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E:rzurumda Yeni Bir Banka Kuruluyor 
....___ Valinin Veni Bir Teşebbüsü ı 

karsın istihsal I k b k h hayatında Kuru aca an a şe rin 
ehemiyeti kalkınmasında . büyük 
l(arsta kısa ve istifadeli bir tetkik bı·r destek olacaktır 

r._ &eyahatı yaptıktan sonra Erzu-
"1. a dOnrnüş bulunuyorum. Kars y1ty
~in, verimini görmek, ve Kars vl
lıJd nın istihsali bakımından ehemmlye· 
t.ait t.kdir etmek için, Karsa kadar git
dfro Oloı11yı,. gDzel bir kazan~ telakki e
Jeu ~rn. Haç ıüphe yok kı, Kars vııa
)ltl narı, memleketin umumt istihsali ba- • 

Esasları tespit etmek üzere yakında 
büyük bir toplantı yapılacak 

eti bda çok bOyOk kıymet ·ve ehemmi
--vardır, rakamlar üzerinde durmadan, 

en fU karan verebiliz : 
~ Mernleketln B1ttı kapısı lzmlr, ne· 

" Zengin memleketse, Kars ta Do
' aynı dereceyi tutabilir. 

. Yalnız Karı bugnn için, ıztırap çe
Y0r. Geniş sokaklarında insan kesafeti 
• bütün nüfusu 18 bini geçmiyor. Şe
r baynklüğe, yapılmaya, inkişafa çok 

t, ve hatta yine o kanaattayız ki, 
~er Erzuruma gelirgelmez, Kars 
. Jetimizde, dııarda her bank t sun •ı 

)'ardıma muhtaç olmadan süratle in
edecek bir vaziyettedir. 

Kan yaylalannın hayvanlarındaki 
, Avusturalya ve Arjanttnde dahi 

ur. Yeni kurulan, hayvıın ihracat 

·ıı, ıeçtrditi mnteaddit tecrübeler
-.ıra, hayvan ihracatını da programa 

Erzurumun bOyOk ihtlyaçlıırın
dan birini karşılamak yolunda mü
him bir adım dnha atılmak Ozredir. 

Erzurum gibi imarıı ve iktisııdi 
kulkınınaya muhtaç bir şehirde 
bu uğurda sarfedilecek gayret ve 
hamleler mOsbet bir şekilde netice
ye ulaşabilmek için şimdiye kııdıtr 
en ıazumlu bir destekden mahnım 
bulunuyordu. Bn de!tekde Erzu
rumda kurulacak yeııi bir banka ile 
yakın zamanlarda tahakkuk edecek
tir. 

Erzurumda lılr banka kuruln
yor. Bilhassa memleketin iktisadi 
kalkınmasında nzerine mühim vazi
feler ahıcek olan bu banka, yine 
Vali Haşim İşcanm kiymetli teşebbOs 
!erinden birinin neticesi olacaktır, 

Banka sermayesini halka dağı· 

• 
tacağı hisse senetlerile temin ede-
ceğigibi her kesin alakasını celbetmek 
için knçük sermaye sahiplerininde 
iştiraki milmknn kılucıık tetbirler 
ulııcaklır. 

Bunkanın kuvvetli, mııl! esaslııra 
dayanmusınıı ve bilhussa ehil eller 
vasıtasile idare edilmesine ehemiyet 
verilecektir. 

Vali Haşim lşcan bu tasavvuru 
kuvveden file çıkarmak için bilzat 
n.eşgul olmaktadır. Don uliikadıın 

lıtrdun bir çoklarile temasda bulıı
narnk bu mevzu etrafında görüşmüs 
tor. 

Bankanın kurulmnsı esaslarını 

görüşmek ve tcsbit etmek nzre ya· 
kında bnynk bir toplantı yapılacağı 

da öğrenilmiştir. 

, bu tsllbsal menbaını çok ve-
blr bale getirebilir. Bu meyanda, 

..,...ıtll dOltk* ballarile batla bulan
...... l!L Sovyet Rusya ile aramJzdakl 

• rabatalann da, siyasi dostluğumu· 
~ bir n daha teyit ederek in

mutelt oldufmau da söyleriz. 
Yalnız bqına hayvancılık, Karsan 

bel 40000 nütusuna ekmek yedl
Yerimll bir tıtlr. Arjanti:ı mnnha· 

Pahalılıkl. Mücadele 

Ekmekten sonra sıra 
bez fiyatlarına geldi 

· b..yvancılıkla yaşamaktadır. 
liayvancıbk demek at senaiylnden 
, bir takım yeni yeni senayı şube-

Ankarada dokuma fabrikaları ınüdürlerinin iştirakile 
bez fiyatlarının ne suretle ind irileceği tetkik ediliyor 

de aoılması demektir. Ankara 20 [ Hususi muhabirlmiz-
karadeniz sahillerinde açılacak kom- den J - HOktlm~t hayat pahalılığı ile 

da, hayvanın kemiğinden, bağır- açtığı mücudele sahasını genişletmeğe 
elan, boynuzundan. kanından da karar vermiş bulunmaktadır. Etin flatı 
de edebUecetlz. c n kuruş indirildikten sonra. ekmeğin 
kestlnılf ve donmuı etleride lstan· ve sOtün ucuzhıtılmasına sıra gelmiştir. 
J>lyaealanndan baıka, Yunanlstana Bu hususta lazımgelen tedbirlerin alın-
ır da sevkedebileceğlz. mttsı için tetkiklere devam edilmektedir. 
tıı!' }tdınn uzun elyanı, istandardlze Gcyllecek eşya fiatlanmn da indiril-

le 1 ~e Adana pamutunu evsıtf iti ~ a- mest takip edilecek ilk iş olarak göz 
hn barakan pamutuna ne demeli? önOnde tutulmaktadır, tık önce bez tiat
Bu sene verimli ve çetin çalışmalar tarının indirileceği kuvvetle zannedil· 

inde istihsal hemen yarıyanya mektedlr. Bu maksatla dokuma fabrtka-ft:· Kooperatifter birlitl pamuk ları mOdOrlerinin iştirakile lktısat Veka· 
~ek tını on milyon kiloya kadar çı- letinde toplantılar yapılmaktadır. Kat'i 
'-it ve ltdtr, Katızman, Tuzlcada kararın birkaç güne kudar ilanı kuvvetle 

\ınt toprak bırakmamak azmin· muhtemeldir . 
.ManUaturacllanlnn munzam 

~111d11tumuıa göre Igdır pamuk· Gümrflk abnmı yucak . 
d •kktnda ümit edilmedik uıak yer· 1 taubul 20 [ Hususi l - Manlfatu-
~~ ~Obayaa talepleri olmuştur. racıla~dan i~tenen munzam gümrük res-

bı.tı.-:tçulnk, peynircilik, yatcılık da minin alınmamasına Jktısat Vekalet~~ce 
,~ınlz kadar sQratll olmamakla be- karar verilmiştir. Keyfiyet gOmrOk 

1 11
-

bt •tır atır Jnklş&f etmektedir. relE>rine tebllt edilmiştir. Yalnız lstan
Ja... lzmirin incirine, üzümnne, bul uuıntrııturacılanndan istenen resim lktısat l'ekili Şakir KESEBIR 

