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IDAR• YERi 
l:rmnlm Gölhaıı notlu Bftı••.t 

l'uarlıaltlen maada h~rgtln çıltu 
hyısı her yerde ~ lnıruıtu 

Ba:ulmagan ıuıl•r vı resimler gut oerll111•ı 

anayi. eşme proğramı 
Başv kil bütün memlekete büyük bir mü ide verdi: Dört senede 

80~000,000 sarf ile bir çok mühim işler yapılacak 
A~L ara, 19 ( A. A. ) - Başvekil Celal Bayar, hilkiimetin heztrladığı dört sene

lik yeni iktisadi plan hakkında Anadolu ajansına şu malu•atı nmişlerdir: 
- Proğramın tatbikine Nafıa lktisad, Ziraat Vekaletleri ve bunlara bağlı olan 

şahsiyeti hUkmiyeyi haiz devlet müeeseseleri tavzif ediJmişlerdir. 
Yapılacak işler 80,000,0:>:> liraya b1liğ olac:ıktır. Mıli krediler hariçten on sene 

müddetle tamamen tucniıı edilmiı oldı.ığuad ın, hem ?n faaliyete ieçcnek i 11kiıı dahilindedir· 

YAPILACAK iŞLER ŞUNLARDIR 
Karadenizde modern bir kömür ve demir limanı, ayrıca T

rabzon limanı, Sirkeci - Haydarpaşa arasında bir feribut servi-
si, muhtaç olduğumuz şimendifer nakil vasıtaları mübayaası, 

. Ankarada memurlar için 453 binalı iki yeni mahalle, Antalya
~ da iplik, kanaviçe, çuvallık dokuyacak jüt sanyii, Ankrrada bir 

ziraat aletleri fabrikası, Trabzonda et sanayi fabrikaları, mem
leketın muhtelif sahalarında meyve ve tomatis usaresi, süt ve 
peynir sanayi, muhtelif sebze ve meyvelerin tasnif ve ambala-
jı ve muhafazası için tesisat ve sanayi, yeni silolar, Kütahya 
ve Zonguldakta büyük mıntaka Elektrik satralları ve mahrukat 

. sanayii, Karabükte ciruf çimentosu, Soda sanayii, Afyon sanayii 
Azot sauayii, Sivasta bir çiment3 fabrikası, Kütahyada sentetik 
benzin istihsali için tesisat, Iğdır pamuklarını işlemek için Er
zurumda iplik fabrıkası, bir hafif aluminiyom mürekkebah fab

'. rikası, üç yeni şeker fabrikası, [bunlardan biri Bandırma ile 
&.!!11_!Emeıtnın hnır111dığı dört senelik s:1m1uneşme ~ Balikesir arasında alacaktır], muhtelif tonda yeniden inşa etti-

Doğunun 
hissesi 
Erzurumda iplik 
fabrikası 

bir şeker fabrikası 
T rabzonda bir 
liman 
T rabzonda et sa
nayii fabrikaları 
Vanda soda sana-

•• 
yıı 

Karsda süt ve 
• •• 

peynır sanayıı , ,,. proaramile lk isadt hayatımıza yerıi bir veçlıe .. rilecek yirmi sekiz gemi, Haliçteki ve lstinyedeki havuzlar 

L ' ve~erı_!!:şv:k11.:5..E1:_AL BA_Y_.4_R ____ ~v:.,:e~t~e;,;rs:a:;n;:,;e.:.;le:,:r:.:i;:n:..;is;.:l~a;.:.h:;ı,;.. -----------------------------------
; ~~=============== 

Almanya bir 
tehlikeye koşuyor? 

Henlayn bir beyanname neşrederek -açıktan 
çığa Südetlerin Almanyaya iltihakını istedi 

Şu günlerde dünya yine buhranlı 
>1ır devirlerinden bir dancsini yaşa -
~ b· Siyaset ufukları kapkaranlık, her 
~harbin zuhuru ve gene bütün mil
~· Yirmi dört sene evvel oldu~u gibi 

''İne karışmasına intizar ediliyor. 

lngi "z Başveki i tekrar 
f itlerle görüşecek · 

Çekoslovak Cumhur re~si p~rlementoyu 
dağıttı, her tarafta silah toplanıyor 

~Barut ve kan kokan nutuklar, mem
~ er arasında mekik dokuyan dip
~lar, gazetelerde bazen bedbin, 
~ de nikbin yazılar ... Bu vaziyet 
~ h· Yannı kesdirmek, harp mi, sulh mu 
~; ılnıek imkanı bile yok. Bir ajans 
~ı ınemnuniyetle yüzümüzü güldü- Pıağ 17, 
~ ' diğer biri hüzünle kaşlanmızı ( A. A ) - \ 

'ltıyor. Dünyanın hali neye varacak Sü~~t Alma -
Yama 1arı re.si e: · 
y yoruz. layn dQ ak-' 

tıı t alnız bütün bu kargaşalık içinde şacı bir b 
"~hlikeli rolun Almanlar tarafından 
tıQ. dığını aşikar bir surette görJyo· Y~dnn:ı~a n

5
·:· 

t,.._ il" f d ,.fi! era~, .. ' 
""P)a Utün dikkatler onların ctra ın a dotlerln Al-
~ ll~Yor. dünyanın kulağı onların si - aı ,nyaya ı.L:" 
~ .rı~lının vereceği nutddarı dinle· bakını iste· 
~lıt~~ ~etikte bekleyor. Her an harp m'ştlr. 

ı ıçinde yuvarlanıyoruz. BlHıQıı t 
L ş.... kd' k IA k' · ıı t Sadet m r h?.-"'I' ""'u te ır etme azım ·t mı e - 1 d 
~ Ktı rı n· l 

~sı ınünasetleri yirminci anın ba - ba~ka dlğ~ı 
bi; is. beri azami diyebileeeğimiz > zı mah • 
'~haleye m~zhar olmuştur. Bu ka - h de d öıfl ,• •2~ 
'ıb' 

1
dit nutuklar, bu kadar fevkalade tda Ufin et· 

\~er, karşılıklı tahditler, asrın başın- mi tlr. , 

~~Gk u~ gelmiş olsaydı şimdiye kadar Ç k sıo 
' hır umumi harbın patlaması iş· vak Cullbur 
L bile d ğ"ld" F k t b .. k" d re st tsc ... eş ' ~ e ı ı. a a u gun ı ev- .--.. -
~:~ I . .. . p tdcme11tı.ı} u 
~."'1ct rn an sıyası munasebetlerın şu tatil etınlştır. 
~ e tekamüijinü takip :.derek; haı:b .... . p,, ı 16 
"-~ ~rnek, iş.,; zorba1uya bindirmek ( A. A. ) _ 1 

~ · bulantıyarlar. En buhranlı za· « G cıkmiş .J-
'-._ ( Derıamı 2 ıncıdi) tir » lrıgl ız ':w~.:.::...~~~ııııll.;~.-:lm 
, ~ r ~ B ıı ş ve kili Bir A m1tiı kıt'uı . 'r'elıostova'Rya hudu una 11akıR 

Özür dil~z "' C mb rJs ya · ısbi;ler~!n blflf!fenf~ç~rken , 
~ Y!..,~ ·J ı ~ 1 • 1.1 O 'l 1,1 
'll '•kı mıktn.,mfzdeld bir arııa do- ile H tlerin ıtül!lcatı ıu 'buçuk surt de· Ilı Beşvektlhıln Hltlerle tekrar gör ş 

' 11tbıttı ııtııhamız gEÇ intişar el· vıım etmfş ve 1 gflz Baş ekili ~n'akatı mek üzere Almanyaya ıelmesl tbtlmalt 
' t.ruıılmizden öınr dileıiz. hıtamında Lonılraya avdet etmltt'r lnrl· r Arblı 8 anrG'•l 

Iran ve Irak hatlarına 51 
milyon lira ~arcanacak 
Irak hattının yeni bir güzergahtan geçmesi 
dolayısilc 5 milyon tasarruf edildi 

Erzurumun 

Allkalı makamlııra l'elen bab:rlera 
&Gre, doıt ve müttefik lran •e Irak •· 
aırJanaa uzatılmakta olan D1y:.rabakır • 
C zrı ve Diyanbakır - lran ballan ilze· 
rinde tnvaat fKall;ellc devam etmıkt•-

k 1 k .. .. dlr 
1 Ş 1 Y UZU ' Hat D yar.tbılann 9 kilometre llerl· 

ılndı D'clenln ıol sablllnt takfp ıtmık.· 
Trabzondan ve latanbuldan tedlr. 70 kllometrıye kadar yıp•lan kı· 

11elenler oraların •ıcafını anlat- 11m, Slnaa köytı clvarlnda Diclenln kol· 
malda biteremiyorlar. lanndan Batmançayım reçerek. lOS inci 

