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LI d İnt neticesini nası}l Üç Ay Hiç Belli Etmeden 
cıatay a seç b.l . l Mağazaları soyan şebeke 
karıştıracaklarını 1 emıyor ar nasıl yakayı eleverdi? 

Hatayda Türklerin nüfus Hırsızlar mal azarazar 

Erzurumda 
kurulacak 
Yeni banka 

.. J l ]i .. k aşırdıkları ve hiçbir yeri zorlamadıkları 
cuzaan arına ur için dükcin sahipleri bile hırsızlığın 

D 'Unku nüshamızda oıcuyucuıanınıza 
memleketi alA.kada.r eden, çok mü-

oldukları yazılmıyormuş farkında olmuyorlardı 
Şehrimizde üç aydanbcri lursızlık fa-

allyetinde bulunan bir şebekenin, pollsi -
mlzln muvaffakiyeti sayesinde ortaya çı
kanldığını, ve tahkikatı 1şkA.l etmemek 
üzere de tafsUA.tı tehir edeceğimlzl bil -
dirmiştlk. Dün sabahtan aqama kadar 
blr muharrlrlınlzl bu ışı takibe memur et-

~trı bir haber verdik.. Erzurumda Vali 
14bn İşcan bir banka kurmak içln 14 -

ıtlncelen teşebbUSlere ibaş1amıştır. 

«Türk)> yerine «Mü~l~ınan» .~a~1dı ko~uyor,. halbu ~i 
diğer unsurların mıllıyetlerı ıyıce tasrıh edılmektedır 

• 
Bu tetebbUslerin birinde ve konuş - İstanbul, 21 [ Husust Muhabirimiz· ı düz~nb~zlığın sonu nereje varncağmı 

lntıarında biz de ibtılunduk. Bankanın ıe- den ] _Halaydan gelen haberlere höre, e:ıdışe :le dllşOm~ekt~dlr. . . 
lunde ve aıeyhtnde söylenen sözleri dik - . h 

1 
ki bntnn faeli\_•etile devam Mnstemlekecıler şımdlde seçımı boz· 

tik. Neticeyi blldlrlyoruz: 

katı rd k. seçını azır ı arı J k . . uru i . ' e dinledik. Ve şu neticeye ıva ı . ·tedir. Müsteııııekeciler ve bunların guna uğratma ıçın n s şıne parmu~ 
Sır bankanın kurulması, Doğunun kalkın- etmek . atmış bulunmaktadırlar. Bu işte de bır 
ına.ı bakımından muh1m bir keyfiyettir. para ile tutt~ığu arl~mlar 1.11 t\habı ken,dı çok hilelere mürncaat edilmektedir. 

~ebekc linç Kişiden :\liirelik<'ptir? 

.\ncak, bu ikurma keyfiyeti üzerinde has- arzultırına gore netıc~~~n~ır~~k ve k .~;· Mesela Ttlrklere verJlen nüfus tezkere· 
aag davranmak lA.zımdır, ve esasen bu 'Ziyeli böyle tağyir e 1 m ş . ır .şe ~ ~ lerlnin milliy~t hanesine • TOrk • yeı i· 
mevzu UzerJnde ısrarla. duruımu.ştur. j dllnynya ilan edebilmek lçın ~m turlu ne • 1 ilim sünnl kaydı konulmaktadır. 

Şebeke beş kişiden ibarettir. Bu beş 
k!Şlnln içinde, A.mme emniyeti kenldlerl· 
ne tevdi edllmlş olan iki tııne de :bekçi 
vardır. 

'Bankanın memleket iktlsadlyatına ya- hilelere mOracant ederek, ellerı~nde bu· Halbuki d
1

iğer a~asıra verilen ııOfut 
ı>acatı hizmetler sayısızdır. Erzurum, bll- lundurdııklnn vasıta~ıırdan .nzamı.s~ırette teıkerelerınde Ermeni, Ale1tt; Arap, 
haa,,a sınat tqebbUSleri yaratacak, toplu fslikde etmek sure~ıle fanlıyetlerını her Ortodoks gibi sarih milliyet kavıtları 
\re kUlUy.etll sermayeden mahrumdur. sı - g-nn b!rnz daha artırmaktadırlar. konulmnktkclır. • 

Nihn ıct yakayı ele v •ren hırsız 
şebekesi efu ulwrln11 diirdü 

Bunlardan blrJ Kavak mahallesinde 
oturan 1314 <ioQumlu Hasan oğlu Fevzi, 
dlterl de yakalanincaya. kadar, şehrin en 
kıymetli yerlnl muhafaza eden, aslen 
Ahıskah, fakat sonra Hnsankalenin Öğü _ şimdi, Hasankalenin Toy köyUnde bir dU-

nat wşel1bUslerin yapılmaması da, memle- Türk unsuru, gözlerinin OnOnde intihap cetvellerinin 48 saat zarfındn 
kett gerek bayındırlık: bakımından ve ge- cereyan eden bu hadiselere sadece · C· knymakanılr.rn verilmesi için muhtarlara 
tek terflh bakımından gerl bırakan 'blr yircl kalmakla ve bu hilelerin, tazyikin, telıliğtıt yttpılmıştır. 

nüm köyUne iskl'ln edllmlş olan ve şimdi ğün mUnasebctlle btılunduğu ve para ye -
Erzurumda Habip Efendi mahallesclndc dlği anlaşılmıştır. BugUn yaknlnnma ı 
l\oturan 135 doğumlu Tahir.dır. \ beklenmektedir. 

Yine Tahirln mahallesinde oturan Şebekenin diğer lkl uzvu da ylnc Taş 
~ebeptlr. 

trıak bir hAdlaeY1 mısal olarak ele a-
lalım. Şehre elektrık tes1S ıtı yapmak la.
am, eğer mUteşebblsln arkasında kuv -
vetll bir banka olsa, bu iş derhal görüle -

ATATORK Süt ve ekmek 
tacirleri de 
Ankaraya çağırılacak 

ve ç.lllngtrlikten anlıyan aslen Erzurumlu mağazalarda terzilik eden, Faruk ıı e ~e
Kerem isminde iblrisi vardır ki, o da kll1t- rlkl Cııhıttir. Çalınan kumnşlardan bir 
teri açmak, anahtar uydurmak suretlle çokları bunların dükkt'mındn. bulunmuş-

b'Ur ve ne vUl'lyet, ne (le belediye ışıni Başvekil ile birlikte 
bırsızlığa önayak olmuştur. Kendisinin tur. ( Altlar:ıfı 2 inci s:ımfıulıı) 

yaptırmak lçin sermaye pe.şinde 'koşmnğa Ya~ovayı 
mecbur oımaı. ~·ı di . l 

Erzurum şimdi, hararetle flDM!ndt - şe.reı en rıyor aı· 
ferı karşılamak ıçın hazırlanmaktadır. lstnnlnıl, 20 [!lnsusl mulıa- Ankara 21 (Hususi) - Yurdun hc:-

blrlmfıdcu] - Alaturk rlfnkntinde tara!mda hayat ucuzluğunu temin etmek 
Evlerin, Jnşaatın çehresi mutlaka değiş - ' UuŞ\ eı:u G" litl Hlıyut•, IJahlllyc üzere açılan mücadele kuvvetle devam ct
melldir. Binaenaleyh, hele (l~bert) in \"cldll Şftl,rii l\tı) n olcliıfin Jmh.lc mektedrl. Önilmüzdeki ilk baharda birçok 
PlCmı da. tatbik sahasına çıkacagı zamıın, yaıın )nlo,·a'ı scrcfl••mUl'l)orlar. dd 1 şehirde kesif a>ir inşaat faallyetı baş gös - • Un7.ı Y• klİJ C'.:'in ,de ~lt·clis tnll- ma e etin fiyatıan ıt>ugnkü nlsbetlerden k ı ti nl t daha ucuz bir hale .getirilmiş olacaktır. 
terecek ve bankanın kredisi, >bu gibi lşletl 111 mlPn lst lfnclc- t'l~·rı• . , s r ıa Yak d üt k k t i l ını <l A ıevknllde kolaylaştıracak, sermayenin 11<;1 n ı;tt•hrlınl:ıt• Ul'IN't•klcrl billll-f k ın a s11n-ı1' ealme ·"' acklr er k~-·"e_· n -·llııı •l"lt"lllr araya ça •• m arı 'Ue enme lıÇUli, 
sUraUettdavUJU de~urum bankumm ı -'-'~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
hisse senetlerini kıymetlendlrecektlr. !-

1 
HUk~mctın noktai nazarına göre, bu\ 

sene olmaz.sa gelecek sene ErzUrum mut -
laka bir ra:brlknya kavuşacaktır. Fabrl • : 
kaların kurulması, sınat hareketlerin 
başlaması, yeni yeni işlerin açılmasına da 
Yol vereceği cihetle, banka 'bu işte de mU
rıt olablllr. 

