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Pararleafden maada hergiln çıllv 
Sayısı bel' yerde 6 kuruştur 

Ba11ılmagan 11uıl11.r geri Mrllmez 

Avrt,~pa arebe Arefesinde Mi ? 
4lmanyanın Çekoslovak hudutlarında aldığı yeni askeri tedbirler 

üzerine, Fransızlar hudutta asker yığdılar 
"--~----------
1-i ata y normal 
eir çalışma 
Ahengi içinde .. 

Almanlar da her ihtimale 
karşı Garb hududunda 

müdafaa tedbirleri alıyor 
ilk Hatay kabinesi 

teşkil edildi }i day millet meclisi 2 eylOI 

' ' denberi çalışmalarına başla- S •• J • • • f • •h f 
~~unmak.tadır .. Devlet re~si se~ On gun erın ~ergı? VQZ!ye I, nz aye 1 

Antakya 6 (A. A.) - lugüne kadar Hatay Va
lilie"ini yapmaktı olan Dr. Aptürrahmın Melik 
ilk Hatay kabinesini teşkile memur edilmiştir. 1 ~ .. Yenı kabıne t~şe~kul et- muharebe ıle ml nefıcelenecek? 

~ . ışe başlamışbr. Ş1mdı mem· 
~Q m il s t a k i l hudutları 
~İnde strüktürünün kurul-
~ ııa çalışılmaktadır. Her iş 
\ '1lgıçta güçtür. Hatay hükqmeti 
t,~ tJbette bu güçlüklerle karşılaıa
~r. Fakat memleket kendi olgua
'-Q a layık bir idareye kavuştuk
'koura, başlangıçta teaadüf edi
~ her müşkül hiç şüphesiı birer 

~ Yenilecek ve devlet mekaniz
~~ norınal bir çalışma ihengine 

ftcaktır. 

~alay, artık kelimenin tam mi
~ e, iatıkliline kavuşmuş bir mem
~-ttır, İki senedir Hatayın hava
ıtbk karış mı§ olan zehir zerre~ e :-i 
~ dağılaıı~ ve tarihin beıı c!ev-
~'t Yanyaoa ve başb ışa yaşıyan 
ıı_ 'YlıJ~ gene biribirJerinin yanın
'ı,"'tv~Uerıoi almış bulunmak.ta-r. 

~ı!!:t•y milli meclisindeki kırk 
~t. tan yirmi ikisi TUrktür. Mec
~ tkseriyeti teşkil eden Türk

' tkalliyeti teşkil eden Arap, 
~ ' E:rnıeni mebuslar arasında ay .. 
•-..::-ltketin çucukları olmak vasfı 
l~d ' Bu vasıf, hiirriyet ve istiklil 
~ liatayın elbirliği ile kurulma· 
~ l Ve )'Ükselmesinde mijQiıu bir 
~~ ~-~caktır. Hatay meclisi, bütün ı 
~tC&11ra bir örnek olm1k vaziye-

Tatilini geçirmekte olduğu Vizil şatosundan alelicele Pariıe 
dönen Fransız Cumhurreisi Löbrön 

'd ~ulunduğunu daha ilk celse
' ~ 1.Sbat etmiş, memlekette ahenk 
~ d Canı ve birliğin, timdiye ka-

'-ı ;valll eden kararsızl ğı L,tih • Berfin 6 ( A. A.) - Enternasyonal vaziyet dolayuile oe • 
'~ llleıinde büyüle bir amil ol- Almanyanrn şimali şarki hududunda teveHül etliği mflhim ted-
~· ~~tay meclisi açılalıdanberi, birler, asker r:e levazım mevcudunu takviye etmesi, müstahkem 
~~ ı~ıttiğimiz sesler, bu güze mevki kıtaatını tam mevcutlu bir hale getirmek için ihtiyatları 

~. nızam ve intizamın teessüs 
li" başladığını göstermektedir. sildh altına çağırması, izinli subay ve efradın derhal garnizon· 

w. 'ltr /arına dönmeleri hakkında emir vermesi üzerine, Almanya hü--~ ... Parlaıanter memlekette cir 
liL ... Ull kümelinin de her ihtimale karşı koymalı üzere aynı hakkı ileri sü· ~t... er veçhile, Hatayda hüku-
,.- lllits•·' rerek, Garb hududunda memasil müdafaa tedbirlerine tevesıül l.!~ "'iyetini üzerine almakta olan 
~Ytt fırkası, yani Türkler bu ettitini Alman ajansı resmen teblit etmektedir. 

l"t 'e intizamın tessüsünde bil
~, haasas davranmaktadırlar. 
~ b· •~n~a Hataylılar arasında 
~~ lr bırlık teessüs edecek ve 

~-ıi ~ehirli bir hava bu birliğin _, Şiy bunyesine zerre kadar tesir 
P:J ~ • , '~ektir. Şimdiye kadar çeki
f ~~~~~ar . ve iztıraplardan aonra, 

Hatay Devlet Reisi için 
güzel bir bina bulundu 
Eylülden beri Hatay jandarma ve ~~ti ~r ıçin girilen mesut devrin 

""~ trınj toplamaktan başka ya-

/ ~-~-t~ey J0
ktur. polisleri kasket givmektedirler .. ~betı Y • o]ayısiylc Suriye ile mü-

Başvekil bugün Meclis karşısına çıkarak, yeni 
kabineyi takdim edecek ve beyannamesini oku
yacaktır. 

Küçük esnafa kredi temin 
edecek sandıklar ·. 

Ankarada ilk banka ve sandık açıldı, 
• 

lstanbulda ve diğer 
lrmerkezlerdede 

·r~ halk sandıklart 
acılacak , 

Ankara. 6 (A. A.) - lkfsat V kl 

don hlllk bankasır.ı VA Aıka• a halk 

sııo i:Q-ını •oar~eısa «clyledlil oııtukta, 

Halk Buıkasm.n bllbaua kOçük onata 
kredi tımln ı decPğ'nt ve m• m eketin 
h H teuıfına tqmU ı c tlf Cf ğl nt, halk 

ıaııdıklara ile kOçO k ticaret crbayı nın 
k1lçt1( kredi lhtiyıç\ımıın ksr~ılaoaca· 

Anı söylımtş, Ankara halk sandığı nı 

müttakfp lstanbulda da bir sandıl açı · 
laoıtını ve onu takiben IOzum gO. Ufe· 
cek her merkezde biıbfrl arkasına di· 
ter aandıklına açılaeatıtı beyan et
miştir. 

GÖRÜŞLER 
/ktııat Vekili Şakir KESEB/R 

Karsta birkaç gün 
On beş yıl evvelki Karsı görmüştüm. Yolum 

düştü de bugünkü Karsı da gördüm 

..J ~~.. trınıiıe gelince, Hatayda A- Antııkya, 3 - HükO.met >18r.11yımn rın şimdiye kadar g-eymekte o•du~!zr, 
tY ~~)' t~alliyette olduklanna göre, Od kıımındakl odıılar blrleşlfri 'erck, ka r ı sık serpuşlar kaldırıla ıştır. Polfı ve . 

Ilı~ ıstildili Türkiye ve Suriye Hatay Pnlo on!osu için tan2iaı ve tefriş jarıd · rmalat btr t k model üznln1en 
) ı""f d, ırk b k d h' b' "h cdlltc ktir. Vekdler tçın de Qst kıs mda· ta:>ka g-tyecPklerdlr. Kııbul edilen mo 
'' ~ ' '- h a ımın an ıç ır ı - ki dii'te r odalar hazırlanmaktadır. Rlra· tiel hlkl rr ntr te if b ır dlod.Rn yıpılroıı, . 

) ij,t ' al vermez. Bilakis milsta- seti C ırr h:ı r sarayı fç n bıı r bryedeki D:l· Tnr.){ poı i ! P.rlrı fn kaok,~tlerıolknlf aynıdır Karı hayuan. borsası 
'· ay • d" k d - - - - _ Ev'u'flcn 'tlha·en falb" mev ne i"8C· I ~'-'; Şım ıye a ar yanyana no o tRll _ murı_Aslo g-orulıııuştur. mis olan hu karardan ıonra c~oltil ıer- 1936 yılınıo ıonlanna doğru ana- durıımda b:ılmuıtum. Bu rreıesJı ve mcl-

