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JnARE YER! : 
Er7nrum Göıbnşı noün İdnrf'hfill<'SI 

Pazartesiden m!lada her gnn çıkar 

Snyısı hf'r ycrd" 5 kuru5tur 

Basılmrıyan yazılar geri verilmez 

JAPON ORDUSUND~ İ VA Ç 
Çinli kumandanlar her c~pheden l -Sancakt-a-ki_s_e __ ç_i_m ___ · 

taarruza karar verdıler usulü değişmezS ••• 
-ı Çinliler artık müdafaa 

usulünden vaz geçtiler 

~· 

Belediye 
~"'·ketinden 
çıkan netice 
Erı~tımllular Helediyeden ne istiyorlar? Sulh rivayetlerine rağmen muharebenin 
tı • t\a~lnl okuyucularımıza sorar_ken, } • • • "" • l l 
la~6Jl elde ettiğjmiz gllzel ~ereceyı b~i hay 1 uzun surecegı an aşı ıyor 
la eceğlmiıl çok samlmt soyleyoMruz . r • 

brnın etmeqıi$tik. Sahife ve sütunları· Ankara 9 (A. A.) - Çın npmsıPo· 
:Qfr ~ırüuıt olsaydı, hemıetırUik vıızlfe· ntinf u yakındaki jnp~n ~ıtaa~ı arac;ıı~du 
erını Y&P-mak için mektupla mnracna~ isyan çıkdığını vo asılerın _ bır çok. yu~
ed~n ok~·ucularımızın. sözlerine belk.ı sek rütbeıi zabitleri öldurdOklerıni hıl· 
:aha· bir ay devam etmek i cab ederdı. 1 dirJyor. 
d alı:~t 1ıe olursa,olsun şel}rin ilk plAnd~~l B('TC~ CEPJIEl .. EHDE T.\.\lllH.'.Z 

1 
e1_1fl•rt ortaya atılmış \'e halkın ded • Şancrluı\' 8 (A. A.) - l:laı keu dn 
erı de meydana çıkmıştır. t'> • k' ı l"ğl d t 
•. Kıısapler imdi Mezbahadan şlkayetcl Mareşal Çankay Şe ın re sdı nh e to~· 

ti~ blllk ta nıırbln lanan Çin ynksek kuman a eyel nııı 
teı.........ı~~tAnüjDrJar, fakat ı nark.tıın mUzalrereleri bitmiş ''e kumandanlar der· 

-.gaQlQDJ.tep.. ve kasap arı b d o 1 d" 
taıal'a etal. :s.tııklarından şlkft)'ettldlr.· hal vnıitolerl aşına . on.m ş '!r ır. 

·•· • r.ıiftım. e , yıptı"lllllıı an· Bu toplantıda ..,ım~ıye ktı~ar · takt· 
k .... ~fet.~&.-+ ~-.. inde. t)"l9renmif bedılen müdafaa sistemınfrı yerme butnn 

.. -...n;ı tahkuun •. .n........... & • k f k . i nd bul - kl n ledi\'e relsllğl de -bu cephelerde taaruza geçme ı rın n m a· 
unıyoru:r. • ~ ·-hrln !lk plAnda fau edildiği oylenmektedır. · 

tstanbuı, 9 [Hususi ınuhabirin1izden} - Lon ... 
drada çıkan Deyli Herald gazetesinin Cenevrcde 
bulunan n1uhabirine atfen verdiği bir habere 
göre, Türkiye hükfuneti Sancakta yapı!acak olan 
seçiın için hazırlanan nizan1naı11e arzu edildiği. 
gibi tadil ediJnH3diği taktirde, Cenevreden çekile
cegini cen1iyet ınahafiline ihsas etn1iştir. 

Kış Şiddetini Göstermeğe Başladı -
Kar fırtınaları yüzünden 
yol arda zorluklar her r i 
Evvelki gün kalkan tren on dört .. saat' 

teehhürle Sarıkartıış'a va-rdı 
··ı~ıf/!J. .-ıı Y~ r 

• Jtl.'-r.i. "''..Yaptn! - .kO)!QlUŞ~~r: . ~n.;ıiAnEnE J)E\' A:\I EllECEI{ aOil}lat BatQıntt bon\lŞflll bir oou • , · .iki üç günden b:rt devam E:de11. ş\cl· f dakl kısa meşaf~yi OJ\de kıı k ~ı~lll. kar ~tt 
u~ bamawlJirclU~ı 1i~~~'el et.m_iştlr. Londra .. 8 (A A.) - Ja~on hUk~meti detlı kar. fırtınaları butun münakula yo.l· 1 lan kaldırmak suretile yola.d:vam ederl.ıı· .... 
··it t~k.lR eçlen otuyucular, lıa· namına .soz:soylemeğe saltıhıyettar bır zat lannJ ka~~nu~tır. Hasıınkal~ ile Erzu· bilmiş ve Saııkam\şa ondort, şnat tetl.lıh~ .. 

. ~,.·~İtı gülnno tarafioı gör· Çin~ Japo-:ı muhasematının ~entlz bitme· rum arnr.asınciaki De\ eboynu yol verme· vasıl Ölmu~tur. Her ~erde ınCnakaUUın · . 
Waıdlr• ,&a"'~ .c bun(l.<ia ıuı..um. ~·ok: diğini. le ııeb-ıamnıı ~itt~ceğml.n de belli \ mektedlr. Zıganada kar fırtınaian. v.at· teminine çalışmul~tadır .. Soğaııhdn d~ tip\ ; 

~l'INM&dıı. AWJlBUlii i;Jd~crin gö:zlerı olmadığını eydn etmış ır. dır. Kopta tipi her tarafı örtmllc;tür. vnr. 
On.anAf c;_wt~n ~§ea. :had)?~let. ·~Um.le 'AXldSDE A:\IERİli.\ Trtmsıt )Olu Ozerindeki hummalı faall· Jn..:LGARISTAXD ,A.· l\CRTI .. AI~ ·~ 
nıt~ ~ıamcipr . ... . ·· • :. ·ETii \ ·rsi yete rağ"men dnnkn gnn gelmesi lazım· liÖYLEH.E S..\l~DUUYOR 

ıa. ıXf!Jil ~-i~ ihtİy~nç ~ı.arak ta. çoc~k SEi AH • • .. nkl deki gelen- post~ ancak dtln akşam geç vnkıt lstanbul. 9, [H\lsU t] - Memleketht. 
~&bQ;~p r:neş~lesi .. ilerı_. s~.:01~!\şt~r. A Şf:gnay, f (~h:n:si- ş~8crba~dakl Çin ordu~u11da /llidın zabiller gelebll~iştır. Posta Koplkıznklarla nşn_ıış bir çok ~·crler:ind& ~iôdetH kar fırtı 

Unu blz ankette umumt bır ıst~ o a· 111er an se are ik" o memuru \" \1 XIZ AllEl\İK \D \~ ve .anca r Pırnakapanda otomobile bın· nalan devnm etmaktedlr 
r~ ıördük G~rek ebeveyn ve gerek Amerika konsolosluğunun ı . ..\ı JXAX Sİi . t • • dlrılmiştir. K d . d d h . 1 tek . ç~~Klar ~erslıllltten şıkllyetçidirler. tarafından tekrar açılmıştır. V l kıt ... 9 (.A A ) ... AH 1 . . Salı postasile Jstanbuldan ge!"n~·olcu· derecearbaozednuı!,, ei I~ aııvpa nlr Krar sdon 

, .J - aş n on, . . - iarlcı~'e lar D ,1 t t b" 1 . . K ı;u ı; "• v ur ar ara e· 
ÇOC,ıik büllçelerr, toz \e toprtıkta oyna . \ · \X i~GİLİZ st:FiRl bakanlığı harp malzemesi ihraç istatı • e: c 

0 0 
us erının_ opu aşamama- nize çıkamıyorlar. 

Yaiı ·yavruları pislikten kurtaracak, göz '\.\il \:1.. • • • • • tiklerini neşretmiştir. Bu 1statlst1klere sı yUzunden ancak bugun ak5aın şehri Bulo-arl:sttınıla ve Romhnyadn kui't· 
lerını a an bir edağojik mUessese ola· Londra, 8 (A. A.) - Şanghny cı\:a: g?re, Çine, Japon~~aya .ve sovyetlere ı~ıize. goı6ablleceklerdir .. Yolçulıır Kopu lar kövlere saldırmaktadırlar. Bul'Taricı 
C&kltr. CEn rum~tı bağrında yatan ml\· rında Japon boınbalnrlle yaralanan ~ngi ~ır mliy~r, dokuzyuz mılyop dolarlık kı"zııklarln aşııcak ve y~ne Pırnaknpana tunda ·soğklardan on be ki 1 d k 
lı~ııı bir de~dl derenin ortaya attığı liz sefirl bugün nile"Ue buraya gelmıştfr. ıhracat ~ apılmıştır. gonderllece.k otobüse bıncrek şehrimize ölınOştür. ş ş onara 

1' . . ı Y pls Alt d f } k d k ki ı K ft..l,J..Dh l AŞ\~ ~ 1..un1...1ı.1t Pl8liktır Dere civan sakinleri adeta .---

1 

gcleceklerdır. Trabzon yolcuları da Pır· ~ w. • • , , • • • •• • , 

Opyekün ~feryatetmcktcdır er. azın . Ya rd 1 m ' 1 an az a na apnn_ an ıza. ara opu aşacak ve CEl\İLİYOH 
ltdkten kokuyor, lfiğımlur derey~ akıyor, or~dan otey~ gelen otobUslera aktarına .. 
ere h:rne suınnna karışıyor dıyorlnr. çocuğu O }anlar edılcceklerdır. lstanbul, 9. [Hususi] - Ebe ınınta· 

Oteller vo hanlar da ankette Oze· baş 1 ad 
1 

\,asında son ynğmurlardnn ve eriyen 
rıntte ısrar He durulacak birer mevzu ikramiyeleri geldi, isimlerlrıl 2 ilci Kar fırtınaı;ı devam elmekdetlr. karlardan taşan nchirleı: ~ avaş yııvaş 
otnuışı s:ıyıf«muzde neşredlynrul. s \Hll\.\:\llŞA (;jı)E~ TRE~ yatnklarınn doğru çekilmektedir. 

ıe o:-8~rr1n pi llğtnden ştknyel ~den· Yali Haşım İşcan'ın gazetemize 14 SAAT GECİl\Ti nin ,._\Pt'H BATTı 
rulı~~~er~~ g~~;au~~~aJa h~frt~~ı~~i beyanatı birçok hayırsever F 1 K R .A: s ırıkanıış 9 [Hususi] - üç günden· Paris, s (A. A.) - Cenubi lspanya 
C,VVtlinc nazarım bUyllk terakki \'Grdır. vatandaşlarımızın beri yağan kar yolları tcmamen kapat· sahillerinde karnyn oturun Fransız va· 
Fa1t1lt otel<"i ylne müşterisine göre mua· I t Bir kadirşinaslık. ınıştır. Celnıtyenin biraz ölrsinde dort puru temnmUe batmış, gemi İnnretteba· 
IQele yapmakta \'C biıçok defalar blrl\aç.. yardımlarma yo . aç 1 otobus kuru Sfiplanmıştır. tmctım bir mühendis- yaralanmış VC 18 
ırtU1tt rı e mek , l' Belediye anketimiz münasebetle Sıt kı Tren Yeni köy ile Ceırı.ıtye arasın· kişi ölınüşU\r. 

v. eflnln .. u .. ıa avnl çıır~a arı s r . , Val"ı ı:ıuşinı lscan m pa.zar g ıll· f ı . i d :t. t~ ~" ., k ı • e erım z c neşretti6imh b.r makale gön· 
ır. Bita plellerin J,>illi oldıığu ha ..-ın·ı k~ Oshamızda Erzurumdukı yoksul· derdi. Arkadaşımız bu yazısında bir ka _ 

ctkakl l .rlMA.o• ... ler de. Belediue zabıt vara· ıaura" dal.r neşrettiğ.iıniz beyana,U dl i ı k a 
1 
~ • J" rş U:lı:i ı meselesini mevzuu bahsediyor 

arı e tcsbil edilmiştir. · şehrlnıizde bUyUk bır he)'ecan 'e k ı lier ne kadar bu gibi işlerin ctUze·' 'e nn c e cevap verenlerin eski belediye 
rıl~ konuıma l keyfiyeti vttlnız Belediye alaka uyandırını~tır. . . reisi "Şc:rif Efendi,. yi an .. mayışlarından 
şı d • • 

1 
. 1 de Bu beyanattan ılham alan , brr insanı hüzünlendiren bir Usan Ue bansc-ı 

Bet e~ıı, umumt seviye mese esı se İ çok tıuınlyetli vatanduşlarımız 1 ok· diyor. 
<l edıyenin artık otel "ve hamam glb 

1
. Kurumuırn rnl\racaat ederek Otru..1._ mumh'e ile su ar O satırları okurken bu kadirşinaslık 

ı ~ı ~&rı.ytt .sıhhatı u • b• Uettn bulunmuşlardır. YUksek " lkada · · · D!' • i de mnraka· te err meselesini üzerinde durulması H'ızungclen 
ı. 1 r rnnesseseler ozer n dUşUnceli ·,vurtdıışlurımızın bir lis_~e-~• nl •"'tt .J _ bir milli dert dl~e tasavvur ettim. 

