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Puarl,,ltlen maada hertffln çılıu 
8a)'laı her yerde & ku.nı~tu 

Buılmagan gasılu vı resimler geri Nrllına 

~·üdetlerek rşış·dd ts· · ş dı 
lngiliz Başvekili Çember/aynın bugün Avam ka
marasında söyleyeceği nutka ehemmiyet veriliyor 
~~================= 
Gene 
Şeker meselesi 

Bundan bir müddet evvel ga
it . . zetemiz bilhassa Rusyadan 
t) ~lllekte ve sert olması itibarile 

~2'a bölgesinde diğerlerine tercih 
't llıekte olan Rus şekerinin pahalı 
~ ttldığı etrafında kuvvetli neşriyat 
'Pllıııtı. 

tİııi Su neşriyat Qzeriue şeker fiatle
~ ba~an itibare alan Erzurum Be
hk Ytsı kanuni hilkümler dairesinde 
~t er .. için yeni bir fiat takdir etmiş 
~t~illstos tarihinden itibaren şe
but ancak bu fiatlere göre ıabla-

~tiini tamim etmişti. 
lA .. 

baı ~Ustos tarihi hemen bütün Doğu 
~~eaı için bir şeker buhranına 
lıt~ilç oldu. Şeker tirketi şekeri 
lt Yenin tespit etmiı olduğu fia
'~rlllediğinden perakendeciler el
-- k e bulunan mahdut şeker stoku· 
,,illetinin kat kat fevkinde gizli 
t"'4 satmağa başladılar. Bu buh
b•fij de~ir şeker şirketinin bir tel
" t e nıbayete ermiı gibi göründü. 
'elgraf a göre Erzurumdaki şeker 
t, 

0 
•u belediyenin emrine verilmiş 

'tadan istenildiği kadar şeker 
~d~ağı fakat fiat dlişürülmediği 
aı_~~de ~arkı fiatı belediyenin zamin 1 
\~~ bildiriJmiıti. Bu vaziyet bir 
~il t devam etti. Ucuz fiate de
"lceti teker alan esnaf aldıklan 
'-~ttj ·~~adılar ve gene piyaıada 
'-tnlld ılı~ ol.arak normal fiabn çok 
~. Q e hır fıatle ıatmağa başladı-

Hltlerle ma!Olrntından sonra bugnn .A vnm k morns 111da va:lyeti 
ani tac11k olen lngillz Başvekili Ç11m1 er!r.g tJ rn refika 0ilı 

beraber çekilmiş resimleıi 

Fa 
Lo 

z aşv 

ul u o 'lU. N· hal de bir müddet devam 
"-ı~ 1hayet Belediye şeker depo
ltt~ Rene ,eker şirketinin emrine 

~b.~!ti. Ve tirket mutadı veçbile Prağ hükumeti Südetler ınıntakasında 

ERZURUM ABiDESİ 

c e 
Sanatkar bir mirasyedi, cemiyet 
bünyesine yapışmış bir 
tufeyli midir? 

----------------------------
Erzurumda inşa edilmesi düşü- elbet hususi bir rolü olmuştur. Elbet 

nülen büyük ihtilal abideıi münase- Erzurum, başka bir şehrin görmediği, 
botile Peyami Safa Cumhuriyet ga- vaziyeti itibarile göremiyeceği bir 
zetesinde birbiri p:şine iki yazı neş- memleket vazifesi ifa etmiştir. Bu 
retti. Bunlara göre Erzurum abidesi hizmetin Erzuruma dikilme.si muta
için açılan müsabakada kazanan savver bir abidede canlandınlması 
Türk sanatkarı bertaraf ediliyor ve bir zarurettir. Aksi halde Erzuruma 
abide iki misli bir fiatla ecnebi bir dikilecek abidenin Erzuruma dikilme
ıanatkira havale ediliyormuş... sinde mana yoktur. Onun bu halile 

Yazılann ana fikri bu rivayete başka bir Türk şehrine de rekzi ka
istinat etmekte idi. Erzurum abidesi! bildir. 

1 
için açılan müsabakada vaad edilen Asıl meseleye gelince: Erzurum 
mükafatlar kazananlara tevzi edit-

1 
abidesinin ioşası bir ecnebi sanat-

dikten sonra birinci maketin inşasın- ı kira bir misli bahasına tevdi edilme
dan sarfnll\zar edildiği doğrudur. miştir. Yalnız Akademi hocalarından 
Bunuaun da muhtelif sebepleri var: pr<>fe ör Belliag Erzuruma gönderil-

1 - Maket bir ecnebi sanntkl- \ miş ve kendisindea ErLurum abidesi 
nn eserinden aynen denebilecek bir için bir k aç maket hazırlaması rica 
şekilde kopya edilmiştir. edilmiştir. Ne hükumet, ne de Mil-

2 - Maket Erzurumun mllli mü- fettişlik profesör Belling ile bir mu
cadeledeki rolünü tebarüz ettireme- kavele yapmamı~ ve karşılıklı bir 
miştir. taahhüğo girişmemittir. Vaziyet bu 

t titr d Jı. 1 k li suretle tavzih edildikten sonra, arka-s a en şunu suy eme zım- . . . . 
d k'· daşlarımızdan bm 7 Eyli'ıl tarihlı ga-
ır 1

• zetemizde bir makale yazmış ve Türk 
Erzurumun milli mücadeledeki sanatklrlan01n tecrübesizliğini ve 

rolüniın tebarüz ettirilmesi meselesi b' 1 h b" "k b'd 1 k 
P 

. S f . ınaena ey uyu a ı e er yapma -
eyamı a anın mutat marı.z ve h .. ff k ı ki 

f
. 

1 1 
il .. 

1 
.... ta enuı muva a o amıyaca annı 

men ı an ayış ar e muta aa cttıgı t b .. tti · ti 
'b' d b. . li fikri . 'f d e aruz e rnıış • 

gı 1 ar ır reıyona. zm nı 1 a e Evvelki akşam Ankara radyo-
. etmez. Erzurumun mılli mücadelede sonda Türk sanatkirlan hakkında 

FIKRAz 
bir konferans veren. Şair 

'llt) tına devam etmeğe baıladı. b } d AJ l 
~:dan da husust teşebbüslerle silah toplamağa aş a ı. manya i e Çok sayın baylar ! 
""t illl şeker tedariki çarelerine h d k • b• d • S il Q} t 
Q~ldu. U Ut apailffilŞ gı 1 iT Camhurlyet rejimimiz lmrulu1und11n- e er U 

t Arb11 3 arıtaıl•J 

~- c; Ugij11 Er 'b . .. _ _ beri köhneyl yıkmayı, ~skinin ge•ine k•• } • d k 
~ Y'rdı .zurumun ı tiyacı tu~~ar Londrn 18 [A.A.] _ Blitün Loodra dır. BUlun Yııhudl mağazaları kapl\Dmıt· yeniyi ve iyiyi gJtirm ~yı kendi!lne ~tar OY erJil e ÇO 
~ lçi~l ınil~ dışarıdan gelirilen i llZeteleri Bıışvekll Çemberla1ıun 20 Ey- tır. •dinmt1ı1r. h •b 
~•k fekerı ve depo~an sat~n IUido avam kamarııSJnda trad edecrğl Arncrili.aa lloyctl hareket elli Bu ynz l en, Türkiye Cilmhuriyetl ın ta Ti at yaptı 
~'k ta olan Rus ıekerıle tatmın nutuktan cıhrımmtyetla bab etmektedirler, Vışlniton 18 [A.A.] - Parlse gön- hızlı adımlarla medeniyet cam/Hı lçıri- B'fh H k" .. d h lk I 
iı...~ t~dir. Böyle olmakla beraber . .. . derilecek olan II arf clye memurltırıncfan 11ine lıarışryor. Gene bu yllzden, muaı.r 1 3SSa ~Ş O~UR 8 3 1 PBf Ş8ft 
\C~ Pıyaaada Rus şekeri bulmak Südeller Y• niden nuoıa}işlerdc mUrekk p hıı y?t burnd 11n hareket e\ml~ · dlinyanm en hllkikt demokraıiıi tilrk bir Y3ZIJ0fl SOkfU 
~~ heaıı h k 'b' d' bulundular tir. Heyet r bı hareketinden evvel Ha- top,.llklllrı üu rinde tekevcıiin ediyor. 
,~~n tirke~n emen yo gı 1 ır. Prağ 18 [AA.] - BugOn Südefcrb'r rlclye num &y ı:nı·~ z!yant ederek, Tllrk ı•a fandı~l11 rı kanu~ 111üvacehe o .tu vo civar köylerinde, bilhaua 
b.. i'tti, b~ sene Rusya~an şe- çok yerl .. ıdı yine nllme.yJş!er y8parak bir sfat kadar gönıfmuş ve h; zım g-elcn sinde o!duf1u gibi v11fanda1Mı ııfatı ue 1 mozruata büyük ziyanı dokunan sel ha-
."«ltı p· hnemege karar.vermış oldu- polislere hücumda bnlnnmuşlar . ve polis- tal!mıtı almıştır. iti kap itibarile de birbirlerine tamamen dlses\ hakkında · nldı&rımıı yeni tatıllat 
~1>'asaya ihsas etmiştir. lurden lk.fıtnl ı:an !uretto y ralamışlar- ( A rlfaa : 3 i1nr.llrl1t) masaııidirter. Tü rkler b3j lar111dd.i en ıu lur: 

