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.DO G n 15 İkinci Kanun 1938 
"" · · DQGUDA MEMUR HAYATI 

Doğudan _ __,ab~rler . , _____.Şa----r-kt-a-bu_l_un_a_n_m_e~uruıı 
Oltu ve civarının Doğubeyazıda · Süfmenede balıkçılar maaş \re kıdemlerine zaıll 
sıhhi durumu yerleştirilen bir birlik yaptılar yapmak gu··çlükleri yener 

muhacirin tapuları B tı y b ı Ko-ylerdekı· sılılıat u sure e unus a ığı 
ı k ğ · · C l JI A T B A B A N' A C E ır AP 

dolapları Bizzat köylerine giden av anıa ve ya ını ıyı -,---------
fiyatla satınak koJayJaştı ( Memurlar Şarka nJçln gelmiyor. gösterdiği ideolojilerin tetkiki le ~ 

çok işe yarıyor Vali tarafından Snrmeno [ Hususi] _ Civar köyler tar? ) Başlıklı oldukça uzun başmaka- larla mukayesemiz. lazım gelir "'e bit 
Oltu içinden geçen çay mecrasının tevzi edildi Yunus balığı avcıları konuşmuşlar ve l~nlzi_ ok~d.um. Sizin ~e ayırt etmek iste- mukayeseyi hukkile yaparsak kanal 

isl4h edilmemiş bir vaziyette olması Doğ'ul.ıeyazıt, [Hususi) - Ilcemiz aralarında bir birlik kurmuslardır. Bu dığ'kinıl: gıbdı bu mble~~rıytetı.erll iki iye ahyılrl: ca bu Am~vz~d~ ~a~a kalını. o.-
yOzUnden Olluda sıtma hastalığı oldukça Tapu memuru Mu:tafa. Nuri Tunce~. :M~- mukaveleye göre kazanç ınütesaviyen ma . .ızıın ı:, .. rı:"~ ayın er ına a _ı 'br erın ntızama alınmış tfM 
inkişaf etmiş bir vaziyette bulunınahta- sun ve Korum koylerıne yerleştırılmış taksim edilrcek, zarar görenlere diğer- makaınntın ~ela~ıyctıne t?vdi olunan, dı- Şark vaziyetleri misflln tayin selAtıf 6' 
eır. Bununla beraber sıtmahların mikda- olan Akıska muhacirlerine ait 813 Tapu lerl tarafından yardım yapılacaktır. Sa- ğerlerl Hokuıııetı mer~e.zıyece tayin o- merkeze ait olan mnlkt memurların gf" 

Olt t k ı k t ı k ·• en edinin muamelesini birbuçuk ay için- tışta ise birbirlerine rekabet etıniyeeek- lu~an memurlardır. Sız!n ~zun uzun n- muayyen bir müddet Şarkta vazife 
n uyu sı ına nıınta ası 0 ara e 8 1 

. . • • zerınde durduğunuz bu ıktncı kısım me- melerine gelince ; bunda da asked -' 
ye müsade edecek bir şekilde de d'jfil· de bıtırmış ve senetler Vah Burhan ler ve !<endilerine yardım eden ve ha- 1 d __... 

T k b. t k- ı id k k dl ıı· k T b mur ar ır. murlarla mülkt memurların kıyası d~OJ"J dlr Bu sene dere mecrası nisbetlJ is- e er ızza oy ere g ere en e · lıkları alacu olan rabzon alıkyağı B 
1 

. • . · ı h · ı · ı ı . . . u memur ar kı HükOmet kendısı- de"ı'ldı·r Bı'rlncı'ler kusust kanuna IAh edildiğinden sıtma mıkdarı mahsQs e mu acır ere tevzı etm şt r. şirketıne sair alıcılardan daha ıyl fıat h 
1 

l"'h. tl . i b 
1 

& • - _:• 
· B n b ti uh i le Valiv' . i i k s- ne as o an se a ıye erın un ar va- dir, her an ve zaman memleketin,5~ derecede eksilmiştir; kaza merkezinde u. ~ nase e e m ac r r • 1 verdığ takd rde sat4 ca lardır. urme- sıtasile istimal ve devletin muhtelit idare mevcudiyetin koruyucusu olıın """"' 

biç bir sıtma vak'ası gö· lllmeınişrir ullyllk ıslıkbal merasımı yaparak karşı- nede bu birleşme ilk defa vaki olmuş- '· 1 i .. i b 1 b'Jı'l-i ·ı kendisi e teveccüh etr1r· - b ı v~ 
• 1 ın ~1 n ·m hır 0 • amıslar ve B'lh d b' bi 1 . şuue er mesaısın un arm ı 6 ve ı ı· n 16 1 gun l 

Oltu firingi mücadele mıntı.ıka ıdır. ~a ı.~ ar, ı ı oyun ~ n ~ tur. ı ussa av esnasın a . .ır r erıne tisasına dayanarak tanzim eder. yi muvaffakıyetle başarubilmek için lllJ' 
lstllA devirlerinin yadikarı olan bu has- şenlıkler yapmışlardır. mani olan balık~ılar~n bu ~tt~h?dı çok Yegane bir idealist gibi gösterdi-.! sust bir rejim için çalıştırılmaktadır. I' 
talık mevzııunda kuvvetli bir mOcade~e şayanı mem~unı~·ettır: B~ bırlığın gele- ğiniz Artvin muhabirinizin yazılarını ma- nun ; gecesi, gündüzü, ailesi, doğdı# 
yapılmaktadır. kaza du~ilind~ iy~ .bır Mareşal Çakmak ceksene tevsı edılınesı duşünüll\yor. aleser okuyamadık ve Doğuya münev- yer ve düşeceği bir mezarı yoktur. O. 
~arama yapılmış ve bUtun fırengılıl~r B 1 , • ver bir bayanın nğzile, AmerJka ve Av-ı vazifesinin kutsal ve çok yüksek idea' 
anı.ibat altına alınmış, muntazam tedavı- hastanesinde Trabzon e ... eaıye rupalılı:ırı sokmanıza gönlnmuz razı ol. jist içinde erimiş bir mevcudiyettir. ~ 
ye başlanmıştır. tıbbi mü 3amereler gezhanesinin bir madı ... Evet, Doğu dediğimiz büyük arz 1nevcudiyet1 yine memleket lehine ':· 

Oltuda eczane yoktur. On yata~lı eJ"k faaliyeti parçası, öz topı:aklarımızrn bir kısmı ha-' mt randman verecek bir halde çalıf 
bir dispanser vardır. Bu dispanserın Şehrimitdeki Mareşal Çakmak Hasta- sen l . . . kikaten geridir bu gOnlln ideoloJisile mak ve en faideli bir şekilde isUsJP" 
eczanesinden bütün hastalıklar için istifa- hanesinde kış çalışmalarına devam edil- .Tra.bzon Beledıyesın~n bir ~en~l.ık kafa ve ruhları' beslenmiş olen genç ne- etmek yolunda tertip edilmiş progtat" 
de edilmektedir. mektedir. Perşembe gOnO yapılan bir fanlıyetı şu ~aklimlarla hulasa edıle~ıhr: sil fçln bu gerilik, yokluk yalnız Doğu. !ar elbette mOlki memurlara tatbik r 

Ollunun bir eksikliği ebe bulunmu- toplantıda Dahiliye Mütehassısı lrtun Geçen bır senede Gazhaneye 90136 ü h l kl b b dı'lemez Çünkü bunları asker gibi talı~ 
- · · - - 89r 9 k'" nk ya m n asır o mama a ere er, mevzu- · ::.ıa ı!dır. OnumO~dekı sene Beledıye butve· Titizin takdim ettiği diş çürümesinden buyO,k ~eneke, ' u~ teneke gaz umuz olmttk itibarile, biz Doğu ile mah- de imkan yoktur ve netekim: mesP 

ııne ebe tuhsısatı konttcaktır. tevellüt eden hummaya tutulmuş bir ile 2.ı2 ı28 teneke benzin ve 48586 tene· d t k 
1 

ı bir subay tAyini bazı esbap olmaksısd' 
Oltu köylerinin on altısında sıhbat hasta ile Bevliye Mütehassısı Besim ke motorin ithal e~ilmi~tlr. . u ~:ğ'~7·filhakika imparatorluk dev- on beş seneyi bitirmeden istifa edellleUı 

dolapları vurdır. Bu dolaplarda acele Enere.n~n eski belsoukluğunun ameliyatla Yapılan sabş mıktarı ise. rinln Doğusu değildir artık! Bütün ıııem- halbuki mülki memurlar her zaman ıJlt. 
ve vakalarda kullunılabilecek en l~zum· t~davısı mevzuu etrafı~da tukdim ettiği 91089 buyuk teneke, 85073 küçük leketin hız aldığı refah, saadet vasıtaht· fa edebillrler. Her vazifenin bir ıne 
lu Haclar bulundurulmaktadır. Bu ılacla- bır hastanın vaziyetlerı etrafında müna· eneke gaz, 201186 tene~e benzin ve na ulaş ak yolun ·rnıiş e lb tt ve bir gayesi vardır, Askerlik iş 
nn kullanılması köy. bt!kçilerine ö~reti~- kaşalar yapılmıştır. Bu tı?bi mU~amere- 41936 teneke motorine bulığ olmaktadır. ~1 

da u!aş~caktır. :u ~~aşma, v ne e bi; 0~ mevzu ve gayeslle başka hiç bir iş 111 
~lftlr. Kaza ~erkezınde hukumet Tabı- lere her hafta devam edılmektedır. Doğubeyazıthların Hava tel inşası ve ne de şimendiferin gelme- kayese edilemez. Bunun içindir ki,, 
bın~ &\'tığı bır k_ursta yetişen köy bek- Kurumuna yardıınları sile hthakkuk etmiş olmayacaktır. Ulaş- kerlerin mükellefiyeti çok ağırdır, dı 
ellerı sıkı9ık vuzıetlerde oldukça mnva- O Q ;t.. U D ,,. B t [ H t] K tırılmak istenen hedere vasıl olabilmek memurlar bu mükellefiyetten azadedir 

Abone tarifesi 
fllkıyetli neticeler alabilmektedirler. U k o~ud Hayazı 'K usus 

1 
-k·ı•t aza için zamanın ve iınkAnın pek çok ve Böyle olmakla beraber : Şarka ta 

mer ezın e ava urumu eş ı a ı ev d"l h h ın 

Oltuda yaptırılacak 
yeni mektepler 
Paraları köy bütçelerinden temin 

edilmek şartile 1938 yılında Olcuya lttbi 
KömürlU ve Olur nııhıye mer~ezJerin<le 

beşer sınırlı ve tam le~kilıltlı bırer ilk 
me1'tep binası yapnrıhı.caktır. 

veldenberi vekiller elinde bulunıyordu. ıoUtedahil merhalelerinde gah yavaşla- e ~ en :r memurumuzı.n er za 
Ir k F t ç k h Ik 1 1 d yacak gllh durulacaktır. Bu n:havet ve lstıfayı goze alabileceğini de zanned 

Seneliği : 12 Lira \.ayma am ua orµ a ın ç n en " 
1 

d d 'l' 
Altı aylığı : '7 • yüksek tahsil gormüş kas».balı Abdulluh her şeyden evvel devlet bOtçesin~n ge- er en eğı ım. 
uç ayııgı 4 • Oztürkü Mubttslbl Mes'ul tayin ettikten nişliği ve imkanı meselesidir. . Bir çok mecburiyetlerle şarka ge 
Bir- ay1ıgı : 1,50 • sonru fırnliyet canlanmış, 19 - Temmuz - Bunu böylece kabul etmekte hiç bır memurun, bir çok kolayl!klar ve V 

ECNEBİ MEMLEKETLER İÇİN 937 tarihmden buanne kııdar maaş ve bir fevkala.dfüik ve mahzur yoktur : El- lalarla şarktan kııı,:ttıı memurlar le 
Lira masraf nııriç olm:k nzre Umumi ıııerke- bette asırların biriktirdiği, yığdığı fenu- ls_Hs!!!!l!' edilmekte, maddi manevi be Seneliği : 24 

Altı aylığı : 14 

iLAN TARlrESl 
8 ncl sa~'lCada santimi 
7 • ,, • 

• ze bin lira gönderilmiştir. bundan sonra Jıklarııı, ihm11llerin ve harplerin doğur- ğınden kaybetmekte olduğunu da 
da daha fazla varıdat temin edileceğine duğu bugünkü geriliği bôyle üç beş se- Y?ruz; Mahaza bu ıneın~rların a 

Kuruş şüph edilmemektedir. nede bertaraf etıneğe imkan yoktur. gım. ~ibl Subayların. tabı oldu~u et 

• 

Gelecek yıl kttza merkezinde bir de 
orta mektep açılacaktır. Orta mektep 
Mullllimleri mahullen tedarik edilmi~tir. 
Maarif Vekaleti bir Mektep Muauro 
rönderdlği takdırde Ollunun büyük bir 
ihtiyacım karşılı.mış ve birçok yavruyu 
kurturmı.ş olacaktır. 

6 ,. 
5 • 
4 • 
s • 
2 • 
ı . 

