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Bnsılmayan yazılar geri verllmez 

Parti Gurupu Bulgaristandaki 
Türklerin Vaziyetini Konuştu1 

Fransız Meclisin Mart içtimaında 
kabinesinde bu mesele esaslı surette 
son değişiklik d l k 
Fransada -· buhralll bir batta müzakere e i ece 

kadar ıSUrdtıkteD SOJll"A, n!ha.Yet 
halledildi Şotan pbUıesl ç.ekUdJ. Yerine Y l bb•• } k l t} • 
b&fka bir. Şotan &aı>ınes1 ~ldi. nuhr1LD apı an teşe us ere arşı a ınan vaa erın 
tu~n içinde şotan .Jca.bınesinl ~ e- • • k k k t 
ciebUmü ~in goaç1rilen safhaları m.ütalea netıceSl ÇQ lSlf Çl ffilŞ lf 
etm lbugilnkU stya.ı;! dahili p 

ek, Fransanın bGJUJUından Ankara, ıs (A. A.) - C. H. · 
durumunu iyice anhyaıbiltnek grubunun dnnkl\ fevkelade toplantısında 
fayda.bd.ır. .ıı.a.lk eeph~nl tutmak Bulgari tandaki Türklerin bulundukları 

b 
Şimdiye .kadar ....,.,..

11 
... rın tbirçok fe- vaziyetten biran evvel kurtarılması için 

aha.sına bell1 ıba.şll Y- v "' \ d Xr b kk d k" da.Urlıklarda bUlundUklartn& ve bugünkü ne gibi tedbir ler ha ın ~~1ı1 . kar. ıı" 1 a 1 ı 
beynelmilel kan.tık vazıyet içinde buhranı suale. cevabeıı,.Sıh at vde kı Tıs aknl ş 1e~ , uzun müddet aürünc:türere:k. Frı&.ns&Yl Harlcıye Vekil• de. ora a ı nr er çın 
b b ıunamak ~in. yapılabUeeek o- yapılan teşebbOslerı anlııtmışlantır. 
ı::n :~vatı.ki buldukları blr kablne..ye Sıhhat Vekili şimdiye kadar iskAn 
ltencu beaapıanna ne :k.abUl eıtlreb1llrse ve göçmen işlerinin tıntce imkanlarına 
ettirip te artık ondan eonra dah~ nerı~·e göre sistemli ve programlı bir tarzda 
litını:Y~ ~ret 'IÖStenneıkte tered- başanlmakta olduğunu ve iskan edilm'ş 
ctut etmediklerine fllphe yo'ltUJ'. olan gOçmenlerln sıhhat ve mustnhsil 

KAUSIN UMUM! CÔllÜNÜŞÜ 

Karsta cüzamlılar için bir 
I 

hastane yapılıyor 
Umumi Meclis hiç bir şey yapmamış olsa da, yalınız cüzzmlıları kurtarmağa 
karar vermiş olsa, memleket hesabına en iyi ve yerinde bir karar vermiş olur 

Knrs, 17 [Hususi] - Umumi Meclis! demişdir ki •Umumi Meclis, hiç hir şey 
toplantılarına devam etmektedir. Vali ynpmamış ve yalnız, Cnıaınlıları kur
Akif lyidoğanın bütçe hakkında verdiği tarnıak kararını vermiş dahi olsa, mcm
uzun tefsllAta göre, lgdırda 25 yataklı leket hesabına en gllzel ve en bllyUk 
bir Hastahane açılacnhtır. Karsda Adet- bir knrar vermiş olur .• 
lerf yetmiş · sekseni bulan Coıamlılar Bntçe acil ve fevkelllde olrnnk uzre 
için de bir hastane yapılarak halkta ra- 503 bin lira olarak kabul edilmiştir. 
bıtıılan ke itecek ve şimdiye kadar tat- Bütçe mlktan geçen seneye nazaran 
bik edilmekte olan usul blliıfına, bunlar 83 bin lira fazladır. Ayrıca yine Kars ela 
artık cuıamlılara mnhs usköye göntle· memleket hac:taneshıin tevsi edilme ine 
ailmeyecektlr. de karar :\'eritmiştir. Yedi aylık tuh llat 

Vail bu mevzu etrafında söz söylerken, miktarı yDzde yetmiş heşf l.ıulmu, tur. 
Fransa. Jcablne buhranları sık s•k tel- vaıl~·ete geçmek bakımından ist1tth:tlk

kerrtlT ecten blr menmkettır. YQıJon ta ; ıere mütemadiyen hat vermiş ve iskan 
manıara Ddar. 1>tr k*blne 1sti!a. et~~ işlerinin dahtt başka bir Sistemde ve 
dlter1 tıefelCk01 edinceye ica.da~:ınenin memlekette açılmakta olan iş hacmin-~ ·r ııaJtl usun m~":t ~~ daha ş\d- den istifade ederek, daha ınOtevaıi Yugoslavya Başvekili FIKRA: 
ıep.tll hu.susund ıç rpşn masrafla lstikmali mtımkUn olup olmadı· T k k 
c1etu olurdu. l . • ı ş k" Al ür çe onuşmak 

Avrupa styaset fi.lemi de, ne kadara. - ~ının ayrlıca mutaldeıısı ko~ıls~o~ ta.rcıı ar } manya 
18 

bll Fra.nsada ıblr ıkabtne buh- tetkik edl mekte o uğunu soy emış ır. h k b • t• tışmış :ıkıanca e, muhaklra.1c bir irkilme ve Hariciye Vekili de Bulgarls1nndaki BULGAR BAŞVEKlLI 'KÖSE !V.4NOF seya atine Çl tl ffieC Urıye l 
ra.nı ~ , .o.....:ı_ •• _ _. ... ..:..1 · · h t.sısJılt 'blaederdt. TQrklerln ve T- me~t..,_. ... n vazr Büyük Millet l\lecllslnde eski Ziraat 
ra 8Şündl Fr&DSada alı.şıbnış demokrasi yeti ve muhaceret meselesi üzerinde şimdiki Bulgar Buşvekillı.in Türk mek· Belgrad, 19 - Yugoslav Başvekili \'eklll Sabri Topratın teklif ettiği "Türk-

ıe 
1 

e onun ica.planna hllr - •son senelerin bOtün macerasını ve yapı· teplcrlııde TUrkçe harflann mecburi ve Hariciye Nazırı, doktor Milan Stoyn- çe konuşmak., mecburiyeti ha.kk.ındald 
müessese kr ne v esk!Sl k.adal'4tUVVetl1 ol- lan teşebbnsleri ve alınan valdlerfn çok ve eski Arap harflannın ihtiyari olması dlnoviç dDn, bütOn gün Berlln cıvarın· kanun encüınenlerden geriye çevrildi, ka· 
met etme ~ı~e l>\r kabine değlfik - kısır neticelerini hültısa ettikten sonra, ( Alttnrafı 4 nncn sayı fada) daki muhtelif mnessesatı ziyaret etmiştir. bul edilmedi. 
makla lbera ~ t1 ~ ve d1Ş işlerinde za • Poznan Tateo ve Tnteburı halkı Yugos- Bu kanunu Büyiık l\llllet l\lecllsl. e as 
llit Ue memdle ~~Up gıdllmediğtnl soran- J ç• • ı • A lav Başvekilinin geleceğini radyo ile teşkllllt kanununun vatandaşlara. temin 
tarh bir yol a IP'-U aponya ın 1 e sıyası evvelki akşam haber Hldık)armdan bsn-la.T olma:ktadır. 

1 
k 

1 
k ·l d B k ettiği haklara uyıun bulmıyarnk reddet • 

dl
x.er rnemlekeilerlne ba- dolara isli ba e çı mış ar ır. ıışve il, mlş olsa gerektir Bu suretel o ommlarına 

A vrupa.nın a d ı d t d - tt t • · k b ~nde Jta.blneler müsta-1 •• b t • • d k t • on Oğ e en sonra saa or e n~ yare yüklenen hürriyetlerin koruyuculuğu va-
k:n;,İrH:'a:..r: arıederler. Demek kil munase e ını e es ı Teknik mektebini ziyaret etmiş ve bn-lxııeslni bakldle yapmıştır. 
be- emıUel i4lerln bu Qdar ~pf9.41'k ve tun aksamını dolaşmıştır. Daklann ve hürriyetlerin masuniyeti 
ltayn k oldutu bir saımanda, lhemen a>Utün Resmt ziyaret gnnunnn evuekl gün bir memleket için en düzg'iln bir idare 
ın::eıcetler her bal~ l:ıe4ka. \la.Sltalarle.' Çin tebaası Japonyayı ferkediyOT hltttm bulmasına rağmen Berlln şehri, clstemlnln hükümran otdutuna delAlet e-
hallectllmMl' tmlki1ll ~Uerln niha - dOn dabi Yugosluv ve Alınan buyruk- den bir mana taşır. Fakat bu Usan mese-
Yet t>l ~ buhraJl.ına ıtadar ıgötilrl11- (Ynzısı 3 t\ncü sa~·ıfndu) larile donatılmıştır. Misufirin ikametine lesi, Türkiye içinde Türkçe konuşmak da-
mtme!ı yoıunu pek iyl takdir etmlf bulu- _ tahsis edilen Acllon Olell önünde topla- \'ası her düşünceli vatandaşı ayrı ayn dll-
nuyorl . K } f k b nan muazııım bir halk kütlesi tarafından bun etmektedir. 

Ala.r. ve ttaıya ~ totaliter bil- o ra afU ugün alkışlanmıştır. Bunda kabahatli az çok biziz. Neden-
ktUnet:::Sıtabtne bullra.tU dtye bir te: ATAT RK Misafir bu akşam şarkı Almanya se ecnebi lisanına bir temııyülümUı, ml-
Yokt O l t1U keUmeyi kendi rejıın Evleniyor sen·atıa.tına çıkııcaktır. Misafir Toteluy saflrperverllk karakterimizden gelmlş o-
~tin~~- kt~:annd&n ~dtarnuşlardır. F::ı Başvekil ile birlikte de bulunmakta iken, Alman topçu kıta· lacak, ecnebilere karşı tuhaf bir ı.lfımıı 
kat nıha~t Avrupa. l(\evletl~r :manzuı:ır- atının yapmakta bulunduktan manevra· \'tlrdır ... Hele. lisan mesele5indc bu örtill-
de Qeldel ve itlcl •ıtuvvetlere rağnle-rt, r - Yalova ya gidecekler larda hazır bulunmuş vo birbuçuk saat mlyecek kadar barlı bir hal alır. Blr in • 
blrlne ıbeth otmağa mecbur bir ztntl ~wt isuuılnıl 19 [ llususl mu- tren, tayyare manevralarını tnkibetınlştir ttllz dotru telUtuı edllmeml~ ufak bir ke~ 
btd lrl lblr balJtASl. her ba11&• H k 'ü • . nh d • • 11mcvi anlamamakta ısrar eder. Fakat 

ır. 8u zınc n eksfllverınce, tıablrimlzdcn ] - Atatur . n Stoyadı~ıo~ıçe lıu seyy atin e "ı ugoslav bir Türk o le değildir. Ka ısında~ lep 
ka.bıne b\ihatnı yüzünd~ ·'""-''""aıcta. _ Bn'1.\'eldl Celtil Hn)'ar ile bt.r- gazetccılerı de hazır bulunmu~lardır. d _.. 1 Ybl hl 1 1 .,.,. rş al ş r Se 
bUtUn manzumenin t,hen&A 'U'J'-,,._... ~ ~ ı1.ı (' \ Aı B K R . em<C'Uen e e y an amaır;u ~ ı ı . -
tbr. :Bilh&Ma. lecek yenı ka'bı.nenin e.!ki- ilkte )UrlD, ynınıl '' > •" {)hll ıtfltm t\sın urumu elsi Dıcl~ı: nelerce memleketimizde kaldığı halde bu 

1 
~ _, __ ..;.J.. .. _.._..," edU1l'!e··· '1-t· hrhnlzl şc.~rcflc11dlrmclcı·I w• eh ile Yugoslav Basın Kurumu Reısı .... üıden T'"rkçe•d hakklle öhenememlş ne 

a ndeın tark.&li OUM-~ us,.ıı.u._. ____ .... ,. ~ l t t 1 K t . d l i · 1 J u J ,,. ınanzaır& tbudur. :rnu~a l 'afO\lldtt ısura m nıynrmn n-, os onovıç arasın a ıer kı mem eket kadar ecnebi tanıdığım vardır. 
Şot!~n a}m&Sl teklifini t.abul et· rı umlıtenwldlr. matbuatı, ikl memleket müna ebelerinin Bence lisan meselesinin balll blr ka· 
tnedt :kild~, lt 

1 
r :ıni}2alrel'eler... BlUJl\ takviyesi ve aralarında mukabll hava- nun meselesi delil, blr cemiyet uuru me-

Rel~ktt~ı::cıl. Yine ~uzaıterel~ -ET FiYATLARI clis verilmesi dllşllncelerile, müzakere- selesidir. Bunıl kuvvetıendla'mek için daha 
hltlzaıkHeler BU sefer Şotan ı tekrar ye lerde bulunmuşlhr ve bu hususta muta· ba'ka çarelere baş vurulması dolru olur. 

ili Ubi-·~arşıınızöa ~~uz~lne- UZLAYINCA hık kalmışlardır. BAHADIR otn.GER 
BU yeni 1m1>ınenln ıse. ~ etmek· 1 J C 

elen ct6ht. wvveUl otd\liUllU ıe -
•• btl'll>er dih& ıarkll owutunu ~~ ve Di**er maddelere zam 
tDete ' Yeni tt't>lntnin y 6 smun ~Jrtur. part.n, hiç btt yapılacağı 
~ lly'8UU\da, ~ne n ütü tar • 
detı.lkllk olDUYlca.iı dA, t.efekk şayiası ÇlkffilŞ ! . 
~ pet 1Yl a.nl~~~~ kU\I• lstanbul, 19 (Husust) - Vali Mu· MISIR KRALlÇESI FERiDE 
• U tu büdt ıtab~ rıa.:ya. cnutıala bir htddln OstündaA bu sabah Ankarftdan Kahire 19 [Ausuıst] - l{ral f'urukla 
~dnntk içil\, 0 Ff*J\st.dUl patı • idi. Hükumetin bayat pahalılığı ile Prenses Feridenin nikah meraslmj ya, 
~ttım ~ prlP ~t.mNıle ~~cadeleye devaın edccel'inl, etin on nn yapılacaktır. DUQ-ün i9ln aylardan 
t&Tatt edllebUecek Clll'tl~ir. k .. kurut ucuııaması ile dlter maddelere bert yapılan baıırlıklar.' dUQ'ünün göz 

.,...., 
1 
.... ..,. ı."'b1n~eki detlŞ m yapılacağı hakkında donen rlva- kamaıtıracak dereoede ıbtlşamh bir man• D• ._ , ıahlıS - JbOS'U h&• za sö l dl . -lltte '1nt fc*&'"ı bifVekil ~ ~. nz ,. tlerin asıtsıı olduğunu Y e • ura gôstereceğlnı anlaUyordu: DUtun 

rt ~ önUm ye münasebetlle muhtelif devletler reis· 
el c: mi'1 olaral fflnllZ batleYe nızın • ;v&yı eatlamla.ttııma& ve bu veJUe lle lerl tarafından Krala ve geline gönderll-

t •U'b&t lÇinde UftdılAıı t:Ullan, An- nan- prek 1r;om.fU Suriye Ue olan miı olan paba biçilmez bir çok bedl)'e· 
hla ~ k&binede bUl enl:mi4 bir kA - ~re~Ue- daıh& z118ıdt luıvvet - ıer saral'lll muhteHf salonlannda teşhir 
kıara.yı tty~ h~a "'~nu tıQ.htllln miln k ıtıususundakl emellnmi 1se hiç edilmektedir. 
rtr varcn. 'Du ;co.ra.rın ıboZU1 ı ıendlrıne emlf oldutunu Ut.ve •tmele 41 Yarın saat onda Kral Fanı~un nikA· 
•tımltoruı. 

