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D-mnım Gölbatı DO~U Buıme•1 -
EYLÜL 1938 

P•%11rlulden maad• hergtJn çıltv 
8ayısı h~r yerdeı I> kuru~tın 

SA'YI: 2t3 GAZETE 
B111nlm11g11n.. gazı/11r geri Nrllme• 

__ HiTL R söyledi: ü~etlere istedikleri 
verilmezse, biz her şeyi göze alacağız. 
Almanyanın dört tarafı müstahkemdir ve bu çelik istihkamların 
arkasında bekleyen çelik Orduyu hiç bir kuvvet alt edemez 

Hitlerin nutku 
Almanyada Nürenbergde bu 

. ayın beşinde toplanan ve on 
1kisine kadar dev~m eden nasyonal 
•osyalist kongresinin kapanış günün
de HıtJer bekJen~n nutkunu söyledi. 

Hitler, şimdiye kadar söylemiş 
0lduğu sayısız nutuklarında, nasyo
tlll sosyalizmin icraat ve muvaffakı
Yetlerini Alman milletinin nazarında 
~~eltccek cümleler ve kelimeler 
tılıanmağa a~mış olduğu için, Nü

tenbergde söyliyeceği nutkun da bu 
111~yette olacağına, bupnkü Alınan 
~ltetiııiJı satvet ve kuvvetinin yeni 
hır Dletbiyesini yapacağına biç ~üp-
e edilemezdi 

Ancak ortada Südet Almanları 
~taetesi aibi benii% halledilmemiş ve 
•rupayı heran korkunç. buhranlara 

'luüıueyecek istidatta nazik bir me
~le nı~vcut olduğu için, bu bakım· 
.. lll liitterin Nüreııbeıgde r.öylıyece
'lt llutka ehemmıyet veriliyordu. 

di ~u nutkun umumi hatlarım şim
d 0irelUDİı bulunuyoruz. Hıtler Su
~t ~esel~iıpıı nasıJ balledıbileceğı-

&öy temiı değildir. Aımanyanın bu 
~leyi ete aldıktan sonra güttüğü 
() cltfı de tayin ve tasrih etmemiştıı. 
bt nun içindir ki, Hitlerin nutku, öyle 
b k~Clldıği gibi, Südet meselesiniı. 
rıı'Ui davasına yeni bir eleman koy· 
ti ·~ıtır. Yalnız Almanyanın kuvve· 
d lll lluilctlerin nazarında bir keıre 
~a. canJadırmak ve her AlmaL 
b tbı ortaya atıldıkça bu kuvvetin 
ı_~ba kabJması lizımgeldiğini an· 
laııak iıtemıştir. 

b.ı liiç şüphe yok ki barut kokan 
kt· llut"-u, orta Avrupanın ıeçirdiğı 

lıc bir aalib yolu açmadı. 

-----~ - ----

t 

Bir muharebe cık arsa Almanya ile beraberyürüyeceği ilan edilen F a,iat , 
ltalya ordusunun son tezahurlerinden bir resim 

İngilizler Hitlerin nutkunu yapıcı 
değil, yıkıcı bu uyor ar 

Yüz binlerce işci ve mutahassis ve Ordu garp hududunda 
inşasına başlanan istihkamları vaktinden evvel bitirecek 

Berlln 13 ( A. A. ) - Bay Hitter Şunu d_a emniyetle söylerim kt, Al· 
ıaat 19,10 da beklenllen nutkunu söyle- manya bugun Avrupayıt tılk bir kuv
nfştlr. Hltler bu nutukta ezcnmle demlı· vett~dlr. Almamy.rnın dört tararı ~_.müs· 
1 

kl. tahkemdir. Garp hudutlarında yapılmak· 
r ~ Almanya bondan on s3klz, ylr· ta olan letlbkAmla!a hıılihazırda 270.900 
ııl sene evvel bütnn soyrunculuklara amele, 84 000 müteha sis ve bir çok da 
<atlanmış bir devlet iken, artık böyle ıey· piyade fırkalan durmadan çalıımaktadır· 
ere göz -yumacak halde detlldir. Simdi tar. Buraya Almanyanın her tarafından 
le Çekos'ovakyadakl Südet Almanlarına yevmiye ot~z bin vagonl~k tren sdeıle · 
rapllmak istenen ıaanuzı.ara kal'fl, Al- rl Ue 150 bın tonluk nalc ıyat yapllmak
aaııya biç bir vakıt bigane kalamaz ve tadır. lo~aat k.1~a kalmadan .neticeye ere-

onlann yeiAne müdafaa kuvveti Alman cek!lr. Yapılan 17 btn çehk ve beto:ı 
Jevletfdlr. lstıbk.Amıo arkasında b!r de çeUkten ya-

Eıter oradaki Alman unsurlarının pılmış A'man ordusu bekldmektedlr. Su 
istedikleri hürriyet tamamlle verilmezse kuvvetleri kırabilec! k kuvvet tasıvvur 
'J iz her ~eyi göze alıcaoız, Süd,,tler her olunama:r. » , • 

hususta fJiz rı en yardım görec•klerdtr. J 1 lUer Dem~.kı·asilere ve Çeklere 
L'>ndra ve Paria devlt t adamlarını ağır hucuwda bulundu 

ta temin edeılm ki, Almanya bu işte Ankara 13 f A. A. ) - H,t er dQn 
:>~r menfeat gözetmemektedir. akıam Nnrenbergde Na ,yonal Sosyalist 

d Fr-.wz.ıardan sonra, Sovyetlerin 
~ t Garp hudutlarında fevkalide as
'<ttt tedbirler aldıklarını işitiyoruz. 
it ' .kut bir tehlike sezilmese, millet· 
lt~ltı. durup dururken, bu neviden 
ı;-\ltbırıer almasına lüzum yoktur. 
hlı_ı't tehlike hakikaten bu derece 

'ftı nu? r -
~~ hizinı bildiğimize ıare, Prağ hü- Son dakika 

H/TLER 

.ı ~eij ile Südet Almanları arasın- konrcestoln kapanması münascbeU!e 
"'ki bekltnan nutkunu söylemrş, f11kat yeni 

dt . _ınüzakereler inkıtaa uiJ'amış Çekosıo· vakyada h'ç bir ş~y ortaya atmamıştır. Hitler, 
~t 2il~ır. Müzakereler devam ettikçe Demokraııilere ve Çeklere karşı çok a-
~ bır anlaşma ümidinin baki oldu- ctır ve ,tddeUI hücumlarda bulunmuş, 

~\l kabul etmek lizımııelir. Gerek Almanlar ı· syan çıkardı her h1l ve vaziyette mtıbahza edilmek 
~ 1llılaruı, ıerok Çekoslovaklann istenen Alm:m menfaatları bu luııduğunu 
~ e b' kı ordunun ve h 1va kuvvctlerloln takviye• 
~ 11' in tam önüne ıeçmeie l cdlldlaınt ve Garp bu:!udunda zamanııı 
bt tıldanna hükmedebiliriz. Çünkü BO Polisi öldllrdiller ·ve Südet en muazzım bı hkfmatnıın ınıa halinde 
ı,~~tlaıilel bakımdan hududu ölçü- bulunduğunu, yüz binlerc3 ltci ve mQ· 

Doğululara 
yeni 1 

müjdeler 
Gürcübulakta bir 
Gümrük binası 

1 - loh1sular VekAtetl Gürcü· 
bulakta eleKtrlk, su, kalorifer teıfsa · 
tı ve diğ •r b'lcUmle müşlPmthıh ile 
berab~r. keşrı muclbtnc;e 200 000 ıtra 
ile b'r Gcıınrnk bloası lnsastnı ka· 
rarlaşb rm•ıtır. Tahsisat Nafıa V,kt 
letlne veri lmiş ve güınrü~ blnas1 Ve
klletce eksiltmeye konulmuştur. 

Transit yolunda üç 
büyük otel 

2 - Şimdilik Bayburt, Gümüıa
ne, Karaköse şehtrıerlnde transit 
teşkilatı namına devlet demlryolları 

tarafilıdan üç bQyük otel blauı in· 
şası taka'"rnr t taıfştlr. Otellerin p'io 
ve kt,ıf!erl müoend s Mösyö Kremel 
tarafından yapılmıştır. Yakında ek· 
ı:lltmeye kanulacakbr. 

Transit otobüsleri 
iki misline 
çıkarılıyor 

3 - Nafıa VekAıetl trans:t oto• 
bOs ve kumyonlarının trmln ettiği 
suııuıet ve f«tydayı nazan dikkate 
alarak mevcut mo'ô ·lerl iki mlsllne 
ç kermak için t!şebbün glrlşınlttlr. 

Murgul bakır 
madeni lngllizlerle 
işletilecek 

4 - Murg-ul bakır madeuin1n 
btr 1 rı glliz şirket€ il tj tetdki mesai 
fü retlle Etıb ınk namına loletllmesl 
teıblt edllın'ş o'd:ıtu:1dan, bu hafta 
gelmelerine iutlzar o·u.,an larmz mü· 
hend'slerlnln nezareti altında yakın · 
da f ıaliyete reçllecekttr. 

Karadeniz halkına 
mısır 

tevzi edilecek 
S - Karaden'z halkına bu yıl 

kuraklıktan dolayJ daha genlı mlk· 
yasta mısır tevzi ve ikraz edilecek
tir. Ziraat bankası bu hususta teıe~ 
büse glrişmhtlr. 

