdatl 

antrenör ku•sunu bi iren 19 gel'çten 
blrlıl A1t·n--rduouu sol açığ'ı Bav Hay
dar Trabzon bölg ... ~lne tıyi tdtlereit 
bu,aya g-elmlwtır Bay H•yd~r Trat.z'ln 
bölg~sı spor ıjanlarlle rörü~mflş , ku
lüblerlt> tem1sa iiÇ iştir. 1$uırün stad
yumu gör cık ve aııtren!D • ıılara b. ~l -
yac.ı ktır. 

' • Yazan· Selim BABAN 

delerden ötürü Sayın Başvekilimize Rustarın ordu papasları, ellerinde zıo tahDkkukuna çalıştıkları büyür gaye, 
minnet hisleri duyuyoruz. büyük asaları, boyoolarında iri baçlar kahraman ordularımızın gayratl, Allahın 

D O C U olduğu h'lde atlara blnmtılerdl. Ermeni yardımlle elde edilmek üzredir. Din ve 

Karsta at yarışları 
K rs - Vilayetimiz dahilicde bu 

lunan koşu hayvanlarının ve bloictlerl· 
mlzin l~tIIa.k edrcl f bir mü!abaka ko 

şusu hazırlanmıştır. Koıu 11 EylO.'d 

yapılac :ıktır. Bunun lç'n ayrı bir proğ· 

ram hazırlanmış'ır. Baş gelen hayvan-

lara bin lira kadar iii ramtye verlle
ctktir. 

26 · 8 • 9SI aut 8 r •/l(Vo 

RüzrAr süratı: 4 • 6 metre 
.RıtzgAr istikameti : Şlmalişarkl 
Kuru hararet dereceli : + 18 1 
Azami hararet • : + 28 4 
Ast rt • • : + 15 1 
ft1H11bet • : Y. 60 
Yat•• : Yok 
Hava t111vfkl (Eı zunurc1a) : 6' O 3 
.. .. <n~·~ız • .ty ı >: 761 8 

Bu >ce n öhetçi ecza e 
«VATAN» "cı nesidi .. 

pıpaslan hürmet ve tazlm1e meslektaş · mllletlmlzln büyük düşmanı olan Osman· 
larını lıı.ucakl _yarak atlardan indirdiler. ıılara karşı kaıandığımız müzatferlyet· 
Kasab nın kılus:tarı ( Kü ük Ermeni lerln aklsl~rl bütün bırıstlyan alemhıce 
klfüesl demek) gec~den baı\ayarak meeerretle k>ırşılanmaktııdır. Bu asudide 
Ru• ordusunun Hrkası gellncsye kadar dUşınanıroızın, şıınh ordularımızın ayak
çauı çalınmak.ta idi. Hmstfyanlığın hami ları alt nda can verdiğini g6ren millctl
ve cıUdatıl olan bUyük Rus milletinin mlz gurur ve ift\har duynaktadır. Aıır

şan va ş vketin', Pasllerhı em~lsız gü· ludanbarl zulüm va işkencesi altında 
zel ov -.lamıa ak•ettlren mflş'um bir seda lnlettl~l maıluın hırıstiyanıar tahlis edil
idi. diklerinden dolayı, büyük mtlletlmize ve 

Paskevfçln önünde ordu mü~lkaeı oı: un orduJUna minnet ve şükran borç
müzııffer lromand'lnın ibrrz etti g-a\lbl· lıınnı ifa etmek. fç'n naıııl hareket ede
yettn şan ve şerefini terennüm cdtyor· ceklerlni Ş ' Ştl'dıla.r. Bir, iki gQne kadar 
du. Osmanlı Asyasıoın en bOyük kalesi o'an 

Pu,kln, başkumandanld b.raber idi. ve Osmanlı ku<tretlnln Asyada en büyQ): 
Karargahı umumt k -le t·isarların dışarı· t mslll olan Erzurumu alacağız. Oııun 

sında çermiklerln yanı beşında kuru\- elinden Anado'u kapısı koparılıp alındık
muıtu. tan sonra daha karşımıza duracak ne 

Kıısadan muhacir olan, Tü ·k ahali· bir kalesi va ne de ordusu bulunacakhr. 
nfn e. yaları, hayvanları R•ıs ve Ermeni· Haydin! Çarımızın büyUk giinünüu 
ler tarafından l ağmıı. edi11yor. K ·palı şerd ve saadd ne, bir iki gUne muz af· 
kapılar kırılıyor ve içerideki f'şyahr fer sl!Ah'arımızın kazanacağı gali1lyeti· 
hoşaltıyon u. Puşkln kararrah zabitlerlle mizln şerdine içiniz, şen'ik :rapmız bu 
kasabayı do"aşıyorl r. bllyOk bayramların kubiyetfni tebcil 

K ı de kır k toplar mühimmat ve 1 ediniz. ) İnsan tıu beyannameyi oku
zah're dökü üp saçılmıştı. Puşkln ku'>bell yı1rca kend .sinl kurunu vasatlde ehli 

'büyü havuz·fa yıkanmak için giriyo· sat p sürülorlnl Şukta Türk m~denlyetlnl 
/ ( Huyü ç~rmik olPcak ) Ş lr çermıkte k -n ve ahş içlı ıd t boğ nak için hınstl· 
bırkc. Ç d fa yüzmüş, fakat başı aaırdı- 1 ( Ar/ra!l .!l aıtci1'~) 

luğıım•ızda a •ca\c. iklrn1z'n b lec311 ba-
1 

R z1 Ş'3rit söz nereye varacak diye 
tı~aıarımızı birer bir ır say.ıyım htdrs m. dialeyordu. M hcnut devam etti: 

çocu'Ica ıey:er d.llş!lnne 1 Benimle an
hışaıak senin ivln daha h1yıdıdır. B3n 
p uaları ahnu orta\ıktan kay'>olac lğıcn. 
G~ne a1ım Mıhınut k'llsın zıırarıok • 
İjtmle ırllcthı \e meşgul olac ığım. 

