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Basılmayan ynzıl1tr geri verilmez 

Ekmek Ve Et Mutlaka Ucuzlatılacak 
Nafıa 
Vekaletinin 
azmi 
S onb.ıharda, yani kış yaklıış~ğı 

sıralarda ortalarda bazı söz er 
<löntıyor ve denili~ordu ki; gerek Kopdağı 
ve gerek Erzurum ·Sarıkamış hatlı her· 
Şeye rakmen dalma açık tutulııcakhr. 
Bu iddiaya dudak bQkenler çok oldu. 
•Amele ile kazma kOrckle doğunun hır· 
Clblığına k'urşı ltonuuız. dediler. 

Filhakika kulaA"Jmıuı ulaştır.lan kar 
Ve soğuk efsanelerine nazaran, biz de 
seınat bir bilgi ile aynı bllkümleri veri 
Yorduk ve bu karda kışta şu Sarıkamış· 
Kars se~•ııhatlne çıkmasaydık, y~nlış hO:~ 
rnnmllıde ı~rar edecekdik. Bırknç g 

D il't ya knr fırtına
evvel, Sarıkttmıştan o6u ' . 1 sının yaptığı tahribat hakkında bır te · 
srraf çekmiştim. Karın hışmına uğruyan· 
lardan bir tanesi de ben idim. Ve Yeni· 
köyden Cel&llyeye kadar olun kısa me· 
safeyi 14 sautte kateden katarın yolcu· 
!arından biri bulunuyordum. Günler tea· 
kup etti aynı mDşknlAt devam etti, ne. 
tekim ~vvelkl günkO tren de, dünk~ 
ren de ayna teahhurla, Sarıkamışa geldı
ler. Fakat işin şayaın dlkkftt tarafı, bu 
teabhura ratmen kııtarlann maksut olan 

zlılerlne varmtş olmalarıdır. Herşeye 

1 ğmen ynrünmnş, karlar açılmış, ve 
Erzurum • Sunkuınış rabıta ı tesis edil· 
mlş, muhusarayn, tabiata karşı mücadele 

açılmıştır. i 
Nafıa, halka söz ''ermiştir ve bu sö-

2.ÜnQ tutmuştur. Bu nradn gece ynrısmdn, 
işe başlı yarak ertesi geceye kadar yo-, 
rulmadan, kar temizleyen, amelelere ve 
onlann başında fedukAnıne çalışım gay· 
retli Fen memuru Asıma da burada tak
dirlerimizi, ve halk namına da teşekkOr· 
!erimizi sunmaıtı, bir bo~ biliriz. 

Yol açmak dile kolaydır. Biran için, 
sıcak yatağınızı gözOnüno getiriniz ve 
sonra da hayaliniz. sizi sor~klesln, ~o· 
!tanlı duğda yOrOyllnOz, ruzga.r estığl 
ıaman kur gözlerinizin açılmasına dutıı 
musaade etmiyor, nefesiniz daralıyor, 
Tren ilerliyor fakat açtığı yol yanm 
saat sonra t~krar kapanıyor, elinizde 
tahta bir kUrek var. On saattir trenin 
önünde, belinize kadar karlara saplan· 
rnış yOrütorsunuz, bir taraftan da bızlı 
bııh, yol açıyorsunuz ....• 

lşte o zaman, doğuda, Sarakamış • 
E.rıun.ım hattındaki rabıtayı te:;ls etmek 
lçtn, kutlanılan fedakarlığı daha çabuk 
•nlarsınıı. 

Dışarıda 'kara ve tipiye rağmen· 
Yolcular gayet rahnt edilir, kompartıma, 
nın sobasını yakmışlar, sıc!tk sıcak 
ot&lluyorlardı. Gidecekleri yere vaktinde 
lrişnıekten mütevellit kibar bir can sıkın· 
tıları vardı. Tren elli ınetre ilerleyip te 

durdukça canları sıkılıyordu. 
Yakında tren Erzunın.a gelecek ve 

oradan da Kars istikametinde yOrOye. 
Cektir. İhtimal bu sebepten dolayı Nafıa 
~ck.&ıcti, Erzurum • Sarıkamış dar hattı 
uıcrlnde faıla uğraşmak ınzumunu ~Is· 
~lmekte, buz kırma, kar &çma makıne· 
ett getlrtmemektedir. Bunda belki de 
haklıdır, ıu Onümnzdeki birkaç seneyi, 
böyle, didinerek ieçtrtecek ve esaslı hat 
k~lduktan sonra, ana şebekede göster
dl~i blltün gayreti buradan da eslrge
tnlyecekUr. 

Mevsimin mahdut nmanlanna mOn
h~sır olan, bu nevi arızaları, astan yü· 
tunden pahalıya mal olmakla beraber 
t~aret etmek gayretini gösteren Ntıha 

Ankarada bir komisyon 
h~yatı ·ucuzlatmak için 

ameli çareler arıyor 
Komisyon toplantılarına Başvekilin de 

iştirak etmesi muhtemeldir 
Ankara, 13 [ Husust ] -

Yurtta hayat ucuzluA"unu te
min için HOkumetçe esaslı 
çalışmalara girişilmiştir. Bu· 
gün Ankaradıı lstanbul Valisi 
ve Şehremini l\luhiddi Üs· 
tl~nda~-, mahallt idareler Ge· 
nel direktörleri, fstıınbul Ti· ı 
caret Odusı azasından Ah-
met Karanın lştlrakile bir 
komisyon topları mıştır. 

Komh;yon et, ekmek fi· 
atlnrının ucuzlatılması için 
vilayetlerden sorulun süulle
re ı?"elen cevaplan tetkik 
etmektedir. Et fiutlarının 
ucuzlııtılmast en başta gel· 
mektedir· Bunun için Mez· 
buha Ocretlerlnln de indiril· 
mesi dllşünOlmektedlr. 

Komisyonda hımrlanan 

muhtelif raµorlar tetkik edi· 
lecck, etin ve ekmeğ!n ucuz· 
lutılması için en aınclt çnrc· 
ler arımıp bulunacaktır. Ko· 
misyon toplııntılıırmn B lŞ· 1 

Yoksulları koruyan 
hayırsever yurttaşlar 

Yoksul ve fakirleri sevindirmek için bu 
insanlık borcundan kaçınacak hiçbir 

vatandaş tasavvur etmiyoruz 
Yoksullar Kurumuna her tararta ba~lıyım yardım bütan hızile devam 

etmektedir. Bu bedbaht ve biçare yuttnşlarımm sevindirmek için herkes 
elinden gelen yardımı esirgememektedir. Açılan listeye dnn de iştirak 
etmiş olan hayırsever yurttaşlurımızm isimlerini neşrediyoruz : 

l..trn isim Llrn İsim 

6 Kasap Abfürrezak 
2) MUteahhit tıhami Topçuıtğlu 
5 TOccnr Ömer Baıtncıog-lu 

10 Tllccar lsmail Dervişoğlu 
30 Neşet Çamaşırcı (Sinamacı) 
5 Attar Ş.wket Saruhan 

10 Avukat Ömer Olgun 
20 Tücc :1r H:ışlm Alimoğ'lu 
10 Ahmed Keleşoğlu 
5 Tllcc r Fethullah \'e Seyruı-

lah kardeşler 
'80 Ticaret odassı Reisi Sadreddin 

GöıübUyOk 

3 Manifaturacı Hayri 
60 Elektrikçi Hasan Türkoğlu 
25 « llasun Aziz Türkoğlu 
5 Tnccar Hafız Ömer -

10 Tüccar Melımed ve bmail ercn
ul oğ'ulları 
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Mikdad Bııyramoğlu 
Toccar Ml\nib Alpagnt 
Musttıfa Şttşılar 

Bıtkkal MOştak ve lsnrnil 
Bakkal Şevki 8onynrek 
Tüccar Ahmet Kobal 
Sadık Abııcı 
Knı;ub Osman 
Tnccar Hacı Sabri B.ılıkçıza· 
de,er 

7 Leblebici Hacı Ahmet 
10 TOc~rdan Mustafıı lbrnhlm 

Bayrdmoğ'lu 

339 BugünkU yekQn 
653 DUnkO yckQn 

994 

Memlakelle hayatı ucuzlatmak için flit ve amell 
tedbirleri araıtırmakta olan Dahiliye 

Vekili ŞÜKRÜ KAYA 

bakım Ceınt Bayann da iş

tirıık edeceği zannedilmek
tedir. 

Tutulan btatistik1ere göre, 
y1tlnız lstn•ıbulrtıt un n ıi e 
250,000 ekmek istihlak edil· 
mektedlr. 

FIKRA: ----
Mezarlıklarımız 

Dört kişi çığ 
altında kaldı 

Hataydaki Seçim İşi 

Uluslar Kurumu Konseyi 
Pazart~siye toplanıyor·· 

Bizim matbaanın karşısında bir me- Bundan birknçglln CV\'el, Aşkaleden 1 Fransn~ Harcı ye Nazırının Şubatın ilk haftasında 
zarlık var. Şimdi bembeyaz bir kar taba· köhlerlne dönmekte olan ispirin kınk \ A k · t d 
kaslle örtülmüş otan bu yer eirllmif nahiyesine bağlı tnce~u köyllnden Met,. n arayı zıyare e eceği tahakkuk etti 
taşlan, yıkık du~rlan, ıssızlığı ve kimse- met, Bayram, Ali, Mustafa adlarında İ Ankara, 13, [Hususi] - Frun-
slzlitfle her baktıgun zaman bana bir ilr- dört kişi Ovacık yakınında GöklJurun sız llnrlclye Nnztrı Dt•lbos·un Şu- EP.:'NP"~""F.G~~ 
perme veriyor. Hele nlsbeten aydınlık ve mevkflndcn geçerlerken Ozerlerine bü- baım ilk lıaflastıuln Anknruyt 7.i· 
yıldızlı ıecelerde muhitin sesslzllille ıarlp yük bir çığ dOşınüştOr. Mehmet, Bay· yart•l uteceljl tahakkuk ctnwkıc
blr ahenk halinde ruhlara siniyor ve Jn- ram ve Ali saatlar sQren bir uğraşma· <lir. Fransız Nazırının bu zivareU-
sanı nıiikedder neş'eslı ve hiisünlü yapı- . . . ı ·· ·· k ı ı · ' dan sonra kendısını kurtarmışlarsa da, ne rnyn c ıemnı yel \'cı·Jlıncktc-
yori .

1 
dl ilskiid kasv Mustufa karlttrın altında kalmıştır. oç dir. 

tini s~a::::.~:,ö~~lıtınm ~ranlıe: arkıtduşın bü~k. gayretleri Mu tafayı fi.illetler Cemiyeti Konseyinde 
E ilbü bl ell .ı.ı ,._ 

1 
d yine karlartn ıçınden kurtaramamıştır. 

tından alır, Y n çar • M:pel n e B . K ~ S 1' 1 i gıölıelerlnJ siyah bir lklil ılbi taşıdığı unun nzerıne . eut koyüne g~dcrck e' m mese es 
servi ağaçlarından ve onların altına sı- oradHn yard~m ıstemlşlerdlr. KoylOler Ankara, 13, [ Hususi] - Milletler 
ğmmış olan sayısız mezarlardandır. imdada gdmışler ve sa~tlarca uğraştık· Cemiydtl Konscyin:n önümüzıleki pazar 

Bu ınllşahedeler bana, ölüm korkusunu dan sonra Mustufayı Olu olarak karların tesl gllnü akdedeceğ"i topluntıda Hatny 
tahlil etmek arzusunu verdiler. Bayatın altın.dan çıkarmata muvaffak oldbllmiş· du yapılacak seçim hakkında Milletler 
ıeızetlerlnden, kayplan~dan, sevilenJer- lerdır · Cenılyetinin HHtuya gönderdiği kom is-
lerden olduiu kadar sevılmlyenJerden de yonunun raporltırı ile bu bapta Kons"ye 

vnlmak ıfiçtilr Yok olmak korkunçtur. Fakat ~abam itibarile en çok ürktüiüm b'ldl 1 1 1 . i ~ 

F
a. k t b korku~un lçlndt: bl7Jm mezar - bu meı.arlıklara ıömülmektlr. Hele Ersu- ı . rd ğ m z ıt razt kayı.tların görOşOI- Fransız Hariciye Nazırı Delbos 

a a u mesı kuvvetle muhtemeldır H · k · bklarımıza ıömülme ntıranndan ıelen bir rumda lslmsb, yosunlu t&.ı.'1arı, ve en iyisi • • • '" Qmetımlz Hıttaydn intihabatın 
ürpermenin de yeri yok mudur? Kını kapısında sokak köpeklerine Kons~~ topl~ntıs~nda hQkumetlmt~ ser~est. ve biraraf bir şekilde icrasının 

Ölümü bir emri tabii diye tel!k'ld e· nıelce olan mezarlıldan ıördükçe bu kor- Sivas S~~lavı Necmıddln Sadık temsıl temınt ıçln le ıbeden teş~bbOslerlne de· 
denlerdenlm. Bunu dü.ştinmilrorum, n kum katmerlet17or. Haldı dejil miyim'1 edecektır. vam etmektedir. 
buna pek o kadar da kıymet vermiyorum. Ualıadu- UÜLGEI\ 

ERZURUM KAHRA \ıfANLAR DİYARIDIR 

ekiletine teşekkilr etmeği bir borç 
biliriz, \e kazma kOrekle de olsa Amme E 
Yollarının , suretle açıhnaEtını, geçen A 2 ' 
senekl kapalılıaa bir QstnnlOk telakki 
edcrjı. • • • • 

Mamafih, Erzurmn • Sarıkamaş yolu· ? ? ? ? • ' 

Bir asker, Salih Çavuş 
hatıralarını anlatıyor 
Enver Paşaya yol gösterdim, o gittik· 
ten sonra kumandanlar değişince ... 

[Salih Ç~vuşun karp hı.tıralanndan oraya bir gece birdenbire Enver :ı 
bJr kısmını dun. neşretmlfUk. Bugnn de ielmiş Alııy kunıand ı "' P şa 
ırerhinl neşredıyoruz.] v la ~l an 1&1ndan bir ça-

nun da halka, emniyetle açılacağı ve 1 ? ? 
kaı>anma tehlike inin hiç kalmıyaeağı 
rnne de blranevvel kavuşmayı isteriz. 1 

CiHAT BABAN 

331 ıeneslnln Mart ayında lctl. Ala- uş r mang-a asker istemiş. Beni ça-
kiliseden llıcaya kadar oliın kısmı CeP" ~ırdılıll' gittim. Orta b::ıylu, yakışıkh ·bir 
he olarak bize vermişlerdi. Oralarda et- adam. Sırtıt.dıı bir asker kaputu, aya.ı 
leniyorduk. sıkı bir h11rp olmayordU. A- ğında çarıklar, elinde ıurek f 
luy k•rarf&hı MoUamerik kö~onde idi, ( Alllara/ı 5 inci aut/ada) 
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Doğudan _Haberler 

DO O tJ 

YOKSULLARA YARDIM 

Ağrıda bir mektep 
talebesi dondu 

Zavallı -çocuk tavşan 
avından dönerken sisler 
arasında kaybolmuştu 

Ağn [Hususi] - Cumartesi ~tınü 
Tavıan avına fiden üç atrkadqım roren 
ve evinin damındaki karlan sQpDrmekte 
olan ilkokul 4 nncü sınif Oğretmencller· 
den Hasan ismindeki çocuk tazısını ala 
rak bu arkadaflanna iltihak ı ve 
bir daha evine dönmemiştir. 

