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Basılmnynn yazılar geri verilmez 

-
BOvOK BiR ZIRAATI 
KONGRESi TOPLANIYOR -
Romanyanın 
Uluslararası 
durumu 
Ronıanyadakt HükOınet tebeddOlü 

Avrupa siyaset aleminde bu ~on 
gUnlerde ehemmiyetle mutaJAa edılen 
bir mesele olmuştur. . 

İktidar me\'kllne geçen Goga kabı 
nesinin J.'uşist temaynlleri Romanyanır 
lekip edeceği harict siyaset etrafındıt 
tezattı düşOncelere yol açmaktadır. 

İtalyan gaıeteleri Romaııyanın artık 
Sovyet Rusyedan ve Fransadan uza.klaşa-

k R cephesıne te-ra dttha çok Berlin - oma 
11 Dlayül edeceğini omlt ettiklerini açıkç 

YaııyJrlar. HııtlA Romanyanın Balkan A~-, 
tantından ve küçük Antanttan da uza -
1 ,. fikrinde bulu· 
aşmasının tablt oldu...,u . re 

nuyorlar. Yine onların fiklrlerıne g~o 
aylardanberl snrnncemede kalan bi • 
manya - ltalya anlaşması pek yakın • r 
zamanda tahakkuk edecek ve Habeşıs~ 
tanın llhakl Roman~·a tararından derh.a 

en bOyük dehlı 
tanınacaktır. B~nun . Nazin Mises· 
Romanyanın yenı Hanclye 
ko'nun işe başlar başlamaz halya. ~eflri. 

. 
1 

t iş olması ve kendısıle ikı 
nı k•~:ı.en e :Zun bir kunaşmnda bu!un· 

tJdır. • 
~ Diğer taraftan Almanyadıı Ooya nın 
l,hudtıer hakkındaki sözleri heyecanla 
ir..,Jkkl edilml tir. Alman gazetel.ri Goga 
kobinesile R~manyada yeni bir devrir 
açıldı~ım Heri sürüyorlar. 

Gerek ltalyanlann ve gerek Alma}l· 
lann telakkilerine göre Goga knbln_e· 
sile Roman~·adaki Demokratik temayul· 
ler ve parlamantarizmin bllktm olduğu 
ananevi siyaset sona ermektedir. 

Bu fikirlerin n..: dereceye k~daı 
do~ru olduğunu kesdirmek şlmdıdcı 
kabil değildir. Bununla beraber Gogu 
nın Royter u}ansı muhabirine verd~ğı 
bir beyanat bu dn~nnceleri bütün şnn~ulılt 
haklı çıkarncak bir mahiyette değı~dlr. 
Avrupa gazetelerinin hemen h~psındt 
Yer almış olan bu beyanata gore Ro 
ıııanyanın harici siyaseti oldukça tcbel 
lnr etmiş bir vaziyete girmiştir. Bl. 
beyanattan yeni kabinenin bilnassa ln· 
illterenln dostluğuna ehemmiyet ver 
mckte ve Romanya. tngUtere münase 
bcttennin dabıt müsmir uir hııl almus· 
için teı.tblrler almukta olduğu anlaşıl· 
nt11ktadır. DiQ'er taraftan yeni bOkOmel 
eskilerini kaybetmemek şurttle birtaımıı 
Yeni dostluklar tesis edecek ve Balktil. 
anlaşnınsile koçuk Antant yerçe\•esı 
içinde <tostçu çalışmalarına devam ed~ 
Ct!ktir. 

Yeni Baş\'ekil tarafından bir haftı. 
kftdar evvel verilmiş olan bu beyanatıı. 
ilk teı11hurn olaruk Harici)'O Ndzırı 
Miae~ko Pr..Q'a bir ziyıırct yapmış Vt 

Oradan Bel6ratu geçuıiştir. Bu dostluh 
tlyttrctlerinin açık munıısı Romtınyanııı 
kı:çQk Antant ve Bulkan ani ışmaların· 
<lttıu Yerini kaybetmek arzusundu bu· 
lunınadığıdır. Bu ıtibıırla ltıııyan guze~ 
lelertnln ümit ve dOşüncelerinden bıı 
kısnıı suya dllşınüş oluyor. 

Alınacak kararlar zirai 
kalkınma programının 

anahatları olacak 
Kongreye ehemmiyet verilmektedir 

•• 1 1 

!I llt 

'l il 

Ankara.da 2..irııııt E:ıstitiisllnll11 görüm1şı1 
l ı 11 [Hususi muhabirioıiz· ı zırai kalkıı'ımayı görOşmek üııe bir 
stenzbu' t v'ekıli dQn şehnmize gel- zırnat kongre.;;ı lOplduacııl<tır. Kongreye 

Jen] - .. irtttt T · r . ld esinde ı>enız 'flcaret mu· ur1<ıyenıııın her t..ır<t ınlltın ıııumc:;suer 
Jı. Li~an ttr iklerd~ bulundu. Deniz iştıraK edCCdKllr. .twııgrenin a!cıC..ıgı 
JOrluğunde tetk ve son fırtına· ıcararlar zırai kalkınınıt progr<tıııının 
/Olları mOdllrllndeD kışın . dOa hdtlunnı çizmı:;; ulaCıtl<llf. bı..I prog· 
un tahribatı httkkındtt izttha~ aldı. Ak· rum Uzerınden geniş lHt faıdıycle gcçı· 
. mki tren\~ A ti<:lrdya djnJJ. .eceKtır. Kongrcyd rnyıK oHıugu eheın· 
ıtt Zinuıt Aekili gttzetecilere beyanatın ni.)'t:ti verıyoruz. · 

1 
" ledi • Kongrede mUnakaşıı serbwsl olacak-

:la şun an svy • k _ Şubut sonunda, memleke_ı_te_ı _._ır_. ____________ _ 

Erzurum kahramanlar diyarıdır: -=--------
Sallh Çavuş muharebe· 
hitıralarını anlatıyor 

üç kişiyi yannna a~d1n1, dere1erden kayarak 
düşn1an nobeLçileri ıin arkasına ulaştnn 

ErZurum bir ka}Uıalnan diyarıdır. Her 
bucakta iSimslı ibir fedakAra memleket 
ıçin d~a.lrca hayatını tehlikeye koymuş 
vurmuş ve vurulm\lf, fakat her yerde ve 
her zaman TUrklUğün şerernı müdafaa 
eımi.f yükSek a.hl~klı vatandaşlara tesadüf 
eunek ublldir. Doğu bunlan ve bunların 
aJullara ııayret veren maceralarını vakit 

kit sütunların dercedeeekttr. Bu ,suret-
va ~ ,_ft...,,.amatıla.n tanımış, hem 
le hem ..,u _. .. 
tar1hln karanlık kalmış köşelerini aydın-

la tmıf olaca.tuz.. 1 
8allh çaV\1.f )tıSa boYlU tıknaz VÜCUt-

IU, Ya.fi elliye varın~ i>lr kahramandır. 
saçıanna ve sakalına kır düşmüştür. Fa
ıcat gönlü ta.zedlr. içinde hQlA.20 yaşın a
teşini ıa.şıma.kta ve hAlA anlattıtı haya
tının korırunç daıtlkalnn ıtekrar Yafar • 
mşı gibi heyecanını duymaktadır. 

· :-- Romanya için yeni bir devir 
nesının dl . 1 telakki edilmesi laıımg~l ğın yazan 

1 1 unıetelerine dahU siyaset bakı· ta yan ., . SALiH ÇAVUŞ 

Yoksullara yardım 
Vereceğiniz her kuruş bir 
ıztırabı dindirecektir 

Yurttaşlarımız biribirlerile müsabaka 
edercesine bu hayır işine kornalıdırlar 

Vııll Haşim lşcanın pcızur (,,TQnkn J Lira 
sayımızda çıknn beyanatı, hayırse· 5 Attar Muznffer 
ver yurttaşları harekete getirmiştir. 3 Lokantacı Etem 

1 Yoksulla~Kuru_muna teberrOttt devam 5 Tuhafiyer.i s ılt Snn 
et~ektedır. Dun de nşa~ıdn ~sim· ö Tuhafiyecı Hakkı Çalık 
l~rın.i y~zdığı.mız zevat raklrlerı se- 5 Bakkal Şakir özgündoğdu 
vındırmışlerdır: 3 Bttkkal EyOb 
Uru 3 Aşçı Halit 

141 
20 

l 
2 
1 
2 . 

10 
2 
5 
3 

Dnnkn yekQn 
Doğu ailesi (yeniden) 
Bakknl llncı 
Bukkttl Hekkı 
Bakkal Ali 
Bakkal Hakkı 
Pastırmacı Sabri 
Bakkal Hasan 
Pastırmııcı Hacı 

Bakkal Dursun 
Tüccar Hlisan Bedri Tercan 
Bakkal Yusuf 

ı Bukkal Gerıc1ğa 
6 Kasap Ab tnrrezuk 
2 Sobucı Muhiddin 

20 V11Ayet menurlarının tayyan~ 

amortislnden 
7,50 Poiis memurlarına isabet eden 

amorti parası 

4 Berber Hakkı 
6 Berber Kazını 
& Cumhuriyet fırını 

10 Arns pastacısı Emin 
3 S!bzeci Hakkı 

10 Tüccur Vehab 
5 Doğu pastahıınesi 

10 
2 

26 
3 
2 

Tnc:tır Neşet SolakÖğlu 
M11liye muhas!be memutları 
Bezzıız Şevki 335,50 BugUnkn yekOn 

İndirilecek vergiler 

Az maaşlı memurların 
buhran ve müvazene 
vergileri kaldırılacak 

Yüz Liraya kadar ve daha yukarı ınaaşlarda 
yapılınası n1üınkün görülen tenzilat 

Ankara 11 ( Hususi muhııbirlmlz- Buhran vergisinin yUz liraya kadar 
den ) - 1\1\'azene re buhran vergllerl· olan maaşlarda yüzde heş, fazla olıınlıtr 
nln indirilmesi etrafında yakılmakta için de yuzde yedi, ınuvıııene vergisinin 
olan tetkikler haylı ilerlemiş bulunınuk· yoz. liraya kadttr olan m taşlards vnzde 
htdır.Maliye vekaletindeki komisyon az altı, fatlası için ynzde sekiz olmak üzre 
mattşlı memurların bu vergileden kurla· tenzil edileblleceA'i imkan dahilinde 
rılmttsı imkanını armıtkhtdır. görnlmektedir, 

FIKRA: 

Eski onif ormalar 
EüJ devrin yalclıdı sırmalı önitor • 

nıaları ba&tin esldcllerin sü.rünüp duru • 
yor. 'f"' majazalnrdaıı ıeçersenb kapala
ttn önüne yer yer asılDllş bu eski u~ufor
nıalann bir çoldanna tesadüf edenini&. 
San parlak düimelerl, ıös alan aniıala· 
rile hül Üzerlerinde eski devrin kibrü 
gurrurunu bir leke (ibl taşıyorlar. 

Evvelki ıün Glli'eükapısınd&kl ınata
r.alara baka baka yukarıya 4oitiı elden' 
bir köylü rönlüm. Ayatında çanklan, ba
catında liyme llyme bir pantolon fakat 
üzerinde clüimelerl kopmut. sarmab bir 
üniforma ... 

O üniformanın 7qattıtı devir pdı -
ma reldJ, o samanın halktan ve köyUideu 
nefretini hatırladım. Sonra bu üniforma
nın o köylü ile beraber tJrecıei1 telek ko -
kulu ve karanlık ilbeyl dilştind'1lll4 
Zmane içre mUcerrepUr imıkamı zaman 

Hemite J~lye yah§l 'Verir yamane 
• )'8JIULll. 1 

cllyen şair ne ıgüıel ve ne dotru söylemiş. 

Romanya Dışbakanı 
Prağa ve oradan 
Berline gitti 
Romanyadan hıcret etmak istiye~ 
Yahudiler paralarını 
beraber götüremiyorlar 

Diğer tarafttm Ooga kabinesinin 
ltahllt siyasette nıdığı tedbirler Berlı~
Roma fikir bırlığini sevindirecek ınahı
Yettedtr. lloıntmyada Yahudilere karş. 
açılan nıi:cadele Almanyada füısyona. 
Sosyalistlerin aldığı tedbirlerden dtıhrt 
ü.r. değildir, Hugnn Romanyada bullln 
'tıbudiler devlet hlzınt:tinden çıkanlı· 
Yarlar, 0111ete çıkarmalarınııı ve mem· 
leket haytttında fdal bir yer almalarının 
önüne geçıJiyor. Hatta mallıınnı satt1rak, 
bankadaki pııralannı alarak memleket· 
ten cıkmttk isllyenlere de dışt&n)'8 parti 

d hak verdirecek mahıyettedlr. 
mın an -

Romanyada bu son gunlerde .ahmm Onunla karşı karşı oturup konuşma- dJyeıı fa1r ne '1iHl ve ne CLotna liylemlf. 

çıkarma m nsaudesi vermemek sure tile 
111tlşknı bir vaziyet ihdtts ediliyor. 
. HllkOmet partbinln ünQformalı si· 

Vıller kuvvetleri tııkviye edilerek 200 
btfte ~k ... anlıyor, b' 

antun b'I aayclıldarımıı ooa• ki ı· 

db. lcr hakikat"'n demokruslnın ve 
te ır ~ . • . ' 6 • . 

arlamantarlzmin dahılı sı~ aset Jmınde 
~esirlerini kaybetmek Uzere l ld Jklarını 
gösteriyor. 

Harici siynset henüz Roma • Berlln 
hesine dogru açık bir temayOl srös· 

::memlştlr. Zamanla verilecek yeni 
kararlar ııakikt vaziyeti ortaya koya· 

alltır, 11• 0 • 

ta a.şla.dıtımıı zaman mutevaaı 4ahaında ımhuuu· uLiı~t..•?.lt 
bUyUk bir ruh 11.Saletının laklı oldu(ıunu 
derhal anladım. Sözlerinde bit tutukluk 
vardı. Yaptıklarını anlatmaktan bellti ö
lünme manası çıkar diye telAşlı ldt. 
Kendianl tatmin ~tim . .HikAyesini onur 
a.tzından çıktılı 11bl '8.ntatmap rayret 
ed-Jı-: ..._ •• - •• .a. 