Biz Erzurumda yazı get;irdik ldJoaetreye kadar gone ıark ile ıtmal 
. . ~ istikameti arasında ilerlemektedir. Ml!ll· 

hala pardeaül•rı atamadık. Şımdı rlo köyü eivarıaa nran hat, oradan bi-
de Sonbahar eaen rüzgarları, lıu- rlıi lraıı battı fçln ıtmale; dlterl Irak 
lutlu haoa•ı ve yefmurla rile yüzü- hcttı ffln cenuba iki kol ile ayrılm1.1br. 
nü ğöatermefe baıladı' · Burada araz1 , demlrsol tnıaatıaa çok 

Bütün bir memleket t;ert;ive- elvıritlldlr ve Boydan h•ya Dicle vadi· 
• _J • k · · E elnl takip ed.-n lıtikımete röre ••••ti •rnae yaz gecırme ıcın rzurum-

d d h 
' . 6: h. b l bir buıpla S.00).000 lira tadar daha 

an a a miisaıt ır mu ıt u - u;uu •al olmaktadır. 
mak kabil defildir. Berrak •ema· DJyarıbakır . lran hath, keılflere l'ö
nm altında ılık bir hava Erz.uru· re 520 kilometre uıunlutunda olacaktır. 
mu yaz günleri it;in memleketin ( Arlwu S 1Jnc4<U) 
en güzel bir •ayliye•i haline ifral 
edebilir. noktayı göz önünde tularalı İf 

Tren yolunun Erzuruma ka- programına bazı maddeler llctıJ• 
vuıacafı ıu •ıralarda ba noktayı etmelidir. Bu, muvaffak olur•a, h•m 
ı•rarla jüıünmek, dııarıdan gele- memleket için yeni bir lıamnf te
cekler it;in konforlu yerler hazır- min edilmiı, hem de Erzurumun 
/amale lazımdır. ceyyid hava•ından bir ~ok kim••l•r 
:sırtındaki bityük yüke rctfmen i.ıifade ettirilmiı olur. 
Er~arumun falııkan Btlediyeıi bu Bahadır DOLGER 



~ -
Trabzo da· şa e 

e . f 
Valinin h şkanhğında yapılan 
Tıabıonun en muhtaç olduğu 

tesbit edildi 

·ı c k 

bir toplantıda 
ilk fabrikalar 
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Almanya bir 
tehlik ye koşuyor? 

( Baımak leden deval!t ) 

manlarda bile tavassutları konuşma
lar, gerilen sinirleri bir parçacık olsun 
yatıştırıyor. 

ASKRRİ B HiSLER 

on 1 
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Vveti 
Ya.zan: General Barati~ 

F ranaızca Lötan 11azeteıifl~ 
askeri muharriri 

Şu tekamülden hisselerini almamış 
gibi görünen yeğane siyaset adamları (Dünkü yazının arkaaı ) lsteyeulere mahsus teıkilat ta vardı!' 
Almanyada toplanmışlar ... Yalnız on- Polo11ya lbtlyatlarıınn antremanlanl~I teşkilat VeraBy nıuahı!deıfnln cari ~ 

Tt .. bı.o; , l Husnıt ] - Hal . -.lr d 11 bilyük oguk hava d~poları elncıt . İs Jı... k b t h . b l meşgul olmata lbtfyacı yok 'ur. Çüııku ğ'u yıllarda Almanya vatandaşları~ 
.. . ar, 'an, aru ve ar mevzu arını r -r. • k ı k k ı· 

Vall Refik Koro'tzını 'l daveti Qzerln fanbula can!ı o'uak SDvkedlltn keyun t .. . .. .. .. r.U usunun A8erıyetl ö7lü erden tep - er ığe abştırmak itin kurulan tel 
vok faJdalı bir kor.terans to?lanm 9'1r. Tt: inekler ır ğuk hav depolu vapilr· er:nnum ed~yor~a~. Ve butun duny.a tül eden \e yo11 n bu1unmayan "memle· mOşablhtfr. Atıcılık cemiyetleri, 18" 
K feraıısın manuu Tıt'lbzond bfr t ıb- Jarla ts•anbula ve Yunanfıtaı:a geyked i· ı' efkarı umumıyesmı haklı olarak endı· ketlerin ahalisine mahsus olan yurnynıe yaııT'da delikanlıların kabul edUdlll ti:: ) urulması idi. sa fabrikanın sıığuk lcc tir. Aynı ırnı.:ında bir t onserye şeye düşürüyorlar. mukavem~t hassan Po!onyalılarda pek yeni iki sene a kert taUmlerıe be 
hava depoların ı thlln ('d n b'r boz fnbr>kası da ltletıl srek tt:. u sureti• ) Şunu idrak etmek lazımdırki çok Ç'lktur. Bınaenaltyb lhtfyı ç ballnde lhtl· am~s hızmet.erlnde çaJışhrıldıklıfl 
fabdkuUe bundan baf\>11 bit u:nf gllb bele i t b04cesl ti~ kaç mfsli rtacağ ı genişlemiş olan be nelmilel si aset l atlar daima. emre ıımade, muşak n cem Y tle.rl, muvakkat mJlll mttd•!'' 
re fabrlkuı olması craı::ında mütabık. lbl d• ı<r t f d 1 il'- M 1 . . .. d . Y . . Y . mezahlme mutebammll bir vr.zlyette bu Uklerl, gıbl te~eyküllerl bu rııet• 

g '. · ıs er arıı tnn er c .ı... ve g-ubre İ çerçıvesı ıçın e mılletler ıstedıklerme lunmaktadırlar. zl redcbillrlz. 

kalı~~I~~~ nutkundsn sonra B.aytar şfe11 de hal 'edfJm!ş olacııkbr. Yeni fab- j sulh .. yolile pek ala kavuşabilirler. Harb malzemesi için ecnebi devlet- N!bayıt Jenl taslı edilen vo 
mQdihü Bur ban bu lfler bak kında su- rikalann Trnbzo l Ull lkllsadl hayatında 1 Fakat bu yolu takib edebilmek için lere muhtaç olan Polonya ygvaş yavaş el.bi~eyi geyme~e ıal!blycttar lbtlY'~ 
lı tedkiklere lstlnad eden t r !ini lzııb loklşııtlar uy.mdıracaa?ına şftphe ed'lme· l sahur ve metin olmak lazımdır. i:tu esaretten kuıtulmuıtur, Gençlik ara- gn•ebildlkleri c yardıınçı fÖnUllQlet, 
etti. Ba lzab1ta ıore, baz h\ırlkasının m! k.tedlr. l Türkiye Cümhuri eti harici si a· smda yetlşsn çok kuvvetlt mübe~dls\er mi yeti slneslndo bii)ük bir kalabılı~ I• 

_,,.._.~-- ..... _,,_ _ _,,__..,... - • f d b "dd" y . d" k dy topçu levazımı tnfek, ağır ve batırma lıımaktadır. 
1 

K .. lt" .h k tl · ı İk' ık· J . . A k d ·ı se ın e .u ı ıamızın şım ıye a ar ldnell tüfekler, bütan bu silahlara lüzum· Normal ask~rt hl tt if d ısıe'" 
Doğuda u ur are e ert l V t... t ımız n ara an parlak bır çok misallerini vermiştir. lu cephane ve el bombalan imal etme"· az)yeliı:de J . kf zme • e e 1 

ı t b 1 • B u l T"" k" · · S Al o an mselerln mlktll 
mecmuası @ an U a g t tı ogaz ar ur ıye ıçın arın man· tedlrier. Polonya bugün topçuluk Jevazl· olurSl olsan onlar uzun snre ek baıP 

•IJoCuda Kaltar hıreketleı t• mrc- Aokua, 19 (A A.) _ Nafıa ve Zt- yaya olduğu ~a~ar -~hemmiyetli top· malının ıkıerlelal ve bava ordusu lbtl· d~ Pıl~onyaya fıtlsnal muk:veaıel P 
.. ıu~ı dtnktörıaoantl<>n: raat v~killerl evvelki akvam lstanbula rak parçaları ıdı. Turk orduları bo· yacının tamamım memleketlere hazı~Ia- bılfyetı verebileceklerdir • 

• Oçoııcü U.num D(Qfettlıllk mmtaka· gitml;lerdtr. ğazlara Montröde yapılan bir anlaş. yabllmektedlr. Bilhassa avcı tayy~~e.e;t Sade Çe' os'ovakyada defJJ po~ 
ıımm kültür org-4nı olmak üı:ere ne;· ------~- _ madan sonra girmişlerdi. o zaman tlpbi tBal~an ~temd.!ekcDtlle;lndte bfDt yu k b r yada ve bütün Şırkt Avrupa meııııe~ 