Vak'a şOyle cereyan ebnlştlr: 
Hasan o gon bir Tavşan tutmuş. Ak· 

pm Qzeri evlerine dönecekleri sıradıı 

her tarafı mOthlş bir sis kaplamlf. Atlı 
olan diter Qç çocuk Hastlll'ı kaybetmiş 
ve evlerine doomQfler Zavallı Husun 
karlar anasında sisin fözlalığı dolayısile 
JOlunu ~·~ıımış. l:.ulunQutu mevkide bi· 
ıu aolaştatan aonra uykusu gelmiş, ol· 
du&u )erae uyuya k111mıf. Aradan bir 
aıouaet geçU•ten ıonra teiıa halde ter-
lemlt ve bıraz sonra da donma batlamış. 
~cuk dc;>narken çırpınmayd ba~l•Wtm· 
dan koluna bqb ulan tazısı bu W.oıse· 
den UrkereJc ıvıni kopartmış ve evıne 
ıelm~Ur. uğıunun ge;!o.eaıQinl gö1:e11 
zav111lı valde po.ı.11>e nıurncaat etmiş. )' •· 
pılan arqtınnud11 liuan Murat suyu ke
numdıı kulu ve b•Cb&ı bllAUK yıaQnde 
kllblll'cık, kllbötcık b"2 paı çalan 01.ouau 
Juakıe ı~cı bar ~kuo.e oo~Uf olılrcık 

bulwımuttur. Cenuzesl bu gun kaldınl· 
-.ıu. A11.e•1Le ve sınıı lll'i.Bdatıibnna 

tuı)'eUer oı.erız. 

iki kOJDn kOJUnlanıda çl;ek 

Açığa çıkarılan 
memurlar 

Ailelerile yüzüstü bıra-

T rabzonda bir 
ihrak fırını 
yaptırılacak 

kılmalan doğru mudur? Mezbaha geçen yıl 
Don Matbaamıza Tortum Or· 14 bin küsür Lira hasılat 

Erzurumda Türk kızı 
mağaza ve dükünlar 

neden iş verilmiyor 
Yoksulluğu gidermek için birtek 
vardır: O da işsizlere iş bul 

man meınurlutundan açıta çıkanı- temin etti 
mış olduğunu sOyliyen Şükre lmre " k 

1 
Eğer medeni milletler ar 

mQracaat etti. Trabzon Belediyesi 1937 yılı zarfın· Erzurumda Türk Yurdtıiıun en Y~1; yer almak istiyorsak, tecim e 
Yedi nüfuslu bir aQeftln babası da oldukca genlt bir faaliyette bulun· sul ve en yardıma mDhtaç medeni bir tekle sokmalıyız. 

olan lmre derdini bize şöyle' anlatb: muştur Belediyenin nazan dikkate fıkara kitlesi vanbr. Her sabah çorapsız, Sağlam ve emin bir ser-. 
. •Devlet hizmetinde yirmi sene- aldığı işler meyanında bir de mezbaha yırtık papuçlannı sürtlklOyerek, soğuk· medc:ni yOzlD bir mataza ve n 

den fazla çalışmış olan bir memurum, iti vardır. Bu sene mezbahaya yeni bir tan donmuş ve morarmıt ellertn.ı bin iıleyen sennayenin memleket 
evveli Polislik ettim, sonra Orman kamyon alınmış, bir ameliyathane yap- bir yamala ve gene delik ceketlnan ce· bir mıktar işcl yevmiyesi. 
teşkilatına geçtim. Bu idarede de tınlmıştır. binde ısıtmqa çalışarak ~ek~e~e giden Yeni ve modem Türk d 
birçok seneler hizmette bulundum. Mezbahada elde edllecek hastalıklı soluk benizli yovrular garursunuz. • rDn başardıtı daha mQblm işi 
Yeni çıkan Orman teşkllAt kanuuu mevaddm yakılması için bir lhrak fınnı Adım başında avuç açan topal, kor· rQ bu mesele Ozerinde hentız 
mucibince bizide birçokları flbi Ha· yapılmuı düşQnQlmektedlr. Bunun için erkek, kadın, çocuk bir alay yoksul ve olriıamııtır. Fakat şunu söyleye 
ziran t9a7 başında açıta çıkardılar. icabeden proieler hazırlanmııbr. 1937 aç. caret ball dünkü gibi, burünkil 
Haziran ve Temmuz ~lanmızı yıla zarfında Trabzon ~ezbahasında 30~4 Damdan pencereli, kara dıvarh, ka, şeklinde yürllyemez. Sermaye 
tamolarak, Ağustos, E)lül ve Tefl'ln bQyOk, 20,825 bq ktıçuk hayvan kesal- festen kapılı evlerde bayvaolarlle bera- bi yalnız bir ksç kişinin cebini, 
maşlarımıza da yanm olarak aldım. mlştfr. Bımdan alınan nakliye ve ıibbi· ber toprak üsttınde yatan yQzlerce za- doldurmaya getfl, bOton meml 
Fuat o gOnden bu anu kadar elime ye badtı 14,SOO liraya vannııbr. vallı insan. dalı olacakbr. Yabudller bize 
on para geçmedi. Fazla olarak ma· Evet bunlara yardım edelim, fakat nek olmamalı mı? lstanbulda 
qimden y11nhşlıkla kesilen 1606 • nasıl ? Bence şlmdi ~a~ılm yardı~ 18- Omer efendi glbl matualarda 
kuruşu da geriye alamadım. Satmıık- Ecnebı memleketlere killeri ancak bugtbı ıçındlr. Bugiin do- Yahudi kızının karnı doyar. 
tan evimde e§ya kalmadı. Ne yapa- •• • yan kann. Y~ gene acıkmaz mı ? Ek- BOytık Tnrk savaşında sı 
yıır? Yedi nDfuslu ailemi nud gonderılecek mek, et gıbl yıyecekler tızerlne yapıla- mi taşıyan Aziziye tabyasında 
geçindireyim? Devlet kapasın~a bu cak zam, şunun bunun verecetJ bir kaç balta sallıyan Tnrk kızı ba lff 
kadar senelik hlzmettmlD muk6fab hayvanlar kuruş bu kütleyi bugQnkQ insan tekline di şerefine yakıpcak tekilde 
bu mudur?. ynksellmete yetişir mi ? ~ten Brzuru'? sın? Kadmlann çalışması ayıp 

Orman lefkiW kaıımıu :rapıhr· Aııadolııaua en pabah bir '8bri dejlil billklıı a• kalan kadın, ırt:rhıeaıl ken ,bu kanunun müeesslr oJacatı B l ·ı ] k •d l y 

söha Ozerüıde elbette icabeden ted- . eyne mi e 81 e ere midir? dın aokata dOter. Şimdi 
V ba d gun olarak Aç ve yoksul insanlar bir tek çare hastahanelere bile çalışmak lçla birloo aluımıtbr. e me:raa 

8 
uy . · · ile reı.ııa kaVllŞllbilirler: O da vabfmak. llılivar ltadıalar pllJOl. Geno 

.... ı.ta k.tan memurların allelerlle sevkedılecek d""" ad J 

\'AA Bunlara iş bulaClllJZ, bütQn wuy 8 kendisinden iş beklenecek yllzüstll sokak oı1uuıdn Uhııama· •ldatu gibi ııer yotsu1 bir f# bulacak kızlar koca1arııuıı veya bobollr1 
lan için bir Çlll'e de dDşünülmüştür. Mlllr Harlclye ve~aletinln hOkOme- ve ça.lışacllk. Her Ttlrk bilecekkl iki el recetl bir lokma ekmeldt' k 

Bununla 1ıerober llç aydır, deY· 1imJzo. r6ııdeıdll1 bir türlnl~ Kanwa bir bet içindir. Bir it sahibinin baııııda rarak, tezek sobasımn bapadlı 
let kapumıcao başka dayan•cak blr karantina kupısana TOrldyeden ıdhal edı!~ topltman bir alay iş3izde.n kurulan eski bekliyor. 
yerleri olmıyan birçolr. memurlar mek Ozre _p!en lıayvanlıırda beynelım yuvaların 1ıugt1n için yen yok.tur: Herkeo Garp meıııleketlerlıade 
sahipsiz ve lr.Ulll88İZ bırakılmıılıırdır- le1 kaidelere uygun olınayu, mllhıırııll~ çaJQacak. Dllnyanın her tarafında bir detti, lfoizlere ,...ııııı edlllr. Yi 
Ormıııı idareleri merkezden emir ve hayvaııuı Oflc'lini lhtlvaeımeyen ad• aıııek. anc:ıılt keııdlıı 1 doyuracak Ddıır ren• işe batlııdıiı ıamllldmı 1 
ıılaıııadıklan lçiııııe l.Odiyol yapabil· ı.ıı.cıetnameler bıılwıılııtu blkllrllmelt· para kazanabilir. Evleaıilli takdlnle b· ıııa: parayı tekrar iade eder. Tm:aııa bath lllezgeyiç ve lapire mekte, ne de bu biçareıne ...ıra tedlr. • ""' da -ı.ıı. l<eadili rıııı çalı_.,br, kalan ve yar-,- lplılıd. 

lıllh ı,;olııuııı ır.oyd kuyuıı...n arıısuıd• t1fa vereaek birfey ııilylly- Ziraat vekAleli bu takdrl _. · .. ıı.ıar. met teııe ıırıısıra keıılll lfMlıll 
çıpek nasuwtı çuuııııtır. Hastaüam ne dirler. itibara alarak ecnebi memlllketle .,..... 

1 
erk k ısun on 

8 
d Vılo te 

rec:aeıı gelaıgı ıueçllulaur. Jju ~uylerin Uzakta çaresiz, muhtaç ve sefa· edile k ha vanJara ve hayvan madde- Çocuklar; kız o sun e o , rOr. u meyan a vene 
t let 1·çın· de kalmıt olan bu emektar- ce ki Y k ••A>hk polannın res sekiz yaşındaıı sonra kendi kendini ge- nmn Berlin caddelerinin karl dofarı ııe ıtubaUan k"81lllllf ve vazıye lerlne e eııece ~ ra - ııindirece•, kaıdsl aç kalır. dOkle:I, klldmlaıın topraktan 

civar kaza ve vUa)eW:re biıwı!lnu~ur. 1 lara kasa yoldan yardım edilmeli men tasdik edilm~e ve bu şalıkalin1adetn~- Jju garp terbiyuln1 almqa ister çıkardıkla1'1 gOrDlür, 
Karsa bat~ll kı.çtı1L Zovet ~ü)Jl Si· temin edilemez mi? melerfn arkasına na)'VBDID ef a • 1 k C1dr kadın· 

....... _ arctamua oa bu. buııa bll&llflk _ rif eden bir kısmın yazılmama karar istemez wucouruz. r..r&ek er ba lalı ? Şu halde benoe Bnunam 

... _. . löl' ua Çall~ncax. lş nertıen u m ıutunu, hatta bütQn Ttırk yo -.ı.tı Çll<Wlf ve ı.oy kordan aıuı.a verııılflir. makamla. Mo.ıoıu wouıı...etıerde kaduılar bot giderıııelr. için bir tek çarıı v ıWDarok Uwıuıı...,o ıeıuıı loübır.ıore te- K• lapaslll kadir Jll IClldl ~ ı:ıar alibdıır blltüıı yerde 9.wpr. llllgıai az lUldıDlanll çuau lpi&lere it bıılmak. Kıı<lut erlı 
- C<Wmı•ur· Aıkalenln budadıındald sankaya ra bildlrl ,ıır. t•btL<•••r•a ve bııha... maa .. .ıa""' TOrkiln J8P8C8&I ifle aııı 
'I it ""'UIİI h' kfinrii tamir adu"i mevklinden Kopun tepesine kadar olan çllilfır. lukma) miıkiD arap avazsqu ıfllS pı ılf yw 1111 yol ıamamile kardan teııılzleıımif ve uzwwnda ve biitllD Tarkiyede zeıırtıı yapmalr. ve ıllUelmok ı.ıe,e. 

seyrüsefere açılmıştır. JJayburt mmtaka· Torılda bir spor klDbl açıldı l&lÇ<:cular VCU'QU'. Kuçlik Q~kiıua.rına gibi ç•lıptk, çqmak ve d .... Traııılt yolu Ozeriode Kop ~~ HO· sı henOz kapalıdır. Buranın da kısa bir t>Uywc. serwa.vC!erini JSUl eaen bU zen· mak o&aoalttlr. 
ruan lll'ill!Doöki k.öprUnQn tawırı ~ıt- an sonra açılacaaı tahmin edilmek· Torulda bir spor klübü açalmıtbr. aıU1&erln lllç turuu awuutnuıa bir kaç --------~.,~,1--: ııılflk. liuuuu muv""""t Uou&u ıçıo °: . kliib idare lıe7elhıi ııeçtlkden sonra laıül ıaıur """"'• lf veroıeıı: lmoolılmı ııoo- Gil~llllllrflı ptlr8Clıııl' 
tton11t yoıu bafmunuru hlmıl TOl<ay "' r. yele retımifllr. Bir ıpor ..ıuw da &emin ıenııez. _ · llııdııt kap& vo Ukeleleıiııclaıı 
IMı l'lda müııluU ..... ıuııeı AIHlcll IDkl&- olunlDUflDr. Lıtimlllr. ıııuame1e1i bltlrlllıı- t,:vldanni tanırım, dukklıııııda De kele rlrec:ek llöOmeaiere oll 
f11111i1 bir IL""""Y"" oraya rıımı.ıır. • oe, .,.....ı.ra lıqlıuıııcııktı. var, ne 701:, fvauıaa bllo cıetıı<ıirlet. Jeiıı ve sıtırı.ta '!'lllıerktlllıı ~m komisyon l,;..a.Uf8De vlJAy•U u.ııı. Bu gece nöbetçı eczane Klllb reııçlerl bllfuklllre lıızlmle- ...... aeııı 11Uraııguwu& 18Y• ıırıu "" bll· ıııeıleıı memleket lpbıe .. _ 
ııııııe lıl ve :i:ı8 bıcı ıuıometr.ıer ııra- "Vatan~ eczanesjdiJ', r1D1ıı - içia Aııkarada T0r1ı ...aaz. tıuoıanu IHllllan llllllltlıcuıhı, 111- at vekAletl tıırııııııcı,ıı -Hmlf 
.a.•ıki teavtyei t1ltabty9ı ae tetkik ve _ ı•Do• kwıımu Bqkuıhtma da bir telgrarııuayet bır açuı yapaabllecetı lfi ıormeyt teyllklUZ butunwmu tızre bQtQa 
muvuk~ kabul muiıneleaini 1kmll r ~ · .e d.Jr keuc:ü eıenawıueruıe ntır ıormezler. 1'tN \eDllacat J•JlhmltUt. edeoektır. " f ı ~ - _..___ 

Q*m O J&Vaff& IOrdU: 

Edebi Tefrika No: 86 
--~~~~~----~--

- P~a 4olt kalmaoµ'1Jl f8NfJne, unat 
~1' ~~ f&~ı ~~vatwuye~ ~ i\'ID 

- .\f.vet devam 941ntı, fimdilti qklar? 
Omula.rUJM 811.keledim : 

J(Hae~"'ı@ ~Uf~ıi ~bf"f·~ Cl~df~ 
'l''ff'qar •~"4 ~.u'JP.,MWf ~t?JDJl•JI~ 

yerlerıııo .IO)'dllf~ ~IM'ı J"fMe ~; 
- GeU,p ıeoıcı bu ruz&ir ribl .• Mevsim hastalıkları. Yazın 

'*fky.p.. 
liowsri · .acı Wr mana ipinde: 
- Vevuı etJD~, dedi. Aşkı ook alçalbyorsunuz. Fakat 
~ ki .uzun ve devamla aşklöl' dtt yok değildir. sızın 
·bu =ltuısusta peJt Dcdbia oklutunz a:ı.laşılıyo.r. 