1 
.on drii.flkll • deiiJUrmQktur ıanı70f\11· hı yGıblr para top atılmak ıuretlle halka 

Pruwz ub1nee1.ndek :us sat•1 ıuıum Y • • • Ub t4UeNUr· 
tın, tı\ • fbll1ı ~~ "'-d• 
.... *'"' '"'~"""' 

Yoksullara yardım 
Devam ediyor 

Dün teberruda bulunan hayırseıJer 
zevatın isimlerini nef aediyorr.ız 
Yoksullar Kurumuna yardım lçln bayırse\'er yuua,lnnn yardımları 

hııile devam ediyor. Dün de aşntıdaki ıevat teberruda bulunmu\lardır: 
J..lra K. 1..lra 1(, --

2 
2 
& 

Ç A\$4 

Fırıncı lsmall 2 Tebrlı.lcaptsthdn allar nursun 
• Mehmed 1 Yancabkta atlat tevflk 

Tevfik Fablrothı (Devamı 6 n"lds) 
4 $ ıı~-------.-.---.---------.... --.,...,,, 
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· Doğudan Haberler KALKINMA: 

•• • • 
ı u 

• v • 

gımız 
Göçerİıenlere bu 
sene yapılacak 
yardım 

iki küsür milyon lira 
daha ayrıldı 

Memleketimize Bulgaristan. Roman
ya ve diğer yer erden gelen güçemen
lerfn şimdiye kadar üçde ikisine araz! 
pulluk bir araba, hayvanı gibi zarur1 

lhtlyaçtannın temin edilmiş olduğu an
laşılmıştır, Diğer \ atandaşlarında muta
zarrır olmamaları için ayni suretle yapı
laeak vardım perojesi Büyllk Millet 
Meclisin.de görüşülmUştur. • 

Bu hususda iki milyon lira sarfe-
dilecektir. 

Ecnebi Memleketlerde 
kalan vatandaşlar 

Hariciye vekaleti tarafından Ecnebt 
memleketlerde kalan fakır vatandaşla
nmızın yurda avdetlerini temin için 
bir seyahatlık pasaportlar ihtas edilmiş
tir. Bu pasaportlar bir ay muteber ola
cak ve bunlarla Ecnebi memleketlerden 
yalnız TUrkiyeye gelinebilecektir. 

Karsın Elektiriği 
Kars [Hususi] - Kanunu evvelin 

6tuzunda kapalı zarfla eksiltmeye konan 
Elektrik işi kanunu saninin otuz birinci 
,oııüne pazarlı~a kalmıştır. Talipler ba 

Soruyoruz 
Acaba neden ? 

Erzurmn Lisesinde yetişenlerin 
İst~nbulda kurdukları bir cemiyet 
var. 

Erzu:•ımlu gençler ; birbirlerine 
bu cemiyetle destek olarak yüksek 
tahsil hayatlarına devam etmeğe ça
balıyorlar. ~Iutlak mahrumiyet için· 
de bir kaç akalliyet pansiyonuna 
sığınarak yetişmeğe, kaf lannın açlı
ğını dindirmeğe nğraş n, münevYer 
gençlerin kurdukları bu yardım der
neğı bir kaç · ldanberi hayırlı ve 
faydalı işler yapmış \'e çok yoksul 
kttlmış arkadaşların da yardım et
miştir. 

Aynca kurtuluş günlerini kutlu
larna 1<, memleketlerinin yerli malla- I 
nnım ve yerli fikirlerini tanıtmak 
gibi hars ve propağanda bakımından 
ÇOh mühim sayılacak faaliyetleri de 
görulmüştür. 

1şittikki ; 
Bu yıl kongrelerini yapmak için 

izin isteyen bu gençlere : 

- Cemiystiniz henüz tescil edil
memiştir, binanialeyh sizlere izin ve
remeyiz 1 denilmiş. 

A\lımıza derhal şu sual geldi. 
Acaba neden tescil edilmemiş 

bir cemiyetin faaliyetine bugünedek 
izin verilmişti ? 

1 Soruyoruz 

Son tipilerin 
kapattığı yollar 
tamamile açıldı 

Toprağın· ste iği şartları )'erine getirmeyen 
çiftçi kendi istihsali i kendisi azaltır 

l'azan: CE. 1 L TA. ·ışllA:'i 
Seyrüsefer intizamlı -
d 

redi \ e e:a ş ı~ e · i toprak ve 

1 

fa~; e ~e ~k en. ı . umlu bir alet otıll 
enilecek şekilde el't"e 1iU'llU '1 waca muta- pu... e ! mek ı~tırnruı.. 

devam ediyor l.ıa et kten r ,.~ b" . '·ü "zır~ı m tyi ve r \ .,,· ·.,de stirU'müş tarla 
. . . gorüp a ı ma z f y alı cı c k • - T • rı 'h ' za - eder, ekilen 

Son tıpıler dolayısile Transıt yolı,ı T . 1 . tohum:ı m -ıivle yefiştirir ve yabancıl 
üzerindekA ·· f h . li d . oordğl'"'1 ı ne"ı "J~c~··emtyen ve w • • 

ı şeyruse ere e emmıyet enı- f • 1 • t lı . f . otlardan ·e •cp .. al]-ın zayifl'ğinden doğaJl 
lebilecek bir arıza gelmemiştir Geçen ena evsa ta 1 !"l r.u g w·rı E!n ı . • . 0 ve 
h f Z. , . . ·. ş..ırtla:ld e: en, e e hası:..t ve dövenle bıı:çtk hrs ıd rdan korur, çabuk 

a ta ığana, Kop Tahır gedığı tama- . . , . . bol n:ahı..:ul verir. 
lmile kapann.ıştı. Transit yolunun tami harman yape.n ç tç.ı her b kım n ıstıh· """' ,., " .. 1 ·; h t a.... fazla 

t · . salatını azaltm ta ke d s· en büv k e a 8 ru 'Tit:ş, m opr 6a 
ra ı mütemadıye amelesine zammedılen A •1 1 d • tohum ekme! le bol hası'tH alınamıyacs· 

1 . Uk 11 f b · k amı <.: maı ta ır. · . .. . . . arne eım e e e u mınta alarda yolu- . hıpı be .. çiftç.ı b ir \e bılrrıP!ıdır. 
a k · · t . Basıt kazı alı:ıtle 11 [ Y !nız '·ara ı:. • • 
çnıa ıçın mun azaman çalışmakta . . . Has dırı da z m m•nda y pılabılmesı 

idi. Bu çalışmalar sayesınde gerek Zi- sap,mla ] u. tünü btle 1~ re arı ~m dı- için cr&k ı~imiz beh,.mehal atlı orak 
"ana gerek Kop ve gerek Tahı'r Ged· ğı toprağa 11.Jzumundan fazla .ohum i 1 i k b . t' d ız· 
6_ ' ı- ·r . . . . ma · ne er e y pMc. mec urıye ın ey , 
ğ"ı bug-Un tamamen açılmış bir vaziyot- ı:ı~an çı .tç:mız or ğını mevsımınde Bu suretle hem zamı.ndrın tasarruf 
tecür bıçemedıgınden ve harmanını da geç ..t h d b ki k 11 k d"'· • f e'"'"'r~ em e aşa · urın ır ura 1.1 

Huduttan gelerek Karako-sedo T ve e.na şartlar alh d t Vdptığmdan z . kuı . . ı-.· t" h IAt -hirıı .., a- • . . . . .mec;·.rıırı ve dnne ıce ası a ın mu 
hir gediğinin açılmasını bekleyen sekiz t~n. z_uyır ve ham topra ·ta verım .ıcabılı- miı\ta,.da ziyaa uğramasının da önüne 
Transit otöbüsn Ka.rakösedeıı Erzuruma ~.etı.nı ka~ beden tohumun meydana ge- rreçrr ş oluruz. 
müt~\:ecilıen hareket e mişlerdir. Tahir tirğ"ı. mahsul. nü efe t rla a b ş:ılt o~arak :r rm n, işi, blzrie .çiftçinin na~~ 
gedı~ınde~ evvelki gün geçen altı ,{am-

1 
n~.k ıyatta. \ e harm:nda tane ... o.arak iç'n en mllsait günlerini boşa geçirttığı 

yon .Eleşkırdde kalmıştır, Dün Eleşkird muhim mıkturda za. • etmegtedı.. gibi rnahsuıo.n bir ı~ısmının hayvanlar& 
ile Karaköse ara s 1 n d a y 0 1- . . İşe b~"birine ."'m~l'~ı buğlı sebeplere yed"rilmesine ve toprakta kalmasına 
cu uğa mani olacak derecede kuve : ıklımin musaadesı2 nı de catarsaıc ne- sebep olmaktadır. Bu işin makineleşti· 
olm~yan bir tipi kaydedilmiştir. z·ğana den yıld. •n yıla ~~. mahsul aldığımızı rilmesi geçen yazılarımızda yazdığımız 
geçıt vermekle beraber tamamiv.Le te- Ç rç' bLK anlıya h' ·ız. gi': ko ı.' tif bir iş s yıiır, çünkü her 
mizlenmis bir halde değildir. • Koy kahrım işinde hız ald1ğımız bu ç ftçm'n harman makinesi edinmesi ka· 

Bütün müşkülata rağmen Transit yıll8:1'da bizim mınt~ka . çif~ç sir~n. d: oil ol~ınaz. 1 E.le _ç~v~ilir tınaz makine: 
yolu nzerindeki seyrüsefer gerek yila.- ka;kım lan pay alabı mesı .çm bıı:ı~cı !eri bıl~ ÇOK basıt ığıne rağmen bu sil'. 
yetlerin ve ğerek Transit vcill 1 '..1are- pl<:ında ve acele olarak pulluk ışıni hada çok faydalı olmaktadır. Samandan 
sinin faaliyetleri sayesinde -inti::m.~1.< de- halletmemiz lazımgelmektedir. ve tan~den tas ırruf; fazla istihsal :: 

<11 mukabil teklifler dermeyan etmişler
lir. Bu tekliflerin şartnameye uyğun 
oldukları taliplere bildirilmiştir. oo Gu 

nilec k bi tt d . . Bütlln köylünlln pullu ·ıa teçhiz· cteğerlı mahsul elde etmek bakımınd 
- e r sure e evam etmeKtedır. d l.1 f ·d l ı ki li har· 

Transit ollan ikinci i t k b Devletin progn.ımlaştırdığı bir iştir; her a v !~OK. ay .8 an °. a~ ma ne 
Y m n a a aşmn . . . man •şı zırat .ış mevs·mı çok dar olaD 

Sarıkamış hükumet konağının kabu
-yapılmıştır. 

dürlUğOneNafia. vekaletinde te izi 1 çıftçı Zır ant Bankasından bulacağı kredı • • . tl 
. i . n m em: er ile yeya hariçten ulı.ıcağı itibarla acele Doğ"U mtakasında yap!Ilak mecbunye 

Abone tarif esi ıç_ n ye?id~n. onbin lırahk bır tahsısat . . . şüphesiz ki her yerden daha önce bu işe 
gonderılmıştır bırer pulluk edmmehte müşkılata uğra- b' . b 1 bO. "k b teş 

Kttğızmanın da su yolları ve mus
lan yapılmıştır- Muvakkat kabul için 

", ..... ,.. .... dan heyet beklenmekt dir. 

Seneliği 
Altı aylığı 
UÇ aylığı 
Bir aylığı 

· ızım aş amamıza. en yu se ep • 
TAHİR GEDİGİNDE mayacaktı~'. Karasapanlar~ yalrnrak top U etmektedir. 12 

7 

4 

Lira 

• :ağımızı lazım olduğu derın~ık~e pullukla İşte makineleştirecegimiz hasat ve 
• Kars 19 [Hususi] - Trabzon. Gürcü- ışlemege baş lad.ığımız gün ıstıhsal kay· harman işlerine iyi hazırlanmış ve ilAç· 
bulak hattında işleyen otvbüslerden se- naklarımızı genışletmeğe hak kazanmış lanmış temiz tohum ekmek suretile de 

• 
t,50 • Pazar Hava kurumunda 

'Pazar Türk Hava kurumu Fahri başkanı 
flu7makam Mtthmut Dalkıhcın riyasetin-
48 toplanan Hava kurumu üyeleri başka 

ECNEBİ MEMLEKETLER iÇiN kiz danesl, Tdhirgediğ"nde kara sapla- o lucuğız. ıhtimam adersek gübreli tarlalarımızın 
nup k~lm.ışlar mürur v~ u U" on gün- i.eri 1iraat memleke•lerinde toprak istihsalatı muhaltkıık ki bizi gUldUreoek-

Seneliği .: 
Altı ay lığı : 

24 
14 

Llra denberı tıpi yUzUtıden ınkıtaa uğramıştı. · şlerr,ek jçin tı1rla~·ı ekime hazırlamak re ucuza mal ettiğimiz zamanda plyll· 
Otobnsıer ancak bugün kurtarılabilmiş- ·jş·nin birçok ziraat ak lerile yapıldığını <;aya arzedeceğ:miz temiz ve bol mah· • 

e naklllurinden dolayı kurumdan 
•)'nlan reis ve azaların yerlerine baş
Piannın seçilmesine karar vererek 

iLAN TARİFESİ 
lerdir. 

görllyoruz. Biz ilk hamlede, bu teka.mü ~ullerimiz gelirimizi çoğaltacak ve 

8 nci sttyıfada santimi 25 Kuruş '0 kavuşmak n:zmi nizi tamamile muh· · ;'tı;imi7i · 1' ı 'ırac:ıktır. 

kanlıga kaza malmüdnrn İrfan Gül
ludak ast başkanlığa Ticaret odası cmu· 
iasibi lsmayil Telutör, idare heyeti zea
Jlına Askerlik şubesi başkam binbaşı 

7 • • • 50 • Bir köyde paratif" s 
6 • • • 75 • 5 • • • 100 • Tortumun Kislrn ·öyt e 

para.tifüs hasta ..,.ı y" .. '.!rden ~, ı;: 

tatil edilmiştir. Aşı amerye i"e 
mıştır. 