1 1 I.> 11- d K•ltfl H reket - T rı e gormea e ır. 6 er .ıra an ov· ıe i d bl ; 
rlne baı aın a~ c.u n u r a - Bir çocuk kuyuya düştü karşıda ürk ordularını tutan mukabil vetlerin eldeki Y'-'ilar nfsbetlr.de motör- r n e r tehli.~e olan akalllyetlet İ 
ıul mecmuaaı. &yl~td"n itibaren her ay . bir kuvvet yoktu. Fakat Türk siyasi· hıştiirllmesfne de ehemmiyet verUlyor, seles i Demokles ıa kılıcı gibi bal 
bir nOsba oı:nak uzeıe mur.tız:::n h:l~ Ve boğuldu leri beynelmilel kaidelere hürmetkar 1 Henüz yirmi senelik bir maz'sl olan ha-b uzda s~Uanıp duruyor. Bunun k•"f 
vaıı:ı ~d:c=~~·~ ı:.ue:a~~slnTr•ao:·a m· c Arpaçay, [ Husust] - Demfryolla olmağı biliyorlardı. sanayllnln elde ettfQi bu neticeler bakı· ~~r n~ gıbf bir karar verileceği Dlec 
par 1 8 n ı: r. 0 

- randa mü&tahd ı Kızı19Akçakın Iıtaa H . . . . katen şoyam hayrettir. Ba h•d Polonya · u yazının ıırrıdır. 
mua Ue yııpılacak. muhabaratın lb~.ıad~e· yon malıallulnde mnklna Keşcı Abmıt . atay meselesı de mahıyet ıtıba· hUk6ınetlnl teşci etmekte ve barb sana- General BARAT/!fl 
ıı rönderllmeı'nl okuyucu meı e aı a- oğlunun yıdl yaşfonndakf o~ u Kemal rıle az çok Almanların Südet dava· yıının lnk.lıafı teşvik edilmektedir. 
runıza arzederb .• ı "'I 1- d 11 s d kt d B" d" t • ar ... ı ıı e 15 •etre derlnlijlnd.ekl mı an ırma a ır. ız unyayı a eşe Po'onya diğer taraftan fili hizmet Dekovil hattını tahriP 

br knyuaua. yanınd Oj'li&rkan, munzt- vermeği düşünmedik. Hatay davasının yapamıyıcak olan fubelı:rlnln askerllk 
H lkevi yoksul hastaları n191lnl kaybederek lotne dDı•Bıtır. Fransa ile yapılacak bir anlaşma ne· mevzulaıında ma'Omattar olmaları çar•· edenler ~ 

d"yor Yaındakl focuklar korkularından kat- ticesinde halledilebileceğine inandık vel lerlne baıvurmıktadır. Bu husuıta Po· Sarıkamış kaz:ı11nın Pıravaltı '19 
muayene e 1 mışlar, etraftan y Utlllnctye kadar Ke· sabırla sebatla bu yoldan yürüdük . lonyalıların askerıfğe karşı duymakta o!-, DOS mevkileri arasındaki Dakovfl ıı•t 

Halkevl yoksul haEtalar lçfn bir ••1 bofulmuıtur . Muvaffakıyet h I Jd · duk!arı sempatiden çok istlfadA edilmek· abrlp etmek ıuretlle va traverJ df 
moa1ene pollkllnlli açmıo•ır. JSuradn a~ı .. 0 

.u .. ,. mıktedir. Bu maksadla c yardımcı mfc- mirlerini Ç!lınaktan su~Ju Bardiı 11atı1~ 
memleket ve kOy yok.sullarının meccanl . ~Iman!a butun ıhtılaflı mesele· burl hfzmet » ihdas edllm!şllr. Orduda il afnfn Noroın.,;t köyitndan SufyaD ~ 
muayeneleri yapılacaktır. Şehrimizdeki V lerınae aynı yolu tutamaz mı idi? bızmet etmeyen vatınrfaşlar harbtye ne ş ,mıetttn Bayrak, Mehmet oğ,u ?d•'~ 
doktorlardan buı'an bu bastalann mu· Müstemleke istiyorsa, Südet Al. zaretlnln tayin edtceğl şeklldç çatışmak· ! Bayrak, Garip oğlu Nazım cetf) 
•yenealnl fabıiyen deıuhde etmfşlerdlr. 2o • 9 _ g38 ı.at 6 ryora manlarma muhtariyet verilmesini taleb •adırlar. Hava ve 

1 
gaz • teblikelerlrıdrn 1 Mikdat otlu Binalı Demir, Mevıaıı oı 

Muayene günleri şunlardır: ediyorsa, daha buna benzer ne ı·bı" korunma, teknik h zırıet er, eıhbat işleri 

1 

Nazım Altın, Garip otfu Zakir CetfJ} 
Kulek (Doktor Ziya Barudi) 26 RüzgAr süratf: 2 3 metre g bunlara t:vdl edilmektedir. Akif otlu ff.iifsyfn Kacır KUia tôY~ 

. 9. 988 Pazartesi günü saat ı den S'e • istikameti: ŞI lllfşark.i arzuları varsa ma~~ başında, do.st~ Bu mecburi hızmetler barlcfıı de lh· den Muı:ıa oğlu A~gnl, A'I ofu pet~ 
kader. ( D:ı tabibi ~al~_t Tüı:emeo) Yftksek sflbunet: + 20 7 halletmek çarelerını arayamaz mı ıdı?. Uyarı o!arak asiert maltlın ıı t edhımek l Dsmfr. Yukarı H8sao köyünden )leb-~ 
29 • 9. 938 Perıembe guııu, saat 1 den Sııhunat : + 15·1 Almanlar nedense bunu hiç dü· - oğlu Zakfr Polat, Hüseyin otlu gı 
2 J8 kadar, DabUlye ( ?ı:>ktor Sabı:l ~::!at'ühunet ~ ~ 5~.4 şünmüyorlar. fşlerini kuvvetle hallet· için büyük bir tehlike olacaktır ve Yılmaz, HOaey'n oğla Tcvfık 00~ 
Sldal) •d. 10 ·(9038 Sat~ güônneıraatB21c?nen) Yağıı: Ya§'mur mek çarelerini arayorlar. Nasyonal sos· o zaman son pişmanlık faide vermi· yblenltlktköydeknkMI ehmet Tayyıp De~.11 
S • 10. 988 Çarşamba gQntı saat 1 -den Hna tuyıkı (Erzurumda) 607.7 ya ıst manyanm bu kabadayı haleti yecektır. tahkikat evrakfle birlikte Adil ey•~ 
S'e ka ar, p11a ur m • 1. Al . 1 r e J• anarak h kkında yeJP'. 

2 ye kadar. • • ,D.,nl~ ıevfyeılnde) 760.5 , ruhiyesi belki bir gün kendi hayatı D O C U rllmlolfr. Y 

Sünnetçinin katili 
bulundu mu? 

Oltu [ Huıud ] - Muılb deresinde 
8arılcamııh ıannetçl Abdll.k'9 rlmln öldü
tlilmOı oluak bulunduğunu ve katilin 
kim olduRurıun nnlaıılamadılını blldir· 
mlştlm. Tehklkat nellcuinde Kı;la kör 
U1 ve 931 dolum!u Şakrü otlu Hasanırı 
clnavetıe allkısı ıornlmnı ve Hasan 
Müddet Umumtlik kararile tevkif edil· 
mittir. Tahkik.ata devam edilmektedir. ---------.----
Bu gece nöbetçi eczane 
•Cumhuriyet• ecz nesidir 

r - ' / 
Do.ğu sınırlarında 

\ 

Yeni röportajımız j 
Bir köyde hırsızlık 

4~J 
Diyadin ( Husuıt) - Yukarı , 

bir gezinti m~ydan köyünde no arkadıı bfrleft'~ 
All oğlu Yusufun evlı in ahır duf•~,0 
delmlıler vı f çeriye i'lrerak 12ıs ~ 'A 
yağ, 25 lira para, 2 yorgan y11J01 

, 

Yazan: Bahadır Dülger . k.ıo ~erer vesaireyi çalarak kaçm•Ş,,rcııt 
()• 

Gazete.miz. Do_iru nn.ırfannt!ahi -•ehirlerimi.zi ve oralardaki h. avatı okuvucularına tanıtmak icin Ev sahibi hırsızlığın farkına vııfl"t-' 
b - 7 

.., " , janııaımıyı haberdar etmfş vo ıtı6 n· 
genıı ır t-0porta1 hazırlam.ııtır. Bu resimli röportajda aıra ile tanıyacafımız yerler ıunlardır: O!\buşı bQdisenln tahkikine memur ed~, 

Horasan. köprüsü - Çoban dede - Kar öse - Taşlıçay- Diyadin-Kızıldize- Doğu mıştir. Ev sahibi kimseden ıüphes1 ,. 

Bayazit-Ağrı - Iğdır_ Karakale- Kağızman_ J{ars _ SarıkamıQ mrd kını söylemıo, buoua1a beraber'~ 
v pılan inceleme netice.sinde bırsısla~el 

I• r ı• k • o k d üçU de yakalarak Karak6se )100 1 g ne a 8 r 8 • • Uaıumt lğlııe teslim edilmiştir. Çalı~ ______ , ___________ , ___________ ,./ eşya sahibine iade edilmiştir .. 