0~Yecek neticeler vermesi mümkün •ehirleTindeki hilkıimef ku_ VOeflerinin ı1 tchass 1s ·ao madıı, it a.n .fına mensup dl· 
>U böyle bir inkıtam mes'uliyetini T ğcr yoz b'n klştnln, müteaddit istibltam T b K .. it .. 
1' "1eıunek çok zor bir iştir. Hen- Tı· cekı.lmesini iatediler aburlannın çaU~tıg nı ve bu lstıhka?1la- ra zon u ur 
• Yllın ist di v . K t 1 . . ge . rın arkasında buton bir mllletlıı elınde k k } 
l~de S t gı, an on ar çerçıvesı sılab oldlJ ğU halda beklediğini söyle· ongw res arar arını 
~ . üdet Almaıılannın daha ıe- mlş!ir . . 1.' hır idari muhtariyete kaYUfma• Prağdan dün şehrimize geç vakıt gelen bir habere göre, Çekoslovak· ı' ili 1 1 neşre devamedı·yorU"" ~ttdır ş . f h ·1. h. 1 d 80 lis d no z er memnun o madı ~ 
bat • u halde iki tara ta muka- yada Südet Almanları ayaklanmışlar, mu telu şe ır er e po öl ilr· Lonıra 13 ( A A. ) _ Su sabah 
~·t~klıfıerle yeniden müzakereye müşler. resmt binaları ele geçirmeğe ç"'lışmışlard1r. Slldetler hükumete de Naz rJar meclld tenar müulcereledne 
~ lf~lcrae, Lord Runıiman gibi tec• bir ultimatom vererek, Südet şehirlerindeki hükWııet kuvvetlerinin geri devam ederek, Bitlerin nutkınun ana 
btu bir diplomabn da tava11ut çekilmesini istemişlerdir. Prağ hükumeti Cumhur Reisinin riyaseti altında }hatlarını tetkik etmiş'.erdir B.ı tetkik ne· 

(~r•ur 2 lnold•J feakalldı bir toplam yapllllfbr. (Bııt•r•fı 1 lnold•) 

[Folklor encümeninin 
kararları bugün 2 inci 
•ahilcJ.} 

--- ..,. 



MUHABİR Ml\KTUPLARl: 

Kars Vi ayetinin 938 de 
y ptığı işler 

Köprüler - Yollar - Sular - Elektrik 
Binalar - Ziraat ve iskan işleri 

D O Q lJ -
Hitlerin nutku 

~ B • şınakl!Jeden devam) 

~ayretile iki taraf görüşlerini daha 
dyade yaklaştırmak mümkün olabi

.ecektir. 
Belki de Hitler Almanyanın 

!cuvvetinden bahsederlc en, bu müza

<ereler üzerinde Südetler lehine mü
essir olmak istemiştir. Fakat bu 

tabiyeyi Hitle-r Südet meselesinde 
)İmd ;ye kadar birçok defalar tatbik: 

t& BYLCL t•ae ~ 

TRARZON KÜLTÜR KONGRASl KARARL~RI: 

Foklor encümeninin 
verdiği rapor 
Kongre Baş'<'anlığına verilen bu raporda: 
Do~udaki Foklor çalışmalarına verilmesı 
Iazımgelen istikamet gösteriJmektedir. 

Karii', [ Husust] - Köpıü\er: Hdır, meye konulmak: tlzercdtr. etti ve bu yüz:lendir ki, milletler 
Tuzllca, Ka2'ızman, Sarıkamıı yolları Plrlf jıındarma karak"olunun malze g-dil avlanmamak ıçın, yukarıda Dotu illeri Kültür kongresi a - Da. Eieblyat komiteleri bll ' 
üzerlnüe bQtDn demiı: köprüler bry~n mesl hazırlanmıştır, Kağızman tuzla bl bi\hsettiğimiı gibi, askeıi tedbirler B k l ~ lundukları bOlgenln ulnıal tO.rk.QltrfO' 

ı ih ' 1 f • Ak k k ' k b . . d k ld 1 aı an 15 ına _ı.oıP mış yeni beton n:erft.zler y8ptır' mıto nası a.e fdl m ş' ır. çay ara o u alma mec urıyetın e a ı ar. d 
1 

d 
1 1 

dAn en ez on tanesinin notaya au t 
abş•p tab'. lyel• r yeniienmif, Ktırs lr şaatı da devfm ediyor. geled'ye mez- G1rülü ör ki Hitlerin nutku va· Encümenimiz aşağı ak mad e er toptınll yerlerinde 9ahnmasını teaılO e. 
Ue Sel;m aras.nda yeni bir beton köp be hası da b tnlş ve f ş\ctmeye açılmıştır . } ~. . . B' ara\arırda itt falda kabul etmişlerdir. melidir. Bu ulunl tü ·kQ!er ve at tıarll' 

f ı . zıyette b r degışıklık yapmadı. ır 1 • Her vi a v-etln Halk evleri dll. e- .... ,D ıO. yapılmış Mlzraa ve Zlvin, Ş re, 83Jediye binuı yPniJen tanz m, tamır . _ d' anllarma uygunluğa en kıym•t Ut-

Hanalc Has öy köprü'erl iba's ed\lmi:ı, ve tdrls edllm'ştir. Hıt k~vı bl asınır t~ra'.tan Lo~d ~unsımamn goster ı· deblyaıt. tarıh_ komlteıioin folklor saba· olduğuna göre fonoQraf ve totot arı,r· 
m,ş'ıu~ z fıt1.si av köp•üsllnün fennen b\rinci k smı yeniden esııslı tamir Edi ğı dıplo:nası, dıger taraftan Londra sında geniş o\çQde tftld~ler yapması dan ve sinemadan da istifade edılııai1' 
B yoQlu tyaaı da yeniden inea o'un- larek içine geç!la iştir. Be\edlye ote:ı- ve Paris hükumetlerinin soğuk kan- lç'n bu itlerde nzman öirctınfll.ılerln has çalışılmaaını tAvslyeye deler buıuıu•· 
muştur. ne de baş'anmıık tlzeredlr. Sarıkı>m·ş lılığı ve azimkirhğt müzakerelu setfn bu komitede faal bulunmalarını 7 - Htllk. şa!rlırlo kayırma 111••· 

YOLLAR: Tmlucı>da, Sarıkamış, hükdmet ko.:ıağı yııptırılmıt lç'ne ge· ·:zerinde müessir olmakta devam ve Kn tnr DlrektOclerlnlo bu. komiteye sadıle Kültür Dırektö.lerl muhteiif çare~ 
Itıkir "Oıesında Kars - Mezraa yolunda. ı:ilm ş' lr. k d k . başkanlık yapmalarını temenıııye f~yan tere baf vurmakla beraber her 1 

y edece eme tır. 0 " n . .. Oı 
Ardahan Yc:Inızçam y11lunda sUir oi Mezbah'l yapılıp içine grçUm1 ş'lr. . .. . - l d' g rur z . Halk.evinde blr •Halk Şalrleıı ıuo 
taall)etl vardır. Kığ zmt n Ue Kus Sa· Belediye otel ve dükk!nları ihale edil- Hıtler soyledı, sert soy e 1

' ge· 2 - Hilkevi bulunmıyan kazalar t ıya çalışır HOyleıiatl• hem ııııt· 
rıkamış ile Kars ans ndakl yolbnır mtştlr. O taokulu" esesh tt'mi·alı ta ne bir harp teblikesine meydan ve- lda Kııtür luarlaı, Kıltür DirektO ·leıl ~:!au~sal duyruy~ baglılıklannı b'Ol 6• 
tamlratı_mntemadiye, Posofyolunda tfsvi ınamlao rak fç'nde tedrisat ıra ediim'ş· rilmedi. Fakat gün doğmadan, me- taUmetn~mtslntn h~suı;t maddeılne tev· ~a'r1trlıı madııt, manevi k.azanç,,.rıJll 
yel türablye faaliyeti dt.vcm ediyor t:r. Selim j ındarma kan.kolu va btş dmei şebden neler doğar, orasını tı~an münas P gottc ~ ğl kimselerd:~l temin etmek mümkün olur. ~· 
Yalnızçam yo!unun bülOn il budur.una -ıınıf ı lıkoku u fnş' edl m ktedlr Kars bileme iz murekkep bır toıklor bü osu teş _ 8 - KültOr dlrektcr!erl ve balıe. 
isabet eden kısmın temamımn ln~a.sı oük tım ~t koncığı j !ndı:rma dairesi L'se y · DOCU ederler. J:Su tallm1ıtnam~ye ve folk.lor teri saz şabırterinl daıma yakııı.iaD tJJIP 
lnşast eks1Itmeye konu'mak Ozer<dir. oanslyonu, lsmt. tpeşa hkokulu, Bch- halclttnda yapılan neşııyata istinaden ederek Cumbu.iyet •e nıatılap dav~ 