,, 
• 
• 

• 
• 

25 
60 
75 

100 
150 
200 
2f>() 
400 

• 
• 

::;ürmenede bir senede . Amerikalı ve Av.n~palının gittiği dahılmde 1!ıar1al\beiltlerı kendileri ıçlkn t 
. • . gerı memleketler kendı oz yurtlerı de- çok taıde ı o u irse de, memle e 

nekadar et Sarf edıldı? ğildir. Siyasi ve iktisadi icaplar dahi- sabına doğru olamuz ... Bunun için ,. 
Sürmene, (Hususij - Köylerde ke- linde harekete getirilen bir kafile dedi- esleın yol her vekillet m!Itr müd~

silenler hariç bu sene içinde 606 sığır, ğiniz gibi arkasını büyük bir kapitale kadrosu yanında Uç beş memurdan 1~ 
168 damt, 485 koyun, 30 keçi, 6 man- dayar, mUreffehdir ve gayesine erebilme :ret olan koçuk kadro unda çalışan 111r 
da kesumiştır, vasıtalarını kullundığı için memnundur murlımn bütün husu iyet hallerini naJ#" 

,. • 
• • • 
• • • ,. • • 

Yeni def terdarıınız fH\n verecek kimseler DOÖU Oaze- 90 sığır, 300 keçi 1020 koyun deri- ve döndOğü zaman bankada namına bir rı dikkate alarak ve Devlet mekanizıJJI' 
tesi İdare Müdürlüğüne müracaat etme- si i~raç e~ilm~ştir. _SUrıııen.e. ~oğun·un baylı ~üny8ıık bi~ı~ınişUr. Fakat bu on- sı müteessir olmayacak bir şekild:; 
lldirler. Devamlı lllnlar için hususi Ko~ un ıhraı,: ı~~~ıelerı~ıden bırıdır. . ların oz yuı tları ıçın yaptıkları bir fe- ~emurun muvafakatı veya arzusu d . ..ı~ 
tarıfe tatbik edilir. lilr sene ıçınde Sürmene tskelesın- dıtkArlık değil, hiuterıtmtlarında ve is- imde tahvll1er yapılmalıdlr. Merouı .... 

Sinop Defterdarı Hamit Kurs Erzu
rum vill\U Defterdarlığına tayin edilmiş

ttr. Kırmız.ılı ilanlarda tarife bir misli den. transit surdile 96,429 koyun,_ 110 tlsnai mesai.teridir ki bınıu bir para mu- kanunu hUkUmleri de esasen bunu a111lf 
Bir hayvanda rüam fazla.sile alınır. Keçı ve~ sığır vapurhmı verııwı~tır. kabilinde yHpurlar; bu itibarla medent dir .. o. zaman bizde bir şark ve g-:. 

Karsta Kmlçak.çHğa tabi Şahnalar -------------- KÜÇÜi\: HABERLER mille~leri bizımle mukayese etmek doğru rneselesı mevzuubahsolaın~. H~r ııuı 
köyünde bir hayvttnda rüam gürulmUş Bu gece nöbetçi eczane * Trubzonda 1937 yılı içinde 155 olmaz. Almanyayı yapan ilK mektevıe- lım, ~Akim, Doktor ve sa.ır Vıllyet,,. 
ve bayvaıı imha edilerek koy kordon "Vatan,, eczanesidir. çirt evıenmiştır . ridlr, Bulgaristana bugünkü me cuaiye- abatı idareye şefleri kon<lı husu[ ~ 
albaa alınmııtır. Fenni tedbjrlere teves- ••• ... ----------•• ı 11 ı9:s7 Yılında Trabzon Etfaiyesl tini veren köylüsüdür. Her devletinken- lan tcabatına, ailevt zaruretlerine 
ını edUmektekir. 9 yangın ve 10 btıca söndürmüştUr. ailt..öz, usa.ı. Ltnll~ıni )llkselLnıek için ( Alttarafı 5 lncl ıayıfadl) 

Edebi Tefrika No: 87 
- Mademki bir kere kendimden de bahsetmiş bulundum, 

dedim. Şunu da ilave edeyim ki ben mlltlıiş kıskancım. sever
tetn ve beni sevaıgmi soyleyen erkek ı,özUnden dönerse, ona 
her fenalığı yısmaımm çe.ıunmem.. Hatta belki onu ölaUrebi
lirlm de •• 

Son kelimeleri söylerken sesimdeki titireyişten kendim de 
korktum. Aım <.;emaıın koyu muvi gözleri alev ttlev yanıyor
du. Yüt:Qnde en kUçuk bır bat oynumıyordu. Derin bir soluk 
elanlk geri çekılaıın ve yuvaşçu mırıldandım: 

- .l'akat nW<.ıuuı yok mut DQşünUn ki, siz o insana bntno 
kalbinizle t>aa1aurru11ınız, itimat etmişiniz .. Ona .•• 

Sustum. UnUmde biri eğillyokdu. Başımı kaldırdım. Yu· 
suftu. ~Jmi SlkUktan · l:!Onra AKii <.;emale dondU. Ressam gü
lQmseyordu, l<'aK.at bu tebessUmdeki gayri memnun ınunayı 

sescıım. 1:..lini sıktık~n sonra Yusuf ıı oturmasını teklif etti. 
Yuswun geuşinaen menun olmuştum. .lioylelude cereyanına 
kapıldığım bu tenlikelı uşk bahsınden kurtulmuş oluyordum. 
Del!la 1<ala şeyler soylemeuı, ağzıınddn l;kşey kaçırmöw imKln 
UllB.lJ.İD<le İQI, ~ımai bdŞKH bit ~ey dUşunöyOrdum: lie)eCana • 
kupıht.rak Akıt ~mitle soylediğım son sözlerimi •. 

Aclibd gerçekten sevdıgım u<1amı öldurebilir miydim? Bunu 
rttııUnUrken necıense hep gozUmun onüne ressamın ttyttkhırı
mm dıbinde kımlör içınue: yatışı geliyordu. İçimde tun.lal bir 
heyecan vardı. Unu olallrmeK f. liir ktıdınla bdşbaşa gördQ· 
ıumu tasavvur ediyorcıum. O zaınıın damarıar1mcıa kanım ateş 
llesıilyordu. liana uit bir insan olmadığı halde onu başku, 
~abancı bir kadınla göruııeuı, bu işi yapllbi!eceaiml samyor
dum·. 1 Oy1el'im tırperıyorau. Bu korkunç dUşunceaen kurtulmak 
lçtn elimi gozumaeo geçirdim w b11şımı çevirip Akil Cemwe 
bütuıı. GOzgoze geldik. Yuaufa döndUm. O da buna bakıyordu. 
h lkt ~Ut erkek baluta l;lme ıatip bir azop verdi. Arama&· 

GENYUIMADIM 
dakl sOktltu bozmak lçtn Yusufa hitap ederek ; 

- Ne gnzel bahçe imi~ burası J dedim. Hiç gelmemiştim. 
Pek hoşumu gitti. Muzlk te pek iyi çalıyor. 

Yusuf: 
Evet dedi, fena yor değildir. Biz arkadaşlar ekseri buraya 

gelıriz •• 
-Sonra yavaşça sordu: 
- Dansetmek ister misiniz Ferda? 
Gülümseyerek başımı eğdim. Kalkbk. 

: Dans ederken ıözUm bir aralık bizim masaya gitti. Akif 
Cemal sigarasını içerek, bize bakıyordu. Kaşlarının araaı hafif 
burUŞIDUıjtU. 

Yusur guzel dansedlyordu. Sonra, hep başka şeylerden 

bahsederek Akif Ccmul ile bu gece nasıl o!up ta böyle yalnız 
beraber bulunduğumu sormayışı hoşuma gitti. Sanki aramızda 
o ziyafet gecesine alt geçen konusmayı unutmuş, o vakadan 
sonru Ressamla gene beraber buluuuşuma biç te hayret etme· 
miş gibi bir vaziyet alwıştı. Belki başka biri olsa bir çok ge· 
vezelikler yapar, beni üzecek imalarda bulunabilirdi. Fakat 
onun bu lfilcayit ve vakur hali içinin ne kadar temiz olduğunu 
gösteriyordu. Her zamankinden ciddi idi. Yalnız gözlerinden 
biraz da düşünceli o.ıduğunu farkettlm. 

Beni masaya bıraktıktan sonra teşekkOr ederek gitti. Akif 
Cemale dikkttt ~ttim. Koyumavi gözleri çok karanlıktı. Düşün· 
celi, hntta biraz da muztarip görünüyordu. Şaınpanyalanmızı 
yudumhırken: 

- Yuıur ınzeı danJediyor, dedi. lyt bir gift ohıyorsuıııaı, 

Bu söz beni biraz sinirlendirdi. Ona •Ne gUzel. diye bir 
kadının elbisesini göstererek bahsi değiştirdim, Biraz sonra 
muzik güzel bir İspanyol tangosuna başlamıştı. Pist yavıl.f 
yavaş dolillıya başlıyordu. Akıt Cı::ınal yerbden kalkar gibi bit 
hııreKel yaptı . .Fakıtt o sırada. Yusurun masaya yaklaştığını 

görünce kaşlarını hııtitça çatarak hemen yerine o.urdu. OnuA 
dıws teıd.ı.f e<lecekKen, Yu.suıu görünce vazgeçtiğini anladıal· 
Bu birıtz tutıatıma glcti. Dana evvel nareket edip beni kaldıra· 
bilirdi. O dansı dtı. Yusutla yuptım. Sonra Yusuf birkaç kere 
daha gelip dansıı kaldırdı ve Akif Cemal lıiç dansetaıedl· 
Masaya aondUa-uın zauıun da pok az konuşuyordu. Tam saat 
on ıKı olwıca gulOmseyerek: 

- Kuçuk dostum, dedi. Saat on iki, fakat eğleniyorsan 
daha oturd.lım. Ka!Kmıık iscedigın zaman bana söylerdin •• 

Hemen çantamı filan alıp kalkmıya hazırlanar«tk : 

- Pek geç klllmıyülım, dedim. Zaten on ikide dönecektik 
değil ml? 

- Peki nasıl istersen l dedi. 
Otomobilde de az konuştuk. Kapıda ayrılırken: 

- Haftaya kahveye gelmeyi unutmazsın tabii! dedi. Şu 
peyzajı IJitırellın aruk ... Ve hayırlı ieceler temenni edere1' 
ayrıldı. 

Hacer sabahleyin rQzgfr gibi odama girdi, sıçırayara1' 
karyolamda doğru.ıdum. O, elile saatimi işaret ediyor: 

•Saat on biri geçiyor , akşam biraz geç yattın, bu ne 
uykusu! diyordu. Sonra gelip kucağıma oturdu: 

- Nasıl eğlendin mi ? bedi. 

- Eh, dedim biraz .. Yusuf da vardı. Dansettlıc. H~osr 
oturdutu yerde durmadan kımıldıyordu. Heyecan içinde bU· 
lunduau belli ldl. Hayretle : 

- Arlıaı ,,. .. -

. 
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Çinlilere Son Mühlet Abdülhamidin Erzurum 
halkına yolladığı telgraf 

Almanyaya . "' . . 
sipariş ettıgımız 

yeni vapurlar 
f lk vapur Ki yelde 
merasimle 
denize indiriliyor .. 

1 14 [Hususi muhalıırı· 
lstanbu ' . U rı idAreslnln Al· 

mizden] Denız~o at ·ş oldul\ou üç 
siparış e mı ır. 

manyaya rundan birincisinin, ya· 
yolcu v11pu Ki 1 tezgahlarında 
nndan sonra ye . ı k· 
d 

. 'ndlrilme meraslmı yapı aca 
enıze ı 0 ızyollan idare" 

tır. Merasimde . eni hazır buluna· 

1 
sinden bir beyetım z 
caktır. _________ _... 

Çin ordusunun mukabil 
taarruz hazırlıkları 
devam etmektedir 

Bugünlerde daha şiddetli muharebeler 
olacağına şüphe edilmemektedir 

T elgrafname o gün halka tebliğ edildi 
Düşmana karşı müdafaa taraf darı 
olanlar bir kat daha heyecana geldiler 

Abdulbamld~n Erzurum Halkına enc!işc ve: telAş eseri mevcut değildi. 
TeJgrarı 1 Yapılan işler, derJn bir sDkılnet ve soak 

ı kanlılıkla cereyan etmekte idi. 
Ahmet Muhtar Paşaya, telgraf or.e• 

[ Erzurum ahalisi. ) rine telgraf geliyordu. Buşk&.tip Scdf 

-AYNEN-

Paşa, mOtemadlyen mDdHfaa tertlbıttımn 
.[ VHtan.ın muhııfıtzası uğru~da dnş· ne şekli aldığını soruyordu. 

