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iDARE Y~RI 
!Erzunım Gölbaşı DOGU Daınmevt 

P11zarf e3fden m11Bd• hP.rgtln çrkaı 
Sayısı her y~r'1e 6 lrnruştlll' 

-·---- G Ba.:fllmagan 11uılar geri ~rllmez 

liükiimete gö 
• talepler· 

.....____--~~~~~~~~~~ 

oy 
Harpten sonra 
Avrupanın 
geçird· ğidevreler 

rı k·stemiyor 
• 

e ibirmuhtıra a
1 

Hataydevletininteessüs 
etırilmesi isteniyor ettiği tarihi gün 

B R HARR TEHLfKESf VAR MI? 

ö terilen bütün itidale 
rağmen korku yerindedir 

e eral F rankoniın asıl 
maksadı nedir? 

Atatürkle Başvekil Celal Bayar ara
sında tebrik ve teşekkür telgrafları 

A• kara, 3 ( AA. ) - H tay 
Mec1i·infıı içtimııı münasebetlle, Ata· 
tn kle Başvektl Cdal Bl\yar aras nda 
aş ı~ıdakl telgraflar tıatıi cdflmfştlr: 

Başvekil CelAI Bayar 
Ankara 

Bugnn Hatay Millet M ~clls1r in 
açılma ve devlet reisi intibahı ve bu 
sııretle H tfay devletinin tf'est üs f t
tlğine dair bar'cl~eden verilen maJ\i. 
mıtt Uz •rlne muttaU oldum. Cumburl· 
yet hük a netinin bu muvaffakıyet nl 
tebr-k ederim. 

K. AtatfJrk 

ATATÜRK 
/3ı11nb11l 

Yllksek ~vkü ldareı hl~ bQyük 
mlll3tlmfz'n bır h'zmetinde Ulu Ş9tf. 
mfıfn ilt fıs.t ve tebrlkloe ııall olmak 
gibi bizim fç'n ta~avvur edi'ebtlen 
en yükst k saııdete utaştırd ğınız 
Cumbuılyt t hllllu:ncthıln yürek.ten 
ge 'en mfnnet ve şükranlarını arze· 
derlıtr n , srnsuz bPğlılık.larımla en 
d •rfn raziınlPrimln Itl.tfeo kıtbul buyu· 
rulmıı.sını istirham ederim. 

B.şvekil 

Celil Bayar 

TR.\ RZON KLÜPLERfNt TANIYALI \1 

idman ocağı ne zaman 
kuruldu, nasıl çahşıyor? 
Klüp bütün şube/erile tam manasile 

varlık göstermektedir 
Tıabzon (llusustı j lardtr. Üç kette yepılan §U:I ımçlanma 

l1man ocağı 2"1 fon K!nun 921 de üçünü de k:uaıımışlardır. 
tf!sfs edllmi~tir. Ve Tralızo~uıı ya:ayan· Muhtelif •llAyallertn ku\nplerlle 
lor içinde llk. sp::>r kurumudur. Mnesse · yaptıkları 31 maçın 18 inde ga.lp, dOr· 
si Kepi ten diye maruf kıymetli sporcu dılnde berab:re, 9 unda mağ iip olmut-
81 y Ati Rızadır. Bugün tW ful azası lardır. KulOp yapt ğı müsabakalarda l 
vardır. Çel ışrna şubeleri futbol, atletizm, bfüt, 15 kupa, 7 şılt ile 13 şuef ba1ra-
gnreş, tenis denl:ı volf'ybo du'. ğı nJmı~tır. 

Kendisinin sahip olduğu güzel btr Ali ~t z'mde: lttlrak ettfA'l mıntaka 
ku'Op binası ile olr de tenlssıhası v. rd r birincil kluı altı müsııbııkasının btf nde 

9ı3 seneslodenb:rl 15 resmi mııl!t~ b riociı ı ğl nlmıf,_yalnız birınde üçüncO 
" derec~sl o e dU~ınuıtnr. 

Uç mıntaka şamptyonu Uç lkitcllık, altı D ger ~ubelerde de kıymetli va·fık.-
tlk: şıır piyonlu~u. ve ü9 llk lk.tncl ılğl lar gO ıterml;tir. İki sene üst üste yapr
almış artf ~r. 932, 1l33 te Karadeniz iki lan voleybol mUsttbakalıırında galip ~el
kerre grup şamplyor u olmu~tur. n iş tir. Atlctfıi nae ve denlzcllık.te otua· 

'l
1
0rklye blıiocfliği maçhrında 932 de dan faz.a madalya kazanmıştır. 

bcşlnclllk 933 te OçüucUlü~ü kazanmı~ r .Arkuı 4 ancQda 
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SPOR 

Bafra sporun 
Trabzonda 
yaptığı maç 

Trabzon, [ Husu1ıt] - 80 Ağustos 

Bayramı münuebetile Bafra spor kulu
btı N ~cmiatl ile bir mr ç yapmak üzere 
buraya g imişti. 

l!k temaı 28 AQ'ustos Cumartesi 
gtınü yapılmııtır. Meçın tafsilAt nı ve o 
i'ÜD yapılan aıensiml bildiriyorum : 

Trbıon shdyom u sayılı gUDlerlnden 
blrJnl yaııyor. Kalabalık pek zlya 1t>, 
bqta Trabzo'l Valısl, KDltOr MJşavh i 
ve vlllyet erkloı seyirciler arasında ... 
Halkevlnlo tertip etliği gUreşler zevkle 
seyredl'lyor. 

Aşağı Micingert köyüne 
çekil t3n tel~fo91 

61 kiloda S!lleyman - A,.it karşı· 
ldfaıasında S ileyman 7 dakikada tuşla 

aıılıb, 72 kiloda Ceınal - Kenan karşı· 
lafmaeı çok heyecanlı s!l' ıalardan sonra 
Cemalin yarde güzel bir hımlES . Ue Ke· 
nanın ıırtı Dç dakikada yere ge-ldl. 
Mat'ub gallbt kuc.kııyarak ö.-ıtü. 'i9 ki· 
loda Al:>Clullah - Naci ktırşılaştılar. Ab· 
dullah yeal dakikada tu~la ıaılb geldi. 

S ·rıkaırış, [ Hususr] - ~ankamı 
Galibiyet mada'yalarını Vali, kült r mU· 
favirl ve Beleciıe reisi taktı. Mıldalya- şın Kanorga11 ka_m\ınunha. bağlı ~ş81f1 

lar taluldı~tan sonra sut onaltıda ev- Mlclogeıt k(lyllrun na ıye mer "Z 8 

vell sahıy, Barca spor oyuncuları ko- bı ğ'a~ması için çekilmekte olan teJeton 
ıarnk çıitı\ar, D nç ve çalak adımlarla hattı 1 erlemektcdlr · 
sabaya gelen mi •aflılerl Trabzonlular ---------------

ıürekll a]l[lflarla karııladılar. O.ılar da N 0rgahta seller 
(Varo) d ye halkı nç kere selamlaıtıl.ır. 

Müteakıbcn Ntcmlatl oyurcuları sahaya birçok köyleri 
reldıler. Trab101 Valisi Refik Koıallıln 
mlıafırlere boı ıeldln z aiyerek sporcu- zarara soktu 
lutun kıymeti ve ıcrtff ballkında bir 
nutuk verdi. BUahars rulmler ç• kildi . 
Oyuna tıölıe antrenörü Ha)dıır Malkoç
un ıdareaınde blflan,..ı. 

Birlt ci haftayııo: Oyun her iki ta
raf•n hamle ve kwtıırı~ları arasında 

Köprüler yıkıldı, 
birçok koyunları 
a'ıp götürdü 

sular 

mütevazin ve zevkli tir ıedlde ğcçme- No gah, [ Husust] - Norırfihın bir 
t• heıladı Bafraular iki ıol fusatı ka- çok köylerln1 sel bast ğım bildirmiştim 
çtrdıJar. 39 uncu dakıkada Necml"'tlden Yt4p•1an tahkikat neticesiode S doos, 
Se&llm takımına Uk ıaliblyet sayısını ka· büyült B~ru'<nu", küçüle Bocuktnr, Ali 
zandırdı. Kaans, Çöpü·g .. ns, Orsor, Modtlsor, 

ldncl haftay m: Baf ·a spot alınlara Kıd s V9 Gınd hrek köy eri mezruatın
b•ılı dı ve N ccmiatl kalesi mütemadi bir da 45 686 111 alık basar olduğu anla~ıl· 
tazyik albnda btcalami~a btış!adı. Bu m•ştır. Bu kövlerio aralarında bulunan 
taz1lk oyunun nlbaytUne kadar devam irlıt ufaklı 23 köprü, 2 dt§'frm~n, 
elti. Hemen, hemen NtcnleUnln nı.ıf 28 68 _a~ed 1 ce ve kalın kavak, Sı l· 
sahasında oynandı. Bu esnada gire Bat- oos koyunde 17 koyun ve keçi, Gln
ralılar bir k.aç gol f •rsatı kaçırdılar. Son dF bren _köyünden 38 tokluyu seller alıp 
d 1 d 