~t tekeri kalitesinin diğer ıe· - --- b~yil~e bile iaı~lı h ftap etmıf1i mana- S,l!er, bllh ııssa mErkez, Olar, Ko· 
\l. .. r~ il k d l v ı ı· mı· z ,. n 1 1 s ve Slp ve demokr~sıge eıı uygun bir ~ekil sor ve KOmilrlü nahlyclcrlne tahribat .'~t a azaran ço un o masına • ı k b ld ki ı ld • ç k ' ~ tı, •er •w. .. .. 0 ara u u arı 11 e, 0 ıaym yt pm ştu. Oltuda su basan evlerde bil· 
~.~k tlıgı yuzunden halk arasın· • bay ... ,, gibi "Devle/lü, uta/ etlu efendim husa onbeı ev çok zarar görmüştür, 
~t, d~~Vaçta olatı kıtlama ÇRy iç- yaz 1 da tet ki k s 1 haıretlerl,, ni andıran elkaba ötede be· 1 Sular hııbç teri ve mısır tarlr.lannı tahrip 
~ •ger şekerlere tercib ediliyor. ride h'tı t~sadilf e~lyowz. Blltün Tllr~ , etaılıtfr. htı OkUz ölmüştür. Seller kıtı 

>'1.., tı hil l d d 30 t vQfo.rıdaşları, haysıyet ve ~ereflerinı köprü.zünü Oltu lle Göte t\rasındakl 101-
~ tek n er w epo an ona Hınıs hükumet konağının t~m 1i atılmıştır. Kara- muhafaza tfm!aı blldikl~rı takt!irde 1 lan ye mı::~fezlerl tııhrlp etmi~Ur. Seller 
t_."'~ltk ~r çıktıgı halde Erzurumda yazı hükumet konağının yeri tesbit edilmiştir, aayırdırl11r, onların ;çinde bir, • Çok l e!l zlyııde Kosor nahtyeslnln Hoı köyün· 
~~ btı bulmak kabil olmamıştır. .. • .. •• ş:tgın baylır 11 Bınıfınm ayrı lmasına nel de tahribat yapmışbr. Bu köyde tatla· 
~,~." sene Rus şekeri getiril- yollar mu emmel hır hale konulınaldadır. Gorulen !ıazum vır, nı de ~.•n• vardır. Jard ' n ba,ka bir çok evler harap olmu~ 
~~ Ueaı §ayi olduğundan biltün es- bazı noks nlar ikm ı edilecektir. 1. Bu Jıatt~ glllunçt.llr bile... NRs l ve halk perlıan bir vaziyete dttımnıtür. 
at.~-t~e daha fahiş bir fintle, giz- J Zılltıllahı /ıl~lem 11 lık eski hi1küm· Nüfus zay ati yoktur. 
\ :1<· satabilmek ümidile aldık- Ve il Hti şım ! ,canın ret ka.Undcki di· aviııi H lml Balc ı, S hhat , Kültnr, Nafıa darlara bir şey kaZ11~t~~;11m;şsa, çok O.urun Oltu şosası Uzerlndekt No~-
~ ~tti ıtok halinde saklamakta- ğer zevat ile bir lkto Hırııs ve Karaya ı dlr~ktörlıııtrl ilo d fterdar, muhrsebel hu· sa11rn haylık fa. hu h :ı m ruz ka: ı bit ve aşaRı NfEglr ~ö~r~lerlnl sel iO 
~ . kaza ar nca tıi r tetktk s~yshnti yap tık- ausiya mOdü: vflkill vo t .ı: h sll müfettiş\ lan.fara bir şey lt.az.•ndmuı:az ... ~ Vnzge tQrmüLll1r. Ersenll{ koyunun bfçllmemlı 
~ ' tan ıonrıı ~ehrlmiztt dön6üklerlnl yaz- r takat etmişlerdir. çelım bundan, reılmin ı~tedlgl kadar tarlaları da kftmllen hasara uğramıftır. 
~ iııklr edilme.si kabil olmıynn m1ştık. , Heyet Palandöken yolite evvela Hl demokrat ve tabii olauaa çal.ışalım. \Dlğu btr köyden de iki evi sular ı6: 

' ( Aria.ı 3 tind!de) t Valimize bu HJ&hatlırlnde Vail mu· ( ArkHı 8 anoild•. Bahadır DÜLGER türmtll ve ekfnlel' hasara uiralDıfbr1 
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Rize gDz lleşiyor · 
Şehir mütehassısı L mb r Riz ni ı imari 

işlerile de aJakad r oldu 

DOOO 

TrabzOri Pazarı 
Trabnnd•n gaz ·lıgor: 
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ASKRRİ BAHfSLER 

Polonyanın kuvveti 
Yazan: General Barati~ 

Fran11.zca Lötan 11a.zetll~ 
a•keri muharriri 

G9çın g-ün, her P•zartesl ııün
lerl, Trabzonda kurulması mutad 
Pazara g-ltıiın, niyetim eve biraz 
yal lmaktı. Fakat dükkanlara Da· 

zaran dııha ucuz olması lazımg"ele• ' 
bu pıııarda ya~ fiatl ı:ı rı, dükkanlar 
fi tının aynı idl. Mumhane 1tlbl Polonya, cotrafl vıızlyetln icabı ola ycllyl, temamlle seçme 2Ci bin ı 
uz k bir yrr beybudı geldiğime ra~ Avrupa siyasetinde birinci sınıf mtıtr şa kil h ndudlan muhafall ~· 
plemnn oldum vs döndVm. rol oynamafa nnızed bir devlettir tırıl lllve etmtk llıımdır. Bu k1I 

Bu uınumt ve halka faydalı ol-. Balkın antantı deYletlerlle 0 1to mu ahı çok mühim bl r k'sını ıark hodll 
mırs ı lhım~elen pız&rın ııeden ba- dealnl imza eden Şf::nall Avrupa devlet- toplanmış bulunmaktı.dır. 
balı ve halka yaramaz bir pazar lerl aras1nd1t bir tre düalyon vrztye- Bu, Polonyanın Ra!lya Ilı 11~ 
oldu~anu ııonrııdan öfrf\ndfm: tiode bulunan bu devlt'tin nüfuzu yalnı:ı batını net ~adda~! sıkı bir surette r.:A 

Kö 1 1 bl 1 l . d 1 b k i ettlı'tfoe ır eh dfl.'. Bütnn bu '#tf. y n er pazara hemen gece- r ıt k.bal e temami e üyüyec ) t r. hizmeti rlnl bitirdikten sonra, kırı ~ 
de g liyorlar, e !II7af da zaten köy· Gallçya va!!ıtasllft Ç koslovakya ita mU· ıına kadar ihtiyat ordusuna aııl_.~ 
lü rı tın yolonuu goz:emf kt.;dlr. Köy nasebatta bulunuşu, B:>le nlya işlerindeki makte ve or d ht ur ~ 
lü roahnı uıı ııfıt v rır.cktc lkl tDrlQ vaziyeti ş~m~ldı~ A!man temaye.llerfoe mEcmuu a ha~ta~a m;ar:n bir ~ 
tayila tcvehbüın td!yo:- : karşı ıığır bır y~k haline glrmtğı ba~ · devrcıl daha g~çirmektedbler. 81';.; 

1 - Matını toptım utmak. lamıştır. Daha y.rml b~ ş, otuz c ne ev· sonra clll yaıına kadar kırı O.._ 
2 - Çok erken satıp köyüne vel milletler Ustesinden ismi slllnmlş hizmetine alınmakta ve orada a~ 

erken dönmek. Fak.at bul'!un ikisi o'au Polı:nyanın böyle kısa bir müddet bir hizmet devresi ıcç!rmemekt~~ 
de kôylU için zarardır. · zarfı da bu karlar ehemmlyet'i b'r va ı Banlar · faal ve ihtiyatlar, taP~ 

1 - Mahnı ucuza satıyor. zlyete gep:nesi ıayanı dlkkattır. Bl.oaen· mualllm iki milyon asker. bir ı' 
2 - Snt· şta ço't vo fyl mOşterl ale}h Po'onya:ıın askert kuvvethıl mtıta- belinde hemen slll\h altına ıbll' ~ 

bulamıııor. BJr alıcı . hem de ook lea vo tedklk etmek adetl bir znru- c9klerdir. Dünyanın en iyi aıkf'~ 
açık göz ve merbamets'z bir dıeı rettir. den sayılan Polonyalıların bu ~·.ff' 
ile karıı karşıya kalıyor. Bu kunet Polony lılann vatandeş ordugunun nasll ehemmiyetli bir~ 