4 • • • 150 • 
m Özoğuz. Jandarma komutanı yDz

Hazım Başaran Belediye reis veki· 

3 • .. • 200 • 
2 ,, • • 250 • 
1 • • • 400 • 

Hakkı Ziraat odası muhasibi Fevzi 
· mürakipliğede gümrük idare me-

uru Vasfı Gülay itifakla şeçilmişlerdlr. 

arsda ilk tahsil vaziyeti 

tıan verecek kimseler DOÔU Gaze
tesi ldare Müdürlüğüne mllracnat etme
lidirler. Devamlı llllnlar için husust 
tarıfe tatbik edilir. 

Çlf dirlı A 

Karı 19 [Hususi] - Karsda ilk tah
çaQ'ında bulunan talebe miktarı 39000 

• Bugün okuyanların miktarı ise 8900 
, muallim miktarı geçen seneye na
eo 85 artırılmıştır, 

Kırmızılı ilanlarda tarife bir misli 
fazlasile alınır. 

Beş sene zarfında tatbik edilecek 
ıramla bu kadar Hk tahsili ıençle
D okutulacağı tahmin edilmektedtr, 

Bu gece nöbetçi eczane 
"Cumhuriyet,, eczanesidir. 

Bir NahiyenLı is·y· ~·ş · 
An'kara vilayeti mer~ez kazası!la f 

bağli Etimes'ut Nahiyesinin adı Etimes
! utolarak değlştirilmiştır, 

Edebi Tefrika No: 40 
"İ• .. 

- lıtifab~ekkür ederim. Demindenberi aynı şeyi senin 
lçln bana söylU)orlar. Bu alev rengi elbise ile belli biı ateş 
gibi bütün gözleri ve gönlllleri tutuşdurmuşun .. Yalnız niye 
buradan kaçtın? Hem küsgnn bir hal var yüznnde .. 

- Sana öyle geliyor. 
Yanıma sokuldu. Yavaşça fısıldadı: 
- inşallah öbürU gelmez bu gece. 
- Gelirse ne olur? 
- Sen OzülOrsOn diye korkuyorum. 
Cevap verecektim, kapı açıldı. Terasa. bir kaç genç kttdm 

~ı,tı. Hemen etrafımızı aldılar. «Niye buraya kli~tmız? • diye 
hayret ediyorlardı. Sonra b·ışkııları da geldi. Şakalaşıyor, 
sniüyor, durmadan Hacere takılıyorl'\rdı. T9ras bol ince kadın 
kallkahalıırile dolmuştu. Onlttrın neşesi beni sıkrrıaya başladı, 
Yanlcınndun ayrıldım, salona g<..çtlm, müziğin yanında boş 
bir yer bularak oturdum. Etrafıma bakıyordum ki Yusufun 
bana doğru gelmekte olduğunu gördüm. Gülümseyerek yttk• 
laftı. «MDsaade eder misiniz?• dtye yanım& oturdu. Bu gece 
Hacerln dügünü şerefine dudaklarıma taktıQ-ım sahte teles· 
ıümle yQzUne baktım: 

- Nerelerdesiniz? 
- Asıl siz nerelerdesiniz? dedi. Deminden beri ortalarda 

)'oktunuz. Şimdi de böyle bir köşeye çekilmişiniz ı. 
Cevap vermedim. GnldOm. 
Gözlerinden hayrete benzer bir şey ge1Ü. 
--.. Böyle gülmeyiniz Ferda 1 dedi 1 
Hayretle sordum : 
.._Neden? 
- Bilmem, dedi, bu gülOşte öyle bir şey var ki.ı 
Sustu ve arkama dürdüill için göremediilm birini setanı

Wa. DIDI bqlamıştı. Onun rülllf ümdeki tahteUtl ıelditlııl 

GtNvuaM.ADIM 
anlıyordum. Hazır susmuşken gene aynı bahse dönmemesi için 
dansedenlere bakarak : 

- Çok güzel dansedlyorsunuz ! dedim. 
Yusufun gözleri h4la demin selam verdiği tarafta idi. 

Başını çevirdi. Dalgın dalgın yüzQme baktı ve yavaş bir sesle: 
- Akif Cemal geldi, dedi. 
Sıcak bir kan dalgasının başıma çıktıtını hissettim. Fakat 

Yusuf her şeyi anlayacak düşüncesi bir anda kendimi topla
mama kiri geldi. 

- Akif Cemal geldi.. Pek güzel ! dedim. Fakat demin iyi 
dansettiğinizi söylediğimi duymadınız galiba .. 

Yusuf ne demek istedlg'imi birdenbire anlayamamıştı. KU
çllk bir kahkaha atarak ayağa kaktım ve arkam hep onun 
demin selam verdiği tarafa dönük olduğu halde: 

- Canım, dedim. Benimle dansetmeniz için iyi dans
ettiğinizi daha kaç kere tekrar edeceğim acaba .• 

Hemen ayağa kalktı, fakat gülmüyordu. 
Dansetmiye başladık. Kendime bDsbDU1n bakim olmuştum. 

Bu kadar metin olmama ben de hayret ettim. Yusufla dur
madan konuşuyor, etrarıma bakmıya gayret ediyorum. Yusuf 
bir aralık beni döndüre dOndUr<ı salonun ucuna doğru getirdi, 
kalabalıktan biraz sıyrılmışlık. Birdenbire onun omuzlarının 
üzerinden iki koyu mavi gözle karşılaştım. Akif Cemaldi, Hala
mın yanında ayakta duruyordu. Oözgöze ıelince hiQ bir hare· 
ket yapmadı. Yalnız yozo sert bir mana aldı. içimden •Mel'un. 
diye manldudulı. Ne kadar baku oldııtum11 bllaem1 ııne de 

ERZURUMDA KIŞ 

elimde olmadan 'Ona kızıyor, kinleniyordum. Gözlerim o koyu 
mavi gözlerle karşılaşınca hemen kafamda başka bir sahne 
canlanmıştı. Onun Handanla kolkola biribirlerine sokulmuş, 
yüruynşunn görUr gibi oluyordum. "MePun. diye tekrar ettim. 
içimde sanki köpnren bir zehir deryası vardı ve bu zehlrln 
bütlln damarlarıma yayıldığını, ateş gibi vücudumu yaktıtım 
hissediyorum. 

Yusurun sesi ile dalgınlıktan kurtuldum. Gülümsedim, o 
hayretle yllzUme bakarak : 

- Tuhaf şey 1 diyordu. Demin kaşlarınızi çatmış adeta 
dalmıştımz, adımlarınızı farkında olmadan attığınızı hissedi
yordum, Şimdi de ğQIQyorsunuz . 

Demindenberl hareketime dikkat ettiği meydanda idi. Sinir
lendim, kaşlarımı kaldırarak : 

- Siz de bu gece benim neşeme düşmansınız! dedim. 
Dans bitmişti, ayrıldık. Yusuf yavaşça kolumdan tuttu. 

- Öyle gülmeyiniz de, böyle kızınız daha iyi 1 dedi. 
Hayretle yüzüne baktığımı görunce önüne bakarak a-ayet 

ciddi llhe etti : 
- Öyle gUldüğünüı taman, pek muitarip, hatta hasta 

olduğunuzu sanıyorum. 

Herkes dağılmıştı, biz ortada pek yalnız kalmıştık. Cevap 
vermedim. Ne tarafa yürüyeceğim! şaşırmış gibi etrafıma bakı
nıyordum. Yusuf hemen önQme geçerek: 

- Blifeye gidelim mi? diye sordu. Soğuk bir fey almal 
mısınız? 

iyi hatırlattınız diyerek yürüdüm. 
Öbür salona geçtik. Yasufa «Yeni evlilerin şerefine vf.'tkl 

içelim• dedim. Gülümseyerek: «Peki• dedi. Onun bu akşam 
benimle çok meşgul bir hali var. Bu pekte hoşuma gitmiyor. 
Fakat her hareketi öyle ölçlllü ve kibar ki, ona kızmama 
imkan da yok. Viskilerimizi lçerkoıı bir arabk.: 

-Ar-
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EN SON H_t\BE RLER.9 
Japonlar Çinlilerle Siyasi 
Münasebetlerini de Kestiler 

YA "ZAN : 'Z. ·a YA S'AK \ tl . · 1 
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AZİZİYE TABYASI 
Bu hazin hadiseler arasında 93 harbinin 
en şerefli bir vakası olan "Aziziye 

J Jaki Cin tabaası bugün Tabyası,, menkabesine geçiyoruz .. 
aponya , h l d l Fakat bu lork ibln nefer ~ide olsa velce nazarı dikkate alarak, Deve.boynu -

JıaponlYa~ı terketmeğe azır an ı ar buraya dtapıanııp ta harp etmek büyük biJ ''.Hl bazı erkı1n ve zabitan gönderllm.şt1. 
ha.tadır. ÇUnkü, mevki !ena olduğundan 3unlar orada, istıhkfım ve stpc.rler hnzır
mut.ıa:ım derhal ta.şrn çılop güzel bb 1amakla 1.ştıgal etmektıeierdl. Eğer oraya -

Köylüye taksitle 
At satılacak 

A k 19 [Hususi muhabiri· 
n ara. MD· 

mlzden] - Zlrırnt Vakalett ~ıllt 
dafaa Vekaleti Jle birlikte bı" kan~n 
projesi baıarlaanmaktadır. Bu pro~: 
Ye ro-r"' Orduda on iki yaıını d 

-· ı- satıla· duran atlar taksitle kOy uye 
caktar. 

1 k 1 1 h 
mevki Jntıhablle n-çıktn hnrbetmc.k clbettı }ekilecek olurlarsa, çarçabuk ıve kolayca 

Çı·nıı· er ma u su şart- evlı1dır. l~earhdkil.matı ikmal ederek yerleşehllecek -
(Şu aralık, (Abdurrn'hınan gazı' 

k b 1 d k 1 
clhatlert ıka.ria · mesdud olduğunctan, ve Muhtar P~a. Deveboynu mevkllnl 

1 1 a U e e Ce er havalarda şimdi ıgilzel gttmC!,Ye başl!ldı _ ':ıllmcdlğl gibi, yapılan 1.SUhkı\mlnrı dn 
arın ğından, şayet tenezzUJ etmez de bcrf U> • "ıcnüz görmemişti. Buna lblnaen, o:rnyn 

Japonların Çinlilere karşı mukabil 
taarruza geçtikleri bildiriliyor 

raJcid ederse, işin bu cihetinden belki ıs- .. ekllmek kararı V.!rJllr verilmez, derhal 
Ufade olunur. ~·anına birkaç ~Jvari almış ; nskcrln ku-

(Top dağına, Ha.san Paşa kumanda _ mandasını Ismau Paşaya bırakarak, ge _ 
sile on dokuz, ve yine Top dnğındnn Is _ ~enin derin zulmetleri içinde sessizce 
tan bul kapısına .kadar Musa Pa.ş!l. ıkuman- KöprUköyden hareket etmişti. 
dasile. on b1r tabur koydum. Sekiz tabur _ İki saat 5onra, Hnsankaleyc gelmiş; 
C!n ı'clZle.rı ıoap eden yere 'koşmak 0 _ doğmca telgrafhaneye lnmi.şt1. Erzurum

'fokyo 19 ( A. A. ) - Japonya bilnden bildirildiğine göre, Japon kuv. zere topçu kışasında, ve 'bu üç OC'Ph~nın da bulunan müşür vek:111 Hasan Tahsin 
Çin ile diplomatik münasebetlerini kes· vetl rl Şanghayın 30 kilometrn şarkında vasatınd-a 'fhtiyatta !bulunuyordum. İs _ Paşaya: 
mlştlr. Bununla beraber Çin hOkOmetl· kain ve son günlerde eliminden çıkar- tanbul ıka.pısından Kermcnl!ye kndar (Erzurumda ne kadar mezun ve me _ 
nfn makul sulh şartlarım mOzakere et- dıkları dört kasubayı geri almışlardır. tahminen doku-z; on ta'burluk mahal, he- mur erkı1nı harp ve perakende mektepli 

Amerika İtalyan fütuhatını meğe dııimn hazır bulunduğu Haııkeu- Çin kuvvetleri öerhttl muk6bil hıa- nüz boş veıaçıktır. Şimd1llk orası düşmana zabitan var ıse. şimdi ıknldınnız. Cü.mlesı. 
k dakl resmi muhaflJde söylenmektedir. ruza geçerek Japonla•ı pllskürtmüşler, uzak .olduğundan, b12Za.rure o~ık lbırakılı- fecirle beraıber ıbenl Deveboynunda bul -

taStik etmiyece )UJ>-Oll\'Utlakl Chı T::lmsı 200 Jupon e lr almışhır, l\ç tane de yor. Deride ehemmiyeti görlllür ise, ~l _ sunlar.) 
Vaşington, 19 (A. A.) - HOku":ı~t ~çkhoyİ9 ( A. A ... ) _ Japonyada· zırhlı otomobil lğtimam etmişlerdir. mecbur.iye, ıca'bına bnıkllacaktır. 

namana söz söylenıeğe sel4hfyettar r ki çın konsoloshaneleri Çin tebasını (Şu hade 'blle, her cephe Jcumandnnı 
(Arkası ııar) 

zat Amerikanın Jtalyan rotuhatınal mu· yaptıkları bir tamimde bu a~ın yirmisine Bir tarnftnn dn ÇPl~lll~fWlnr tezyidi kuvvetini f.stldn etmektedirler. 
' 1 • o lemlşt r Dü s·· k y h d balUete devam edeeeğ nı 8 

y bD. Dk kadar Japonyadan harekete hıızır bu· Şanghay, 18 (A. A,) _ Çin kuvve· şman, burasının pek gUzel ve gayet U reşte 8 U İCe ya~ak 
Jtalyanlar Habeşlstanda pel k y Yllle lunmalarını bildirmişlerdir. tlerl Nanklnln 8 kilometre mesafesinde sahih olarak bir ktt"a haritasını 'Yapmış B k (A A B 

1 la k -ılaşmAktadır ar. er . ve tabettlrtp zabitana •-.... ı eylemiş oldtı-· o. r.eş, _ıs - . .) - nkreşte de zorluk ar a.v ~ Alııınıı (iıtz.ı• teJt~rlnln Ya:ıdıklnrı bulunan Ynngçe eh · 1 t "" liÇrc. y h ı ı ı 
rln mo.elüh bOcumları devam etmekte· n rı mımsa >ına c Oır.ru ğu, bu defa maktul olan za.'bltanının biri- al t~c ı ısanı e g-orOşmeler yasak edil· 
dlr. ltalyanlar yerli ltçi bulmakta bOyOk Berlin 19 ( A. A. ) - Alman ga· ilerleyen bir .Japon harp gemisinin taa· sının 'llzerinden çıkmış omns:tle anıa.,ıldı . m ş ır. 