-------------------------------==~~~~~-----~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=:===================================================:::::~ 
Roman: 8 bıtlan inliyordu. Slr'ahn verdf4'1 se· buna imkan hasıl o'madı. 1 Ter damlaları başlıfının kenarlatlıı~: 

vinçten ıılık çalmak, b.•fırmak, ulumak He11üz ıeçflmlyea, korkuno koy de· · do11muştu. Vücudunda bir ınıekUk. il , 

TAYYARECiLER istiyordu. Belkide batırmıotı,.aesinlduy. nlz büyüyerek üzerine a-ellyordu ..• And-1sedtyo du. Andrc:y .. caba, o;ıun beyıldl 
muyordu. RüzgAr pamuk gibi ağzına gl- rey lhtiyft mıuılvelbını almak lçfn ken-' tının farkında mı idi? 
rlyorda. Zihninden manasız •• rabıtasıı di kabfnes'H atıldı. ManlvelA ile kaake· Arkaya baktı: Kllokof. ıedele.,-lf 
kelimeler bir birini kovalıytrak a-eçl- tinin dOıtOğünü hatırladı. O zaman And· telefonla uğraııyordu: • 

Yasan: /. RAHILLO Raacadan veviren: NiHAL YALAZA yordu. rey ikinci direksiyonun ko!una sarılarak Völk yap~aoık bir kabada ılıkl• 10· ~ 
Andrey çılgınlık buhranı geçiriyor· var kuvvctlle Qierfne çekmde başladı . lerek: Y 

Durmadan eldlvınlle burnunu ve _ Kllnkor, keyffw n•""'l? du. Şık.aklan ıonkluyor ... T1hammül Manivela pEk küçüklü. Beyni: «Çekebl· _ Güz 1 bl fi 0 tık ao d~' 
.. - edilmez ağrı ... Nıden bitmiyor?' Daha lecek miyim? yoksa denize mi gürllyc- 8 r i r yap 1 

yan.ıtlannı ovuyor. Çeneıl billü:ı dondu. - lyloe nefoa alamıyorum,.. zamanı eelmedi mi? Tayyarı dütmeıe cıtlz? .. Yctişfoak mi yoksa, yetf~emiye· sin? 
Şıkaklarında kao, dolron n ıtır dar- Vulk memnuu oldu: •TcaUra oldo; devam ediyordu. A!!drey altiml\treye cek miyim?• diye çekiç gibi voıuyo · du. Andrey cevap Y8rmedl. 
bılerle abyor. Andre1 ayakıannı vor· dJye düşündü. bakh: 5 bin. Bunu mO.teaklp Andk·eyln Volk, .karııılılrlı rOzgar da'gafarından - Kllııkor; 
mattın YUfeotf; berı•J• karıı derin - O halde inelim. Mama.ti laterıen. hayreti meraka döndü. Volk tuhaf bir kendine ueldl. Mıklnanın vadyetlnt der· - Allo? bir Jlkayıtlık duydu. M , e 

Volk hava değlılk.ltklerlnı daha ko· rotun nihayetine varalım. Taziyette dir ksfyonun ilzeriııe etllmı\,dl. bal h'ssetti ve dfrekıyon kolunu alarak - ÔdDn koptu mu? 
l•J' tahammül ediyordu, fakat açtı. Şe·I And'.!f çabuk razı o!do: Aadrey şıı'tın ıaıkm onu omuı.larınd'ın eğar harek:lltle ve azemt dikkatle tayya- - Biraz. ,ti 
ker de fayda etmiyordu. Onun için 0 da - Vaz ıcç c~nım, oııelfm. silkti. Baıı halılı kabinenin keaann·• reJI ufkt nçuı haline getirdi. . - Ben severim ammı;·. Mı~k.• 
ilk pl&nından nıgeçlyordu. - Pekala. Dıkkat et, pike yapıyo- ıarktı. 'Kurtulduk •. Altimetre 8500 ıöste· bUyük irtifalarda çok uzun zamaııd:llf 

- 8900. Maktna artık dtlfmetı baı- rum. - Ey vıb ö\dn rallba!... rfyordu. V lk hayret içinde kaldı. •tıle etmemelidir: vücut tedrlçt tazyik 
lı1or. · Volk ıon yanm daireyi çevfrdfkten Altlmetrenin lfneal dOşmrte, : tsyyare sana kazbektcn düıms... İldncl Yakam- mesln' alış : ıalıdır. b•' 

- Sinek nuıl ? ıonra manivelAyı kındfnden ıkıl ısı ltra- baı dön~tırücQ surette ıür'ab111 artırmata dır . ... Sonra yQksek sesHe: Andrey bl şey ıOylemedl. Kalbi~"" 
Aıadre7 Volk'un karoııında ıayıf v• ı metı çekti. Makbıa, dfps,s. uçuruma 11• devam ediyor. Aadrey bllmfyor k!, Alet 1 

- .B~yılmııım. IA kopacak. glhl vuruyor, fakat 1,011• 

korkak rOrtınmekten 09kfnlyordu. kdırcasına sukut etti. Andreyla başı ar· gittikleri mesafeden daha uını gosterl· Volk bunları röyledl ve Oteden beri JAvaı kendıne g&liyordu. Zlffrl kat gr. 
- Çoktan dondu. Sen ne llemde·1 kaya dUıtu; turell tutunarak ayağa kalk- yor. Haltıukl tayyare tapuğa daha ya. alıştığı gibi ıöyledlğl kelimeyi ters ola· tın içinde. tolda .ve aıaaıda ıııklat 

ala ? ı tı. Rüzıarın buzlu• JJ~.nçelerf yUzüntı kında. rak birkaç defa tekr~lııdı. f SOylcrken, ç'yordu. 
Audre1 daymamıı rlbl, ce't'lp ver· tırmıhyordn. Kulakları demirden kıpnk· Vo1k•nn fistilnden CZ!!'(ltrak dlrek:sl- ıoumuş nıo'Orünü ısıtmak lçln tıatüate 

dl. ları dtışmüı rlbl, dDJ111~1ordu. Çelik JO~ ~oluııu almat• ~fJCr G~ etil ·~'1 do, : Çll!lr•e bareketleıl yapıyorda. (Arlıca•• oar) 

• 
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Henlayn 
Almanya ile 
birleşmek istiyor 

Iran ve Irak hatlarına 51 
milyon lira harcanaca.k 

(8111 tarafı 1 incid•) (6111t11r11fı 1" incide lra'lt. hattı: 

•ardır. E\bıtdao baalayarak lllll'at ıuyu ndtıl· Son teablt edllmff olan vaziyete l'Ö· 1 
Hltlorln Stldeller . mueleslnln halti af tıklp • tren 41tır bir l'lfık Üıorfndı re, bu hatba fÜzerrthı Dlyatbıkırdan 

hakkmda yaptıtı tekhfe Çımber!ıyn ce- dı tıtklklır J•pılmııtır. Fakat ilk bat, batlıyarak 163 üncü kJlomdre civarında ~ 
•ao nrmemf,, arkaıtaılarlte ıoınımek lııaata ilahı uyğum rörlUdülOnden bu- Meserfç iltisak htaıyonuna k ei.d ar Dl· 

a c•• 

ltızumunu hleıetmi~tfr. raaı terc1h edllmfttlr. yırbıkır-tran batb a-üzergthlyle mtlş li 
lngllfz hükumeti Fransaya bazı te ktl ~ 

t kllflerde bulunacak Irak ve lran batlarınna Utlıak aıok· re r. ~xı.--. 
Londra, 1g (A. A.) _ Franaız sa,. ta .. elan lıfe11rlot•n 80 kilometre kadar Irak hftkdmetlle yapılan milıterek Nakl~den: S. A. 

ltk\11 lle Harfclye Nazıı:ı loılllz kabine- sonra yanı1 1 Zf~ret dıreıtnden DtıltaYJ& tetkikler va araotırmılar neticesinde 
ııl ile tomasları na • dn.ısm etmektedirler. kadu o an ıuıerl'lta lruılar fOial· TDrtlyı-lrak Jııadudunu teıkfl eden Ha· 
lngl'iı kabinesinin Fraor.ız nazırhınna auUadır. bur 9ayı kenınndakl Gııvua kOyüııGn 
t~..,d• enllm k ozere bazı teldtner hezır· Bltllı dereal, bir tok yerlerde tnt- TQ.rklye ve Irak demlryolltrının. blrleıme 
ladıtları eOylenmektedlr. ler yapmaktadır. Burün bu kısı• üze· aoktall olmHı kararlaşlllJ,tu. 