'* IDukabil, Karsın da hayvanı de- yanm milyon lira tutmaktadır. 
~~~~.~~~n~lp ~~=--------~~J~-d~-d---------

lımlrl olacaktır. g ır a pamukların 
~.illi• CiıtAT BABAN 1 yoksullara balyalanması bitti 

" .. vAcıoaıuNA: vs11m o gruı. Yardım edenler 1 d 1 111
1 

.. ~ hataları yüzorıden çok yanlış ı g ır, Hususi] - Pamukların top-
11111~· o sebepten anlaşılması da goç cnon l••berruda bulunanların an.masa ve baly.ılaması nihayetlenmlştir 

..,,ur, listesi 2 ncl SRyıfanıızdadn·. Ekılen erazinin sekizde biri ile Zlrııat 
a.ı., n....ıı.... Bankasının açmış olduğt. kredi öd -

""'flu~a Am•rlkalı getirelim de· cek b ki ene ., ve a ye yedisi köylüye \'e mOs-
• e&aeen bu ıü kimse de sOyle- t h " Art\'f - a sile kar olaraıe kalacacaktır y k 

_ ır il muhubirlmlıe bir Bayan : madıtmı, bu derde bir çare ararken, da sataş mDzakeresinde bulun~ak ~ an· 
' llttt~ de lnsrtıız ve Amerlkahlar benim aklama gelmeyen bnzı moliha"ıa- lgdır satış kooperatitıeri birliği mndn~~~ 

-,inalı muhiti kendlmiıe uydu- lan ileri sürmOf olduğunuz~ gOr~um. umumisi ŞOkrQ Kasapoğlu ile meclisi 
~!!' calaıtm. d•mlf. Bu iUbarla yazılanmıı, birbırlerlna ta- idareden bir mOstahsil .R · 

-.urun n-... "k lbet 1 • usyaya gıde· 'cin """'uya ala asını ce • mamlamıı buluduyor ar. ceklerdlr. Gelecek sene pamuk mahıu· 
a-._ •lıde bir noktai naıar ileri h etler IOnden nok d b j · .... ..,nuı, Göndenllfınb mektuptan Derln urın ' .. a a yı neticeler almaca. 

bir fikir lbtilataaln mevout ol· C. D, 11 kuvvelle Qmit tdilmekttdlr. 

Polisin Mühim Bir Muvaffakiyeti 
~--------------

Altı kişilik bir 
şebeke yakalandı 
Uç ay dan beri dükanları şayanı 
dikkat bir şekilde soyan bu 
şebekenin içinde bekciler de var 

Zabıtamız Oç aydarıberi şehrimizde ' 
gizli faaliyette bulunan altı k işilik bir 
hırsız şebekesini yakalaıırnğa nıuvafrtık 
olmuştur. Şimdiye kadar izlerini polis
den saklamağıı lıüynk bir meharetle 
muvaffak olan bu şebeke üç aydanheri 
muhtelif mağaza ve dükkanları s~ymakta, 
çalınan eşyayı bilahara satmak emelile 
bir yere depo etmekte ve ellerine ge· 
çen parulıırı da aralanndtt paylşamakta 
idiler. 

Maleser zabıta ailesine mensup ba· 
zı bekçilerden de yardım gören bu şe
beke, artık alıştığı bu işde kurduğu 
sistem dahilinde faaliyete devam eder
ken, nihayet yakasını zabıtamızın eline 
kaptırmıştır. 

Polis bu geniş hırsızlıklar hakkındn 
tahkıkuta vazıyed etmiş bulunmaktadır 
HenUz başlırnıış olan tahkikutı 1şkal 
etmemek muksadile hadiseyi elrafile 
okuyuculunm\Za bildirmek için devam 
etmekte olan tahkikatın neticesini bekli. Polis Müdürü Nazım ARDA 
Y.oruz. Y ann bu e~alslz hırsız şebeke-ı hırsızlıklar hakkında daha fazla tafsilAt 
sml kuranlarla şlmdıye kadar yaptıkları verebileceğimizi nmid cdiyoruıı: . 

FIKRA: 

TAYYAREDEN ALINAN. DERS .. 
Büyük bir Amerikan tayyaresi Okya- j ve dün7anın büyükUlittnü en 1 1 yüksek 

nos üzerinde kaybolmuş... terden uçan bir ta Y -
insanlık Alemi sık sık bu neviden ha- siniz, datıan dağl:r~e ~e rı'-!dlrl eder -

herler almakla müteessir olur dl'··n ki dl ' pe e pe er ta -• _... • ya- P e yor Yerde iken rözünüzün eri -
nan tayyareler parça parça olan yolcular, ~emedlti ufuklara yett,ıyors 
vücutlarından akJ 1 1 unuz, o zaman 

ve m ne er nden eser mesafenin büyklüiü altınd ad tA 
bulunmayan nice nice pilotlar, makinist- yorsunuz. a e ezlll-
ler... v y1 • · ' e ne tayyarede insanın büyiık _ 

S~d_e harp değil sulbte de tayyare - lüğünü ve küçüldüğünü dah ı ı td k 
eller olumle dalma ka .. ı .... _ clı 1 a Y ra e-

·v ... .,ıya r ar. debillyorsunuz. Bir parça yükseldlnl · 
r Bununla beraber bütün tehlikelerine aşağıdakiler hattti bir nokta ribl bile z,:;~ 
atmen herkes bir tayyare seyahati yap - ziıkmyorlar Fakat b ·· .. 

maia ad ti burCl .. u ıorunmeycn va r -
e mec ur bence .. Bunun bir hkların eserlerini mü11&hede etmekte ha ._ 

mecburiyet oldu!unu bir iki saat süren bir rete düşüyorsunuz o bltmlyen ufukl:rı 
tayyare yolculupndan sonra anladım. ları ıözle görülme-n ı ı K I zd ki , ... nsan ar adetli rer-

a amı a bir çok methuınlann refe cerilmlş bir kuma · 
hakiki manaları meçhulümüzdür M r B ş gıbi işlemişler. 

• esa c u eser aklınıza hayret verly \ ' k dl 
hakkındaki dünyanın büyükl"... h k k 1 or. e en ' ugu a - end nlze mınldanıyorsunuz. t $ 
kındakl kanaatlerimiz tamamlle yanlış _ kadar küçük t · .~ an ne 
tır, tamamlle hatalıdır. Utkun ıenlşllil ... nsan ne kadar buyUk. 

BABADIR DÖLGüER 

c.~martesiye bayrak ve 
surat koşular, kar koşusu 

r, 8, 8, 6rıunun ~ı,..ı Mulceıt 
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Doğudan Haberler YARDIM KARŞISINDA 

Bir hamiyetin 
-

Oltudaki Vakıflar 
tasfiye edilecek 

Yıllık varidat bin 
Lirayı doldurmuyor 
Oltu Evkaf idaresine ait 117 parça 

emlak vardır. Bunların 937 yılınduki ha
sılAt 995 lirayi bulmuştur. Hu idarenin 
senevi masrafı 894 liradır, Varidatın 

• masrafı korumasına rağmen hasilatın 
1000 liradan aşağı olması yüzünden 
bu vakıfların lasriyesine karar verilmiş· 
tir. İçinde b2 tarla, 7 dütrkan, 7 evi 2 
fırın ve bir de hamam buıunan bu vakıf· 
lar satılarak tasfiye edllecektir. 

Üçüncü Umum .l\ılüfettişlik 
· yazı işleri müdürlüğü 

Açık bulunan Üçüncü Umum Mü· 
fetU~lik yazı i~leri ıııüciürlüğiıne Sür
mene kaymakamı Cahit Ortaçın 40 lira 
mauşla tt1yini yUksek tasdıka iktiran 
etmiştir. 

.l\ııaarif şuarası toplantısı 
Kültür Bukımlığının merkez teşki· 

ıat ve mıntakaları hakkında tanzım edil
miş olan kuııuııun hükumlerine nazuraıı 
her üç yılda bir toplunacak olan mauriı 
Şuanısının ilk toplantısi yeni bir kuııun
la 1939 yılına tehir edilmiştir. 

Kasten yaktığı anlaşıldı 
Tortumun Narman nahiyesine tabi 

Teşkire köyünde bir ınereğin yandığını 
ve hadisenin şUbheli gôrUlerek tahkıka· 
hı IJaşlandığını evvelki günkü nusha
mızda yazmışdik .Yapılan tahkıkai 

neticesinde ıııereğin :sahibi ile bir tarhı 
meselesinden dolayı kavga etmiş olan 
ayni köyden kurt Niyazinin mereği tu
tuşdurduğu öğrenilmiştir. 

Kurt Niyuzi tevkif edilerek Cumhu
riyet mllddei umumiliğiue tevdi edilmiş· 
tir. 

Babasının ınahkfııniyetini 
işi ten çocuk 

Muş, [Husu~t] - Mardin iline bağlı Mid
yat ilçesi hulhından Halef ve oğlu Esat 
kaÇakçılıktan dolayı ihtisas mahkeme: 
sinde muhtelir mlhidetlerle mahküm ol-

.muş ve mabkümiyetleri kendilerine teb

. liğ edildiği vakit samiin nrnsmda bulu
nan Hulctin diğer oğlu on sekiz yaşın· 

dakl Cemil cebindeki piçağı çıkarıp 

kanştırrnağa başlamış ve bu sırada 
memesinden yaralanmıştır. Ağır yaralu
nan çocuk dispansere kaldırılmış ve 
tedavi altına alınmışhr. 

YADIM 
EDİNİZ 

Y osullar Kuruınuna 
Yardım devam ediyor 
Yoksullar Kurumuna yardım devttm 

etmektedir. Dun de aşağıda isimleri 
yazılan zcvut teberruda bulunmuş
lardır: 

Lira 1{. 

3 
2 
2 
1 
1 

Saraç esnafı namına Sadık 
Attar Hüseyin 
Cennet oğlu Adil 
Attar Ömer Kaçtıoğlu 
Fırıncı Mehmet Muhalleba-
şında 

1 Mıırangoz Şeref eddln 
6 Berberler namına kazım Çelik 
1 İpçi Ftltih 
1 Alettar Şaban 
O 50 Attar Behlül 
O 50 Aleftar Reşit 
2 Avni Gumrükçn (ikinci defa) 

15 . Mustafa Çumoğlu 
1 Bakkal Şefik 
1 Aleftar .Muhiddin 
1 Muliye mütekaitlerinden Şa· 

kir 
1 Tahtacı Tayyar 
1 Aleftar Hafız Mehmed 
O 50 « Mustafa 

41 50 Bugünkü yekO.n 
5262 55 DUnkü yekan 

5304 5 Umumt yekQn 

Ekmek tevziatı başlıyor 
Erzurum Yoksullar Kurumu Başkan· 
ltğwdan : 

Mahallelerde yoksullardan ekmek 
tevzi edilmek üzere isimleri te~bi 
edilenlere ::..2 ikinci kanun tarihinden 
itibaren pusulaları tevzi edilecektir. 
isimleri yazılanların bugünden itiba
nm hergün Belediye Muhasebecili
ği11e mUracaatle pusulalarını ulma-
1drı !Uzumu Han olunur. 

....-. ......... -----------

Bayanlara tatbiki 
kayak dersleri 

----
T. S. K. Erzurum Bölgesi Kayak 

ve Paten Ajanlığından: 

verdiği sevin' 
hnlunsun. Yine memnun olJIJ''f' 
tek kişi yokturki bu acıklı h~ 
zarasını görmediği için kalblJll"'". 

Geçenlerde yine bu sUtunlarda 

Doğuda kalkınma mevzuu Uze. 
rinde bir kaç satır yazı yazmış, ve hU· 
kOmetin bu işe verdiği büyük ehemmi· 

Mıntakamızdaki kayak [f aatlyetini yet ve fedakarlık karşısında, hal ve 
arttınak gayesile Ankaradan gönderil- vekti yerinde olan vııtıındaşları da nıem· 
miş otan mutahassis öğretmen tıyııs leket umrıınına davet ve bunun bir va-
SJnal faaliyetine başlamıştır. tan borcu olduğu:-ıa işaret etmiştik. 

rin bir haz duymasın. .Evet, 111 
her gün bir az daha refaha d 
tığı geniş ve büyllk adımlar 

seve seve verilen bir kaç k 
kiymeti vardır diyenler olabilir· 
öyle değil. Buna hamiyet, ya~ 1 - Her hafta Salı, Çarşamba ve BugUn ( Doğu ) yu okurken küçük 

Perşembe günleri saat dokuzdan onikiye bir fıkra gözUme ilişti. « Rukkaın mu· 
kadar buyanlara tatbikt kayak :dersleri kayesesi » başlığını tıışıyan bu fıkra, 
verecektir. Mıılzeme bölrre tarafınden yoksulhıra yapılmakta olan yardım lis 

o 

temin edilecektir. Bu derslere iştirak lesinin yek Onunu, yine bir yar<iım lis-
etmek isteyenlerin millet bahşesi içinde- tesil9 mukayese ediyo:· ve anılarındaki 
ki bölge merkez binasında idare müdü- farkı göstermeğe çalışıyordu. Bu rakam 

niyet ne derseniz deyiniz, f ya~ 
lazımdır ki iıısanın içini titrete• 
lı nıanzarular karş1sında ölç~ 
cek kaılnr coşkun olan bU 
elbette bir manası vardır . 

Demek ki, nerde ve ne 
rüne isimlerini yazdırmaları mukayesesi ve gö terdiği fark küçük 

hanki şerait dahilinde bulunu 
2 - BugUn saat 17 de bölge mer- bir tepenin yüksek bir dağa olan nisbe-

t. 'b" h k 'k sun her işte olduğu gibi « 
kezinde .kayak mevzuu otralında öğreti· ı gı ı a ık aten tetkı e şayandı. Beni 
cm ahiyette konuşma yapılacaktır. Dle- bu satırları yazdırmağa sevketti. cömert, civanmert evlatları fed 
le yenlerin o saatte Bölge merkezinde ~Filhakika Doğu ve Doğululardan kaçmaır ak ~11 ve hiç bir zaman 
bulunmaları balısolunurken bilhassa Erzurumun yeni mektedirler » dediğimiz zaman~ 

3 - 22 - 1 - 938 Cumartesi gUnü inkişafa girmiş iktisadi durumu tetkike kikat ifııde etmiş olmuyor mdf 
saat 14de bayanlara tatbiki bir ders ya· değer. Erzurumun, mahalli mücadelenin nuda lu vesile ile filen ist-' 
pılaca~tir. başlangıçına kadar \'e oııdan yine çok bulunmı.yorlar mı? işte ben bd 

Dıleyenlerin o saatta bölge merke- evvel geçirdiği bir çok malum felaketler buraya imkan nisbetinde k• 
zinde bulunmaları bUtUn kayakcı ar- vardır. Harpler, is tilalar, şakavet vaka- Doğuda olan kalkınma harek~ 
kadaşlara bildirilir. lan ve daha buna benzer bir çok bü· sahadaki şümullü ve bnynk 111 , 

yUk ve şümullU. tarihi ve mevzii hadi- cl~ha canlı hisseder gibi oldUlll .. 
seler bu memlekcli çok perişan bir ha- bır çok bedbin düşüncelere •• Tortumda okumasını 

öğrenen kadınlar 
Tortum merkez okulunda kadınlara 

