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G ÔNDEL I< GAZETE 
Basılmayan yazılar geri verllmez 

F ransada BuhranHalledililiyor 
1 

Sabri 
Toprağın 
teklifi 

Kars 11, Sonkfinun 

Eski Ziraat Vekili Sabri Toprak 
mecltste alaka ile ırnrşılanan bir 

teklifte bulundu ve bu teklif de encnınen· 
de nınzakere edildi. Hadise şudur : 

Memleketlmlıdc Türk vatandaşı sı· 
f ııtını takındığı halde lisanımıza burmet 
etnıiyenler vardır. Bunlarla zaman zanın~ 
rnncndeleler açılmamış değildir, bir ço 
<lefalar bu mncadelelerln Onünde Türk 
gençliğini görmüş ve isteğin kudsiyetinl 
daima takdir etmiştik. Faka~ m~cadelel~r 
daima sam un alevi i ı b 1 olmu~' 
birdenbire buddlnden f a z 1 8 ~nrlu· 
nıış, ve sonra da çabucak sönmuştnr. 
Okuyucularımız hatılarlar · 

lstanbulda bütün tramvaylarda. va. 

1 Şotan tekrar kabineyi 
teşkile memur edildi 

IJzun müzakerelerden sonra yeni kabineyi 
bugün teşkil edebileceğini ümit ediyor 

bik knldım. Ô~leden sonra Ayan ve 
Mebusnn meclisleri reisleri ilo e konuş· 
tum. Blum aumr muzttharat gö.:ıtereco
ğhıi vade~Li.Yannda faydalı istişarelerde 
bulunarak hllkümetiml teşkil edebllece· 
ğıml ümit ediyorum, f.ski hükumet arka· 
daşlarımla da görüştüm ve aldığım netl
ceJer hakkında Comlıurrelslne izahat 
verdim. 

BEl':\J NE llİYOH? 

Pari~. 16 [Hususi] - Kublne buhra
nı evvelce tahmin edildiği ğiUi, pek uzun 
surmed n halledilecek giqidlr. 

Blum kcndisile görü,en gazetecilere 
~ unh rı sö~ lemiştlr : 

· tandaş TOrkcc konuş .. levhalan göze 
. çarpardı. Üniversite gençleri, vatandaş 
.olduklan halde bir tnrln TDrkçe konuş· 
·mayanlura makul ve şuurlu ihtarlarda huluırurlurlardı .Fakat herkestn hareketi- - Fransanın beynelmilel hakiki !\'e 
ni kontrol etmeae imkan bulun~madığı malt vazi~·eti en zlyadt meşğul olacağı· 
r~ln ouurle mncadele eden Qnıverslte Kabinenin teşkili tekrar ke11dlsine l mız meselelerdir. Vatanın tehlikede bu· 
~ Çuııınin yanında, bu ı~e kanşan b.Ir tevdi cdilerı Şotan lunduğu bu sıralarda bntQn Fran ızlann 
rakım nıOnasebctslzlerin, hıç te hoşa gıt- . mukaddes vaıtfo etrafında toplanncak-
m~yecek halleri görnndn, ecnebi bir Paris, 17 [Radyo] - .comhurreı:t larına şllphe yoktur. Dahilde asayişi ve 
ınntmazele sataşmak için bu gUzel mU· kabinenin teşkilini, evvelce ımlina etmı~ umumi istirnhatı temin etmek, meınle· 

: caaeleyi vasıta ıttihnz edenler oldu. Biz olmasına rağm~n. tekrar . Şotan'a tevdı kette hüriyet ve serbstlyl, bilhassa de· 
birgthı şirketi hnydre vapurunda kerli e•:ntştir. Şntnn ıştışn relenne devam et· mokrasiyl mUdnfan etmek ve moc~scse· 
ferli bir zatın, Rum bakkala borcunu mektedlr. lerfmize sadık kalmak başlıca lşleriınfz
vermemek için : Bugnn Eliıe sarayından çıkarken, dendir . .Memurların grevine ııınni oluca· 

YARDIM EDİNİZ 1 
Yoksullar Kurumuna hayırsever yurttaş
larımızın yardımları devam etmektedir 
. Yosullnr Kurumu için açllan ynrdıın listesine hayırsever yurttnşlcırın 
ıştlrakleri devam etmektedir. YokOn kabardıkça sevlndlrilcek fttktr ve 
biçarelerin adedi do gcnişliyecck ve bunlara daha uzun müddet ynrdımn 
devam etmek lmkA.nları hasıl olacaktır. Don de şefkatlerini göstermiş 

olan diğer yurttaşlarımızın lsiınlerlnl ne .. rediyoruz. 

Llra l..lrn 

300 Belediye (ikinci defo) 
20 Fabrikatör lbrahlm 
10 Emekli Albay Ahmed 
2 Postacı lbrohlm 
S Avni GUmrüken 
2 Tahtacı Abullnh 
1 Eski evrnk müdürU Muhtar 
5 Emekli Ynzbaşı Hukkı Ünlller 
2 At mnte>ıhhidi Bahaeddin 
1 Takımcı lhsıın 

10 Beyazıtlı 1brahlm 
2 Sobacı Hamdi 

10 Nafiz Ilıcalı 
1 Attar Abdl'ırrohmnn 
1,50 Hakkı Şnmlı 
S Slnger kumpanyası muhasibi 

Cemil Özler 
15 Hınıslı Naci ve kardeşi Tah· 

slnoğlu 

u MDtealıhit Naklp 
2 Saatçi Hasan 
S Avukat lbralı\m 
2 Canbaz Mustafa 
5 Melımed Gençal 
1,60 Mehmcd Topçu 
2 Bayburtlu Zarif 
5 Kunduracı thsnn Çevik 
5 Kunduracı lsmall Çevik 
6 Sall\hnttin Sakarya 

Tevfik llırah 

ı Leblebici Bulası 
1 Attıır Müştak 

2 Sııbri Nttrm nlı 
1 Atlar Zihni 
0,50 Canbaz Mehmetl 
2 Emin ç~lnkcrğlu 
1 Attar Ali 
1 Fırıncı Ahmed 
1 Mahallebaşında Ahmed 
1 Canbaz Ahmed· 
2 Tuhafiyeci .ı\lımet 
1 Kavaf Fevzi 
1 Atrncı Mustafa 
2 Abacı Akif 

·3 Şevki Hacı Hııllf oğl1ı 
1 Emekli Yarb:ı'"-ı:Os~ 

10 Se1ım Akallı • ..... :.1- .. 

461,60 BugükO yekQn 
4447.75 DnnkU yekQn 

4909,15 
Dl\jcr ynrdımla\· ~ 

Kevelcilerde kunduııacı, K mnl 
yoksullara on çift potin ynpma~1 
taahhüt etmiştir. 

Vatan eozahanesi salılbi Zeki 
Osmnn yoksullara 20 liralıi{ lll\~ 
verml tir. 

Cumhuriyet eczahancsl snhibi 
Sadullah yogsullarn 2> liralık beciıtY~ 
ilaç vermeğl &.nuhlınt et mi, tir. 

_ Senin ev.inde karınla Rumca ko· kendlsile görüşen gazetecllirc şunları ğız. Harıcı metbuatın son zamanlarda 
nuştuğunu bana haber verdiler, ben sa· söylemiştir : Fran ayn karşı olan hOcOmları artmıştır. 
na gösteririm ı diye kıyamet kopardığı· _Teşkil edeceğim kabine için görüş- Tehllkbyi daima göz ödllıide l.ıulundu· 
nı ve sonra oıUnhnsiran borcunu ver~e- melerime devam ediyorum. Dostum \'C 1 ruyoruz. Mnstakar bir hükümet tesis edl· 
mek ~in böy~ ~kanda! ynpb~tıı go~ a~nda~m Dclad~ei~ konuş~m, mu~- kccktl~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mnş~k;ırada belki yerinde oldu, beki SoN DAKiKA Ankarada yeni Evvelki gün zengin bir 

1-5
1 Attar Ahmed 

de yerinde değildi. Bu tuşkıııhkları ıs· "k } } M }} M } • b• 
lah etmek lazımdı, zannediyoruz. Bny Amerı a 1 ar i et ec isı ınası •• •• d k 
Yakup Kadri bir maknle .)'~zn.rak,.l.ıu •• • b• k spor gunu yaşa } 
ınncadeleye nihayet verilmesını ısted~: muhım ır arar ı) :- 1 . t tk"k d 

_ Biz Türkce konuşmayan Turk k .. l'OJe erı e l e ecek 
yatandaş1anna ne öğrettik ki, onlar· verme uzre Jüri Heyeti 
dan ne istiyoruz, dedi, iş tavsadı, Londra, 1s [Gece saat 2,45) - Va· Ankaraya geldi 
Kitti. • • • ~intgondan gelen haberlere gore, Japon· Ankara, 15 (.A. A.)-Büynk Millet 

ya ne Amerika uınnnsebetlcri son de~ece meclisi binası projelerini tetkik etmek 

O d b 
one kadar takriben gerglnleşmlşt!r. Amerika hOkumetınln nzre lngiliz ve Hollanda ProrosOrlerin· 

gun en ug . i" • h" • l Al na ya Yed" ki ti Millet mekteplcrı Çlndekl ınenat ını!1 m:ıayesın 1 1 
• den mllteşekkil Juri heyeti bugün An· 

. ı se z sene geç · . y , terkedeceği soylenıyor, 
, açıldı, Rum ermeni mekte?lerınde, a· ) a Ja onlar Hongkonğun 60 kilometre karaya gelmiştir. Jüri heyeti yBpılan 

hudllerln çocuklarını verdıkleri frer
1
1er mesufe~ine yeni katntıl çıkarmışlardır. mnsnbakaknya i~tirak etmemiş olan mil· 

ve koleJ glbi yerlerde Türkçe dersler n~ Jetler arasından seçilmiş olup hey'ettcn 
.~hemmJ>:et yerildi. Devlet, gerek kendı Almanyada her biri beynelmilel snnatJ aıemiııtıı en 
kıtnalından, Parti de Halkevleri kanalın· • • mc~hur mimnrlarındandırlar. Muhtelir 
dan elinden geleni yaptı, ve gQnah ar· mu·· stemleke lÇIIl mtlletlere mensup mimarların gOnderdik-
hk bl d 

1 
· leri proiclerfn yekOnu 14 dür. Jnrl heyli 

ı en g ttı. ı ı T~rk • " b gtl bl · k"k Cumhuriyet kuruldu kuı'U a 1 t u reyıam er n r prOJ0 tet ı etmek üzre iki 
llıanını tatlı su Frenklerfne, Ruml.ara, ... hafta cnlımmak suretlle mesaisini bitire· 
E.nnenllere Yahudilere öğretmek ıçln, Berlin, 18 [Gece saat 2,4"]. -. Alman cektir. Hey'et kabul ettlğl projeyi HUku· 

Bundan sonra her Pazar günü şehirimizde 
canlı spor hereketlerine şahit olacağız 

her v t ' ıarına muheyya tut· hükOmeti şimdiye kadur harıct ı.şlerede J mele arredecektlr. 
tuk asıhayı arzu l k tte kendilerine t kip edilen yol ,·e mOstemleke ılıtlyucı ----------------ve iç bir mem e e - a t t 1r k Dn kn k k i t · k d s gösterilmeyecek olan ınnsamahayı gos· hakkında reyHlmn mnracna e rne6e a· Hava kuvvetlerı·mı·z rı ar oşıısım11 şıra e en sporcu gençler: ağrln en basın ı irinci otura:ılnrdnn ortndnki lkl11cl, soldaki reslm 1le + işrırdlisl ;içüııc1 ' 
dik. ror vermiştir. . . . ~ 'f· onu an Musevi- . . . . AUetızm !.ık heyetinin hazırladığı letlerımlz Cumarlesı günü yerin ı zla 
tı' unelde Frıınsızcs k ş a arkı .l<'ransızca Lir sual sorunuz, hsanı bıldı~ı H ·· k... t d · '} çalışma programının llk haftasının ikinci kaym~sından dolayı derecelerini gösto· 
~n .vapurda Fransızca, Rumc ~nş tuş· ııaldesize.Fransızcacevapvermez.lsterkı, U ume e ye l ffil yon günü de çok parlak başladı ve öylece remedıl~r, rukat Pazar gllnll yapılan SOlJO 
~Ylıyon Huın delikanlısını? bOtu on· kendi memleketinde kendi lisımınıı hUr· liralık daha 1 bitti . metı·elik koşu çok müsaıt blr hnva içinde ınlıklıklarıns tahammül ettık. Ve d 

1 1 
Bundan başka, bu kanun " I yapıldı ve mQhlm rekorlar tesbit eJildi. 

lard.•n da bir gün gelip bu nı~n~· ~:,:n:: n~vlne sokulmıyucttkdır. Her Salahiyet veri!di Uzun zamandanberl hazırlanan at- (Arkası 51ncl sag•f;ıda) 
~e.tsız lAObalillkden vaz geçmelerim be .

1
: tandaş çatısının altmdıı, yı:ml, Cenıa· Ankara, 15 (A. A.) - Büyük Mil- ••••••••••••••••••••••••••••mııı• 

d~dJk. Yer yer istediğimizin kabul ec'~ !~n b a r i 0 ı n d e istediği lisanı lct meclisi bava kuvvetleri için giirştıe- N 1 
ltlnl de gördük, bu meyanda yine on acakdır cek taahlıüllere ek olnrıık kabul edilen a s 1 

Ta.tta Musevi vatandaşlan~tz geldiler,.:: konu~cnebile; ve ecnebilerle konuşacak yeni bir. kanunla, ilk kanunun birinci 

1~U~klnğn yaymak için kultUr cemi) Torklor için bu kanunun kııidelerf tatbik maddesıle verilen snlllhiyete llllveten 
l'i kurdular. . . . d'I ez oyle zannodiyoruzkl, kanunun hnkumete yedi ınilyonl fra dnhn taahhnde B t d 

bf Artık Türkçe konuşma keyfıyetinı~ ~e~a~mab~amını tatbik edebilmek için suç.- glrlşebiceğine dair salahiyet vermiştir. a 1 r 1 m 
r kanunla uıptıu rapta alınması za 

1 1 her il\isinin Tnrk vatandaşı ol· 
:nı srelmiş olacak ki, AJnns telgraf~~; ~::ıınıbımgellr. Ve esasen kttbalıatle- Yüzde 8 buçuktan 
1' dan anludığımıza göre, meclis, Sa . TOrk vatand {lŞl oldukları ve bu top· Oprağın, tekltrint bir kere gOıd?n rı beslediği insanlıır bulunduklar, f 1 f . k Unmmt Harpte llnrnuırnya oJrmlyc nlll\"Rffnk olan • 
i' e Ç i r m e k lnzumunu hissettı • rağın . leketin harsına ktlltQrQne az a aız yo \ 'C UZllll mficldet deniz münnknlcslnl tehdit nltıııcla . 
Bu d a halde bır ınenı ' bırak u l i 111 l r 2 D 1 arada. menli P r o P a ~ a n ı ak edememiş olmalarıdlr. Ankara, 15 (A. A.) - lktisal \'eki\- ı ış o nıı ~g zler ıı A ' - .. en znltı ueııılslııt lıntıtlln \'<l 
Yapacak ve ortaya Tllrkiye~e ecnebi lnt b r· k vatanında TUrk vatandaşlan· letl blHUn Banka ve mnessesclerde nlın· mOıeU~batını esil alarak btnnbuln ootür"'n •Sullanhisara torpllosu 
daşınanlıtı yapılıyor gibi pespaye laflar ;~ kçe konuşO:amaıarı kadtır tabii makta olan faiz vo komisyon mecmu sü,·nı·lsl All Hızn, t •mumt llnrp Ulrlhinln bu en meı·nklt \'C hen·--•l•oaı.. bedhahlara şunu hahrlatalım ' nın ; e konuşmaları kadar da gayri unun badema ytl%de sekiz buı;uku tecn: canlı hnd 

15-~51111• • DOG t; • Oku )~ıculnr ınıı 8 ıı lal ıııa l. tadıı» A rknılnşıı;ıız 
11' - Bu ifde Tnrltlve en ır•C kalmııdır ve TD~I ç '"y olamaz. voz etmeyetıne dair bir kanun projesi Daliadll' Ot;LOhR l8ralıııdaıı taplnnmaktıı olıııı bıı hal'lkulMJ ıııa-

'lleUn llaanına hüroiet edllmesinliste~.ek tablt r CJBAT BA/JA!i buırlamqtacbr. lcera)ı 4 Oncü sayıfaınızda okuyunuz. 

