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l'u•rluld~n maada h~rglJn çıbr 
Sayısı her yerde 6 kuruttur ....... 

SAYI: 2t5 ==·G ÔNDELll< v GAZETE 
JJuılmagan guılu geri Nrllınn 

lğdırpamukovasını 
sulayacak kanala 
ilk kazma vuruldu 

lngiliz-Başvekili, Hitler 
ili"ğörüşmek:üzre ani 

1 . - -. 
surette~Almanyaya gıttı 

Kanal toprak mahsullerinin kuraklığa 
,,____ karşı bir sigorta poliçesidir 
-===

1
=""'=d==b=========.====== Kanal aç1 hnca 
g ır ara11 
Yarının cenneti I~dı- Senevi 15 milyon kilo 
nn bahtı açık olsun ... 

pamuk yetiştirilecek 
Tünel ve kanal 560 bin liraya mal olacak, 
inşaat 939 ikin~i teşrinde bitirilecek 

'· 

Şimdiki lngiliz. Hariciye nazırı Lord İlalifa ksın bundan bir 
müddet evoel Almanyacla Berhte•gadencleki köıküncle Bitleri 

ziyaret ettifi zaman, köıkün kapısında beraberce 
alınmıı resimleri 

Çemberlayn tehlikenin 
önüne geçebilecek mi? 
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TRABZON KÜLTÜR KONGRY-Sf KARARLt\Rl: 

Trabzun Oltür n r si 
hanğı mevzuları görOştO? 
[Trabzon Kültür konğreai encü- gin, orta o\cnl dfrektö n .sata Gögsel, 

menlerinin ruznameye göre rJerdik- Hopa Kü"tür fşyarı Bııhri Önsal. 

leri kararları sıra ile neşrettik. 1 R İ Z E 
Bu gün=Je konğrede karara bağla- ! Kültür D'r t ktö ü Hamdi Arda , Pa· 

. . . zar orta okul dircktö ü Hnsnü Ş1rman, 
nan ru~n:zr:ıenın maddelerı ıl~ .kon- ' orta okul din klörü Cemal Ardıı, orta o-
ğreye rıtırak eden zevatın ı•ımle- kul öğretmeni Saffet Turay, orta olı uı 
rini neırediyoruz] öğretmeni Enver KayadeDiz, orta okul 

RLZ~A:\l g öğretmeni Nlyazl Ağüo, ba,öğretmen 

1 - Tedris ve terbiye U!ullerfnde Turan B rkio, bat ö~retmen Ziya Iııkde
blrllk temini ve tedr:satın muhite göre mir, bf şöğrctmen R za G •JJç, öğretmen 
faal ve b~yalt olması şartlarının tesblli jvebbl Tunay, ö~r~t aıen z~ynep ŞendU' 

2 - l~lfm vaziyetini göze aları k öğrdmen Faik Ödur. 
ilk öğ'retfm müfrtdet pTOiraırhrındald K AR s 
Unl lerln ona göre tesbitf te bu clhctfn Kü'tür Dire~ tö ü Sadi To~çan, lfs• 
bakanlıktan tastlkl. direktörü Samih Ah demir, Sıınkamı, 

3 - Talebede okuma zevkinin te- orta okul dirt ktörü Cevıtt G'lb1, llköğre· 
mini. . . t•m iapellterl Kasım Gökmtn, Sank.rm •ş 

- -i llköğ'r,,tım lsp~kterlerfnıo tef. Kütür lşyarı C zım U al, Ardauan Kül
tfı ve mOrakebe usufü ınfn tevhidi Ye tür lşyıırı S ıhri Ersöz, 1 se taı lh öğret· 
teftişte lön alınacak rok talarııı tes ': ltl. meni Tıuhan Toker, Posof Homnis bö l· 

5 - Folklor tetlcl~ a ında gö ze alı gesl başö2'retmenl ş ~vke t Uzay, Arpaçay 
nacak ııok t~lar ve usulleı iııln tesbltl. YeıiergPne bölgul gezrcı bsşö~retmenl 

6 - Kot eğitmen namzet erinin se- Remzi Çakır, Tuzluca mrrkez öğretmeni 
çiminde gö~e alınıcak noktalar. Nuri Hazaroğlu. 

7 - Anadili TüıkJa olmayan ilk 
ok:ul talebelerine dllimfzt ve harsımızı 
veımı k fç•n alınecak tedb'rler. 

8 - KllltQr mecmuası ile Doğu ga
zetesinin l nkfşafları hakkında alınacak 
ttdbJrler. 

Kongr~yı iştirak eden 
öğretmen er 
ERZURUM 

Erzu .. um Kültnr Direktö•ü Hamdi 
Keskin, Ö~retmen okulu Direk tö ü O ı· 

AG R l 
Kültür Direktörü Avni Ülküner, orta 

oku\ direktö•ü Mu~ta'a G 1rgQzcıı, Be~öğ· 
retmen Kemal Turart, P atno! Kültür iş· 
yarı Mahmut U nal, Merkez öğretmenle

rinden Reşat Ergene. 

Karabük yo~unda feci 
bir otobüs kazası 

man Öımen, Lise D:relltö ü Raur Bavın- Karabükt"n ynılıyor: Z afranboludan 
dır, Öğrdaıen yar dlrekfö' Q Tuı g• t U- şebria.l z~ iş yapmak üzere gelmek ıste
muroy, Kız orta okul d irektörü Osmııı o van 20 amele b ir otobüse b'nmfeler ve 
G foey, l koRretim isp <ı kteri Ahmet y · \'" oldtt teri bir ka:zaya uQram11Ja dı r. I 
ş1Joaıu , G 1zl oku:o başöğretm~nı Fıkı Otobüs d ;k ve v'n J ı bir yoJııan fner~en 1 
Saygın, Yoncalık başöğretmeııt Nrs ·eı ıokuıun bittiQl yerde otobüs kOp•üden 
Ôzgt n, Cumhuriyet başöğıetmenl Cazim a&ağtva yuvttrlanmı~tır. Bu ff ci bEd se-
G dmalmaz. da yolculardan btf kfşi ö1m0ştür. KaZ'I· 

G OM O ş AN E ya uğray anl ar dtrbal M mit ket h u tane-
Ktıltür D rfklörü y, hbf Okay, Orta t ine ka'dmlmışlardır. Ktzsya tğ' rayan

okul dlıektöı ü Rtcal Tllrkrğ u, Bayburt lar arasında ığır yartlı olanlar da var
orta okul dfrektö ü M2bmut Yıınbeg, Gı dır. 
ıfpaşa bsşöğrctmeDI F, hrl Akagüo, Ga- Bu hPtta işle-yen oto" üsler arasında 

1 
zfpııa öğ'ıeı meııi Rt1i lc Güzele k. çok , ski vtı h n p olanları vard r. Eski 

TRABZON arabalar kazaya sebebJyet mermektedlr. 

DO u 

Oıtunun her zaman 
maruz 

Sil<AYETLER 
t7 E'ILCL t•aı 

Türkiyede ne kadar 
' yabancı yaşıyor? 