mahsus olmak üzre bir Ulus dersanesi 
açılm!ştır. Bu dersaneye bugüne kadar 
devam eden kadın yurttaşların sayısi 

yırmi beşi bulmuştur. 
Bu dersanede merkez okulu öğl'etınenle
rinden Bayan Emine Ugıln ücretsiz ola
rak okumakta ve müdavimlerin günden
güne ilerlemesine çalışmaktadır. 

Torulda sulama 

le getirmiş ve fukir düşUrmUştür. TUrk lara elbette büyük bir ibret n" 
milletinin büyük varlığı içinde en yük· Memleketin günden güne ar~ 
sek kahramanlık nümunelerini, hakiki refah kaynakları içinde nokiBJI 
bir destan halinde tarihe de mal eden mlz, istenilirse mükemmel bit 
bu ğüzel ve buynk vatan parçasını, bir- yapılabilecek demektir. Har
birini kovalayan bu felaket sahnelerir.in görU~en ve fakat içinde cevb 
çok yıpranmış olduğu bugün dahi ğözle layan vatandaşları, yine 
görülebilecek bir hcıkikattır. fştc hal böy- hayırlı bir işte adeta birbiriıı• 
le ve hakikat bu iken, fakir dUşen Er- edercesine görmnş bulunuyor&d' 
zurumlulurdan bilhassa hiç kimsesi olma- Milli davanın ta başında, 
yan, çalışaınıyacak kadar zaif ve f evka başa inanarak onun göste 
larte yoksul bulunanlar için yine Erzu- yolda yürümüş olmak saadetld• 
luların hamiyetine de müracaat ediliyor. nuH olan Erzurumlular, elbC._ 

Torul, [Hususi] - Torul Belediyesi Rakam mukaycseşi dediğim iş, işte bu mun da imar yolunda acele 

b l .k i iştir. ve verilen para bunlan uzun bir muct· .. . d 

işleri 

eş sene ı mesa proğrıımında Harşit dt'lt göstermiştir. J<'ıısılasız geçindirebilecek ve guzelleş~eğe ihtıy~cını 
nehrinden bir kanal açılması işi de bir kabarma Ü b U 'b· k ~ h' mektirler. Bır çok eksıklerl 
vardır. 1ki kilometreden açılacak olan . i d ç f e~ g n gı _ı ı~a ır za. yarını beklerken bu isticali 
kanalın hafriyatına başlıınmıştjr. Bu sn ;,an ıl~·n. eb ve 0 kat'ıuıııumıyenın de td· rülmemelidir. Göğlnmüzün bU 
isale edildiği zaman, .I;kim bakımından ıp e ığı u mese ede hrzurumluların arzusu üzerinde bir lAbze d 
bü Uk f d ı b ki kt d' ~· d' en uz kazananının en çoğuna kadar . . . ,ı. Halkevi Reisi tekrar Y ay a ar e enme e ır . ..-•m ı- gösterdikleri hassasiyet ve hamiyet in- i~ımız tıtrer~r. Ve biran evV 

Hahatslzlandı den icabeden yerlerde tasviyeler yapıl- sanın adeta bütün kalbini bUyü1' bir se· kı vı~t~n p .= çn~ının b~ g~ze6~ makla, hendekler açllınaktadır, vinçle doldurmaktadır. lcendısıne layık bir güzelliğ 
Erzurum Halk.evi reisi Ahmet Erver· Belediye çarşı ve eski me.zarlığjn . . Ve yarın Erzuruma gelecek 

Ji bir kaç zamandan beri mahiveti teş· ağaçlandırılmasına da karar vermiştir. Kışın . geldığı ve kl\nunların btıtan gö Un e ka 1 kaldı•f 
" şidcletini gösterdiği bir zauianda. ins.an- nbukn kr k mi ,

1
Ye? k pa kı b 

nis edilememiş olan bir hastalıktım Bayburtun Elektriği . a ara a p erı anar en 
l'uztaripdi. Hır müddet evvel yaptığı lığa ve ınsanlura yapılan bu hızın t ~ar· duyctuğuml!z acı~ duymasıııJ"' 
l'rabıon seyyahatı Ahmet Erverdinin Bayburt, [Hususi] - Bir iki sene· ı;;ısında, Erzuruııı~ularm alakasının tasav- 8 '.t.ı 1 k ·11 · 1 ... ı .. ld 

d b 
. l ·ı f l . el Ok 1 ı· . i f'I u ı ıı>ar u, yo su ar ri>tf'f"_ 

~ıllhi vaziyEHı <taha ziyade sarsmıştır. en en şeki lden şekı e giren ve bir vurun ey rnı e ~· ·se c ığın ı en göste- b 1 1 · · l · d 0 
türlü. halledileme .. ·en .l:!aybardun elek· ren bu rakam, beni de . hey~cana sevk~t- bu undan. a~ak ve yborl! R}a ~ • 

Kendısi şimdi Numune hastanesin- "k . . . .ı ı· 1 . b ,, IJ 1 t ·r .
1 

. ura a şu ran orcumuzu 
de ruüşahedo altına .alınmış tedavisine trı ışı nıhayet son ~afhasında bulun- ı. şın aı;;ın'+a u unanın arı edı emı· bi. Jf · b·ı· . R • - q··ıesl k d' d . . k k l d r k k . d 1 .. r vaz e ı ırım. "1u ve 
oaşlunmıı;;tır· kendisine acil şifalar te- ma ta Aır. Bura a tetkıklerinı yaptıktan ybeceh al< ta a~'lY __ ı .~eu ı"·e dyer!.n he o.l~!Jl v~ gelecek .günler icin. de,. 

Muhasebe Müdürü Of'a meunı ederiz. sonra nkaraya bareket eden Çoruh u ayır. ı eşeu ıusuıı ııç e şup e ec ı - · E · 1 1 d ~ ' OJİ 
~irkelinin reisi Ankarada Banlrnlarlu ınez ki Erzur~ııılular da l~ayırJa anmamış ~~ ;z~rdu~ Y ~~ · ~~itt' .. ~~p 

taiyn edildi Bu gece nöbetçi eczane (~masta bulunacaktır. Oradan lstunbula bulunsunlar. Evinde bir sıcak çorbada:ı. g~~~:kte: ~üte!~üt' ~~~~d~. 
~rzurum vUAyeti muhasebe müdürü İ g:derek ele~~r!.k lev~zımı satan ınüesse- bile ayl~~ca mahrum kalan, bi~ dilim şevinç duysak azdır ~qnıJ t 

Tahsin GUr mOnıfal bulunan Oi kazası " stanbul,, eczanesidir. selerle de goruşecektır. Bayburt 38 se-. ekmek ıçın kupı kupı dolaşan bıçare ve · ' ' 

Malmüdürlüğüne 25 lira maaşla tayin - ----- --------• nesi Cumhuriyet baıramlnda _elektriğe düşkünlerden bugnİı bir tek kişi kalmıı.· Nf!Z/M .4 
'dilmiştir. kavuşacaktır. mıştırki açıkta gezsi,n veya dolaşın~ -

Edebi Tefrika No: 41 
- Biliyor musunuz, dedi. EylGle ben gidiyorum. 
Hayrette: 
- Ne~y'e? dedtm~. 
- Parlse. Bizim mimari şubesinden ikt klşl yolluyorlar. 

Bü iki kişiden biti bentm. üç sene kalacağız. 
Daldım, acaba ben de muv11ffak olup gidebilecek miydim? 
Yusufun sesini duydum ~ 
- Ben sizden evvel gideceğim demektir, diyordu. Tabit 

~rada birleşeceğiz. 
Hayretle yuzııne baktım~ 

. - Benim konkurda muvaffak olup olmıyacağım daha belli 
~eğil ki.. 

Güldü: 
- Yüzde yüz muvaffak olacağınızı tahmin euı~ım için 

bna göre konuşuyorum. Hem bunu herkes, hele Akif Cemal 
ls'öyledikten sonı·a .. 

Hafif blr tltteme geçirerek sordum ! 
- Kime söylemiş .. 
- Kerim Namık, Mudur beraberlermiş, tıçb kohuşuyorlat· 

hıiş. Bizim arkndaşiardan duyanlar var. üçn d'e aynı fikirde. 
Sl2i en kuvvetli Namzet görüyorlarmış. 
. Hep onun tsmi.. Her Ş'eyde Akif CemaL '.Her yerde bu .. 
'ÖnUmde yarim duran viski bardağ'ını alıp bir solukta içtim. 
Bu tçimdekl yangını sondürmek değiİ, büsbütün alevledi. 
,Yus\ıfa ~Bir _ bardak dalia istlyorum,. dedim, Götlerini hayretle 
kırpıştırdı. Fakat biraz sonra kadehi uzatıyordu, aldım. Onu 
'da bir sohik\a sonüi'ıa kadar içHm ve ayağa kalktım. 'EvvelA 
bant sallandım. Fakat hemen kendimi topladlm. Ona: 
. - ŞinidlUk ho,ça kaim 1 dedin). Ben gidiyozuın. Fakat 
lyl dan setti tinizi unutmayın olur mu"? · .. • 

~""..,.. ,labk~.14 JDlBJMl!D• ~mde bil • •Sa rhot oldun 

GENvuıMADıM 
Ferda,. dedi. Omuzlarımı silkeledim ne yapalım? Hacerin 
düğünU. Neşelenmek lAzım. Somurtmak değil.. Yurndnm. BU· 
yUk salona geçtim. Hacer arkası dönük kırsaçlı bir adamla 
konuşuyordu. Hemen onun koluna girdim, yüzünll çevirdi. 
Oülüseyorken birdenbire tebessümü kayboldu. Hayretle bana 
baktı. O sırada yanındaki adam mllsaade istiyerek uzuklaştı. 
Yavaşça: 

- O ne ! dedi. Niye öyle durmadan iÜlOyorsun? Gözlerin· 
de de iarip bir parlaklık var t 

Kulakına eğildim : 
- Senin şerefine içtim Hacerciğlm .• 

Ha<ıer hayreti ziyadeleşerek kaşlarını kaldırdı : 
- Ne içtin? 
- Viski .. 
Yüzü endişeli bir hal alı\'erdl : 
- tcktye .alışık değilsindir, sakın seni tutmasın? 

Sonra birdenbire hatırlamış gibi sesiui yavaşlatarak ilave 
ıetti : 

- Akif Cemalin yanına gltmiyerek fena yapıyorsun. Serıln 
hocan sayılıyor. Bu hareketin nazarı dikkati celbedecek sonra .. 

Kolundan sıyrıldım: 
- Peki gelin bamın, işte sözOnnzn yerine getirmek için 

gidiyorum. Elimden geldiği kadar onu meşgul etmiye .. 
Başını başına yaklaştırdım: 

' ' - Ve biç bir şey' belll etmeine2e· çalışırım. Yüzüme öyle 
• endlfella6ılerle bakma 1avrwa. Sarlıoı dcaWm,. 

. J3ir şey söyleJilesine meyean J>ırakına.dan f4DJ.n4P 
Yürürken yan txrara dUşeµ bir poy aynasıpr:J_. 

gördüm, göls.süm büyük bir $evinçle doıdQ.. on~eijOJı "' 
çok gUzeliın, ipek elbiseınjn içinde vücijdijm inpeo~k .~ 
dUine benziyor. Beyttz yüzüıı}de g-özlerim iki yıldız gıllt 
Dudııklarımın kızıl renği üzerinde pnltılar uçijşyyor •. 
yumuşa~ kumral renkıi bir yıgın ipek haJind~ yüzl)ıtıO 

lenıiş. Allahım şu daki~ada suna beni böyle yarattıflll 
şükrediyorum. · 

Fakat birdenbire neş'eın kırıldı. i9imden bir ses 'u.ı 
bir çift mel'un erkek göıUn:i kam1ştırac1ğın içln 
ferda r. diyor. O gözlerin sahibi ki kadını yalnız ren1<ll 
kulu bir çiçelt olarak görmeye, rengine, kokusuna 
glln bir kö~eye fırlğınaya alışmıştir. Ne boş bir ıevinf 
Bir kere de kalbini görmeyi denemedikten ıonra P' 
sevinç l Silkelenir gibi bir hareket yaptım. Hayır, ~ 
dakikada artık hiç bir şey istemiyorıım. Yalnız k8~ 
kadar tabii -olabilsem .• 

Ressam hala halamın yanında, ayakbt aaabt bir 
sigarasını içiyor. Yanlarına yaklaşbm, kendıme çok 
ouınınseyerek önünde küçük bir reverans yaptım: 

- Hoş geldiniz hocam.. wl!i 
Karşısında beni görmekten şaşırmış gib{ ·bir va~ 

Sonra dudaklarında müstehzi bir tebessüm belirdi, , 

kaldırarak : ,{ 
- Oooo, dedi. Siz burada mıydınız? 
Halam yanmda oturan akrabadan bir hanımla kol! 

.Birdenbire başını çevirerek kaşları hafif çatılmış :
- lşte haklı bir sitem , dedi. 
KtlçUk bir kahkaha attım: 
- İkiniz bir olup beni azarlamayın rtca ~ 

Yusufla beraberdik, konuşrnıya dalmışız •. 

-
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Acı bir haber duyuldu: 
Deve boynundaki ~h:==ta=şt::::::=ı, =-=--- · _ ___ ___...1.-z-m--:-i-tt_e_b=-ir çoçuk 

Adana ovası babasının katilini ağır ricat etmeğe başlamış 

s~!:r2~(~:~~~: !son ya· surette yaraladı 
tan yağmu'rıardan Seyhan nehri dört 
nıetre ynkselmlştlr. BOtün Actıınu 
O\'ası 'SU altında kalmıştır. MUnaktt
llt durmuştur. Vilayet icabeden ted
bitlerı alrnakta, civar köylerde ~l~p 
bitenlerden haberdar olmak ıçın 
tnuvtts!lla teminine çalışmaktıt~ır. 

Bu haber "'luhtar Paşaya derin bir hayret vcrınisti 
derhal atını o tarafa siiren kuınandan kal'nıkarı~ıl~ 
bir halde ricat eden ınilli kuvvetlerle karşılasuı~stı 

leşıııekle meşgul iken, Köprü köy ricnti 
lstnnbula hUsbninn huşku tllrlü n cset
ıniş; serasker ( Fosfor ) MJ;tur ı Pdş.ı
dan ı;;u lcgraf gelınlştl. 

Sular tehdit edici bir vazıye~te 1 

1 

olmakla beraber, şimdiye kadar ~n
Sttnca zayiat vukuuna dair bir a
~r gelmemiştir. 

--====-============-----------

--- ULUS ::J
1 

Refikımızde bugün çıkan 
ı başına kale 

Muhacir 

"Çocuk diyor ki: Ne yazık ki ben onu 
öldü sandım da ateşi kestim. ,, 

Diye, telgrnfla emir vermişti. 
Omdan da tekrar hııyvıtnına ııtln

ynrıık, Hıısıtnkalenin Uç sııat herisinde 
bulunun ( Korucak ) kıtrycsine gelmiş

ti. St•r aslü•ı·lıı tıılıımrı 

İzmit, 20 {Hususi] - lzmit Ağır karışmış ve derhal çocuğun nz.er!ne atılan · Sı1b:ıh olmasınn. dahıı iki saat var- - AYNEN -
Cezn ımıhkemesinde Ali Çavuş isminde larelindeki talıancayı alııığa ınuvnffnk ol· dı. Gerek ordu kuınıındaııı ve gerek [ O tarafla bulunan ecnebi mcmur-
birini öldürmekten suçlu olarak Laz muşlardır. Luz Mehmet göğı>Unden ve maiyetindeki atlılar, fena hıtlde yorul· !arının mensup oldukları sefaretlere ita 