·Bir.az auc.arJam w ibZlenn1 kısarak devam etti! 
- tiQyleGlfllUZ sOztere bdkıhrs~ siz de bir .a11n Hacel' 

J8e11MDK.ine oenzer bir ızdivtt~ yapacaksınız öyJe mı? 
Cevdp verıoeaim. Teb.!İJ(.e'1 bil bıtnse· J'Umiftİk: F.akat 

ıoııaola böyle teAlkeit oıcıuaww büditını me".zuw uzer14de 
«o"uşmax t.a .aao;UJna .a-ı..aıyur~ Cevap veraıeditunl gOrunce 
j'WQmiea.i : 

- Uost v«ı •kaclat -okl~ IQlıı bö.Yle 19yler &Grqaa)'a 
ICSaret eaıyol'UJll.. t.aer bu 2'u.u.t.eı1m1~ slzi souyurdı!J, ıUSdlllL 
& aozlecm ıçıc:ttn'"' .ıWi 111u.a.uca.r ve dqlluçelcr olm#CIUddD 
-IC1Dl'• ·llZI '1ı.aauyecetwa sanıyorum. BeUU edlden, b\nbırıWJH 
•er fuphefıiea uzu ıad temız doat &.wa~ ' V•dv.llllecıen 
-evvea, &>uman 10t.mudlm.. tı'akat pmdi, slZIDle 1'endlaU J'•Yet 
yakın bu!uyorum. • . " 

Sustu • .r.ıe c~vap \'el'eceaımi Glamak jater pbi yuztıme 
t.kıyordv. Guldnm : . . 

- &na aeqeyi serabllirslDlz, .niçin ~J DeditiniZ 
~ mM&emlr.i 4ustm, Hem sonra bu kODUfllC&k oeylerde hıp te 
-kınlacak, gUcenecek bir feY yok. Şimdi ıord~UDUZ •D..le 
'Cevap vereyim~. 

&.bil oldup W. tabii bir .... Wmelcrba lzet.iDe ............. 

- Ben de bir atın Hacer aibi evleneotjiin._. 
Oöz!erl bulanır &ibl oldu. Gayet bafll bir sesle .: 
- Atktan korkuronun öyle mi kllçtık dostum_? dedi. 
Demtndenberi •atz. li7e hitabedl1oıdu. Gene birdenbire 

•amımrıeımeat içime JarlP bir Örperti verdi. Ona «Evet qkt~ 
.korkuyorum, aevdllfm 1.iQi aevllmemekten kQrkuyorum.• ~ye 
cliye bat.ınna..-ıık için ~endln;ai zor tuttum ve rolüme c:tevam 
ederek JAkayit bir taV1rla : 

- ~ korkmak QU? dedim. Korkmak için onu tammak 
.lblıa de&ıl ml? 

llkeıuleeiııde .k.aauldMı : 
- Şimdiye k...., 1119' bb'" -.,e ...... ~ bir ~ 

olsun cıuyıuadmal iDi 1 
OösJerimi bpalda ,.... b.Wrak, ~""9UJ bir ... 

.c8Yap verdim ; 
- Hayv .... 
Kqlllftlll kaldarmafb. 8inlr.lend'ti 11111anlarda yaptıtı JlbJ 

.d.actaauu llll'dı. Blll rolQIDde muvdffak 91flulumu llD.luy...U 
i(sin il'in 1evlat7ordum. O sırada garson rCcü. Muaya kadeb· 
lerJ ko}'du Ye ptlrdltl buıla kovacWı ~ya ~ 
pkardı. O, köpüren falllpanyayı kadehlme boşalbrken Akif 
Cemal ratGmseyerek.: 

- Sua IOl'llladaıı pmpanp ptirtUlll ferda dedi. BOy)e 
Ge1Ut bir gecede başka bir 191 loile.mirecetinl düşQıldOD)_. 
ater letemewn W... kadehle Auta ederta.. 

- Zaten RmGf ** lfla lçtld)4*• 1Mıl8 Dil' 
OCWiJt1lk. Ktdlldal UldarlqkJ 

- lfimaa DUd O\'V~ !ltl.4Uqıu fMııoatat.~ 
Ken\l&ııwo ll4ft8CAO JMt ftwo" ........ IOqr JJbl b 

ıörwıC4 &ve ecu: 
- .l'8mJA fllllCÜye kadar aeveceam bir adıma 

etmecııgıru 10yld1111tun. ~ de b0,yl8 bir lldam · -111~ı 
aeo aplAln lUUtd cuıtm avm 8'0rwc iltemayÜnwı. 
tarzet JU b1rlna ~viyorıı11&J1, a>.a llUdWUI Dual CIWWla .._ 
ClJIUU bcanc1 blt'cd tıud euoouır m&dUl l 
. öU lf&lcü&cli'ID IW..,mc&a Jtl.L;ll& Dar lku~nıa ~ J1 
mal u&caucaaıuu, ncsr f"Y& ou• l>el.U ~mi DUi 
onwı ıçııı W&AftU •~ıyunam, muteım bU' ~tı.w9 

- öıp GllfUDJD4tQwı, · ~ao: hc:aı "8D•ıediyor11ıa ai 
•\'•O.C• llClaaaaJ ~ fO.)'&e uı.1111, Jıe)all ~1ie o.tswı dltf 
_..=Ilı&., "~ ......... d~t ~a&adar~ .... .,. 
.... lQll, kl$QI )'~ ICZ&J ·~ .. ,. ~~ 
84i-.ttlllle ~ HV.:Gdat ~ IW.W, felKaJI Ye bilQa ... 

ile MVt:l»WlhW; 14&1UI btt ~ .,. cf91i', ~·· 
de aıor"°wnttlldir. 

öuuııı 111yreuaae ratnaoa )Je~ IJ•ncJiUJ 
bahs~m*f'Jal t'aJıtat IU'Uat farlp bir OUarot duyQy4'rdlldl• 
Cemal. ~ fôzlerimd~ neıes bile alıaadalı d*katle 
dinliyordu. KQçUK bir k•~kaba atbm : 

- .Şuauıua b'f bd4llieti tJ-.JJ 1 dedlap, clyle ~ 
ki •• Fllkat ate.,le o~•dıtunı ~ llalde P.• de ayll 
.ııı üzerine ıeLne1' lsl1ytJ11dl, yua.. onuıı koya m.1 vl 1 
JD1 bula be, qkWI kouıaıu ana. vetlyotJu; Bddl 
o.. ................ : 
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Tarihi 
lt·fri~n 
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Büyük taarruz başlıyor Düşman ordu ku~~n~a~ı 
~ 1 • Erzurumun teslımını hır 
ATATORK 