Kral F aruğun düğüıi 
nasıl oldu? • • 

merasımı 
Yeni evlilel' kiınsenin haberi ohnadan 
otomobille halkın arasında dolaştılar Kon\14urlarken, vali mı~im İşcan, 

I>iyartJakır bankasını misal olarak ge -
tirdl ve sermayedarlarına hudu~uz kre • • Kahire, 20 (A. A,) - Bayan Feı1de ı 
diler açnııyarak, idare edUen tıu muesse· ZOlfiktırın Krnl Furuk'la yapılan izdl\'aÇ· 
senın çok Jyi neticeler verdiğlnl hatırlattı. tarı bu sabah saat 11 de K~lıbe sara· 

Ş •hlrdc blr (J(•zlnll 

Kahire, 21 (A. A.) - Kral !<'uruk 

yanında refikası olduğu halde gece oto· 

mobille şehirde ııezmlş, bundun polis 

bile hauerdar olmamıştır. Kraliçe Feride 

peçe tıışınıayacaktır, Hatta yeni pulların 

Uzerinde Kraliçenin peçe iz resimleri 

firket kurmak ızor şeydir. MUteaddlt yında icra edilmiş ve bu lzdıvaç mer~· 
menfaatleri, birleştirmek ve şahSt ~mel - simi halka 101 adet top tthlmak s~retı· 
lerı, !leri bir tstikbe.l 1çln susturmu ek • le ilAn edilmiştir. Halk kahıbıılıQ'ı bııha~· 
•erıya lfin sevk ve ddaresini, ba'Jkalarına sa Kubbe sarayı civıırında bllyUk bır 
ôhretmek bUyUk bir rU•dü 1ktısııdtn1n ı- kitle arzetmiştir. Öğleden sonrada Kral 
ladesldtr .Halbuki, ınsan kendi aklını be- \'e Kruliçe ttmıtından Hel~opoliş sa~ayın· 
t'nlr. o mevkide bulunsa. ayni işi yapa • da büylık bir çııy ziyafetı verilmlştır. iz. vardır. Hulk bu vaziyeti mesarretle kar-
cakken1 

0 
1,1 dışarı olan tenkit eder. di\•açlan evrakı Kral namına bizzat Kral ;ılıınmıştır. Bu hadise Mısır açılışının 

Memleketin her tarafında bUyU1t bir tararmdan ve Kraliçe. n~mınu dtı babusı oir yoludur, 

kıı.lkınma hareketi vardır. Fakat şunu da tararından imza edlln'ıştır 
itiraf Ptmek lA.zınıdır ki, bU kalkınma h:ı
l'eketıne husus! sermaye nadir zamanlar
da ve Pek zarıt gir nvvetle iştlralt et • 
lnek~otır. 

l li Uerlıı Hedl yesl 
Geçmiş günlerde 

Berlin, 20 (A. A.) - Hitler Kral -------
faruRa bir otoınobil hediye etmiştir. 

•rıurum memleketUnl:&in .bell.d de en çok 
kalkınma1a muhtaç 'bir ~ölgeıidlr. BU -
tada devletin sarıettiğl gayrete ferdin de Banka kurulutkert şu mul~hazaıarı da 
lnU&ahir olması, rıetlcelerlrt çok dı.\hB lyl uerl sürmek belki mitrıt olur. 

Doğuda 
Şakavet 

artist 

Vekiller Heyetinin 
son toplantısında 
mühim.görüşmeler 

Petenburc tiyatrosunun meşhur ka· Ankara 20 (A. A.) - ıcra Vcklllerl HP-
cbn artistlerinden biri reçenlerde Parlste yetı dtin sabah Bl!şvekll Celı\1 B .... 
sefalet içinde öldü. Bu haberi sütunlann- j ynsetlnda toplanarak Üskildıır, ;:c:;:~~Y ·Eu 
da okudutum bir İstanbul pzetesl vak - Şlrketlnln tasilyesl, ııvukaUık kanunu lı\ _ 
tile bu artistin prensleri huıurunda diz la. ih 
çöktürdüiünden Rus - Japon harbinde Y asının mUzakercsl ,Rizenln Hopa ka.-

' nzasıdn bulunan gümUş mad ı i '"l t 
ölen zabitlerden ekserisinin koynunda bu en n n "i e -
kadının bir fotoğrafı bulundutundan ve niıeiprojcslnin re.mı, Nnzllll sualma komıte· 

s n n mesaisinde bazı tadllılt yn.pılm 
zamanında töhretin ve servetin en yüksek ulusal sava ası, 
ı.lrveslne vasıl olduğundan bahsediyor ı d şdn BUyük Mlllct Mecllsl bir: ne: 

Dikkat ettim. Böyle haıln macer~lar crece azaa.rına verllen tüfcklerın mcka -
ekseriyetle sosyete hayatına girmiş gü - \ nlzın:üarının kullanılmayacak bir hal~ g~ -
zelllklerl sayesinde •öhrete ve serveie ka- tı:llmesl ''e başka blr klmscnln elinde gö -
vuşmq kadınların başına geliyor. 1 rUldUğUnde derhal müaa:iercsi, Fran: n., 

Bunu bir tesadfe hamletmek bir eserl h::ıyvan mubayaasının kabulil hakkmd::ı 
tali diye tellkld etmek fazla safdillik 0 • ı Yug.oslnvya ve Macarlstandan araa.b ve 
lur. Bunda daha esastı ve ınanalı bir se- ı görüşmeler yapılmıştır. 
bebln aranması sarurlcllr. _ Tor>lnntı beş saat sUrınüştUr. === 

Bence kadın cüıelllifnl bir meta diye lçln esaslı ve tek unsur d • ndlr 
tasavvur eden umumi tellkkller böyle fa-

1 
Hayat binasını üıe:.~k ...;bl h 

elalan buırlamaktadır 1 
•• er an • 

1 
değişen, her an eksilen kaypak bir ıemln 

Kendini bir meta olmaktan kurtaran, üzerine kunnağa kalkışmak zaten tasav
hayatında bit tesadüf mahstılü olan gü - vur edilebilecek en kötü aklbetl.;re razı ol· 
ıelllilnden başka vasınarına dayanan ve mak demektir. 
o vasıflarlle kıymetlendlrilen bir kadın Ben işte bunları dUşünerek Pıı.riste 
için böyle bir a~ibet mevıuu bahsolarr.:ıı.. sefil, aç ve çıplak olen ihtiyar artiste ıer-

Gtizellik btltün vasıflar içinde yer a- re kadar olsun acımadım. 
lacak bir hassaclır. ·Fakat blr kadın varlıtı 1 BAHADTf t)()(,Gf.[ .. 

ERZURUMDAN GÖRÜNÜŞLER: 

bir vıırlmle toplnr.mıwnı intaç edcblllr. urak sermaye sahiplerinin de banka 
Evet, gözumuıun önUnde kuruldUklllrt kurulutuna iştirak edebllmeleri için, ıh~
halde aui idare ve sui isttmal ytizUnden ıelerln ıedlre edilecek kısımları azamı on 
:asıınu• nlce z.;:rketıer ve nice mall ıntl - Urayı geçmemelidir. Banka, her nevi te -
sse.seler vardır. febbUsiere 111uzaııır olmalı, fak.at para -

Durlda banka ktlrühitken, kurmak - ıını ıazıa tehlikeye düşürecek kadar ya -
tan llyade 171 lflemesını temin etmek su- ıımamalı ve ışın ~~na da para eair -
tetue ıne~ e kökünden halledllnllŞ olur. P nmıyere~ yapuiını bUen lbir bankacı 
ŞiıncUye kadar, suUdare yüzünden kap:ın- :urıımell, '<Uter ıaraftan 4a muessese -
~ıt muesseseler vardır cllye lhtlrazlı ba- ın rasYonel çalı.şabUmts11çln, fUzUU mas 
~~ket etmek, memleket 1ktlıSadiyatını~ ye- n f rapıımamalıdır. Hayatta en zor şey 

)'nknı }'Jllnrn kndnr l>oüu hül

u•~slnl kastı) kavurmuş olnıı şakl

lcı-1 n acı halıralnrı bitli\ J.lhl nlcr

dc dlr. llugl\n en dar keçi yolln
ı·rnda btle bir tek şalı.inha dolaşama
dıüı Do\junun dünkü mnıızarıumu 

nde durma.sına. sebep o1inaktır. su dare ra ııen kararı tatbik edebilmektir. Bu 
Varsa ona meydan vermemek, şahSl nU - ve~ kill bertaraf edll1rse Erzurumda ku
tuzun, banka gibi, kredi mnesseselerıne ~w!cak banka ,bir 90k yuvaları ~nlendi
&Otuımasına mlni olmak en önde dUşil -
tıl1lecek blr mevzudur. ve göriifrnelerde de rır. · - -. ı .... ~t- ctw•n alaAM 
~ •• , n auı&ıa oum yerUmıttır· 

YAr.IN 
blrkac ) '8!1 lle eızml'k lsllyoruz 
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BAYBURTTA KAYAK Doğudan _Haberler 
IIkmekteplerde 
okuyan büyük 
yaşta çocuklar 
Mahkeme kararile yaşlarını 
düzeltmek i~in kendilerir:n dört 
ay mühlet Y6rilecek 

Hakıki yaşlan Nütu hUviyet cız
danlarında yazılıolandan daha bOyük bnlu
nan bir çok çocuklar ilk mekteplere 
mllracaat etmekte ve tasibihi sin içi'! 
mahkemeye müracaat etmiş olduklarını 

isbat etmek suretile mektepler~ kabul 
edilmekte idi. llk mekteplerde ou yüz
den bir çok karışıklıklar vukua gelmiş
tır, Bunlara mani olmak it,.iR _maarıt ve
kaleti kUltUr kurulu bir takım kararlar 
ittihaz etmiştir, Bunlara g~re : 

Badema tasih sin yaptırmamış çocuk 
ları mektep:ere katiyen kabul edilmiye
ceklerdir. 

Vuktında kabul edilmiş olup da 
yaşlarını hala mahkeme kttrarile dQzelt
memiş olanh:ırı1da dört aylık bir mnhlet 
verilecektir Bu,mnddet zarfında yaşları
ni tasih ettlrmiyenlerin mekteplerde aıa. 
kaları kesılecektlr. 