. . d . götUrmu::.tur. 
aklka aı a Necıtıatı ı.er e bir ıkl gol Bllhisu kOçtlk Kocu\ctur köyftnde 

fırsatı kaybettiler, Tekrar Bafnılıhtrtn sellerin sürükled ği taş ve ksya puça
bAklmlyetl arttı, fckat bir ıol çıkarama· lan d ~mıardan yüksek kümeler vücuda 
dllar. Oyun 1-0 Bafralıların maalublye- gaıtfrmiştlr . İklucl bir sel g-ellrSA, ~u 
tile bitti · "öyiin ııkibBti çok. fena olaczktır. H ıkıl 
___________ 8_· _c_. ___ metin sili bizde d~ yardımı sabır•ızlık 

Bir kadının intikamı 
Norgih, [ Husust] - Dün g-Pc1' 

Efkeoa kOy,Q Hasan oğ u Kasım'm köy 
altında ve ıose kenı rında blçilmf ş on 
altı kllo miktarındaki 50 bıı ğlık sar. bı- ş 
mahlulG ııynı köyden Mu hıf kızı Ş .
fJka tanf naan koden yakılmıohr. Veri 
len haber Ozeılne dl!J hal m11balllnde 
kt ' yııptl lf mntecasir kabhında }a· 
pılan fııceleme ile Art/iyeye tevdi olun 
muc.ıtur. 

" • 

ıa bcklenm• ktedir. 

Doğunun tabii manzaraları 
Tratz -ın, 3 [Husu t muhabhlmfz· 

den ] - D ığıınun tabıt mıınuralannıo 

tttblolarıııı yapm~k U1ere Ressam Mab· 
mut dünkü vapurla ş~brlmtze gelmlıtır 

Bu gece öbetçi eczane 
«Cum'fruriyeb> eczanesidir 

iSTEMEMi 
l.0••11: 50 Yazan· Selim BABAN 

- Bu meaeleJl b•r daha iÖzdea reçi-,dos•luını" ziyaret gllnü doktor ŞemsettTn 
relim. için bir istirahat f .rsatı idi. Avukat halA 

- Mahire her ıeyl söylemeli mi? hf'yrcan içinde, bütüa bo h•disclerl zihnen 
Yoku bir n daha btkleyellm mi? deı i ılPştlrlyor, talı 11 ediyor, muhakeme 

- M bire her şeyi bittabi söy1tye- ediyor, nıhaytst takip edilecek bir hattı 
c•tlz Fakat onu inkisara uğ•atııbllı cek bartk.-t ç!zmfğe uıra~ıyoıdu. Bununla 
batka bir mesele dabıt var. Evet, h p· bera,.,r, Y"nl ıztırap'ara ve lnkiurıara 
ılnl ıöylPyfceğız. Fakat evvela şu bar yol vermeden, yürQoccck lıtikamttı tayine 
hıdlıu ntt•kl t ırarı aydınlahıım . Sonra muvaftctk: ohsmayordu. 
MahlrfDln de. öyledlkleılne ratmen ura· Akrabalar, dostlar z'yaretrerlnl bi
reDrlz Ne mtn httkkında da kat'i ba~I · tlrdlkten sonra, koridordan kliniğin av
kati teablt etmek lazım... luiura açı'an msrdivenlcrden birer lkl-

Doktor kapının araJ ğından k:orldo- şer iomeğe baıladılar. 
ra çıkın m~ıdhenl ıo~t~rdi : Doktorla avukat ta kapıoın arkaıın· 

- Bak Nuri, dedi, işte bu da ba~ka dan M-:ı hlre tle annesinin geç şiııe intizar 
fHıl... FJruze ile Çatıkkaı O man Altın - ediyorlardı. • 
dit Mab.muda öteberi getlrmeQ'a geldUer. Şimdi zlyııre•c'lerln hemen h?men 

XVJI hepal dıııl'ılmışhırdı. Nihayet doktor: 
BaklkalJQ iç yüzü - İşte Nermia 1 Dıdl. 
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erler · Salihli muharebeleri 
1: af ebenin bu yıl 
kitap ihtiyacı 
temin edilmiştir 
Okulların aç ılma zamanının yaklaş

tığı şu aylarda her sene ortlya çıkan 
bir mesele vardı : Kıtap . evvelce de 
yazmııtık ki Kü'tür Bakanlığı daha ders 
yılının baş'angıcın1a o'mlların kl•ap lh 
tiyaçlarını tamamfvle karııJıım•ş ol'!Jak 
için bu yıl hazırlıklarına aylarca evel 
btslamıstıt. Hazırlık lşlAıiıln son vszı. 
vetlnf öıtreomPk kin dün bfr arkad~$. 
m z Küllür Bakarıhğının a akalı ş•fılc 
konuştu. Aldıtımız mal Om •ta t'Öre bu 
yıl içinde huırlıınmakta olan o'tul kltep
ları kemlvet ltıbarflc gl'Çfn yıllt rdarı çok 
fa,Jadır. Runa rağmen hazırlık fş'ert c;I· 
,.ilen program dabıllnde ve ııoraıal bir 
ş kilde devam etm·ktedlr. 

ilk ol('ul'ara rit bOtfln kltl•plan a
ğJs'os sonunda, orta oku\ ve llSi kltap-
lıırını •y'ül s ·munda satı,a çıkarmak 
karı:ırlle faaliyete geçmiş bııfrntn dev 
Jet Basımevl ~indi.ıen bu gaycıye eriş· 
miş bu'ul"msktadır. 

M ·mleketln h <>r taP fırda o\culların 
r'eTSC\ b"Ş1"<4· k'a,., g .. 'n h1t"b~ e lrıde ki 
t''P bııluaduracak ş0k lie okul fdaTeleri 
ve kttpçıl :r için kolaybklur gösteren ye · 
ı i bir d ı tııllırıat,,ıııme hazırla-m•ş ve 
1ılAkalılara gönderilml~tlr Bundan baş · a 
İsıanbula uzak o'an Vılayethr fn ihtiyaç 
larını kolay ve çabuk te,.,in edebilmeleri 
içln de Dıyarhakır ve Erzummda birer 
llltap sat ş d·posu kurulmustur. Kitapçı 
bulunm•yan 10 vııavetfmlzln dera kitap
ları da rloğ·udan doğruya yerlerine sev-
kolunmalctadır ve sevk işine ~imdiden 
başlaomışhr. 

----------
Bu ne zorbalık 

Iğdır, [ ı-ıu~ugf] - H ılc1lnet c~d· 
dı>slnde B:tyburtlu R •c b'ın yanında 

gıırso .. Juk yapan Ali ve Mehmet lsmlı· 
d!kl iki kııta 1ar kafa1arını tütsült>yMek 
i'tC ~ s •at sekizde Bı huh m~h 1llesinde 
otoran H ~ sanın evine zorla girme'( h
tt-mlelerdlr. Ve kasabaya yet1$en bekcl 
bunları yakalamak ve kllrakola götur
ıııek f s ·emlş<ıe dııı, çapkınlar bekc lye 
ka·şı g0lmtşl ~r ve hııkarette bulunmuş
lardır. H lf ik'sl rle ya~alanmış v 3 hak
larında kanu .. i takibat başlEm ştır. 

Trabzon madenlerinde 
tetkikler 

Trabzon, 3 [ Husust] - Trabzon 
vlalyetl dablllndeıd madAnlerl !etidir 
etmek Uzerft iki maden müb,ndill ,eh 
rimln galıı:ıişlir. 

Baş1<alarının malını 
çalıp kesenler 

Norgih. [ Husust] - Bundan on 
gürı evvel Celep davarlııın fç\ocfeo 6 
• oyu'l ve 4 keç si çalınmış olan Klltns 
köylü Ati oğlu MlBt fa'nıo bu hayvan
•aırırı dan iki k.,ç sinin derisi Eş'(ens köy
ü aza lbrab1m oğ'u Mibmed',n mereği 

nl.1 direkleri arasınd n çıkarılmış bu 
suç'a aym k1lylü Hüseyin oğlu Alf, Yu 
sı, f oQlu Ahm 0 t ve Mehmet oğlu Mllra
dın da ilgili oldukları zabıhnın lncale
meslodcn enlaşılmış suç'u1ar dellllerle 
birlikte Adılye)e tevdi o.unmuılardır. 

lniyorıtu . Arkasından da Nermin o bl
çlmatz kıyaf tinin içinde, huta bakıcı 
ile d ıatane bir ş0 yler konusuyo•du. Her 
h11lde rtoktorun kendisini götdüıtünü is· 
t medfğınden o\ecilk, elinde tutıuğu bir 
meodll ile yüzünü gözünü mümkün oldu
ğa kadar sulama24 çaııııyordu. 