istanbuı, 1a (llususl mtnıabirl
hılzden) - AtnUirk'Onı•.l.mui\nlerdt· 
fehrınılzl le§rlf buyurmaları ıuuh· 
lerıtlldlr. 

~~~================-=-

Cumhuriyet Halk 
Partisi 
Gurupu toplantısı 
Hükumet 'fürk qe!11i 
Kurtarma Şirkelının 
tasfi vesi hakkında 
• .1 d. 
ızaha t ver ı c· buriyet 

Ankara, 12, (A. A) ~ t:;,.ntısın· 
lialk Partisi g upunun dunk 

1 
şirke· 

~a, Türk g9ıni kurtarma anon :Okamete 
tının tasfiyesi ile huku~u::ındaki ka· 
bağlı bir idareye devrı ~ 1 hatiplerin 
nun layihası üzerinde a:ukümetln bu 
rnntaliası dinlenmiş ve 'eti umumiye· 
rnevua alt izahatı gru~ hey u tur. 
since mntteflkan tllS\'1P olunm ş 

Çın ordusunun yakında mektupla telep etti 
hercepheden taarruza 

muhtemel • 
geçmesı 

Çin Başkumandanının cepheye 
hareketinden bu mana çıkarılıyor 

Ahmed Muhtar Pş. tam bir Türk kuman
danına yakışacak şekilde bu teklifi red
dederek müdafaa hazırlıklarına girişmişti .. 

Ordu kumandı:tnı Muhtar paşanın [ Vatanlannın muharazusı emrinde 
ne nıllşkül VHziyeıte kaldıkını nııkleden dinen ve hıtmlyeten mOkeller olduklttrı şıuıkhR)', ·12 (A. A. - llarcşal 1 Tayyare muh&rebeleri şu telgnıf, nyi zamundtı diğer acı bir sebat ve gayreti tra eylemeleri ahassı 

çanknyşt>k ı ıankeudan c P!•t•)'f' haktkatı da ihtiva edirordü. m1:1ksadımız olduğ'unu, Erzurum ve Er· 
hareket ••lmişllr. H.oyt••r 

8~ ans· Tokyo 12 (A A) D j Düşman ordusu kt..mandam, Ahmet zlncan ve Bayburt kazalarlle sair mahııll 
bu tıarekt,Un ç:ın kuın:ımJanl uın n 'idi . or 'J · d · 1- t omey la ~n1sı Muhtar pasanın · ne kadar bunaldığ'ını mOtecavire eşraf ve efradı uhalisine mQ-

1 1 r(le d r bal tnnrrtı7.ll 11 ny : apon en z ay yare erın n . . . 
büttln ccı> ıe çok ala hıssetmışlf. Bu kadar perışun sarreat"n tefhim ediniz. ] 
geç.lmesl hakkında almnı~ ka~a~ı~ IOn öğleden sonra ÇI~ tayyare~ertne bir vuzlyette, hanki kumandan olsa, bo· Ahmet Muhtar pnşa; Abdulhamidln 
buuünlt'rde tatbik t•dlleccul fi ·r 

11 ydptıklaı:ı bir _ta_arruz ~etıcesinde bır Çin calıımamıık mOmkün değildi. Çok geniş bu telgrafnameslnl , maiyetindeki kıtulara 
U)'Rndınhıjmı lılldlrnwli.tedlr. tayyaren dOşurulmoştur. bir müdafaa huttı Ozerlnde, yer yer tamim etmekle beruber, Erzunımun eş· 

mağlup olan ve etrafa dttğılnn yılgın raf, Ayan ve tllemasmı da belediye dal-

l l Uların Ja m h l bir asker toplıtmak.. Bununla tekrar resine toplatarak, onlara da tefhim et-spanvo S a~ ec U dOşman karşısın~ ~t~amak; pek kolay mlştl. 
'J ' yapılamıyacıık bır ıştı ... işte, bu cihetle- Erzurum h1tlkının rnühlm bir kısmı 

h t lb h • l r l • tt ri nazarı dik kata alıu• düşman ordusu her ne b.ıhasına olursa ohun, dOşman~ ta e a ır er T aa ıye e kumandanı, Ahmet Muhtar paşnya bir şiddetle mukabele taraftarı idi. Ancıtk 
R d 1 B 1 d 1 d ld'"'' t h . d'l bl T ht 1 mektup göndermiş .. Beyhude yere bu· şuradan buradan hicret ederek Erzuru~-Barselon 13, [ a yo - a ear a a arın an re ı~ı a mm e ı en r a e - kadar mecekkat ç k k k d "k d 1 i 1 1 

bahl bük!l~ıetcllere ıılt sularda teJudQt ettiği bituraf Devletlere mensup iki y e mP. ve an ° · 8 yer eşm ş, ma ve mO k sahibi olmuş 
r, b ınnıctlr mekten i e, ( şerefi askeriyi muharuza bir zoınre var idi ki bunlar harpten ictinap Vdpuru ıt. Y • t k il ) E ' · ' Valanslyıt, 12, (A. A.) - Hnvlyetl m~hul bir denlzaltl ~emlsi buı;Qn Ho- e m~ ~rt e rzurum un teslimlnı etmekte : 

landa v1tpurunu torpllleyere~ bıt.ırmışsa da ıınjada yetişen diğer vapurlımn gay- teklıt etmıştl. - Ordu, bizi mOdataa ve mııhata-A vusturyalılar retile morettebat kurt•nlabılnıtştır. Ahmet Muhtar paşa, tam bir TOrk '"Ya muktedir bir halde değil. Eı!er ıre-
d M 1 kumandanına yakışııcuk şekilde l u tek· len orduya kıtrşı koyııp :hı oıııın., kızdı· y ahudi istilasın an y eni den OİUZ USO ini' Ilİil liri reddederek elindeki vesaitlle müdıt· racak olursak, şehri ateşe verirler .. Mll-

A k faa hazırlıklıırıns girişmişti. lımızı mnlkOmOzQ mahvederler. korkuyor dokuz Halkevi meri aya 1-'akat vaziyet, hem çok mühim, ve Diye, blla kayduşart dnşmana tes-

b ki f hem de pek çok vahimdi. Birhlrinl ta· liın olmaya tarartar görUnmektelcrdl. 
Memleket kanunı~rı açılıyor ir te i i kip eden mağlubiyetler, tı~ır uğ'\r ilerle- Pakat ekseriyet bunlara galebe et· 
bun'.arın gelnıelerıne . yen dOşman kuvvetleri, Erzurum ve ha· mlşti. Kalpleri dalına din, mlllet ve yurd 

. d ğ' l Ankara, 12 (A. A') - .su yıl Yeni. v.aşıngton, 12 (A. ~·) - İtalya ile valisinin bır kısım halkma korku ve ha· duygusile mütehas3ls olmuş olao 
maOl e l den 39 yerde daha Hulkevı PÇıJacaktır. Amerıka arasında hlr lıcaret mu ııhe<lesi şyet vermişti. Tabiidirkl 

8 
k llkt bü:Q 

1 
iman sahibi Erzurumlul • 

· d. ·ıdt.\I e göre A vus- k 1 B d B • · k dil k - b 1 U k ı ' s er e, ıır · 
Viyanndan bı1 ırı r. n i HOkQmet (Arapgir, A~ ne, ayın ır,. ozoyuk, a de me ~zre ~~anan n~ ~a ere er böyle şeyler dUşünülemezdl. Yapılmusı - Paşul.. Sen, vazifeni Ha et. Biz-

turya HohOmetl Romuny~duk _ Buldan, Divrık, Ereyli, Ele~kırt, Elmalı, durmuştur. Sebebi ıse Mussolını tar~fın· 1Azımgelen en son çarelere baş vurul- de elimizden geldiği kadar suna yllrdım 
değişikliğinden sonra, d~rın bir dOşunce Siirt, Mustafa Kemal Paıa. Menemen, dan yapılan tekliflerin Amerlkft hükıl· madan Omit kesilemezdi. Onun lçlo Ah· ederiz .. Memleketimize d01mJnı sok· 
Ye varmıştır. Avusturya hükümetl, Ro· Nazilli, Ulukışla, Niğde, ve saire) yeni meli tarıtfından kabul edilmemesidir. mec M~htar paşa taliinl burada da mamaya çalışalım. Fllk~t gQcOmüz • 
ınanyanın dahili işlerini tenkl! vem~:~ açılacak olun bu Hıılkevlerl Ue holün Amerlkıt Hn!_>eşlsta~n balyaya i~hakın~ tecrübe edecekti. ' tişmezde mağlOP. olur..,ak, ElhOkmüliıl{h~. 
haze etm•mektedir. Yulnız yem Ro. . l Halkevleri yekunu 206 ya çıkmışbr. Ye- tanımakla muşkfl bır vaziyete duşeceğı Ayni zamanda istanbul ve Saray da Hiç olmazsa şerefimizle mahv lu 
liOkOmetini Yahudiler aleyhindekı sıya · ni açılacttk olan Halkevlerinin resmi kanaatindedir. mOtbiş bir telaş içinde idi Bir tararta ' . . Dly Ah t M bt o ruz. 

· k ı tesir bı- 938 g0 - bO · n e, me u ar paşaya temi· seu Vlynnada nahoş bır a 
5 

h d" kOşatlan 20 Şubat 1 pazar nu • . ele geçen asker, tmdut kuvveti olmak nat vermişlerdi 
takmıştır. Umumi harpte birçok Y~ u ; yOk merasimle yapılacaktır. Macar Naibi Vaşuvaya üzere Erzurum istikametine yola çıkıtn- Erzurumlul~nn bu teminatı kalbi 
flrarilerllerinln Galiçya ve Boko~ın;y gidiyor lırken, diğer tarartım da bizzat Abdul· yaralı ordu kumandanını son d~receJe 
istila etmiş olduklarını unutmamu ta ır. f · b • hıtmlt, Ahmet Muhtar paşaya şu telgra· sevindlrınlştl 

Nim resmi Veltblat ırazetesi ıunları Amerikada ecı ır Budapqte, 12 (A. A.) ::- lll<ear fı çekmişti. .. Bır lar.ıİan Oürcu botazında icap 
Yatıyor: tayyare kazası kralı Naibi Polonya ReMcumhtrunun Abdnllıamidln telurnh eden askeri tertibatı alırk dlıP 

" Avusturya hOkumeti muhacerete o- h hazırladıj'ı av partisine iştirak edecektir. [ Vezirim muhtur pnşa ruttun Erzuru nluların bu .,'.1
1
'
14 

6 er ta· d' ·nı mOdatau Nevyork, 13, [Radyo[ - un are· · · ıı.., ne kıtrar-karşı hiç bir kanuni~ ~en ısı leketiimi- ket eden bir deniz tayyaresinden bir Mecli3 müzakereleri . [ Bu~ünkü gıin, bul~nduğunuz mev- tarını lstanbulıt bıldirmişti. 
edecek vaziyette değıldır. 1.~e~ b müddetten beri haber alınamıtyordu. En A 8 M'll kı ki, Asyanın en nıllhun noktusı, ve Erzurum hulkının bu merdce karan ıtn 1 gosterdığı dar ıme· Ankara 12 ( . A.) - OyQk ı et dQ 1 b t • t hl . • 

ecnebi ere karşı . f •eril •lh t tayydrenin ankaıı bulunmuştur. il . b ~ Ba R f r Ba k J M şmen e gamın' mu ma nuzurıdır. AbdOlnauıldı de memnun etmişti. Der-seı halinf! gelmiş olan mısa ırpen · '· eye ·ı 0 t• mec sı ug n Y e e ın ş an l5.n- t~te bu mevKI, azim bir rouhatttradtt bu· hıtl Erzurum hıtlk 
011 

• t 
"'lnd · y budflerin istifadeye içinde bulunan altı kişi o.m ~ur. da toplanmış ve devlet hava yolldrına 

1 
• • ~u eıırnu ÇeK· " en şimdi de u . . . unuyor. mi;ti : 

kalkınıılan d n endir-:e edilebilır. Roman H . . N alt kanun 11yıhala·ından bdzılan ile MduzeJiah bir vukıttenberl orC.:unuzda 
Yadaki Ynha d'ler .. Viyanuya veyahut Romanya arıcıy azırı kaçakçılıta alt dlter lAyihanıp birinci görOlen t.,şet~Ud ve mhizanılar bu del'tt 

ö u 
1 

• • imek • tt · - k 1 · 1 k k 1 k h k ' Avustury diğer şehırlenne ge Cenevreye gı l muza ere erı yapı mıı ve aça çı 1 11 • duhi vaki ve ı:.rzuruma Adil pay end • 
isterlerse~n~: yaparız? ta Belgrat, 12 [Rıtdyo[ - Roman)'a kındakf kanuna bir rıkra Uivesi ittira_k~ zı zurttr ~e ıstıla olur ise, Wyle bir v:. Lehistanda bir kalemde 

(Arkası var) 
----~------------ ---------

Halbu ki işsizliğin ~ittikçe artmak Haricıye Nıtzazırı Miçesko Romanya se· kabul olunmuştur. Kamutay cuma gunu kııi mllellimenin möddi ve manevi bede· yarım mıJyo.ıı kışi 
Olduğu Avu turyuyu yenıden yabancıla~~ frlle 'berdber dün Vdlide Kraliçeyi ziya· tekrar toplanaCdkhr. nl dt:vlete ttçacagı fdluıeler, size mutı. nışan aıaı 
~elip Yerleşmesi kabul edilemlyecek ır ~t ederek veda da bulunmuş ve dQn Amerika ile ticaret tacı ızap de~uutr. 
eyflyetıJr. ,, :kşaınki Semplon trenile Cenevreye ha· •• k ref · ( 8ımaewaleyb; asıl iş görecek.. Ve Varş~vıtdun bildirildltlne göre, bu 

reket etmiştir. ffiUZa € erJ devlt:tın, Uı..,1·1111zaeki hakkı nıınetinl ifu yılbaşı lnr kıtlemde 500,UOO kl~ıye ni• 

Madam Lupesku'yu 
da Romanyadan 
çıkardılar 
Çünkü kralın eski 
gözdesi bir Yahudidir 

Belgrat, 12, (A. A.) - Romanya Vtbingto~, 1~ (A. A.) - Hariciye ve milleU ısiiınıyenln sizden bekıeoigı şun verıl~nıştir. ~ar~uva mechsıne bu 
Hariciye Nazırı Mlçesko bur4dan ayni· Naıın Hol Turktye ile Amerika arasında eseri haıuiyetı ıso.ıt edecek gün, bugun- hu..,u:stukı kanun liyıhası verıhrken Baş· 
mıştır. • _ 1 ekonomik mOukereJere başlandığını dur. vekıl şu sozlerı soyJewıştir : 

İki Devlet adamının bu lgkolruım0e e- bildirmiştir. [ BulunduA-unuz hal ve mevki ki - Nışımltt tttltıf etınek vatanper• 
1 · h-ko etin karşı ı ı m na· , , 

rinde tter kı u .n J 1 1 1 Londrada bir bunuıı ttd.,wı ıııuhatazası cUınlemıze \"erlik duvdsıntt bızwet elweı<: aewtıırnr. 
sebe~lerlnln dahıt zlyad: 

8

~~~~:1:~
1

1 • Do . yonlar konfran kıyamete kadar turıhıerııuizden çıkma· \i1ıuaiye kadur bır çuk kıınseıer llUKll· 
le ikı hOkOmet arasın Y . h d 

1 mın Si yilcak, ve namusu uskerıyeıuıze şin ve· uı"l ve uı"uıleKel ı~ıe.me kurşı alaKasız 
blrllğ~ vücude getlrUeoetı mQşa 6 

e toplanıyor recek bır yadı haz.ın oldCıtktır. Bunun UöVranıyurt.ardı HdlOıJKI IC\)g.,uude 111.şan edUmıştlr, Londra, 13, (Radyo] - 17 • Kamı. vuku bu!nıııması, bUtun ttSKer, ve ham· la~ıycan Oır vmcı vey" ou Mıücslc: ıneın• 
Ar.;;idük Otto aleyhinde nusani - 1988 de muallakta bulunan me· ıı sılaha WUKte1.hr aballnin kantıtruıın ttAtslts u!cUı ru2'Ueuıe llt:raeıN kıtrşı ım· 

8 Romanyada iktidar mevkilne gelen T ı::lelerl mQzakere etmek üzre İrlanda ve aun daınıasuıı bu ugurdtt ttkıdıp VöZlleı u.&r ~twet\ ıu.;11um bwıu~ı o1'1c.a~ ve 1
•vekil Koia'nın yahudl düfmanı ol: bir dava açı. dı lnglltere Domlnyonlannın da iştiruklle ıuuuaıuayı taınuweıı . yt:rıne Ketlrıu.,ıerı ~"ıul~n.cfüeruu: K4Tfl ial"Kcas.ııu çug.ut~-

~Utu maUlmdur. Koga'nın iktidar mev Budapeşte, 12: [R11d~o~. - .Budapeş- Londrad11 müz11kerelere bıtşlanucuktır. esbauınıı tuen v"zınıu lsuuıil paşa , ve ... c&AU1. ou sıJr"tl<: uul\u.ue' au a.oo..uı.~ 
k llne 1relmesi bir zamanlar ılmdlki t MUddeiumumlsı Arşıduk ale Kont, Bu mllzakerede lrlıludayı Dövalura tem· ızz.,t paşa ve l~u..,tura pq11 ve H..ısurı "' n .. ıKd ~VJli'ıWŞ ul4c.ı.ımr. d.tu\Jao 
ral Karo! ile 'uzun mOddet beraber ya- le çe Konçiles'ln Arşlkük ve Pren.; na~,p sil edecektir, Bu müıkereler için evvel- pct~d ıı~ ciddı ve hd•dkı yeKdest olarak ı:i.Jurc& 9u vey4 ou aıUeUe ıw.uı'"'~ nız.. 

tanıı, olan madam Lupesku'nun de Ro- van kullanm11Janndan dolayi aleyhte- den tesblt edilmlı bir program yoktur. sttrtı wak<1eret eyleyesıııiı. uıet "lllll~ ve yc&rcJaıü .ıo~l8taOJf uaduW.. 
rrıanyadan uzakleşmasını tcabetUrmlşUr. \ıınnı 'kamei dava etmitUr· :Konferansta müdafaa, mttllye, ziraat ve [ t;n bUyOk Uuıenuıan bed ile, her- '" uı~du v.:rd"oeAur. 

Soyıendltine göre nıadam Lupesku rinde 
1 

ticaret itleri mevzuu babsolacaktır. MO· kim mevKıı nupt.,n kttçar, ve harbı sıt· hıru Kaouu MAyıhuNla Ddllll'an. on uıu ' - • i 
d n ıarnanlardanberl halkın teoessnsun• M sırda yenı seQ m ıakerelerln haıırbksıı olmasına röre bıKda oldugu gıt>i, hu1yet ve cebaııete o"ne OtsVMSl wz.uc:umld 041a&IU.a1UJ ulan 
~n kQl't\ıJoıak i~n ım ıaçl11nn1 ılya_ba 1 o] _ Si aal ma anlaşmaya varılucatı fimdlden kostlril- tebaiyetle ıtcdr W"ını irUkap eyler ise, anı utır Wt:•u"'ca '1wç, yırtüJ •esne çaaıı· 
1 Yarnıı ve Greta Garba gibi siyah ıoı· Kahire, 13, (Rady Y M d mez, derbai kur9u11a dızinız. Ve ; ııskerlık ..uı~ uı.ıu'4!'d JC&&w~, otuz ıc:ott .,_ıııs· 
'1klerle dolaşmaAa başlamııtır. baftlden abnan malumata ıore, ı1 ısır a İnkılAbımız hakkında r&0c'ı1tını meu iı.:in, ı:ıair teddbir mue&di ..uıf u1cauwrd aca .aıwı w11daly4 V~h·ııc:-
l B1ttvekll Koga, dablllye Naıın Ka· yeni intlb11batın 3 · Şubatta yap masına 

1 
• rei askeriyeye dııhi iptiddr ediniz. ~tı._UJ.. • 

lnesku Ve hatta blzıat kralın madam zlll'uret hasal olmuştur'. yazı.an ecnebı eserler [ Cnwlenlzi hllkkm hıfza u nusreti- ""ni kanunun dk &atbik11bndttn old-' 
~peaku'yu maliklneslnde ziyaret ettik· • V f l d • Ankara, 18 (Hu>nst] - •uıuı. ra ne tevdi ey.ter; ve kutlyen telaş ve fu · ıllk bu seaw yanın .muyon kn Vatöndc1• 
~ •öylenmekt~cıır. Beşıktaş e ay yen .1 zeteılnln yazdıtına göre~ AtatOrk ve turu kabul eylemeınenizi; ve mudafttaya 'ilUd Ql~l:W Vı::tU~ıll!r. 
da aıı mUltıkatl11rın sonunda genç . k~- lıtanbul, 18, [Hususr) - Betıktaş inkılabı hakkında yatnıı Almanca ve muktedir olm11yctn biçare~an. ve busu.:;a Lc.mııı,an IAdlıyc= IUWll vergilerini 
nın Romanyayı terketme~J toabetmıştlr, V t takımları 11rasında yapılan maçta Fransııea olarıtk n8fredilen eserlerin nls van ve 11byırnm temim mubttfUdld~DJ .ountc&ıcaın veıır.ıacKle own &er v~u411d4fa ~6ıııdurkl mudam Lupeıku ya- &..~k~ t • o ıa Vefııı )'OftlltfUr. Al* 680'q tnılaıQfbar. l aynca teabib ederim. ~· Dlf&ll wıa~nt iMfi waatttur. 
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YERLİ MALLARIMIZ 

!1-~J~ı~ ~-~~~i::t Ereğli Bez fabrikası 
EGLENCE 

Bir Geveze ile Konuştum! 
Yazan: S. Süre) 

Hikaye 

-------------------------------- -
Taksimden Maçkaya doğru gidiyor· 

duın. Bir gün evvelinden bir dos

tumla buluşmak Ozre sözleşmiştik. 
HenOz sabuhtı. Hava güzel olduğu 

için yaya gitmeğ'i tarcih etmiştim. O 
saatte oldukça tenha olun caddede tek 
başıma, dalgın dtılgın yUrOrken birden· 
bire arkadan !smiınin çağrıldığını duya
rak geriye döndüm: 

mm ı 1 J J ? - '.Ben res.:lmden anlamanı. 3 - - · - -- jl'-- - - - . nası ça ışıyor e 

:!:, ~;::m~~~:~E: ! === --ı·-~I:; ~=- Fabrikanın son zamanlarda çıkardığı ipliklerin Y~ 
mahsus .gartp bir dünyası var. Ama. bu ~' ;a _=: =ı~,11 = =- ınalı olduğuna inanmak istemiyenler görülmilŞ 
dllnya bizim b1ldiğ'lm.1z dünya değilmiş. !i!:B • .-1 --"" 

8 
- - g •

1
-- -

1
- · - - - Ereğli (Hususi) - Sümer bankın etmekte.dır. Ereğll has.salan m~lfll"~ 

Onla:rın bmıa aldırdıkları yok. Bu takdirde iisi1i Bii 'C'Mğlı"'de k ...... ı-uş Ol"·"' :ı...~ """1n-'·kası, r her tarafında. hallt ve köylü ~~~ 
san•atın en büyllk vnsfı olruı "1çt1ma.l.l.lk 109 - =ı'~~ı~ı'lii -=ı-ı=-ıı- --ı ;;~mül sah=~ hcr...u; b="J.~ b<-ğenllmekte ve aranma.ktaıdır. ~ 
kıymeti,, nerede kaldı aıılannyorum.. uı-",,,. 

ilerlemektedir. kalite mermerşa.hlle.r üzerine kon - ..J' 

Bu, geveze bir adamdı. Ben onu 
görünce hemen sıvışmak istedimse de 
muvafftık olamadım. 