Mehmet adındaki katilin du.ru masınu kıısığınden iki ağır kurşun yarası alımık muşlardı. Bir az isliruhat etmek için bu ettikleri ınııhimnt üzerine, güyn lsmail 
devam edilmekte fdi. yere yıkılmış, derhal doktor çağrılmış köyde kalmışlardı. PHşa hazretlerinin ]{o;JrU köyllnclen, 

Bugünkü muhakeme esnasında öldü- ve getirilen bir sedye ile yaralı hasta- Muhtar Pnş ı, kısa hlr istlrahnttan f~a~ııı~kal~ ve Korucuk köyllne 
rnlen Ali Çıwuşun oğlu on üç yaşların · neye kal<lınlımştır. sonra, ( Deve boyı•u ) nıı gelmişti. Er· hını rıcııtınde, hır çok mnh:ınınııt Vt' ze-
daki Mehıned'in de mahkemeyi dinleme- Ynkalanıın çocuk şunları söylemiş- zuruıııdan istediği zııbitler,ien bazıları, hairl ihrak ve itlaf eylediği ri\•ayet 0 _ 

ğe gelıliği görülmOştUr. Bidayette hu tir: kendi. ini orada bet.-lemektelerdi. lunmakta ise de, huna dıtir henüz tarüfı 
pek tabii görUnınDş ise de, sorgu esnft. - Ben kurşurılarımı onu öldUrmek _ Kumandan' hunl~rla kısaca göriiş· 1 a ·aranele_rinllen bignna i, 'ur vuku hulr 
sındn çocuğun birdenbire samiin sıra· için attım amma, ne yazık ki herif öldü lukten sonra, l~rzurumclan gelen ınııdıı;ı cıhetle pek de sııtıih nııznrilc 
tarından fırlac1ığı ve tııban,:asını çekert:k sanımda ateşi kestim. O Babamı nasıl erkanı ~ar~) zubitleri~i yn!ıınn alar.ak b:ık_ılamaz ise de, hııdanckcrc1e böyle bi· 
kntile doğ'ru ateş ettiği görUlınU~tur. Ta· öldllr<ln ise, ben de onu öyle ölUrmeğe yapılan ıslılıktıı~~arı bırer hırer gezını~ .. şe~ın zuhuru halinde, bittabi ıııaluınunli
banca sesleri nzerine ortnlık birhlrine kıırar vermiştim. Bunlara yerleşlırıleçek ıısker ve toplar lerı olacağı derkar huluıııııuş ol !uğun-

---------------.------- hakkında icap eden emirleri vermişti. dun, sııhih olup olınaılığınm ve oldu· 
Anlinrn, 20 u k ş k k • l •ı • Aynı zamanda hu siperlerden buzı- ğu halde, ihrnk olunan mühim 111 t 

Osmanlıcadaki muhacir sözO Fir~nk· za ar ta f ngı ız ları Uzerirıde tadilat Ye tashihat yaptır- zehairin sebep ve meıışeinin ve um~~ 
cedekt Martir sözUnlln karşılığı glbıdlr. ~nnklıt lıe.raber, o civarda lıulunıtn bir tıırlle cin inin lütfen iş'ar; ve yukarı Pa-
Muhaclr bozgunla biten harplerden J h ıki tcpeyı de ayrıca tahkim ettirmişti. sinde, düşmanın vaziyet ve kuvvetine 
sonra cami avlularını ve yangın arsala- aonanmasına azır .Ordu kumnndanı, her ihtiınnli nnzn- ı karşı ittihaz bııyurulnn halli mu lnfunnın 
rını san benizli çocukları ve sıhhatın• 1 rı dıkkale alarnk Deve boynunun sol ve k nçnk Boğnzı ve civarlıınncln him· 
tııun yolun bir tararma gömmüş' hasta· b l d •ı • c?nahını, ve tıirde ( Gürcü boğazı ) de meli lllilerile tertip olunan mü :lafa 1 tu-
lıkıı karısı ile birlikte ~·ırtık poturlu, U unması emre f mış nılen - ve, ( Oltu) ile (Arll ııhmı) dan bııkıılurının IUlfen lzbur buynrulnıa 1 

kırmızı ku~akh adamlardan biridir. Mu· Erzurunrn gelen yollurın hirleştiği - bilh ıssa hiınenıi nlilerindcn mu t ~ 
ı l 

hut yangın k' i l .. " .. n azar hacir cami av usunl ıın ya . Hankeıı, 19 (A. .A.) - Şnnkonun 1 mev ı < e gozunlln önunden geçirmek; dır efe!1dinı. 19 Teşrinic\'vel 1293 

•rsasındtm uznklaşabildi mi, beyiıısız ve cenuhııu<ia kanlı muharebeler hekleni· ?'a~ın ı.ılr zaınunda, harp sahnesi olmak M US1'A FA 
beceriksiz tmparatorıuk ldıtresinin gös· yor. Çinliler mukabil taarruz için terli- yeni Fransız ıhtımuıı bulunan bu yerler lıakkıııda lıir -·------
terdiği yerlerde ynrdımsız, bakımsız ve but alınışlıırdır. Pekin - Hankcu demiryo· fikir edinmek istemişti. Biikreş Eiçiıniz Başvekille 
Hllçsız bırakılan udıımdır. ıu boyunca Çin kuvvetleri arasında irtl· kabinesı· Meclı"sde Fakat lam öğle vaktı oraya gider· 

. 93 flarlıfnln muhacirlerini koca dev- bat temaınile temin edilmiştir. Bir tarnf- ken, acı bir haber gelmişti. görUştü 
let tam 37 yıl yerleştirememiş ve hunla· tan tak\•iye kuv\•etlerf gönderilmektedir. - - Deveboynundcıkl kııvveller, ricııt Bllkreş, 20 (A. A,) - Homanya 
rın çoğunu ölUmlln bir ~tsmtnıda ·efale· Tiyançlnin şimalinde şiddetli muhurebe- İngilizler kabinenin ediyor. ~aşv<:kili Oktıniyen Goga evvelki gnn 
tin eline te~c;,lim eylemlştı. ler devam etmekte olup Çin kuvvetleri 1 teşekkül tarından Bu haber .:\tuhtar Paşaya derin hlr 

1 u~~ıye elçisi Haınrtullah Subhi TıınriJ_ 
Fakat şimdi kelime mefhumu ve hakim bir vaziyetteciirler. hııyret vermişti. Derhııl istikametini de· v~r ı _kııbul etmiştir. MOliikut bir stat 

insan olarak muhacir bambaşka bir şey ıneınnun ği~tirerek, Deveboynuna c1oğru ilerle- surmuştor. 
olmuştur. Cumhuriyet 1'0rklyesi onu inolll7. noııannıası nrye Paris 19 (A.A,) - Yeni knblne nıişti. ---------
esnslı bir pnlitikıının değerli ve üzerinde ha7.ıl'Jtllll)'Or buglln resmen teşekkUl etmiştir. B ıısve- u k k 1 B l~ ıN t ı:\ ·1 G o·· R Üş o .\ıl 1 lltrenı·r bir me"zuu kılmıştır. k'l Ş ' za tan top ve tore se~ıerl geli· ~ lV -

• A Nllf 
5 

Lond.ıa, 19 (A. A.) - Zarınedilltlği- 1 otan mesni arkaduşlıırını Cumhura· yor; kumanc1ırnın hllyret ve merakı nrttık-
Bugün artık muhacir -1 k t~ ne göre, fııgiliz hüktlmeti Hong- Kong isine tııkllın etmiştır. Öğleden sonra ca ıırtıyordu· Tapmışım çok mu? 

davasını ba•a ael!ren bir men.1 e e 111 j ı ti ı h htl 1 mecli e aitrni•t'r ., " 
1 

t k dak1 ngi iz kuvve er ne er ! ına e . o " 1 • Kumundan, atını mahmuzlıyarak ile· 
Yurttnşı, B - h hacmini i.enış e,me karsı hazır bulunmaları için emir veril· JXta LIZLEH ~I K\IXl ·~ rl atılınıstı. Bir mfüldet sonrıı, kıırııın- (A · b 
k b

• h(\kO 1etın da\ ana· · · pıs a~lı inekler) ynzısıııdıın son· 
trarınını vermif ır · n J • • mi•tlr. Lonıl ra. 19 (A,A,) - Frıınsact,·ı kııbı'nn. kıırıs,·ık bir surette ric"ıt eıleıı rıılllı' ktl\'• ra k 

C 
lstıhsalını " - - " • ııv~_11Y1ş~ 1.z hlr dostıını lııınn doc!I ki : 

Ca~ı ~epycnl bir unsur, - cin Elç.lsl Tok~o,ınıı nyrıldı buhranının kallini meınnuıılyelle karşı- vellerle karşılıışmıstı. - Öuze, ıne~e de arlık 
llrtırmak ve değerlendirmek yo\lnrınd.a .. Tokyo, 19 (A. A.) - Çinin Tokyo laynn gazeteler Şotıına olun mcmııuni· Muhtıır Paşa, derhal atını durdura· hnzrct? Helo şu cıe ... irde. tnpılır 1111 

olan bir memleket için yeni ve taze tnr - k 1 •isi bucrOn saat 16 da Çine yellerini teyit etmektedirler. rıık onları isticvaba başlamıştı. Fak ut - Anlıyamadı m. Layık ile kuvruynbil-
çl!.t kol, D - Yarınki büyük. v~ zengin bduO~~e: ~zre Tok/odan hareket etmiş· İlnl ya İt•rnaı Bt-klh. ·or ekserisi Türkçe bile bilmeyen hu ınanc- mem iç.in biraz daha •ıçıl< soyleulıı lz. 
T.urklyenin yıtpıcılanndan bırldır. · R 9 (AA · · t b k M 1 1 • J Biliyoruz ki buaOn Avrupanın barı' tır. oma ı . .) - ltalya hükQmeti vıya ı ozu ı is erden, esush bir şey Bu devırden kastınız nedir? ve benim 
~l ı a 

1 
. d bile \'t•nl mü1nkerc yok yeni Eransız kabinesinin icrautını sabır- oğrenmeye muvHftak olamamıştı. tııpmak tubirimden ne anlııdınız? 

nı nde yaoayan memle~et er:eh~re ve Tokyo, 19 (A.A.) - Çin ve Japon sızlıkla beklemektedir. Dakikalar geçlikce, rical eden kuv- Diye kurşılık verdim. O bnıın: 

' 

uh~aclr vardır. KOY en "t madi uir hükumetleri nezdlerinde bulundurdukları vetlerln kesureti urtıyor .. Artık munta· - Devirden kustım 20 inci '-'l\zyıl 
e ırden köye doğru nıu e . 1 1 ı d ı IU d " tk k m arızalar sefirleri gerı ıt ınış arılır. Spanya a • ı· zıırn kıhtların da lıUyllk bir teh\ş ile < nyıısı ır. Tapmaktan da PlltJ>erestılgl 
_ın vardır. Ekonomik uru 1 kellere Japonya bundan ~onra Çankanek'le ngi ız geldikleri görUlllyordu, anlıyorum.Bu, iptidailik VllSfı değil midir? 

ırostertnoe, bu akın ° meme · · ı..· bir müınkerede buıunmumağa, Pe· Meb'us}arı bı·r Muhtar Pa~a, bu kıtaların zıılıı'tlcrl· dedi. Gnlduın. 
lata ı kt dlr işte hunun ıçın uıç ç· " ., lık r er verme. e • b lıca vazife · kin tıükt1ınetiııl bölün ın hukemcll nl do 1stiov.tplan geçirml, ti. Gerek bun· Ve sözlerime de\'am ettim: 
lerı:~e~ı:ı~~!~s!~~-D.evletln .... ~!ııır ve bu olnrak tanımıığu, nınl trnslp .ı~ma~du kbu tehlike geçirdı.}er lur ve g?rek binız sonra karnrgl\hl,ı . -:-d ~ugun insanlar o kudıır bnslt ve 
)'Old .1 ". ·mlslerdlr. hllkOmetle muzııkerc ere gıl'ışıne6e a• beruber rıcat eden lsın nil Pıışıı, kısaca ıptı. ııı ncsnelern tapıyorlar ki.. Evet 

a bir ıskAn ı1I v " • 1 11 1 20 · · B . sonra ınll· rnr vcrınışt r. şu ııııt l malı vermişlerdi: < evır ıncı yllzyıl devridir. Hrnı 
bad ite ge.ıırıve, Loıt. • ak ıarurett Dig"er taraftan Çin hökeı11e~l neşret• O lomobillerinin yanında - Köpl'ü köydeki lıurp mahallinde hııyvanlttr~ ~anlı ve c .ınsız ınefhtıınıttrıı 
t ele lşletıhl yotuııa ko~m d cere ·an tl~I tılr be~•ıınnrttede Çinin barıt artıısu· bir boı11ba patladı verilen kanır mucibince, muntaıuınan tapmıtk hır ıptid&illk, bir klun vasfıdır, 
et~~et a~ıi' şartlar dahıllln eb lmış nttrı değişmemiş oldtığuhU, hakimiyet De\•eboynuna rioat edilirken dOşınanııı Aııcı~k; 
Veıtı ha~de muvart~kıyet e ob:ı!~r elde hakkına ve toprak bfitünlUğnne riayet Valansiya, 19 {A. A.) - İngiliz işçi beş nltı ulay sovarl ı harekete gelmiş.. Yıne, ~u 20 inc-i yntyıl dUnyusındıı 
'dil ~ yuıden möhım teer eden bıırıŞ şartlan elde edinceye kadar meb

1

uslarındıın mürekkep bir heyet sa- Bunları takibe girişmiş.. 0 sırada Duda gıbı _huknın süren ha~rn ellO mubut 
;;ı~tı~,. 938 Günü Bıtthat Vekilinin mukavemete devam edeceğini bildirmek ~~: ;:~:~~;ıu-~:!ı:e~e . gid~rlerkeh şe dOrtıılıırlarla hunların aralıırındn 11,.tsa hl; modanın yiizh:rc~ m.i,l.yorı bendesl yok mu? 

kaınuta~ Parti Orupunda verdiği izahat ledlr. - ef • t r- s ıeı in bır tayyare- ııteş teati edilmiş. Fııkut Kürt mili 1 1 Neden bunu ıptıda!,ık vasfı sıı~+rnıyorsu-
kösteri)'or ki, ualt\lz t9B4 tenberl 138000 ıhın a ınış olduğu bomba ile meb'usla- bu ateşi duyar duymaz ı ser nuz ? . 
tn h 8 l e'I Al tın otomobili parçalanmış, fakat k d . En pes dı' . 1 

u acır yerleştirilmiştir. Bun ara Romanyanın manyeya }erine bir şey olmamıştır. en J· - Düşman etrnfımııı çov1rl)•or unya ıttenfnnl arı için bU-
Vapıltnıfı çift hayvanları verilmiŞ, bUğ· 1·hr8CElİJ artıyor Diye bağırarak telQşa b 1 • l tUn haklıırın ve faziletlerin üstünde lıtr 
Üt)' Vi! tohumluk tevtl edilmlşttt. Şchlrier ynkılıyor Etraflanndaki a!kerlerin de ;!nlie~!ş ~rı bsykuş gibi hOkUm suren şeytanı hlll· 

Vekil ~ıRın halinde muhaceret ve BUkreş; 20 (A. A.) - Romanya Hü· llnrı-elona, 19 (A. A.) - Asi hııva nı sarsmışlar. Kıtalar derhal da ııl~ı ! b~tların yine W incl yüzyıl uünynsındıt 
lsltlna karşılık her muhacir allesi11e kdmetl, Almanya ile yaptlğı son bir kuvvetleri bugtın Almorn civarındaki Birbirine karışnııs Prtnik başlam şR B ş, ıııılyonlarca kulu kölesi yok mu? neıleıl 
hıueyyf!n il ve ev vermek ve bu imkAn· anla~mııda Romeh ihracat mıtllartnın Al· bUlUn şehir ve kasabnlıtrı bombardıman re ket versin ki b.aşka bl kıU. t ~- lıunlurıı Klan vusfı dewlyorsıınut? 