(Altl•r•/l 6 lnel ıauı/•d•) 

llakineye verilirken: 

Elektrik santralında 
feci bir kaza 

(Y••••c a l11c( u111/ada) 

Yeni Romanya Baıoeltill Koga 

Bi!kr ş, ı l [Radyo] - Romany4 
Harlclye Nazırt Mlçcşko dUn PraRa va· 
ul olmuf, ır.t.ısyondtı Benes ve H.ırtciye 

( Altl•r•/ı Sinci MU•/•daJ 

• 
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. Doğudan _H~berler 
DOÖUY A GELİN 

ERZURUMDA K i~ 
Trabzonagetirilecek ( 

• 
ıçme suyu 

Başvekil Trabzonluların 
telgrafına cevap 
gönderdiler 

Trabzonlular şehre bol ve temiz su 
getirileceği müide i üzUrine yaptıkları 
bayram gününde Başvekil Celtll Bayar'a 
minnet ve şükranlarını blldiren bir telgraf 
çekmişlerdi. Başvekil bu telgrafa cevap 
olmak ozre Trabzon Valisi Sezai Vzay 
ve arkada~larınn şu cevııbı köndermlş· 
!erdir: 

• Güzel Trabzonun iç 1e suyunun 
teminine karar ··verilmesi m nnasebeti· 
le ayın Trabzonluların tercüman oldu
ğunuz duyğularından mntehası>is olarak 
teşekkürlerimi sunanın. .. 

BaşvekJI C. Bayt1r 

Erzurumda bir yılda 
doğanlar ve ölenler 

Geçen yıl 716 kişi doğdu, 
894 kişi öldü 

1937 yılına Erzurum şehrinde 716 
do~um olmu:;.tur. Bunlardan 337 si kadın 
339 zu erkektir. 

Ayni mllddet zarfında 394 kişi öl· 
mQştür. Bunların 182 si kadın 212 si er· 
kek tir. 

Ilıcaya giden şosa 
ağaçlandırılacak 

Bu yaz yo1un iki tarafına 
akasya!ar dikilecek 

Erzurumla Ilıca arasındaki şosar.ın 

etrafı bu yaz ağaçlunacJktır. Bu husus 
için Orman umum mlldllrlUğU Ziraat 
mudürlüğü emrine 1000 lira gondermiş
tir. Bu para ile yol kenarına akasya 
dikilecektir. Bu uğaç kolay tutması, ça· 
buk böyümesl, bol bir gölge vermesi 
ve her iklima uyması itibarile tercih edil· 
mektedir. 

Sarıkamışta yeni seçilen 
Hinıaye heyeti 

Sarıkamış - İlk okullara devam 
eden öğ'rencilerin velileri ile okul ara
sındtıki temas rabıtaları kuvvetlendirmek; 
ÔksUz çocukhm ve okul ıhtiyaçlı:ırına
yardım etmek maksadiie teşt!kkül 

etmiş olan "fevzipaşa. ilk ukulu Esir
geme kurumu •oazıpı:ışa. ilk okulile 
biqeştirilerek bu kere yeniden seçildi. 

Her iki mektebinde &irkeme kuru 
lunu teşkil eden 12 oye arularında iş 
böınmu yaparak Fuik Alkan buşkanlı2a 
•Fevzipaş1:1» başöğretmeni ve KültUr iş
yarı Hazım sekreterliğe, Tabsin- Rasım 
Kımburoğ'lu veznedarfıga seçılmiş ve fa· 
&llyete ge·cm~ştir. 

Halk 
dershanelerinde 
hocalık vazifesi 
Münevverlerimiz bu 
vatan işine de 
şitap etmelidirler 

Halk dershaneleri hakkındaki 
neşrlyatımızın alaka uyandırmış ol
masına memnunuz. Bu dershaneleri 
hoca.sız bıra.kmamak ön safta gelen 
bir davadır. Dün bu mevzu hakkın
da aşağıdaki mektubu aldık : 

DOGU Ytızı /~/eri 

Direktörliiğiine 

Gerek bugUnkü, gerekse evve
lisi günkü gazetenizde « halk ders
haneleri ,. hı:ıkkında çıkan yazıları 
okudum ve şu satırları yazmak Zd· 

ruretini hissettim. 
Erzurum Halkevi Erzurumda bu· 

Junduğum ilk kış açılmıştı ve ben 
o ıaman Erzurumda Halkevi çevresi 
dtılıilin·de en çok haugi şubede fal· 
deli olablleceglmi düşUndüğUm za
man, eski tecrl4belerimin neticesi 
« halk dershaneleri » şubesini inti
hap etmiştim. Ve .ozamanki ilk ko· 
mite intıhabındtı bu şubenin reisi 
intihap edilmiştim. Hcrnekadar na· 
sıl çalışacağımıza dair kendimce bir 
program da hazırlamışsamda ant o· 
larak askere çağrıldım ve bu ·vadide 
çalışmam imkanı kalmadı. 

İhtiyat zabilliğimin hitamında yi
ne bu şubenin çalı~malarile alakadar 
oldum .. Fakat - halk dershaneleri • 
azalarının toplantısı ilan edildiği gUn 
Halkeyinin kupılctrını kapalı bul-
dum. Ve laalettayin bir günde toplan
tının yapıldığını ve çalışmaya baş
landığını gordüm. Ve bütün bu gibi 
halleıden sonra anladım ki, Erzu· 
rum Htılkevinde istediğim gibi ça· ı 
lışmuk imkanı yoktur. 

Bugün bunlan bir tarafa bıraka· 
lim. Hu hususlarda söylenecek çok ı 
sozler vardır, Yı.ılnız beııim ttnladı· 

ğıma göre, lıalk dershaneleri şube· 
ı.inin ıızuları bil8.kaydiışıırt halk öğ· 
retmenlerl olmak. icap eder.Ve bu 
şubt!nin defterinde bir çok isimler 
kayıtlı dururken, para ile öğrt!tmen 

tutmak ve htıtta öğretmen bulama
dıklarından ötUrU derahanelerinin ho
casız kalması bence bu şubenin ça
lışmasının yok olcıugunu kobul et· 
111ek demekır .. 

BU cihetle .. Eğer okumak iste
yen hıılk vttrda hoca yoksa.. Eski 
bir halk dershaneleri azası sıratile ... 
Pttrasız olarttk .. Ve büyuk bir zevkle 
bu vazifeyi kabul edeceğimi ve bu 
vazifenin ictimat akidelerime uygun 
ve mukaddes bir vazife oldugunu 
dUşündUğllmü saygılarımla bildiririm. 

Transit Yolu Fen Heyetinde 
Mühendis 

TEVFİK 1LER1 

1

1 Qltu ve Tortumda 
Uzüm 
yetiştirilebilecek 

Ziraat Vekaleti bu ınıntaka 
için tedbirler aldı 

Ne yazık o insanlara ki hala Doğu~ 
görmemişlerdir. Ne yazık onlara 
Doğuyu bilmezler, ve DoğuY8 

gelmekten belki de korkarlar· 
Baharın gelmesine içimizden nasıl de- dirsek üzerine oturtulmuş bir. 

Toprakların Inbat kabiliyeti itibarile rin bir hasret duyarsak, kışın gel· andıran ve boyunlarında çanlarıle ~ 
çok iyi bir vaziyette olan Doğu bölgesi mesine de öyh.. hnsret duyuyoruz. Hele mış ya_yla atlarınıq çekti~i k:~ 
üzerinde köylü ve müstahsili refaha ulaş- lapa lapa karların topralc Uzerbe dllşe- Daha ötede, ~er ~ııttuğu ışd~ k. 
t k · h ll · ı t' ·ı · . . olan uıturlu bır elın çok yenı ıraca yem ma su erın yet ş ırı nıesı rek bu•un tabıatı bembeyaz hır lUlle S 

1 
K k ruıııoll 

mevzu ala"ka ile tak·p ed'lmekte olan - · • · d ı k k d· ... porcu ar urumu, ve bu u tU ı ı or.t_m~sı, se~rıne oyu ııııyaca a ar tün bir enerji ile çıtlışan ceP 
bir mevzuudur. . hhıftır. _ . sporcuları ve 1tayakçıları, daha 

Bu meyanda yapıl~n tet.kıkler O]tu Öly~ b~r tul_ k1, en ince el lııle do, neler .... Adeta şehrin uyuşmuş daııı 
1 

v~ ~ortu~da Uzll~ı yetı?cceğıni göster-, k~nsa, üzerı!ı?e ızle~ kulır, leke bırakır rına yeni bir can ve bUyük ııır JJıS 
mıştır. Zıraat . \i. ekAletı bu mınta~ud~ yı~e öyle bır tlU kı insan dokunmaya miş olan bu manzarayı her bııl<llo 
bağcılığı ihya ıçın lcabeden tetbırlerı kı~amaz. _ . . . . . kolaylıkla görebilir. Ve 0 zaınıuı 
almıştır. Filoksera olmayan ınıntaka . lş~e. ~olderı?. bu e~ nar_ın ensıcesını Istanbul çocuklarından Erzuruaıdll 
lardaki Devlet fidanlıklarından 60 bin bır fızısıyen gıbı cleğıl, bırnz da eşya nnnlar bile fstunhula olan hnsretınl 
çub!lk bu sene buraya sevkedilecektir. Uzerindeki gelip geçici ve mevsimlere turlar. Yine oralıırın biraz da )\oılll 1 
Seçilen üzümlerin bilhassa kalın kabuklu talıi hislerimizle karıştırırsak, elbette lit, tefessüh etmiş muhitine ve fakıl1 
ihracata ve sevkiyata mütehammil cin- bundaki teessürle karışık letafeti diğer· rını içinde saklayan derin güzel 
sinden olması nazarı itibare alınmıştır. lerinde bulamayız· Bu itibarla Kanunlu- mukııbil, Erzurumun bu berrak 
Bu suretle bu mıntakada yeni ve iyi rın içimi doldurup boşaltan bu latif ar- altındaki enfes havasını , ne B 
bir servet getiren bir ziraat ınahsulll zusunu kafamda tahlil etıneğe koyulun- ııe Marmarada v~ ne de berg011

1,r canlandırılmış olacaktır. ca tıpkı bir çocuk gibi sevinirim. Hele olan semasında göremediklerini aP ~ 
ÜzUme olduğu kaclor meyveciliğe Erzuru"?da yaşa~anl~ı~ için bu ~rzuyu mllte~elli olurlar. Onun iç'.ndir ki JJll 

de pek müsait olan yine bu mıntakada- duyma~ an le~ bır ~ı~ı _var mırtır . . çocuklarının B?zkırdan fı~kın~n e~ 
kl meyve fidanlarmın islahı da nazarı . Baharın_ cı_ğ~r~erımızı. dolduran ye~ıl yayla haya~ı cıdden gıp~a edıl~: 
itibare alınmıstır. Bu sene Amasya, Bur- ll_ğı ve sermlığı ıçlnde çın~enler Uzerıne d~r gnzelchr. Suğlam bır h•n , 

ı t b l D 1 t f.d 1 kl d şöyle avare uzannrnk ve söğüt ağaçlıırı· bır su Dün-ı:amn elb"lte rok aı > sa, s an u ev e ı an ı .cmn an en . . .. · "' - \' 
i 1 . . d f d 1 nın gölgelerınde semayı seyre dalmak rine ayni zamanda nasip olmuştuf· 1 

k
y 1 cı~sın 1~"t.l mekyvbe 

1 
ant akrıd vekaşı gibi, karlar iizeiinde de yatıp yuvarlan· (Alt tarafı 5 fncfdlı 

a emı. ge ır ı er~ . u mın ıı a a uv- makta ne büyUk bir zevk vardıı·. 
vetll bır meyvecılik yaratılacaktı. Yapı- Erzurum Kdnunlarda adeta kann 
lan tetkikl~r neticesinde tlzUıncülükte~ için gömUlınUş gilıidir. Sırtını Deveboy
ve meyvecılikten bu mıntakada çok iyı nunu ve Palandökene yaslamış olan bu 
neticeler alınacağı anlaşılmıştır. büyük ve tariht şehir zaten topraklan 

• I evlerilA bir yığın kar içinde tam amile 

Çok çocuklu 
ailelere 
hükumetin yardıJllt Elektrık santralında ·I kay:~1;~·unzarnyı şimdiye kadar hiç bir 

feci bir kaza yerde görmedim. Kışın Erzuruma kar Yeniden havaleleri 
1 yağmazsa, şehir adeta mııhzun bir ÇO· gelenlerin isimlerini 
j cuk gibi ağlar. ÇUnkü onun yıkık ve 

Amele Osman yere düşerek ııarap evlerini ve bir yığın toprak olan yazıyoruz 

ğ U ,.. 1 d ayıplarını kapayan odur. Çok çocuklu ailelere bOkıl 
a lf sure e yare.. an l Takriben bcs kilometre bir halka yardımı devam etmektedir. DUn .. ~ 

. Dün ge_ce saat yirmi tlç raddcle içinde yaşayan ~Erzurumlular yazın bu çok kimselere ait evrak intaç eıv 
rın?e . Beledıyenin elektrik santralında ~aha nzerir.de ve onun dar ve dolambaç· hevrıleleri Ankaradan gelmiştir. BU 
feci bır kaza olmuşt r i.:->imleriııi yazıyoruz : 

. u · . . ,._ lı sokaklarında dolaşırken, bUyük yayla-
Bu S att k] l b de b ., Toparlak köyünden İbrııhlıtl a e mu ne er ır n ıre a.,,ır·' nın ve naınntenatıi berrak ı;emtısının 

laşmış ve yilğc.~ Osman s_eğm~nla.:ı ~ıu· altında adeta içleri ezilir. Sokakların GUlü, Vaniefendi malıallesindeJl 
ayene etmek uzere makınenın uzerıne ç rpıklığı evlerin kasveti tem!ı; bu karısı İzzet, Tortum Ağasar kOY' 

k t B d k . b' d b" ' ' J{adir kurısı Fatma, Gez köynndefl çı mış ır. u sıra a ma ıne ~r en .. ıre yayla havasını hemen hemen bulundırır. G P1 
ç . .ılışmağa başhıdığındun makıne uze- Ve her gDn berrı:ık ola 1 seması altında ~i':{~:~ Kü~~~f1~~rıs(s~~~~HG~Z 1'0 

rınde bulunan Osman! yere çarpmıştır. bir ıızamet ifade eden tabiatın bu uçsuz elen Fazil karısı Mavizer, Muradpa~ 
Osman derhal Numune hastahane- ve bucaksız yaylası, insana korku ve hııllesinden Rüştü karısı Yaşar, I~: 

sine kaldırılmıştır. Y tıraları oldukça ağır· ha;;yet verir. Onun için Enuruına hele köyundeıı İlyas karısı Hddice, 
dır. Hayatı tehlikede değildir. ı ırn~m doymak çok zordur. Kur ve arka· mahallesinden Hafız Nuh kurısı f\ıfe 

· sından gllneşli bir sema! Bılmiyorum ne, Şey köyünden Ceınaı kansı Ce" 
TAY 1 N amma Bursuınn Uludağına gidenler bel- Haçkevank köyünden Hakkı kart51JI 

Erzurum fnhisıırlar BaşmUdnrlUğü ki Erzurumu görseler bayılırlur. Uludağın mı, Kirinç köyünden Fazıl karısı 
satış ve reklam şubesi amiri Carer gün her s•sii ve dumanlı başına mukabil, yet. 
Akarsu Konya İnhisarlar BaşmUdllrlUğü .ı!.rzuruınun gönülleri açan gök açıklığı ----------- ·"# 
sicil amirliğine tayin edilmiştir. Erzurum orada yoktur zaıınedıyoruın. TdOiatın ((Va tan» eczanesi sahibi 
satış ve reklam amirliğine Hamdi Diz- bu sem.ahatına hiç kimse de uz~k kala- yoksulJara yardınll 
dar aelecektir. muz. Ilır taraftan genç ıııekteplı çocuk. V E .. z ki ~ 

• « atan• cınnesi sahıbı e ıJl';,j 
)arın t~p oyııaıırnlan, onların adeta lupımır ilk okulunda teduvJye ıra~ 

Bu gece nöoetçi eczane 
"Vatan,, eczanesidir. 

gün Un dımağ" ~orgunluğunu unuttu~ur v~ çocuklara ait ilaçları yapmış ve b~ 
hayat endlşesınden uzak, kalplcrınclekı 1 bedellerini hamiyet eseri olarak y<P 

1 ~er___!_~ş~y~ırı::_Diğer~raftan ~ki 1 ıar ~~mu~ almamış~ 

Edebi Tefrika No: 34 
Haoerin iri 1Jiyah gözleri hafit buluUandı ve yanşça 

mınldandı. 