Erzuruma dikilecek 
çam ağaçları 

ilkbaharda on bin fidan 
getiriliyor 

F.rzurum şehrinin ağaçlandırılması 

için Karsdan getirilme!sl düşünülen on 
bin kadar san çam hazırlandırılarak 
hususi çukurlara gömdürOlmüştür. Bu 
ağaçltlr ilk.baharda Erzvruma gönderile
cektir. 

lcabetmez mi? Vilayetin yeni mali l~ 
yıl bütçesi Bayburtta da bir Dağcılık klübü kuru 

Sokakta gidenlerin hazırlanıyor Kayak sporuna ehemmiyet verilecek 
Havadan maruz ~ 

Yer yer kendisini göste~miye başlı- l~~işafı. için hazırlanmış bir yer 111~ Kaldığı tehlikeler Dün Valinin riyasetinde yan, kayak faaliyeti yıne Doğunun bılır. Bır defa şehrin. ~trafı ~=~ 
Son rtinlerde bolca bir ı;ek:llde geç vakte kadar devam karlı bölgelerinden biri olan Bayburtta ynksek tepelerle çevrılmış bu ~ 

Yagmv JQ olan kar sokakları bembeyaz canlanmağa başladı. nrkalannda, daha yUksek olan 
'$ eden bir top~antı yapıldı hazan arızalı bnzan da yayvancd 

ve tert&miz bir hale ıetlrmlş olmak- Bayburt hakikaten bu sporun çabuk görülmektedir. işte bunların a --~ 
la berabe~ bir çok mahzurlarla da Erz • vil" t' 1 1938 at· y h ı · C~~ 
beraber geldi. urum aye ın n m ı ı olur mu? Ben ann""'tar yapıyorum, bekçi kaynaşmıya başlıyan gençlerin a ;"'.:'4 hususi muhasebe bntçesini hazırltıyan -~ p~ 

E-urumdaki bu"tu"n evlerin J~-e - ve Vüli muavini, Ziratıt müdürü. Sıhhat l"evzl He beraber Kayanın dtikka.nına 0 _ ve severek kay.ak sporunu Y • ,,. 
... u:ı. • : r başlarından eksık olmıyan vamerı~~ 

rl uiizdür. Yağan bütün kar oralarda mUdür~. Maarif müdQrü, Baytar müdUrU tak olarak girdL<. Gel seninle de S"nin k 1 Ş b 1 p ti 01~ .. 
birikmektedir. Bunlar daman ü~eriıt· ve daimi encnnıen tızalarından terekkQp mıntakadaki dükka.nları tarayalım. - ma am arı, ar a~ a.rı ve ar k ıc~ 
de fa .. la bir ağırlık teşk'l etmesin eden komisyon dün Vali Haşim !şca· Bu teklife Tahirin aklı yatıyor kimse larnın da~ göğ_U:::.lerım kabartacal o11"' 

6' ' ' bıtşarı go~terıyorlar . Geçen yı .~_. 
yeva eriyince aşağıya sızmasın diye n'ın reisliğinde geç vakte kadar suren görmiyecek, emniyetle çalacaklar .. . Duvar 

11 
d . 

1 
'la. t bD~ 

bir toplantı yapmıştır. Bu toplantıda delmek kap k k k ra spor yar ımı ıç n vı ye 
muntazaman küreklerle aşağılara Ziraat, Sıhhat KOltUr ve Baytar mUdür- : ı .esm~ yo ~ tahsisat kovan hu bölgeden tıe ~ 
atılmaktadır. Bu atılış bazan çok lUklerine ait bütçelerin e.sas hatları : ·aruliF\ e CaJıH Salınccle bir malzem~nin mllhayı~ısına ihttoıal_" 
nahoş vaziyetler ihdas etmektedir. hazırlanmıştır. Tophıntıya bugUn de de- e:em, evzi şebekesine, Faruk ile imkan göremiyen bu kazanın g~ 
Dam üz.erinde çalışmakta olan adam vam edilecek ve Nafia bütçesile, bütçe- Cahicli ıltlhak ettiren, Tahir oluyor. Tahir k dl 1 il t d 'k etl'~ 

1 kak ld - · b Faruk · ı c hidl .1 en para arı e e arı .,.,.. aşağısının bazan b r so o ugunu mn eyeti umumiyesi etrarmda hazırlık- ı e a ı tlhak ettiren, Tahir o- altmış kadar kayağın nsLUnde ıtor" 1, 
ve oradan geçenler bulunabileceğini lara devam edilecektiir. Bu komisyonun luyor. Tahir, Faruk ile askerlikten ah'bap- dan gözünü kırpmadan dab8 ~ıı 
unutuyor. Damlardan kürek kürek hazırlaıacağı esaslar bir Şubatta topla- tır. Baraber Karakösede Doğu Beyazıtta çalışmularda iyi bir müvazene yBı>P.'* 
atılan karlar bu sureile yolculann nac11k olan vilayet Umumt meclisine bulunmuşlar, Faruk ile Cahit te eskiden, eteklerde enerjik çıılışıyorlurdı. ~ 
başına iniyor. Böyle olmasa bile so - tevdi edilecektir. terzi Ali Sırrının yanında beraberce çalış- lışmadır ki kayağın burada çok P'r 
kaklarda böyük yığınlar haline gele- tıkları için birbirlerini tanıyorlar, son bir ilerliyeceği kanatım veriyordu. -1'.. 
rek yolları kapatıyor. yakalanan buçUk sene zarfında da ortak olmuşlar. yalnız birçok yerlerde olduğ11_..7.ı1 

İkinci bir mafizur da ana cad - Bi: riv~~ete göre, Cahit ııe Faruk, Tahire burada da ayaklar arasına sok~ 
deler üzerindeki üzeri çinko kaplı ev- hırsız şe bekesİ diger dukka.nıarctan eşya ~ kuma.ş çal - fircnlemeğl temin için, kaim ve k? 
ıerdir. Bunların damlan üzerinde mağı teklif ediyorlar. O arada da yine Ta- çadır sopal.mna kayak bastonu t fi 
biriken karlar zaman zaman kaya - (Üstyam Birinci sayıfada.) hire bir elbise dikiyorlar. Tahir esasen sini gördürtlyorlardı. Bu acaY'~rt1'ı 
rak aşağıya piyade kaldırımları ü • llungl DükilnJarı Soymuşlaı• ? hırsızlığa başlamıştır. Derhal anlaşıyor - tehlikeli işten pek çabuk vaz geÇI~ 
zerine dökülüyorlar. Geçenler bu Şlmdiye kadar ·kilitlerine anahtar uy- lar, Kerem açıyor, Tahir kapıda bekliyor, Yalnız haktkt kayak bastonları 'i Sif 
,;ızden bazan tepelerinden aşağı .inen Faruk elinde makasla dükka.nlara giriyor, kıymetli Vali ve Bölge başkanlar~•."~ 
~ durulmak suretlle açılan ve hırsızlığın !Pil 
karların altında bembeya& bir bale tesbit edilmiş olduğu dUkkA.nların mlk _ parça parça toplardan kumaşlar çalıyor, 1''erit Nomer'in yardımları saye 
ılrlyorlar. Cahit te onları dükkana. taşıyor, saklıyor. pek kısa bir zamanda bu noksan rif. 

t)'çüncü mahzur saçaklardan tarı, 6 dır. Nasıl \'akalanı"·orlnr'? menin tedarik edileceği muhakkak 
k ...ıbı k skin 1 - Boyacı zade Muammer. J Bayburdun içinden akan çoıııli~ 

sarkan uçlan birer bıça 5 • e 2 - Hacı Dursun zade Fazıl. Mal sahipleri hırsızlığın farkına var-
kalın ve büyük buz paralarıdır. Bun- bu mevsimde donmuş ve buzlaşrnıs. 

3 - Tutmaçlı Dursun. mıyorlar. Çünkü mal azar azar çalınıyor, bali insana garip biraz da acıklı gelı 
ların yerlerinden kopması ve yere 4 - Mahalle t>a~nda. doktor Kaya. Ol'tada hiç bir zor eseri, kırık, yıkık vel -
düşmesi her an kötü neticeler tevlit 5 - Tüccar Mehmed Boyacı. hasıl en küçük bir delil yok ... Ve böylece Çok uzaklardan kocaman kayaları 
edebilecek bir mahiyet alablllr. 6 _Tüccar Halil. üç aydanberi teıgdh .işliyor. rükleyip getiren bu coşkun 

Belediye bütün bu dertlere bir üstünde şimdi yaramaz mekte 
ki Şı belie ~asıl Çulışryordu'? Yalnız zabıtamız çok müteyakk.ızdır. konka dedikleri küçük tahtadan P 

çare bulmalıdır. Damlann zerinde Hır ızı k ols l b k il i 
karları sokaklara kreyenlere ceza İlk defa hırsızlık teşebbüsüne Kerem s ı un o masm, e ç er n yaşa-- lerle ve oturarak kaydıkları kıza 
vermeli. Damlara saçak yaptırmalıl ilrlşiyor. Yaptığı anahtarlarla, en açıl - yış tarzları kontrol altındadır. Bu sebep! yarış yupmatarı, eğlenmeleri bir 

1 maz k.111tleri bile açacağını biliyor, ve bu - esasen, .. bundan bir ay evvel ·bekçi Fevzi, meydana getiriyor. Yurt savaşında 
ve hiç olmazsa sokak üurler ne sar • şüphe zerine '"inde çıka 1 t T ı i 

d kl nun için de Fevzi 1le birleşiyor. Mantık u · "'l n rı m~ ır. a - çok geçen bu tariht suyun şimd 
Bir dükan a teze er kan buzları kırctınnabdır. ıade ve 4eytancadır. Bekçnln hırsızlığın - hirde de son zamanlarda. bir yeniUk va.r, 1 minHerin ayakıarı alhnda sessiz 5 .. ~ 

tutuştu dan kimse ıüphe etmez. Dükk1nları da elbisesi, giyimi değlşml..ştLr, işte tam 0 sı- akışına insunın inanamıyacağı ge~1:,, 