" 'lrlb terde bit tıırililt 
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ZİRAATTE KALKINMA: 10 

Doğudan Haberler Tohumluklarımız " 
Sarıkamışa banka 

şubesi lazım 

Günden güne inki~af edPn 
· Sarıkaınışın bu eksigi 

telafi edihnelidil' 
Sarıkamış 11 (Do~) - · Sarıkamış 

kazası·malt bir ınttesse enin yokluğıınu 1 

ç-ckmektedir. 
HaslUl~aledc Zirnr.t Bankasınııı bir 

,ubesi . vardır. Fakat Sa11kamışttt rt' 

Ziraat Ye :ne c\c lş Sankası bir r ajans 
açmamışlardır. 

Halka dokuma 
tezgahı dağıtılacak 

Bfrçok aileler bu suretle 
ihtiya<·ları nı 
tenıin edebilecekler 

1 buğdaylarımız 
Şimdiye kadar buğdaylarımızın ne kimya ve ne de ekmek~ 
bakımından tetkiki yapılmamıştır. Bukadar zengin mat 
malik yurtta bu en beşlı ürünümüz ıslaha muhtaç hald z irai kalkıınada birinci safda tet-

no~u illerinde el ile dokuma ~aiıa- kık ve intııci gereğeu işimiz bu-
yiinin inkişafı için iktisat Vek1Ueti nez- glln teıuamile dejenere olmuş bir halde 
elinde ı.ıirçok tcşebbl\sler yapılmıştı. Bu :1>humluklarm isHihı işidir. 
tcşelıb!'sler neticesiııde hükumetin halk Tahammuz işine girişınede?t önce 
aru~ınıla el sanayin inkişaf ettirecek tet- 'ı e~ı baş~ı ~ahsulüınt\z oldn buğdnyınıızı 
birler alınıı ~ ı tnkarrUr etmislir. Bu cnm- bıraz bılelım. 
leden olarak halkn ömf.'ği Aydından ge- ı Yukarıdı-ı en başlı zirnat ür!lnü buğ
tirilerek Erzurumda yaptırılacak doku- dayıdır. Topraklarımız ve iklim şartları 
m,t tezgahlarından dağıtılacııktır. Bunlar dış memleketlere sutacak katlar mahsul 
sayesinde halkın evde pamuklu kumaş yetiştirmemize elverişlidir, buğdayımız 
dokuması \'e bu suretle ihtiyaçlarını teh- vasıf bakımından da mükemmeldir. 
vin ed ccek daha çok para elde etme· Bugün bir çok mıntakalarıınız bu~-

Sarıkamış ziraatle meşgul l.ıir kaıa 
olmadıg-ı için belki Ziraat Bankası bu 
ihtiyacı his etmemiş olabilir. Fakut lıiı; 

olmazsa İş Bankası ufak bir ajans aça· 
rak, tUccarlaı1mızı Karsa kadar gitmek
ten kurtarabilir. Bankasızlık yllzünden, 
Postahane de mUşkQl vaziyetlere girmek
tedir. Halk a!J.ş verişini Postahane vası
tasile yapmaktadır. Bunu mukabil Pos
tahane kadrosunda da bir fazlalık göze 
çarpmaktadrı. Günden güne inkişaf eden 
kazamııın bu noksanını telafi etmek la
zımdır. 

Hrz11m11n Be/eı/iye rltliresi leri temin edilmiş olacaktır. day yetiştirmede· ileri ve müsbet faali-

Askerlikten kaçmak 
için nüfusta ken
dilerini öldürenler 

Hastalık kalıuadı 
Pazarın Orta Hemşin köyü hayvan

ları arasında bundan evvel çıkmış olan 
şap hastalığı salgını sona ermiş ve köy
de basta hiç bir hayvan kalmamıştır. 

yet göstermektedir. 
Şimdiye kadar yolsuzluk ve d~ha 

bazı ekonvmik tesirler altında buğday 
değerini rn alıcısını güç bulabilıııekde 
idi. Yarının dış piyac;usında Turk buğ
dayının mühim yer tutacağı muhakkak
tır. 

Sarıkamış halkı milli Bankaların 

nazarı dikkatlannı celbetmemizl temen· 
ni etmekiedirler. 

Doğubeyazıtta bunlar iki kişi 
yakalanarak 

Mektep bekleyenler Nakliyatta ucuzluk ve kolaylık, ça- Cemal Tamşman 
bukluk çareleri bulunmakthdır. Köse Ömer, Altınbaş, Sarıbaşal<) 

8Urmene [ Hususi ] - Stırmenede Eskiden buğdaylarınıız tohumluğun biribirine hiçde benzemeyen adlar 
eğitmen kurslannın öğretmenlerini oku- bozukluğundan ekme ve toprak hazırla- mıştır. Bu şekilde buğday cinsi 
ma çağında ( 18187 ) çocuk beklemek· muktaki bir çok noksanlar dolayisile ·ayırt ederek üzerinde çalışmak ırıı 
tedir. Mevcut mektepler halen altı ço- temizliğini ve safiyetini temamen kay- sız olacağından buğday çeşitlelirıf n 
cuğtt karşı yalnız bir tanesini alabilmek- betmiş bir durumda idi. Bu tarzda ye- tat bakımından tasnif ederek bir 

kıtaya sevkedildiler Şehrimizde İş 
Bölgesi 
tesis edilecek 

lktısaf Vekaleti Bölgenin 
tesisini muvafık gördü 

Doğu Bayayıt (Hıısust) - Köylerde
ki nufus harereketini muntazaman kayde 
geçirmek için, köy muhtarlarının her 
ayın onunda kaza nufus idarelerile te
mas etmeleri tamim edilmişdi. Bu kanu
ni lazimeye riayet etmeyen köy muh
tarlarının isimleri mUzekkere ile kaza 
kaymakamlığına bildirilmektedir. şimdi

ye kadar tecziyesi istenilen muhtarların 

tedir. tiştirilmiş ve çok pahalı olarak nakledil- ştımüllendirmek çok ltızumludur. 
miş buğdayımız dış piyasasında yerimiz yen bir muhit içinde az çeşitli bil 

rılmış ve adlaıma tahakkuk ettirilmiş 1860 olmazdı. lar tızerinde, denemeler yapılarak o 
Ura para cezasının tahslll için tahslll için Her alanda çiftciye doğruyu ve eyi· genin toprak, ıklım şartlarırı.a en il 

hakkuk cedvP-lleri kaza mali1eslne ve- yi, kolaylığı, kazanç yollarını gösteren olanı seçilerek bu cinsin uretilın 
rilmişdir. Para cezası ödemeyenler hak- Cumhuriyet htıkOınetimiz· kurduğu lslah çabalanırsa işimizde daha çabuk ve 
kında hapis ce.zası tatbik eıdilecekdir. ishısyonlarına büyük bir muvaffakıyetle sonuçlar almamız kabil olabilir. BU 

· Şebnmizde yapılan bina ve yol in- sayısı elliyi geçmişdir. Nufus işlerine 
ıaatı burada bir çok amelenin tekasüf verilen ehemmiyet ve gösterilen dikkat 
etmesine $Cbep olmuştur. Bunu nazarı üzerine ölllm, doğum, evlenme ve sair 
itibara almışolan vilayet Erzurumda da vakalann kayitleri geçen seneneklne 
bir iş Bölge amirliği ihdas edilmesi için nazaran iki mislidir. 

Nufus idaresi askerlikden kurtulmak tohumluk davasında muvaffak olmaktaı tohumluğunun seçiminde en evvel 
için vak tile bir yolunu bulup nufus sici. dır. Yarının Türk çiftcisi en e.)'i ve en önüne alacağımlz .cihet tohumluğun 
li~e ~endlsini ölü olarak kaydettiren iki ucuz b~l buğdayı dünya piyasasına arz- telif ve o mıntakada en çok ta 
kışiyı yakalamış ve bunların mahkeme edece~tır · . . yapan hastalıklara ve 'iklim değişild 
kararile kayıdlarını tashih ettirınişdir. 1yı ve ~ir cıns buğday glutenı_ yük- de en az müteessir olanını ayırte 
Her ikisi de kıt'aya sevkedilmiş, bu su- sek ve leını:ı. mahsul elde edebılmek tedir. iktisat vekaleti nezdinde teşebbüslerde Kanunun tayin etliği ınUddet zar

bulunmuştu. Bu teşebbUsler neticesinde fında nufusa vakaları bildirmeyen dört 
iktisat vekAleti Jş Bölgesi tesisini kurar- yüz kişi idare heyeti kararile cezalandı
laştırmıştır. Bugün için amele faaliyeti 

retle orduya iki nefer daha kazandırıl- için neler yapmamız gereklidir. Bunları Erzurum mintakasının en başlı 
mışdır. teker teker tetkık etmemiz ve ona göre rak ürünü olan buğdayların çe 

çalışmamız lazımdır. üzerinde bu yıl deneçler yapılmak 
Bizim buğdaylarımız ıslaha çok elve- Adapazarı islılh istnsyonunun yoll 

rişli ve az dıkkat ve ihtimamla en eyi (bin tane) buğdı:tyını mıntukanın 
Tabzondaki on üçUcU lş Bölge nıııirliği 
taranfıdan kontrol edilmektedir. 

Şehrimizi de bir iş Bolge amirliğinin 
tesis edilmesi inşaatta çalışmakta olan 
binlerce amelenin hukukunu slyanet 
\>akımından pek ziyade faideli olacaktır. 

Müfettişlik evrak 
müdürlüğü vt!kaleti 

OçUncü Umuınr ~ıurettişlik evrak 
müdtırlüğU vekaletine adliye müşavir 
muav.inl Selami Helvacıoğfo tayin edil
miştir. 

Bu gece nöbet~i eczane 
"Cumhuriyet,. eczanesidir. 

'- , 

neticeyi vermeğe mü:;aittir. başka yerlerinde değişik cins tokrll 
Dünya piyasusına şimdiye kadar yerli buğdayın ekildiği şartlar 111 

eğemen olan Avrupa ve Amerika buğ· dikclik, bu yıl alı:tcağınıız n~tice u 
dayları artık LekaınUl ettirilemeyecek cinslerinkile mukayese edilirse şupb 
haldetlirler. Onların ellerindeki materiyel ki vaziyet belli olacaktır. 
pek mahdut olmasına r.ıukubil bizimki 'fürkiyemizin iklimi başka blf 
sonı-uz zengin bir hr.zinedtr. Bundan memlekete benzemeyen oir husu 
istifade ederek son fenni ve tecrUbi bil- arzedt:r. Yılda 2500 milimetre ya 
gi ve göraületimize duyunarak bu ala- düşen portakal ve mandalina ye 
nda çalışıp başaracağız. yerler olduğu gibi yağmur miktarı 

Eyi tohumda, kuvvetli ve eyi işlen- milimetreyi aşmayan ve tamamen 
miş tarladan bol ve ucuz ürün almak rakhğııı tesiri altında olan sahalar ....-ia 
çarelerini tetkik edelim. ret derecsi vasatı nakıs 5 den olJJl~ 

Memlekette yetişen buğdayları bu- mıntakalarımıza mukabil nakıs 35 dl"-". 
gOn ekildikleri yerierdeki adlıı.rile isim- cede uzun kışların tesirini gören 
lerlle tasnife kalkmak çok uzun olur. miz de vı:trdır. işte bunun için bizfın 

Cumhuriyet caddesinin yeni şehire do~ru uzandığı yerde köprü 
Bir cins buğdaya bile muhtelif memle· day cinslerimizl islah işinde daha 
ketlerde (Konduz, Şahman, Kadiroğlu, . (DBvamı 5 ,,el 

Edebi Tefrika No: 38 
.... Ferda kendine gel mahvolacağız! diyordu, 
Birdenbire •Aman ne l~e!. diye geniş bir nefes alarak 

caddeden geçen bir otoınoblli durdurttu. Kendimi biraz tophyn
tak otomobile dogru yllrOdüın. o düşmemden korkuyormuş 
gibi ııkı sıkı kolumu tutuyordu. Otomobilde bir köşeye çekil
dim. Artık vikudümdaki tıtireme duyduğum ilk büytlk acı 
geçmişti. Yalnız - her yanım ateş hibi yanıyordu. Hacer elimi 
avuçlarına · almıştı. Bir aralık «Zavallı yavrucuğum 1 • diye 
tnırıldandıAını duydum. Artık hiçbir şeyi saklamama imkan 
kalnıatttı~h. OeçirdlQlm burhan içimdeki çılgın ateşi de ona 
gösterınişti ı Ne kadar da iyi kalplidir. Gene de fiızla bir şey 
sormadıı Eve· gelince halama benim biraz yolda rahutsızlandı
ğıttıı söyJedi. Odama beraber çıktı ve divana uzandığım zaman 
galip karşıma oturdu. Ben arka · Ustü uzanmış kımıldamadan 

~ harekeblt duruyordum, Onun gözleri yüzümde idi, Bir aralık 
içini çekerek : 

- Bu mel'utı adatndau sana her fenalıkların geleccğhtl 
tıasıl tahmin etmiştim? dedi. 