Şanghay 13 ( A. A. ) - Çin men· Şaııgayşek bugün buraya gelmiştir. menı unıumıye kıırşı ibrazına nıyet etti- Bilhassa Güre- b J\. k 
· · ö ç· 1·1 ı ş b( ı 1 1 . • u oısazına, ço ebem-balannda11 e~renlldığme g re, ın ı er n anghay 13 ( A. A. ) - Japon a n z gayret n zden, zlyadesıle hoşnut miyet veriliyor· d~ b 

Şingau demiryolu üzerinde mukabil bir imparatorluk konfearın Mareşal Çan oldum. edileceği umfl ~dı~·şma~ın urada tevkil 
taarruza hazırlandiklan bildirilmektedir. Kay Sek'e Japon sulh tekliflerinin ka· [ Davamızın, Hııkka mıkrunlyetin Ah et Muht ı~or u. 

bul edilmesi için son olarak yeni bir den, ve avni hahlye mazhariyetimizdeıı I radı _ ~-kl t ar aşa, perakende ef-
Oda mı cepheye gltmlşlt ? mOhlet daha verml~ oldutu söylenmek emin bulunduğumuzdan zerre kHdar yeis k guç u e 

1 
oplıyabllmfştf. Yardımcı 

' as er r amı a tında gelmiş olan kOrlle Honkeu 13 ( A. A. ) - Madam tedlr. ve tatura meyletmekllğlmlz pek kusur t il fi edl kö I r, 
olmakla, meşru olan davamızın, yine d~mam e rar P Yerine gitmişler 

B J t J t l meşru ve mes'ut neUceJerinl kazanmak ı. 8 uaapeş eae on anan için, son dereceye kadar fedakarlık ihti· .
1 

: s~:~a, yine Ahmet Muhtaa Pata 
I" yar etmelisiniz. ] 1 e, aş . tıp Salt Paşa arasmda son 

H · ·ye Nazırı l k fı dı lC/; derece dıkkate şayan olan şu telrra İngiliz arıcı ' UHÇ er on eransı ağı ı . Çnnkll, devletimizin tamamiyeti muhaberesi cereyan etmişti: 
Eden çok yorgun. , mılklyesi, zımanı emine merbut olmakla, lluhabt·ı·c 

N Eden in bir lıudanekerde Erzurum şehrini düşman / Sait Pa t 1 ln$ttliZ Hariciye azın Fransa· Budapeşte 13 ( A. A. ) 1 Bu1apeştede toplanan llçler konferansı nlhnyet lstll&. etse bile, oranın yine nıemalikl [ ~ ıa.ııu e grafı - "ynen 1 
iki hafta istirahet e~mek ozere 1 • • bulmustur. Her. ü9 .hokümet mnmessillerl yaptıklaı:ı ~örOşmelerin çok iyi bir su· şah.ınemlzden madudiyettne halel 

1 1
_ • ]E\'vela selamı Şahaneyi tebliğ ede_ 

Cenup sahillerıne gfdeceğ nı yaz rette netlcelendığını ve hOkümetler arasındaki daımı mnnasebetlerin bir kerre c hf d k d" gem rım. 
nın dttha kuvvetlendiklnl mllşnhede etmişlerdir. ye e6 n en, anca uşınnnm memleketi· [ Süal - Bugünkü telgrafnaınei alile 
mışt~. d Dfqpeç gazetesi şu suali A ,.USTl:ll\'A \'E ll...\CAldSTAX KO:\lf'NİZll ~izde bulunacağı zamanda, hakkınızda rinde, Gorco Botuzı tertibatının bltirile. 

:;. ey · ALEYHİ~DEld PAKTA GİIUIEDİl.mt bıla. te~eddO.t reva görece~ine emsali memesine, istlhkamatın devrel muttasa: 
soruy Ile\'nelmilel vaziyetin bukadar Budapeşte 13 (A.A.)- Üç nazır konferansı dajtıldıktan ıoıonra·neşredllen resmi ~esıresı şahıt olan tOrln zuluın ve mek· lasımn vns'atı mani olduğu beyan buyut 

- icıutu bir zamanda, Hariciye bir tebli~e nazaran, Avusturya ve. ~aearistan hOkQmetleri lcıılyıtn-Aln an - Ja- ıdetten dolayı, fslam ve hıristiyan ruluyor. MOdafaaya oldukça k:lfl ol k 
kanşık 0 

d Fransamn Cenubuna pon Antı komOnl;;t paktını sempatı ıle knrşılamıtkla beraber, hu pakta dahil ol· kllffd tebaamızın ırz ve namusu ve mal için daha ne lkt k 
1 

ma 
Nann Eden ne en mamışlardır. Avusturya ve Macarütan hükQmetleri General f<'ranko hükumetinin ve canlan muhtel olup vutanımızın Şif ' .

1 
be bm ar as er Azımdır. 

ıcidi~·or? . t hını lspany1tnın ve bütOn lspımyol mnstemlekelerlnln meşru hüktlmeti olıırak tamdık· muhafazasında kayitslzlik 
0 

t dil\.' 
1 

re 1 e yan uyurun. 
Bu suaJI soran aynı g87.e e ceva larını lt11lyaya bildlrmi~ierdir. 

1 
. d hl hnk A • i s er aın z Muhtar Paıanın cevabı / ı } 

da verl)•or, diyor ki: . . - çın a umetı meşruamza karşı [ Allah, vn ..:udu ŞHhanelerine tüke • 
- ÇUrkn Başvekıl kcndlsm~ istlra: M •• t k•ı 1 1 d M 1 • • namlannız lekedar, ve alQdei şini gar mez ömOrler ihsan buyursun.) it 

hııtetmesl ta\'slyesfndebulund~.f.den lseı us a ı r an a ec ısı olur, . " [Deve Boynu düşmanda iken' Otır-
kendi husu i doktorundan zıyade, Baş- [ Bınaenaleyh ; selllmetinlzi, memle- cu Boğazının muhafazasına asker ifraz 
vekilinin sözün O dinler. • •Ik • t • t ketinizin muhafazasında bilip, ve Livayı •edip göndermek, o aı>kerl göz göre gö 

Aynı gazele, Eden'i~ Hariciye N~· l iÇ ımaını yap l Osnıaninin zılll himayetlne sığınıp, def'i 1 re esurete terketmek demek oldutundan: 
zırlığı gibi aA-ır bir vaziıel·e _tahammu sall emrinde nihayet dereceye kadar jvelev fazla asker olsa bUe kıtideten eu 
edecek derecede sıhhatı duzelmedlı:t· çalışmanızı hassaten emir ve tavsiye , ile buna klf ayet e:tec.Jk askerin miktar 
takdirde, başka bir. nezarete tayin edil· lngiliz Hariciye Nazırı Eden iki memleket arasındaki ~der .. Ve cDmlenlzi HaktaalDnın avni bHhsma g~lince, bu btpıkamat şimdiki 
mesi de rnuhtemeldır. meseleleri görüşmek Üzere tayyare İ!e fr:andaya gitti ınayetlne emaııet eylerim. ) efvah_! ııımyeye gOre yapılmış ve dÜJQ· 

(!_ENiM GöRüŞOKj 

Fırtına faydalıd~r . 
Hisar şehitlerinin azlr 

ve zaoallı ruhlarına 

Abdulhamldin bu telgrafnamesi, 0 nOlmuş şey olmayıp, atik şeylere naza
Oblen 13 ( A. A. ) - Jrlanda 1 devletler arasında 17 kAn.unu sanide gOn halka teblia" edilmişti. Doşmana ran yapılmış; ve bazı mah11Jlerl de he-

D t tu ün Oğleden sonra yeni müzakerelere başlancaktır. Görüşme için karşı mOdıtfıta taraftarı olanlar, bir kat n~z ikmal olunam.a~ış .. Ve ft1kat mev-
parlemen os~ . l . t glrmesl irin bir bir program hazırlandıhı yoktur daha heyecana gelmişlerdi. kıın hDkmü, şlmdıkı efvahı nariyeye kar-
kanunu esıtsının merıye e :r 6 

• O gOn halk d bl k şı en hOkümsQz bt k t M 
·ık defa içtima etmiştir. Bu toplantıya MOdafaa, ticaret, mnliye işleri üzerinde . • k arasın. 8 r ta ım ce- k d ~it mış ır... amafib, 1 

- k tmi ler ve se· tornşmeelre devam edllecektır netice e mıyetler teşe kOJ etmış.. Orduya yar- anımızın son Hm asına kadar çahşma-
but~n mebuslar !şt:~~ de l ş l varılacatı malam değildir Y dım için IAzım olan şeyi rin derhal te· ı yı, ve eltafı İIAhlyeye istinat etmej'i, ar-
ylrcı locaları da 

8 11 0 muşbaur.l Lond 13 ( A A ) · H . 1 cıarikine girişilmişti. kadaşlarımla bernber, vecibeden aujdet-
llü7.akereler iki gün sonra ş ayor ra . . - arıc ye li tl l'k h - mekteylz 
• 3 ( A A ) - Resmen nazın bugnn tayyare ile lrlandaya ha· u sure e mert 1 anılyet gosteren· · 

Lo~dra 1 - ı' . ·ı bl 1 'k reket etmiştir yalnız erkekler değildi. Erzurumun asil [ Devrenin muhiti, siper, ve şfv-
bildirlldığine gore, rlıtnda 1 

e r eş · Türk kadınlıırı dıt, ordu için çalıomak sehra ateş hattı olarak otuz bin arıını 

ıngı·ıtere hergu··n Almanyanın bu h~susunda erkeklerle müsabakaya glriı· mQtecavl~dlr .. : .Her 11rşına bir nefer 
Evet fırtına faydahlır. mışlerdi. hes11p edıp, ıbtıyat dahi dOtünülmese, 
Yılda bir iki defa birkaç esaslı hr· bı·raz daha yıl içinde Asıl hayrete şayan olan cihet ıura- yine kırk bin kişi lazımdır. 

tınaya ihtiyacımız var. d ııdır ki; dOşmanm artık Erzuruma çok {ı] Bu telgraf h h ld 
Şöyle ki; biz ancak firtına sayesin e 1 • f d "" • t yaklaşmHma, ve yapılan şeylerin de aıılmı olacak it • er a e çolr aule 

eksikleılmlzi, çOrOklerlmlıi, Mkatlanmızı kuvvet enıyor ser e ecegı gayre harp hazırlıklıtn Joloıasına rağmen gerek ralt/eri ~ "a kl/.kb/lrçok dtbare dD1/1/t. 
• • n- k • 1 · k d k ' "' rııı ı ar var ır. Bik bun• anlıyabılıyoruı. . 1 kı · L drada çıkan Niyuı Kronikl gaı~ oorllnde çı an F ö kışe Beobahter ~ ın ve gere halkta, zerre kadHr korku, /arı aynen tphaya mec:btır ld it ' 

Pencerelerlmızln çatlak cam an . on . asal durumu öıden re· gazetesi Alman knltnr şen Rozenberg • • 0 u · 
nhyor Daınlanmızın çQrOk ve sakat tesı, u~umı !~da diyorkl ı f ın bir yazısıuı neşrelmektedlr. Atınada zıyafetl 1 y . H Ik 1 . 
klremltlerJ çınkolım parçalanıp uçuyor; çiren rr·ıia re her rOn bir il daha kUV· Rozenberf bu yazısında diyor kJ : er enı a ev erJ 
delikleri .;.idlye ile kalıafatlanmıf mav~· • ~ıı e J kat bu kuvvetleniş sulb • Alman mUJeti ve pttrtisl giren se- ) d ) k? 
nalarımız, gemilerimiz parçalamyor·.:;~ ~f~~e:n~~r;. o~ büyQk demokrst ı neyi bllyOk bir IUmat ve snkunetle kar- Kral Dak Dö Kent şerefine nere er e açı aça 
!ender bir gevşekl'kle ynroyen bı BüyQk Berltanya, Amerika ve Fran· fılamıştır. • b. . f . . 
sarsıyor, şamarlıyor, daha tetik •. da: sa eskiden daha ziyade birbirlerine yak· Geçen sene Alma~yanın yeryQzun- ır zıya et verdı Yenı açı!acak o!anlarıa 
dikkatli ve daha tahammnllo bır b laşmış bulunmaktadırlar. Boynk Beritan· deki mevklinl daha zıyade sağlamlaş· Atlna, 14 (Radyo] - Yunan Kralı HaJkev!eri 
koymağa çabalıyor. . bna a ile Amerika sıkı bir ahenk dahilinde mııtır. . Jor veliaht prens Pol tarafından evlenme 

206 
b 

1
. l k 

Evet kim ne derse desın, fır y lışmaktadırlar. Frannda halk cephesi • Alman bükQmetinln sOkOnet ve aı· merasimine İııgiltere nummtt iştirak 6den ya a ığ 0 8C8 
faydalıdır. ·mıze· :kalmeti ise, bOtOn zan ve tahminler mı başka memleketlerden relen her Dok ve Dnşes Do Kent şerefine bir ziya· Ankara, ı B, ( A. A. ) _ C. H. t>, 

Fırtına Mıim )!kayıt ben lifi 0 a: hılAfma olarak elin devam etmekte ve ş~ye ~anş durmuş ve. bu suretle HltJe- fet verilmiştir. Ziyafette Başvekil \·e Ve- Oenyön kurulunda Hıdkevlerinlh açll· 
kalender çehremize tabiatın vurduğ Y b::ton kuvvetini sulha aarfeylemektedlr. rın tıkır ve harekeUermln zamanımızın killer Heyeti azıtldrı hıtzır bulunmuştur, ma yıldOnwnükutlulama tOrenlle berbel' 
rnan bir tokathr. u Kimse muharebe istemiyor. Hatta, i~plarına daha u.ygun olduğu neticel;ine Dok DO Kent cevabı nutkunda iki millet 20 ·.Şubatta açılmasına karar verilen 

Fırbna sayesinde kırılan çatlıtk cam· bir kaç mOteaasap istisna ad•llrae, Dikta· varanlann adetlerı çogalmıştır. arasindaki samimi anlatmayı ve mOte- yem Hfllkevlerinln açılaçatı yerler fun .. 
larımııı yerliler pencere pervazlannı törlükle idare edilen memleketler bile 1 Versay:an . kalan. son adaletsizlik· kabil temaytUitı teb.ırüz ettlrmiı ve ev. ~ar~Ô : ::ııyaman, Ahlat. AraPflrı ea .. 
macunlar damİanmızı aktarır, midye- muharebe istemiyorlar. Her yerde, Dik· er de tam edılecektir'. 1988 senesinde lenenlere mesut bir hayat temcnnblnde Bır y, k :~· 8dJCramıç ı ÇBa)fındır, Biga. 
leri Ok~ ·ıerimiıl kalafatlar ve törl"k albnda bulunan memleketlerde yapacatımıı~en oOyQk •t budur.. bulunmuştur t''çoru , u dan,. 19se, eşmeı Demlr .. 