Şoförler dikkat!! Trsbzonda 178,ErzuruıJJda 
Oltu muhabirimiz yazıyor: Trabzondan bir okuyucıımu~ gazı- 50 Y8 baDCl Var ıa~· 
Oltu"un bir Kı sık der esi va··- yor: Tllrklyede yışıyan yabancı ~I~ 

d r. Bu dere her zaman O ltu için Şeh'r dahutnde seyreden otomobll iyettekl nDfıısun vi iyet tttbıriyle dO': 
tehlikeler do2'urmaktaffır. Derenio ler bOyük bir süratle giderler. Yuttuğu- tan ve vUAyet nüfasuaa nlsbetf şıJdJ : 
dayanmı, ,.lduğu taşlı ve yalçın ka- muz tozdan sarfınazar, bl'hassa her an Evvell ,unu söylemek llı1111 örf 

ka ldığı tehlike 

ya ve bu kayaların arasındaki de- ö' üın t~bllkesl geçirmekteyiz.. TOrklye, birçok memleketlere ı tı 
rfn battı lctlmalar her yağmur yağ Eğer bir kazı olmayorsa bunu bal· milli hudutları içinde en az yabıll0 ',_ 
dığı , 8 m •n kasabayı sulara baı ır- kın h15r sn lçiıı tehlike içinde yaşamış bllyetlnde nnfus bulunduran bir JSI ııe: 
makta ve halkı heyecan ve korku olup çok dJkkatlı bulunduklarına borç lekettlr. Bunu, bfç şDpbesf z, bir 111°' 
fç 'nde bınkmaktadır. luyuz. netice olarak karıılamık l&zımdıt· İ,ıı· 

Bu derenin seğ ve solunda ve Belediye ancak şehrin ana caddele· Vflayetlere ıeçtyoruı : Afyon~ ı~ 
güzergahlcda yüzden fazla ev var- rlnl sulayabiliyor. Hastane yolu, ve hisardı yabancı tibUyetlnde aJJCllf pO 
dır. üc ıün evvel yağan sağana\dı ıehıin lyt yeri olan Boztepeye ç katı k'ıi varC:ır ve bunlııran vl ayet uaıuııı 
ve dolu ile karışık ılddetll JBfmur· cadde üzerinde yarardan aşığı ve eşa fusuna nhbetl binde birdir. 1' 
ddn basıl o'an seller bu evleri bas- 1 ğıdıın yukarı enen ve çı\can o~omobll- Diğer vlliyetltrlmlzde otur•11 1,ıı 
mıı ve sular evlere dolmuş ve bir !er kelle lıOtQ ı tır gibi cehennemi btr baneı Ulbilyltindtkf [nütu<t mil't~,rı 
k:ısmına da zarar vermiştir. Bu seı sQratle gelirler, geçerler.. Hem bu şunlardır : Ağı 11, Amasya U, ft.0~,,ıı 
tehlikesinin önünde Oıtu belediyesi stıratle1i:ıl Boztepe karakolunun önünde 1•7, Autalya a, Aydın 186, B•ll ÇI 
dar, t.ütçeslle bir ıey yapamaz. tılle kesmek z 1hınetlnl göstermez'er. 154, Bıleclk 9, Bo'u 4, Bıı· sa 344, Ço 

S121 mecrası deren n dar bo- E 1asen olmd•ye kadar kendıleriıte yavaş nıkk•le 192, Çankı ı 16, Çorub 1,ı!rP' 
tazından itibaren Oltu çayına kadıır gitmeleri için bir ihtar da yapılmış de· mm ı;, Dıınfzll 3, D iyarbakır 14, ~ 9~. 
olan mesafe,i bir kılometreden faz· t.ldl. ?44, Elazı2 31', Mardin 23, )ıfoğ ~b'o 
tadır. Mıocra evvel! gentıtir. Fakat Yazın S IC !Jğındl\n bunalıp da saytl N gd~ 8, Ordu 16, Samsun 22l, s;.,~ır 
mahalle arasına girdiği giili daralır. veye gidemeyen halk buradaki k11hve 369, .!ılrt '1, Slnop 67, Sıvas 2li, oıl' 
Ve gelen sular aik meyJlli tepeler- erin ön'erfnde, ataçıar altındaki san d ğ' 58, Tokat 66, Trabzon ı7Sı otll-
den reldlğlndan bu dar yırde hızı- ıalyelerde oturıırlar. Her gellı ve ge 10 L, Yezıat 4, Zo"guldak 601, E ı uıt'' 
nı ubrarak öııüne rast gethdttı ;tıte okkabır a toz yutan bu sözde ha- 50, E~klıeblr 107, <Jaztant"p eı, t;ı-'' 
her şeyi yıkıp ıürüklemekte v~ ka ra alaolar, ellerinden bir şey gelmediği san 29, Gümüııane 26, İçeli 471, $f 
nnın can damarı olan çarşıyı bas- ivin tozu sinelerine çekerler.. hu\ '2 08, lzmlr 4768, Isparta 1, "'r~· 
maktadır. • Trabzon ve Karadenız ıablll, Allah 121, Ksstamonu 12, Ka1serl t3611'1~1' 

Binaenaleyh bu mecranın iki ta- utırıın, ç:>cuk nüfusunun çokluğuyla ıa· e'i as, K·ırşehlr 2, Kocaeli 95, 71 

rafı ytıuek sedlerle muhafaza edil· ueşhurdur. Her sokakta düzünelerle 48, Katahya 31, Malatya 23, lıı{arııs• 
meyecek olursa gQnüıı birinde O;- ;ocuk oynar. va M.:1raı ı ... JıK 
tunun sel hücııınundan barap oıma· Geçen gün facla ile bitmesine remak Ecnebi tAblfJetfndekl nOfUSU~~ıt 
81 muk.adder<llr. \talan bir h!dise oldu: bu'uıımxdılı li ayıderimiz de f ff 

Şu hale nazaran ileride her DostJardaıı birinin nur topu ı'bl Bunlar da Budur, Erzincan MUf 
zaman mu.ıtemel bir tehlikenin önü-

'"ıeş yaşında sevimli bir kız çocutu var Vandır. bllf 
ne g çilmeaf için belediye, halk ve Yavrucak Boztepe caddesine çıkan ev Ttırk"ytde ya~ıyan ecnebi t&~ ~· 
nülülwetlmlz ın yardımhutle mı cra ,0"~tından koşarıık çıktı. Caddeyi r- tfndekllı11rın kadın va erkek o1at'

0 
~ 

um iki tardına ormandan kesile. •- id ktl F "a1111 çec•k "8 karııki so..ata g tCe . a ktlıı nüfusu 63646 dır. Bura~ sıı'' 
c .k ataç arla yap lacak .sedler bu "'at bu sırada kııh~elerl döımVş, bütün tüıı nüfusa olan nlsbetl 3,3 tur. 1ı~ tebli"eyı bretarııf etmiş o'acaktır tılzlle aşağı enen bir otomobllle kartı kam diğar komıu memleket'ere ııf 
Ve Oltuııun imarı ı oktaı nazanndao !aştı. çok azdır ve 1ürk vaıtaDdaşlJfırl rlf'~ 
eneli dütünü.tcek mesele de BQ'ün oradakiler gayri ihtiyarı f~r yan nLfıısua büyQk ve üstün eıcı• 
l'lUdur. Netek.tm baıedlyenln d~kuz yat ettik. Fakat sttniyenln onda biri ka· nı ifıı.de etmek.toolr. / 
yüz l' ra sufile Kııık deredeki su ıar bfr zaman içinde çoeult kartııytt, __.,,, 
aıenbaından ç 'rııya akıb: cıığı içme o ' o'.Dobıl de arkasıada büvük bir to:ı ~ 
suyunun kar.atları 1 iden tamamen ou'utu bi rakarak aş112ıya oçtu, gitti. Ru Zonguldak'da işletileCe 
harap olmuı ve balertlyenln lkiyDz 0 omobilio hasıl et• iğl tozd. n numarası- yeni maden OC1tkları 
Ura kadar bir parası bu yüzden 01 alınak kabll olmtı.dı. 

10 
ıı 

hBder o\up gltmlıtlr. Numaıas nı alsa idile ne olac1k~ı? ! Zong11ldak ve E'eğll ocaklatl~~I 
Vilayetimizin mes~leyl nazarı Hiç 11 .. Aaıma çocuk ezllıe idi. o letflmeıl için yapılan tetk kler b ~r 

Kültür Dlrektö ü Necdet Evrlmer , 
llköğret m t spt kıerl Hikmet Ka•san, Uk
Oğ etim fspekteıf Şükrü Bayoğlu, Jf se 
dlrektö1ü Faruk Ç .tin, orta oknl direk
tö ü Necııti, t'.caret okuTu di rth .örü Şa· 
han lise edebiyat öğ retmf ni Sırrı B lge, 
kız orta o\'ul dlrckı_örü Abdullah GünPI, 
Gazipaşa Oğ ·etmeni Bedıi Atamer, 1s
kenderpa1a öğretmeni Hssıın Fah•l, Cum
huriyet başö~retment vekili Mehmet Sa
lih, Kaleolbl beşcğıetment S.dlh, Hacı 
kasım ba§Öğretmenl İsmail Hakkı, Dum
lupınar beşöğretmeı i Orhan, Gazipeşa 
öğretmeni G i fsüm, Gazi pi' ş ı öğretmeni 