-Doe-rul 
GENvuıMADIM 

Akif Cemalin sesini duyarak ken ilme geldim. /. 
- Niçin dudakl ımnızdaki tebessUın öyle acılaştı feıd 

Diyordu. ;, 
Ürperişinden kendim de ürktüğUm için küçük bir kah1' 

attım: ·~~ 
Ve birdenbire aklına blrşey gelmiş gibi canlandı. Yüzüme 

ıdik!ka11e bakaruk: 
-.F.er-da. dedi, demin ona karş. en knçük bir zaaf duymadı· 

•ğun z<!ıylcdin. Bunuj kabul ertiyorum, Fakat son aldığı iyi dost 
-cepheye r.ağmen onun yine sana karşı gizli duygularla hareket 
ıetmedtğfoi kim .temin edebilir? 

-0fl'OZUIDU silkeledim: 
- GGr.ünilş bunu hiç göstermiyor. Şimdi.ki dosUuğunda ye 

:ar°kadaşlığında şika~-et edecek bir nokta bulamıyorum. Öyle 
lbirşey v.arsa bile lyj gizliyor demktir ki, buna memnun olurum. 
Zaten t>iranevvel .kaçıp gitmek için Aviupa konkurunu bekle· 
tmekten başka •elimden ne gelir?. 

lliacerıin gözlerinde kUçUk bir '.kıvılcım yanıp söndll: 
-Demek kaçıp gitmek istiyorsun? 
10nun benim Akif Cemale tam&mile lakayit kalmama bfr tür· 

qü inanmadığı belU, gUldüm: • 
- Sözümden manalar çıkarma. Tabii kaçıp gitmek istiyo· 

ırnm. Çfinkll böyle bir adamın do:;tlu~u bile insana dert olu
:yor bazan da Bak: .mesela bö)le münusebetsiı bir teklifte oulu
ınarak kendisi de ıiar.kında olmadan ·beni azaba düşürUyor. 

Hacer ses çıkarmadı, Biraz sanra başka feylerden bahaet
m'iye başladık .. 

* . * * 
Akif \Qema~ ·a'kşam itam saat do'kuzda geldi. Evvelce halama 

IOnüll gelip ·bent ahtcağmı söylemiştim. Ve .Hacer .lıalamın itiraz 
~tmiye kalktığım 'g'öri.'m·e y:tlzüme gizli bir bakış fırlatarak yal· 
:nız olmadığımızı akademideki arkada~lardan bir kısmının ilde· 
ıoeatmiı bahçede bizi bekleditin1 ll4ve .etmif, anne,ılni kalldır• 

mak için benden fazla u~raşmıştı. Halam nihayet gitme~e sesini 
çıkarmadı, takat hiC te memnun görünmiyordu. Akil Oemal gel
diği zaman çıkmadı. Akit Cemal biraz oturdu. Sonra erken 
döneceğimiz için erken gitmemizi teklif etti. Zaten hazırdım, 
hemen çıkıık. · 

Otomobilde neşeslzliğimi ~izliyemiyec.ek kadar durgundum. 
Böyle gizil işler hoşuma gitmiyor. MeselA bugUn haldma res
samla yalnız gittiğim halde başka>arı ile beraber olduğumuzu 
söylememiz gururuma dokundu. Bu son zamanlardaki elimde 
olınıyarak yaptığım hareketler isleıniyerek bazı şeyleri gizlemlye 
yalan söylemiye mecbur kalışım bana ı::ıtırap veıiyor. Bir aralık 
AkH Cemale bakındım. Yine bu gec~ son günlerde olduğu gibi 
nekaciar iyi bir bali var. Koyu mavi gözlerınde öyle n;ı.U~fik 

do.si: bir mana titriyor ki.. Gö.z göze gelince dl;ldaklarında hafit 
bir tebessurn kıvrıldı. Ben de gUlümsed.im. Dudaklarındaki tebeş
ıom genişledi: 

- Ne iyi gUlüyorsunı.ız.? Dedi, demindenl;)eıi biraz duriun
luğunuz vardı da adeta merak ettim. 

- Evden çık~rken biraz başım ağrıyordu, dedim, şimdi 
otomobilde biraz açıldım, hava iyi geldi galiba .. 

Ne.kada~ fena! Hiç istemediğim nalde bu adamı tanıdıktan 
-sonra daima ~alım söylemiye mecbur oluyordum, Hacere de 
onu sevmeditimi söyliyerek yalan söylemedim mi? Şimji de 
üzllntümün asıl sebebini gizleyerek yine aynı şeyi yapı
yoru n. Ona kendine duydu~um sevgiyi göstermiyerek aldığım 
Hhte, l4kaylt tavır da herhalde dUrüst bir büreket detil. Alla· 
hım bu ÇlPf4fl~ vazlııtten })eni blranovvel kurtar •• 

- Siz de bugUn yilzllnıden mana çıkarmıya karar veroıi;siY' 
~altsi deği,;tırmek iÇiıı hemen ilave et im: dl 
- Biliyor musunuz gideceğimiz b~hçenin nasıl bir yer ol 

ğunu adettı merak edJyoruıL. 
Ağır lıir sesle: 
- lfertıalde meınnun kalacaksın, dedi. _.., 
- Ttıbiil Deuiın. Sizin beğendiğiniz bir yerin fena olı:JlaV'c 

imkAn görıniyoru!IJ. 
Birdenbire gözleri parladı. 
- Mesud~m, dedi; bana itimat ediyorsun .. 

Ve gözlerimin i9ine bakarak qev&m etti; t'! 
- Gideceğimiz küçük hl! ~ahçedir. Hiç rqeş~ur ~ir ... • 

değjl. 1"akt1t mllziğiqden tilan hoşlanacağını · sanıyor\#~· 11fl'' 
~stersen ordda iyi bir gece geçirebilirl~. 

Hayretle yllZt:\ne baktım: 

- İstersen~ ne deme~! 
GüldU: ıJlf' 
- Yani başının ağrısı geçip ~ebessnmnndeki acılıJ<, go:ıJ.e 

deki dO~Onceli mana ka.yl:>olursa, qe~ek istiyorQrq. I f. 
~dşlmıriı h.ıfif kaldır~ış, koy~ mavi gözlerinJn i9f gar\, 

Fak, öyle neşeli, s~miınt bjr tavırJa seyylüyordq kl gülı:Jle~ 
kendi11Ji alamadım, · • ı>I'.' 

Otomobil demJr parmaklıklı bir kagıdan girerek du~rtı ,,,ı· 
şoför kapıyı açınca Aıdf Cemal tıemen yere atladı ve elin• 11~ 
tı. Hala gl\IUyorum, yavaşça elini tijtarak yere sı~radım. tçi~ 
garip bir bufiflik duyuyordum. Kendimce karar verdim, ti 
vardı. 



12 ikinci Kanun 

İngilizler 
Fili pinde 

Singapur' da, 
vaziyet almıs 

DOGU 

Amerikalılar 
bulunuyorlar 

YA'ZAN: -z.·aYA $'Al<\~ , 

3 

Tnrlhl 
lt•(rikn 

-:13-

Kars kalesinin sukutu 
Plevnede ki ordunun da 
maneviyatını bozmuştu 

Plevne kalesinde Osman Paşa 
hertürlü mahrumiyetlere rağmen 
müdafaada sebat ediyordu ... 

Bu iki zatın; vaztrelerinl terkede· olunuz. Sizi; çoluğnuza, çocuA"uııuza ka
rek tstaııbula gelrııeleri .. Ve harp vıızl· vuştururuz. Eğer teslim olmazsanız; ac· 
yetini, pek mubaleğalı bir lisan ile nn· laktan, ve sım san Rusların kurşunların· 
latarnk bu firarlarını mıızur gOstermeğ'e dan olnrsnnüz . ] 

Heyeti mahsusalarca 
verilen kararlar 

Tokyo 10 ( A. A. ) - Japon kabl· fnglltere Şanvhnydııki beynelmilel gayret etmeleri, halk arasında daha bü· Bunu okuyan TOrk askerleri, ehem· 
nesi bugün yaptığı lctlmnda sulh yo~un mıntakadn İngiliz Polislerinin Japon as· yUk dedikodulıtra sebebiyet vermişti. mlyet vermek istememişlerdi. Fakttt dUş· 
dald teklifler Çin hükOınetl tarafından kerleri tarafından dJğlllmesi hadisesini Jo'ııkut bu sefer, etrafıı yayılan bu man ordusunun erkanıharbleri, muhtelif 
reddedllditl ve artık sulh yolları kapan şiddetle pr.otesto etmiştir. BU tün Londra dedikodular, sadece luftan ibaret kal mı·• yerlerde mağlubiyeti hikaye eden bir 

• . k arJar dıtı için, Çin hUkOmetinln tamamile. im· gnzeteler:I bu mesele ile meşg-ul olmak yordu. mutasar~ıf Şefik paşa~•ı ~akınd,ın takım gazeteleri TUrk siperlerine utnrnk 
Teblığ edıJmeyen .... ~r hıısı için ıoonuna kadar mOcadeleye ka· tadır. tunıdıklarını bılenler; bu fı~an .rnuta·ısuretlle, plevne mUJaflle·inln m ıneviya· 

h kk da tir Jayıh8 rar verınf .. tfr. ll TllİŞ nin :\il 'il SEBE sar~ıfın s.andıklarla altın getırdiğınl de tını bozmak istemişlerdi. 
8 10 .. i.SGh.'J'EllE \'E A:\IE!\.il\.\NIX BEliLE~h·on. lddııı edıyorlardı. . Vukia; müdafaa htttlarında uzun 

veri ıyor \'AZİ'\'ETLE!d UEGJŞTI Hankov 10 ( A. A. ) - Cenupta Mesele, halk arasında bırdenblre a· zanıand b · b' k h • l 
ı 1 S d 1 l 1 d 

. h an erı ır ço mn runııyet ere 
H Y

'etl 1 Tokyo 10 ( A. A. ) - ngiliz fi O· osova oğru i erleyen Jdpon kuvvetle- ev enmlştl. Halkın edıkodularına e em uo·11ous k 1 . 1 b' r] - e " ., 6 geren as er erın ru ıundu ır 
Ankara, ıı, [ Husus 

1 
alllkıt· sunun Singttpurda s ln tecemmuu Ozeri )ovşin ve Tosin cephelerinde her iki ınlyet ~eren bdzı nufuzlu kimseler, Babı- sarsıntı h 5 le 1 . ti 1" k t b d 

rnahsuselıtrdtt verilen karar ~r~k ndakl ne, Amerlkn ordusunun da bugUnden iti tarafın kuvvetleri toplu bir halde karşı- aliye gıderek : u u ge mış · u a 
11

• Oş· 
darlttrın ttl:az edebileceklertecll~e ~erile· buren filiplnde hüyOk manevrder yn laşını~lardır. Pek yakındtt hurada şldclet· - Kars kalesinin düşmanlara satıl· ~~8n. k~rkusundan değil; sudece Karsta-
kanun lahiyest yakıdda M paca"'ı bildirilmektedir. ıi bir muharebe bt!klenilmeı..tedir. rlığına dair halk arasında dev(lran eden sıla arkadıışlarının uğrudıklatı fel4· 

b -----------·---------------- şayialar, ayyuka çıkıyor. Firaren 1stan- kete teess~r izharından ibaretti. 
cekt~ t d hey'etl mah~use kararı - ı • l l • J bula gelen mutasarrıf Şerik paşanın, san· Maın_afıh, gerek Os~an paşanın ve 

bulun::ı:~: :m için Dıtbili~~Uken~~~= Mec ıs ovun a et erınaen dıklar dolusu altın getirdiğinden buhs· gerek T~rk erkAn~ har.bıyeslnın nas1httt 
ninde yapılım tekllre şlm be . . J ediliyor ... HQkümet bu işi ince eleme· ve lesellı veren sozlerı karşısında, çar-
görülmemlttlr. Cümh~rlye~l~k ~~a J'.n~~ • l meli, hakikati iı.hıır ederek halkın ga· çabuk geçivermişti. 
yıtdonümOnde bu glbıler nlaınekıte oldU"'U resım a marvı go··ru"şüvor leyanıııı teskin etmeli. Yoksa işin sonu. • 
,nmuıuı bir affın dDşOn • 'J 'J fenttya varacıık, demişlerdi. ( Kars ) ın sukutu, başka blr fela· 

söyleniyor. Ankara 10 ( A. A. ) - Bl\yUk ınlllet ınecli in bugOn kulüp, gazino ve knh· Bıtbıt\li, bu işe ehemmiyet vermişti. kete daha sebep olmuştu. 
velerJe kır bı1gçelerlnde ve emsali eğlence mıh ıllerlnde bulunun beher blınrdo· Zilhicce ayının 17 inci gecesi, vUkeUI Harbin başhmgıcı esnasında. l:;tan· 

