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Hat yın ilk meclisi bugün açılıyor 
• 1 

ilk Hatay Meclisi 
açıhrken 

Bugün Hataylıların en 
büyük milli bayramıdır 

1 E "b.d . 1 rzurum a ı esı 
r 

gelecek Cumhuriyet 
bayramında bitecek .. 

ATATÜRK'ün 
teşekkürleri 

İstanbul. 31 (A. A.) - Riya
seticumhur Katibi Umumiliğinden: 
30 Ağustos Büyük Zafer bayra
mı münasebetile memleketin her 
köşesinden gelen tebrik telgraf
lanndan Atatürk çok miltehassis 
olmuşlardır. T eşekkürlerinin ibli
ğına Anadolu Ajansını memur 
buyurmuşlardır. 

[Reiaicumhur Atatürlı 30 A
fu•toa Zafer Bayramı müna
aebetile Genel Kurmay Baıkanı 
Mereıal Fevzi Çakmafa aıa· 
fulaki tebrik t•lgrafını fekmiı· 
lerdir :] 

Mareıal Fevzi Çakmak 
Eld:ıf 

Ttırk ordusunun Büyük Zafer 
Bayramı başta siı olmak üzere 
btltiin silih arkadaşlanma kutlu 
olsun. K. ATA TÜRK 

[Marqal Fevzi Çakmaktan 
Atatürke aıafıdaki ceuap gön· 
dailmiıtir :] 

Cumhurrei•i Atatürk 
Me.udane idrak ettiğimiz bn

yilk zaferin yıldönümü mtlnase
betile Cumhuriyet ordusu men
suplannın Yüce Başbuğlarına sar
sılmaz candan bağlılıklanm ve 

1
, sonsuz tazimlerini aayıı ile ar
nderim. 

Genel Kurmay Başkanı 
Mareşal : F ev:r.i ÇAKMAK 
Ba,uekilin teıekkürü 

İstanbul. 31 ( A. A. ) - 30 
Ağustos Zafer Bayramı münaae
betile tebrik telgraftanna ayn 
ayrı ·ceyap vermeğe vakit bula
mıyan Celil Bayar teşekkürleri
nin ibllğma Anadolu Ajansını 
memur buyurmuılardır. 

Genel Kurmay Baıkanının 
ordu namına tqekkürü 

Elizığ, 31 (A. A.) - Genel 
Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmak 30 Ağustos Büyük Za· 
fer Bayramı mllnaaebetile Türki
yenin her tarafından gelen teb
rik telgraflarına gerek ordu ve 
gerekse kendi namına teşekkilr· 
lerinin ibllğını Anadolu Ajansın· 
dan rica etmişlerdir. 

* • * 
Ha,im !,can: 

Vali ve Halk Parti Baıkanı 
Erzurum 

Zafer Bayramı miinasebetiyle 
çektiğiniı: tebrik telgrafını aldım. 
İnkılibı ve fırkalDlZill mesnedini 
teşkil eden bu bayramı bilmuka
bele tebrik ve teıekldlrler auna
rak iştirak ederim. 

Dolmabahçede : Baıvekil 
Celal BAYAR 

Ulu Şefimiz Atatnrk•nn ya
ratbğı birikalarla Türk kahra
manlığı ve iradesinin tecellisi o
lan ve Tilrkün tarihine yeni ve 
tanlı aayfalar açan Boynk Milli 
Zaferin yıldönümünii kutlular, say
jllanmı ıunanıİı. 

Ankara: Dahiliye Vekili 
ve C. H. P. Sekreteri 

Ş. KAYA 
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Doğu hayvan ihra atçıları toplantısı Haziran 27 
(Balfarafı 1 inrfde) maddenin C fıh,s:n.~ l'av•si ekssı ;ytl.e dttmlş bu uı uyoruz. Bu kadar geriı bir -13-

umur:nt roectısl salonunda fs'lomııl ti · ı· a· .u olun u saba m ·1 kezlnfo,1nşın Anadol\) Ue aylar· 
renel kurul toplantıs• ak.dedtıek; Birlik Statürıün, b<>y1t>tl u ,,umtvf>lrrdet1 ca muvasalası durmakta olan Karst11 
idare heyetlnfo, bu toplantı va icab ı · l · i- n:sabı t-ıyin • rl~n. el!lncl rrııtıideslııi 1 ·pkııs•, mua ·ele ve mesaimiz h9sabına 
ren raporu baekan tanfıodan oku ... duk ı son fıkras nm kaldın'aral<'. yerine t'c" bir zuardır . 
tan Eoııra ruznF nedckl maddd .. in m'.l· rr t ka.,unuoun 3&6 cı m· 'deslnln ika Madde b!)ylece münakaıa edlllrken 
takereslne reo idi. meslne da1r olan ıuzname maddt'SI de sOz 1tlan Ziraat b-nkası dlrfktör:ı Hay· 

llOseneevvel Çarıordusu 
Erzurumu nasıl almıştı? 

Şirketin bu vıl o nup vJlayetlerln ' e J bazı mllnat<aşalardan sora rt-ye kondu dar Emiroğlu: Şirketin y'lrı sermayeslne 
de tetldlit yaparak yeni hlssı dar tay 

1 

\ 1 eks .. riyet alınamadığındao, te lif red sab'p olan muuseseslr derı, mel kezin 
detırek lnzum•ı kar~ısınd~; s~rmay~sintn edilmiş oldu.. AnkBraya nakli hususunda benOz bir 
150 000 Hra Hbe Ue tezyidiM karar Buo"'an sonra, sıra. münhal buluaan ıallmat almamlf olduğutıdan, bu mevzu
verllmcsi busu-unda yapılan b· klıf üz - b'r münkıbın Jntlhabma gelmişti. Bat da salahiyetle rey verebilmesi için tali· 
rlne, sıra 1 e ı:öz: alan ortaklardan H•y· kan, vaki JnhUall izah edflrek, ııtatft ttıat beklemek Ozere toplantının bir kaç 
dar Ekinci, Atay Ece, Ram ' za ı Uysıtl, mucibince, İlltfsat Vekaletinin göst,,rdl- ıiln son a a tıırakı1masını is edi. iş ban· 
Muharrem Kar, d g ve müraktp Sadret ğl namzeıte rey v •rllmesi ic11bettfğlnl lcası dlrektörn bay Hunlt de bu talebe 
tin GözQbQyDk; ştrketlo gtçen s•ne za· söy(,yer,.k, Fıkrct Çağların namz t gös· •ştlrak etti Bunun üzerine yine söı alan 

Erzurumda zuhur e en veba hastalığı a-ünde 
yüzl rre betbahtı mezara gönderiyor. Puşkin Oscnan 
Psş1nın konağında, Edirne muahedesile Şarkta 
kaybettiğimiz arazi.. 

Yazan: A. Şerif BEYGU 
r.tr ettitlni, binaenaleyh, bu zarara kat· teıfldfğlni bl!diren Vek&lt t telğrafııu bazı ortak1a' ; bazı hlssedarlaıın u7'ak 
laumıı olan mevcut oıtaklarm lçlncte bu- o\cudu. $1)z alan Haydar Eldn ~ı ; statü erle,den ge'd1k:lerln1, onlııra burada da Ruslar, Eızuruma girdlllten on ğlnl bir knt daha artirıyordu. fhtlY8r 
lundutumuz yıldaki menfaatlar.na yeni mue·blr.ce murakıplısrdan birini heyeti ba f.,z 'a bekletmerıin doQru olmayacağı- bt>ş ırün sonra şehirde veba bir rdamla kaıılaşttk ı-u, Paşan~n bab•· 
bir hissedar ıurubunun iş'irak ettirilme· umumlyece se~llmesl lüzumuna fşaret m ileri sQrerek, müzakereye konan bu hastalı~ı zuhur etti. Ruslar bu hııstalı· sı idi. Blroz sonra p,şanm ailesi lr.spuıııı 
SİDfD , bu yeni hissedarların anc"k ge• 8derek, ball faaltyAtt8 bulunan fldrct ITadderıfo behemhal bu top(ııntıda btr iın Ö:JÜne geçmek fçln lizıoıgelen ted· yanına giferek kocaSltln esfr Olup, satl· 
oen yıldeki zat'ara iştirak etmeleri şarta mur" kıp Sadrettia Göı.übüyüğün esasen karara b ğlanmasını lstedi!er. birleri almadılar. Hergün yüzlerce bed- men Tif ise gönd~ıi'dlQlrıi söyledik. Biı• 
ile kabu1üntın daha adUAne bir taız ola· lkttsat VekAlethıce tay'n edflm'ş bulun Yarım sa.-t süren bfr tatilden wnra bıbt toprağa gömü üyordu. Puş,in hab· zulf ve ıvıemell gümüş tepsi lçiııd• 
cağını tebarüz ettlrdller. B!rUk genel mttsına görP, d ter mu a\nbm hissedar· lklrıc\ c •lseye başlanıld jtı aı-ada eks~rl· ratmdıı : ( Erzurum S)kaklannda gez•u· zarflı flncanln içinda kahve ıretirdller· 
dlrektörU itirazlar etr11fırda gfnlt ve !arın gös ereceği nan.rtler arııst[dıtn y'.tln lmzssmı taşıyan bir takı frl~ baş- ken )üzleree insan hastalıktan kıvranı· Ev hı kı D'eynı bir halde idiler. 
muknl izahatta bulUndu ve mad te reye seçilmesine müeaede olunmasını istedi. kanlığa mü ıcaat ed .. n ortaklar; yordu. Bıı biçare insanlar beııi doktor Bura(au ayrıldık.tan sonra kararglb' 
konarak tadile111 •yeni hl6 edarların, şlr· Başlc"arı, Statünün buna dair olan mad Bankalara talimat almak f,rsatarıı zanredertk dllleılnl srOsterlyorlardı. On- gittik. Arbk ben, Rusyara gitmek isti· 
ketin buırünıı kadar o'an v, z'y,tlne iş- dt sin, o'tuyarak, Vekalet tı-leb'nln sta· vermek ve uzıtktan gelen hissedarları 'a!a,, t ole tor olmadı ğımı 81 latmakta yordum. P<'skev1ç biraz daha 1taıaıaııı1 