Kudslye, Bozt•pe öğretmeııi M. Nafız 
Karlok, Cumhuriyet öğretmeni Muhsine, 
Gazipaşa ö2retmeni Klıım Tarakcı, Boz
tepe öğ ·ttm eni İorahim Sevuk, Yeniokul 
öğretmeni İbıah\m. 

dik.kate alarak muhtemel tehlikeyi zaman müiabele edtlecek idi ... Fakat proje lıbsat veklletıne verllaılştft· t>ıl O' 

biran evvel önlemek lçlo çare ara- 1 fş itten geptlkten sonra... d.enlerln lşletllmrai fçlo htık.tl1118t bıı!O' 
Köyde bir ev yandı yıp bulmasım ve derhal tatbiki 1 Şoför aıkadaş dikkat et ... Ve ya. c ;kların t\fhas Te ş 'rıc.etıer eUnd~ ı•~ 

ne geçllmesinf dilerlz. 1 d b 1 k ı E b k amııı.. 11111 Iğdır kı zaıına br ğlı fü ş koy na- vaş git .. . Memleket yavru arın an lr nan ısım ıarıoı tı an n ıı }11' 
1 

ÇORUH 
KüllQr DireUörü M.ıstat.ı Lütfü En· , 

Roman : 5 

bfyesiD in gödtkll kOyUnde otııran Ab .....__ ------:.-::.:.:..--- .----• sinin ç ' tnenmeal sana da felaket gııtı - ıılacakur. Bundan sonra Çatal ı ğ 1'11J~IJ 
a urubman oğlu Mıımaci alt ev yanmış- Bu gece nöbetçi eczane rlr .. UJutınakt ıenfn de çoluk ÇOCU· nı_ınıa edilecek ve !eı~satuı 'ettıl 
tır. YBDR'Jnda kas.t olup olmadığı tahkik «Vatrın• eczanesidit· ğun hızla iltt'ğin bu sokaklarda oyna· muteakfp memltket komur serf 
e_d_ı_ım_e_k_t_cd_'r _________________ • ___ ._._•_ili_s-____ .;..Y_o_r_ .. _· __________ F_. _N_._ uamt randımanı ılacak.br. __/ 

- Ton ton amcaya göre ... ilanı aık 

HAVA 
16 - 9 - 938 tut 8 ,.,,,,-

ROzglr süratl : 6 • 8 mıtrt 
» lstıkametl: ~lmalfprkJ 

Tltkıek sühunet: + 25 6 
Sübuııet ı + 17 S 
Duoüı ıühU.llet : + 15 a 
Rutubet : O/• '1 
Yalı~: Yafmur 61o.9 
Hava tazyıkı (Ermrumda) 
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» » \Donlı te'Tlfeıfndc~ 

0ıd&ı ~ı tabaşının kıın a-ramolon kurarken: kutmak için mahstııdcn yapmaıa devam diye, başından sargıyı oıkerın•Y tıl 
- Koyacağım, diyordu. etti. j Mektebe döııerkeo, oca'dar•ll bl;: 
Maruıya: -- Ne tuhaf ln4anlarsınıı .• Bu plağın komlteıı, Andreyln gidectll k.ıt•!1 aıı '~ 
- - Amam sakına, bnnu koymada bana tesir edec ~aı akhnıza nereden gel- yeslne almıtı karulqtırdı. KOJU~oıı6,. 

ne istersen koy, tek bunu koyma; diye 
1 
dl; Dıimek tayyarecllerlmlz hakkında cillt lıçllerlniıı ve komsomollarıo eSI 1-• -TA YY ARECILER 

yalvarıyordu. bu kadar r~na fıklr taııyorıunuz, öyle siyle alakadar oıduldaıını hfll!d 
Andrey meseleyi anlamak istedi. ml? rey bu allka lle iftihar cdt7ordU· 1ı1 
Ev sahlbl de eti kh - Pcıkf, ama OlOmle alay edillr mi? Sıhhıye heyeti Andreyln oçUf ~ ~,. 

Yuan: /. RAHlLLO Ru•cadan ~eviren: N /HAL YALAZA 

- T11yyare0Uite ait bir plııtımız - E Ulm3z. Faltat plakla lıtedlllnlz masına mOaaade etmlıtl. Fakat 11, / 
Ne ise, kabul 6dUdtm ... TabİI genc- ı A12drey kufhhre çıı.ctı. Maruıya kız var ama Mıuuaya çaldırmıyor. kadar ed ııir •• Tayyarecinin tOyle bir rar deliotıı Andre7l tahrip k111'•1111 

Uıtn ilk çağındanbetl spotla a:eşgUl o- arka1•fhrfle birlikte~ bekliyordu. Karan· - Tan·arrcıua~ ait ise, muh11kkak fctcl akıoete gitmesi •maklnanın mtıva· aıı. keııt kıtasını YOtdlıer. 41/ 
laular için ıaııs ht:r zaman fazladır. I Iıkta reıt ı iftklar &aıan bakıılar hayıan .. f i k p kt ktll p t 1 zeıneslol kı1yoetınesındcn d e"'ll ya ma· ıı1 

1 
.. ı ( 

A d . 11e· z, oyunuz. ııs e; va e c ers- • • ' Mektepten oıkma rtı er llJ- ~ 
ndrey en sonra su istasyon bek· lık do u ıdl. _ buri''ta tayyare bııyramında yil, sek.lık ktneyı fylc j bUmcıaeslnd1Jn, yalıut ta iyi T ti _ 

1 
T 

11 20 
ruodO' ,ııt 

Çisi sahrıeye çıktı. Kultslet arıuuında - G izel söyledi !J Andrey. reıtorJarı UP.UfU esnıssında düımüı t4y 1 bnmaamamıı o mıasındandır, Bız lote a ı ,!un er ••• l er& larl f t' uııtfotıJl 
elini kul0 a1Da koyup dikkatle dlnled k K A d ı ı.- lm >4• yak"' s 1 " - , b 1 d ıışıra~ mezun ara ac ver 

.. • . ı z, n rey n aıTrı ., • ın yarecl yüzbaıı M. tz yev "'ın ö.ümü taavir u .. un a müc.ı. eıe adıyoruz. d ı.ı l dı .. d ten ıonra keı.dısı lata. karıştı. d k ülU k ı " 1 ıa. yo1 ar • ı'll' 
- Ben de arbdı ı1ar hem mtıt•kıtft, düı~~:! ve fısıl ılfara 'g ıere ocayalecıılıy?rdu. Artl•t, bu o.e~zıı ü1er1oe )Ük· PJak vakasını çabuk unutlu'ar Atıd- M~zunlar, ı·ceta aldırmı1ar•~ • 1' 

hem ihtiyarım fakat ölmemden evvel ilı · sek bır oıır okurken Andrcy başını lıd rty, kama yerirıe oata ılarla karıas oyu- lbl ıle ile terli 
0 

terUye ıokatı.l,rd tll 
\l~mak iste) ım'. Buluthıtın ıukasında re-1 Totll gecesıt Maruııyanın arkadPŞ\ elinin ararnıa aldı _va omuzları t!triyerck 1 nu oynadı . Toplantı geç va·ut değıldı :l ,:rıa:. fo 

0 
,!fcı a ıiduaı toı t1~ıı' 

ler Olduğunu pek merak edlyo ıuın . Bul-
1 
ustahaıımn klztnın evinde .Andreyln şe- 11 m.1sısya dL~llTerdf.a Kıılar tetıı~ a ı d~lar. Mdbcap tebchhur etm ş ıozların per .ıel1:1· ,ına ve oıret~enle~le blrlfldt r•'I 

dan baıka , Andrrıka Kllnkof' un bulan- \'eflne bir toplantı yapıldı. . - N,, oldunuz A~drey? Bııtl artık •. ıl altından ağı' ağır gdçıyordu. Fabılk• ık.arıyorlardı. ,,
9 duğu hava kıtıssını himayemize almağı 1 Andreyln .g elmesi herkesı neş~len- Plak bltıf, Andrty •. Ev sabtbl mahcuba- ılevll neteslı:ır sa9ıyoıdu. 9 