SULAR: Kırsa }İrml b,r kllomet dtye mczhabası, Aııllye gümıük', tap1s- çaıııırıar. ıubunu oıııann aılinden ttaacyı fJlli' 
reden relen 2,5 dereçeU Borluk Kağız hane b0ledlye bilası, Nafıa dıtlresi, bü- V • •k l 3 - Bakanlığın ve Ankara Halke- ve hrsat vermiş 01ur. Ayni za11uıJ1~ 
mana 4,'5 kllometr,den gelen 2 dcsre- yok Nat.a garı jı Nöfıa Dlrettö·Q ika- l enl nı e vinin ncşrettığl Hcılk;yat pro~ramı v_.e onların bıı vaauı.c leırnlk b1ığJerıaılP ,t 
cell Çukur Çeşme sularının lsalcleıı •netgabı, b~lediye umu nt temlz'. lk y9r· b • k l kl 1>11 Kurumunun det!eme klavuzlle Ha· unlınasına gayr-.t cd~rJcr. . 
temamlanmıttır. teri, can'ı hayvan bortası daireleri ve fr UTUŞ U ar mit Zllbeyir Koıay'ııı • Ankara Budun 9 - .l::ialk. şairlerınııı eserlertııf to~ 

Gö eye Çıım suyunua isalesi, Re servis yerlerinde esı61ı tı mlratı y2pılmış'ır Halen tedavülde bulunan nikel J311g-ısl • udıncıaki örnek ~seri gereği lıyaıak nt;~r"uır.aılye dcs çcwııt&al'• ô•· 
zer vuar ve Ç(tmcleıl temamlandı Ktus D( x. ımevl tamira ı Htti. M€m· . k 1 d ıı· kaaar tedarik edıleıek ve ımkan &ıulun· ne: dyatcan ele g-ın.cck. paıu murat 9' 0 bır kuruşluklar enar an ante ı ı duJı..ca bu vad·de yazılmış rarp bl glle· 1 o11ol'' 
Ardabana gelecek rçme suyu tahı ll ert:l l(ket hastanesinin ana blnahrı~ın tamir· l k dil 'd d b dil · I • ıl1'.tıto bonra t"wanusn pu:o vcruaıı t' 
meUedlr. Iğdır& ı5 kllomttrcden gele ierl dtVc.m ediyor. l.ave pavyonunun ° ara ta en yenı en ar e mış lrıntn escr~erı örnek LUtulmAk üzere ter- lS serı"r bir t~uatccw aa. okuuat• l' 
cek içme ııuyunn p·oj Jerl hazırdır. Jrc i si h11znlaumakta, cüzam pavyona- ler ve bu ayın başından itibaren de cüıne etUıilerH oaıetmt.nlere ve ilgili- zıu e~ımekle moı.ıcco öroc.ILtu aocsDl 11 

Pıtralil tedaıik edıllncB yaptml'c 1kbr. 'lUn prcj ıleri tudlk cdıldt. Eksiltmeye tedavüle çıkarılmıştır. Halk ara- usro dıtğıtıhr. mUZ.k.ctl teroly• aımJŞ oJan çocuıJ~ 
Kötek nabıyulne Posofua G'nyı ,onu'du. sında tereddüdü mucip olmamak 4 - Dil· E.i~blyat kolu yuka~ıda ... in muli oz cı,&mHöıi.oıs, 11&ou1 ve~ 

kOyüne mehal t tcşebbüsler•e getirile- . ~ars Halkevi inşaatı devam ediyor. için keyfiyetin bilinmesi lazımdır. sözU geçen re~bsrlcre aö.e Haı&ıya~ g-ueuauzı.ıen <l'IS taa ıumaaarı, naJUJf~ 
ctk ıçme tuıaıına Husust idarece rar ~ars ınhlsarlar ldue binası eksiltmede- mttddeıerınl tasLıre uğrataruk. bir sıra c:ıstcıiıt mnyas.ıw colnc:bu.mcıarı 11aJW" 
dım cdılmektedir. Po"ofun YaylatSulamb ıir. Kusur nahiye hl1k ii.met kcnıığı ve ya koyar ve ttsblt ettlğJ sua üzerine Ç.Jk ı.ıt ğ' 11ıu bır kıywct taş.r. ,. 
•UJU D ğor nablyeeinın Nabclvan, Mev- 1" okul pansiyon thaları esnslı tamfrl HAVA adım ndım proğramını talibe koyulur. 10 _ 8poıtır maıııyoLCc oyun bıt~ 1 relır, Zıonl köylerinin arazı su•amağa yap.ıdı. lJiko~ hük tlmct konagıldbaşllııkndı. ııu maddoıerln temamen başırılm t81 en laıile tiı.en~" tıııküıeıllllıı do ııet aıaPI, 

l A •paç y hu~umel koııağı yap ı. o u. o U1 u lü g' 
ve hayvan s1vamağa yarayım ıu arı lti· kul irşaatı blit•, Jıu darma lara~o u ve 14 • 9 • 938 ıaat 8 rapora çok Q~ yıl ıçınde mum" n g r m ş 1• wusaıncıu voshe.suu ~n ıyı aoyııyılJı ol' 
mln eallmıştlr. Kusın Mağarac k köyü . h t ld 1 b RUzgir: Sakin 5 - lııoı c olı Tclk sur.duğuın11z ba 100 ves oyıuycınıaıı uuahhCi4D n..U'• ı ·" 

1 ı .,,0 cay cvı ve usus an n n • ş me- ••. t ti diıe elt ,ı" 
ne de Borıuk sıtle hı1ltınaan ç11e su mu~ evi yapılmakta, b11 gedikli hnl. Q it istikameti: » ait ö .. nekl"re ıuyas:::n et p e c. tetılwtsıo1o1u uguerın nutca v11 tıgllf' 11"' 
yu temin edıyoruz. llthrın yeııi lı:;k&rı b f ı. ı l t Yüksek sühunet: - 23 O anket t şlerıla topıonan materyelıcıın ıo ogcauu tesoıune ıtına ewımeu(lJf• .n 

11 aıet ~·on<ı~ı ve tş ııını .u o .. u.u ıışıı c. · . k "kl ı erl ınie · ııı>" 
edflrn Alıuııl ~öyUı1ün sulama kam. ım m k.teaı r. Snbuntt : + 18 6 1:>cıtı~r seı.ısı eu .ço 1 ay ç 8 nun ıçıo bu4uları.ıa nuıme,ri auf' ,dı· 
yaptıııldı. A•paçay ve K z lçakçek.tu ellişer D.ı§Ü' sühunet : -t- 13.5 Uıl - F.d .. uyat komILtsıne gelm~~ oıma· 1.ı.olaya •İilCı&k .k.udrettu ou· mUZ.I' of ,,ı 

Karakale ile St.rdarabad barajına me,cut.u huğa depohm yapı'ıyor. Arpa- Rutubet : O/o 39 Ildır, bu to.,ıcınaıa ~ııtcıyeut1r uzeılnde mcnı vtsy4l ~flnuııa bwunaıumcaı: cıD• 
bağlant.cak Türk kaııalıııın 460 bin Urn çay t çc sinae y• nlaen dört ilk ol uı ile Yağış: Yağmur ki tctıu1'. maıısulle.ı bN~üı~erıe veya tıtvsıytıy 4 ıay4la Du.uruz. ,. 
k.etiıll tünel ve yaıla 18l0 ır.elrdı.k on e~ilııcn ol:.u'uıun ten::elleıi ııtılmak. H.ua tazy."-• (Erzu umda) 611.2 s.ra makalel"r halinde • Kuıtur mtcmu· ıı _ tioy.h uıu11 iÜnlcrJode, p,ılıiJI' 
.na barkına da on bet güne kadar baş- tıdı r. Arpııçay inhisarlar blnası iba1e e - 1t • \Dı:nlz scvıytıslndc) 76J.3 asında ne§redılır. Veya vııayet maıbaa- yularaa, şetıuu, k.a.abaDıD .kunuı&lf ı ı•ı 
!anacaktır. di m ş lr. Çıldır büktl.net konağı esaslı ıarında busıuuak • füukevı neşrlyot se- atırındt1 ınrı.b.Uıl i' 4yım.e aana ve JJJ• t' 

lLEKTRtK İŞLERİ : Kars, Sarıka- em1>lleıı t:elcdiye binu nın ytniden in- Bu gece nöbetçi eczane rlsine katılır. Bu esemsrln sonraca U.nu guzeılıgı musabnıuu.ın teıtıp etatfj _, 
mıı, Iğdır knsabnuuıLan c"nıan 461 bin şası bitti. Kurtkale ve Cala nahiye bü· mi Mnfcıtt şltk taraı.t.odan ayr.c!l toplu w.ukafcat Oiljmnnk, gdnOa nefe:dı:ıJ ı)I 
ıtra keşıflJ elcUrık tesısatı Husutt ida· lumtt konaldarı tıe Jmdarma karakol- «Cumhuriyet» eczanesidir bır kitap hallr.de bastırılması temenni- verı v" taıı"'ıo bır no.Je geürmeıc iUD,ı 
rece ihale ecılıml~Ur. Malzeme Eyluldc ( Arkaaı r üncüde) -- terimiz arasındadır. kıymetiidc. 
testim alınacaktır. 

Sarı lokobll ile sentral temalatma 
töreni yakır da yapılecak ır. 