Hep beraber aşağıya indiler. Hasta 
bakıcı He merdivenin tam aşafısında 
dLirdular. 

Doktorla avukat ka?lnenln p9ncere
ılnden manzarayı s"yredlyorlardı. 

O sırada Çtttıkkaş Osmanla Firuze
nin de merdlvenle•I inmekte ol1uklarıoı 
ıördUler. Nermin d1ğ'lr zlyaretcilcre yol 
vermek fçin bir az gAriledl ve bu hare
keti ite de pek tabii olarak, merdi ven
lerden yeni inenler:n yüzlerine baktı. 

O zaınan gayri ihtiyari bir hilrtiket
le yüzUndekl mendil çekti. Firuze ga
yet ıaşlın bir tavırla Nermfnla önünde 
durmu~tu. 

İki kadın bir müddet blrblrlerlne 
bakıştılar. 

NJbavet Firuze hl kollarını açtı: 
- Vay N.,rmln 1 Dc.di 
- Vay Şadan 1 

Alayımız, her taraftan irtıhatı kesilmiş bir halde. 
şehL~ iç1nde mahsur kalmıştı. Düşman ise sagdıı0 

soldan kuvvet alıyordu .. 

-2-
Y ~zan : Muhittin OKA N 
Uçünrü Umumi Müf«ttiş.tk 

.Asayiş Bürosu Şefi 

Ş!>hre girdfğlınlz zaman metbalden için ufacık bir meydan olan bu yer~~ 
htasyona ilden ana caddeyi takip edi· kale nhamında y,.r alaralr, barlkacl. IJJall 
yorduk. Methalden itibaren pek k•sa bir lıarehesl şqklfode ve dıvarlar ark'asıııdllll 
mesafe kat ettikten sonra büyük btr ko çarp·şma baş"adı. Daha evv~lde dedfğ 
vüo sürüsü y11lumvzu kesif, alayımızı g bl oüşman kıtaatırıın ateşinden bal~' 
fena bir vı zlyete so'ttu. Ve biz\ gö ün- yerli Rıım ve Ermt>ni er tarafından ef;, 
ce göı: yaşları ve feryadll figanla e\l.,rln- rln pec.cerelerlnderı, damlarından, b de 
den fırbyan halle tarafından bu koyun konlarınd'n (}zerimize yapılan attŞ ı 
Iar dağıtıJarak yo1uıruı fÇıldı ve halk devem ediyordu B"z ve hayvaoları~r· 
kadın erkek. çoluk çocuk. göz yaşları so'fak nalarında ~adde Oslerirıde 1'

511
, 

içerisinde alay n lkl tarafını a mışl8r, Is- tıı:nız1an ve tepemızden ateş y~mek b• 
ta,yona yeti~ln diye feryad ederek sü retlle altı botu~ s•at kanlı bir mubare . 
~ü·atlq llcrllyPn alayı takip ediyorlardı dwam ettt. Düşman ncferlerile araaı:ı. 
Düşman ç:zıneel altından kulturduğuau dakl en uı• k mesafe on beş, yirmi P1 bf 
ldrAk ed9n bu zavallı aba'lnln meser et re fdl. Biz şehir dahlılnde mubared' 
r.=ryatlarına taştan blr yürek dahi daya ederken fırkamızın dıQ'er ÜÇ aıarı l• 
ramazd•. BıtA-ıra bağıra ıığ1aşa1', 8thrımı dışarıda kendi karşısındaki dnıııı~~fl~ 
zın boynuna ve dJz5inlerine sarı la", me· bo~uşuyordu. Fırkamızdan bir iki bO ., 

. şar" 
serret ve heyacanından UslünU başını d2 ha Sa11hliye girmişse de, şebıın d• 
yırtan kadın ve erkekleri «ha1i fşatıya methali civarında kalm• şlar ve onlarla ~I 
tnsenizf» diye <ğ'ıyaTak çinıelt-rlmlze bfzlm aram ı za yine düşman girmişti 11• 
sarılıp yüzünü gözün il süren masum 1 hiç bir yerle irtibatımız kalmatı1•fç~ 
yavıul"n gö üncP, askrr ve zabit hepi Alay kumandam bay R za beni gut~ 
mlzin kalt>lne birer hançer saplanm ş, Eşt'tfln köşkü istıkametlnde ve ı-:0tl. 
\ntlkam va vazife bisleıimlz bir kat da- bl)lükten üstf'ğmen Nuriyi ls~asyoıı :il, 
ha aı hııştı. kam elinde kıtalarım·zla lıtlbat tesl• 61• 

Bir taraftan yürllyorduk. 1stasyo 1a memur etti. Bir kısım kuvvet1e keıı4,. 
so\mlduğumı. z zam\n bir piyade tabu· mize siper yaptığı'llız kısa va h1rııP ş 
ruouo s\ ah çatarak neferlerinin balyalar varındı1n dOş uan tardıoa athyarak ·~, . 
üzerinde ball istirıı hatte oıdu tlarını gör- çu Eşt'tfi rı b sbçeliklerl içerisinde ııer ,. 
dük.Bu taburu teslim almak ve fakat te- yut>k irtibat için bir gedik aramdll ç~· 
ClYÜZ eımsk niyetinde değildik. Tabur Iıştım ve fakat muvaf'ak. olamıyarak ter 
kılıç çekmle süvari alayıoı ani olarak rar geri çekildim. Ü3teğmen Nuri deı:tı · 
ka· şısında görü ce hareket dz kaldı. İg n \ şekilde av Jtıt etti ve kat'l rsp 11 dJll' 
!erinden bir zabit koşıı koşa geldi ve mızı verdik. Artık b1zlm fç1n yar 4,. 
fasıh tUrkçe ile tesltm olacaklarını ve gö ~mek: IMtmall kıtlm 'm ştı. Şehr~Jl t1J,o 
k.e dllerlne tecavüz edilmemesi fç'n bilinde yalnız bfz'mle ça•pışan dUŞ •f 
alay ku"Dandısüımız bay Rlzaya rica ettl. kl alaydan fazla idl E :rafımız çepeÇdi· 
Alay kumandanı kabul etti ve bütün re sarıımıs ve ara sıra «Türko tesllıJl,. ııtıı 
aıay at ünrlnd: tes im o'malar1n11 lnti· y~ ba~ rıvorla: du. Tabii biz bu ıe~of 
zar ediyorduk ve zaten yolunuzda ora- atesle cevap verlyordıık. Bir aralık ı"' 
dan g ·çec ıktl. Bu anda anlıyaauıdıfı· dağı etekterhıl takıben garbc ~~0go 
m z bi~ yarden bi~ tek türek p ıtladı ve sllratle kaçan bir Yu ıan sü'larl b at•~ 
mnteaklb:n bulu duğu'Duı caddenin ta- gördü'<, bu bö'ük. istikametini b:ra~ ııe · 
rafeynlndfkl evler n pmcsrelerinden ve t>lzim l\stumüıe doğ'ru yQrüdü, ına ~dı 
g-erimlzJen türe·c, tabanc'\ batır makine- nin garba nıızır duvadıırı ork1181 111~ 

d k , .. \ yao 
U tOflik: va bomba ateş'erl başladı ve muharebe e en a" er1 erımız n ıol· 
bu sırada, teslim olacak bu tabur dıı tü- sokuldular A'ay kıımaıdaaı da orad~uııı· 
teklerine sarılarak ateşe fş'irttk etti va O sırada ben de orada ba~uouyor~es~· 
alayın yol kolu uıuoluğunca tek.tük vu· Y d'nız o mıntı\fadak\ askere a~eş b~ 
ru'up düşenler oluyo,.du. Esasen Salihli· ri dl ve bu bö.üklc blzlcn aramızda 1, 
nln içerl~inde p~ukende kuvvet.er de dıvar kalınlığı vardı. Dıvarın h•HneJJ 6~ 
mevcuttu. İstasyona g ,lmt>z ien evvel nınd"n dtı fçlmiz3 bir yol glrlyordll· ~ıı 
meyhanelerde sıbahlıy11n düşma~ nefer- bö ü~ün b8şındakl trk bir zabıt ala1dı'•t 
lerinln önlerinden g~ ç11iş ve aldırma· mandanile görüşürken uzll.n ~:(Jl;o 
mıştık. On1ar da b!zl gö:üace dükkan- kuvvetlerimizi soruyo~du. Alay 1ıııô1 

tarın kepenklerini çekip fçerfde kalmış- danı cev11ben teslim o malarını sö 146•· 
lardı. E ıler den atış edenler ise, ye r lı ve müteakiben bö.ük kııçmeğt\ b~~iiJC~ 
rum ve ermeııllerdl. Şeh ·ln garp mahre- ~nında yap~ıtımız flteıle bu bO ııof 
c'nl de ta•k kuvvPtlerle kapatıl<tığını hell!en dörtt l üçünün hayvan\ar\11ııP' 
bazı asudan istidlal etll21miz fçin ve g ' ttl, fakat bu Zllblt aratannda en .oıı' 
g-erimlzde kesilmiş olduğıından sokak lisl imiş o sırada halktan öğrend ~illi~ 
muhııröbesl yapmak suretlle yolumuzu Rö:e bu zıbitlo Salihlide mevk.t "