' up gemı Jik b. bh,i· ta u , k 'k b"k ti - • c ' ıne, KiklU, Dıvrlkl, Elafkirt, Elma .. 
kalender yürüynıomüzO ener ır oldutu kadar, ~emo rau u eme erde 1 .

1
• t Prensler dönüyorlar lı, Eyup, Fatih, Gemlik, tzmirde Kurş1 .. 

me sokanı. be de halk sulh tstey~~ G b b ngı iZ ayyarelerf bir Atlna, 14 [Radyo] - Yunım veli yaka, Keskin, Kili M.K. Pıtşa,Menemen• 
Amma ya zararlannı biç hesa Bu günOn en uyiık 1 na ı oyun senede nekadar 8 tt ? ahdinin dOtUnOnde hazır bulunan Yu• Yukan Naılllt, Nllseybfn, 8t-ferllfls11r, 

katmıyorıun, diyeceksiniz Oyle mi? etmektir. Fakat bizi~ .her ne oluraa ol· f l gosiav saltanat Naibi Prens Pul AtinaJa SivrfbJsar, Sıııdırgı, Sungurlu, Ş11rkı Ka-
Hayır yine siz aldanıyoraunuı. fı~- sun, boyun etmete ıbtiyacımıı rokt~r'. Londra, 18 (A. A.) - Hava mOste· ikametini temdit ~tmiştlr. Diter Prenı· raataç, Ulukışla, V11rtoı Veıirköpro, 

tına biti ir ade diyor, bize nasihat ven· Sulh ye refah, muharebe ve fellket gıbı tan birinci 81J1lf tayyare adedinin 1935 ler avdet etmektedirler. Romıınya veli• Vne. 4S 

Yor, dikka:ıı ve tetik bulunmamızı lht..- mOınkOn bir terdir. Muharebe belkide ~sine nuaran iki mlıline çıkbtını ıthdı Prens Mişel don akşamkJ Semplon Meveut 1 ? olduğuna göre bu yıl 
ediyor Fakat biz yine icabeden dersi hiç ,.eımiyecektlr •.. Eklerlya beklenen bildırmlştir. trenlle Belıcrad yollle BOkrqe döomOş· açıla=la~la t!i.ktb rwkevlerlmin sa• 
alamıyoruz. Ve sonra meşhur ata ·~:. şeylerde oldutu ııbi- •. • İngiliz Bahriye Nezaretinin tür, fl8I "i çı f u unmaktadır. 
gibi ·Tektir ile uslanmıyanın bakk~ s etler Bükreş elçisini b. t kz•b• Alman Prens vePrenaeslerl de Almanya- Romanyada yeniden 
tektir. diye o da ortalıtı kırıp geçir yor. ovy . . . ır e 1 ı ya avdet etmişlerdir. i 

Ne dersiniz? fırtına faydalı detfl gerı çektıler Lobdra1 18 (A. A.) _ Jngtltere hü- ntihabat yapt)acak 
•nl? ~vet faydıthdır. Elverir ki mtıteneb- Bükreş, 13 (A. A.) - l!ovyetler k4metinln 35 bln_.tonluk beş geminin MugJada ba~ık sarfiyatı 8 \'::~~~~ 14 [R~~yoj .- Romahya 
blh olmatını bilelim. blrlltlnln BOkre' elçisini gert aldıtı bil· lntaıma bqlatacaıı bakkıh:laki bdberler Mutia, 13 (A. A.) _ 1987 yth için· ıe:tini ve ga teıru meolıslerln ~~~i-

l\, t'"liTHi TAfKIR dirilınektedtr. ltasl ID&hatıJce tckalp edUmokltdir+ de Muııaya 16.bia kilo baldı 1elmJ1Urı.lflıtibablb rı~~~Y.:',Z: .:::.u 
~ .ı; ' - • .. ,, .:· • ~ .. ~ ~ ' ' •-:- - 'I;~ 

·-...._..~,··· 
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OKUMAK 
15 lklncl Kanun 1938 

HEVESİ 

YÜZÜK 
ÇORUHTA KÜLTÜR 

SAGLII{ 

Cildimiz 
r Hikilye _________ ..:.,_ ____________ ___ 

Yazan: J 
Görmek için ışık, 

Bir insanın cildi kadar ytışını 

meydana veren hiç bir şey yoktur. 
NUfus kütüğllne bakmnğn jıacet yok! 
Yüz ve boyun derileri bu işe şaha-

.şUnüyor, karısı da blr Jcennrda ağlıyacak gibi ses.siz sessiz Gerid'Ona bakıp duruyor" 
~fik oğlu Erdoğana bir kere daha du. Artık ne yapsalar nafflel 01ano1znUŞ'" 

çık~tı: tu. 

-......~--=c=rı-

yapmak için bilği! -
det ederler. - Su.si dedi, koca karı gibi zır, zır, ızır 

Yüzdeki derin buruşuklar insa- mntemadiyen konu.şmak istiyorsun. 
nın kendisine iyi bakamamasından - Fakat babacığım, benim de şu ka-
uzun zamunlar süren keder ve ka- <larcık hak.kını ..• 
savetten hatta hırçınlık ve fena buy- - Hayır, hakkın ma.kkın ydİtl İ.şte 0 

Yazan: Dr. C. A L P ER luluktan dahi olabilir. Fakat yorğun, kadarı Sus diyorum sanal Bu kadar ge-

Seklz ya.Jiındaki iQOCUğumu, 1ki ellyle J Konaklı, Zeytinlik, Hızarlı, Melo (sıcyı: 8) sarkık ve sararmış bir cild yalnız ve7.ellk edeısen, sonra es.nuru sıkarsın. 
ltavnyanı.k: Yusufeli kazası: geçmiş senelerin dedikodusunu - Halbuk1 ben ... 

- Sizden istediğim şey çocuğunu Nikzevan, Cilclm, Öğdem, zorbay, yapar! - Bnk M.rn. konuşuyor. Şimdi ı.,ım 
okutmaktır. Utav, sangöl, KeskJ:m, Erk1nls (sayı: S) Boynunuza iyi dikkat ediniz. var. Çalışacağım. Yıann sabah ta seni alıp 

Diye, köyüne gelen vımyet valisinin Şavşat kaı.ası: Çünkü yaşlılık alametleri ilk önce amcana götılireceğim. Üç gün orada kalır-
karşısına diken Çoruhlu köylU kardeş, Pınarlı, Şalcı, çoraklı, Çağlıyan (sa kendisini go.;;terdiğı burasıı.lır. sın. Amcanın senı çok göreceğ'l gelmiş. 
Kemalist TUrk:iyenin elinden, nlnından yı: 4) A~agıctu ttı.rif edeceğimiz. ılfiç Erdoğaru ertesi sabah glyindridiler, 
ve gözünden öpUlecek ine.nan ve •uanı - Borçka kazasıı ... -w - • - yaşlanuııııc mUnasebetiıe surkmış v~ kuşattırdılar. Araba 'hizmetçi ııe bevaber 
lan unsurdUl'. Bu Ç<iruh köylüsü, 160 bin Borçka merkez (sayı: 1) sararmış bir boyunu gençlik hela- kapıda bekliyordu. Çocuk baba:sını ku _ 
Çoruhlwıun ve top yek.ün 17 milyon Hopa. kazası: \'etıni idde eJen mnke.nuıel bir de- cakladı: 
Trkün ta. k.cncilsldtr. Sldere, Kavak, Kanparna, Hara, can- vaclır. - Babacığını, dedi, hani şu bizim ... 

Evet, görmek için ışık ve yapmak için pet, ~hala, KemalpruJa, zuro1cl (sayı: 8) Küçük kUçük doğranmış bir li- - Bak yine konuşuyor. Sen ne dü.şü-
b1lmek ırı.zımdır, Inşaatı bu yıl içinde bitecek o\w.l bl- moııun üzerine yarım kilo kudur nürsen, hepsini de kafanın içinde sakla! 

Yağmur, kar ve fırtına deme<Ien, sır- naları: kaynamış su dökUnllz, bunun içıııe Kimse 'Zir şey sormadan cevap verme! 
tındaki yalınkat bir bez gömlek içinde Artvin merkez kazası: · "' - de kllçUK bır topuk şeker ve bir çtty Terbiyeli çocuklar böyle yaparlar. Seni ne 
ka.nburlaşa kanburlaşa ayağındaki delik İncirli, Bulanık (sayı: 2) kuşıgı (Bortıks) vo bır çimdiK asli- ka·dar sevdlğintl bIUrsln. Onun için seni 
çarık veya ça.puldan dışarı tırlnm.ı.ş par - Yusufeli: beua (yrırıın yUk.sük kauar) ılavecdi · zaman terbyell, akıllı uslu görmek iste -
tnakcıklarını ta.~la.ra, topııa.k.lara çarpa Parhal, Pete.rek (sayı: 2) niz, uç saut Kadar beı<leuııo;:ceu sunru rim. Babanın sözlerini neye dinlemiyor -
çarpa., ana ltucağlyle b1r buçuk sa.at u - Şavşat: bunu suzUnUz ve içine mun·er çıçe. 6Ull çocuğum? 
zaktak:i köy mektebi arasında mekik do- Kurşwılu, Koyunlu (sayı: 2) ğınıu kuy.oatuaraK eıde ediıen sLl· ğwn? 
:kuyan, çantasının lbir köşesinde blr mısır Borçka: )'Undau ıKı çurba kaşığı Koyunuz. Zavnllı Erdoğan bu '1lüskit ihta.T 
ekmeği parçası ve nihayet, oev1z kadar Muııgul, Petek, Muradlı, TT~-"''"öy, 1 karşısında. artık sesini çıkarmadı. Ara.baya n.ıu~ ve bıraz cıu Kvku u olwdk için" be· 
'blr tulum peyniri klnntısı saklı, yavru DüZköy, Kaynarca (sayı: 6) b!ndl. genaıgwıı. Koluny udun bir çoroa ka 
Memetrlk! ve .. bir buçuk saa.t uzakta dahi Hopa: Babası, araba. sokağın köşesinden şıgı Kaaar ııave t!derek _şişeyi dol· 
mektep bulaıruyan bağrı yanık babanın Pllarket, Orta.köy, Potocur, Derbent, 1 · kaybolwıcaya kadar arltasından baktı. su aurunz· ,. !acınız ku.lanıııııaK lçın 
glYıU Y~l çocuğu! S).mle, AbUlya, Çurçuva, Pehlivan (sayı: hdzınur. Ertesi sabah kan ıroca salonda kah-

Evet, sen de, sen ıcle ışığa ve bllgiyf h valtı yapıyorlardı. çocuklarının ~·dlş· ı, e-. Ahşmn ve saba boynunuzu '&"' 

inanan ve 'bilhassa en çok gllvenilen bir Hususı idare ve köy bü'"'""ler1yle halk vin l"lnde lbir 1-""luk bırak·rynctı. İkisi de 
ğ ~ bol sıcak su ile yıkuyıp musal ytt- Y "'VOJ ·~ 

unsurswı 1 eme inin azanı! iınkAnlar .sa.rtı suretlle bu ~luğu hissediyorlar, ta.kat bll"birle -

kim iblılr ü ....... ıd ~ b lkl yıl puruk kurulud.ıkt<m sonra yuptığı-
Çoruh vallSl, ı , AQl'y o~a r .içinde temin ettiği ıbu w. "arının rlne iblr şey söyle.miyorlardı. 