lttt ~ide Mlldlkçe muhacir kabul ettttek manyaya yası mlkl'asta ithaline mUsade etmişlerdir. mamışı 1 

r vu a 
0 

• Yoksa _boyalı dudııklanı ipokll hivll• 
~e lıkln yapmak teılhl müdafaa etmi~- istihsal ettrtlştlr. Bu mayabda. sığır hay- letten; manıkUrlU tırnaktan ve toptan 
lır. Yanı sade hisse dayanan btr muhatıır varıatı bUyük bir y~krtn teşkıl etmekte- SoVyetler birliği Y. üksek Kuma~da~ M~h_tar Pıısa, fenııHaldc tüfektenı kan kusan azgın çelik devler-
Vc f!!kAh politikası defil, metudaı ilme dirı • • öfkclonm~ştı. Kendısıne bu malumatı ve- deh korktttlfUl1uzı çekindiğiniz için mi? 
ve k b·r rttli rtleCJısınde ren tsrnaıl Pa§aya sert bir sesle: 8\'et yirminci vUzvıl dUııyası ı'n· 
h e ottomik şartlara dayanah 1 • • /1 ., 

tna,cır ve iskan politileasını sa~lık \Cr· "•n da uıne ğellr hanesine bir a8edi .. Moskova, 19 (A, A.) - Sovyetler - ~aha .ne ':ukuat olacaktı ?.. As. smıları; tııpaoııkJun şeyde şeşırtmışlardır. 
Şttr. Öyle kt her gelen muhacır milli ·" ila~e edilmiş olacaktır. bırlıQ'i yllksek meclisi dllnkn toplantısın· kerln, ~oy.le bırblrıne girmesi kAtl değil- Hnklkatı unutmu~lar. Kimi ete; kimi 

ktllrimlıde Ve mlllt ekonomi bUnyemfz1o tam an rasvoncl iskan bumin da hulk komserler heyeti meselesini mi ? aemışti. yumruğaj kimi ateşe, kimi altına tapı' 
~~I ınetttl ve mostohlik bir ınsatt deR"ilı 1 llın~~!~ını' tale.beylemektedlr. mı mUıakere etmiş ve bu hususla bir çok Derhııl askerin önOne geçmişti. yor. 
v ı lf ~ellrlttfüe kentli payıhl ııave edetıl bO~ e ci~ derken Osmanlı devrinde kururlar lttihaı etmtşlerclfr, MUmkün olduğu kudtt~ intitaını muhn· Bu ara<ia ben bUyOk tereyağı rrt ''. 

b~ ınıııt istihsal bonyemitde dertıal raıı mtd ıau glbı·, toHra""ımızın altıncia çOtn· Sovyetlerin lsver~ SPfiri razn etmişti . Sonra, .bıtıat keneli ı bnş- es eselerini, et konservehanelerini .. ul ır r ı l sat o uğ ı- 5 "ı' " lıırında bulunarak, hır glln evval Köp· peynir fahriknlurırıı d ıl'r ' guıe 
, hı. I 0 a arak ekottoınlk payııııııı • ecek birini değil, topraR-ımmn üzerinde O~lo, 19 (A. A.) - Sovye~er birlı- 1 ftı k6yde1 kurıırlu~tırılan yerlere yerleş· yurtbıslıırımı refııha ku~ ı:;~ıracak, mert 
tn~ aşlı~mag-a hizmet edijn mUslıet Ve ~erleşet!ek, onü yeşertecek ve umrana ğl elçısl bugun Moskovaya donınUştOr. tırmişti. 10 ~, le . e k f uş uracnk; böl-

slahsılJ bir Unsur otacakUr. h i vtişturaetık kudret ve yaratıcılık un- Yeni tayin edilen ~içi bu ayın sonunda 1 Kurnandan Muhtar Paşa Deveb y ge\ıı e .ın ~ 1 re ulıı yarntacııkı kızıl 
~~ ıuretle nG~us kaydının g-ellr a· 8 lıtlyoruı. burada bulunacaktır. nuna ıelen askerlerJ iıtihkAmlara v~r: :~ ~ ;pıs aş 1 beş on itıeğe tapmışım 
--... oldutu rtbl, ekonomik heıabısnı· ııınınu J r u R. Fethi TAŞKJR 



s 
b 

glnl 
nıtlh 

4 ~===================--===========-============== DOOU 

T « • r .. i ı.: :ı : . ) 

EGLENCE 
ı 2 a 4 s s 7 8 9 10 

11 - 1 1 _ ı _ . ,~ --1 - - -1- -
2 _. WA· 1 _ __ı_I- __ _ 

l 
, ı ·m 

. .1 ı --- -
~ 1 

fi ~~ --ı-ı- -ı-m 
s ~ ı- m - I~~ -- - --
ı - - -1 - ~~ı-

ı- - l{gtl~ ~ --
~ . 1 _ I _ _ _ - -

., ~-ıe-ı-ı- ı----ı 

8 

9 

10 

l<ELİ:\IE OYU~U 
Soldan sağa: 

AE - 2 Denizaltı 
Gemisini . 

Nasıl Batırdım? .. 

ı - 1 - Blr nevi kıs sporu, içine para 
konur, 2 - GUzel san'at, maksatlar, 3 -
.Arabi aylarından blri, iki harf yanyana, 
4 - Müsaıbaka, -gösteriş, 5 - Kış spor -
larnıdan birinin vasıtası, 6 - Mill~, ör -
değin sesi, 7 - Bir nevi kumar, karda 
kaymak sporu, 8 - Pek ~şika.r, 9 - Dell-

Yukarıdan aşağıya: 

lerin konduğu yer, 10 - Renk, ka.fi. 

Leyman Fon Sanders son 
asabilesmisti: "Bir filika , ' 

derece 
icin bir 

t 

general bekletilmez,, diye basladı 
' 

Sala.hattin Adil Beyi bir filika ile ilk 
hareket edecek şirket vapuruna yollaya -
yı.rn ... O elbette bizden daha evvel Gellbo -
!uya varmış olur,, diye dii.şündüm. Bu ka
rarımı SalA.hattin Adil Bey büyük bir se
vinçle karşıladı. Ve indirdiğim filikaya 
blnerek Kilyaya doğru gemimizden ay -
rıldı. Artık benim ~evlncime payan yoktu. 
Saat beşten beri, tam dört saat, içinde 
bulunduğum ruhl buhran eona ermişti. 
Kafam dinlenmişti. İşlerim tabii cereya -
nına girmişti. 

dım. Onun bu asaıbiyetini düşmanın bir 
kaç gündenberi rnıntakasındo.ki tahrip -
ka.r faaliyetine hamlediyordum. O yine 
sesini çıkarmıyordu. Bununla beraber 
J.;endisinl daha ziyade tatmin etmeğe yar
dım etmek için: 

ı - Kışın silsü. orada değil, 2 - Din
lenmke, adese, 3 - Akla yakın şeyler, 

4 - Gaye, intihap, 5 - Bir kümes hayva
nı, takım, 6 - Firar' bir emir, 7 - Uçmak 
vasıtası, nota, 8 - İskanbilde bir ka.ğıt, 
pislik, bir hayvan, 9 - Kayak sporcula -
rının llticaga.hı, sual, 10 - Hatve, erzak 
konan yer. 

Bu sırada Maydostan gelen filik:ı pa
şayı gemiye getirdi. Her zamanki 
gibi lombar ağzından karşıladım. Çok asa
bl görünüyordu. Toz toprak içinde kalmış
tı. Güverte üzerinde sela.mımı aldı ve her 
zamanki gibi kumanda köprtisüne yüril -
dil. 

- General dedim. Fillkamız ıgözükü
yor. Onu amak be.ş dakikanın fazla sür -
miyecektir. Kaybedilen zamanı gemiyi 
süratlendirmek suretile yolda .kazanırız. 

Birdenbire köpürdü. Kaşları çatıldı 

''e ıkendisinde hiç bir zaman tcsa<iilf et
mediğim hırçın bir sesle: 

- Bir general .bir filika için bekletile
mez. Biz Almanyada bu neviden bir hare
ket görmedik diye başladı. Mütemadiyen 
söylüyordu. Elinde bir kaç defa katlanmış 
ufak kağıt vardı. O kS.ğıdı asabi bir ha
reketle yüzüme doğru sallıyordu. 

On beş gündenberi bu mütemadi ıgi:dip Ben lbu sözleri haksız buluyordum. 
gelmeler generalle aramızda bir nevı sa - Zaruretlerin beni sevkettiği vaZlyetıer 
mlmiyet doğurmuştu. Her akşam Maydos- içinde tundan daha başka türlil hareket 
tan gemiye binince selı\mırnı alrr ve 'bir etmeğe lmktin yoktu. Ne Kllyada yığılıp 
arkadaş gibi elime sıkarak benimle be - kalan yaralıları ne de kıt'alarından uzaık 
raber kumanda köprsilne çıkardı. Orada kalmış olan Sala.hattın Adil bey! ihmal 
ben ayakta o oturarak Geliboluya gidin - edemezdim. Bu haksız !tap karşısında ben 
ceye kadar çeşitli mevzulardan konuşur- de yavaş yav~ sinirleniyordum. Zaten 
duk. Ekseriyetle harp mevzulan üzerin - gündüzün hô.diseleri bütün o.sabi müva
de fikir yüriltmekten hoşlanırdı. Ve arada zenemlzi 'bozmuştu. Heyecanlarımızı 
sırada bana çikola.ta ve her akşam da ... yad eleştirmişti. Fakat haksız da olsa bir 
muhakkak bir Pro sigara.sı ikram ederdi, mafevke karşı dürüşt bir !harekette lbu -
S\earamı yaktığım zaman kumanda köp- !unmuş olmamak için kendimi tutuyor -
tllsünün korkuluğuna dayanır ve ağzım - dum. General konuşmasında devam etti. 
dan çikan hol dumanların arasından ka- Ben hiç :ses çıkarmıyordum. Fakat bu 
raran ufukları seyrederdim. Bazan hoç sessizliğimi lbozmağı bir cümlcsile benim 
konuşmazdık. Günün son ışıklarının ek - için bir mecburiyet haline koydu. Sözle -
serJyetle sakin bir halde bulunan deniz ü- rini: 
zerindeki akibetlerlnin güzelliği bizi hatta. .:_ Siz Türkler böylesiniz, hepiniz va
dilşünmekten alıkordu. Bazan akşamla zifeniZl bilmezsiniz ... diye bitirdi. O za -
beraber hırçınlaşmağa 1başlıyan rüzgarın man ben de kuru ve asabi bir lsan ile 
teslrııe küpeşteere çarpan dagaların se- cevap verdim: 
sini dinlerdik. O zamanlar deniz daha kor- sizden .bütün 'bu hareketlerim mukabilin
kunç ve daha siyah olurdu... Fakat bizi de teşekkür bekllyordum. Siz beni 
tıenizin bu hırçınlığl, rüzgArın bu sert - Tekdir ediyorsunuz. Kayıbettiğimiı za -
lığ! korkutmazdı. Bil~kls onlar .da mesle - man be.ş dakikadır ve tclAfi edil 
~imlzln lezzetlerin! 'bize daha manalı bir mesi de mümkündür. Beni siz maiyetiniz~ 
Şekilde tattıran bir hal bulurduk. de tuttunuz ve yine siz bizzat benim için 

Kumanda köprüsü Uzer1nde blr itiyat donanma kumandanına "vazifesini müd
hallne gelmiş olan bu sohbetlerimizden rlk yi bir zahittir .. dediniz ... Bugünkti söz
bUyük bir haz duyardım. leyman :paşa lernlz evvelkilerin tamamile cerhediy?r. 
az konuşan fa.kat ha.diselere bilyUk kabl - Biz Türk zabiteri vazifeerimzi ~ok iyi 
liyetıe nUfuz edebl!en bir zattı. Gell~olu- biliriz eksel~ns.,, 
ya geldiğimiz zaman benim elimi sıkarak Cümlemin sonunu beklemeden s:ert 

yne dostça ayrıldı. bit hareketle durduğu yerden kıç tarafa 
o akşam o!r parça sinirli ıgörUnUyor- doğru yürümeğe b~ladı. sesim asabiyet

t1u. YtizünUn gerllm~ş çlzgilerlİıden ve a- ten ve heyecandan titriyordu. Y'aver bln-
sabt hareketlerle mütemadlyen tek gözlü 1 

başı Ibrahim Bey beni teskine ça ışıyor -
~ile oynamasından bunu anlıyordum. Bir dt1. İçim içime sığmıyordu. 
Ikl cümle ile geç kalışının sebeplerini, 

Geliboluya. ıgldnceye kadar bir daha 
düşmanın topçu tecavüzüne nasıl uğra - birbirimizi görmedik. ô kıç taraftaki ka • 
mış ıolduklarını anlattı. Ve kumanda köI)-

marada oturuyar ben de kumanda. mev -
rüsünde mutat yerine oturdu. d 'B 1 y dızlı karanlık kUnde dolaşıyor um. o ı 

Makine işliyordu. Hareket kumanda- ıbi ceydi. Çok sert bir rüzg~r esiyordu. 
sını verdim ve ?ilmenciye gemiy~. Kilya ı ·B;ş~;ı açtım. Kendimi rüzga.rın şifa ve -
istikametine dogru sevketmesini soyl:dim. rlci tesirine bıraktım. Büyük bir hakarete 
Sultanhisar bir kırlangıç çevikllgi ye maruz ıomaktan gelen bir acı ile ne yapa
dalgalar üzerinden ısekerek Kllyaya dogru cağımı bilmiyordum. Sahiller uzaktan si
~oşmağa başla:iı. General ihavanın karan- yah bir leke g!bi göriınUyordu. !çimde te
lık olmasına rağmen mutat rotamızı de - zatlı hisler çarpışıyordu. Ben böyle bir tek 
tlştlrmiş olduğumuzu anlamıştı. Bana dire müstahak trtıyım diye düşünüyordum. 
60rdu: Değilsem bu haksızlığa niçin kurban ol -

- Nereye gidiyoruz? dum? .. Sal~hattin Adll ibeyl ihmal etmeli 
- KUyaya efendim. mi idim? Kilyadaki yaralıları yüz üstü bı-
- Niçin? 11 B" 1 n _ rakmalı mıydım? Bu suallere içimden ge-
- Miralay Sal~h~ttın Ad ~Y g len bir ses hayır diye cevap veriyordu. 

tliren tillkamızı aıacagım. K 1 mdakl saate bakıyordum. Gemi nor -.. ı ı d b' şey anlamamış 0 u 
Bu soz er m en ır d"ı e bll- mal bir vaziyette seyrediyordu .Zaman 

gibi ~h7.me baktı. O ?.aman ken •
1
::s:nlat • kaybetmemiştik ... leyman Paşanın hare

tün •.af sili tile başund?.n geçenler k ti blr kapris mı idi? Va.zlfe icaplarını, 

Dünkü bilmecenin 
halledilmiş şekli 
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Şark Tütünleri 
Konferansı 
İstanbul, 19 (A. A.) - Şark tütün

leri konferansı buglln saat 15 de Hasan 
Sakanın Başkanlığında ikinci tophntısı
nı yapmıştır. Türk, Yunan murahhasla
rının raporları hemen birbirinin aynıdır. 

Bulgar heyeti Yunan projesine hiç iti
razda bulunmamışlar, noksanları konfe
rnnstan soPra lıildireceklerini beyan 