t ~ hı• ~e hundan böyle de yanya- nıuk~;:1~a ,,t~~~:;:k ~:ıb::2~~h~a1.!:b~~~ poş'ar artı~ hlkmıstır . yur,da knuş1n doğunun Kars Ulne me- cesrz •yuva, yuva- diye büyüklere bq 
• ~~ • lll;dan mukadder olan Tür- ralalrln emri11e vnilec ~ktlr. H . . V k·ı· f . d mu _en gitoıl~tlm. Bu gldltlmde dOşman vuran insanlardan bir aklı bafUlda ola-

~~~ Suri · b' 'b" · b v ı arıcı ve e ı I zmır e nıutn ve k11brından açbk ve set ılettıın t ~ ~. viz~f1 · ~rı .~rıne kt~g ayan llnlay t0rs~ ' 'e i?n<larmnsı fzmfr, 6 rA A.) - Haricly" VekUı yurtlarını terkederek Karıa dolnuı yurt· :;: ~ormuş um: TOrk aakerlne UYQf· 
esını gorece ır. ,as \c ucyıyor nr. Tcvfık Rü~tü Ar88 dnn buraya gaf. suz yuvasız b'r çok muhacir knıleslnf n za memLul muıann? 

(Arkası 2 incide Antakya, 3 - Polis ve jandarmala· mlşUr. enklerl uçuk, netclerJ kapık, ıOnük bj; 
(Jrlwı ı lnc~b) 
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Dere mahallesinde evvel
ki gece bir yangın çıktı 

Üç ev kısmen yandı, ahırlarda 
bulunan on kadar hayvanı kurtarmak 
mümkiln olmadı 

DOGU 8 EYL iJL t938 

Karsta birk ç gDn •• 
ıı:ılf (Baı tarafı 1 incid~) ze l Karsa neşf', h y 11 t ve tuelik ,er 

f ~c~ 
ffç 1.ırutamay11c ğ •ro, cev ıı p aynen Bir glln yine K rd ctddel.rJl tt' 

şu ld•: Malımızı oğul uşa2ımı zı kaybt t geçerken l o1da uza~ tan E ·zurum tlc:S. , 
lk, yu'ne bOyük bir baba, kanı k ı: nı- od 11 sı l-a ~kanı S ıdrettin GözütUytığO i:0 (Başmakaleden devam) mızdar, dioi d ıLfm zden b 'r yurttaş VR dü'1"l. So dum: •s 1 zat basta idi '/C di l 

Türkiyenin Hatay hakkındaki esas bir bükt1 oet knandık. E lb~tte ki m~m- yUk bir teb lk" atlatmıştı. Buraya teb JiJ 
poJitikaaı, Hatayın tam idiklili ve ounaz. Bizim bugünkü du umumuzun çok havaya mı sr lınlş? Hayır. Burada W00 
orada yaşıyanlann refah ve Sl\ade- yakında düzeleceğine eminiz, bunun iç n ''rketin\n umumi bir koı ğrası var o1I 

Hatay Normal 
bir çalışma 
ahengi içinde 

tini temin etmekten ibarettir. Bu teessürü değiliz. fçtn g-almlp dediler. _ ·ı0 

ı. k h' b' d ı t' k k l d Onbeş yıl so'lra 13 Ağus os 9J8 de Yine on beş sene evvele dondll.., 
po ıtı a, . 1~ ır v~v ~ ı m u an ı- Kusa tf'krar g\tm9k nasip olur ca, tabii o zaman ne bir bi,llk, ne bir fabrtk• ~ 
racak polıtıka degıldır. Uzak ve ya- o ilk göıOşümü yolda hatırlıımıştım ne de bir tUccar teşekkülü vardı. C~o 

Evvelki gece sııat d'> uu doıru Da ı Bir çocu'c yanan evlerden birinden kın devletler Ha taydaki politikamı- Karsta gördüğüm o sdU, yuı huz yuva- borlyEt ldaresfntn bir varlığl da ~' 
re mHhallesinlie nastl çıH ğı her.üz anla 1 gOçlüldıe kurtarılabilmlşttr. zın samimiyetine inanarak, bizi yal- sız klmsderl nrşel ', gllrbUz, zeııgln ve Onbcş yıl ö~ ce yurdu hıırap ederek ~ 
tılmayan bir yan~ın n 4 tlceslnde kıs~en ltr iye su o tomobili yan2ını baber nız yakın tarkta değil, kendi umde- çok gururlu buldum. Hemen Ekserisini çan ermeo!lerin vl 1 anelerlnde bugüof•

1 
üç ev ve abırlard.a bulunan on kadar da almakla berab~r, şoför bulununcaya ka !erimizin hllkümlerinden olduğu üze- Cumh11rlyetln nurlarından ilh;sm alm·ş, rika dumanları çıkıyor, lktlAadi bir::, 
hayvan yanırıştı r. dar vaka mahalline çok ıeç yttiımJştlr. re yurtta sulh, cihanda sulh ve sü- o ıg-unlaşınış öz Türk dilini hımamen lık beliriyor ve maddeten mlllet yO ,. 

Dare maballeı!İnde bekçi Ah111et ve 1 k <8V amış, k• ma1e varm·ş bu'dum. Bun Uyor, yurt ş'nlenlyor. Bu ne büyük 
arabacı As arın o•urdnklnrı evın otu O•omobil yaoRın yerine i'" dl ten sonra kiinun amillerinden biri Glarak ta- . 1 1 . b b "'l K 1 ıardım bır s nın a ası Oı; una: ema adet 
ID' da çıkan ateş, c vardaki evlerin ta- da, bortu'lla sa v~rmetk için yenm sa· nımışlardır. gördOQ'Un bu amcan burada tk"n, bizim · ,ıııı' 
tannlarına da sirayet etmiştlr. Yan~ın attan fdzh uğraşı mış ır. En gergin devrelerde bile ancak tclilketll günlerimiz n dert o taQı ldl. Ymtta bir borsa var, bayvsn ali• 
b b 1 d h ı b il d "' F "'k t t lar 11a111<ın bir hal sat mı, ya2' alım Sitı'llı, m ~mlel[et 111 1.ıı a er a ınınc 1 , eı ı ma !l e e yaı a•n e a " c u ·eyan ,, .,, sulh yolunu aramış olan Türk:ye B ıgün çok tü'cUr b'zlm r~n h ve şen- ıo \"' 

f 11 1 k ı .. r hı e ... ete g O de kal ibah" arasında kalm111.lardı. On nnın ıtatımı nı ve kalkınmayı teın dl 
y~r rıe m cav r om,u u r ... . - .,, bundan bo"yle de aynı yoldan elbette günleılmizc şah\t olarak daıra"' ı ça"' - a· t f • 1 f t h d bl ı.- 6 6 varılan bu s lDUÇta yi ıe Cuınhurfye s.,· mıı er, blr tara t •n'1a et ıtlyeye abrr yavın a r çocu ... : ki l kt H t d şu da zerl lisanınca s vinc'er fçfne dalmış de ııı• 
ı-Oadcrmışleıdır. As zamı;n içinde y ın- « Aonamrvandı mı? aöremiyoıum,. dl· ayrı mıyaca ır. a ay a -

1 

kt" 1 0 resinin 9ok zulüm v_, fşkeııce a-Or 1 ,.ı: ~, • k"k . k b. d k'l dil . me ır. o dutunu g rOram. k 1 l 1 1 1 1 ~ k oıı 
tın yerinin dar sok karı kal11ballk b'r ye ağlayıp dolaşıyordu. ı a yem a ıne e teş ı e mış L 8~ talebesi Kemal Dürüst bir li· bura öv ü er n Z"ng n ,.ş ırme , I(~ 
sfylrcl kitlesi ile dotmuştor, va~ ğını Bir •btiyar da yanmıt lnrğtnl ku ?ıken Ye işbaşına geçmiş bulunmaktadır. san'a bana hşekkürler ediyor.« Yaş'lsın iktisadi bakımdan kuvvetlendlrmelC 01• 
•Ondermeğc çalııan eh llye Yo cı:tlık diz' erine vuruvor ve ağlıyordu. Artık bundan sonra Hataydan şim- Atr tUık, var olsun Cuınhu ·lyet hükume· ça Jş •lıyor. Şehre yağ g-etfrmfş bir 1' ~ 
kolasından yet ş n askerltrde y111dım <ede yağ da pendirda ço" baba ecllt ıV 
etlDl"'er, bilhassa aıkcrin wardımı ytin· Nihayet askerin ve balkın yardiml· diye kadar olduğu gibi fitne ve fe- ti . B 1balarım1 zı düşman elinden kuıtar- ,,e 

.,, ~ d b ı d D k durursan hem kayıt keııde varını •r-6r "'ının ı"ndürnlmcsinde mühim bir amil •e, ve işlemeae b"şlayan ıtfaiye otomo· sat ulumalarını degıv·1, daima yü '<sel- ı 'z de nurlandır ı.• lye ço samı- d l d K 10 f1 
• u M k 1 1 1 An do1m1) lye söy eniyor u. Oy Y ~f 
olmu~tur. bi ı ln ıuyu ile yatğm ıöodürlllmüıtür. meğe ve <faima refaha doğru atıla- mi ve yure ten ıe en b r sese ~U'ır le reııe"i yetlrde aörmakle duydııtı" 

Oltu da zafer 
bayramı 
nasıl kutlulandı? 

Tran it yolu 
tamamlanıyor 