- Niçin mel1un diyorsun. hiç bir suçu yokki., 
Devauı etmedim, fakat kendi kendime düşüutıyordUm ; Asıl 

suçlu bendim.. Onu niçin bu kadar çılğın gibi sevmişdim? 
1stedıaı kadınla ger:ebilirdlı Bunun iztırabını~ bu kadar 
feci bir şekilde ve deFinden duymam budalalık değil miydi? 
Susturmak için sarfettiğim bUtnn gayrete rağmen onu o kadınla 
gotdüğüm dakikadanberi içimde hep aynı ses konuşuyordu ı 
"Sana o kadar iyi görOnüyordıı. Ziraret gecesinden sonra a 
kadını kovduğunu söylemişti. Halbuki yalan .. onunla kolkola 
idi. airlblrlerlne ne kadar sokulmuşlardı., Bütün dost görUnü-
4une ra~men· ·onun sana gizliden gizliye baAlandığmı sanı
yordun; \'e biraz da memnundun. Demek bakışları bile yalan 
JöyUıyord" öyle m1? Doıtlupnı ipanqnyacak tını onwı biç 

.. 

GENvuıMADIM 
bir şeyine inanmıyacaktın. Dostluk perdesi altında gene sana 
nüfuz etmiye çalışıyordu. Seni <.le öbürleri gibi elde etmek 
istiyordu. Fakat bu başkaları ile meşıul olmasına da bak hiç 
mani oluyor mu?. 

Yumrnklarımı sıkarak boğuk, bir sesle mırıldanıyorum : 
- Onu öldürmek istiyorum. 
Hacer hayretle yüzüme bakıyor : 
- Kimi? 
Dudaklarımın arasından ıslık gibi çıkıyor ! · · 
- Akif Cemali .. 
Hacerin gözleri korku ile bUyüyor. O sırada . kendimi 

aynamda ıördüm. YOzllm dudaklarıma kadar bembeyaz, Elimi 
alnımdan geçirdim ve gülmiye çalışarak : 

- Saçalıyorum,dedim, asabım bozuk .. 
Hacer birdenbire fırladı. Boynuma sarıldı : 
- Ferda km-deşim kendine gel .. 
Kendimi O}lUn kollarının arasına bıraklıtn ve ıigladı!ll: ağla· 

dım. O biraz soura sedirde ytızUmU, saçlJırımı kolonya ile 
ıslatırken : . · 

- Aman A~hım, diyordu. Ne müthiş seviyormuŞsun ·onu l 
Benim artık süktlnet bulduğumu· görünce ·gözleri düşün· 

celi bir mana içinde : · · 
- Bana bunu söylemedin, dedi; duha doğrusu hiç bir şey 

açınadmı Fakat tahmin etmiştim. Yalnız bu kadar derin kapıl
dıgını bilmiyordum. 

- Ve ağır bir sesle ilave etti : 
- Gene de birfey ıoylemeForda ve aalmı sana kırılacatlP'lı 

. . A 
sanma.. Ahlakım biliyorum. Hislerinden bir damla bile dışatl 
sızdırmak istemezsin . 

Sözüntı keserek ecı acı gUldüm : 
- Onun için bugün yalnız sana değil. ona bile bir bari' 

kdimlE' buton içimi açmış oldum degil mi"? 
Saçlarımı okşadı : 
- Üzülme, bu elinde dt..ğildl. Ne yapalım ? Ressamı götdO 

ğtın zaman o hareketini tevil edecek birşey bulur, söylerslJl• 
Yavaşça mırıldandım: . 
- Niçin böyle yaptım, niçln? istediği kadınla ge:tebflit• 

onu kıskanmıya ne hıı.kkım var? Beni sevmiyen bir adıtJJl' 
sevdiğim yetmiyormuş gibi, bir de onu böyle delice kıskanıııall 
Selam vermiyerek buşıuıı çevirdiğimı görünce kimbillr ne J<ll• 
dar hayret etmiştir. Bu öyle manasız bir hareketti ki .• 

Hacer sesini çıkarmadan beni dinliyordu. Susunca: 
- Ben Şunu biliyorum ki dedi, ·bUtUn ·suç sende de4ildit• 

Dün gece onunla bahçeye gitmeden evel benimle konuşuı'lteıl 
Sana : "'Acaba dost görtıııüşOne rağmen gene sana karşı gi 
bir alakaşı yok mu r'erda?. demiştim, değil mi? TahıninitJl~ 
aldanmadığım muhakkak. Onun senin tekilfini kat ul - eder t 
her kadıne oynamıya alışlığı sahte aşık rolUnü bırakıp d09 l 
olması bile bunu gösteriyor zaten. Bu suretle sana daha 11 
sokulacağını anladı. Bir zamen gelecekti ki ortadan dost!~ 
kalkıverecek ve sen hemen onun avucuna düyecektln •. 

Boğuk bir sesle bağ"ırdım ; 
- Hayır .• 
Hacer: • . . . . lı 
- Dur, dedı; telllş etme .. Yani bu onun dl1şünce5l ıct.,. 

demek istiyJrum. Şunu bil ki o sana karşı tll r". 
samimt bir dost hissi taşımıyordu. Muhakkak ki seni de Dbo, 
leri gibi elde edebilmek için içinde gizli bir arzu vardı ve 
sen ondan kendini çekip, daima 14kayjt bir tavır takıJldıi' 
büsbütün alevleniyordu. • 

4rU.ı ,,., "" 
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EN SON HABE RLER.9 Geçen yıl içinde Karsta 

ı_J_a_p __ o----::nl_a_r--;ha ki 1 im iş 1 Umumi~~cfsl~=~tıl!ı~~e~şladı. Vali 

ı 
geçen sene içinde yapılan ve bundan sonra 

-=--ısta--=-------ı- Bir beyanname i e maksat yapılacak olan işler hakkında maıumat verdi nbul borsası Kars ( Hususi ) - Vllfiycl umumi llBçlnnnıış iyi tolıuınlnr nıohsulu O· 

k k 
• h d • ı d • meclisi vali Akif Eyldoğanın ınufnssnl lan 9~7 pamuk rekoltemiz ac; !nri bir 

apanaca ' ıza e 1 1 ve çok değerli blr_ııutkıı ile ikinci kii· tnhmlnle 2.500.000 kilo larıııımış ııumuk· 

An 
nunun 3 de, ı~skerı komutanlnr, Sovyet tur. Iğdır Iğdır olnlı, tarih ( Sl\rıneli 

kara borsası konsnl~slınnesı eıkanı, memureyn, lise Çukoru ) denilen bu o\•ada hu nılkdnr 

Son muharebeler Japonların aleyhı
.ndedı·r, talebesı, kadın ?r.kek. kalabalık bir halk 1 pamuk rekoltesi kn'-'det 1 tir .1 .1 _ a l k huzurunda ve vılavetın muhteşem top• I ' T .1 m ş • 

1 

mı 
1 

~u 
Çl aca - UU\<0· b h lantı salonunda açılmıştır. Vali nutkunda ru \e de\let eli He teşkilntln~1d;rılnn ı~k 
Ankarn, 1

6 
(A. ~.) - itilllsı Çinliler eş şe ri geri aldılar 937 takvim senesi içindeki vilAyetln u- Tork pamukcusu -

42
)0 k~ ur lğcır, 

met, devletin unıum• malı mum! vaziyetini lnlsllcn vo rnkaınlarla, Tuzluca, Kağnmon kooperatı! ortakla· 
02erlnde ne kadar tesirli rolO :~~~: muknyeselerlc iznlı elmiş, gerek dinle· nnu- bu şansı bir kcrre de muhterem 
Quna şüphe olnıı van borsanın . r Şanglıııy • 16 \ A. A. ı - J ıı ponlnr 1 .ı a 110 ıılıı r• lıı . \ ıı l<'rl ı.n il •ltls ııın il tı Iİ ı ylcllcr ve gerekse nı celi s a?.al•" ııclice· huzu runn7.d8 kullama klon zevk d uyıırını. 
rada kurulmnsı;a karnr vc~n·~~~; Ti an ·inin cenııbundn zaptetmlş oldukla· Vaşington, 15 (A. A.) _: Jn onla· den çok memnun knlnıışlnrdır. Pok çok 1.0rlııkl ırı ve ılk yadır· 
1 Nisandan itibaren tstanbul or rı yarazçının lılr kısmını da kaybetmişler- rın Nnnkindeki Amerikan mf il p ..,_ izahat hull\satan şudur: gayışlıırın yttlnış tclukldlerinl goğlhle-
- muvakkaten 1 arını Y8ı:. • k k 1 • l ·1 uç sene nıüddeUe ,.e Ankara· d nıa elınelcrl dolayıslı·Ie Anıeriknn hllkii· ımoxo~ıı yere uru up ış eli en dorl pamuk lıı· kapatılacak ve uyın tarihte \ "· şongbny, 14 (A. A.) - Çin kuvvet· meli lıudlscyl Japon hükfimeli nezdinde 937 yılının her mevsiminde hııva· rım salış kooperolifl ve lııınln·ın blrlı ,i 
da yenisi açılocaktır. . !eri şiddelli muharebelerden soıırn beş ıırotoslo clmMlr. ınnn nreliın hayatına u)'gun gitmesi eli fle, yenı bu teşklllitn bağlı koıın or-

Jlu kurar bankalar hc)'elı tura· şehri geri nlınışlnrdır. Bu şehirlerden bl· ' toprak ve lıavvan mohsulterinln lıolluğu· taklar eli ile 937 nıııh ııll\ daha larladnn 
hndan kabul edllınlş, finans ve t.,. rinde vnk un gelen şiddetli sokıı k nıuhn. A ıııcrlkn ıı ili OSll mn nım·n ııı ı•dn nu ve m ohsulO n koluyca toplan mnsını başlayarak sorl'lnra lMn

1 

ili toııl• n ıııı ş, nonıl malı!ellerlnde de şc\•kle ar rebelcrlnde Japonlar lkibin kadar zuyi· , . temin etmiştir. Canll hnı·van finlları 3B temiz çırçırlunmış, ar<ıulıı,nl tııı stan· şılanmııhr. - nt verınl,lerdir. \ aşıngton, 16 (A. A.) - 12 Deniz· ya ıılsbctle yOzde 20 25 yOksclmlştir. dartlarn uygun cvsnlln pres mııkıııelerl 
- . .ınııoıılar De,·IeUere blı· altı gemisi manevralara iştirak etmek Sivas • K"lkas devlet dcmlrı•ollorı, ıran· ile ve geniş çemberlerle h•lyalanmış, -- -u L u S 1 Jıc\nııııııılle 11 ı;1ulı rdih'r bugnn buradan hareket elmişlir. sil yollan, Erzurum grup inşMlı ve biz· markalanmış, simdiden her ci°' pnmuk· 

Tokfo, 16 (A. A.) - Hükilmel Ja· zat Knrs ilindeki 670000 liralık lnşonl tnn örnekler hazırlanmış, 1 iekll dış pi. 

Refikımızde bugün çıkan ııonynnın çınd• takip elliği mnk'8l ve )llllııırobolı>ı' ch•vııın c••llyoı· iş hacmini gcnişlclıniş, bu sureti• bor- yasaların lemnso geçilmiştir. 
1 emellerin hakiki nınhiyell hakkında ile\•- llnııkcu, 16 (A. A.) - Hnnkoııuıı cunıı, vergisini, zaruri sayhalannı kolay· Tanın kredi kooperntlfleri 937 de 

başıııaka e !etlere bir bayanııame gödermişlir cenubunda devam eden mıılıarchcler en sağlayabilen nrctnıen piyasaya mnl 250.000 Ura kredi dağıtmıştır. Kars 
,\ ıı1<ıırn. 111 llok uz ,J n I'" ıı ın yyıırcs 1 'd ii şriı h li ı h n il hamda daha ziyade Çinlil':' lehinde· indirmekle nazlı davra?ıııışhr. Yon' yo· can h ha yvo n ve ııı üştekkalı Jlnrsnsı b ıı· 

Vu

-cuddn temi" '·an ne ise, menıle· Şnngha'-' 15 (A. A.) - Resmi teb· diri. .Ja1>0~lara daıma takvıye kıtaatı pağ1, bnrsak, ham derı fiatlnnncla önem· yıl içinde 13.968.636 kilo hncmfnde nlı~ 
... " 1 ., ' ge moktedır il kk·t k d d·ıd·ı...- ib. k ., 

. lııde saırrlaın ve ucuz ça ı- li"'e göre, Çin gemileri Yangece nehri · tera 1 er ay e 
1 1 ı> 1 

g 
1

• yağ, n- veriş temin etmiş ve 18.4fl6 lira vnrldı:tt 
ket ekeoomıs 6 K d. b e. b l f tl d 1 şan bir kredi cihazı da odur. re 

1 0
• ozerindekl dört Japon ğemlsini balınniş· Arnoı·lkı.cln .ınııoımı lelılllılı•kl şar, gravyer, eyaz peyn r 

18 
an a ıı•apnıışlır. Jlorsn idnrcsinln ortıl. hllarnf· 

xuldu, yahut ... ıdı, yahut poha laştı mı• lnrdir. Japon !arın yapmış oldukları hi r kıta ı ılıir ınahsulli.tın çokluğu~· ruğmc n saııınm mnteyakk ız tn vır ve ha rektl IHlkı mızı 

ı __ 

ekenomlk buyeye ark• arkny bir çok hneum yine kendi aleyhlerine nelicelon· Voışington, l6 [Radyo) _ Amerika· kalmıştır. Buğday bı'.c 5·8, yulaf bıre 10 Borsaya ısındırmış ve bendetmlstir. ııor-
bozukluklar Anz olur. mlştir. Harekata iştirak eden dokuz tay-ı clakl boynk neşriyat mües eseler[ Japon- kadar ornn \'erınışlır. Rekolte ~eçen sa Ardtthan ve lğdırda birer şube aç-

Hiç bir ıstıhsnl yokturki. krediye yaroleri Çinliler lnrafından düştırOlıııüş· ı·• lehindeki kilaplan neşrctmcıııcğe k•- l'.1~dan yo.zde y!rnıl lnzl~, C\'sa! usınn, mak üzeredir. 
· mQhlaç olmasın, zıraol endlistirl 1 ve or, rnr vermiştir. hı at da ı Oks~ktlr. Kars ve Iğdır ziraat ıtoaret için TOrkiyede snğlanı ve ucuz t bank şubelcrıne buğday sntınalm • y o ( A /il nrn f ı 51 n<i sayı fada) 

çahtan bir kredi cihazına muhtacız· ,·;ç vapurumuzdan bı•rı• devam emri verdirilmiştir. E ç~ukü kredi~ k~U u~z~una, ~ 1 ~~---•••••e~~m~~~~~~~~~~.-~.~~,~~ı~µe~ 

:::::~:~:d;~~~11:rı.~i~:~\tcak ve denı·ze ı·ndı·rı.ldı· E rzurumdan Sarıkamışcl 
'fürkiye bugUne kadar papalı idi. Bu 

nun en bnyµk sebeb)ni milli sermayemi· kadar k ş l l 'W 
do gençliğinde ve dolayisiyle kifayelsiz. Ankara, 16 [Hususi] - Devlet deniz yollan işletnıMI hcSdbına Alm .ıııyada 1 yo C U ugu 

l l M 1
• ı tek kredlı· Klyel tezkahlarında inşa edilmekte olan üç vapurdan birincisi dün merasimle 

11
.hinde arama ıc ır. ese a po & 11 ..,· denize indirilmiştir. 
miz yüzde on dörtten aşağı dOşınec 61 Kordeleyl Berlin bOyOk elçimizin refikası kesmiştir. gemiye Trnk ndı kon- Soğanlı dağa Çan1lı dağ deıneli iıniş! Hiç şüphesiz 

burası dünyanın en güzel bir yeri, .. için Ankarada ev inşaatı dolayısiyle de muştur. dörtyüz elli yolçu Taşıyacak ahın Trak vapuru Marmarada işleyecektir. 
ev kiralan bir türlü dnzelememiştlr. 