1 
nra ,.,'< •" 

teklif ediyoıum ffz de keodl b~şımıza dlrdl. İçtl ğt iki k "dtb şnaptan ba1ı h ı· ne rramc:.fon ığn ılerlnt kutuya koyUjOr- Marusya sokulıan blr tavırla And· • V ~da zdydeliıı~9n k:IO urıll 0
10
• 

· · d k ı ı. ı ı k ı 1 , b k: ı d k 11udllru An :eyi ç •a ırara on .. , ta yare lnıa ettik.ten sonra aıs:n beni fır Onmü~tu. Her ese ,a..a aşıyordu. du. rey n o una g m f, . a ıı arın an a an • il Volk'ııP., 
bl~ kere yanını lbtfyarlı,,.tma lıü met Kızlar da orun her s GzUae, her l&tUesl- - Am1.n bu kadar Qztlbıeyln[z kar- ı •c\g& ile onun aOzleııoln l~fne bakıyor· fıktnln, ook .~ zu etti lerl, dl 

1 
Et b 1 t ı - - ı d . . d ~üııa &lıleceıuerfnl muı.ıeıe • ıctıln sözllm güc'.ı ne gltmeEin ya sandal ne 0 0 ruıuyor ar 1• dcşıaı . u. 

yar• ıları, da karılar onu ieçlıorl,arıa da 1 Bir a"Blık Marusyıt fle ev ııahlblnfn Andre1fn omuz,arı önce rolmaktell Andrey tatilde tamam'la iyi oldu, ,.ıJ 
l)'&D yok. :ı konuım~!~ ~dı'exın kuıaaına icldl. Oı· tltılror<lu; soııra bu haııkıtl kızları kor· ~~t anııe~ı 1aramn ~azo lı!nl 10ım11~ (ArA•~ 
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[DIŞ SiY ASA 1 

Çek meselesinden 

ığd1r ovasını sulayacak 
kanala kazma vuruldu 

doğacak tehlike (Rqtarafı 1 lncltl• jBaraJda top1anan suyun Iğdır onıına 
_ ,_ olaD 40 Jığ ma birden ate~ verflmtı ve geçebilmesi fçtn bu kayalıklardan bfr 

Çorçll vazlyetl nasıl görüyor? - hsvalara uçın kaya parçalarih tQnelln i'C't aç~ak ve suyu toprak sevlyeshıe 
/ Vlnatun Ço·çil, bundan blrltaç llk kazması vurnlmuı o'mullur. psaıe etmek IAzımdı . Bunu'l fçln 1935 

utın tvvel Esda'de Avrupanın d•ş 1 Buııdan scın·a dııvetHle has•rlanau , de Nafıa Vek!letl mühendisleri yaptık
poUt/ka vaıty~tlne dair bir nutuk sofrada izıız edilmltlerdlr. Bu ıırada lan tetalkler neticesinde bi ~ avao proj ' 
•övıemııttr. Sadet Alman/1.rı mese- Kan Halkavi bandosu fiizel havalar hazırladılar. Bu proJeye a-öre kanalın 
'"ine ıemaa edtn lnglliz diplo111atı çalmıştır. mebde kısmında 56 metre uzunlu 
demıı•ır ki: ] 1 Sulawa tünel ve kanalı hakkında funda bir lQnel Jepılacak ve bundan 
• Çılgınca bir ihtirasın tesirleri · fenni malftmaı ıonra 1170 talinde rçıt bir kanalla ıu 

lltınd k 1 b ki 1 S"d ı ovaya ınkedllecektl. 1 k. k :: zaıası vu· 
A a a an an mse er, u et Sudarabat ve ı~1ır ovalannın mü•· 1 ı 1- ı k al ı t b "'' I . . . . . 6 ... ru muı o an une ve an ı e u 

illan an ışının muslihane bır su-
1 
tereken 7epıracat hir baraj vasıtasil• maluacsla yapılmaktadır. 

rette halledilmesi için ellerinden ıulanmas1 buflusunda h'lkdnellrıılzle TUoell11 kutru 8.5 metre olacaktır 
itleni yapmaktadırlar. Bunda mu- Ras hülıtlmetl arasırda bir proto1<ol •e buradan sa iyede 30 metre mlkAp 
"•ffak olduklan takdirde, hem Av- 1 :mza edllmf ştf. .8~ protokola röre, Rus- ıu K"eçeç• ktlr. Yirmi dört ıaat geeecek 
~- hem de tekmil kültür alemi a~ ~l'H nt brı uzerfnde ve Karakale ıuyon mlkdu125 milyon metre mlkAp· 
he11 lkop usQrıden SOO mttre uzakl k ndaki tir. Bununla kabili 11r olduau b -ld• su-

plaşmak zorunda kalacaktır. tıır mevkide 926 yllında hf r baref ı, ı• 1 k - d r f d dll • ~o B • ıuz u yuzOn en ıt a e e emsmıı , 
Ilı u takdırde, Avrupa, Almanya- Atmlşler ve buradan aldıkları su ile bin b• ktar sahasındaki bir arazı ıaluoa-
k il •ni ve korkunç bir taarruzile 5'1darabat ovaıını sulameğa bıflamıı- bllrcektfr. 
•rıd:uı ihti 1' • klınd lardı k _.ması ma ını a an çı- • Yıpılan kftitlerı a-Ore bu fü:ıel ye 
arnıa111alıdır. Bu ani hücum Alman- Barsjın fstfn r d etmekte oldutu kanal 560 bin liraya mal o1scak va fl'f8· 

t~nuı zorla boyun eğdirmek istediği Türk at hlllerl ıu sevfyufnden 1 'f metre at 939 I~ inci t~şrln ao unda nihayete 
\lçük bir millete karşı olacak gibi kadar yüksek kayalıklardan ibarettir. ermiş buluncıktır.I 

~6rüoınektedir. Halbuki, bu, ıadece 

a 

69 NaklPden· S. A. 

Kız da hükümdarı 
rüyada 1gdrmüştü 

1 

Tebdili kiyafet eden hükümdarı 
tanıdılar, saraya götürdüler, 
kızla evlendirdiler 

,.edlcoslovakyaya tevcih edilmiş aıe- ı· ngı·ıı·z Başvekı·ıı· Hı·tıer ı·ıe ~ e h' h - Bizi• luymetll bir kıt ııyl•1 :z Tar- evsafını ötrenmlı. Ve ılhlrbazlın vaal-
hn ır ücum olmıyacakbr. Bu Blrlıd bir kelf'tiın ibare ttr. Ne ıamaa t •slle de ne zamın relecetlnl ötrenmlı 
huCU.111 

medeniyet ve bütün dünya mu likatta bu 1 u nd u para llıı111 olu oradan alınz bit ılull· bulunuyordu. 
1ır l'riyetine karşı bir cinayet olacak- •eıı. Hem1111n adamları delikanlı llı aey-
.-; Ondan sonra her memleket, sı- İklrcfıl bir tahtadan çaaak.br. Ne yab kıyafet'nde Çin padlııbını gOrünce, 
8o •caba hangi kurbanlardadır, diye (Baı t•r•fı ı lnetd•) İtallanlar Fı ansa ya kızıyorlar Y•••t lıttnllH bu ouakta payda •lur. n şehYr Padhahına haber verirler, Çin 

rıtıak zorunda kalacakbr. » ç h ı F B kili il R F Yer vı fç?afı . Padlııhını alıp ıaraya götürürler. Hur-B cm er ayn rarısız aşve e oma, 15 - ransanın hudutta as- Sonra bir dı nah• varkl bunu r•y-
lt L_ Undan sonra umumi vaziyefn muhabereden sonra )Ola çıktı kert emniyet tedbirleri aldı~ı hatkuıdı- dftlmiz zımaa nereyi murat ıdıraek der· met ve ltlb ır yerinde. N hıyet dütctn 
.. ~'llQa girişen Çörçil, ezcümle de- Parla 15 ( A. A. ) - - F ansız ki haberler, ltalyada s0k6netle karşılan · h 

1 1 1 baz ırhtı yapılır ve dQnyada •ıt bolun-
""11tir ki: Başvekfll dün alrıam, mahalll mnzakera- mııtar. 1 vaıı 0 uruz. mayan kız Çin Padl1ah1nı nlk.lblaaır. 