.ftomanyada çorbanın dan senevi beş lira, tııvltt, dama, sııntıruç tahtalıırıııın beherindcn senedi! uça lira heyeti ŞeyhuUsl!\m kapısına giderek o· bulcla bulunun - Dagısnnlı Şeyh Ş unl-
tuzu faz la in1iş ! •oyun aletlc!ri TdS nl» alın n 131 h li<Kın la el k 10.1 l liyıh13ının bi:inci m .\z.ıkere ·i yapıl· ruda ictima etmişler .. Şefik paştt ile ya· lin oğlu - ( Mehmet bey ) c ( Ferik) 

nııştır • ver Mustafa efendiyi de tevkif ettirerek lik rUtbesl verilerek, Kııfkasyaya gönde-
Yenl Romanya Başvekili Kogıı'nııı oraya getirtmişlerdi. rildiğini arz atmiştik. Ehberli Mt:hmet 

&r.,ır yııhudi dUşmant olduğu mulOmd~r. B d t d •• H • • Birtıırnftan bu iki firıırl inceden in· efendi, Hıtitlı Ahmet efendi, Çıtri Ali 
Başvekil t:ıu me~ele hukkında keud.l:ıı~~ u apeş e e uç arı cıye ceye istintıık olunurken, diğer tcıraftım· efendi, Osman bey ve Abb.ıs bPy ismin-
sorulan bir suııle ~u ce\•ubı vermıştır · · da evlerinde taharrlyııt icra edilmişti. Her· de zat ile Erzurum'a giden Şeyh Şamil 

_ Benim yahndl dOşmaı lığı~ın N k ? ikisinin evin le de, sandıklarla ahn bu· zade Mehmet paşa, lstanbuldtt b tstırıl· 
sebebi. bir mutbak işidir. Yahudi du,· azırı ne on uşuyor lunnıak şöyle dursun, nazıırı dikkati celp mış olkan beyennameleri hu beşzata ve· 
manlığının tam tıırifini ben bizzot bir • edecek derecede pıra vesair kıymettar rerek, bunları Kolkııs duğlıırımı gönder· 
yahucll hahamının ağundan işitmiştim. • • eşya görOlememiştl. mişti. • 
Bu hHhttm demişdikt: il Çorbaya bl~tıZ F ranko hükumetinin tasdık edılmesi . ~fik ~aşJ, isllnhık esnasında ken- Bu zatlar, Dağıstanıt, Çeçenistnn,a, 
tuz koyarsanız, çorbanın lezzeti yerme _ dlsmı sükunetle mQdafaa etmiş ; Çerkezlstıınıı dıtğılııcaklıır.. Eıler ndeki 
gellr. 1''akat çok ~oyarsanız, çorba ~en· f • J Ü k d ı · - DQşman askeri, Kelkltte idi. ka bcyennameleri dağıtardk, hıılkı Çar or· 
mez işte blHOn dünya memleketıerınde mese eSl e ffl ZQ ere e l lYOT leyi, muhtelif noktalardan muhasttra et· dusu aleyhinde isyana hazırlayacaklardı. 
Y«h~di meselesinin arzettiA"i man~ura • miştı. Bir hayh uğraştıktan sonra. Kars Bu hazırlılc yapılırken, Mehınet paşa da 
budur. y dhudi ttz olduğu . yerdehls~eığde11r Paris 10 ( A. A. ) - İyi mnlOmat ovasında tabyaları hucum ile aldı. .Fa· Oağtstantt geçecek.. B..ıbıtsımn eski st-
unsurlıtrltt uyuşur. M vcudıyetl ;:,. almııkta olan muhafile göre Budııpeşt kat, iç kıılede, uzun müddet dl\şmuna lah arkıtduşlarile birleşec~k .. isyanı nan 
meı, binaenaleyh çorbanın da Iezzetı ye- gö. üşınelerinln başlıca 

1
sebtbi 'Frank dııyanacak kajdt ıısker, ceph:ıııe ve er· ederek mnsellah ku ıveılerlo Çar ordu-

rindedir 1''ttkttt yahudinin de çok clduğ~ hü"ümetlnin tanınıııa;ı 0 ac 1 tır. zaK vardı. Böyle olduğu halde, Huseyin suna ttrkadan hUcuın edec!kti. 
· d B tm yahuch İNt.İLİZLEHE GÖHE 'l U~. \ Hami paşa, tesll.11 lJ..ıyrdğını çekti. ( Artuw ıı.1r) 

Yerde çotbu tuzlu ur. en Jl·\\"'ı.\Sl~t~ liAHl~llil..ltil K 1· ı 1 k ı · t k ttl A k d~şmanhtım tuzun fazlac::ını ııtma~t.ır. . .- en, ıs ( e, u eyı er e ... rtı 
q.ı:.royorsıınuıki mesele bir mutb.tk ışın· rıırls lO ( A, A, ) - Budapeşt benim için kıılede duracak bir sebep 

'f "" konferansı bu,.,UnkQ gazetelerin naz~ kalmadı . .Esir olmak l ·temedlm. Ben de 
den ibaret 1 • d"kkatım cheııııniyetle celbetınektedıı rirar ettim, htanbulıı geldim, demiill. 

Tunusta yerlilerle 
bir çarpışma Ja;Jon nüfusu senede 

bir nıiJyon artıyor 
Japonyanın son nuf us istatistikleri 

hCfredilmlştlr. Bu istııtisiiklere göre; ge~ 
çcn le$rlnl evvelin birinde Jı1ponyanı 
nüftısu 71 252 000 kişi idi. Bu nüfusun 
85,609,F.oo' zü 

1

erkek, 35,.ı43,o00'! karii~· 
dır. lilr seneden ohOr seneye kadar n • 
fp"S teıayüqü 994,600 kişidir. . 

Şehirlerdeki 11Qf us miitemadıyen ar 
tarken, köylerdeki nofus hareketi dur· 

ıuı luk göstermektedir. 1 Koredeki 20 milyonu, Formoz ada n: 
rıpf:laki 4 ti cenul>l Sahallndelc.ı b" m, yqnu, ıında 
ır hç yüı bjn ki~lyi ye Japon m fu· 

11 11ltında bulumm diter yerlerin n\i 
•unu dıt yukarlkl yekOne ııave edersek, 

Ydı milyonu buluruz. 

~onferansın tull sebeplerinden birisi n Yttver Mustard efendi de, ~na ya· 
Berlınin endi. el erini Y11tıştırnıak olacak kın kın bir Halle ve.rıl\i~tl. 

Gıtzeteler Tuna havzasındaki vaz VUkela heve•l·, mes"leyi uzun uza· 
ur. · · k d k J ' " ydiıı hiç blr ıamon şimdıkı a ur dıya mOzakereye girlşmislerctl. Nıhayet 
rışık olmadığını ehemmiyetle kaydt! Şefik paşa, yaver Mustafa efeni ile be· 
ınektedirler. . raber, kale kunumdıını Hn.:ıeyln Hami 

ı..EllİSTA~ l~Atdcı '\'E puşııyı ve onunla firar eden zııbltleri 
NAl.IHl.Sl.S Blll NlJ l'Kt; - dlvıınihttrba tevdle karar vermişlerdi. 
Varşuva 10 ( A, A. ) - Dun bı Kars kulesinin sukutu, B;:ılkanlarda 

,_, .. n ... ttıt bulunım H.cıriciye nazırı Be 0 1 d 
J u " çıırp1şan sın un ıor usunun mımeviyutı· 
devıetl~r arasıııdakı iki taraflı anlaşm ııı sarsmaya dıı sebepo lmu~tı,. 

Beş yer:i old Jrüldü, dört 
polis oldu 

Paris, 10~ (A. A.) - Twmste b~rı 
kadar ~erli nnınaylşç: He p.oli3 w-asanda 
vu.ku bulan rnüsademeler neticosinde beş 
yeril nDınayl,şçi öJmQş v.e beş kişi de 
agır surette yaralanmıştır. Buı meyııada 

Oç polis ve bir komiser de ölmüştür. 
ı ... rı ıııe""'llU buhsetmiş ve bilhassa P\. ( p·ı 1 u •.. ı evne) kıt esi, askerllk şerefinin 
ıonyıının diğer müttefik d.ev:tler.ıed 11

1 
ok OP.n"-r'll vranko yQksek ve em>ttlsız ™r ttbidesi gibi Türk N 

tayı naz11r teatisinden gerı urnıu ~ını ANTh~O:\IC~İZ:\1 PA l\TINA süngulerinin QSt\lnde yQkseliyordu. Ka· Kral Faruk ahas Paşayı 
httltrlatnııştır. Bundan }sonra beynel~ul~! G 1 H ll E'' ECEi\ LEH lt:nin ıııybterenı kumandttnı O:ıman paşa niçin az Tetti? 
hadiselere geçerek Po onyanın mıı lelı Paris 10 ( A. A. ) - Av~sturwı, hertUrlü mahrumiyete rııtmen nıüd11rtut~ Mısırda Naha'i paşa kabine~t ~il'-
hOkumetıer arıtsındakl gor.Qşnı_elerl ~O Mııcarlstan hüktlmetl.eri komOnlzm aley· dtt sebat gostl'riyurdu. ct1. yerine Mahmut pıtşa BaşYek.ilf eitw .. 
yOk bir ulakıı ile takip ettığinı de ilave bindeki mi~ka lştlraktan imtina etmek· Tam To~Iini sııniııln ~ \lllOU iünü, Bu hadiSf} Mmr milliyet perwrleri ile 
etmiştir. ted\rler. dQşman siperlerinden: saray arasında eterin lJir uçurum 8Çmlf 

d 
-H.orra,. Horra.. gibld\r Kahic'ed• vukUitl gelen ve 9W8Y Vo''stence e ı·kı· vapur Seslori yukselmlşli. Bu sesleri, nn.•· aleyhine yapıılan ftÜmıe)"işler, Mıslrdllkl 

İspanyada bü~fımetçiler A~ hai&ra httttının muhtelif nok.ta\arıocı.n u.mu.ınt memnU11iyetsizliğia bir lladesin-

Peruel'ı' tamamen b ~ • b çaıınınııya başıayan as~eri bandowrının. de• tburetıır. 

t ,.arpıştı ırı attı neşeli ahenkleri takip etınlşfl. Vefd Parttsl Udt'ri Nıtra& paşa He 
eınizledi1~r ·~ J Ttırk sij>erle(lndoki ktth.raman mu- sal'fly arasa•da eskiden be~t <tıwam ~ 
Barş~lor., 10 (A. A.) - Zıraat Na· fstanupl 11 [ H\lsu&t mqhtıblriınİzden ] - Kö;tencede Nornç banchra\!ı lra· dafl\er; bu. cogu.n neşeye haytet ederek deu ibUlftflann balledifmemvtit ~~ ~ 

ıırı RU:J'teclleri kat>ul t'd~re~ P~ru~l . , vapuru He musııdeme eden Yekta vt1puru batmıştır. Vııp\&ru kurt~rm ık üml netioeyl bekleınlş\erdl. hayet bugOnk.n aıet~yt le ... - • ...., 
t~hrtntn teırııım tmlle ~Qk6nı~tln ldaresı· ~lı~:ttlınumıştır. Müsademeye Norveç VttJ UfJ süvıırislnln sebep o\cıua~ adatıl· (>Qşmun si.perlertndeki t.u ootkw. lıınur;.>!;1 Faruk imıtl'"'dlrmı mubaf.tza 
r.c i~"lİl~lnl "6 aehlrdA a~ilekden btç t r e&erre• n ae- lllı...Aı..ı.. k d d ~ ~-ki v • { ., " ile earselon mıı 'y'ekta vapnrunun sahibi on b)n lngiliz lirası zarar ve ziyan lstemhtir. Mose\e m . ' ""' • ...... ~u,ı,a.ra a. ar ovam etmek k.aygusUe Nalıııas pa~<l.n ş11rdıtrı 
ınşp hJınadıaınJ beyap • ol mahkemeye tııtikal etmiş bulunmaktadır. ettıkteu aoonı. ertesı sabub. erk.~nden: istiyordu: Vaid pwtid t11rartanı olaıı 

ile Maclrid cara,ındli yeni bir de~ır. Y _ Tırnttk tepesinden,. uzun bir sırık uJ-. ri· • Ye~i:l g.ömlek.lller 111 feşkila'ın"' dağf.-
ProJesı ~azırlandıtını dtıilave etmıştır. H . . N 1 1ngi1i.z işçi me bus'an ne tııkılınış. oltın bır levha yUkselnu~tlı. hldlllsa.. Juuııun liyibaLımnırı ve yüksek 

Amerika arıcı~e ~Z\f\ Bu levtıa.dıı, ŞAl satırlıır bulwuaıık.ttt Wi. mtmQrl.ıtnn tayinlıerin~n ilk. OOCfT seraya 
Korsanlık uk bir n4h.\k söy:iyecek MaJritte [Kar~ n).ıodı. Muhla,r- p.8Ş,a or4usu, ~Mdk'ilmeşi. 

f.d'1!· 10, (A. A.) - 8000 T{)nl ~ Mııdrid, W, (.t\. A.) - tıııi\iz 1tçi tes!Lm ol,dij"" S~Ln. etruh.n~~ SiM'• sarıı Nabas paşa bm1'ar8 raıt o4nr11d'ıı. F'aı--
~ranıı~ bandıraıa Fransız yilk. ~fur~ yaşlngton, 10, (A. A.~ - Harlcly ııeb'u3ları bugOn ~ııdrl.1e varmışlard..-. Ruslar.La çe'Cr'1na)li,r. 8b$n Sultan .. <wt- kal KrnL en. aibıayeb miLliı Bnlf.yU dal 
h1ıtday ytıkO ile Noroıkende akl sıl4h ~: Ndzırı H..>l p!tr4A.~ento Har~clye eı.cOm' 1eb'nslar eskl nıez~rlan ı~al'e\ ed' tıık Lsll]{or. Osnıu pıt~ ke~ Q1Urtı yendi. Bunur iQin: Mısaırd<t sı"- ilk k.,.. 
ııt remııi tarlandan yakalanarak Port 1ıııocte 1aıond• bit nqtuk aoyleyeo.:ktlr. JeklerdJr. l9ln aiıi b.&\rada Lı.ıt'tJor. Gtliniı. TMllm rıtJA<lıkl.- ~una r.tiru tıdUıbllt .. 
~ıı liınanına ıoıüı1Uaıllf\ür. 
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1 R A. D. Y. O_._I ~ı~n~n~~rtisti MAÇAKIZI 
Başhca Dünya İstasyonlannın tul mevçleri 

ve kudreti erile başlama, kapatış satalan 

Brigitte Helm Ynzaıı: P t: Ş li i ~ 

Beş dakika fcnra tekrar be: şını kal-
Kocası ve çocuğu ile dırdığı zaman zabit ayni yerde duruyor-

meş1uı olmak üzere du. Penceresinin altından geçenlere ala-

Çe\'lrcn: BAHA Dil\ Dtl~~ 

Dal~a uzur.lu~u Frekans 
Metre Kilo( Hertz) 

lstasyonun ismi Kudreti si.ıemayı bıraktı kapar olmak apetinde olmadığında göz-

1973,f> 152 
K. VV lerini işine c'ikti. Ve belki iki saat ye· 

Ankara(Türkiye 7 Ankara radyosunun İsbi- Meşht.:r A.lman sinema aktrislerin- meğe ça~rılıncaya kadar başını hiç. 