BOtün bu noktaları nazarı ttibare alan Yı l B k •ı • d •• hnkQmet·ıaılz m"ılit ekenomtnin en esaslı ugos av aşve ı ı un S k 10 (ll st h b". l • d Ad J 
1 

. b nn amış usu mu a ırını z. rtıyor uk. anı nr !evkallido çalı>lılar 

.dlreklerlnden biri olan kredi iş nı 11 

/ 

• den) - füzurumdan gelen kntnr, kar yo- doğrusu, gece yarısında ise basladılnr 
•eler eline almış bulunıyor. Hı.tler e go·'ru''ştu" zUnden ilerleyemeyip le 14 saatlik bir \'C bellerini aşan karın içlnden ancak 

ı,arel eımek ı.azımdırki, hundun teahhnrle kaza".'ıza geldiği zaman, biz de ~ı:esi gün ikide çıkobıldilcr. o gnıı artık 
mesel& dört beş sene önceki milli s~r-

11 1 
r. ( A A ) _ Yugoslavya 

1 

merak ederek ıstnsyonn koştuk ve yoı-1 ıstırahet edip ertesi gUn yine işe ba ıı-nıaye ı.erı~iiıııD bugOnkü kııdar mtıhı.m Ber
11 

• S '1 d. ' :. b snbnh Berline cuların tahnssnslerini ııgrenmck isi edik, ı•aeaklarnıış.. ' 
dej-ildl. Son ... n.lı:r zur!mdu Kemnhs\ Bnşvekı :~~: ~:~c G~neral Oö rl ng. So v yet teşkilatı esasi y esi n Hepsi ııeş~ll ldil~r" \' e hoşa giden bir Biz gecikliğlnıizi ve ı renin de btı•· 
ek . kurulu~ subJasından tedrlren gclmış ye 5 Y • 

1 
R 1 maoranın hıkl\yelerını anlatıyorlardı. tun kıra kıra ilerliyeceğini nıılıyınca 

r.:d.'::n saıııasına geqmek!Bdlr. Bunun fon Noyrnı. Türkıye; ltn f":
1 

. onıanl'" de bazı tadlliit içlerinden biri diyordu kh yattık, lakııt doğrusunu isterseniz uvı' ınüsirelerinden biri milli ser· ve daha diğer devletler ke çıb7rı hvelksek~l- Moskova, 16 [Radyo] - Bugün Sov.. - Cell\lide kalınca, trenden indim. yamıyorduk. Evveın neredeyiz? 'telnş:-
en büyOk ı b nun t1 erl<S.nı ile bDyO 1 r a • 1 - t N 1. b. d b. k l d C · . ' bııcnıının ğeniılemes ve u re er l M lk ye asyona ıter toplanlısı son derece ce ım e ır portn n var ı akellmı sonra da daha leııası kompurtımun pen· 
:y:eliı:esl olarak krediyi genlşletmeğc, lesi tarafından karşılanm;ş ır. ~z 8 ınOMnı olmuştur. içtimada Sltnlin de ha· sobanın yanın• astığım için portakal cereleri mazbut d•ğildl. Huzgar estikçe ueuılatmat• d<>i'rll cesur ndımlar atılma· Y•gosla\' · Alman murş annı ça mıı· zır bulunmuştur. Bıışvekll Molotol Sov- ısınmıştı. Jluz gibi bir porlakul yemek insanın, yatışına gore boğazuıı, gOğsnnn' 
.. dır. ıır. R ) y 

1 
yet Ru•yanın geçirdiği dahili imtihan ve isledim, portakalı, barlarda karlı mey· helini, ayağını donduruyor. Ve vuziye; 

AtatOık bllflik direkUI nuıukl•nııda Berl!n 16 [ 
0

adyo d Si ugo l~v kalkıııma hareketi hakkında uzun bir vellklerde getirildiğini görmüşlUm. değiştirmekten, in uııın gözUnc uyku 
ııorıııal ~artlar altında kredinin ucuzla· Baıvekllı bugon P

1
era 8 

1 
raus G ga - nutuk söylemiş ve son derece nlkışlon. Burada da öyle blrşey yapmak, ginniyordu. 

talın.uma çalışmak gerek olduğun~ iş~· sında hn~ır bu unNmöuş utr. t f ede e mıştır. Meclis TeşkiH\tı Esasiye kanunu- daha orijinal ulınak istedim. Trenden Ertesi günü saat Uçe doırrru 8o"'an-

G 
O uzkı hu· ı i . e nazırı Fon yra ara ııı an l . 1 d . ı> , <> ..,

1 

buyurmuşlardı. or yorsun • ıar cıy . 
8 

. k'I , nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ndım ve portakalı karın içine gömdüm. ı ağı brnıanmağu boşladık. o dağa 
. kaael bu husuıt• bir kanun hazırlııı•ara.k • bir ziyaf el verllmlştır • at~ 1 ~ a:•; ha kkınd ukl teklifi m Ozakere ve iıtilakla bir de işaret ;•aplım. Beş on dokika n lçın Soğanlı dağ lsnı ini vcnnl<ier bıluıeuı 
bunu Kamu!By• sevketmek nzeı:dır. sanı on ?irde Hitler tara ın an 8 u kabul elmlştlr. sonra tekrar oraya gilliğiın zamun, por- ona Çumlıduğ demek herhıılde duh~ 
8ca kanun• göre, TOrkiyedeki kre~ı lal· edileceklır. . . . , . , , . _ taka! !ilan bulamadım. doğru olurılıı. Jlu çam ihtişaıııı ... !l.ğla· 

on dahli, yozde 5. s zı geç· Stoyadlnovıçın ııerhn. zııarclı mu· Romanya Hariciye Nazırı h•ret te k•ybolınııştu. Bir rüzgar rın yDksekllğl.. Ve karlı dalların size 
· ~-~~:!ı Bn kanun kredi işlerimizi nasebetile gazeteler uzun ~1ak1 alheler neş1 - bizim portakalı ilkbahara kadar sak- seUlın durur gibi inhinalurı Piç şu" ı>lıe OMVJ'~ r. . d. H"kümet reıs n araret e l)arı·se de gı·decek l d 1 i ... ~, yoı...a koyması ile, ucuz krediyı, ucuz retmekte ır. u a ı, ~ lt · yok ki donyanın en guzel bir yerıııJcn 
islllısalı ı·aratncıık ve bunun arkasından karşılamaktadırl•r. Bnkreş, 16 (A.A) - Cenevrode bu. llığer bir yolcu da şllyle anlntıyordı: geçiyoruz. Yolda tıkanıp kalacaktı~, 

raku

-mü artacaktır. luııan Hariciye Nazın Miçesko bir kaç -Erzurumdan hareket etlik, hava za- barı burada duraklıısaydık .••. 
serma,•e te ...,, Keınalist Türkiye batardığı endOs- O Q G u gün kalmak üzre Parlse hareket ede- rarsızdı, Deveboynuı•da kalmaz ak, baş· :. 

la 

ve bunl8ra temel ola- cektir. ka bir )'erde hiç kalmayız diyorlardı. 
lri pratram rı . 

1 
·ı D b b k ik u B·r b y b ekonomik presnıp erı e R d k" y l d' l eve oynunu ça ıı geçt . nılarda ı H ana sornyorrunı: 

qk ı.asorladı.ı 1 'nln mora· Abone tarifesi oma a 1 a lll 1 er ve tipi alametleri bellrmeıt• başlamıştı. Roz. - ilanım efendi yolculu•unuz na 

ticaret ve tedi)'e mü\•azene erı İt l sıl aeçti ? • 

0 

k beııl ınovazeneli bDtçe, saglam Seneliği 12 Lira a yan gazeteleri i&r seri esiyordu. lllr :nOddel sonra ista· • 
. ~vıeı' mıı!iyesl ga)'• bildiği rel•h dev· Altı aylığı : o • Roma, 16 (A.A) _ llalyan matbua· syonlan rahat, r~hat aştık. Gece s~aı O yOzQme blle bnknıadan: 

si l lik-~ yakl81ıDPktadır. uç aylığı 4 • tı Romadakl Yahudilerin çık rl 12 ye doğru YenıkOye gelmiştik. Blzım - Aman aman dondum diyor "" 
re ne g t ~ Bir aylığı : 1,50 • hakkında uzun yazılıır yn ıiı ki da : ması komparlımana bir Fen memuru girdi... katar geldiği halde teınizlenmeı;ııı 'yol· 

· ECNEBi MEMLEKETLER IÇlN D l b l dz Ta 6 ~r ar. - Yolları açtıra açtıra gideceğiz! dan; dizlerine kadar batarak, kızakların 
Eden lrlandadan döndiı Seneliği : 24 Lira o ına a we e arıh Dedi. yanına gidiyor, giderken de soyleıılyor. 

Loııdra 
16 

[Radyo] - ı;den iri•?· Allı aylığı : 14 • sergisini geze J - Eyvah, demek kor knpolmış... - Şıı kumpnnıya tuhııl, yol boyunu 

nm~ u·ş ve Başvekil çemberlayın lLAN T ARiFESi n er - Biz knrdan değil, buzdan korka· açtınyor da, istasyonda tıutkm çıko. 
<\edan dö lstanbul, 15 (A. A.) - Dolma hah- nz. Bir kere tren geçtim!, yoiuııdakl caQ'ı yeri uç.ırnmamış, on metrelik me· 

ile yemek )'emiştir. tecilere beyannhnda 8 ncl sayı!ada •antlml 25 Kuruş çedekl tarih sergisini 7 • Birincı Teşrin • karlan eritiyor. o sular sonra tezden buz sareye kOretmezml idi? 

bir ç':1 ~::,~: :~i::erii~I ıı;:ille~n:;:: i : ; : 1~ : ~;~.;~~~~~e;27~ ~~7~ıy~:ıu:ı~~~ ~%~'.' A~~/~~~~: :!~:·::•,:y.~~~~: kır'!~=~ı·~:~::;•· .~~ı::!~~~~re!ı: !~~ 
ıaiş olduğunu, mama terakki 

4 

• • • 150 • Bunlardan 13!55 şlnl mektep talebeleri najl ve seyrel deraymanları ... Onun için reyı temlzlememıştı. Mazareı ıe yok 
sııula ~·pılaeak mOıakerelerde d • • 200 teşkil etmektedir. şimdi amele tuttuk, amele katar ile bern degU ... 
h le AJ>eırrfnden ümldvar balun u· 3 • • 250 • • K b. ı b t usu gel~ 5 2 • • • 400 • Aşık p kr d ber ynruynp duruyor. Ve buzlan kırıyor - ar ırl en a ırmış ... Ameleyi; ıtunu soykımlşlir. 1 • • • apas lSe en Dışarıda rOzgQr uğulduyordu b 1: dağa göndermiş ... llnh .... Fakat ne olu•sa 

t dd 11
. fıı·tına ııan· \'erecek kimseler DOOU Oaze- k x. l<l d ' u Is n 40 k·ı" tr t ı ı DgiJterede Şİ e 1 . 06ll U ugumuz bir matrada konıparlımunın o u '.me e cnı Z eten ınOessese, 

16 (A A.) - BOIDn lnğıl· ıcst idare MOdOrlOğtlne moracaat etme· lstanbul 15 [Husu ·ı Se . sobasında çay pişirdik, biraz içimizi J8ıt· rahat rahat orayn gelen yolcularını sırıl 
Londra.etli fı"tı.rıalar hDküm surmck- lldlrler. ııevanı~ ııanıar için hususi meclisi b ıİ t 1 sı k- n .. •~ı~ot tık. Artık tren bir insan suratile ilerle· sıklauı etmeden, islasyondun çık t 

terede şldd " ınnıtur. tarıle latblk edllır. . . ug n op anara • sevgılısı ıle yordu mamııtı. Kim bilir? llelk' . ar . 
ted il'. Seyıtıse!erl tehlikeye koY dur-: Kırmızıtı ilAnlarda tarı le hır misil cOrmOmeıhut halinde yakalanan papası ônde ameleler gidi yor. yolu açı· velki yolcuların u radık ~ hır gece ev Pıırlı tayyare postan ıemaınIYI• j !ızlasile alınır. tardetmltUr. yorlar, blı de arkalarından ııınııarih yo- m•k isteııılıtır... it ı rı saf ayı ısla'" 
llUlftllr. 



~ 
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ıs lldncl Kanun t9S8 

A E - 2 Denizaltı 
Gemisini Marmarada 

Nasıl Batırdım? 
- 'ft.•fı•ika: •> To)llaynıı: H ,\ HAD 1 H D (' 1... G En 

.. 

"Sullanhisar .. ln{liliz ftıhtelf>ahrini11 müretta/Ja/1111 esir ederken ... 