- Herba(J.., İ<tarı bütlln bunları i!l- - Şöıla lstacıbuldn UUl{Ca bir y.n-
na anlatmış olacak. da ba1cılı" v~ tav.ı .. calu.c ydpacaiıaı, 

- H1m o kadar değil. S .rtım'iaki işte bll arızlyi sa~ı:ı alAa's: içln send~n 
et b.Jnfnrien de ~eni hnırsın. pıra isteme~~ geldim. 

Rıza Şerit muh.ıtabıJa d ik<atle bak· Rız.ı ş irif anbi as:ıl:>i g!llüm ıo:di : 

f h. Anc le. o zaman Altınd ş MJh nudu;ı . . 
- B lmeı olur muyum? Sen de be musun? B~n senin ameazııd,,ntm be 1 t t b t fl ö ü F - Siz gaUbı deUrdlnız, deJı, rica 

R ra Şarır mllterJd:ilt bir vaziyet 
aldı. Zihnao hıu:ıp eder gibi görünüyor· 
du. Minlrin kud"~lnln ölmeJlğlnl ve 
ıcarşıs•nda bulundu~nnu aolamııtı. Bu 
t?lkdirde veraset meselesi allak. bullak 
oluyordu Nihayet : 

nl ta ~ . r ana eozeyeo ara arını g r<J • a· d . 
oıya~a....sın amma, tanıa: amazlıktan . Rıza Ş )rlt aapıarı kes 1 lmıştl EHerl kat gene tnanmayordu. e erıcn, şuradan çıkıp gid!r a;ıtsln .z ? 

aellyorsuo. tıtrey•ndu. Sa~kt boğazına bir. ~uınrı.ık ı _ ôııo ise memt9 k.,.te dönüşte ne - Sözünll kes ne 1 K..ırd J$1cnin ser-
- Ben seni bir defa bardan tanı· tıkıımış gibi guclUkle söylayebı dı: den heıuıı::ı gidıp karde~ioi bu .ılıldın? vetJni İited ğın ill>i sea ldara ediyor.sun. 

dım. Altlodiş Mahmut değll misin? - Sen bir şantsjcısın. İrfan, bizim\ - Otası bana alt .. [ısldtsem, şimdi - ÜJdaa sına ne ? 
-Albndfşllğl bırak. Adım Mııhmut.. zavallı lrtsnımız Kafnsyadat ş~blt oldu. kıtlk.ıp glder, karde~lmi g-örürüm. F•kat - Sen ne d~ınek istediği ul iyi an-

Fakat ıOyle bir dDfün bakahm. Hangi Cesedini buldular Hllvlyeti tu~lt edildi. IMdblr bll 11ralarda çok meşgul. Yeni layotsun a'Drna, işine ırelmeyor. Ben a 
Mılhmut? - Doğ,.u söyleyorsun. Ben de bu' sısrgl için tab:osuııu hazırlııyJt. Senm dam akıllı tab~h:atımı yaptım. Ş ı dak'· 

- Ne bileyim ben ? Memlekette sözlere b'r şay de eni yorum H 'r şey gö· verdiğin adres Uz erine « Firuz:: ,. yl mo ka her ıeyl biliyo . uaı. Gi.iıp Mahire 
Mahmut k tlığına kı an mı gicdl? runµşte ö •le amma, lş\u fç yüzü ö , le delh~ y"pmıı1' lçın ona gönd'5rmlştlm. bıldiklıtrtml anlatsan, hem de iibatlı de· 

- lyıca dü~Ua, iyice düşün._ Mu Ja d. ği 1 Bcniın bir mcs le için M·Jh aut l - P "d, ş ındı n 1 dıya buraya beni lillf... S:nln eıtnJ.e bir tek sutiın bırak
rebeden evvelki zamanları dUşun . En ılsminde bir a ka1aıımıo nüfus k8ğ .dını görm--~J gelJıniz? denden n.ı fstoyorsu- maz, böyle bir şey de harhaıde boıuna 
yakın akrabalarındau birini düşün. kullanmam lcabettl . B m de nütuıı klğ&- nuz? ı tmez zannederim. Bugün bana bat bin 

Razı Şerif muhoercnln bu tarzda 1 dıml belki lAzım olar diye ona vermiş· - H-h, ı~te şöyle yo'a iel 1 Şlıudt Ura varmlllsln ki, mesele hılledilsln. 
baıtımaşına alnlrlendi. Bir an ztyaretcl· tim. O f hlt oldu, b3

0
n es!r olduın. mes,- akla ba~ında lna.nlar ibl konuıuyo sun. Rıza Ş~rlt yumruğunu masaya vur-

ılnt kapı dıoan etcneti düefindtı. Fakat ele budur. - D:?lleyo·uın. du: 
beld bir haber rctlrmiatlr, diye aabrettl. - Yalan söyleyorıunuz. Bunların - Meıelo basit... 8f'n artık bugün· - Bir metelik desen vermem. Sen 

- Htç Oyle klm•eyı hat tlamıyorucıı. hepsi d~ uydurmaıJır. kü hayattıııı b.ktım. Naı:ııu~ u yao maaa ortahtı dola dırwaQa mı çık.tın? Eğdr 
-- Hat1rlanuyor musun hal Fakat R9s· I - Amciz •dacrgım, ben söyledlkl ~ karar· varulm. Yaş i·erledt. Ba71.-.~ ·t ,.,ar edersen, polise haber verlri . 

ft" M•~ ~·r ~' ~., ~,.,,_..,,!~' ~"' ~,.·r~ ~ ~~·· ç-ı.~ - ı~ ~.- ~ ~ .. ·~~ ~·!!; ; ~ ~-- .._ f..tf~ .._,.., 

- P~ki Mahmut 1 Dı1dl, Irfıtn namı· 
na ne yapmak lazımsa, yapacatım. 