1 t 1 • 0 ht' ti bı·r lisan kullanmakla ruzana u11-rumıştır. Çhı kuvvetlerinin v -----üşkOlit çekmektedir er ze e erı ı ıya ı 6 (Bugün, e.rkfını orduyu hUmayunln ---------
beruber, Japonyanın Çin taprakhırı dıt· memleketin ıçıııe doğ-ru \'"'kilme· vuku bulan m"'~veretın netice! . ı..-...,..,., 1 

l . hl'k . leri mııhteıııelctir . ......, l\.Cl•uıı, B L~ N 1 M G ô 1') Ü o-ı stanbulda SiS hillnde tazla ilerlemelerinin te ı clı u· ş1mdi ştfre ne venlme.kte olan ıcti~r t el- ~~ , Ş .\1 
lstanbul, 19 [Hurust] - Bu sabah lacağını yazmaktadırlar. 1:1 ııaçn .\nwrıt~ırn ueıulsl grafname ile maruzdur. 9 Teşrini anı 9231 M 

lstanbulu gayet kesif bir sis kabladı. Şanghay, 18 (A. A.) - Japonlar Şunnhn~a u•·liyor Gazi Ahmet Muhtar uhacir kime derler? 
a...A la demiryolu ozerlnden şh!detll bir taaruza Vaşington, 18 (A. A.) _ 1-'lllpin Burada; birbirini takip eck?n ve y.lne 

Adalar, Kadlköy ve UV&az vapur n g~ml•lerdı"r. blrbnnJ ta!kiben acı'klı neticeler veren 
r 1 amadlıar Bu yoz- ....,. .. adalan sahilinde buluna:ı 13 Amerı·kan 

murttazam se er er yap · ct'phe ve ıkale hoı-nJerlnln nakUne hitam lidıra yerleten Deliormanlı ıöçmen -1 ıreıerlne ger Çlnltlerhı bir lllll\'Rfrakıycll gemi 1 bu "'On Şanahaya hareket et 'ş - -.., 1 
den bir çok memur ar vaz Y - r; • mı · vertvoruz. Ve ibu ha.zln hadiseler ara...c;ında erin bir büyüiümüse çektikleri telgrafı 
geldiler. Şanghay, 18 (A. A.) - Çin mena· tir. (93 har'o1) nln en şeretll bir vak'a:sı olan okumuttwn. • 

Şark tütfin)erİ • (Aziziye tabyası) menktbeslne geçiyoruz. Balkanlardan kopup relen bu içli 

O b H • • h kk J 1./". soydaşlar bu telırafta rahathklanna; ve 
AnkarlJ\,.18 (A. A.) - Şark tütOn· to US ışı Q ına.a V e- Üçu··ncu·· kısım dolayaslle sonsuz •iikranlarını, inançlarını 