11
0160' 

açmak ve hedtf mlze vasıl olmak oıec· dan tığ l yapan bfr ku :may yarbaY' ıııııo1 
burlyetfnde kaldık. Şeh·fn en mOsalt ~unu ve kendilerine çok zıııünı e edıl 
mtıhaliesl olan ve şehrin garp ve cenup ögrendik. Altı buçuk saat deva~ ttı' 
kıyısını teşkil edip Boz1t ğ arına ve S ilt ou mubarebenin son an1arında b :rer'J 
istasyonuna nazır bir kö ıtsi olan Boş- düşman askeri daha Salihliye i 
nak m shalleslne yürüdük ve bir alay f Arluııı 4 an~ 

- Sen burada ne al'lyo•sun? rfca ederim, beni Haf.z Ruşen efefJ 
dl~~ 

İki kadın sarmaş dolaş oldular, uzun yanına götü•üıı. 
uzun öpüştüler. - Bıı Uş'lm olmaz kızım. t>t'ııııf 

P.:rdaniıı arkasından doktoıla avu- - Fakat Hafız Rıış'n efendi lııl ~# 
kat, bu satın ::yi oldu~u gibi göı üyorlar- babamdır, aolayor musunuz ? BeP 
.:lı. Hakikaten bu manzara akla hayale bam... ,tJ' 
gelmeyen bir şeydi. - Ne yPpayım 

0

kıztm . N'z11ııı:1ııı• 
Fiı uze de jl ki : mlz müsait d r ğll F dkat küçük ıı• t ~·· 
- N ~rmi :ı ! Benfm yavrum Nermin· fendi bıtbanız hakk•nda size teoı1"'ıtırı' 

clğlm. Bu kadar sene sonra, böyle bir rlrler. Babanız h'ç bir tehlike ge9 

yerde buluşaca~ımız h'ç 8klımıza gelir yor. f 
miydi? O me talllmlz varmıı. - Ah, btlsenlz, onu ne kai•f 

- Ş.dan, bu tallden de kuvvetli mek lsteyorum. 111111 

bir şey.. Bu benim için ne umıılmaz - Atılayorum kız•m, Yarın ge ô"~ 
saadet bilsen.. Ziyaret güoü değildir amma, bıtJl 1,r; 

- Ya benim fçln de öyle df'ğl mi? tord m sizin iç 'n bumst mü ıaade ,;11 'ş 
Ben O mania beraber burada yaralı b 'rl Doktor Şimsettlo b'ly Ç'k iyi kil i{sr1 

ahbabı ziyarete geldik fakat sen kimi damdır. Herhalde müsıade edet· 
g-örmeğe geldin? ' küçük banımlll beraber geliniz, n'tıl 

Oh y11rııt - s~n de babamı gö:meğe galdlm. - 1 t"ş~kkllr ederim. f 
- Bııbam mi? Babam haata mı? şlremla beraber g-eli.tz. 

1 
pı 

- Evet, bir otomobil kazası geçirdi, Firuze Nermlnİl koluna gtrd 
yaralandı. kapıva drğ u yürü ueğe b.ışladıl•t· 

- Vah, zavallı babacığım. Bari gl· Fnuze dedi ki : 

Ffruz9 h uıta bakıcıya döndü ı ( ~ruıı .,,r) 
R11taların allt.lt.riııfn, akrabatarının, Mahire yanı yavaı merdlvenlert ' - Seıı buradn ne anyorsu"' ? l

dlp ben de göreyim. 

- Oh, hanım hemılıe, dedi, çok 

d 



1 

• 

..., - 6 El'LÜL 1938 DOÖU 

EN SON HABE RLER9 
Madride Hava an Dört Baskın ----
[Dış SiY AS;:-J 400 kişi öldü birçok 
Politika 
Cereyanları Mödrfd 4 ( AA.) Tayyareln dUn ıkız t ulunmalar. nı söylem'şlerdlr. 
A d ve bugün sıra ile dört dcf.ıt Madridl Hundan tvvel Valarıs'yadım p'lrh kal 
rası n a... box.budıman etmiş'erdlr. Ôleoleıi) ade· yükln ohırtık j?Plen Fransız katryonları 

bina yıkıldı 

/4· d l 4 '' den fazl~dır. Ale~hnfp yaıaıı rıasyonbllst tayyar•lerin hücu"'unıı uğra-
~ t h" ad1:1"i de p~k 1: zlıınır mış, kamyon ~ ıfö.lerinden b'.rkaçınııı 

General Fraakonun İspanyadaki l·ı·ansadan l\.atntonynya benzin ölUmllr.e s"bep olmr;ş'a ci•. 

ıonüJlülerin geri çekilmesi hakkında UC<(h'tnı .. ycct•klcr Allknut" yc>ntden bombardıman 
L Perp nyan 4 - Fl&tsadtın Kaıa1on- cdlldi 0nd d k. d · ··d b l komi-
t . ra a ı a emı mu a a e • yuya benzin nakit Londra komltesl tara· Alika11tc 4 - Üçer motOrlü beş 
h'••ne gönderdigi cevap, devlet~erı tından m~rıedlimfş dt>~ idi. ş mdiye ka· Sl\VOY" tayyartsirden mürekkep bir nas· 
lla derin derin düşündürüyor. Çun- kar traktörlnlc hük iimetçllere btnzln yonalfst hava r.ıc su Ş' hrl bombardıman 

kii General Franko iki senede güç- n2k'e<1i1mekte fdi. etmiştir. Limand:t infila~lar olmuştur. 
IGkte h b. lA b ceva- Fakat nasyoral'st mEkamJar, tu Bin mftıeden uça'l tayynel,r bu hamu 

3 

61 Nakleden: S. A . 

Vezirler kızın gü
zelliğini görünce ... 

Akılları başlarından gidecek dere- 1 

ceye gelirler ve bukadar güzel bir kızı 
bUt b' azarlanan ır P anı u benzin nakliyatını menedecekhrlni redyo IF!erlnl bıraktıktan s ı nr1t gHmlşlerdir. 

lt çıkmaza sokuyor. ile ifıln etmislerdir. Bunun O zerine hu- B'rç,,k evler yıkılmıştır. 25 ~işi OlmVş, Dudu - Böyle manasız konu~ma •inin bozolma11 demekttr. Binaenaleyh 
General Franko prensip itibarile dutta muhııfız1arı, beı:zin nakledenle·e ·O kisi yualanmıştır. T;ıyyarelu sıtn~ k· Allah aşkına, gerçi sofnluk iyidir amma, bfz bur:u i'Ötllrmekle hem Şaba, hem dı 

16nilUüler çekilmesin demiyor, fakat p !uaporth= rırı vermekle beraber, kendi· lara koşan balkı rte'rall~ oz L teşine tut- nota aşkın o'ğun bir aık haline geldi. memlelrete fenalık yapmış olacatız. lyl-

1 Padişahagötürmeyi tehlikeli bulurlar. 

~Ylc t.alepler serd.ediyor ki, bunların lerfnt bekleyrn t h'lkeye karşı müteyak- muşlardır. Muşu\taaı uğruna canını feda eden Zı· ılml P41dlş•ha ğiler, kızın f~vkalide ~fr-
Qty bil Padişahı gibi. kfn olduğundan bahsederiz. Mesele bal-

ett umumiyesınden çıkan m
1

na lk • J l h Mı:hş~ker - M•fukaaı için canını loluu diye karar verir ve dönerler. ~ilYır, gönüllüler çekilemez>~~ö~ün· l Japon Q QVf mu asara feda editn Z\bil Padışanıı? Buda kim Huzura çı'car ve derJerk:i: 11 başka başka bir şey degıldır. 'J mfş Dudu? Böyle benim gibi beklemiı - Padlşııhım, bn kız afza layık ola-

O•w f ltal H 'c'ye it l d beklr.mfş te sonra... cak derıcı:de gOzel değildir. Zaten nuıl ~ tger tara tan yan arı 
1 