... ırması llzımdır. ct• o uz Teberruat 
O 11 rln slnl buunn ne;ır.e ıy r · n 1 k tt h y.. a~ t'at>tfdir·kl bu nevi ote e 6 1 u meme e en ne cc:ılar, ne ı\llıu-

h;!ıt1~1'1'bUlunmamssı, bulunmasından de~am etruektedır. lcr, ne fü:tatlar ne kumandanlar ve ne 
.,.r ll1ır. Lira knhram:ınlar gelip 1'eçmJştlr. Buna rağ- l 

Yakı Şu ank.e,t-~halkla bel~dlyeyl birib~~~i~ so Doğu ailesi. men onların hatıraları yııkmlanndıı ya" 
olctı ıtıbrınak yolunda ne kadar . 2; Ziraat Odası Reisi ~lllnUp Karslı şamış bulunanların lıafızalnrı hududunu 
a.ı ile, •enelerden.l>eri lbmal edilmiş bır 15 Tücc3 ı· Rifut Karslı. • aşamamıştır. Ve o hafızalar söndüğü za· 
Ilı ernıeke\ bölgesfnde de g-aıetenin lüıu· 15 Avukat Muhsin Yaııcı. ınıın bütün "bu memleketin iftihar cclclıl-
ts~u bir kere dalla , e maddt delillerle 8 lstanbl oteli mUstecirl Kemal. leccğ-1 varlıklar nisyanın kör kuyusuna 

t ttmiftır. : .. 
5 

Safa • • Adil göblülüp kalmıştır. 
bet Ca'ieteeı,. halk içbı. ve naUda. bera· 

5 
sııkııry.ı • .. Ll\tlf Kitleye kadirşinaslık~ terbiyesl•ı'et • 

rak ~D'in91lnd1T. Bu ttibat)a ilk. ola· 
10 

Encümeni Dtıimt azasından Hadi t mek memlekelin istikha\tnl kazurmaklır 
k. neşriyat lıayatına atıldıgı · yerde E.rverdl. yeni yetişen nesle ge9mlşln büyüğünü, ı-
dutnca karannca bir hi~mette bulun· 5 Lokantacı .Yalmp. ylsinl, hamlyetlislnl, teaakArını, iUmlnl 

'Ula ktJ1.t'1lt . . . 15 Terzl ihsan ve zarif. • taru~ak verilecek derslerin en bi1Y.Aiil -
'- Biı Erıurumdllkl alakayı ve bu ala· 

5 
Cu~tınriyel ı:>tel mustec.lrlYusOJ dür. Blı bunu Y.e..11ıınvn JQY.Jt\eti.rıJ d.J\lı\1 • 

"Hamidiye,, melttep gemisi 
ıngiltereye gidiyor 

t~d Detl~s~dc • ıfa etliğlqllz hlıme:! 
1 

·M~rke ormanı mUQendısl Meb· bilmiyoruz. Memlekette bu en büyük mek· 
~ Qtk~ sonra ayıı\ Jbtiy~ıarı.'-. dığ met All. tebl aç~k diiJünen mjj.nevverln ,vazJte • • Hamldi11e. nirı glJverteslndı 
hl~;etıerl~lzde '-0e tebarnz 'ettirnıege lsP,lr .orman nıubendisi Fazıl. ildir. · Sıtkı Dummotlu ra.m:ıı · · .. · -
t'd--:kt;t~ı ve b)l . u!lurda lblfll. ~~len ~ ··Orman ~~m~~ Talat. ~u ~·udide hissesine dtiftııı en kutsı v:ııite· · _ .. Ha~t.d~e. Kru;.razöı oın.oz .önnmnzdeki Mayısla· deniz· hary·t'aıe~~sj 111 

. ~1'1-Aan da çeki'lf!llyeeetıı: . . . 
0 

~ı }~rlqe ı•tlrmlt olu7or. · b)rlikte 1niılız limanlarını ~lyarete gidecektir. HUktlmelln "Hatnlqtye· kr ·- ~1• 
~( .. :... .• CJHlıT B1BdA)"N ui" B!innktıyek ~· o il Si • Bahadır DÜLGER" ı}luü tu:m bir m•ktep·.ı~la1 haline i~it etineıt ~arar .Vtraitı\ir •• ·.·.' . J,\~ı • 
J.!tt•!~l~ ı inci ıavı,ı. • ~- - ~ ·· . . . . .. .. .. '\ 
"'. . . 
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...____~u_dan _Haberler 1 

ZlRAA'ITE KALKINMA: 

TOPRAKLARIMIZ 
Altıdan fazla çocuğu J 

olan aileler 
Ellişer lira nıükafatı 
gelenlerin isinıh'\rini 
neşrediyoruz 

Altıdan fazla çocuğu olunlnra 
sıhhat ve içtimai muavenet vekfiletl 
tarafından elli Ura mukafat verilmektedir. 
Şimdiye kadar Erzurumda bu husus için 
bir çok mrüucaatlar olmuştur. Bu ın!l· 
racaatlardtın şimdiye kadar tahsisatı 
gelmiş olanlar şunlardır : 

Gez mahallesinden ' adir ka 
rısı Zinnure, aşuğı Mumcu mahallesinden 
Yakup karısı Nazire, Ayaspaşa muhal· 
lesinden Cemal kurışı Anuhanım, Gez 
mahallesi Y usin karısı Hamdiye, Pusin
ler. Korucuk hoyın Ziya karısı Ayşe, 
Pasinler Pertek köylü Abdurrahman ka
nsı Zekiye, ispir, Karahan köylü Hasım 
karısı Emine, Erzurum, Tutanç köylü 
MevlUt kansı Ayşe, ispir kurp mahalleli 
Ahmet karısı Fethiye. 

Erzurum, Çeperll köyln Arif karısi 
Safiye, N11tnu. mcıbullesi Ömer katısı 
$eber, Merze Mcbmc~ muhulleli liakkı 
karısı Sabiha, Ktrbucı malılleı:;i Mahmut 

1 karısı Nuriye, Llsgab köylü iılehmet krtrısı 
Muhire, Kulecııl>i köy!U GühU, Pi~inkoz 
köylll Sırrı karısı Uasnu, Kisha köylü 
Mu;.tak kansı !;)11zlye, Kishu kuyln Ah· 
met karısı liaclıce, füshu koylu. Abmet 
karı::;ı 1n1:1yet, Erıurum Kemnan mabul· 
lesi Mcrıe karısı Rnbet, Geı mahallesi 
Ramiı karısı Fatma, Hasan Uusn ma· 
hallesi Beh!Ql kansı LUtfiye. 

Duıılardau başka dUn ~·euhien bir 
dokuli kişıye tatıslsat gelmiştir. Bun· 
lann isimleri şunlardır : 

Habibef endi mahallesinden Qaıer 
karıiı Nazik, MevHld karısı Kadtiye, 
ıamcu mahallesi::den Fevzi kansı Kaa

riye, .Fıtna malıallesiuden Adil karm 
Munaçtiye Karaköse mahallesinden Etem 
~arısı Hasca, füı.<;ibetendi mabıtllesinden 
'l'ev!ik karısı Hacer, Emikcrb~ m~nelle
slnden Abdullah lı tmsıRefia, Ay:ıspuşa 

:naballesinden Cihan kansı ZUlliye, 'f or
nmı Pertunun köylU A~iz kansı 1,:Jek: 

İhtiyar heyetlerini biri 
hafta misafir edeceğiz ı 

1 

Sinemada yapılan 1 Mumcu m~hallesin· 
bilet kontrolu de kanlı bır 
8 / 1 / 9:;8 Tarihli nıı stıannzda 

tiyatroda Belediye memurları tarafın· 
dövüşme oldu 

Topraklarımızı ıslah etmeli v.e 
' 

ziraatimizi makineleştirmeliyıı 

claıı yapılmış oları bir konlrolu uuhi~ . 
mevzuu ederek yine bu sl\tl\nlarda Iki kişi kaına ile ağır çiftçinin lflrıın krt!clİ \ ' !" "fllıŞ koo ye~il ikt·n topru~n knrı~tırmakt& ~ 
bir yazı yazmıştık . Dnn Rele<llye<ien snrettn VHraJandı!ar peraliflerilr, dtızeııino lwnmas l neticnler \'erir. ~ 
şu cevabı aldık: · ge reken kredi ve satış i~ lerinl taskilnt- Toprnklnrımızı kunetlenditııl6 

( 8· 1-f 38 tarih \'t! 38 ~ayılı guıe· Evvelki gect' saat 23 de ı luıncu hmdır.an S<ınra ile lirin . atnç k~ınağ-ı ı sılatı da artdırırsıuht nıodC'rıi zırıJl 
tenizin ikinci ı:ıahifesinde ( Doğru 

1 
mahallesinde kanlı bir ctüğl\şme olmuş- olan toprı: ğ'ındu bu gllukl\ durumunu lerile l~lt!nmerne 1 bizi iyi ~ 

bulmadık) başlıgı altında yazılım me olmuştur. Bu doğlişıne netice inde teclkiketme k nwcburiyetiııde~ iz, ilk bıı- ula~tırnmaz . . Artık zirıtatta yeri 0 

yazıya karşılıktır. 17 yaşlaı ında Cnfe riye ın ahıılie~inden kışıa görürüz ki , uzun ~·ıllarırı hirbiriırn I lştc buglin ziraatımızın eıı 
Vak'anın şekli şöyledir: 6-1-938 Nuıetlin ile . lumcu mnhalle. inden Clhnn inziınamed ı>n li1kaydisinin ncı bir örne· teknik .,artlnrınn uygun olmayııralc 

gecE>si biletleıin kontrolu için tiyatro- 1 oğlu Hakkı kanın ile agır surette yam- ğl olaııihtinıamsız, zuif otlu bir yı~ın ıııutarzı sonuçlarını bUtUn enerJisiJe 
ya giden belediye memurları tiyatro· yaralanmıştır. gelirsiz tnrlttlurııııız vardır. ğı lıalde bir tlirln kalkmanıavan~ı.:. 
dtt (150) kadar seyirci bulunduğu yapılan tahkikata göre Kör Nafiz . Topraktan" gıda alarak biiy~lyen,. ye· mizin hali lıize pek ala gö te;Ylel'!"'.J\ 
halde kendilerine ancak (80) bllet isimindeki kahveci • ·urettln ile ve onun- tışen ve mahsul veren her turlu ekınler Yeni bir rejim, ileri Türk de*'; 
satıldığının bildirilmesi üzerine bi- l~ ttyni yaşda bu~unan Bak~rci mahalleli ve hayvanlarım~zı beslediglmiz otların modernleşmiş idaresi ve Cumhurit4'_.ır 
!etleri sa~·maya ve hakikati ttnlama· ı usufla ahbaptır. Fakat Hakkı ile ar- tnrladan ekslltlığl , besle yici maddeleri lamı bize bugUnün geri ziraaUnlJl ~ · 
ğa ll\zum g~rml\şler ve prrde ka· kadaşlaıı Kurbanı ve Feyzi bunu çeke· tamaınl~yup gl\brelerle onları kı:;men ileri hamlelerini emretmektedir. 
pandıktan şonra biletleri toplama· memekle ve Yu-;ufla :Nurettinl dalma olsun ıade etmezsek muhukkuk ki yıl- Bwtn b 1 11 .1 1 k~ 
ğa bttşltimışlardır. kör Nufızıle konuşmamağa teşvik etmek· dan' yıla azalım ku\'\'etlle en ~eçğin tar· llzw u ; şu e. eri ~ ı er eyen. ısfO 

Kontrolda seyircilerden bazılan t d. lalarımız, en mümtaz çayırlarımız blle rn .un, e onom~m ~ın, endl\stırıını~.J 
e ır. . başında \'e en ılerıde yeralmıısı ~ 

biletlerini kayıb ettiklerini söyledik· E\'velki gece kör Nafız Kuran'i hasılatını tedricen indirecek \e bir gUn 1 1 t b .. ..-1"',. 
1 

· d b"l u d k bi • b" b' bl ._ , kt" en z raa ımız L\tUn bızlle yuı·~ 
erın en ı e er en ancl:l r kısmı F'eyzt ve Hakkı'nm gltiklerini görmUş ıze ıç r ,.ey \ermeyece ır. 1 'k ld /\- k k. ,,, 

l 1 
' A f • . ayı o u&u yere vu selece tır, .:J 

top ttnabi mtş ve bunların da yekünu ve yanında Nurettln' le Yusuf oldağu z masra la çok gelır temın ederek beklemek ve yakında görmeğl lfl""' 
(114) de balığ olmuştur. halde bu UÇ arkadaşın peşine takılmış- ma~~uluın_uzu en ucuza mal etmek mec· bütün yurdaşların belığ bir btıkkıdd'· ı 

lhtkikatiu meydana çıkarılması ı dır. .Mumcu mahallesinde sokak ortasın· burı~ eti karşısında kaldığımız bu as_ırda Bır k b . ·riJ' 
için her vakit her yerde yapılmak· . . çok ekip az hasılat almak; dolayıslle . ç~ mec un amlller tesı 0 
ta olan bilet muayenesinin halkı ra· j da bunlara yetlşmış ve aralarında bır fazla masrafla mahsulü bahuliye ınul et- ki devrın ıhınal . ettiği köy ve k 
bat:nz etmek tetsiri yunlıştır. munakaşa başlamı~tır. Bu sırada kama- mek sonucuna ulaşacakdır ki bu hiç bir ~ugUn~U duruma ulaştıran cu~ ut' 

Toplanan biletlerin tetkikinde 1 yı çeken Nafız Uakkıyc saldırmış ve zaman ekonomik gayemiıe uygun de- ıdaresıne lılyık çlftci nasıl oldbıl 
ağır surette yaralamıştır. Kavğaya ka· l'rı' ldı·r. Bunu düşünelim ! ~ 

dıp koçanlarının da bilet gibi satıl- e. ,,~ 
dığı anhı.şılmış ve bu suretle hem rışmiş olan Nafız :bu :,ırada Hakkı'.ya Arazisi geniş olan Doğu illerinde DUnyanın her bucağında 
Belediye hem de daoı~a resmi ile vurulmak istenen bır kama dıırbesıoe iki üç yıllık dinlendirmeye, mUnavebeye memleketlerin bilhassa iptidai ~ 
bava kurumu hisselerloln suiistimal maruı olmuş ve 0 . da Y ar~lanmıştır · . tabi _tutul.an toprakların bile havadan, yetiştirmek için ziraata büy$ · ~ 
edildiği . tahakkuk etmiştir. Yaralı Nurettın zabıtaya verdlğı yagmurddD, kardan aldıkları bir türlü vermeği ve ıt,raatta ileri gld~D . 

Belediyenin, Devletin ve Hava ifadesinde kendisini kör Nafız 'i himaye ve mahdut gıC:a ile her sene biraz daha rln milli sanayii kiymetlendlraıe) 
kurumunun bu menfaatlerinin su!'· kııstıle F~yılnin yaraladığıni söylemi.ş~ir. zayifladığını \'e hasılatın bire dön, hat- sile sanayie çok öqem verdikıe:ıol 
istlınaliue meydan ve:"ilinesinl ıste · Yapumakta ohm tahkikat htutıkl ta bire ikiye ke.tlar indiğini görmek acı- mekdeyiı. 
meyen her vatandaşın Belediye me· I 1 suçluları ~e v~kanın. asıl sebebini ~'t~~a sına ~atlanıyoruz . . . ' Bl.\tUn dünya metoUı eİ:ıdll 
murlarının bu li.&reketlerin1 tasvip I vuracak Nuı-etı~e, i' us~fla. k.~r. Naf.zı~ Anır ~f.lbıelerlnın Lopraga ıade olu- dutlu ııraata doaru g-itwektedir. 
edeceklerine eminim. Bi.l aıüne.ae· wunasebetlerinın malııyetını d~ tesbıt nam~yarak kAmilen yakım vasitAs~ ola· piyasalarını sımsıkı kapayan bUtOO 
betle muhterem luılkın bu gibi !ş-1 edecektir. Evrak Mudd~ium:ımiliğe veril: nı.k kullanılmaiı Zttrnreti bizi .c:mtaka- letler gibi biz de gün.den güne 
lerile verdikleri p!lrulannın sui'isti- :uılşti;. mızda toprakların ku\:vctl~ı'.d~rilmesl için ileıi endUstirimizin yaı:ıncia z 
mttl edilip eôibıedi~ine d ikkat et· i başka c.ıns gübreler~n. tedarıkıne ve top· onlara uydurmak mecburly 
melerinl rica ederim.) rag verılmesi çaresını aramaıa mecbur Bllbassa çeşitli ve kususi Dl 

aeledlse reisi Bir kamyonet bir yol et:nekteu1r. malik .TUrkıy~de · ıtraatı tabdi& 
ŞEVKET ARI · amelesini ezdI At ğ'übrelerinin toprağı soguk tu~- mecburiyeti diğer memleketlerdd 

~---""'!'9----------..:: masından ve kuvvetce tabii .tıayvan güb- uzdır. Bit zlnu1tıcıızı ve iiti 
.Pazar günü öğleden sonra Maden !erinden düşi:k kalitede olmasından bu motlerniıe ederek teşkilatlan 