lert konferansı dOn lstanbulda TOrk, Y_ıı- ve lmanlanm söylüyor ve sözlerini tu sa-

~~~~n!~;~:~ murahhasıarınm ıştırakıle kı·ıı·n bevana fı bekf enivor Matem günlerinde kanlı bir bayram t•r••rıa.s:~t~~y:~:ı;;:;ı: aıe.ıı duda.klarunızı 
'J 'J Tetrikamızın başlıca ımevzuu olan koruyueu ıneak ellerinize defdlrJnJz. İngiltere ve Fransanın Ankara 19 [ Husust 1 - lstan.buldııki otobüs ruh.satiyesl me?elesl hakkında (A2iziye ta'byesi menklbeslnl) bililtizam öS llsanlannın bütün samimi hamu-

Cenevreye bağlı lığı müfettişler tarafından yapılan tahkıkat fezleke 1 Dahllıye VekAl~tınce tetkik edil. harbin umum! seyrinin arasından .çıkar - ıesııe süslendikleri bu teıırafın bu eümleal 
F 8 mektedir. MOfettişler gttyri kanunuDvhe11~sulsVuzk~lı.a~ak bherhhangı bir ruhsat verll· dık. Bunu, !başlı başına bir fnsıl yaptık. bent o kadar mütehassis etti ki .. 

Lodrö, 18 (A. A.) - Eden ran~ . 1 d g nı tesblt etmişlerdir. ıı ıye e ı ının u ususta bevnnatta bulun- Bu ~re!ll ımenklbenln acıklı 'başlan - Senelerce vatan ve bayrak hasretile 
-flrlni kabul etmı·ş, gOrOşmclcrde md· mış o ma ı ı • gıcı, ( 1293 \Senesi) t.eşrinievvel ayının, 28 
~ ld"r tutupn bu )'iilt soydaşlann ateşli dudak-1 ... tletl•r cemiyetinin içtima devre.sinden ması muhtenıe ı . lnc.l ft'{lnü lba.şlar . 
., .., larının; yeni devletin koruyucu ~ıeak şef -bahsedilmiş, İngiltere ve Fransanın • A •k f•J Fakat, birkaç gün ıdah".l evvele rUcu katil eline deidlflnJ hisseder ribl oldum. 
mtlletler cemiyetine bağhhklan ve bu Stoyadinovıç . . merı a 1 osunu edeceğiz; hamin umumı şekli hakkında Balkan yaylalarmın bu mert ve temlı 
~·oldın bir adım bile aynlmıyacaklan } k } d mal<ımat verirlren muhtasaran arzettığt- yürekli Türk evlAtlan koca bir a.kın ve 
tebarOı ettlrtlmittlr. resmi ziyaret efJflJ UVVet en iriyor mlz hAdlsat ve vaziyeti, bira-z da.hn izah zafer tarihinin son Ya.di&Arları olarak 

eyUyeceğlz. Böylece (Kahraman Erzu - kucafımıza ve batrımıza atılmış oluyor • lnılltara ltılyaya kredi açıyor bı.tı• rdı· tum) un o günlerde geçirdiği heyecanın lar. 
f il d deveran B sa.thalıırını gözden geçireceğiz. • 

Londra 19 - M11li mah l er e u yıl için 551 milyon Güzel bir tesadüf onlatut SOH bir ka· 

bir faylıya göre, Londrada ltaly?: Yugoslavya gazetel~ri. J dolar kabul edildi Kars JstıhkAm~~ı* önilnde, henllz şld- rllesile beni Zlıanada karşllaştırcb. Bir 
borç ve kredi verilmek Oı:ere mllza l f kaç ıanealle konu,mak fırsaıma kovu, w 

l'eler ceryan etmektedir. Krodli~rln mlk· maksadın SU hU afSlOl detll harpler devam ediyordu. DUşmal" tum. Birkaç dak.lkanm içinde yakın bir 
~nın 500 il& 700 milyon mıkdarında o}dU"°UllU söyJiyorlar Vaşington. 18 (A. A.) - Parlemen- ordusu kumandanı, müdafaa hatların· akraba ılbl ıamlmlleştlk, sevittl.k iri lo • 

• 6 tonun sabık Maliye encümeni 1938 se- bir türlü yrıp ge~mlyor; kaleyi blr an ev- yımh biri: oltcatı tahmin edilmeJdedlr. 101 eden Bertin, 18 (A. A.) - Httler tarafın- n~I Millr MOdaraa tahsisatını 551 mil veı teslhne mecbur etmek için, yeni ge -
MQr.akerelere vadesi bu di t d Stoyadinoviç şerefine verilen. uya- yon 56 bin dolar olarak kabul etmiştir. tırttlği toplarla, lstlhkAmla.rın siperlerin - Ana 111rda ıeldlk, Pek sevindik, li· 

ltklltıert lngtliz lirası olarak te yes an ra resmt tiyaretlere qıhayet ölUm ve a+ ..... ya~·rıy rd e kin daha çok akrabalanmız kald• Balkan~ tart fetten son Bu talı ·fsattan bir Zırhlı 8 Torplto mııh· ~ """ o u. kanda! 
koşulmuştur. d verilmiştir. Sto adlno ribl 6 deniz altı ve 4 yardımcı gemi Ordu kumandanı Muhtar p:ışn Köp- D dl .. • Fransamn man urumu Belgrat, ıs, (A. A.) - y . inşası kararlaşmıştır. rü köyUne çekilmişti . Maiyetindeki 'asker- • • 

R 1 an mali mahfille· viçin seyahııtı hakkında Alm~n gazete· leri, henUz Bey~..zıt taraflarından ric'at e- - Onlar ela .relecıelder e1bco.il dedıııı. 
tind oma 19 - lttt/ durumundan endi· rl tarafından Başvekile gösterılen hara· dip gel~n erfat ile birleştılrn1lş · köy{in et- İçlerinde bir Plevnell vardı. Söze kanftı. 
~ ~ Fr~nsanın 1?a 3906 ton miktarında retli hilsno kabulden bahseden Belgrat lfafyanlara göre başka ratındaltt tepelere yerleştirmişti. - oı-ası öyle öyle, ya Keleceklet, ya 
~ SSedılmektedır. t bankasının altın aıetelerl Yuıoslavyanın bOtün hedefi· ôrduglhta bulunan, ismaıı, Mustafa J biz fidlp alacaiu? Mavi Cözli bir lh&l)'at 
lhtt~n tr:s;n11z d~~!:e 2260 tona tnmlt :in sulhtan ibaret oldutunu yazmakta- Roma 19 ( Radyo ] - lnglliz Saffet, erklnı harbiye ~l.s.i Akif kapyan denli dertli ııılandı. 
bulun senesı dırlar. i a ıe t e 1 er l n de Mançester Guar· Mefhmet, ve - o günlerde KöprU • köyUne - Allaha çok •üktir ~tratınım ye •5 

maktadır. artında Fran· diyan gazetesinin Habeşlstanda İtalyan- ~elmiş olan, meşhur şair _ ferik Klzım na topratımıza kavuttuk. Yalnaı bize her 
,,~nı 19 - Son hafta ı kasına gelen d Maslahatgüzarı tarın uğradıkları mUşkilAttan bahis ol11· Paşa ar; o geee Köprü köyünün mUtevazı yerde muhacir, ıöçmen diyorlar. eıı asıl 
8ltJ • İsviçre devlet baı 1 re frangı· Hol lan a olarak yazılan yazılarda Habeşistanda ve basık damlı bir evinde toplanarak · evlmJıe ıeldik nru7orus kendimizi, 
ba ~ mtktan 100.000.000 sv ç gidiyor çarpışmalar vuku buldugu ve yol inşaa- Muhtar Paşanın ı1yaesti altında, 'bir har~ Yerimiz, yurd•mm, batımız, bahçt! • 

D~ıtbr. ffar $8fft'iSi tında amele tedarik edilemediği ,.6 f ktl· meclW ıa'ktetmişlerdJ. mlı, '9rlamu, baynnım.ıs hepsi haur. 
111flfltfa lflzaf Sdl 6 Uhey, 18 (A. A.) - Ho~la~d~~ın sadt buhran zuhur ettiği blldirllmektedlr Bu mecliste, Erzurum ü~lne yurU _ Artlk blse mahaelr denir mJ? 
8eırraJ 19 _ Yann saat 11 b~· TOrkiye Maslahatg-Oıan BrUkse e çı ti· Allkadar mahafil bu haberleri tekzl~ m~e ha~rlanan dil.$ınan ordusuna karşı Şu awaıut tabUıbla ııuı, 

~Ukta Belgratta kOçOk ftbtınt mem~ek~i ne tayin edilmiştir. etmektedir. bunun en bariz delili Adisa- ne yapılması lbıttıgeldıtı hakkttıda mü - - P-tı muhaelr kime derler? dedim 
erıtıın\ lftlrakile, meydan- gele~ gnYU· A ·ı • b' babada cnzamJılar için, yapılmakta olan za.kereye tlrlşJlmlştl . - Muııaeır memtekeUnı bırakıp ya ~ 88

hltJar aerılal lçtlacaklır. Sergıyl ide fspanyada Sl erın ır hastahanenin ilk temel taşının atılması Bu mümlre.ttde, Köprüköy müda!a. - banca melllleluftte 4eıtsksli perı,an ıül'ü-
toalav k61Nir bakanı açacaktır. ~l'i _ taarruzu ve Adisababa ve Cimno yolu üzerinde aya ~lverişU gör{ltmed.ltı için daha. geri - neh ldınBeye del'let e.tencıı, 
kacttn •natlan, resim' ht:ykel, man)'ltur, 35 bin yeril işçinin çalışmakta olup 350 lerde bir müdafaa noktası aranılmış.. Dedi. Dil4tln4tlhl. Haı dutdum. Bu fri-
eiMııert tçfhlr edilecektir, Sergiye k:· Barselona, 18 (A. A.) - Asiler bu kilometrelik bUyOk yolun münakalata ~Pi.sin) ~":nın hiç bir yerinde ıtıatlu - eı haaasfyetf içliden alkıfladını ve ken -:!" llntant merkezlerinde bir hafta mO • bah Percele bir taarruz yapmıılar ve açılmıı olduğu, kervanların son ay için· rna~;: ı~ ir m~= ~ttı kabul edfl- dl kendime artık onlati röçmeıı d!yeml· 

tle lqhir edilecektir. 
88umhuriyetçı kuvvetleri geri çekilmek de 121510 kilo hububat, 4500 ki.o seb· Erzum'umun Z:::: S::t ık~ a~~~daao:;-~ fHeifm, dedim, 

Bir SJrJ lizab muharriri DldO l ~ecburiyetlnde blrakmışhırsa dd bu taar- ze, 3388 kilo kahv~ ve bir milyon kUo l lunan deve boynunda Jruvv:ttı lblır mUda- baWa ~vt röılü ı.atk•nh üı'1yu 'tmli 
&etrr.t 18 _ KlymeUl misah mu· ruz Percele 3 kllpmetre bir meeafede mtktannda muhtelit emUa retirdfklerf faa battı tılllltne ara:rar wrtımı~. .., 

~relen Nutik 80 .1~ oıcıutu durduraJnaUflU'· bUdtrilmıktldlr. •• ""°"" rtt& - "*"tlıU ._ .. 
.,.., lelptta 6~· ... 
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Nas ım? .. 
Şirket vapurları limanı bırakıp Akbaşa 
gitmişler. Eğer onlar gelmezseyığılan 

binlerce yaralı ölüp gidecek 
Bu sırada yammıza ufak bir sandal esnasında limanı bırakıp Akbaşa gittiler. 

geldi. içinde miralay Selahattln Adil Bey 1ske1ede yaralılar yığılmış bekleyor. Bu 

DOOU 

Vilayetimizden 
geçen yıl yapılan 
hayvan ihracatı 

Ne kiyınette ne kadar 
hayvan ve hayvan 
n1addeleri ihraç ettik? 

Tutulan istatistiklere göre, 937 yılı 
içinde raiç ve dış memleketlere Erzurum 
vilayeti dahilinden ihraç edilen hayvan 
ve hayvan maddeleri ve değerleri şun
lardır : 

İç :\lemlek<.'tlere 
Cinsi Adet Lirn 

Beyğir 

Kısrak 
Tay 
ÔkUz 
Boğa 

İnek 
Manda 
Tosun 
Düge 
Koyun 
Keçi 

ÖkOz 

Koyun 
Keçi 

--349 9985 
338 6760 
24 645 

1585 56005 
79 2715 

4788 119110 
774 36800 

19051 465745 
80 1200 

82522 445836 
331 998 

Rl; SYA'\'A 
105 2525 

llALEBE 
17426 

101 
87130 

301l 

K. 

vardı. Acele adımlarla gOğerteye çıktı. vapurları ancak siz getirebilirsiniz. Eger iç :\lemlckellcre ha)·,·an maddeleri 
Ben kendi!:,Ini karşılamağa şitnp ettim. onlar gelmezse buraya yığılan binlerce ihracatı 
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Araklı Nümune Köyü 
Birbuçuk kiloınetreden çarşıya kadar su getiril: 
ıniştir. Fındık yeri oJan Araklının ön~müzdekı 
yıl yollarının bir kısmına ka1dırırn doşenecek 

Sürmene (Hususi) - Trabzon - Sür
mene şosesinin 32 inci kilometrosunda 
Karadere nahiyesinin merkezi Araklı kö
yü ,vaktlle Sürmeneye kaza merkezliği 

yapmış inkişafa müstait ıgüzel bir köydür. 

Bay:burdun en kısa ve kestirme yolu A -
rakü çarşısına iner. Bu yol ayni zamanda 
Emindere güzer.gı\htaki dağlar münhat 

olduğundan kardan yol kapanmaz ve 
toprak çamur yapmadığı gibi heyelftn da 
olmaz. Bu yol şoseye tebdil edilirse önün
deki tabll Iilnan sebeb1le Araklı blr.cl.enbl
re inkişaf edecektir. Köy ik.1 .mahalledir. 
(Bunın;başı) evlerin bulunudğu sayfiye 
yeri cidden güzel cennet gibi !bir yerdir. 
Çar~ısı bir düzlUkte olup güzel bir kasaba 
olmaya elverişli bir arazı üzerindedir. 
Postahanesi, inhisar dairesi, nahiye mü
dürlüğü binası vardır. 

930 senesine kadar belediye te.şkilatı 

olan Araklı o tarihten beıi muhtarlıkla 

!dare edilmektedir. Geliri (3000) lira olan 
'Ju köyde bir çok işler yapılmıştır. Beş 

dershaneli ilk mektebi 'bu sene esaslı bir ~ 
şekilde tamir edilmiştir. 

Burunbaşına (1500) metreden temiZ 

, 

Araklıdan dekoville nakledilen 
ve güzel bir su getirilmiştir. Çarşıya da /tndık çuvalları 
sular getirilmiş, bir çeşme ve iki büyUk I 
şadırvan yapılmıştır. Araklının su cihe - müzdeki yıl yollarının bir .kısmı k:aldl • 
tinden hiç bir sıkıntısı bırakılmamıştır. j rımla döşeecenk, naıhiye müdürlllğıü, jan· 

Osto başı parça parça o1muş, ynzn gö- yaralının ölmesini tabii telakki etmelidir. Cinsi Kilo adet 
zn toprak içindeydi. Bana : Bu iş bana yeni bir ıztırap, yeni Pasbrma 212774 

Lira 
70265 
12154 

K. Bir iskelesi ve bir de dekovil hattı darma, ve parti ve spor kulübünü bitr; : 
80 vardır. Köyün bunlardan istifadesi mü - ' raya toplayacak, büyük bir hük~e 

- Riza Bey dedi derhal Gelibc;lu- ı bir dert oldu. Beni orada beklemeğe mec- Kavurma 26960 m ır. 
ya .... YUzUne hayretle baktım. o bu I bur tutan vazifem bir yanda Bola yere dön- Sucuk 6l 
hayrellnıln manasını pek çabuk anla- mek isteyen Selfıhuttin Adil Bey öbür ta- içyağı 25364 
mıştı. izah etti : rufta, nihayet benim hureketimi bekleyen, İlikyağı 75 

- Guruptan evvel askerle yükllU ıztırapları bayatları veya ölQmleri buna Yun 126757 

41 
69624 

37 
83937 
1140 

hi d. . j nası yapılaca:ktır. İskele tamJr görecek fe 

30 Araklı fındık yeridir. Yalnız Araklıda yeni yollar açılacaktır. d• 