Q ına Q ın l Dudu - Anlatayım, Anlatayım: ola!JUlr. Padfşabın bareminde bu kadar ı l>ırı Kont Ciyano da, ltalaanın Zıbil ıebr'nde bir ıoccarın ktıçOk· culye varkm bir bezlrginıo evinde Y•· 'hııyay a yeni gönüllüler gönder- ıı an keu, 4 ( A. A ) - Bu <uır ~· brlno 33 ~il' metre mera!ede Bu kug nehri le• borl bü yüttoa 11, tahsil ve terbiye at t'ı •n bir cariye dı ha güzel ol abllir mi? 
illeti etrafında İngiliz sefirinin yap- Uzerlnde Çlıı kuvvetleri J apo.,ları fAna halde sıklstırmıs ve etrafını çevfrmPve tlrdiı1'1 M.abruse adında tir cnlyısl var Hem de bu '"kilde bıuemi bümayunu-
ltiı te ebb.. bir ha lı beklettik- başlamıştır. Yaln ı z ıraçabılec'!kleıi nehirden gPç11ek ı~te ven Japon askerleri Çin mış."' Oi! ha on tk:t oıı üç yaşlarında iken nuz::lan dı~arı bakmak Şam Dcv!etinfze 
len f use, Y . htyyauıferinfn atf'şl a'tında nehri geçınete muvafr ·k o'aıuama"tadırlar. Buradaki b b k' B h k t b ı t ı tık 

sonra nihavet cevap verdı. Pek ,J dpın ku ·vetlerlofn 2 alaydım ibaret olduğu tahmin tdilmaktedir. g-üzollt ğl 0 derıce şö ret :ılmu~ 1 mem- yakıımaz. u ıre e am ye 8 Z Ye 
Qı6pb A k:ttln ileri geltnlerlnden, zcnıinlerlnden iayrols'z'lk olur. Dllnyada yüksek olan Çıic enı olan bu cevaptan şu mana c b l Al l.J k bir Çlklan t llp olmuş. l.<'alcat kimse bu insanın himmeti t.ula olmalıdır. Hata 

llıaktadır : ' em er QVn man C"JÜ u• gllzelğ in haktkldeğerl•I veremem'ş O Padrşııhı bu :yü:ıden muradını nall ol· 
.. - İspanyaya y eni gönüllüler 'J ınemleke ' te bir de bir koca cadı varmış muştur. 

Aıoııderdiğimizden bahsediyorsunuz. metı.ne mektup go··nderdı· K zın güzılllğlnl hıtber alarak doğru Vez'r'erln bu ıOz,erl üzerine Padl-
" tf · il ı · k Z b l Padişeıhına haber verml~. Zııbll şah bu Pad·şahın kim olduğunu ve va· k endim, ltaJyan gönü ü erı ço -

~ 1 Padişahı dört vezirini Çfli?rarak bu kızın uyı anlafmmnı emreder. 
dtll ~Panyada bulunmak.ta~ır. Ma- Londu, 4 (A. A.) - Dün lnıntcren\n Berlln bOyük elçisi Ha~vekil Çember- ş lhte!lnl anlatloıı v~ rğer htk1katan o Büyül: vezir anlatmaya baılar: 

lllkı onlar oradadır, bır ışe yara-
1
Ayn ile son mülalrntanı yapa·ak: Berline gitmek üz 0 re Lonıirayı tf'lrketmlıtır. Söy· ıtadır güz aol ise tcccara baki iti dei r nl c Va'dlle Hatada bir padlş t h vardı. 

~•tını temin etmek için kendile-
1 
... nd ~ine göre, büyük c•~t Başveki.den Alman Harfe\: e Nszırı Fon Rlbentrop'a vererek kızı alıp gctlrmele ini emret Bir gün bir adım gelir: c Padişaha ma-

t'itıt _ l d _ d k lA m bır mektup götUrmekteaır. mlş ıuıatım var» diyerek meclise buzura d ..... a zeme e gon erme azı b ı 11 k 
t'U M ·ıı l c • • •d Dört Yezlr dotı u eı rganın ~ı:a· iİrır. meter armağam da bir ,.taç çı-
t mi ya? l et er emıyetı yenı en ğına iİ::I rtk vaz'yttı anlatırlar. B : zıglıı naktan harıtmiı. P.tdişab istediği ihsanı ~ General Franko gönüllülere b.u kızcl!ı?ızı bunlann huzuruna geti diğl za- uu adama verir. 

&. dar gönül verdikten sonra, hır Hı b • •ı l l k man dö t Vtzir adeta akıll:ırı bışlıır. n O gacı ruyasına giren bir kadın 
"tlİtt 1 k h l .. k"l Q eş ışı e meşgu 0 QCQ dıın iİdec •k bir bale gtlmişl~r Kızcaeız Padlşıba derki: 
, 1:;. a getirme ay 

1 

muş u 0 kadar çok gnzelmfş Nibaytt düşünüp - Ben senin malının timsaliyim. 
~ ır. Cen~vre, 4 - Milletler Cemiyeti • taşmmışlsr bu kadar rllzel bir kızı Pa· Sen benim kıymetimi bllmey3rsun vo ~rniyen papas Konseyi taraf ndan Habeşistan mesble- Bır haftada kaçakcılık diseh'auna 5?ölllrmeyf mahzurlu a-Oraıfşler ıüzum'luz yarlere aarfedtyorsun. Bfr ça· 

slorn geçen Msyısta kısrrı~n balledllmest, Ankara, 4. ( A. A) - Son b'r bat- Çünkü: c Eğer Padl~abları bu kııın 1rn- nak ıçİn bu tadar bin lira verdin. Ben 
t "••temberg psiknposu Avustur- bu mesele •in bu delakl c,n•vr• top· ta lce<lslnda Gü nDk ve kaçakcılık ~u zelliAlnl gôrrcak olursa muhakkak aok de başkasına gidiyorum. 
•ııtll ı'lb k d .. kul lnntıs•nda müzakere edllmty<c"ğt zarnını ba'aza 1darıs'nc~ 45 ktro gOmrü'< ka- d"d n aklı ba•ınden .,.ldecek Yal- p dl hd N 

1 ı, a 
1 zamamın a reyını - veriyordu, halbuki öyle olmartı, ç~k• 82 kilo ıütuo 4563 deste s'ga"a ve Sf!V "' ~ l ıar:k me~lekd a il a - er ye 1rlderaen rtt, tlQıanıış. Hııh~ı imper11•oru Hai'e Saıasve 12 kağdı ve fiOO türk lirası ele geçiril- n;z bu )cız 8 m~$eu 0 defol 1. 

lii l Evlutdı Mi teller Cemiyetine bir Mu·ah· mltıllr. umurunu ihmal eder Bu ise devlet fşt Der, uyanır. kıııı. ter: •Ben ancak reylerini iyi has h•vdl gönierm·ıt• karar vermiş Haklkaton de Padlşabm ırlttikça 11b-
" tınıasını bilen papazlardan mem- bulunınfktad r . Meııf,de bulunn bU· batı bozulur, zayıflar. 
f;ı. olabilirim.» Demiş ve sözünü kllmdar, bir Ç'>lc. tıırallardan hndlalr.e 

1 
Bir i'ece gene ruyasıuda i'enç bir 

"-· ıle de • b t etmek için Vvtem- v .. ki olan tavsfyelere ra~men, CeDevre- Mı· ı ı Al ve g u ze deltluınlı görünür. P•dlşah1n htmmeU-
"'tg b 

11 

a ve bir mu rahhas heyl"ti sröndermekte nln ti 11 ıabolduRunu ve gitmek htedttlnl aş papazını oradan kovmuş. f~rar edersP, Mılletler Cemiyı ti bu mu· p d h b t "'I 
a söyleyince .t lşıı unu ll e e. ne yapı-~ ıı piskopos 10 nisan reyiamın- rııhbıısların sa19h1yetleıi mesele~( ile izzet DELİÇA y •arak «aman gitme!» Diye yalvarır. Bo 
•ltyht r iş değildir. Sa- Habeşistan statn~ıü meselutni 11.üzake- nuo üzerine dellranıı derki: 

dtce e rey ve m reye mPcbur ol•r.nklır. - Mıtdemkl beni lıteyoysunuz ben ~ol rey vermemiştir. Şimdi ona di- -4 T .. mmuz 1936 da zecri tedbirle· Yurtta •anat hareketlerinin Bizde henüz tam izahı ya· 
tdt ar ki: «Rey vermekten istinkaf rln kaldırıldığı güıırJenberi, bu hukak iatenı·/en yolda yürümesini te· pılmadığnı sandığım, daima mü- de siıı:I bır ~kıp gitmem. Ve ben siıln 

trıltr l k il hl .• mE'self'sı h dlcnllmlş deQ-Udl le bara bar o\duktan so:ıra mal da ııb· 
~. 1 sanın u arının ru arı u- '" E~ .. , 12 Ey'tllde Cenevreye Hatıeş min icin Parti tarafından fay- nakaşayı davet edebilecek o- balt! ıız rntedır. 
~°tirtde hüküm siirmekten de istin- murahhuları 2'"1irse, tu mes .. Jenln LBhl dalı İeşebbüsler yapılmaktadır. lan ve tekamül kabiliyeti göa· Demle. 

t•-etı'dı'rler.>> b~ynelml'el n1ıimf ad11let divanına acn / . teren mevzulardır. Milletler, P4di1ah uyan10cı kendini ııhhatta lı "il 
6 Re.samlar icin gezi er tertıp e- ı o rt bt 