İran trer slt şosqslnln KarakOse· Di
yadin ıırasındaki büyük parçası cıım

• k borçlarını ödemeye ve bu sOz!l söyler " • 1,. 
cak adımların mevı.un ve aheo tar k bM Uk t k 1 t h1 1 1 1 mes~rret hlshıinf tarif edcmeyece en uy a .asına arşt m nne s er n 
sesini işiteceğiz. D O C U yerlere ka '1ar eğlhııek suretlle açığa vu c tdden çok müteessirim. 1 

ruyordu. O adan ayrıldım . Çarş;ya ıldi- Diğer b'r köylü de : «Bayım oe / 

Başmüşavir ve Bay Lambrr 
Sarıkam1şta 

yordum. ruşturursan sen haralısın men ne dit' D~ 
Her cadded,. kanallar açılıyor, bü var olsun yüzbtnl~rce yaşuın At'

1 ~ 
yUk demir su boruları açılan bu kanal- b1zl zengin etti. ÇocuklarımııTürk ~.~ 

Oıtu [ Husust ] - Oltu bu sene de hu iyet bayr11mına kadar blt .. c ·,ktır. MBu 
zafer bazram1nı ıüzel ve neşe lç'nde suretle 700 kUometrelık, Trabzon ·Gum· 
teı'lt ettl. Sabahleyin saat dokuzda cübu'ak transit yoluı:uo yüzde doksar.ı 
mektrp çocokları önl rlrde davul zur a· kıs.IJı bilmiş oluyor. 

Sarıkamıf, [ Hmmst] - OçUncü l•rın yakıııma diziliyor. HQıkes bakıyor. t~plerlnde okudular berPsl birer 8 ~ 
Umumt Mnfettioltk B<ıf 'lı Ü~tıvlrl Bay Nt Ben da bunların yanına vardıııı. Açılan oldular. O Atayı allah başımızdan t~ 
zameddln ile ıehlrcl.lk mütehassısı fi~ Y bu kana'lar toprak: değil, yalçın kaya- <ttmes\n. Onun a·iamları da Ç' k b .ıfl 
L!mber dün Erzurumdan ve Kars Vali lardan ibaret! Yanımdakilere sordum· ı:atıa~, A\lah onları da mesut ball'-'· 

)arla askerlik dairesi önündeki meydan-
da toplanmışlar ve askerlik dairrsLde 
bayram kutlulandıktan ıonra mtydana 
toplanılmış halk ve mektPp çocukları 

Cumhurhet marşını söyledikten sonra 
evveli yed k subaylardan M ıhasebel 
Hususiye Tahakkuk memuru Z ki bf r 
nutuk sOylemh. bunu mnt akip gene 
y dek sub ylar~an ve Muş mualıtmlerin· 

den Nacı çok güz 1 bir htıabe irat ett k
ten !Oara jvndarma kumı:ındad ı Sa Abat· 
tJnln kızı Sal ha da bir $İir okurt UJ, ııs
kerllk ıubesl b şk:ıı.nı Binbaşı Bay Ab
durrahman bu zahrln tF mini tçin yapılan 
hırekafJn blr bUlas~sını anlatt ktan rnnra 
Cumhu iyetln nlmctlerlc.i saymış ve atlkış 
laıımı ştır. 

Otce de fener alayı tertip edllınfş 

ve bü üo caddeler g~zıın h, hık c1şlıuıı 
bir sevinçle gece> i geçlrm ştir. Gece, 
ıeyyar ı hhat memuru Hüsnü Keleş1Jğlu 

on Oç yaşında Tdllp Keleş ve K mal 
Akarnıı ve kendi eri gibi bir 1 i yavıu 
Oalerlnde nıandolin olcıuğu halde mty 
danda1 aıabf 1 cnünde Çok güzel Pahl ı 

T rlderlnln oynadıkları borantan oyna 
mıtlar ve halk tarefından cıın ve gönül 
den alkıtılanm ı'ardır. Bu ıııasum yavru 
ların etlf)ncelerl g-Pc~ yarısına kadar de· 
v&m etmiştir. Ve bu büyük bayram•n er 
hararet f tes'ı çi eti bu yavrular olmu~tur. 

Bu gece nöbetçi ecz e 
•VıA rAN» eczanesidir 

------- 11 Akif Eyıdoğıtu da Karstıın bölır mlze 0 1 k ll b b M 

1 
' 

!dl B d l d 1 i d . t ' h t «~u açı aa ana ar ep oy e taş mı atsın,, dedi ve yanımdan ayrı'dı. .f 
ge 'er. elt ye a re' n e ıa ra i 111 ? V b 1 1 1 1 d f • Trabzonda Keytin yağları ve kahve fç•ıktrn sonra Sarıkamış•n ha er 6 un arı nası yer er 0 ~n oy İçim içim~ s ığrıııyor. Yurtt!l b t fi~ 
ıı hazır plia ve krokısl üzerın:.ıe incele· natıpda çıkars.blld ıler? Bu çok zor bir iş.• velkl ile bir de bu günü ıörüııce ,e 

Oaıt.temlzlo 24 A~ustos tarihli nü•· 
basındll Trabzondakl zıytln yaaıarın 
mu ıy .ntal hakkında çıkan bir yazıya 

kar~ı, Tıabzon belediye kimyakerllğln
den a ataoahı cevabı aldık: 

Trabzo1 belediye kimyahaneslnln 
teusüsUnden büıUne kadar tahlil edi
len g da maddı:: eri aran( da 33 zı-yıin 
y~ğı nomurıeat de tıhlll edllmlı oldutu, 
,u1alardan 14 adcdı uf z yt·n yöğ'ı 19 
cı.d dl lıc manuş oıar, k teıbit edild ıı 
ımyahane tatı hat rnı;or ksyıt defteı l

ain tet lldı:dı:n anlıışılmıştır. Gerek 
ıu gşuf ve ıcırekse Y•ntlıntyecek: dtrtt
<:edo acı çıkanlar bakk.ında belr dlyı
u ı zce da sıkı tedbirler ıuınmatta ve 

meler y ... pt.lar. Kasabayı ve belediye dedım. Mubatab,m bana §U cevabı ver cim ien deli olacağım geliyor. ,ı 
hududunu g ~z~rek tclkik!erl bitirdikten dl: •oece olucca bayım, anlarsın nfce Pazar günü Kar:1ın yeghe eııe:ı~ 
sonra hdp oırılkte Karaa g•ttiler. ı>çırlar. lşıdeceğin sı sler bu end :şent ye 1 parka aitlim. Yıne orada e'ıı" 

. go1Urecektir.,, o ı:ı " 
Sarıkamış Haıkevlnd. H · nazaun çok bUvük canlılık ve ye,,,! 

akıKatea g r ca yarısı uykuda iken ' p r 
temsiller bir top stt:si ıe uyandım. Bir b r d .. ha ses ler bu'duın. Umacı gibi çarşaf va ~ 

Ier beni ürk:Uttü. H !llleıı aş ığı indim, lerlne bürünınüş k·:uıar köşelere 98~ıf 
Sıuıkamış, [ HusuEt] - Son baf'a dk ö üme gelene: •Bu sesldr nedir?» mış hecıninsi erkeklerden ürken .,,ı ıt 

iç'nde Erzllrumddll &tlc:u A tınay Re~ ü oo 
varyete ve ıaz hı yetinin ıştlrakile Hölke- dıye sordum. • K11ckma bayım, bir l~Y tl değişmiş, yerine bayanların bUi' ıJ 
v nde lld temsil verıJmlştir. "Andarın yok, su yo .larmdakt taş 1ar. delmişler, kekleri ve blldlklertıe bir arada OÔ~ 
gunahı ,. ad\ı piyesi g-eçcn ak~am para- ıa~ım atıyorlar .. dediler o zaman hatır- fahur oturduklarını ve zevkle eaıe f'.. 
sız olarak t;ütün halk, iiUbay ve memur- lacıım. O adam bana • au ses ne dedi- lerlni gördüm. Ortads Karsta bfÇ

1 
f 

Jarla aılelerıne &östeıllmlş ı. Dün gece ğim vakit i ık önce gUlmüş: ·.dayım kork: medlğlm bir bando adeta hayret1P1 ,f 
(]8 safı ıelirl Sosyal Yardım ad.na ald ma 0 ses tı>p tnte.ıc sesi de41ı, Cumhu c 'p oidu. Dl'ha uzakta bir saz b ı/ 
olmllk Uzere « Aynaıoz Ktıdisı » temsil rıyetın durauık yılmak: b l:ııez azım ve d 1 b•f var. Az sonra ban o Çil mağa h 0w 
edlldl. Temsl 'e baı ıanmaadan Once Or· trades.nln seslerioır, Sıı )O lörına ras_ En büyüA"U onbeı yaşında ancık 11 ,, 

:>llb•saa acılıtı yenmesine mani oltcn ıaokul Yu Dıreluö o, tarih ve coğraf· ıayan taşları bu bıçlmde l& ğ•mla atıyor tlO ,,. 
dcrtcede olan yağlar denatUre ettirile· ya öt etmeni Veli &ten Cuıı.hurıyet lar, pıır.ıJayorlar» demlıtl. nan yurdun çocukları Cumburl!e -ı - -~ 
ek sabun f•brık.alau olan mahaller~ tialk Porusı ve 6 Ok b11k.k.ıı,da ıztthat işte caddelere ekserisi bltmlı bol $U ve ebedi varlıklarını pek buyıı !":. 