Nabiye::ılnin bir az ll:risinde Karsa yUk tins g-!lbreleıle ~ehir ve köylerin muh· ve bu sabada vaklt g;:ç!rmeksiıiO 
gölurID;ekte olçn şotor Mustafa oğlu Ce·. telif çoplerlle, ln3un ve knmes gübrele- !er alaçağız. . .,/)_ 

ı ma~ y~lb~a ~u~ atmakta olan Dursun Hn rile, kullerle karıştırıierak elde edilecek !fara sapanla; yalnız bu &ciı ~e 
1o . ı - 938 ·saat 8 Raporu ı;eyın ısmmaekı aıne~eye c;arpmış ve za· Cazla mıktarda gübreleJin tarlalara. ser· o.gaç parça.sile topnığı kıtnştırOJ~.J 

Hava tazyiki : G05.0 vallı amele hemen öiınUşıür. pilmesi Jazımdır. Çöp ve her tnrlll \!\' uıu:ıait şartlarla gubrelenmlş tşrl' 
• .,. (Deniz seviyesi) : 775.7 V~~ayi haber . alan Bayburt MUd~ei· s~prUntUle~i, mezb~ha enkazı . (Kan, b~- bile hiç bir maksadı temin etaıeZ·;,, 

HAVA 

Suhunet : 9,9 urnumısı t.ıuy Bayrı derhal işe vazıyet gırsak \'e ışkenbe ıfrazatı) oılba:ssa bı. Her cins toprngu, iklime ve 
Bu vesile ile köyleri DUşük suhunet: -12.1 etmiş, ~oför yakalanııııştır. ziııı gibi zayıf topruklarn ım•lik mınta· cck mahsule göre cinsleri de~işeıJ"" 
alakadar eden illUh telif Rutu?et : % ';'2 kalar<ltı hiç uir zaman zlyaıt uğra<Ul· rak işleme aletleri içinde ve en "':J 

Ruzgar : Sakin Zehirli gaz konfera nlan ıııadmı ilinu ile hariçi {esirlerden muha- Pulluklar gelir., Bizim ı;iftçimi:ıifl ~ 
işler görüşülecek s.cma : 7 / 10 Bulutlu faı.a edilerek saklanıııaga değer kıymet· köyünUn deınircisinde tamir edeb~ 
Halkevi köycülük şubesi civar köyler "ı. ağış · yok Bayburt, [IIususij - İki üç hafta· 11 _ ınıı~delerdir. Kö~:ıenle, ~ehirlerde gi ve hutta hariçten demir ~ 

heyetlerini bu yakınlarda E.rzurumda bir ••••••••••••••• dan beri Halke\'inde haftada Uç gece gubrenın en ~ulu ~e gıdıılı maddeleri.nln tedarik edere_k yeniden yapııclll1 ~ 
hafta mjsaflr edecektir. Bu sırada ihtiyar olmak Uzre halka ve memurlara fen havanın te~1rıle zıyaa ugramaması ıçin ve dayanıklı Pullukları yapmak 4lf 
heyetlerir.e kOylel'i alakadar eden mulı· Bu gece nöbetçi eczane memuru BUrlıan hı.rfındun zehirli gazlar- nıuhafuzalı havuzlarda korunmast. Ve çiftçiyi bununla teclıiı etmek birtoO' 
telli mevzular etrafında konferanslar \'C· ••vatan,, eCzanesidir. hırdan korunma hukkmdu dersler uıun - çöplerin dt.. yine toplu bir yerde çUrütlll· hlnc.ia gelen işimizdir. 
rilecektir. Bu konferanslarla ihtiyar he- taıamun verilmektedir. Halk ve memur- mesi çok faydalıdır. . -A 
yellerinin bilhassa ~anun bll 'Tilerin.ın • •••••••••••••• j lar bu dersleri alaka ve ciddiyetle tukip l lay,·ıın ı;ürUlerini tarlalarda yatır· ( Altlar;ı,{ı 5 ille/ u::;JU'f. 
arllırılmaıı istibdat edilmektedir."' etmektf~ ve azamt istifade etınektedrler. mak evi sık sınılı arpa, mısır ekerek 

:~==~=======;:ı==~-======== 

Edebi Tefrika No: 33 
-:- Yalnız mı gidiyorsunuz? 
-.. Evet ı dedim. İşte ben de bunun için , . 
Başını sallayarak sözumu kesti. 
Anlıyorum . Hem kabul ettin, hemde b5yle beraber gitmeni· · 

ıhı pek pogru olmadığını dUşnnerek Ozulüyorsun şimdi • .• 
Sonra dikkatle yUzüme bakarak ilave etti : 
- Kabul etmesen olmaz mıydı? 
8otdugu suale cevap vermek epey mUşkUldü. Ona baştan 

her Şe)'l anlatmak, Akit Cemul ile aramızda geçen hadiseleri , 
yeni dostluğumuzu ressamın kalbine fena bir şüphe gelmemesi 
için bu daveti kabul etmek mecburiyetinde kaldığımı söylemek. 
lbım gelıyordiki bnııu yapamazdım. Bir zamanlar ııramızdıı aş· 
ka dair münakaŞeler olduğu zaman onun: • rerdıı sen seversen, pek 
fentt seveceksin •. • gibl iddialarını daima " reddctmişdim ve kaç 
kerte gülerek çenesini okşamış : • Ben kimseyi sevmeyeceğim 
için bir tahlike yok yavrum • Diye şakalaşmıdım. Şimdi ona 
ber şeyi anlatsam ve söylediği söznn çıkdığını, Akit Camalfl bir 
çeğln gibi eevdiğiml söylesem,belkfbenimle •nasıl, gördünmn? .. 
Diye alay edecekti. Sonra bu ıe\fğiyi asıl salılblnden , Akif'~ 
ID•J~an sakladıktan sonra başkalarına açmaya ne lUıum var ? 
Hem belki Hacer her şeyi öğrehdiği zaman Akit Cemohn nasıl 
bir adam olduğunu bildlgi için böyle .kadından kaclına koşan, 
ıapkın bir erkeğle gönül bağlamama al·ıyacaktı. Merhemet nefret 
ettıaım bir ıeydir. Kimsenin bana acu??asına ta.tıemmül edemem 
Bu ,dnşnncelerle Haçerle çok sevişc.iiğimız, akraba olduğu halde 
oua bile a9ılamıyo:ıJ::ı. Yalnı~ san tazlyetimlıl söylemekte pek 
ınahzur ıörmıyordum. •kabul etmesen olmaımıydı?. demelji • 
de muhakkak ona mes'eleyl bir uou"ndaıı · olsun açmak lUıamu 
lyice &österiyordu • 

Davet reoeai onlar gittlkteıısonrq·basnra ıelen hat!iseyi ve 

AiU Qım.U nvd!&lmJ filiıı tamamilt ılılir•rti li1afıt ı•oe· 

BENvuıMADl·M 
sinin ertesi güntl Ressamla dostça anlaşmamızla neticelenen ko· 
uuşmamızı anlattım • 

Hacer beni dıkkatle dinledi ve susduğum zaman başını sal· 
layarak : 
- Bunun böyle olacağı mulıakkakdı dedi. Aklr Cemal gibi bir 
adamın genç, gUzel bir kııın karşısında hissiz kalmJslna imkan 
var mıdır? 

Sonra yavaşca karyolasından indl. karşıma gelip ıözleıimin 
içine dıişUnceleriıui wılamak ister gibi uzun uzun baKurak : 

- 1',erda ,dedi, bu aduwıı karşı yapba-ın hareket çok güzel , 
zaten en kesdirme yol bu idi, açık konuşmak her ıtımao içla 
en iyi ~ydir ; • Fakat • • · 

Durdu. dudaklarıada hıifil bir tebessüm belirdi : 

- l<'akat hakıkaten ona söylediğin gibi bu adamı yaluız i~; i · 
boca ve bir dost dlyeuıi görüyorsun? kalblode ona karfıl tıiç • 
b!r ıaaf yok oıu ? · . 

Yalan söylemek ne gUÇ yarabbimi Hacere blr şey hissettir· 
memek luım . ·onun ıeki bakı~lı, parlak .siyah iöılerinden iöı· 
lerlpıi ayır~ıyaruk QmUılanmı illkedim · · · 

- Hiçi • . . 
Ôyle lAkayd_bi!' tavr ı:ıınışdtmki He.ceı· Qallba inandı .. dudak· 

• • larmdaki tebessüm iaip oldu: · 
- Buna adeta ıneıruııan oldum' dedi, böyle adamları sev· 

·meatbUyQk bir tehll~ecii;, ·çtınkü bunla: kadını kısa bir ·. ıaman· 

· '19ın ıönUllerinl ı&*l~1rmefo bir vuıta dife tanırlar • Şimdi 

gelelim bu geceki davet meselesine • . Aplaşılıyorkl onunla ~ 
nııda tam ve şUpheden uıak leı.niz bir arkadaşlık ba~bıdıi°l .. 
sırada ,daha doğrusu onu. güzel bir ders vertptc yola ~ 
diğin bi~ zrunaııda samimiyetle teklif ettıai böyle bir dafP 
reddetn.eyi aogru bulmamışsın • 

Başımı salludım : 
- ~vet doğru bulmadım. Çunkü bak hala benim dostıul_., 

dan, iyi maksıidımdan emin degiJ gibi bir şüpheye dtışaıefi' 
den koı·ktum , 

Hacer tuvalet masasına doğru gitti aymanın onUnde saçı"' 
düzelterek • ~ 

·- Bunu tahmın:etmiştlm, dedi' {3öyle dlltUnınekte bak~ 
Aymanın önünden çeıuıdi ve ge1Jı, iki euerini omuıl~ 
koydu: 

- Perda , şimdi senin onunla yalnız gidecı:ğinl duyar' 
Annem it1rt1ıı edecek . • 

Sesimi çııuumddıın yüznne bakıyordum. Elini uzatıp 1•"" 
ça yaıuı.ğımı ok:juaı: 

- fakat üzülme beo sana yardım edeceğim: ,ı, 
Birdenbire içim ferahladı, l:ilr şıçrayişta 1'ölkbw, ~yuıııs'

rıldım ve gözleı·inden öptüm, öptmn • Bir zamıui kueak k»"ofl' 
kaldık. Sonra Hacc:ı· kulagıma eailip fısildAldı: . 

- ı. ·eden bu kadar sevindin ~~rda?. ·· . . 
Bu sözdeki mttna ı sez<Jlm, yavaşça -kollarınaan k.~ulcl.._. 

Ve acı acı ıtUerek yüiune· bakum~ _ .·Lııll 
- B\lıUn 'Mecsidlye kuyunda ona •peki ,_ demeye ll}iı;r'-ı: 

kııldıktau sonra ne kadar üıuntQ çekfiliatmi bilsen , b"nlıl ,il 
mazdın . 

· Evden u~rayat;}ağı~ itirazı düşttnllyor,'1Ym . Sonra • 
· böyle· beraber iOrilnmek_hiç de b~şuma gtaeıı bir ş·e1 ddJ1'1 

Dli:. .. ~ 



ooou 
:~ ~-=-§--f::=====~======~~~::::::::::::: 

EN~SoN Hf\BERLERsJ 
' ... 

3 

Tal'ilıi 
kfrll .. a 

-32-

1 ispanyada muharebeler Ç k } k d 
nı--... k-iy-ed-e -yıl-lık- 1 Terue1'de günlerden beri a~ . al~ l u}ad anı 
evlenme ve müdafaada bulunan 1500 k ıçı a l ın a~. a u 