Ematla köylOnün bu a'ıı verit! llığıııa ve 3l mllyonu aşan ve senede teşkil ettltlnl anlamıık güç dttllıll'~ 
saat kaçte oluyor dersiniz ? G!ce 400 bin deuıcasir.da arte.n bir ııüfus Bunları ldsre edecek olaJI ....ı 'I. 
saat üple. kesafetine lıtlnad etme tedlr. kedrosu çok mükemmeldir. S•P""' ; 

lnsı: t edin; balk yağ veya öte· Bu artış h •r , ten b1r kaç sena ev- suıi mekteplerde yetiıtirllmfı rJI'' 
beri almak için pazara reos saat nl teılrlerlnl gösterm ğe baılamııtır. bin g dikil erb~ş merıruı oldU~~ 
Uçta rnf gidecektir? Buna imkan Ve bu ... no Po'onyJ.da gençlerin adedi kerllk şubelerı11de derin bir ~ 
yoktur. pak ço:tıır. H::r sana askere c'3lbadll· sahip o lmuşıardır. Erbaşlar• ol'~ 

Her memleket bnDuu önOnı meıl lkh:a eden1erln miktarı hazarda boalar kıtaıarda kıı mevsimleri ..... ~ 
l d

. k k tına göra 3 veya 7 ay ınrea au~,;· 
geom t 'H esnaftan ziyade halkı 300 bin raddesinde ır. Bu ra am1n ıy- yetlıtırllmsktedlr. Ve bu kurtllr" ı· 
dlleilnrxıüttür. Bakınıı nasıl: mıthJI anlamak için Fraosada bu mlk.· vaffak olanlara terhisleri 11r~ 

Başta Ankara olmak o zere bu tarın 250.000 nl aımamakta olduğ'unu göz baıhklan tevcih edilmektedir. . • ..ıır 
gibi pı:ıarlarda esnaf günün muay- önüııde tutmahdar. DJtcr t raftan Po· Subay kadrosu Hızerde ıt ~ 
yen bir s tıtlnı. k~dıtr kösHlden ı oııva ordusunu'! malt kurvetl Fıansa Bunlaı icap elt'ği gibi bQyQk IJ~ -
hiç bir şey satın alamaz. Halk ahı radJeslnde de deA'ildlr. Aıkerlllc hlzme- kat ve lttn1 ile yetlıtlrllmeldtdit~J 

Yukarıda Riz.enin' deniz kıyısındaki güzel bahfe&i, varlı eaer. Bundan sonradır ki ps- ti orada da iki sene olmasına r ğmen, hıssa Vareova Harp mek:tıbiDd,...:;;; r . 
aıatıda iakele meydanı J zar esnı~fa aç Iır. Ftansanın btıyü'- bir ko~oni devleti ol- lar çok clddt aitavlardan ıeoll 

R'ziJ (Husuat) - Bat müşavirimiz kadar olduğu_glbi bundan ... böyled~ vehfr Bizim pazarımızda oldu4u &"lbl dutunu ur,uımamalıdır. Polonyr.1 lar, ler. j 
Nizami Ataker ile birlikte ıehrlmizl zl- rşlerlnt emniyetle ted~lr edebllcce~ln- esnafla mns~ahsll köylü ıece saat bü ç:ılerlnln mttvaz9nesllı bagh bulun- Bütün bQyük: milletlerde old ... f! 
yaret etmlı buluııan Beynelmilel ıehircf- Eöylemlılir. üçte kaıtı karşıya rellrsa bundan duklarından memleketle1lndekl bütün bl lhtly.at subaylar yDklek tıbl~~ 
llk mütehassısı M. L'mber IRlzenlo tabit _ sadece halk d~tn. müstahsil köılü kuvvetlerden temamlle istifade ed9me- mıı geneler arasından seçllJI '-'. 
ıüıelllklerine bayran almışlardır. Dört Hü~umet konağı onllndekl yfrml se- de zarar görür. Binaenaleyh yenı mek: vaziyetinde kalıyorlar. Lise ve yııks9t mektep mesuıılad-~ 
aane zarfında belediyemiz tarafından kfz dOkU.n ve salreııin belediye tardın- yapılan Trabzon bilinde halka ı1 Bu~ü1 800 bin neferden tPşekknl ~:~1r/nJ:,.b;t~:!~:::n :: 

88::~111""11 '' 
aeydana ıeUrllmlı olan eserleri yerind dan yıktınlaralt meydana getirilen saha- tlrak imkanı verllmlı btr pazarın ed" Po.ony ! ord~suııun hıızar kuvveti bltirdiktcn ıonrı tahsil dıyreıl .~~· 
bularak belediyeyi tıkdh etmiştir. Bıl· ya (Cumhurıyet m ydanı) ismi varllmfş · kurulmar.ınuı temin edllmeıi tı l late- fereh ferah 600 bın rad'1eslne çıkabilir- olan hı.ısusi bir kt b ~k•' 
haasa son iki sene içinde vücude g ti- tir. Bur sının yeni allica4ı vcız 'yetl gös- mek çek yulnde bir dlltktlr. di. Büyük Avrupa dovletl ri ordu!arına tedlrler. me e 
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rllen İskele meydanhaı; Sahil bulvarı v ~ren kroki Bel diye rclslmlz tıırafından F. N. müıabib olarırk teşkil ~dllmlt otan Po- Bu mektebi muvtfaklyetl• ~ 
Atattlrk caddesini pek beğenmiş1erdlr. , ~ Lamber.e i05terilm~ş ve M. Lamber bu lonya ordusunun SO pıyade fırkası. 12 lere ihtiyat subay rütbesi vıril•;.t' ~ 

Bir vesile ile Belediyenia mühendi- P anı te ılt etmek uz re beraberinde alay sütarl , bir umumt topçu ihtiyatı, b1r vey iki hizmet dııvr~sbıde• ~ 
•I olmadığını öğrenen mül hassıs M. Lam· Tr bzona götürmüştür. Ş hlr mütehassı- ece DÖheİÇİ 0CZ81le lstlhkAm Vd mubah re takımlıırı, hava aı;teğ'ill&nllte terfi ıdflmekteditJelİJ! 
btr bu ıoıerl meydana ıetlrmlL' olan be- sı bu plAnda lüzum gördüğü tadlla.'ı yrı- V t kuvvetleri ve bunlann ldamesl için Iü- yat subaylar Polonyada mubteJlf ~~ 
ledl7e relslmlz Mucip Kamslyerlnl hara- p~cak, muv tik gö.ürse plana ayn n geri « a Il• eczanesi<lir zumlu dtger kıtaları mevcuttur. erle O~!llftU 252 giiıı hizııaet ~~ 
retle t.ıbrik ye taktir ctmlı ve bugüne gonderecektlr. Bunlara dlter .taraftan 6000 bahrl· mecburiyetlodıdlrler. ltıtıyat er~ -

rı-ammm: ___ a::ııızz:s:::mz::ı:z::m:~ımm:mmam-----------------~------•--.. md müddeti fll terhls)erlndlD 8 ~ 

Saylavımız General Pertev Dog" u Sin 1 rları nda ';~~~:~~e~nt;; ~: :~keı:.:ız;:!.-.J H d • "tt• mııl odllmektedlr. Bu auretlt,_.ı 1 
an emır gı l y • .. . ~ edilmiş blle olsa, Polonya ask.erıo-·ı 

Blrk110 gttndenberl ıehtlmizde bu· eni roport JlffilZ bı• r gezı• ntı• ma yeni slllhtar va nazartyelcııl' 
luaan ıaylavımız General Pörtve Hande- nasebıtlnl katetmemıktedlrJer. J 
aılı dün sabah Trabzon yolıle Ankaraya / Arkall !'1'' · / 
hareket etm•ıtir. Yazan: Bahadır Dülger ~ o0 

Yunaniatana 23 
Vilayette mesai saatleri Gazet~mi.z. D"..fu •ı'!ırlarındaki ıehiTlerimizi ve oralardaki hayatı okuyucularına tanıtmak i~in • 

değişti ırenıı bır roportaı hazırlamııtır. Bu resimli röportajda sıra ile tanı,yacatımız yerler ıunlardır: baf mal gifft ~ 
Vlllyet dalrelerlnd• meJal saatleri Hor san köprüsü - Çoban dede - Karaköse - Taşlıçay- Diyadin-Kızıldize-Doğu Trabzou, [ Husuat] - I~~ 

buıGaden itibaren deRlımfıtır. Bundan Bay zit - ğrı - Iğdır - Karakale - Kağızman - Kars - Sarıkamış relen bByik baı maUardaa ~'"'1'! ıoara vazifeye aaat 8,30 da baılanac k, B • • k • mıll Yunan bandıralı bir vaput1' ~ 
12 de yemek ta.tlll yrpılacak, Otleden 1 r 1 1 g on e kad r nfıtanıt. sevk~dllmtıttr. Pet!JI t",;J 
.unra da 13 den 16,W a kadar "alııılacaktır. \. • • • ,,/ satılan bu mallardan dabıda ,. • ~----mm--..:ııımmmii:ısm•+aa-.. _________ ..;. ____________ _. .. ___ hhmla edilmektecifr. ~ 

. ~ 

idiler. Rcukelı ulak !ener, ıçtıklan uçuı Elleri ve ayaklan donuyor, ayakların• Teraıomelte ııl1'd1111 aptı 22 ~ 
harltnsını, mum 1ş1§'1 elbJ, aydanlatablll· birbirine vu•uyordu. ' yordu. ...-.· 
yordu. SükQnet vu yalnız '.ık Andreyl sı- Volk ığı:ı: borusuna eğildi: Vıılk ta havaaız:ıklan fıD 4"' 
kıyordu. Nihayet Volt'uıı sui duyuldu. _ Kazbek Jrtlfaındayız. Daha yük- nek saat tahtasında kıpırmadaD 