etmişlerdir. BugOn öğleden sonra bütün 
ınurahha~lar Maltepedeki tlHUn entüs
tl\süne gideceklerdir. Heyet Cuma gunü 
tekrar toplunacaktır. 

SAGLIK -
El çatlaklıklarına 
karşı ne yapmalı? 

Size iki merhem yazacağım. Çok 
ueuzdur. Eczacının birine yaptırınız, 
korkmayınız. Zehirli değildir. 

1 - Vazelin borike (30) 
2 - Pommad dokside dözenk 

(30) gram 
l\1antol(15) santigrnm. 
Bu merhemleri kağıttan yapıl· 

mış kutulara koymayınız· Çtıbuk 

bozulur. En iyisi (Porselen) den ve 
yahut camdan yapılmış merhem 
(Vazo) lan na, kaplarına ayrı . ayrı 

koyup muhafaza ediniz, saklayınız. 
h.ter ·eniz eczucıbaşıya rica 

edersimz. Bu merhemlerin her birine 
l2-3) damla (Gülyuğı) ve ytıhut 

(Ncrolı) denilen ponakal, turunç 
çıçat-derin<..len yapılmış (Ruh) dan 
{t:.sans) dan ilılve ettirırseniz güzel 
Kokulu ol.ur. 

Eğer ellerde çatlaklıklar pek 
hafif ıse, (1) numaralı merhem kul
lanıı-sını~ . .bğer yarıklar çok derin 
ise, (~) numaralı merhemden sürer
siniz. Gece yutucaK vakit ellerin 
her tararına merhem sürmek ve ya
lak takımlarınin yağlanmamaşı için 
elleri bir havluya sarıp bağ'lamak 

lazımdır. Ve yahut sabatıleyin ellere 
bolcu merhem sürerek öğleye kadar 
hiç bir iş tutmayarak böylece bırak
mak, sonra sıcak su ve sabun He 
yıkamak icabeder. 

Böyle hareket olunursa birkaç 
defa merhem sl\rüldUkten sonra hiç-
bir şey kalmaz. 
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HALK V E HÜKÜMET 

Kars Halkevinde 
köylü gecel 

Halk evlerini bir arı kovanı gibi işleterek, bU 
latı halk lehine yüzde yüz verimli bir hale 
menin yalınız bir para meselesi olmadığırıı 
Halkevinin müsmir faaliyeti pek güzel ispat 
Halkevinin toplantı salonundan içeri-! 

ye girdik ... Salon, köylülerle dolu, pazar-

tesi salı günleri htikümette işlerini takip 
etmek için, villi.yet merkezine gelen va -
tand~lar, köylerine dönmeden evvel Halk 

evinde bir akşam topanıyorlar, eğleniyor
lar, konferanslar dinliyorlar. Bu akşam 
da işte ·böyle bir toplantı da bulunuyoruz. 

Salon, dolu ... Rütbe, mevki farkı gö
zetilmediği için, vali arkada bir iskemleye 
ilişmiş. Sahnede rnillt havalar çalınıyor. 

Ayağı çarıklı, sırtı yamalı, köylü bulundu-

ğu yeri hiç yadırgamıyor. Blllrsinlz köy
lüde bir çekinme hali vardır. İhtirazla o
turur, söyle derseniz konuşur. Ve hilkOmet 
adamıOJl. hitap edeceği zaman kelli.ma dua 
ile başlar.. Hayır, burada köylü, kendi 

evinde iml.ş gfbi serbest, rahat oturuyor. 
Orada yırtık elbisesne, tıraşsız yüzüne, 
topraklı ellerine, iyi kokmayan yün çorap-

- -

... -.. 

Kars Halkevi b/naıı 

Yanımdaki kara bıyıklı '11111 larına rağmen, sevile seVile karşılandığını 
b:liyor, hissediyor. HalkeVi baş.kanı anla
tıyor: 

mayor. 

- Kahvelerde gidip oturacaklarına 

hı.ıraya gelip bir yandan istifade etmeğ. 

VP. bir yandan da eğlenmeği tercih ediyor
lar. Onları kahveye sürükliyen, yersizlik .. 
Eğlenebilecekleri ·bir damaltı temin edlld: 
mi, gitmiyorlar, ilk haftalar, salonun ya
rısı zor doluyordu. Şmdi artık herke:; du:,·
du. Her halta hınca •hınç kala.blık oluycr 

Çehrelere ba.k..ıyorum. Köy bütçeler: 
haklı.ında kendilerine söylenen sözleri dilı 
katle dinliyorlar. Muhtarın vazifelerin 
işitirken, hepsi ·hassas ... Ve yine iki kon
ferans arsında, mm gururu ok.şayan bi. 
şarkı çalınırken, hepsi, ıbu şarkıye iştira}, 
rini ediyorlar. 

Şimdi Katkas Türklerinln ta.ha.ssür -
!erini anlatan türküyü dinliyoruz. Sahne
de şarkı söyliyen san'atka.r: 

"Selam sana Türk bayrağı,, 
dediği zaman, salon akıştan inliyor. Ar · 
tı.k dört duvarın içinde, münferit .şahsi · 
yetler siliniyor, maşeri bir ruh benlikler 
istila. ediyor, bu ruh bir elektrik süratlle 
heyecanlan tutuşuyordu. Ve bir müddet 
sonra herkes farkına varma.dan, kendin 
önündeki heyecana sürüklüyor. Evet he -
pimiz hep birden, ayni şarkıyı söylüyo -
ruz: 

"Selam sana Türk bayrağı,, 
Salonda mevkiler, rütıbeler artık si -

ıınmiştir. Bir zaman gayrika.b111 hulül olan 
köylü, idare ada.mı farkı ortadan kalkı -
yor. Halkevinde yalnız .mmı birlik ruhu 
yaşıyor. 

Şimdi, bir arkadaş spordan ba.hsıedi -
yor.Türkün kuvvetini koca Yusufları, Kurt 
derellleri, onların ahfadı olan Y~rlar 
anlatıyor: 

- Dört senede bir kere tekrarla.nan 
ve bütün nıilletıerin yarı,tıkları trteydan
da, Türk erleri karşılarına da 1bir kere 

gelenleri yenerek, dtinyada blri?ci oldur. 
diyor ve İstikW marşının Türk ba.yarğ". 

~ekilirken ,110 bin ki.fi tataftndan nasıl 
hürmetle dinlencUğirtl 11latıyor ..• 

"Türk gibi kuvvetli,, daıı'bı me~llnin 

Avrupalıların ağaında. nasıl yer ettiğini i
zah ediyor, ve köylüyü spora te.şVik ediyor 

Bu akşamdan !beklenen, he1ecan ve 
topluluk ruhu gitgide kendisini gösteriyor. 
Köylüdeki gözler, ~man geçtikçe, biraz 
<laha ala.ka. ile, sahneye dğnüyor. $imdi 
ilbay kürsüde. O da köylü 11rltildaşla bir 
ha.sbihal yapıyor. 

Bir saattir en arka sıradan onların 
eglenceıerine l.Ştitak eden halk· valisi, 

memleket meseleleri hallkındı1 -Onlarla 
derteŞiyor l 

- Meclisi uınu.mt ictıma. halindedir, 
diyor: sızı orada. !beklerim. oemuz, teşrif 
ediniZ, ve .seçtigintz adamların, hukUku -
nuzu koruyup korumaöıkiarıi\ıı gözünüzle 
görün Uz, 

Hük.Omet daresl. sWnfilr. Ôfaya yal
nız elinizde istida ile gitme;rinl.2i lttındi e
evinitdir. Her zaman a.tdına ka.tıar kapı
ları size açıktır. Dev1et slzdl?n vergi iop
luyot. o parali'ın ihesabıni veriyor. sız de 
gellniz, ve verdil'iniz paralann nerelere 
sarfedlldiğini görünüz. 

- Yaşa... Yaşa, diye batı 
ra da renkli mendUine cam1aııJll 
nin yaşlarını emdirtrken ... 

- Böyle Cmhuriyet valiSine 
banğ, diyor. öl, dese şimdi öl~ 
.iyor, aramızda oturuyor, dert 
liyor. 

O sırada lnlllete hesap veflfJ 
ma şeref telA.kki eden idare ad 
metin şimdiye kadar kaç pare.1" 
tığını ve ne yapmak istediğilli 
Vali, a.çı.k alınlı, ve her 
vatanını seven ınsa.n gibi, ıcratel 
tandaşın alA.kaslle devam et.111 
Meclisi umumı de verdiği h~ 
nını da burada tekrarlıyor. 

Bu ~eter, sağımdaki söze 
Tuhaf bir şive ile: .. ~, 

- Hiç görillmemiş 11ey, <Wv:-. 

dam ıbizden zevk almasa., bız;UJI 
.'.lemizl yUkselmemizi ısteme.Sıer 
gelir de aramızda bulunur u11ı?··· 

Şimdi... Artık çalgı vaziyete ı4' 
klm oldu, genç bir köylü, .sa~ 

bi royun oynuyor, şimdi bir 
yanına sıçradı, bakınız üçleştUet·· 
ğıdan el temposu tutuyorla.1'· 
meden sarha., olmadan eğlenı'fO"· 

Oyun havası bitiyor. şundi C)ll 

şını alıyorlar .. Hep bir ağızdan~ 
Şimdi ·bir arkada.,, tuııa! 

log anlatıyor ... Kahkahalar o 
!atıyor... ....t 

Teşkil~t kurmanın, Hallıt~ 
kovanı gibi işleterek, HQUte1l 
halk lehine yüzde yüz ı.stısınal' fi'! 
yalnız 'bir para meselesi oınadl 
Hakevinln msmlr faa.iyeti, pelC 
ediyor. rİ. 

ora.da. zooo.ki ve sun•t bil' 
Halk 'bağendttı hoşlandıiı ~. 
akın akın va kertdi cıLk:lle gtUJ.,.. 

Ba.ştrtdaki en büyük devıet 
ıarının, onlardan farksıt otar~ 
yatı yafadığı11ı görüyor. Vt 
ayni devle tada.mırım .•• ıtes&P 

iL.ti 

- Siz trtilletin efenduııatli..,. 
ve icraatunızı kontrol ~ınll·~
muml içtima halthde iktn ,
Sizin hakkınızı azalrll\13 iyi lıt 
diyorlar mı1 · -

Dediğini kulaıclai'Ue i:flil~ 
bir tedai neti~esi eskl ilt! muit,.., 41 
yapmaz, Kars Hatkevin~ g&ılır 
silt- bağlanıyor. '1~ 

itats Ha.ııt!vinit\ c;Mlfli\ ~ 
Halltevlerl~ nillnUn~ ola.clUi ,._,. 
dimli ve gUteldit. Kars ıta.l~ 
kündei\ hallebnı.ş .. ı Pati ~ 
düşünmüyor. lta._st>l oa,tışan ı ;Jt 
ıeti ,bu mu~sseseletin yükSel~~ 
d!'l ıtanaati ~eliti~ etmif, . beli~ 
niyetini a.yaklandırrnıt... u.ı11,j 
da dırı.. Yom Kars tta.lt~VJı 
faalıyeUniii ônda l'!fü\i ·-

çok ıtalk~vinden çôk ~aiti~~ 
nüi. .. zengi~ ıteSedeh d~~ 11

1
,.,t 

Ht!r iŞte öyle mı? bilemem 
muhakkak ... 

Bozulan 
t S .. ı ı l h' ses "Ikarmadan ıdinll - e ım. oz er m .ç ~ 1 s lık düşüncelerimi memlekete bağlı • 

d F k t • .ıızUnün "iz~lerl 11:eriliyor, n an • 
yor u. a a .Y"' ..,, 1 ı tımı lbu bizden uza.k kumandanın kap • 
J!ılertnl şı~ "" a.~ıp ~yordu. Bu ~al " ~ıltr1ne feda etme1'le daha mı "511'et1l 
ı.1A4ın ~ttm•lltt tMdUl\1' ı ... a • 

Sonra. da... . Gelmezseniz darılırım, 
der gibi: .. şehadet parmağını kaldınyor. 

- Beklerim ... diyor. Meclisi umuminin 
kapısından bakıp içeride konutuyorlar 

hareket etmiş olacaktım? Aldım ve viC .. ~ l1k etmeyin tqfit edln bill 
danım bımıan ka.buJ etmek iatemlyordu ... ı diye o ncen ... _.;._h•t• 1 

İstanbul 19 [Husust] - ge~1'. 
da bozulan Bayraklı VapU 
ld'"'1tt tıpw ~rv )*Ol• (Arwı u.r) tUnlemtklt ~'" ttr.-. Tft .......... ,: 
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Cumartesi günü yapıla
cak ikinci kar ~oşusu 

1 nlara gümüş n1~dalya 
Beşinciye kadar derece ~t~barile birinciliğı alan 

DOGU 

1 
lrrzuru1ndan Görünüşler 

.. 

• 

·1 . .b. derece ı ı kt" verı eceğı gı ı, kupa verilece ır 
klübe de --------:---ı 

Bizim kayakçı Atletizm A}anlıaından : halde 
~ Yapılması mukarrar .o~duğuen 400 

dunkü tebliX.imlzde ı.ıttdırılıneY O 'at Yıllar \'arki Erzurum bu yıl ka: 5 . 200 metre s r d en eş bl7.ı nıetre bayrak koşusıle dnhll d kara geç kavuşma ı. n · 
koşusu da bu harta programınııat Oçte b~~ün varlığı ile ısıtırken Ankflraya 
e~Udiğinden Cumartesi gOnO i~; tıukikt lapa lapıı kar yağdı. Gençler ilk 
Vılayet önOnde yapılacağı ~e yahatlne luzlarını Elmaclagında aldılur. Bursa· 

MAÇA 
KIZI 

Yazan: PUŞKIN 

Çc\'h't>n: BAllADIH nf·Lnm\ 

Tefrika: 5 

5 

Meşhur bir vdız .bir hlta.'be lra.t etti 11u. Onu uyandırmak lçln çok zahmet çektl 
Bir kaç cümle içinde uzun seneler onun .akat kendisnden ufak bir 1Zahat ulmnğa 
nasıl bir hrtstıyana. ltyık olacak şekilde muvaffak olamadı. sora kapısı kllltll idi. 
hazırlandığını anlattı. .Cierman odasına girdi ve gördüklerini bü-

- Ölüm meleği <>nu <tını tc!ekkürlerl ~Uncelerile yazdı. 
ve bekleyişleri arasında kendine aldı. 

Merasim bitti. BUtn n.krabalnr ölUyı· 

son hünnetıcrlni yapmağa geldiler. 
-vı-

rekoru anlamak ve Trllbzon h!fta pro· nın genç öğrencileri kııyakl~ınnı 
baıırlık olmak nzre nçnncO metre sokak Uluda~m eşi bulunmıynn ?u:ellıkle· Onlardan .sonra büyük 'bir kafile ha- Ruh fikir Aleminde Ik! fikir sabit ay-
gramının koşusu olan 3000 rinde sildiler. lstunbulun sıslı nezleli llnde bütün davetlller birer birer bu sağ - ı zamnda bir aracl:ı. 'bulunamnzlar mnd-
kar koşusu da yapılaca~tır. ve faydası· havasından kaçan sporculnr bayram· lığında bir korkuluk diye cğlcndlklerı :ie Memlnde 1kl vücudun lblr arada bulu -

Bu müsabakanın ıuzum .bl larım yine Uludağın Cennet kuya- ihtiyarın ölüsü önünde son <lcfa eğildiler nanuyacağı gibi ... Üçlü .. . yedili ... Birli. 
zacağınıız gı t l rrlen· 81 nı bu sntunlarda ya _ ve spor· ~ıında, Bnkacığında ya~ 1ı ar

1
,. e5b En sonra kontesin evindekiler Uerledller. rnz sonra Hermanın :ımtnsmdnn kon -