Boşboğaz dostum: - Oo... Azizim, 
nereye böyle, subah, s bun ?... Dedi. 
Ben sözU kı a kesmek için: 

- Maçkaya gidiyorum. saat sekizde 
btrisile buluşacugız. Oiye ce\·ap •rdiın. 

- Kiminle? 
- Siz tanımazsınız, dedim. 

Geveze do.5tuın sattta b.ıktı: -
-Henüz ·aat yedJ .. Dahu bir saatiniz 

var. E; nasılsınız ? Çoktanberi sizi gö· 
reınedim. 

- Ben Kulübe muntazaman çıkıyo· 
rum. Bilakis siz görUnmiyorsunuz. 

- Httklısınız. Hakikaten şu sıralarda 
pek meşgulnın. Ben de geçenlerde bır 
Cenup seyyahatı yaptım. Adandyll ka· 
dttr uzandım. Orada bizim bazı pürüzlı.. 
işler vardı. Bir ınlras işi.. Bilmem size 
evvelce bundan bahsetmiş mi idim? Azi
zim, akrubıı, filan.. Bu zamand11 ... Jnsan 
keneli. inden başka kimseye gOvenme· 
meli . 

Ben 1ç1mde büyUJc bir rahatsızlık duy
duğum halde: 

- Evet, öyledir gibi sudan bir cevap 
verdim. Fakat onun buna dikkat ettiği 
yoıctu. Bana: 

- Nasıl, ga'ıetele.ri okuyor musunuz? 
Vaziyet yine pek karışık değil mi? Eski -
den Avrupa muvazenesi, btltün dllnyayı 
yerinde tutuyordu. şimdi ibu muvazene 
tkendini tutamıyack hale geldi. şu zaman-

da kuvveuı olmak ve kendimize güven -
anektıen 6ağlam yol yok. Medeniyet ller -

- Ben de bl.r şey anla.mıyorum . - kette t ı suyunun ı-.,, ....... ~•·• bll' !)l;tP'!'. K'1:t.blK O\'UNU Fabrika, geçen birinci ve ikinci teşrin rv z .,,...., ..... 1-UWU ti!. 
- Tamam, bravo. F'aıkat bmıu onlara aylarında Ada.na P""'"'·a.sında.n 156.622 keJi reim1 vardır. Bu etiketi taşıyan I 

1 Soldan safla : "J..,,., -~~ 
anlatınız baka ım, kla.siklere btr yan ba.- k11o klevland cinsi pamuk satın almak lar halk arasında "hacivatlı menı.,.,.." r 

ki tnl\,n-- 1- Eski kadinlarm geydll'rl, tanınmış _ ... tt 
kışları var cw14uuuül edtlir gibi d-eğil. ~ suretlle bu cins pamu.klann umumi flat ye tanılmış ve herkes ısrarla bu ~ 

Ben artık kurtulmaktan tamamlle bir maharrirlmizin ismi, 2- Fenni mer- sukutundan müteessir oımamasm.a bir temeyi ttıyat edinml.\ltlr. ·..ı1 
ümidi kesti"ğ!m için ona: diven, 3 - topntğı açaıağa yarar, boyun dereceye lmıdar yardım etmiştir. vasatı Ereğli fabrikası son imal ettitl.~ 

- Anlaşıldı. Sizde çok haber var. 81?j sarğısı, 't • İsim, göz rengi, 5_- Uzak, 6 · 35 - 38 kuruş üzerinden alınan bu pamuk- llnlerl de piyasaya arze.tmeye ~ • 
mutlaka dinlemek isterim. Yalruız böyle Kimseye belli etmeden iş goren, UZdğa lm-dan maıada Nazllli'de ekilen Akala olup bunlar da büyftk talkdi!rlerle ~· 
ayak üstü ollllAycak. İsterseniz btr yerde işaret, 7 • Bttzılarınm kırdığı, çirter, 8 - clns.1 pamuklardan vasatı 38 42 kuruş lanmıştır. Bu popllnler en müşkl~11· 
oturalım. Hem size bir şey ikram etmek Beyüz, Şeytan değil, 9- Erkek mürebbi, f!atla 55.513 kilo satın alınmıştır. lerin blle zevkini tatmin edecek bil'~• 
isterdlm. ticaret adamı, 10- &ki saray adamların· Bu seneki pamuk mahsulü zıraa.t tedecUr. İlkbaharda piyasaya. ~~ 

- Oo .. Çok mersi .. Fakat hiç vaJctim dun, bQyUk anne Veldl.letinln aldığı tedbirlea- sayesinde ge- mak :zıere hazırlanan gayet güzel ~ 
vok. Hemen a.yrılmak mecburlyet1nde Yukarıdan aşa{]ıya: l çen seneye nMınran daha 1yi neticeler masa örtüleri de o .k?adar nefı:stır ""-""" 
bulunduğuma çok üzülliyorum. 1 - göz rengi, bOyUk bıçak, 2- Kll· vermektedir. mallannı pl~a.ya. :arzınaan sonra.~· 

Ben .revinçle _Sahi mi? diye sordum. çllk cadde, 3- Subüy, nota, 4- Mumun' Bundan başka. faıbrika, Sakarya ecnebi mallarının rekaıb~tine ımktll_:., 
Hemen ayrılacak mısınız? yandığı yer, tuzak, 5 - K11lın sopa, ttd mıntaka.smda ekilen Akala. cinsi pamukla mıyackt!r. Yine ilkbahar içln, ~, 

o_ Evet! dtye kısaca. cevap verdi. 6- Nohı' yııpıştırılan kflğıt, 7- Atın kun. da satın almak 1ç1n l~en tedbirleri kadın ve erkek elbiselik kwıUlşlatl 
Maamaflh yine de-Tam etti: durası, herkese bildirmek, 8- Ynznnden almak .!ıuretlle bu mıntakada. mab.rulle - hazırlama.ğa başla.mıştu·. . ..... J 

_Ha ne diyordum? Reslmden bah· pahalı olttn, cesur, 9- A2adm yer altın· rini satamadıklarından dolayı sı:kıntıda Iklnc.i~riıı a.yı zariında. f~ 
sedlyorduk değil mi? Evet resim bu halde. daki kısmı, tekin, 10- Bal veren böcek, olan köylülerin ımoodma yetı.şmekte ge- imal ettiği iplLk mlkta.n 82.225 ~ 
Onlara göre asrı cenUıyetıerın bünyesi meyve• nota. cikmemlştir. dur ki bunun 42.717 kilosu kendi~ 
gU7.el öall'ntlarda bu şekilde bir darbeyi Dünkü bilmecenin Ereğli bez tabrUmsımn gltnd-en güne tına hasredll.mı.ş ve diğer kısmı P ";,J 
•cap ettiriyormuş. Ne de güzeli İşin he - h ll d.I . . normal vazjyete girmekte olan .sa.tı.şları verilmiştir. Bez ımaıa.tı bu iki 61 
~en ideolojisini de yartaıyorlar. :sereıret a e l ffilŞ şeklı her ay yükselmektedir. iki teşrin ayı zar- 215.306 metreye balğ olmuştur. "-
versın ki güzel san'atlar resimden ibaret 1 2 S 4 5 6 7 8 9 10 fında 49451 kllo ipek ve 151376 metre beZ Şimdi iki ekiple çalışan ral:Jr'~~ 
değil. Sahi aklıma iyi geldi. Andre Moru- 1 ç il A ısı o N 1 E ı• ı sarfiyatı yap~mıştır. kında üçüncü eklplni de vllcude ~ 
vanın (le cercle de famille) inl okudunuz ·2 8 ı-1-, S 1 K·A.~ A L Eı-f Bilhassa Ista.nbu.l Trllrotıai fabrika - olaca.it ve o zaman bütün kapastt~lıi 
mu? Yeni gördüm. Fevlca.lAde bir ft!Y·· - - - - ' ... · ,a. -- - lar!le, Denizli, Babaıda.ğ ve Buldan ha.va- lışmaya koyulacaıktır. Şimdiden ~"' 

. Ben _ Andre Morova da kılm? Bu 3 K_ı·A ı ~ l.!.t~k~}~• !'.:_ı A llsi tarfından a.rana.n ipl.1kler .gl.lnden gü- nın işçi miktarı 1100 ü geçmiştir. 
isim.de kimseyi tanımıyorum. Deıd1A1n1z 4 K I_!_~: ~-· .!_ıdll·fli;~l_!:J~ n eda.'h.a. büyük bir -ala.ka. uyandırmakta Gerek Ereğll'den, gerekse el 
lsimde bir kitap gördUğüm.U de hatırla - 5 l K A 1 M A R ı O ; T llfi Y ve Avrupa lpUklımnden farksız oldukları gelen '1.şçiler faıbrika.ya bllyü.k bir g;tll>_ 
mıyorum. Neye dair? 6 Ç 'il ·çl A iL J ~ıA D 1 A itlııa.f edllmektıedtr. kaydolmakta ve kendilerine verUeJl 

. - Bir roman azlzlm .. Fa.kat fevk.ala.- 7 AS ifl K ıifl . z AT,-1 . - Ereğli fabrlk.aslmn ibllb.aıssa son za - muva.ftaldyetle başanna.k:ta.dırlar. 

l
- _ _ ,- -ı' ___ .__ _ _ manlard.a imal etmeye bıa.şla.dığı karşı - F brika 

de bir şey .. Tavsiye ederim. Son dereceye 8 K O : K • Ç A M lfl Y A lanm1ş ve bu ka<lıı.r mü~mmel 1pllkler1n a da spor: 
varmış bir hassaiyet beyan zaratetı 9 I A L '-1 111 iİ R -1 1 MjA N yerli malı olduğuna inanmak istemeyen- FA.brikanın spor teşekkülü 
Maamafih doğrusunu istersendz derin de- 10 fI 0 'Rl J? I E I y N. -1 1 R -_1- ler görUJmüştür. kuvvetlenmektedir ve Cümhurtyet 
ğll. Ben Rus romanlarını tercih ediyo - _ 

60 
_ 

80 
num~y ika.dar imal edll _ mında yapılan geçit res:m.inde ıcısa 

rum. Onlarda. bit başkalık var. Düşündü- mekte olan ince iplikler piyasada. !benzeri manda ne kadar terakki ettlğinl 
ledik"e fert s lvrlllyor eskiden fert cemi rücu bir zen,...ı""lik ve derinliık. Bilmem kl miştir "' ' - .,.... T b d ç k ecnebi mamul!tını aratmaya.ca.k kadar · 
yet 1ç1nde kaybolmuştu. Cemiyet zihni - Turgenyefi okudunuz mu? fa ZQil a QCU mkemmel evsaftadır. Bez satışları da ha.- Fabrika. ba.h~nde.ki futbol 
yeti ha.pı yutuyor. Dllrkhaym: Ferd yok, _ Bu isimde~ bir kitıa.p görmedim. E K ra.rctıe devam etmektedın'. Bilhassa fab - da taıbrlkanın ekipleri arasında bet 
cemiyet var; hak yok, vazife va.r diyor - kibar dostum. duda:kla.rında bellt be- sirgeme urumu rtkanm kutulu a.1le bassala.rlle mermer maıçlaT yapılmakta ve muhtelif 
<tu. şimdi böyle parlak sözlere metelik ve- lirsiz 'bir tebessümle beni ikaz etti: şahlleri piyasanın en yüksek kaliteli mal- lencelerl tanzim ed.llmek suretil' 
ren yok. Fert, horg~lıktan başka kanun _ Turkenyef bir Rus romanc:ısıdır. ları arasında yer almıştır ve talebin raz- , günlerinde işçllerin eğlenceli ve 

Ben yalandan utanmış görüyorounı. o Faaliyetini yerinde lalığı T-1zunden fa.brllca, ~eli gündüzlü bir surette va.kit ~Irmelerine •TT .. _.-.,, tanımıyor. Bu 'hal cemiyetin bünyesinde 
de kendini gösteriyor. Şlm.11 her cemiyet 
başkasının -ıararına. da. olsa, yalnız kendi 
içln yaşamak istiyor. 

Ben, aya.k üs tünde bunları dinlemiyor
dum; yalnız vaktin -geçtiğ'inl düşünüyor
dum. İçimden masum DUl"khayma, asrı 

cemiyetlere, rertlere, geveze dostmna 11-
ııetıer ediyordum. O, birdenbire ıblr 6el'Çe 

çevikliği ile ~ka bir mevzua atla.dl. 

- Sahi, size enteresan bir haberim 
'V81'. ·dedi. 