Batbn Dlctenln Batman ve B tan Surl')·~ "• Lt\bnanda hazırlıkla1' rtııde kiti etUdler yapılmaktadır. Bltlfı'• k 
Snrf•o gaıı:etelerJ, Avrupadı vasiye· lı!l•dea geçen güzer,.tbı, Tatvan• ulat çdayları aranudakl kuımdan ııçtftl ta -

" ,. ı frdo inşadın pek pahalıya mal olıcaıı 
ttn eok gergin bir ıtkll al111as1 tıerln•. brmak itin baroı:sıetre Ue auttırmı at anlaııldılından bu lıtikamet bırakıl•ıı 
l'Otnd"' altında ı.utunın mıml•k111tlfrd" yııpıl•ıı ve SO kilometre usunlutuo•ıkl 
ete aıJ· .. ~t h .. ,, •• ·,1fı~r v"rnlm'l1rt11 olıtnh· b'r ""'!'takads binde 21 me11l bulundu· ve Mestrf9 llU11k noktaıı11dan cenub• 
nıı yıı r 1ı ' t:ı.d r l r . Bllh1t@sft Hnf!lıt v ft "u teablt edilmfoUr. ayrılan 264 üncil kilometrede Cizre'yl 

"' a-eçerek Irak hududu•• uzaAan güzer· lln11ıu-. mın t kal rında latibklmlar yapıl· Tatvaa«tan sonra Van g01Qn11ıl ce· ılb kabul ,dllınfşttr. 
lllatta «fır. nubuadaa dolıoaa 'fi Vandan reoerek Dlyarbakırdan itibaren Meace1çe ka· 

YültsAk lrom1!'fllr Kont DOm,.rteı P•· ~otura g 1den gberrlhın umnlulu (•) dar mOıterek o'an 16.J klloaıtrellk kı 
t1at11n f.önünc" . l'k '• ohırak ıabtH9rfn kllometredJr. Bu kuımdı da bafjf mıylllır ıım hesaba kablmaksızıa lrrn-lıleserlç 
1lfrı1,.rfnf lralı1mms ve bntün "~11!2'tderl nıdlr. ballının uzunlu~u takriben 290ktıometrc 

72 -
BQğ~datlı delikanlı 
cari)İe.>ve kavuştu 

kızı satın alan tüc~ "ar iki bin altından 
.v.:az geçti ve cariyeyı. :_eski efendisine 
iade etti ~~t derek mnh'm b'r toplınıtt yııp· Bu hat Haıap, Ze7ıtn &lbl arnlyl olaeatıaa iÖrı Dlyarbakırdaa bıtlıya-

,,., su!amaya 1110.alt nehirleri olın n Şa•· rak Irak vı İran hadutlanua nr•cak • . da yaı gtçı· 
Ltl"""""8 da hn ırn"l•rde F·an••• 1•1'· ran kanallle ıulanma m111leıl orRaalze hatlınn uıunlntu takriben 911 kilometre O ııralarda Bura tırafındıa HD&ln vaJlıhl iti bfn aftınımdlh ' "l veririm 

d,,
11
"' ~o""nbınlııtı "'nhfm t•t'" l 

1
"" "

1
- edllınlt bulunan 1750 mıtre rıtı•lı bu kadar tutacakhr. Bunlara tıhmfnen har· bir Hııı•t tüçcar BıQ'data rılmlt bnlu- rek, 11111 tekrar o ıdımı r~. "Ôz Ilı. 

~\.t•11•" Bllh•nırıı bf,. ha•n '"1~"11"'"• geniş mıntakada çok varlmlf bir hayat canacak para 51,000,000 liradır. nuyordt1. Tılccar carfyıyt aö:ip br ..,.en- Ben ise caııım s !kıldıkçı ıı• •• ~ . :._ ... Frl!n •17 n·rl11•n bıtek11 v"z'f.-lııırfq lftPtıı- ı. • 6 ... .,. • . .. 
.._1 f yaratabllttcektlr. Dlyarba .. ır-Munlç mOıtcrek k11mı dl ve iki bin altına otın aldı. Delllcan· rtlenrllrfrsln. dJwe senl ıatıa almrı~ .... ' ~il ofu"'lr"n t .,b.,11rrla a•aY'l•I Tf\ t11mn - ı • 
.... rtıuh•f'"~"A rr,ı ... lh'lv"t 1,."dlln!'ll h' !I · Van • Kotur hattında kryia deler 11zerlad• Dlyarbıkırdan itibaren 1~6 lı da iki bfn altııı keaestaı yerleştfrfp Hal baki 11n 111 rıcı ırüıdüz ah Ye tJ.. 
~ıı ... vncndtıı geth·lltt'le\rtı>dfr ar~ zılar l:ulu.madıtıudan burada hat, da- kUometre U%UD1uğunda olan 7 kmm ••ine d6adG. Fakat kaç para eder? E ranlarıaJı btafm rahatımı kaçırdın . 
4.lnıan,•nnın ou·p hudmUftrnıda ha u"nza mat olabllıca• ve kola7lıkla müteahhitlere lbale cdllmlş ve lnpata Yia içi kendlıinı llndaa rlbi rOritndQ· Vaziyet böyle iken, beri taraftan da 

tayyftre l1Q1l$1nrı ya•ak inşa edUfcektlr. ba1lanmı1br. O Z •ana kadar hayatını a7dınlatın Çin- lıık dellkaıılı dlvaı:eler rtbl ıeva'illılDI 
Berıı~: 19 - R'IVll Nann MarPstıl • il kısıa eldea tıkışı zanlh dellkanlıJI arayarak dı4Jarda dolat ıyordo. 

~tnrtn ""retfü~' hfr e.ml'!'ftıtm" lifi, A/ l' Ll • f 1 G d J avarelere dô:ıdtırdQ . Bakhkı olma1aeak bu Bir güıı böyle avare avare reuır-
~" ylrmlainrfen IUbaren, A1mBnv"""' man R. lSQ ene ra yo • rhlltl• yııayamayacık. N9 J&plp yapıp ken, deniz kenarına ınmfıtl. B!kb ki 

'G" etarp budııd o mır. t11k111 ı (izerfrdAn l. oarlyutnf k11rtu•a1a ve tekrar yanına orada bir tüccar remld duruyor. lt--1 
~ıl1tr meMnllm'ştlr. Memru m,ntııka nQ%1Tl ge lyOT Anlıarada P. T. T. Umum almata karar verdi. Bu kararla hatta tıklım bklım mal doru ! Teasdot bu ya ı 

t.chıde uçacak tRyyar~l9re !csb•rıda lk Direktörlalünden açılı rica: sabaha kadar ubrıdemlyır k, hıaıa Basrah tüccar ile Çinli cariye de o ra· 
!" Yak1n istasyonla ra fnmel,.Jl fçtD, ha- Ankara 19 [A. A.] - Alm. a.n. - E d L!b g~ce yamı ev•en dıfan fırladı. Hıılmi minin içinde lmlş'er. Dellkanh wemfve afr. •lt r h k k ı rzurumda ra yo aan.İ i o- • , • 
t 'feklerle ltard verllec ktlr. Bu ita· tisat nazın ü Omet mer ızımw z - ıuoearı 1rım11ta koyuldu. Bala•ayıncı dl klml!8nfn kimseden haberi yoktu. GOn· 
~~•te rlayflt etm.,ycn ve yere inmeyen yaret otmek üzere Berlinden hareket lan bir çok okuyucularımız var. ıoıa dertce 10 ~uıı düettıe-n için, blrn Jerce böyle bir gemi içinde seter yapı· 

)&reler dll;Q ü"ecekllr. t · fr Fakat bu radyo sahipleri male- aynmak ı:r:ıaksadlle rO:ıllneUlıen btr vira· yorlardı .. Blr rrce Basr alı tüccar carlye,.ı 
1. talya, Çekoalo-ak'-'anın e mış 1 

• f 11 · d k" d " t d 111 l dl )( "' t fl d d 1 1 ... ~ se e erın c ı me enı Yası a an ne e ı r . •aer o ara ar a o a~an yanıııa o ııQnıp ıezını e ine verdi : 
.\lrnanyaya lllibakt•a razı d•Gll s . H n d istifade edemiyorlar. Çüokn pos- ıtır hırsıı dcllkınhnın yabancı hallol ,. - Kuaua:ı, bir fanı yap da dlnllyo· 

" lloma 19 - Çekeslovak meseleeln· urıye, o an a ceza . . . ı k kl lhıce, bundan bir i• ,.ıkar nmldfle ta- Jim, dedi. 14
' it ı .ıt k b 1 d. tanemızın manıp a ti ta ann- 1 

• l' ~ • Yanın da 11oktal 111ıan 818a
1 yu kanununu a • e ıyor r11Hda baılamıı . Nlhıyat dallkHlı YI· Cariye de yaılı iöz'erlle l&ZJ elin• 1 tııla• ım' gtbldlr dan. hiç bı·r istasyonu dinlemek v• 1 