d 
« Avrupadaki gerginlik azami ıerl fevka'Ade gnoleetlren Çekoslovakya Harp ıaylaları bu•ada dı devım taa5:neruarablbrfdr• ... ~ı.h .. nç bvuar.k1Glıü1111cı11 !,onlındduako- lÇia Padi1ah1 btr m6ddet sonra 

tr, badiseler.nln seri ceryıını karşısında eah· t k F k . • .. mem cketlne d6nmek istedi. K111n baba· 

'

.. C:esini bulmak üzeredir. Bu veya 1 ııı 8 kıı· " t d k e me tedir. 8 at umumiyet ıtlbarlıe çıtanraa 4ümdnı bir kır blr çarııya sından mtlsaade aldılar, ıarayda boya ... 
" 1 sen ng z eşve ıne muracra e re bu n b b k ı dl .. 
b•h Uretle, fakat kısa bir zamanda p ~ b " 1· o ti ıı S"d ti d ki g n yann mu are 8 çı masına 1 m oevrlllr ~'r f hlr olnr lttı ltonların tıtr veda merasimi yapıldı. soara Çin " ra5 uı rnt ı J ~ rr arasın a Jlk lbtfm ı il kt d' a· •kf h , · • 

tnıebal b' h l t• b 1 k lhtllftfl muslihane bir tı rzda halletmek 8 ver meme e ır. 1 0 8 ff hıpıl bbaı•lı ıoylerdlr. Padifabı naLna binerek karullo berabor l&... ır a sure 1 u ma feyfn dllzeleceğl Omlcll bakidir. YQksek . 
~dır ve dolayfslle Avrupa sulhunu korumak h rn b bl tı t r d"I I Şımdl bfz ikimiz bunluı p•ylışamı· kend1lerlal çefmenln tenannda buldu· 

liarb·ın· " ü ·1 b. için 'n müessir ÇPrelerl Almanya ile mk~n • 1 .. :
1 

kn ertla~af he 1 mtes kmQm· yoruz. S!ı hakem olun, blse bunları tak- tar. 
0,_ on ne geçı mez ır şey " u o ''u•u aııaa 111 z ıır e me tedlr. 1 d 
"1lldığı muhakkaktır· fakat Al- biri ide arae•ırmak uz•re fevkali~e usul ltalyan ru ·telerl Alman tezine mü- s m e in. Çln Pad'şahının r1tklb•, 1aııl aJDJ 

'-ıa.tıya d . .. : .' .. lere tevessul edilip ed ılıneyrcetlllı mevzuu zttharet etmektedirler. Fakat La Trlbuna Darler. Çin Padl~abı bul\lara derki: kıza Aşık olan fakat elmaya muvaflık 
"'"h ' aımı seferberlık vazıyetını bahsetmiş ve logtllz Başvıklll Httlcre - G"dlp birkaç tanı top aetlrln olama1ın vezirin oııu da bndlslnl blr 

" tfıt ttiv• -dd hJ'k gazcteıl, Fransı zların aldıkları askert • 
bir fıt za e gı mu etçe, te ı e, göoderdltl bir telgraft• kendhlle istedi· tedblrJer1 karşı hücumda b 1 11 t Ben onları fırlatıp atarım, kim çabulı s1nek 1ek1i3e ıokarak onlarla beraber 
Uıtn bna bulutu gibi Avrupanın ti y.rde müıtesc~len gö·Oşmf'k arzusunu ve Ftars!lyı böyle te:iblrle: u:1::kt: i•llrse evveli onun ls~edikleılnl veri- çefmeııfo yanma l'•lmif bulunuyordu. 
hit nde dolaşıtcaktır. Bir taraftan izhıır etı;nı' ve bu sabflh 8,35 de tayyare haklı g-österrcek ortada htç bir sebep rlrfm. Ötekilerin tabii bundan haberleri yokta. 

'- tehditle La•şılaşmıyan bir mem- ile Berh esa-aden,e hırtktt etmiştir. la · ve vızı yet bulunmadıtını yazmakt d lkl Jrardet buna razı olurlar. Eşya Orada Padlıah\a k.an11 istirahat etmelr:-
tl{tt bir b k •1 k • _ ıfllz Basveklll 69 yeşındadır ve llkdt:fı Bu razete diyor ki: 

1 ır. ları ona bırakarak top aramaya g-ider teıer iken evvele: ra.sUamış oldotu 1kJ 
ile uçu mı yon as en, ma tayyar :ye blnmektedlr ler. t d ı ş t 'd I t•::"' bahanesile silah albnda tuta- Ilarb yolu « Eğer ortad11 bir tahrik veraa, bu Çl P dl h d b f t k -~r e ge. er. 
""" ol f d tahrik Almatyadan değ 1 Ftan dan n a ıa ı a u ına ı açırmaz . P,dJıah bunlardan Ozür diledi. 81-

'lllh. ursa, bu ha), onun etra ın a Roma 15 ( A. A. ) - ltalyan ejan· . I , " Onlar ıelincaye kadar itini görmek Is birli CfYAlarına tamah ederek detll fa· 
i .. j,. ıçinde yaşıyan diğer memleketler ıı Südetlflre Pra~dan ayrılmak: hakkı ve· ıaetllyorf.l)Dıtard taraftan ~nglllzlekr de an~ ter. kat ıpüb\m bir fıl nihayete erdirmek 
l 44 b .. ..ı:.ı. b. . . 11 d'"'I t kd d h b . 1 . v an osun an ınca11. iki ruvazöru . ~. u,t.ıA ır tehlıkedir. Ben şu r mc ı& a h e, ar yoluna gıdl ceceQı CebelQtta ık 0 d 1 1 

dl Keseyi koynu"ı koyar, nahnlcr için onlardan htifade elliflnl ınlatb. Fa, 
ıı, .. tt • • • hakULda bir teblib nearttmi~t r r a g n erm : er r. Fılonun 1 v k 1 k ı. M dl k t ı ' ... d p dl ~ "' eyım kı, şayet pek kısa bır ~ v ., • dlter bUıiln cüziltamları Şimal denlılade geyıı r. c 'cı ınıı=a .. oyar. l ne- ı o &.ı -.ar tf " ıaoı esasen tanı-