Bu denizaltı g~ınisi karak?l . gemi· j şalık olmuş ve herkes silahlarına sanl-j lenmiş bir vazife de vardı. O gUn için 
!erinin sıkı takıplennden kendını kurt~- ! mışdı. Fakat torpili atan düşman gözük· blltün memleket mukadderatının bağlı 
raı:ı~yacağını anlaını~.dı. ~o~radan esır muyordu. Onun yerine deniz üzerinde sl\r· olduğu bir mınlakaya kumanda eden 
ettığım gemi r. suvarisının bıma atle ilerleyen torpilin beyaz köpüklU bir kumandanı ateşler içinde yanan bu 
mütema· a n 1 a t t ı ~ ~ar ı n 8 göre, izi vardı. Atılan torpil 38 e isabet etme- iskeleden gemime almaga mecl.ıurdum. 
diye~ .3? metr.e ~erinlığınde seyretm~k di, karaya doğru koşdu ve orada bUyUk Tehlike açıktı. Bundan daha ziyade 
g~mı ıçın teblıkelı va:zyetler ihdas e!mış'. bir güruı.tu He patladı. beni üzen çarpışmadan ölmeğe ve gemi-
bır ~aç defa kar~y~ otur°:1ak tehlıkesı . ~u nm.ıd . edilmeyen hadise beni çok mi büyük bir işe yaramadan feda etme
geçırmişler. Bu yuzıden bır ye~de otu- sınırlendırdı. günlerden beri Mamarada· ğe mecbur kalmaktı. Türk donanması
r~p beklemeğl ve karakol g~ınıleri za- ki mevc~dlyeti herkesi işğal eden deniz- nm böyle bir fedakarlık yapmağa vusn 
bıt efradının heyecanları dindıkden sonra nltı gemılerincten btr danesi elime düş- miisait dell-ildi. En ufak para ı n 

1. d x.. 'b . 6 ça arı 
faa ıyete ev~m etme~ı ml\nası gör· ml\şttl . Bu fırsattun istifade etmeyi ve bile başaracağı buyük vazifeleri vardı. 
mU~ler. On lkı saat hıç kımıldamadan onu yakalamağı düşünUyorduın. O Mm- Onlardan birisini ihmal 0 gün memleket 
ıtenızaltında kalmışlar. Nara ?urn.unu akadan ayrılmamağa karar verdim. Bana içinde bulunduğu hal ve şartlar dahilin
aşarak .Ma~m~rayll aneak 2ö Nısun yakın bir mıntakada vazite yapan Peyki de bu büyllk bir hiyanetti. 
sabahı gırebılmışler. Şevket i bu niyetimden Veri ile haber-

26 Nisan günn ne mınlakamız<la ne dar ederek o mıntakada kaldım. lki sa- Bir karar vermek mecburiyetlycle 
de Gelibol~. Mayd.o~ ~rasmdaki akşamlı attan fazla o civarda bir iz bulabilirim idim. Maydos önlerinin giddikçe loş· 
s~bahlı gıdış gelışımızcl~ kayda şayan ümidile hırçın hırçın dolaştım. laşma~a başlayan manzarası yeryer yük-
bır vak'a cereyan etmedı . G . selen su sütunları ve duman içinde, alev 

. . . . ıUneş ınmeğe başlamısdı. Saat dör- k l d 
27 Nısan vakıt öğleyı geçıııl~tı. tll\ ge"ı· or·d M d , :d. içinde a an May osun acıklı hali ku-

R 1. ı ·ı· d k" k · · ' )"' Y u · ay osa gı ıp Leynıan f b 1 d d Sük • ti k 
ume ı s~ ~ı ın : ı kara ol . vazıf~mıze Fon Sanders'i almak ve Geliboluya ge- amı u an ırıyJr u. une e arar ve-

devam eclıyorduk.. Berrak semalı bol tirıııPk la"z mdı 8 t k' . rebilmek tmk!nlarını kaybediyordum. 
., . K ı . u a ıp ve ısrarımı ya- ı i d 1 1 b" · 1 

g-üneşli bir gUn. Denız sakın. 81 şı da!'};- rıöa bırakma~a b ld l . d ç n e an aşı maz ır ıs yan, e e geç-
lar yemyeşildi. İnsanı gençleştiren , neş'e- bl\yük 1.ı· hı6nç .m

1 
ecMur do uml . . çını e meyen düşmana karşı büyük bir gayz 

l d . b h .. d . . K d ır · ı e ay osa c oğru yol k d N 1 1. ı\ en ıren a ar gunün en bırı. uman a alnıax.a başla 1 0 k kt aynayor u. e yapmam azımge ır Su-

k d 1 cıs c ım. a şanı uza an ge- l" b " · d 
?prüsUnde agı~ agır o aşıyor~um. en- len top sesleri Arı burnunda büyu'"k bir a ıne ır cevap veremıyor um. 

gmlerde şUpheyı celbedecek bır leke, facia cere a et kt ld x.. Elim asabi bir hareketle makina 
Uh .. tü ·· d l"k k k b' h Y n me e 0 Ur;unu haber kumanda "anını tutuyordu. Onun bir 

ın u muz e a a . amızı çe ece ır. u- , veriyordu. Zaten Maydosda iki günden- Y 

reket yoktu. Gemı yarım yolla Gelıbolu J beri bU .. k bi f r t k hareketi benim ve bana bağlı olan gemi-
lstikametinde serediyordu 1 yu r aa ıye açı ca göze min ve askerlerimin mukadderatını tayin 

·. . . ~:arpıyorılu. 
Bu sırada sancak gerımızde Şırketl 28 Nı"sa h"ç bi h d" , 1 d edecekti. Tereddüd içindeydim. Kafamda 

J.ı . . 
38 

.. n ı . r a ıse o ına an ge- d 1 ıayrıyenın numaracı gözuktu. , çen O"(\nleı·ı·mı"zde di 0 n birbirine zı fikir er kaynaşiyordu ... 
U • b . k" k k" , b 6 ' n r. g n mutat ka-
mnmı aı pte ı as er sev ıy atı u rakol vazifesiıı· d k L Fakat bütnn bunların İ"inde bir da-

l 
·! .. ı yap ı . ve eyman paşa· .,. 

ufak vapur aı a y~pıl.ıyordu. DllrbunUmU yı Geliboluya getirerek o-Ace i Gelibolu- nesi hepstninin üstüne çıktı. Sanki gö· 
o tarafa doğru çevırdım. Ufacık yolcu va- de geçirdik. .., y rünmez bir varlık kulağıma eğilerek ses-
puru tık.hı:" tıklım doluydu. O ka.dar 29 Nisan sababi içimizde tuhaf bir leniyordu : " Vazifen var ... Her şeyden 
dolu ldıkı sancak tarafına da hafıfçe sabırsızlık vardı. Fevkalade günler ge- evvel onu başarmağa çalışacaksın ... öle
meyletmiştL Sür'~tla ~~nır~u;:a do~ru iler- çirmekte olduğumuzu takdir ediyorduk. ceksin belki, fakat vazifeni yapacaksın .. 
liy~rdu. ben sür atımızı bır parça daha Askerde ve zabitlerde bir heyecan ve Her şeye rağmen vazifeni yapacaksın,. 
h~fıflettım ve o -ır~lard.a . yanı~ıza gel- raaliyel vardı . Leyman Paşa bugün g-e- Bu sesi dinledim. makineye kuman
mış olan vapura ınuvazı bır vazıyet ala- rııiye Erkanıharp Reisi vt yaverinden da çanını çektim. Gemi sarsıldı ve ye
rak beraber ilerlemeğe lıaşlactım. başka Bolayır Kumandanı Miralay Sala- rinden oynadı arkadan kopüklü bir iz 

Gemiyi ·dolduran askerlerden bir hattin Adil beyi de alarak gelmişti. Sür- bırakma~a başladı. Şimdi denize düşen 
çoğu göverleye çıkmışlar ve bu gUzel atle Maydosa doğru hareket ettik. O sa- mermilerin çıkardıkları su sUtunları ara
bahar havasının tesirile ııeşelenmişlerdl, balı Mııydos daha hareketliydi. Cephane sında bükülerek,kıvnlarak Maydos lske
bir yanda bir davul zurna muhtelit oyun kolları , dizileri akın akın cepheye gidi- lesine doğru son snr'atla gidiyorduk. 
havaları çalıyor ve ortada köy delik an- yorlardı. Her tarafta insana örperme Ier Ölümle heran kucakloşmak tehlikesi 
lıları çeşitli oyunlar oynayorlardı. Bu veren bir sessizlik vardı. Bu sessizlik içinde iskele önüne geldik. Lcyman 
delikanlılar bir kaç saat sonra ölümün içinde herkes muayyen bir hareketle Paşa henüz iskeleye gelmemişti. Derin 
tam karşısına varacaklardı. Oraya gi- vazifesini yapıyordu. Çanakkale artık bir nefes aldım. Bu berşeye rağmen va
denlerin geri dönmediklerini, geri dö- mahşert bir hal almıştı. Düşman faaliye· zifeıni yapmış olmaktan gelen ruhi inşi
nenlerin en az parça parça bir hale ti denizden ve karadan Şebicezirenin rahımm bir ifadesidir. 
geldiklerini deblliyorlardı. her tarafınısarmıstı. 

Fakat Türknn ezeli harpçılık ruhu Karada yapılan hücumları himaye et-
(Arkası var) 

Bir hapishanede 
bar alemi 

blltün bu dU~üncelerin fe\'.kine çıkıyordu. mek için bütan İtilaf donanması Boğazın 
Onlar harbi bir felaket değ"ii, ırki haslet- dışarısındaki mevzileri şiddetli bir ateş 
lerinin en eyi bir şekilde tebaruz edece altına alınıştı. O gl\n boğazda müthiş bir 
g-ı bir bayram diye telekkı ediyorlardı. döğüşme . başlamıştı. Boğazdan boğuk Lehistanda Koloblya hapishanesin· 
Ve bu yüzden harbe gUle güle oynava top seslerı geliyordu. O akşam Maydo- ete buluan mahkQmler, hapishanenin bir 
oynaya gidiyorlardı. · · sa doğru gelirken Maydos üzerinden du• koğuşunu bara çevirmişler ve her gece 

Kumanda koprUsünde bunları düşü- manlar yükseliyordu. N'ara yı döndüğQm orada toplanup kaçak siğal'a ve arala· 
nerek 88e bakıyordum. Geliboluya yak- zaman ~u. ufak kasabanın dumanlar ve rında topladıkları para ile de Koktel 
laşmışbk. Geminin rotasını bir türlü de- alevler ıçınde yanmakta olduğunu gör• Parti yapıyorlar ve sabahlara kadar 
glştirtnek istetniyotdum, Hislerim beni düm. Maydosta kıyamet kopuyordu. Su- e~leniyoriarmış. 
idare ediyorqu. Ve 48numaranın yanından !ara d~.şen . mermiler büyük sUtunl~r Sabah olunca Baron ismini verdik
tuhar bir hissi kablelvuku ile ayrılamıyor- linde yukselıyorlarclı ı Ve tepede 1ngilız- !eri hapishane müdürü mahkQmlara ar· 
duın. !erin sabit balonu bir ipek bOceği gibi tık yataklarına giınelerlni emrediyormuş. 

Bu sırada lskeleırıiz lstikametindeh kıvrılıyordu. Maydusa yapılan endirekt GUnUn birinde hapishaneye damla-
Llr torpilin sür' atle 38 nzerlne gelmek- ateşini onunu idare ettiği anlaşılıyordu. yan müfettişler bu vaziyeti görünce 
tle olduğunu gördüm. 38 e derhal işa- Maydus önlerinin bu tehlikeli halitti eğlenceyi ve ... Baranı tevkif etmişlerdir. 
ret verdim 38 yllzl\nU karaya doğnt görünce gemiyi clurdtırdum , Limana bir Baron şimdi mahkümların arasında bu
Çlvirdi ve sahile doğru ilerlemeğe parça sokulmak ölüme düpedüz meydan lunmaktadır. Fakat ne yazık ki, Baronun 
baflatli. Bira:t evvelki davul zurna seş· omumak demekti. 1 tam göğnünü eğlendirecek bir umanda, 
!eri artık usmuştµ. Ç~midc bir karta· Bununla berab~r om"ılarınuıa yük· bar Alemlerine nlbayet yerUmı,ur 

TİYATRO 
•• •• •• Bursa Donusu 

3" 
Dün gece, buralarda ~.erzaman te5

3
k 

düf edilmesi .mümkun o\mıyact''' 
"·ıe • • eyret ır-

derecede güzel ti.;Tıı. pıyes 5 
1
yor· ~ 

·~ ~'an ı~mia orada şaşır }ti IJ1 
Anadolunun bilhassa Erzurum gibi raşika.r mUL tabiiliği, konu.şunda ~ı 

uzak vilayetlerinde gece hayatı yalnız ketlerindeki ve rolünü adet.A ııllıı. 
dostlar arasındaki komşuluk münasebet - zamı kaybediyor _ ·--. Faırult d 
!erine inhisar eder. Geceleri oturup ko - lüyordu. Nazım rolüncıt 1«>vdi· .1 
nuşmak, bir araya toplanarak ho.şa. vakit E.spirJ yakalamak endişes~ ... 
geçırmeğe çalışmak buralardaki eğlence - Mimiklerinde ve konuşmalarınd .. 
nin yegane şeklidir . Aile içlerine giremi - hareketliliği ben 'buna hamlettim. Fak 
yen, bek.Ar oup buralara yeni gelmiş I gfüünti.şü sahnede ·kendine ha.kim olaıbi 
olanar için eğlence namına ıbir şey yok - lecek bir istidatta olduğu T.ehabını veri 
tur. yor. Rolünün pek ufak olmasına ~ağme 

Bu uzak §ehirlerod içtimai, hayatın dikkaatimizi çeken san'atka.rlardan bir t 
bir parça uyanması yine eksikliklerini. nesi de amca Rifat rolünü oynayan [,~t 
beceriksizliklerini her zaman tenkıit et - idi. o kadar tabil oynuyordu ki. uza'kta 
tiğlmiz tiyatro kumpanyaları sayesinde yeğenini ziyarete gelmiş ve onun evlen 
mümkün olabiliyor. Böyle bir kumpanya miş olduğunu duymakla şaşırın~ ihtiya 
şehre gelnce oldukça büyük bir hareket amca rolünü tam manasile lbaşaırdı. Mu 
{)luyor. Ve her sınıf halk buralarda bir 
parça eğlence imka.nı bulabiliyor. 

Maddi kudretleri az, yaTdıma muh
taç bir halde diyar diyar dol~an bu 
kumpanyalardan fazla bir ey 'beklemenin 
bir haksızlık olacağını takdir ediyoruz. 
Büyük zaruretler }çinde çalı.şan değil, 

adeta. çırpınan bu trupların dekorları, el .. 
biseleri ve bizzat artistleri tabiatie zayıf 
olacaktır. Büyük istidatların boğaz tok -
!uğuna çalışmasını istemek bir parça da 
gülilnç olımaz mı? 

Bütün çaresizliklerine rağmen ba -
zan hu kumpanyalar insanı t.atmin ede -
cek derecede g!lzel temsiller verdikleri 
vakidir. Dün akşam şehrimizdeki "Atıf,, 

trupunun oynadığı "Bursa Dönüşü,, vod
vili bundan ıbiri oldu. 

Piyesin merkez sııkletini t~kil eden 
ve kaynana rolünü oynayan leman gez -
ginci bir trupta tesadüf edilmesi h:ı.yretle 
karşılanacak kadar kuvvetli bir san'atk:lr 
iştil'ak ettiği bütün sahnelerde kendisile 
beraber oynayanları gölge·de bırakacak 
kadar kudretle oynadı. Saıhnedeki ta.bltli
ği, konuşmasında.ki serbestliği ve lisanı -
nın düzgünlüğünü klasik truplarda gör -
meğe alıştığımız san'atk:l.rlarıdan fa.nksız

dı. Onun yanında Ruhsar rolünü oyna -
yan lA.mia düzgün oynayabilseydi, tema
nın kudreti da:ha ztyade tebarüz etmiş 
alacaktı. Fakat sahneye çok yeni çıktığı 

SAÖLIK ----Çocuğu küçükten 
temizliğe alıştırmalı 
- Şu çocuğun yl\züne, gözUne 

bak 1 Ne kadar kirli ... 
- Ne yapayım kardeş 1. .. Temiz 

durmuyor ki.. .. 8abahleyin yıkadım. 
Şimdi bir daha yıkarsın, beş dakıka 
sonra yine kirlenecek .. 