a 

b~?.~~~:~~~ Muhabtrlrni•· kişi nihayet teslim oldu arp uz _ar go~ er .. ·~! 
~~~Jı~~ut~~~:d~ır !~.~:~!~fe~ı~

0

::: Hükfnnetçiler şehri kurtarınak istiyen Franko Halk arasında bırçok dedıkodular donuyor, 
ldrısı ytrını, ylrmı beş bin arasın~~~ ku,rvetıerinin bütün taarruzlarını püskürttüler mag'"' }u" hı.yet kumandanlat"IIl ı·rtı.ka"p 
ır. Buna mukabil yıllık tıoşnnı 

\'akulan iki bin ile iki bin beş yoz \lmlrltl. 8 [A. A.] - T~rncJılı· \ t~nrrıız etmişlerse de geri pOskQrtülmOş· • ! } f d.}. d 
arasında buluuınaktadır. Boşanmllka uüni(~l'clcHhCJ'l Fl'mlkO l,n,·vc·ı_ıc·rl- tur. ırtışa arına at e ı ıyor u 
\' k 1 geçlınslz ı e ıntizıll'. ıı lhılit)- . . 

ve 

a nlarınu en :z\yaı e nhı ,ctişnws n , ISP.A~YOI CFt>lll-'Sl"'lll~ (""1 ''". • • • .. k r:uıcln hııhınnıı ·. . .; . • .. ... •' ." . 'J .. u.a 
sebep teşkil etmektedir. nH'tçllerı• Juıı ~ 1 11"

11 
t . • IXHI UZ C.\ZETECISI Askerimizin içinde V~llıılıııetimiz, Kumnnctan Ahmet Muhtnr paşa 

G ı butda 2-15, Jz. 1,111 1,t.ı;:'. 111. usJ,cr, loı .. ııu_uulnu _',( eçen ene stan tt • 11 . ve din, ve vatanımız uğrunda kanımızı Karsın sukutundan ııe blıyük bir acı 
ınl.rde 236 ~ Manisada 177 kişi bo· znhltıırllc lılı lıl,t • lıulrnıııett; ( 1 

c Lonclrıı, 8 [A. A.] - Noelde lspan· saçmaya hazır bir hnylı lıondekan 1·ur ise duyduğunu, samimi YP. nıOessir bir lis ın 
şanmıştır. ' lt sliın oJıııu~ıardır. . . yol cephesinde ölen Jııgiliz gazetecisinin de; Din \'e Millet tarıımaynn bir çok ile anlatmakta, ve hu nıc~lObiyetln cs-

ŞEUİH ı1t:ı(f·~11~:rç11 .. EHI~ cen11zesl bu~nn bUyük mernsenıle kaldı- (Ekrad) dnhi mevcud olduğundan; Rab· babını da saymuktarlır. HOkümdarn ge 
--Mı' IJetler Cenıiyetine J~Lll\lll:.. rılmıştır. Merasimde lnglliz gaztelerinln bıın o mekulclerin şerrinden eınln eyle- lince, o .da bir taraftan Kunıandnna te-

Barselon, 9 [A. A. - Son günlerde mümessilleri hazır bulunmuştur. sünde, bu kullarını Nezdi Olehiyetlnctc, sem verirken. diğer taraftan cin kcndh.I 
bağ, l lık . . iddetli muharebelere sahne olan Teru· vo Vcllnlmetimlzln nezdinde hncil bu l verdiği teı.elliden bizzat slfu a"ra 

Havas a1an ., l i u lll:Kt:\IE'f'~İLEH:s Z.\YIATJ ,. -
Cenevre 8 (A. A.) - 1 ııtere el şehrinin hükumet kuvvet er c ne :\-alÜTIJ İ '°' yurmasın. maktadır. 

sı muhabiri bildiriyor: Fr~nsa, n~ ' geçtiğ-1 resmen bildirilmekted~r. • ~ Bcrmentuk lradei seniyel şaha- ı Halka gelince : 
Belçika. ve So\1·etler blrlığl 10 \ı~~:c~u FHNl\C) Ht:\'\'ETLEHI • EllHI Paris, 9 [A. A.] - Peruel cep- ne, lktl2:n.yi hal yarın yine ilan olunacak· Hnlkın kalbine nçılan ynra çok. de· 
~l 938 günU açıl~~ak b:l~~ya~atJarın· c;EHİ ALA.\IADILAH besinde 111t1bt1sematın başlııngıcındun tır. Asakırl ~ayn muntazaına hukkında rindi. Ne beyle sôzlcrle, ve ııe de .olur 
"'Çyanatta bulunaca ·.ar, ar 

1 
sarsılmaz B ırselon, 8 [A. A.) - Teruel cep- şimdiye kadar hükumetçilerJn 2:5000 kişi etraf ~·e Vilayatıı bngOn bir teJgrafna- olmaz tescillerle ~ifa_ bulacnk gibi dçğll· 

da milletler ceıniyetıne k c!klerdir. ııesinde hiç bir değ"l.şiklik yoktur. Frun· zayiat verdikleri bildirilmektedir. ıııe ~ ?zd~ııı. ~u ~~bela te~eblıtısatın dl. 
baQ'lılıklarını telıarOz ettire _ ko kuvveleri şiddetlı tııarruzlarda bulun Dün bu cephede şiddetli bir muha· dorcc~ı nıhnyesıne gıdılınektedır. Ve ha- ~hırbın safıthatının inceliklerine,, ve 

mııldndırlni. DUşmun şehir kcnnrındtıki rcbe olmuş ve muharebe on iki saat lll, asrzolu~ıışcahk el~e tel&:_raf v ırdl ır. l"h bu meğlubiyetin içynzüno vukif 9lmntan 

U L u s cnmhuriyetçi me\"znerıne bir ı:aç defa sOrıııOştür. ııyeı a ııne e, rnuteneV\' es 1 a· l~alkm lisanmda, bir çok dedikodular 
k mız çoktur. Fakat Teşrini evvel iptida: ceryan e!mekto idi. 

Refı.kın1ızde bugün çı an Ruzvelt Fı·1 1·stı.nde Yahudı"ler sından bugQnP, cıeğın, kırk gün zarfında b . . . 

başllıakale Vllftyattan gelen asakiri redife v... kura • Maglu 1 ~'et i Ku.~nnd nlarıa ırtıkap 

memleketi. mı· ze k l k " t hf b n k d b"l " ve irUşalannıı atfedılıyor. . eş ıya J ve mus a ızanın,· ug n uyu a ı mu- R t 

Z• t raca yalnız -seltlzyaz Qç nef~r olduÖ'u - usya mµnratoı:u tnrofmdan, 
Devlet ıraa } k • t• 1 ' 0 

' kale kumandanına• içi aıtınlar~a dolu ge me lS 1yor yapıyor ar ve. anın OçyOzden mütecavizi ele 1htl· kor uzlar Önderilnıi . 

ı 1 1 · Kurumu yar ve ameli manda ve iş(} yaramaz, P _ ~ ş 
Ş etme efl lştanbul, 9 [H~"ust) Amerika Kudns 9· fA.A.] - Şlmalf r'ill tın· mulOliyetl zahire nsliabından bulunduğu 5?,zlerı,. dll~erde g:ztyonlu. 
~nkara 9 (A.A) - Kamutay Devlet Cumburrebi Ruzvelt'in Vnşingtonn giden dO yeniden lılr ·takım hadl;;eler olmuş- cihetle, iade olunduğu tebeyyün etli. · Şuphesız kı :. Bu sçzler ve mOtalAıı· 

aat lşletınelerı kurumu hakkındaki "Akşam.. gazetesi muhabirine verdiği tur. A ker·l.ıyafe•ine girmiş oltın y nhu"· Devletimizin rnuhııraznt ..şanU şere· l~r, cehnlet eserınden .başka bir :$OY de-
tcunuıı la~llııısının ıııüzakeresin~ yap~ı.. beyanatın blı hule.sasmı dün bıldiımlı;;dlın. cın~r. taharriyat icrası Lıahanesllır köy" fi, \'e hukuku muk~ddestyeti Saltanoh ğıld!. Fııkat halkın .h.ısslyn~ında bu gibi 

})evle\ Zirnat işletmelerı kurumu Ruzvelt Lu beyanatında şunları· da soy- inlerin ederine girmek ve parnlurın 1 Seniyonin hıfz~ \'ik'ay~sı u~rund~ reılay.ı ~Uph~~er uyn~dıracak hııdıselt•r zuhura 
nrklyede örneği mevcut bir zirat iş· ı"mişttr: çnlınnk ·urclile şeklivele lfalkmış l ulun- can ve cihuna herbean hrız.ır olduğumt g_cl~ışli. ~~esela i K!l!S kumnnd.ını Hü-

" letmenln genişletilmesi suretlle, bUlOn - . TUı kiye hııkkındn- ne dllşfüıdO· ma~tflqırlar. Zabıta şldd.etli yağmurlara ve meni tecavuzll adaya halen ve mu~ scyın Hamı. pa5auın ; lçlrnlo gibi son 
memleketin kolkınıııa ına ve bunun ne· ğümü soruyorsunuz. Çok eyi ·yOrOyorsu· rağmen her tıtrnfta anıştirmalar ynpınnk- vukkaten ne tnrın tcdubire nıulıtaciyet dere~e .metın ve mahfuz bir yerde bu· 
tlcesi olarak ekonomisinde bOyllk blr nuz. Çok ileri gidiyor~unuı. Bn~ınızda tadır. Biı·çok kişi tevkif ci:lılınişt'r. varise ikma1fne gece ve gnndllz çnhş· lunduğu lıa!de, bir ~111~' dOşmun n kerl· 
vazife trasmtt namzet çok modem t.ıir çok bil~ Dk lıir insan vnr .. Az zaman için· • . makta bulunduğum cihetle ; Cenubı na- rıt görllr gornı~z ; bır tek sllılh. pntlat-
teşekknldllr. • d!! )a;>dığınız lııkilablar ~er~e in GJ ~'katı· Bır Alman - p ortekı· z. sırı ~-ınütlnkın tevfikine, ve mededi rnndrtn o ıne\•kıl terkeclerek çekılnıe 1 •.• 

Atntnrknn 1 ikinci teşrin gUııu Kamu ııı celbelll. ilk fırsatta Turkı~ eye gıtme~ Ruhaniyet Seyyidi Kainata arzı iftlknr et- Y_e, sonra da. ber~berlne aldığı botu~ 
tayı açarken Oylediklerl prot,JTam·nutkun nivetlndeyim. Türkiye, gormek 1stedı· anlaşması ınekte olduğum mnruzdur.] p~~adelerln csaretıne sebebiyet vermesı 
her tarafı gilıi, ziraata taalluk eden kı~ım· ğl. ı memleketlerin en başındadır. Fakat Muhtar gıbl. .. 
ları da hatııımııdndır. Bu nutuklarıııda 11:ı zaııuın gideceğimi tnyin etmek bence . SUAL Ayni zamanda. Avrupa gazeteleri de, 
AltıtUrk ziruolın, ana~'i,. ticure~ "~ N~: çok ıntlşküldür .• 1emleketiııiz so.n derece Alınanlar Asor adalarında Buradan gönderilen tııburlunn bir Kars knlesinin böyle ırnlyaca suı ut edi· 
fıa ile bir kOI teşkil ettığlne l:;;are_t b entere san görülıııeğc değer bır yerdir. askeri üsler vücude takımına Bayburtta tevkifleri emrini ver· vermesini, nynl şelcildo sebC'plcrc atfet· 
yurmuşlar1.lı. }<'akut zemanınıız reıılilc· ııklldbhırı~ızı duha ynkındtın .görmek . mis idiniz. Anlurı, nıunhhcren Erzııruıırn nıektelerdi. 

_ i ·Jnc Atatl\rkOn bcretıl'İ vorlar ' ? Al O d O tıı 'hl Tt• ki d A lerlne gore, bu enı r . > . , te isterim. .. , J celp buyurdunuz mu . tıııcı r uııun rı o ır er arn ın n vrupn 
11•6•37turihli nutuklarıle hazine).C la: Türkiye, lıaşıııdaki huynk. insıınlıı lstmıbul 9 [Hu usi) - Almıınyıınııı i.ndrıdını, Erzurıııııa gölllrecek misiniz? .. lisanlarına vakit olan pek nz olduğu 
uerru ettikleri çiftlik ve mllesselerın le . yeni hlr hııyuta ulaşmış olun hır yerdir. Atıns Okyanusunun cenubunda deniz Yoksu anlarda, bugllnkn telgrafta mu· için ecnebi gnzetclerJ yalnız Beyoğlu cl
re tarzındu ta kuruldukları gnnde 11 Ilı· Ruzvclt bu beyanutı verirken, sozll- yollarınrı hllkim olmak için Portekiz hU· harrcr mahallerde mi içtima ve tevekkuf helinde ınnhdud hiristiynnlarn geliyor .. 
haren Jili ifadesini bulmuştu. l:.n modern ne .. TOrk dostlarııııız,, diye bu~laııııştır. kOmell ile nnlaştığı haber verilmektedir edecekler ? . Bu gazetelerdeki nıutalnalnr, bunlur va-
ıiraat usulleri ekonomi ıcablnnnn uygun. Bu hnbore nazarım, Porteklze ait oln:t Soit sıtusiylo bir ç.:>k tahriflere uğrayarak bü-
bir isletme b~lunduklan yerde ktt!Kındı- lııgilterede yüzden fazla Asor ndnlnnndu Almnnlar hava ve deniz CEVAP tun TOrkleri \'e Müslnnıanları müteessir 
lgeli;me te~lninl istihdaf eden b~ı ısu~el· kuvvetleri için bUyOk Osler vücuda ge· 'Bnyburtta, iki tttbur terk ile, on uç vo dilhun edecek şc\..llerde' İstanbul 
11 gayeyi Ankaralılar ve bOt~ıı . ~lu harp rreiUİSİ yapıJıyor tircceklerdir. ve Jkl batnrya topu buraya aldım. Altın- yakasına aksediyordu. 
okurlan Ankaradtıki orman Çıftlığın~e lngillz t~zgahltırındu yüzcıen fazla CI Ordunun iki taburu, dün Musul,!nıı Aradım beş on gUn geçtikten son· 
)'alnıı civar zlnrntl için değil, şebrın hrırp gemi ·inın iı~~a edilmekte. old.uğu Kaş ormanlarında hareket ettiğinden, bunların Bitliso mı- ra, Erzurum dan, Trabzonclun da lstanbu· 
ve mtılhttkatıoın binlerce ihtıydcı.n• kttr· haber verilnıektedır • Geçen sene zar-. cnk yirııı.i gUndo gclcbilecelderini zun lıt husust mektuptur gelnıcye 'b ışlaınış· 
~ılamuktu ne degerli hizmet:er ıfıı et- fıncın son derece 111f:er~ tt~lı ~ru~~zör, vahşi bir adam. eylerim. tfodehu ! orıiltırdıınıı-tıwekkufiun tı ... Bunlarda danı ktup yazanların id· 
ıniş olduğunu gormokle bilir er. . dok.uz tarpido muhr ı, ç cnız a 1 ~~ lazım g.clir, yoksu bu. tarafıımı hareket rak ve zihniyet derocoletlııe ğÖre nınğlll· 

Bu çıtlik muhiti iuzeııe..,tirnıış, ~ı~l- kllçuk hucıındc dığer ultı harp srenıısı İstanbul, O (l}u usi} - Kaş orıntın· ettirilir... Buııu ilen.de h~l v~ ıttınan biyelin sebep·lerl izah ediliyor •. Bilh>lS· 
k11 geııııek eatenınek ve dtnıenuıek ıçın ouııa ktı<lroyu ıirıııışl~rdlr. . .. larındu vuhŞl bir adnıııın tek başınn ya· halleder .. · Zirn, uhvalı harbıyenın glln· sn. Erzurumegelen Kar::. kumandanı Hü· 
lokıuıtalan,' gttıınohırı ve -~ıger . tesıs~- 1ngıllerede 1 ~38 . seııesinın ~uhrıpı şndıgı epey zamandnnberi söyleniyordu. de bin renk kesbedecoğl, malümu ~lıleri· seyin lfoml paşıınuı: 
tlle bir ormtm lemin· etmiş, hıiesız il ~ ve ctcııız altı geuıı:::ıi ınşattlını~ı hır rekor Son wmanlttrda bu vahşi adııın bir kere dir, - Karstttn firar ettim. 
maddeleri vermiş, bunıanu pıyasttduki senesi oldcugı sOyleıımektedır. daha gorOlmüş ve yııkalnnınk için köy· MUllTAR Diye ortalığa verdiği heyecan boş 
rıyuUannı 8 •arlamıştır. Bu mutıılculun, lnglltere sıiatıl.ırını urttı~nıak ıçlıı, lUler t ırafından derhal takibine çıkılmış· Muharebe bahtının, hasma tevvecn- görUlınUyordu. 
teberru edıl!u dıaer çlftlık v~. mnesse~ tarihle bu . kadar buy Ok bır , gayret sa da, vahşi adam kaçmağa muvuffak hü; nezdi alide, ve enzari tllemde kadri Bu mektupler lstanbulda elden ele 
•eler için de aymm teımırhıyabıtır!z. Hu:ık sarfctıncuıışu. olmuş ve tutulamamıştır. mustakur olan fılzaili askeriyelerini iblal geziyor.. Hıılkın eloın ve izdlrabını 
lara köyluıerin çttlışmalttrınn r::u~~~k Arşidük Ottonun tahta edemez. . artırıyordu. 
etmek, ıir1111t encıuscıurolerl y l • • ı . Ac ha ne Kazanmak ~e bozulmak, lıarbın Hail· bu derin t . l . l d r 1 
hususundaki tavdıılan dtt uave etmelı~ z. getirılnıesı ıuese esı a muktezayı vusrı oldu~u git>i, hal!tı mu· d "'k K ı Mcsır er ıc n ; r ·ı P • 

, d •tel zınıat M l l . . nıp urur er. ; rs utasarrıfı ~:: Ilı. pa• 
ihdas edilmeKte olan ett höıyu, A vu.:ıturya ve ncur :::ı nıı k İ l ? kü:::ıeden meyus olmuyıp belkı ınuğlubıyet- d (Oll ) n t . 0 "'d (B 

ıtltlınelerl kurumu bu :ve bu glbl gaye- Haricı~ e NuZACları ougnn Buaupcştede on uş u ar . ten nıuzııfferıyet istilllltıÇ etuıek, Zati MtıŞL.· ~a ,
11 

i u :a ra\ e 111~~ .. b /a ar 1 ~-
lerr göz önuncie bulundururuk, buı~n topuıı.ıturıuı·. kuma ıuotokoııanııa l.lagu L "d C • k' l ·ı· l'lleri gıbi edzımı ricııli askerıyeııın ~:J :fi~cre a ~~;ur :u~a~~aun a ~eü~e şl~ 
Ziraat V.ekaıetınc bııglı buluntiD çiıtilk d vtetıt:r ı»Jtııthı: Urtu Avrupu vazlyttuıı Ol Ol c es 1 ngı ız eô.zınıı hasaisi olmakla Şevkctmeap ş p ş ~ i Y, 