- H.ııh, şöyle yola ~el 1 
- Y ıtlnız bu para ılmdl yanımda 

yok! 
- Ya 1 
- Buğün gider bankadan alırım . Fa-

kat yapılacıtk bir çok lş1erfmlde var. 
O mn için sen ırece saat oııda, on blrde 
buraya gel 1 Amma arka bah~eden g-el 1 
Çllnkü b3n otrafta yJtıyorum. Belki ka· 
pıoın çahodığınt duymam. Ben babç• 
kapmnı açık. bırakırım Tabii ıen dı 
bana pulıu imzalf bir makbuz verlrıfn. 
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EN SON HABE RLER.9 
Almanya 
harbedecek 
halde mi? 

Bir Arabın eVinde otuz 
beş Yahudi cesedi 

Hrp yapabilmek lç'n, 
Modern teknik harbi y ı: pabı'm'k ve 

kazanabtlm~k için , 
Demir ve petrol lAzımdır. 
Reallt~Ierf n muhak'3mesl şunu ispat 

etm!ştfr )1 f, şayet AlmBnya buglln harp 
açacak olursa kü li bozguna uğ"rlyııcaktır. 
Alman dfrljanlardan bazıları bunu idrak 
edfyJı far. Bu makaleye mevzu teokll 
eden doneler Alman askeri veslkalıtrın
da to;>lar m•ştır. 

Yafa 25 ( A A. ) - Bugün Arap mahallE shıın bhis'nıie bir evd -ın 35 kadar 
Yahudi cesedi çıkarılmıştır. Buı 1 .. ın umumiyetle kafalrın üzerinde değildir, Bu 
işi yapanlar ha"kında b'ç bir iz ele edilmemiştir. Ev ttrar eden ve evde hiç bir 
tfmEUf tul ur mayaD bir er aba aittir. 53 Nakleden: S. A. 

Burgos h_ükiimeti işi 
uzatmağa bakıyor 

Londıa 25 ( A A ) - A IPmi müdahale komttesl bugQn öğleden fvv ,1 bir 
ö('.tled~n s mı a da bir toplantı yapm•ştır. lç•lmada tev Ji olunııo mese(cl6r müzake
re E:dİl'lllşt!r, b ı meyanc1a t~panyad' göoUllUler mesalesine de t dmas edilmişse 
dP, Burg..>s hü~Qmeti beydi henQz gelmediğinden, gelinceye kanar bu meselenin 
mil ıııkrrc::-ıl t+3hir e :!ilmiştir. 

Almar.y,., Avsturyanın ilb -- kındaD 
sonra dahi 19t4 sm :ısinie Avı:sturya, 
M· car imparatorlıtğu ile birlikte sahip 
ol foğu demlr madeninin ancak bt şte bi· 
rine ma\lktlr. 

Görir g b'r keç s.-ne fçic de milli ma· 
den Jst'.hs:ı,atını dört mhllne çıkaracağı
nı ldrtra etmektedir. 

Herktıs b!llr ki muvaffak olmlya· 
cuktır. 

Mahşeker nihayet 
gidebilecek mi? 

. ' 

Halep TOrkiyeye iltihak 
vaziyetinde imiş 

Alman madeni palı aşağı kalitede 
dir. 

Bu kşam çok müsait. gibi geliyor, 
müsaade edersen artık gideyim .. ----· Şimdilik Almanya, hllrp saoallni ls 

veçin zengiu Lııpland madenlerinden te- Maymun - Aman aslar.ım. boş ~e Dodu - Tabii, bu kadının çapkın, 
darik ettiği demlrl.s beılemektedlr. re veaves~ye, nhm• kapılıyorsunuz. hııylaz bir kocası varmış. Kadın :r:ıtvıılh 

(Baş tara'ı 1 incide) 
Yen!bududa konulıı.cık en ufak. bir 

marta Ha lehin tfcaretioi zorlu \ )ara uğ-
ralı>c,ktır,. 

uOGU - Sıl'i11e gazetelerinin 
nakle;tikleri bil hıberlere dair rark 
oaıtılerinde lıiç matamst ve ınütılı• 
elmadı~ını bili11•ru•. 

Deyruı Jladyo İstasyonu )'akında 
nt•şl'lyata başlıyacakmıı 

Beyrut, 10 - Yüce Komherliğln 
Bey. ut şt brl clvannda teslı t tti~i (Şark 
Radyo lstaıyonu) r.un açılması iç n ya
pılan hazırlıklar b:tmek üzeredir. Kom•· 
serlik Matbuat müdürlüğünün idare ede· 
ceğl bıı istBsyonun da ga uzunluğu 268 
metredir. fı,t ısyon, Fransızca ve a rabca 
olarak ıkl dıl üzısrlr.den bem bavai1fs 
verectk hem da muaiki neşriyatı ynpa
caktır. Y _kında çalıımağa ba~layacak 
olan ieyrut lıtasyonunuo, güodUzlerl sa
at 12 drn 1 e kadar, ve saaıt 2 den 
ı e kaıiar neorlyat yapacıı~ı anla~ıl
m khıd r. 

Şaoıda nıuh,.lefct liderleri 
te'\·Jdf edildi 

Almadyanın petrol lsllbl8kl senede Bunlu çek zayıf mahluklar. Slzlale ba· muti, namuslu bir kadın çok zammı 
Sancak Araı>Iarı J~ln B ıkarm . 5-6 mllyo, toni ato anınndadır. Muaz ~a çıkacak ~aylu değil. ir defa ıörü· kocasından dayak yer i'ene suç az· 