BİNALAR: ığd1ra11 kUkOmet kona
tı inşaatı dev~m t.ôiyor. Ornımek.tt.be 
baılanıyor Oilmıük yeni b t şı a~. tan lr 
edlldl. İeıbisarlar ihale clum u. Ur i n - j 
darma karakolur1 un da malzemesi ha-
zırıanırıt ve ihale tdi ml;tlr. \ 

Beltoiye mubc.buı bi:ıı iş ve lş1d. 

mcp t çı : mı~llt. fü ~~ öy Vfl Taş~ urun 
nahiye bükOmet konakları ana tamfrfer/ 
bi irlldi. 248 parça göçmen evleri inşa · ı 
ab devam etmtktıdlr. Tuzlucada lıko· 

• . ı 

• • • 
Derleme 7ert •.... 
Derleyen .•• ,, 

FOLKLOR DERL~ME FlŞI } 
Kelimenin okontşu ( Asu. •' · 
Kellmenia maaası • 
Keltmıtnln kullanılış Ornrğl. jl• 

Kı,llmentn bir ata sözü ve tsblr 
geçtfğ ne ö nek.I 

K.,ıtmenın mecazi manası. . tııJ· 
Kel'm :nfn med O.ünü iösteıir re• ~ı· 
Kallmenla mefhumuna yakııı ııı-

kul lnba edUmtktc dir. Tuzla blc an lba ' 
ed llm I~ t'r. HültQme t konı ğı da eksilt· 1 

da batlca bir keli ıne. ....1ı) 
(Ariuı 4 ancııu - ~ Ton ton amcaya-göre ... Yatak farıafı bulmanın kolayı 

Roman: 3 

TAYYARECiLER 
Ol'' 

rtzlenmtyea kııkançtık duyuldu. Evet, du. Blttılk. odada ko.ııoiloln çekmecesi Andrcy pençeredea, damlarııs ilf~ı· 
.Marusyayı timdi gOrmelil.. 1 kapandı. Aadrdy gıcıcdayışın1an alt, iden gô,Qnen rdokaiz solzıuı goıt• tJ ~ 

Beygir, arabayı t{ peclğe ç kardı. çamaşır çekmeca.:ıI olduzunu anladı. ıyordu. lşte bu dar sokısa.11lr oıaıuıll ,r 
Andreyln gOLlerlnln önünde, rçıkta, mor 1 Odıtdı&n zayıf, sapı daQınıE, annesi ııuz buıtauız bcrr1tk utıca ur11 paııJJ 
ıısltr ıotodc, gOn111tn altında p1ılayan k'lta koıa geıdl ve Andtdy1n boynuna bet bıııgı olmuıtu. ~ 
rô ün etrafına serpllmiı ana kOyQ çı- atudı. Andrey onu oııuzıarmı1an okşac· Ak.ıam, M11rusyay1 ıördıi. oeof ~-
ınverdl. kcn çantasını yere b.raktı ve bab.ısını heyec'lQ ve ıtubatdm pampaıeşoııı 1 ıd 

Ru&cadan feviren: N /HAL YALAZA AndreJ tayyaıe mektebine g-lder· selamladı. B4b4sı.aın oaıuııunıti~e .. bcnz ,_ yuıe ince vücuctunu sıuan ap.lıt rf~at 
ken onu baıka şeki!de bırakmıştı. Şim- yen kurŞUi ı gözıeri sevınç.e gu.uyordu. robu .ıe mlıııtlrt su latasyunuoa g6t0 ,,,-

Ya~an: J. RAH/LLO 

Bilahare, anca'I: ne blrfnci ve ne de gitmeden evvel görmQştü LWf bir son· di göıüa kenarında, çiçeklerle donan- - Am'Da da boya &açmıisıo, Pğ· Andreyln yaat.asınaa1'.1 iııtret M .. rı.1'~,ıl' 
ikincide tam yaz on birinci uçuşunda beıha,. aünü idi. Tıen b~ldlyor' ardı. Ge· mış vlıııe ağaçJarıle mavlıi yeş'Umtrak Juml.. ıovaiaı mavi rtnde ldJ, (Andcoy IJJ 1'; 
makfoanın ruhunu keşfetti ve k•nrtlsl de r.lntlye ~ den lzcıler kafı'esi ihtiyat hat- sötütler arasında hepsi bJr örnek, dam- Atıdrey, çocukluğundtn beri blldlğl, bl bıtumedlti h~lde yabıı.oa ııl 
tepeden tınıa~a hdar tayyaırcf oldu tın üzeıındc duran marşardlz trenine lan kiremitli sevimli evler dııruyordu. kireçle beycazuuımış odcıd4 eski maaa"'ın ldıkaıııtı.) tJ' 

Andrey sabeıha kartı memlek111tfne biniyordu Bunların başında Mar11syu Araba kaldırdıaı lozu ıerlde bırntttrak 1 
öaünde. eskı gıc.rdııyan undaıyenin Ü.$-1 Mıırusya Ue fan yana yilrüıkell ~· 

vardı. Eıkıden. treıılerl seyretn:ek ve vardı. Boynunda kırm zı kravatlle uzak- dar ve eğri büğ.ü btr sok-.ğa rtrdı. ı tünde oturuyor. Tayyare ile rö,lere u-
1
dinl ukl tccrUbelı bır tayyareci 1ıı• ~ 

kıılarla çene ~-almak lç'n arka .. aşlari ',. 1aıı o da çocuk kadar küıtük gOıünU· Ocak işçılerl acele acele tıe g diyorlar- onn ıwık.ı o değiımış ... sankı ıı.o:no:1ıu. yor Vd Vo.Jt'u t4 1:Ut e~er"k kısa 1'. 
baJrauı günlertnde çıktığı lr.tasy~ n ona yordu. Arkasından vurtn güneş aç k rlı. Andrı y büyük bey~eınıa geçenlerin 1 den makas aımu içıu sandaıy.ının Ü$tÜ· ~ cumıehrle konıııuyordu, ~~ 
~üUloo denecek derecede ufak gö:Undu. •an saç1arının hdu!nl parlatıyordu. lı~e iç nde tanıdık arıyordu. 1 ne çıkan .&uçuk Anarüşa'du ... GUıdü ve I Kü~üaı:: seyyur 1d1':elede fhtlJal 11' 
Çeıtt çeşit srs'erle öten dDdOkler çocuk· rotunun lçtnd_e vncuduı un hatları bam l~te k.ardan, y~tmurdan aıınmıı iki yanma gıtLi. Komedın aııc4k iöğ:jUne sında!4l 1dk.armoz tuıyordu. 

1 l\ık ve geııçllğlne alt unutulmuş hatıra- fekllde gö ürıuyordu. Andreyln habrrnda kanatlı kepı.. lhtıyeılamıı köpek •Ri· ıadar i~ldi. - Aıtıumıar hllyır olsun, dide 
ıuı canlandırıyordu. Ru sesleri ezber en ziyade bu td!eruat kalmı!tı. Ma_ev yapçık. onu tanımadı ve demir telin üs· BADASl acele blr bardak. ça7 içti. Bokçı cevap veraıacıi. Muusı•= ı'' 
blllyoıdu: fate çoban kavalına berızlyeo ra lokomotltçlğt vagorıu sUrukledf; ço tUndek1 halkayı sOrUkllycrek bavlamaaa - Sdn e~len o~lum. Ben iid.:ylm, - SJğırdır, b.zlı batır, D yıtıY. 
•Komıomol., ocağının dOdOğü. ç , euk cuklar ıarkı söılemeğa ba~l.ı.d.lar. M11· bafladı, düdükler çaldı, reklerl aıınıtk lpiıı külQ.JCye ıırdJ• 
iken bu düdükle uyanırdı ve Muu ya ıu>ya elile selamlarken: Andrey baıını rğerek darac k. sofaya Ann6•1 koy huadisleri veriyordu: - Dedtl. 

tle blrUkte mektebe ildeıdl - Ho:ça kl'I Ardreyl.. Sık sık -ırlrdf. Temiz, derli ı oplu odada herıey· - M.sruıya iki senedir faküıteye gl· lnbyar sand.tluu bıraktı! 
ı.faruıya ... Onu ne kadar Ozlt-mfştl . yaz ... HertJeyi yn, emı? .• diye ıon d efa de aabab serlnli~I koltusu vardı. Ocatın d 1yor. Çok lyl çalıııyormu1.,, Bize ilk 

~ a defa olarak tanırecl mck.tabinı baa.rdı ve ıenç k ıın körpe veıfnd~ oıtündekl çay ıbııaının kapatı ııplı~or- •ık 8'01ir, 
(ArlMHI "'J 
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Kars vilayetinin 938 de 
yaptığı işler ~vrupa sulhünün 

ko d (Baı tarafı 2 lncttlı) reçmfşler içlerinden muallim veklll 

1 
ru. nmas.ın a .. lan merkez Jaııdarma karakolu subay ve talebe alanmıştır. 