v, müesaesderl de lhüyııcu gore, cıiger b~ kere uuna ~ozden geı,:ır~cekler. l)Oy· kralı ile gizJi . efendimizin zati Alılerinde~ arzu buyur· H~n~l Pb~~anı~1;~v:~leri~d:nt1 Mustafa ıs• 
ı~rattt mmlakolaruı~a tc:sis ~aı.ıeuek Y:: lendıa-ıne, gvru ı..ç guıı devam eacceK bir ı:nülfikat yapı11ış! ilukltm şey burasıdır. mm e r za a P e mış , 
tıılerlnlde blrle§tlrıp, bcpstnı ~ıınniye k oıau ou to,1,11ant.ıda Avusturya tutuma 1 tan bul 9 [Hususi) 1 'il Yeis ve fut ara me~'lnn etmeyüp, me· I .Ar.ha~ı J.mr) 
dar olduıu ilbi ılcMet usuııerıle tddr namzet bwuııun ArşldOk vtıo do lfobı; telerl~ln ve;diği malOma;- ngı t gaz~; lanet ve sobaU devletlerini evvelkinden 
etaıek vuuestoı Q%erine tt.tacaKUr. bu· burg'un tanı.Cuı.rıaruıııı 60n glaılt!rdc peli Jngtliz: Bıı vekili Loid Co~c. t~~=~ F;:n. ziyade tahkim, .. buyurmalurı, pek ziyade 

Ticıuct U5ullerıne ve bınnetice ucı~ıır \'C kuvvetli lJir cı:reyun ıılun K ş l . d b 1 kt ı arzugerdel huoıayunlarıdır. Vusıfların• Aı111antrada İbranice \ta. salt 
tedvir ecıi· ... 0 ·l ekfr A turv sanın un fe mn e u unmo · a o an . ı J J sust bUkuk hukomıer1ne Q'Ore t1lleplerl de ıuı· şu ec 1 

• vu ·oı tt k" t I K l y· " l dttn şlkl\yet buyurduA-uııuz ht1inlerın 
leC4ık l . on beş mil~·on S ıg'm de ıştİl'ak cdecegı es ı ngl iz ra ı ındsor DukU 1 e uzun . kh 1 ~ ı Ad 1 r H l)b ı 
U .o tuı yew ırnr~mwı k \'e ınıuw Bıış\•ek.111 u;-ııA .. d, k Otto'nun T he müddet de,•am eden bir mOll\katta bu- wrurı ma ur o mi ca an . a e ı u un • 

ra itibart serDJ.ü)'esı 0J11ea , bu toplantıdu ışı ... a " 1 t yo iktlzt1sından o dYğu gıbi o makuıele· 
iOrQl<ınau •akdırde mdliyenln ketuleU etirUuıcsi me::ıele:::ıı bir kere daha tetkik unmuş ur. rtn bilaistisna cezayı siyasiyelerinin ter· 

Ue tabvUAt Çlkanlbilecekllr, " • :dııecektir. Van Zeeland raporunu libl dahi yedi iktiüarı nliyelerinde ol· 
'Bu ködıır esasu ve etraflı dnşuuule Deniz Bank Umuın duğu, btılradel seniye b .. yan kılınır. 

tek en iyi gayelerle kurulmakta . oltm .. .• , .. .. Verdi O • Teşrini saui - 2
0

03 . . Sait 
üevlet 'Ziraııt lşletmeleri kurumunun Muduıluğu Londra, 8 [A. A.] - Van Zeeland Harbın umumi vezıyell ıle Ordu 
l'lleaıJ.eketıwiz büııyes:ııde. pek. bayırlı Ankarara ,,. 9 [ Husu:;i ] - Deniz iktisadı raporlarını Fransa ve lııgJltere Kuuıundırıın ve Hükuımltırııı hissiyat 
tesirleri olacaaı·rnuhakkektır. Yenı muos· B nk uoıum MudOrlUğ'i.ııc ŞQ:-ayi Devlet hükümetıerlne tevdi etmiştir. Fakat ra· ve ruht haletlerini ıösteren şu ıııuhiın 
itseyi en deri; bir memnuniyetle kar.

1 
a:asından Omer Lütfi tayin edilmıştlr. pouia bizı deQişiklllder yapılaoaktır. veılkalar, son dereco ccılibi dıkkuttır, 

f ıltaaıabyıa. 

Berlin, 9 (A. A.] - Oı ta tnoklcp 
terde lbrani lisanının tedrlsl menedi\
uıişllr. 

İtalyanların hoşlanmadığı 
Fransız gazeteleri 

Parts, 8 [A. A.] - Bnzı ltalyıın gn
zetelorlniıı Fnuısaya girmesi yasak edil 
mlştir. 
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Trabzon - Iran traiısit 
yolunda seyahat 

Nizamnamenin yolculara 
gösterdiği kolaylıklar 

[Geçen ynz transit yolunda ç:ıltşmal11rdan iki göninilş, 

Diğer bagajlar 1çin yine numunesi 1 merkezler harici için de kabul ve icra e
veçhile ha.m1llne mahsus ve makbuz ma-ı d1llr. 
hiyetlnde bir ,sened tanzim edilerek bun- Eşya, ambarlarda teslim ve t.esellt\m 
da parçaların adedi, ambalı\jların nev'i, edilir. Bu hUküm perakende eşya hak -
sıkleti ve ücreti nakliyesi, mahreç ve kında mutlaktır. Tam ha.muleli e.şya nak
mevrid istasyonları ve tar.l.h yazılır. ııyatı bu hükümden mU.Ste.maaır. Idara 

Eşya, mevrid!nde bu makbuzu iade ou şekil nak1zyatın tl.bi olacağı şartları 
edene ver.Ur. ayrıca Lesbit edecektir. 

Makbuzun zıyaı halinde eşyanın ken
dJsl veya adamı tarafından teslim ed.11 -
mLş olduğunun tevsik ve icabeder3e mu
teber bJr kefil ıra.esi halinde eşya, nümu
nesJ veçlıUe, doldurulacak beyanname ve 
makbuz mukabilinde muracaat sahibine 
verWr. 1 • ~ 

Bagajların veya bagaj ~artlarına tev
flkan nakledilecek eşya denklerinin malJ.. 
but olması ve her parçanın ıoo kiloyu te· 
caV'.1z etmemesi şarttır. 

. Havaleli eşyadan C35) 1ncJ maddeac 
yazılı hükümlere göre ücret e!ınır. 

· Etraflannı kitletmı~cek. ve hasara 
uğratmıyac.ak, yanlarına ve üstlerine eş
ya kOIÜna:sına mAni olamıyacak şekilde 
muntazam ve mazbut ambala.JlRr 1ç.Indc 
olmak şartlle, her nevi hayvan da baga! 
fazlası ahkAmına. tevfikan kabul edile -
b1llr. Ancak beher amba!A.jın sıklet! 50 ki
l:oyu ıgeçmez. 

Hayvanların yolda ycmlenmelerın· 

ve sulanmalannı ve ha va nldırılmalann 
temine veya bu hususlarda yardıma ldarC' 
mecbur ıolmadığı 'S'ibl bundan dolay· 
mM'uliyet de kabul etmez. 

Büro bulunan yerlerde 'bagajlar, ha -
reket zamanından en ~ağı yarım saat ev
vel büro yerlerine getlrillp kaydettırıınre
ttdtr. Bundan sonra getirilecek lbagajların 
kabulüne ddare mecbur ,değildir. 

BUro bulunmıyan tevakkuf yerlerın
de bagajlar, otobüsl€rln tevakkuf ettlkler1 

mahallerd'f? hazır bulundurulacak bagaj 
tondöktöre bir makbuz mukabllinde tes
lim edUir. Bu eşyanın sı'kletlerl muvasalat 
yerlerinde ldarece tayin edilerek Ucretı 

muvasalatta alınabilir. Ancak lUzum gö · 
rt1ldüğü takdirde bu gibi eşya için Ucret1 

na.ltllyeye karşılık bir depozito alınablllr. 
Ba.gaj kamyonları, otobüslerin seyrini 

takip edecek ve mecburt durak yerlerin -
den •beraber hareket ~deceklerdlr. 

Yolcular, her hangi bir dnklta veyr 
nnı amak lstererse ıeşvanı!lllrolaylıkla te!
llmi kabil olduğu ahvalde kated!lmiyer 
ınesaf eYQ aid nakil ücreti geri verllme · 
mek .tartlle yolcuların bu talepleri ls'af 
OlUftUr. 

BŞYA tJd 8URETlE KABtn EDbİR 

&,ya, Ud suretle kabul olunur: 
a) Muayyen tarihlerde hareket ede

eeit vasıtalarla 
b) Gayrtmuayyen 
Muayyen tarihli vıasıtalarla nakll ka· 

bul edilen eşya tarifede gösterilecek faz
la ücrete t.Abldlr, 

a) Fıkra.sna tevfikan kabul edilen eş 

yanın nak.11 evrakına sevk ve mahalline 
vtırud tarllıleri bidayetten tesbit edilir. 

Muayen tarihli olnuy.an nakllyat, ka
bul tarihi ve lmkAn sırasile yapılır. 

Ancak •bu eşyanın ürklye hudutlar 
tçtnde nakil müddeti, teslim tarihinden 
ttıba.ren tesellüme müheyya. tutuldu~ a
na kadar beher mıntaka için 3 ğünü ve 
bütttn mesa.tede aeaını 10 ~tınU tecavüz 

edemez. 
İdarenin vesaiti önUride tutularak a-

&ıttt bu müddetler içinde nakledllebllecek 
tnlktarda ve tnUraeat hinlnde tesblt edl -
lecek taıeb sıarsile eşya kaıbul olunur. 

Bu müddetler artında nakli kabt1 o

Nakledilecek eşya, muntazam ve maz
out ambalaJlı olacaıttır. 

Noksan ambalô.Jlı eşyayı, nakliye ev
rakı Uı.erine Ultirıuı kayıd aermeyan et -
~ırmek suretıle kaoUJe ıcıare saıa..ruyettar
dır. 

Teanıülen :ı.mbalA.Jsıı olarak na.kle
d1lece1' eşya. ou .kayaa ta.bi <ieglldir. 

Bir cling1n sıkleti (200) kıloyu teca • 
vüz etnuyecektir. • 
• Tam hamuleli nakliyat, bu hUkUm -

jen müstesna.dır. 
Havaleli eşya (35) incı maddede ya

zılı ahkAma tAbl tutulacaktır. 
Ambarı bultınmayan mecburi durak 

ıerlerlnden münlıasıran ambarı bulunan 
ıerıer içln, ücreti mevritte verilmek ve 
"'amyonıarda yer oulunnıak şartile (22) 

. ncı maden n (a) fıkrasıncıakı ahktı.m fe 

.ıcrete tevfikan kondoktörler tarafından 

_.şya kabul oıunablllr. Bu suretle kabul c
.ıı.ıecek eşya kıymetsiz olursa ·bidayeten 
.!aklıye Ucretlne tekabUl edecek miktarda 
.ıepozlto almabilır. . 

Otobüslerde veya yolda .vukubula -
cak arızalar dolayı.sile seyahat ink.itaa uğ
rarsa idare, ·yolcularının seyaha tıerinl 
münasip va:sıtal~rla temin eder: Buna lm
ıetln bulamadığı takdirde katedllcn me :. 
safe ne olursa olsun scyaatln lnkıtaa uğ
ı-adığı mıntakayıı: ve diğer katedilnıeiınş 

.nıntakaya aft ticret!n tamamı idare olu
nur, Tamamen katedilmiş mıntaka ücre
ti geri verilmez. 

Mücbir sebepler dolayısile otobUsleı· 

muayyen orerl tak.ip edememek vaziyetine 
düşerlerse bu. tealıhur otobüsün .hareket 
.ıoktasından .arıza noktasına kadar orere 
6öre geçecek zamanın bir mislinqe_11 taı
.a olduğu takdirde yolcu, bu bilet hak -
:tından sarfınazar etmek şartile (27) inci 
maddeye tevfikan bilet ücretini geri al -
mnk salılhlyetini haizdir. 

Bu takdirde bu gibi yolcuların bilet -
lcrlne l~zun gelen meşruhat kondöktörler 
ı.aratından verilir. ucret, yolcunun talebi 
.lıerıne bürolardan birinde iade edlllr. 

Seyahatten sarfınazar eden yolcular, 
Jen yolcular, bagajlarını seyahattan sar
.nnaur ettikleri yerde geri alabilirler. 

Bu bagajların o yerde teslimi çok .güç 
Jlcluğu takclirde ondan sonraltl mecourı 

Jurak mahalllnde teslim.lne idare salA -
jllyetlidlr. 

Bu halde yolcu bilet Ucretıerinin ıa
de.sindeltl hükUınler aynen ba.gaç ücret • 
ıerine de şamildir. 

BagaJlar, yolcu <>tobUsUnUn muva. -
salat mahallerine varışlarında hemen sa· 
nipledne teslime mUJıeyya b\llunacaktır. 

Ancak bagaj kamyonu za.rurı sebep • 
ierle otobUs taltlb edemem~ ıse baaaJ eş
yası kamyonun muvasaıatında tesllm e· 
dilir. 
Şu kadar ki gecikme müddeti altı saati 
geçemez. 

Bu mtıddet ı~ınde idarenin teaııme 

müheyya tutmadığı .b&gajlann nakil Uc -
retleri iade olunur. • 

Bagajların ·ziya ve ha.sanhallndeve
rııecek tazminat umumi eşya ta.mninatı 

glb1<11r 

MCŞTh.EK TEıtllFAT 

lamıyaca.ğından dolayı kabul e-dllmiyen Deniz, demiryolu ve haıva vasıtalarile 
eşya t.çin mUrsll, idareyi bu müddet mec- veyahut hususi ve resmi eşhas ve mUes -
burtyetınden tahrire n vareste ltllarsa bu seselere aıt diğer vasıtalrla doğru müşte
glbl eşya da kabul edlleblllI'. rek rıakliyat yıı.pılabllir. Müşterek uakll-

tşya na'kliyat1, büro bulunan mer - yat yapılacak mıntak.lar ve yerler Jdadece 
teler arasında kabul ve icra edııır. An - evvelden ~ayin ve şeraiti ayrıca te.sblt o
cak, tdarenın vesa.ıtı mttsald oldutu ah • ı ıunur. 
~• t1ı111 UftıF~ tlam\lleli nakliyat bu 

Doğrusu budur 

Halk dershanelerinde diğer 
münevver yurddaşlar da 
vazife almal:d.r 

Jlalkevi idare Heyetimle11, 'J':li
bikat Okulu Öğretmeni ihsan Öz
den' den diin şu meklulm aldık: 

( 7 İkinci kt\nun 1937 tarihli Do
ğunun şehir haberleri arasında (Halk 
dersaneleridnc öğre:tnıen azlığı) baş
lıklı yazıya gerek öğretmen olmam 
ve gerek Halkevine yttkın bulunmam 
itibarile cevap vermeğe luzum gör
clllm: 

ılk dersanc 934 de Öğretmen 
okuhıuda açıldı. O sene iki (B) clers
anesinde 160 vatandaş okudu. Hal
kın gösterdiği ragbetten cesııret ala
rnk bu yıla kadar şehrin muhtelif 
semtlerinde mütaddit sınıflar açtı. Şim
diye kadar binlerce yurttaş okuttu. 
Bu sene de Yoncttlık okulunda Ba
yönlar İ\in bir (A) ve birde (B) Cuın· 
huriyet okulunda erkekler için bir 
(B) iki (A) Gazi okulunda bir (A) 
Veysi efendi okulunda iki (A) ki 
sekiz dersanemiz vurdır, Tetkik bu
yuruldu~u üzre her dersanenin mev
cudu yetmiş· seksen olduğu gibi ge
riye dôneııltrin sayısı da bu yekOne 
ktırşılıktır. Bu vuzıyet Erzurum hal· 
kının uyancıığııııt en canlı bir misul 
ve göğl4s1erı ı<ttbartarnğtı değer bir 
keyuytntır. Okultı baş vuran her va
tuuuuşın geuye çevciunewesl için 
hö.kt:vıuııı henıeye mtıl olursa olsun 
!euuka1·!1K yap.nası VC' ogretmen te· 
mm tnu.u:::;.i · Udt>Jı..ında ki a.rzu hakı· 

Kutan ÇOK yerınde ve çok Ulvıaır. 

YuJ.ill" gen:k .l::iulkevi \.e gerek~e Uk 
ög-n:tıın Oğ1'eLıneuleti keudüerınden 

ısumılen ıecıakaril~ı yapımşlanllı'. Ko
ınıte yw'ttaşıurııı kagıt, kwem, del· 
ter, kıtup gıbi ders urttçlamıı bile 
veruıış, ögrecınenler <le seneleroeıı 

berı gunauz okuddrında gunue beş 
Sttat uer te, ders ~rnlıKlannda yine 
çocuklannm an1sındu yorulup ezil· 
uı.ıuen ~onrada gecclerı bu uerşune
len:ıen on para ulnıadttıı ders okut
urnk suretııe yurt severlikleriııi is
bat etmışlerdir. 

Yalııız geçen sene Halkevi Baş· 

kanı Ahmet Erveruiııin kadirşinas

lıg_ı icabı_ olaı·aıç L>Jr uratıa parnsı kıı
biliııden ögretınenlere verdığ'i 30 zar 
lirn bile· kubul ectilıııeyecelv olınnştıı. 

Hu seneki ö.{retıııen boşluğunu 
doldurmak için her öğretnıeııe layık 

oldugu ücreti vermege dar bntçeıııiz 
müsait olmadığı gıbı ılk öğretim öğ

retıııeıılerıııin humiyyetlerine ~·Dkien
mege de urtık ylizuıııuz kuluıamıştır. 
H.aıuırntun halkı oklllınttk büyük da- ı 
va:;ı insani bir vuzıfc ve yurtsever
lığın cıı t.ıi.ıyugüdür. Bu işi yalnız ilk 
ugıetını ogretmenlerindeıı değıl her 
ınuııevver yurttaşın humiycLinden 
rıc8 etmek ue IJızıın hakkımı.t(.hr. 

Hulk <1er ·ane:,i konııle aza ka-
yit deıterinde bir çuk ınemıır ve or· 
La öğretım ogretmeulerinın de aditın 
yaz111aır. Auıarnıı deıtere kttydettı

rıı k.en l>u koıunede ne şekill.lc: çalı

~ılo.ctıgını eıuette bilıyorlardı. ı;,unu 

ltessı..rlf} arzecıeyim kı iş tılmak şura 