M, .. k ~_...... t -ı..ı ı la ,~....,, ,.., ..,~ nız bu il9.•'.I bol bol sürünüz.,. .tlir ro~~ a,..,aı ıra.n a,.., o ar ~'l.._aşmış «ıevcut ıntıyacın ne kaaarını ıka.rşı.la.mış T Nihayet Ret1kin karısı .salonun bu 
kaç ma21ba.tıa ve knı; 1st1da almış; KUltür .:Julwıduğunu da a~tırmak faydalı olur. buita zur!ında şııyanı hayret tesiri· ağır sükünetl ihlAl ettı: 
DlrektörUmüze, llk tedrisat müfettl.şimlzr Her köy~ bir mektep verilmenin im _ n 1 göreceksiniz. - Refik, dedi, sana bir şey söyUye -
ve 'baş öğretmenlerimize kaç ricacı ve 11 - ka.nsızlığı karşısında, vııa.yet, azrunı ıstı- J..Oli:\IA •. llEliİll ceğim. Dlln sen daireye gittikten sonra 
tımasçı gelm1ş ve nihayet .. Umumi Meeli~ iade cihetini gö zönne alarak, biri, nll _ aklıma e.stl. şu biZim tavnn altmda hur-
aza.la.rına mUntehiplert tarafından ne l~la.rı ~ve fakat birbirine yakın bir kaç Mari Antuvanetin son da bazı eşya var yal Onlan satt1m. Evin 
Bitemler ve ne serzenişler yağdırmıştır. ·.{oye muşterek l>1r mektep ve dig·erı de, Afi d ğ kt içinde kuru kalabalık ı Parsı ile de gllzel 

Bütün bunlar, geriliğe karş.ı duyular ı<ö. miktarda. talebe temin edehilen bU- vaz l l me Up rriı ı.. '"' .J bir çay takımı aldım. Her halde memnun 
gayz Te nefretin, ilerleme aşk ve azminin " ...... köylere müstakil birer mekt.-. ver _ l d ' """ki Prağciaıı bi dir iğine göre, Kont olacaksın. 
Şefin ışaııet ettiği en yüksek refah ve mek prensibi üzerinde yürümek suretiyle d A 

ul I
"'" t vz1 t Aponi'nin külüphımesm e, Muri ntu· Refik birdenbire yerinden sı"radı: 

medeniyet seviyesine he.men aşmak "'u' e a yapmış; · üç snıflı mekteplerin ... "netin idaınmuan evvel vıısiyetntuııe Küç"1~ Gerldonu da sattın mı? 
:f'ırtınala.şan bir milli heyecanın teznhUr- yerlerini böylece tespit ettikte .. - u.r. 

ı~"'lr. rıca köyleri mı •~•· 
1 

n sonra ay- şeklınde Oliirak, onultıncı Lui'm hemşı· - Ne ya.payım 0 tek gözlü, kapağı 
çuu nVQ.Aa ara ayırmış, her mın . b , 

Türk köyhisil, bu! takaya •beş Slnı!lı birer mektep esasını resı Madam l!.lızu ete ~azdığı mektuboıı çatlamıı; Ge.rl:donu? 
sevdalı ve heyecanlı yurd çocuğt: kabul etmiş ve il7u programın b1r kısmı aslı buııınıııuı;ıtur. ı· d Refik iki elini baŞına. götürdü. 

Kültür DlrektörmUz L . Enginle Çonıhun ııaıen tatbik edilmekte risl ırn meKluµ, Kra ıçe tarafından i am - Eyvahlar olsun! dedi, a. kadın, 
' ge bütçe im- ·ı i . . 1 d k1 bl l ksı B 

ve Çoruhlunun mektep ve okuma. ihtiyacı Ka.nına bırakılım• bulu akt dır edı ınek uzre k.enu .:.ıııı auııuga gc en mn em r §E!Y er yapaca n. ana. ev-
Uzerinde sık sık yaptığımız hasblhallerde, Bu !bakımlardan ya~n ~oka.s1yon höpıshaneC1eki hucrnsuıin gdntiyaııına velden haber verml)k yok mu? 
mıntakasını adım adım gezm1ş, incelemiş, ile: venlıuıı;ai. Bu sefer Handan şaşırmıştı. 
.kavramış, vı1a.yetln söz ve sala.hiyet sahibi Nüfusu 200 e kadar 45 kö-yden 9 Kont Aponi'nin kütUphanesinde bu- - Kime sattın? 

R. TA R A K Ç 1 O Ö L UNA 

Onlar yüreklerinde bu acı ile ~ 
ettiler. Ertesi gUn artık yaralarını tazıelr 
mekten korkarak. yüzükten ba.hsettnelt 
cesaret ed~nılyorlardı. 

Aradan lkl gün geçtt. Bir tara.rtn.n dt 
Erdoğanın evde bulunmayışı huznnıeıiol 
bUsbütUn artırıyordu. B~r~ket versfJS' 
çocuk ertesi gün dönecekti. 

Sabah oldu. Araba tekrar kapUUII lY 
nünde durdu. 

Erdoğan bir ell amcasının elinde ,, .. 
rabadan indi. Eve girdikleri zaman, ~ 
ki içeriye yen1 bir şenlik girdi. YUzük ı:P''" 
cerası unutulmuş gilliydi. 

Salonda ağırladık.lan amca 'bey: 
- Bu Erdoğan büyürse, çok yaıııaO 

bir adam olaoakc diyordu. Allah bağış!•"' 
sın, zekl mı zeki? bu yaşta nelere &kll er 
mlyor, görseniz ... 

RetlK ve karısı amca bey'ln ıkencil ço
cukları hakkındaki bu Utifat1anndJll 
haklı ıbLr gurur duyuyorlardı. 

Bir ar.alık Erdoğan babasının yanıı>' 
geld1: 

- Baba, sana tbir şey söyllyecetJ52'1 

dedi. 
Re!Lk: 

- Bak, yine koea kan geve2eıığiJJe 
başlıyacaksın, diyecek oldu. Fakat saJoll"' 
da bulwıan misafir amcanın hatırı iç!Jl 
ses çıkarmadı. Bundan cesaret aıa.n grd"". 
ğan: 

- Baba! dedi, bir şey ~öyllyeceğill'ı 
hem de çok sevinecelcsln. Amcama. gitılS,. 
den evvel, bir g'iln ea.nım sıkılmıştı dit 
tavan arasında. oYllamağa çı.kmıştıIIl· O
rada evc1lik oynuyordum. Eski rnobuyı. ' 
lard.an kendime güzel bir ev ya.pm~ 
Hanı eski bir Oeridon var ya! ~ 
çatlamış.. Çekmeeesını karıştırırken. 

de ne göreyim? Güzel bir yüzük! Ya 
unuttun, yn annemi Düşündüm. Ben 
züğü ne yapacağım, d&dlm. Aldı.Ol, 

verme-k. için bir ta.ııafa ısa.klidım. 
Refik çıldıracak ·gibi oldu. K 

da sevincinden gözleri birdenbire ~
mış, yüzü gülmüştü. 

- A yavrum. dedi, mademki o 
zUğü bulmu.ştun, gelip bana söy1esenel 

- Babacığım, söyllyecektım a.ına. 
söyleU.tmedln ki.. lbana hep: "SUS, 
kimse sormadan blr şey söyleme!,. .. .-.. ...... -
ben de söylemedim. Ben yaramaz 
değilim ki, ben uslu çocuğum. sa'""Tl ... OO 

sözU.nü tute.nm. __..,,, 

bir kültür şefi sıfatlyle - hayale değil - ,, 200 - 400 ,. 95 •• 33 !tınan mektup, Kraııçtwuı kuilttnt1ıgı - Bit pazarındaki birinci dükkdna 1 
:muhitin Arazı teşekkUIMına iklim şartla - ,, 400 - 300 ,, 102 ,. 48 hu::ıu.si meıuup kagıtuınna yazuım~u. - O Gerldonun şu dakika tam yüz ı 
nna, köylerin teessüs tarzlarına ve türlil ,, 800-1000 ,, 18 ,, 11 Mt=ktup son Ot!reCt!<.ll;) eyı uıuha(dza coıı- elli lira kıymeti var. 

DÜŞÜNCELER) 
Şahsiyet bakunlardan mevcut hakikt icaplara.. is - ,, 1000 den fıula. 27 ,, ıs mı:a; bır haweaır. i'ılığrdııunua Krtth~·el Handan büsbütün alıklaşmıştı: 

tınat ederken tasarladığı, tesbit ~tttğl o - kl, çoruhun 237 köyünden 119 köyüne t<ıC1 elan goruımekte1.nr.1.fü Aıııe. ıKull OLl - Ama -da. ya.ptınl diyebildi. 
tutma çarelertnl, kültür şemasını izah e- (71060 nUfus), onu ıbeş sınıflı olmak üze- ıııt:Ktub..ı ~hl~ clme1' ıçııı 1 ont Apımı· - Geridonun, o senin beğenmediğin 
derken, vUAyetin bugünkü takatsiz gelir re 55 mektepten istifade ettirilmiş ve 168 ye ~u,uuo avlar ,·~rwışse ae, Koııl ou Geridonun çekmecesinde gizli bir göz Mefisto _ ( Vagnere ) Ne var? 
bütçesinin blr yanar -dağ halile ımaddtle- köy (70018 nUfus) mektepten ve okuma-ı Lc::Ktill Kubui ~tıne.uısuır. V" ... dır. Ben oraya. bayramda sana. sürpriz Bl · 1 or 1 da 4'o4. Vagner - r msan yapı ıy ..t 
şerek lmkAnsızdlık ~evl~rini~ı~nı ~ - n mahrum kalmıştır. uu ıuc::K.tUp Kıyu.ıchı lıl. vesika ol- olsun diye hediye olarak aldığım yüz elli Meflsto - Bir insan mı? Bu oC~i, 
rttyor ve tçim en .,,,ım en ,. ........ ılf>.:mı u- Bu vaziyette dahi, bu 11'9 köyün oku- duğLl Kdaar, ·un uc:rcı.:~ae nıunuıııuur. liralık bir yüzğü sa.kla.mıştun. Şimdi ne içine hanki aşıklar çiftini hapsecteb

11 

~orumt . ma çağındaki çocuklarının hcpısinl mek - ::>un suLu"ldrt şvylt~ı.111": yapacağız? Ben doğru Bit pamnna. gidi- · ? ..t 
Aşağıdaki rakamlar, vilAyetin tcşek · teplere almağa - sınıfların 1.st.Laoı ve tek " .. ıvc:ou, ~mu.ı eyi ve ~efkatlı heın· yorum. 1 -' nız ı h ı · t bU IJI[.· 

l t
•-• ik' - v Vagner - Ala es rgesın ' 

kültl A.nında mevcut kUltür vaz ye u.u, öğretmenden alınacak randıman bakı _ · 0 b bit 

1 
.tM 

1 
/ı il ri t.Prlb ... 1 ..ı :m şıreın. ts~ll\l u meı-.cu u.:ı ~.uııııc: Yo. Refik hemen giyindi ve soluğu Bit tenasül tarzına biz ttrtık hakiki 

yı ~.nde a ın"n e --T u. eun ve ev- mından - imklı.n bulunamamıı:tır. c _ııc 
t ihti 1 ri 

_. ifa.del ridlr· ~~ g e~er' ycı geç.nt!ı. oı;,ıu uııu ma 1 L.d ,. uı.u pazarında aldı. Aksiliğe bakın ki, 4ük.kdn tife uibi bakıyoruz, . hayatın na~ 1 
cu yaç arın yau e · Vu suretle, Çoruh köylerinde okuyan- ı t.ı t 

6 

Orta Okut 935 936 da
. 2 036 937 de· YüVruCı.!K dl' gıuı ı:;c::ııı 0~ u un l<uıoııııı.;; sahibi Oeridonu gelen bir marango-ıa se.t• ooktttdan çıkmtlsı, içimden gelen "d 

- · • - · !arın okuma çağındakilere (7 - 13 ya§) ırncu1'lawn. Aauıuın, · bu ydvru..:uı\1d11 ,,..,,,,; 2, ~'1 .. 938 ıde: 2. ıusbetl, mıştı. kuvvet, onun evvela yanındaki dl j,11 
Orta okul talebesi 935 - 93~ .da: 3~7 935 - 936 '"ı.nda. ot.o 20 iken eoeuıyc!lı terKetıııeK ııe yurel( j.J<1rıy<uuyı~. Refik :marangozun adresini aldı ve terle, sonrada yttbancı maddelede l 1 ı~ ' ' şey 1 r.ı\'e..id, ~ıv.;..ı.ı ı A.nıK auc.ııe wu· hemen oraya !uladı. Marangoz, mdW.lya· ıenmesi, bUtUn bunlar elıemrnl)'8 1 

erkek, 15 kız, 936 - 937 de 336 erkek, 39 936 - 937 yılında. % 30 iken · ·"' im, 937 - 938 de 422 erkek. 87 kız. 
937 

_ 
938 

yılında 
010 38 

e ,..1ırm,., bulun~ nevı vttzı!e1c::nmı~ we;ıgul oı4oıııyorunı. nın .çatlak kapağını dlizeltmlş, t1Zerlne şeretıni gaybetmişUrl hernekttdar ~~~;I 
' 1 "Y -..U'\1 dlK.ü hdrnırnuuıua ~eruest uegı.ıııı. .ö~ı u ı hı.- h~ urm A,~,,\o, f'"'°tın hal h d y d s 1 »"" 1~ a 6ınıflı ilk cıkUl 935 - 936 da. 42, 936 - maktadır. • K ze 1.1u J.Nya. v Uf ve ~~· ,.,,.... ondan n ttz uyu orsu a a ı ,,,, 

937 ele 50
1 

93'1 - 938 de 451 Hususi idare bütçesinin ıgellr kısmı ~ıuıdi ouraytt oır rönıp ge1t:C:r.LI!'. " · beş altı m.ıs~ faılasile satmak üzere dük- lara malik olun insanın, duhu. sat \'~' .J 
6 Blnıflı t1k okUl 935 - 936 da 9, 936- azamı takatını sru·fetmiş, köyler de adetA ___ ___ kAnının görU.lttr bir yerlne koymuştu. ha yUksek menşei olmıısı 1cttp ede~ 

937 de 18, 937 - 938 de 15. müsabaka. yaparcasına mektep binalarını menin a.cıı çaresi, . Refik, karısının ucuz elden .sattığı ( ÜOtlğa doğru döner ) işte .1~ 
Tasarruf

•"'n ·"çılan ~ık okullar 937 yapmuı ve y p kt bul 1 Gerl...ıonu altı misli "'""'" para vererek yor 1 bukınız hıııükaten ümld edebi 
- ... " · • .., a ma a unınn arına göre, j nın ideoloJl.'>ıru anlıyacak, anlatacak, ne- "" """JA 938 ıde 12 ı okum ,.., dak:ilerl ,_, gerı aldı, fakat ayni zamanda da derin ki yUz maddeden ve onların hali 

· a çaır..ıı n ~an % 62 si ne 

1 

sllden nesıle Ya.Jiatacak !erd ve kurumları _ cUnkU herşey haliteye bax.ııdJ! 
Köy 1:ıü~elerlle aıçılan ilk oltUlla.r olacak? : 1 yaratmak; ışte bu önemli umdelerı en kı- bir nefes aldı. 