O ı ı evi fnfa edllmtktedlr. f nblaarlar blnHI fstıan 81r8Stnda blok hıllnde toprak 
gı terenin f 0 U ihale ecllldl. Bu kazaya merbut eQltmen tevziatı rOren köylerde mektep, öğret· 
~ b d' I hak oku1Jıınnın kerestesi temin edildi mrn evi, binası ve yatma ytrl ve bun-
l:l eynelmil-:1 kon adse~/ • - Ardahan Alrçuı a IJk okullıır;nın te· ları onarılmasın1 temin edecek varidatı 

~ kında .bır ıç ~n ~~ .erı g~ melleri hazırlaDdı. Belediye Mezbahasına olmak üıere gereken tula ve çayırlar 
~ hıberl~r, ınsa~ın !uregını oyna- bqlandı. Belediye fırın faıeatı bl!ti. köy hükmt fabs'yetfne tapulaltınlmltbr. 
C.lc nıahıyettedır. Sudet Almanla- Belediye ot'U ihale edildi. Yı;lnnçam 
~ talepleri ortaya çıkbğı zaman- nahiyesi hükQmet korağı ile jandtrma 
~beri Avrupa bu derece korkulu karakolu va merkez subay evialn ln"a-
~tr geçirmiş deaildi. a'ı~a bııslandı LMurlar bina•ı ihale 
~· k b. kil edıldl Göle llOkfünet konağı bfrlncl kı-"-h· lQ bu kadar çapraşı ır . şe sım inşaatı bitti. ldnci kmm eksiltmede 

~· il,ceği zaten evveldenben kes- inekhane ioşaab ıona yaklıışb. l 1k okul 
~.'~diği içindir ki, lİngiltere Ç~· fnş_aa!ı tamam ' andı. lnbtsar binası ihale 

• 'llllavak bükfımeti ile Südetlerıo eaıldı. Okam ııahtyest bük.O. net konatı 
~••uıı bulmak maksadile eski na- l'e ilk okul pansiyonunun esaslı tamir
~ltruıdan Lord Runsimanı Prağ;\ lerl Y' pıldı. 
t~d . kkuzl b · ti Po~hcf bUkQ11et kont~ı esaslı taml· 
~laerlllış, ~~ya . a, ~s~re e, rJ yapıldı. B lltdıye bi ası yaptmhyor. 

, ~~ ttle bu ıçın hallı çarelerım ara- Yeni 1 kf kul ınşrah devam ediyor. Dil 
%"·' koyulmuştu. Südet Almanlan malın hOkQ .ret konatı inşa ediliyor. Bu 
~ ll ınüdafii, daha doğrusu haki- kna1a mUreltrp • ğ tmt n oku laı ının 

le idancisi olan Almanyanin lllfl'S na başlıtDm ştır. 

Kültür konğrası 
kararları 

(Ölt tarafı ! bıetde) 

Kelimenin daha nerelerde f t\Uldltl. 
Kelimenin hangi dildeki h'"K'I keli· 

meden boıma olduğu h~klnnda tabmtn. 

nerleme yeri . ... . 
D3rlevlci .... . 

FOLKLOR DERLKME FiŞi 
Kfllmll veya tabi·. 
Ku lanıhş y-rl 
B ·nztrl oJan bir tabir vr ya temsil. 
Başka yerlerde veya dlUerde benzeı i. 

3 

67 Nakleden· S. A. 

Malının hesabını 
bilmeyen tüccar! 
Yaşı iyice ilerlediği sıralarda artık dün
yada sürdüğü zevk ve sefayı bıkarak, 
biraz da ahrete hazırlanmak istedi 

1 
'~haret ve hatta direktifleri ile Z RAA T: BavaJuın kur ak rltmuı 
~tın ld w kadar itilif .. dav- eıd ş yl ı:tliclp olmu§lur PaILuk ve hu
' 

0 u~ . gınz bubat möhıullerlmlz ştmdtltk ly.dlr. Ar-
~e aktan çekiomemışl~~'. me~e bu- paçayda tarla ferul n üc11delesi devam Der:eme yeri · · · · · Padf şah kadınlara ıö1lemeye c11llne oturmuş. Kad n da blr çok ısrarlarda 
' kadar halledılmedıgı gıbı, hu- ediyor. Yata. ursuzıuktan dolayı ot mah- Derleyf'n · · · · · ı6z Hrir, yı!an da ona hayvanat lisanı- bulunmuısa ııla artılr. fayde vermtmlt. 
Iİıı tı.rda da mühim askeri tedbirle- sulu bu sene yüzleri gOldOremlyecekllr. DERLEME FlŞt. nı naau anlayacağını oıreterelıt Ç3kllfp Dudu - lıt• Ubeyde b'n sana kadın-
~. llınaıası tarzında biç te hayre Edııde haahıhk yoktur. SUtcülük, yağ Att söıl1. g"ldır. dan vaz reç demem, fakat dalma ODUD 
~et olmayan vaziyetlerin ihdasına v• ~eynfıclllıc, arıcılık, hayvan yellştlıl B•tka yerlerdeki benzeri olao söz Sabaha karıı Padlrahın kamı reUp ıozoaa tutup anne ve ~ babanın srztınG 
't~p olm lardır. cılltı kunetU lııkışafa baılamış ır. Yeııl kocasının ayatına gtılsuyıı ve sandal dlalemez11n iyi blr ııy yapmıı olmazsın. 

Stı Uf • • • aeııe mQhfm sotış ve ıh·ıcının htr.Oz ar· Oedeıre yeJl · · · · · döker. Yatak odasında bir çift kumur Onları da dlnlemeUsln. 
. ~det meselesmde şu dakika bır kası ahıımadıtı lçfn yekun ve rek~ em Dıırleyen.... . varmıf D şl kumru erkEtiııe: Dııduların bu söhbetlerl Ut>ıyde7c . l' haaıl olmuş olduğunu iddia ılkredilemez Yt.lnı z 938 sayım mlkdar FOFKLOR DERLEMELERi «Ah benim de rtllsuyum olsaydı da tesir ctaılı ve ad•mcağız gıtndüı lş'nda 

t' ~- k. hem hak.ıkatı sak.tamak, hem at, kttlr ve emsııh hariç 160 bin tadar Sertah özelllğl. ayağına dökseydim• dlyfncı, hayvanla-°" L. o t l '· ıı· d Ü ı l 1 rficlhıde n akıam evinde valut raotr 
(L ~ll' ihtiyatsızlık göstermek olur. artmış fÖ. ölmekte o.dutu zikredilebilir , a ı~ d ın dn c ~ en n H ı. nn lisanından artık anlayan Padişah bu meyt bışlamıı. 
·~y, konan vahim ve miiıo:kül au- 937 pamuk rekoltesi 1 tıOO 000 kilo ol- Ayns cQmlenln o muhitte ikinci kul· söze gülmeye başlar. 
ı.. ...,. bl kil F' •· k HlkAyulnt burada bitiren Dudu-

. 'ltt!~nin pek çok meçbulıeri vardır. duau halde 938 de °lo 15 fazla ekllmlı anan r şe . a..at, arısı bu rülmeden alınır. Mabşekere dOnertk: 
lieııı ~ d f u ht d tir. Akıam da zaten yanına almadığı için 

2İbla ayn SOD e a uer esga ene Kars h ıyv"n bor.suı kşkllAt nı te Derleme yeri . . . . . mutber olan kadın bu eülmrniıı hakiki - Sın de bu naslhatludao 1ttlfade 
~~ ~tlerle . görüştükten s.o.nra, mamlayaraık Ardahanda d; ıube açmıt Derleven... . . sebebini söylemezse kendini ö!dürecetl- et. Öyle bir yol tutkl hem maşu•ana 

,. tM.. tleruı yenı esaslar dahiliııde 938 ilkbaharda İç Anado'u alıcıJarınıu FOLKLOR DERLEMELERi nl blldldr. faydalı olsun, h9m de Hoca SAJdin ıer · 
""lr b S!otask özellf~I. Padişah b k ki b ki rlnden kurtulasın. 

ılıt· tnüı.akerelere girişicekleri il- ilimize relaıeslle n Ostaslle çok r yda'ı o, talık oUlnde cümlenin ulı kısa mab u· k. haa'·ıakratenu ~aeçnıdlunlzu~ldQare~ Ş d 1 •-
~~ft.i, Artık açık konuşmak li- almuıtur. Yaaıann ambalaj ve sltadardf· ıı. a v im l ia. sOztım bu. Artık nk;t re-
~~ iti b .. akereler .Prag- hü- zaıyoııu husuşunda natı ttıc . ubeler Qze· Aynı cimlenln ° muhitte ikinci kul- cek, meıhllmet ve ıatakata ıalebe tder çlrme, flraat bu tırsatbr delikanlıyı bık · 
'tti il uH m~ da de· il rlnc.edlr. Bey z p•ynir mahsulün On ısta Janan bir şekil . ve: ıetme ! 
~tu e enıayn arasın t . . g ' hındıt da raydan adımlar atumıo ve r•tya· - Sana rUlmedlm, başka bir sırra Mıhseter gitmeye hızırlanlrken 

• itan doğruya Hlt1erle mgıltcıe sada tutulmu~tur. valıif oldum, onun için galUyorum. Fa- bahçede ö:mete başlayan hoıoz ıcale· 
4ıt llıılet.i arasmda ceryan etmekte- Arı koğanlan kimllen ıslah edllm'ı· Fransa - Suriye muahedesi kat bu sırn sana söyleraem derhal ölü- rlnde n sabah oldutuou anladı n rene 

' Ur. Orelmen de ve tOccar da mahsulü tasdika verildi mi? mm. ÜJlUQ lçln tazta lsrar ve lbıam ey- kalp rlrıları ·~inde akıamı beklemeye 