K 1 ~oymak ve na.zan dikkati celbetmek doğ- ra.da. da Boyacızade Muammer, mallarının Dağında deresinde tabiatla bal~ 
Oürcükapısında ticaret mahfeli Op yo U ru değil, binaenaleyh yapılacak şey basit, çalındığının farkına. varıyor ve şlkAyet e- mOcadele eden .bu yerde kış sporla# 

karşışında kunduracı Cuma ustanın tekrar kapandı her dükka.,ndan azar azar ve hissettirme- diyor. Muammer daha şıka.yet da.hl et - tam halk sporu ve halkın malı ollll 
dükılnının damından duman tüttUğU gö- den çalmak. meden vaziyeti kollıran pollslm1z, derhal tur. ~ 
rülmOş ve kendisi bulunmadığı bir za Kapıda "bekçi Fevzi muhafız olarak ilk aramayı, Tahirın evıno.e ya.pıy()r. Zaten kışın tekerlekli vesait ';ıl 
ınanda tehlikeniıı önünü almak için dev d · duruyor. j p t; c u ?Uynk kızaklartt. bırakıyor. Atlar t f1lf 
rtyeler, malsahibi:olmadau içeriye girerek Tipi diner ınmez Filhakika. o sırada. oradan devriye Şayanı dikkattir ki, çalındığı iddia o- ıından _çekilen bu kızaklarlr şehre rlo.t 
dnmanın nereden çıktığını tetkik etmiş· ekipler faaliyete geçecek dahi 1!,eçse şüphelenmiyor. Öyle ya ... 

1 
ıunan malların bir ~ Tahirin evinde 

1 
altı kılometre uzaktan mektep~~ 

ter ve bodrum katındtt bulunan tezek!e· Evvelki htln saat birde başlayan Bekçinin bulunduğu yerde hırsızın ne işi ~ıkıoı. Suçunun ma:i~ ! dellllerilt! karşı gelen genç okurların konkları g-, 
t·ın yanmakta olduhunu görmüşlerdir. 6 ı ar? . . karsıya kalan Tahir itiraf ediyor. 1 yanyana giderken karşı ttıraftan i""''"' 6 kar fırtınmu yüzünden Kop yo u temıt· · bt k ki lll l 1 •·07 

Atec. bir yunaının çıkmasına meydan · d d l Takriben bundan uç ay evvel bl·: ge- - Elbiseyi bana Faruk He Cahit dik- r . ay~ mm 5~ m aşma an h-rl'-
... e men kapanmıştır. Yol üzerın e ama . 1 hakıkt uır kış şehrınde olduğunu 

\rerllmeden söndürülmüş ve dOkan sa- bulundurulan ameleler tipinin fevkal!de c~. Fevzı. ile KP.rem 1·oıa çıkıyorl:ır, ve işe diler, eliyor. Nıçin parasız dik.sinler? ... lttlıyor. •' 
hiblne de haber gönderilmiştir. Tahkikat siddetli olması yQzünden çıılışamamışlttr- evvelA mahalle b~ıııda bakkal Karacll:-ı ~erhal orada da ~ir araştırma. yapılıyor. 1 Bu bakımdan faaliyeti çok ~~ 
}'apılmaktadır. dır. llk fırsatta amele ekipleri faaliyete r.aşlıyorlar, Fevzl k~pının önünde duru - Işte ... malların mühim ·bir kısmı da ora .. bulan Bölge başkanı derhal bir dB~.i. 

O tll• ı·skAn sevkedilecek yolun uzun mu det a-d k yor, Kerem içeı:i ıgirerE 1' kasa mevcudu · dan çıkıyor •. • ve artık bir çorap söküğü kulübünün kurulmasını tensip etıPlf11'!-' 
cre tl 1unun bir kıs!11lllll J?liracaat ediyor. gibi, şebekenin yaptığı işler meydana çı • ı ve neticede müddei umumtnin baık• 

memltr}Brlllln kadroJatJ panmasına me)'dan verilmiyecektlr. Tahir işin içine Gll'lyol' kıyvr. . 4 Pi] ~ ı • • ! ı• l f I• 1 • !i ~ •dtında Bayburt dağ kulübü resml(.:ıat 
o zaman"' ka~ar namuclu, dürüst, Suçluların bugün tevkif edilerek ls .. almıştır. Kulüp başkanlığı kayakçı ~;1' 

Ocretli lskAn memurlarının kadrola- Bu gece nöbetçi eczane c;.:..>.l!ı;-l:an tanın:ı.n Ta!~.r. aynı zamanda tıntak hQ.lklml huzuruna çıkanlaca.klan anlayan bir ztttı gençlerin ~etlştiril"".tf 
ft Udncl kAhUh 1938 sotıuna kadar "İ.3tanbul,, eczanesidir. 1'.eıemin ma..'1allP. r.rkadaşıdır, Bir gun tahinin edilmektedir. Yeni elde edece • ne memur ederek bu tılerın ora-an1 
tııatılmtıtırı Sıhhat ve t;tlmai muavenet ••••••••••••••- l<erem bekçi Tah r~ r~iiı·üyor. ı ğimlz ta!lklkatı yarın okuyucularımıza yl-ı yonunu ona tevdi etmiştir. dlİ 
veklletl tararınnatı bu hu~us vll!yetlere i - · Ulan enayi, diyor, böyle yaşamak ne bildireceğiz. (Alttarafı 4 tJncil ıa11ıf~ 
eblll edtlmtsttt. -

Edebi Tefrika No: 42 
Akli C~ötal dudaklanhdaki mtıstehzt tebesanm genııllyerek 

sortfu: 
- Pe~ tnbliim konıtşuyardunuı galiba .• 
Göıgoı.e geldik. Koyu ttıavi gözleri ne katlar butanık bu 

IJece. Duduklarındaki mnstehzil tebessümde de ne acı bir ma~a 
"Tat. Birdenbire ciddileştim ! 

- Yat dedim, epi mühim şeyler. Yusuf eyltlle Parlse 
jidi1or. Ben de konforda muvaffak olur gidersem, ya~nız kal
hııyoruın demektir. Bunu konuşuyorduk. Beraberce ıyi arka· 

tlaşlık edeceğiz. 
Hwllhl Javaşça tnırıldatıdı: . . 
_ EYet beraber olmanız iyi. Ama bakalım muvaffak ola· 

bllec~k misin? 
Sirdenbln Akif Ceaıann sert şeslnl duydum : 
41 Munffak olactık • diyordu, Bu seste öfkeliı kızgın bir 

tö&illl vardı. Biraz şaşırdım. O yaYaşça önOmde etildi : 
- Benimle danseder misiniz? 
$esimi çıkarmıyarak ytırQdOm, arkamdan geldi. 
Kendimi onun kolhmnda bulunca gene vncudum alet gibi 

yanmıya başladı. Baıımda hanf bir uauıtu vardı. Kabil oldugu 
kadar heyecanımı ona hissettirmemeye çalışıyordum. Bir 
ayatım sQrçtü. Sendeledim, Hemen teni kendisine dotru 
~ktl ve kulağıma eglldl : 

- Neniz var? . 
sesinde demin « Muvaffak blacak • dt5dlği ıadiahki !ertllk 

kaybolmuş. Kendimi to~lamıya ~alıttım. Fakat için lçltı dtia 
t:der gibi niırıldanıydrdum : • Ariiah Allahım, onu iie kadir 
ie.\ftyorüm, ne kadar seviyorum " 

o aynı azarlayıcı sert ıesle tekrar etU ı 
- Neulı var? 
YQdae bakmadan et'•P verdlm • 

- Hfo bir şeyim yok, ayağım eteğime takıldı i&liba .. 
Birdenbire belimdeki kolunu revşetti : 
- Gösterdiğiniz sebep güzel. Acaba geçen gün sokakta 

selamımı almayışinıza da böyle bir sebep bulabilecek misiniz? 
Adımlarımı şaşırdım. Beni seri bir harekP:tle döndOrerek 

mUvazenemi bulmama yardım etti ve birdenbire sesi yumu
ıayarak fısıldadı : 

- Başınızı kaldırıp yüzüme bakınıt Ferdıt .. 
Dudaklarımı ısırdım. Arbk o hiç konuşmasın ve hemen 

dans bitsin istiyordum. Tekrar etti : 
- Yuznme bakınız Ferda •• 
Yavaşça başımı kaldırdım, götgöze geldik, koyumavl 

gözleri alev alev yanıyordu. Başını başıma yuklaştıtdı ı 
- Artık dost değil miyiz Ferda?. 
Bağırmak istedim : «Hayır, hayır, dost defiliz .• v.e seni 

sevdiğim için en bQyQk düşmanım bana.. Handana gıt, ona 
sur bunu, ona böyle alev alev yanan gOılerle bak • 1 

Dudaklarımı ısırarak bu feryadı boğdum. 
MDzik sustu. Blribirimizden ayrıldık. Herkes el Çırplyordtl. 

bahs yeniden başla~ı. Fakat ben bu kısa ayrılık esnasınqa 
kendimi epeyce toplamıştırrı . Dans başl.ar başlamaz gözleri 
ge!ne gözlerimde aynı suali tekrar etli. Bu sef~r fcışırmadım. 
Sesimin titrememesine çalışarak: 

- Niçin dost olmıyali.n dedim. Düşman olmamız için ıe· 
bep ne 1 

- Peki o ıün nlçln beni ıorance bqını çevirdin? 
Kıkeltdiaı ı 

- O gün .. 
Ve devam edemlyerek sustum. O zehir a-lbi acı bir tebet· 

sümle güldn : 
- Durun, yalan söylemek için size yardım edeyim, dal .. 

gındınız. Benim sela.m aldığımı görmediniz. Evet, ynznntif 
sapsan olarak kaşlarınızı çatıp başınızı çevirdiğiniz halde beni 
görmediniz !. 