1875 

1744 

1648,3 

1621,1 

1339,3 

1293 

l?.61 

1171,9 
1090,1 

835,7 
789,S 
522'6 

506,8 
491,8 

470,2 
437,9 
4'.H,6 
426,1 

420,8 

405,4 
391,1 
376,7 
331,9 

160 

172 

182 

185 

224 

232 

228 

256 

283 

keri Erkek neşriyat saatı den Brigitte Helm bir kaç zamandır Pa- kalcırmadan meşgul oldu. O zaman 
12,5 ili 13,5 ğramof?n_la r~sd~ ~ul~nuyorc!u: Frun.sız stüty.o!arında ayağa kalkmak, işlerini toplamak lazım
Türk ve Arap musıkn· hır ıkı fılm çevıreceğı zanedılıyordu. d B d b"t" · · e de 

ı . . . _ ı. u esna a za ı ı yıne aynı y r 
Ajans haberleri 18,5 ila Halbuki Brıgıtte Helm tekrar Be"lıne don· .. d .. B k , . ld. y k-

• mUş, hayatını kocası ile ç 1Cuğuna vakf- gor u. u ona ço g, rıp ge ı. eme 
21.55 kadar akşamı n~:tr~- etmek üzere sinemayı terkettiğini bildir- ten tuhaf bir heyecanla pencereye yak· 
yatı devam eder. stıklaJ miştir. laştı. Fakat istihkam zabiti orada değil 
marşı ile kapanır· Brigitte Helm on senedenberi film çevi- di. Artık onu düşünmedi bile ... 

- Uzun daf ğafar - riy?r?u. 19.25 se~esinde on s~kiz yaşın- iki g:.in sonra kontesle beraber 
da 14..lı. Berlınde bır kız mektebınde tahsi- a aba bineceıi ~ırada kapının önünce iff 

Brasov(Romanya) 160 Açıllı "Ayça ıadyo Ro- lini duha yeni bitirmişti. Bütün genç d~ d"ykad d w w •• d.. y·· .. k t ~l!ı!:.... 1.e:;;~::z:~~~it: b" · ti 1 1 k h- ım ı ur ugunu gor u. uzu apL u- '- _ _ _ 
manya lspikeri Kadın 1 kızlar gi ı oda sınema ar sl o ma ı:- k'" .. k .1 .. ..1 ... d. V t'! 

• vesine kapıldı nun Jrklu ya ası e ortu u ı ı. s şap· t ··ıd . _ .. k. d 
Erken · k I d . h .. 1 • 1 d emayu en mınnettar gozu ıyor ~~.~ O tarihte Friç Lanu meshur "metro- asını atın an sıya goz.erı par ayor u. l h b k d . ~ 

Moskova(Rusiye) 500 Açılış "Gavorit.,Moskova polis. filmini çevirm;ğe hazırlııniyor, Lisabeta seb~bini bilmediki bir korku- e.~e m~ .sus 0 ça u ~e enn 1 
1 de açılır 24 de kaı:anır. ozamana kadar kimsenin bilmediği yeni ya düştü ve titreye titreye arabaya otur ~~zlennın her karşıl~ştı~ı.anda gdJiil.ıf 

R d · 80 A 1 All Ali · R b:r bıış arti.:;t aruyordu, Sinema guzete- d bıtın rnlgun yanak.armda penbe ~ 
a yo paru d. çı ~li o. 

0 paıs- a- lerine bir ilan verdi. Genç kızın anası u . E d .. d"ğ'" k tb· b uçtuju görülüyordu. Bir hafta sonra,,,,,,. 
"Fraıısa,, ıo. ı b ki ·ı f kt d - k ve on u u zaman a ı çar a· .. 1.• l;'_ I e erıı en ırsatın çı ığını Uşunere , . . .. gu umsemeğe oaş amıştı. ~ 

İ!ıtanbul "Türkiye,, 5 Açılış burası fstanhuı film şirketi mUdDrUne bir mektup yaza- rak Pencereye koştu zabıt ateşlı goıle· T k' b" ··k · d k · · k d" · '"k · d . d oms ı uyJ annesm en ,..... .l 
Rı ci) ocu ar ılır da met- rak, kızının mektep temslllerinde çok rını en ısıne c.ı mış, muta yerın e b. d ·t taki t k . . 111~-

v · "k . k d E muvaffak olduğunu bildirmişti. Bunun idi. Pencerenin önünden meraktan yana- dne .
1
rt Ok-> unu mkıe mekalıbçmku 

rone m Hpı erı a ın, r- h ü 1 kt al . k k d b I d e ıs Pr en genç zm i , ...... qır. 
kek çalı ma 8 t1 l 30 gibi da a Y z erce me up an şır et rak ve garip, şimdiye a ar i me iği ~ 
•1 ~ 14 1 şkl T ~ak arı ' mü.türü bir kerede Brigitte Helm 'i gör- b" h" · · · 1 k k"ld" çarpmıştı. Naroumof un suvan 
ı a p a a ur ve Arap ' ır ıssın esırı o ara çe ı ı. I d 'd .. . __ .-...ıı 

·k· · k 18 30 mek istedi. Hemen objektifin önünde kü- O d b . ..h d" . a ayın a o. uğunu oğrenınce l511"••-
murı ı aıansı a şam _ ld • i an an erı genç. mn en ısın pen- d IJ ) k . . . . . . • 
dan 23 e kadar k ' çnk bir tecrubf\ yapı ı. Net ce muvufık ..... d d l d w b" .. 

1 
a gın ı la bıldırdığı ıçm müteild' 

ı apanış -r·:l ıu . ceresı o:-.un e o aşma ıgı ırgun oma- t 
Jtiklil marşile go u c • d B" ·ı 1 d muş u. 

işle Brigilte Helm'in sinema artist- !· b!raz sonra onbun1. ıd~ ar~.arın ads:s· Hennan Rusiyede yerJ .. cmİJ 
Varşova•Polonya 120 Açılı7 ballo hallo polbki liği böyle başlar. Metropoli~t~_n sonra uz ır taraşma _e ır ı .. l~ın~ oL,r UJU Al , J • • -Y 

radyo Varşova saat 12,5 çevirdiği diğ'er filmlerle bilsbutun parla- zaman onun varhJını hıssedıyorc.u. Ve 1 man nıb 0.l~ ıdı Babası ona ufak 

Lüksenburğ 

Bakö 'Rusıya 

Taıkent • 

Ti!lis • 

başlar 13 de saat ayarı dı ve şöhreti arttı. b.:ışını kaldırdırıyor, her gün ona daha 1 sennaye ıra ıştı. 
180 Açılıı İci radio Luksem- Genç artist ~ir aralık Vaybah ismi?de uzua bakıyordu. Genç zabit bu masum ı (Arka&ı ,,,rJ 

• bo rg bir zatla evlendı. O sıralarda sebehıyet 

u verdiği bir otomobil kazası ynzonden T b ı• 
Açılış saat 8de Azar· uç sene hap~e mahkam edilmişti. ra zon • ran transı• 
baycan hava.arı Hitler hUkumeti mahkum kadına şu 

25 Saat 18 de b1şlar teklifte bulundu: l d h 
- Metropoli3 tilminde muvaffak olan yo un a seya at 

100 Saat 14 de başlar artistlerden onstav Frölih Alman kanın-
dan olınllydn Oitta Alpar'ı seviyor. Eğer N • 

- Orta dalğalar - • GOst .. v'ı bu kadının elinden kurtanrsdn, izamnamenin yolculara 
359 BodafeşteMacaristan20 mubkilmiyelini l:lflederiz. d• "'• k J J ki 
380 Erivan (Rusiya) 10 Brigitte Helın'in bu teklife n~ cevap göster Igl 0 ay 1 ar 

( 
· verdiği malilm değil. Ancak hapishaneye 

574 Stutgart Almanya) 100 Saat 17 ye kad~r 2 kilo- girmemek için Alınanyadan kaçtığı ma- Yolcular; kedi, köpek gibi hayvanları y italeb etmek ve diğer e.şya rayi 
. vatl~ çalışır • ltlm. Şidi tekrar memleketine döndJğü- yanlarında götl\remezler. kıyas yapmak gibi yollara da baf 

592 
610 

638 
685 
695 
704 
713 

740 
767 
841 

904 

Vıyana(Avusturya)lOO Açılışradyovın14deaçılır ne göre, başka bir kombinezon bulun- Patlamak, kolayca ateş almak, sız - lir 
Kahire \Mnır) 20 İspikeri kadın erkek in - muş demek... mak, bulaşmak, kamyonlara sığmamak Nakil evrakında nevi ve cinsleri 

veyahut kamyonların merkezi sıkletini letlerlle beraber ayrı ayrı zikredilOl 
lizce Arapca konoşur fazlaca değiştirmek gibi diğer e~yaya ve- :?v eşyası bagaj, kullanılDUf ~ya gtbl 

Prağ(Çekuslovak) 120 Açılı7ta Horoz oter Kent Taylor ya. kamyonlara zarar verebilecek eşyayı Ielümum, kıymetlerinin tayin ve 
Belğrat(Yoğuslav) 25 Açılış Halk şarkılarile .. . idare kabule mecbur değildir. ;inde müşklllAt bulunan "ya ıç·n 1 
PariıP. T.T f ran 1al20 İııpikeri Erkek ve Kadın So1 gu:ıler le Am:rıkada çok naza Bu gibi eşyanın •hangileri olduğunu !{llo başına (200) kuru.şu geçmemek 
Stokholm (!sver) 55 Kapan ş G'ltnatt rı dikkati e'betm!ge başlam·ş olan 'le ne şeraltıe k:ı.ıbul ve nakledileceğini ı- vasatı ve tahmini bir kıymet uze 
Roma ( ftalya) 50 Açılış Çan seılcri Jspikeri Tayloru:ı gayet garip bir mıcarası dare takdir eder. tJ:zminat miktarını tay!n eder. 

d AleOmum eşya ve bagajların sıklet - ı Kısmen veya tammen vuku b 

Munih (Almanya) 
Skoti~ {tngiltere) 

Kadın vc;.r ır. i 1 . i .... tt leri idare vez n erine gbrc tay n olunur ve hasarlarda, eşyanın hasara uğramo--
100 O.ıha o:ı yaşında sinemlya İ:ıtis:ıp ücret bu sikletıer esas teşkil eder. velkl halile hasara uğradıktan s 
So etm!k İ3teyordu. DuAlasın filimleri on· Vezinler için ücret alınmaz. hali arasındaki kıymet rarkı. icabın~ 

Berlin (Almanya) 

H.ımburğ tAlmanya)lOO 

da bu arzJyu yaratmışlar.:lı. Bagaj ve eşya denklerinin sıkleti, hibreye de takdir ettirilerek tazmlJl 
17 yaşında evi.ıden kaçdı ve Ame- metre mikiib başına 200 kilodan dun o -

nkayı dolaşan bir dileaçiler ğurubn:ıa lursa 200 kilo itibar edilerek ücret alınır. Mürsll ve mürselünlleybler d• 
Metre mikib eczası için de aynı nis -

iltihak etti. Bu dilençiler Mar1andız tre· bet üzerinden hesap yapılır. münasebetler 

Otobüs fez'ikesi O Q G U nile seyahat ediyor ve biri:lsanın barı· Bir dengin hacmini ölçmek için o den-
Ankaraya gör.derPdi nabileceli her y.:de kalıyorlardı. Bir gin en yüksek çalışmaları arasındaki Uç 

fsttınbul, 1 t, [Hu-msi] - Otobüs ruh· Abone tarifesi çok Amerikan ş::hirlerini gez..iikten sou ouud yekdiğerine darbedilerek bulunu:-

Emtia ve eşyanın vtıaulü, bU 
mahalli mahsusuna yazılması tle 
yapılmış addolunur. Posta bulunan ff1: 
terde keyfiyet mürselUnlleYhe yazı il• 

b bah H 1 d d ıd·ı K Mürsll veya mUrselUnileyhln talebi satiye5ı meselesi etrafıııdıı mOfetti~ler Seneliği : 12 I.ira ra ir sa o ivo a a ge ı er, e-
Altı ıı 7 üzerine yeniden yapılacak vezinler için 

tal'afınjan yapılmı} ohm ~ahkikat fetlt- uç a~hf{~ı : 4 : nt Taylor bu şe'.uin havasını ve muhi- rtekrar vezni icabettlren iddla sabit ol _ 
kesi Ankaraya gönderHmıstir. Bir aylı~ : 1,no • tini pek be~endi ve burada kalmala madığı takdirde) tarifesine tevfikan vezin 

Mitetler Cemiyetindeki ECNEBi MEMLEKETLER lçtN k .. rar verdı. Bu sıralarda Robert Tay- ücreti alınır. 
S 11 i 1 · · ··h t k maw b Alelümum nakliyatta tanzim edilecek ton'anh ene ı:t : 24 Lira or yem yem şo r.! azan ga aş-

.. Ô Altı aylıjn : 14 • layordn, nakil mukııvele.slnin numunesi idare tara-
Lcr.dra, 10, (A. A.) - kreni.dl· iLAN T ARıfESI f fmdan tesbit olunur. Bunda; nakliyatın 

tine gö:-e 1''ransa ve İrı,.:-iltere hOkumet Keat Taylor içi:ı tuha bir hayat nevi ve cinsi, parça adedi ve sıkleti mUr-
lerJ münıhhıı81arı Mi1le ler Cemi\telinde 8 rıcl sayıfııda santimi 25 Kuruş başladı. B1t.in kııdınların aıık o'.duA"u silin ifadesine atfen yazılır. 