~r.~•n zarfında harekete geçilmesi Fransa ile Inglltere iyice bu u. maktadır. ÇQnkQ bugun bu deniz· tQlkaar tarafına çevrilir. Hemen kendı· d klarını ve eu•ları kendJal lçın srotlr-
"t0tıtilıııemi olsa dı bü ük bir aula~hlar de hatırı sayıbr bir Alman fJlosu mıv- alnı MedlnetQ kaar Padlşahımn sarayın- alş olduklarını bhd rırler. Aynı zamaoda 

~~~~ll ş Y ' Y Londra 15 ( A. A. ) - Betvekll cut bulunmaktadır. ,. da bulur. Etrafı seyrederken btr de ba- P•alıaba iatuiı&l fek.il ve kaııba ılr•-
~ttr bulan Almanyanın hu ma- Çembtulayn, duo Harlctye, MaJlye ve kerki kenııl vezlrlerinden birinin oğ u b.lmııık için bit ıUılr daha oareteıılr. 
''~i • kuvvetleri, ~mre Amade bir L>c1hi,lye N.z.rıarlle ayrı a1rı aö:Oştük:- Bir barp oluraa, Amerika iştirak sarayın etrafanda dolaşıyor. Yanına ç et Çdk.lllp gltıı.ler. Slntk ıek.ltnde oıad& ha· 

Yttte tutulmazdı. ten sunra, muhalefet partisi liderıeıinl edecek rıp burada ne aradıtını ıordıığo zaman zır bulı.uua.n vezırın oğlu da bu ıırrı •i· 
t. Çekoslovakyada marksistlerin kar- ae_ kaoul ttmıı ve ktndllerlle uıuıı bir Vııtna-ton, 14 - Nlyus Deyli va- dellkanlı, bu memleket Padişahının kı ttomışıi. 
''h'-Lı wwnatta bu.una.uıtur. ı • H d • ld ı. p d t tl1Qar çıkarmakta olduklanna da- ô 1 1 1 ş •a-ton ıtltır eli midir? .. aerlevhaaı zına a~ık o uğanu, ra .. at kız rQyada & 'ıah ta Qç ann daha 101 aldık .. 

Ott ileden aoara OM .Nazır ar m( el 1 top- t•· d d ıh bl b - Ç dl b l d b -l\ı •ya çıkanlan şayialar ve Südet ! ıllk s d u sel k il un • yaı ı.. r aımakalıde hulAsa- ın pa ıa nt gö moo o up OD an aş tan aoıı.ra dO.cdunca gQııQ ıht17ar VlllrJ 
. lbllnla ... - f' l • • "d f • • anaıdr ' u c .,rl ~e Me>ııllln muza cruı· tan dıyor kı: kaslle izdivaç edemlyecetlnl blldlrdltlni bek.ledlfl yerde buJduıur. Beraı>ereı aa· 

•1)4t •u.ıın ne ıa erını mu a aa ıçın uo e\am eaıım ~ur. uıak.ere aonU11cıa 1s 1 t G 
~ qjlnıııa a te vik edilmeleri Avus· jaonku lşçl pıut ıı şeıt il• a,,ır ıaat 11.aaar • panyada dahllr mubarebeniıı baı - an a ır, . - bıle fUUhtr. emllerınc binerek srlialcr-

1),y : ş ' Orü tUk.t r 1 1 1 H langıcında Avrupa l9ın az tarunmıı bır Medıaetulkaar Padfşahı da kızmıo cı yolcutuitaa ıoara Çıııe vaaıl oldu· 
alıctı_.a arıı yapılan hareketten ~ Fi tın sou u, iazk,._lebcı ere - . g t~bıet mewcıeıuntı. MUtevass.t Amerıkalı lspan- bu arzusu üzerine Ç ın P.dtıahı hakkın tar. 
~ ttı end· . • h- I . "" .anaa arasına• s, .r mu .. asu tı h K h d h ıtlbaJc ışe verıcı teza ur erı an- tesı~tmın k.ararıa,tuıloıauıı beyan tıtmif· yayı emen h19 t&ırumudı. Hıilbukı bu da tetkikat, tahkikat yaptırmıı. Bütün 111 arem e azırlana11 huıuaı da· 

liettadı_r. • •v•- • . • • . ur. Bıı karar mucıbinc.,, icap tderae, itlıı Ameılı.a_ bu mDhanmelerle aıika- irealoo buutuar ve kendia1 ıaıtanata111, 
~ .• keaın bildıgı gıbı, bız fngilızler Stldet ftlııe müd~b&Jed• dahi bUJunula- dar oluyor, unlveıs.tı profeıOrlerf, ce- J dovam eLtl. 
hn~ IÇtQ samimi olarak uğraşan bir cunr. mıyctı.r, lr..ulOpler, ia.zeteıer, papa.slar, Fransız uonanması Bir j'Qn Paclltıb avlanmııa 9ılr.-
~n fl11:ıete sahibiz. Hüldimetimiz, sul- ı~ransız Ba~veklllnin beyanaıı koı i'e azıdan ı~panyaaakl cQwb.uriyt;t· ıWftı. Doıaıırkea aördüta bir l'•f·tl 
11- ll illuhaf • • • • tj•' . t l'aııs 1.) ( A. A. ) -1"4.ı:,nar ıuec Çhcre yardım için DlturafJık kanunundan manevralarda '-Ova.aya kovalaya ad•ollarıodaa &m.sk• 
41"' l azaıı ı.-ın gırıc aı ı ııı en r · n v · • d ı l "t tilin k. . ~ ., •· ır ' Uıl dtln fdVkaa.lado bır toplanb yapaıak, aruk •r•f At eaıımeııru Ued ıUımeLte- p 

1 
1'1 • eıır.n o&lı.ı a s ııes oekılnıe o· 

tltt] e ile, iftira ve kaba muame- 1 glltero l!e uzun bir teıgcar muhnbıre· dır4er. ar 1 14 ( A. A. ) - Fransız DJ- .. u tak ıp edıy11rau, Gıty1k vur01muıt11. 
.... e \'az • v · • • t t nanm•sı evYelee bazulanan d ~nb: ma· _, d.ı - .. ~, ~'iti.. geçmıyecegını ıspa e - 11ıne ilılşmişleıdır. Baıvckıl Daladye 11.0 lıpanya için bu ne kadar hakikat 

1 
k " b b b 4 

• lıu.1 atuıcıao ııı. ve bayvaııı bo&u-
~11 ., An k h 1 1 . ııana annı yapma uzttu u aa a Şer· d ll)Uk ca , zaruret ası o unca, &akeru sonuo.:ıa &'AZ8hıcııere vuku buıan ite, Ç6kosıova.ıı.yı Jçin daha bOyllk bir b r h k t t . tı B al '4 1

• 

ttQi.. Britanyanın insan medeniye- b~yanatınaa, lngııttre ile her buı.uıta hak.lkatur. Avru.,adıt bır muharebe çı· hu gak ııre tel '1 mdııfrt.I ku mdanekvl~ ıua O ıırada PMd ııabıo .batııına o iki 
~ t a" ,.. ti . 1 . ava uvve er e f rı. e tc, ır. d 'd, eıııellerini kurtarmak için tam aııı11111 ı.ını ıuyıe>mıı r. kar da, oalltere ılc Fıanaa Almanyıtya '-U cf n Olretmıı oıı.ıutu ılbır m:••lHI 

~~lb~ı bulamıyacağmı sananlara da Amerlka da aıtftdel meseleıioe karşı hıube ıherlue 1 Aaıerllı.a etki :ı ıc1d1. Oııu bır t_,o,ub: etmeJC istul. Pa-
ıı.. •l ı11L! v kt k aıAkadar oluyor umumtyesJnln bir tek insan balınae loa-d· YUC10Slav Başvekili '1tt•h k.endb•1 i•1iıc fekhoo ıok.lu, Bunıı 
"'\l!> IQSanna ugrama an açın- v 1 5 ) c b t F • .... t t · i ı "ttı:ıı ta • • aş ngton 1 ( A. A. - um ur· _,re ve ransayı h kip edccetlne ~Opbc B J d .. d ıuıo ltıDek ı oıan veıır ıı ot u da !ıemea 
' · AJ11aa vs~ye • e~erım. • • reisi füıncı1t ile Harlclyı Nazın Hul a- edılııomeıidır Bu vuıyetle Avrııpa ışıe- ~ "ra a don Ü ·•ııdaoı Pacıiıab kıııtana 101'.arak p,dl-
~ t n mılletinın harp ıstemedı- ruınııa bir ıaat ıüren bir telefon muba· rlne kanşmamatı i.Uzıım eden Ameılkan .Betg-rad 14 ( A. A. ) - Orta Avru- iahın abna bıud1 vo adamlarını bıalarar 