Şam -:- lakenueru~ Sancağını mü· zam gayretler pahasına rlarak senede nüz. mıı. Bir rün gene kocası onu adama-
dafaa lromıtesfnln teşebbüslle, h'sılltı bir milyo1 ton sentetik petrol istlbıalloe Mı1ymunun fsrarı üzerine aslan tek- kıllı döğmüş. Fakat bu sefer kadıncaaız 
Araplardı n muhtaç ol;ınla?a t:.h3ls edil- muvaffak ol:nuştur. Buna yerli bir mil rar döner. Bu defa yine yavıuları Bğla- tahammOJ edemJyırelıt iki çocuğunu da 
mek Uzere, Surlyenin her taraf nda mü- yon tondan ibt:r t otan fstih~eUHı HA.ve tırlar, aynı suretle konuşmaya başlarlar. ber8ber alarak bir f'ce evdtn kaçar. 
samereler yapılmasma karar verllml.ştir. edersek Almanya ıent'lik lbHracının an- Nillayet erkt k lrarakulak deıkl: Şıhlr hancma 91kar, bir •lddet kırlar-

llk m.Uıam9re buradaki bir slntıma ca~ tçte blrfnl tedarik edebiliyor de - Yahu, sabret, benim eski doi· da yürüdtıkten sonra karşısına bir kap-
da verilmiş bu müoasebıstJe b•zı ienç- mektlr. H"'rp halinde bu iı;tlb)Akıtı kat tum bir maymun vardı. Onun1a sözieş an çıkar. Kadın çocuklarına, çocoklat 
ler tarafınd m nutuklar söylenmiştir. kat artacı.gı şüph~siıdlr tik, ~slanı hileyle kandıracak ayağıle ya annesine sanhr. Kortu ve heyecan için· 

Suri)·cniu nüfusu Modarıe, motörle~mlş blr ordu cep· nıma getl~ecek, nerde lae tiındl ır•llr. de ne yapacağını ıaşmrlar. 
Surfyo hüktl'Deti · in n«"şrettlğl son bede ve cepbe gerlsicdt1 en az senevi Bu sczlerl duyan aslan maymunun Kadın geri kıçsa, tabii yetlolp par· 

lsh1tistık lerı.) ~öre,Surive Cumbur:yetlnfn on b'r mllyo, ton benzin uansa ve petrolıa blleklrh~ından ve hıyanetinden fena 9alıyacak. Nihayet aklına bir çare ıellr, 
nüfus yı kônu 2 milyon 757 bin 944 ihtiyaç iÖsterccektir. t r gi117 mfıtt,bassıs· halde kazarak zavallı maymunu parç. lı...piQ.I\cı ı:,:, eiie yapıııak. 
ldşldfr. larının ybpbkları hesaba sröre bu on bir parça etti2i rlbl kendi de tabana kuvvet Kadın bağrır: - Ey kaplaa, fU kar-

Suriye lıülıi Qmetl, 176 b'n 872 kişf mil) 0 •u sentetik ol.rek istihsal içtn 35 ormandan firar etmif . şıda ıördl~ün köye bir aslan musallat 
olara~ tcs 'l! t etıiğ-ı Hc:t .. yın r:üfusunu mllyou ton mtıdP.n kö"Dürii sarfııa, 400 Kara~ulakta bu mevldden memnun oldıı. Köyll tanmar edecekti. KöylO kar-
bu yckune ithal ftn:.ektedlr. bin amefq kullanılmasına, 50 milyar firar eden aslanın mıntakasında kralhA'ı- ra atank iç kiti feda etmeye karar 

nouunıyadan Hataya Türk trenk Paffına va sene'erce sürecek .. lr nı Han ederek zevku Sffa içinde yaıa· verdiler. Bupnde kura bl:r:e çıktı. Ner-
yöçıncıı eri gcllriliyormuş t iayrcte thtıyaç vardır. Suu'i petro', ta· maya ba~lamJş. de ise aslan ıellp bizi ylyc.cek. Yalnız 

bit p<>trolden do.•t kat pahalıya mal ola- • • • bak:11zlık olmasın. istersen çecutun biri Suriye g~zeteferf, Royter ajansın- " 
dan neklen aşağıdaki ha~erlerl neıre· caktar. - Ey Mah,eker, bu im de maksa· ile vücuıfunmun yarsını ıen ye, dlter 
diyorlar. Kauçuk ve pamuk için de ıynı şey mım, uzun uzun h1kty Jer anlatmakle o•cuRumla y:mıı da aslana kalsın. 

- b l ı b ı k bile yolunu öğretuek icabettfğ'i zaman· Kaplan, aslao~lafım fşlbnıe hem korkmoı 
«Gazetelerin son defa yazı:lıkları soylene ı lr. A mıınya un arı anca l d 1 d di hem de ..ın11aınlannın bile mesut olma· 

k t kl ı tU- d k b ı bili u ken ini kutlara bl esin, iye r. " y 
veçbıle, Türkiye ite Romanya hnktlmet- ome.u op!'a an s a ' :3ff u a r ç k d hı d d ıunı dıi•ÜJlen bu kadının mürlvvıtlne 
lerl arasında yupılan bir anlaşma mucl Şimdilik kendi 1 htiyacının dörtte bl· ünkl ! Erli ondur ok uzu t e lr' e- hayıet -;derek: 
bince Dobrfçeden Tü klyeye nakledlle- rine yetec•k kadar «Bunc » adı verilen mlşlerdir E2er aklın var.sa bu kadar na· - 1ns .. "'larda da htç 

l t dik bl ı. \. i l t "'"t dl B ııhabm klfidlr Şimdi ı'dt bllirsia Hadi, UM bö1le mürüv-
şamdan gelen haberhre göre, Bıış· cck 100 bin Türkün 'kenderun Sanca sen c r ı.:auçu... ma e mea. e r. o vet •o·rmemlettm. 