Ne acınacuk hal değil mi? Fa
kat ne yazık ki bu ve buna benzer 
muhıwereleri, konuşmaları her za
man işitiyoruz. 

Her anne bilmelidir ki erkek ve 
kız her çocuk pek küçük yaşda iken 
temizliğ"e alıştırılmak lAzımdır. Te
mizlik hayat ve sıhhat kaynağıdır. 

Temizlik, çocuklara ktıçUk yaştan 
itibaren lüzumsuz ve angarya gibi 
gösterilmezse hayatının sonuna ka
dar onu zevkli bir iş gibi yapar. 

Çocuk, tozlu ve çamurlu şeyler
le oynadıktan sonra, elinl yUzUnl\ 
yıkaması için lüzumunda tedir edin
meli, ona bir oyunmuş gibi gösteri
lerek yıkanmağa teşvik edilirse, ço
cuk da bunu seve seve yapar ... Az 
bir müddet sonra kendisi de elini, 
yUzünü temizler ve kendisini daima 
temiz tutmağa başlar. 

Çocuklar kendi kendilerini te· 
mizlemeA-i beceremedikleri zamanlar· 
da bile su ve sabunla o~·namalarına 
mani olmamalıdır. · 

Banyoya girmiş ve süngeri sa· 
bun ile köpürtmnş bir çoduğun sa
bun köpüklerile oynması, seyrine 
doyulmez bir zevktir. 

Tabii üşlltmemeğe ve soa"uk al· 
dırmamağa dikkat etmek şarttır. 

Çocuklar bu suretle, bütUn ha
yatları müddetince, kendilerini sağ

lam ve sıhhatlı tutııcak olan temizli
ğe alışmış olurlurlar. 

Pek eyi bilmeliyiz ki her zaman 
temiz gezen çocuk pek güzel ve 
saA"lam olur. Murdar yaşamıya alı· 

şan çocuklar, hastalıklardan, ve rena 
görünmekten kutulamazlar ! . 1 

LOIB IAN H EKUl 

vaffaıkiyetli bir makyaj da yapmı.ştı. Fa 
kat bütün akşam ıhalkı en çok işgal ede 
Rizeli Şükrü kaptanı temsil eden Atıf ol
du. Piyesi baştan aşağı ta'klitle oynadı 

Iyi bir makyajı, çok taJbiI hareketleri, ıkuv
yetli mimiıkleri rolünün icaplarını ıh.azme 
miş bir san'atka.r olduğunu ortaya koy -
du. Şükırü kaptanın kızı r'Olilnü oynayan 
Selmada tuhaf bir kayıtsızlık vardı. Ro
lüne pek ehemmiyet vermeyor gibi görü -
nüyordu. Onun bu hali halkın varyetele -
lerde kendisine pek büyük bid ala.ıta 
göstermesinden geliyor galiba.. . Fakat 
iyi bir san'atkar için takdir edilmi.ş olmak 
bir zaf değil bir kuvvettir. Takdir edile -
nln damha çdk gayretli, daha çok dik.kat
li olası icap eder. Yoksakendisini salıver· 
mesl, bilhassa sane hayatına yeni başlı -
yan genç ve istLdatlı bir san'atk!:r için 
büyü'k ·bir eksikliktir. Selmanın ıgençli -
ğinden ve teerübesizllğinden gelen bu ha· 
li zamanın sihlrka.t eli şüphesiz tashih e ... 
decektlr. 

Netice itibarile dün akşam buralarda 
her zaman tesadüf edıilımesi mümkün ol
mayacak derecede güzel bir piyes seyret
rettik ve bu kadar vasıtasızlık içinde 
şevklerini, san'at heyecanlarını kaybet -
meyen san'at'kaları da takdir ettik. 

*** 

ECLENCE 

Soldan sa(Ja : 

1 - Allah kimseyi dUşnrmesin, ye· 
nıek, 2 · fztırap, bir emir, S • Maadar, 
doldurmak ister, 4- Şefkatle yardım, 5 -
Iştk, nota, su,6- Bitgin, 7· Hisse, bir dev· 
letin parası, 8 - İrat, alil, 9 - İcap eder, 
nota, 10 · Merhamet, son. 

Yukandan aşağıya: 

1 • Servetin arkadaşı, nakil, 2 - Cefa, 
İrak, 3 - Yoksul, sahilde köşk, 4 · Su, 
muti, 5 · Hasta, İki harf yanyana, 6 -
işkence, geniş değil, 7 - Bir erlatın ha
i fletilmişi, Elemler. 8 - Fakirin kimbilir 
ne zamanlar ağzına nasip olan şey, edat, 
9 · Gece ışığı, ilbay, 10 • Merhametin 
arkadAşı, takat. 

Evvelki bilmecenin 
halledilmiş şekli 
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Y
ap 1 1 - T rnbron Uzun sokak d• be led 1 I Ba,ıarafı Pazar •• yımızda / pek korkaktırlar. Cunım nasıl isterse 

ye fen heyetinin göstereceği mevkide Bitlııbi lıu vabadım sonra mnhkeme- öyle hareket ediyordum. Herkes hasta-

(0 l ) rlly/t' 
'22701 kişisi yola ynzılmılş 

1
°1m,ak Beletllyede mevcut keşif ve .. sartnamesi ye dUştnk. Mllddeiuınuınt munyencmi hnnede yattığımı duymuştu. Raporumda 

siyam Üçıincü stıyfa< il - y ı ozere 42:128 nererdir. 
1
°
1
. a yazı 11~: ım ~ mucibince beton yaya kaldırımı yaptın· iste~i. Fena halde cıınım sıkıldı. Ben yazılı olunlar bire bin katılurak kulak· 

ce Merkezi Kursta bulur~ıın DoğU ve o 429 kişi de yüzde e 1 cezast e na · tHcaktır. Bu işin keşif bedeli 1023 lira emri vakı karşısında knlmışhm. Halbuki tan kulnğa yayılmışlı. Beni, dahna ba
ltı~up vilAyetlert canlı ha yvon ili raca· ~; tahvil edilerek baka ya devrol unmuş· 16 kuruştur. bu adamlar heni deli sa nıyorlarrl ı. Kan : srlmadı ktnn sonra insana hiç hl r tarar 
faz) an birliği 936 satişlanna ynzcte 17 dur. Huzunımuzdtı l\ars Hinin sayın yol 2 - Bu işe alt keşif \'e muteferrii başının sıçrad:. Mahkemede ağzının gele· vermeyen bir deli uddedlyorlardı. Bu sn· 
nıış ası ile ihracatı mukaveleye bnğl•· "k 

11 
ilerinin dikkatlerine arzedeceğim şartname ile bordur profili Belediye fen nl söyledim. Mamafih bu, !aldesiz bir il yede hiç hakgı olmadı~ halde bana so· 

tı sa du iç piynsımın ynk.;elmesi Birli· mukt~ ~udur: . mnctnrlOğUnde mevcut olduğundan ta- galeyan oldu ve mllddelnmumlnin şOp· ğuk ve kaba muamelede bulunun mal 
f~ zararına mal toplaynrak ta11bhOdOnO 00 Her tarafta iş açılmıştır. Millet ~ol lipler her gl\n öğleden evvel saat ıo- heleri kuvvetlendi. Müşahedede ynttun. memurunu bir iyi dövdum. Yakından 

tikYa mecbur eylemiştir. SDt tozu fa: vergisi nfsbetlnden daha ynksek g~n- 12 arasında mezkQr daireye muracuatla Beni bir !eyyareclen yere 1nmiş, ncaip bir tanıdığım ve ne mal olduğunu pek iyi 
2
4 
amız bu yıl tekrar fnaliyete gaçer~e delik ile daha karlı işlere koşııını- ıın- evrakl görebilirler. • mahluk gibi dinlediler, '-'oklaclılar, tu- bildiğim sahte vakar hııtibt kür üden 
ton snt tozundan ha<:k8 gazein d şnmendnferlerc in l h' .1 te ·u " t r kanını bu.lduğun an 

1 1 
. • 8 - Eksi tme 25 • 1 • 938 tHri ıne haf tecrübelere soktular. Çirkin ve kan· aşnğt attım ... Hanki btrisini sayuyım? Bu 

.. rı ze ya.-. imalatına da başlanıış 1 • t kt •e yola yazı an ar ıs " ve 
6 

kilo\ k . . teneke zarfla~I~ şaata gr me e ' 
1 

• rıınsadQI Solı günü sası 14 de Belediye bur bir doktor, her gnn karsıma geçer taşkınlıklanmdan zarar gelmiyordu. ÇOn· 
a.,.......-. tQD u ~enı k9.ffec::ını mevsiminde köyle~lnde bulıluru amamak- daimi encOnıeninde yapılncaktır. beni çileden çıkartmak için" aklına ne kü raporum vardı. Deliliklerlmle beraber 

lerilize yağ lstihsa~atıntnArdnh~n- taclır. Yol parası ıse •. ~a~u~un Şeö hterlddl- 4 - lş açık eksiıtrne suretile ihale gelirse yapardı. Benden öyle hareketler hllrınet ve itibada artmıştı. Vakla 
l\t bb' firmn ktlçOk ye· 6 

1 
lıuak iş vakti gelmeynp yllzcle e 1 ece ır. ster ı, arşımdn oy le şeyler yapardı ki ıtrkamdan herkes « deli Murat ,. diyordu 
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asttsına sntnıı~ur. l'rl asgari hadde indırıJmı~tır. u n e d"l kf f d" k -
;;:, tı!şeve ıs Ardahan marka ı yo :ı yazı il 6 lira vermeğ, e mecbur ol· 5 - Muvakkat teminat, 153 lira benim mi yoksa•onun mu Ztnha deli ama ne zarar .. Bunu ynıume karşı söy· 

r r k" tına 50 cezası e 48 kuruştur ld l'r k r eli o b 1 d yağ imalat ve sev ·ıyn kt fo:e vaktiyl~ parnya yazılıp dört 
6 

· r 
1 1 

o uı;.unu ·es ıreınez ın. ııun u tu- emeğe cesaret e ecek kimseyi göreme-
937 de ynlnız lstanbnl plya· İın :;rm~~i tuvjye ederi"m. . - Ta ıp er mevcut }artnamen n haflıkları beni güldllrllr, hırçınlaştırırdı. dim. " nıizln ynğ ak•yah yonm m~l- ra Kf>prıileı·: 8 ınol madde ine sureti ~~t ıyede ~aya- o, benim bu hallerimi gördnkce çocuk _ lla'.Oşşcfeka muşahede koğıışlannı 

ektedir. Kars merkezın Kars • Göle yolundll Çnkmak l\Öp· ta mecburlar. No. (ıG) 4- gibi sevinirdi. Nihayet uzun ve karısık muteaddıt defalar ziyaretim tamamile 
u s~~~:'ı), Arpaçay'ın Hacıve· rnso, Tuzluca - Iğdır yolunda Cincovad E, , Valiliğinden . isimli hir hastalık buldular. • semeresiz kalmamıştır.Elimde huna ait 

t rnla 
imaUıtına bnşlıın- köprOsü Sanknmı~ · Erzurum yolunda t Zlll Ulll I 

5 
~O Hastahanede kaldığını uzun zaman evrak ve rnporlan okumadan yalnız bu 

e plls ı k • 
1 

h . Koralıık - Tercnrt yo unun + u f d - - l ha da busust teşebbüsle a- Zek köprOsO ve Kurtka e na lye!>ındekl " k'l l 1 ' zarın a cluşundOm. O yaşa kndar akıllı tomar ann kalınlığına bakmakla hakkım-
81-~ vo bunlann maden hav· Zigarlstav köprOsOnDn tehlikeli ayağı 9 - 13 814 Uncu k~ı°:~tre er 2~~~sı~: olmanın hiç bir faide ini görememiştim. da bir fikir edinmek mllmkOndnr; ve 
d~~iryol inşaat sahalarında 

1
amnm fyenfden yapılmak suretiyle ona· da yaptırılması ge~e u unan r 1

1 
Her hürnyelslzllk akıllılar içindi. yalnız bu hal, benim yupacagım bntnn 

klşaf etmiştir. Bal istihha~~ nlmış, Iğdır . Ağrı hududunda muhtelif ra 22 kuruş keşlflı ( 6 ~ ~an: 1~~i~ ez n Deliler, bu üıOntü '°'e endişeler· uygunsuyluklann hoş görünmesine yeter 
geçiyor. Kuş toyn ~a -~ 

1 
kilometrelerde 10 adet beton arme köp· yapılması 12 • 1 • 938 gunun en are; den uzak, istedikleri gibi konuşmak, ha· de artar bile ..• Bu cvrttk okadar faideli 

de piyasa saıııam ve Is~;. s; rü ve ıuenlez yeniden yaptırılmış, Kars 15 gün ınDddetle yeniden açı\ ~ ; rokel etmek hokkına sahip idiler. lll"1- ve klifldir. lşto işin iç yıİzn Emin olu
dır. Toplu olarak Kars ı ın ı" _ Snnkaınış şosesinin 15-70 deki demir slltnıeye konulmuştur. Bnnun ı a .es nda herkesin okadar suydığı hastaha~e- nuz ki delilik övle ıannedlld°J(tl gibi kor· 

durumu 937 ):ılı i:~~rı ~= köprll yıkılarnk yeniden betonarme olu- 27 • 1 • 938 perşembe gnnn .sdat on dortt mizln Alim mııctornne, yuzllnun patlıcana kunç bir şey d.eğ-ilcUr. Bir tecrl\be eder 
akterlni bir haylı arterlm~ Bu rak yııptırılmağa ha~Janmıştır. Umumt te Hükll~et konağında .VılAyet . daim. ~enzedlğ'inl ynzane karşı haykıran de- seniz sizde memnun kalırdınız dedi. 
iş olduğunu an;der 

11 
esi bUtceden verilen tahsısatla boyalan yap· encOmenınde yapılacaktu · Muvakkat te lıler gl)rmll~lllm. Mlltlllrü ilk defa gör- Şimdi bilseniz ne rahatım diye 80• 

sebebiledir ki, 93ı ~fi CÜ::; 
87 

tırılıın 24 demir köprOnün ahşap tabll- minat mikdarı (1~9) liradır. , düğüm zaman bunun, ben de farkında zUne devam etti. Herkesin kulaktan ku-
Ununu ev\•el sonun il ) yeteri hususi bütce tahsisatı ile onanl· Bu menfe7le~ın ren şartnamesini \e olmuştum. Fakat söyleymezdim Çünkll 1 kt . iştir. Vergiye tabi hayvan :;~~ mıştır Büton bu işlere oakden ihtiyar salresinl anlan ak isteyen taliplerin en· akıilı idim. Dört tarafa çevirilen °kaideler. : ~n k~latad lıs~lattı b ıeyı ı.:n 1 "'.'d-