~tl~" ~ hususile Britanya impara- verHloden sonra, Harrniya Nazır. İosrl- bltaraflıtından VBZi çmek için bir ıd ın:ı pada ıeydsat a bulunan Ba,vekll ve Iü· .&oaıu •araya aitti. 
\ıı~ iıındaki miJletlerle muharebeye ıız ve Fransız hü.lı.ılmıtlerıne bir mubtı atmak. katı a-efece.ıuır. Bu haıı.ıkıtl aah rfc ye Nazın Stoyadinovl~ Belrrada dO.ıı- Hareme ai,dl. Kendini Padlph •u• 
'it ştlıak niyetinde olmadığını pek :a iÖ.a.dermlştır. Bu muhtıranın Südetler iyi anlamak iç.in U:Jl4 tarıhinl okuma: müştür. nederek mer&1imle karfıladılar. F.ak.at 
~ biliyoru B' • k k 1 .ııaaeıeaile alikadar olduiu zanneciılmek- k af dlr Paııııabııı yenl karısı buııu i"Örünce ınp· 
~lıdi11>iı bz ... kızüım ti dor uAmluz a LedJr. . • Heyeti Vekilede toplantı a:yo dilftQ. V• haatllltk b.Aboeaue bir 
~~\' • ' ugun g n e man Südet Almanları kongresi .uüddet müouvl kalmaya im.k.tn bulda. 
~ -~~Q ınuk~dderatını elinde ~: Ptbğ, 15 - Soaet Almanları partisi F B 1 Ankara, 14 (A. A.) - Heyeti Ve- VHldn ojlu. buJdao yjz b4lluıaıın • 
n~~~ b~a baghdır. 0 memleketını ıefl Konrat Henl4yn, önümüzJekl Btrla· ftlDSlZ. U gar kile bugün Başvekil Celi\ Bayr' jn reis· ca P..Ldlıahıu enellli karısının oduını 

iltttli ır hezimetten kurtarıp yük- el Teırln ayıııın 15 ve 16 aında U.U müzakeleri Uğlnde toplanmı ıtır. alrdl. Fakat biraz konuıup rö üt«noı 
lltı~ t olan bir adamdır. Fakat, bir şehrinde bir kenire toplımsta karaı Sofya 14 ( A. A. ) _ BugUn Sofya- bazı tavır •e hareketlerinden P,drıı.b 

lllph: harbine çevrileceğine hiç v:rmlştlr: Bü ün parti rüuasının ve.b,le dakf Fransız el9lsl Başvekili ziyaret ede· Fransan1n mali vaziyeti olmadıtını o da anladı ve yQı .armıdl. 
~İlltti ~ltntyan bir harp feliketioe Jlye refs erınin lşt .rall:: edeo--klerl bu ret Bulgır hQk<ımetinln 30 Atnstos ta- PHls H ( A. A. ) - lışvekll Bay Velbasıl veıirln ot.u bu hususta muııdıua 
ılı~ "• •U ''ki k til b 1<.onrreııln tanzimine parti teıltllAt oefl , DılıdJe burün maliye naıırını kabul e eremedi. 
~~ hlittııı nı. e~e sure e a~ar- nebus Kolner fılo memur edllmiatir r bll notasının cevabım tevdi etrııiıtlr. Ya· derok malt vaz'yıt hakkında fuhat al. 

hQ>'tllc •.şlen ku~ara. verırse, Halbuki şimdfys kadar Çokoslovalryada kında iki devlet araaıada müukerelcre m•ı, ıon fstltrdlar m~ıelt1tıi fdrOı 
bır hata IflCmlf olur. » bu ko.bAI toglaot&lar fAPm-'k yasakb, flllttlcctkllr. 1 ml'lttür. 

(Arlı••• ,,.,. ) 
f 

--' 



• 
.--------HASAN H. ÔGÜNÇ --------

' Bayrak Yapım Evi 1 
ı.J.,!.'• - ......... ~: ------ . " İmalathanemde Kanuna temamen uygun olarak .. c-if . yaptığım TÜRK ve PARTİ bayrakları yağmurdan 

kat'iyen solmaz. 
Bilhassa AY YILDIZI 6ayrı muntazam ve krem renginde 
olmayup BEYAZDIR. 
Btyraıdarımız zartfotl, GUzelllği, ve flata itibarile emsaline muhakkak 
rekabet etmektedir. 

Bayrak alırken bir defada müessesemizden fiat ish~yiniz. 
Satış Merkezi: İstanbul Mısır çarşısı Erzak 

-------Amban No. 3 Telefon 23723 ----------------

Erzurum Belediye Riyasetinden 
ı - (Mil ide'i lnt\ha 'Jlyelerl hitam bulan) Erzurum Belediye. mecUs!n yent

dcn lntfh•p olunacak aza'ara rey vermeğe hakkı olanlarla aza intihap olmata 
ıelA.biyetter bu'unan zevatın lsi'lllerlnl gösterir Ldeft3rler 17·9 938 gQnünden iti 
buen eyyamı ta!i iye müstesna olmak üz3re alb gül n Uidetle Hth.umet ve Be· 
ledlye kapıları i e uuumun görebllec l~İ mıh!lltere asılacakbr. 

2 - Bu defterlerde isimleri, hüvlyetlerf, yanhı veya mUk•rrer veya biç 
yaz1lmam•ş olanlaııı 23 9-938 tarihine mQ!ai.f Cuma gü:ıü sut 18 Z3 kadar ee
ıedlye dairesinde müte~ekldi iot hip ercUuenine murac.ıatla itiraz etmeğe h ~kla
lı o up bu müidetln h .tau:.ııda mu11llalt dt.ftedor kaldırılacak ve itirazlar kabul 

edllmtyecektlr. 
3 - 5 10 938 Çarı?m'la gü•ünden (Ulbaren 810 938 Cı1martesi gücü sael 

20 ye kadıtr dö;t gun zaıbnda her gün sabahliytn saat 9 dan ltıbııren reyltı 
kabul edilecektir. <1 

4 - Halkm kolaylıkla raylerlnt vermelerini teuıtn lç'n muh•dlat aıağıda 
yazılı mıntakalara tefrik edllerelc. her mıntıkaya birer rey s rndığı konulacağın
dan Uçüncü madde1c tayin edilen i'ÜD ve saatlarda her müntahip hüviyet cDz· 
daııı ile mahtllesln'n bağı bulandu.Qu mıntakaya gelerek orada kendi r~ylnl yaı
mağa okuyup yazmak bllmeyorsa yine orada emniy~t ettiği kimseye yazdırıp 

bizzat sandıga atmaJa mecbur oldoRu ilin olunur. ( N .>. 29) 

M"rkez mıntakası 
Belediye datıesl 

ı - Boybaııe m ahallcsf 
2 - Karaköse ,. 
8 - Lalapaşa .. 
4 - Kuloğlu klb3n:ıe.sc'.t M. 
5 - Cdert1e M. 
6 - Esatpaşa M. 
7 - Cami 1 kebir M. 
8 - 1 >rı himpeşa M. 

Gürcü kapısı mıntakı sı 

ı - Kasımpaıa mahallesi 
2 - Allpıışa • 
3 - Topcuoğ'u • 
4 - Mırzemthmet • 
5 - Fevziye • 
6 - Auspaşa • 
7 - Çor tan Çok urzeyel M. 

8 · C11fer zade M. 
9 - Bakırcı M. 

Tebrlz kapısı mıntakası 
ı - Yukarı yoncalık M. 
2 - A:ıağı yencdık M: 
3 - Sııltısnmelllc. M. 
4 - Kırmaıcı M. 
5 - Yuk>rı Hi&nıbasrı M. 
6 - Aş• ~ı basıınıbasrı M. 
7 - Mıhıtcfendl M. 

8 - E llir ıeyb· M. 
9 - Narmanlı M. 
F.rz1rcan kapısı mlntakası 

1 - Gez mabaJJesi 
2 - Ası:ğı Muncu M. 
3 - Yukarı munıcu M, 
4 - Muratpsş:\ M. 
5 - Varıl · ft ndl M. 
6 - Dere M. 
7 - Çı ·çH M. 
8 ·- Ş yhlar M. 

l Mdhalleb~şı mıntakasl 
1 - Yuka~ı habfpefendl M. 
2 - AŞı ğı babfpefendi M. 
3 - T dŞınesclt M. 
4 - il 1cı Cuma M. 
5 - Kada>Ja M. 
6 - Vdylsefendi M. 
7 - Kemhan M.J 
8 - Ceaft M. 
9 - D vrltı ~ğa M. 

Gölbaşı nııntaksı 

t - YeA-en ata mahallesi 
2 - Kö SF ö12er ağa • 
3 - Emfnkuıbu • 
4: - Abdurr• hman a~a M. 
5 - Kavak M 
6 - Allpaıa M. 