lf~~k etmeleri şartı ile .sumayenln 250 ıQ.ye uygun olduğu11u tebaıüz ettirdi ve Karsta dahı fdz'a bı>kletınemek makudı guç nk" çekiyordum NlhayPt dilimi bun- ıöyfedl Olto:ektekl lsranmı asnlay,rc4 

bın lira tezyidlne. lttıfakla kar~r verll1I. s rçllecek olan bu murakıbın Q.c et ve ilr, me•kuin teheddülüne a 'd olan hıra go~terlyordum. bana bir Türk kılcı b•diye tr o 5ır•· 
Ruzoamenin ikiıcl ms?ddi , Statü masrafının da_ birliğe bnyük. olmasm dl· I ma~drnh gey~I muey ıe~ b.!~ um~nda Bır gUn s•lahe~ dükk anınııı ör. ünde da Erzurum ile B~yburt aras~n~a Tüt~· 

~ek.~ b~zı ~~dıtelerln fadlli ıdf. Baokan ye VckD.l11t butçeslnden vı- nlf crğlnl ila-
1 
top . :.nı.a ·aıı: ıl'. r bir :evı a ad ç ı . - duruyordum, bu guzd sl!Ah ve eoyalara ter 1 ardından öldürülen Portkefe 90~ 

Statunun uçur en maddesini ok.uyarak, ve etti. Bunun tlzerlne Haydar Ekinci cta rr Ozıık•re f'dila:esfnı t1ıe1ı etıilu vo bakıyordum. Birisi elfnl o::nuzama do ac•yardu.) 
bunun (C) fıkrasının sonuca (vtya bizzat yfne söz alarak· jıakıir reye ~ oıı:uak ekseriyeti ıra ıle kurıdıırdu. Geriye baktım ki ıozleri kan R 1 E r•tt• 

b ' . - .. d- - us ar ~zurumda esasta bir ıu ., 
mQ ayaat yapa:ıek, elde lüzumıı kadıtr - A11Jayamıyoruz yani Şırlfet bt- ı ıc.abul olundu ve rt.znam !d~ göruşul cek çanağına onmuş, renrl uçak hasta bir 1 ' 1 d f 1 ıer· ıtok bulundurmaktır) kaydının lıiveslnl zlm kar biz{m za·ar bizimdir .. Vt'kAl•t baeka ırxdde kalm2m1ş olduğundan 4,;) dilenci foi. Hemen kendimi silkerek ~erdEş~eğBe çahışıyorlar 1

' ç kalheyıJelerl 
'-'it ' ' kl h . k d .. e ere.. oy8 anf' Bakırc-ı mı " eıu ve eahabı mucıteılni lzab ettikten muralup Pç'n neden 2ç ktan para versin saat süren toplanttya 201 vcnldl. uta aştım Ş& rıa enarın a çadırlar d d" t k 1•1 1 k 1 ttilct'' 

1 · · k ı bl k b lıl b 1 rasın a ur öıe b r a e ioıa e soDra, ortak: ardan Hııyjar Elrlnc•, Ra- Dcdı, ve neticede ta1kaohk tekl'fl Fuad -'..rastı uru ~uş roo ve a ar uraya top· , 1,, mazan Uvıal, Sadrettln GOzübnyu", rcve k.onulara~; Vekalet namzedi bay lanmışh. Ruzgftr bu taraftan esiyordu. Rumelfden Edlrneye kadar 1 erl~111,. 
Kahraman Arıklı, Bayram ve HUseyin Fikret Çatlar, eksulyeti ara ile mura- ou·· n Beledı·yede Hastalığın mikrobunu tt:neftas etmemek: RuılaPa karı• mukdvemet lmk!nı c) td~· 
Yaz,cı ıöz alarak: kıl?_l·~a s ·çlldi. 1çln Jstıkametl değ•ştiroim dıfından bu şeblrde muahede akd8

01110 
Böyle bir aelAhlyetln verllmeslnia Müzak .. r~ edilecek ron bir maı'de Sandık· Heyetı• ç,dırlara vardıtım zaman ahali ölen- Ed'rne muahedesi mucibince Erzunı stf 

birliği kendi orlaklanna rakip vaziyet na şJrkf tin mcrktzl Kıırala mt? Arı karada letl alıp toprrğa g-OmQyorlardı. Bunlar bize verilmesi meşrnt olduğundan 1 cteJ 
getlrrnsk d mek olduğunu, tlrkct biıfıll mı kalsın? maridf>sJ, iki saatten fazla sn- • • Jd ne tikeiofyor ve ne de kork.uyorJardı. ı~nesloln EyltU ayının ıoo ıroııd;J,J• 
mübayaııt ve stok yapmata . kalkıfbğı ren bir münakasaya yol açtı. BUtün SeÇıffil yapı ı Paskevlç seraskerin konağında ota· ı tıbaren şehri tahliye etaıeğe başla 11~ 
takdirde (tbrıc t,.alar b1rlJ"'l_) ünvanının hissedaılar lttıfakla denec .. k •okllde, rnyor Muş ve c. varının beyleri aellp Teırlolsaoide b\ze teıl.lm ederek :;• 

ır & .. ,, (Baı tarafı 1 incide) • b "' t l k ı ı 
ve tüccar cllnda~I lhrtcat vesJk.,Jarının merkezin Kuıt n uzak aımastnı istemi· Sandık bsşlıuınıta seçimin lntlıamı itaatlerini arzedtyoılardı. ayra5ımız 8 eye oe 1 d • sJI' 
artık bir mani ifade e!me~rcrğini, his- vorla~. Hatta bu hu.;u~dtt, kalabalık im- Dl temine m-tmur bir heyetin lntlha'oı Başlı:umendan~n, o~men Paş~mn ko- Ab1sha, ~evan, Atntatınıo yar~ııııl 
sedar tUccarın hayvan uze~ıne ıera.aye zait bır de tak.rlr suodular. Onla"ln tul lazım gel.illinden llün mQmesslllerln n>ğına ( Abranov ç ) namında b r zabiti muabede mucı'>lnce tçrk ilehadutlat r'J~ 
yatırmaktan Ç!!klııecekle!lnl, bu t ıebbQ· şudur: isimleri yu la fışler bir torbaya konmuş ıt>ndndl. Ben de buna raf ak at edtrek geriledi. Bundan sonra, artı~ Er•:ıııd' 
se ıreçmek istediği takrlır:te, blrlft n bll· Merkez K~rstan uu\lasırsa; bayv1ın ve aşatlda 18lmlerf yazılı ztıvat seçtlmış- bercıbsne ko~at~ gittik. Salonu gOzel Rııs istila ordularıoan tehdidi al 
yük sermayeye muhtaç olacagı g,bf, esı..· 'h·sc.tçıları blı itt arlının hikmeti vücu- lcrdir: döşenmiş ldı Bırer sanat ve mabaret bulunmak feliketfne maruz kaldı. 
sen çok müşk:Ql bir iş olan hayvan sto· du kalmaz, zira ; TOTldyenln hayvarcıhk Cıımlkbbirdeo Zakir Ollrbüz, Kasım- eseri olan kıt>legiblar, salonun tüzelli S O N _/' 
ku leşkll ve muhısfazasının da birli~ ç~ merkezi Kars ve al• ltlmum Doğu elleridir. P"Şadao All Pürkaya1 Hıısan Bani sul· - - -------------------"""" 
bqaralmaııoa imkan olmadıtı. fikirlerini Hlssedarlarını'l ekseliyttl bu bölgede tandan H8saD, Dere mahallesltden Avni Yıldırım vurdu, öldü Norglhta yeni okul bf 
tlarl sürdüler. Başkan, ıreçen yıldan alı· olan ş\rket, Anlrarada aktedPCPğl bir A'ıı:m, Habip efendi ülyadım mutemet ~ ı d 
nan tec Obelerl mevzuu bahis ede1ek. h y'etl uaıu'Dlr~ fçtimama kimi toplaya- Fazıl, Daredıın Refik Katıuıanlı, Vanf Kars [ Husası l - Bele~lye parkın- mlye~~1:.~~.!~nu5;:!~imUeN~~'Y:~k~'°'' 
böyle bir se•ihiyct va,; diye blrhğin bi'iı?. Çık. eevdlklerl ve inandıkları ge- tfdndl 1eo Şamil ataç, _Yulc-.n mumruıbn da kavak ağacı altında ö u bir fihıs mi2iıı de el katmaelle yeniden IPt-'~ 
derhal stok yapnır"'ı kllıkı•mayaee"""ı- nel dJre1'tör Muhid· ln Onay kendilerin- N şet G1maımaz, Haçı cumadan H:11ıın bulunmuştur. Bunu haber alan zabıta ba l tb 1 N tlt'A 