• vergiye taht olan ve 0 ,.. edilen' masraf 35,000 liradır. cOmen kalemine mnracaatlan illin olu- nizamlar, usuller hep akıllılar içindi. Kon n or us:ın a a ıra. ağıra soy erım. 
an sayısı 300.000 baş. artırm0; ıııııaını·: nur. (No. 72) 4 - 2 Akıilılar, bunlıırın ortasında, kendilerini _ımse manı olamaz. ~eli Murat • ı 

ar ve deve haıtye tahsıH\tı y937 Kars hnkaınet kona~ı. Jandarma, 'fı·abzon Beledi ve ır ra- takip eden inslyllklannın zorlle harap yıne kı~dırmışlardırlar. '.e şayet 0
• sır.a-

diğer huyv~nlar yoze .9~f.~· Ma· Pansiyon, ismet pa,a mektebi ve mem- • .ı I) oluyordu, kahroluyordu. •P benı tan~mayan acemı bir polıs, ış-
re bOtçemız 420.SSO lır . o leket hastane i htnalannın .l{Ülli taml· setinden : Ben işte böyle dllşünOyor. ve deli- kUznrlık edıp tc bent tevkife falan kal· 
yedi ayında hallye tahsll~tı y z- ratı ve tll\vei inşaatları Sankamış ve Şehir dahilinde hane \'e ml\esse e· liğl pek latif pek hoJ birşey buluyor· karsa şahit tutulmamak için sıvışırlar. 
bıka ynzde 7 dlr. 937 nın ye· " ' ' vakıa bu hali ur k t r k , l .. b ka tahsisatının ye· Arpaçay hukOmet konaklarının inşaatı terde biriken snprüntl\lerin sokağa clO· dum. Ondıı her şey vardı. Hudutsuz m. a e e zarar an mu-
h•~Y936en~~ ~ynl nıoddete aid ve Posta hllkOınet konağı tamiratı sona küldüğO gOr0\dU2llnden gayri sıhhi olan bir lıllrrlyet, tam hareket istlklAll. No clıı olmaz değil. Yakalarlar, bir lk1 ge

On~~~:ıan 
73

.
8

50 lira daha fazla· ermiştir. B•ıgedikler, :•lnııçam, Kurt- bu hale mahal !'almamak ozre badema nizam, ne kaide, ne de cı\ienı ne der?• cc yattığım olur. Fakat maham tahkikat 
~ kale ve Cala nahiyelerınde yeni hUki'ı· her hane ve ınuesse~eue ağıı kapaklı korkusu.. Yalnız akıllılar için y11- neticesinde mesele anlaşılır. Hemen ser-

r · Yol, koprn, lçu.e sulan, ok u\lar ya- met konak lanna, Ardahan, Poshof k a- kaplar bulundurularak snpıiintülerin bu pılmış olan bu zenciri er, delileri bağla- besi bır~kılı ~m. Bir az sı k_ıntı . olur am. 
ve tamir işlerine ald bütOn istihkak- zalan ile Başgedlkler nahiyesinde 300 kaıılnra konulması ve sUprnntı\ler tan· yan zencirlerden daha hafifli. ıra bu nrmatın okadarcık kullet~ de olur. 
ve daimt masrarıar tamamile öden· Y.er mevcutlu ilk okullann inşasına baş- 2.ırat nmeleleri tarahndan alınıncaya ka- hk defa buradu, bunun sonra deli Sustu, sonra glllerek ynzume bak· 
halde sandık mevcudumuz 120.000 lanmış, Arpaçay, Tuzluca_, Göle kazala- dar kaplar sokağa bo~altılm!yınak .mu· kalmağn karar verdlm. Bunun sonrasını tı. Bir ~udd~t daha ~urdan burdan ko· 

geçmektedir. nnda ve Selim nahlyesınde 300 mev- halaza edilmesi Beiedıye hııcOmenınce biliyorsunuz Her halde bazılarını sizde nuştuk, ıklmrz de gntuyorduk. 
"mizde arazi tahriri yapılması ge- cucllu olarak başlanıla? ilk okul blnnlan karar altına ahndığınclan aksi halde duymuş ola~nksınız. Orndan çıktı~ın1 va· Musaade istedi, kalktı. 

SSl cocü tamdan 710 u . ikmal çatıya vard~rılmıştır. Karsta SO,OOO lira· harekelle!i görüleceklerin ~ecziye olunu· kıt artık eski durğıın ve mahcup adam , Ben yalnız kaldığım bahçede, g;,:z.. 
iş, diğerlerine de çalışılmakdad.ır. lı~ ~~~:aİ1;:~1~nş~!~~sle~f11,la~~~İv~~ cııklan Uan olunur. (No. 78) S· l değildim. Atak, kavgacı olmuştum. Gö· · terim çiçeklere takılmış dllşQnüyorclum: 
n 938 de, yani tam kanuni mıa· ~ ek olan subasmnn kısmı tanrnınlaudı. Devlet Deı11ı'ryolları 1 O .CU ınmü çöpten esirgemiyordum. Bu lnsnn. ı Bu adam 19.zım olduğundan razla akıllı-
tahrlr işi bitirilmiş olacakdır. ec FUAD ARASLI 8 n görüyor musunuz.? . Emin ohınuzki dır. 

os·~ıı~!~i mükellefleri 9827 kişisi pa- (Sonu yarm} işletme Müdürlüğünden: T h ı ki ______ 1_5 ___________ _ 
• Erzurum Leninııknn arasında işle· 0 Um U arımız Ve 0,000 Sene evvelki 

k 
• mekte olan muhtelit katarlarımız 15-1· d } 

Vvelkı. gu·· n ço zengın 938 tarihinden itibaren ve ikinci bildiri· huğ ay arımız bir cinayet keşfedildi 
me kadar Erzuruındnn saRt 13,17 yerine . k ed ektir Sa ın (Üstyn111 2 nc11le) Fransada ellibln sene evvelki bir cı. 

b 
•• •• d k saat 9, 51ad~ hare et ~c 

67
) 

3
_/ blr t~tk~k yapmamız ve yetişen muhtelif nayet keşfeclilınlştlr, Burodnya vllllyet 

ı
•r spor gun u yaşa } halkımıza ilan olunur. ( o. ve .bırlbırinden ç?k farklı" ol~ası çok dahilinde Oram Braısak denilen mevki· 

bu millt ve en lüzmmlu spora verdikleri tnbıi olan bu~düyııırımızın uzerınde fazla de kablellarlh ilmi He meşgul olan btr 

(
O hl i ıcl sayı/ada) oldukları halde ve derece kazanmaları da ehemmiyet şayanı memnuniyettir. çalışmam!% ~azımdır. Bizim Pasinler ~a- bundan ellibin sene evvel yaşurruş olan 
styonı .~' yozde yüz olduğu halde çok yanlış bir \"eh·~·bo.\. maçları zasında .yetişen bir cins buğday nz~rıne bir adamın .gayet iyi mukataza edilmiş 

Koşu nasıl oldn·~nması i in yornl· başlayış yuptılpr. 3000 metreye J..adar İlk ma A\:cık ku1nbU ile Dağcılık Halkalı ısUlh lstasyonu~uı ynptığı !nce· iskeletini meydana çıkrmıştır. 
Sporun çabuk kalk ç d 1 n mukavemet koşulan aynen 1500 - ç l ,..t t 1 30 lemede bu buğdayın ~ alnız Moverl ıkaf- Bu adamın gö"'Us kemikleri 

i 
l ç lışan ve her f e il· o a kulObu arasında yapı dı. ı• aça saa ' k t H b 1 t d ktl b l'r 1 e araatn• n ve az 

01 
e a 

1 
, metre koşu u gibi 200 ve 400 metrelik ~ ~ d th T k- as a ve 8 eş~ an a e en U

0
l ay da ucu slvrl IJir taş bulunmakta idi ı . tı yapan Başkanımız Ha~ımd.~can ~n bir başlangıç oldukça süratll ve temadi- da hakem E~lıurub mı G~cn~) 8,!1 ıl :a: /bu tohumluğundan ureme cinslerinden oldu- keletle vazıyet ine nazaren cinayetin • ns 

ti dlrektil üterlne tesbrt e 1 en u · ı or tll vapılır 3000 metreden varın ldaresı e q an ı. a.c ı u u ğu anlamıştır. ek"ld lk edil ı · k ı e 
baka rogramı çok rağbet gormüı- 51 de 0 ; a s ~ -

1 
k la 

1 
b • eat sporlan elbisele sahaya çıkmışlardı. Yukanda da izah ettiğimiz gibi mulı· : d ı e d a ıl tı 0 •ı·oa anlaşdrnak-

Koşu 1' tıaftası şehrimizde ilk defa f:z::ı °ı:.~:S~k ~~~::',0 lled~ş~.'~yns:' ad~~ Maç zevkli ve samimi oldu. Avcılar ha· Jeli! ve birbirine çok aykn iklim şartla· a •: : amcağaz magarasında. otururken 
lmakla beraber pek ço)< atlet nıo-

11 
y •~iti ııır. BOvle olduğu halde güçln- sımlarına nazaran daha muvaffak oldular rı altında yetlşon buğdaylannıızın çok ~lr Y k sesi lılterek, dışan çıkr~ııı fakat 

ı etmiştir. t';kat bunlarden ancak 10~ an:a çok ağır başladılar ve geride ve maçı kazandılar. Avcılar takımı: Bas- tenewri etmesini l~bii görmemiz ğerekll- ,'ş~rıda pusu kıırmııı olan katıl birden 
isi koıuya sokulmuştur. Halk_ daha k ıf ıar ne zaman ki mesafe )'arılandı rl, Reşat. Fuat, Vahdettin, .Asim ve Sedat dlr. Bu k•dar değrşlk ve kısmen ikllme ~erın~en fırlayarak sivri taşı dilşmanın 

ahtan yollora dökiilmOştü. Musab•· 
0 

8 za'mau güç!Olerden birkaç allet me- llağcrlnr ıakimı : Ihsan, Esat, izzet, hül- ve toprağa uymuş bulunan buğdayları- ~~ıısune saplamış, o d• oldutu yere yı-
llatl yaklaştıkça halkında. heyecanı saleyl ozaıtmnk ve Ona geçmek için kiye, idris, SelBhettin. nıız gittikçe azalan bir hasil~tl.a bizi Y• ı ı mı~ı~ 1 . 1 
yordu. Kulupçnler atletlernıe dırek· :abaiadılar ve halile yorudular. Böyle Nt•tİce : nnın buğda_y tohuf!l~ağunu gıttıkçe aza- ı ' a et arıh e meşğu.ı ola~ ve hııtlse· 
veriyor ve masaj yapıyorlardı. ı:ıaı- ~)maki• beraber alınan neticeler iyidir. A\Cllar, l5-ll-t5 galip, Dağcılar lan bir hasıllilla bru yonnın buğd.ay to· ı~ı_ haber alan dDnyı Alıınlerı bu Jsk•letl 
Haşım lıcanla, Val~ mua~nımlz • ba la biraz suretli yapılsa ·dı O·IS·l2 mağlup. humluğunu ve onun ekme yetıştlrme gormeğe gelmekte61rl~r. Yakın<lo oralar• 

mi Balcı, Emniyet Mudnrn Na~ım, ~=rı~! dafıa ~~şka olurdu. ~ :\Uihlm karşıluşmtt: şartlarını topraklanmtıı besleme, hazır· da daha geniş bafrl~at ~·apılaoaktır .. 
kevi Başkanı Ahmet Cemal ve dıger xrTiCF . I . . t 2 30 d lama işlerini hemen isltıh etmek zarure· 

amirlerimiz erkenden bölgeyı şe· aotge önU~den İstanbul, Ha taneler . . kılndcı m~ÇdSHBH lk. sa hekem Ra- tinde olduğumuzu bu işde acele etme· Trabzon Vilayeti Da· 
vi d

l d"ler ve ' sıının aresın e a por Erzurum · · fht t kt d' B h ı 
endirerek sporcuları se n r 1 c mhurlvet ve Taşmağazalar caddesini - • rnııı ar e me e ır. u az ma su al- j mi E n . d tiım müsabakalarından sonra yapılan t ~i ed~rek böJae önnnde hitam bulan G1.1cn arasında yapıldı. manın sebebini ıiraat şekillerimizi man· ı ı e CUID0Rl0 en: 
eybol teşvik mnsabakal~rını da sey· ~o!baka tam 3oso metredir, yani 

0 
. Maç .çok heyecanlı ve zevkli oldu. lesef hala çok iptidot olmasıda mnnave· Trabzon-Vakfikeblr sahll yolunun 

erek geç vakit avdet ettıler. . d t :z.ı d y· 
1 1 

ç Bılhassa ılk devre Erzurum GUct\ çok benin yapılmamasındR tohumluğun te· 9,-400 kilometresinde yapılacak 11470 

h 
·eneden ge· kılometre en a a ır. ırm at et ara· U 1 d ' , Atletler ıon sıh t mua~ mesafe rarkı olmakla beraber ko u u g ze oyna 1• mizlenmemeslnde, bilhassa tohumlukların lıra 89 kuruş keşif bedelll 8X 10 metrelik 

erek tam saat on buçukta bölge da 
1 1 

d ş Y İklncl devrede Gtıclülerde bir ahen· temamen vasıflarım kaybetmış halde Sera betonarme köprUsQ inşaatı kapah 
asının önUnde aldıkları numara sıra· tama~f~~~~~~m'~tre He tesbit edilen de· kslzlik bell~d~ ve bunda~ istifade eden korışıh olınasında, bazım a_ynı tarlaya zarf usulü ile eksiltnteye konuloıqhlr. 

dizildiler. Hakemler daha. ev~f1 receye göre bu m snfenln birlnçlsi tek Halk Spor ıkıncl devreyı kaıHndı. bu tohum karışıklığı ynzonden 4 • 5 cins Eksiltme 2·2•638 tarihine çatan ~ıır· 
lıerinl almışlardı. Başlama ışore ı_e yaptığı derece 14,01 ikincide 14,10 dur Son devrede her iki tarafda galip buğday ekmemizden toprnA'm çok ıııuh şanbn günü saat 15 de Vilayet Daimt 

raber gene ve kıymetli 
1 
atlet~U~~~~ Birinci Halk spordan Nusret ikinci yin~ gelmek için çok uğraşıyordu neticede az taç olduA'u nhır gübrelerinin topraga encQmenl odasında yapılacaktır. 