Ben - Fakat a.zız dostum, belki .acele 
btr ~ınız vardı .. sıze rna.nı olmayayım di
yecek oldum. o büyük bir hulfisla: 

- Rica. ederim, bunun ne e~...rnml -
yeti var? Sizi ne kadar sevd1A'lm1 blllrslnlz 
dedi 

# 
Kurtulu., çaresi oıma.cııtını görerek 

teslim oldum. 
- Öyle mi? .. O halde .çok rica ederim, 

bu entro"esan şeyi bana. ıa.nlatınız diye yal-
vardım. 1 

aklınca vaziyeti ırurtarm.a.k tçın bahsi kullanan ve herkese bir çalışma ile !bunu karşılama.ya. gayret zırlanmaktadır. 
birdenbire değıştirdL 1 

- Bilmem duydunuz mu? Sootıa kendini sevdiren Hı.tler 9 Mayısta nsan saçından 
Nermin ayrılıyorlar. Bunun neticede bir hayir IDÜeSS€SeSİ ? 
böyle olacağı belliydi. Her şeyden sarfı Romaya gidecek neler yapıyorlar. ~ 
nazar yalnız sevl-şerek evlenmek yok mu? Trabzon (Husust] - Trabzonda Hi· 
Ta:"'lr caı ........ beni plrelendiriyar. Çünkü Alın ., .... ,_ .... ""l ü -..anı .. -..C 

u ı.a= mayeictial ile Yoksul çocukları yedirme any.a. .uı.~..,_, m c~~,. 
dtişlinünüz bir kere .. Aşk, a.na:rşik bir duy- Kurumunun birleşmesıle teşekkiıl eden Trenden ineceX-i yerde haıdfne vıardınnıştır. Parasını ıı.aırl"' 
gudur Bu ıruruJ.aca.k yuva.ya nasıl olur 6 ka:rmak için, atılan k:ırpıntılardall 
da t~eı hızmetını görüt. ~~uk hsirgeme kurumu memleke~~ şimdiden hususi büyük fade etmek ve en ufak süprüntUdell 

Klmsesiz çocuklarına ytıptığı yardım ıtı- .reııııı~• 
- Vallahi 'bunlar dertn mevzular .. barıle bugun sade Trabzonun değil bel- bir istasyon yapılıyor mürekkep maddeler, halitıaıar .• _.., 

i b!ll bi!lki haklısınız.. çarelerini buldu ve bunlardan istW"""':.~ 
km r Kide Turıı..iyenin en hllll bir hayır mü- l 1 .. t 1 · ln yazdıklarına m1n ,.,.1iyor, Şimdi sıra ~ geldi 

Dostum kızdı - Kim bilir ne deme-k •. essisesi hcWue gelmiştir ta yan gazve erın OÇ'\4 --~-
Elbette haklıyım. 1:.şte misal meydanda.. 'l'urkıytmın diyoru~, çünkü şehrin göre Atm.ım Başvekili .Hitler 9 mayısta musunuz?.. İnsanların ağzın<ia.ld 

ızda. bir' tramvay .. . ltalyar zıyaret edecektır. d'!4lere ve başlarında.ki saçlara_! _-Al:/ 
au sırada yanım n nufus kesaıetı ve sosyd1fdtılıyet gozöuUnde • 1 d d vlet reisi ve Diş dolgularında. ve kuronııaru--~. 

geçiyordu. Birdenbire bir fikir kıa.fa.mın tutuW'ak bır muKaye.se yııpuaCdk olursa Hitl.er 1~yn., za.ın.an lt l;aytt geldiği tın kullıanılm.aaı A1ıDan hükOıneti 
içinde, yanan bir a.mpul ~ibi, parlayıp yıne istlll'ht dıyeoıurizki t.rzurum, lzmir, Başveklı 0 u..,u ıç~n, B a \leKilı mi ziyu· fındıan şiddetle Yaısat edJlmlşt1r. -
söndU. Yenl bir nutka hazırlanmış görU - :\nkartt ve isumoulda vaziıesini böyle Zdman Krttlı mı, yo sa 1aş - · · Y"',.lne, plAtin ct-~'-A"'n "Pa.~laı<HUJll.e 

.. A-•ed lini • ret edece~i bir mesele o d.raK goz onu- ... A uDUa...w 
nen boşboğaz dostumun b1r nıw•u e e oıOhcıAlD dellı.ı.ae üzerine du~enden danıt N h t şu noktada mu- nilen madenin bir halitası ~ 
yaklayıp bıraktım; ve hemen oradan P.- u1z1a olara"' uaş .. rdn bJr bdyır mO.:ssise- ne alınmıştır. 1 

aye tadır. Bu yeni halita, altından ~ 
tladıın Dostum ea.dde · tabik kıtlınınıştır. r.l'-

ç.en tramvaya a · sesı yo~ıur. . A ada Nasyonel Sosya- ~ hafif w hem de d.aıha. d& ,, 
ortasında kala. kalmıştı. Dudaık\a.rlnda 'l'talJZ.Jn gibi bir II)Ubilte aJtı yüze r Hıt:~~ unan~uHlK suııuıe ltaly.ıya İçinde ancaık yüzde beş nısoetJ.nde 

O - B1zlm Suat ya.kında evleniyor ma.hzUn tblr tetessümle ellnl salladı. yakın \:UCUlfUll yıy~cegıru teaun eden bu ıst ~a~ 1~1 reısı/ ist prtru .
1 

;eisi ı:;u4u- vardır. JI 
dedi. - Haydi güle güle.. Epeyi geve'Zellk .uruuıd tm ZJ.)'ctlld r1L1.:iıJ~i mı.ıadsebe ve i

1 
eı~~ğı Zldman aii .. , eJec:1'.ti · Berber d~kkAnlarında ın~ 

Be de .,Ulüyor ve elimi · e ı•IUS.J ınıyı zıydrv -- ... Aı 
Ben büyük brr rahatsızlık l.çinde bu- etttk diyordu. n J:S1:h:aıye tarölınuun yardım ydpıımak1a liitıer Kowuda altı, ye;:dı gUn kald- başından k.esUen ~lar da. deJ"nııt~ 

lunduğum ~!hetle, bu ha.bere pek hayret sallıyordum. oersoer hMmıyeuı hsht tdraıı_ndan da caktir. Keuuısıue Mu.:ıolıuının lierlınl lüp toplanmakta.dır. Bunlar ;,ıt1 
e~ekle beraıber bir feY söylem)f olmak aumı yöroıın c::sırııenw~aıekledır. t. nda Al nanı. arın ydııtıKld- işlendikten sonra halı ve bir nevi 
l..:ı..... G b 1 zıyare. zaınan• l r 11 d k ··~-ıı n ....... ..a.- ~ vu• D Q u hn.l"' bu kuruuıtt o cıerece ağ an- . ~ KOal mc:rasuniuac:n dd· ma n e u -..ı• mll.A.~. 

- Ktınlnle? dl.ye sordum • mıştırkı aru& ytıpugı ydruımı bir teber- ~1 uıuntte~em ıısceı ı· ııı h.ızitlaılllldKtaJır Blrsa.ntlmden kısa oımıyan 
. 1 . Ha nıun t:ışeın m rd~ · ' t t b iıı.al da. " 1 l ~ 

- Mediha .ne. ru nuıınuen çıKöfardK mdat şekı ne sok- HıUetııı Romadd treudön uı~Ct:ıO'ı mevcu Q! r • r .ış en yar. 
Hıı.n...ı Mediha u ? Abone tari·fesi H d b "' lca.d edilen ...... ııerıe bir sanı~ _ 6, e ınu~.larJır. er.Kes aı acını utaya mun- erde, ı.ndiden ~tty~t bO;'~t( bir ıscdS- kısa olan ..::;:. rda.n da tstifade :-1'J 

- Hanı cal'Uln şu Mediha -m:rdı ya.,.. Seneliği 12 Ura til.Zdınan öı.h:mc::kte ve wuKubıluıde mak- Y ş t> · ıdfl n ur HıUer Oll .. ....,,. ~1'.J 
Onu tanım~ ~manıı lA.zıln . Altı aylığı : " • ouz a1wdktatır. ~onun ınşdsına .ı~ ' l~ • Bu suretle senede 3.000 tondan f 

:.. b 1 • ıı1r 4 1 b 1.:ıt4syond.ın şehre ~1r~t:ıKtır, san sa"ının +"""'ı . ...... p ıruuamıa~ ~ 
- Ben böyıe it üzuma kail bulun - ~& ız,lığı : l,50 : l>JrlOın tlrddan faza ntçesl bulu- Musohni wwuırmi bu istasyondd edllm~edir. ""~" 

madığım lçlrt yarım Hiddetle! ECNEBİ MEMLEKETLER lÇlN nan kuruuı ydlnız ılıcllleKt~p çocuklarını bekleyeK ve kc:ndısme misafir e.ııı~c~ğı Kadın eaçla.rından ıcesuen l 
- Ben bu isırtıde kimse tanumyorum Ura dej'U, tıynı zamandd eılıdım ritızıct dı_~tır- Sdraya kaddr reraı<at ~l!c:C.!ktJr, ttıu~r sa~lar bu M6a.ptan hafiıçtir. B~ı~ 

tılye cevap verdill'l. ~rıe~Yğ!ğı ~ it • ucw gc::ııpce bınbı~ mllhrum yet içın~.e için eski Aunttn lmparacoN VUbelllllQ denbert perPka, örg11 vesaire ya;~ılll"":", J' 
o ıstatla _ ttayır, mutlaı'ka tanıma- IL··ıN TARlrESI bd.11 ve ıuthve ko~clerinde yatW"ak tah::;ı·, uh d 1 ....... ndyt zlydl'et ecu- d +-~ ~~ 

I' : . w areoe en evve '"'"' ha ziyade para ediyOr u. ~ dr"ı1 
nız llzmı. Ha.ni geçen sene noterde daktilo le dekv11m etmey~ dırntı~nddi~ Lıs~ d~e Okr- gı Zd.lllcllı mlaatir euuaıa-ı Uoryct Sdrayı tıca.rettn de lnkişaıf edeceği uınu1 l 
idi. Aynt za.mnda. biraz reslın ele yopıyor. g ncl sayıtada santJ.ml 25 Kuruş ~. t: tep gencuıı e Y" rıp gıy ırme - lltizırldnmaklddır . İktI.satl mücadele, ..,çııınadJX 
:Zannedersem akdeınlYe de blr müddet 7 • • 00 • u.ı Hitlerin ziyareti mQnasebetlle R-0- ~ı keaUmedik haf 'b:n'akmadıl., 
gidip germiş. S.'!\.nşın, sıska titr şey.. ~ : : • 1~ : .. Esirgeme Kuru~unda .çocuklara ye: maya vılayetle.ı:den yarım mılyon insan 

Ben onu memnun etmek. lçin: peki, 4 : • : 150 • dırılen yeweıd"rın kalorısı ~uıun leylı geıeceii td.nmin eJilmeKteJir. NdpJl1 
p&ld 0 halde tanı:Yct'UD'l dedlln. 8 • • 200 • mektepleriıwzın yeme.it ktı1or~si derece- imanı be d et muuzıam meşaleıer.le 

Dostum, gıpta edilecek blr tedai ile: 2 •• • • 250 • sınde tıatta onlar.tan yllKsektır denebUir. 
1 

. d 1 g- :tı.r 
t.J- .1nn • tenvır e ı ece.. • 

_ k. gurupu Galatasa.myda. ~ni uu ı . . . '.tVV • Kurum ınuntu.ı11m11n yemek yedirdığJ bu 
sergı açmış, gidip göroUn mü'? Ben gör - çocuıdarın giyimini de ayrıca bütçe faz· 
anın. Bu 'Cidden garip bir şey .. u va:ziyet han verecek kimseler DOÖU Gaze- lası parularlct. temine çulı.şın11kdır. 
insana. sıkıntı vei"iyor. Şundikller r~s1mde test İdare MfidQrlnğtıne mOracaat etme- &~ kişiden mllrekkep idare heyet 
bi:r menu aıramak külfeUne katlanmıyor- ıtdtrler. Devamlı UAnlar lçtn busust bulunan Kurumun uyrıca bef kişilik de 
ıar. Hele tab1ıate ki'msenin metelik verdiği tarıfe tatbik edilir. bir memur ve mllstahdem kadrosu mev· 
yok. Onlara bakılırsa bUna ıtııum yob\Uf, Kınnızılı ilAnlarda tarife bir mitil ouddur • 
•• w ... ne der3lnllf . raduile alımr. 

Teminatlı Daktilo, o· 
ve her nevi makinel 

tamiratı yrpılır 

Riza Vatandafı 
Silah Fabrikası k~rşısı..4! 

Bay KAYA hanesif1 



DOGU s 

8 1
• lkıncı Kanun 1988 Salih Çavuş harp Erzurum mazbaha müdür- Keyif için korsanlığa 

...... ll-IHJ MUSAHAJI~ h l l lüğünden: k Ik 

A G 1 Z K O K U S U atıra arını an atıyor Mazbahaya gelecek bilumum bay· a an genç 
vanların behemehal menşe şahadetname-

(Oıtyam 1 incide) sini haiz olıntıları 1234 sayılı kanun ik- f ki kişinin ölümüne Sebep Oldu, 
. . tizasındım olmasına binuen bu ayın yir b ki · d 

- Oglum, dedi, bana .. Gereti bılıyor mincl gOnünden sonra menşe şehıtdet- 8Ş 00 ~ I 8 

B. d n ag" ız kokusu ~usun? • namesi olmayan httyvanlann mezbahıtya n:ilm tehlikesi geçirdiler lrçokl rahatsız e e ı·? - Dedim bıllyorum paşam. kabul edilemiyecetı ve kestirllmlyeceA"i I 
arımızı . N ı t davi etme 1. v~ onunla beraber yola düzeldik, ilin olunur. - Açıkta ufak bir yelkenliye rastgel-

neden ileri gelır? ası e ben ~n~e o ~:ka~a,d daha arkada man- Menşe şahadetnamelerlni hayvanın dlm. Bana ümitsiz işaretler verdi , yar-
- _ g: ~ra 1 

ge lor;{ 1
• Karanlık ve ~~ getirildiği köy ihtiyar heyeti ve Belediye dımınu hemen bir romorkör gönderdik . 