80 senede bir milyon kilo fındık dstlhsal ecıı- 1 Kaymakamlık S~enede, Araklı . 

50 lir. ı i ı '. ı ve köylerde kağıt oyununu yasak etınJftU 
30 Köy nümune köyü olduğundan önü - . C. 9.___ 

bir çok düşman nakliye gemileri harp bağlı olan binlerce yaralı... Onların in- Kıl ~202 
gemılerinin retakatındu ınuurız körfezin- leyişlari: acılarını hiss~der gibi. olduyor- Boynuz 

300 
den Bolayer istikametine doğru gittiler. dum. tçımdeki bu vazıfe ve hıs çarpış- Sığır derisi 
Düşmanın oraya asker çıkarmak ihtimali ması son haddini bulmuştu. Artık kafam kırpıntısı 

155 
çok kuvvetli ... Kıtularıının başında bu- işlemiyordu. Aklım beni Maydos önle- sığır derisi 23524 13959 
lunmağa mecburum. rinde bekl~meğe icbar ederken, vicda- Manda derisi 878 32 

_ İmkan yok buradan ayrılamam mm o yan.ılıların acılurını dindirmek Koyun keçi 

46 50 
1572 50 
335 20 

diye cevap verdim. Gencralın emrinde mecburi~'.etinde .olduğumu, b~nu~ her- derisi 81324 14909 
olau~uwu bilıyon.unuz. Unu ourudu bek- şeyde~ ustun . bır insan.lık vazıtesı oldu- Bağırsak l4385 

14190 
6423 
6317 eweg-e mecburum. erdeyse gelir, be- ğ"un~ ıhlar edıyordu. bır karar verme· Av derisi 30658 

nıl:.ıer ve süratle gideriz dedim. hydı~tlzbaı:;ıya : RUSYA YA 
Selahattin Adil Bey : _ Bu~adım ayrılamam... Leyman _A_v_d_e_r_is ... ı _____ ı_ı_ı ___ 4_4_4 __ 
- üene.raun ne zaman geleceği Puşayı burada beklemeğe mecburum, 

meçhuhiür deuı. Bugün ordu karargahıte dedim. O sanki kalbinden vurulmuş gi
beıaoe~ ~pheleri duluşıyord~k:. t~y~a- bi idi. Rengi sanırdı, gözleri doldu. 
releı· bızı goruıuş ol1:1cuklarkı. uzerımıze Yutkunmağa buşladı. Evvela bir tek 
şiddetti bir ateş açtılur .. Hepımiz bir ta- kelime soyleınedi. Sonra : 
rntavua~ıldık. tseıı haVd karurmuğa baş- - Yalnız eğer mecbur olmasaydım, 
}ayınca ı.ıurayu geıdıın... bu hir zaruret olmasaydı, size müracaat 

Yeni ve ınunim bir vaziyet karşı ·ın· etmezdim, dedi. Sesinde bir kırıklık 
da kulwıştıın. Verııcn emre bağlanunık vardı. Onun da ıztırabını anlayo:::dum. 
Muydus ouunde Ctrneralı bekltmıek mi, Bu iki cUınlc bütün kararımı değiştirdi. 
yob.ı;c1 Seıanattın Auıl Beyı Gelıboluyu Habaşa ğitmeğe ve şirket vapurlarını 
göturırek mı ıaı.ım geluigmı hesLJrenıi· önüme k_ul?ral< Kiiya ya getirmeğe ka-
yorduııı. \t uzıtcıu Mayrtos önunde lrnl- rar verıııı:;;t~m. . . . 
makııgunı ewreoiyorau. Dıger turnftan - Pekı, declırn. ~kbaşa gıdeceğım 
Bol11y1ra çıkucak uU;;ıuun asKerlerıle ııın- ve vapurları getıreceğıın. . . 
caueıeye mecı.ıur kcııacak kuvveUeriını- Muhatabımın memnunıyetl gözlerın· 
zin bu~sız k1:1ımasıııdttn dugacıık aıubet· den.belli ~lu~~rdu.Ha~11retle elimi sıktı ve: 

l · au u uy rauın.Keu ~enaıme « ya -TeşekKür ederını, diyerek yanım 
erı ~ 11 0 

. . • • dan ayrıldı. 
Holayer cepnesı bozubıuı.sa, k ~al dUş.n1aı0ı- Top ateşi kesilmişti. Hava iyice ka-
hu omdan ceı.ıheyı ozarıı · stunou .- rurmıştı. Laynıan Pasa beni iskelede 
ıerine akarlarsa .. . ,. Dıyordum •. Vazı- bekleyebilirdi. Akbaş zaten beş mil 
teme bagh .lrnlwa~lığııuııı l>oyle bıı· ne- Otemizdedeki bir limandı. Hemen bir 
tıcesl oıuru bUtUıı nuyatıın aztıp ıçuıcie, tilika indirdim. İçine zabit!erimden bir
ar.tmıp i<;mue .Kuıucuıuı. Ozauıaıı bütuıı daneslni koydum ve tenbih ettim : 
b1r nıUcanıtıer ve kahramanıa~ guı:ubu - Paşa gelirse vaziyeti izah eder
içıncıe bturn uyrılalaK zeııı yen uUşüııu· sin. Ben son süratle gidip g-eleceğim. 
)'vrauııı. tsenugımın bu kuaur uğır bır geminin başı Akbıışa doğru çev-rildi. 
~UK.U taşımıy<u.:agını, mahvouıcugııııı, pe- t:n son stlrntle yol alıyorduk. Geni sü
rı~an ouıcagıwı luKuır euıyoruuın. . heı· rutinden sarsıh)'Or bacadan adeta alev
gt.çen oun.ıı-.tt ıçııHatkl mı..cautıe bır kac· ıer çıKıyontu. 

tıuna büyü~ orau. tıor mıı Jrnrar ver- Akbt1şa geldiğimiz zaman şirket va· 
meKtekı ttm:uaouerıııı bustJOtUıı urt1yor- purlarının iskeleye yanaşmış ve bağlan
)'01au . .Bır zrtman gerıııyı üeııbuıııya nıış olduklarım gördük .. lçlerJnde utak 
sevketmeği düşuncilhu . t.ıım kunıuııcta bir hareket yoktu. Sanki son seferlerini 
çanına gıtti. KulJil Nıgıl... liır aürlu yapmış ta Auadolukuvağ'ma bağlanmış 
maıııveıayı aşuğı ~:eKeımyordum. Ku- gıı.ıi idiler. Yanlarına sokuldum ve Kil
roanda kolu kı:llurılnuş bır purça deıuır yaya hareket etmelerini emrettim. On 
gibı elime yapı:;;ıyordu. Hala k<trar ve- dakika içinde bütün hazırlıklarını yap
reınıyoraum. tılar. Ve önüme dOştUler.. Kilyaya doğ-

llu terettütlü anlarımın ızlırabını Sa- ru geldik. 
lahaltin Aaı1 heyın huli dabd zıyuau Onları Kilya iskelesine yana4ma~a 
aıtırıyoıdu; Kıtuluuııoun kiluwetreıeıce bıraktık~an sonra ben Maydosa doğru 
uzakca kölwı:;; ohm bu kıyınetlı kumun- gittiııı. !çimde bir heyecan vardı. " Ya 
dan kabına sıg<.mıyordıı· GQ\'erte Uze- Paşa geldise... Diye dUşünüyordum. 

rinde sık adrnııcırJa cıoluşıyor, o da bt:'· İskeleye yakluştım. Hiç bir işaret veril· 
nim gıbı ne yupucuğını 1.>11t:ıuıyoniu. miyordu. Bundan Paşanın hennz gelme-

bu esnauu yenı bır hadı::;e tereddüt diğinl anladım. Çok ferahladım. Bugün 
ve utırap1arımı bU:)butüıı urtırcıı. .. ıay- tali bana yardım ediyordu. 
tlos tal'aıından gelen kuçuk bır saııoal Yalnız bir düşüncem kalmıştı ı Sa
gewiye yanu~tı. lç.uoe uır pıyade yoz- lahattin Adil Beyi en seri vasıta ile Oe· 
başısı vardı. ÜUVC!J'Ce~ e ındıın. Kur;ılui· liboluya yetiştirmek. iskelede biriken ya

tıK. ra1ılar sUratle vapurlara yükleniyordu. 

Açık teşekkür 
Okulumuz yoksul talebesine kalem, 

defter, kağıt teberru eden tüccardan 
Bay Mehmet KömOrcü'ye teşekkürleri
mizi sunarız. 

Erzurum - lsmetpnşa Okulu 
Başöğretmeni Fa.ika Ünlüer 

SAGLIK 

Taze konserveleri 
nasıl anlamalı ? 

Kapalı teneke kutu içinde sa. 
tılan sebze, meyva ve balık konser
velerini satın alırken taze olup ol
madıklt1rmı anlamak için şöylece 
muayene ediniz. 

Konserve kutusunu elinize aıa
:ı:ak kulağınıza yaklaştırınız. Baş 
parmağınızla tenekenin dibine kuv
vetlice basınız l Kulağınıza acayip 
sesler ve gnrUltüler gelirse bayattır. 
Aımayınız. Taze ve bozulmamış kon
serve tenekesinin dibine ne kadar 
bassanız ses gelmez. 

Bundan başka bozuk konserve 
kutusunun kapı:ığı yukarı doğru ka
burı.ktır, şişkınaır, kubbe gibi tUm
sekcir. Çun.kU bozulan konservenin 
içinde husule gelen zehirli gazlar 
kupı:tğı tazyık ederek yukarı kaldı· 

rıyor1ı:1r. ~i'er konserve kutusu bo
zuK değilse, kapak içeriye doiru ba
sık: olur. Muıım<tfıh mecour olmadık· 
ça konserve halınde sebze, et, pişi· 
rılıniş yemekler yemeyiniz 1 çUnkü 
o kadar faydu yermez J • 

Gıd~mın en esaslı kuvvetleri 
gitmiştir. ( Vitamin ) lerl kaybol· 
muştur. ( Kon:serve ) yemek mecbu· 
riyetınde kalırsunız, pek az yiyiniz 
kı zehırıenwe keyfıyeti hatif olsun 
da çabuk kurtulıısınız. Bundan baş
ku og-le yeme.klermde yiyiniz ki sı· 
kışm;anız kolaylıkla doktor bulabi· 
lesınızl Akşam yemeklerinde kon· 
serve yemeyiniz, çok defa gece ya
nsından sonru hekim bulmak iUCle· 

- Ben, dedi, KiJya iskele kumanda- Kendi kendıme « Paşanın ne zaman go- fİr. 
bıy1m. bızım hwuııu Lahsis edılmiş ohm leceği belli dean ... 
llt tirktU l\l)'rlfe vapuru bomburdıman ( ArlcHı "'r) 

LOKMAN IJEKbl 

ECLENCE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 - -- _· !--'---'~=-'- -1~ - -1 -
2 ----'--'~-\----
! --- --'m --ı~ı---·-
5 _: ~,~ lil,_- ~='= ~~ı= ~ 
~ ~_Jıtm_ - '- ---11--
8 - - - ----ı~f----- __ _ il _____ _ _ 
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10 -ı---!I ı--·ı-~ 
l{ELİME OYUXU 

Soldan sağa: 
ı - Pişmanlık, nota, 2 - Acemce 

taht, gelir, 3 - Gönül okşayan, 'birden -
bire, 4 - Edat, hem temiz, hem erkek is
mi, 5 - Yazı, 6 - İtalya.da bir şehir, 7 -
Şöhret, uzun değil, 8 - Büyü'kler, bir mil
let, 9 - Endişe duvarı, sıvamağa yarar, 

ıo - Emeller, akla yakın. 

Yukarıdan aşağıya: 

ı - ~ki bir şairimiz, gök yUzü, 2 -
Meyva, bir ihtilM hakkında kArar veren, 
3 - Arzu, sarhoşun feryadı, 4 - Su gibi, 
arının mahsulil, G - Fransızc:ı ana, tez -
gAhında. gidip gelen, 6 _. Unsurlar, 7 -
uzağa işaret, geri dönmek, su 8 - para 
yaparak, 9 - İç ç.an:ıaşırlardan, büyük, 
ıo - Bir gün evvel, göndermek. 

Dünkü bilmecenin 
halledilmiş şekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 p E 1 R t I' A I.!:!. ~ .!_ ~ 
2 J;"Mj"'Ac ~1

_ş_ !_·M ~~ 
3 L" E~ v A.- y-

1
_!_ .!!. m M ı_A 

4 A K t R ~ R _!!._ .!:!. ~ T 
5 8 m r@l -E c { ~ ~ .!:.. ~ 
6 I IFA~ill T fil M ı~ K 

7 y Es i~~~-· §..·~ K·' ~A 
sil ~ı_!_J!~ R_ ~ ~~ ~ 
9 IK A 1 L 1 ~ ~ K. ~ı ~-ı~ ' 

10 li T T R A ş ~ s E R 
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ŞİKAYErLER 

Nöbet~i a~zane böyle mi olur? 
Belediye mağazalarında manifatura 

tüccarı Sabri uasal, dün matbaamıza 
uğ'rayarak şunları söyledi : 

- Gece Cnmhurlyet Ec:tahaneslnin 
nöbetçi olduğunu Karakoldan öğrendim. 
Evimde ağ"ır hasta vardı. 

Saat 11 den 12,30 za kadar uğraştı
ğım halde eczahaneyi açtırmağa muvaf
fak olamadım. Eezacının evinde ilaç ver
diğini söylediler. Bekçi ile evine ğlttlaı. 
Bir saat kadarda orada kapusunda bek
ledim \te uğraşdım ise de malesef açtı
ramadım. Httstamcta sabıtnlara kadar 
kıVl'andı durdq. 

Vaydman'ın 
öldrdüğü 
Amerikalı kız 

Bir ay evvel de AmerikadB 
~ kardeşini başka 

bir hırsız öldürmüş 

Pariste altı kişiyi öldürdükten so~ 
yakalanan katil Vaydınanm kurban 
arasında Mis dö Koven isminde bir de J.• 
merikalı dansöz lbulunduğunÜ y~ 
Bu dansözün cesedi, katilin gömdüğü yer
den, yani :kanlı köşkün merdiven altın~ 
ki topraktan çıkarıl.mı.ş ve ailesine U6İ 
edilmişti. Mis dö Koven ~imdi kend:i 1?,~~ 
leketinde, aile mezarlığına. defn.eoı---~ 

tıuunmaktad.ır. Mu.sevi an'anesi mucll>::, 
ce, genç dansözün cesedi muvakl'a 

. ~flJ'· teyzesinin aile mezarlığına gömüllnilf ~ 
Çünkü Koven .ailesinin satın aıdııkla.rı .,_ .. 
ni mezar ıhenüz boştur ve kızın anası 

bası evlA.tlannın bu mezarlıkta yalnıı 
..,. .. 

şına yatmasını arzu etmeınlşlerdir. ıJ' 

Cenaze mera.siminde ha.zır buluJl 
bir gazete muharrlri şunları anlatı.yor: 

11 
- Mis dö Koven için yapılım ıı~, .. 

hazır buundum. OlünUn evelce devıı.nt p 
tiği dans mektebine mensup bir tal \J• 

tabutun üzerine büyük bir çelenk~ 
cenazeyi görmeğe gelenler o ııJf 

çoktu ki, polis iStlsnaı iruıl.bat ted.~ 
almağa mecbur kal~tı. d,I 

Cenaze alayı bir kar fırtınası aıu~., 
maıbetten çıktı. A vrupay·a ümi't ve :- • 
içinde gi~i olan genç kızın taze ın ~ 
nnın zerinde hafif bir kar taoowı ~ 

lam~tı. . · ,ı• 
cenaze merasimi bittikten sonr~ l)ISI• 

zın ailesinden lbir kaç .k.1şi ile görın~t 
Teyzesi dedıi ki : · . . ti" 

- Gömüldükten .sonra, yUzü ~ ·• • g,ııf?' 
nınmayaca.k hale gelmiş ola.n klZ1 ıııUJSJ' 
saçlarından ve dişlerinden tanım.ak ,,_ 
kün olmuştur. Vayd.ma.n için gi.yotill ti 
tatlı ıbir ceza olacaktır. Ona dUnyaııııı 
mü thi.ş işkenceerinl tatbik e-tmeli~ ,Jt 

Kı2ın annesi ağla.maktan ~ J 

haldeydi; . 1 '!'(. 
_Ah vaydman, ne yaptın? N~r40"f 

tın? Niçin yaptın? Nlçln kızımı öl<lU 
diye haykırıyordu. 

Babası da bitkin bir hıaldeydl· ~ 
Garip tbir tesadıU! olarak şunu ti' 

dim. Genç dansözün katlinden 'bir 11 ~ 
vel de Amerikada. bulunan ıka.rdeıfi ı.UP I' 
çalmak maksadlle öldüren bir ~_:ttl 1. 
llnde can Yermiştir. Bu zavallı ~-A 
ra41at büyük f elf.}'etl artık tıasli~ 
nm 
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~ağ Sporla~ı K!ü~ü 
ıdare heyetı seçıldı 

Dün akşam Bölge merkezi!1de Klüp. 
idare Heyeti seçilerek faalıyete geçtı 

hafta da kar koşusu var 