0tuya başladılar. Koşucu a~ll b~ de Halk spordan ldrls üçUncOde Erzurum bir farkla fttkat hak ederek Erzurum iade edilmeyerek mahrukat yerinde lslekll.lerln tekllr meif:ıuplannı 1310
1 

otomobili ile Nafıanın otomolı ' 
1

1 

0
. gücnnden Halil gelmiştir . Bunlardan Gncn galip geldı. kullanılmasında aramak birici bakımda 82 kuruşluk teminat mektubu veya mak 

~ot6ndklet takip etmekt~ ve bu ·~t~~u- sonra be~inciye kadar gelen atletlerde Erıurum Gücü Halk Spor i.özümllze çarpan hususiyetlerdir. Değl• buzu ve 937 yılına alt Nafıa Veklletln• 
vlllerde h "mlede Sıbhıye he~ . Halk spordan Fikri Erzurum gOcOnden 15 8 şık cılıt. tohum zait toprakda geç olmak· den aldıkları mnteahhilllk Yeslkasa ve 
t•lunınakta idi. Baş~ma ~·::~1;;:''ic1~d~~ Necdet, Halk spo;uudan SalAhattlndlr. 8 15 ta iklimini bilhassa hasat ve harman ve ticaret odası veıikası İle birlikte 

alk spor atletleri dort yuz . • Derece alanlara madalyaları merasimle ıs ıs günlerine. ra~tlayan aylarda ekseriya aaat 14 de kadar Datmt Enc"men l •ıkı bl k ular ve mesafcyı ara Galtp Ma" "'p yağışlı gıtmesıde btıtnn bu az mahsul 1 1 1 1 u r ya• 
r çı ış yap k d verilecektir. • u set ne verm ı o ama ara. dılar B f • nş hitamına a ar Takımlar: almakta menfi tesirlerin Ustüne U9.ve olu· 

bl h u mesa eyı ya ef 1 rini idare ônnmozdeki hafta saat onda vilayet ı.• N I •ıııv"hlıid narak ekin masrafını bile koruyumadı· İstekliler keşif, şartname ve dlfer 
u afaza ederek hem n ese önünde 200 metre sOret 400 metre bay- .r~rxurum gaca: a i, H " , evrakı her glln Trabzon Nııfıtt MUdUrıt1~ 

•tttler, hem de uzuıı kofulardu Ulıı~ k teşvik müsabakanna devam edile .. MDeyyet' Ştımsl, Necdet' SaMhndd/11, Q'ında~ bire beşten tuzla hasilat alına- tünde ögrenebllirler. (No 79) 4-1 
'>lan a\'antaJ kaidelerine uvarak muva · ra Halk apor: Orhan, Hayri, Behıaf, mamn tadır. _ • 

oldul • cek, ayrıca dUk ~Tdı~lar ara~ındkb(80) Ahmet, Ekrem, Nerhat. Jfer iki oyu.. Şimdiye kadur buAdaylanmızın ne kadar tengln materye~le-m-al-lk_y_ur_t-ta ........ h=--i4 
Bunaa~ukabil Erıurum gnco atlet .. seksen met~ r ;.u Y:~~placa i r~ 11un ha/cemi dı ovuna fO• gaıeı lda,.. kimya bakımından, ne de ekmekcilik l'Ophesiıki bu en batlı nrnrutaUli •lllll 
IUlkavlm ,, enerii ubüli çoc"ldar Ctr•k P ıer 18 u er 11 etlllff, nektuıııcıa-. tetkiki yapdmamıttır. Bu blr tflıbı 111\&htlÇ rtal4"1r. 
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• K 1 R K Ç E Ş M E SOKA GI . N o : 9 - \ = ERZURUM :_ - • 

! Kitap, Mecıiıua, Cedvel, Defter, 1 
1 Her nevi Duvar ve El ilinları, . ! 
1 Makbuz, Bilet, Fatura, Yaldızlı dave~iyeler 1 • • 
= 'r ı~ 1111

• 1·1' 111' ·ııı-,; 'r 11:1 •· • 11">~'11-1! ıı ı! ı~ ı = = 1 rıiİ 1
'-. ,il, 1 i;J,~,, ıı '- rıii Hl r. "-1 = 

• • ! llulA!SIJ IJ,~"1411 Şlrllll Fi•b 5 kuruştur.. ! 
• • • 
•
• Diğer Vilılyetlerden gönderilecek her türlü siparişler memnuniyetle kabul ve suratla ikmal edilir . , 1 
~ . ·. ~ 

~-········································-·· 

~ımıııııııııınııııııııııunııııııııııınııııııııııııııınıııınıınııım~ıııııııııııınııınıııunııııııııuıııııııııınııııııııııuınıırnıuını 

= = 

ı: 

=ilanlarınızı kabul ede~ 
: FIRMANIZI 
~ Bütün Doğuya tanıtır. 

s ~~~l~k'!'t ::~~:.:.i 
= · her tarafıneta okuna 
=== ; bir gazetedir. 

DOGU 

\ 

Gümüşhane Nafıa Mü- ı Erzuruın valiliğinden: f ~ Doğu illeri ile ilgisi olan bütiJ 
dürlüğünden: Nümune hastanesinde yapılacak olan Teminatlı ~aktilo~ Dikiş , ~müesseselerin gazetemiz vasıtt# 

0 
' A 889 lira 40 kuruş bedeli keşifli tamirat, ve her nevı makıneler 

Kapab zarf Usuliyle Eksıltme Jlanı tadilat ve ilave işi açık eksiltme usullle tamiratı yrpılır ~ Sl·ıe kendt.lert.nl• bu genl•Ş bo••ıg· e 
l- E~siltmeye konulan iş: Gümüş- eksiltmeye çıkanlmıstır. 

hane Vi~yeti hal~evi inşaatıdır. işin ke- 1 - Eksiltme 24-1-938 pazartesi gü- Rı·ZCI; 1 'a" tandaşla = tanıtmaları men.L"aatlerı·nı·n 
i1.f bedeh 55263 lıra 78 kuruştur: nü saat 14 de hükOmet binası içinde bu· Y ~ T ~ 

# 2- Bu işe ait şartnameler ve evrak lunan Nııfıa MUdürlüğU odasında yapı- Sllal F = lk ıunlardır. . lacaktır. ' •aln·lknsı Jc.arşıs~ıula . i icabıdır. 
A- EksiJtme tart~a~esi 2- Bu işe alt fennt evrakı ve sai- Bay ·KAYA hanesınde = 

. ~ ~u~av«:1e ~roıesı . . . reyi görmek isteyenlerin Naha MUdür· ---- == 
nü ~._ Nafıa ışlerı yapılar şeraıtı umu· lüğUne mnracaatları lazımdır. Er~uruın valiliginden . = 
~~~ ·_,_ ; . . . _ . 3 - Muvakkat teminat 67 liradır. = . · ı...,- N&ııa ışlerı Fennı şarnamesı 4 Ek ·ıt . ti k d k 1 ŞosQ ve köprüler kanununun ıs in- = . , . E . H · - sı meye ış ra e ece o an . . = 

- . ~ust şa~am~ . . . . istekliler, bu işleri yapacak derecede eh- cı mad<.test macıbince 938 yılının yol = 
·~· .Fer Keşıf cedveli tahJılı fıj\t cedveli llyeti htıiz olduk! d 1 N h M parası tahakkuk işlerine Şubabn birinci = G p · · arına a r a a ü- _ 

' !;T' roıe - - . dUrlUğUnden alınmış vesika ile Ticaret g~O.nden - itibaren başlanılacaktır . Her § 
• t isteyenler bulnarı Gumuşhanede Na- Odası vesı'kas n b' i . dd d 1 koy ' ve mıtlıallede gerek yerli ve gerek 3 

·"·- a.··d- ı- - d - 1 d b" . V ı ı ır ncı ma e e yazı ı t ti h . . ___ 
,u.a ~u ur uiu~. e muta aa e e ılır. e gUn ve saatte Nafıa MUdUrlü""ü odasın· sa•a , c~ret erhıangı bır sebep ve su· 9 

·~ üç lira mukabılınde zarf alır. d 1 
6 retle 81.isafirlikle oturan ve ecnebilerden = 

~ .. 3.:_ · ~ksiUme kapalı zarf usuliyle isaıı·~~şekköUtedecelk.olllaan klomlsyon re· de.. buıundukları 'mahalde altı ay ikameti~ 
• r e-,ıne g serme erı n o unur. . §; 

• · eden bılıl9ııım erkek nUfusdnn köy ve '= 
y.apdacaktır. . (No. 64) 4-3 ma'-hlle nu-rus d rt l · h lk ~ •• d • • 

. . . ·~ , e ererıne ve u ·ın = gon erınız 
l ~- Eksıltme. 25 lkincı Kanun ~alı ellmieki nüfus hüviyet ve ikamet cUz· 3 

iLANLARINIZI 
Doğrudan doğruya 

GAZETEMiZE 

r~u saat 15 d Gümüşhane Beledıye Cumhnrl"yeı caddesinde danlımna göre 18 (dahli) '-'a d 60 ES. . 
~uinde yapılacaktır· J şın an '§ili 
. s- Ek.siltme,.e girebilmek için isteni· Sakarya ote ı ı· (dahil) yaşında, y~i 336 (dahil) doğu- ~ı lllUllllffilllllllllllllll :!llııı!llı:ııııııııımııııııııuıııııııııııııı~uııııııııııııııııııııııınıııııııııuıııııııııııııııııııR'UllllllllllllHI 

ı ..... ..ı<lnl\ li kk t t . t .. mundan 294 (dı:thı.Q doğumunda olanla-,_. ,,vv ra muva ·a emına vermesı, ı . . · 
bundan ba•ka Tı'(·aret Od k ·u· 1_ rın hiçbi.ıısi gızlıde kalmamak üzre bU· 
r ., asına ayı ı o tU U.k ıı ftnl b .. h l • • • • • • o • • • • • ~ 
duQ-una dair vesaika östermesi la ımdır Snhl: I .t\Uf n m eı.ıe n ..,.,,a an adlarlle ken· ~~~~~~~~~~~~ 

g z • di odları ve soy adlan ve doğum tarih· I' 
6- Teklif m"ektupları yokarda ikinci Erznrunıun en ınutcnıt bir )'6- !erini ve ne . işle uğraşuklarını ve bun· ·~~ Kumbara istikbal binasının 

maddede _,azılı saattan bir saat evveline rinde temlzllyl. sen1 ı ,.6 kon- lardan para verewklerle yolda çalışa- ·~~ 
kadar Gümüşhane belediye salonunda foru ltlbal'ile tanınmış olan caklurın ve mUSle$na kısmına tabi ha- >1 temel diregv idi r 
eksiltme · komisyonu reisli~ine makbuz , yatta beş .çowğu olanlarla silah altında •\\ 

mukabilinde verilecektir. Posta ile gön- Sakarya oteıı· bulunan asker ve mekteplerdeki talebe· ·""~ D ~ lk 
derllecek mektupların nihayet 4 üncü lerin v& fakir malfil olımlann çok dik- ) D ~ t::) _5' n==\\ .S\ t_e 
maddede yazılı saata kadar gelmiş olma- katlı ve düzgUıı olarak köy heyetleri •\ 1 ) ~ U U ~ ~ 
il ve dıt zarfın mühür umumu ile eyice Erzuruma gelen ve mahalle mateıııedleri bir kılğıda ya- ."l 

zarak bu kaığıdı reı:;ıni ve zatı mUhUrle· \\ 
kapablması lAzımdır. Postada olacak ge- rlle birlikte ve köyden okur yazat· bı·r •!.'/ 
clkmeler kabul edilmez. y l J ' t• h f ~ 0 CU llflll ıs ıra 8 kimse ile beraber Şubatın birinci gUnUn· •lı 

Kumbaralarından birine sahip olanlar hiç.~bir 

zaınan darlık çekınezler 
7- İsteklinin Nafıa VekAletinden edebilecekleri den Nisanın 15 inci gününe kadar pey- ) 

ahnmıı müteahhitlik vesikasını haiz ol- derpey hususi \ muhasebeye getirerek •\ 
mısı şarttır, . (No. 59) 4.4 biıicik oteJdfr· oradaki kuyudaUa har~ılaştırmak suretile •! 

' tahakkuk beyannanıelerini yapup verme- ~~ 
!erinin ve beyannameyi verdiklerine da~ • 

K U M B A R A 
ır hususı muhusebeden bir kağıt aımaıa~ ·~ Kumbara sahiplerine her sene ınuhtelif 
rının ve mUkellefiyet ça~mda olanlardun ı .. .... . "· 
hiçbirisinin hiçbir suretle mllkellefiyelten • \.. para mukafatı dağıtmaktadır . . --

Ü~ ~©lllillk©l~ 

... . gizlide bırakmamalarının ve bıraktıktan ~~~~ye~~s;e._,.---... ..... .-

1 1 O O O 
. , taktirde kanunen mesul tutulacaklarının . e - . ve SÖZÜ ieÇen beş evladlı kimselerin de 

_ çocukları İıere nüfusunda kaç sayılı ·ev-
de kayıdlı olduklarının da köyden getire-

~----------------------------verir 
Kumbarası olan hic bir 

zaman darlık · ydzü 
'' :t" , gormez 

.. -.-.ZİRAAT B KA il 
. Kumbaraları.ndan ~bir tane , alıınız~ 

- . . . . . I 

) 

cekleri kll~ıda yazmaları lazımg-eleceği
nin köy ve mahalle heyetlerince ve ula-

ktldar mükelleflerce bilinmesi nan olu· 
nur. (No •• 66) 10 - 6 

Trabzon Belediye Encü
meninden: 

Trabzon şehri dahUinde ve civarın

daki ıuıyfiyelerinde işletilmek üzre kon· 
torlu, yeni ve 938 modeli iki adet oto· 
bUs sutın alınacaktır. · 

Yalnız otobüslerin bedelleri 938 se· 
nesi Belediye bütcesine konulacak tahsi· 
aatla ve muayyen tuksitlerle ödenrceğin

den bu şerait daire.sinde Belediyemizle 
mukavele yapmak isteyen mUesseselerin 
teklifn.amelerile satucakları otobüslerin 
İıev'i, evsafı, kabiliyet ve taham-mtil de
recelerini b~vi katoloğ ve fiatlıırını Bele· 
diyemiıe bildirmeleri ilan olunur. 

. (No. 73) ' 4 • 2 

Sabtp ve Başmuharriri: 

Cihat BABA~ 
neşriyatı idare eden Yazı işleri Umum 

MüdOl'tı: Babadır DÜLGEn 
Baaıldıtı yer: D 00 U B88lmev1 

DOGUDA 
İLK ÇİNKOGRAF'A~S 
Matbaamız yeni bir çinkoğrafane tesis etrtt 

üzere bulunuor. Bundan sonra · her türlü kılİ~ 
lerinizi, mektup ve fatura başhklarınızı; çi 

·veya kauçuk üzerine mühürlerini bize si· 
edebilirsi!1İZ . 

Artık I stanbula sipati. 
vermeğe · ihtiyqç. Y9,~,t-

Mecmua, l{itap, Broşür, 'Meınento ve ·saire j . . 
yaptırmak ihtiyacında bulunduğunuz kılişelerı 
zi her suretle memnun edecek bir şekilde i 
edebiliriz. 