& ,, & • bk k 1 • - 1 ı a rı mış o an or~4bın taıll ,. 
nı. ancak ınzumu h tllnd~ p.yuayı tut· den ~öyl• c-. u1a~ıa1•nca; dertlerini kime Dereci Allpaıadan Rıfat Kar1, ta 1 ata g r ş~ış _oıunün yepı an aıua- ıath oku1unun dıvar l~i sona erıo11~ıı 
mak \e vulytte hAki;D olmak için, her anlatahi.irlrr? Merkezin Ankaraya naif· yeneslnde Byrıı gun yağan ya~muTlar koml•yoou tarafından tesellO.m edl ~ 
Jhtlmale karşı elde, S!O°!c yapmak selnbl· ledec•ğlntn şiiyuu bile Ü~ gün zarf nda umum hanede bir kavga arasında dOşen yıldırımın kendls ne lsa· tir Dars baıı olan birinci teeriolıı ıııtd 
yetinin bu'unmasına knl'ı bir zııruret hayvan kıymtıtleılııln yQıde yirmi dQş- Uınumb neye gl 1en Hablbt\fendt betle ö'dUğün ve c •sedio Karsın orta ~eşine kadar ahşap kısmınıııda "~~~ 
hluedlıdltl l anlattı ve hiç olmazsa meslne sebep olmuıtur. Şlı ketin yeni mabaUeı1 Ali otlu ahçı çarBğı Nly ... ıf kept m4balleainde otura'lt CaftSr oğlu ~2 ıçtn iham ırele!l tertibat alınmış., 011 

. ' • 1 trata verilmiş uzerlne konuıaea... _..ıf 
stok ıçln bir nl bet ve had t4ylnlııe lm• tesıalnd~, merHzln l(arsda oluşu kaydı Dere mabat eıl Kimll otlu Stlibattln yış\arında İl>'abfm~ eit oldu~u anlaııl- 1 kf a d T b 1 1 oJıJJılf~r 

1 · , 1 ki b Ah t """' ı ı.. t J b' 1 d L- . o u u s c a ra zona s par ' ç kan oldutuou da bl oırtrdl. Bu arııda sayeslnıied r , tOccar taratın 1an u ve me 05 u ı~an a.avıra e ın ş, r mış ve •tnlne ru1131ıt verllmiıtır. G"ce gllndnz bu it ltln dıırınıd•ıı 1; 
yine töz alan tazı hi•seda lar stok için kadar raQ'bl!t görmoş~ür lıirulısra cevap bfrler•nt ttşla baıfıf surette varııılam7şlar, ı ıı ı ı ı traklfel 

' · · tu~ı irak Aoliyeyc verllmlı'erdir Arabacı ile kavga ışan ır l memur ara muva 
bir karar alınaa dahi; bu selrıhlyetln veren Muhiddin Omay, serdetıltl es'oabı · • dıt•riı . :..,_./' 
mQnhı1ıiren baıict tauhUtlere kartı isti mı:.c be arı•sında bilhassa dedi ki: Lokantada kavga Sarhoş o'arak Uuumbaneye R"lden 
mal edilmesinin ıarl kc nmasıı ı, aksi - Anka·a mem'eketln kafbldlr. Toph1neli oteıl Jokantasnı da Mehil· Meltk maballell Mehmet oğlu Keçec1 

takdirde, dablldd hayvan t.carett yapan Müblm kararlar anc ık orada verlleblllr· eftınd• m11ballell .Aztı oğlu Faru ~ ve İtlrahfm ve Emin Kurbl mahalleli fay• 
taran çok müıkül mevkide kaıacaklarmı Ben şimdi bu lctfma vesilesi 11e Karsta Yukarı Hasan Bas ldtn Feyzi oQ' u R·mıt torıcu Bcdiıbıınla kavQ"a etmiş, bfrtblrlnl 
beyan e tiler ve neticede 1 bay Akıt Eyi- bulunscatım yfrde, Ankarada bu'uıımuı sarhoş b 1r halde abç1 Halldi dövdüklA· hatif sıırdte yaralamış ol ıJuldarından 
dotanın uz1aıtır cı bir ttkllfi nzerloe olsa ldtm, bu smenla ihracatını yapmış rlndl'n yakalanmışlar, Müddelumumllft~ tutuımut ve Adliyeye verllmlılerdlr. 
reye mürt caat oluoara~: olurdum. Şirketimiz, demin ıizfn \'erdi. verllmiılerdi~. 

(Slrllala, barict taabhütlerlolıı yüzde tiniz kararla geniıllyor arhk. Biitün Ce _ -~ı:ı...ı.......::~bmı&:;;ı.;&:::!:o':==:limn ı 
on beı\nl ieçınemek Ozert, mecl'si lda nup bölgelerinde teı• llAt yapacalr, his. Bu gece D öbetçi eczane 

- reblıı tensip edeceği ıekUde canlı hay s'dar kaydedeceğiz. Hatta b 1 nı:!a ,nr. «VATAN» eczanesidi" 

Sokakta sarhoş 
Ayvaz adında biri OürcUkapııında 

sa.,.boş olarak geçerken yakalanmış, Ad· 
van stokları teşkil etmek) ibareılnln 3 en de kırk nlsbetlnde yeni hissedar kay- ------ım--s.-mıımı- lfyeye verllmlştlr. 

HAVA 
1 • 9 988 1441 8 r •JlfJr" 

Rüzrlı sürab: Sakfn 
ROzglr istikameti : • 
Kuru hararet dereceıt : + ıs O 
Azamr hararet • : + 28 8 
Aalad • • : + 126 
Rutubet • : y. 52 
Yal•• : Yok 6ı· 
Han tuyfkl (Er2unmıda)t ~109 

• c (De lı •Yly ılı:••)' 

• Nermin babas•ııın geclk•ftlnl rörftn· mfş gibi Sf'fSeml-m'ştf. Bu Z"Va\lı lhtlya- Mahfrn uyudu. Nerm1D de 

MEMI 
ce teıashınmeğ-. b':lşladı. ÇOnktı Hafız rıo babası oıması lb•lmall orun da zihni haberi betlemtğe baıladı. 
Ruşen bütün hayatını musiki notalar, ne lşlem•oti. Kazanın oldntu yerdeki • • • ") 
flbl tatızlm etmlıtl - dQkA cıladan •orıp roruıturdu. F;1zla Doktor Şemsetlio •Yeıilyavı• '~ı•'' 

Evine olsun, itine olıun, her zaman bir şev ö~renem,dl. babergönderııllctcn sonra. beı:111fre ,,ıtt 
yazım~ Selim BABAN vakllnde gelirdi. Beybnde vakıt kııybettlğhıi dOıünen hanımı yao10a çalırmıştı. Naır:lk 91 ~ 
--------- Bu akşaoı y mck: vaktı geldifl hal- N"rmln, eve dönnp beklemeğl daha mu· ona verdi. Dedi kf : ol~ 

lbttyann eaki elblse!eı 1 par.ıım par-
1 

Doktor programda • Yeollyuva • Is- de hata gOrünmemJıtt. Halhukl ş1mdl her vııfık buldu. Her halde eve bir haber - Kızım, H kmet hanım. Şl~d'~~ 
fil olmuştu. Bu yırtık elbteelerln her ta- mini görüoctt, duratlaıtı : akıam sofrada sıcak vemek bulunuyor- gelirdi. Yaralının nerde oldutunu ötre• dotruca yaralının kızıntn evin• ı ~~ 
rafıda toz ve kan içtndevdi. - Şimdi bu lbllyarın kim olduğuna do, Babası geclkırce Nermin M~blreye nfrdl sin. Bu kadına m8mkt1n olduJıl ~'f• 