5 

93B - 937 de 12, 937 - 938 de 'I. Bi Art••k eve nn"ıl m"...,,k ve h<>UD.ranla maddei insaniyeyi koluylı.ıda terıdbB• 
r ay sonra umumı meclis toplana- sa zamanda teınln etmek) gibi ağır mec- " <>Y .... "' .,.,.,,.,.,.... __ ... , ... 

Bütçede öğretmen .kadrosu 935 - 936 cak h ld 1 b i döndüğünll tasavvur edersiniz. Salona imbik içine hhpse, onu lQzım 
(ta. 

781 936 
• 

937 
de 

1021 937 
_ 

938 
de 

103
• ; er sene o uğu gibi, •blliıassa mek- ur yetıer vaz.ıfelencilrdiğl unıversıtelerl - . ğ imka 

'rasarruitan vekil ""-tmenıer 
936 

_ tep binalarını ikmal etın!f IWyler, halkı ınız ve Yllk""k okullarımız şümullü bir girer girme., hemen Ger!donu ortaya koy- gibi süzgeçten geçırme •., ~ilJll• 
vı.•" olarak öğretmen istemekte ısrar edecek- ' verim devres.me girinceye kadar, yer yer du, çekmecesini çekti, gizli yerini açtı. O zaman i9imiz keıııı:ui sUr- · 

937 d.e 2• 937 - 938 de 20• lerdir. · . to.tıblk edilmış ve iyi netıceler nlınm~ bu- Eyvahlar clsunl Yüz elli liralık yüzü· mam olacaktır. lşte oluyor. fılD 
KBY bütçesin~en vekil öğretmenler liu ~an, bırt Kültür Ba.kanlı~nın luna.n köy egltmenlerl u.sulUnü, bilhassa ğün yerinde yeller e.$yordu. esrarı denilen şeyler Uıerlnde tea' 

1>36 • 937 de 14, 93'1 - 938 de ıı. kendllerınaen azamı randıman ~Aklenen böyle mail ka.b111yeti da.ha ileriy. e g~,.,..,, - yttpmak istıyoruzı İşte esnu met Uf; .....-... Karı koca liirbirlerinln yüzlıetine ba• 
İlk okUllarda okuyan çoeu.klai 4019 asıl öğretmenler temin etmesi; diğeri; 1 yen vilılyetleı·e ve bu araCta. Çoruha <ia ka kaldılar. iltisi de yılQ.ırımla. vurul.mu- çıkacaktır. 

erlcek, 933 ıuz. 5665 erkek; 1407 :kıZ;. 6470 vllA.yetın, bugllnkU öğretmen kadrosu ge- te.şm1l etmek, :yerinde bir tedbir olarak! şa dönmQ.şlerdi. Ştmdi bu yüzü1ü nere _ HomoukülUs : - Vainero ( ş . .ı: 
edkek. 1780 &ız. nişletme.si ıglbl, lkl mllşkül 1.ş karşımıza mütalaa edileblllr. d . b çıkan yapma adam - pır]; 

VilA.yetin killtUr sslıa.9ında. yarattığı çıkacak ve muhakkak •ki, ikisi de-karşı - Esasen sayın KUltür MU.Şavirimt-z . end~~ıp ~~~lr~,:1? Ne Bit P=_!:1: Bonjur baba gel beni şefkati• 
bu ileri hıza halkın ne hey~anla katli - lanmıyacaktır.. çok uzak 0;mıyan ıbir teftl.şlerlnde Çoru ~ ıu n n n, ne mara.u.a---..-• rına bas! fakat okadar fttzla sıkına. 
mış bulwıduğuna misal olmak il.Zere, köy Ya, % 621 hun bu usulden nasiplenecek vilıl.yetler elde blr delil olmadığı için fU.phe etmeğe kü şişe kırılır. "I 
;t>utçelerlyle n imece suretiyle temin ed1- Yalnız Çoruhwı değil, diğer VilA.yet- iU"~da bulwıduğuna. işaret etmiş ve nakla.rı yoktu. Ooethe nin insani şahsiyet (Jt~ 
len lıalk mes8.islle KultUr Bakanlığının lerin de e.yrı ayrı az veya çok % leri var- va.at biıyurmu.şlardır. Zaten böyle aıı, ~!erde. malı alan olan Fauşl'Un karşısında bir kurikat ~ 
panıarına. uygun olarak yeniden in.ş.a. o- dır. Hakikaten çoruh, Eğltm~n usulü için zarfı da, mazrufu da. lbera:ber almı.f sa - yaratuğı Homonknlüs, yahut hisle!,.. 
ellen n inşa halinde olan köy mektep . (En medeni ve milref!eh millet olarak en müsait şartları halz bir mıntaka.dır. yılmaz mıydı? Hatta. Bit pa.za.rında olsun, tecrit edilmiş ve bir muazzarn blııala.nnı da. birer birer ee.ymak, ça~- varlığunzıı yUkseltmek) davcı.sını (cllna- Bina vardır; bah~e. tarla gibi tatbikat ~arangoz dllkkanında. olswı, birisi çek - ejderinin çarkı haline getirillll~ ~ 
1'.an Te feda.kAr köylülerimize .karşı yerin· mik blr ideal) halinde TUTk milletine mal yerleri va.Mır; Eğitmen yetı.ştırecek ana- znecenln gizli gözün~l bulup ta, içinden - makine adam - bugün tnsll

11 64 
de bir kadirşinaslık olur: etmiş bulunan BU.yük Kurtarıcının {oku- sır vardır;fazla Qlarak, vU~yet bUtç€sinin Yliziiğü almış olsa bile, nasıl iıst>at edipte çirdiği buhrnnda en mühim srnil1 ti inşaatı bltml.f ve ıç.ıne ~ilmiş rnek- yup yazına bllmiyen tek vataiıda.ş bırak- ·kuıtür işinde, ha.ttA. bir adım bile atmıya- onu geriye is~lyebileceklerdl? glısterebilece!limiz adi fakat ihırtal t>lt 
tepler: ~ . mak: memleketin büYük kalkıruna sava- cak derecede takatsızlığı da. vardır. Bu ~in içinden çıkmağa. tmkAn ol - kün sayılmayacak kadar mes'ul 

Arttın merke-ı kazuıi fının veyenl çatısının istediği teknik ele· j İşte % 62 le.rin yıldan yıla. devretme- madığını anladılar. haline gelmiştir. 
Y.mrtöy, Brenler, Gülef, Karlı. manlan yetııtırmet. ınem.Ieket d&val&n· ,ının ve Çoruh köYltışne 1llk ve bll~ vı~ Retik koltuta. ~ idi pl& dQ .. 
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KÖstence önün e ı aza 

'Yekta, vapuruna çarpan 
orveç vapuru kaçamadı 

lstanbul 14 ( Hususi Muhabirimiz· 
n] - Kostence önlerinde bir Norveç 

puruna çarpbğını 
•Purunun •Yekta. va snvarislnln 
' kazanın Norveç vapuru dl ini ve 
ikkat ·mal yüzDnden ileri gel ğ 
Y sı ınvafislnin on bin 

ekta • vapuru _1 talep etmek 
z llrMl sarar ve .. yan . . 

bkemeyo moracaat ettlğınl bıl· (Başmakolederı devam) 

Türk İngiliz 
dostluğu ve 
iktisadi işbirliği 

~dm. uru Bu zaruret yüksek menta.ııtlerlnln 
nlz!'!ilYll sebep olan Norveç vap • icabı olarak İngiltereyi onlardan daha 
a .si kendisini mesuliyetten kurt~r kuvvetli vaziyete gelmek ıztırarına sev -
ı; için, selameti firarda bulmuş ıse keder. Bugünkü Türkiye coğratl vazlyetl 

, en nihayet boğazdan geçmeğe iUbarlle Akdenlzde pek mühim blr yer iş
ecbur oldutu için, burada lA~mgelen ,.ı etnıektedlr. Onun l>u mQhlm vutye-
dblrler alınmıştı. Bu suretle Kostence· tinden ısttfade etmek Akdenizde menta-
n kaçan vapura, Boğazd~n g~erken attar olan bUtün mem!eketlertn arzuladı· 
Yekta vapuru suhiplerinın nıuracaatı ' ğı blr şeydir. 
ıerıne haciz konmuştu.r Vapur Selimlye .İngilizler uzun ve etranı blr görüşle 
lertnde demirleştir. TUrkiyenin bu mllhlm viazyetlni keşfet-

miş ve Türk - İngiliz dostlutun& lAyık 
olduğu kıymeti vermeğe başlamışlardır. 

Doğuda memur 
hayatı 

(Üıtyanı lkirıci uyfada) 

rbstıye mazhar olurlar, yalnız bunda 
": Bir mahzur halen de mevcuttur, 

ta bir gnn bile kalmayacak ~erur~t
Olan memurun müracaatı Is ar edıl· 

Bu dostluk bugn iktlsa.dl ve sınai sa
halaııdakl iş blrllklerlle tarsin edilmekte 

' 6arsılmaz ve 1nıvetll blr hale getırllmek-

tedlr. 
Mllll banka direlttörlerlmlZln Lon • 

Yahatl orada. elde edilecek mu-
dr:ıya se •• 

ki tl1 neticeler ve yapılacak an -
vatta ye ' '"" ·ki 1 saha -
la.şmalar sonunda TUrlkeylW'4e ' 

kacak olan tnglliz sermayesi 
lanna a · 11 e 
TUrk - İngiliz dostluğuna daha 4am v 

"'l bir temel ta<:ı olac01ktır. daha sa& am ,. 
B. D. 

eıse ne olacaktır?. 1-'Hhııklka verilen 
Yle bir hakkın teminine mataf bir 
neyyide mevcut değildir. Bu noksanı 
•le etUğlmiz gQn memur hayıttında sveç Kralı ve kahve 

il Renış, daha kuvvetli bir varlık lsveç Kralı &>şlnci Knstavu•ı son 
"'ule gelecektir. . Tenis meraklısı olduğu n~a~Om· 

Bundan ba-:ıka . şarka mahsus bır derece u ne kadar sevdiğinı de 
ll'la v ' k bul dur Bu spor t • r 11 ·Para ve kıdem zammı· a · bl hadise isbat e mış ır. 
llıııeaı taratdarıyım fakat bir Amerl- sonKe:d'sl ile dalma tenis oYJ1ay:n 
:!~n~r Avrupalını~ mnstemlekel;:~<- Sröder is.min~eki ~~: ;ö~ı ::~~~ ~ra'ı~ 
ı leri iıe mukabil aldıkları vız kahve tQccan ır. kahve paketlerine 
hlyetinde telakki oıunmaytırak . . • . dan satmakta olduğ'u 1 G h f 
l'llUbakkakdır ki bir çok memurlar bu Kralın ısminin bıtŞ hartı ol ıtn . aro ının 

rıtıt al . . tlrmt minin konu masına m saa-
Otl hnda şarka allelerını ge • ve Kralın. 'ie~ıca etmlşttr. . 
la ar, bir çokları çocuklarını mektep de etmesı? nln bOyle reklam vasıtası 
uyn Yerlerde, betahsls lstanbulda oku· Kr~l 

1
1s;;!e evvela h11yret etmiş, bir 

1 orı.r, bazılarının hususi höstalıkları olma: ~~ nnmnş ve sonrıı ismini t11şı
.~ tecıavi imkanı buldukları ye~lerde mQd ke~la~ş kahveyi bir kerede tatmak 
C&e~kları aile ferdlerl vardır. Nıhayet ya°:·ıf 1 söylemiştir. Kral kahv;,yi iç· 
eııı Erzurum Jstanbuldan u~uı bir i~te 1 

:,nra yine düşOnmOş, en nihayet 
laıtltket deQIJdlr, Jstanbuldakı konfor tıkten de etmiştir. Spor aşkı buzan 
Q llariıe yaşamata lmkln da bugQn· mosaa ne fedakirlıklar yaptınyor? 
l' \rtaıtaaız hayat ve matıet prtlan da lnıafna da yeni 
... kadar babab temin olunmaktadır. spanya h l ki 
halde dah . . d b bllnill ve daha muharebelere azır ı ar 