SdYk.ediıaıekteoir. vermıı "e ak şlanwıştır. akan mln bu biçimde ş · hre i'tılmlş, gü· canlılıkla temsil ediyorlardı. lJU"rtl 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ aralarındaki üç öğretmenin biri~ ~I~ 

elhıdeki de~nekle bandoyu idare e ~~ 
Sevincinden kab ına s ğınıyor, ço0 .~ 
muvaraklyet gösterdikçe bilseniz 'oı 
ihtiyarı ne ro ler yapıyordu. D'l9{rıı
retmenler de çoc •Jklar arasında 1' ıdl 
ler yap yor, etraf arına muvart•." ~1,# 
larnıdan m"mnu ·ıiyet b.h 'lr cdıY0111ı ~ 
Dotunun şu ilinde m ıhitlndelıJle ..il 

) 

Ton ton Amcaya göre ... Bir paraşüt tecrübeai 

11lılJ' 
an için olsun eğleni rrınek, yorfU 01 ' 

1 
rını u • u• tıırını k için rubun ııda; ,11 
mine muvaff dk olaıı V dil Eri ,

11
, 

1 

tebrik etmemek kadlrnaşlnaslık ~ 
AğA~ 

--------,------~----~~~----------------------------.;..;_.;...;.::.:.::::..:.::==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::======================:.:;::._,__.el~ 

ı, 

• fırladı. - Ne mi var? Üçüıler var dostum, ye ı\rmlılerdl. Avukat NermlnlO 

1 T M ' 
Her umın Hkfn ve atu ba~lı olan üonz'er... yapılan tablosunu gö ünce : el Ilı 

avukatın, böyle gürültü ile, patırtl ile, - Üçüzl1'r mi ? - Maşall 1h, maşdlab, dedi, 6 
1l bı· 

• ısrerlı kendisini ıramıtRıı gelmesinde - A'!lm'l h , psl de aynt ya,ta dPğ'tıl rada da Ne ·mlnle berabermfşsiıı df 
her balalde mnbtm bir sebep vardı. Bir Biri büyük, biri o•tanca, biri küçük 1 - Nıt yapayıın? Can sakınu•• ··~· ~ 

Romu: 52 

Hakikaten o dakika şu topratm ü
zerinde yaşa yor muyda ? Yoku bir hayal 
alemine mi da1mışt•? 

Mabfae yavaıca annesfDin batıında
kl eski ppkayı çıkardı. Koçük. ellerlle 
kaba çarşafının pelerinini açtı. Altın sa· 
naından bir nehir akıyormuş gibi, Ner
mlnln ı-Dzel, datınık aaçları baımın et
rafı~ı baleledl. 

yazan· Selim BABAN kaza mı, yeni bir feltket mi ? Çünk.Q Bu röılerden bir ı~Y anlayamayan - Demek bunu ezbera yaptı0• l I~ 
Mıthir artık her ş~yddn korkuyordu . Mahir h •yrF tle arkadaşının yUzüne ba- minin hlll bu taııoya beozsdiğ1Jl1~l 

Hem de çabuk 1 Haydi bakalım, he kes Kapıyı ttÇ1'ak lç~n gösterdiği acele kıyor, Nuri Hüsnünün birdenbire deılrip doğrusu bu tablonun Nermlnio tB 16~ ~i 
otomobile ı Evıie beof bekleyeceksiniz den elindeki paleti bir masanın üzerine de'lrmcdl~lnden şüphe ediyordu. s'ne benzedlilni timdi gözleri.ole 1 oı 
Ben de nerdey59 g~liyorurn. bırakarak, tablosunu saklamağa vakıt Avu~at daha savlnçli bir heyecanla ccksln. Efiode, küçük oiada sa"-1'611.ıc 

Avukat son sözlerini kablnflnln ta- bulamamııt.. Kapıyı hemen açtı: anlatmağa koyuldu: rı ~ 
pısında söy edikten sonra, koşa koıa - Ne var böyle Nuri? dedi, Şem· - Dostum M bir, saadet bahçesinin tabloya mı? r ,ı, 
hutaneden ç ı ktı. settlne bil- eey mi oldu ? kapısına ıe ' dilc. Seninle totıcola bu ka- - Hıını bir gün benden gfs ~;J>I 

Tam kllclğden ç1kark.en, te1Jadüfen - Şemsettlne mi ? Yok canım, ona- pıdan içeri re gireceğiz. de piponu unuıtotun odadan JJll ıılı ~ 
oradan reçt-n bir otomoblll çağtrdt. Der- dıı bir şey olmadı, bana da 1 - N~ler söylUyo• suıı kuzum Nuri diyorsun? Dostum, 0 tabloya d'ıd~'· 
bal içeriye atladı ve şot"re Mahirin ad- - Öyle ise bu ne telaş böyle? Hüsnü? Ne saııdı t bahQesl bu? dan daha iyisine. · Şimdi şu dıı 

u vimde, nlonda bak:leyen birisi.11"'' 
- Bakınız, bakınız, Mahlrenfn ne resini verdi. - Sana bir 11eo oldu da ondan... - Hem de çifte saııdet 1 Blrl öte- .• · l .,, ' - Kim bu ? ~Y 

rtız•l annesi varmış . Atelyeye vardılı zaman, zilf çaldı, - Bana mı ? Gene mi bir ttlAket? irinden büyü~ saadet f Birinin boyu kısa 5Jı, : .J 
D k.t k bl ı d ki - Kt"' olacak ? Tab1onun' l t1'" o orun a oes n e san bulyavi çaldı, kapıyı yumrukladı: - Cınım. ben bir felUet habrrl amma, boyu uzunundım az saaiet dcğll l 1 H dl k lk bMlQ d- 8eıı bl ltı t k ld S k.l " ısı.· ay a , u n unya r a n Ç çe açı ı. an guneo ışı- - Matıtr, çabuk kapıyı 8Ç 1 Ben gel- için, böyle ııeşııılı neıell kapını kırarcası- Mahir şaşkmhğından ne söy~eyıcejti- leyor. 

tından b r demet r dlm, ben 1 DJye ba""ırıyordu. na "aJar mıyım ? 1 8 1 m t F k t uk t D dtl d J 5 v n ş ~ r ışı. a a av a ı ı urma· _ Bir PY anlamıyorum. ,1fl', 
Avukat iki elini yukarıya kaldırdı : Mclblr atclyede oovalenln karıısına - O fle ise ne var, ne oluyor 1 yordu: _ Biz cıe bir ş >ıJ anlayarıı tı (.

1 
- Artık dava balledilmfatfr, dedi. sreçmiş, eltacj.e palet 4C Baharda kadın» - Hiç akla, hayala srelmeyecek - Hop f Diye batırdı, •imdi seni I N-. Şemsettin, ne ben ı Fakat ı:•r:0,ı' Sonra Şem&Ettfne döndU : ın, yani N erminin tablosunu ezberden bir şey f !lıp ıötürec~~ım. Zaten onun fçln i ~•· ı Ben ellerimle Narmlni senin • ;# 
- Doktor, dedi, sen t imdi bir otow yapmakla mrşrul.:fü. - Allah aıtına söyle 1 Baaırıyor- dlm, Havdl pardesünü al, şapkanı al, vereyim de, 0 zaman bellcl bir ıef 

mobil çeğırtırsıo. ld hcmıtr"yl, Mahl •-1 Avu' atın kapıda o kardıgı gürültüyn suu, kollıırını, bacaklarını oynatıyorsun. bop, h p 1 rız. ,rı 
yl. Oıııwu do~ru beolm eve iÖlÜtarıün. iıldlnce, merak ve endfıo ile yerinden Fakat bir fey ıöylemeyorıun. Ne var ? Böıle konuşa konu.. atelye- · ( ArkU' c 



it 
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SiY il 
Südet meselesi 
lvlühim biri stifham 
$eklini aldı 

peki ne olacak? Prağ hükii
meli Südet Almanl .. ı· ıo;ı ya-

Pilbile w • f d k • J w • • • • 
cegı e a ar ıgın az .cuısını 

Yaptı. Çekoslovak Başvekili l lodza 
llıeı:nleketin siyasi vahdetini bozma

l!lk ak Şartil~, Siidet Almanlarına baş-

DOÖU 

/EN SON HABE RLER.9 
filosu da Alman ha b 

kuvvetini artırıyor 
Kilde son defa denize indirilen Alman krovazoründen 

sonra Alıntın harb filosunun bugünkü vaziyeti 

3 ·-

68 ~akle<len: S. A. 

:t h Berlln, il - A\Uslurya ve Macarls· 
iın. iç bir memlekette görülmemiş tnn fi •oeunun snn amfruh Hott·n' n huzu-
Satıyazlar vermeğe razı oldu. Fakat runda Klelde yapılan deniz manevralara 
d 1det Almanları gene memnun kal- Alman hal'p filosunun kuvveti hakkında 

mekt~p gemisi 0
1
ar"k ku liarı l m~kltdır B R s it 

On bin tonluk iki VJ y~dl b' n ronluk diğer iki ki ceman dö:t kruvazör hşttlll u' um u an l n l n 
programına dahll bu'unuyor. 1 1 