Başımı onun omuzuna do!ru eA-miştim . Hi~ cevap vernıl· 
yordum. 

- Yazık demek demin yalan söylediniz, demek dost 
değiliz... . 

Birdenbire içim sevinçle doldu. Başımı kaldırdım. b gnn .. 
kn hareketimi mazur gösterecek yalanı bulmuıtum; BU 
müşkül mevkiden kurtulacııktım. Gülümseyerek yüzruı• 
b~ktım : 

- Fakat ben sizi görnnce başımı çevlrdiQimt tiıklr "bJil· 
yorum ki .. 

Ouzleri hayretle büyQdU. Hemen ilave ettim ! 
- Evet, sizi görnnce başımı çevirdim, çünkO yanınızdaki 

kadındttn nefret ediyordum. Onun ziyaret gecesi yaptıtı jesti 
unutmama imkan yok. Onu görünce birdenbire fena oldudlı 
ve asabiyetle size de selam vermiyerek başımı çevirdim ~ 

Derin bir nefes alarak sustum. Akit Cemalin gözlerindeki 
hayret kaybolmuştu. ouıumseyerek : 

- Sizi daha fatla üzmemek için buna lrtamrlış görüneee· 
tim, dedi. Onu kandırmanın gnçlüğUnU anlayarak derin bit 
hayret içinde kaldım. Kızdığımın arkına vardı. YllZQ ciddi· 
!eşerek : 

- Biraz <Ia başka şeylerden konuşalım, dedi. 
Birdenbire sustu. Sonra sesinde belll olan bir tltlreme ile: 

Arlıaı Nr -
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·s ohci:cl NKanun Hl9M A B E R L E R ~te:~~Ii: :e~i~i~: 
elinde dolaşan 

F-ı.ankocular iki ln~iliz kıymetli kitaplar 

t Z ettıler Alucrarln bulundnğum smılnrdn Zı· geını· sı· ne aaru hnr köyünde misafir bulum1ıığunı evin 
kitaplarını karıştırırken bunlurın arnsın· 

3 

Tnrlht 

-3n-

''Bir adım daha atarsa 
hepinizi kırdırırım!,, 

ız 

_:.:_ _____ -:---::-;---;h~ • •dd tJ• da hacimli el yazması 'rOrkçe bir kitap 

LJ •• k" . ı . ~ k• büyük şe fi Şl e 1 nazan dlkkatıını çekti, Merak ve all\kn- o ı "" b• • b• • k t • ı· ı ııu umetçı erın ı 1 k ldı mı gören ev sahibi köylü eğer istersem rta ıgı ırı ırıne a an Il11 ıs er, 
b b d na maruz a kitabi nlabilecttiml söyledi. Teklifi mcm- D b d d d k ı·stem·ıyorlardı, om ar ıma nuniyetle kabul ettim eve oynun a a urma 

. "yi geri ıılmuk için şldddtll bir (Kitabi Mirntı Cihan) vaya (To ari- •• } • E d • d• 
Barselon 2l ( A. A.) _ Daragonun ı lerı nrazgı eçmlşlerse de muvaffak olama hi Mirııtı Gihnn) ismini taşıyan bu kitap goz eri rzUrUffi a 1 1. 

8 F ' bombar· taaruza l.ı "k h - b" dınıranko tanare 1 tarafından .i JI bulu· ınışlardır. .chlyku acının~h gore ancak ır kaç ta· ·ıd· . . d' GM .. 
anı esnasında llrnandıı dem r 1 rı ırıntısını ı tlva etmektedir. Köpru köyden iti bııren t.ıkıp e 1 en nıcınurlnr göıHforı ığıntlen, şıın ı 

1
urcu bıııın bir irığlliz gemisinin yanına 3 honı· BclçlliH Jıi'ılHitııctc;llt•rt• sllfl a dUşrnıın tevekkuf etmi!;ti llıılbuki ortulığı lıoğazınılan Erzuruııın iki yol kaldı ki; 

<' drı b tından iki · l'h·oı· 1010 sonesinde Osman ·el • Mcznop· ' · ' ı 
1 1 

ı ı ı· ı d 111 k: şınus ve gemi mu rette n '(' • · birbirine katan milisler bir tnrlll sUklı· an ana sağ( a ve so l ıt ,a nn ıı.,, ıırın ışt otınaş, 4 kişi yarahınmıştır. Bilbao, 21 (A. A.) - Ba:selund~n isminde birisi tarıırındım yazılmış ve net bulmayurıık, Deveboynunda dn dur- etekleridir. 
'·- Fr~nko tnyynrelerinin iki g~!ld~n bildirildiö-irıc göre, lspnnyııyn sıll\h verı!· Bayburttnki Zahit Ef. cıımline - ki bu şa- mak i tememişlerdi. Bunların gözlerJ [ Solda kalan tnril\, dağın etcğllo 
U\!tl attıkları bonıbttlardun 142 kışin n mesi hııkkında Belçika elçlsile uzun mu· hıs o zamanlar henüz hn_yatta imiş ~e Erzurumda ictİ. ' llıcn karye~ine ka1ar gl lcceğinden, bu· 

Olda~u bildirllmoktedir. . .. 11• zakereler bnşlnmıştır. camı de yeni yapılmış ımlş - vakrcdıl· .Erkanı harp livası Akif Paşa, or- mın içi:: dahi tab.ırlarımızın hini vuru-
Konşar odındu bir hıgllız gemı~ı d iı · ı schiı· daha homhardıman mlştir. taya ntılrnıştı. Topları firarilerin öntlnc/cıundn lcauı hııle hııkıhcağı, f11kat dUş-~nna girerken sahile 10 mil. mesa e ~ ' :. edildi Miratı Cihan daha ziyade efsaneler dlzdirerek: ' man için o hareket prk iyi olamıyncn-lıır deniz altı (J'emislııln tnaruzunn ugrnl 1 20 (A A.) - Asi tayyll· ve Peygamberlerin hayattan ile dünya- - Bir adım dııha ileri atarsanız he· ğıııdan şu hıılde askerimiz sebc.ıt ettiği ııı c. f b t \'akl o . Barse on, . • - . H k l p hl' • • ış ve torplllenmişsede sa e 1 1 dUn sabnh Vnlanslya \'e Borselo· ya un verınış O Umdar arın, e ıvun- pinlzl şarapnel ile kırdırırırn. - Bihavlllll\h. Erzurum da tem in olunmuş 

ll'larnıştır- re er icldctll bombardıman ctmlşlerdır. ların hay11tlıtrından .lrnh-eder. Dİ'-"e bıı"lrınaya cao;;lamıstı. lclüği, ve nskcrin nhliikını teselli için 1 1 uuu·uzu ıınyı ş P d" hl f ı ı d J ' 6 " " - d b h k k · hil\ı'anıetcllerln h J • 1 ııcn zavlat yoksada Barselonda hn· it ışa ar as ınn ge ince t·ura a Erzuruıncla Muhtar Pıısn da ornya ! uç glln Or sa u tan n ·şama ·udar bız-cn hurıvcl- 11811 
.J T ki " ıı·r· k · k ' ~ t - ı f h t Daragoıı, 20 (A. A.) - m • ik· sıırot çoktur. Ur· ere mue 1 ın endı zamanına ·a· yetişmişti. Oda Akif Paşarıın teh<lirllnf zu gezup. cnm eye vaız \'O na~ a ve 

er evvelki gUn Frankocular:ın zabtetd dıır olan Osmanlı tarihine •1010. kısa teyit etmişti. Ve urtık, nskerin ricnli hi- t?lH~trlnt ıle uğraş~ııkla, \'e umum is-
i 
---- • l • • nnzıır ntreder. b 1 • • • bl . k 1 tıhkaınları kendi elınıle yaptırmrıkta ol-k • c l f tam u duğu ıçın, cır rıne arışınış o an 

1 
d ?l . . 

1 9 Tı k a ı ın e C S Dovbıırdun Zahit Er Cıımiinde bir f d 1 t b 1 t . · 1 < u~um maruz ur. ~ teşrıııı evve J a ,, · · e rn ın, a ay ve a ur arını anzım ış e-0 y 0 ' 1 asırd n~ f azln ka.1 nn bu k llabııı ne zn ın.a n i, lcrlno girişli ınişti. MiM li1' N U/11'A R 

d l, J \•ukfa .ıı~an?t edı!erek bir şahsın elıne Fakat hu işler, kolay olmuyordu. 'aponva an ayrı uı geçtlğını bılıncm. Her halde bu ynğmn· bOyOk tıir ekseriyeti alaylı olan za. (Arknsı rınr) 
J j J larrtn ve l~tlla ~snusında o~ınu~t~~· Bu l.ıltler, Milislere söz dinletemiyorlardı. 

bO Ok . n~ktayı goz önunı-: alarak dıyelnlırım k Yoklama yapıldıktan sonrn, beş yüz 
Tokyo, 20 (A. A.) - h Çin dn )~ıa· Ç d b• mılyonl?rca .s~rv?t .bu ~ekilclc heba .ol- neferin eksik olduğu tahakkuk etmişti. 

elçisi bugün va;>Urla Yoka nnıa n h Orllffi a Ir "!uş, isımlermı bıldığlmız. fukat kendılc: Derhal tahkikata girişilmişti. Ve nlıııan Tortun1da Çocuk 
Esirgeıue ·}{uru n1u tekct etmiştir. J\yrılırken Tok~nda~ dea~ Orta Okul ve b-ır rıne rustlayamnrlığııııız bınlerce kıvmetlı u ·r t• "d" 

rek 1. 1 • bir kaç defn hOkumetın 
1 

H 
1 

· . 
1 

m essı ne ıce, şıı ı ı : 
c ı çın . t·ılepleri· eserler ınahvo muştur. n en tııhıl er 1• _ _ kö d . t 

1 
M" Tortum ela yeni faııliyete geçen ço-l I hunıı ve ' 1 . \Opru y en rıcıı esııasınc a ı · ınosancıe isteınış o c u;; b fer Hastane elinde ka ınış daha nıce kıynıetll eserler 11 1 

t f d ğ 
1 

t H nk 
1 

k rıık esirkeme ırnnıııııı yılbaşındıı bir 1 1 • ı f .. kat u se . . er e ra a 8 ı mış ı; nsıı a e n· 
nin reddedi c: ttııı ve .. vardır, Bunları kıırtıırmak ıçln teclbırler l ' 

1 
. 