Ceblerlnde lntiyarın hüviyetin• göste· anladım, dedi. yemeğini yedirdi ve kızı yatırdı, sonra Ne•mln, bu korkunç mac,rada ya· darell bfr Usan kullanarak, ka.,1'1~ ~ 
recek bir vesika çıkmadı. E tıiseııln ceb Yözü sargılar lç'nde, kotu bath, 8• kendisi geyfoerck, bir fellkt-t ırelmlş ııılacak: başka tey olmadığmı anladı receksln. F~kat ihtiyarın yar•''~· 
lerlnl arııyan bu'a?akıcı geldi: ytA-ına kompres konulmut olan bu bed- olmasından kotkarak, bahçey J ırıttl. kalbi, hisleri, kafası perlıan bir halde yet bafıt 01duğunu, ortada kork~,~· 

- Ctıblerlnde hıç bir şey yok t fen- baht adam, Nermlnln baba-sı fdl, Nia:ıFt efendi : batına gf'len bu ~eni felAket haberini llş edecek h'ç bir şey bulurı 
dlm valnız •unlardan batk• .. 8 - H f R x 1 ı. t 1 k lıı 

' J b,, d ki y il • Yeştlyuva,. babç·ıiııde ,akıam sa- - ız de a z uşenl görmedik, beklemek üzere eve d6ndti. ıuy eyere ... em nat verece s · 1' 
Hasta altıcı o ora « eı yuva - - il h b d 11 t v ııa tt• :.11'J 

1 d bi lı: f zı baş1adıfı zaman, Hafız Ruşen gorun- ıre rse er a e k de a eve uğrar. Mt bire yata§'ından başını kaldırarak: e ve e 1 : 6~ 
bıhçeılnln caz p"oıraın ann an r .. h • F k t Hi'· t h .., 1 tauııni ll!allı N D' 

1 
t t frndl ,-eı tik. me· memfştl. Fakat akıamın ilk ten a ıa· Hat z,,Ruş"D giderken, kızma, Taksim· - Anne babam daha gelmedi mi ? - a a a.me anı-· jtJ~ , 

ki '<' A • 
1 

ıkıEm fesli mantarında saza kemansız da dev m e- deki Bh'ı)aplarıodan birini z'yaret edrce- Dedi. seni! Çok idareli hareket et• ~ıt~ 
:: .~ılcoDf~tk ~~:ıuı:rın bir prctr~:ı~; dilebllirdl. grnı sövlrm'ştl. Nermin derhal Ta\rsfme O rüne kadar hfç yalan söylemeyen gibi amma, sempatik: bir kad;~-.1e 

b Y tı Fakat gece anında mutlaka Jiıımdı. çıktı. Ebbabın•n earkı ıOyledlğl bahçeye Nermin, bu sefer yala-. söylemeıe mec- Son derE ee hHaast•r IBabasını ç dlll''~ 
aabBrmıı · f ı. bl "ocuk v t Nimet eferdl kemanfsioln ırelmesfnl bek· gitti. Onlar da Hafız Rufeni rörm,.mfı· bur oldu. - Siz merak etmeyin efe~•IJ' 

u prngramı u t• r 'lf sı •- 1 d 1 1 y Ha s b. aıll "' ff ılle 'kabvelPre eylere sokaklardan ırelip erkAD, oktor Şamıettfnln rönderdfQ erdi. aınız garıonlardan biri öilt1df'D - Hafız arkadaşlarmın yananda... - ... onra •r rec dı'· 
ftÇ nhue dağ:tbrırdı. Bu suretle de müş- bir adıım b8'bçeye ıre'd( ve Nimet eten· sonra bir otomobil kazuı olduğunu, bir Bit aleşam ge9 gelecek. Sen yat, uyu ı Kadının küonk bir kızı d • var 
terilerlr in artaC!l&nı tahınlo ediyordu diye Hafız Ruırnln başınd• o geçen fe· lbtlynın çtıtneudlğlnl fşltmlı : Dadf. onun yanında söyleme 1 
Hafız Ruı"n de bu prog·amdsn ra t tlket\ snlattı ve yaralının Taksimde dok- - Sakıo b"zlm Hafız Ruıen olma- - Peki, geldiği zaman ben uyanı- - Anladım efendim. oJ~ 
pldiJ eı• dosta nrmek ü.ztre bir kap }tor Şemsattlnln kllnltlnde yattıtını ıOy- ıın? P ye ortaya bir laf atm11tı. rım. O beni alnımdan Oper. Ben de onu ( &rll''' 
tanı 111'1 cebine ıhnı§tı. lıdl. . · · Nermin, bıftDI aankl bir dat be 7t- attedarim. 

' 
t 
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EN SON HABE RLER9 
Südet Almanlarına yeni teklif 
[}>ış SiY ASA 1 

58 Nakleden: S. A. 
GeneSüdetAlman-

Prag hükumeti büyük 
fedakô:lıklarda bulundu 

l l . 
arı mese esı F l .1. N I M 1. . I 

P••ğ'd•, çokosıov•ky• hnku- ransız ve ngı ız azır ar ec ısı po itika-
ttıü ~et~ ile Südet Almanlar~ larında degv İşiklig"' e lüzum görmediler 

lllessıllerı arasında aylardanberı 
d t"aın eden müzakerelerin yeni bir Prağ 31 (A. A.) - Em!n bir m~n-
•afha . . _. . badan ö~ret ifdlğlne ıöre : Hamle ya par 

Bir gün cini olarak 
kız kaybolur 

d' ya gırdıgı anlaşılmaktadır. Şım· tisi azalılrına yeni teklUler vapılmıştır . 

1 'Ye kadar yaptığı milsaadekirlık- Bu tekliflerin mahiyeti çok mektum tu 
arla Südet Almanlarını bir türlü tat· tulmaktııdır. T~klJflerde Pcağ hük1lmetl· 
ttıin ed . B k·ı H d ııln büyük fedakarlıklarda bulunduğu söy· 

cmıyen aşve ı o zanın 1 '· t dl 
Yen· f enmeır. e r . 

Dilnüvaz, kızın insan ayağı varamayan 
bir adada saklanmış olduğunu söyler 

l 1 edakirhklarda bulunduğu an- A.lmanyanın bir proLestvsu 
aşılıyor . Praa 31 (A. A ) - Almanyanın 

Bu fedaklrlıkların mahiyetini be· Prağ sefiri bugün Prağ bük 1l ııetlne bir 
lluı ö" . prot~sto notuı vermlıtır. Notada pral· 
SQd gr~nememış olmakla beraber, da çıkan Rhıko gazetesinin Alman im· 
b' ttlenn programına daha yakın paratorlutu ba~lığı ile yazdıiı aleyhdeki 
e •r. foraıül bulunduğuna şüphe edi- yazısından dolayı protestoda bulanmak· 
dıleıncz. tadır. 

M ı Fransa politikasını 
- l a u udur ki Sildetler hudutları degtşUrmlyccek 
lal• t\aı ve muayyen federal bir Al· Parla 81 (A. A.) - Nazırlar mecll· 
Q ' 11 hük<Unetinin teşkilini istiyorl~r. alııin dQııkü lçtlmamda Hıuiclye Nazırı 

ı.ı federal hükO.met tamamiyle nas- Bay Bonoe hırrct ıı'yasst hakkında lza· 
Yonilf . • . • bat vermtıtlr . Bay Bonne Çekoslovakya 
lal~ ıosyalizm umdelerını henımse- meselulDe de temas ederek bu mesele· 
k etnik bir grup halinde kendi de Franaanın hattı hareketini değlştlrml· 
tndiıini idare edecektir. yectğlrıi beyan etmlıtir. 
.. P-1alO.aıdur ki, İngiltere bükfıme- İngiltere de öyle ... 
thıın p w • Londra Sl (A. A) - Nazırlar m~c-
detd'". raga mütavassıt sıfatile iÖn· IJslnirı dünkü lctlmaında Hariciye Nazarı Çekoslovakya Başvekili Hodza 
be . ıgı Lord Runsiman haftalardan- Lord Halltaks lngilterenln harlçl siyan· zırlar mec\tsl tam bir fikir mutabakatı 
ikirı her iki tarafı dinledikten sonra, tlnt izah etmiştir. Ta~ip edilmekte ve ~asıl ettiklerinden ildnc\ bir toplanhya 

tarafın da kabul edecegıw · bir for· edllec, k olan hariçt sıyaset nzerlnde na· luzum bırak.mamııludır. 
tıq 
~ hazırlayacaktı. Acaba Südet 

ili 7anı~r•na vaki oıan teklif bu ye- Trabzonda 30 
d <>rınul müdür? Bundan bir müd-

~~ ~vvel gelen bir haberde, Lord Ağustos 
t aıınanm Çekolovakyadaki devlet Z .r B 
d~~latını lsviçreye benzetmek iste· QT eT ayraml 
8 
ıt1 bildiriliyordu. Yani geniş idari Trabzon, [ Hnsust ] - J)Qn burada 
~ lb· Zafer Bayramı bQyük bir heyecan vcı 

Oltu Malmüdürlüğü 
Oltu (Hueust) - Boyabat kazasından 

naklen kttzamıza tayin edılen Malmtl· 
dUtü Rlfat Küçükbaı O!tuya gelerek 
vaıtfeslne baştamıttır . Yeni memurlye· 
inde muvaffakıyetler dileriz . 