ar. btr fikfr eiinllmesrn ~ f ı rs•t vermiştir. Bu 
, Peni ne olacak? Bu sual karşı· dıııniz gö 1terlş'nde dEnize indirilen 

O~da bütün milletler endişeli enc!işeli • Preı;s Ôj '"n • adlı harp gem•s( ile 
tta A b k Almanya 10 bin tonluk lklr; el bir krnva· 

11 vrupanın manzarasına a ı-

Alman harp f lo mnda yedt dts . oy r k •d • 
;::ıd~:·ş~:a::~ deatroyer de tezg~h ~bldd ızının resmı ır 

Mevcut torp\dol r 12 dlr. D ıha on 
ıotJi.r B . . l k w w zör daha kHzaomıştır. 

· u ışı yo una oymaga ugra- p O sekiz tane yapılmasına karar verlımlsıı· r 
fııtı lo . w • •• ıens j ,nia llçür ctı kardeşi pek 
beli ~ıltere, Praga eskı \•e tecr~- yakında denfzs lnı1lrilecektir. Denfzııltı gemlltrl 36 tıne lfr. Pek ya- Dünyada eş\ bulunmaz güzellerden

dir. Fakat katiyen evlenmek istemez ~ clıplomatlarıodan Lord Runsı- Gene Alman den•z t~7gahlarında fn· kanda frışahrı bltPcck 25 denizaltı ge
ıı '~ı gönderdi. Lord Runsiman, bu şa halfnde bu'unan ( H pper) ve ( Blu misi daha filoya i tihalr ed' cektlr. 2 ~ 
S •ıık vaıifesinde İngilterenin, ne cher ) a1h bDyük harp Q'&milerl de bu bin tonhık Gnel!enau drit 1otunun inşa-

Üdet Almal\ları ne de Prağ hüku- sene fç'n1e Alman filosuna iltihak ede aına bu yıl fçfnd" b 4şh'n ~c ı: ktır. 28 lik fün de işte sırf b~ yüz 'en s'zi bu dedlklerl dibi sakll\may \ imkan :voı • 
~tti Üze. el h h . b' t 'k ceklerdfr. dokuz bOyll'c ve o" b · şllk iki lopu lbti raya davet ettim. B8na bu suretle lü· muh'lklıak bfr tarafıan k•ndl i ır~hterlr. 
)aPtnak rı~ e . er angı w ır azyık Bu geınfler sekizer tane 20.3 çavl1 va edecektir. 38 ilk toplara n:ıüc ı hbez yük lyl lk yaptın ı z. Artık kocam ölmeye· :\lızallııh ya Hoc:t SQld bu fşı anlar 
ber iki nıyetınde olmadı~nı, anca toplarla mOcehlıez bulunacaktır. • Nü- ve 35 şer tıln tonluk iki bllyük d Unot cck daha çok y11ş1yacak. Ş mdl size de ~a? inandırmak cor zn olııcak. Gönlüm· 
~lıif, . ta.~af ara~md~ hır tavassut renbsrg • , « Laypz'g,., « Karhrühe,. , inşa halinde bulunmaktadır. Bunlardaıı zahmetinlz r:tcn do' ayı ço~ tııtşekı. ÜP ede- deri dsrt tse gittikçe sö ımek degll, zl-
~i· . sı gormek nıyetile hareket et- « Köln » • Könfgsberg • adlı altışar bin maada gene 28 l ık toplarla mücehhez rlm Kusura bak'llaaınız 1 » ıade1eslyor. 
F :ııı sözlerile, jestleriyle isbat etti. tonluk VA on beş santim.ilk toplarla mn- • Doycland ., « A!Dlral Ş ıır •, • Amiral ~ Dlyere'< ~ellkan 'ıyı •.ıvar V3 ker Etu sabretmeye tak:ıbın olsa itli , 
hi.'t(at ınüzakereler haftalarca uzayıp rebhez beş z ırhlı da A'man tiloımnu Grar Spee. glbt ha"p grm'!crinln Alman dlsl d , , m~sum'lne yatağa· girerek uyu· ;:oktıın Bu işten vaz geçerdim. 
t•t neticeye vanlamayınca, İngilte- Lakvlye edecektir. E·nden kruvazöı ü filosuna dahil bulunduğu mal ıi'1dur . mata baş .ar. D.ıdu - Niçin böyle dnşüncelerle 
"de ga . 'b . • b' h' Bu muhavareyl dinleyen kocası {Öı yaşlan dökflyor ve ke"dlnl harap 

)il yrı ı tıyarı ır aıa ıyet u- 1 • 1 1 F • 1 d k k sa'<landığı yerden çı karak kansının ya· \edivorsun? Hele benim gibi sadık bir 
Ütitıdı. Nih~yet Sir Con Simon her ngı )• z er J J• stı• Il e 1• UV nrna gelir. Güva uykudan 'uyanan karı· dostun var 1ken ve n~sıbatamıa , gltt1k· 
Al tarafı gözeterek, fakat bilhaasa - sı kcc':l~•nın bö vl~ an\ dönüşllnd~n hay· ren sonra esrarına Hoca Said dcğ ıl, bu 
bı:.~~•nları telmih ederek, İogiltere ı ret edn gibi görütıfü. evin fç'nda bn'unanl ımn bite haberi ol· 

11ll\l t • • t t ı Kan ın yaptıA-ı bileye temamPD 1 A 1 t .ıı. 1 hllltıııllldeut.i namına şiddelli ihtarlarda ve erını ar ırıyor ar inanmış olaa ko::•sı d t bu kendini çok omaz. na tı,,,ıın h kAyede Şthrlal"atıaın 
SWPn kııd :nı evveıklnden dahıı fcızla ~t-Zi"gAm atd lt •ğ ı vrçbl:e Hoc1 Slidl 

Si C de aldatmak mümkündür. t•ı· t on Simon söylediği nutukta, ssYm"ye başlar. Hatta bö ıle bir feda· 
"ıı:n l ka. 1 11. d d 1 h \ tli d ,.,_ 1 • Hoca SAtd abmek de.ıı.lldir, diye ld-

"'"kle ~rini son derece tartmış ol- 80 h/ b b • k b b d r ·r; •o an ı> ay ı n re ıc c . ı .. an ını., i ı;; 
..... a b ZlT l ara Q Ve lTCO Om ar lfflan serbe•tÇ':l evine girip çı kmasına -bile ia ediyorsun. Bir niyet e~eylm de rör 
lllltk . eraber, gene Almanlar bu ı mOsaadA eder. 1y!e aldatırıaıki hayr~t ede stn. BOyle 

bt tu. ~lZZcti nefislerine ağır bir dar- tavvaresi daha gönderdiler .Mabşaker - Sabi mi? ~fsanelerden vazgeç. Aşık olan yllrekll 
'çık elakki ettiler. Sir Con S imon 'J J 0Jdu - Eıbette, bu suretle kimse ?imalıdır. 

Ca. dedi ki: den korku~ u olmadan nıuudına lrmiş Halk1n dltlndeo korlran aş'<a yttnaş· 
1( ••·· k Lı>rıdra, 5 - Fl

1
i"ltlnde son 48 saat nan lnglllz kuvvetterlri 80 zırhlı araba olur kndın. ınaz Korkuyu bırak, yllrü sevaflı·n, ırt ı l 

... ,. 
1•1uza erelerin bu kadar uza- • ~ .. s1 zarfındı, H hac;sa H yft m nlakasında ve bir çok bombard ımFn tavyaresl tak· M hşGke r - Ha(lka' a n b"e lie h >r Bir kadın nasıl olsa bir ere bir aşık ltt 

ı\tııı \'e hiç bir neticeye varmaması, aıuhteUf hAdfsgnr çıkmıştı. LUbnandın vfye itmiştir. Hebrt>n kasabasırı lha'a· şeyi yapmak kAbl d ir. A nmo. .. muhakkak ma~ukuna ulaşm!llıdar. Sıras\ 
~lı~nyadan teşvik gören Südetlerin, g•lip yara ve Tt-lavlvde meyva ve sqb. eden tepelerde şiddetli n.üsademeler Dudu - N~ amm aoıı? Yi 'lerol ol· g-e'miskek hatırıma bir hlkAye 2 .. !dl, an-
''r llluş bir meml~ket bünyesini n nak1eden dö t kamyonluk bir kervan olmaktadır. m11dı !atayım . 
llt~tcak mahiyetteki taleplerinde Hayfa civarında bOcnna uğramıştır. l~t KfhlrP, 5 - R114-ı1att11n hlldtrlliyor: Mah1eke. --::-- Hıtyır, der:ıe" iste yo· Vak.tile Çlnd~ bir padlıah varmış . 
'il\_ etınelerinden ibarettir Eaer bu ıotör yaralanmış , mb:Uar yatma edllmış K1al lbnf11uud Bıtdatıakf masla- ruınkı o Bezırgan abmak bır a ta ınm•ş F.,ğfur namında . Bir d' tt~ıllı V!zlri bu 
·~.ı • • ve otomob!Jlc.r tahrip olunmuştur. Hay- h•tcrllzarı Ş•ybu-lrcfafı n•·rl """'ırmJıı ve ta b,u biliye lfanır_ ış F.tl : t 

1

floca SA 'd ı v 'tı.1 .... cıı bir harp çıkarsa, İngiltere "' 6 "' "'"' v • & v b 1 1 1 unnyormtş cz\r P~ disabm huzuruua 