'91Qv· derllmAsl lbtfmalı vardır. • sanat eserlerine şahsiyetlerinin ve hazlnes'n giinien r ne a ar r ~t Tuna dildi, yaptıkları milli •ahneler, r vaz'yette bu'ur. 
~ A 1 manlar bir Piskoposu bize benzesin diye. damgasını vuruyorlar; tıpkı Tert- Vezirlerin bu e0z1erl Uzerln9 Padf· '-'-.ı ~car Naibi Amiral Horti Al- Şimdi de piyes ve memleket lerde olduğu gibi. Bizde bu şab, Mtıhrusenin sevdıs .ndatı vaı geçt•ı 

a. .. dYadan döndü. Bu sev. abat esna- koğdular / b k mesele, bugün, o kanaatteyim 8&zı'•aa 11da bunun Ozerlne k1zı azat • · 
'"q hikaye eri müsa a ası Ofıyor, • d il liiUerin Amirala Macar hu- Rerlin 2 - Bugüa ö~rt:ni dfğlne gO· k ki, büyük bir dava olaralt a- dereıt şah:ln Diıdarına n1kihladı. lltJarı _ _ re müııtakll tavır ve harekctlle naf.yonal kazananlara mükafat verilece • yakta duruyar. D'z1arm evi P•dlııhın sıırayımı yakııı 
liiii lla dokunulmıyacagına soz ver· so~y 1list oto' ftelerlnin bt'şnutsuz'uğuna Sanat eserlerinde evvela es- Biz.de de beynelmiiel •ahada imiş. Kızcajııblr PAdlş~h i'Öztdeslolmak ~l teyit ediliyor. Diğer taraftan eebep olan Vurtenberg Pıskoposu Skro tetik ıartların aranacağında vukcn bir D:zdarın karsı olduğunu bir carı 1 K k A d y b d t varlığını duyurabilecek aanat e· İlci ara üçü ntant arasın a l• nın bucden böyle urtem erg e o urı- şüphe yoktur. Müsabaka şart· tllrlü unutamaz vı mütHufr olurmllf. 
~ 'tııedir halJedilemiyen bir mesele mıyııcagı blldldlmiştl~. larından da anlaşılıyor ki, mü- serleri görebilmek için bir fol- Ve kend•s1oia bu kadar gOzel oldutu 

GçUk A • . l d Bunun sebebi Pıskoposun on nisan klor ve etnografya tetkikatın- halde Padtşab üiçia almadığını bir türlü 
tol>l ntant konseyının Be gra da Pleb'site fştlrak etmemr sldir. O Ve.- klıfat alabilecek eserlerin gü- dan işe başlamak lôz.ım galiba! h 

1
1bd muıniı . Nıuayet bir glln akUna 

lit -b\ısında üç gün içinde halledi- ki iten beı 1 ona karşı bir çok n ümayiılrr z.el olmaları kiıfi delt :ldir' milli / nsan mi //1 denecek eserde biz.- bl r te cru be ti ne k i ellr, p •d lıab ın sara. 
~ ()rdu. Mütekabilen silaha müra- yapılın stır. Bu sebE ple nisan sonunda olmaları da lazım. den bir renk, bizden bir aes, yının p•nc~resindtn tııarıyı sevrettltl lltteıı f 'ld' M • rabıt> Vurh,mb: rgtf'n ayrılarak bir mtld Q b \.. i '· lbf nun ~ . eragat edı ı ve acarıs- det Frl'lurgta ı a'mış ve sonradan Vur· "Sanat, •anat ifindir,, pren- bizden bir motif arıyor. bir güa, g ya a"er yoıı.mnş i , 0 ~t~-~llihlanma işinde hukuk bera- tcııbe · ge döDmOşttlr. Almıınya1a Hr pis- sipini tenkid etmek adeta an'a- Bunun icin olacak ki Par· gO·eceçi yerlerde açık saç k dolaıara"-

ıgı ~er·ıldı'. kopoııa karsı ilk dt fa ohır~k böyle bir b • b u iÜzell'A"lni Padlıllba gösterınei: lıter. 
ne leşti. Esasen hangi üyük timiz., ac, tığı müsa akaya eser· p d' bt ' ı da dol••an L_. tyı , . teablr alınmıştır. a ııı a sarayının c ıvar n -. 

"\Jlt acar1stanın yüzde kırk beş ıt- K I kavga sanatkarda ifinde yetiştiği ce- lerin daha ziyade halk dilinin bu gQztl g
9
nç kaiını gö rür.cıt hıkltahn 

b· 
1 

Almanyadaodır. Yüzde kırk an 1 
miyetin tesirleri bulunmaz.? ve ifadesinin güzelliğini, edebi aklı b 1 şmctan gldrc~k derecede mettu• lııt ibra Ardıthı\n, [ Ilurnst] - Vardosan Koz.mooolit sanatkar naaıl z.eıJkini, konuşma zarafetini... o'ur Vd kim olriutunu sorar, arıııtlnr. er' ~il .catını da Almanyaya yapar. köyı nden Durma <•ğlu Osmsn ile Sas· Nih!yıı:;t kendi alm1k istediği hal-

. lltı ı · Al il 'kti dA x.ı 1 il adam kı'm bilir? Milli san- kültürel ve milli duygularını ~ıtta Çın manya e ı sa ı ge- kara lıOyOrden Hamza 05 u sm 1 ara- de veıirlrrin çirkin demeleri yüzünden düıeltilmiştir. lnrında çolan kavgada Osman elinde a!kdrrn beynelmilele yükseldi- lalmin elecek •• , Gibi her biri almad•jtı va blllhlre Dlzda~n tarıaı ol· 
D, k tulurıan tı·panla İsmail'm kolundan ği cokca söylenmektedir. Milli ayrı bir tetkik ve izaha ihtiyaç 1 mn• o'd• .. ~unu anlayınca Padlıabın teeı· ~ • itle oluyor ki, bir zamanlar 1 ğır sortlte yaralamıştır Suç'u tevkif • 1 ~ • 

~lif~ başlıyan Tuna yeniden m;ıvi- eoııerek bak\ında tahkikat devam etmek sanal, milli aanaıkiır. gôsleren farı/ar koymu,ıur. aü<Dda !azlalaşır. (Arluuı oar) 
. DiPLOMA T trdlr. 



Salihli muharebeleri 
DOGU 

Genaral F rankonun 
asıl maksadı nedir? 

( BH~ tarafı 2 incirle) 
istasyonda ~urdu ve vrgonla"dan bcışa 
nan as'cer horra ho!'ra S'°dalıırlle bu un
dı ~um uz mahallAye doRru ynrü neğA 
baoladılar . Ben, bıı muh"ll~de lst~sy ln 
dan tmluodu~umuz yf re giren yo'u ka
p•t"'Ş ım ki bu trl'ııd~n lnf'n faz ku? 
vet ı ıı. öne• han" Ç'trptı. İçPTI sokmad k, 
fakat yek rğ rlaştl. Art k a'ayın vPziye 
ti f et bir Ş!kle &r'rm ştl Kuvvdlmfz 
butılara karşı çek aıdı, fakat bizim d 
fazht olıırak ceıaret. n11mua seci ·eınh 
ve ırutıak muzefrer o'mak azlrn ve ima 
nım z vardı . Yaralı ve rhl lqrfm1z ço 
lalmıştı. Erı ııon olarak bölük kumanda
nım Yüzl:U!ŞI Kizf n sğır sur tle ya·a 
larıdı. Bu ç>nb rden çıkıp hqdı fa Tts l 
o'mak fçio bir huruç b ırektti yapılmıı~a 
ka• ar veı ildi Bütün yerler bir arıda bo
f altılarak buton alay ı tlarının başına 
ko~•o ve bir atdıı herkPs atına binmiş 
va kıhcınt çtk T iş bu'unuyordu. 

ruh dık Evve a l aYŞJmızdaki m• znlı'<ta 
balura'l düşınan taburu ateşle b 'zi kar· (B•ı fa':'a.fı 1 incide 
sıladı. Kol hl!şt ~imenditer su deposuna Ka•ışmszhk komitesi n•isi Lo•d P y 
tevtccüh etti v-:: dcmtr yoluna auıut gl- mut ecn~ t müm,.sslllnil«' istlşaıt:l~riodı-rı 
•iyo•liuk. Hücuııı t'ö t ntt\lle yürlyen sonra Lord Haııtaksla gö üşmüş ve bu
ahıyın at larının ayakıarıDdiıO çıktı.o k s f nu müteakip Hariciye N, zırı Basvf kil ta 
toz toprak dumanları arasında parhyan rcf~nd n ka· u\ e~ilmiştlr. Pu görüşme b ir 
kılıçlar ve atın ın üzerine kapa ım ş yıl- ıstıbıar 11 ahlvetıode olmuş ve İspanya 
dırım gibi uç1n kııhrıtoHınlar gö·üomO. dan lcnlltt muba•ip'?rin )(61 1 alırmes 
yo: ve Allah. Al'alı. S sltirl yürrkte11 d ğer tarafdan dı ıkı tul!fa muh:ın ıılılı 
ç ı lc.ıyo ·, gerislr den sağından ve so undan, h _le kının tanın mı sı mesdelerl üzerinde 
ıleristnden ve etlArlo darnlarından pen m~uz"kcrRlere yınlderı bıış'ayabilmlk ia:.-