• ş,m 1~ - AdUyı vt:ıeratf memlı· · rıne114• r !rfp bfr tarafa aıan8rak d AJrfn aldı Y3 öyle lşikarıe b:r faııl yaptı ki ~ lntorma:ıiıme dlplomat!ka 1ıez.etesln· k.ttln l htlyıçlanna oyaıaraa c11a kaau- kabil olamayor. Telsiz kanunu- bir u7kuya nrınce , hırsız fırı~t bu fır· bunu dlr.leyen gemideki hütüıı adamla:r 
~k~ıterı bir yuıya a-öre, F~etıt ltalya, aunu dtlfıtfrın,I• karar v•rmfıtlr. Bu nua bir maddesine g~re, değil 11ttır, dly r~k, u uyan delfkanl nıu koy. kızın ba' ine merhamet edip sğlaıtılar. 
411e~Blovak buhrınınm ınlb yoUle halle· hunıta tetkl~atta bu'unan komisyon motörlü müease!eler, radyo din- rı u ııdakl al!ı•lcrı alıp tlftı . Bir mlddd Futl b.tlr ce cariye elindeki ıazı 
" .. ~?11tceği ve batta bu yolda balledll· 
~ lcan ı: atlndedir. Hollanda kanuaunun Sur~11ye ın uylun leyicilerini himaye etmesi lazım sonra dcUluch uynnıp ta koygaaa el b•rakh ve gö2E.ünü döğa döğe ah ve 
lkı ltaJyı, Berlln. Roma mihverinin fc.ıp k.anun otduRanu ıormftıtur. Bu kınunda ielen posta idaresi bile, timdi- atıncı, ~lrde ıı• baskaıu, ıllıaların yeri•· fftıne bış1ad1 Bağ4afü dollkanlı kulak.-
~ditl 19ıdlde Almanyanın yanında mahılll ihtiyatlara ııöre bası tadHAt ye kadar bu sütüclarda luku do yeli r Hl7or. Jgrı na fnanamlyordu. Bo sesi hemen ta-
tlb:kı •hnatJa beraber, .Almanyanın bu yapılac·ktır. dd . l Znalh nı yıpıcıtıaı ı ındı. Deolre mmıtt!. Sevrllfslne kavuş' uğu için Al-
~ll ttea de bOytık bir nıuvartıklyet ka· bulan mütea it rıca ara rağ- dOşes yılana 11rıhrmrş . O lia bir fefA· ltba tDkrettf, fa\ at birdenbire keDdlalnl 
hrı~lııııı arzu etmemektedir. Çekoı'ovak- men, kanuni Yazifesini dahi ye- ketten ba J•nl ftl!ketı düt11Dte, 41n belli etmeı:cei'. lbımieldi41nt diişündtı 
tQ;- 4,u.turya a-Ibl ortadan kalkar, b11 Balkan ve Saadab d rine getirmiyerek, radyo sahip- nelere döndü, dallara düttil. ye aadece iÖZ ku'aıc olmakla iktifa 
~~ .. 11>'lst ve lktlıadt kudretini Alman Antantı konseyi !erine yalnız kendi tiktaklarını Jıla ralı toccar da carlreyl alıp i:en- etti. 
)-J:•eaı içine kataraa, bu vaziyet ltal· dinlettirmtktc ısrar ed yor. Hal- dl ticaretine bakmak üzcrı baıka bfr Ertesi gQn oldu. Gemtdek.ller zahJ. 

ho, g-Oıülmeyecektlr. Cenevre. 19 (A A) - Balkan An· buki küçük bir masrafla kondan- vll&Ht• ııttl P. kat sah• aldıtı earlyı re ye ıu almak loln sa1Jile çıktılar. Go· 
~ltt l\lrnanyanın ltal7a11z mnbarebeyı tanlı devletleri burada bir toplantı yap ktntlfılae karfı gayet ıert muaa,ıe •· mlrıiıı böyle bir müdde t bos kaldılnu 
~lıı~'ceaıza.nnedllmemektodlr.İfte bunu'l mışlardır. eatör veyahut herhangi tertibab diyor, ııcı ye ttır ı~ıl r ıöylıyordu. gören Bıtdıdlı delikanlı ftraab ganimet 
'1 ~lr k.l, İtalya Alman büitımetJne iti- Saadabad Antantı mümesaillerl de ile bu müziç talurdıların şimdiye BHratı tQcıu ıüıel btr cariyıre k&Tilf· bilerek, bertal:.rlb~ aaz1 eline aldı ve 
lblltt'\'•lreıtnde bulunmata lüıtım gör· toplanmıı1ar vı hük6metlerlnln nektai kadar pek ala önüne geçebilir· tuın dfJe 1B'ilnlrks1t, bu llTlncl keclıre -ll•6k• b!r terzda bir taııl çalmaRa blf· 
ltıtıt!';... ltılyan razeteslnc ıore-, eter nezarJarı arasında tam b

1
1r b

1
irlik bulun- di. tnı tlndıtl. Z•vmlh vdı!m, dtlll 

1 
carly•· lada. 