1 tci k l fa sokaklannda b ir Yahu::U ö'dürülmüş, S •ıriye maeltbatg~r.arlığı b:.ş !'eknterı öy e şey er e _kat yyen a dah ı maz. mtlnde alm1Jdan glı trmlş . Bir lg-ün a-e· 
İn . a mıyacaktır.» blrls' de ığır su retle yaralanmıştır. Mer· Klrebaşeyl Batdaıa gö · dermiştlr. Bu kt Sonra b~mm aşkımda ö ,,_, b i r ll~lc- ne glrd'tl zam11.n tahtında uyumakta o-

-Yla &ilterenin bu sesi karşısında kez mıntakasında bir 9ok koloniler ted· tedbir Londrada FJllstfn treselr sl Uze- lıtn Padişı:h, vezlılo gelişlndtn uyEnmıs 
t l'daııb · Ç k l k l · · bl il t hll • ,., ı d B~rı tekke/ 11şkım "a n u • yarı le em - b ' thuk . ~rı e os ova mese esını şc er n w cuaı arma u.ramış ar ır. inde Suudi A• ablstan veliahdı Emfr · lıim rou ı 'ş .bir asablyatle t-ıhcı ç"kml~, taw 
bitd tlı hır surette karıştıran hırslar Asiler Tu rlı:lerlm lstBsyonuna hncum Suııdun İngiliz bO~ Qıoı t f ıkA01 ile yap · Panhınt h ed~n etmPye bir pirehmim lı:es• cvğl sr ada di~er vezir ve Ayan 
bt tnbire alevlendiler habbeyi kub· ederek gar krs 'Jıını soymuş1ar ve tele· tığı temas'a'l'la alakalı görtılüyor. yolt ayaklarına kapanarak ar cillemiş'er. 

~'Ptılar. ' fon teçhiz ,tını kaleırdı~tan sonra bloayı Acıobiyetl geçtikten sonra sebebini 
" Stıdct Af l l . 'b' yakmıttA te6ebbüa etmişlerdir. ııoro uşlar. Pddişabta ruyasında dünyada 
~~ bi • . man .arı meıe esı gı ı Haytada iki Yahudi muhac'rl öldü· rohli g(ıOlmedik bir dilber ıördD§'QnU 
4ll?aıa11 rh ı~ın hallı yolunda, en ha- rQlmü~ ve oçnnoüsü de •tır surette ya- Top' r a k ana <)DU ~"Y•ftmekte iken vezirin uyandır-
bi}t .e areket etmek istiyenlerin rale nmııtır. Bu hlldlıe dlln akşam Hay- mış o'duğuou söyt9r. 
llıJ>a ~deden Çtkhğı bugünlerde, Av- fanın cenubunda bir ıtrat Jılttm .. ğ'e ted Vezir gavet 11kı! l ı , zelı.I ve ayaı ıa-
~-.ıl •tdhunun birdenbire tehlikeyle blşçilerin hllcumu sırasında olmu~tur lzıet DELİÇA Y mania fcvkalMe mah .:ıret sahibi bir na-

~lŞtığın1 gürdük. Ku 1ü~, 5 - Flli-.tln temyiz mahke- ı.aşmış 
"1 rağ hükumeti bu sefer Südet mest basından Muıtda Bey Meld sür- Kitap okumaya, bir ,ey ka- teye uğratılmadan bir müddet Padişahın nıyasında gördOğQ bu 
" llıilllların l d h gü e iöndt:rllmfı olı:ın yığerıl RistPm ınz:lln 0!1da !> ı raklığı tesire bir çare 
ıilkl ın program arına a a _ . 1 • ralamaya i,tiham olmadıtı; bol hülya ve düşüdceler cilemi- k , 1 Lı tş;ı11 f Kdvl yerine Kod us be leo ıye reis iğim arama ç n ruyanın t~rsitatın ı p .tdişa h-
'lttıı~ edalcirlıkta bulundu. Fakat kabul etml•tir. G-çBa ilk teşrfnden:->crl tenha bir yerde u2anıp damlar- ne kendini •alıvermerk... Ve tan r ica etmiş. 
b:_:·ıtyıı t•. b . . l h' v d l dl k k b' ,

0
r ~i h par ısı u ımtıyaz ann ıç 1Jel' dl~ e rels'nln ıOrgün olmPSı yüzün a ya anan ke i ere, •ok aklar- te rar pe iımi, ır yeri fapa- F.ı:kat Ş tııın tarif ve tevslf ettiği 

~ ili kafi görmemektedir. cıen tehir bil' Y tıbud! o'an belediye re- da kıvrılan köpeklere, bacalar· lamak, taşmı, bir toprafa in- şek:Uda ruy .tdıı. gördüA-Q maballı ve kı-
'ıttl! a.kaat Lord Runsimanı tavas- ıs muavini ttrafından idare Edlllyordu dan afaclara, afaclardan ya- tizam vermek, bir fidanın fu- zı bu mablr nakkaş, te!tvlr ederek bir 
)İ~ !ldaıı vaz geçirmek için bir taz- Bir İnillfı de beleilye ıekretulltlne maçlara.' •• ve dağla;dan son•uz zuli dallarını budamak, bir yol afz ında f41ptırdıl'ı huusi bir mıbal-
~l\ YlJ>nıak mıdır? Südet Alınanları tayfn edl!mlştlr. mailikler icinde hürriyet aenbo- çiçeği sulamak... da teşhir eier. Gelen ge~ !n bunu iÖ · 
t. ~illllanlard l ht l k K bire, 5 - Kudilsten ,.alen h:tber- ' D rüp nayret edecltJrmlş. '"~ a a ey ar arına arşı lü aibi ba,ı boş dolaşan pamuk üıünceıinde bile hayat ta· Bir gıln bir ıuyııtı bardya g .. lıp bu· ... "'•ruıt b' . 1 b 1 ine ıröre • Here karşı harekatta bulu· ., ~ '"'-k t ır vazıyet te a mış u un pamuk bulutlara doğru gözle zeieyen bir kudret •ezerim. Sa· r:u a-örü ıı ce bay et •e nıacıuıaıo p~k. 
b~ b ildırlar. Hatti Henliyn partiıi bir •Eyahat yaoarak sıkıntılı nıyorum ki, kendini bir illet ha- razl! olduğ..ı gö :Ulür. s ibe.J{Q( s >rarlar. 

·''.ı l~t. eYanname ·ı 1 b Kral Zogo siyasi d· • l d k t l linde cemiyete verenler bile ara s ~yııb'a b'J tasvirin tıhk.ı R ıın Padış~· rl. q'Yer ı e mensup arına usa- uşunc• er en ur u maya mu· ııının kızına ocnı'3 iiğ l için baytet etti· 
'6·t ~t'l:lı 1 

de vermiştir. Südet Alman- mahkumlarl affetti vaffak oldufum, aplak •aatler- sıra bu ihtiyacı duyarlar. Aca- ~ ini söyler. Vezir de Rum Su taıımın kı-
ı~ lliıtıe 11

• bulunduğu mm takada komü· de icimdc derin bir arzu belirir. ba derim, bu, kendiliğinden bir zı b kkıada ne blllyors~ aniataıuın 1 fı-
i ~~~/iıı bazı teşebbüslere girmek k ' I .;. oprak iştiyakı! toprak terbiyeai almış olma· ter. 
,fi Q~a~dc .. olduğu bu tedbire sebep Siyası sebeblerden baş a yer ere !.terim ki bir parça toprak mızdan mı ileri g•liyor? Acaba ( Arkaıı uar) 

v iOsterilmektedir. iltıca edenler Vaşin~ton, Londra gibi kalaba· H AV it 
ıl ~%,tıiyet şimdi bu safhadadır. Lord memleketlerine dönebilecekler şahibi olayım. Evet boş bir top- lık ıehirlerde toprak nedreti • "'\ 
' .. cf t~ ıtıa 1110 t bb" 1 . . . . d w rak. Elimde fapa uğraşayım; 7 9 • 9!Jd ıut 8 ,._., " 

nıP'.. lleli eşe u; ennın ıyıye og· Tiran, 0 ( A. A.) _ Arnavutluğun l i<;inde yaşayanlarda da bu var .. ~ 
ılı~ '-ı~t ceter verdiği de inkar edile· i t 'klal'nin yı'do · nmn mürasebet·le, •ktitim, diktiğim şey rin bü- mı? ltu:ıilr aürab: 2 · 3 metre 
, yümeaini, yetişmesini aeyrade· Razglr istikameti: ı,ımaliıarkf 

~ 1 ~•k Kral Zogo Arr.avut'uk vatandaJll'rınrlan . v r k . b Tabiat, İnşan tabiatı, cemi· Koru hararet derecest: 
1

. 18 6 ~l b at bu Südet meselesinin na· olup dıs y ıı barc ı memleketlera., bu unan yım. neyrime göre eaıp ifti· yet baflarmdan bir müddet Au.ıat hararet • : + 28 4 
~ '-tifhlllledileceği bili kafalarda bir nıültf eil~ rın mfm1ek'etlarine avdetlerine ğim toprağın susayan yerlerini kaçıp kurtulmak ihtiyacı mı bu? Aatarl • • : + t!J.-4 

11 ~ •nı halinde dolaşıyor. müsaade etmlttir. Bu mt'yanda siyası •Üzget;le kanıncaya doyuncaya Aalımız; toprakmış! Onda Rutube• • ı Y. 43 
t '-.,... DiPLOMAT suçlu~an. dol11yı matku11 bulur an do· kadar suvarayım. Yaaıt : Yoi 