da auı·sun, aı·KuuaŞ!dı·ın ~~ğunun yal· 
nız ueıterueıü aı.Harını gorUyuruz. 

l::Su ~ ttzı Oirt:llueıı bu~ıugunu dol
durmak için vaKtı müsuit bir arka
daşın ilerı atılmasına sebep olurstı 

ne mutlu ... ) 

ooGu 
Abone tarifesi 

1 Dünyada Neler Olmuyor ki? ... 

Sevgilisiıiin kocasını "I 
üvey kızını öldüren ada 

Diğer üvey kızına da göz koyunca iş 
değişti, polis katili yakaladı 

lsviçrc polisi katil bir çifti yakalıtdı. bir çığlık kopardiki, gemide bul 
Cç haftııdanberl Bern şehri polisi imza- lıır bir korku öpermesi geçirdiler. J i sız mektuplar ah yordu. Bu mektuplardu bile bu çı~lıktan Urkerek geriye 

· Şubah isminde birisinin cinayetlerinden tı. 

ı bahsedilmekte irti. Gemi içindeki bQtQn e 

1 
Yeni hir mektup gelinceye kadar alt üst olmuştu. Kimsenin ra_hat 

·bu nda111 gizlice tarassut altına lihndı.1 ğu, ~~emek yediği yoktu. Ounlef 
B sefer ()'elen imzalı bir mektup neti-ı aç hır halde dolaşmakta olan 

u · de ş'"'ı)ah ve kurısı tevkif edildiler. açlığını dindirmek için her an bir 
cesın u f d · -

·Polis dairesinde sorulan süallere aya hucum e eceğınden şupbe 
Şubah gayet garip cevaplar verdi. Evve· du. Hiç .kimse kamarasmdan dışarı 
IA 1934 senesine kadar bekar yaşadığı· mıyordu 
nı ve bu sırada l\Iargerit Nikole ttdlı bir Nihayet büyük gayretlerle 

l" kadma a~ık olduğunu söyledi. Ve geminin baştarafına dotru sev 
:~z

1

ıeriııe dev~m etti: Ve içine büyllk bir ~ça et k 
_ Bir gün bu kadının kocası vefat olan kafes hayvanın Onune getirt 

tt' Zaten uzun müddettenberl hasta Jagar taze insan etile bu keD 
;a;~uıkta idi. ÖlUyü muayene eden dok- ikram edilen parça. arasında bir 
tor bir kalp tıasttılığından vefııt ettiğine tereddttt ettt ve . ?ıhayet kafete 
dair rapor V."!rdi Halbuki biz onu zehir- Kafes yeni~en kılıtıendi ve tayf 
ıemiştik. Ve souk kanlılıkla: geçlrdlklerı korkudan kurtulmuş o 

- Hem bu onun içinde, bizim içln de Canbazhanede bir hAd 
faydalı idi. O uzun mUddettenberl has· 
talığm ıstıraplım için de kıvrdnıyordn. Berllnde büyQk bir serıride 

1 

Biz de bir tO.rlü beraber yaşıyamıyorduk. hayrete dttşüren korkunç blr vak'& 
Bundan sonra karım iki çocuğu ve ben dls olmuştur, Kaplanlarla beraber 
Ktmadaya gittik. Oradu normtıl bir şe· numara yapmakta olan hayvan te 
kilde evlendık. cisine kaplanlardan biri kızarak. b ti' 

Muceranın bundan sonrası çok ka· etmiştir. Ve zavallı adama kuvve 
rışıktır. Şubah üvoy oğlundan bir tnrltı pençe vurmuştur. 
hoşlanmıyordu. Ve onu her giın döğü- Seyirciler bağnşmaQ'a ve k&(-'I 
yordu. Karısı ise onun bu zulU::nlerini başlamışlar, kadınlar bayılmıt ve 

beraber bulunan iki hayvan terbi onlcyeceğine eli değdikçe ç-0oug-unu o da 
dôğı~Js.ie_p çe!-;,inıniyordq. Bir_ gun ıaval- donmuş gibi ufak bir hareket bil 
lı çacuk Şubah'm sopası altında öldü. pamamışlardıır. Bu aırada souk . 

Polis koniiserl sordu. · ğını -muhafaza eden birinci bayvaD 
_ Cesedi ne yaptınız·? biyecisi yediği darbenin serslll 
_ Bir çuval içiııe koydum ve gece rağmen belinden baçerini çıkar 

götUri.ıp ormana gömdüm. kızgın kaplanın OstQne yürümtıştDr· 
_ Soııra ne vaptınız? lan bu ynroyüşten ilrkerek sinml 
_ Erte:ıi güntl poli:;e ınnrııcuat ederek T~rbiyecl numarasına devam 

çocuğı.ımutı kayoolduğuııu soy ledim, ura ve t.ıllır Jikten sonra sahneden çı 
ıııalİ.tr taoiutif e bir netice vcırme°cll. Pa-' Fakat dışarı çıkar çıkmaz da bayıl 
kat t.ıeniııı içim bir türlU rahat etmiyor Doktor. b~ şayanı ha:ret adamın 

11 du. Bir müddet oma tekrıır ormana vaztyetının çok tehlikeli olduğun 
gittim ve cesedi gömdüğüm yer- le_ı_n_iş_t_ir_. ----·------~ 
den çıkarak daha içerilere göturek • E /'-. L E N C E 

· hir hmıdek içine attım. ÇO.nkU l.ıunun \J 
vahşi hııyvanlar tarafından yenerek biis· 
bütün yok olıııasıııı istiyordum. 

Şubah sözlerine bundun fazla devam 
etmedi. yapılan tııhkikattan bu ailenin 
H13ö Kitııunusmıisinde tekrar 1svcçreye 
geldiği anlaşıldı. Her şey yolundu gidi
yuniu. Ve Şubah masum ve namuslu 
bir adam gibı tabii bir hayat geçiriyor
du. Fakat Uvcy kızına karşı içinde hay_ 
vani bir ıne~·il duydu ve zavallı kıza 

tecavl\z etti. Kızcağız üvey btıbasının 
elinden bir türlü kurtuidınıyorctu. Niha-

l yet buşındtuı geçenleı-i bir dostuna 
10 

Clnlaltı. Ve bütün bunlardan polisi haber- .._..._..__......,_.....,. __ _ 
dar etmesini rica etti. }Jolise gelen KELiME 
ınızasız meKtupltır kUçük arkadaşı tara
ıından yaı.ılııuıkta idi. 

liu cinayetler serisi ve Şubahın so
uk kanlı ilırafları lsviçre efkarı uıııumi
yesini heyecana düşUrmiiştnr. 

Vapurda serbest ka~an 
yır 1.ıçı bir hayvan 

Soldan a~a : 
ı ~ Açıkgoz _ bulunmak, su, • 1 

tik bal, az bulunur, 3 • .Mecmua. 
4 - Yerine koym~, telebhOf, S • 
langıç, 6 .. Baş, 7 • Şeffaf cisim, 
nota, 8 • Atın çe~titf. iz, 9 • Hile, 
Buluş, sıtmaya iyi gelir. 

Lobos isimli bir İngiliz ynk vapuru • Yukarıdan apf1ıga: 
Büenos Ayres den bir çok e~ya ve bu me· 1 - Atiklr, Hmlmr detti, 2 • 
y~mda Peru da avlıiDmış; jugar ynklemiş, eğlenecek yer, 3 • Sahlllerlmlıd• 
Liserfula doa-ı·u hareket etmişti. ada, başka,~ lo rQzglr, S • Dudak. 

Seneliği 12 Lira Denizin revkaiaae guzelllği tayf ala· kundurası, 6 ~ B"en, baston, beJ 
Altı aylığı : 7 • ra buyuk bir neş'e vermiş ve onldn bu uzaga fpret. kanlı, 8 • Dönmek, ~ 
uç aylığı 4 

0 • vahşı hdyVd.nın kd.fesı bdşına toplamıştı ne o, 9 - Azamı~, &Grtınor. ~ Bir aylığı : 1,5 • uf k r -
ECNEBİ MEMLEKETLER İÇİN An1da s1raua ona e te ek yiyecek vamıt ed,n. 

Seneıi""i •. 24 Lira parçııları atıyor ve ~nun kendil.erıne ba· · Dünkü bilmecenin 
,. karak homurcıanmAsıle alay edıyorlarc:tı. • • 

Allı aylığı : 
14 

• Bir siibtıb baktılarkl _kafes bomboş,.,}iay· . . h~lledilmış şekli 
lLAN TARlrESI van taıita kalesin parmttklıklannı kemi· 1 ı 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 net sayıfada santimi 25 Kuruş rerek dıştı~ı çıkmış ... Arağılµ, taradıla~, 1 ç A y !•' H A B A 
7 • • ,. 50 • geminin içınde bu Joiar). bulmak kabıl 2 -ô M o' •ın Ev 
6 • • • 75 • olmadı, Herkes bir şey sOyledi, kimisi. -· - .!. - -:- - •ı 

i : : : ~~ : ~~~::~~;ı•~:.~~~~~r de~~i, ~:~=~;.~: : ~ ~-ı:. ~- ! l~ı~·~ A 
2 • 250 • raber herkeste büyük. bir korku vardı. 6 K ~ı M 1 j_ •ı Li_! i 
1 • • 400 Go~erteyl gece. bekleyen tayf eni~ h~ya~ 6 -- .!'.'.!_ _L H A ..!... A _!_ •' 

tını kurtarmak ıçl~ orada bir ateş yak- 7 S E o A ili 8 E K 1 t R 
ııruı verecek kimseler DOOU ~aze· mak icabetti. Aradan 1ki gün böyle kor- 17 - -~ '--ı~-1-ı · 

tesi İdare MlldOrlUğüne mnracaat etme- ku içinde g-eçti. . . . . . 8 1~ 8 .!.• .! A E.J.!. 
ıı~ıer. Devam~ ilanlar için buımsf Bir gece haınagına sakin. bir halde 9 fif ~ ::!_ ~ !!.. A ..! ll.

1
_L __ -w 

tarif~::!~~ı e~:!•~İarda tarife bir misli uzanmış .o.l~n tayfalardan biri karanhkta ld t K 1 l. L 1 ; 1 C A 
raılull• atnur. .,u iki rozQn parladJtını 16rdi\ı Oyı• 
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1 • 
o ». • ~. 1' 1 r - ı (Cıtyam 1 incide) Orak Ye harman makineleriııin el ..._....., ___ :_ _____ .:.-----=~=--- birligile temini köyde hasad ve 

At 11 k 1 

. Bnynk cift~Uerimiz dahil h a r m n n 1 n g l\ n d e n v e 

l 

Av 1 k Ve 1 c 1 bılhassa sllrme ekme işlerinde ma- hasılat mıktarından bUyllk tasar ~ja ne· c 1 1 k1nell ziraatı olduğu yerde bırakarak ticelenme~ine en mühim amildir. işe mU· 

1d1 
memlekette hayvan ırkını isluh ederek sait gUıılerini orakta ve aylarca h ısattu 

k 1 U 
•• bu·· de aç 1 ı;ernıltınak için (ve bnknr huyvunnlını oldüren çiftçi: vukfincle yetişdlrmedlği 

kasabhk ve svtcü!Ok bakımından aynı husadının tane miktnrm<lnn ve h rman 

ı H 
. c;afdıı ileriye g-ötnrmekle beraber) kl<.:· da ise şııh ... f mesni"i lııPİC hıı) \flnlaıın 

Lıalk Spor Kıu·· bu·· nde yenı da re e.yetı uıı.ıa· çift~·ili~I mnıtnkaıln ynpmaı höy 1-:;ini de hcıdeı PdfJ'Ck luısılatını geç \'l' 
~ k d kulkımıııın en b<\ŞI ı µc•lerı ışlcırindf'ıı L1· ;.:Oç alnrııh nlalıilı ('( ği umuınl ını1hsıılO-

Seçı·)d•ı. Her ı"kı· klu·· p de B. ö.lge Mer ezın e 1 iılir. Biıllin 7İraal \'e mıhli~ e i::;leı inde 1 l'ııı ynıısını zıı~·i ederek ele •et;irebillr 

1 
okh7t< n ızaraıı 6-5 ıııi~ll sl\rat teının ı ::;dpaıılıı çok feı a hazırlanmış l ırlasrna el 

k k 
lerını yaptı ar ı•den ull.ı zir.uıt mtth.ıhl\ak ki çok foy· lıe lUzuıııuııdan fazla tohum el-ınekle işe. 

seneli ongre ılalı Ve VeJ İn>lidir · htt~layan çiftçi e\ ile lıas d, dÜ\'Cllle 

1 k 
'tı.l'>ılık kulübü Tohum ekme ıııakiııderile 1erl'-•at harman vo oknz nrııbaslle de nakliuııt 

Lı . ı rı p, arle· A\'Cl 1 • - ·"' '- .J .J n&lk ı>or lrnlı.ilJl\nun fıııı Y k tohumdan azami tasnnıfu ve mıınkzaınmı yııp:ınık blUOıı yıızlık iş ıııcvsirnlni boş 
dl lıutıgn şnyaııı memnuniyet bir ct<>r~·ce J\\cılık ,e ııtıcılık ktıllllıüııuıı rnıcr<'- Pkıııeyi ve hu sımt!o Pkin tııılııl,ırııı<ln geçirir \'P biııı•rtic<> hc-m p .. hnh. hem ele 
Ye ,...k . lıer sahtı· s·ı ele lıöltrt" ıııerkrziııdt>_ topl11ıııııı, 'e y• mıştır Gençler ... ponın 

1 
6 _ ot yulnıa,, or.ık gibi .aııu· li~ atı k\llnrlıı-:-· I n1. nı ııhsııl ıılır. 

sında munt~znman çnlışınnlurınn b~ş n· iiç şnnllen fazlıı sfırınnştur. tırııııığıı yımır. 
dıkları gibi Yeni seçilen idare heyeti ~~ Kulnbnn göreı·eği hizınf't~er ıınlnul- .. 
kulUblin çab~k kalkınma \'e terakki 1 

Mt -.ehl>l\!:> \·e ınne Sl'i azııd.ııı 1 rıll0l0 lll u·· slıc'llf(:) Nafıa Ml0 l0 

- Erzu ruın valiliğinden: lçin , 1 çilen Halk mış, mu e., ö Bl n kulO- \ 1 • 
Utraşmaktadır. 'len se Ole a\•cılık ajanı Doktor nıer en . . fr;ıbzo:ı Bcle<!iııcsl im $e11e Boz-

SJ>oru idare heretf şu zevattan ın bOn te kilindeki mak adı izah etmı,tır: ıtı.pt>dı~ bir Alırrn İwlı•sl y.'lptırmutu dürJiiğünden: Mtlınune hastnnesinde yapılnc ık ohm 
Şekkldlr, . ") ' v:pılun lnlihaptn şu ZC\'81 eçıl- /Ju kuleııe dört, beş beygir kuvvctlnd; Kapalı zarf Usuliyle Eksiltme ilanı 889. lira 40. kuru~ ~edeli ke!ifli tamirat, 

A ..... k Şe ket Arı (Belediye reısı • 1 • l/ • 1 .. d.. •.. k h 1 1 Ek ·ıt k 1 . GM _ tadılat ve ıU\ve ışı açık cksıltme usuUle , ~an: \'' dl,·e ınec· ınf.lif: 'Jlr. arm r.u ugu onmuş vo cps - sı meye onuaıı ış: unıu.ş· 
lsbqkan : Rıfat karalı (Bele f"k 

1 
Alp ı Başknnlıga: Ömer (Doktor) Asbuş- Belediyeye 2000 /,,/raya mal olmuştur, hane Vilayeti halkevi inşaatıdır. İşin ke· ~kslltmeye ç~knrJlmıstır. M 

Is atasından), Umumi klltlp • ı r k 
1 

k . Hakkı Üıılt\ler (Emekli ynıbası). ----=---==-- şif bedeli 55263 lira 78 kuruştur: _ 1 - Eksıltm: 24·HHlS pazn~test gu-
ıııan; Umumi kaptım Hayri Y~ s.~ ' Uan KAtlp. Kemul duvar (Memur), Mııhtı- 2- Bu işe ait şartnameler ve evrak j nu saat 14 de hukamet binası içıncle bu-
1\aptan muavini Şeref Ateş, ~fu E~:. si~. Cevdet Karışan (Fen memuru), l'ye· Beled İye .şunlardır. l lunan Nafıa MndnrlOğll odasında ~·apı-
AblQet saka (TUrk Hava kurum~ Hulki ~li · Çellkkannt (Fen ınumuru), Üye: A- Eksiltme 4artnamesi lacaktır. 
ruoı fubEısl müdürü), Vetn:!ar ~emuru ;Uıa hrdottan (ficaret). an keti nden B- Mukavele projesi 2-:- Bu işe ait fc~nt evrakı ve sai-
~c yalçın (Ôğ'retmenN ), . ~ lhssn Onl· Kongrede bütün avcılar buluıınıuş-1 C- Nafıa işleri yapılar şeraiti umu-• reyi gormek isteyenlerın Nafıa Müdür· 
v rhan yapjtu, ldare uyeı:~ şefi). Jdare tur. Kongreden sonra Ömer Bican ta· ÇI kan netice miyesl. lüğOne müracaatları lazımdır. 
ar (Transit yollan ka. ar muhasibi} afından bir çay verilmiş ve tl\'Cılar har. O- Nafıa işleri Fenni şarnamesi 3 - ~U\:akkat t.eminat 67 liradır. 

Üycst :Cafer lklzalp (ln~ısarl lı {Anbarı ~aya salı goon toplanmak üıcre dağıl (Üslyanı 1 incide} E- Hususi şartname 4 - Eksıltmeye ıştirak edecek ol:.m 
Hesap muretti~J : S~avı ~am~b' dis mışlsrdır. F- Keşif cedveli tahlili fiat cedveli istekliler, bu işleri yapacak derecede eh-
şeH). Hesap mQfetlşı samı mu en · - Arlık muııSlr medeniyet kisvesine G- Proje liyeti hııiz olduklarımı dair Nufın MU-
- d Yunan Veliahdının düğün bürllnen Tnrklye, her karış toprağında, isteyenler bulnan Gümüşhanede Na- dUrlllğUnden alınmış vesika ile Ticaret 

Loid Corc 7 4 yaşın a 1 ı t rası ve milletin her rerdi~de bu ı_ne~eni h.a· fıa Müdürlüğünde mütalu edebilir. Ve Odası vesikasını birinci maddede yazılı 
. l il' Başvekili Loid Corc 

1 

1a 1 yatın tezahUrlerlnl gorıııek dıleğındedır. üç lira mukabilinde zarf alır ırnn ve satttte Nafıa MlldUrlllğil odasın· 
lmd~~~ :gn~~dır ve yakında i%diva. .. \Una, 8 [A. A.} - Prensin e~len· Ve hiç "Şl\phcsiz ki, bit ile, insanı pisle· 3- Eksiltme kapalı ·zarf usuliyle da. t~şekkUl edecek olan komisyon re-

' elli Y
1 
şı ldönüuıünU kutlu'layacaktır .

1 