r 

M'rkezde sandık Belediye dalres'ne, diğer mıntakalarda da sandıklar_ zabı· 
bıta karkol arına konolacutır. 

._----Erzurv'n Vilayet Matbaasında ----
Başlık, Duvar ve El-llAnları, Defter, Fatura, m ldnız, Cetvel, 
Kartvlzl~ Amele karnesi, Evrakkalemlerl, Muhasebe! Hususiye 
ve Naflalara ait BllOmum Evrakı Maıbua, K1Lab, Ehllyetna e, 

Sıbbaı ve Hüviyet Cüzdanları 

UCUZ ve NEFİS BİR SURETTE TABI 
Hariç VllA)'etlcrden gönderilecek siparişler aüratle ihzar edllll' 

.ldrea: Erzurum - VllAget M•tbaaır , 

Yunan Karagözü 
İstanbu'dan Athıada çıkın Prola 

gaıeteıııe yaz Jıyor: Halkın ıubuodan 
dotan Kanaöz ile Hıcıntın du2dukla 

rı uıemlekette buloıı uyorum. Bunların 
Bursada mtdfun buıunauklarını, bize 

Erzurum Akşam 
kız sanat okulu 
direktörlüğünden: 

~ 

Türkiye lş Bankası 
1938 

ll 0.Ç 0 K CAR 1 HESAP L:A R 

4 adet 

a • 
16 • 
76 • 
80 • 
.oo it 

·~· . 

ikramiye plAm 
1000 liralık 
' 
500 
250 
100 
50 
25 

• 
• 
• 
• 
• 

4000 lira 

4000 • 
~ . 
7600 • 
'4000 • 
5WO • 
28600 » 

Kuralar: 1 Mart, 1 Haziran, 1 Ey 
.fil, 1 BirlncliAnun tarihinde çekilecektir.

En az elli lıra mevduatı bulunan he
saplar kuralara dahil edileee terdir. he 

(No. 476) .. 
DOGU 
iLAN T ARİFESi 

8 inci sahJde santimi 2S kuru~ 
7 " " 

,. 50 » 
6 ,. 

~ » 75 " 
5 " » » lıoo ,. 
4 ,. » ,. 150 ,. 
8 ,. » ,. 201 ,. 
2 » " » 250 • 
1 ,. 

" 
,. 400 • 

ilan nrccek. kimseler Doru G11ze
tesl İdare Mtıdorltl~ünc müracaat etme
lidirler. Devamlı ilanlar tç:n husuat ta
rife tatbik edilir. 

Kırmızılı U8.nlarda tarife bir misil 
faılasile alınır. 

Adres dcğlıtlrn:ıek 25 kuruıluk: üc
rete tabidir. 

DOGU Abooa tarifesi 
s-n · liğl : 12 Lira 
Altı ay•ığı : 7 ,. 
Üç aylığı 4 • 
Bir ayl· ğı : ı.~o • 

ECNEBİ MEMLELEKETLER iÇiN 
Seneliti 24 Lira 
Altı aylığı : 14 • 

Hususi ilanlar için ayrı 
tarife tatbik edılir. kadar nakleden balUır. Hatti menrla· Talebe ksydı devam etmektedir. 

rı bile gö.sterllmeklt.dir. muracaat saaUan her gtın 9-12 ye 18-17 ~-----------•İll 
ık. k . d k ye kadardll Ba ı omıil peı 'ye na leden 

zatın ŞcyhGüstert naID.lnda bir dervlf Kabul ıar~la:ı: 12 yasından küonk 
oldutu anlöşılmıştır. 4.5 Y"fıudan buyuk olmamak:. ı 

_ 12-16 yaıında bulunanlar beı sene-
Tnrklyede Kangoz eski ananesini llk lık mektebi bıtirmlt bulunınalıdır. 1 

mubtfaza etmekte o.aığu halde~ Yuoa. 
16 

,.. 1 ·ıd · · J yannda bntunan ann en az 
nlatatıda ~~ak iiJdırı. ığı ve diploma- mfüet mek.tebl kurslarından birini bltlr-
tllr. mtı1onla A vrupaya gönderlld ~l va mit olmalan li.cımdır. 
k.lolr. v d · · .n.ay ıçın: 

t>erde mumla aydııılablmalda lae de 1 • N ııfus klr•dı: 
eak.lden ~üllQ petrol bamurll yakılır Te 2 - S hhat raporu 
peıdtye batka blr bususlye! verıllrml4. S - Tahsil nılkuı 

Tüık Karagözü, bizim kalın kafalı 4 - Altı resim lhımdır. 
ve kambur Kaıagöıe hiç benzemez. Derslere 1 Birinci Teırlnde baılana· 

Yalncı Heclvat bizimkinin aynıdır. Anla oatır. 
tılan Yunan karı gözcüleri karagözü Kıytdlar İkinci Teırln ıonuna ·ka· 
• QIYUf atmtıler. ve Hacıvab Türk dar dtvam eder. 
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reminatlı Daktilo, Dikiş 
ve her nevi makineler 

tamiratı yapılır 

Riza Vatandaşlar 
SU&h Fabrikası kartısınCa 

3ay KAYA hanesinde 

Sablb •• .ISqlılarıurııt 

ciHAD BAHAN 

Umumt ntırlyah idare rden Y nı 
"111•• Jlıldiiıü: iueı DBLİÇA Y 

BUıllb.0• ıu: ooclu Buımei . -

ii ıııııııi :ıılH!lii illiil!ilı, ıı r·~ı ·ı·ııı ı· ı· • .. 
DOGU 

lldnlarınızı kabul eder, 
FIRMANIZI 

Bütün Doğuya tanıtır 
"o o G u,, bOyOk bir 
memleket par.çasının 
her tarafında okunan 

bir gazetedir. 
Doğu illeri ile ilgisi olan bO:tiifl 
mii.esseselerin gazetemiz vasıta" 
aile kendilerini bu geniş bölgeyi 

tanıtma/an menfaatlerinin 
ilk icabıdır. 

ILANLARINIZI 
Doğrudan doğruya 

GAZETEMiZE 
gönderiniz 

llIIJJJllJIJillllllilffi llJDllJJJllm .... ~ 

rzurum Levazım Amirlği . 
satın almaKomisyonundaO~ 

1 - Erzurum garnlzo:ı kıtaabnın ihtlyaçt olan otuz bin kilo plrlDÇ ~· f 
.za,.t usulile satın ahnaca~tır. Tahmin bedeli a'h bin yedi yoz elli liradır. ~ 
m natı bet yoz altı lira yirmi beş kuruıtur 

2 - Şıtrtoamesl Erzurumda Levazim A'llhlfğl satın alma komfsyoıuıııd' 
rülebillr. 

3 - Eksl:tme 3 10 9?8 Cumarteııi saat on birde E·zurum da ?r{st· 
binasında Erzurum L9vaz m A.1J1trliğl satın alma komlsyonu:ıda yapılacsktJ'• 

4 - Teklif mektupları ihale saatından bir saat evvel sabn alına kOOI 
başkanlığına verllm'ş olmalıdır ~ 

5 Ş ırtnameslnin yedlnct maddesinde istenilen vesikalar teklif ot' 
la•ll• birlikte homlayona lrae edılm~ olmalıdır, ( N o. 28 ) ~ 

n 
..f&1L 
Op,_~ 

AJametl Farık• 

TOPANE Terazileri 
Türkiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitlerinden Sakınınız 

Erzoromda Sa•ıı yeri: NEŞET SO ı A OGL ve Ortağı 
Gürcü kapı•ı, Kavallar farıı•ı J 

----~~------""!'""'"~~~~~~~~~~-------------~, 
CeJtJJ Kara Hayvan Boraası Satıf 

( Eyl61 blrlnel hafta J 
D;PJ .,. .,.,. •nımn ç.,,, ,..,, ~OmıfJ ~r. s. Ir. •• •. , 

Okcıı 44 131~0 5 75 10 00 1 ~ 
lnek 88 94'i0 ' 54 10 83 'I ~ Kotu6k 10 1855 o 00 10 00 1 

Manda ı 4lJO o 00 00 00 8 ~ Dua 10 ıııs ' 18 8 00 e 
Ôk99 4 2.iS 9 eo 10 90 ı• ~ Tokla malak 1 209 5 00 00 00 00 

lıl.ur• 1015 52146 7 <O 12 61 e j~ 

Kma 17.f 5f>60 1 so ıo ,,, •• 
Keçi e 260 5 71 1 50 • 
Yapaı 88 Sı40 o 00 ' 09 .. 
Tere yatı 1027 T. 16297 ss 00 H 00 oo 
Erlnmlt yal 18 T. 261 co 00 es 00 00 
Kaıar peyalr 17 T. 1210 O> 00 IO 00 -Grnyer yallı 7 ıra 00 00 20 ,00 00 
trıalaaara J&lua P. 40 e ı o ~ • 00 Of 