. kanlaTı tetkik eoilm'ştlr. 
cerelerlnden mUtemadlyrn eteş yıytn ş- h 1 k 1 . ı 1 f k d'"' up es 7, 1ırışmaz ık lromlteslnfn 
on bırlnct "' . .ıy b r .nndan çı ıp ı:.er lçtfmaa dav,.tf11den evvd başlıca alakadar 
'llr fırına gırlyordu d ı · · 

(Devam edEce"r) 9Vlttle" n ıng lterrnın soıı lstlmzaçları 

Erzurum Askari 
Satı nalına 
Komisyonundan 

Şeh t V3 yar fıJarım zı clva· ımız:hki 
evlerden himtwel · ıiııe aldıla~. YUz..,aştm Kapalı zuf a eksiltmeye konulan 
Bay Kazlm, müdavatı evvelfyfSi yapıldı ikl ad· t hmgara istekli çıkmadığ ındar 
ğı b:tl.ta tSmfllr brnzl bembeyaz o'mı ş bfr 120.8-938 den lt\baren hir ay fçiı..d~ ne· 
yıaın ba\irde beyhude yer ...ı miıt~madiyt>n llcelendi ilme& üıeıe pazarlığa çıkur.l
kao z. yı edlycrdu. Kendh;lnf de gö!ün ce t T h 1 bedeli elli ı ltı bin yedi· 
"'l l - I d · d mış ır. • m n .. m ıoy t> Qım zaman şu c~vabı ve : · _) 11 dö 14 kuruş 

(S z kendirıiz 1 ba\'ın. Bölüğün b ı- ynz on~ ş (S.:ı7b ra on r 08rı 
• ·ııdan ayrılma. Kım ı lrt yacak biç balfm ilk tflnııaatı dört bin seksan beş 4 
yok beni bırakın. Bugü'ller için hkzırlan lira yetıriv altı 76 kuruştur. Pazaıl ğ 
mıııtık mıydı ? Ne ç kaı?) dedi. Söylt diğt ıstekll çıktığı takdirde her gürı yapıla 
ıöılerln bıle faıkıada o mlyııcak kadar cakt ı r. Kl'tif, plan ve şırtnamesl her 
bitap tir halde olan yüzbaş mı b rakmı- gün komisyonda göreti\irler. 
ya blrın sonra EOııgnleıımeslne nasıl (No 668) 4-3 
raıf o'abl'lrd nı? Bö tığQn bor zan onba· 

em M•hmetıe keııdi tmlıbıırJ B 1lecıkli Erzurum Askeri Satınalma 
Aliyi yözbaşımın taşınmaııına ml'mur et· 
tim ve yo1da ölürse bile ölüıonon daht Komisyonundan : 
düımana bırakm11maları fçfn k ndfüırlnf' On b·ş bin çlft y~menl kRpelı zarf 
kal•• emir verdim. Yer"en k 0 p p atına la ekslltm .. ye konulıı:uşt•ır. Tıhmln be• 
bfndird k. Bu iki nffer de atlama bine- de i yirmi yadlb'n Uu Lk temin at• i < 

rek biri s • t na, b iri solun11 g~çPr"'k kol bin y'rınt beı llrad r. Ekılltmrsl 21 Ey 
lamın 2irdıl.-r ve bu suretle alıyı t kip 11. 938 ç ırşımba gQnü ıaat ondı Erzu 
edeceklerdi. Tabii bu deciklflrlm b.ran rumda ask.nl satınalma koniS-'' nu..,dı 
fç'nde o'uyordu. Ctsur ıılcıy kumandan yapılaca ltr ş ırtra .,,, 5 ı bM gün konls 
kılıcıoı çekerek Şf hrin garbırdan huruç fO da ıeörll l e ),\lr T kUf mr k~ukları bel 
1apl'C8ğımız rnk~2•n mabr1 cine doğrn 11 gün ve saatt ın bl~ saat evv~\ ko'llİS 
<fOıt na la fırladı ve şöy!ıt)_ br ~·r~ı: , yon blşlcanlığtoa verilmiş veva p s•a i e 

(Aıtkeıl t · şcl ç n b· tun Zbb.tın ko O'lderılml bu'unacalıtır. (No. 69 ı) 4 2 
baştr a fırlas11ı) esasen hav•a olan L u g ___ ....:.1:__ ________ _ 

mant'ao n ya"ına ü üştü~. Onrada as
kere tO le bir a-oz gezdi r dlQ-ım zaman 
ellerlııdaki k lıçların l!a1,ufinl sıkan 

kuvvetli ellerin parmcıkları Mce ~ itlev
m'f, gözler vakurane htdde dtkllmff ve 
b •pslnio birer aslan oldukları si usların· 
da tıe'irm•otl. Ne durnvoruz? D y1 b, tı· 
rıftılar. Bu sırııda IHd etıltlmlz o mry· 
danrı~ dıt düşman D"ferle• lle ~o muş·u, 
Al'cum er \rl verlfdl ve bu maba•ıenln 

rarp mahrt cinr"en bir yıld rım ı ürat ile 

Harpten sonra 
Avrupanın 
geçirdiği devreler 

HAVA 
5 . 9 • 988 ıaat 8 ralJ()ru 

Rütf ar ıürab: 5 · 7 metre 
Rnzgtr lstllr.:ametl: Şlaaliva"kl 
Karu hararet dereeeıı : + 19 6 
Azami hararet • : + ~G 6 
Ast.art • • ı + l"l 3 
Rutubet • ı Y. 30 
Yalıt : Yok 
Han tuyfld (l!lmırumda): 611 6 
• « (Jlanl• •"""".Salt• 762 1 

Trabzon klüplerini 
tanıyalım 

(Baı tara'ı 1 incide) 

Velhıısıl idman ccıığı verimli, çalış 
(Baımakaleden devam) k:Rn tam bir spo·cu terbiyeslle çal şan 

Şimdi Südet meselesini istediği gibi 11üz3l bir kurumdur. _Trabzon Valisi 

b 11 t w w o·v t ft Refik Koralt~n bo Lulu':ıua hat:rıı deftea e mege ugraşıyor. ıger ara an 
it-' H b · t tt B' t f 1 rln l fşağıdakl kıymetli satırları yazmış ır Nya a eşıs anJ yu u. ır ara -
ta Mili ti C · f .. t d' Sade o~aklıların de~ıı, bntnn Trab· 

n f e er f emıye ıl mukema d~~en zon gerçll~lolo sporda kendisine gide· 

t
zaa ftan za~llatl yuvar anırd en, . .'thg~r C' ti yol 1 gö ıteren bu ya2ıları çok şaya· 
ara tan mı e er arasın a mu ış nı dık.lcat ve Jmljs!lldlr. 

bir ıilinma yasışı başladı. Brgün en $PORCU 

kllçüğüne kadar milletler, dişlerine • • • 
kadar 11ilihlanmış bir haldedirler. «Türk: güc'O.dür, bu ezeli ve det'ş· 

na cevap wrmelerl lazımdır Z zı komi 
teııin şimdldtn toplan,..ası hir çıkmaz 
!Çaplıınrıak o ur. Lord P ymu' un maksa
dı ise karısmıızlık si· temini muhafaza 
• tmek ve rasrnnali• t t ~panyol hü ii ne
linden valyetlni deei,tırmes!nl isteme -
lr. 

Franko tarafındın verilen cev.ısbın 
menfi m.obiy ı; tina rağmen bu bartket 
hattıoı de~iştlrmr ğ4' sevkedilmesl ümidi 
lt;tk edil Tem11tır K- rıştt ez ık sistemlııio 
şimdiden muvaffıtklyetsbl ğlnl uan et
mek ve komitenin mcsaistne son ver
mek vaklt"ız olur. 

f ,gllfz si ftsi meh "fili komitenin top 
!anmasına dlp\Qmasl vohle fidr teatnerı 
nl tA•c h t>d •yor·ar ÇO,.kü bu d.ııba sör. 
alil v ı d ıh<t ı..11Utı.ııs c olur. 

Londra Ros mahııfill ls'l tenersl 
Ftarko tarafından \erilen cbvabı lranş 
ıraz\ık tPşkı lat na lıat'i bır daı be indir 
dl~lni gizlrmlyor. 

Flıkı t Lort P n urt So-çyet sefili b 
Mafskle bu mtıHftakiyetsfzılğl ka} bet 
m11zden evvel Burgoz rezr i d, ki ytn• 
bir trş bbüse lfüü o olduıtunu ti dlrmfş 
lir. BUtn bu ~uh vereler ş1mdiyc kadar 
husust m· hlydce c reyan eıt ğfrıdPn Sov 
y :t sdirln\n veya dl~er ecnebi mı hfel
erlnln r11amen vaz Y"t almıı ole ukları 

z tnnedllmlyor. 