mesl munasebetıle postahaneler yem pul· ten hamamlarla toz ve topraklıt nıede· yapılacaktır. islığme gö.;;termeleri- ilan olunur. 

~~:U ~c yıball kendisin! bal eyında· ,ıar ç~karmışlardır. Bu pulların üzerinde niyet kabili telir değildir. Doıtu da neşri· 4_ Eksiltme 25 ikinci Kanun s 1ı (No. 64) 4-1 
'·l ;;:. ,:; ve saflauı saymaktadır. preııs ve Prensesin resimleri bulunmnk· yı~~ s~~nsındıı •. :orkiye Cumhuriyetinin, günü saat 15 de Gümüşhane Beledi;e --------

,.....~ Hbah saat altı bu.çukta yabl· tadır. reıımı~ın lstedı.ğı. gay~lere, vatand__uşlaıı dairesinde yapılacaktır· Erzurum T~pu müdürlü-
daıı kalkan Lold Corn yedıde masasıJ.a Ardahanda ka~ıt çekmeK üzre 'Yaz_ıre a.nıış ır .. Bntun bu 5- Eksiltmeye 'kirebilmek için isteni· •• • 

akt& ve birkaç saat durmad;n ..... gtırUltuln hayat, ıdare \'e Beledıye adam· len 4200 lira muvakkat teminat \•ermesi ğunden. 
ıur:aktadır , Bundan sonra dışaJ1ta oyunu yasak ~arının gayr~tleri.' memleketi e~i~me.sl bundan başka Tkaret Odasına· kayitli ol: Erzurumun Sivlşli köyOnde Hamam 

çıkarak yeya bir ıezinti )1lpmaktadfr. • v ıc~beden ~:n~sekhğ~ uldşl~rmak. ıçındır. duğuna dair vesaika göstermesi lazımdır. deresi nam mevkide 90 döııUmlUk şar· 
on lki kilometre yurümek Lold Corcu Ardahan, [Hususı) - a ılbaşından Mucadelemııın nıes ut nctıcelt>rın topla· 6 T krf kl l k d 'k' . kan ve şimalen tarik garben ceb .. l ce· 
korkutmamaktadır. Bundan başka golf· itibaren Belediyenin bir karan ile kasn· nacağı gun -uzak değlldlr. . dd-d e ıl me ttup abr~ yo atr a ı ·ıı?cı nuben kömürsuyu h;rk1 hududile ... :Oah· 

b c! kl""ıt oyunları kaldmlmıştJr ma e e yazı ı saa an ır saa evve ıne 
ta oynamaktadır .• Akşam saat on olunca 8 8 6 • 1 ı kMlar Gilmüşhane belediye salonunda dut seksen hisse itibarile kırk yedi hfs-

C H.ı1 T B. B.t'Jı.ı i Ah 11 C J 
Yata""nı girmektedir. • . . eksiltme komisyonu reisli"'ine makbuz ses met oğu a.rı. e_ma • Kemal, Hns-

Loid Corc şimdi umumı hiırp ak ın: "- --.~ mukabilinde verilecektir. Posta ile gön· nn, Mehmet ve ıkı hısseslne Afet ve 
•· h k 

12g;t;;CKg+;CA~N~Z.,>;t;S'XU' •K;#J • ::sl 6 

daki hfltırabnı yazmakla meşguldllt. Es~: derilecek mektupların nihayet 4 üncG ~tuz bir htsseslne Sıdıka, Re-
Alman Umumt ErkQnıtıarQ1ye Rersı Cumlnırı~·ct cnddcshıde maddede yazılı saata kadar gelmiş olma· fıka,. ~e:1ev ve Merdanenin tapu kaydl 
l.üdendorf'un öldUğUnQ işitince, şunlatı 1 sı ve dıt ıarfın mOhür umumu ile eyice mucıbırıce tasarrurlıırındo olan bir pttı;;. 
~oylemiştir· s b l Sakarya oteli kapahlması lazımdır. Postada olacak ie· ça tarlalarını on allı ~arç~ya ffraı ve 

Ilı Lndendortun QC O '1 a a ı cikmeler kabul edilmez ııralarında taksim ettıklerı ve Tupu kay-
01~ :: Doğrdu u 8:11~·: da keudlme acı- J ~~ııı.· f .t:ı.tır 7- isteklinin N~fıa Vekaletinden dinde yuzılı hudutlar içinde bulunan 

umune acı ım. ırı 1 ' ~· - '' mezkar o alt · ı ik ı dım ç k · 
1 

yeni bnştnn dUze ~- alınm1ş müteahhitlik vesikasını haiz ol· n ı parça arazın n m tara· 
ııı k .l\rı l\ e erıınk ·azctığım ~eyleri JUVANTl•N Erıurumnn en mutNUl bir )e- ması şarttır. (No. 59) 4ı rı fazla olduğundan tashı.hen, ifrazeıı 
~ ~ ' Hnl " .?larn dif tınek Jaıımge rlıute teıuldlül. SCI'\ isi \'t" kon- ve takslınen namlarına tescıli talebinde 

1 
·tazı ,. slgasıle teb e bulunduklarından mahallinde hudutları-

ecek loru lUbm·lle ta111n1111ş olma · J{ U~lH .-\ L - Si YAH nın lesbil ve trnfırıdaki arazilere tecuvnz 

Sakarya Otel'
• Teıninatlı Daktilo. Dikiş olup olmudığının tetkik ve yerlerinin bil-

Erzllrun1 Askel 
.... 
1 
SatıııaJnıa J'cr \'e yık8nmnkln kat İyyeıı çık· h . k" l mesıtha miktarları tesbit edilecektir. Bu ve r.r nevı ına ıne er ifraz ve kaydinde yazılı miktardan fazın 

ınnı, tabii renk vt>ren tanınmış 
Kon1isyonundan: I yegane sıtıtıı ne bornıandır. Erzuruına ge1en taıniratı yrpıhr . zuhur edecek miktar do1~·isile hem hudut 

12000 kilo ;aı açık eksiltme)e ~o· . . • . • . . ~ . R . . 1 , el [ komşuların arazilerine tecavüz vaki olup 
l\Ulnıuıtur. Tahmin bedeli 1700 lira, ılk i~tal..IZ l\ ,\:\Z\ '' h(.Z.\~1-.SJ yo!CU)81'111 istirahat lZa yatan aş ar olmadığına dair itiraz edenler vursa ta· 
tc · Ek ·ı•mesf , rihl iHlndun ltiburen on gOn znrrında 
~ı~~~~i ~~n~:a 9~ ~~~t;~nü ;~~ı .ıı BEYOÖ LU - 1:;T ANBUL ı' edebilecekleri SUah Fnlırikası lmr~ısımla evrukı ınllsbitclerile birlikte Erzurum Ta-
dt E!7.urumda Askert Satınalma Komıs- ..!_.. - ., biricik oteldir Bay KA y A hanesinde pu MUdllrlüğQne ve tahkikat gUnUnde 
~tM........ · lıer gu"n 11111 --s::::+:aJU31( -"'=~-mS'ı mahalline gideoek tahkik memuruna ıııu~. 
,,..~-•yapılacaktır. Şartnamesı us--ltornısyonda a-örülebilir. (53 No.J 4 3 _ racatlurı ilan olunur. (No. 65) 

Cıtru;--'I ~i~di sende bnna k:.,ı para kaıandı~n Durdu, yüzüme boktı ve korkun- mfşdlm. lspımyol şivesi ile konuşurdni 
raıR11: Fı·ımcls a ar kit~ ve gayız nzanmaA-a çalışıyor- denecek derece Amcam bu adamı tanımayordıı. Faku. 

1 

sun. AJ nı kımdan değ.il misin? bu!1da ŞU· Zalimane bir tavurla: 0 ak~anı İspanyolu amcanın tcık.dnn 
~ --1 !Jınumi harpte casusl~ 

35 
. şıl~cak bi.r şer yok. Fakat ben oyle de· - Ağlama Vilhelm, dedi, mademki etmekliğim herifi mukaddcrntın,1 tesltm 

ğllım benım damarlanında A~man kam öğrenmek için bu k,!ldar lsrttr ediyordun et·nırkten başka bir şey de~ildlr. Ogece
nkıyor. Almımım, Baha.mın oltlnıOnden işte öğrendim, İetersen, sona sözlerimi çok sinirli idim. Dahn,dnha söyleye) tınt? 

1 sonra bana bttkan, benı sefuletten kur· isbat için delillerimi de göstereyim. - Sus Jnlyarnı sus ı Dedim arhk. 
. _ ~aran.ak.rnbaının hepsi Almandır.Ben onun . julyana göz.terimin onl\ne diploma bir şey söyleme ! 

1 

• 

Tefrika ~o. 33 ıçindırdırkl akrabamı,onlann memleketini bıçlr.ıl bUyOk bir kAğıt uçtı. Kağıdın Genç k z bl k hk h 1 · 
.\ak r! tıar. fişler, görO)·ordum. N!şan~ımın, kınlş~nlımın! yani. kendi memleketimi sevmesini ög· 1 altında jOlyana'nın de1 Fuks'un da im· -· Ne ~ldu~? a De~i t b:ı:a~:;dı~OT'' 

l>~k e ~vr", R8S&por dolu geniş dünyada en çok sev iğim zı~. rendım, ıalara vsrdı. Diplomanın Uzerinde de kuyor musun 'l 

bir •ttı ~ı. :::ı:a=~nume bO • 
8 
fy~~~t;~tı:m~ıı!!f~nv!e~~~~~İerı~:l~ Sanki bir rüya görüyor gibiydim. iri harflerle şu ~atın okudumı _ lçiın sıkılıyor. 

tahıı. yan ~r kaybetmiştim . • - Evet, kendi memleketim 1. Doğ· - Sen de .amma erkek imişsin 1 fs• 
tne - itte .baki <1ed1. sunıarm içlnde a.fk bera J 

1 
na ise gayet sakin, soiuk kan- duğum memleketi, Holanduyı inkar edi- B. 35 ter kork, ister ııkıl, bil ki, artık geri• 

~bu Yar inı? ~ya dine bAkim götQnilyotdu. Ni- Y.orum. AmcJzadeın Fuks'un tekim nze· M ye dönmek ıamlinl çoktan geçmlşir. 
e. p6 ıü· lı v:t k~~ağıma sesi geldi, blr feyler rlne, bende onun g;bi Alman istihbaröt J~lyana devam etti: önume on beş tııne fiş dOktü. Fo-ı 

tiıtı Attık ~u seter bOtün deHl!er ıö ma bayle ordu ve bende dloleyordum.. Bu b!)rusunda çalışma~ b'bul ettim. Zurih -:- B S> Almalı istihbarat Barosunun tuğraflannı ve parmak i~lerlnl çıkart.o 
1 

ıbn Öbilndeydl.JUlyana için topl~auı so; Jı orduki: • wınt~kasınm idare ve kontrolünü bana bana verdiği numııradır. 1''ransız ve ltal· ve . sonra bunıan tetklka ıcbar ede~ bır 
)'~ deUıler ... Nasıl btr blna • se ~ 

08 
söyleyeyim. F.uks mtıııarebe· verJıler. Bern:<"Je doktor Kunğll'nin Kıli· y~m casu~larının Bern'e ve ZUribe getir· vazıyotte ba~ımı masaya dogru etdı: 

k. -:alıp bltaıltken, btrdenblre ç4kOK' yı Ük 8 ünlerlnde aldığı yar~an iyi- nığında niçin sık sık kııldıgımın sebebi- dikleri bQtün malOnuıt benim ellmde top· - GordQnya bunlttrı? dedi, On beş 
.:.ı verıne. bDtQn projelerim, planları:, nindlkt ! ıonra, isUhbarat b!lrosur.a ni ,ımdl an!admmı? orada bulunduğum nır. Tabll bu auıltlrnıtı dotrudan dogru. tıınel Şlmdıyc: kadar on boş tane 

6 
ellerim 116 O)'te bir anda, löıOD1 : leş eO ada rlıll ınemair olarAk. çaliş· zamanlar, kimse b!nden füphe edcmeı- ya rc:tirip elime vemeıler. Bunwı için., - Anıaafadım. 

GQnde Ylkıfıp fltU. Wç ~madlt'l b alın~u ~ Sen kendi ifleriole meşgulsun dl. Amcamla \ie· Fıiksla berabe .. , Aiman mucerul vsıta olarak kullanınm. Bize - Anlamayucsk ne. var? B!ze ib6' 
:ıııwe .uıatvolüp il<Uverdıt~ anlayan ma~ kaıanıyorsUD... Hemde çıok para hizmetinde çalışmak içln aramızda b!r lbısnet ettıklerinl anladıjımıı uı veya net edenlerdfa on bcşı 1 Hepstol de 

lnseıua halini tasavur ediı:riı.. Par ni un Avrupa isters .. birbirini bo· vi.ıire tilktimi ~ttpdık. Fuks senide ara bu casusl am::4m kolaylıkla imha ,der. obDr dQoy..ıya gönderdim. 
" Bt\ttın ı>u fellkete tnıdalalıtıuıın, dik kaıa yors n~ ne? .. mwı alaruk- ~eyordu, · Ben reddettim. Bern'den ayrılırkec, voda geeesl nıUna. Kemlinlıi banim yerime koyunuı. 
~ı'"ıı ıebeb· qlduaunu anlaycrU~· a~~ deva:n·-ediyordu,: Çtmktt merıAıt olmadıQ1n blr memleketi seöetile tertip ettıtimlz davette amuceme Acaba dQnyada biç blr ins1tn bu !tadar 
;'1Ullıe Ylfllan kitJtlan görm~ek iç ~ _ Annen ve bütUn ·ailen benden müdafaa 19fn sana vaııre vorUınesinl ma· tJkdhu etutlm adama b&.ırladın mı? ba-ı feci vaziyete dQfıuüş mtldtır 1 
~ k~ röıleriml kapaıam. ym~11~: ifftr ,,,..,orilnk•ı aa.&ır&mn 1111? 1'1111 bulm\'f\\11111 ı» ~lr ıllinoaııııa ikkltl 11QclQrQ4'Qr U. ( 41'/lu& oar J 

.... , .... • •eaat•n IAm&I ......,, " ' 



6 =======::--:::===::;==-~=====:- = DO 0 U =====:::;:::;;:::::=.:, ~:::;:::- =:::::;:::::;::::::;::::;:::;,===--::::;:: ıı ikinci Kanun.: .1981 · . .. . ... "" 

Gübi~ed~f lnız D A N T o s H A s A N o··İ ·s M·.·· A ··c~: u· N:~ . 
ile dişlerinizi temizlerseniz, ömrünüz müddetince dişlerinz sağlm ve inci gibi patak Vf 

beyaz · kahr. Dişleriniz çürümez, diş etleriniz kanamaz. · - · . 

Tüp 7, 5, dört misli 12t, en büyük 20 kuruştur. 
__/. 

mımıımıımııırunıııuıuıııııııımııınınııııııııııııııum:i!}111111ıııııunııınıııımııııııııuıııuımııımınıumuııumın111uıımuııı~ 1 ••••••••••••••••• I L BAS 1MEV1 •••••••••••••••• 

1 ilanlarınızı kabul eder,~ i 
1 FİRMANIZI ; İ 1 Bütün Doğuya tanıtır ~ 1 
ı "DOG U,, büyük bir: İ 

Kitap, Mecmua, Cedvel, Defter, 
Her nevi Duvar ve El ilinları, 

Makbuz, Bilet, Fatura, Yaldızlı davetiyeler 

1 memleket parçasının : i .1~,,~illllıııll11t1ll~~''''l Fiau O kuruştur • . 

El her tar af 1 n da oku nan : • Di~er Vilayetlerden gönderilecek her türlü siparişler memnuniyetle kabul ve suratla ikmal odilir . . J 
t d. = \ • 

1 bir gaze e ır. ; ~•••••••••••••••••••••••••••••••••••··~~~~·~~ 
Dog·u illeri ile ilgisi olan bütün;;: Erzurum Ş~hri Yoksullar Kurumu ,.;~~~~~~~~~~~~-· .:ı 

1 §i Başkarıııaından. .~~ K· . . b 1 'kb .. 1 .b., . ·.. . . : . . 
l ·mllesseselerin gazet~m_iz vasıta- i Yoksul okul çocuklannl~ a~eıll~~~ \ . ·Um aro ıstı ~ .. . '.. t:".Q~I~~-':!": ~.::.·~ - - . 

~ uzere aşağıda cins ve m l Y ~ . . . . . . . ..

1 
d . · .. d.: .. . ... .. -~ . 

Sı·ıe kendz.lerı·nı· bu geniş bölgeve --=- Fotin, elbise ve çamaşır eksiltme .suret!· l · ~ · ·. ·. teine İregvİ ir · :".::: .:. ·:·: ·· 
'J' _ le yaptırılacaktır. lsteklllerln 12· 1-938 \ . • . • • _ . . . . . : · . :.: : .-:.: ·: ,t -: ·· : -. ~ . 

. tanıtmaları . menfaatlerinin ~ı= ;::!~~~a b~~~~r~8a~~rı 1~A~0 01~:~~~Iye ·ri· :)\' Da .. ·~· . . ·.:_:- 1: 3-~~ ~:na .'.5\' a: .. 
lk • b d Ayakkabı ( 360) çıft ~\ . ." (.gJ U :g ~-:(611 .. SJ i ıca ı ır. !;;3 Elbise < 172 > takim << .... ·- -·· .. ~- -- .. -· ... : -. : --: ..... ~ ._.·: . :·. 

E! Çamaşır ( 380 ) takım "! K b ı · d b. , h• . l . l _._ h. ' b. -· 1 ônrnk < 23 ) adet 81 t~~ ara a~ın an ırıne ~a . J.P -~ a_q ~r : ~ç .. ~r ·_. 
~ · . ~ . . zaman-darlık . çekmezler .. : ... : .. - ··: 
= Erzlncanda, Nafıa Vekaleti su ~lerl .e a .. · - · · · · -. : . · ·. · : : :. : : : . ~ -: :": ·· 1 on ikin~! \Ub9 mühen~lsllğ!nben : « o (§ iP~ a ifil ık. a ~: B 1: iLA~LAR~NIZI 
~ ı- Muhamm.en bedeh· keşfı (1~629) ~~ ~ .. : . " : _ ·. 
la Ura 66 kuruşdan ıbaret b1;1l~nan ~rzıncan ; . • : '=". .: . ·.:-.~.; -;:· _ 

- i ovasının şimal kısımdaki Norg!h ve Çer· •• Kumbara sahıplerıne her: sene. ·muhtelıf ·: 
-= mik bataklıkları kurutma kanallarının ı ••k " f t d t kt d" .. 

il . Dogru~an dogruya · ·· 

.ii GA.ZETEM iZE ~ Pizvan,, Küpesi, Ka~a~ilise ve Gada~an- \ \., para ınu a a I ağı .ma_ a ır. I~ 
~ ıar yoLarını kat ettığı mah~lie~de. y~pı_la· ~~~~~~'~a~~eye~~ 

d • • e cak dört adet köy yolu koprulerııun ın-g ön erı n iZ ; şası ve müteahhide ihalesi kapalı zarf 
usuliie eksiltmeye konulı .. uştur. 

DllOlllllDDDURll.~!ll!ll!llllllUllllDIHIUllllllHlllllllUlmOmlllllllDDll!lllllUllDllllllDlllllllllllllllilHll IRIUDllDlllllllllltd.' de .;;:;- ~;1J. iııa~~zt:c;,~ba~!,~~ y \~;i.~~~ 
teşekkül edecek kombyon marifetile ya· 