bugOnkQ ehemmiyetini kulup diler \'e tuze kuvvetle ış er ııın ıı .. ı· SilAT KULESi Bunların arasında kontesle y~t ikl ka - t.e.sin hayalini slldl çıkardı. Üçlü ... Yedi _ 
cuıara anlatacağız. t koşuları için na döııdOler. . . dının yardımlle yürüyen ihtiyar bir kA.hyn 11 ••• Birli kafasından b1r türlü çıkmıyor 

1 _Bu koşu n;ukavem~ Atletleri Sıra Erzuruma g..eldı. Şchrın du- kadın nazarı dik.katı celbedlyordu. Dl2 ve dudaklarına her an geliyordu. Sokak _ 
v orta bir mesafe koşusdued~~İ artımhğı mnnh, pis kokulu kahdv~1le~i~d~n çökmeğe muktedir olamıyordu. Fakat :lh- ta güzel ve genç bir kadına tesadüf edln-

DOGU Yormaz heveskArlann a heyecanlıdır. t.taçan gençler şimdi k~n 1 erın e- tıyar hanımının ellerini öperken gözlerin- ce ne kadar güzel endam .. . Kupanın UçlU-
iibl gayet eA-lencel~ v~u mtısabakaya miı hnvaya ııtacaklar. hvel~e .. şehir den yaşlar akıyordu. süne benziyor. Saati sordukları zaman 
Bunun tçln hariçten e hbet gösterilir. kıyılurında Orkek, ürkek, kuçuk ço· Hennan da tabuta doğru ilerledi. "karo yed1llslne çeyrek var,, diye cevap 
karşı fazla alaka ve ra0 giren atletler cuklar gibi kayarlarken, bundun Bir saniye üzerine çam dalları lSerpUmtş veriyordu. OördUğU bUtUn şlşmnn n.dam-

Abone tarifesi 
12 Uru 

2 _ Bu .müsabakaya t ğ sonra guruplarla korkulu dağlara tnşların Uzerlne diz -çöktü. Sonra bir ölU lar kendisini iblrlllerl hatırlatıyordu. Üçlü • 
mnkavemet koşusu olduğu ~e yap 

1 ık· tırmıınacnk, aşılmaz zanııectlle.n te- glbl sapsan kalktı tabutun durduğu sedl- edlll bi ll 

r
o ramı usulune uyara k b" tekten ölekı ete ğlldl Bl Y ' r onu daima taklp edyorlar bin 

Seneliği 
Altı nyltğı 

.., 
• 

UÇ uylığl 4 • 
rnız çalışma P i ilk h.4ftada muvaf- pelcri aşaca ; ır e . r1n merdivenlerine çıktı 'Ve e . r - blr şekil alarak gözükUy.orlardı. Üçlülerin 
çalı~tıkları 1çln daha 

1 
decek haftalar- ğe sıçrayacak, her hareketinde taze j · denblre ölUnUn :kendisine alaylı bir gözle birer manolya gibi serplllp ıaçıldıklnnnı 

Bir aylığı 1,i>Ü • 

fak oldullar .. ~unu tpa:k p :nynk ilerleyiş hayat bulacnk, ve serbes~ dolaşa~ak~ ECNEBİ MEMLEKETLER ÇIN baktığı ve göz kırptığı zehabı geldi. O za- görUyor, ~ünde yedllller gotik bir kapı 
da kendi erın en klar ayağında takılı kayuk bır terbıyelı Seneliği 24 Ura man geri doğru sert bir hareket yaptı ve şekli alıp beliriyorlardı . Blllrler t anki nıır_ 
ao·recekler ve bundan sonra yap~cal 1

1 
at gibi itaat edecek, ' yaylusının Altı nvııx.ı : 1; .. sırt üstü yere yuvarlandı. Hemen onu •'1;> "' k 1 ı netıce er e " 6 ıannda sallanan blcrr iri örümcektl. Bü -

Zorlu mOsabakalarda çq Y k 1 ucsuz bolşevkltm içinde yurdunun 
ldn ek re or ur kaldırmağa ko.ştular. Aynı anda klllse tün 'kafası : Bu kadar zorlukla elde edil -

Erzurumun yOzünO gO rec ana stldU gtbt temiz ve saf havasını sıralan ttzerunde oturan llsabcta. ivanova n m1ş olan bu kıymetli sırdnn istifade ça -
Yapacaklıırdır. . . doya, doya içecek, yurdunun g • da kendlnl bilmez bir hale ıgeldl. crlu hal 

iLAN TARifESl 
8 ncl sayıfucln snnllml 25 Kuruş 

k nda beşıncı'-'0 ka- 1 · · d k relerini uamakla mc.şgul oluyordu. Seya-
Bu haftanın oşusu " zelliklerini, azamet erını seyre ece ' bir kaç dn'klka ıbUtün ancrnslml knr~tır -

1 1 gu·muş maclnlvn b "Ik n hat yapmak için mezuniyet ıalmağı dUşU -
7 • • 50 • 
6 • • 75 

dar derece a An ara ı ·"ı hiç bir yabancının u u eye ya dı. navetlller 'blrblrlerlle 1ron11 cımar..a baş-
ı t ı t1 t veren ku u >e 1 11. l't ""i 

6 nüyorou. Kendi kendine "Parıste oyun oy-
verileceği glb ı az 8 8 e . gözle hnkamıyacnğıııı gurur a gvı; • ln.dılar. Ve Kontesin yakın akrabaların -

ı d. d rece itiburıle . k natıın b1r köşe 'bulur. Ve Uç defa dn büyük 

.. 
f) • 100 • • 
4 • 150 

de monaslp bir ıe ıye, c sünU knbartarak yeniden ant ıçcce dan u!ak tefek bir prenses yaveri yanın -
b\rtncillği alan kulObe de btr kupa ve bağırarak sesini dağların akisle· ı da 'bulunan blr İnglllzin ıkulağına fısıl -
verilecektir. ri arasına bırakacak, bu ses ta dadı. 

Atletlerin son idmanından sonra uzaklara giderek sınırlarda top gibi 1 _ Bu genç zal>lt kontesin otuıların~ 
Cuma gOnO ak,amı saat 16 da bölge gOrliyecek, bu ses Türk gencinin ilan verecek kimseler DOGU Onzc- dan biridir. Anlarsın yal. .• 
me:.-keılnde bir görOşme yapılacaktır. sesidir diye duyanlar titreyecek ve lesi ldnre Mndnrlnğllne nıllracaat etme· Buna İngiliz: 

• • • s • • " 
200 • 

2 • • .. 230 • 
l .. .. • 4Ull • 

bir servet temin ed.eblllrim.,, TesadUf bi
raz sonra onu sıkıntılarından kurtardı. 

Moskovnda zengin arnmnrbazlnrın bir 
cemiyeti vardı. Bu ccmıyetln reısı meşhur 
Çekallnskl bütün bayatını oynamakla ge
ç1rml.ş milyonlar kazanmıştı. Gtrzcl evi, 

Bnton atletlerin bu görllşmede bulunma· sinecek hem de bir daha başını kal- tlladrirıfelerta· tbDı . ..,evend~~. ilAnlar için hususT - Oh diye ceva.p verdi. 

d 1 1 ·ç·n faydalı olacaktır - "' revkalMe yemekleri, n.çık cll ile lbir çok 
hm ken 1 er 1 1 

- • dırınnmak uzere.. ı Kırmızılı ilanlarda tarire bir misli Herman bütUn ıgün fevknlMe bir ra- dostlar cdinm.lş ve herke.sln hürroetını 
MOsabakaya Cumartesi gOnu saııt İşte biz.im kayakçının amacı bu 1 ruzlasile alınır. hatsızlı!lın esiri oldu. Yemeğini yedl~l 

li te HükOmet öııpnden başlanacak, olacak ... Bizim kayı\kçı ti~lde. fırt.1- tenha lokantada. 'kendl:slni unutmak ga - kazanm~tı. Çekallnski Petersburga geldi. 
aeçP.n hafla~i .yolu ta~iben HUkOnı~t nada, sôukta hiç bir tehl.•keden hı1ç I Derhal bUtUn ~ençler baloları ve onların 
"' r k 

1 
uşı Q k E · k } vesııe Metinden <la.ha. fazla içti. Fakat zevklerini unutarak yeşil <>rtUlü rnn.ısanın 

P,nOnde bitecektır. h bir zaman yılmı~aca ·• arın - OCU 1 S\1' ille gene şarap ımuhayyelesin1 tutuşturmak.tnn ve 
, Atletler Belediyede kendilerine _a- maz :z.nnned\len dağların tepesinde n1eı•lTezinin '-1ardın1ları kafasını tqgal ~en flklrlerl büsbütün heyecanannı terclh cttııcr. Naroumof 
-rltınacak odada soyunacaklar, bOluTI.1 tıx.abeyininin yanındtt hnzır olan ye- l\ J k t1 dl k Hennanı Çckallvskl'nin evine götUrdU. 
!"' r 

11 
n buruda yapılacaktır. Cu r~i znhmetsizce alacak ve yadırgıı· Ankara, 19 (A. A.) - Çocuk esir· uvve en rme ten ba.şka bir işe yarama- İçlerinde terbiyeli hizmetçilerin <Hzm-

sıppt mi asa1 8
(1 '-'apılacak in nsabakanın dun tasurltıdııtı yurt ödevini seve keme genel mcrkezinc\on : 1 - 1 • 938 ze dı. Evine erkence geldi. Soyunmadan ya- durdukları müteaddit salonnn geçtiler. 

wı:,rtk~'l l;~:.~ v: çok zevkti olacnğı an· ~::e ye hilerek yapacak. Jşte b\zlm kadnf 15 gtın lç~rislnde 2295 çocuga tağa UT.andı_ ve derin bir uykuya daldı. BUyUk bir kalabalık vardı. Generaller, hu-
frO~ 1 a ., b k •a y.aıı ve YAKÇll yurdırn yapılmıştır. Bundan 364 çocuk Uyandıgı zaman daha sa'bah olma - sust mtişa.vlrlerU vlsk oynuyorlnrdı. Birçok 
laşılma\ttadlr· BudlmQsa ~b;~klerlmlı de KA Kı\YAliQI ve anne genel merkezi polikliniklerinde mı.ştı. Ay 1şığı odasını aydınlatıyordu. Hlc gençer divanlara uzanm~ dondurma y1 -
ftaıkanımııla ger . marte· eltirile. tedavi ettlrflmiştır. Ayrıca dış bııkım uvkusu yo'ktu. Yatağının fizerine Qturmu~ yor, uzun çubuklannı tellendlrlyorlarclı. 
~~y1lk ehemmiyet ver;ne~!~~ı~~ ~~tıncıya ısp,or knfilesile sey~·ahata iştirak evinde 254 çocuğun dişleri yaptırılmış ihtiyar kontesi dllşünüyordu. 
'1 gpnp yaRılapa~l mu~a hzona g1decek ceklir. - 314 çocuk genel merkezi banyolarından Bu sırada soknktan birisi 1çerly' 
~ad~r dprepe alan ar ra~ i:ıtifııde ettirilmlştır. Süt damlasından ~nnek istermiş ~bl ıpencereslne yarklaş· 

OJ her gOn 118 çocugıı sOt yedirilmiş ve tı ve ;geçti gitti. Hennan ibuna dlkltat et-

MUHABlR MEl\TU~l: .. Aı \. genel merkezine müracaat eden 8 yok- medi bile. Bir dakika sonra sofa kapısı -
sul vavruya para yard,mı ynµılmış, ilk nın açıldığını ışıttı. Emtrlberlnln her ak -

BUyUk salonda uzun /bir masnnın etnı.fın
:la yirmi 'kişi kadar toplanmış pbarnon 
oynuyorlardı ev sahtbl bankoyu tutuyordu. 
Bu -altnuşlık bir adamdı. Kar g:ıbı. beyaz 

311çlnr1le kibar, sevimli bir hall vardı. Dilz
gUn aydınlık y;UzUnden keyflnln yerinde 

olduğu belli tdl. Gözleri ebcd! !bir tebessüm 
lle parlıyorlardı. Narumor Hennanı ık~m-

. .A d a n uç okullaada b\\lunan 540 9oouğa her glln şnm olduğu R!bl blr gece gezintisinden r _ sıcak O,ğle yemeQ'i y.edirilmlş ve iki ta- sarhoş döndüğü zehabına kapıldı. Fakat 
- kir ailoyo 60 kilo, b,ı\lgı.ı,r verllınJştlr. braz sonra yabancı .bir ayak Besi eszdl 

Birisi ayağındaki tcrllklerl süryerek içerl <11slnc tanıttı. Derhal Çekalinski ona '!Iinl 

· d · k ••••••••••••••~ ""1rlyordu K-a ld ıbc ı g1 uzatı. Hoş geldnfz dedl. Evinde merasime 
. ~ ·- zam ve ş'ır.·ın ArdnnuP. şun ı P. e \r • pı açı ı ve yaz ar yın -

H 
l'" munta ı· "i y Te.ninatlı Daktilo, Dikiş mlş bir kadm odndan lÇ:Crlye ~lrdl. Her - riayet edilmed11inl orada. kendl evinde 

Qr.pten evve l\l · k. l'"tOlll&ö-a QOİ\ ihtiy&Cl vardlf man içerl girenin ihtiyar süt ninesi oldu- 'llduğu kadar serbest .hareket etmesi I~ -
ı..~•Aptı~ B~kılm&ğa ve a l\ o ve her nevi n1akineler ğunu zannetti. Kendi kendlen onu -gece- ıım geldiğini söyledi ve tekrar kAiıUP.l'llll 
lltt 1'tt ı-! • M bak\msııl•k ypzonden httrap ol- t • nt ] karıştırmata kbyuldu 

A hablrimi:zde(l : Ar anu,. suyun inine bin türlU ecnebi d r.lbµuOıı • 8lllll'"' 1 yrpl 11' nin bu vaktinde evine getiren sebebi araş- • 
rılanuç mu . da en muş ve l 1 T d l tırmnğn ba.şlndı. Fakat beyazlı kadın bu 

nal}ıyesı ooruh nahiyplerı ıuasın mflddel~r kanşmıştır. Riza .,. atan aş ar sırada yatağın ayak ucunda seri blr ha- (Arkası nr> 
•irJn knsa~al,.nndap biridir. Artvlne 47 Ar<lnnu(ilıt 'lf\Zf\I' yed reket yaptı ve Herman gelenin lhtyar 
ltUoqıetredlr. m VÇ Ardanuçlular gayet çalışka{l ve ze- sm\h Fabriliusı lmr~ısındn kontes olduğunu tanıdı. 

K1\rdnan, Ac1elma, yatr11z ~8 adi- ki<Urler. Baıııca me.ğullyetlerl ziraat ve Bay KAVA. hanesinde Sert bir ~le: 
vuna' dptlartn ~tea-inde ArdanQÇ v mu- tıcarettlr. BQyUk panayır v~ pazar lan . .. - Senin yanına bUt.Un irademe raı -

Trabzon Vilayeti Da· 
imi Eencumeninden: 

ılnae ufaşık bir kftSAbadır. Havası u yoktur. yalnız cuma gUnU cıvar köyler- ERZURUM BELEDiYE REISLfGINOEN men .geliyorum dectı, ihtiyar kadın. Senin 
tectlldlr, faltat fazla aııoakl-r yapıyor. Bsı den nuh\ye merkezine yağ ~4murta ve . "lcanı ka'bul etmem~ olduğumd~ dioayı Trabzon-Vaknkeblr sahfl yolmnrrr 
n be r f la kayalık olmft 1 ueUren ~öylUler aynı zcı,nrnoda h N h' . d K l pJşman oldum ... tlçlU, yedill, bırıt sen\n 9+400 kilometresincte yapılaeok 17470 
il :~ p etra ın a; k~rgır ve ces\ın sa re " basma gibi lhtlya~larmı teda· ıoa a '!esın e . ap ıoaların kar- için blrıb1ri arkasına kazanneaklardır. lira 89 kuruş keşif bedelfl SX Hl' rne1re1ik 