- Sine ğin b•r tanesi geberdi. sek... Gurub ışıklan hali iOriioüyor. yordu .. Doo:zıuı mu yoksıı? ~ 
Andrey el ktrltl attı ve Alıtleıe bak Kazbek'e biç çıktın mı? O lf1Kü~!01 an haktı oıktıtın:!a ~ 

Ra•caJan ceviren: IJ/HAL y ALAZA tı: Alttmetro 4300 metre irtifa eöıterl· - lşitmfyorum. etsmekno ıs't yuoludnu 8hlrşeylelmln eli•~ T d 5 . d~ d- ı • u. unun on 

, 
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TAYYA c 
Ya.ıanr I. RAHILLO 

yor u on ur u. - Daeları, diyorum, ıördün mQ? ayaklan souktan hassasiyetini 'k'1':JI 

Yarım daklkabk istirahat . Andrey ken· 'ı Yukarıya tıkalım! Kl'lblnemdekl aaabn - Epi dayandı, - Gördüm. ği halde Anıtreyln, •Aman. d_,, 
dine relmeğe vakıt bulamadan Vollt re· üzerine iki sinek konmnı . Bunl rı don· - lldncl dahıı oturuyor·· Ona da - A~at da gcct iken, dağ tep,Je- bekliyordu. ,t 
ne aıaldnaJl harekete retlrdl. Etli 8 ol- duruncaya kadar ırttta alacaQ-ım. dondururuz. ılnln nasıl ııydın\andığını hntırlıyor mu- '1'ayyare balezon ç1zerek ~ 
re kadar tayyare ıene, baıaıaaı dura- Andrey do Jenl makln~nın •tavanı· Gene attkQnet. sun? .• B!z de ılmdl tepedAylz... sğu yukarı çıkıyordu. il 
blldl. Fakat motör boaulmeğ'a baıladı. nı. (azamt irtifaı) tınlamak 1 tlyordu. Aınlıda, yer yüzünde her zamanki Andrey çocukluğunu ve corratıa ı ronun lpesl Utroye Utreye 8 btol' ~ 
Andrey bunu kaydetti va nazcrlyesfnl Kendisi şimdiye kadar Dç bln metrod~n bayabn mevcut bulun!!!1ğun!.J.nanılmı· kitabındaki dığlera çıkılma hlkAyelerfııi tü_nde durmııa vaıhfıyordo . Pe~. fJf'. 
Vollt'uaktnden daha kunatli buldu Volk ı yukarıya çıkmıı.mıt t ı ; 

0 
da gündOz. Bu }Ordu. Andr y birden d ldı: •Annem hatırladı. Gayeye vasıl olınzk fçlıı ne guıiiltüsıı kalakları tahrlı edlJd• ~ 

.Andreyln düıtındtıkleıiol anlıyormuş gl- ' 
5 

fe~ kendisi fçln de s yreklefl i r limfş ihtimal eot.rayı hazırlıyor, hebam da kadar ga~et, cesant ve azim sıntedll· ık.usu ıellyordu. Bazı dakikalar ,oı";# 
bl, ona tamamlle ram olmuş, makfnayı- ' irtifa havuının h r dellllğlnden bir isti· m_uslukta ellerini yıkıyor.. diye dütün- mlştl. Küçuk Andreye l'öre bıınıar f v- renfn aynı yerd~ boıa ~lıthlı ;..tl 
durmadan hırpalıyordu. Telefonun kon- ' fada t min etmete 

1 
d du. kelbeşer, c.!ssur ve ulaşılmaz mclıl1lkl r- ı Y.ordu. Audrev kımrıa·P.ıma ;.'~ 

ı&k )'apmaması lçiıı keallmeslnl rozlerllel _ y ka ça 11 ~or u. , Aş ğı baktı. Çok uzaklardan deniz 1 dı. Halbuki o, şlmdl bir buçuk saat ur- sıof • hıtırıa~ı: l~h hava, kaY ~ 
Jıarıt etti -ve kısılmıı ıesileı V lka •Mcak kıeylerlmız nasıı? h yal meval görüı:ıllyordu. Sabll donlz- fında fazla zahmet Çilkm.eden aynı lıtlfa· llıön kdeıı~rdların ikan akan .. su ıtbJ ki...-;., 

o : era otm • g-lbl bir ol fşa· d d h - k 1 1 1 _ 1 1 1 d g v eıın en a ıyor, aısmen ~· r.. 
- Gitmiyor DlJe A.ndreye baber il 

1 
en a açı tı. ç ne. ean yenin yuzde a ra vası o uyor u. . 1 " _ "'t b ~ • re e cevap verd bl 

1 
k d bi _ _ _ gır yor va furunmez 111 uu 

nrdl. H r a ar r an için bu başdl>ndurucu Andrcy turell eline aldı, raket par- nuyer. Andrey bir kaynatın ...-,t 
_ Karbnrato ava soğdı:nağa başladı. Tayyare' yQksekUğe kaı şı korku hlısl girdi. makları madene yspıştığa için derhal fmlı gibi kenara. eQlllyor ve , 19ık. ~ 
_ Kllnkotl r... batmıe güne~ln ark~sından doğa tırma· Ya makln:.ı bir kazııya uğrarsa? Ya elinl ırerlye çekti. E•dlvenlnl çabucak ile k.ıaa kana nefıts • lıyor. liraJ ~ 

n:yordu. Aıağıda çoktan beri g-ece ht1 suya otuıursa. Gsce, ter. halık, souk .. , 1 giydi ve kordonun üstündeki ampulü 1 etti gibi Fakat atır bir bolalJlll 
- Efendim? ktlın sOrdnğu hald • bunlaa bata uru . S.tbll g"örünüyor ... lstedlQ'fn kadar b2gır, yaktı. Dereceyi hararete bakmak için l galaruıa tazyık tcUJor. .ı 
:::-- Bayle U\UDtktan canım .ıutılıyor. bun flO!l tebes ümt rı_ı 5:.yretmo~ te kimse duynıu ••• Andre7 l~d n ~ltradf •. ıııtı dıprı7a t11ttu: göılorlnc lpJDamadı! ; (Ar'""• -'' 
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[ DIŞ SiY ASA 1 

Ko Vadis 
Öropa? 

EN SON HABE·R.LER.9 I 
---------------------

Hankeu ~olunda kanlı 
muharbeler oluyor lnrfifx Baıveklll Çemberlayn, bngQn 

l9ln Avam Kamar11ını lçtlmaa 
tllJrdıttan ıonr~. tayyareye binerek, 
Alman a a HIUerln B rhtesgadın'da Hanken 18 [AA] - Bir hıftadanberi Haakıoya 70 kilometre mesafede kın· 
bG " y y ' k b 1 Ul""I ıı aeydan muhareb leri ol•aktadır. Jııponlır mnkanmet i6ıtereaedlklerl yerle· 
1 ,Yu~ devlet adamlarını a u ı Et lvı re takviye kavvetlerl eelbıtmektıdlrler. lu muharebeler de her Jkl taraftan takrl 
C nde Almınyanın mukadderabnı çov r· 
ditl köıke rıttl. Bitlerle konuıtu, Loncl· bea 600 kiti ö!mGıtilr. 
rıya döndü, A t J k • V' h d•l 

Bugün Avam kamıuasmda Hltlerle vus uryaa ı ı a u l er 
ltınuıtulu fel'hrl antatacık "Ye İngiltere· 

illa Avrupenın burnnkü vaztyetl karş1· v tl ı•nı• bı•lr Jı•recekler 
•1nda takıp tuııı poımkayı ız--h ed~cek. Ser e er Uı 

Hiç şüp e edllmezlrl, bugün büt?n Viyana 18 [A A] _ Burada bulunaa Maraııal Görhır Yahudi cımfaaıaın ileri 
•Ulııya kulağını çevlrmtı, Çemberlayıı la golınlerlnden bidtıo ktetyl yanına ~naırarak, bir tıkım emirler vermtıtir. Söylen 
•Ozlerlol dlnleyor. . dlQ'ln• aöre, HDfln Yahudiler iki anne kadar ellerJndo bulun• ıervetlerlnln 

Acaba ne söyleyecek? Dolrusu bız meornuunu bildireceklerdir. 
de çok merak eıilyoruı. lnılltere ılbl 1 • y h d • 
koıkoca bir devletin lhtlyır reisinin kal· ta 1yadak1 a u 1 
kıp Bitlerin ayıQ'ına kadar r1t111eal, da· 
lllekkl ortada çok mühim ıcbeplır oldu 

1 
d · t 1 

tunu fösterın bir htdlaedlr. m em ur ar a 8 1 1 yor 
Su Çekoslovakya ,,, rlttlkç• böyl· 

;; ,, 

Nakleden: S. A. 

Bağdatlı delikanlı 
ile Çinli cariye 

Bütün malını mülkünü sarfeden deli
kanlı cariyesini ıatmağa mecbur kaldı 
an1a, sonra ne oldu? 