1 ... k h 1 l ı bak, belki bu d"fa buluşmak imk!nı hıt· • 
vekll Cemil Mcrdt:m'in Parls seyahııti 2ına iskan ed lertk bu S<ıncıstın sursU A mat yaya durt at pa a ıye ma o uyor. sıl otur. Kadın demle ki: 
lle Halep ve dfter ıehirlerde verdiği nlhalyrde TOrklyeye llhakl habtrlerl Zira kauça~un tlatı 16 lle 20 ıent ara- Mahşeker bir de bakarki ttıylerlne - insanlarda handan çolı: ldalet 
nutuklar üzerine ınuhalefet ıütsası fl<1- leyylld etmektedir. s~da !ken Almanlar Bunıyı G~ senle mal altın zeroh~rl takmış bir aslan rlbi ufuk ve mürüvvet blk:Ayolerl vard r. 
d..,tll bir faaliyet · •eçmlş'er ve bu cüm- ' .yor ar. ı - - ,. -1- d k l dl l b " · • _ - 1 ler Odun elyafından yaptık.lan pamuk, yo lannda gorünm6ye başlayan gunef .er-. e en ap an n em.eye aı· 
l•den ollıırdt.k Şamda buynk numay ş Mütareke suya mı pamRun kötü bir taklididir. Ve dıbUJ ortaııaı altın ltlkluUe parldmıı. • lar. Kadın devam eder: 
yapmış ar ır. _ 

1 
istlhlakin beşte blrJne muadildir. Elinden k'açan bu fırsat g,ces\nln - Abbasller devrinde, Hallte Omer 

Başta Zeki Hatip, Munlr Ace Ani, düşüyor? Nihayet en mühim olan iaıe mese· acısı yQreğlol sızlata sızlata akoamı bek- lbnl Abdüllulzl kölelerinden biri öldiir-
Neıih Müeyyed ve Eleyyam gazetesi lesi ielJyor. A•manya büyük harp fçin- lemeye başlayan zavallı kad•ncağız bü· mek n!yetlte bir zeh'1 verir. Hadise ıuıı 
sahibi Nuub Babll oıdufu halde Şa~ ('Ma#tara/ı 1 incide) de ç~ktiği açlık sıkıntılarını hatırlamalı- tü" vücudun zerelerlne kadar blr aşk bu!ur. Niyabet halifede anlar Ti köleyi 
camilerlnde nutuklar söylenm ş ve bu- Tokro 24 _ Hariciye nezantlnln d ve sevda buhranı içln'1e kendini dakika· huıuruna çıt arak bu lıe ne loln te-
ktlmetl bazı ·aya şiddetli hUclimlarda mümessilJ, gazetelere beyanatında Japon ır. Büt!in buoliua bak.arak şu hükmü !arca ktıybsdın bir brsta halin~ gtılmf~- şebbns ettlilnl ıorar. Köle çarnaçar Ha
bulunıruştardır. kunetl'!rlnin mUtercke sırasında tesblt verebiliriz ti. Dtınyada yPgD.ne te5ellisi, ümidi, iıacı lifenia düımanlan tarafından kendisine 

Hüluimet banun üzerlce vasi mlk· edlltn iıgal hattını tecavüz ettikleri ld- Almanya btıyük blr harp y1ıpamaı. hep dududa buluyordu. Kimse ile görüş· bir çok mal vad.,dlldiğl için bunu 
yas\a inzibat tedbirleri alarak yukarıda diaslyle E ovyetler blrl'li tarafından ya Hltlerln generallıırile uyuşamadıtı mcz, kimse ile konuşmaz olan kadın, yaptıtını bllzarure il>yler. 
isimleri yazılan muhalefet llderlerUe bir pılan p•otfStoyo Japon hühümetinln red· biricik nokta nasıl hare ket etmek il· at,am olune!l i'ene do~ru sariık arka- (Arkaaı rJar) 
cok g.-nçlerı tevkif etm'ştlr. Bu tevkif dettf~foi ifşa etml~tlr Japon hQlıumetl zııugeldfğid!r. Generall.,r Führerln cü,.et- daoı Duduya ko tu. 
hadisesi üzerine Şamda bir kat daha mukabil b1r protestoda bulunarık hadi· klrane hsml1'leıi Almanyl'ıyı henüz ha • • 4' 

galeyan ol.nuş, mııhalt fct lehinde kza· seler bakında Sovyct makamlarına veri· zır bulunmadığı bir harbe nlmck lehli· Maboeker Duduya dtdıkl: 
btır~t yııpılmı~tır. Halk r-okaklaıda •ya- len rapo·Jarın tamamlyle uydurma oldu· kesini tatıı'yor Bunlar Rendeki da•beye, _ Bu ak~am ç ok mOsat gibi ıell-
ıasın Doktor Şehbenper, ya~asın hQr ğı r u bildir mfştir. Bllakfs mütareke mu- lspar.yada ask.eri müdahale-ye muhalefet yor. Ort1'hk tenha. Mibadrı edersen er-
flklrJI liderlerimiz» diye ba&ıraııstar. clbtc c~ çeklimete hazırladmakta olıo etııılolerdl. Avstuna darbesinden sonra tık gideyim? 

110 sene evvel Ç r 
ordusuErzururnu 
nasıl almıştı? :\luhalUler Beyrutta uı1 Japon kuvvetlerine Sovyet kuvvetleri muba!ifler aç·ğn ç kanld1lar. Dutlu - Mabıeker, niçin höyle Tel· 

çalısacaklar '? yDz metre kadar yaklaşmıılardır. Bunun As l harp tehllkeıı:i Httlerln cebrtt 'eseli hareket ediyorsun? İnsan bu (Ba.ı tarafı 2 inc"e 
B t A~ . ın aldı"'ı ha üzerine bunlar da hazırlıklarını kesm'ş· gençli'· a.a"'ını hava •e havesle ı ı eyro - rap aJana 1n tr. -

1 1 
t lddet oyuohmnda mücdemf çtir. Birktç .. " • • m ıcç · yan ı ıürlllerlol nzerlmlze aaldırmata 

berlere gört, eurlycdekl muhalefet rd ord r. hafta içinde diiş,,anları ezec'k yıldmm rlr. teşYik eden papas BlyerlermtUn, par,a 
esası, Şam bülQmctlnln her türlü hür- Bu mu)cabll. pro_testcda mQtareke bü- gibi bir bal'p tal'aftırı olan Görlrg ve « Atılmt$ ok, söylenmiş eö:, geçmfğ' urbeolerln azgın taassup!arı Paskevl9te 
rlyet haklarını bnltalamasından dehayı kQmleı inin tatbıkinı kolaylaştırmak için ar~adafl rı bile ispanyadaki dehllt harp- ömtır » g-erl gelmez derler. Bu g-llzel tekrar hortladığını ıörmektedlr. .Ne ha• 
ıtmdillk. faaliyet merkczlerlııl Beyruta Sovyet hflk Qmelinln lnzumlu olan iş bir- ten sor.ıra farazlyelerfndekl şuursuzluğu ömrQ boJ yere geçiriyorsun. Hiç durma cet. ıene kurııau vasatt taassup ve ılb· 
nakletmete karar vermfş1erdlr. llğ~ ruhiyle. hareket &d.ectğl ümJdl izhar anlamı~hmhr. hemen git. Fakat b nim dedlklerlml de ntyetl ile mllı olan, Çar Nikola, bOtlıı 