:~r kstbaJnı~ ~:~~n:.dır g4lZı ~ız ı:re Bu suretle cuma gUnler\ ~ısıl~~o,d Beled;~ey~k ~\ olup 14. 1·938 Fakat yirmi dört saatte bir kart oynaya- Sera hetonarme kl>prUsU inşmıtı kapab 
a e~ n u . . oıaıunn ya· rik e er • addedil'r. ıpraat ise ı . ar mn e sa, ı ınn zre mnzayedeye ~aksın ... Ve lbunde.11 sonra 'bütün haya. - zarf uslllü tle eksiltmeye konulmuştur, 
Nllhı)'e; A~vın, ~ar!l rş ten e ı.ı vel"i nah\yen\n pıııarı \mısır tUtünd:n konulan cem an. (460) metre murabbaı atında htç oynamayacaksın ... sem llsa.- Eksiltme Z·2·93S tarihine ~tan Ç'l'r-

rım •~2'ı gUneyındedır, Hı\ p hale ha· Udatdlr. Butday, arpa, , yol fazlasına talıp çıkmadığından mOza· heta İvanova ne evlenmek .şartlle a!fedt- bn gtınl saat 15 de VitAyet Datmf 
munta,apı v~ şJr\n Ardanuç ckıe:ı etle lbarettır. Meyvah a_ğaQıardan armu.t, yede mOddetl arı gQn .uz~tılmıştır. ihale- 7onım. ::"cüment oda!tnda yapılncuktır. 
rap bir vaılyettedtr. Evleri r dut ~Iraz, ceviz, şeftah, kızılcık ve erık si 24 · 1 ·9~ PllZftrteaı gunü saat 14 de Bu kellm.elerd~n sonra ka:mva. dotru tslekllledn tekfir mekıuplannı 1310, 
2 • 3 katb ve yanm karglrdlr, . Ktı- vardır. Hay\•anlardan en çok beslenen Beledly~ dnıresinde l~ra kılınacaktır. :·UrUdU. Ve geldiği st~b1 terUkler:tnı parke- S2 kuruşlu temklM mektubu veyn mak 

8 kaklar dar ve fnUıams1zdır. t ha""an koyun, keçidir. llA Tlnlıplerin 'Belect(Nıyeye81mQr4aca2atlar tere sUrUyerek çekUdt ıgtttl. Hemuuı sofa bum ve 937 yıhns ait Natıa Vek6letirı· 
t ndan yap m· J • d a.n o unur. o. ) - k '" ıı... t Sok kt ıabanın Sefer Pap tara 1 e le bir Nshlyenin en çok ,·arl alt orman- apısının Aapandııs.nı ı.,ıt ı. a an ge- den aldıkları m1Heahbitllk vesikası vfJ 

lan bir cami ve harap medresnı~ 4 sa· ıardır, 4120000ıt hektar\ık Karanlık meşe oen beyaz bir hayalin ıpenceresl ~nünde ve tlcıtn:t odust vesikası tle birltktEt 
Katolik ktUseil vardır, Kasaba bu· rmanlar• ile 15000 he~tnrlık Vl\rlllel d\lraklayıp içeri baktığını gördü. aaal 14 de kad&l' Datınl ~ntiiraen rtya--
atbk mesafesindeki Vasnatpnğındap o A a 'ormsnları buranın \abli serve- ~'ı'z"ı'ı'a••Y••a••••U.~•yuen11011Jım111a11k .. -ı Btr kaç daJtika şa.şkmlıktan :rcurtuıa -!setin• verm.., ~alarr. 

' b nın iki ~eı· ve nı I\ lst klH 1-~ • rakra sq get\rtjmiş1 ka~a 8 R
4

s . 1 tefkil eder. mıyım Herman yerinden kalktı ve sora.ya e trr ~sıft ş&rrrtame· 'Ye dlfe'r' 
m,,_in., tevz\ ~d\lmlttlr· Bu suyu~ nde tın insanlık borcqdur ı çıktı. Her ım.antı 811>t aarhot oıan emtr • 1 ~kı her gon Trabzon ~ıtftıt Mddar~a.-
kinıfakerleıi tarafındıui yapılan tablıll da S. JI, bert wtılertn Gllltndt 11111Ut 1aa,a. • tunde 6arenıblllrıtr. (No. 79) 4-~ 
.Dpt q' tıtı Jll olclPIU anlJfllDUOM 
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~11•••••••••••••• I L BASIM EVi ••••••••••••••••• I K l R K ç E ş M E s o K A GI - N o : 9 ~ KUMBARA 
1e1000 

n ERZURUM • 

• • i Kitap, Mecmua, Cedvel, Defter, E 
! Her nevi Duvar ve El ilanları, ! 
• • Verir 
1 Makbuz, Bilet, Fatura, Yaldızlı davetiyeler 1 

Kumbarası olan hic bir • • 
ı 'ı"= 11111 ii 111ıc •:::J 'ır ıa,ıu; ıı::>4:::: Elin. ı= ırtii E ' 
• • 
•1 llA~)lll,111i114Uilrlllfl Fiaıı 5 kuruştur. İ 

darlık yüzü zaman .. gormez 
• • • 

ZİRAAT BANKASI 1 Diğer Vilayetlerden gönderilecek her türlü siparişler ~emnuniyetle kabul ve suratla ikmal edilir . = 
• . I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 

Kumbaralarından bir tane ahnıt 
. . . . . . . . .......... ~ ... ·· .... i LAN ••• • ..................... ·~·· •••• ···~··~··!..!••!..!••!.... .. ~~~~ 

rr~~~~~- - -- - -- - """ . Çocuğunuza hediye edeceğiniz bir kumbara ile onu hem tasarrufa 
alıştırmış, hem de istikbalini şimdiden düsünmesine 

yardım etmiş olursunuz 
f Kumbara istik~al _. b~nasının ~} ~::~~~ü:{ü~ün!~~~sit yolu ikinci 
~~ temel dıregıdır >} 7 - 2 - 938 Pazartesi gQnü saat 

)\ onbeşte Erzurumun Mumcu mahalles~n-

Da ş r ~~~ ~~u~~fun~t~lu~~~k~i~nde--~~~~-~-~-~~~-~~~~~~~~~~~~~~-~-~~-
1 ) C'.:j U U (9.l 9) ıi• teşekkul eden artırma ve eksiltme ko- y k ld Erzurum valiliğinden: 

~
\• misyönunda Transit yolu üzerinde ve aya a lflffil 
l Aras nehri üzerindeki ahşap köprll • h } • · Numune hastanesinde yapılacak Kumbaralarından birine sahip olanlar hiç bir ;• enkazının (5oo) ıira muhammen bedelle- ı a esı 889 lira 40 kuruş bedeu keşifli taoı1t"; 

zaman darlık çekmezler ~;• açık arttırması .yapılacaktır. 1 - Trabzon Uzunsokakchı beledi, tadi_la.t ve ilAve işi açık eksiltme usuUI 
• Bu babdakı şartname ve mukave- f h • tfrı·n "'~stereceği mevkide eksıltmeye çıkarılmıstır. fl' •. 1 . 1 . T . 1 b .. d ye en e)e ' ıo.v • i 

D ~ lk. 'I ename proJe erı ransıt yo u aşmu u- B 1 1. d ut keşı"f ve şartnamesi ı - Eksıltme 24-1-938 pazartes c:::> ~ n ~ ~ o . l .. d - 1 b"l" e ec ıye e mevc . d bil" O t• Uğun e gorU e ı ır. .b. 1 1 n yaya kaldırımı · yaptırı- nü saat 14 de hukOmet binası içın e 
1 ) c::i ~ \( Muva~kn.t temi?atı (37-5) liradır. :~~~t:~.c~uı~ş~n keşif bedeli 1023 lira lunan Nafıa Mlldllrlllğü odasında yapl' 

/l !etekhlerın temınatlurını ya tırdıkla 16 k t lacaktır. .ı .. 

~• d · b k l d ki uruş ur· · sv. K b h . I ·ne her sene muhtelif •• rına aır an a veya ma san ı arın 2 - Bu ise ait keşif ve mUtefcrrii 2 - Bu ışe ait fenni evrakı ve ..... 
Um ara Sa ip erı f dan alacaklım makbuzlarla muayye- t .1 b~ordur profili Beledi'-·e fen reyi görmek isteyenlerin Naha MQdUIJ .. k ... f İ d ğ İ kt d. ~. k k . . şar name ı e ., .. . • para mu a a l a l ma a Ir. // gUn ve sa~t.ta mez Or omısyona mu- mUdtlrlOğünde mevcut olduğundan ta- luğUne mUracaııtları lazımdır ..... 

t.\.. ~~.P racaatları ılan olunur. (No 83) r 1 h ü öö-Jeclen evvel saut lO- 3 - Muvakkat teminat 61 lıradır·_a ._.~~ey;~ .. --·~;ye;y-.;y;iY-;ye• ... •-..•••• .. •••.•• 4 - 1 111 er er g n t:>ka d . tla 4 - Eksiltmeye iştirak edecek ol~ 
• • 12 arasında mez r aıreye muracaa . . . er 

rwanııuııııınıııınnınıııımuııııoııooıııııoııııınıııııınmııııııııııııı:ınıııııııııunııııııınıuııuıııınınıııımuıııııınıııımı~ 

DOG U ~ 
== e 

ilanlarınızı kabul eder, : = -1 FİRMANIZI i 
1 B"t'' D \Juva tanıtır ~ ~~ u un og ., ;;; 
1 

"DO G U,, büyük bir 1 

her tarafında okunan ı 
es 

bir gazetedir. ii 
Doğu illeri ile ilgisi olan bütün İ 

1 müessese~eri? . gazetemfz ~~sıta- ı 
ı sile kendılerını bu genış bolgeye ~ 

1 tanıtmaları menfaatlerinin ; 
ilk icabıdır. 1 

iLANLARINIZI 1 
1 Doğrudan doğruya ! 

GAZETEMiz·E 1 
. i ~ ı gönderın z i 

'1•m•uı]111uıu:nıınııııuıııııınuuıııuu1111111wuııııuııııııııuııınııoın111nııııııııııııııuıııır.nııuıuın11111mııııl 

Erzurum valiliğinden 
evraki görebilirler. ısteklıler, bu işlerı yapacak derecede 0-

3 - Eksiltme 25 - 1 - 938 tarihine liyeti haiz olduklarına dair Nafıa ?ti rfl 
mllsadllt Su!ı günü saat 14: de Belediye clUrlUğllnden alınmış vesika ile 'fica ~ 

. daimi encümeninde yapılııcnktır. Odası vesikasını birinci maddede yaS1• 
Şose ve köprüler kanununun l5 ın- 4 - ls açık eksiıtme sure~ile ihale gUn ve saatte Nafıa MlldUrlUğü odasın 

ci maddesi mucibince. 938 yılının .. yo~ edilecektir: da teşekkül edecek olan komisyon re-: 
parası tahakkuk işlerme Şubatın bırıncı 5 _ Muvakkat teminat, 153 lira isliö-ine göstermeleri ilan olunur. 
gt.mUnden itibııren başlanılacaktır. Her 48 kuruştur. t:> (No. 64) 4-f 
köy ve mahallede gerek yerli ve gerek 6 _ Talipler mevcut şartnamenin 
sanat, ticaret herhangi bir sebep ve su- 8 inci maddesine sureti kat'iyede riaya-
retle misııfirlikle oturan ve ecnebilerden ta mecburlar. No. (76) 4-3 . .. 
de bulundukları mahalde altı ay ikamet 
eden bilümum erkek nurusdan köy ve Erzurum Valiliğinden · 
mahalle . nüfus defterlerine ve halkın Kara bık - Tercan yolunun 5 + 50, 

Trabzon Belediye EncU" 
ıneninden: 

elindeki nüfus hüviyet ve ikamet cnz- 9 _ 13 ı 814 uncü kilometreleri arasın. Trabzon şehri dahilinde ve ol\'aflll' 
danl~rına göre 18 ~dahil) ya.şından 60 da yaptırılması ge~ekli bulunan 2641 ~i- daki sayfi_Yelerlnde lşletilrı_ıek. üzre kod: 
(dahıl) yaşında, yanı 336 {dahıl) doğu~ ra 22 kuruş keşifli ( ü) tune menfezın torlu, yenı ve 938 modelı tkı adet oto 
mundım ~Y4 (d11bil) doğumunda olanla- yapılması 12 - 1 - 938 gününden itibaren btls sııtın alınacaktır. 
nn hiçbirisi gi.zlide kaluıamak .uzre bll- 15 gün müddetle yeniden açı~ ek: Yalnız otobüslerin bedelleri 938 •8" 
tün nıUkehetının babalıırı adlarıle k~n- siltmeye konulmuştur. Bnnun ıhalesı nesi Belediye bütcesine konulacak ~ 
di adları ve soy adbırı ve doğum tanlı- 27 • 1 • 938 perşembe günü saat on dört- salla ve muayyen tııksitlerle ödenreeliO 
ıerıni ve ne işle ugraşuklıırını ve bun- te HükOmet konağında Vilayet daim- den bu şerait dairesinde Belediyemlıl" 
ıardan para verec~Klt:rle yolda ~ııhşa- encümeninde yapılacaktır. Muvakkat te- mukavele yapmak isteyen mnesse3eleri: 
cakl11rın ve müstesna kısmına. tabı ha- minat mikdarı (199) liradır. toklifnamelerile satacakları otobüsleri. 
yatt11 beş çocugu oıanıarla sılilh altında Bu menfe2le ·in fen şartnamesini ve nev'i, evsafı, kabiliyet ve tahammül de 
uuıunan asKer ve mekteplerdeki talebe- sairesini anlan a'< isteyen taliplerin en- receterini havi kııtoloğ' ve fiatlarını Bele" 
Jenıı ve fakir malfıl olaııların çok dık- cUmen kalemine müracaatları iltin olu· diyemize bildirmeleri ilan olunur. 
katlı ve düzgün olarak köy heyetleri nur. (No. 72) 4 - 3 (No. 73) 4 - ' 
ve mahalle uıutemedleri bir kllğıda ya-
zarak bu kagıdı resınr ve zati ıııUhOr!e-
rile birlikte ve köyden okur yuzar bir 
.Kimse ile beraber ~ubatın birinci gHnlln· 
den Nisanın 15 inci gününe kadar pey-

derpey hususi muha::ıebeye getirerek 
Ol'lldaki kuyudatla har~ılaştırmak suretile 
tııbakkuk beyannamelerini yapup verme
lerinin ve beyannameyi verdiklerine da
ir hususi ınuhıısebeden bir kağıt almala
rının ve mllkellefiyet çağında olanlıırdan 
hiçbirisinin hiçbir suretle mükellefiyetten 
gızlide bırakmamalarının ve bıraktıkları 

taktirde kanünen mesut tutulacaklarının 

ve sözü geien beş evladlı kimselerin de 

çocukları nere nüfusunda kaç sayılı ev· . 
de kayıdlı olduklarının da köyden getire
cekleri kllğıda yazmaları lazımgeleceği

nin köy ve mahttlle heyetlerince ve ala-

kadar mükelleflerce bilinmesi ilan olu-
nur. (No .. 66) 10 - 8 
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DOGU,DA 
İLK ÇİNKOGRAFANE 
Matbaamız yeni bir çinkoğrafane tesis etmek 

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

Artık lstanbula sipariş 
vermeğe ihtiyaç yoktur 

Mecmua Kitap Broşür, Memento ve saii'e için ' ' . 
yaptırmak ihtiyacında bulunduğunuz kılişeleri sı· 

zi her suretle memnun edecek bir şekilde imal 
edebiliriz. 