BATIDBN DOGUY A 

Fakat ertrsl gün aııt ola· ak kızca· 

t ız evden kaybolur. Her tarafı araılu 
tararlar bulamazlar. Nihayet çaıesiz ka· 
lan babası bu Oç dellknnlıya mQracaat 
edn. Düşünürler 1 taşınırlar. N•b •yet 
birincisi kızın insan eli varamıyacak 
bir adada perlltr tarafından saklanmış 
olduAunu &öyler. 

lkloc'si de sihirbazlıkla yapacaQt 
eıeğln oraya varabileceği l8klo cuaret 
edrce&r adam lAzım o\dulunu anlatır. 
Ttrandaz da bu cOr'eUI işe talip çıkar: 

- Btn giderim bulurum der. 
Razı olurlar. Tirandaz sihirbaz eıe · 

ilne binerek o mahalle vasıl olur. Attı

ğı oklarla devleri magl1lp ederek kız ı 
onların eJlnden kurtarıp babaSlna getır:r. 
Fakat bu sefer de· bu üç delikanlı ara. 
sında gOrültO baılar. Her birisi lıı:ıın 

kendine layık olduğunu iddia ederler. 
D~clu, Mabşekere dönerek: 

- ·sen bu hikayeyi Aşıkıoa anlat. 
S ı>r bakalım hangisine layıktır. O zamen 
vereceği cevaba ıöre akıl ve feruetlol 
anlamış oluruz. 

Mahşeker - Evvela sen bana han· 
gfsl müstabak o'duğunu söyle ki bırn 
ıaşırmayayım. 

Dudu - O halde bununla a18kııdar 
bir hikaye daha var . Oııu da söyl•ylm 

ttkk ayetleri haiz kantonlardan mü- coegun tezahürat içinde kutlanmııbr. 
ep bir Çekoslovakya 1 Sabah Hat 9,10 da Vali Refik Koraltan 

Zaten timdi Cumhurreisi Beneş Garnizon Kumandanl ııu giderek tebrl
dt, t& katta bulunmuf, Komutanlık da Valiye 
•ıq· 1918 de Çekoslovakyanın hu· belediye binasında ladei ztyarette bu-
l'r~ tartları nazarı dikkate alınmak iuomuştur. Saat onda belediye mıyda
h le İsviçre gibi federal bir hü- nında toplanan binlerce haJkm önClnde 

lzmitte kurulmakta olan 
Sellüloz fabrikası 

ftttıet ol w . . genç bir subay zafeı i o çok 1ıü.zel bir 
t,k arak kurufacagım söylemışti. hülbasını yapmış ve ,,ddetle alkıılan- F ı... 'k K" l'r t f b . k h 
ile 't aıub telif ırk lan hudutları içi- mıştır. • • a ._, r~ _a 861 a . rı asının a mu r unu 
d" topladığı halde asırlarca bütün Bundan ıonra küralye Twhan Ko: temJil edeceği gtOJ, .. ..Jfb halınde de askeri İhti-
lltıy,111n •w. raltan çıkmıı uzun ve çok güzel mllh yaçlarımızı karşılayacaktır 

ttff gıpta ettıgı mamur ve mü· bir destan okumuı ve çok alkıtlanmış- . • 
Ya eh bir memleket halinde yaşa· tır. Kız orta mektep mQdüın tayyare lzmlt 21 Ağustos ... ~~~-.~..;'-:..--

il lsviçr · Ç k 1 ak b. hakkında memleket ıençlltlne ıüzel Katıt fabrikası sahasında a-
tıUıaı enın, e os ov yaya ır sözler söylemlı ve altııtanmııbr. teıli bir inşaat f_taHyeti var. Biıı-

Une t~şkil edebileceğinden şüphe Bundan ıonra reçlt resmt yapıl· lerce insan,_ Mühendis, işçi, usta 
thııek Agustos gunP.tlntn kavurucu ce-
tt llzımdır. ÇUnkil lsviçrede ya- mışhr. Kahraman askerlerimiz demlrd"n hennemt altında durmadan çalıı• 
·Yan aıubtelif ırklar kendilerini Is- adımlarla Valinin önünd 9n geomleler ve yor. İzmit Kltıthaneafnln, sagı: 

"icr ı· merasime nihayet verilmiştir. C . , el addetmeae alı mı lar ve bu solu umhurlyehn yQksek ve göz 
~ illle • ş ş Bayburıta Zafer Bayramı alıcı eserleriyle doln .. İn~an bu · 

li Dıemlekette kök salmııbr. Bayburt (Hususi) - 30 Ağustos Za- rada, Türk yarınının nasal bazır-

-

Ue •lbuki bunu sadece ana yasa fer Buramı Subay Yurdu önünde çolı: landıgını, yurda, millete nas ıl 
~ Çtkoslovakyada da tesis etmek, kalabalık bir halk kQUeal tarafından faydalı olunduğunu bariz hatlarla • 

Yle tan dil . w. . hey~canla kutlulanmıştır. Mer11lme Hı 1 rörtıyor. Bu genç fşçi ve mnhen _. .. ı 
elit. A.. 

1 
ne dıgı kadar kolay. değil· kevl bandoıunun çaldıgı lıtlklal marılle dislerl , ıayrl ihtlyart kıskanmak iz mitte inşa. edilmekte ~lan Selllüoz fabrika1' 

ko•lo il aneye dayanmıyan bır Çe· baılanmıı, müteakiben dört beı hatibin eıI ayüllerl 1çinize doğuyor; öyle 
iıı 'lakya federasyonu çabucak da- bu bQyük gOn bakkıııdakl söylevlerlle an\ bir feragatle çalış1yorlar ki... 1 kudreti memltketla kitıt ihtiyacına gö-
~ lılaya ~ mahkumdur. Zaten Südet büyOk Türk za!erln.1n ehemmiyeti ayrı Sellnloz ve Jklncl Utıt tabrlk8mı· ra t .. sblt edllmekttdlr. Snmerbııok tara. 
ı. lıltnları l alimı kid ayn tebarOz ettırllm ştlr. zın lr f&atları 939 senesi Haziranında 'ından kuru'an bu fabrika1ar, mhli Eo-
"li . nasyona sosy a e- A 0 - k H lke i d b- d-llı taki d ki . . ık M • ~ı- g nun a ıamı a, v.n e U· nlbayr t bulacak ve Başbakanın uğurlu ustrlmlz için çok şerefıl ve övQlecek 
tnYorı P e ece ennı aç ca soy ynk gunun şerefine balo verllmıı; balo ellerlle işlemeye ıçılacaktlr. bfr ra,Uyet göstermektedir. 
~e a.~. Federal bir hUkfımet ıeklin· gece gtç vakla kadar devam etmle ve Rellüz fabrikamız kağıdın muhtaç Senede l t bin tonluk bir lmaIAt 
dUe:•k bir grup halinde kendi ken- çok neş~lf olmuştur. ol<i ugu hamuru temin edecektir. Aynı kapasitesiyle karu1muı olan btrloci ki-
~- 1 idare etmeğe baıladıkları . zamanda bir harp vuk.uunda lizım ola t 1t fabı'lkamız 93-i senesfnde 10,204 
t-~•n, iiinnn birinde Alman bay- Bır kaç defa dolup botalan cık maddeıerı de ıst1hsaı edeblll'cett1r. 'onu bulan ımatatile bu rakama 9ok 
l)llfl"ll Çekivermek hi te M bir . iki alay Sellntoz fab ; ~kamızın lkm11lfnden IQDra ytıkla1m1ştır. Memleketimiz lçtn tamami· 
laııyac kb ç guç ış hariçten Selluloz almağa lnzum kalmı· le yepyeni bi endQstrl şubesinin bu ne· 