Muhalifler, Suriye htıktlmıtlle Lüb- edılmektec'u Almnnyanın müttefiki kim olacaktır? unutma 1 Rusları, neşr ltiği hayan'l8me ile 185S 
nan hnkumetl arasındaki lbtlllftan da Almanya deniz Demlrciz, prtrolsuz, kömür&Uz ve Şimdiye kadar sana anlattığım şe· Kırım muharebesine davet etmemlı mi 
istıfısde ederek Lübnan matbuatını Ce- Almrnyaya vcrrcek kadar fazla hububa- kilde hareket etmekle beraber sakın idi. 
mil Mı:udem kabinesi aleyhinde kullan- kuvvetlerini tı o!mıyan, bUyük harbın acı habralan- hiç bir ,eyden korkma 1 Eski bOyük:ler Ermeniler, Pa.sln kOylerlnden akıd 
makta müıkülitll niraıaıyorJar. Suriye ·• t d · t nı unutmıyan İtalya mı? insan dört şeyden çekinirse biç bir ~ey- edip geımlıler getirdikleri hedlyeletl 
hUktlmetl, Lübnan gnetelerlnd'3n bir mu '""filli ıyen ar ınyor Bundan daha büyük bir blöf o'aı:naz den ona zaur gelmez, demfıier. 1 Rus•ara takdim eiliyorlar. İşr_,t softaları 
çotunun Surlyeye girmesini menetmlt· Berlln 34 - Almanyıt fılosunu mü İtalya bir harp halinde Almanyayı Blrlnclel hiddete kapılmak, Udnctıl etrafında dört dönüyorlar, köpekler f'lbl 
tir. Fakat bir taraftan fikir ve ma~buat h\ın mikyasta artırmaktadır. Alman bab- ta\lp etınlyecektir. yalan söylemek., OçtlrıcQd acele etmek, salhyorhtrdı. Gökleri 11rtaeak kadar, 
hürhytllne riayet E ltitlnl tantanalı nu. riye mt.cmm~sır d •t Vfs Bmlral Grondler dördüncnsn ihmal etmek, dağlan, ta.şiarı yerinden oynatacak rlbi 
tuklarla llln eden Cemil Mardem hüktl. tarafından neşredilen bir yezıda inşa ba- İngiliz kralı Amerikaya Fakat &şıklık faLla sabretmeye de sarsan bu merasim ve ıenllk l~ln ablan 
metinin ittihaz ıttlti tu makus tedbirler llnde bulunan ve inşa edUec ıok olan ye· gelmez. Bununla berabtr gıne acele top1ar ve tQfekler gürleyip duruyordu. 
efkarı umumtyede derin tesirler uyan- nl harp eem'1etlnln listesi neşrediiıi1kten 2'idiyor etmek iyi dt>ğildlr. Acele tobumur:u 
dırmrştır. ve lz&h '>t verildikten so.::ra ıu bUkum Londra 25 - lneillz kral ve kraliçe- eken nedamet mabF.UIQ biçer derler. Girit asileri Atinada 

SiadakaUn mükafatı! veriliyor : siı-fn ielecek sene Kanada ve Amerika- Aşk işlnde de teenni ile hareket et· 
Şam gazetelerinin yudığına g'Ö"e, lrışa halinde ve fnş·sı mu•asavvur yı ıiyaret edfceklerl z ıııınedllmektı>dfr. mek lazımdır. Pelenklrp V8ktil bu yD.z· muhakeme ediliyor 

Say,caktan u:r:akl8ştınlmış olan ,Jandbrma gemi er Almanyanın deniz hudutlarını H"ll hazırda Balmoralda bulunan bir sa- den bayatını kurtarmaya muvaffak ol- Atlna 2S ( A.A. ) - Girit hadise.ti• 
Binbaşısı Kürd Münir, Yozba11 Mihran himaye etmek yabancı memleketlerde rny nlcmuru ba haberi teyit etm1ıtır. Hü- muştur. ni çıkarnlardan 3' kişi bnrtıa Atfnayı 
ve mQlt:r.ım AbdOrrabaıan Kazt n yap· Almanyayı temsil etmf.k, Almanyanın kümdarlar İ rıl'illz Ameılkıtn tfcart>t mo· lrfahıeker - Hayahnı natıl kurtar- getMlerek· tevkif a•illmlıtir. Kunalaa 
hkltırı hizmete mUkAfat~n Suriye Ju· c!enfz münakalelerlnln Ml'beıU!~lnl temin ahedeiin.ID iaaM&Dd:ıa aonra l}ldecekler- mıı . Çok blyQk bir teıalik.t •I ıı•tlrmlı huıııst •ultakl!I!•" ••.h\'t~ttr- 'baş1~ 

.U.t.kt.edlr. dil T>vtıt11 'f ' ••l'Jr. -- - - -- ' 
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lnhisarlard 

• z 
yeni bir 

d ha! 
AVCILARA! 

Av Saçması fiatı indiriliyor 
Erzurum İnhisarı r Başmüdürlüğünden : 
1 Eylfıl 938 tarihinden itibaren 938 - 939 mevsimi için av ve kurşunun 

kilosunun fiatı ( 40 ) 
kuruşa indirılmiştir. 

Bu fiat Üzerinden muayyen isk0nto ile bayilere verilecek s sçma ve kur
şunun depolarımızdan mahalline kadar nakliye masrafları da idaremizden 
temin edileceğinden bayiler memleketin her tarafında, av saçma ve kur
şunun bir kiloluk kutusunu 40 ve yarım kiloluk kutusunu 20 kuruşı:t sata
caklardır. 