Y•ııı a ıyı, a a ~ G d l h 
il istifade bir memur bayab ikame Bilbao, 13 (A. ~.) - . ua e ~ ara-
lbek iatcnlyorsa • Şarkta bulunan dan bUdlrildiline gore, bırçok f ranko 

eınurı.rm • 1 rlne muay- lerJ bu sob1ıh askeri mmtakölıın 
ta\ bir ıanımaaş ve kıdem eUle kanun tıyybarerdıman etmişler ve mQhlm mik· 
tlltilQı yapmak ıure . bom • 11 mlşlardır. 
ı, ... dlertnln yerine retirilmesl kalı ve tarda baıaarat ykp 13 (A A) - Asilerin 
--.q ır K CebelQttaru , • · 

Oe 1 anaatındayım. be mıntakasında ehemmiyetli 
, 11 rt kılmı, lr mmtakanın kalkın· muhare noktaya birçok rnitrıtlyoı!ar 
~ klt;ln ı bilgi ve irfdn btılumından olan bir:,~~ n bildirilmektedir. 
iU~Y~etıı elemenlara ahlak ve secl· yerl1i~s tı [Radyo) - 1sponyada asi 

ı 110 •rale çok dOrüst memurlara ideo· t asananndan kaçanlar çogalmakta 
, lb~~anındıın lse daha tmanh in5':tn· kıta: nlar Fransıtya lltic11ya çalışmakta 

e l>e,ıcYaç Vardır. B\l lbUyacı lıt" lr ve 
1 

u Bunun oıerinde Franııı hQkQme-
. t bOyüklerlne d~r bir vaıifc- :ırh:~uddı tıtbirlor almatı meot>W' ol· 

'l"IM 111ı VACIOOltlJ _.,, 

s 
w 
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ooGu ŞEHİRLERi 

Bayburt Türkiyede 
hayvan 
durumu 

Cümhuriyet hükumetinin milli servet 

Transit yolu üzerinde bulunan şirin Bay
burdun tarihi tetkik edilirse Erzurum1a her 
sahada bir olduğu meydana çıkacaktır 

istatistiklerinde mütevazi bir mevkii olan rrab'zon - Erzurum yolunun Uzerin· olduğuna göre, tahsil çağına girmiş 
hayvan durumu yakın btr istikbalde de ta eskiden beri tarihi bir kı)'· ır>OO · 2000 e yakın çocuk vardır. İlk 
kendisine JQ)•ık olan mevkii almak Uze· meli olan Bayburt bugDn de lran tran- tah 'İl mecburi olduğuna göre halihazırda 
redir. Ancak bu yazımızda dahildeki slt yolunun ozerlnde ve bu iki mühim mekiep sıralarında 600 çocuk hayııto 
hayvan ve vaziyetinden bahsetmeğe ve vilayetin arasında her hususta tetkike hazırlanırken geri kahm lOJO çocuğun 
diğer yazım z !ada ihracat \'e rnvell Milli· şayan; iktısadi tfokımdan çok mühim istikbali ne olacaktır? 
ye noktalannadd bu mevzua teması mnna· bir gUzergahtır. Erzurum1ı 120 Trabzona Bilhassa bu cihet nazan Hibare alı· 
sip görduk. 190 kilometrelik bir mesafe ile bağlıdır. narak burada aynı bOyDklOktc ikinci bir 

Dahildeki hayvan ticaretimiz her Tariht lıir kıyme•I haiz olan ve geçmiş okul blnıtsının yaptınlmıısı zaruri ve 
şeyden e\'Vel millt hudutlar içinde bulu- günlerin blltDn hatıralanm, ynkıp yıkı yerinde bir ihtiyaçtır. Bu ıııllbrem itıti
nan hay\•an başı udedlle mllnasebeldar· hm Bayburdun bütnn ıstıraplarını gelip yaç karşılandığı gUn boş gezen yoktur 
dır. Binaenaleyh ilk önce nazara alına- geçenlere tebarnı ettiren tarihi kale yavrunun istikbali kurtarılmış olucak 
cak şey toprak bOyllklü~üne naıaran Bayburda aynı zamanda da tı1riht bir ve o zaman Bayburdun knlttırel durumu 
httyvı1n mıkdarıdır. ~erer bahşetmektedir. Ortfldnn geçerek ciOzeldlğl gibi btenilen "Handıınun • 

{1] 772.340 kilometre murabbaı top- şehri iki parç ıya bölen Çoruh hu şirin alınmış olac&ktır. 
rağa malik olan ve araz.inin her yeı1 beldeye ayrıca bir gOzellik vermekterlir. 
her turlu hayvan yeliştimete mOsalt olan Dayburdun yakın bir tarih • Saijlak işleri: 
yurdumuz şimdiki hayvan adedinin mu· kndar ı~r·.1.urumln olan münaseb u Bayburdun okul işinden sonra en 
balllğa1;1z 50 mislini daha beslemeye KOltOrO, lisanı, tOresl aynı olan mühim ihtiyaçlardan birisi de hast11ne 
müsttHtir. bu iki memleket mazinin bütDn ıstıraplı, meselesidir. Halihazırda bir •oıspanser. 

Ancak imparatorluk zamanındaki acı gOrııerini berab"r yaşamış; Erzurun ve bu dispanserin de bir doktoru vıırdır. 
ağır vcrgll. r, köylunün elinden mütema· istila edlldl~i zaman, B11yburt ta ısına fo'akatl .. 
di harplar dolayıslyle müsadere edilen edilmiş; 1278 seferile ondan evvelki Köylerile beraber 80 bin nnfıısu 
hayvıtıılar ve en ziyade köylnmnznn Rus seferlerinde Bayburt ta Erzurumla geçen Bayburdun sıhhi işlerini bu bir 
rakırlığı hay\'an mikdannın Hrtmaktan beraber Rus istilasına uğramış; ve yakıl· tek dispa~serle ~lrlcik bir doktoru nusı 
ziyade kesilmesine seb:p olınu~tıır. bu mış, yıkılmış ve bilhassa (1278) seterinde karşılıyabıllr? HukQmet sağlık işlerinde 
mühim sebeplerden dolayı koca Jmpara- Bıtyburtlular, gerek Bayburt kttlesinde azami hassasiyet gösterirken Bııylıurtlun 
torldJ'.!un genç Cümhuriyete bırnktıtı ve gerekse (Hart) ovasında Rus kuv- bu önemli ihtiyacı neden gözOnUne alın
mirns hiç de mucibi memnuniyet değil· vetlt:rlni bataklıklara gömerek kılıçtan mıyor?. Burada hiç değilse eo. 40 ya. 
eli Çünkü yurdumuz layık olduğ'u hay· ızeçirmek surelile dasitani bir kahreman- laklı bir hıtstanenin yapılması zururet 
van adedine daha henüz malik değildi lık yaratmışlardır. Bayburdun yetiştir- varken nnruı:ıu iki bç bini geçmlyen 
bir cümle ile hayvanımız az, hem de dlği değerli şair ·zıhnl,. bu tarihi gnno OllmOşhanede bir hastane yapılması 
çok azdı. mdnzum bir destan yazarak boyOtmOş lnzumu hissediliyor da Bıtyburtta ı ed !n 

Harbı umumi sonlannda yapılan ve vehbezetnı1ışk! bugDn htılkın ağzında bir bir hastan& yaptırılmıyor? Bayhurduo 
. ktt raman ı mevıuu olmu,tur. Ve Jşte da böyle bir hakkı vardır. Ve dediğim 

yalnız Anadolu ya hasredilen bir lstatıs· Umumi harbin felQketJI günlerini gör· gibi 30 · 40 yataklık bir hastane kuvvetle 
tiğe nazaran, kilometıe murabbaı başı- dOkten sonra, ve nstellk Ermeni meza- Baybnrtta da yapı'mahdır. Bütün halkın 
na 8, Fr~nsısda 6 ve k~a Rusyada du ' l limine sahne olduktan sonra Cumhuri- ve bOtQn köylUnlln arzusu bu yolda ve 
hayvan ~slıet etmekte ıdl. . . yetin ilftnlle bu fel4ketll ve kara g-Qn- bu merkezdedir. 

Bngun hayvanlarımızın cmslennl göz lere son verilmiş, Buyburt 0 gQnden 
f)nDne getirecek olursak bunların çok sonra bir umran ve terakki sahasına Halke\'l çalışmaları: 
iyi \'e dOnynda rnkıpsız olduğunu görü· dahil olmuştur. Bayburtta Halkevl açıldığı gUnden 
ruz. Bilhassa Çukurovanın atları Diyari· Bnybuı·ua buuünkii ekonomi bugOne kudar geçen dört yıl içerisinde 
bekirln esterleri \'e Ankaranın keçileri durumu es\lslı bir pı·ensip dıthilinde ynrnyerek 
dOnyudtı eşler!ne az tesadUf edilen cins Beş altı sene evveline kadar büyük ve ttım bir enerji ile çalışaruk kendi· 
hayvanlardır. Bir az ihtimam ve bir az bir iktısadl ftıalfyete sahne olan Bıty· sinden beklenen • Randım11nı. vermlf 
alAka bu hayvanlıtrı dünyaya tanıttırma- burdun şu birkaç senedenbcrl bu fua· bulunmaktadır. Bütün şubelerin fapliyet
ya kAfldir. layeti biraz gerilemiş bulunmaktadır. Ma- le; bllhıtssıı ar, gösterlt, içtimaı yardım 

lh.imamdan maksadımız hayvanla· mtttıh boylu olmakla beruber ehemmi· kollarının tt1m bir program dubilinde 
nn üreme tarzının ıslahı ve hayvan ba· yelini htç bırzumaıı kt1ybetnıemi~; ve bu ki çıtlışmalan •bugtın B11yburt Hıılk
kım usullerinin asril~tlrmesidir. ıena vuzıyetteıı silkınip kurhuwağa Çıt· evine bölgemizin en iyi çalışan ve en 

Bu hususta Cumhuriyet hOkılmetlnfn lışmıştır. Netekim liayburtta kurutan ileride yürüyen bir Helkevi adını ver
ilk adimi tııtığını ve çokbOyOk semereler •Çoruh un fttbrikusı • .ıynı dOşüncelerin dirmlştlr. Halkevlnin buJOn kuvvetli bir 
aldığ'ını buradtı kayıt etmegi bir vuıre mabı:ıwO<tur. Hukikıalen kurutan bu f ııb· bando tt1kımile bir de ince saz tukıma 
teleKki etmekteyiz. riku fütyburttun iktısudlyutında nıUhlm vı1rdır. Yeni yapılmakta olan Halkevi 

filhukıka memleketin her tarafında bir röl uynuınış, o gun bugOıı köy,Qnun binası tamamlanıp tu Bı:tyburt gençliğini 
haraldr vücuda getirmek ve bunl .. rı ptt· buğday• puru etuıış, b•r tarufhm Zıraut ç .• tısı asltında toplııdığı gOıı muhakkak· 
rasız halkın emrine tuhsis etmek son ete· Uaukc.Sının koyıuyc: yurdun waksıttJiJe tır ki: liu fuallyet iki mısli arrmış "ltt· 
rece fııidell n~ıice1er vermiştir. şı1hısen a1tuış u1augu lh1gudy; aıger hmuttın da caktır. Bayburt Hı1lkevi mahdut bir bnt
ul4kttdar oım111i.Jıg1m ve mew.·~Ketı tıını· tcılJruuuıın wUurnıe&uı ı .. uuiyeu netıc.::sı çe 11., gösterdiği bu •f.nerjıyi. değerli 
mıık için y1ıptıgun wrnteuuuıt seyyahatlar uıuraK '1'ra1Jzı.1naan Vana Kıtdur sevk· lıçebayımız Hamit Onut'a mtdyundur. 
uzak Koyleıd~dn bu .hııruuıra müte· euıgı un scıyeöınue hem koyu.ıyO dırıh· Burayu geldltf gQndenberl gençliği -bir 
madiyen nuyvıın gelmekle olKugunu uu~, hem ae .uuyouruıı bınlerce tara ilr· gol bıilinde bu mukaddes çatının altına 
goruoın. Ve ~unu u~ ıoyıeye hıhıuu kı wc:,,ıne seuep uuııuşıur . .bugUıı ue l ine toplumış; ve tam bir otorite temiıı ede· 
'f fırkıyecıe bu~Un ut nt:s!I bu harıslcır uym şırıu:t eleku·ıgı ycıpıp wt:ydcınd ge- rek ou mukaddes yavada bUlQn varlı· 
suyesınde kurtulmuştur. uıuııuc:u sunra wc:.ıuU:Stı.tıte 1>uyuk bır glle çt1lışmak her genç için mukaddes 