hrtrnizde açılan kulnblerin sayısı 
buldu. Vail Haşim lşcanın teş\•ik 
ayelertle açalaı • dağ sporlan kU· 

hıOes ·isleri dün akşam Bölge mer· 
e Ihsan Tekvarın riyaseti altında 
~ıştır. Bu toplantıda Dağcılık fa· 

Fikstür hakkında 
bir mütalaa 

! nu A başkana İlyas ta bulunmuş\ nnn Spnrcu bir okuyucumuzdan ~u 
:orlannın kıymet ve ehenımlye· mektubu aldık : 
ında lzahıtt vermiştir. 

8Pılan intihapta idare heyetine şu 13-t .938 tarihli nüshanızın, spo: ~ü· 
secilrnlştlr: • tununda Voleybol ilk maçlarının fıkus· 

kan : Hilmi Balcı (Vali Muavini) türll vıtrdı. Bu füınsturdeki yanlışlıkla· 
başkan : Nazım (Emniyet müdü· nn bir mıırettip hatası olduğ~nu ,zan

nederek bugüne kadar bckledım. F ııkat 
üınessil : Cihat Baban ( Doğ'u ga- son yapılan Voleybol mllsabakalannın, 
BaşınuharrJrl) bu fikstllre tabi olarak yapılma ı ve 

· Katip : Bahııdır DDlger (Doğu maçı asıl hakemden bnşka birisinin ida· 
sı Yazı i~lerl mndnrü), re etmesi heni bu yazıyı ynzmağa mec 
are Amiri : Reınt (Bölge genel bur etti. Erzurııında sporun tam ilPrle· 

ert), meğe başladığını görerek ümitlendiği· 
Uhasfp : J<::Sat (HalkevJ sekreteri) miz bu gUnlerde ynpılan bu hatalar, bl· 
~ samimi toplantıda Vali, Ziraat zi mnteessir etti. Bunun için aşağıda ki 
• Nümune Hastanesi Sertabibi yazıma, sevimli gazetenizde bir yer 

or Ömer Bican ve diğer spor se ayrılmasını diler, saygılarımı sunarım; 
YOkler de bulunmuştur. llyas hu- 1 _ Voleybol lik heyeti tarafından 
aldıQı mOddet kayakcılan haft~- çekflen veyn gazetenizde ilan edilen fi
ayyen g0nler1 çalıştıracak ve bol· kstüre nnzttran, Helte sporu, H. Gucü 
onferanslar _vere~k~lr. OOn ~k-) ile Avcılık kulübpnon de, dağcılık ku 
cıla· kulObu muessıslerl de a-.cı- IObü ile iki defıt karşılasması lazım. 
yası ı..ı.. baZI kararlar almışlar-1 . . 
~ Halbukı; lik maçlarında kaıde şudur; 

Eğer bir de\Tell yapılacaksa bütlln 
hafta da kar koşusu var kulOplerin birbirleriyle hirer defa, iki 

4.tlalıım Ajan/ıfjllldnn: devreli yapılacaksa ikişer defa karşı-
hafta da 3000 metrelik Kar Sp)r laşma ı Hlzımdır. 
tekrar edilece' dir. Şu halde, Voleybol tikstürO bir 
şuyı\ iştirak edecek atletlerin sa- devreli Jıe H, Spor - E. Gocn ve Dağ

on dörtt~ bölge binasında cılık - Avcılık kulüpleri neden iki 
alan IAzımdır. defa karşılaşıyorlar? 
şu~·a saat 14,30 dtt vill\yet OnQn- İki de,•rtli ise neden H. S. - Av., 
lan~k geçen haftaki yol takip H. S. - Dnğ. E. G. - Av. ve E. Gü· 

yine vilAyet önllnde hitam bu· cU - Dağ maçlalan iki dera değil? 

'nc·den, beşinciye kadar madal· 
erııecekdir. 

leybol maçları tehir edildi 
Voleybol AJtmlı(]111da11: 

lieyeUmtz gördOğ-0 lüzum üzerine 
fikstür bozulmamak ve ica· 

~kemleri yeniden ta)in ve mac
ıhlerlni hllahara tebliğ' etmek 

1 
"Clar tehir edilmiştir. 
6 Kinunsanide yapılıın maçların 
bakidtr. 

2 - ikinci nokta hakem meselesi· 
dlr. Son oynanan Halk Spor - Erzu· 
ruın Gücll maçının hakemi B. Reşat 
Savaş olduğu halde. maçı başka birJ. i 
idare etti. Ve bu ~üıden, bllyük müna· 

kaşnlıtr oldu. 
Doğru bir ffk!ö:tOrle maç yapılma· 

sını diler, ve bu hıttelann tekrar edil· 
memesini Erzurum Sporu namına rica 

ederim. 

B. TUNCA 

• 

DOGU 

Yardım listesi 
(Üsly«1111 1 ncirle) 

Urn li. 

Fınncı Faruk 
ı> Fotoğrafçı Talat 
1 :10 Hamamcı Hüsev!n 
O 50 KöprUbaşında f~ırıncı Ahmet 

15 Oturakçı esnafı namına Hakkı 
O 50 Manav Saip 
1 Berber Niyazi 
O nO Bakkul Ömer 
4 KOprübnşmda M D ski r ıı t cı 

Musa 
2 

2 

Cumhuriyet caddesinde ka
sap Ahmed 
Bezzaz Tevfik 
Hü eyin Akçay hardeşler 

Gürcükapısıuda bakkal HOsnO 

Yazan: 

«,,~c·yh·Pn: u \ 11 \J tı H n r '; n 

Tefrika: .J • a 

ö 

1 
1 
3 
2 

Bu g:ce genç prenses .. Paulln' n t;- olmıızsa vıcdanında ü; c!nayc• n ı 
• • Hasan ~adımı rngmen başka birislle fazla mc gul <'limıe~ n h . , ır 
• BezzazMehmet olduğunu gören Tomskin onunla fazın n- • ' atırlıynr"ıt kor .u,.a Dak y r -

1 
1 
l 
ı 
ı 

3 

Attar İbrahim Köprühuşında lAkadar olmadığını göstermek lst<:>nılşt!. ~~~ ~;~:;~ ~~~~~;enin yanına oturdu ve 
Bakkal Yusuf .. Ve bu fikirle lisabeta'yı bera'ber mazorkn 0 k k 

1 
ı. 

Sııatçi Enver oynamnğa davet etmişti. Dans ederlerken btlttln o orh:;; al dlnlly~rdu. Bu ı;urrtıe ilk 
GUrcOkttpısında bakkal Ağa kendisinin lstlhkAm zabitlerine pek zl _ lf'ndelerlnd ns 1 me tuplarmda, ateşli 
11.ıbağ Ahmed yade taraftar olduğunu söyllyerek alay aşkın bir ı:sırıçyo~ktcuesaYreıtll takiplerinde 
B~ı.zaz Adil etmi.ştl. Bazı sözleri 0 kadar hakikate · anız para ... Onun 
KöprObaşında aşçı Ziya yaklaşıyordu ki llsabeta sırrının keşfe _ ~~:::;~ ::şt~ıştura~1~u idi. Kendisine kai-

l Çalıoğlıı .Al Osman dildiğini sandı nihayet· a vere ecek bir şey olmayan 
1 Koprllbıışında kahveciMuh in - Biltiln bunları k~mden öğreniyor _ ~u k~ı 0 mes'ut edeblllr miydi? Za valll 
1 Terzi Sııldık sunuz diye sordu ocu · Bllmeden bir hırsıza ihtiyar ha-

K d S · ı misinin knt1llne filet ol t B un urncı allh - Tanıdığınız zabitin bir arkada _ az 
1 

i muş u. uyUk bir 
Mütekait Jsmail Hakkı .şından, çok orijinal bir zattan. la ?ak~ nde ağhyoııdu. Herman onn sUkOt-
Erziııcankapı ında kıth\'ecl - Bıı çok orijinal adam kim? yordu. Ne zavallı kızın göz yaşları 
Şükrrı - İsmi Hermandır ne teessürle bir kat daha artan güzelliği 

O -.:/\ ı~ ı k · • · bu demir kadar ert kalbi .,u ~r.ı ncan apısında kah\'eci Kızcagız hiç cevap vermedi. Elleri, a- ·ordu . Yumuşatomı -
Ali yaklan buz gibi kesilmişti ~ · Kontesin ölmUnü düşi.ınUrken vıc-

0 :>O Erzlncankapınında bak k a 1 · danı sızlanıyordu Bir dü u - Hermann blr roman kahramanıdır dl d · ş nce onu harap 
Fehim diye devam ettiği Tomsler profili Napol- ~ınyor u. Ona zenginlik temin edecek sır-
GllrcOkapısında attar Hnsa- yona ruhu da meflstofelze benzer Hl" ol- k tamır edilmez bir şeklldc ortadan 
meltin . · ... aybolması. 

:> Hırdavalçı Ahmed mazsa vicdanında Uç cinayetin izini taşır. Uz bl ü 
- Ne kadar sarardınız. un r s kOttruı sonra Usnbeta: 

1 Alertar Rlfdt ıj _Başım ağrıyor. Eh bu mOO;rö Her _ - sız blr canavarsınız. dedi. 
o ;)() • Mehmed man size ne söyledi? Ondan bahsediyor- Herman. 
2 Şekerci Hasan duk değil mi? -· Onu öldürmek istemiyordum diye 
1 Sim ar Hnlid - H_crman dostu, tanıdığınız istlh - cevap verdi. Tabancam boştu. Uzun mUd-
0 50 Dikiş;! Ahmed kAm zabitinden çok şikAyetçı... Onun ye- det konuşmadan birbirlerine bakmndıın 
O 50 Gnrcükopısmda k tt lı v c c i rinde olsa başka trlil hareket edeceğini kaldılar. Sabah oluyordu. llsabeta Iva.no-

ı\hdurratıman söyIUyor .. Baihsederbn Hermanm ~zın et- v:ı şamdanda yanan mumu söndürdü. 0-
1 Bakkal Nazım rafında 'hususi dUşilncelerı varclır. Hiç ol- d~ soluk bir ışıkla aydınlatıyor~u. Yaşlı 
1 Konklu lbrtıhlm ma2sa arka-:iaşının hakkınızdaki ıtırnf _ gözlerini slldi ve Hermana baktı. O pen-

1 ıarlnı b"yük ·"'ı IAk •ı cerenin yanında duruyoııdu. Elleı·ıııi k"-GOrcüknp~ında bezzaz H ısan u ""' r ıa ıı. n " e dinliyor. .. 
ı « « Cemil - Beni nerede görmüş? vuşturmuştu. Gözlerini açıp knpatıyon-un. 

Klllsed b ık Bu vaziyette Napolyonu andırıyordtı. Btı O 50 Leblebici Halit - e e i veya gezmede Allah 
1 J) . • Ş b b1llr l)elkl uyurken yatak odanızda ... O benzeyiş onu ezdi: 

emırcı a an her şeyi yapablllr - Sizi buradan nasıl çıkartmalı? De-
2 Tahttu·ı Halil · dil Jh 

Bu sırada üç kadın kendilerine doiru n ayet. sızı gizli merdivenden çıkart-
ı t~~kncankapı ındu bakk,ıl 1dller ve mazurka icaplarından olarak mak lstıyorudm. Fakat kontesin odasın -
ı Kahveci MPhlis aralarından blr tanesini ıseçmeslnl Toms- dan geçmek lAzımgelyor. Ben çok korku -
3 Ankara oteli Recai kiye sö.yledller bu suretle llsabetanın ıztı- yorum. 
o no Aleftar Abdurrahmnn rapla merakını çeken bu mUkAleme niha- Söyleyin bana yalnız. Gizil mer _ 

yet buldu. dlveni ben kendi kendime bulurum Kendi 
fi Mustaf Akel Hivikli ke dl · 

· Tomski ıbunların arasından prenses n me giderim. 
O 50 GOrcUkapısında attar Zakir Paulln'J seçti. Dans ederlerken uzun u - Yerinden kalktı. Açtığı bir çekmece -
2 Alertar Talat zun konuştular. T-0mskt artık ne Herınan den çıkardığı anahtarı Hermann uzattı 
2 Aıeftar Mevlud ne de Usa.beta ivanova')'ı dşllnllyordu. ve icap eden maıomat verdi. Herman kı _ 
3 Zudcoğlu Hakkı Ne olursa olsun mtik:\lemeyi tekrar zın 'buz ıgibi ellnl tuttu. Eğilen alnını öp-
1 Mahallebnşıuda fırıncı Hasan açmak istedi. Mnzurka 1l:>lttl. Ve ihtiyar tU ve çıktı. 
1 Dnbak Adil kontes evine dönmek için yerinden kalktı. Merdivenden indi, Konte~ın o:1asına 
2 Nalbant Hasan Tomski'nln sözleri bir ımua.şakadan girdi. Kontes kaskatı koltuğunda oturu _ 
1 Mütekait Şnkrll başka :blr şey değlldl. Fakat zavallı Nedl- yordu. Yil:ı!Unün çlzgllerı tekalltis etme _ 
O 30 Tenekeci Fevzi menin kalbine 0 kadar nüfuz et.m1 şldller m'ştl. Onun önnde bir kaç zaman k'lr • 
1 Manifaturacı Fevzi ve Rasim kl... To~ki tarafından çlzllen portreyi kunç hakikatten iyice emin ıolmak ic:ter _ 
1 Attar Niyazi roman kahramanlarına benzetti. Aşıkının mlş gibl durdu. Sonra karanlık odayn 
1 · Marangoz Niyazi hiç bir şey ifade etmiyen yüzünden onu girdi. Duvar halılarını yoklıyarak bir mPr-

2 
1 

3 Dabağ \fazikoğlu Mehmed mest edecek ve korkutacak çizgller buldu. dlvene açılan ufak kapıyı 'bul:1u. Merdi _ 
U p 1 Kah\•eci Nafız Elleri eldlvensız. omuzları çıplak, çiçek - vene açılan ufak bl kapıyı buldu. Merdi _ 

A l\1 E K T U P L A R 1 

1 
·2 Hafız Hakkı Ulaş lc-rlc sUslU başı göğsüne düşmüş oturııyor- venden inerken kafasına garip fikirler ge-

5 000 k • • • O 50 Kavaf Remzi du. Birden kapı açıldı ve Herman lçerl llyordu. Bundan elli altmış :sene evvel dl-

r gu•• nde 2 ışının 2 Neşet Zorlu glrdl... Kızcağız ürperdi ve tıtrlyerek yordu. Kendi kendine, bu saatlerde b~ıra-' ı 1 K~diri Zorlu sordu Neredeydiniz? dan Uzerlnde imparatorluk alA.metl olan 

ı k t 
1 Hacılarham civannda attar - Kontesin odasında şimdi onun ya - şapkasına göğsüne bastırarak .korka kor-

y ~ kt v mem e e Ali 111ndan ıgellyorum. Öldü. kn şimdi çoktan toprağa düşmüş genç bir aga çı 1 gı l Oürcükapı ında bezzaz ibra- - Aman yaraıbbı ... Ne diyorsunuz? D.dam çıkıyordu. Bugün onu kabul eden 

i\I . . k . ]arı vi ujp him - OlUmUne sebep olmuş bulunmak - kadın da öldU artık. 
. tnanyada spor, bıJh8SS3 lŞ S~Or . • • . •7 • 1 !\htrangoz Mehmed tan korkuy.orum diye devam etti. Merdivenin dibinde bir kapı buldu. 
lÇrnek derecesinde bİJ' ihtiyaç JıaJıne gır IDlŞİlr 12~ 80 Yekun Llsabeta İvanova <>na Turnsklnin hiç EHndeki nnahta_rla orayı açtı bu .koridora 

MOnih _ lk' i Ka·nun dağ sporcularıdır. Bir iki ~anthk tren ~1:33 i:> Dl'ınkü yeknn ve oradan sokaga çıvktı. 
11 , ı ınc -htelıf mıntaka· 5262 -- B } • t d k• - -~illi habirimizden : Erzurumdan yolculuğ'lında~ sonra ~~~eleri güle oyna . ,,;., Umumt yekOn U garIS an a l Bu korkunç .geceden üç gün sonra bir 

ornctre k A nın Iara inen bu ınsım T ki nbah saat d k d H de Dot ' uıa ta \'TUpH • k aklarının Ü tonde karlı yamaçla· man ce arelterine hayret etmiştim, bu· ür erı· n vazı·yetı• k o uz a ennnn... Thtıvar 
lkınrn u yu okumak ve oralar- ) a ay lar hemen hemen her dağda rada onlar kadar hatta daha iyi kayak cntesln cenaze merasimlnm yapılacnğı 
n ne ab hareketlerini sezmek bir ra urma~ılr k~'-ak oteline veya hususi yapan binh:rı;e dlşlll erkekli genç var (Üatyam Birinci sayı/ada) olan ... manastırına g!ıtyordu. Vicdan a-

UyQk saadetti bilir misi· bulunan r " · -dd s d · · · znbı duymuyordu I<'akat zavallı k d 