Alm1ny.ı ve italyaya geline~ L"lnrlra 
Burgoı nf'Z ıfndekf yeni t•ş0bıüsa onıa. 
•m da Iıtirakinl trm ·nnl tt·uektedlr. F.t· 
kat şhnd•ye kadar L'>rd P lymut ile bu 
kı hük1l 1netln maslah11tgüzıtrı arasında

ki teması b r,.ktt tarzlarını de~i~lf dik· 
terine d"lale etmiyor. 

Şımd lık Gl'narel Fıranko1an vezlvetı 
hakkıdda iıah t hl07 p t1dllec ki muh k
ka~ o·a.., biricik nok &r. Fd.kat bu te 
ş0b1 üsü komttenia mi y•pec eın·, vo'oa 
"'u·gıısun cevap nciktailırıı lrgi iz H:tri 
c 1ye nazııretlnA gö d~ı ilmiş o dutnudan 
l ,~fllz hük0.rnft n'n mi yarı resmi bir 
~ kil ·e t-şeqbhta bnlunaca}ını söyHyc· 
bilme" !mkins J:dıt. 

Türkiye iş Bankası 
1938 

KÜÇÜK CARI HESAPLAR 

G EYT .. ÜL 1938 ~ 

mıonuo ~ ı nııınııınınınııımnınınınınnı11nııııınıo]utnımıııuıuınıııunuıın nıınınııı ... 
DOGU 

ilanlarınızı kabul eder, 
Fi MANIZI 

Bütün Doğuya tanıtır 
"DO G U,, bUyUk bir 

e leket parçasının 
her tarafında okunan 

bir gazetedi . 
Doğu illeri ile ilgisi olan bütün 
müesseselerin gazetemiz vasıta-ı 
sile kendilerini bu geniş bölgeye 

tanıtmaları menfaatlerinin 
ilk icabıdır. 

ILANLARINIZI 
Doğrudan doğruya 

GAZETEMiZE 
gönderiniz 

. nııınıııııııııuıııınııınnnıu WIDJllllfDlllilillD IDUllllllllllD 

Alamctr Farıl<o 

! . 
ı. 

TOPANE Terazileri 
Türkiyenin En Birinci Teraz~ 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitlerinden Sakınınız 

ınaru•d• 8ah1•yerl: NEŞET SOLA.KOÖLU ... OrUtdı 
Gtlrcak&pm, Kaoaflar çarıııı 

~------ -~~~~~--~----·- -- -- -------· 
Diyadin Kaymıkaml ğından: 

ı - ffyaiindeı i"IŞ'l e:illecek Htı'<üuet konağına alt 221es lira 36 kUrtlşlıJ) 
keşlt muh~ ~Vİfa'ı eksiltmeye kqnulII?-uştilr. 

ı :-- Bu İ~~ alt şartna'll9 va d ğ3r cvr~'k şq:ıl"°rdır. 
A - Eltslltme 9artnamesl 

B - Mııkavılename : 

C - Proje: 
D - SıısiI ,., f'at cetveli : 
E - Fsnnl şartn11m• : , ,. 
F - Hısut lciş r bli~li d~ftui lsteyn\er şrtn'l'ln v' evralct parasız vı, 

dın M ti M t miteş:Hıl kl:n SJJ.ııd.u vaıa A~rı N~r,a direktör:ü&faJen sııt8 o 

riai alablllrler. N 
• ~v 

S - İp:ı hs1at 2!J·8 91'3 d ':ı ltb1ren oı b~J g-h m't1i ,tle e'-cs ltm118 &S 
nulmuş~ur. f u ılesl 9-9 933 C ı n ı g1ıl1 uat U d3 Dita:lin Mal Md. daıresll1 
müteşekkil komhyonda yapılac •ktır. 

4 - Elrs1ltme kapalı zarf usuli ile oıau1kttr. ııJıl 

5 - Ekii tm~y3 ~ i r'b ime'{ iQ 'n Şlrtn t11 ıd: yaııit 1612 Ura 61 toru1 b>(.I 
~akk t temottı Vdt'ınelm VJ e".I:siltmJy:J iştlr.tk eJe~e~lerJo kaııun::ıı evsafJ 

Sanki nereden ge'eceği bilinmiyen mrı kuvvet aüryaca tanınm11tır. D!r· 

iDGthiş bir afete intizar halindedir- sini ve kuvve _ini bu dOsturdan alan 

1er. Bari hiç olmazsa, kuvvetlerin Trabzo.,un tem'z gençlf~I kurdu'tları 
mllva%enesini temine uğraşıyorlar. bu sö1mez ocakta dalma daha kuvvet!' 

işte bu müvazenedir ki, gelebilecek d;; h1 d s•p·ınıı, daha f tzil~tlı o'ara'c ça 
•E t k b' t 'f · · - .. .,, cık, yAtlşec~~. llerleyPce\rtlr. l man 

e el arşı ır se ~azı esını gor u- Oc tıı: ı ve b rnlz mer suplarını sö ıme1 
yor. şte harptenben Avrupanın ge- i man ve attşle tıaş ad kla•ı işe devam 4 adet 

İkramı ye plAnı 
ı 000 liralık 40(10 lira 

oldu'clarını ls'lat eyın' neleri. ~p· 
6 - T dliphr Uçtl.nc1 ma id~d ı yaz h suttan blr saat evveline kadat t•' 

$andıklarından alınaa!lk ma 'tbuı veya ba!\k \\ar:ian al nıı oldukla"ı mu va c1'•t ~il 
ufnat m,ktup1arlle h'rllkte tsktır maktuplarıaın Dlyadln mal Md, de mUt3f9~ 

çirmekte olduğu üçüncfi devir budur. etmeler ni temenni eyler ve JU -t lşlı>
Acaba bundan sonra nasıl bir devir rıode lnlı.llap nesline bül ük bııısrılar 
açılacaktır dersiniz? dilerim. 

Tr•hzon VRlist 
/l. KOH. .LTAN 

Evvelki gece 
şehrimizde 

DOCU 

iki zelzele oldu 

Suçu olmadığı anlaşıldı 
Ar ivin, [ Hıısaat] - Devlet emva

lnl zimmetine g-Qçl•dl~ ind ~n dolı:ıyı 
m"'kufeıı mı hakemesf yapım ıktıı ohın 
eakl btl d y~ kAUbl Mchmtt Üaeı'1n 

Evvelld f'CCe biri tıaat b'r,., diğeri b'r .sene rr.lldıfetle haı is cezasıra msh· 
de sabah dört buçuRa do~rıı. şi tdetll idim e ıı!dlelni yazmış idim, Temy1 :ı;" 
fut nayı n üteakfp iki b8fıt ze':ze'e o'- nakzı üzerine yFn1den y pıfsn muhake
muoıur. Zelzele hiç bir zarar verm~den mesfndo suçlunun beraatıne karar ve. 
ıc~mlfUt. . ıilml~t:r. 

8 • rno • 41 ıoo ,. 
16 • 2rıo • 4-000 • 
76 • 100 • 76110 • 
80 • sn • 4000 • 

200 • 25 • 3000 ,. 
1&84 • 28600,. 

Kuralar: l Mart, 1 Haziran, 1 Ey
aı, 1 Birlncli'Anun tarihinde çelrllecekti •. 

En az elli Ura mevduatı bulunan he 
qplar kuralara dtbil edileceklerdir. 

(No. 476) 

S b•h " Kıt•""nh..,rlrl 
clııAD uAnAS 

Omaı:ıl Neırlyatl idare Ed n Yası 

~ri MQdüriı İueı DELİÇA Y 

Dasılclığı f"r: DOGU B"11m~vt 

~onisyona müracaat arı. 111 
7 - PJSti tld g(h ierilec 1k m !ktu ')~an nltny ~t a ;ü lCtl ın 1d le le yıııtı 'ır 

va saata kııiar g:lcnlş olmısı vı ZHfın mUhir munu ile lyioc kap,•ıl11""1 4 
ıımdır. P.>stıda vuku bulacık g-ec' krn ,ı~: kdbul edılınez. (No. 68~ 

....-.---- Erzurum Vilayet Matbaasında--~ 
• •\'elı 

Başlık, Duvare ve El-thlnları, DeHer, Fatura, mal{buz, ce• a 
Kartvizit, Amele karnesi, Evral{kalemlerl, Muhasebcl ııususl1,. 
ve Nanaıara alı nııumum Evrakı l\latbua, Kltab, EhUyeıııaJJl 

Sıhhat ve llüvtyet Cüzdanları 

UCUZ ve NEFİS BİR SURETTE TABI 1, 
ve Hariç Vllılyctlerdım göndorllecek siparişler siiratle ihzar ed

11 

Adres: Erzurum - Vilaget Matbaası 