Fazla fi at istenilmesi halinde İnhisar memurluklarına haber verilmesi 
gerektir. 

939 - 940 mevsiminde sert saçma satılması da mukarrer olduğundan 
bu cins saçma kullanmak isteyen avcıların ve Avcı Birliklerin!n dileklerini 
ve takriben ne mikdar sarf edeceklerini birer posta kartı ile (İnhisarlar 
Umum Müdürlüğü Barut şubesi) adresine bildirıneleri rica olunur. 

(No. H8") a - 1 
........ ı ........... m:lılml ................. smıı .............................. llllİI ... .. 

Erzurum Vilayeti 
Tapu Müdürlüğünden: 

Sicll nUtuıfünda Feyziye mahallesinde kayıtlı ŞaillsEıttln o~lu Caztm Tanaçar 
ldateye :tllüracaatia Babası Ahm t oğlu Ş9msettlnden kendisine intikal etmesi 
Uı.ımreleh Emin kuıbu mabılleslndekl 64,66 numaralı iki h <!nenln tapaya t escili 
talebinde bulunmuş ve bu gayri enkuUarın tapu sicilllnde kayıtları mevcut 
oltnamasına binaen s nctsiz tasarruf ata kıyasen muanı.;le yapılac' ğına sröre hu 
yerlerce alAkal tasarrufiyeleıi mf'Vc ıt nlavılar vanu tarih! llaııd •n it bar e n 15 
~ün ıarf rda evrakı ını:s 'itclerlle b rl kte E zurum T pu MU ·rriyetln v:y tah 
ldkllt günü de mııhull ndc bıtllln cak tahk I[ m muru a nıür caathm ilan 
olunur. ( No. 684 ) 

Erzurum Devlet Demir Yollarından: 
1 - A9lk artı·maya konulun Sar1kamış istasyon bUfesiiir. 
2 - MUhemmen bedel beher aylığı 10 liradan iki 1eneliğl 240 Uratfır. ı 
a - İbale 9 - 9 - 938 Cu ııa günü saat 14 dı Sarıkamış lshısyon şeflltl bi 

auında müteşekkil k.o:nisyonda yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 18 llradlr. 
5 - Tallplınn veılkalarlle birlikte müracaatları. 
6 - Şartoamıler Erııırum ltletmeslnden ve Sankamıı istasyonundan parasız 

olarak alınabliir. (No 683) 4 - 1 

Kara Hayvan Borsası Satış Cedveli 
[ A(justos üçüncü hafla l 

8n aıagı En 11cıAarı Ortı 

ve rı .,,. 
4 "' •·o· Xr. s. Kr. s .6. -'· 

Oktb so 16 00 6 21 10 00 8 2ll 
ln k 62 13620 5 38 9 on 6 89 

Koıa fi~ s1 6390 5 9t fi 39 7 75 
Dua 6 845 5 75 8 21 6 9') 

Oteç 34 12140 9 06 11 36 lO O'l 
Toklu 52 25 o 8 00 11 52 9 94 
lü~ 189 9729 7 00 12 00 ~ 72 
Kaıu ıot 2795 • 00 11 50 9 48 
Keçt 17 770 5 30 9 16 6 99 
Yapar •6 8312 o (10 .,. Oıı 38 00 
Tere )'ağı 1S77 T. 25361 5') 00 55 00 o 00 
Kaşar peynir 25 T. 1920 o ()() 30 00 00 il 

s11ıuıura yatıız p . 52 61~ 01 ()(ı 3 5'1 00 00 
Koyun det:"lsi 414 13 )1 M 00 on Çifti 1~0 llO 
Keçi derfsi 479 1120 00 00 6 1) Çıftl 140 co 
r·- ••• ı wı•wı:wrı-........eerı:wre~ı:wm:rı=w·ı....., 

Türk Hava Kurumu 1 

Türkiye iş Bankası 
1938 

KÜÇÜK CARİ HESAPLAR 
İkramı ye plAnı 

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

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

200 • 25 • 5000 • 
384 • 28600. 

Kuralar: 1 Mart, 1 Haziran, 1 Ey
ül, 1 Birinclkinun tarihinde çekilecektir. 

En az elli Ura mevduatı bulunan he · 
saplar kuralara dahil edilece1r1erdlr. 

(No. 476) 

Erzuı um Vilayeti 
Daimi 
Encümeninden: 

~., Aöttılos 1938 

....... ___ Erzurum ViiAyct Matbaasında----.. 
Başlık, Duvar: ve El-UA.nları, De!ler, Fatura, makltuz, Cetvel, 
Kartvb:lt, Amele k.ar•esl, Evrakkalemlerl, Vuhasebel Hususiye 
ve Nafialara ait BUQ.mum Evrakı Maıbua, Kitab, Ehliyetname, 

Sıhhat ve Hüviyet Cüzdaaları 

UCUZ ve NEFİS BİR SURETTE TABI 
ve Hariç VUQ:yetlerden gönderllecek siparişler süratle ihzar edilir 

Adres: Erzurum - Vif Ayet Matbaası 

A'3mtıı F a rıi.<11 

TOP ANE Terazileri 
Türkiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitlerinden Sakınınız 

tır•ucueıda :Sntı,-yerl: NEŞET SOLAKOÖ-LU ,.. OrtllQı 

Garcakapm, Karıa.flar çarıı•ı 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
A$kaleda yapı'malrta olan ille okul binasının 3352 lira 54 kuTu' bede li keşifli 

ikma~ iı>şuu açık eltsillme Uiulll,. eksiltmeye 91kardmı1hr. 
1 - Eksiltme 5 EyJı1t 938 P .1zıırtes\ gtlılü saat 16 d\l Vılayet daimt encümen 

odasında yapılacektır. 