1:_n korkuno bir istlbfam ıek llnl aldı. Roma 18 [A.A] - 1talya11 hük tlmet dafrelerlııde bulunan b'r takım Yahutll· 
Butiin l:ıüyfik de•letlerln Hariolye Naza· ler ı-lfa ederek çıkllmet• b•t1amııtırdır. Bllbaaıa Adliye tlafrelerlnde bulunan 

·~ Bir mGddet ıonra OçüneQnQn m8h Dadu - Senin oon aavdllln t'dar tetıerl Jle lılllli Modataa tfşldJQtlan hep Yabu~il~r latifaya mec'9ur tutulmaktadır. dl düşııını. Kumıılar, altın 9ıkmıı. AY· o da seni seviyorsa kedere mahal yok· 

~ll rnesele lle meıtuJ 1 Bütün dünya mat· su d et 1 ere ka f Cl 1 ş ı• d d et nı teklll ynpılmıı f.,kat •ördGnetlıü tıır. 
1l•h ıtıtunlarında ın çok bu meaeleye y • Daha beDlm mübrOm 110 medf • dire Çinli cariye ile Batdatlı delikanlı 

)er 'Yeriyor. Artak helk(s şuna inanmlı • t• b 1 d raxı olmamıı. Tlrümüf rltmlf. DID birbirine kavuıtnkları rlbl alz de 
tırtl, Südet mtaeleıJ Avrupa ıulhunu sıyase 1 aş a 1 Bir kaç srtın sonra dO!dQr.cQnün · 
lnbtdıma ıürOkleyeblleuktlr. Haftalar- de mührl dlltmGı . Kllmıı bakmıı k1 mnradmıza nasıl olsa erocıkıinlı. 
lltll beri devam eden Prı ğ rörüşmelerl (••ıt•rafı 1 tnotdı dımlr maclelll 'fU Mabş kerlıı ilran Oıerint Dudu Çla-
ı .. bıll ölO noktasından bir adım Uerı . 1 1 • lunu gôrtınc~ Obür arkadıılarınıo li culye 111 Bzğ-d tlı dellkanlıam hlkl· 
tlbııem•ıtır Çünkü Südet mQmenlllerir.ıl Parıı 18 [A..A] - Südet .A mllD •· Fransız l'aıveldll tayyare tıe altın glmGılerlaı ıladl ortak olaıadı~ı- yeslnf anlatmaya baıladı ~ 
l•tıııın etm;k kabtl olmayor. rlle 111flıake1eler allriil durmuı rlbldlr. J..ondraya glttt na P'ı•an o!trak rul ~Onmüı. GeH I - Batdatta, malının haaabını kcn-

Blr taraftan müzakereler devam Südet Almanlan partlıl mQmHıllerlnln k 
1 

Lo~d~a ıad [A.A ı - Franııı ~·•;•· reçtlğl yollardan JÜrOyerek altın madı· dl de bllmeyek. dırecııde zengin T8 tlcı, 
•derken arkuından da h9rkesfn korktu Stldıt f!hlrlırldekl örfi ldaremln kaldı· 11 Da d 11 ün u ah tayyare 

11 
•Ç a, nl ~ıkan aıkadl!flnı ıramıısa da bl~blr retle JıUtaı ed9n bJr dekanh varmlı 

h kanı; bidlselet ba, ıösterdl. sndet nlaası bakkındakl talepleri rededlldl- rblste, D butrayaf ııdelmlık Tbe l 80d'ıı .. ~u ım· llll!e t111düf ıde•t•fı. Mabxun ve mı· Kfm bUlr. ne11l bir tesadlfle bir riia 
tebJ 1 Al er aya ara ın an a u e m ı r. - ol k lı:: cfl 1 b 1 • 

rleıt adeta ayaklanmıı gibi bir man· ğl &lbl, bllaklı Çtkoı ovalı:: - man loıımı kabinesi din ve bugln mn yuı aıa ın 1 er nı u yo • rOıtırea Çiall btr cariyeye ~ık oldıı. Onua yo-
&arı &Osterlyor. Makıat nedir? Alman· hudutlarında ııkı tedbirler alırımıı • ., tuctdlt fçtlmalar yapmıı •e Franıız Baş· ı•Jbln menılıkethıı döam~ı· Fakat !unda bO.lQn Tarını sarf eder, nlbayet bit 
~~nıı:ı her kaugt bir müdahalesini cel· Çek ıablta ku•ntlerl Sodetlerin bulun- veklll de bu lttimalarda hazır bulun•UlJ· onu bir mtddet enıl OldOğunl ılyl•· lokmaya mubt " bl b 1 d" 
.. \aıet mi? Bütüo dünya bl.tyorkf, S~- dukları mıntakalarda silah toplamata t mlşler. Nfbayet bip olmana deafılerl a., r .a e uıer. 
el ıır. bula""m dl k d' Qh o - d -ı Kız bir gün dcrlu · •t Almanl•n açıktan ıcıaa iÖzlerlni bıtlamııtır. Her fürlQ murr.vemet tld· Ba içtimalarda, Çuııberlayaıa Bit- 1 • ' !e en 1 m r nua Oştu 1 . _ " · 
Btrııne çnlrmlt buluıımaktadfr?ar. Onla. deUe mukabele görmektedirler. L•hlıtrıa er ile vuku bulan müllk8tının netle!· yırt döomuıse de onua da nam vt al· « Bevgllıaı bulun malını benim yo· 
1111 her tavır ve harekett, adım ehfı, Macaristan YO Alman bu•utıarı kapan· lcrl n laıvekllln 20 1!ylftlde avam ka· şunn balaıumıı. Her taraftan ümltsls lu•a sa1fıltln. Şimdi de on paraya muh· 
~~~•Qını kımaldabfı hrp BeıUoln dl- mıı glb'dir. Vasiyet ıoa derece nızlk maranndM yıp!c&tı beyanatın esasları ve m~~:.ı!a~~;" D d M h k tıo oldun. Fakfr va zaruret totnde Jilıil. 
1 t.fleri dahlllndodlr. Onun ltlndlrkı bir ıaflaadadır. ' kararlqt rtımııt• r. döaırık. rea u ı, a ı• ere yoruıı. Bu nılyıtte saadıtfıı manaaı lı::al· 
btı1ır Çemberlayn Prııa gOnderdltl · meı. ÇOnkn a,knı tadı bıı ururet •e 
'•kı nazır Lord Ru~ılman'ın .. tıttin ııyı - lıte een de faı asını ararken OdıılQ fçlr.de kaybolur. Etır ayrılıla 
reu Erzurum a bı·desı· ıldıtl mevcudunu kaybedersin Gıl bu -Clbrlne ratmen, işin i9tnd8n çı~a~ay~ ııvdadaa nı: reç. Buınn ınrllln ~J- tahammul edebilirsen beni aat babamı 
iiı ı:ıı anlayarak', kalktı, açık goruıme zadeniD vuıh.tuu 1 t bfl ki aermır• yap. Ben. Ge sabretmıyı oalıp-
't.t 're ta lorllterıden Hltlerın köşküne (B•ı tarafı 1 incid•) Hnatklr da . kendiıini kurtarmak ve bak. fan•• ' ııev nı rım, edem zsem kendimi OldQrürüm, kur-

clar rltti. Behcet Kemal Ç A G LA R bu sanatını takdir ettirmek için milca- Mıbiıker dırhı bir ıh çık.rek: tulmuıa » . 

tirıı lle.?layn, SDdetterfn tam muhtariyet konfe .. anıında gazetemizin bu yazısını dele edecektir. Etmelidir. - Duda, dııll, ıHt ılylı4Jkltrln .Delikanlı çareıızllk :ytııOnden bu 
)lJı' Sudet topreklannda Neayonal loı· mevzuubahı ederek: Sanatkar tir mirasyedi midir? ~oaru amma, nı 9arckl H\•ıllfme ulıt· teklife razı olda. Cariyeyi aatmak dzare 

at preoılplerlnl tatbikte strbut ol- . . C . . . "" 1 kt "" lbl 1 0 
. • 11lr paımna ıottırdO.. 

~-lar 1 t B , p ıı. hü Tilrk ıanatklrlannın hımaye ıdıl- em1yet btınyoıınc vapışmıt bır maa m nı Y•• ı d r. nua içın boy· 
t ını ı eyor. unu ya\nıı ıa11 • " le tnrı- 6 le 0 ı 8 l:tl d (A .L--
,Qıııeu de"U .A.lmanyadan baıka Hat- meai llzımdır, milli tarihimize ait bir 

1
tufeyli midir? Türk 1anatklrını bili· u L 

1 1 r 1 Y ıyorum. e • rlQlfi oar) 
\l 1 a ' ' h d" k d T•• k .._ı_ ~ L dQ t b" d ı· d k aanuız aODUfUJO?Um. t talyanlarda dahil olmak Oı:ere, bü i ıse arıııın a ur aanau-annın l'n;ay fftr ımaye e e un eme , 
t~~ <lünya Lstemfyor. Çonkü böyle bir duyacaiı heyecan, ecnebi 1&natklruı ·onun biçareliğini, ıa vallılığını, ı:aifli
h 

8
1>. kabul edlldltl zımnn, Çekoılovak· heyecanile mukayeıe edilemez, bina- iioi kabul etmek demek olmaz mı? 
Uuıaı etmlt demektir. enaleyh bir Türk ıanatkArının, bir Tilrk sanatkannı bu vadide müdafaa 

1-r1tı~üde~ler daha ileri giderek diyor. ecnebiye nazaran milli bir bidiıeyi etmeğe lulkanlarıA düştükleri şu 
itle~ «ÇEter 

1
bu talebimiz ~abııl ~'!!!· ıanat vadisinde ifade edebilmek bGyilk tendl takdir edememelerine 

~lıııı '01 ekkoat ovakyadau aJrı mata · kudreti daha yükıek olmak !Azım- hayret etmemek kabil değildir. 
aca ar. » 

Valimizin Hınıs ve kara
yazıda tetkik seyahetleri 

Zaten onların talepleri kabul edilir. gelir, demittir. . MiUt tarihimize ait hAdiıelerin 
~· SüdeUır demokrat Çekoılovak Cum Fikir bakımından pek caxıp gö- ıanatkArlarımız tırafından daha bü· (B•ı tar•fı 1 lnold.•) mlıtlr. 
lttly u 1 b ·ddi b. kı d dk b• h nl .. t J d'l k n1sa iltml~tlr. Bu a-e.ılntlde Palandökıa Aym ıün akıam Bmıaa varan he· ~ı? o nden ayrılmıo sayılmay:\cak ıar rOne.n u ı ayı ır ~arça !a n an', u •• ır •yeca ~ mu a aa e ı ece - yola da tttktk edllmlf bu yo!uı Hllm yat Ça.lrme k.öprOs!i looaatınııı da bitiril· 

tetkık etmek zaruretindeyıı. O za- lerı111 kabul elmege mecburuz. Fakat seyı ilaeterı m6ıılt bir nzlyıte kenulaıa· mık üserı olduğunu görmüı ve k.öprQnQu 
)Ot ~ıte Orta Avrop!lda bu sefer yüzd: man hakikat bUtiln çıp!aklığile acı if~~e ~ud.retini naı:an itibare alırsak 11 n 17rıca da yel iiıuJn:la iki ııQ'Hk bir u ıvrel bitlrllmeıJ l~ln lbım j'eleD 
~~~rbe yol açacak olan bugQııku da olsa tebarüz edecektır. bızımkilerın yaya kaldıklarını inkar bln!lu ir.tnıı takarrür ıtmfftir. emir ve direktifler verllmıttl•. 
~)~ vaziyet budar ve ÇemberJayn da Türk ıanatklrlannın himaye edil· etmemek icabedır. S~ntm taşı rda keılf miktarda yol Hey•t bundan .sonra Çıvtrrne kö7ü· 
l:lıue bir harbin önüne !'cçmek için, mesi elbette büyük bir memleket iki miıal .zikredece v. m: Bir tanesi ameleıfnln, bu yolu daha iyi btr vaziyete ne rldırek, burada çok. rüzel bir ~ekU-
"tttı rle bfzzat rörümek luzumunn bfı - . • . . • . .. gı koymek için çahttıkları ıörQlmUıtüı de rapılmakta o!an mektel,I gexmıf n 