'-, it "ekoılovakyayt da ilhaka kalkar· duğanu müıahade ıtmit erd r. E . 1 nln toynuu rtrmık, batta fOJ e rahat Çinli cariye bu tarzı biliyordu. 
>•llı~lbada Muasolini ile Hitler aruında - - Umum Direktörlüğilaüzün .tı- rabıt, bir kalp Jauzurll• yüıltJe batma- ÇOnkü onu BaRdadh ddfkanhdu Ot· 
'ı... Rörüşmelerde takarrür ettirilen Bir haftada kaçakcıhk meıgutta son derece dık- ıa bUt ıeaaret edeml1ord11. Anıma ıarl· rtıım'ştl. 
~~~tır . ~~~ aykınsı hareket el~lı olr.· Ankara 11, (A.A) -: Son ltlr Jaafta kat, para ve emek ıarfederek y11 yl rOrdlğll ıtındeıa beri ıı~dlğl için, Akşıım olmuştu. Hqlmt tQccar tok· 
~ llıe1ttfc1~r~vust·ır1anın llUbıkı k6fi 19ı.rfılndı fQın· Ok ve kaoaioıhk •uha· vücude getirdiği kuvvetli tesi· ltelkt blr nnaan reHr, h•JU •rıııtr .ti· rar cariyesini yanına çığınp: 
ıı~ faza idaresine ~ iki 1 6 O ve b r ,ı nt ola· ı:ıtla, ı~simiıi valnıı memlekete Jt 1al11retmet• karar verdi. TJoırıt lçla H dl k dl al dı 
~lll k k ' b11r haııgl flltyetı ri ı , onu da beraber - ay ~ ızım, . yo Y var • fa erikada .İOIDÜDİStler rak 6 ka91kcı, J3 lrllo 1ilnırQ ataıı değil, bütün dtinyaya işittirmek az- •ötlSr"rdü F•lcat fl D er 1 çlp t•, carl skaalızını al da, ruzel bır fasıl Jap ba· 
~ı\l ye il kilo latı : şal' k1ı9rtı ~ooo d11tt ld v •• ti H lb k' e a 

g t Cezai ldıla k 11 45 1 minde 0 ugunu ııı yoruz. a u ı reııln bir türlü J~la relmlytoıtfnı aklı m. . ~h ti, ara Çlrpı r 11ıara ktrıdı, 218 Tür ruı Ye ı • ı radyoyu himaye etmekle mükellef erlac ' b"r raı:t dıdlll: Cariye gene r:oraki bir tayırıa aaıı 
'!t.t k •York 18 [A.A.) - ı:omQnfıt t•ı· tıa. 2 maner, 18 m' rml ve 2 de kıçak- olan poıtanem:z maaleaef, değil - Sent bHa ıats adamı btt111m e!lnı ahp, mızrabı tellere dokundaraD~ 
ııa ''t~?Qııktan ıuçlu olup IDHkuf bu- cı kaynaı ılu getirllmf,Ur. ' ca, derhal bu H'll kimin eline aldıtım 
bt 'lı(t._'ll Dıabkemealne memur buıuıt -- - - hariçte memleket dahilinde bile 24 f • k aı:ıladı ye yerinden fırlavarak dedi k.1 : 
~·~ "' karannı vermfıtlr. 16 kfıt OD AıkerKıhcuı zatürreeden radyo dinlemek imkAnım verme- çe ecı Urfuna - Sana remla ederim ki, benim 
\~ 4 

klel onar, 230 kiti üçll!r aene mekte Ye parazitlerin izalesi d. ·ı . e"kl eteıadlm, 81~dadh sahibim bo r•· 
"'L .. ı,, •l:ı..,,?~;1,~"' •dıımı, •• 110 •1•1 

d• öldüııü anlaşıldı için rm ve mli•bet hiç bir hare- ızı dı mını• ıçıodedır .. bııımıı bereberc11r. 
l.~h• - luık. .. ·ı, [ KuıW1t] - q•çell rCn· ket g~stermemektedir. Kadüı ll (A. A) _ ona Arap Başlmt tQccar bn hıb1rden ook. 

'" ıc. .. l b B IJ h t k6 Oad n d I d ı' . memnun oldu: .., an Hariciye Naıırı ktl auı amıı • tD a •t y ' ((Biz ra yo anmızı aa ece oetelerll• Oillıs sskerlerl arasında w . 

L Aıktr Iı'ıc'm lbn h'• otlu Tahir Klh9 I telil'afhanenin manipla il\rlil- ima relen bir f&rpıfm&dan ıonra 24 - Kaı\ce dedfğııı ıtbl olsa... lifsi 
~ l, ODdra.da kardeıterl M:• 11 Kılı9 Ti 8edlr Kılıf tllsilnft dinlemek için mi aldık?» asi KadGH l'•tlrllmlt ve lierlıal kullu gene lkln!ıle blrl• ıtlrlr n elbette bu 
\\l~ ;cıra 17, (A.A) - Polonya laa. taraflarından <1ö~ültJG , G YI dOfQldDtt .. ! aa dlı11mlaUr. bııreketlmtı bilyUk bir ıcvap lılemlı 
~')• •ıırı Bek dQo ıkıa• nıt 22 de bir ar Hnra da dayak ııetloeal O!dlfil Diyen radyo sahibi karilerimizin ohırom, dedi. 
"-'~t. a!'1•1t n merasimle kırıı•u· lhur e4ilafı , Milddelumumtltkcı takklka bu tikayetlerini pek haklı g~r- Kral Faruau öldürmek Bunuıı 11zarlne reminin fç1nl arama· 

~lltıı,~ liarlelye Nasırı Lord Hallfak· ta ıtıııaadı. O!opıl aıtfctala4e .Aıker dük ve dileklerinin yerine geti- isteyenlnr mab_ kemetle qaşladılu ve Baldath dıtllkınıı11 bal· 
~l IDi•dirt o'aoaktır. Kılıc'ın dırak.tan dtıtll, ıatlrreeelea 11- rilmeaini de yüksek mekanımızın dular. 

~ ~ Yhn 1 . düll ttıblt edJlmfttlr. . d•ı a ıetlerinden bekle- Kahire 16 ( A. A ) - Ktal Faruıtu H 1 t t• d Uk lı 
~ 88 ft.VUk8İl ZIDl?d9 emır 'fO öldOrmek fçla sulkaa' ta hulunHlnrın mu il m UCCllf 8 an yı yanıaa Çil· 

d f" mekteyiı.. batemefer'.nt b! şlanmiştu. lııl cYkuf bu· ğırıh V9 kendisine SOD derece hürmet 
~ it~, e . ır:e arıyor Oğlunu yaralıyan Baba lunn.n attı kııtden bir ıtısı bttyük m.e ve 1t1bar ıthterdl : 
~ :· [ Huauıt] - Şthrfmtre l'•l•n Poıbof [Hıııuıt] - Burada ıen• murlardandır. - Senden satın aldığım cariyeye 
~~ • '1lk•tırıdan 8. Koıtantln İzmir, ec\ bir hıdl11 •l•uıtur. Eırtt otlu 277 d d b b ıu güne kadu elimi bile değ:Ura:ıe dlm, 
\~-- -~ &:11t1ıb7ada bazı dtffnelerln dotumlu RNfp Uıua •Q'lan11n karııı1tı Ma rid yeni en om ar. Lübnanda yezirlerin maaş- dıı dl. Carlyeııfn balA ~eni sevdlQ'lnl, 18• 
\~, \' h bufu11dututıu iddia edere ki Jb8b881DID evine &ötQrmek lıtealtlfr. dıınan edildi DID de oııdan ıflr lürlu aynlamayacıfı• 
il'\, l'll '9k•ıet1nd~n hafriyat mlıaadeıl oaıu lıilhmet Uzun buna 111& rOrmedl· larına haciz kondu nızı iyi b!llyorum Oııun için BaDa •er· 
~·' ' Madtld 17, · (A A ) - DCln ve buınn d l ı ıı.ı b' \h d ti ~"ı 'l'"' U ıat tlıba enel yıptııı haf· ğ l fç'n babuı Rıcıp ellııdıkl tırpanla Beyruttan bt1dlrUdiğiae göre, veztr. t m • ın a ~ ~n an vaz ıeç m. CuJ-
~ tlllıtıabet ııetke ıldıtı lçla teki.· MEbmedl Hl koluııdaa 1aralamııtır. aıl tayyareler durmadın burıyı bonbar- !erden bazııarı ile mebuslardan bir kts· yeni de yımına at, ikinizde mesut olaa 
--., O ~llAJett hafriyat yapılmuma ıuçlu ıu~ ak tile blrlf).tı ıdifyeye nıll. t dıman etmlelerdlr. B1nbardıman netice· mı hıız'nııye o'an borçlnu ı Odemedik At bana düa edin. 

'laalfur. mlttlt• flndı 48 kiti 01.müftılr. lodnd ~n m111larına hac·ı koıımuıtur. (Arkası var) 
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HAYAT VE SIHHAT 

Pathcanı niçin yeriz? 
Terklblı:e b~kı rnca, lnFanı besllye· ıdoku~ec;.k ilbi g ·Jlr Do\ı.r.r.nm lçi .. tfok\ 

cek bir tarafın p k de rörmez-senlz: Pa- plrlr:çle ve ona karıştmla'l tür U tfırıll 
tfıcanına göre, yüzde do'ksandan c!oisan şaylorden d.)layı ç Jk yc-nl!lrs:J dokunmı
lkl buçutuna kadar s· de su. Azotlu yac ğırıı kimse iddia tmez. F kat bu 
maddeleri )•Ozde bir buçuk ve nihayet ka~ahtıt patı cımn kendis1od8 dtitil, cel· 
Oç. Yeğın 1 gcUrctı, tın yağh patlıcan m ıum fazla yiyfnlerdedir. Zat 'B onlar 
7üxde yımın bile vcrm• z t tabii ıılşme· b'le patlıcanın 11 et verm~k hesJa&ındaıı 
d.ın önce). Gerçi rker yaptcak karbon dolrıyı karm şlşUelr.den çabuk kurtuluı· 
ldratları yüzde dördü gı·çarse de insen la:. 
pıthcam eiunı tntlı!atmak için yemez. Ancak, hrzmı kolay olmak bfr ye. 
.Madenleri bllo chammiytts'z, vitamin meti sevdlrmıye y:5tişma:ı.. Meı"l§. saktı 
cetvellerinde blle y01irl bulamazsınız. tuıbatı da hazmı kol y ve basta!ara t v . 

8 o o tJ• 

Bununla beraber, yalnız bizim mem- slye edil n btr yemektir. Böyle oldua.u 
ıeketlırılzde dekli, sel_lze yiyen b r marn· halde kab ğı savenler az bulunur. Baıı
Jektttı ın çok yenlleo sebze patlı car dır lan onun etmaet taamı o'.dutuna inanır. 
Hele bizim lmamhayıldıyı Avrupa'de, lar da bu düoyarla al•şmılr lçlo ondan 
Amerlka'da1 har k.lm tactıysa ona bayıl çokç!l >erier. ı-ı lbukl Mcıdlne'de kabak- I'ürkiye 1 
mıı ve imambayıldı bugün a1e n mUlct· tan be: ka nbzo yetlşm di&l için ona 1 9 3 8 