,... • r . Ha!'keu, 30 (A. A) - Japonlar yacaktır. tice cidden parlak bir zaferdir. 
'16rQl" k' Ç k l ak l son ıunlerde Lunkay • llukuk cephe-

\>içr uyor ı, e os ov yayı s· sinde mühim miktarda zaylet vermlıler· ikinci klğıt fabrikamız ise , kAgıt Klğıt ve karton tabrJkalanmız ha· 
ltht~Ye benzetmek, Orta Avrupada dlr. Alınan haberlere göre, evvelce ge- lhtlyac:nda görülen boşlnau dolduracak rlçten getlrdıaı ham madde'erf de yurt 
l)j •keli bir 

0 
un 

0 
namak demek tHlmiş olan iki alaydan şimdi bir ıey ve İzmit Kiğıthanesl o zaman her türln içinden . elde etmeaı esas_ gaye tdln 

acaktır y y kalmamıştır ve bu alaylar bir kaç defa ve h'r chı s kfiğıdı yapabilecek bfr kud- mektedır. Ve hu maksat uz rinde Sil· 
O · dolup boşaJmııbr. Şimdi yeniden getir· ret gösterecektir. Bugün yokluğu bir meı baı.k olanca h~ssaslyetl ile durmak-

~ ol lluıı için SUdet Almanlarına va· Ulen takviye kıtalarlle harbedllmekte· çok ştkAyetlere sebebiyet veren gazete tadır . _. . 
bıt •n yeni terkiplerin bu neviden dlr. Demlry- lu üzerindeki muharebeler ve kitap k4ğıdı de, ikinci k!ğıt fabrika· K!fıt imalında mubtm bır yar tu· 

ltldif l b'I • "htimal şi1detle devam etmektedir. Buradaki mızın lnıaatından sonra ortadan kalk- tan Kaolin tabrllcam1zm da temellt rJ, 
llli~0l' 0 a 1 meııne 1 ver- Çin harekAtını bizzat Marefal Çankay- mıı olacaktır. gene lzmlt de atılm•ş olacaktır. 

Ut. DiPLOMA T ftk tdare etmektedir. İzmlt lr.ltıt t•brlll::amııın iatlhaal OEVDBT y ~KUB 

d'9 lklslnfn mnnaaebeUol ve netıc11ln\ 
ıöylerf m. O snretle hareket edersin. 

Mıhfeker - Peki. 
Dudu - Hin t padişahlarındad birinin 

se1ah tı çok aeven bir otlu varmtf. Bir 
çok.: vll&yetlerde dolaoıp birçok acayıp 
ıarafp oeyler gOrdtıkten sonra bir gQn 
yolu bir yethııneye düşer. Bir de bakar 
ki peri kadar gl>zel bir kız buulann 
yanında oturuyor. Delfkanh hemen lfık 
olur. Ve bu kıza malik olursam kendimi 
burada kurban edeyim diye n11rede/. 
Hademelerden bunun kim oldutunu so
runca bir Hint padfıahınrn 11::111 oldutu~ 
nu ötrtnlr . . 

Döner babasına der ki: 
- Eter bu kııı bına almauan jntl

har ederim. 
Hemen babası birçok hediyelerle 

bir name yazar ve oğlunu da beraber 
röndırlr. Hediyeleri ve nameyi alan 
dller padl~ah bu !Je muvatalrat ederek 
kızını o fthzadeye verir. ' 

Muradına nail olan şehzade bf r müd· 
det o ıehirde kaldıktan sonra kızın' ba
basının bazırlatbğı cibu ve eşya Ue 
kalkıp ıehıadenln memleketine dOnmek. 
üzere yola 91karlar. Birkaç rün rlttfk~ 
ten sonra evvelce rastladılı puthınenlıi 
bulunduğu yere i'elirler. Şehzade yanın~ 
da mnsahlbl bulanın papula berab~ 
mabede glrer. o sırada evvelce . kıJ 
borada gördüfn zaman yapınıı oldutu 
nezirl hatırlar. Ve pııpaı öbür tarafta 
ibadetle maşrulken b'u mabedin iolnde' 
kurb~nlara mahsus yere ıelerek: katalı
nı keser. 

Biraz sonra mabette bunu arayan 
papaa [ Brabmea ] ıebzadeyl bu balie 
görünce tevkallde müteessir oldutu ılbİ 
kızla ıehzadenln babalan olan padtııh
la.rdan da korkar. Nihayet o da tendlal· 
ni kurban eder . . 

Blr mQddet sonra ~uda canı aılu
lan kız da içeri airlp bunları bu halde 
görOnce çtlgına döner ve çıreılzUkten 

kendlnı kurban etmek Qzere iken hafif· 
tan bir aes duyar. Ba ses dır ki: 

- Kopan bışları yerlerine koy ve 
dua et 

Kız bu fekUde hareket ederek dtıa· 
ya başlıtr. Hatlkıten biraz ıonra lklıl de 
dlrlllr. Yalnız kız heyecan, korku ve 
telat yüzünden başlarla föfdelerl terı 
koymuş Yani ıehzadenln bqı papuın 
gövdesine, papasın başı şehzad~nln fOf· 
desine yapıımıı. 

Dudu, şimdi mühim mesele ıudnr: 
Bu kız ıehıadentn bafına mı, i'Öldeshıe 
mi aittir. 

Butlu da git sevgilinden ıor. Dedi. 
Mabşeker - Dudu, ben mahbubu· 

mu tecrübe etmezden evvel sen bana 
anlat ki, ben onu imtihan edebileyim. 

Dudu · - O üç renç içinde Ttrandas 
en müstahakıdır. G'rçl Dllnnvaz kızın 
nerede oldutunu blldl, R4hflıaz merkıp 
buldu. Amma Tlraadaz bu yolda canını 
başını feda edırcealne mücadele ederek 
kııı kurtardı Binaenaleyh bu ötekilerden 
raıla müstahaktır. 

İkinci hlklyede ise kız, ıebııtdıatn 
başı oldutu tarata hükmolunur. Gerol 
vncutta seTgllller için fÖTdenln pek 
bO.yük lüzum ve kıymeti Yana da bq 
bütün aıamn reisidir. Ve bntün vücuda 
kumardı eden dlmat oradadır. İfto 
bunlan böylece ögrenip beJzadenle iÖ· 
rnınrkea bunuolı tecrübe ederaln. 

( A ,. •• ,, ""}. 
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HiKAYE 

iyi saatte olsunlar 
Yazan: S. ORTAÇ 

Köy kalkınma 
işleri üzerinde 
bir etüd 

A. NAZIROGLU 

G.-dllcıl çavutı sözüne d~Vdm 1dlnlen;eyo d .. m. Ru~elveıfo.J kaldırd:m· yaa ~3:~~k •1etf::1ıst'::~a~h ~rrsırda cere~ 
etti: Fdk11t tam tetl~I çekeceğim sırada cuce tit'sal 1 1 ç b gf ' 8 bderaber is 

- BfzlM k rı bo na\tı ı · ııta biner lgözd n kayboldu. Y""l s"'hvııs.1 a ~rıtnıhmi•uJ 8 
BZ:\ eden rnülkf· 

. , • .. ., "ı mus a s. er arasır a b'r kı-
'11atı ku hnı r, ço\ı: e kelc' ere taş çıkar Arkadaş ara tektar l:ıalctam. Hepsi sım köyfQoün ra• ir eşm si ve diğ IJ 
tacak l i · yara ılışta olduğu halde rün ıı ·adar s~n .. Ulc asker .. Tn-ın tehlike- kısııı köylünün z~ng!nl,.şmrsl sur::ırıd; 
rece evde korktu, ko kmayac k r bi ler, badire'er .1ıt 1atınış insanlar, heye· ictfmat rarklı'Eşınalar da o'acallt·r . Bu 
C1Pğll ki, iyi Faatta olsunlar ..• can v' koı ku an h~ pı~ınıo beli tutmaz suretle mıntakada muhtellt lstftısaJ şu 

Har i umumi j~iııde Nab'usta bir bir ha de ldi!e·. beterine gör"' lrt>çük, o ·la ve büyOk ı, 
ıüo bir k ç za"it ar~ada1 t>danmış **ot letmet< r meydona ıeı.c~ktlr. 
oturuvor ve konuıuyorduk Sonradan muele anlaşıldı. R~mzl htıh at işteıioi yabat cı knl kuvv~ 