# ... 50 
tnDteaddit beyantıtldrdu bulunııcaklıtrdır, 6 • • • 7:) • bir artistlik ismini taşımık ve güzel bir Bu beyanatı kontrola idarenin hakk• 
İngiliz • Amerika ticareti 5 : : : 100 : de~ikınlı o!mık onu:ı hayatını bir çok vardır. Yanlış teyanat, nakli memnu ve~ 

4 • • 1!j() k d 1 l d ld d z aıı· K h va bazı kay•d ve şarta t!bi maddelerin 
Londra. ıo, ( -'-• A.) _ n~·ıı· telgra- " • 

200
· • ome e er e o ur u. ev ı e.ıt e-• r. _, a .,aklini ı-tlhdaf ederse beher irsaltyeden 

la göra Amerika ile yupılac<tk ticaret 2 : : : 2!)() : men her dakika Robert olmadı}ını söy· maktuan (25) lira ve tarife farkından do-
miiıakeresine memur beytin bir şubutta 1 " . • • 400 • lemekle vakit ge~iriyordu. 'qyı noksan ücret t:ıhakkukunu istll.,arn 
hareket edeceğini bildirmektedir. Tuhaf bir tasadüfle bir sto~yo ka· ·derse bu ücret farkının üç misli ücret 

V Z • d' tıan verecek kimseler DOÖU Oaze- b" . · ak . . ılınır. 
an le an ın raporu tesi idare MndDrlüğnne mnracaat etme- p~~·~ı .. 1ria~ya ın~nar onun. ~çerııe İdare elinde zlva ve hıısara. uğrıya-

n rşredilece k lidirler. Devamlı UAnla\' için hususf got..:rdu. fverıde bır çok teknısıye.ıler nşva ve hayvanların hakikl kıymetler· 
Bürtlsel1 10, (A. A.) - Van Zeehınd hmfe tatbik edflir. makinelerini kurmqlar Bay (Taylor):.ı ıdare t:ıraf·ndan ödenir. 

taraflndan hazırlanan iktisadi rapJr '!kiz ~ırmızılı ilAnlarda tarire bir misli bekleyorlardı. Yeni çevriler.!k bir filime Zivada, eşvanın idareye teslim ye -
gür.e kadar neşredilecektir. fıızlasıle alınır. ki.rar vermeden evvel ona 0 filimi.ı e.ı rlndeki kıymeti esa<>tır. Avrıca (alınm• '" 

H Y Canın altında b h ki k '~e) nakil ücreti ve masrafları da iade o-
t: Altı ayda bitirilen bir gü~ ir sa nesini oynataca ar ve a· ıunur. 

VıJa& B .. ri sİ:lerr.a c:.rtı!.tı ol.nu~an rar'ar.nı o:ıc:'an sonra vereceklerdi. Ke• İdare kıymeti tavın ve takdir eder . 
tVv~ b'jyük bir at cambazhar.esini ida• Manf O nt bozmadı. V ~ k~n~bine teklif edilen 1<-en kaybolan eşyanın te.slim yerinde'·· 
t ~ ec:'.i; Ordu. Şimdiye b:iyle bir cam- Holu o~ta Mai Ant ·an et İsmin• tecr:ibeyi muvaf akiyetle yaptı. Vakia ravicini al•r. ravıcı yoksa bu eşvanın e-

rıca ihbar olunur. 

Tarifelere riayet etınlyenler 
Gayri muteber bileti hf.mll ol 

biletsiz nazarlle bakılır. 
. Gayri muteber bir .biletle veya bl' 
:>larak seyahat eden yolcular, katetS! 
'lıesafe için iki misli ücret vermekle 
'Jer seyahatlerine devam edebilmek 
mütebaki tnesafeye alt ücreti 
:idemeğe tncburdurlar. 

Otobüse diğer yolculan rahat.sıl 
'llek yasaktır. HllAfına hare'kette ıatfl. 
denler otobüslerden indirilir ve ~il 
retleri geriye verilmez. 

Otobüslerde yolcula.rı rahatsız e 
·ek ve otobüsleri kat'lyyen klrletnı 
şekilde kuru yemekler yenebilir. 

Diğer yolcuları iz'aç edecek 11e1& 
~1 kra.lhı mucib olacak yolcular otobO.!I 
1 ınmazlar. Yolda ·böyle bir vaziyet 
"'den yolcu durak mahallinde indir!le 

Hasta yolcuların otobüse ta 
için hastalıklarının sart oltnadıiı• 
·1hhat memurluğundan Y~sika get1 
'eri şarttır. Yolda hastalananlar 
··ulunan ilk durak mahalllne tadat 
·lilerek muayenesinde hastalıtı ,.ti 
'Irada indirilir. Saı1 deglse yolun& b. th:menin başlıca Ussedl.rı o'rr.uş· de bir filim çe.vri'e::ektir. 8J li'im-!e o:ı ke:ıdisinin so.:ıradan Rober Tay'or olma• "'akın menşeindekf kıymetine diğer nak·· 

b d b b .J L ) A .,., t'l.va~.,ut mıısraflarım n~ve etmek su ıder. 
!Ur. Gilnün itin e U c~m aıhaneLe" a'tıncı ui ro ün ı yapa ak olan aktörün dığı anl"şıldı. mmı oda ilk filime an• retlle elde edilecek kıymeti tutar. Bu takdirde bilet tıcretıerinin 
t!e «!ald nu:naralatını tekr ~r edece.;i gi,, e:egi mantoyu dikmek için tam altı gaje edilmh ve tilhr .!t merdive:ıinin M~l ~ah11'lerinden bu mallara e lt n: ., . 'nen katedilmemi, mınt&k&lar& .ı• 
• ldiliyor. ay biç dı;rmadan çabtılmıtbr• ille buamajma ıyajını bıımıt oldu. bayar. faturalanm, mektuplarını ve Alrt.. kı1•ml•n ladt t4Wı. 

1 
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l<ah J r diyarıdır !I 1---1 \-j~;' 11~- rasıunm ikinci saufnda) I -- -raman a 3 ~~~~~ tt E 8 surune ııerıemeğe ba.şla - -- Bilmiyorum hiç bir yerde bu kadaı ~rzurnnı ulh Hukuk 
(Üstıı 7m 1 

inrir/P) doğru sürüne ıınıza iki dUşman nö - 4 - _ _I ~ ı gOzel kış ve kışa da bu kadar nlışmı H k" 1 . .., . d 
dön; 29 senesıY<lı Bİkan harbinden dım. Bir ara. ~cinıann solundan ve gö- 5 ~ ~ - _ı- 1 ~ı- bir memleket ve sema gördUnOz mu? Kı a "1111 ıgı il en : 
seter Uın ... Bir sene 'durdum, durmadım, t>etçlsl gör:l!~c doğru kaydık ve nöbet- 6 ~ ~l 1 -=1-IKll .~ - şu u 1ışınış memleket diyorum . . Evet ka Davacı Eı~wrurnun Mıırat paşn mn-
larun berUk çıktı ve ben de 'bütün akran - runmeden tarafına. geçtik. Blr de bak - 7 ~ .. ıı.cı-~ rın Arlıınııya yağmıısı clhetıe hı ç yakı~ ailesinde ölU Kemal mlrnscılttrı kunsı 

Rlbi tekrar askere nlınctım... :ılerin a;~~.,rde onların karakol postasL.. 8 _ ~ -~1=- _ı 1 
~ muz ve yuğsıı da sevimsiz olur. llııltıul\ led!ye ve saire ile nıücldcnaleyh ayni 

k.öyu'Benı 83 Uncu alaya verdiler ve rropril tık. blrn ~mışl:ır etrafına on, on ~ 
9 

_ 
1 

ı~ l.f'.-:ı.. ~--1-11 Erzurum hiç te öyle değil, onun etrnfır ıuhalleden ölü Rızn oğlu Şefi!{ vesaire 
ka"" ne doğru YtlrUdUk Düşmanla ilk Bir ateş i ler mıÜıab'bet ecUyorlar. Ya-

1 
IiJl liiiıii _1~~1- _ : 'ıl, çeviren Pulnndöken, Kop ve Deveboym ıras:ndn tahaddüs eden taksim ve izn-

·vt}a_.,_ · itişi dizllm ş ' 10 d 1 · · · i l' d r~ ,.. .. ,aznız Köprü köyünde oldu. O -

1 

akil re· ıığ an e~er kışın bır geçıt vermı ! ş 1YU avasmııı rüyeti sonunda mah-
rne~ sıkı lblr mücadeleden sonra ilerle - nım~ ~n ~u ellmdeld bombayı bunlara l<ELİ-'IE UYU~l' y.orua, bu. hal zeten ona yakışan bi •emenin Temyiz Muhkemesfnce tnsclik 
fiar a.şladık. Bir akşam Hopiği geçtik. sız nöbetc;llerl tutun! dedim. On- cıhettir. Hıç te kusur sayılamaz . ÇUnld lunarak kaliyet knzunmış olıın 564-:l56 
~ev.ar köyüne doğru yürUmeğe lbaŞiadık. atayım. oımadılr..r ... Fakat ben dinleme- Soldım snğa : ( 2))0) metredeyiz. Yine daha çok ktl ı ııın ıı ra \'e 5-12-934 tJrihli iJılnıı nıücl-
geeesim kıştı,, hava çok soğuktu :birden ~ ~mdekl bOm'bayı postaya doğru sa- 1 - Şehre bakan, 2 - isçi inatçı çokken, ntinainın semasını hiç bir yerJ ıince bunların zikri geçen Murut puşn 
dan <l"; Sis bastırdı. Biz ~ına v~r:d~ v:dum. Bir ıgürültr koptu. Havaya kollar, 3 - Peri, lskanbilıle bir kilğıt, 4 - Frun: hiç bir memlekette gOrmek kahil olma iluhalle:sinin Yeni kupı sokağında knln 
sungu Şnınn siperlerine dUşmnşüz. 

1 
b caklar kafalar uçuştu. sızca çocuk, vezin , 5 - Çubuk ekmek dığı ve hatta bunun için birçok seyynlı ;ağı Deli Memet ve hemşiresi Hatem ve 

<1uk 
0 

ntuhaTebesl ynpmağa. mecbUr;: a Ben hemen geriye döndüm. İlerimaz I ~·apılır, 6 - Hustalık , 7 - Kapı ~ılınınca lar oranın yıılnız esatir ve il.ihtar ınem laınudı öğretmen Mustafa hanesi, solu 
dar ·

11 
liş:ınanı sUrUp tbonun taşdına de ıraıan du.,mıın nöbetçllerl blzl kendile- söylenir, ldrnlamuk, 8 • İçilecek şey lekeli olduğu için seyahııtı ihtiyar C'l H>hrnın oğlu zevcesi Hayrlyeden .Me-

eredik Or:ıd lben ynraıan ım. 1 ··ıtı ı · · ' · · a3e • a EOrzurum _ rinden z:ıa.netmiş er. su ıın çtığımiz ha}•van , 9 - lyi, mut- medıklerlnı, bundttn ba~kıı dıt lıatıuzm net Ali paşaya satılan hune, ıırkası 
da tedanı ıgertye ıgönderdil~ Ayağımda- Kendi ıtsanlnrlle: . " . ~akta tabak konacak yer, 10- lnsanlurın semasını görmek arzusunu duyduklımn <endi denilen mnhul ki Terzi oğlu Ap-
lci Y V1 edllmeğe balandı · Blr gün _ Orada ne oldu? Dıye mutemıı ıfllhar elttğl şey. dnıı seyahute çıktıklJrını duymuştum. Jullııh kızı Peııbc ve cephe ı turik hu-
ceph~ blr tUrlU .geQill::~l~tlm, gö _ dıyen soruyorlardı. l"11knrtd«uı nşnğıy:ı: Bir gUn oral ura ğitmek nasip imi.; g-ör- ,ludile mııhclut ve 12 75·51-.3 ııumnra ve 
nuııu çağırıyorlnrdı. d na sekiz yüz · ( Ar.k.-ısı vnr) 1 - Dumnn çıkan yer, çöl rllzgarı, dnm. Ve hafızunıın bugün )'llkselelıllen H- -933 tnrihıle tttpuyn merbut 1500 lira 
1t1şt el Y3.21ldım. AhalideHn ana kaleye sev - I Salih çarıu~ım rUisıl Enver poş'l 2 - Olacağını bilen, yüksek bina, 3 - Bir 1 nisyanlar içindeki knyholmuş izlerini t<ıyıneti muhammeneU ·ırf mülk evlerini 

e Yazılmıştı Bizi s~ h • ezdi1inl ve niqoııet • · · · b'l U d ı ltettııer H · llAh ve elbise al - ile bıiUln cep eyı ~ }' ~ " · · ne\•ı ıııızaç, ısım, 4 - Azamızdan, bece- seçıneğe çulıştım.Fttknt yine Erzuruınun ı m znye e sutı musına karıır verilnıis 
cıııc. Rö~ 

0 
a~anknl:1~ yola. dilzeldlk. çarpışarak nasıl esır duşduğıimı ~nl«ıfan riksiz, 5 - Edat, z11lim bir hOkümdnr, semnsını onun çok llstüncle buldum. Ora- olıııaklu satışın Wln tarihinden ° llibure~ 

S~ktu Y~:~a o karlıydı. Yolda kcığ- ,111zınıızı yarın okuyacaksım~. Erwru- 6 - Eclat, teııbin , 7 - Nida, ne et, ne kıın, sı denize sıfır, Erzurum ise ( 2000 ) . Bu bir ay sonra Sulh Muhkemesi binasında 
nıtara tesn.dUf ettik. çam kütükleri gibi mun istirdadı sıra~mda .Sa/ıh ç.~uuşw~ 8 · Budala, nota, 9 - Yurııınnz değil, alet- rakamın muka,·esc eclilnıiyccck kndıır yapıltıcJğı artırma şurtn :uneı-lııin herkes 
SiPerletde donmuş askerleri yüklemiş ge- 'ıaşmdnn gecenlerı ayllcB neşı edece ler, 10 - Huyvun, şeref. büyOk olan mesafesini uşağı yukarı Erzu· lanıfmdıın görulelılleceğl, sııtış g~nOııde 
rıye sevkedlyorlardı. Bunları gören~rd;~ {]iz. j Dünkü bihnecenin rumuıı seması içinde kaydetmek istiyo- a~tırm~ bebeli muhcm~nen kiymetin 
bir çokları geriye döndürdüler. !Biz ç J , IJ d .1 . 1• rum. 