• >ak:ıJanma.k. ~bf:yin hummesınaı) ugra u r gece e ereğ~ kaMdar gltt · ye hududu dahilind~ olunlar için de ma- J'Joel gecesi tayyar~sind Ln inen 
bir İnsan için ağız .kokusu !kadar fe~ m:ık d:, taUhlni:.e ı.ailıl _ ~!er Paşa otadan gerıye donmedl. Bir halli Belediyeleri verir. Amerikalı bir tayyare zabiti aUlkadar 
kııe!ey Yoktur. Hasta için de zor, yanıne- sotraYt. oturmadan evvel ve y~k te .. raf. almış diye duyduk doğru Jstan- (No. 62) 4-2 makamlara bu haberi vermlştt. Bahset-
di içinde zordur! Ağzı kokal1 '1.nSall. Y _ ten ten sonra atzı .sabunlu su ne yıkamak, bula gıtU. llği ufak yelkenli San Franslskon\ın 
n!11den, !çtığinden Jta.k]dle ıez:zet ala. haHS fırça ile daha A1W nıtavü Ue diş- O gittikten sonra ordu ve kolordu sanayi erb ıbından Foldlng"e alt bir 
der 

1 
iter ~an kendi kendlni ~:h:; leri ~mtz.lem:k ıt.zımdır. 11\uman~anları değişti. Cephede de çok Deniz devletlerinin elinde yattı. San Pedro llmanından on gUn 

sanı çUnku aQız kokusunu burnu ınsa - Dişlerin arasında kalan yemek par -ı:orlu bdı~ ,hadrpk baBşiladı. Aynı ce~helde bU}U nan tahtelbahir)er evvel nynlmıştı. içinde on beş genç kız 
Ye hisseder. AğZı leş gibi koıtan o'ku- eaı.annı çıkarmak. dişlerin üBtünde ve .arp e ~or u • r gece. 97 ~incı a ay 

1 
ve dellknnh vardı. 

llın karşısına kimse yanaşmaz: Bu k rtatr denUen kirlerden temız.ıemek icap ııperlerlni bırakarak çeklldı, Duşman da L'O.ndrada . çıkan Sanday Taym f ga- Ta arecinin verdiği bu h aber bO· 
hı hlssecıen ınsanın midesi buıanır. Hele > solumuzda arkamıza doğru sarktı. Fırka- :zetesfnın verdı~l m·ılümata göre, geçen Ok bl YY h d d H ke 
(.\hı kokan kadının!) kocasına Alla~ E- eder. dl lz' küçttlt yaştan itibaren dan gelen bir emirle 97 nln siperlerini hafta içinde Tahtc·lbahir inşaatı tarihinde Y tt rl ~~n . ;;an ırkı. 6~ 5 

l'üp sabn versını zavallı 1tOC8 ne }ta.dar Dikkat he nket edenlerin dişleri sağ - tutmağa memur edildik. 97 nln bıraktığı görUlmemiş bir deceye yükselmiştir. Al- ~~ t~ 0N~~ 1 ;nen r ,.renme tl~~~a ~nıı 
4at>ır ederse etsın bu leş gtbi kokuya ka; Mı tarı.da are siperler sağdan, soldan, arkadan dllş· tı bOynk deniz DevJetının hıılihazırdıı ~ ~ ·

1 
dı a{e1d!"t,1 ımana 1~e / '· rd J.Ş 

btı değn tahammuı edemez. daya.namaz lamdır. a.zıa.rını .kılmak ıeıQ sık mımla sarılı idi. Oraya gidenler geri gerek serviste, gerek l~şa edslmekte ~orr1e : 0bl ı~g n .c~se. ya ;~o t 
Evliliğe mahsus olıı.n lşlerden lblle ta- Beş vaki~ na~ a.ğıziannı devarnh bir dOnmiyecek esir olaettkb. YOzbaşı silah olan 6.~9 deniz altı gemileri vardır. y 0 c~ art a;kikr t anesı /nı~e a ~.mış '· 

llhs1ı koca çok defa ıınahl'UDl ıcaımağa qJc abdest ka a:ıar mısvatc kullı:ı.na.nlar kullanmasını pek iyi bilmlyen 11 askerle Bilhassa Almanya, lngittere ile yap· apıFa~d· tt : şu ne ıc~yı d ve~ ı: dl 
1 tnecbur olur Seneler ge~tlkçe, araınnde c:urette yı ~alıy~nıar (80 _ 90l yac;ın~ bir onbaşı seçdi oraya koydu. Pttkat tıtı muahedede deniz altı gemilerine 

1 
bio k ıngd Yt ın Uzaman ıtrlda l'I en s • 

nerret hAsıl. olur. (~eJdngenllk) lba.şgÖ6- 'litızl:nı çhalde hlçbi; diş çıkarmazlar, onbaşı mQtemadiyen geriye • Bıına as alt bir kayıt bulunmadığı için, mntema ~ n 
1 

r açk ~ a dm yon~~ ~ 
1 
u.,.~nu ve 

terır. (Aile hayatı•) -zehlrlenl.r. da.yanıl - ··ardı an ekm tl çU k dl belA<tına ker gönderin ben burayı müdafaa ede- <!iyen kQı;ük tonajda tuhtelbıthlr in9a et ~nl ze pe F z ~·a ~ mera· 1 d~ un uğu;.u 
tnaı tnltşkUI (zor). bir yilk olur. AğZl ko- .;ı.ş ağrısılç on~.:_:'--.a.kerfncl~ -""I diş miyeceğlm • diye haber gönderiyordu. tlrmektedir. Halen Almanyanın 36 sı sevls- s / eyl ent 0 t oBrgadn lika 1

1 
gençd 

1
1r 

ka ~1., .. 1 ve zengin o- 'cavu.şmaz ar. uu: .• ~ .~"' - b • bu bu • k k 61 d 1 it 1 . aaam a fjnışmış ı. u e an ının en z 
n b!r kızı, ne Jca.dar ıs--- n Jr •orfnl gösterirler! Hiç unutmamalıyız ki, Yoz aşı Bana. ışi y~~amıyactı te olma Ozre e:: z a ı gem sı var merakı herkesinkine benzemi ordu. O 

lur.sa olsun severek alacak bir ge ç pe . · n murdar pl.s (mUlevveB) verleri oraya sen de gıt • dedi. Gıttım. Gece dır. Gazete bu yekllnun İngiltere için 
0 

t 
1 

d k CY d 
nncıır olarak bulunabilir. Meğer kl, lburm· "11sa~~n e e A""zdır 'Çünkü her ışt ~ileri _ sabaha kadar hiç bir vak'a olmadan bllyük bir tehlike teşkil ettitlnl sakla- ~rlg ~~şh peş n ke oşuby?rkve enupl ek-
k k eed h:al3ta ve yahut .. eıu r v AA' • ki .k F f k ök k d n z ennı araca eıı~n ır orsan o ma 
b o u almıyacak dere e -rılzle görürüz. her zaman d04ündU~mn. be edı . akat tam şua s er en mamakta ır. istiyordu. 

Udala olsun! 1 -rıl"Şqul olduğumm (3) iş ve ver vardır. bir de baktık karşımızda dllşmanlar si Milyonerliği de yalandı bir doları 
• tmlerlmtz .ııer zaman bu (3) t~ ile u~r. 14h ç:ıtmışlar on on beş kişili~ bir grup • d bile yoktu. , 

• * 'Ru yerlerin lklsln! siztn buluşunuza ter - konuşup duruy.orl~r. B~nlan bır yaylıma Erzurum valiliğın en FolcUng yeni dostunu düşQnert>k 
<Aiız kokusu:> nun husule gelmesin~ kedeyim. tuttum. Hepsı oldO, yalnız bir tanesi Şose ve köprOler kanununun 15 in- reci bir suretle biten bu gezintiyi tertip 

birkaç sebep var! Ağzın içinde bir yara Fatat hepimiz bllmellyiz ki. P1J0 rlml- der~y~ doğru k~çtı, peşinden kurşn~ ci maddesi mucibince 938 yılının yol etmişti. Ve buna birçok ta dostltmnı 
cık, çıbancık olur, ehemmiyet verıımez. 'Zden her gün (eksnres) işmendlfertnln yetıstıremedim. ~ı.r~z so~ra sağımız.dttkı parası tahakkuk lşlenne Şubatın birinci davet etmişti. Yat engine açılınca Mor. 
Tedavi edilmez. sır müddet sonra (gan - e1lbultluğu -1bi gello ~een pıı.Mlrdan tepelerde~ !ki kı!ımn durbonle blzı ta· glınOnden itibaren b ışlanılacakhr. Her gan projelerini tatbik etmek istemiş ve 
~r<'n) 1t•r. oldukça bereketll mikron almış oluru~. ras~ut "ettı~ıni ;gordOk, b~r kurşu~ ~ttım. köy ve mahallede gerek yerli ve gerek cebinden tabanca~ırı çıkararak: 

Diş etlertne uzun müddet dewun e - işte her ışt vanan ellerle at?.ımız her 1Bizı gozetlıyenlerden blrı tepe ustu bu- santıt, ticaret herhangi bir sebep ve su. - Gemiyi bana ver, kaptan benim, 
den iltihap olur. utunetıenlr. Ara.sıra ka- zaman mnacebette !bulunur. Bundan do- unduğu kayanın Ozerlnden aşağıya retle misafirlikle oturan ve ecnebilerden yoksa yakanın! Diye FolJlng' in Oıerine 
den lltıhap olur. Utunetıenır . .Ara.Slra ita. - Lkrop reketll dO~tO . . 1''aka! b.ununla beruber bir de de bulundukları mahıtlde altı ay ikamet hucum etm~ti. Bu lU iki adam arasın-
nar. Nihayet dişlerin kök Jasmından ~~; ~~;:k~;::ı:~;::.her m be şdieddetli makınelı ateşi başladı .. Nefe!ler· eden bllümum erkek nOfusdan köy ve da vahşi bir dOğQfmeğe yol aç nış ve 
zı at•aıan meydana çııtacak derec n dokuzu soluk almadan şehıt duştü· 

1 
-r d n 

1 
ln h Ik Foldtng ile Morgu~ diğer davetlilerin 

111 etler! yenir, harap olur. Ammızt temız olan sade ~u lle sıt le mahal e nu u3 e er er e ve u m ö _ d bi bt 
1 

. 
1 1 " d'"l rt sık çnlkalmak ile, (mazmaza) ile temi2 - r. elindeki nüfus hüviyet ve ikamet cOz- <! zn öntön e r, r erı Oz.er ne atı mış-

DLşlcrde ççrll.k olur. Çürük "'1 c n Bu sıradtt onbaşı: • Salih Çavuş " lardır. Sonunda l'oldlng cansız oltlrak 
~ukurluklnrınn., (kovuk) lanna her türlü lemek ka.blldlr. eriye dönelim burada durmıyalını. de· danlımna gore 18 ~d~hil) ya.şmdan 60 ön göverteye serilmiştir. 
altın ile, plMin ile (kuron) yapılır. Bir IMc suya., ve ya:tıut ıhlamurlu, pa - g i. Olmaz de~im o sırada bir kurşun (d11hll) yaşında, y~nı 336 (dahıl) doğu- Bu ilk mücadelede galip çıkan Mor
n1Uıddet sonra (kuron) larm iç tarafında oatyah blr suyun içine bir 'ka~ damla deldi ben~m kolumdan girdi çıktı. Onba- mundım 294 (dtt~ıl) doğumunda olanla- gan bUtnn davetlileri kamaraldra kitle
bo!ukluk başlar. Ufacık bir delikten (nane ruhu), (nane esansı) kanştırarak g be 1 d ld ri k 1 bl rın hiçbirisi gizlıde kalmamak üzre bl\· ıniş ve Cenup denizlerinde rastgeleceği 

... -. ...... 11r &le da oe>k şı yn n en vuru u ve ge " an r k 1 fi 1 bllb l dl rlle ken 
tnl.kroptar girer. anrara etmek. -- ,,_Am nefer yOzOnden yaralandı. Onbaşı ıehit ton mO ele rı n 11 an a a . · v11purlıln soydcağını söylemiştir. iki rün 

Velhasıl dlş ~rklerlnln iç tarafında, tayda verir. düşmDştü. Artık geriye dönmeğe karar dl adlan ve soy adlım ve doğum tarıh· vaziyet bu şekilde gitmiş, fukıtl M.:>rgall 
diş etlerinde irinli, kanlı ıutunetıer baş - Bir kilo suyun lçlne bir ıtrram (asid verdim ... Sol elimle yanımdaki bombayı lerlnt ve ne işle uğraştıklarını ve bun- yorulıtrdk kenahine yolCLJlar arasındıın 
gösterir. Ağzı her yıkadikça., di.şlerl biraz ~llsilk) karl.ştıraralt a~ çalkamaktan, ileriye savurdum. Ve siperden fırladım: lardıtn para vereceklerle yolda çalışa- ıki y1trduncı se,mek Zılı:uretlnde kıtlmış
ovctuk~a kan ve ır,n gelir. gargara yapmaktan da çok tyda görUlür. Bir ateşe daha tutulduk, bu sefer de caklann ve müstesna kısmına. tabi ha tır. Bunlar Moaganın bır d11lgınlığından 

Burun içinde ve a,pın a.rJcasına açılan Br kilo yti suya (40) grma kadar (Asld ı1yağımd1tn yaralandım. Zorla Ala kilise yalt11 beş çocuğu ol1tnlarl11 sılAh altında ls:ıfade ederek onu yakalamış ve birden
dtllklerde esktmlf, (mUzmin) ıeşmt• nee- borik) koYUP Itaynattııktan sonra kabı deresln indim. Orada bizden iki ·nefere bulunan uker ve mekteplerdeki talebe bire kaldırarak denize atmışlıtrdır. Dlter 
leler, (zaıt et parçalan) da -ağız koırusuna ateşten tndirecetınl-z zaman suyun içine rast geldim. Meğer cephe yanlmış ve lerln ve fakir mahll olıır.lann çok dik yolcular hemen kamanilarınd.ın ç·kıtrıl
sebep olurlar! biraz nane atıp çay gibi ha.şladıktan sonra bizim bölük çoktan teslim olmuş ... katlı ve dUz:On ol11rak köy heyetleri mıştır. Fuk11t facıa.ım asıl korkunç kıs-

Burnun içinde (Netanetulent) deni bu su lle arasıra ağzı çalkama.k, gargara Uzaktan bir kazak ukımı sökün etti. ve mahalle mutemedlerl bir kAğıda ya· mı bundd~ sonrd başlaınıstJr. Çu?kQ 
len <ozen) hastalığı vardır. Çok ıtıeI1bat etmek çok faydalıdır. ozerimize at ıürDyorlardı. ileride giden zarak bu kağıdı resmi ve zatt ınUhOrle· da~euıı~~ 1~~nde yelken kullanmııgı bden 
bir hastalıktır. sankl burunun lçl (leş) Btr::ız eıvvel yazdıttm <2> p.rgan. su- blrlsi bize doQru gel.JI, ben tüfekle atın rile birlikte ve koyden okur yazar bir ~a rıız ikı kı~i vardı. Onldr dıt ölduKlerin

la.nn ıanna biraz da (dut şurubu) lllve edlllme b"•ına vurdum. O da benim yaralı oldu. kimse ile berabtr ~ubahn b:rinci annün- en .yat rOzgarın ve akıntıların arzusuna 
ha.ltne gelmt• ha""'a.nların, sıçan .. v 0 bı akılınıştı DIA- t ft O ırl\ lok :. .,, · "'.. ntı olur mu sezerek ı'lerl e do"'ru ko n 8 k . den Nlsırnın 15 inci aUnune kıtdar pe - r r. aer ara a.n . O Eı .. n açık mezarlıtı imiş glbl pek tena lto-r. tesiri daha -r · ğu. Y. 5 ••• şa s . er • 0 Y olıırıtk ahnıtn erzak tıt bltınıştır. fd)'yctre 
Bu "'·-tal•ı. da (•"'"• kokusun\l) h&sıl Sc1J1cıba.şıya müracaat ederek yanm ienn ardından setırttl. Bırısıne yetıştf, derpey bususı mulı11sebeye getirerek 

1 
k "' ~ bıı . U 

·~ ..,. ""'9- t hlam s..,,..,,,"a . on an anc.ı onuncu g"n rore ııuş • 
~rter. kllo S\ll'1n s.çıne ye yahu ı u • ...,~ bir vuruşt~ zavallının başı yerlere yu· orttdakı kuyud1ttla har~ılııştırmak suretiie Bu mısceradun kurtulanlar bQyQk bir 

Esk1mi.ş bOğaz hastalıkları, ufu;:tuk ~~c~ra.~!~T v~pıC:~"ı!_ =~ıs- :~~~~ ~~=~ayyn~z~~::~e y:~:~:~m~e1 t1eıı~:~nk:ke :~y·:~:::Ye~ı~~;d~pkulepn·nveermd~: nefes almışb.r. 
lenrnı,, irinleşmiş bademciklerin. ~in -- a-111- - J u -------------__.;.;,. 