Merhum kf hre:ncnı Hnrrlyt t Ş b ' t bu keçf h kayPslnf tsa<ıAn vydurmuı, b!- ti ·e lüzum görmeden ailesi efradf ile 
Niyrzlye benzf'di~i ç'n fsmlrıl Ntyı zl z i ko ku verm k ve rtl~nme lstem•ıtl . gören müstı:ıhısillerln yani k OçUk i~letme 
Ht-y koydı ğı..muz Redif çıvuşu ffülm onunla alay tttfğlmlzl, kaıdl uy· ıerl_n m1ntak~mızd1 mühim bir yekun tu-
R~mz' bir gE'ce evvel bü ün ev halkına durdO~u ile keıdl~lni gülünç etmt4e h. c"~ıoakn'Ophe ed"llemez. 
k 1 ı. "'- 1 . _ . . ou çQıc. mustııhs ll •r leletmeler 'lrtn •.ta göıu...en uzu l saka. ı k'çı çah~tığ mız ı gorOnce karıslle bırlık ol· !ı x. d ' 
hlklyesinl tı~yec11 içinde ın'atıyor muş, ke1Jdhinin ko keklı~ı ile alay eden hem aş:&• oAruf ky~nl ~öy amelest ve 

H - - b d l · l . . em yıı .. uı yaı oy mutı>ftıb tı isl, rl ıaf-
fr sozun . aşın a da şeı eı ıodtsn bu mert ( ! ) asanlardan oç alD."ak ıçln •ar na a asır ve mr k suretlle mıt taka 

nıasıın kalma~ tçın f~I raatt11 ~lsun'a• ı bir kOçük çocuğu etle& kılı ğın" sokarak mızda icti nııi dağ . fış ve fak'ıll'fmanıo 
Y l\pıştırıynrdu. Hepımtz Niyazı Beyin ko· kutm• ğ d karar vermlı'er, b'zl dt11 çay menbaı olacaktır. 
s ıthğı ve kork!lkl1 ğlle atlay etmrğe habaneılle eve toplamışlar dı. VtJ ,ap· Küçak mü!~.;;: .. !:i, bugün malik o\ 
tuııla ~,~; tıklan oyunda tltt n,uvart .. k olmuşlardJ. autıı ve yarın temelıüıc edeceği torrtlr, 

- Y cıhu, şlmdt cin · &ri ftlin gib Ancak ateş tlmlş olsaydım, bir fy1 o}lgll ~ k~ ve y •Tlnkl efradı atlcslnl ge· 
ferJer varını ya?.. Amma da yaptın. saatta olsunla · ı dtR l•, bir insanı vurmuf ı ıolrebılec~k bir m· ktıırdft olsa hl e ol
bi ·eder! olscak.lır. Ve va kanın SODU da feci bir dukça yak•n bir a ldti aHe f ~rdl :rİD n 
. Di e takılıyor ve. b ttahi t u vak~· \pkllde bltc c kti.. co4'alması gibi tablt vaz'y tlArle lktfsıt. 
va imnmıytlrdı k ve artık Nlyazi'nln __ dl buhrao, kuraktı~ glb . ar ormAI hadi 
. l b 1 • .... • ... ~c' ~~ <'P "~ ~ı 'r ~r ' . n s r vı n. h 
k ç '' ~zlm eğlence mevzuumuz olmuı Çoruh Vılayetı Hususı drt•'ini t"shıı ~ dtır . 
lu.H~riuıo~a: h h ··d·· r·~·· d Köyi.lsadytııua ' r.timbf tr~1 ı 

- Ne yap·y)~ slz_ln kr çi? Ammadıı mu ase e mu ur u.,un en: 1 Ş'Da ve d·~ılış'J ' k!!N'; ti :! ~o:/an 
.merd imişsin be Nıysu Bey! btz ue sent ç >ruh ViUl (" e ı sehlr tenvirah için •na yolu ite cereyan 8 , er. 
h r Aıiam zann d vorduk sıı ile mvfeh ,, rlk t45 bFyglr kuvv,.lln· Köylü. lstibsaıht l,.a"'OA vr ya tev~t 

, .. 
1 
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DOG U 1 

1 llô:nlarınızı kabul eder, 
-= 

FIRMANIZI 
1 Bütün Doğuya taı:zıtır 1 
1 "DOG u,, bUyUk bir 1 1 memleket parçasının 1 

her tarafında okunan 
bir gazetedir. 

1 Doğu illeri ile ilgisi olan biltiin 

1 milesseselerin gazetemiz vasıta· 
sile kendilerini bu geniş bölgeye 

tanıtmaları menfaatlerinin 1 
1 ilk icabıdır. 

iLA·NLARINIZI . Dar, l\lay ederd•k. Ôylt! ki ı.avallı ıte t35 kilovat amper centıırator pelt!Jn .. tm~ıc ıçtn .ke ıdlsloe Ulz•m olan puayı 
.Ridif ç11vuşur un sö1lediğlno de pişman türbin t~rttbath elelıtrık tpslsatının idare ya banc.adnn Vfyahut müt~vasslt tlccar 
_olduğunu ballnden s zlrleyorduk. ve l~'etmosl iç 'o 12' Ura aylık üc~At• e "4an al-nalıt .. dı·. Zıtt VPya lst b al lbti- D "' d d "' 

Aradan bir hafra on gün sreçn işti Nttfıa Vekil"tlnln Uc'1ı c'1 derrce •hll- yaçl11rına lılzırn oıan maddclerı rıe gene ogrU an Ogruya 
raJJba. R dit çnuşu bizi bir g · ce evJn· yet,,amtasi haiz bir memur aranmaktadır. mütavassit ttlccardan tedarik etmt>ktedir. 
de ç 'Y IÇ?'Jtğe davet etıf Ar~. s ra· T .dlpı~rln eTrakı müsbltelerlle Ç?ruh KOylO'lOn borçlanması bsşlıca nakld, G A z E T E M • z E 

.böy1e bir evde toplanu ve gurbtst acı Villyetlne müra~aat etmeleri nan o\u· emt'a ve ~ş OzerlrdAn olmıık üzere iç . 1 
aını, m ~mleket hıısr8tJni avııtmsğa çalı- (No. 896) sealld.ı go Ulm•kt:dlr. _ 

ı ıardık. o srün de bu davete Mıldde'u· nur. M mlE ketıınfz e müsteh il ~öyluye 1 g" o·· n der ı· n ı· z 
mumt de dahil b"'f altı arkadaş gilt'k. kredi tçan b~llı başlı ve hemen de ye.· . 
öt den beriden kom•şuyor ve çayları· Erzurum Askeri Satınalma g!-:e mness•seıntz ziraat bankasıdır. 
mızı tçiyoı duk. B!nbaıı Arr avut Zeyne Komisyonu ııdan : Mır takamız vf/Ayetıerınden blrlııfo mrr- .... ınunıııum11111m1J1R111mmmınımnnı1HDD1BJllllJIUlfilDllilll 
l'ın tabağ'ına taşan çayı dökme.le nz~te k~zlndekl ticaret odas nın 93~ yılına ald 

. kapı;ı açan R!mzl Efendi b·rden göz· On b · ş bin çUt yAmenl kflpalı zarf· bir raporunda ( bankanın az m1ktarda ~-----Erzurum Vilftyet Matbaasında----~ 
leı i dön unı bir halde ve büyüle bir la eks.lltm~ye k~nulmuştur. Tı~mln ~e· •krazatta bu•unması, lkraıat formül ve ı 

· korku içtnde geri döndü, ve: deıi yırml yedlb n lira ilk tcmıo atı ı kt muemelelerlnln uzıınıuau• dn köy Ul ün Başlık, Duvar ve El·UAnları, Defter, Fatura, makbuz, Ce&"'• ' 
_ _ Ah aman işte gene g-e'dl. .. Df. blo y'rmt beı llrad·r. ~kılltmu 21 Ey· fazla müddet ş <>b i de kalmıığa mecbıır Kartv~U, Amele karnesi, Evrakkalemlerl, Muhasebe! Hususi)'' 
· ye sOylenmete ve tltremeğe ba,tadı. ü l 938 Çuşanba srOnu saat onda Erzu- oıarak masraf etme~i köylüyü ziraat ban· ve Naflalara ait Bilrunum Evrakı Matbua, Kltab, Ehllyetoalfl'' 
: Benim arkam kapıya dOnOk 0 rfuğu için rumda askui satıııalma kom~s '" r nunda wası.nıtan istikrazdan 1ılıkoymaktadır) Sıhhat ve Htivlyet Cüzdanları 
· bır e örımı odum Fı1kat arıtad yapıtacat.tır. şutra'tJtsı her srun komıa- dedııvor. UCUZ ve NEFİS BİR SURETTE TABI 

l ş ybg ht YH k t nk k aşt vonda görülel:>ılll' T kllf mı ktukları beı Ziraat bankasın •1ın veya her har al ıtt 
arıma a .. m er ese re men a • v·• Hariç VtlAyetlerden gönderilecek slparlQler sJ~ı·atle ihzar edl 