,... ittir vazıfesıdır. Fakat . hımayenın şOmu· bır Turk ıanatkln tarafından yapıl· S t J d h d. ııoksınlarının ıftratle lk.malı için icaba-
"Jl . 1 h d b. klld t 1 K ·ıı d d k" 5neıa aı u ıa Hınıı udo una ,, •tahmin edır1zkl, iki büytik tlevlet ünü u utsuz ır ıe e HaYVur mıı o an ara vı yet mey anın a ı il.adar olan yol Dzerinde Hınll Kayma· den tetblrler alınmııtır. 
~ •nın bu mOlikatından, herhaldeAvru· etmek hatalıdır. Ortada bir mınta- Atatürk abidesidir. Hareketsiz, hattı kamı Nımm ve nAblye' müdUrQ E~re- Hıyet Çevirme köyUnden tekrar Hı· 
lıt, ~lbu için bayrlı bl~ netice 91kmi•· kanın koskoca tarihi şeha~etiııi aiabetsiz bir taı ve bronz kombine· mln ıayret n blınmetlcrlle taşların kı· nfıa dönerek, orada erezı lhtllatluı, la
•or,ll: neticeyi de bDrun yarın elbelet asırlara hakketmek iayeıile kurul- zonu. Diteri Samsunda Kripel tara" u blr zamar.ds keslldlil. otome>bll, k.ln ve bakaya nr2ller hakkında haltın 

OeQiı. DlPLOJılAT maıı dOşllnülen bir abide varken, fından yapılmış o]an Atatürk abide- kamyon ve her uevl nakıl vasıtalarının müracaatlarını dtnlamlt ve bu m~raca-
~~ hb 1 k h · b d b T .. k t · rahatça acçeb\lceıklerl mQkemmel bir atlar inceden lncıye tetkik edılenlı::, ~ a ap ı erçı a a at ur ıana • sı... • · ı ı ı bltf l ı ı ı k "" '. • . yol yapılmakta olduju ıörtılmüı, kay muame er n ıı r lmes ç n ıyma.am-
(; • klrının hımayeıı mevzuubah~ olmaz. . Bu abıdede memlek~t kurtuluou- makam ve nahiye müdQıü tAkdir edıl· ık, mılınüclürlfitn ve muhasebe! huul-

ene şeker meselesi Ve sırf bu endişe ile Türk ınkıllbı- ıçln her şey• iıyan etmıı ve hareke- - • --~ _ yeye hevale edllml§ttr. 
nın beşiği Erzuruma lıa için dikilmit te geçmiş bUylik adamıa o günkü değerini haiz bir eser çıkartamamış- Hayet ertesi riln Hınııtan hareket 

~ h (Başmakaleden devam) bir yaban abideıinin kopyaıı kona- ruhi haletinin canlandırılmış olduğu tır. ederek, ~acıömerde kısa b!r tevakkuftan 
~ -•ltikatı efkirı umumiyenin ter- maı:. Orijinal, ıanat kıymetini haiz inkir edilebilir mi? Sanat bir anlayışın temadisi ve ıoua, Karayau kansının muvalı::kat 
l~l b• halk t • · b d · · ıL- K · · . . b. hi . h l .. B merkezi olan Çııllnya gelmlıtlr. Cuma '"'ll ır gaze esmın aıın a 1 bır eser verobılen sanatk.Ar e uwt rıpelm Atatilrkü hır Türk sa- ır mu tin ma su ildur. u anlayış rünü Karayaıı:ı kaıasıom esas merkezi 
~ Utııaaak itibarile timdiden alakadar I himaye edilir, bayleleri hatti böyle nat.klrı kadar heyecanla duyması ve bu muhit bizda yeni teıekkkül olan Bayraktara hareket ud1lmit Ye btı· 
ll()a 'nılaruı oazandikkatine arı:e- olmıyanlan bile bizim memlekette elbet kabil değildir. Bu muhakkak ... ediyor. Acelemiı ne?.. tada yeni J.ilp ılscak olan ve bQtüıı mal· 

l'lıı. !himaye edilmişlerdir, ve ba]i edil- tır, bunda tereddüt ve ştlphe ede- Yanaın bilyllk Türk sanatkar- z .mul bazırlanmıı bulunca yeni hQkd-
~ b.ııa bugüodan, yakınlaımakta mektedirler. Sanat bahsindeki böyle meyiz... Fakat Kripel heyecanının lan elbet doğacakttr ve onlar da met konaRnnn yeri tayiıı ve tesblt edil· 
,;: lrıt aıevıimi için bir 9eker ihti-1 tarafkirane dütllnceleri hayretle kar-lazlığına rağmen fikri ifade edebil· elbet kıymetleri iltmştlmul büyilk mlıtlr • fhyet Çullıı yoUle aynı gQn Hı· 
tt_~, h 1 K bil ·d 1 ı ak 1.. l" S tkin d k h d ~ t d"v · k bil' ı kti sankalı tızerioden Erzarumı dönmaıtar • . "la azır anıyor. a se yenı en fi am aumu ır. ana n •ı ·me uıusun a gus er ıgı a ıyet eser er verece r. B t tkik h l d x fil k 

le'- • ;:.;ı. "h .k 1 h n d 1 . d b. d ·ı b k . w. . t ı Af" • • T k 1 e· d.. n il b ki k Q e seya a ın • gur en DO • ._ a t{erı getirtmek, dei~e ı tı ı- 1 ayat m ca e eaın e ır payı var ır. ı e u e sıgım c a ı etmıştır. ür ıze uşea, o g n e eme ve sanlar, att vak&lrtler nezdinde teşebblls· 
~~llleyecek tedbirleri ıimdidea Nasıl bir siyaset adamı, nasıl bir 

1

sanatkin ise yllksek heyecanını bir i hakikab acı da olsa inkar etmemek- ıerde bulunularak halledilecektir. Bu tet· 
b ... lltf etmek lizımdır. l mühendis, nasıl bir müteahhit mu- taş ve bronz kalabalığında soğutmuş tir. kik rezlntisi beyetl umumiye ltlbarllı 

D O C U vaffakıyeti için miicadele edecekse, ve aıalbmfbr. Ortaya or!~a, ~at 
1 

Bahadır DOL GER eaya ı m:mnu!llyet bir intiba basıl •tmlttiı 



HAYAT VE SIHHAT 

Alkole arşış r p 
Bir gnEteclmlz. g"Ç0D glln l kökle:m'ş adet har ş yden nıte çıkar. 