1 1 1 
B 

1 
k rnüsnıııere Yermiştir. Bu· ınUsıtmcreden ınu\•affnknt uöstcrildlğlııi beyan etmiştir. . . _ sa >asının çıne cto muş an ı. urııc a, ıı· 

., ç 21 (A A ) 64 hin liraya alınmasını ve Doğudu bır de kıtttp mu· k d 1 k k k t k 'ifl lira hasilnt temin edilmiştir. Bu pımı .'tll.,.,, l\tınıuııd:ııu ı.:ıraı·u ı1 hıııı orunı, . · - . . k . 1 . t 
1 

l .· . . pı apı o ıtşura e me , avu , yuınıı .... 
1 

'lk kt k 

1 
, • mal olacak olıın ortaokul IJinnsı ıle flO zcsı ııı u uıasını eıııenıı e< eı ııı., t k h k t 

1 1 1 
ı e ı me cpte o ·uyan 15 çocuğa c • flt·•-ıl~lirdl ' ıı, ·a ve, şe er ıırıımnya ıaş amış un ı... . 1 

.. bl ıt a ıl cak olan hııstarıenin hıse ve mektep levaz.ımı tedarik edil }>ekin 20 (A. A.) - Şimalı Çindeki n rnyn y J:> aB 1 d 40 t Kitabı Miratı cihan hicretin 882 ici Bunlar okadar dalmışhmlı kı; bir c!Uş· 
, projeleri bitıniştır. unc an mna n il- • · • · ·n 

1 
C'f. . . k d"I 

1 
. k . mf ştlr. Jcıı)()n orduları Ba~kumandam Tare.nfi . k"I t 1 35 k- n senesinden 1010 tarihine kadıır Frzuru- man s var m' iezesının en ı er nı u -------------

p k e mır, 55 ı omc rck, yo' • 1 opr ivel muıı lıalı"nı' ve \'tıkun g"lcn "akavı·ı· kısn- şnttıklarının farkında olamamışlardı. l\f'Cf' I{ HA BEHLFH uınuııır knrurgAhını Tiyençlnden c 10 menfez 80 beton ·öprn yapı mış \'e ş "' • ,, ~ 
nakletmiştir. bllireıı 'Nufıaınız yol Çdvus ve mutemit· en şöyle mılatmnktcıdır : . DOşmmı ntlılıtrı, knsrıhnyı !amnm~ıı * Oltu ormnn luHibi Muharem Tukin 

il ~I O 11 tunıla rııiidnfaa lerl için bir kurı; açmş ve bu kursa 90 .. Derheyanı evsafı Arzı Rum. Ar- Çe\•ırdfkten sonra, yalın kılıç ıçcri gır- Kars iiçgcU sınıf orman kl\tibliğine tu-ış • 
0 0 

J - kişi iştirak etmiştir. zırum snbıka· A"'ca ko'-·unlıı bevlerl zıı mlşler .. Bıışsız, intizamsız, artık tanınmi- . dil . Jıazır ıuı . l h lö l lS ,, J • - d r d 1 k J ı ı Mi yın e mışttr. • ·l ı lıfl· Halke\'İ bır radyo a ıııış opar re mnnırıcln Jskeııder hey derlerdi ıınun le mu a au un ac z ıı an pcr şı n -
Tokyo. 20 (A. A ) -. Dome) ı k • njtıns haberlerini vaktinde halka dinleti. beyi itli. Kaçnrıkim Şeyh Haydar oğlu llslerden beş yUz neferi kolııylıkla esir * Oltudn bir krıç tifo vnkası ı:rörUl· 

dirdfğine gorc, dış .Moğolıstnnda as erı yor. Yeni alınan sesli sirıeu~.a m~klııe~ı Jsmnil Knrahisardım huruç edüp Arıı- etmişlerdi. diiğOndeu ilk nıektepdeki çocuklara tirö 
tnhkimnt ynpılnınktudır. için getlriınl filimler tecruhe ıçln bır 1 kt I k a b . t t •

01 
DOmdar olarak bırakılan uç nizami nşısı tııtbik edilmiş ve mektepler bu yüz 

il l ~ M b 1 - ~ter·ıı runıa varc ı il s ·en er eyı u ııp • · d" b" den bı'rer gu" n tnt'ıl etını'ştı'r Th(">ıu.;lndt• JJir su ,n .. haftadır halka hergun ec ava go:> • d"" 0 h ılk k T b 
1 

k H ye taburu , cıdden tak ıren şayan ır • · 
• A 0 Çınlı ur p l ı ırup e r ze çı up usan . 1 .. ·r t . 

1 
d' - ------------Tiyeııçhı, 21 (A. .) - . n mektedlr. Paşa evladından hicretin 852 tarihinde surette vazıfe :rını. ı n e mış er ı. vakıt lngııız lıntlynz ııııntakrısınn gırerek Ge lt "f 1 ı· d d" A 1 vakıt dHşnınn uzerıne nteş aç ırak, ıın- 1 B fi' N 11\ıl G o·· R Ü s o-v, ' ' G f · t•k t kzı'J) su ıuı ı' urac ın c ın en ıyı.ırı cem a- . . . . ;,J n · l nernt L!tonun evine gitmişler ve ,ene· tal yan ıs ı razı e "' l k \ h b 1 1 k 1 yok bir ıııtızanı ile rıcat ettıklorl lçlıı - ·~ • 

r111ın 11.ıııkov'd•ı cldu&unu huber alınca • ')' 1
1 ~ 11 t~ rz94•r4uınt 11

1

1
1ra

1 
e .. fohup tsuzl 1

• 
0 up dOındıır olcluklarmı bile c!Oşıııanctıın set· 

d • ,,, .k .• l'r • ectı ıyor ııcrc ııı ar ı ne e "e me ıan ge-
1 

.• 1.ı 
1 1

_ kı , çı·çek . Fı"ren · 
erbal ateş etmişler, Gener~l.ı~ ı. ı }0~e Homa, 21 (A. A.) - Jtalyanın İn· lüp kale)in yapup hicretiıı 9 2 tarihinde retml, cı' u suret e c uşınnn ta P mu • ' gı ; 
~inden birisini öldl\rnıOş, bırısım de ) a· g-lltereden lstikrnz ve kred_I ~lacn~ı Arzını~ıa derterdur tayin oluıtup sene rezelcrlııi ol~lukları yerlerde. durdurmak l.,rahüffi ,· s.· tına atamışlardır. haberlerini seliıhiyettar mahafıl şıddetle eır tarihinde MüftO tuyin olundu sene muvaffakıyetınl gö~termışlerdı. 

Bir ciımy<>t dnha takip etmektedir. ahadielr tarihinde Molla tayin olundu. • 
ş A A) İmtiyazlı Deveboynu, derhal bir ordugah hn- Bir memleketin snğlığı yurtdaşl ırın rnt angha)', 20 ( • . ;; etmiştir. Yugosl 'lV Başvekili kurup MOellif sahifenin kenarına 944 tart- llne konulmuştu. lstlhktimlllrın arkasıı•· sağlamlığı ite ifade edilir. lmpurntorluk 

"· n~a~.a Polisi 3o kişi tev 
1 

•• aranlak· F< b. k l . da hinden 1010 tarih n:: kadar Erzutuma Uç kıt'ttyll yayılım 43 mll'-•onluk camia-uldu l ('\ k t n n katılı u , a l J a a 11 n dakl mahfuz yerlere, çadırlar kurulmuş. ~ 1 ru en ,_,in nvu a ı ı gelen beyler b?yileri sirnsiyle yazmıştır. sını 280.COO liralık l)ir sıhhat bOtçeslle •~ır. Berlln, 20 (A. A.) - Almanyada ıu ' idare ediyol'du. lılral etmeliyiz ki bu l~uııı e<lllen 'orlertk fü:•ktrlk tetkik scvahatı yapmuktn olnn Stoy•dl· • Arzıruınh gelen beylebeyller ipli. Ser n kerin bu tolgrnlına, kuman· hotç> ile Devlet kendisinin num,ıhrcm 
Tokyo 20 (A. A) - Kubine dUnkU noviç bu. stıbnh Essene gidere~ ku~uµ da: Mehmet Hıın Paşa, 1''erhat Pllşa, dnn Muhtıır Puşn, şu cevubı verıııişdi. yerlcıini dahl örtemezdi. 

loptnnt111111dn ıızak' Ş~rkta tesis edilece fabrikalarını gezeMce_k, oradan Lukseııklulr- Hamit Ali Paşo, Musa Paşa, Nemrut :\Iuutor Pn~num ce\'ubı ( U)' Uı·ıı ) Ve o sebeple idi ki haşmetlu Sıtmn 
ula - t kk da 4 kşam .Munıhc hareket edece r. Al" J> UI ( Ok d ) [ 19 T .. " 1 e n3 t ·ı ı· · 
k n elektrik cnistlıtusu ın ııı gn ve a • • ı aşa, a. . . . uyama ım , eşrı:ıı .,vve, s ne .,. urı ı ı hazrellerı ; DedotlCı l•'rcııgi Ct·ırnpları • 
·6nu11 lnyıhnsı yn pnıışbr. Fra ns 1 z • su l'l ye ın uah ed esı Teke Oğlu Paşa, )(aru M u•tula l'nş, ı.. ve 4i1roll emri tclgra mert oevabıdır: 1 zzetllt Trnhom çelebHed s ulian la lıcı·a: 

İznıir Te~ef on Şirketi 
satın alınıyor 

r İstanbul, 20 [Hu u i1 - tzmfr tele· 
ı orı Şfrkellrıln mUbaymısınn ait mukave· 
e bugünlerde lmzn edilecektir. 