· ld kt d 1 11 . d · it gün ve saatt ' n bir saat evvel .kom is diğer bir k1 edi t• şek~ ü flndıın para alll· "' a. 'll u 
: mıf, 0 u arı yer 81 ç v enmış, uru- yon baı:ılranlığına verflmif veva p r>s•a ile· mayan köy'.Q, m h ulü mukabili olarak .________ Adres: Erzurum· VilAyet Matbaası 
1orlaıdı v •t it t- d · lk ~ ı · . gOod~llm~ b~umc~trr. (No. 694) 41 nuevau ~car an~ nz mecbur~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~~~ 

1 Ben de tı~ bakayım ~edf~, ayata yetinde kalır. Bu şekilde tstlkrıız mua-
kalktım. Ne go•sem b ? ğeııırstnız ?. Ko- Erzurum icra da1·resı· nden ·. melest, mOstahslli mütevasqıt.a batlama le· 
cıı baıh uzun sakallı ve kocaman ayak- ta ve kövlünOn nıahsnlüııün en dQeUk 

la, gözl ri fıldır fı'dır dönen bir cüce 3 9-938 Cumartui i'Or·O saat dokuz· bir fiyat'a mOtevasslt ibr~catcı tüccar 
sofanın karanlıQuda yav ı yavaJ llerli da bir ç\fc halı seccade bat pazarında eline gcçm ·sine sebep olmaktadır. Bu 

1 yor '9'1 o-'amı.,a y.ıklaş yo~, hatta lçerı sstılac?.§udan alJCıların mnraeaatlara muamele, fiyat farkının a~ır bir biz 
1 ılrecek ilbl oluyordu. lift 1 olunur. (No. 6915) "'!ktarını bile geçmesi yüzQndAn kö_ IQ 

Ne yalan sOyllyeyfm? Benim de nu 1 zararına bir mürabahı ıeldldir. 
tQyJerfm diken diken oldu. Hı• men ru S.lılb •• Bafmuhuı iri ''4 rbar '"'' J 

veherlme Slfıldım, atee edecektim. Ça- ctHAD BABAN 
vııı etıldı, elimi tuttu : 

- Aman Ehrdf gOzOnO sevtyln>, 
• batıma ff açarsın, •ı>nra onlaı il\ elinden 

kurtula blliıw n aokohuıı .•. lrl ıaatta 1 

Omamt Nqrtyatl idare Ect"n Y uı 
lıJ•rf MQdürü: İzzet DELiÇA Y_ 

'. lsun laı ! diye yalvarmda baf'adı Ben 1 Basıldığı yer: DOGU Bssımevl 

---~------~--~~~~~--

Kara Hayvan Boraası Satıf Cedveli 

~·''' .... 1/ , 
Ok~ı so 
lnek 62 
Kotu 6k.rl7n sı 

Daaı 6 
Otıec 34 
Toklu 52 
)ı(aıya_ 189 
KUD 10 
Keçt ~ t7 
Yapaı ~6 

•ıJtrtılJ• 

16'"00 
13620 
6390 
~5 

214 
25 o 
9729 
2795 
770 

[ Afluııos Q9Qncü hafta 
Bn .,_,, 
Kr. ~ 

6 2l 
5 S8 
5 91 
5 75 
9 06 
8 00 
7 00 
8 <O 
5 30 
o 00 

Bn 11u•an 
Kr. S. 
10 00 
9 00 
9 39 
8 !1 

l1 36 
11 52 
12 00 
11 60 
9 16 

Orıa 

•• 8 
& 
7 
6 

3 . 
2~ 
89 
75 

Alıımetı farıı.• 

TOPANE Terazileri 
Türkiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitlerinden Sakınınız 

IHorrı•d• Sataı-yert: NEŞET SOLAKOÖLlJ •• Orta(Jı 
Oil.rciJJı.pıır, Kavaflar çarım 

~~~~~~~~----------___,/' 
Diyadin Kaym1kamlığından : 

I~~ 
1 - D1yadlade loşt edilecek Hllktlıııet konatına alt 2J168 lira 86 ~urııf 

keşif mubhviyatı eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - Bu ita aU şutnun Vi diğer evrak: tuıılardtr. 

A - E"slltıne prtnam~sl · 

B - Mukavelename : 
C - Proje: 
D - Sltsll ~ı f ıat o~tvell : 

Tere yegı 1577 T. 
Kqar peynir 25 T. 
Sal••ura yaf11% P. 52 
Koyun dfldsl ·414 
Keçf derfsl -4';'9 

8312 
25ıl6l 

19'20 
61' 

5) 00 
o 00 

•o 
66 
80 

oı 

00 
Ol> 

LO 
9 
9 
9 
6 
3S 
o 

00 
00 

9J 
OJ 
94 
72 
48 
99 
00 
00 
00 
00 

E - Fsnnl şartaame: oıt" 
F - Hıs'Ut k:eş·r b3deli ddftui lstey.ulcr tartnam• v• urakıparal11 ,,ıı• 

f'i.irkiye iş Bankası dın Mal MJ miiteş,'(lcll lom 1sı.ıııdı1 vaya A.ğrı Nıfıa dlrektörlüğilnden ııJ 
1 9 3 8 rlni alablllrler. 1 ~D' 

ısoo 

H20 

0'1 
M 

00 

Ofl 

00 
00 

3 5·1 
Çifti 
Çıftt 

ı~o 

140 
00 

00 KOÇU 
.. K CAR J HE SA p l AR 3 - lşlıu 11ıııat 26·8·938 d uı lti >aren o ı beı riln mnddatle eksııt111•.t' 11,.41 

nulmuıtur. İb ılest 9·9-938 Cu ıın gilnn uat l4 dl Diyadin Mal MGI. dalrt 

İkramiye plAnt müteşekkil komisyonda yapılaoıktır. 

A k • S t l 4 adet 1000 liralık 4000 Ura 4 - EkaUtmı tapalı zarf usull ile olacaktır, ııı~· Trabzon s erı a ına ma 8 • 500 • 4000 • 5 - Ek::1iltmeye ilrebllmek içln tıartn ıaude yazılı 16i2 lira 63 kuruffJ b'" 

K . d ~~ • 250 • 4000 • vakk ,t temlnatl vermeleri v' e(slltm 1y 1 iştirak e Jeoeklerln kanunen ev•• 
omısyonun an : 80 : 

1~ : ~~~ : olduklarım lıbat eymıımelerl. ~(· 
60000 kilo koyun, keçı, ıı~ır etl kapalı z~ı fla eks'.ltmeye konolmuıtur. Ko· 200 • 2S • 5000 • 6 - Tallphr tıçllncll ma ld:di yaz ·lı saııtta'!l bir sut evveline kıd•' t ıf 

yun etinin tahmin bedeli 24000 keçi etlnln 21000 ıığır •tinin 1SOOO Uradır. Koyun 884 • 28600 • · slllldıklanndan alınacak ma1<buz veya bank11lardan almıı olduktan muva'li'e~~tl 
ttlnlo ili U,mlnıt , 1800 keçi etfniıı 1575, eıiJr etinin JJ2> liradır. Ekılltmeıl S Kuralar: 1 Matrt, ı Haziran, 1 Ey- mlnat mektuplarlle birlikte teklif mektuplarıoın Diyadin mal Md. de ıııotef 
Eyltıl 938 Paz rtesl IOnQ saat onblrde Trabzonda askeri sabnalma koınfıyoıJunda tıl, 1 Bitlnclkinun tarihinde çekilecektir. komisyona müracaat arı. IJ ,~~ 
yapıbcaktar. Şartnamesi her ro komisyonda rOrOleblllr. En az elli lfra mevduatı bulunan be· 7 - Posta ile gö:ıderilec-ik mektupls.rı nihayet üçü ıcü madde Je yıı• 11 il 

, Teltlif me•tupları b'llll rihı Ye saattan bir ıaat evveline kadar komisyon saplar kuralara dahil edllece~Jerdfr . ve saata kadar rclmlş olma!• v J zarfın mnhür mumu ile lyioe ltap,ıı\01: .,..... Ş 
bıfkınlıtına verllmlı veya poıtıı lle ~OndeılJmJı buJuorcakbr. (No. 6CO) 4-4 ı (No. -t76) ••oıdır. Postada vuku bulacak ıeclkm~l•ı kabul edilmez. (Nı). 688) 
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il 