~ • tvı kıılyı dl\ aftetml~ttr. biraz da analık hüviyeti var. Hr:•• tasylld (Hrzw1ımda): 611 ~ 1. a Bundayalnızadaleyi falı,tır· Bir uftıklan öbürüne uza- • • <n.-ntr ••.fvACl•fl• 762 8 

f f' ..... efinci Balkan Selim nahiyesinde yeni mak gibi uzvi bir ihtiyac; degil, nan geniı yurt topraklarına, 
~ .• ; l. •b karakol bütün bu uijraşmaların ayrı bir de, bir k.:ırıı bah'ieye ha.ret 

;r r haf fQSl ayrı verdi.ti hazlar var. Gene elam yıfını mahallelere baktık-
~h lat,llb l Sarıkamış, [ Husııı,i ] - Sarıka':Ilışın orada ağacların gö/aesine uza-
~ •ı 'tib U 6 ( A A) - Beshı ci Ral S '\llm rıahlye!İ merkezinde yeni fofa • • fa bu h.ürJİyeti ve arzuyu takdi• 
!) t•

1 
haftası yarın burada, Yıldız ll'dllmtkte o\11n karakol binasının inşaatı nıp ta, in•anlar tarafından •ek· edesim geliyor. 

~·"~n~dıa~lı~kbr hl~mb~muı~r. ----------·------------------~ 
rı 

~atıth •• ... SftU1b&l'l'hl 

GİHA.O BAUı\N 
IJm J'l•I Net ·lvatl idare Eden Ta11 

lflatl MQdıirü: İ~zet DGLlQ4 l' 

-- --



FENNİ SONNEİ'Çt I' 
ABDULAZIZ KESEN 

S hlıat ve l :timat Mıavenet Vekil&tin•n 13 / 1 / 935 tarih ve .ıeoı sicil 
ouman l nıhsatnamem va dır. D1lmr lkame•gahım H sankahdir. Erzurum af\. 
""•'m Havuzlu h~ndır. BOtln aıat ve edevatım foont v~ son slelemdlr. Şim· 
tiye kadar büttln sünnetlcrlmd~n hııuhs memnun kalmıştır. 

r No 701: J 

Tiılo'u Sıinnetçl Yu•ufo#lu 
.A bdulufa Kestn 

............ !'.Dil ............................. . 

Trabzon Vilayeti daimi encümenınden: 
Kapalı zart u ullh yapı lnşuı eksi tmesf. 

l - Trabzo'l VHAy ıt\ merk~z'nd~ (55931) lira (56) koıruş keşif b •delil Kara-
deniz l'k o'<ulu bl ıasının i 111aeı kıt Dalı zııf usu ille ecslltmeğekonulmuştur. 

2 - Muva~kıııt tcm•nntı (4200) ıtu.dır. 
3 - J an mUd tetl 25 8 93i d jn 21·9·938 tarlb1ne kadı:ır ::8 ğ'Dn'iür. 
' - ltıdssl ! 21 9 933 .a ihlne r8-ct layaıı Ç ırda'D'-la gllnii satıt on birde v11A· 

yel makamında top anacak olan Da\mi encllm•nde yııpılacak'ır. 
S - litekliler : Ş utMrn , rFSiın, tablı1 f at, sllsllcif at bordurosu, keşif ve 

buna benzer utr ıvrakı (2bO;Juruı mukabilinde Trabzon v.layetl D t fına dalresln
dtn aı,.c · ktır. 

DOGU 

Türkiye iş Banka11 
1938 

lOÇOK CARI HESAPLAR 
6 - 1 ıteııli'erln : Ticaret oda•ı vesikasını ve önce alı,.mış olan dalmt mu· .. ·••t vakla m it Phbltıt1' vasi .ahm llg;ı kıhnm1ş ol tuğuııdan nara Veka etlrin 12 8-9H8 

1 
• 

a·lb '' 11 i )'J/o7 sarılı t11rnlrn eri muc bince GJfut Vekaletinden alllcakları ehliye 
16 

• 

İkramiye plAnı 
1000 liralık 

M>O • 
4000 Ura 
4000 • 
4000 • 
7600 • 
4000 • 
5000 • 

2~0 .. 
106 • 
so • 
H " 

'Jeslkasını mı tup\arına koyaıast Sflrttır. '1t • 
7 - Ecı,ıytt vesi cıısı ta le i de bu'u,,.nlar 21 9 938 tarlhlnd~n en az (8) gOn 

30 
.. 

evvel bir istida Ue N ııtıa V ek.4lı:;tlnff mllracaat edeı:ıstcaer ve vul.kalarını alı.cak 
200 

• 
Jardır. Akıl takdlrd' eksll m ğ3 gl•miyectklerdlr. 

18 8 - 1~111 teklif mektupları dö dUocll maddede tayin oıu.,an günde saat oııa 4 • ı8600 • 
kadar eııcüınen ıiyasetrne makbuz mukısb'Hn 1:1 ve•melerl lazımdır p ... sta tle gön Kuralar: l Murt, 1 Haziran, 1 Ey· 
deıiı .. n meHup'ar kBbul olursa da nkı olan tt birden dolayı talipler bir hak ta ti , 1 BirlntlUnun tarihinde çe~tlecekth 
lehinde bulunaıayıc ~ kları tıan o'unar. ( No. 6~9 ) 4-3 h u elli lira •••duatı bulun n he 

Trabzon Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

aaplar kuralara dallil edileceklerdir. 

(No. 416) 

Erzurum Silah Fabrikaı 

k l f l ı f . k l Müdürlüğünden: 
apa ) zar USU i e ffien ez lnŞaSl e Sİ İffieSi 1 _ Erzuum Sl'ftlı fabrlkaınnııı 

1 - 219-938 hrl'ı1nii Çt·ş111lı ghü snt 11 tle T·.abzn Vilayeti ctalmt 1938 yılı urtında Trabzondan Erzuru"'a 
eııcQ11en o1asında 150~9 ltra 7.t k.ı uş keş f bertell otuz altı aıerfoz fnşası kapa celbedilec9k szı 75 b n ç ğu 150 b n 
h z 1t umlile eksiltmeye ko'IUI nu;tur. Şa·tn!l!'1'1e, r s'rn, tahllllfJ ıt silslleifl. t bor kilo maht~llt clnı einının nakliyesi 15 
duroRu keıif ve buna mütcferıi evralo salr.-t h:r gQn Trabzon Nafıa Nüdüdüğünd.- gün müdie.b açık ekJlltaıeya konlmnş· 
~OıQ ebıhr. tur. 

2 - Muvakk:-t teminatı 1 :2s 2 - llıate 9 Eyf1l1 918 tar fntı mD 
8 - 1 te . Jilerln t 1c uet o::iac;ı vesfkrbını ve evvPlce alınmış ola,, datmt ve sad'f C,ıma gion saıtt ı 5 de Erzurum 

muv•kkat mütebh'l tik v slkaları Hıta kılumış ol~utundan N f-ta Vekaletinden s l h fclbrlkası blnasındı top\a ctlt sa· 
12 8 938 tarih ve 11050/87 s:ıyıh tam'mlerl muc blnce Nataa vekaletinden alacıık tınalma kom·s.,0011 ca yap lac tır. 
lan ehliyet VfS lcaları.,m m k.tu1u'\ ı ko~ m,sı arttır. 3 - Şımlfdtnl anlamaık ; tPyerler 

f - E ıliyd ves ka ı t ıle 1>lnd3 bulananlar 21 9 938 ta!Ih'nde'\ en az 8 gü ~ Erzumm s lah fabrikası müdllrlDğüne 
nvel bir lstlda tle Nafııt ve\ı:a\ 1.1t111e mürar.aat edecekler va vcslkalrtnı alacaklar her ıür• mürfcaat edebilirler • 
.dır. Aksi takdirde eksi tmtye glrmtyeceklerdtr 4 - M.ıvakkat temrnat mlkdm 281 

5 - l,Lu ttk•if mektuplerı blrin~l madd0d~ tay n o'u.,an gü .. de saat ona ka- lira 25 kuruttur Bıınk m'1ltul:iu, sandık 
dar fncüaıen rlyu tlno ma'cbuı mukaıillnd~ v~rıneJerl la&1'lldır. P0sta ile gön· makbuzu ve tahvilat makbuzu teml.:ıat 

derilen mtktup1u k't.hul olunursa da vakı ol!lD teblrdı:n do'avı ta11pler bir hak oiarrk ka~ul f'dı i·. 
talebinde lu uıamıyacakları. ilan 0

1unur. (No 691) 4-8 6 - ı~te\lllınla ihale ınııü olan 
9 Ey 1lı 938 t rlbinde tem'nat ve ticaret 
feslkaıarlle blrlıkte komisyona 111üraca· 
atları Uln olunur. ('fo. 687 J •-4 Trabzon Sıhhat ve İçtimai 

Muamenet Müdürlüğünden : 
Kapalı Zarf Uslile Eksiltme ilanı Erzurum Vilayeti 

8 EYi .. OL 1938 ~ 

~ 

ı DOGU 
1 ııanlarınızı kabul eder, 
1 FIRMANIZI 
1 Bütün Doğuya tanıtır 
1 "DOGU,, bOyUk bir 
1 memleket parçasının 

her tarafında okunan 
1 
IDoğu 

bir gazetedir. 
illeri ile ilgisi olan bütiltı 

müesseselerin gazetemiz vasıta-
1 aile kendilerini bu geniş bölgeye 

tanıtmaları menfaatlerinin 
ilk icabıdır. 

ILANLARINIZI 
Doğrudan doğruya 

GAZETEMiZE 
gönderiniz 

wıwııw nıınıııın 
-------~---------------~~~~~~~~------------___,,,, 

n 
~~~ 