Ankara Tıp Fakültesi 
tlen Arıknra 1 21 { Husust muhabirimiz· 
~· l -- 19111 seııesiıtde letrisata başla
lk~~~k olan Ankarn Tip fakUltesinln bin 

t tulebe nıevcodu olacuktır, 

Japnya ve yeni bir 
konferans 

~OreTokyo, ~o (A. A) - (Öğrenlldtğlne 
k t), Japonya hUktlmctt yani bir dcnlt 
~~t eransıha lştfraka amade bir vaEI· 

Cjfr. 

İ\tıdüste çarpışınnlaı• 
de tanı ediyot 

fıl( sı~Udü, 20 (A. A.) - Bir Arap Jrn 
ı lrııt 1 Poliır arasında mO!ademeler 
~ ıra~ş ve neticede EO den fazla insan 

arırnı$tır. 

1< Kars fidanlığı 
hlık bnrs, 20 (A. A.) - Vilt\yetln fldıın· 
l ll t ahc."'Sinde yetiştirilen kış mnhsU· 

lt\"~hurnıun köyloye dağılılmıştır. Ve 
e konserveleri yapılacaktır. 

p I 20 (A. A,) - Döınartel Fran· kcnder Panştt, Ayas Paşa, Helvacı Mus- [ KöprU köyü, mOuafonyn salih lıtr bcı· icrayı hUkOm ve saıtarıut ediyorlm·· 
ve ars~~lye ıııuııhedeleriııln ınerlyete tufa Pıış ı, Lala Sl:-.lln Paşa, Murnt Pa- nokta olmadığı cihetle, oructıın bir mU· dı. 

~~nulmtısı mOna!ebetile hükOmete fza şa, Husrev Pıtşa, Çakırcı Hasan Paşa 1 dafaa mahalline çekilmek muktezi, ve Saltanatın ve Sultanın yurt içinde. 
hat vermek ozre yakında Padse gele· Behram Pıışa, Mehmet Paşaı Vezir oğlu esbabı nakliyedeki ihtiyaç dnhl l.ıedlhl ki mümessilleri bunlıırdun lburcıti, Bu
ccktir, llasnn Paşa, Rıdvan Paşa, Abdullah Pu- oldu~undan, hini ricatte gerek Köprü· gUn memleket dertlerile 8avnşanlıır um· 

ooGu 
Abone tarifesi 

Seneliği 
Altı aylığı 
UÇ aylığı 
Bir aylığı 

12 
? 

şa, Raziye o~lu Mustafa Paşa, Cağal köyQnde, ve gerek civari olan değirmen· sıııdn Sultanın ve saltanatın bu azgın 
oğlu Sinan Paşa, Ferhııt Paşııı Hadim !erdeki takriben otuz kırk bin kıye dostlıırlle ugraşan yüzlerce ıııUncvvcr 
HUrev Puşa, Ömer Paşa, Osman Paşa, miktarı dekik, ve miktarı meçhul otan var. Yurdun ~ağJığııu ve ~·urttuşın eaıt· 
~ıtırcı Mehmet Paşa, Ahmet Paşa, Şe· buğday. düşmana kalmamak ozre suyu laııılıgını t~mıne Çttlışıyo.Jar. 

Llrtı rıf Pa~ıı. Hasan Puşa, döktUrülmUş, ve yııktırilmış iııe de, nıU· lşte bır buçuK ıııııyon liraya l opıhı· 
htmıııat ve atre zayi edilıniycrck götU• cak ,.e Ytlkındu temelleri atıhtc ık 250 • 

4 
1,50 

• 
• 

ECNEBi MEMLEKEnER iÇiN 
• 24 Ura seneliği · 

14 Altı aylığı • 

944 tarihinden binan tarihine gelin- rUlmüşı vo bunlardttn hayvanı çamura yataklı Trubıon hastane.ıslnln IJUyUk mat 
ce altmıı ııltı yıl olur Arıırumtt otuz saplananların kalmış olacağı tabr b _ nalarından biri 
b~ylerbeyl gelüp zamanı m?rur anılmak lunmuştur. 1 

u Cüıııhuriyet sağlık poıttiknsı bUtQe· 
lçın bu kitu~ıı~a .derç eyledıınkl ..... Klın- [ Şimdi tutulan hatlı rnOdafııa hah- sinin hin verdiği nJsbetinde J>edefletl~ 
ler gelUp gıtmıştır, isteyenler lJunlnrdnn sınn gelince 1 Evvelce dahi arısol _ ne ulaşmuğa çabalıyor. Uuıtuıı en gllıel 
hisse alu • ld y,. 111 h 1 • K un cevabını ve espiı isini bir koylu \'Crtniş~ 

muş o U6 u vcç ı e ceı> er.1&z1 orucıık B d ç· b 
Ve gene kitabın kenarlarında şu k 1 1 V h t" h 1 b . ti. uru a tııltribut y<ıpan ( ıçek usta. 

~ _ ar yes " e ııt ı ar nmız onl cırnık "'ını) konusu •orduk KUruş haşiyeler gorulmektedlr. so"' sabili olup sa& ceııuhımız Çirll kttt· & ~ ) ' d d 
tt z ı ı i ı d f t e~ 1 e .' " Ovacıgm Agzıuçık koyun e bir nı. 
t e e ze e az. nı or ne s ı:ırz naan yesl garbindekı dağa mUstenit

1 
\'e .sol )'ı : 

: elmuharrem. sene 991 cenahımız dnlıl kOçnk Toy kuryesinin _ Bl:tarttk Çlçeğ-1 ~·atakta hnstn bir 

iLAN fARifESl 
8 ncl sayıtada santimi 25 
.. ,, 50 

• Vo Vezır llulll Paşa Arzırumdn A· gerisinde ve 05tünde Vaki Çoban dede insan yU:ühde değıl buhurda ugııçlar. 
• baıa)~ muh~sara ettiği ff sene 103'7 dn~ındaki, oradan GUrcü boguzına \'e ü ·tnnde göruyorUz. demişti. 
• ~ e Vezır Husrev Ptışa Abazayı Çl· Erıı.ırum ova8ına gelecek tarik seddolu· Bu cınmleyi pek beğenmiş ve şôyl~ 
• kanıp Ası tane ·e lletti 1038 nur 1 düşUnıııllşlüm i 
• Ve Omer Paşa Arzırumda vali ol- Kuvvci mevcudcınl~, atı~ak bu haıt1 - Acaba dünüh İrısıııılari orasında 

DOÔU G dukta taun dUştU 1090 luırbı lt:ışkil edeblldlğindon, usıl GurcO rııslladıgııııız. çiçek bozu~u yUzler ltnpn~ 
ll4n vcrcı:-: 1::ı~:oracual 01::: Vo Galip Pııııı Artırumcta lkcn ntlın boğazıııda Şimdilik bir şoytınlı ft>klur .. rnıorlnguıı caımvnr elinin yurıtnş yUıO· 

tesl İdare MU< r 1 1 bu ust ltiun dUşto 1248 • Uu taun llç sene de .. 'i1rabıohdtıtt golccek taburlurın Vuruduııa nu kemiren ve oyun ftluriınidir? Dcvıırtılı lltlnlar ç n 8 t • ı 1240 d ba l 2 S ı 
Udlrlcr. edilir. vnm e mış _yan a ş ttmış 1 4 lııllzıır o uııuy Jr. Fakat Erzurum ovusın- Biz çlcck gibi sılnınyı frct1gi;•I ve tarıfe tatbik '!Anlarda tarife: bir misil te s6nm0ştür. dakl Karasuyun bazı mahalleri seddedl· trahomu da mntede görmeliyiz. 

K_ırmız1 •Iı 1 
1 O. O, lerek oralarda batıklık ihdas edilmesi tpln l ta:ılasile a ınır. 

' j • 76 
6 " : ılı 100 
6 ii • • 150 
' • • 200 8 • • • 250 
2 • • • 400 
1 • • • 

ı 



_ _ 22 lktnci KAnun 1938 

Ttıfrih:a: H 

AE - 2 Denizaltı 
Gemisini 

Nasll Batırdım? .. 
Vurulursam, kanımla ceketim bir 

bayrak kadar güz el olmaz mı? 

DOOU 

D. Demir yol1arı onuncu 
İşletıne müdürlüğilnden 

!J-1-9:!8 günUnde eksiltmeye konu· 
lan 2500 metre mik'abı traverslik çam 
tomruğu görtılen lüzum üzerine yeniden 
ve knpalı ıarf usulile eksiltmey kon· 
muştur. 

1 - Muhl\tnrnen bedel tomrukların 
beher metre mik'abı 14 liradan 3500 li· 
radır. 

2 - Muvakkat teminat 2625 liradır. 
3 - 'fraverslik çam tomruklar Kars 

orman MüdUrlUğUnce Oltu ormanlarından 
Devlet demiryolları idaresi için tahsis 
edilecek maktalardan tedarik edilecek· 
tir. 

4 - Teslim yeri Kars istasyonunda 
vagon üzerindedir. 