Tiirk ıarapcılıftmın artırılması IOzumu Amerlkahlann yıllarca süren Içkl yasa· 
Dzerlne yszdığı makd de bunun için Q9 ğmdan ç1kan netıceltr en ynkmda gör. 
sebep Rösterlyordu: üztım 'yetış\irer teri dü~ümüz mı ... ldlr. 
himaye etmclr, balkı kuvvetli allrnlo kar· Bundnn dolayı lkolA karşı yapıla· 
'' müdafaa e tmck, Anadoiu yııylnlerı J 

1 

cak ş "'y, en ~z za atlı i~kl, onu da \rta· 
yeıertmtk .. . Bu sc~p!erfn üçU d .. , b~ı ta g tme:ue t ş ,rt lo, içnıcği t&v iya d· 
tardcan memleketin konom'si b<ikımır.- m k \'C böyl tçk.Jnfu iatfüı:allııl kolay
dan baUı olduğu gibi, bir taraftrn da, laş t· rroak.tır . En az ztra h lçklr.i:t de 
onların hal~ın aatlı~ıyla alakuhıı ı var· ırncak ~:ırap olduğunda bUtun dQnya it-
dır. t tcsk etmi Ur. 

İlkln, üziim yetlıllrenlerl himaye et Il r trraft da, f 1"8p fçs&l rin da-
mek. ÜzU!!l yefi,tfrmek zfraat lş!cıi ııra- hı\ ~ u vd i alkole lht!y, ç gö m1dlldcırl 
sında vUcut ve fikir sa~lığan en uya-ur va:ıı l u v t l i~ kil rden ç kL. lklur\ pf!1' 
ulavıdır. Değcı!ık yııp n k6ylttleıi"' ba~ çok Je llı; :a oablt olmuş~ur. Kuvvet l 
ka turlü ?şlerde çalışım böylU1 ıd n duba içki! rln eu uı sıı .. ttd!ldff!~ :y· rler; ıarap 
sBalam oldaklarırın ve d ha uzun ruüd- çık nı..1 yer eıci ir. 
det yı:ııadıklarırn c-ıkldcnbarl dik t Şım:p mut idi' mi ·tarda 'çlllnee, in· 
edllml~tır. Bağcılık i~t b~ylicı zekaya s la!'Jn le1'.b1h edUrııek ihtlyı:cmı temin 
Jüıum gö tt-rdlğ ndcn bafcı'arın zaki ol- eder. Mrıhlm meaele (IT:U l m!lt·dil olan 
dulı:lannı insıon ko1 .. yc1 kabul ed r . Yal Iklarım g çir nemel·ted r. Bu da fçc
nıı zeka bakımından bil olsa bbim ·l gl· nln .iz c nıı ı()re, yaph"ı lie, hatt ya· 
bl bt.ğcıl•ğa p:k m!lsa't bır mem'ckett ş_dığı y('rc !ı ö :e dçğı~rr: Aç:k bavııda 

bu ioi himaye etmentn faydaaı k ndl çahıan lrnv ,om bir ç flçi l-;ln mutedll 
kendine nH'ydra çıkar. Bajcıl rı himıı· ol n ş u-ap, k p i cıd udrı ç lışıaı blr ya 
ye e:m k de uıeı:nlekette Ozümü yalnız z•cı lçln Z<!r rlt olu. 

• o (1 v 

Tiirkiye iş Bankası 
1938 

10.ÇOK CARI HESAPLAR 
İkramiye plAnı 
1000 lirabk 4 adet 

3 • 
16 • 
76 • 

600 • 
2W • 
100 • y~mekl olnın. Blldl~inlz eşhur bek Ş ~ahın mu•..,rtll mlk•armı anlr.mıık 
50 • 
25 • 

4000 lira 

4000 • 
4'000 • 
7600 • 
.ıoco • 
5000 • 
28600. 

tııl blka1e~i yalzı ız bfr tuhl!II k olmak: tchı berkeı:ı-l uy:lblJ c ... k ö 'çü, a~c k, şa· 
2

: lir 

nıcre değil, bıığcıl•k l'.?e.:tne bir sembol rap Jçildiıtl vakit geJc•ı rı:htttlık duy u· 384 : 
olarak sOyl'"nllm'şli~: Uzum m<::b&L&~ü be- sudur. Ş ·nabın mut dil miktarı t ü On 
reketll oluııca, ne kndu ~o. ycs nfz, fa. vocuda fikre bfr rahnt ık verir. O dere- Kuralar: 1 .M•rt, 1 Hazf~anl' 1kE.iy 

d d 1. • blt O ' !Ul 1 Birincili nun tarihinde çed ece t ı.· 
~arakya 

1 
a cıbAıısantızh, 1ı 1ne m z. ,.~u.1 I ccde a 1nca v rr-p fnsn11a zarar ver- 'Bn l!Z cılll 1 ra mevduatı bulunan he· 

wQ Op ere ıtıı;1p a at n ne ver c .ın 1 m z. O dnyıru g-"ldfJ·ten sonra · c:ovam 1 df h 
b Ll k 111. d 1 t> plar kurel ra dt'lhfl e~J ece lor r. e· e .. eme azım ır. edlllrse, ondmı o•esln artık seıhoşluk N 476 

Baıcıların başka tur:11 ziraftt ndam· I derlc-r. O.:ıun . da "afı\t kilabmda yeri ( o. ) 
tarından daha sıığlam vücutlu olmalıırına yoktur. Zaten büyUk bir zevk sahibinin 
ve daha uzun OmUr;U olwalsrma geline dediği ılbl, şarap fç~ıck Rerh"ş olanlnr 
bu da gazetecinin yazdı(<ı lkıncl ıarap fç esini b Jmiyenlerdit. 
11beple lzııh edil!r. Şorai) insanları daha Onun damlasının blle yasak edildi 
kuvetll alkol içmekten korur da oDun ğl yerfor de vnrd1r. M ,sıJ'A çocaklıır Jçfn 8 inci sah:fde santimi ;~ k.a:uı 
için bıı}çı!Ar aııaıam vücutlu olurlar. ber \l&klt, çocuk olmıyanlarJD da hekim· ~ : : : 7~ » 

losanlar için mtınebbih bir içki içaı k. lerln bi dikleıi ha t hkhırıncla,., Y rine 
5 

,. ,. » 100 » 
tubll bir lbllyaç denllec k d recede kök· göre ekmek bil yııs .. k edilir. 4 • ,. ,. l50 • 
ıeımlt bir adettir. lıısanlann tarlbt ve Ba~cıhk yayddıkça, çorak yeılerln a • ,. ,. 20 . ,. 
taıiht n ör.ceki zamanlann adetleri tetkik yaıertcekl ri, e g-ellnce, bunun sağlıkla ~ ,. ,. ,. 250 ,. 
vdllhıee eö.rülür ki, eıı iptidai L:avfmler· a akae.nı uzun uzadıya, lzahn elbette IU· 1 ,. • ,. 400 ,. 
de bile ellerine geçen ve mayalanması· zum yok ur. Bir memleketin top:ı:akların- . " 
na elverlıll maddelerden iç l ynpmak d ycşUI k ne kadar çok a'u sa 0 mem· ilan nrccek kı~seler DO~U G"ze-
ldd t>lmuıtur. Kendi kex:.dlne mayalıı.na· lckstte ln!i: nl r 0 kaa l' 00 keyUU , 0 te.s_I ld re M dürlOğune~ mı:racaat etme· 
cık blr ıey bule.mıyl!nl r ca yeıden ko e t oıurlc:r: l;lanHen topra~ıu yaJrıız lfdırler. Davam J ua laL !ç n busuat ta· 
pardıklan köklort koea kunl ra çiğne- p ra v rahat getirme inden dcğlJ, hem rlfe tatbik edlUr. 
terek gene mayalı içki y parlar. de, y( f\l y prak.l rın v tauıin kaynağı Ktrmızıh llunlarda tarife blr mtıU 

Ouun lçlD, ah'lk k ld.,leriyle, batta olmc:sındnn. BUrs! fz ld sa lam ve ke· faılasllc alınır. 
en sıkı ıoUmal kınunlarla, lnioınlan ul- )'ifil bay t vit ... mlnl re b ğııdır. Onlar Adrcı deilıtırmek 25 kuruıluk üc · 
kol :ku\Janmakt"n Tl'Z gcçlrmeae çalı;· da n z y de yeşilliklerde bulunur. rtte tabidir. 
mak bota çıkmıştır. Tablf ihtiyaç, y hut G. il. OQl'.;U Abona . tarifesi 

--------·-----------~------ S n~liğl 12 Lira 

Karaköse Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

Karıı.ösı lçln «OOOO kilo arpa ve 6€0000 kilo kuru ot b lya halinde kapa
lı zarfla münakesaya konuldu. Arpanın tahmin bedeli 7lrml l::eş bfn Hd yüz lira 
hk teminatı bin sekiz Jtlz doks nura ihalesi 27 O 088 Sadi günü saat on birdedir. 
Kuıu otun tahmin bedeli l n üç b!ıı lki ytl7. lira iik temfotı dokuz yüz doksan li· 
ra lhaleıl 27-9 038 Sall günü saat on 1tldedir. lbalel ıl Dar .ıı.ose osk:ed sat:nal· 
ıaa komlıyonunda yııpıl caktır. Şartnameleri kom syoııda göriilebll,r. 1stt:klller ilk 
tımlnatıarlle vo ticaret odası nali as le birlikte ihale saaıındnn bir saat evvel 
tekllt mektuplannı komisyona v rmlo olacaklardu. 