2 - Muvakkat teminatı 251 ltradar. 
3 - lst:}kliler bu işoı ait evrakı fe'lnty yi delmt eııcü ·n m ve Aşkale kayma· 

kamlığında okuya bilirler. 
i: - l tekliler 938 senes1ne alt Nafıa m'ldtlrln~Und:n almış oldukları vesika 

He tlcart:t ola'tı vasilca'a 'lla birlact m d i<ede yazılı ıua v~ sa 'ltta mezkQr komıl-
yona müracaatları ilin olunur. (No. 665) 4:-3 

Erzurum Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

400000 kilo m:~e o:lu!IU kapalı zadla eksi!tındye konulmuştur. Tahmfn bede
li 13200 lira ilk teminatı 990 liradır. Eksiltmesi 3 EylQ.l 938 Cumartesi aaat on· 
birde Erzurumda asbrt Satıralma komisyonunda yapılacaktır Şartnametl her 
gün komisyonda görQiebillr. Teklif mektupları belli ıün ve suttan bir saat ev
vıl komisyon başkanh~ına verilmiş veya poıta Hı gOııderUmlo bulunacaktır. 

(No. 664> -4-3 

Trabzon Vilayeti Daimi 
Encümeninden 

Kapalı Zarf Usulile Yapı inşası Eksiltmesi 
1 - Trabzon Vlllyet merkezinde 55991 lira 56 kuruş keılf bedeli Karade-

niz ilk okulu binasının ltıtası kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuıhır. 
2 - Muvakkat teminatı 4200 liradır. 
3 - ı an müddeti: 17 8 938 den 7-9 938 tarihine kadar 2 l gündür. 
4 - ihalesi 7-9·938 taribfne ras\ayan Çar~amba günü sut oıı birdi Vlllyet 

makamında toplanacak. olan daimi encümende yt1pılacaktır. 
6 - İstekliler şutnanıe, resim, tahllllflat, sllsilelfJat bordurosu, keıif ve buna 

müteferrlh sair evrakı 280 kuruş mukabilinde Trabzon VılAyetl Naftt dalreıılnden 
alacaktır. 

6 - lstıklllerfn Ticaret odası vesikasını ve Nafıa Vekaletinden abnmıo yapı 
işleri mü eahhttlik vestlrasını, müteahhidin bir deflısında 30 otuz bin liralık yapı 
lşl yaptığına dair olan diğer vesilcasıoı teklif mektubuna koyması şarttır. 

7 - İşbu teklif mektupları dördüncn maddede tayin edilen gDnde saat ona 
kadar encümen riyasetine makbuz mukabilinde vel'mAlerl lazımdır. Posta ile gön
derilen mektuplu kabul olunurS\l da burada vakı olacak teblrden talibi bir bak 
iddiasında bu1unamfyacaktır. (No 672) 4-2 

Trabzon Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

Kapalı Zarf usulile menfez eksiltmesi 
.. -9 938 tarlhde Çuşa11ba giinü saat 11 de Trabzon Vi tiyetl dalmt encftmen 

odasındtt 15039 lira 74 ku uş kf şif bedeli otuz altı me fez lıışaatı kapalı zarf 
usulile eis\ltm•ğe k.onulmu,tur. Şntname, resim, tahlilUat, sllsileltiat borduroın 
keşlt ve buna mllteferrl evrakı saire her gün Trabzon Nafta müdürlüğünde iÖ· 
rüleblllr. 

Muvak:kııt teminat 1128 liradır. j •• •• • ! BUYUK p YANGOSU Hususi idareye ald inşa edilmiş İsteklilerin N fıa Bak~nllğından alınış olundu~ları eh\ly~t vcstkuı tioaret 
olan Ntıırure evinin ön tarafında ya- odası vesllrası. 

1 
'Beşinci kcşidtı 11 Eylül 1:938 dedir 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır 
Bundan b&ika: 15000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 

10.000) liralık iki adet mllklfat vardır ... 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya- iştirak 
etmek sure tile siz de taıtinizi deneyiniz ... 

~ 
1 
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Salilb n Bqmub rrtrt 
QUAU JJABA 

uwuwı Neşrıyatı lı &re l-~d n Y 1t 

t M Ü Ü: İ7.z~t () ' İ<) 

pılmaıııı ?erekli tuluran ( 778) lfra 81 j Muvakkat te-nlnat mcaktup vaya m'lkbuzlarlle teklif mektubu Çarşanba g-11nü 
ku•uş kr ş•fll Mozaylk ve Karosiman ile sııat 10 ne kadar Ttabzonda Vilayette toplanacak dalmt encümene makbuz mu-
bth;e dıvarlarınıu paz.ırrlıkla lhalf'Si kabilinde verrnel'3rf liwııdtr. (Nr, 671) 4-2 
29 - 8 - 938 Pazartr si günü saat 16 da 
Vilayet D. lırıt EncOmeninde yapıltcak
tır. Erzurum Askeri Satınalma 

1- Tallpler ehliyet vesikasını ve k.a K d 
zanç tezkeresini ihale günü beraberinde omisyonun an : 
geti melerl mtcburldlr. O · · . ç yllı bin kılo batyelcnmls kuru et kapalı zarfla ekultmeye konulmuştur. 

2-Kaıt teminat mikıi arı ( 117) 'ıra- Talımfn b :tıtel1 do U'l bin lira ilk tqmfnatı altı yüz yetıntş beş liradır. Ekslltmf'll 
Aır. 3·9 938 Cu uvt• si gÜ T:' Ü saat onda E.rzunrumda Jıskeıt satan ima komlsyo ıunda 

3 K ştlnl ve ş r 1 ini görmı-1\ 1 te- yaı.ııı .. c ktır Ş<trtnumes he r gün komf ·y nd' görü bilir. Teklıf mektupları belll 
1 l . - ki i -) en ta p e• ıo e r cnnıen a m n mu - !!'\n v • ~u c>1n b r s at vv~ı k:> ı.syo.ıı baı~ ııaı a verilmi4 veya posta ile 

... t "tu.".orl( No. "•i) ._ - 2 · iÖ01 .. $fİllll·V buluaaot1kbr. (No, 607) '4-~ 