'ia;~.lngiltere siyui buhran münha- iyileştirmek 1>i tasnlflemek ve müşteriye Fransa lle Suriye arasırda imza leme. 'baıladı . 
M~ , ~ı._ · ıyi ş:kilde arıeylemek bevasl kuvvet- . . Dar. • • • 
~- en had noktaya ywuel~~ lenmektedir. edlhp iki senedenberl Fiannz meah,lnde F 4kat, kadın blr türlü ıarn öğren-
~ ~'Ulu görmekle beraber, henuz. iSKAN: Vlliyetln yalnız sekiz k . t11sdlk edilmeyen muahede dolayıs le mekten vaz geçmez. N hayet zuallı Pa· f Ertesi ıkıam Dudunun yanını relen 
tt..: · afı •. uyuşturmak. ümidini terk ıında 46 bin aileye 165 bin parça t:~~ Parlste bulunan Sariye Baıveklll Cemil dlşahj ertesi runü has bahçede tenhaca Mabıeker.: 
lı..~ <lcaüaır. Her ıki tarata: « Ne ile ev, dtıllkin, tarla, bat, babçe ve Mtrdem Kont Dönıutel Ue bjrllkt .. Ha· lr.aıısıoa sOyl~mcyl k•ratlııtmr. 1 - Dudu, dedi, dOn sen bana ma· 
~~ vaısa görün, ben arbk bu çayırlar temlik edilmlıtlr, rlclye Nazırı Boneyi ziyaret etmiştir. E·t~st g-uo bahçede tenhaca, kar111· şukana fazla arzuo varsa da Hoca 88.idl 

llita d di 8' 937 de relen 227 aile göçmen Ildır · na sırrı aOylttmek için dolıı şıril..E n bir ku- lbmal etme, demek jstem fştln. Y .uıı tet-
~ tamam » a yemez. maa k J tiril k 1 E1nehar en•tealnln vtrdfll ma'ümata yu başında otlayan İki iki koyun gördQ birli hareket ederek hem SD'f'glllnf elde 
d"-' e)b b . ukadder ikibetine azasına yer et ere muatöhs, hale _ -ı"'· , 1 ah -
"'1t\l . u lfl m _ .. _ gore, bu mucur.at net.cu nde mu ede ıtr. Dişi ko~un, lu:yunun lçlDde gördü- eder, hem de tetoirU harekt)t ederek 
~ ldare etmek ve yurutmege . . . 13 Eyl1lıda P.ırlamentoya tevdi edllectk· QO tcıze y~şıt ç ı men'e:I eıkek koyundan Hoca Sildi kaybetmls ol.JlHln demiftln. 
~~t.n baıka çare yoktur. zar~ vermıyecek şekilde meaelenın tir. ~ate!"~'·- 0Jları çıka ·amazsan kenJlml Fakat ıeııe bu ısOziinO. doğru bulamıyo -

\ lkat ıımaıye kadar Alman haili yolunda çalıfaıaktadır. o!du ı uıum demiş rum. Dnnyada aşık maşuk biz1en ba~ka 
h. ~let , .. i.· . h k"kA aks U İngiltere hükumeti Prağda ve Er1celt koyu ' hu im kAr s zlık karşı yok mu ? T11bıi pek: raııa n hepsi sev . 
'1: -ınıo a ı ı m a arının ıında dlp;lne den l~ltl · 11 k 
t 0•cturr.. ı1m d - F k Berlinde bar•ştırıcı teşebbüslerine Hataydı temizlik · . gi ıerlne avuomuolardır. 
~~, .... anlaş ış egudır. a cL\ - Bed srn öl c ks n diye kuyuya Dudu _ Bu hususta kendi . b k . 
h111 t t bıüzakercıerın başıaması ka· dev~ etmekle ~raber, gerek Ba~- Antakya 13 - Hasan Cebbıırenln doşop O emeın. B n Padl~a~ d · ğ' llmkl · larlle mukayeae etıne. Hele b:;td:o h~ı; 
~. <litQıgıo.e &öre, A.ımanyanın Çe- vekılio, gerek Sır Con Saymcillın Ht koJu olup stnelerdenbeıi Amlk ova· bir k t:d n için k~n Uml b~ıaıı: edeyim.' yanaoma 1 SJnra baıına bezırainı talLl l 
l -.a~""'- -•·•·-- .-g· ıından ag-ır ihtarlarda da bulun- ister our tdh:r Ot b n kuyuya inemem. • 

1 

;"'&l -)'-.<takı Almanlar bAAAUıdcı ıını har,ca kesen tabslldır Yusuf Garip ' ' eden berberın balı gelir. 
L. tctı · f' mu•tur Çunkü Alm d kıa A Hı• yıısn dthndcn anlıtyt.ın P.tolşııh 
'\~t gı lll)etlerın hede ıni az ÇOh ır • • anya ~ mı yakalanmıştır. Bu adamın Qzerlnde Su- erkek ko)undan bu ndS haı ı işlfır ı ıst-1 Mabfeker - Dudu, başkaları ~lbl 
~~k mümk.ün olur. :1eferberlik hali devam ediyor. Bu r'yedek.l Arap çıtelerl ile alikadar ol· mez i"rl 'o üp eareyıoa ırtınlş tabtına hareket edersem tak.ht etmıı, yanı rona 

)~ ~llayue yaşayan üç buçuk mil· iaziyetin muhafazası pek haklı ola- dutunu ıösteren vesikalar bulunmustnr. bır f&ymı yııpmış olwum. Pck.I berber 
~ S\lQet Aıınanının iltıhak ets1. tak, Avrupayı daima endişe içinde ı · ı· ı tt· ( • ne yapmıoıı? 
t t ~- . b. ük 1 bulundurabilir İııiiltere böyle ihtar ngı ız er ıt erın Dudu - Vaktlle Erzurumda malının 
L~ icadi nyaya yenı ır y oFaca· ıarda bulun~akJa beraber ahvali hesabını kendide bilmeyen zeorıJt bir 
'llU\. • eaeoter vardır. akal. , Albay Şükrü Kanatlı bir nutkunu yapıcı deg" il, tüccar varmış. Yaşı tpeyca llerleaiat bır 
~fltlQ •on nutukları bu iddiaya .rüske etmekten de son derece sa- .. •• sırada, aıt.k düoyada ıurdOğü uvk H 

ttl, ~lllamile menfi mahiyette bu kınmışbr. yayla koyunde yıkıcı buluyorlar ufzdan bıkarak birazda abııet• huır 
:tır. . Gayet istisnai bir hldise olarak, Antakya 1~ - Hata1 Türk kunet- . . !anmak istemlı . .Mat ve müıkOnü fukar11-
~ 1.ııihı yapılan ıey soğuk kanlı· lngilterenin Berlin sefiri Sir Nevil lerl kumandanı Albay Şükrü Kanatl (Ba~ tarafı 1 ıncıde) ıa dağumı ş. liu hadiseden bir kıç fQa 
) btı.ı . h H d L dr w 1 ak · tfceslnde lorillz mabafUlnl mtmnuo ede· ıonra ıblly4rı gözuae ak 1Vk1tllı bir 1• 
~lt.t. ~taıek ve bır Salah avası en. er~on o~ .aya çagın ar , beraberinde bazı subaylar bulundutu cek hiç bir nokta bu.unamamıştır. Bu dam görünerek dem'şkl : 
~lt •aa müsait teşebbüsleri neti- ıs:abmenın aon ıçtımalarında bulun- halde, Nerglzllk yaylasında bir ıezlntl mahatıl namıoa EIÖZ söyleme ğe salAh\yela 8 1 b hb y iletir _ T k B . .. f 1 - en sen n a nım. Yaptıaın 'ti llıcge çalışmaktan ibarettir. muştur •• e ~ar erJıne donen se ıre yapmışbr. Otelde otel sablbl ve sk.en· tar bir zat diyor ki : Hltlerıa nutku ya- bayırla hareket çek yerind~dlr. Sen J•· 
'-it Ytt gaftl davranmağa hiçte mü- berhangı bır 4< Teşebbüs » veyahut derun Mebu:su KAmil Zulldl ve diter pıcı değ l, belki de yıkıcıdır. rın sana Brehıneo suraboda relecrtım. 
~laııadıiı için, ıulhü tehlikeye « Müdahale» talımab verilmemiştir. zevat tarafından karıılanmışhr. Herkes sert n..ttınılar dinlemeye Sen bir sopa Ue baııma vurursun. Ben 
~L 'lltlllek umıle tedbirli bulua· Yalnız sefir kabine toplantısı mtııa- Bu eınada bir düann toplantısı ya ( AalışAll ô.ürnm. Benim vücudumu bır yere ıak-
1" lll t., . 1 1 . d B kil . k d 1 - Lo.ldra 13 . . ) - Roytır ıjan· ıarsın Para lazım old & ' . llı~ıı ıtabetmektedir. ıte bütün kere erın e, aıve ile ar a af a- parak tllenmekGi;J• ~ .. ., kOyOn Twk ve t fll-l bir tebl b Je d' k '. 8 • u.u. zaman vıc:u-
l.. ~ • S d l · d 1 --=-• nsı neşre 1 • & ıyır 1 • « u dumdan blr parçıt i.eserııo derbal alt °'~ llıilletinin ve hiç şüpkesiı rının ü et mese esın e nası iüllWe Ermeni hallr.ı, Janın köylerine nutuk bun-tan on veya ylrm1 sene evyel ' 111 

~tt laailiz dominyonlarının müza· ve aynı.hedefi takip ederekçalıştıkla- ıeref verdlllnl betu.ı alınca, davullarla bu eda ile sOylenmiş olsaydı, dtınya oıur.Fakat bu llrn kim.seye ıOyJeme 1 
~ ~:~. tttıği Çemberlayahükümetinin cını görmesi Berlindeki vazıfesini heı ve bayraklarla otelin önüne gitmişler, dth~et içinde katırdı Ancılk bu günün Bu sözleri ıOyler söylemll ka1bo• 
~ Yaptığı da bunda11 ibarettir. halde daha ziyade kolaylaştıracaktır. sevinç tezahüıtınde bulunmUJlardır. mOşahlUerl mazlatn dc.hıı terblyeli nesil· tup gıtmıf. 
' , Çt b " · d . İn . . . . w. lerının kullanmadığı sert edaya şimdiki '1 ~. ın crlayn hükflmeü e umu Bugün gilterenın takip ettigı Kumandan maiyetindeki zevat ile a da altalde berku al mı tı Al· Ertesi güıı B~ılrglıı bir dükkA traı 