0
10 75 mi bulmadığı tııkdırde en son ar-

şı kaldık. Ü b k ıa C 1 ITIIŞ şek 1 Belki hissime mağltip olmuş gHıi tıranın taatılındü bdki kalmak üzere ar-
Azapta blzl kolordulara. t;akSm etti - Romanya ış a anı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ouşnnenlcr olubllir. Fakut hiç te öyle tırınunın 15 gUn llahıı uzııtılnctığı ve 15 

ler. Ben 
99 

uncu aıayın blrinCl tabu~un~ .., d 1 B J\ s J R g T i M A değil~ ynnrı Erzuruma gelecek olan tren 1 inci gOn ayni saotte en çok artıran na-
<1llştum. BölUklerde mevcut yarınd~ımf- Prag a 2 A T ı itil N A 1) ı H bu guzel vatan parçasına lıtnlerce ni- mınu lh cıle ynpıhıcıığı, ip.:ırek sahibi aln-
ğıy lnmutl. Askere geride nerı:ık ~ yok (Üstyom 1 ncide} 3 R 1 s A L Em .. A met te getirirken, Erzunımdan uzııkta cııklılarltı diğer oHlkadarların gayri mcn-
YOrdu. Soğuk, kar bir ta.rafta, e~b se ert ~ - - , - ""!, D - yuşnynnlur Doğuya gelince , bu hakllrntı kul üzerindeki hak lurmı, hususile fnlz 
ayakltbı yok-... Her yer ve h:d~i! ak- Nazırı Krofta, Prağ valisi ve belediye 4 .!. K ~ ~- ~~fa J ~ _Y duimn gOreceklerdir. \'e mnsunfe dair eh n iddit hını ı C\rak 
fan b1r haldeydi. Bölllğüme g :ı.ğırdı. reisi ile bir Ç'lk zevat tarafından kıırşı- 5 Z_ ~ M E .!!__ ~ D J lai A Yine Dokuya gelenler, kışın büyOk mO :ıbitelerile birlikte 20 gUn içinde da-
fam yüzbaşım Cvlt ~dl~~n~~ını ala- lıınmıştır. Refikasına btr çok hCketler 6 {S; B !f4l ..!_. ~~ ~- E R ~ G 1 ve ~ehşrtli olan, (ııkııt bllyük ve deh-1 ireye bildirmelerl,aksi halde haklarının 

- Oğlum salim, Uzrindekl tepelere verilmiştir. Nazır ak~am saat 18,30 dn 7 c A M ıi31 N A M t.:li M l şetlı olduğu kadar da bu latif ve munis I anıııınıyncıığı ilan olunur. ( No. -;o ) 
Caksın, Ala.kULsenln Dkknt et geceden ve Hariciye Nezaretinde temaslarına baş· sJ.A R A B A ~ E s i R çehresini perde {;zerinde bir panoruma 
rnevzıe gireceksöinü···muyor Düşman 'DlÜ - mıştır. A'kşum şerefine bir ziyafet veril· 91 1 

I! D - - • - - şeridi gibi seyredecek ve seyrine doya-
Blsten kimse g r n . h R H . l • ~ E k 1 d 1 öbetçl çalıyor ~reylm seni. .• miştir. Bu seyn ııt omanya nrıc ye ol ınıyncu ur ır. On uru ı e yazık kı h ılfı 
~adl~•~a.~mımı aldım. Söylenilen yere Nazınmn antant memleketlerine. yaptığ 1 J C A .N Doğuyu görmemişlerdir . Ne yuzık ki ..... 

lm.. Muhtelif yerlere kkrakolla.r dik - ilk seyahattir. Miçesko bugon Öğleden Doğuyu bilmezler ve Doğuyu gelmekten 

Erzuruıu Tapu M :.idür
!ügünclt~n 

~. Biraı sonra yanıma blr posta. alıp evvel hususi trenle Belgrada hareket - belki de korkarlar. 
L?etçllcrl teftişe çıktım. Her nöbetçiye etmlrtir. Orada, Cenevrecl~ !oplamıc:i~ HAVA NA'ZIM ARDA 
~<rl ayrı tenblh ediyordum. "Dikkat edin, Jlnn Uluslar Kurumu yeclıncı kongresı 

saltın uyumayın, düşman geliyor, nöbetçi ruznamesi üzerinde görüşecek Romunyu 
r.:aldınyormu.ş ..• ,, ve Yugolavyııyı alakadar eden me .;le- 11 - 1' - 938 sımt 8 Raporu 

Böyle son ıpostaya kadar glttım. O - ,er bokkın<1a mndavelci efkarda bulu· Havu tazyiki : 608.9 
l{ars Orınan 
Başrnühendisi gitti 

radakı bir sığmakta azıcık oturduın ve nacaktır. .. " w • (Deniz sc.-viyesi) : 781.0 
ısındım. Geriye döndüğüm zaman blr sl- )".AHL"Dİl...Ell :\ll "~lit:I.. S. O · Suhuneti : - 14,2 J{ars ürmnn buşınOhendi 1 Tevfik 
ı>erin içinde nöbetçi olmadığını gördüm. \"AZİ '\"ETTE DOşük suhunet : - 16.2 Zonkuldak Orman başmfıhendisllğlne 
Sesıendlm, ses veren yok. Siperin lçine BOkrcş, 11 [Ruclyo] - HOkOmetçe Yüksek suhunet : - 5.0 nuklen tayin edilmiştir. 
atladım. Nöbetçi blr yerde .kıvrılmış ya- itıihaz edilen karıırlardan en fuılıt moş- Rutubet : % 73 Ardahanda ''Ilba .. l gecesi 
ı.A_ lr ~o- 1 • Ruz_5ar : Sakin J • 
-..rı doğru çektim. Kendisi b yana, teki olunlar yahudilerdir. Bun ar gayrı- Sema : Sisli Arduhan, {Hususi] - Yılbaşı ınQnu· 
tıyorou. Kızarak koluna yapıştım ve yu - menkullerini satarak ve bankulardaki sabetilc Kızılay kurumu menfttalma B ... · 
Pllmış kafası bir ya.na kafası bir yana mevduutlannı alıtrıık gitmek hazırlıklıı- Ruyet : 200 - 30J metre lediye sul.munda Ardtıhıın mmıllimlerı 
ı:.ıııı h · Ynğış : yok "' . nna bıışıamı~larsıı da, hüıulınetçe nrıce va gençleri tarafından Lılr mOsıııııcre 

Bu benim ıcanıma dolrundu. Sbaahle- para çıkarılmaması hususundıt lltihdz 1 verilmiştir. Mnsıımereye istiklal murşı ile 
Yin doğrudoğru alay kumandanına glt - edilen sıkı tedbirler dolayısile mn;kOl •••••••••m.ıımııiı-•91':. buşlıınmış ve bunu ınOtenklp ınuhtcliı 
tim: "Bana fırkadan lzin alın, bunlardan \'tıziyette kalmı~rdır. 'fenıinath Daktilo, Dikiş spor harekdleri gösterilmiş ve mil,. 
nöbetçi çalıp getireyim, oksa ö1Urüm,, de- ---- O)'Unlur oynttnmıştır. 
ctını. Fırka kumandam ÜÇ kişlye müsaade Devlet Deıniryolları 10 .cu ve her nevi ı11akineler Munuızam spor hareketleri bilhass. 
canh canlı tutup ~eUrmekllğimizl em - •. .. ·• •· d tamiratı yrpıhr çok ulkışlunmışltırdır. •Yıkılan ocak .. 
retınif ... Bunu bana o gün öğleye doğru lşletıne Mudurluğun en: admduki piyes temsil edilmiştir. Piye 
haber verdiler ... Bilsen pek 0 glln ne ka- Erzurum Leninnkan arasında i,le· Riza Vatandaşları kusursuz olaruk temsil edilrliğl için hulı 
dar llZadı. Güne.~ sanki gök yüzüne ça - mekte olan muhtelit katarlttrımız lS-1 · nzerlnde çok iyi tesirler bırakmış vı 
~llclı kaldı. Bir türlü ~nğıya. in~e2, B~~ g38 tarihinden ltibnr~n ve ikinci bildiri· Slli\.h FnhrH,nsı ı,ursısında bii çok defaldr alkışlanmıştır. Kısa bı 
urıu akşam olmnz. Karanıık çökUnce Ytı ı ıne kadnr Brznrumdan saat 18,17 ye.ine Bay KAYA hanesinde blı.: mUddet içinde boynk rnrlıklıır go ... 
~ıına Vanıı Rıza onbşıyı, bir de A::~ı ~ sual 9, 51ade hareket edecektir. Sayın :...•••••••••••••.teren Ardahan gençlerini takdir etme 
n YUp onbaşıyı aldım. Talbur kum:-11ııarına hulkımıza ilan olunur. (No. 67) g. 1 1 1 mek kubil de"'iJdlr, 
a 'rnalt\mnt verdim ve düşman ıua t> --

Vnniefendi muh ıllesiııde Mukim 
Hııfız Yukup verescsınden Ezim~ ve kız
lım Aliye ve saire turııfındnn idıtreye 
muracaatlıı murisleri Yukuptdn kendile
rıne inllkul eden Vanlefendi ıııuhullesin
de vaki samanlık rutta ahırın intikal 
ve ııhere satışını istemiş ise de Lııı gay
ri menkuhin tapuca mı..knyyet olnrnına
sınu binaen senebiz tasıırrur ahkllmına 

ınyasen muıımeie yapılacuğınn göre bu 
yerde nlfıkai tnsarruriyesi mevcut olan
ıarın tarihi IUlnd.ın itfba ren on gUn 
znrfındrı evrakı mOshltclerile ı ir.Ikte 
2.rzurum Tapu MOdürJQğune ve tnhki
rnt gününde ıııuhnllindc bulunacak Tn
ırn meınu runa nıurncuatları ilan olunur. 

(No. 611) 

Erzurun1. Askeri SatınahnR 
Koınisyonundarı: 

12000 kilo gaz açık eksiltmeye ko-
111lmuştur. Tahmin bedeli 1700 lira ilk . . 
emınatı 202 lira 50 kuruştur. Eksiltmesi 
!l ikinci kanun 938 cuma günü saat iı 
le Er7.urumda Askeri Satınalına . Komis
ıon~nda yapılacaktır. Şartnamesi her gün 
rnmı yonda görülebilir. (53 No.J 4 .3 

--=--
~ --1 !Jmumi harpte casusl~ 

Sıni ı: El 
Yazan: Fı ancls Caruo - Emrinizi okusanızyn! dedi. - lııizc~ekl emri ynkmiz, dedi. olduğun için sana gücenmiş olmadığı 

Z Böyle tlahn ıyll ~onr(\ otelinizd~ki eşya- m1 elbette takdir edersin. B-ıı de senin 

1 

ıdı açtım, kısaca şunlar yaz\lıydı: d dikk l - -

35 
• DP-rhal harekft qelniz. Bllton vazi- yı a ut e gozd.en geçiriniz. Doğru - yerinde olsaydım, ayni h:rzdu hareket 

f~lerln \zi bµ emri getiren~ devrediniz.,. da: ~~g{ıuja ~ı-ırıse mt dünec:!k,,lniz? ederdim 
YOıUml\n ~r kıh dahi oyıı~madnn s· V I kı Durdu, ne söyliyecek diye dikkat 

Smid'in yOzUpe bakmak cesaretini - ıze a dero tn ~ube reisliğinden kesilmiştim· O da sözlerinin üz· ri . d 
1 k~ndimde buldum. içimden şöyle dOşO· alındı~\~k :~~\:~ş mlydlm? j hırnknbileoeğl tesiri hesnplıyor g~bi~d~ 

T~·fl'!kn Xp. 3~ - yordum.: • Hayır, Sll\id'e Ma\mazel Van ~ · . Her şey bir kere dııhıı rr\>zlerlmin önOn-
:--.. Roomldan lliç bııq~etmiyeceğlm. Zaten - Ev:t, şlmdı On\tll yerine bir Mira· de cunlandı. Berlinde~ hareketimden 

•• rtava iki numarayı çevirin telefon etmek kafi! susarsam od h 1 l llearyı·ngl eblı~lmı 'ı·yrıoıl~'ell\re.k'f nercya tnyln ettik- sonra hiç bir h:lber ulıımnmıştım. Ora~ 
~-kdmıtsadan uzııklaştım.Jüliynna o ı' 1 k- . l dö d ı a er şey an .ım\ş olacak!,. • ., ~~ Uğp ne kadar vesika varsa •. hep~ n Sen daha sok~l'ı~ şof°sJ~ ·ı nme en Başka türlü harek~t edebilir mtydim? dakl acenteme ve oğlun~ yuzdrğ'HD 
~ rfına koydu ve bu yııptığı ışler en Sakann yapışır ar ı. m gı ı' aramız- Btı ad~m\n karş,sında ye,,ane nuttı har~· ·~ mektuplar cevapsız kalmıştı. Onlardan 
f.10\t(ll. b" "bl azametli da"i bOtOn baj'Jarı ve macera an unut. k ti h 1 • 

0 
• • JU1'yananın evine "d1 t k d p· 1 ,.. ır gurµr duyurmuş gı .. . ; ün birinde aaı~t~de B. 85 in e n 'Hu o acııgını, ~aten Q da JpUy~na ·

1 

gı p e, ttpıcı an 
ır Ma tıe karşıma dikildi: . E:.,,er gün ~ hakkınqıı b}r sOal sormam\ş olın<\kla, 15 Şubat 1918 de Barselondan Mad- olup bitenler hakkmdıt mlllümat alaruk 

- Şimdi, dedi, artık gideqllırsin. kim olduğunun lllfl~ dana çıkarıl h~ını buna göstermiş olııııyor m\ydi ? ride hareket etmek Uare ıreııe h!nınek bana yazmıılarını rica etmiştim. 
Şpnu pa bil ki, ~ğer bu yolda deyam qktursant hiç merak etınel O satııye - E\'~t. detllm

1 
bir şey !ij,ôlemjyec. nzre fdlm. Birdenbıro kompnrtmınıın . Smid oi'nuzuına do~ru etildi. Kim· 

~tmek lcab~ders~, bir saniye bile u~red- seni dOşunrqekte olduğumu asla hatırı· ğim. o anlıısa da yine qen bir- şey söy- kapı ı a9ılctı ve bir adam !çeriye gfrdt. I senin cıtnleyup dinlemediğini merttk edi· 
""Pt etmem· na getirm~l 

0 
lemiş ojmuml .mu da ha~lkatı ~ntıun&k- - V llY Smid! dedim, sen buraldrda mı· yormuş gibi etraf mu bttkındı: 

GJdemiyordı m, kalamıyordum. Ôfle • , • tan mfln.eclt:rrıem yttl sın~ - B. 35 şi hiç sormuyorsım ? dedi. 
ınut~reddit bir v~ıiyet içinde ik~n, Jull- Smıd eli.mı° 

1 
b~r f l\ğlt "H~rql · . C~bımden Q güp l\lman s~nsörO'lUn - Evet, ne yapalım? vaılfe 1cahı! Orunla hütOn hesaplar h ılledilmlş bullJ· 

fan Jl~v~ın etfr - 1şte eınrın ~j de 1• p d çızdlğı ga~ete ~up\irlerinl ~ılçurdım ken· Kompartmanda yalnıırlık. Smlc'l ytı- nıyor' Bu kız bir uon, yani Eyltılon 
- Rvot e ·et dedJ bili~·orıım, s~p ftriste~ ote n e muayyen g ~ e, disine vergim. ' mma oturdu. Cebinden piposunu ve ga- Oçllnde Berlinden ZOrlhe harekel etti, 

de buradan'(, '~n(~ft bu~a ihanet etmeğe yine ayni od~·da :~ntl:qyor~~~· J~lıya; - l-Jepsi bµ kacl&r mt?. ıeteler Qıkardı. Bana öyle alakalı bf r işte o kıtdar •.. 
L'c benden intikam' alma~li teşebbDs, na~ttn J?lr key11e. 8• ~se mem .~ ım. aye - Evet1 dedim. l..ot ıııa.kenin Lnyip· nıııarla bııkıyol\lu ki, söliy.!cl'k bir ı;;evi Ne demek istediğini sorar gibi ya .. 
f:dEPt:!pillrsjıı Bir mnpl olınapı. lşteqi- @ğır ve dpşpnceJıydı.:Arapa pı; tenha so: zigcle hizlm ·1ıes~bımııu 7 numaralı me vldunuğunu anlıyordum, " • züne baktım: 
tlnı yupıııa~t~ s rbestsjn. · l<tıktan _ie_çen •. tr~mvayı.n ıımpnnnsı, mµJ"\\muzla berııber Qulışayormuş. Bll\"ük S~id'i BerUndeki son muınkatmıız· - Evet, dedi, ZUrlhe hareket etmiştf. 