telen r kuIObelerlne giderler. Bır mu et por bura 8 yemek ıçmek gıbi lazım hakkında emir verdiğini ve tatbikata katili old ğu d k a ının 
lıarek nüshalarda orada da kış dağ da ke·•dıktan sonra akşam treni· bir şey 1 Bir Alman çocuğ'u yOrllmeğe intizar eıUlmekte bulunduğ'unu söylemiş yord ı u nu a endtnden sa~Iıvamı-
ın en etlerini sevinçle okudum. oralerr mek.ı üzre tadlı meyHlerden zık· başladığından bir az sonra bisiklete bin ve her halde ötedenbert kendilerlle iyi nırdıu.K~a~ ~~tu. Fakat hurafelere lna
birt o~ethur kış sporu merkez- ne r ış "zerek istasyonlara doğru kayar- meslni, btr az sonra paten kaymasını, va dost geçinmek başlıca emelimiz olan nn bİr te~ı s mı~e hayatı üıerlnde fe

dakı d an Münfhte bulunduğ'um zak ar çı or artık sinema gibi, pazar ski yapmasını ve yüzmesini ~öğrenir. bu kuınşumuzla mllnnsebe.tlerimizin üze. sırı azaltm::~paca mı sanıyordu. Bu te-
alnrn ;ıtcı arkadaşlara buradan Iar. B~ spib" b"r ihtiyaç halini almlştır •. Gölün en yakmı 80 kilometre uzakta ol- rinde mUesser olacak muayyen amllle.rin şünmilt.şU ~in merasime gelmeğl dU -
i Bava vermeti faldell buldum: gezlntısl if 

1
_ ~erinde şehirlerde kimse duA-u Münihte yOzme bilmeyen genç başında TOrklere yapılacak munmelele- HJll · h h 

le)Pi ıfee~nın merkezi olan Mn- KTn :a~re~~arifelerine ilaveler yapılırt pek azdır. Gön Ol ister ki bizde de spora rl~ t~lr esas teşkil edeceğini ifade et. makta ç~k ~~ıou~i ç~~~ı;~ı. c!:t ~~~ı:ı 
8.kın oı:~:rdur; Blras:, d~- ~::::rı~ bir misall~l iöstermek için 'bu lüzumu derecede ehemmiyet verilsin m ş Bnyük Millet Meclisi parti gurubu ı:ıüsıu bir sedir üzerine konm~ştu. Ot tıtr 
Ve karnav 

1 
dolayıst~le iş ebaşında Mnnih ıstasyonundan ka~ak Kış sporlı\nndan burada en ehem· HOkOmetln bu meseledeki hareket mu· kadife örtü çekllmiştl. Kontes tabutu lc;ln-

b a ı Bugnn karnava • sen · 1 · b" f • t ·1 ı · ' 1r tar f • k ozre dagalara gıden enn ır S· mıye ~erı en enrden bırl de buz üzerinde talaa ,ve endişelerini yerinde bularak de eller! göğsüne kavuşturulmuş, sırtında 
bth9e<teı:'m 8 • bırakıp kıı sporla- Y:ıf:U;ini evvelsi gün bir gazetede gör· P.atendı~. her donan su birinlptisl Dze- bu işin Mart lçtimaında esaslı müzake· beyaz satenden danteıu bir e~se yatıyor-
Ptıar · t I Yılbaşı cuma akşamı cumartsı sa· rınde bır çocuk kalabalığı görürsO nllz. rata mevzu olmasını karar altına alın- du. Sedirin etrafında bUtılln alle efrarlı yer 

Oltl •abahı saat 6 da MDnih dOm MO "hten muhtelif mıntakalara ka· Husust paten stadyoorlannda her ak- mıştır, almıştı. Siyah e•btseler glymf.ş olan blı _ 
l.trfıarını fÖyle bir dolaşırsanız, babı nıak için oue [25000] kişi hare- şam buz üzerinde hokey maçtan ve dır bu s r k ~ metçller elleJ'.Jnde yanan ince mumlar 

tt~ar ndan yirmi kadar trenin yak yapm Cuma akşamı her 8 dakıka· danslar vardır. mesela dnn akşam Vlva- • po endi kendin~ öA:renllmez, iyi tuyorardı. Akrabalar QOCuklar, torunlar, 
ltty•k~adın, erkek binlerce Al- ket etınlŞ~~r .• dolu bir tren kalkmlştır. nah sporculann verdikleri suvatrde yer ~~~~~nör kl!terİ bunud~ Turkıyede bnlmak torun çocukları matem el~lseleri trlYmiş -
Ceıı rı ve arka çanta1-rlyle da bınça n, d heveslisi olan kayak belmak oldu]fça m üşkDldü 1 ça uç 0 sa rere · Hiç olmazsa re· terdi. Hiç 'kimse attamıyOl'du. ~- k _ 
rö!'!_ lıtıkamettne dotru taıın- Tabldirkl bu kll lar çok iyi kayakçılar Yalnız Erzurumlu spo~culııra funuda ~cek kış mevsimi için bir Alman orAa· tPs o kadar fütlyardı ki ölüQlQ~ 
·qnn~ • 1 orunda Alman ar · -'- mzatör retlrtmek Erzurumlu ıençler 11 fl,f\l'tm&mıştı zaten 9* ._Yua uz .. Bunların hepsı A • sp ı.rdır. Evvelsi sene olimpiyat· ıGyleyeyi~I bunlann hepalnd emuvaffak iQin ook faydalı olaootuu tahmin edl btrJ lreD • ,..~,,.• mnl '18~ 1# 
~~rya ltviçre Ue cenup kaza~~ .. Tilrk ~ prdOIQm il· olmak ifil bir parça fedaklrbk fa lbam· ı l'ltll· • •• 1°" 4'11 ·~ 
. .,ı11& tdeıı AlpJara pata ıaıa •-
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DOGUDA a ERZURUM • • • i Kitap,Mecmua,Cedvel,Defter, i İLK. ÇİNKOGRAFAN 

! Her nevi Duvar ve El ilinları, ! 
• • 

Matbaamız yeni bir çinkoğrafane tesis e 
üzere bulun uor. Bundan sonra her türlü 10 
lerinizi, nıektup ve fatura başlıklarınızı, çi 
veya kauçuk üzerine mühürlerini bize si 1 Makbuz, Bilet, Fatura, Yaldızlı davetiyeler 1 

= ., ., 1 
ı '' ıe 1111111 111

( •:::J 'ır iti 'ini il'.>(: ıe 1181 ıe ırt il ı 
edebilirSİ!lİZ. 

• • 
İ IA~; illin, 11'411 Şlrll lfl Fl•b 5 kuruştur. İ 

Artık Istanbula sipa 
vermeğe .ihtiyaç yokt • • 1 Diğer Vilayetlerden gönderilecek her türlü ~iparişler memnuniyetle kabul ve suratla ikmal edilir . 1 Mecmua, Kitap, Broşür, ~leınento ve saire~ 
yaptırnıak ihtiyacında bulunduğunuz kılişele~ 
zi her suretle memnun edecek bir şekilde • I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
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DOGU 
a 
§ = = = § 
ES 

! 
ilanlarınızı kit bul eder, -

1 FIRMANIZI 1 
~ Bütü.n Doğuya tanıtır 1 
I "ooG u,, büyük bir~ 1 memleket parçasının 1 
i her tarafında okunan 1 

bil" gazetedir. il 
Doğu illeri ile ilgisi olan bütiin İ 
müessese~eri? . gazetem.iz v._asıta- ı l sile kendılerını bu genış ~o~geye :1 

· tanıtmaları . menf aatlerının 1 
ilk ıcabıdır. 1 

i iLANLARINIZI 
, 
Doğrudan doğruya 

Berberlerin 
imtihanı başladı 
Erzurum PerukA.r esnafı cemiyetinden: 

Belediye nizamnamesinin 177 ve 
Berberler talimatnamesinin 22 inci mad
desi mucibince berberlikte icrayı san'at 
edebilmek için elde ehliyetname bulun
mak lazımdır. Ehliyetnamesi olmayan 
berberler sanatlarını yapmaktan menedl
elc~inden herkesin elinde ehliyetname
si bulunmak için imtihan olmağa mec
bur tutulmuştur. 

lmtihanlar 115·1-938 den itlbaen baş· 
lıyacağından bu yolda talimat almak 
üzere berberlerin cemiyetleri başkanlı· 
ğına muracuatlan ilıln olunur. 

(No. 74) 3-3 

Erzuruın valiliğinden 

Şose ve · köprnler kanununun 15 in
ci maddesi mucibince 938 yılının yol 
parası tahakkuk işlerine Şubatın birinci 
glmtlnden itibaren başlanılacaktır. Her 
köy ve mahallede gerek yerli ve gerek 
sanat, ticaret herhangi bir sebep ve su
retle misafirlikle oturan ve ecnebilerden 
de bulundukları mahalde altı ay ikamet 
eden bilumum erkek nütusdan köy ve 
mahalle nüfus defterlerine ve hulkın 

elindeki nüfus hüviyet ve ikamet cuz
danltmna gore 18 (dtthil) yaşından 60 
(duhil) yaşında, yani 336 (dahil) doğu

mundun 294 (dtı.nil) doğumunda olanla· 
rın hiçbirisi ifiZ!ıdtı kalwaınak üzre bO· 
tUn lllUKelıetıuın babwarı adlarlle ken· 

edebiliriz. 

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

Kumbarası olan hic b , 
darlık yüzll zaman .. gormez 

ZİRAAT BAN KAS 
Kumbaralarından bir tane alı 
Çocuğunuza hediye edeceğiniz bir kumbara ile onu hem tas 

alıştırmış, hem de istikbalini şimdiden düsünmesını 
yardım etmiş olursunuz 

''----------------------------------= 
eti ııdJarı ve soy ad1urı ve doğum tarih· Bl!ll!!l!l!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!!ll!ll!ll!!l!lllll-~ 
1erini ve ne i~1e u~raştık111rın1 ve bun- ---~- ~- !!!'!!!!!~!!!!'!!!!!!"'!!!!!~!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!m!!J!ll 

ıaruuıı partı vtıreetjKlerle yuida çalışa- 1 D · k• 
CdK!W-ın ve mUı:ıtesua kısmına tabi ha· Teminatlı Dakti o, 1 ış 
yattd. beş çocuıu O!d.Illarhl silah altında Ve her nevi makineler 

Trabzon Belediye 
setinden : . 

ou.ıunan auer ve mekteplerdeki talebe· • t l 
ıernı ve taKir malw oluutarın çok dik· tamıra l yrpı ır Şehir dahilinde hane ve 
Ktttil ve dUzgUn olarnk kôy heyetleri R . 1 T f J l lerde biriken süprüntülerin 
ve mahalle mutemecıteri bir kağıda ytı· 1 lZa Y a anaQŞ QTı küldiiğU görUldUğUnden ga~ 
zara~ bu kCJaıcıı resını ve zati mUhUrle· SUAb Fabrllmsı Jmrşısında ~~r ~~~e m;:a~:e~:::;.2!!' O~ GAZETEMiZE rıle birlıKte w koydtın okur yazar bıı B KAYA hanesinde kaplar bulundurularak snP 

- Kimse 118 berabt:r "Ubatm bırinCi al\nün· ay 
v a kaplara konulması ve sOP 

gönderiniz ı 
m111~mınnını~ıııımı::mınınınınnınuıııunııııınmıııııııııınnnınınmnııııııııııııııııııımıııui11·muınııo:uıuıııu:fl 

den 1\lisanın lô ıocı g-Unune kıt dar pey- N f Mu"' du·· rıu··. zif tlt ameleleri tarafından ı 
derpey husuir muna:sebeye getirerek Kars a ıa dur kapıar sokağa boşa1tıı1JJ 
ca-.HlaKi kuyudatla har~u11şcırmak suretile ğünded hafaza edilmesi Belediye 
tuntlkkult ooyaunawelerını yapup verme- 1 _ l~dırda yapılmakda olan hn. karar altına alındığından 
lerıuın ve beyunnaıneyi veı·d1K1erine dtt· k"met kona""lnın (loOOO) ve (4,000) li· hareketleri görOleceklerin ~ 

bi k - aı u ., c .. kları Han olunur. (ı-.0• ir hususi mun~sebed~n r agıt aım a- ra.1ık kl cew·an (lt1,UOVJ liralık ınşa~tına " 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ rınınwmu~~fiy~~ğındao~n~~~ l uav~um~~r~şualın b~ı~~ o~n ~~~~~~~~ 

hıçbirisinin hiçbır 5Uret1e mUkelletiyetten 1 (17818,01) lıralık üır k.ısını lUŞöatı da E 1 A ke ... sa 
tıııtıde bırukmamald.rllllll ve bmlktıklıirl J kupalı zart 'USUlıle eksıltıneye KOUUlmuş• rzuı Uffi 8 } } 

~~ ... ~ • ..._.. ... ~~ ..... ~ • .oN.._•~··!e.. ...... ·~~~~~~ taktirde kanunen mesul tutu_lacukl~rmın tur. 
2 

_ Eksiltme 
24

• 
1

• 9
38 

tarihine Komisyonund 

il K b •kb 1 b' ~ ve sözU geilen beş evladlı kımseıerın de mnsadit pı:ızerlesi günü saat 15 de Kars Kapalı zarfla eksiltın 
tJM CJrQ isti . 0 lnQSlnln ~ çocukları nere nüfusunda kaç sayılı _ev· Nufoa Mudurlunde to~.lanucak ekslltme 700,000 ) yediyilzbln kilo 

1 d• ~ •d• 'I cıe kayıcilı olduklarının da koydeıı getire- kowısyonunca yapıluc~Ktı~. tekli çıkmadı~ından bir •Y teme ıregı ır :'!. ceklerı kağıda yazmal11rı lazımgeleceğl- . a - Muvukkat temınat (1336,35) lendirmek üzere 26. 12-93'1 
( nin koy ve matıı:l!le heyetlerince ve ala- liradır. ün k tn ren pazarlığa çıkarılmıştır. 1 

,,.~ ,.. B k. o >~ _ . . 4 - Plfm, keşif, m a asa şar a- . . . _ t.U ~ 0... ş ~ @} n:::::=\\ ..!!:S\ te \l kadar muke!letlerce bılınmesi ilan olu· mesı, Fenni şartırnme bir hra mukabi- 1ı .otuz _altı ~ın ye<!ı ~uz m 
ılı c::;;::;J U U ~ i!iifi!) il' nur. ( No. • 66) 10 • 7 linqe Kars Natıa Mudurlüğünden venle· mınatı ıki bın yedı. yuz e 
~ \"~ eKtır. · beş karuştur. istekli çıktıl1 

· · • • • • 1f ERZURUM BELEDl'YE REISLljl(INOEN c 6 - İstekli olanlar teklif mektup- zarh~ı her gün Erzurumdş Kumbaralarırıdarı birıne Sahıp olanlar hıç bır ?~ o larile berabe.L' tewınat meKtup ve llitıll· alma komisyonunda yapıl• 
d k k l . ~'\ . . . buzlarını, Nafıa Vekaletınden · alın.ış ol ( No. 34 zaman arJı Çe mez er f• Jlıca Nahıyesınde Kaplıcaların kar- oıauıdurı yupı ehlıyet v~sıkası ve lica· 

· şısında Belediyeye ait olup 14 • 1·938 ret Odası ıwyıt huvıyet varakaı:ıı mU· _________ ___... __ 

ti " ~@} n IY< a ~ o t11rlhinde satılmaK Uzre mQzayedeye hürlü bir zarfa koy.ırak yukarıda yazılı 
O ~~ konulan cem'an (460) metre murabbaı suatten bir saat evveline kadar dkomis· SahlQpllvıaetB:.~:~ 

~ yol fazlasına talip çıkmadığından ınllza· yon relsliğ~ne makbuı; muka~ilin e te~: 
. . ı • 'I' yede mUddeti on gUn uzatılmıştır. lbale- Jim etmelerı veya pos~a ıle göı~dermelerı 

Kumbara sahipleruıe heı• sene muhtelıf ~ si 24. 1·938 pazartesi günü saat 14 de 6 - Postada gecık~~ teklıf mektup-
.. d k d • ~ Belediye dairesinde icra kılınacaktır. !arı komisyonca ntızurı ıtıbare alınmıya-para niukafatı ağıtn1a ta lf. IA Taliplerin Belediyeye mtıraoaatlar caktır. hllt talibine ihale edilecektir. 

,_lilli·~~r.~~~" l!b olua~. (No. 81) 4· a {No. 6ti) 4•8 