' 

-•11tl- - - - - -~ f lh uh f zam n • • ış ı r. 1 . 0 ~it ruı kendiaile beraber olduğu- en büyük hede ıu ün m a azası- birlikte otelden o karat, h~ın babrını man1a ılmdııd tevrını ddaı ştlrmedllı:çe, 0 ınaya ıırer. esoade ruyada eOrdüta 
\t~ l bildiği içindir ki, en akla gel- dır. Çıkması muhtemel herhangi ıormuo, çok rüzel blr yayla olan Ner- reeııteled roren h'ç ktmse Avrupa ltıuyıu adam peyda o!ur. Hemen tüccır 
~tU,"d diplomaıi kaynakl~ndan hidiseyo kartı da te~birler ahn- rlıliyl methederek flrıat çıktıkçı aelece. sülhunun tehıtkeden kurtulduQuna inana· ayaaa kıtlkıp bııına asa11ıe vurur. 
~ _ _ • mas. 8rebı:nen hemen yere yıkılır. Sanra bir 
~ t tdrek, mümkü.a oldugu ka- mışbr. Fakat herkes butün gannlle- atol ıoy:emıı. halkın COjkun t~ıabüratı par"a kesip berbere verloce halla a'tan 

tiı. .. ~b h km Fransız kablmısl de toplandı • 
~)t~r davranarak, tam bir sulh rile b.u hadiselerin çı amasını te• arasında • Yaşa AtatQrk • , • Yqa Al· Paıfı 13 ( A. A. ) _ Frans 1 kabl· oıur. Berber bayrotleı içinde baka ita· 
'"' t Ue her tarafı memıauu ede- mauıı etmektedir. bayımı& • ıealeıl aruında köydın •)'· oeal buıün R ls cumhurlu Baoıanlıtı al· hr. 

--1 '-üb1111 A~pa aulhbe DiPLOMAT ulmlıbr. t.ııdı top!anD)J.ftır. -- - - -- ( ArAu !9'J 



HAYAT VE SIHHAT 

Ozumun bağını sormah 
Sonbaharın sal}l•k bakımından cn ı Oznır.ün b;ığ . nı gö -erek toprağa gö 

' lıl bir mevsim olmasının b:r sbl bi de bu re Uzüa: ün ne ı türlü t!>s' r y •pacağ•Jl l 

ınevslmde tlztlmün bol ltşmasıdır. Vakıa 1 ay rt etmoye i kfln o'amf y1!lc 2
1 ü zümü 

yemişlerin her biri bir derde deva olur: kendisinden toprl'ğ ırıı anl»mak da mtlır 
MesdA el.ıra ç ccklann karın hozuk u- kün olur: Me'eJa. çav ·· ş üzümü taş.ık v• 
ğuoa iyi gelir, ka' uıı inatçı baraak!an s rt , mer f ı iyonlu toprakta yet ş tl ~i fç"r 
yumumatı p' badem ile fı t dık sinfılcıl ' Ozümlerin en iyisi f ir. Sad 'l blzd '! dr- ği 
kuvvetlcndlrmlye yararlar, limonla por- 1 dünyanın her tarafında mebzul olan ç · 
taka) oynak yeıl : r1r do~ i • ~rılan htf.r ' u 3 üzümüdür. A rrupahlar ona şc s ' 
letlrler... üzümü de ler . Bu kelimıa de, Rus a.ıım 

Fakat üzümde deva olmak hassıı sı Ç b~ çcıfin göste diki etimolojlyc gör", 
yemiş1elln hepsinden ü.s '. ündür: Ü.ıUmden : bizim çavuş k~limesinden çıkm ·ştır: Çe 
ç kan şarab. n tı~ç olarak i l(ildiğlnl ~ ör- vuş-şııus-şa11. So:ıra kellmeyl frenklcş 
)emek istemiyorum. Oııu-çok fçme· ı' frm k iç1n sonuna b'r ıa katmış1ar .• 
mek lf!rtlle-her mevs!G de bulanlrsinlz. Çttvuı üzünıü ile tedııvl, bir kerP, 
Söylemek istediğim, en ltz2etUsinl bu barsaklara linet, hafif ishal varır, bu· 
mevs•mdA bulablltceğimiz, taze üzümdUr. 1 ssklardı ki gazları bitirir. Onun için to 

Üzüm, tlzeılnde yetiUi~i toprcğ n 1 zuk mideleri dü1eltfr, tüyük katınları 
cinsine gore, türlü türlü tufr yapu: t küçültür ... İdrarı artırır, şişmanları zayıf· 
Oz.ümOn bağı kireçli ve rutubttıi topr11k· f latır. Vücudun ek şls! ni azaltır, krnı a!· 
ta olursa orada yetişen üzümlerin t11dı 1 kalen yapmıya yttrar, onuı Jçfn b .nz• 
aız, ekıtsl çok olur ve böyl~ czüm yl· düzeltir, insana ,gUzellfk verir... A11it 

yenlere linet veıir. Çelikli topraktA ya· üdk azı ltt·, ondan dolayı kum sancılaı ı· 
Hşrn üzümler insana ~uvvet ve bununıa na i_d gdlr.. Neticede i• tlb8h arıa , 
birlikte inklbaz verir ... Taze ve iş enme· I üzümle tedavi zttmnında bo.cı yeme. 
mit bir top ·ağın jetlıtııdıgi üıü:n h m l iyenlcr t-ir taıaftan da şfşmıın olur. 
kokusuz ve hzeısız o ur, bem dı:ı lnı:.anı Ye:ıine gö :e ıtşmanlan zayıtıaıt ran 
kUVVdllen dOşürur. zayılhm ~i,mtı nladıran btr devıı. 

En iyi üzum volkant'.1: topra\:ta, de- lSazıhırı günde üç, bfş kılo kadaı 
mek ki s:rt, biraz d.t taşhıı.tı bağlarda üzüm ytııler. Fakat beş kilo üzü.uot
yetıılrir . .böyle ye1dı:ı ç k.ıın UzUwı.rn l;-112 .. 0 gram ş ke~ buluoc.ccıgını h t sap 
litı toprağın yaluz kimyacı terk bınden tdus ınız, bunu <fayanmak güç oldua"uou 
ıelmu. V vlkanik, sert ve taşlıklı top· ' da tabmln etm6k. ko ay oluc. 
raklarda elcklYik iyonları meı.tı, hem ae Doğrusu, gün~e 300 g ramdan nlha 
çok bUlULur. İnsıınıara olduğu gibi, ü:t.ü- yet bır kııo, a kadar ytıwt.ktir: Ya111:u 
me de en iyi geltn l:u t .. r.ü t lok.tıilrnr. sabahlryin e. kenduı, dörtte biri ögle 

O .. un lç.n oizlm eski meşhur söı.un yemt ğiı..den bir .sad sonra geri k ~lanı da 
mo1ası artık geçmlı sayılır. insan LZll.p ak~cm yemeğinden b\r Sailt örcJ. 

DO G U 

l ürkiye lş Bankası 
1938 

K 0 Ç Ü K C A R 1 H E S A P L: A R 
İkramiye plAnı 

4 adet 1000 liralık 4000 Ura 

3. 500. 4000» 
16 • 250 » 4000 it 

76 • 100 • 7600 it 

80 » 50. 4000» 
200 » 25 • 5000 it 

&84 it 28000 it 
Kuralar: ı Mart, ı Haziran, 1 Ey 

ül, 1 Birincikanun tarihinde çeldlecek.tır.· 
En az elli lıra mevduatı bulunan 

saplar kuralara dahil edilecexlerdlr. he 
(No. 476) 

Erzurum Akşam 
kız sanat okulu 
direktörlüğünden: 

15 •:YLOL ıesa 

, 11Illl111D11mnınııııınmı1111ımnnımınuımıw .. 'i i; lıiı l ll l ' li 1 ' ııiı i il i ı !\lı :111 ı ıı ı all 

.., 

ı DOG U 
1 ilanlarınızı kabul eder, 

FIRMANIZI 
1 Bütün Doğuya tanıtır 
1 "Do G u,, büyük bit 

1 memleket parçasın111 
her tarafında oku nal1 

ı bir gazetedir. 
1 Doğu illeri ile ilgisi olan bi1ti1~ 
1 müesseselerin gazetemiz vasııo-
1 sile kendilerini bu geniş bölgeY8 

1 tanıtmaları menfaatlerinin 
ilk icabıdır. 