C'llln sık sık utıruı.pıa.nması da. 11.ğZın iç 1 tıtade edmr. olan nelerin de sat IColu uçtu. Karşıdan lr hususi muhtlSebeden bir kağıt almala· 
kokutur. gelen bir Ztlblt olmHaydı ben de aynı rının ve mOkellefiyet çatmda olanlıırdan 

Dr. Hafız Cemal 1 t~ ı · 
Gırtla.ğı (hançere) yi ısa.tan verem I ak bete uırayacaktım. "te bizi Ruslar htçblrısinin hiçbir suretle m,Qke\letlyetten 

Veya frengi hastalıkları da müzminleş - LOKMANHEK M böyle esir aldıltlr. gizlide bmtk~m~ldnnıu ve bıraktıklım Karabık - Terean yolıınun S + W , 

tlkçe atız kokusunu meydan& getirir. Esş- tqtl{d~ kanunen mesul tutulacaklarının 9 - ıs + 814 nncü kilometreleri arasın. 

Erzurum Val~liğinde:ı · 

kıınış mtde hastalıklan ~k defa a~n Devlet Demiryolları 1 O .CU ve 1010 reçen beş evladlı kimselerin de da yaptırılması gerekli bulunan 2641 li· 1~1nde fena koku l1Uü ecter. Eskimi~ H\ndis\and& las&up çocukl11n nere nüfusunda kaç sııyılı ev· ra 22 kuruş keşifli ( 6) tdne menrezirt 
tnUzrnın1e.şm1.1 nefes lbOnıı.anrtın iltlha ıe İşletme M µdürl\jğünden : de kayıdh olduklarının da köyden getire· yapılması 12 - l - 938 gününden itibaren 
hında (boronşlt) de çok mlktarda husu urum Len\p1tk8ll 'pr~stn~a tşle· H.tndl3t4~<l~n Londra raıeteterine cekleri kağıda azmalar ~A 

1 
l!'l gün mQddetle yeniden açık ek· 

~eJen lrlnll balıamlarda da ~ kok~ 1ttf.!J lan g.qbtetit tcatırla'1ffilJ 15+ yaıılıyor: Ndhan şehri sakinlerinden bir nin köy ve ma:aıı h , ı tl ~ımge ece~!- slltmeye kenulmullur. H11ntH1 ihaleEt 
l>~unur. n pı938e~ !r~hlnden 1Uba?l'n ve \kinci bildiri· baba l!e iki oğul şehirden üç yOz mil . e ~~e er nce ve a a- 27 - 1- 988 perşembe gOnO Sda' on ctört ... 

Hele ücij'erlerl sar.an veremlllerı r-d, · "'rıı :rumdaıı saat 18,11 yerine mesafede bulunan Harvar mabedine iz· kttdar milkeıleflerce bılınınest U&,n olu- te Höktlnıet konatırida Vilayet dainıi 
atıı kousunu uzaktan duypıa~ kablldiı. me k; ~.:4e l)arekot edeaektlr. Sayın lerl Qzerindıl yQrQyerek gltmeae karar nur. < No. • 66) 10 • S enoom~inde yapılacaktır. Muvakkat te-
Pllra CasrUUonifl) diye ne yemek masa saat • Uan olunur (No. 67) 8-1 vermiılerdlr. mtnat mikdan (199) liradır. 
&ına otururken ve ne de yemekten ~ıkın halkımıza • Bu karar O zerine b.er QçQ de yola Bu menfe; le ·in ten şartnamesini ve 

<:' "iıııannı yıltamıyap ııtwar, pnçJer çıkmışl;ardır •. Baba ~bede vıuııl olmuş· EfzQrQm va'iliğinden: salresinl anlan.ak isteyen taUplerkt en· 
"'>k sürmez (atız towuna!) uararıar. ~ · .,.. · • - tur, Fdkat otu,llan mabede birkaç mU cnmen kftlemlne mQr•caatlan ilUt olu--
01•1erın1 berb&t ederler. K A N.Z U K mesafede yorruniuktau olmDılerd\r. ~Um4ne hast"eslode yapd~cak olan nur. 

Babalan da mabede --varaı\f lmakl 889 ~ır~ 40 ~urQş bedeli keşlnı tamirat, (No~ 72) 4 • ı. 
• beraber, dizlerinde ve eıle ın~ 0 

1a" \adUlt ve UAve fşraçık eksiltme usullle ---------------• • l .. _." ~ açı n eksiltmeye 9ıkarılmıstır. 
Aiıa kokuuna nasıl paennell Ye S<JÇ 6'-V" ~J , ~~~a~,::=~~. o\dqa

4 ıç~n ~rkaç saat 1 - Eksiltme 24·1·988 pau~tell gü- Trabwn Belediye Encil"' 
meninden: lle tanda WaTi etmeli! '!!tf " ~ _ · nil saat 14 de hükOmet binası lçınde bu· 

lun•n Nafıa MDdt\rhığQ odasında yapı· 
t aöylenıeğe hacet göf111en\: her has e~ UVAL\.'TIN Erzur'"'' Beledive Deislil!"in lacaktır. Trabııon şebrf dahilinde v« C'İ\faritiı alınıttı :ıtedavısı iyi olJnU1 için en öııc rl J . . '~ '1•4' " ı \ "'~ ~ - Bu işe alt fennt &vt&kt v~ sal- dakl tayftyelerlnde ltletilrnet iZl'11 ko~ 
o iceyııs~lltı h~ule eetıren sebeple den : reyi rOrrnek 1stefenler"1 Nafıa Müdür- forlu, yeni ve 938 DIOdeiİ tk' adet olo· 
katdır:ııak, mikrop ocuıarını aöndil.rtnl'~ KTTMDAI .• oty J\ff lütOtıe mt\raeıt.atlan lazımdır. bQs satuı alınaeaktM. 
lere~ıır. Bu cihetle en evvel lblr d1f dok- µ .l\ +4 ~ Tebri' ~ap.asıada • ToJ>MneK 0tell 8 - Muvakka' teminat 6? liradır. Yalllız otobaslerln bedetle'ri 998 se-
~o~H~ ~ld'er ı.. llZlmgelel} Jlaslq&~Rı kal'IYY."'" Mlı kal'flsınd• ~phn'8n iki adet ~rakı 4 - Eksiltmeye lftlrak edecek olıln ne.1 Beled'- bitcutr.e konulllcak' 1 ...... _i-
pa..•t •. • blbl her , l "1.ıor "" vık~nm*\a . .,.... r-· 31 K.9.00 arlb'-"' W b t. •rv cnm 
•"' ltri Yapmaır ıumıdır. J>lf ta ~'P T- ~, ·•r ~ t lllO k~ loare ""'"11mek I> istek er. \a ~lerL y11paetık. derecede eh· satla ve M.ıJ'yell t11ksitlerle a lenrce~in-
nı Jzuıım g~st&rl~ ona t!bf olJllak ıe - 'mq, tabır rfnk yere~ Wıınm\Ş r~ 5-\-938. pnladea \tfbarea 011 be~ llyetl 11111.z oldl1ıld1tnaa dak &ha MQ- den bu şera• dairesinde BeJetr;yem zle 
~kktlr. Pek iyi ıbİım'eıtfiı ki, çtı:Uk dlfler 11 YfJIAne '1l\~ saç boya~aqclır. gQq ~\id.*t\8 ~'a~e(\eye ~on1ı1lm'Jt· dt\rllğtnd~D alın~* v~W<a Qe Ticaret mukavele yspmak istreyen 11l1lf!;seseierinı 
~ctık•nna;tıkça, lı\nın.gelenler (lol<\uruln~~.~ 1 h.•·' 'GI. • 17 K~NZ\Jti ~ANESt 1 tqr. .. ~ veailtasını birinci m~o y.aaılı tekllfnamelerHe- 9tltacaklan otıobüsle'rirJ 
lk~a. ırınu dt r t'tlerı ve yıaralan ted"' F• ~.,.. bıa•esi 2b·\-93& Pertem~ ıonü sa- i'1" ve aa11~e Narıa. ~~lQ.tü od.asan nev'i, e\'SQ., t<ılnftY'\'t ve tı1ha1111{ll d'e-

edllınettıkçe atız kousunda.D ıcurtuıın:ıkkl, B,EYOGLP ~ lST ANlJ\JL 1 at ı• de Bcle41>:e Daire!;~ Lçra k_..nıt- <tıt teşekko,I e<\ecek elan komlsyoa ıe· ı r!celerlniı bdvi kafolot ve fhıtl11nm- Bel&-
ltabıı değUdtr ve pek iyi a.nıamaııyız caktır. ~ 8.ele4fyeY' miracut· lalltiM gQste~htri ilan olUnur. ldif'llQ[le tUJirmel'eri U'tn olunur 
t~~~k diflerden vUcude her ınlkr<>P ple .. L ~ıwo 4 5 J lut Ula 0'-"'' (Ne\ ISJ f-1 (Nt. 6') t-2 Ofa.. 73) · 4· I 
'""'f, Hatı& •trtııı 9Jın&I&, (ap&neüll\' t 1-1 3 • ~ ~ " . . 

• • .. • ,.. c:'< ' ' ""'I ~ • 
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ii 

ilanlarınızı kabul eder, i 
FIRMANIZI 1 

' Bütün Doğuya tanıtır 
1 " D o G U,, büyük bir 
1 memleket parçasının 

• • • • • • • • • • 
ıl • • • • • • • 

Kitap, Mecmua, ·cedvel, Defter, 
Her nevi· Duvar ve El ilinları, 

Makbuz, Bilet, Fatu~a, Yaldızlı davetiyeler 

YENm l<flY BUlt>CELERI 
BASILMIŞTIR Fiatı 5 kuruştur • 

her tarafında okunan 
· bir gazetedir. 

1 Diter VillyeUerden gönderilecek her türlü siparişler memnuniyetle ka~ul ve suratla ikmal edilir • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Doğu illeri ile ilgisi olan bütün 

1 milessese~eri'!' . gazetemf z v.,asıta
sile kendılerını bu genış bolgeye il 

tanıtmaları menfaatlerinin 
ilk icabıdır. 

iLANLARINIZI 
Doğrudan doğruya 

GAZETEMİZE 
1 gönderiniz 1 

Cumhuriyet. caddesinde 

Sakarya oteli . 
snhı: ı..ttıu 

Erzunımun en mutena bir ye
rinde temi~lğl, ser,·isl ve kon

foru itibarile tanınmış olan 

Sakarya oteli 
Erzuruma gelen · 

yo!cuların istirahat 
edebilecekleri 
biricik oteldir 

Gümüşhane Nafıa Mü-
dürJüğünden : '-•m1toın11~!U1H'.1:mmmmınuımıumn111&Jmınınmınınıınmmınunınııınomr .. ..I Kapalı zarf Usuliyle Eksiltme ilanı 

1- Eksiltmeye konulan iş: Gümüş· 
~~~~~~:~~~~~~~~~~~ ~~vu~~ h~b~i~ub~~ı~n k~ 

ıif bedeli 55263 lira 78 kuruştur: 

DOGUDA 
iLK ÇİNKOGRAFANE 
Matbaamız yeni bir çinkoğrafane tesis etmek 

üzere bulunuor. Bundan sonra her türlü kılişe· 
lerinizi mektup ve fatura başlıklarınızı, çinko 
veya kauçuk üzerine mühürlerini bize sipariş 
edebilirsiniz. 

2- Bu işe ait şartnameler ve evrak 
ıonlardır. 

A- Eksiltme ıartnamesl 
B- Mukavele projesi 
C- Nafıa işleri yapılar şeraiti umu· 

miyesi. 
O- Nafıa işleri Fenni şamamesi 
E- Hususi şartname 
F- Keşif cedveli tahlili fiat cedveli 
G- Proje 
isteyenler bulnarı Gümüıhanede Na· 

fıa MüdürlüA"ünde mütalu edebilir. Ve 
üç lira mukabilinde zad alır. 

3- Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

4- Eksiltme 25 ikinci Kanun sah 

A k l b l • • ıünü saat 15 de Gümlfhane Belediye 

rtı Stan U a sıparış dairesinde yapılacakbr· . -
. , 5- Eksiltmeye girebilmek için isteni-. k len 4200 lira muvakkat teminat vermesi, 

Ve. rmeg\J e ı•htı~vaç yo tur bundan baıka Tkaret Odasına kayitli ol· 
J du~uııa d ... ir vesaikja göstermesi lazımdır. 

Mecmua Kl"tap, Broşu··r, Memento ve saire i~in 6- Teklif mektupları yokarda ikincı 
, Y maddede 1azılı saattan bir saat evveline 

Yaptırmak ihtiyacında bulunduğunuz kılişeleri Si· kadar Gümüıhane belediye salonunda 

d k b. k"ld • '"'l eksiltme komisyonu reisliaine makbuz Zİ her suretle memnun e ece lf şe 1 e lffi& mukabilinde verilecektir. Posta ile a-ön· ı 
edebiliriz. derilecek mektuplann nihayet 4 üncü 

._ __________ • ___ , ___ maddede yazılı ıaata kadar gelmiş olma· 

11 ve dlf zarfın mühür umumu ile eyice 
--------~-------- kapablması lazımdır. Postada olacak a-e· 

/;~~~~ .. ~ .. .-!-..~~ .. .-!-..~~ 

~ Kumbara istikbal binasının 
<< temel direğidir 

~~ ö § Banka~ 
{\ ~ 
)~ Kumbaralarından birine sahip olanlar hiç bir 
~ zaman darlık çekmezler 

1 ö ş ~an kas 
i Kumbara sahiplerine her sene muhtelif 
~ para mükafatı dağıtmaktadir. 
~~~~~ .. ~.......,...,.·~~ 
-------...,...----------..-:: 

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

Kumbarası olan hiç bi 
zaman darhk yüzü 

• •• gormez 

ZİRAAT BANKASI 
Kumbaralarından bir tane ahn 

Çoculunuza hediye edeceğiniz bir kumbara ile onu ~em tasarr 
atıştırmış, ham da istikballnl şlmdldan düsünmesina 

Sahip ve Başmubarrtrt: neşriyatı idare eden Yazı işleri Unıum cikmeler kabul edilmez. 1 
Mudnrn: Bahadır DÜLGER 7- isteklinin Nafıa Vekaletinden ··-------_______ _. 

yardım etmiş olursunuz 

Cihöt nAnAN 

Günde yalnız 
· bir def 

Basıldt«ı yer: D o<l U Bası mevt ahnmtt müteahhitlik vetlkaamı haiz ol· 
mam tartbr. (No. 59) 4-3 ' · 

HA AN Di MACUNU 
lie dişierinizi temizlersenizj ömrünüz m~d~etince ·~işlerin~ ~ağl"1 ve inci ·aibi palak 

·.beyaz .kahr.. Dişleriniz curamez, diş. etlerini~ kanamazi . . . 
~ . -. ~ s .. 

· Üp 7, 5. dört mı li 12}, en' höyük 20· kuruştur •. 