Opç..'!4. 

Alameti farılc• 

f..t 

TOPANE Terazileri 
Türkiycnin En Birinci Terazi 
Fabrika~ının Mamulatıdır 

T ..ıklitlerindcn Sakınınız 

Araımı•da -ıatif -yeri: NKŞET 80LAKOÖLV " Or\a<Jı 

O/Jrc!lupııı, l!ı.uaflır ~·'f''' 

~~~~----------~~..,.._~------~--~----__,../ 1 - E<ılltmaya konul n İş Tıal:>zo1d1 nü llUD't hastanest lkloci kısım fnsa Daimi Encümen in 
ıh t'e .-Jektrık kalorlf r sıhht ve diler teılaattır. Bu ltıin muhammen keşif bede den .· 
ll 73";0!4 lira 88 kuruş. ~ 

2 - Bu fşıt alt şartnameler ve evrak şunlardır. ~-----Erzurum Vlllyet Matbaasında 
A - Eutltme tartnamesl Erzurum - Tortum yo'unun 4 + OO Başlık, Duvar· ve El·lllnları, Defter, Fatura, makbuz, Ce&~•~ 
B - Mukavele prcıj~sı lO + OOO cı kllometrelerl arasındaki Kartvizit, Amele karnesi, Evrakkalemlerl, Muhasebe! ııususlf 
C - Bayanonlık ftlerl g ııel şart-ııameal bo}Jk.lara a +6l8 el lıi'omet·ed.,ki ve Nallalara aU DUO.mum Evrakı Matbua, Kitab, EhllyeıııarlJff 
D - Y .. ,ı işleri umum vr kı fenni şartnsmPs\ oc 'lkta mevcut toplama taşın 840 metre Sıbh~& ve llO.vlyet Cüz~anl~rı 
E - Vıüı dl tıat llsteııl ve hususi şcutname. Hususi ıutname llhlkası kfıir mlk.'4bının 1629 lira 60 knru' keşif be 

kull•HI c dvıl ve mahal istesl dili O zerinden nak.lt ve ist tl l'Çık: r.k· ucuz ve NE Fıs B t R su RETTE TA B ı ıt 
F - ProJ •ler isteyenler bu şartname ve evrakı 3685 kuraı bed.-1 mukabllln- slltme usuıtle eke ltnıey~ ç 0 ka11lmJştır. ve Hariç VllAyetlerdea gönderilecek siparişler süratle ihzar edJ.l 

d• Nafıa Vok.aıeU yapı işleri umum md. ile İstanbul Tr.bıon Nafıa Md. den ı - Etcsll me s. 9 . 938 Per•emlıe 
l bl ı 1 

Y ._______ Adres: Erzurum· Vilıg~t Matbaası - ____ ,,_ __ 
• • ı r er. g"Ünü ıaat 16 da hl11laıet konBğ'ı lçlrıde / 

8 - E'ul tJne 22-9 ~8 tarllılnde Parıı,nbe goünD sıat 15 de Trabzon aıhbat -------------- ..., ____________ __.,,., 
Ud dairesinde yııpıletCa'<nr. VıtayQt Datmt Enaiimeo odasında yapı· l' 

lAC.t&tar. I 
' - E<slltme lcap e lı u•f asulfle vapılrcaldır. 2 - Muvakkat teminatı ( 122) lf. Kar• Hayvan Boraaaı Satı, Cedoe 
& - E1ısi tın•ye glrentlmek fçlıı fsteklileri1 882'i2 Ura muvakk,t temfnıl radır. 

mektı•p v,ya makbuı:ıı v bundan başi:a af2tıdakl vesikaların tıpalı zarflarına 9 - hteklller bu fp alt evrakı ten 
uaulu Yeçh·ıe koymak. ltz·mdır. r fyef ııafıa müdnrlll~ütıde vı VUA1ıt 

A - E ıve:c ı aıınmıs da'mt va muvılrkat vesl~alu l'ga kılınmıf oltfuğandan daimi eoeQmeninde okuyablllrlrr. 
Nafıa Veklletlnin 12·8 38 T.trltı.i ve 67-11650 sıyılı tamlmlıırl muctbl.ııcs ebllyet 4 _ ıs•eldller t'cmıt odası ves,ka· 

.uıkaaı sı ile birlikte müracaııtıarı 1181\ olunur. 
B - 1938 Mali senesi ıe alt tlouet od'\81 nalkıısı (No. 681) 4 . 4 
6 - Ebllytl ve~lkatarı talebinde bul '.!Danlar 22 • 9 91R hrihlndrn en az 8 

ftlD IVTel latlda ile Nafıa v~ kAıetlne mü•tcııat tdfcek.lerdil', Ve bu zaman 
u.rfırda nalka talebiorle bu'unmayanlar elcsllta:eye glremlytc~k1erdlr. Erzurum Vilayeti Daimi 

Eocümenindpn: 7 - Teklif me\tup'an yukarıda 3 cii maddedd yaıtılı Hattan bir Hat evve
line kadar ubhat M 1, llalrednde Şfetlril rek ek•' itme kom'syonu rlyıntlne mrk
bu mukabilinde Ytrllfeeırtir. P.>sta ile ırönderll oo.k mektaplann a'hayet 3 üncO 1 - (1480) lfu keş fil bin mdra 
aıdde de y87.Jı ıaata kadar a-clmrş olmaları ve d ış zaıfarın JJJQhUr muınu ile lul bordor ta~ı~lll lhales ne tallb bu1un 
t,ıce kıpııd.lmıf o'ması l&zımdır. Postada olacak gecikmeler ka• uı ,.riflımez. madığındıın buna ald ihale aıu ideli on 

· • <No. 690) 4-8 gün uzatılmıştır. Bunun lbıılesl 13·9-938 
-- S:ıli günü saat 1ô da Vilayet daimi en· 

Erzurum Devlet Demir Yollarından: cnınerıinde yapıl~ caktır. 
2 - Muvakkat teminat mlkdarı 

1 - Açık artı~mııya konulun S:ır k'!1111ş fstasyan bDfeei'fü. 110 llrad r . 
2 - Mııh"mm n b dql ~h:r ayh~ı 10 Ji•arJan iki ıenellğl 240 lira!tır. 1 - lsteklller evrakı fennfye ve 
8 - foale 9 - 9 • 938 Cu a gü, ü s at 14 da Sarıkamış fstıasyon ıı:filll bi- şartııl\meslnl Naf a dairesinde ve encü-

aa11nda müteşekkil ko-nlsyon~a yapılacaktır. men kale" lrıde göre b\llrler. 
4 - Muvakkat t mloat 18 Jlrad r. 4 - lh 1le gllnü talipler kazanç ve-
5 - T •llpln n Vfs'kalarlle b1rlh t~ müracaatl:ırı. s'k11sını ve teminat mektubunu beraberin· 
6 - Şutnamelcr Erıurıım lşlctaıeslndcn ve Sankamış istasyonundan pıraaız-

1
. de ıatirmeleri lazımdır. 

1ıarak aluaabU.r. (No. 683) 4 • 3 (No 703) 

'1eflt ,. 
Oktb 483 
inek 226 
Kota 6k6afı 202 
M11:da S 
Bu4a ı 
Daaa 884 
o~ 41 
Tokla 8) 
Marp 956 
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