nkası 

ler ırası bir yemek olmuştrır. Hangi bu adı varilıaf olJu~unu b!lon!c.r ka-
dllde yemek kitabına b k nız onuna- ·,ak yemo~inl - h zmının ko\ry!ığ:yle IQÇQ( CARI HESAPLAR 
dını ve tarWnl bu1ursunuı. beraber _ h' ç sevmezler. İkramiye plAnı 

1'.ıtlıcanın böy!t'l h!'r me.::ı clette s 9 r,cd, palhcııtın o kadu ço'ı ıevtl· 4 adet 1000 liralık .ılOOO Ura 
tH'limeaiuden, bir de l..er dUde hemen me!ltne selıtp, sadı ce bı:zm nın kolay 8 • ISOO • 4000 • 
hemen aynı adı olmasından dolayı bir o!musı dt ğ . ı, h. r türlü yomtk yemlye 16 • 250 • , 000 • 
aralık or.u - BabJI kufealndenberi kayıp olayhlc vr rmP.s'olr. Patlıcal\l yalmz ba· 76 • 100 • 7600 .. 
olan - dil bir'lğlnt yeniden kurmak üze· ş :na yed'ğlmhi ta·zsttf~iınlz zaman bile· 80 • SO • .OOO • 
re ıembol olara'f te.!llf e :en er bile çık" o nunla birlikte hay ıc • cade yağ yahut 200 • 25 • 5008 .. 
D"tıtt. . . zeytin ya~ı yemlı oiuruz. Çok yağ içti- 384 • ....,. 28600 » 

Böyle ne bizi bealiyt n ne maden· ğl için, kendisi beslemese de bizim ysğ Kural.ar: ı .Mnrt, ı Haziran, ı Ey· 
lerfnl, ne da vitaminleri bullman bir la beslenmem'ze ves\l& olur. rru, ı Blrlnciklnun tarlhinde çekllecektir.-
aebıe1l berkes neden bu kadar savar. Bı§ka sebzeltmı karı~ınca d o· l:ıra Bn az elli lira mevduatı bulunan he· 

Bunda hez!Dmrn kolay o'mBsnın bir lezzet veılr, derler. Mesela pa.tlıc n çık- aaplar kur lftra dahil edflecetlerd1r. he-
lealrl bu1uns~ gerektir. ÇüDkü pnthcıının m dın sebze türlüsü yapılmaz. Gene yajt (No. 476) 
kendisinin g-u!; bazm·dllecck bir taratJ meselest PallıcJn çok yat içer, öteki 
yoktur- Z~ytin yağı lçlnde yüzen imam- sebzel re de lezzo:t verdirir. O O f) U 
bayıldıyı blle m!desl psk ıayıf olmıyan· Patl.cıının her tntlll yemekle uyllf· 
ıar bazm~debilırler. Htıle mfde!erlnln ll!Hl da onu aevlndiran bir haasasıdır. iLAN TARİFESİ 
ek4tsl fazla olanlara ~det! tavs1ya edl- Onun kırk türlü yeme~l olur, belki daha 8 inci 11hlfde santlm!tl 25 koruo 
ıeoek bir yemektir. Bobrekleri bozuk o- zlyad , fakat he p.ıfnd~ patlıcan ba;ka 7 • • • 50 • 
)anlara ka..'llanodıt taa~lyon rlmış olan- bir yemcıkle b rleşlr. Blrle ş :ı:cse bUo bir 6 • • • 75 • 
lara dokutacak 7eu yok~ur. Şekeri bfn dDtnda garoıtnt o!nr. Patlıcan S • • • 100 • 
ha1taıare, bele inkıbazdan Qlkftyet eden- 7emcı; Y 4 • • • 150 • 
le 8 bf bir ı ı 1 k b. · k lr eıkl sh keyle bile uyuıur, fıtah ıçmıya r re J re ece ır yeme t • • 8 • • • 20J ,. 
imambayıldı bOyle olunca ıade yağla ve yaru. 2 • ,. • 250 ,. 

, 
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.. 
OGU 
ızı kabul eder, 

1 MA iZi 
Bütün Doğuya . tanıtır 
"DOG U,, bDyOk bir 
. memleket parçasının~ 
h r tarafında okunan 

·r gazetedir. 
fi Doğu illeri ile ilgisi olan bütan 

milesseselerin gazetemiz vasıta~ 
sile kendilerini bu geniş böl.geye 

tanıtmaları menfaatlerinin 
ilk icabıdır. 

LARINIZI 
Doğrudan doğruya 

ZETEMiZE 
önderiniz 

biraz kıymayla pişlrflmfş karnıyarığın, Böyle her şeyle uyuıtuğu ve her 1 » ,. • 400 • 
oturtmanın hastalara peıhiz yemtğ'i oıa· ıeyl yedirmeyi vesile olduga rçın patlı- Uan nrecek kimseler DO~U Gaze- ../ 
blıeceQ'ln[ kolayca tııhaılo ederslnlt. Yo" c ıını beru sever. Bu da yalrız , başına tesl İdare Mtıdül.'lOğüne mtll'acaat etme- K k•• A S AJ K B k J " d""d 
rortlu patlıcan kız ~rtmasına geUncı, o bir işe yuıyamıyen blzr sebe için gene lfdlrler. Devamlı llblu için huıuıt ta- ara OSe S. a. • 0. Ş • IglD 'jp' 
da pekAla bir hada y~meğl olur. bir meziyet d•mek:Ur. rife tatbik edilir. . _ 1 

Patlıcan dolmasının g-ört1nüşn insana G. A. Kırmızılı illnlarda tarife bir mtıll 1 - Karakösa garnizonu lçlo dO.rt yuz yJrmi bin kl'o Sıınan kapaJI 
faılaslle alınır. uıulll~ ~Qnakasaya kondu. ~ 

-•• ı·rı-..ıwwıweeeıst:# ı-wrı•• ı-... ,..., • w·ı*"'i 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK ·vANGOSU 
AL TiNCi KEŞiDE 

11 Birinci teşrin 1938 dedir 

Büyük ikramiye 200.000 Liradır 

1 
Bundan başka: 40,000, 25000, 20,000, 15,000, 10,000 liralık ikra-1' 

miyelerle 50,000, 200,000 liralık iki adet mükifat vardll'... ~ 

1 DiKKAT: 1 
Bilet alan herkH 7 Birinci Teırin 938 ~6ntl akıamına kadar 

6iletini Jefrıtirmiı bulunmalıdır ••• · 

1ı1ı• .. •1111 

... .nn::ı .. ı:s::ııiDs: .. _.•••• ı ca ı cw• •&•;sa;; •ac • sr-• J 

Kara Hayvan Boraaaı Satıf Cedveli 
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.A.dreı dellıtlrmek 2ıs kllnllluk ile· 2 - Tabmtn bad il bet bin altı yO.z yetmtı Ura vı ilk teminat dl>~~ 
rete tabidir. on beı Ura yirmi beı kuruştur. İhalesi 3·10 938 Pazartııü rnnn saat on bİ~ 

DOGU Abona tarifesi S ..-. lbaıe Karaköse aıkert aabn alma komf ıyonunda rapııacaktır. r" 
s~Mliğl ı2 Lira namesini görmek isteyenler komisyona muracaat etmelidirler. -~ 
Altı ayiıtı : 7 • 4 - lsteklller lh~le gtıntı ve 1aat112dan bir 11at evvel teklif melttrll .. r 
Oç aylıA"ı 4 • Ticaret odnaı nallcasını bltllkde komisyonumu~ vermlı bulunıcak.tır. 

EC;~~~~~:~~ELEK~r~:~~ın 1. c. zlARAT eANKAsı 
Hususi ilanlar için ayrı 

tarifetatbik edilir. 

Erzurum Akşam 
kız aanat okulu 
direktörlüğünden: 

Talebe kaydı denm etmektedir. 
muracaat aaatları bur gt1n 9-12 ye 13·17 
1• kadlltdır 

Kabul ıartlan: 12 7aşındaıı ltüoak 
45 yaııudan bOyQk olmamak. 

12-16 7qınd1. bulunanlar bet •ne· 
ilk lık :mektebi bltirmtı bulunmalıdır. 

18-45 yasında bulunanların en u 
mntet mık.tehi kuralanndan birini blUr
mit olmalan lbımciır. 

Kayd için: 
1 • Nofuı k:Arıdu 
2 - S.hhat raporu 
8 - Tahsil nalk111 
4 • Alb resim 18ZJmdır. 
Derilere 1 Bfrincıl Tctrlnde bqlana· 

PARıA BIRi KTIRENLERS 
28.800 LiRA İKRAMiYE 

VEAF-:CEK 
Ziraat Bank.umda kumbaralı ve Uıbaraı.ı tunrraı kuaplanııdaa ıa ,. 

· SO lirası bulunanlara ı ncd a 4 defa 99kflecek kur'a Uı atatıdakl plıl" 
röre lkramty11 dn~ıtıh~caktır: 

4 .A.d t 1,000 lltalık f.,000 Llu 
4 • 500 • 2,000 • 

' • 250 • 1,000 • 

'° • \00 • 4,008 • 
100 • IO • 5,000 • 
120 • 48 • '1800 • 
uso • IO • 1,200 • 

DiKKAT: Hesap\arıada~l paralar b1r S\3llo l91aJa j? Ura.ha ıf• 1 
~ cliltmlyenlere ikramiye çıkdıfı takdlrds Y. 20 faıluUı verlleeoktlr. -

Kur'alar 11nede ' defa, 1 BylGl, 1 lirlnoiklnun, 1 Mut ve 1 Uısil 
tarlhlend• çıkllccektlr. (No. 623) -

cak.b~yıdlar ikinci TıırlD aoawaa ka- ..-----Erzurv:rn Villyet Matbaasında 1 

du dtvam ıder. ' Baflık, Duvar· "Ye El ll&nları, Delıer, Fatura, makltuz, ~~ 
( No. 21 ) 7-7 KartvhU, Amele karaeal, E"Yl'akkalemlerl, Muhaaebel BU811~ 

ve Naftalara alt BUOm•m Evrakı Matbua, KUalt, Ehliye&_..... 
Erzurum v ukıflar Sıhhat ve BO.vlyet CQı:da:aları 

Müdürlüğünden UCUZ ve NEFiS BiR SU·RET!.rE.TAB! 
Barıo VllA yetıerdc• · g6ad.erileeek ııı>Uıııer ıOzatle tllsu e4IJd' 

Habip efendi ülya vakhndan kavak· lııliı---·· --- 4ciraı: ~rzunım • ., Vlll.uet · Matbauı 
dabaWpet ~rlumm mOlk~eti pe~n ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
para ile satılacakbr. Tıha:ıiıı bedeli iki 
yüz liradır. İhalesi 22·9 938 Pertenbe . . , 
gOnU sa•t on dörtto yapılacaktır. Talip· 
lerln kanuni teminat paralarlle valrıflu 
~alrealn• relmılerl (No. 1?_9) 4-f 

clHAD BABAN 