1 iLANLARINIZI 
Doğrudan doğruya 

mü y.ıdlğigi vakit, onun r.e lür ıü t es r ÜzUmle t .. da' i müdd · ti t.sirlnln c!e · 
edt cetını anlamt k bteıse, bı.ğıoı sorma- recesıııe göre, üç hbfLadttn _ atı haftaya 
lıdır. Zaten en ly.sl Uıü .L ü b ğınd11 ye <adH surcır. ÜLU :nün kabutu ve çek.tr 
mektlr. Oznmden ş ta bt k '!yenler de töy- ttı•derl birlikte y n lirse k nnı şfşidr ve Talebe kiydı cıevam etmektedir. 1 
yaparlar. Oznm b.-ı ğının cı nsınt cnlama~ fazla linet verlr , ldnırı pek çok artırır .. muracaat ualları her gün 9- 2 ye 13 17 

için de toprağını aınııllz ttu eye 11.utıak~ ÜLüıtü ylylp b!tlrdikten eon. a ağzınızı ye kadardır 

GAZETEMiZE 
gönderiniz 

Jnzum yoktur: Ktreçll topr. gı, kare n arbonbth su ile çılkal8rsıınız diş ete- Kabul flr~la~ı: 12 yaşından küçtlk lllm .. BmlllllmlIDJlffiillWIDWBllllllla•UDmm .. ~~ 
çellkıl topnk'a11

1 
tue v" knmızı topraı- inlzi ekşilıkten korumuş olursunuz. 45 Y"ş•udıın buyuk olmamak. 

12 16 yaşında bulununıar bef sene- S J 
ta tafıklı sert topraktan az çok ayart 1 llk İ.k mektebi bıtirmft bulUn'Dalıdır. Karaköse Askeri afına ma 
&de bıl ıiz. G · A. 16-d 5 ya~ ında butunanların en eı ' 

millet mektebi kurslarından bırtnı bitir- Komisyonundan~; 
E VilA t M tb d mlı olmaları lazımdır. d•' !111111------ fZUf\1 'Jl aye a aasın a ------ K. Karakö>e lçln 440000 kilo arpa ve 660000 kilo kuru ot bılya halin ~ı 

ayd İfin: b zartla münakasaya konuldu Arpanın tahmin bedeli yirmi beo bfn lal blf, 
Başlık, Duvar ve El-llAnları, Defter, Fatura, makbuz, Cetvel, 
Kartvlzlt, Amele karnesi, Evrakkalcınleri, l\luhasebel Hususiye 
ve Naflalara ait Bilumum Evrakı Matbua, Kllab, Ehliyetname, 

· Sıhhat ve Hüviyet CiızdanlarJ 

UCUZ ve NEFİS BİR SURETTE TABI 
ve Hariç Vlhl'yeUerdcn göndcrlkcek siparişler söratle ihzar ediljr 

1 • Nurus 1laa-· dı: tık teminatı bin sekiz JÜZ dokunılra ihalest 27 O 038 Salt güntl saat on J,lı 
2 • S hhat raporu Kuru otun tabmin bedeli on üç bin iki yU7. lira ilk. temlatı dokuz yQJ do,;'· 
3 - T.ı hstl nsikası ra ihalesi 27 9 038 Satı gü ıü saat on lıı:ldedlr. ltıaleltnl DarakOse askerlııll' 
4 • Altı resim _ıazımd.r. ma komtsyo:ıun«ta yııpıl,c o ktır. Şartnameleri kom'syonda görülebillr. ıste~ / 
Derslere 1 Bırınc:ıl Tctrlnde baılanap temloatıarıld ve ticaret odası vcstl:aslle blrılkte ihale saatından bir 1111 

cakbr. ı kl d 
ay lar kJncı Teşrin so:ıuna ka-

1 
K d 1 . teklıt mektuplarını k.omlsy.:>na vcrmlı o aca ar ır. 

______ _. d ar devam td.:r. (No. 707) 4-3/ 

( No. 21 ) 7-2 s } K . d~ 
Adres· Erznrum · Vi/Ayet Matbaa8ı 

~~~ısrı=trı,..... •~••~•...,rl""'Rrı...,rı...,~ 

1 Türk Hava Kurumu ; 

Beşh..ci keşide 11 J~ylül 1938 dedir 

1 Büyük ikramiye 50.000 Liradır i 
& Bundan başka: 15000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle (20.000 ve D 
1 10.000) liralık iki adet mükafat vardır... M 

1 Şimdiye kadar binlerce. kişi~i zengin_ eden bu piyangoya iştirak ! 
1 

etmek suretile sız de tallmizi deneyiniz... 1 
l.a ı NW*awıams ı-.:r ı-.wı=aeerı:wrı%r!t:amr11rıx•ı-.rl 

~------- Kars Askeri atın a ma omisyonun 
Erzurum Tapu Karı, Ardahan, Şah : alar garnizonlarının unlan kapalı zarfla ekslltOS'~' 

M . d. • } "" d ati• J 
U. ur u·· gu·· n en· nulmuıtur. Miktar, tahmin beaellerl, ilk teminatları, ihale rnn ve sa c•I' 

• ğıda yazılıdır. ihaleleri Karsta Aske1t S.ttm alma Kemlsyo::untfa yapıl• 1,1 
E•2urum Kav;ık manalltll Kuıbın Şartnameleri her gOn komisyonda görülebllfr. Tc.klit mektupları belli gOJJ 111 

oğ'u M =v.üt Çare! tarafından tanzim et ·ıe , 
m e 0 dutu beyanname ile idareye mu· atlardan birer saat evvel komisyon bıtkanl ığına verllmlı veya posta 1 

raeaııtla ayni mahallede valn müşteml- ıtlJnlş bulunacaktır . No,( 697) 4ı - 8 
10
, 

ıatJı bir cv.n tapuya tesclll talebinde bu· TJJhmln İlk teml- lhale günü f' 
lunmuş olmasına ve bu bane11in tapu si Mevkii Cinsi Mlkdarı bedeli teminatı ve aaıu 
cıllnde kaydl olmamasına b!naen senet-
siz tasanufıı.ta kıyasen muamele yapıla· ---
c tından mt zkiir hanede alakal tasıırru 
fiy~sı mevcut olanlar varsa tarihi 118ndı.u Kars 
it ıbaren on gün zarfında evrakı müsb1· 
telerlle blrl kt" tapu müdllrivet'ne ve 
yahut tahkikat güuU olan 24·9 98i gü· Ardahan 
nünde m11haı1inde bulunac. k tanl:tk mep 
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U.ı 

Uo 

Lira 

450 000 58.50:> 

200.000 28 000 

4175 

2 100 

20. 9 - 9~8 
Salı 

Saat 11 de 
20 - g. 938 

~..,.ey.iyieyiiyiey-t~Eiy.eye..,.ey.~~eyeifl mu•una muracaa• la; ı ilin o ur ur. 

l°'l , <\ tNo. 23) 14.000 1.050 

Sa11 

Saat 13 de 
20. 9. 928 

~~ ELiŞLERi N iZ iÇi N (\ Zayi Tasdikname 
}} C. B. Kotonlarım kullanınız ~~ den !~:ğıS..:0~~;d:0::;:~~u;;::: 
)} Renkleri asla solmaz, günc~c, yıkanma-ya da}'anU'. (\ me~~ ~ay~e tti_~ yenisi .. ala~a~ıı~?an 
/) Dün)·anın en saylam Ii.otonlal'ı<lır, .it eskısınm hukmu olmadıgını bildırırıın, 

11 C. B Beyaz ve Krem dantela kotonlarının, 1\ Erzurum tra~sit yolu 2 ci mıntaka 
) • L A C R O 1 X • F L O R AL 1 A ve has A O iplıkltırmln \\ Baş M.D. Surveyyan E. Baykan 
1> Erzurumda toptan ve perakende &atıı mağazaaı '\\ ( No. :.4 ) 
>? ·T A H S İ N Ş E R İ F S O V ~\ 
>? 1ürbe caddesi No: 73 ~\ 
l~ ( No: 624) 3 - 3 -\\ 
l.L. ... ~--~ ............ ~ •• ~ •• ~ •• ~ •• ~.~ .................. ·~~·· ......... ·~···'!'e ............ J 
~- - ._. - -- ..... -~~~~~::;..;~ 

Sahıb H .Bqmoianlıt itleri .MOdürü: iue' DELİÇA Y 

CİHAD BABAN 
liasıJdı(lı ycı-: DOGli Baııwuvl 

feminatlı Daktilo, Dikiş 
ve her nevi makineler 

tamiratı yapılır 

Riza Vatandaşlar 
SUAh Fabrikası karıısında 

Bay KAYA hanesinde 

Şahnalar Un 100 000 

Kara Hayvan Borsası Satıı 

Çcıtı •• , . 
Oknı 44 
inek 88 
Kop 6kllııa ıo 

M.uıd~ ı 
Daaa 10 
Oteç 4 
Toklu malak 1 
Mu1a 10\S 
Kon 174 
Keçi 6 
Yapır 98 
Tere yağı 1021 T. 
E~lnmlt yağ 1i T. 
Kaşıtr payalr 17 T . 
Gravyer yatlı 7 

~oırıı1, 

131~0 

94"0 
1855 
-tııO 

lllS 
235 
20~ 

52146 
Sr>60 

260 
3140 

16297 
265' 

saı .. ura fallJ.I 1 (0 

12no • 
1' 8 
e .. ı 

[ Eyltll blrlncl halta ) 
8n •ıalı Bn gahrı 
Xı. 1. Et. S. 

5 15 10 00 

' 54 19 83 
o 00 10 00 
o 00 0'.) 00 

4 28 8 00 
9 60 10 90 
s 00 00 00 
7 co 12 61 

. 'l so • 10 '') 
3 - 7.1 7 50 
o 00 4.0 00 

5S 00 66 00 
·· ro oo· .... 65 00 
• Ql 00 ~ IO oo 

Oo 00 20 00 
4 . .., - . 00 00 
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