(No. 707) 4-4 

Kara Hayvan Bor•a•ı Satıı Cedveli 
( EylQl birinci halla ) 

Altı aylığı 7 » 

Üç aylıaı 4 " 
Bir aylığı ı.~o lir 

ECNEBİ MEMLELEKETLER iÇİN 
Seneli§'l 24 Llta 
Altı ay lıgı : 14 » 

Hususi ilanlar için 8yrı 
tarifetatbik edilir. 

Erzurum Akşam 
kız anat okulu 
direktörlüğünden: 

T lebcı kaydı devam etmektedir. 
b~ On 1 

,. 'ı 
,,.. 

ı. 

,., 
/;. 

Orlı 

ır. 

muracaat aaalları h r gUn 9-12 ye 13· 17 
ı. ye kadarda 

am•• .. 
DOGU 

-1lô:nlarınızı kabul eder, 
FIRMANIZI 

Bütün Doğuya tanıtır 
"D G U,, bOyOk bir 

ı m eket parçasının 
· her tarafında okunan 

-

Dotu 
miie 
il 

• 

bir azetedir. 
illeri ile ilgisi olan bii.tD:n 

ese/erin gazetemiz vasıta· 
endilerini bu geniş bölgeye 
nıtmaları menfaatlerinin 

ilk icabıdır. 

LARINIZI 
Doğrudan doğruya 

Z TEMiZE 
gönderiniz 

-~~------·--~------~~----------.,_------------~ 
komisyonundan : 

1 - Kua'!Ondeki blrliklsrln lbtlvaoı iç n 7200 .kllo sade yatı kapll• fi 

K~raköse 

15000 kilo pi. inç açık eksilim ye k.onulmustur. f 
2 - Sa.,e yağının muhamm:Jn bedeil 7020 lira ve ilk tt mioatı 495 Ur-. 

rlrc n 3ô0 Ura va h~ t miııatı 2 2 liradı. 
3 - Sade yatın ih lesi 5· 1 Teı;ııin 9 38 Çarıanba gqnü saat 16 da Y• ptıl' 

cin aynı gl1nU sa t 15 dedir. 
4 - Şartnameııl ı oml:yonda gö·Ulebillr. Sade ynğı için teklif mektUPı.ı' 

saat 15 kadıtr kabuledllir. l.stekH!er ilk teminat ve kanunt vekaıetlerlle ı'{' 
köse sahnalma komisyoDu a mUr. caatları ilan olnnur. (No. 36) 4 .... 

Karaköse Satınalma Komisyonundan : 
1 - Kağızman gaaniz;nu lçtn sekiz yüz bin kilo arpa va beıyüz elli blO~ 

baly.ılı ku u otu lh Kıırakös 1 garn!zo ııu için kırk bin ki!o sığır eti :kapalı 1' 
yeniden ekalltmeye konulmuştur. Ol 

2 - Atpamn mubammm bedeli otuz lklbln lira, ilk ıeminatı iki bin dOrl1 
llra::hr. ltıalesi 7·1 Teşrin 938 Cuma gunO. saat 11 dedir. ,~ 

3 - Kuru otun mnhamm_n b .. dsli on üçbln yedi yüzellf liradır. İlk teoı1° 
1032 Uradır. dl'' 

S ğtr P.tlnin muh:Jmmen bedeli 5600 lira ve ilk: teminata dört ytızylml ıtt• 
ihalesi 5 ·1 Teşdn 938 Çarşanba günü ıaat on ve onblrdedlr. .,,. 

4 ŞartnamDlcrl koaılsyonda görülebilir. tateklllerln ilk teminat ve kanun! ti' 
alkalarila teki .f mektuplarını ihaleden birer saat evveline kadar kom1ıyo11• ı 
mfş olaca~~ır. __ _ _ (No. 87) ~ 

Erzurum Vakıflar müdürlüğünden : 
mevkii No. ofDJI Tahmin bedeli 

L. K. 
Tcmidatı 

muvakkatesl 
L K ~ 

Oktı 
laü 
~·'~ıaa 
Manda 

44 
88 
\O 

1Sl~O 
9-tSO 

5 75 

' 54 
10 00 7 
10 83 7 

65 Kabul ıartları: 12 ya~ından küçak 
27 

40 S kemhan gül ahmet 425-68 
45 ycı1udan b5yük olmamak. 

arse 

1855 o 00 10 00 7 
.. o o 00 00 00 6 
ıııs ' 18 1 00 6 
285 o • 19 90 10 
JOij 5 00 90 00 00 

52146 7 (0 ı:.ı 61 g 
Sl60 7 so 10 4t0 8 

260 J 71 7 ~o 8 
suo e '9 o 88 

162g7 ss co 66 00 gg 

2U tO 00 65 00 00 
12(0 09 o o 06 
1('8 00 00 20 00 00 
8 1 o 4 o 00 

1 
Dıu 10 
Dk11 • 
lokl• malak 1 
• .,.,. 1015 
bn 174 
Kati • 
Y•J•I 18 
Ter• yıtı 1027 T. 
E?bımlt ıa ıs T. 
Iıın p J lr 17 T. 

Gra"f'J8r y Ilı 7 
..... ,. &il • 40 

..----Erzuro!!\ Vilayet Matbaasınd 
{No. 21) 7- 6 

38 12-16 ya~ınd:ı bulunanlar bcf ıene- 50 3 75 • 426-70 
26 tik lık l!lekt bl bltirmlı bulunınahdır. 250 19 » 255-72 

,34 16-•5 ya ında bulcnanlarm en u 45 a 50 » 214-74 
63 millet mektebi kurılanndan birini bitir· lOO · 7 50 • 2o4-76 - ~ıı oo tO 4 3fJ • 214-65 DQkk..,. 
71 Dlİf olmalw llıımd.ır. 50 3 75 ,. 343-59 ar•• 

16 Kayd i~in: 50 a 75 • t42-67-6t-71 • 

00 1 - Nufus kirıdı: 350 27 devrif ata 228-49 baD1 

0 2 _ Sıhhat raporu 100 7 50 arabklrleı 899 -95 d~: 
00 s . Tahsil tcalkıun 100 7 50 ,. 4Cı1-97 dü~~ ~ 
00 4 - Altı resim. llzımd.ır. Yukarıda tnhmln bed~llerl. mevkll ve numımıları yazılı v•kıf yerlerlD IOt f1 
60 Derslere 1 Birinci Tqri.nde bııtlana- veli ııtıltcağından artırmaya çıkarıldı. 10· T. evvel 938 Pazartesi günü S:orııır• 
00 eakbr. dörtte vakıfJar idaresinde ihaleleri yapıh:caktır. Taliplerin müracaatları lllıı 

1 c;o Kayıdlar İk.Incl Tqrln aorı.ıma ta- (No. 38) 4::,!..-./ 
. • · dar devam der. ______ ....;..;.....------~---------~--------~----~------oı- Erzurum Tapu Müdürlüğünden: _,t 
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Bqbk, Duvar; "Ve El-U&nları, Defter, Fatura, makbuz, Cet'Vel' 
Kal'lvklt, Amele karDesl, Evrakkalemlırl, uhaaebcl Husuıly• 
'Ve Naflalara alt BUQm•m Evrakı l\latbua, ltab, Ehliyetname, 

S !:fb n u _chı:rrtm 

ctTIAD BABAN 

İbrahim pa11a mabft'lefiinln Bak.allar ıokatırıda ağus•oı 816 tarih ve ' 111• ti 
m!rasında Bl!§'ı köse Ömer ata vakıf solu hacı Nuri rk!llı Arif •I• ceplat~ 
Mustafa oğlu Hns yln namına kayıtlı dcmlrcl cP.lkklnını 30 seme evvel f~ 
12 madeni aitun mukabilfnde Kadir oğlu Sabrrya satıldığından bahlale Sabri ıif., 
sesi tarafından tapuya.tesc:lli Menmfş olmasına ve mezkur dükkla fıı ~"' 
k.lymctlol ralp etmfş cm14ktan bulunmasına göre 1515 numaralı kanuna . te ,,Jf 
mu me!e yatıılacağından dlyec~klerl olanların tarihi llindan itibaren on 14~ 
fında tapu dairesine ve tahkikat tOnür.de mah illinde bu~unaulr t!!hklk ...-91 

Sıhhat ve Hüviyet C'üzdanları 

UCUZ ve NEFİS BİR SURETTE TABI 
Bartt VlllJ•tlcrd~• g6 derllecek ıJpari6ler stıraııe zar e lllr 

dreı: Bnurum • Vllıget Mathıaeı 

Umuml neırlyah idare eden Y nı 

~ l .Üdii 1: İzzeı DSLiQA Y 
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BasıldıOJ ıer: DOCU müracaatları ilin olunur. (N•· 1 
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