Ameli tetbırlt:ruc:n biri de ordumuza uııwc:t yöpwcu\lu be!'c10t1r lııbrıKıaya oa bir gaye, bir ülkü, bir ideal olmuştur. 
hıtlktun yapılım kLıllıyt:l.lı nuyvau WUDö· "yuc..ı uu· tı.1&Zcu1ı; tc:wıu tHwış oıcıcukur. Ve işte bunun içindir ki, Humlt Unut 
yctusıaır. oıınıassa uruuwu~d 1Uzwn1u tSayburttu ıı..uıcı uerc:cc:dc: pöra a-~urcu her gencin kulbınde şarsumaz sevgi 
ulan oluek he&yvaıuanuuı new~u nc:p~ı yuwuncı v" Kvyuııuuı-. ö1Uıcı:1::ı11 yuıuuı·tcı barıtkmıştır. 
ougQn yerli lluyYilUÔlf, ÇOukU D~U 11· LIU"A"Ç oc;Uc cw ,_,.,u_, A.ıU41J" U..tylJl.l(UU 
lan t:oılt:n DU hayv~uuar Ktı1"C:k KoınöJıya .uutuw Wll\taıaa vura bu'ukwı~ttr. t.v- imar faaliyeti: 
ve gereK Muca1·1.suoıuu muoaycıu cuıl.:h vtılctı yuwum, J»YtıSG!ar& U4UUKı;cı ı;u. 937 yılı içerısınde Ba)·burdun iman 
hayvısıılardau ucın.1 mwrnvun Vc:ucıhd ı;urat· öhwış.s ... ucı bu .)h yıu" dUzc:ıwı~ bu· hususunda mühim kararlur verilmit bu 
Jıumar. liorıuuyur.ıu tıyı bır ınuwam ,wuıı .. ıı.tcıuır. çok ~irin beldenin imttrlaştırılnıası için 
KUVVdli bır te~Vl1' uariGtın yapuwcıuı,ı- KuHurel durum: iyice reduk4r1ıldttr yapılmıştır. Bir lttr:ıi· 
ııı l)eııeler danıııuae yetpıuayı ıııUwkUı. bcıy1.1urnc1 . hcıu ucızırda pansiyonlu tan HOkQmet konağının karşısıııda HttllC· 
kılıyur. oir vu.ı uK. .. ı ve: 1.1ıı· u" llK v~u• w"v· evi binasının temelleri atılırKen diğer 

Şimdi halkın yapacutı şey bOkume- ~uuur. un.. okulun uıevcullu ;;;5 kı9111 tarftan da yıne 1'4.;ebdyın lıııumet ve g&J• 
tin tt~ugı hıtuıu''" kv9ıııaK ve ııcıyv40 • vııusıtou~r ulmcıK uzc:re 1.JO ye: yctıuııuır. retlerile Cumhurly~t caddesinin kenarın• 
hmııu ıyı ba.ıunakur. .LSUDClS.Su at 1,e.,.&J. rut.ö.ıyuııu a"ua lllZ&Cl wuruccıcıt Ytt!Jli· da &yburtıun clduhça mQbıııı bir jbtl• 
llill lı;latu buiUU !r ak)' U Ve \.iurbı Allit· .uı~.' Uit bınc.~1Zh1' yı..ZUhU_,n koDU& yaCl karşılı yan guzel bir JHU"k \ Q:Ude 
\.tulu koy.luıııuue Ç.>k K"Ur ltrnıuı etwışuı·. ~uuwc:uu~tır. ıetırhmiş, caddenin bir tarutındakı )'af& 

Huyvlllılclnn ba.Muı.ın• aeıuu.:e, bur4 u" ;tjıucı ıuesclesi birkaç aenedenberi Kaldırımı yeni bdfbtD yapılwış ve aıuıı .. 
en Mdl ve ehewwıy"tıııı 0eyı~re Qlakat oallc::uı.tıuuy"u tJır Uh;~"ıe u,lllu9Lur. yahu diKİıtDİftir. Ve y1ne bu arada üısJ• 
etmek kiill\lu·. Mcı~"la uuyv"nıann aydk· .,.uncuy" 1'.cı1.1ar Wc:ktep h.lare.,ı bu zvr- burt için ber zaman bOyuk bir tchliıle 
ıarına ö&ar aewl.f kO.)lc:K bailöwltkaun •ua.1.cu·.a ka1'~•la~1111~ur. taKo.t bu outıwlı urzedcn ael yıatuaı g"nıfl6ülmif ve bu 
vaı geçdlell, ıu·tlurına tıaı.lu yUk vur- "ıuycıcı n .. z"r'"'1"'*""te aıuu ~UhUr t:Sa· dere Qzermdeki kOprQ t;Oküıerek , .. .,. 
mamulıQır Vt: bllllctdad eger tıtkuoıarmıı, ... cın.ıgı l.J~wıcu Uwum.i Murc:mş lfoy tırılwıır. Cumhuriyet Cilddesln" 11wud• 

atır olmd111asıua UıkKat .,,uıwelittır. hay l'4u:1ıu Uz"r'ın kıyıuec.i yaruuııhu·u_, .bQyQtt Cuıuburiyc:ı okuk&na bir de cctd· 
VC111ın yemini muuyyc:n ıawantaraa ver . .>cıyl>uraun uu ınuyacmı *'llrtılctıuiı&K üte:· denın atçı1masına bqAıtnmıfSd da t.&mam .. 
meli. ve arpayı o&ıwu kırıp tıayvaluro .c: Dır Unu ıuc:K•tıv IJwa.,ı Yavunlwasmcı :Uınmıtmıştar. Bu 111 tamamltuıacaktıl. 
ondttn sonra ya<lırmelidir. Yazın a-Unot: Ailfell' v"ruwı~. ~ıscıl . t)um ue ~e,ıuıv t8 yılı içerialnde )'ine lmdrl faullyetleie 
OÇ kışın da iıd Oelö SWamal.ldtr. liorU· uulwuıı&Ktcıuar, !HS yw IÇ.:A'lı:unae föpil· d6Vf&JD edilecek bQyQk bir HQiulmet kO• 

luyorki bu ne fıızld bır pnraya, neae wKSına . bdf~ancıC.ü~r. nagUo btsraber bar t.le Orta okul bin4sı 
dlkkaW bır ibtimöma ibtiyuç gu ater1r· llk oKul uacısdcslne gellııce: yapılacüur. Bu iki muhlm binanın ya· 
Ancak ulak bir öldka, i~tc bu suyede . Baybur\.luo bUj"Un eu ouue ıelen pılmat emri gelml~tir. Bu ttrada elektrik· 
bem bayvanlaran kıymeti artar, hem de lbtıyucı Uk wektep bJ~aaıdt~. Gerçi bu le tamam&.wına B.ıyburt bir yıldaz gibi 
gQrbQz .buyvan yeU~tlrilmlı olur. rOo 60()· 60o çocutu ıçerıııne alan bir btrdenbire )*rlıytıeök ve baki"aten " ., 

ZET uk ~.~' bıoo.Sl. w"vcuttur. Yalnız bu i<ın Jıldıı& Olıae4ktır. ~r 
A okul wnua tcıbsıl Oca&ao11 ıelmlf 9ocuk· 

,,, Atudola '118.'lll r~. ,,.,. lana )WlllDI bile fdUlt altına ..... .. 
O"•.,~ .... ı.ıra. ........ -- k ................. Mil 
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Günde yalnız O A 
bir def TOS 

DOÖU 

HASA N O i S MAC U·N U 
ile dişlerinizi temizlerseniz, ömrünüz müddetince dişlerinz sağlm ve inci gibi palak ~ 

beyaz kalır. Dişleriniz çürümez, diş etleriniz kanamaz. 

Tüp 7, 5, dört misli 12t, en büyük 20 kuruştur. 
Cuınlmrlyet cnddeslmlc 

Guo Sakarya oteli D Snlıl: I..t\tlf 
' 

i LK ÇİNKOGRAFANE 
Matbaaı111z yeni bir çinkoğrafane tesis elınek 

üzere bulun uor. Bundan sonra her türlü kılişe
lerinizi, n1ektup ve fatura başhklarınızı, çinko 
veya kauçuk üzerine ınühürlerini bize sipariş 1 

edebilirSİ!lİZ. 

Er1nrunıun en ınutcnn bir ye
rinde temlzlifil, ser\'lsl ' 'e lwn

forn ilibarHc tanmınış olan 

Sakarya oteli 
Erzuruına crelen · 

b 

yolcuların istirahat 

KUMBARA 
1e1000 

Verir 
• 

Kumbarası olan hic bı 
Artık Istanbula sipariş 
vermeğe ihtiyaç yoktur 

Mccn1ua, !{itap, Broşür, ~1emento ve saire için 
yaptırmak ihtiy~cında bulunduğunuz kılişeleri si
zi her suretle ıneınnun edecek bir şekilde imal 
edebiliriz. 

mnııınınıınııuıııııınııııııııııııııııııımnıııııııııııııııııııııı~ıımıııııııııııııııııııııııııııııu mııınııııııııııııııııuııııırnıııııııınıııııııı!U§ 
.., = 

= 
5 

~ o u 
1 
lliinla~ınızı kabul eder,~ 

il FIRMANIZI ~ 
M Bütün Doğuya tanıtır ~ 
İ "ooGu,, büyük bir~ 1 memleket parçasının ; 

1 her t~rafında o~unan : 
_ bır gazetedır. ! 
ID ., ·11 . ·ı ·ı . · l b" .. E ogu ı erı ı e ı gısı o an utun :: 

l . - . ~ 
· müessese erın gazetemız vasıta- • 

sile kendilerini bu geniş bölgeye ın 
tanıtmaları menfaatlerinin i 

ilk icabıdır. i 

GAZETEMiZE İ 
gönderiniz 1 

ınuuınııınıtııınııı:'.11111!!1::1111nııııııııııııııttnıııııııını~uııııı11111mınııııııııııınııııınıııımııı11111ıııiıı·ııııınııı~ııııııııııı:8' 
SahJp ve llaştnubarrlri: neşriyatı idare eden Yazı işleri Umum 

MlldllrO : Bahadır DÜLG EH .. 

Basıl~ıtı yer: D Oô U Basımevi 

, 
edebileceklel'i 
biricik oteldir zaman darlık yüzü 

Teıninath Daktilo, Dikiş 
ve her nevi ınakineler 

tamiratı yrpıhr 

Riza Vatandaşlar 
Sih\h Fuhrfünsı lmrsısrnıln 

Bay KAYA hanesinde 

-----:.--------
Yaya kaldırımı 
ihalesi 

.. gormez 

ZİRAAT BANKASI 
Kumbaralarından bir tane alı 

Çocuzunuza hediye edeceğiniz bir kumbara ile onu hem· tasarr 
alıştırmış, hem de istikbalini şimdidan düsünmesine 

yardım etmiş olursunuz 

Tmbzoıı Belediye Ri!)11seflndcn : · ,,._ •• • .......... • •••• •"•••••••·•~ •• -. .... ·~.~ •• ~ •• e!_ ... !! ... e!_ ... e!_ ... e!_ ... -!..._ ... ~ 
~r~~~~~-- - - ~ .__. ...... _. ~ ~ ...,,_,_ ~ 

1 - Trabzon Uzun sckakdn be lerii 

ye rcn heyetinin göstereceği mevkide .·'.:~~ Kumbara istikbal binasının 
Belettiyecle mevcut keşif ve şartnamesi 

mucibince beton yaya kaldırımı yaptın· .> temel diregv idir 
iacuktır. Bu işin keşif bedeli 10.d tim • 

16 kuruştur. (< D ~ k. ı 
2 - Bu işe ait keşif ve mUteferrii i; o ~ I=> 5' ~ ~ ~ 

şartname ile bordur profili Belediye fen .·:\ I ) (s;U U U (s;U ;;;;p 
mQdUrlüğ'Unde mevcut olduğundan ta· ·~ 
!ipler her gUn öğleden evvel saat 10- )~ K · d b · } · l 1 h' bir 
12 arasında mezKOr daireye muracaatla \ Umbara]aflU an İrll18 Sa l!p 0 an ar iÇ 
evrakl görebilirler. ·= zaman darlık çekmezler 

3 - Eksiltme 25 - 1 - 938 tarihine :~ • 

mUsadllf Salı gunü saut 14 de Be1edıyo ~·.,:• OD ş ]," 3 (Çl) lf1l k.@) ~ 
daimi encüm.!ninde yapılaC.iktır. j ~ : :;. 

4 - 1~ açık ekısı(tıne sure.ile ihale ~ 
edilecektir. 

5 - Muvakkat teminat, ıı;a lira { Kumbara sahiplerine her sene muhtelif 
48 kuruştur. 1. 

6 - Talipler mevcut şartnamenin .,; para mükafatı dağıtınaktadir. 
8 inci maddesine sureti kul~yede riaya-~~~~~~ ~ 
ta mecburlar. No. (76) 4-1 

•••••••••••••••••il BASIMEVI ••••••••••••••1 
fj K 1 R K Ç E Ş M E S O K A CI - N o : 9 i ERZURUM 

ı Kitap, Mecmua, Cedvel, Defter, 
İ Her nevi Duvar ve El ilanları, • • • • • • • • • • • 1 

Makbuz, Bilet, Fatura, Yaldızlı davetiyeler 

l~ASll lnıl~ IŞTll il Fiatı 5 kuruştur. 

• Di~er Vilayetlerden gönderilecek her türlü siparişler memnuniyetle kabul ve suratla ikmal edilir . 

\ 
~.......... •••• •• . ••••••••••••••••••••• 