S~ni hl blrıt e ·de menedecek qe- odanın sµkunetıpı lhl~ edı~~rd" •. Beş gOnı tlyııtrqda tem~iller verly<ll'm\lş, mem~ru· danberı görmiyell ııltı ay olmuştu, Bıına Artık onrtan sonra" da bfr daha hfç bir 
~ılrn, Serb~stsjn ş ~u:U da bil ~I. eğer b~ş gec~ "ykusduı,l~kanlsınır~erlım kgelrtl muı htr gOn kendisini gôrQyormuş. bu uıak mOU1katımızı hatırlatacıtğını vP.re, h1tla yer yuzDne bUe dönmesin~ 
•enin t b" . ._ l d senj tevkir m1ştl. Vıcd11111m u ınsan arın .,.o ny o ay - Evet biliyorum zannediyordum. imkan yoktur. 
't a 1ahn bende o say ıı l nı d mt eceklcrl korkunç bir s M • ' t llrip hapse attırmak l~in ellmdek tahamm e e y k mld. iOZler.ıme ·bakarak, bana bir - Bruunl dedi, Berllnrte Brfstol ote-

Q\11" koJaylıklardap JtUftd9 eoerclius, m\lQ-.d~t~ vır(\!, ijt~ kibrıt uıct.tJ: linde iken bana hi9 bir fey ıöylememlı [ otrn 1 



6 DOÖU 

~•••••••••••••••iL BASIMEVI ••••••••••••••••• I KIRK ÇEŞME SOKAC'.il- No:9 il 
a ERZURUM • • • i Kitap,Mecmua,Cedvel,Defter, ! 
i Her nevi Duvar ve El ilinları, İ 
• • 1 Makbuz, Bilet, Fatura, Yaldızlı davetiyeler 1 
• • 
1 vı=ıı1til ll1ıCC:::; 'ır 11.uilr>tı:ı=ıl.Ellİ İ 
• • 
İ lrlJ,SILt41ŞTlll t'iatı 5 kuruştur. E • • 1 Diğer Vilayetlerden gönderilecek her türlü :.iparİıjler memnuniyetle ka?ul ve suratla ikmal edilir. 1 
• I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 

ıiIJllllUU1nı11nı111111uınınınnıı11111111111111111111111nı111111111111m um1111111nıını1111ın11111111nm1111nıııoıınıı1111nıınmnıuıuuınnnı. c 4~~ 0~~ ıi~ ~ !! ~ i r!r~,~~ n eıek trik 

EE == tesisatları : 
~ o· o GV' u i3 1 - Kars şehrinin idrolik elektrik ~ = tesisatı (296400) lira 
g ~ 2 - Sarıkamış şehrinin Lokomobi · 
~ ea elektrik tesi"atı (80011) lira (71) kuruş 
: !§ 3 - Iğdır şehrinin Lokomobilli elek 

~ k b l d ~ trik teıiıatı (84602) lira (73) kuruş ki 

~ llô:nlarınızı a u e er, :i ı;:;~~: ~~:~~:ıi:;:.t~30 •. ~.~1:'1! .. :~ 
~ 1 5i .. 5 gunlük eksıltme uıuddetı ıçıode talıp 
[ı5! F R M A N 1 z 1 a çıkmadığından 349J sayılı artırma, ek-
e i= siltme ve ihalat kanununun 40 nci mad-
E desi hükmüne tevfikan iş pazarlıkla iotaci 

~ B .. t .. D ğ a tanıtır a muamele olunmak uzre 30-12-937 gü ~ u un o uy ~ nünden itibarrn bir ay müddetle pazar 
EE §i lı~a konulmuştur. 

= ' ' v •• k b • ~ 4 - istenirse O/o 20 dahilinde Nafıa i D o G u '' b Ü y u 1 r ~ vekaletine tasdika gitmiş olan Tuzluca 
=== Kağızman, Arpaçay, Susuz ve Selim ka-

s 1 k t as 1 n 1 n ~ ıabaları elektrik teıisatlarmdan her han-
==- mem e e parç :;; gi biri yaptırılacaktır. 

5 - N<ıfıa Vekaletince lastik edil-= her taraf 1 nda oku nan il miş yukarda yazılı üç şehrin dosyasın-
5 li daki evrak şunlardır: Proje, keşif, sil si· 
e= b • t d • ~ ltifiyat, Fenni şartname, Hususi şartna-
ji 1 r gaze e 1 r • il me, Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
~ · ı mukavelu Projesi Nafıa Vekaletinin 9::8 
~ 

/ 
b St!nesi için kabul etti&i elektrik nizamna-! Dog., u illeri ile ilgisi o an ütün ; me ve şertııamesidir. 

""""' Eil 6 - Taliplerin bu işleri yapa bile· 

~ mÜeSSeSelerı·n gazetemiz ·vasıta- ! ceğlni gösteren 9J7-938 senesi için Na
§ e: fıa Vekaletinden aldığı ehliyet vesikası 

~ sı·le kendı.lerı·nı· bu geniş bölgeve ~:~ ile 937-9J8 senesi ticaret odası vesikası 
=::a '.T 7 - En aşağı (200000) liralık bir i tanıtmaları menfaatlerinin il ~=~;e:fsbatı yaptıg-ına dair vesika gös· 

la iii 8 - Muvakkat teminatı (24306) Iİ· 
== ilk icabıdır. radır. 1 9 - Tediye peşindir . 
1 ı• L A,.... N L A R 1 N 1 z 1 -fta ~gdürlu~~:!.~~~~~rs ve İstanbul Na· 

1 fç~::~7·b.~!:~~E;:.~~~~~:~~~:~~::.: 
D d d -" lacaktır. 

1 
1 

OğfU an ogruya 12 - Taliplerin muayyen gün ve 
saatte Karsta Vilayet !Ürel komisyonuna 

1 G A Z ET E M 1 Z E müracaatluı ilan olunur. (No.61) 2-2 

. Kars Naf aa Nüctür ... iı-

ö d 
. . 

1
-günden 

I~ g n er 1 n 1 z l - lğdmla yapılmakda olan. hl\ · 

KUMBARA 
1e1000 
----------------------------

Verir 
Kumbarası olan hic bil , 

zaman darlık yüzü 
•• gormez 

ZİRAAT BANKASI 
Kumbaralarından bir tane a11rııı 

Çoculunuza hediye edeceziniz bir ku;n~ara ile onu hem tasarrufl 
alıştırmış, hem da istikbalini şim1idJn düsünmesine 

yardım etmiş olursunuz 

DOGUDA 
İLK ÇİNKOÖRAFAN~ 
Matbaaınız yeni bir çinkoğraf ane tesis et . 

üzere bulun uor. Bundan sonra her tiirlü kıh 
lerinizi, ınektup ve fatura baş1ıklarınızı, çin • 
veya kauçuk üzerine mühürlerini bize sip 
edebilirsi!liz. 

Artık Istanbula sipari 
vermeğe ihtiyaç . yokta. 
Mecınua, Kitap, Broşür, Me1nento ve saire !~ 

yaptırmak ihtiyacında bulunduğunuz kılişele~ı 
zi her suretle memnun edecek bir şekilde ı(ll 
edebiliriz. 

•••• • ADEMi iKTi·DAR • • • VE BEL GEVŞEKLİGİNE KARŞJ 

• • • • Hormobin 
• Tabletleri, Her eczanede arayınız. (Posla kutwıı) • •••••••• GALATA lS'l'A~BUL 

_../il kllınet kona~ının (l:'iOOO) ve (4000) li· 

'1ıtnnaımnmıııuııu~mıımrnıımııınııııııuuuııunuıın~nıııııınnnıınmnınıuuııııııını11U11111nmıı •ı11m• ~;~~1~~ ::::, \~;~. li~!~ı:!:t·~::: ~ .. ..-.. ............... ~~~~~~~~ 
(17818.01) lirnlık bır kısım ınşaalı da e~~~~ 

Eıizuı'ttn1 valiliğinden 
ıerın ve raklr ma1uı oıudarın çok dik- ~:~~r.zarr usulile eksiltmeye konuı - ·\\ Kumbara istikbal binasının 
katlı ve dUzgnn olarak köy heyetleri :ı - Eksiltme 24·1·938 tarihine mll· •\~ ı d • -. •d • 

Şose ve köprtiler ktınununun 15 İn- ve mahalle mutemedleri bir kAğıda ya· sadif pazartesi günü saat 15 de Kars l. teme f reg 1 1 r 
cı ınaddesi mıJeibince 038 yılının yol tarak lJu k"ğıdı ı·esmi ve zatt mUhürle· Naha MUdürlUğUnde toplanacak eksilt- 9\ 
pnrosı tahakkuk _i lerihe Şubatııı l1irlııcl rile birlikte ve köyden oku~ yazar bir me komisyonunca yapılucaktır. << a ş u B ©l r.:==\\ n L? !ES\ ta 
glı11Dt1deh itibıırch buşlanılac~ktır. Her kimse ile bera~.r ~ubatı~ bırinci gnnt\n· 8 - Muvakkat teminat (1336.35) ·~< O [ ) C). U U ~ {..9J c;:I' 
köy ve mahallede ger.ek yerlı ve gerek den Nisanın 1:> ıncı gUnune kadar pey- liradır. ) 
sahnt, l!<!n~ct. herhartg ı bir sebep ~e su· derpey hususi muhasebeye gellrer~k 4 - PU\n 1 keşif1 mUna~aea şartna. •._\ • 
rette mısarırlıkle oturan \'0 ecnebılerden oradaki kuyudatla har~ı~u~tırmak suretıle mesi, Fenni şartname bir lıra ınakab~- .;~ Kumbaralaı•ından birine sahip olan1ar hiç bıt 
ttc bulut1dukları ınahulde aiti ay lkanıet tahakkuk beyanııamelerını yapup verme· linde Kars Nafıa Müdürll'ığ"Undeıı ven· İ zaınan darlık çekınez)el' 
eden bllQrııııın erkek nUfusdan köy ve !erinin ve· beyannameyi verdiklerine da- lecektir. \ 
mahalle nüfus defterlerine ve halkın ir hususi muhasebeden bir kağıt nlmala- 5 - lstekli olanlar teklif mektupla- .:; a ~ k s 
elindeki nüfus hüviyet ~e ikamet cnz- rının ve mükellefiyet çağ'ında olanlardan rlle beraber teminat mektup ve mak· )) o ~ c::;) ~ n==\\ S\ 
tlanl~rına g6re 18 ~dahıl) yaşından 60 hiçbirisinin hiçbir suretle mQkelleflyetten buzlarını . Nafıa _Vekalet~nden alm_ış ol· \\ I ) ~ U U ~ 
(dahıl) yaşında, y~nı 336 (dahil) doğu- gizlide bıntkmaınaldrının ve bıraktıklım dukları yapı ehlıyet ve~ıkası ve Tıcatet ,/-~ 
tnundtth 294 (dahıl) doğumunda olanla- taktirde kanunen mesul lutulactıkldrmın Odası kayit hüviyet varakası mühürlü ' ; K b . 1 . 1 •. h ht rr 
tın hiçbirisi gizlide kalmamak Utre bO· , Ozü eçen beş evladlı kimselerin de bir zarfa koyarak yukarıda yazılı saat· .. Um ara Sa 1lp et ille er Sene filU e 1 
ton rtıükellefinh1 babalan adlarile k~n- ~:c~kları2'nere nüfusunda kaç sayılı ev· ten bir saat evveline kadıir komisyon 

1 J para mükafatı darrıtınaktadir. . 
dl adları ve soy adlan ve doğum tarıtı· de kayıdlı olduklarının da köyden getire- reisli~ine makbuz mukabilinde teslim ~ 0 ~~~ 
terini ve he işle Uğraştıkhmnı Ve bun- . · 1• 1 hl etmeleri veya posta ile göndermeleri 1 .....--..;;e~··~-.Y.~.-; ........ ,.~ •••• ,, ....... -. •• •ee;.••ty•"9r--.-
1ardan para vereceklerle yolda çalışa· c~klc~ kQğıda yazmaları aizımge er.:e6ı · - 6 - Poshtda geciken teklif mektup· , • ~ fi 

k U l k t bl h nın koy ve mahalle heyetler nce ve a a- · / U 1 t id den' , ıı ca lann ve m s esna ı ınına a a· _ . . . lan komisyonca nazarı illbare alınma· mum neşr ya ı are e .: 
yatta. beş çocuğu olanlarla 5İU\h altında kadar muke1ıeflerce bılmmesl tlln olu· yacaktır. ilk talibine ihale edilecektir. Sahip ve Başmuharriri: 1 MOdQrO: imhadır olJLG 
ulutıan a•ker ve mekteplerdeki t•lıbc · nur. ( No, 1 66) 10 • l (NO• 6tJ) 4.1 ı Cihat PAR • JJanldıtı yer: D Ocl U 