~~~~~~~~~~,~~·~~~~~~~ pdaca~ındaıı taliplerin ınezkQr tarihden 

1 evvel muvakkat teminat akçası tutarı 
olan (1022) lira (22) kuruşluk teminatları 
ve yedleriııde mevcut vesai!derile birlikte KUMBARA , 

1e1000 
Verir 

Kumbarası olan hic bir 
' zaman darlık yüzü 

H gormez 

ZİRAAT e·ANKASI 

Erzincan su işleri 12 inci şube mühendis 
ligine muracaat etmeleri ilan olunur. 

3- Şartname ve projeler bedeli mu
kabilinde Erzincanda 12 inci şube mü· 
hen<lisli~inde satılmaktadır. hı - 4 

Erzururn mazbaha müdür
lüğünden: 

.Ma~bahaya gelecek blhimum hay· 
vanların behemehaj menşe ~alıadelnaıno· 
sini haiı olmaları 1234 sııyıh kııııun ik· 
tizasından olmasına binaeıı bu uyın yir· 
mincl g-Unünden -sonra menşe şelutllet

namesi olmayan hayvanlarııı mezbahaya 
kabul edilemıyece~ı ve kestirilıniyecegi 

ilan olunur. 
· Menşe şahadetnumelerini hayvanın 

getlrildi~i koy ihtiyar heyeti ve Belediye 
ye nucıuuu dahılinde olanlar içiıı do wa· 
ualli Beleulyeleri verir. 

(No. 62) · 4-ı 

a··· ADEMİ İKTİDAR •• 
• VE BEL GEVŞEKIJ(rfNE KARŞI • • •• 

i·· HormObin 
1 Talıletleri , Her eczanede arayınız. (Posta kutu u) 125Q HormobJI· 

•••••••• GALATA ISTANBUL ••••• 
. . 

~ . . Do G u -·o ·A -~ 
İLK Ç i N K O G R .A i= A N ~ 
Matbaamız yeni bir çinkoğraf ane tesis. et 

üzere bulun uor. Bundan sonra her . türlü· kd.\Ş 
lerinizi, . nıektup ve fatura · başhkların~zı·, ·· çln 
veya kş.uçtik yzerine · n1üh iirlerini · biie·. §İf! 
edebilirsi:ıiz.:. . · · . · ·: r: 

Erzurum Belediye Reisliğin · · , · · - ·. · . · · •. ~. : . -. ~ :-

den: '·ATtık -fs~i:iıiı-bıı/(l -. Sip: ~:Cı ... r.·:f 
1 

Kum·baralarınd_an bir tane ahnız . . 
· ·· Tebriz ~apısında Tophaneli Qtell . ,.. 

· · ·Çocuıu:ı~ı~r~~~iyehe~8:~-1~t~kbb~f ın~u:~~~~a~8 :~~o:~~si~:arruıa . . E~fi~:~1~~~;~~~r1!f ~~::~1i.=~!~ · : f?<;t:~ ~"g~: ~"i~_ti yC,ç~YP~~fl 
.. . : . : :;. · ·· · · ·; ;. . yardım at~lş . olursunuz . , . . ~~~. wüddeııe mü,.yed~y• konu1muı~ . ~: : ... :·N,t~c,ıtı.~'ll;_ K!J.~p; :: ~roş~t, · MEimeıi_~o: ~:, ~ap:C ' 
~~~~~~~~~--~~~-~~~~~~~ . · 1~~~~-~~sh~e~~in~~ y~ph~~k :ı~yamna~bulundu~nuzk~~~en 
~~~~~~~~~~-. ~~~~~~~~~Af14~6~~~~~~~~rukilin~ ı . h t} -·· a· Qb• ~ ·ş··~kij·A~··· 

ı Umum neşrly~ idare eden: yazı işleri . caktır.· Tallplerin Belediyeye müracaat· Zl er sure::- e me~n~-~ · C ece~ .. ~r.. ". e . . ~ . .. 
Sablp ve Bıwtııuhatrlrl· ::- . .- : J MO~üı11: Bahadır DÜLGER . · lan Uln ohanur:·· (No. 63) •~1 : ~ edebiliriz. · . .. · .-. · · ··, ~ :·. ·· ' - ·? ~ ·. 
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