MAÇA 
KIZI 

Yazan: PUŞKlN 

Çe·\'iı•cn: BAIIADIH. DtLGEH 

Tefrikn: 6 

5 - Taliplerin 2490 No. lu kanun Kağıtları ayırıyordu. Otuzdan fazla! Kazanana sordu: 
hükümleri gereğince icap eden vesaiki Uğıt zerine oynanıyor. Çekalinskl her se- - Ödemek lazım mı? 
haiz bulunmaları Hlzımdır. ferde bir parça duruyor, kazananlara fır- - Bu nezaketi ıgösterirseniz e~_,; 

6 - 1-2-938 Salı gllnü öğleden son· sat bırakıyor. KazandıklaTını ödUyor, ve 1 Çekalinki portföyünden b!!Jl~ 
ra saat 15 de Erzurumda Gölbaşında iş- kaybedenlerin paralarını topluyordu. Niha çıkardı ve borcunu derhal ödeJi. ası;'. 
letme MQdllrlO.ğU. binasında müteşekkil yet oyun bitti. Çekalinski ka.ğıtıara karış- kazancını cebine koydu ve masa.Yl .J 

~omisyonda ibtilesi yapılacağın~an ta· tırdı ve yeni bir parti için hazırlandı. .ketti. Naromonf işi anlayamamıştı· # 
lıplerin 2190 No. lu kanunn 3Z cı mad· Elini uzatarak masanın bir köşesini man bir bardak limonata içti 'Vf! 1 

desi mucibince teklif mektuplarını saat t•amamen işgal eden ş~man ,bir adamın döndü. J:t 
14 de kadar komisyon başkanlığına Uzerinden bir kart almama müsaade edi- Herman ~rtesi ak.şam tekrar ~~ıI' 
vermeleri. niz dedi. Herman: ğıt ayırmakla meşgul •bulduğu Ç ı 

7 - Şartnameler 175 kuruş muka· Çek ıı ki ik bl t b ümle bu S-....ı 
bilinde idare veznesinden tedarik edi· a ns naz r e ess kinin evine geldi. Masaya yakla.,tı- .,.-.. 

teklifi kabul .ettiğini bildiren bir işaret ter oyuncular ona yer açmakta. fi_ 
Böyle bin tereddüt, binbir düşllnce içinde bir kısmı ile Sisamm Vatı limanına gön - lecektir. (No. 41) 4-3 yaptı. Naroumof eski ft.detıerlni hatırla- gösterdielr. Çekalinski okşayıcı blt ti ~ 
Oeliboluya vasıl olduk. İskeleye yana.ştık.,dermişlerdi. Sisam beyi asilerin eline Müdürlü- tarak Hermanı tebrik ettiği ve yeni intl- eğildi. Herman yeni partiyi bekledi; 
ve mutat veçhile ikinci kaptanımla bera düşmüştü. Onu kurtaracaktık. Her gemi- Kars Nafıa sap ettiği mesleğin ıı:akkı~da hayırlı ol - kart aldı ve üzerine kırk yedi a>lJl ~ttfl 
ber lombar ağzına kumandanı sela.met - ' den bir mbitln emrinde blr miktar asker ğünded masını temenni ettiğini söyledi. ile bir gün evvelki kA.rını koydu. ç~911 
!emeğe indim. General Fon Sauders serti karaya çıkarılacaktı. 1 _ lğdırda yaoılmakda olan hll· Herman elindeki kartın arkasına bir ki kA.ğıt açmağa. .başladı. Sağ ts.r.S 
adımlarla yürUdU. lombar ağzında yüzU - Bir sabah ıbütün filikalar gemilerden kt\met konağının (l5ooo) ve ( 4,000) li· rakam yazdıktan sonra dur dedi. oğlan sol tarafa bir tedill çıktı. 
mUze bakmadı. Hatta. verdiğimiz askerce ayrılarak karaya yanaştılar. O gün hepi- ralık ki cem'an 09,000) liralık inşaatına Bankoyu tutan: oğlan sol tarafa bir yedll1 çıktı· ~ 
selA.mı bHe almadı. mizin aksine olarak lütfi ~yaz bir ceket i!Aveten mezkur inşaatm bakıyesi olan - Ne kadar dedl. Affedin görmüyo - Herkes gayrlihtiy:ı.rl "ah, di)'e ~ 

Bu tkincl hareket beni daha çok si - giymişti. Sebebini sordum. (17818,01) liralık bir kısım inşaatı da rum. dı. Çekallnsk1 fena olmuştu. 94 bin ~ 
n1rlend1rmışt1. İskeleden ayrıldım. Seyri- - Vurulursam, kanımla. ceketim bir kapalı zarf usulile eksiltmeye kouulmuş· - Herman 47 bin ruble dedi. yi saydı. Herman onları büyük bir ~ 
se!ainin İnebolu· vapuru limanda demir- bayrak kadar gUıel olmaz mı? diye cevap tur. BU tün başlar dikildi. BütUn gözler kanlılıkla cebine yerleştirdi. ?A' 
lemlştı. Bir tarafına da. Basra torpito verdi. • 2 - Eksiltme 24 -1- 938 tarihine Hermana çevrildi. kaiktı. ve çıkıp gitti. ~ 
muhribi yanaşmıştı. Ben de onların ya-1 Aklımdan lüttinin buna benzer ~e - müsadit pazertesi günü saat 15 de Kars Naı-omof: Ertesi gün mutat saatte ytne ,ı 
ııına. gltmeğe karar verdim. OündUzUr. ve I şitll maceralarını geçiriyordum. SUküt 

1 

Nttfua MüdurlWıde toplanacak eksiltme - Aklını kaybetti diye dştişndü. tU. Herkes onu bekliyordu. oener~ 
onu takip eden saatlerin bu kadar heye - yine o bozdu. komisyonunca yapılucaktır. Çekallnski yüzündeki ebedt tebes - hususi müşavirler Vistlerini bırs. (J 
canlı ve asabileştiren hMiselerl uykumu - Ateş mesafesine girdik. Toplara . 3 - .Muvakkat teminat (1336,35) sümile: ve bu harikula.de oyunu seyretındt rl 
kaçırmıştı. On beş •gUndenberl. bo~azın bu ate.ş kumandası verdim. Tahtelbahir şa - lıradır. A • - Oyununuzun bir parça yükseldi - mişlerdi. Chınç zabitler divanıarıtıl J1J 
semtlerinden hiç ayrılmamıştım. İstan - şırmıştı. Hiç hareket eiytmordu. Ben ge - 4 - Plan, keşır, m~na~asa şartna· ğini slze hatırlatırım ... Burada ekseri - ketmlşlerdi. Herkes ~Uyük salona ~~ııl 
"" ı,.. h b 1 t t b l il" miyi daha süratle üzerine sevketmeğe mesı, Fenni şartname bır lıra mukabi- yetıe azami bir kart için 275 ruble koya- d H k H trafıP""""_A ...,u uan a. er a mıunış ım. ne o u . Naf M .. d .. ınx..n d .1 yor u. er es ermanm e Jtr::ı 
Basra istanbuldan yeni gelmişlerdi. On - \başladım. Kumanda köprUsU Uzerinde bu ltnde Kars ıa u ur 6 n en ven e- rız. a İçeri girdiği zaman bUtUn oyuncu 
lann tanıdığım süvarııerlle konu~ur. dC'rt- muhakkak zaferin verdiği sevinci da.ha cektıJ. _ İstekli olanlar teklif mektup· - Pekl dedi Herman ... Bana kart ve- yunlarını kestiler. Sabırsızlikla 8 
leşlr belki kendimi teskin edecek bir im- kuvvetle hlssetmeğe başlaı:nıştım. larile beraber teminat mektup ve mak· riyor musunuz vermiyor musunuz? Çe - oyuna başlamasını bekliyorlardı. 
kdn bulur, ibelki tstanbuldan haber alırım (Arkası var) buzlarını, Naha VekAletinden alınış ol kalinskl. kabul ettiğini bildiren blr işaret rengi sapsarı fakat daima gtııer 
diye İnebolunun iskele tarafına. ben de olduklım yıtpı ehliyet vesikası ve Tica- yaptı ve: Hermanın yavaş yavaş masava Y8 tJlf 
yanastım. E ı·ı·ğ· de ret Odası kttyıt hüviyet varakası mü· - Yalnız size şunu ,.söylemek isterim sını seyrediyordu. Her biri ortaya 

Biraz sonra. Basra muhribinin ku - fZUrUID Va l l lll n hürlü bir zarfa koyantk yukarıda yazılı ki dedi. BUtün dostlarıma tam t>1r ltilna - ket kart koydular. Çekalinskl kesti· 
mandanlık salonunda Basra süvarisi (sı- saatten bir saat evveline kadar komis· dım vardır. Bununla beraber ancak oyu- bir kaTt se<:ti ve uzerine cebinderl 
nıf arkadaşım ouıcemal ne Amerikaya Şose ve kOprüler kanununun 15 in- yon reisliğine makbuz mukabilinde tes: nun intizamı icaplarından olarak ve he- dığı bir miktar banknotu attı. ı:tU 
giden ve Ege süvarisi iken ölen) lütfl, ten ci maddesi mucibince 938 yılının. _yol lim etmeleri veya posta ile göndermelerı sabm kolayla 5mrı.smı temin için teklif blr düello ba.<>lanıncı idi. saıorıd' 
ve İnebolu gemisinin ihtiyar birincisi kar- parası tahakkuk işlerine Şubatın bırıncl 6 - Postada geciken teklif mektup· ettiğiniz parayı kartınızın Uzerlne ·koy - btr sUktlt hUkümferma idi. tll: 
§1 karşıya. oturmuş çay içiyorduk. lütfi çok gtınünden itibaren başlanılac~ktır · Her ları kom_isyon~a. na~an itib~re alınmıya· .manızı çok rica ederim. Cekallnski kaA'ıt acmaii"a ba-'1_,.ı 
cesur ve vatanperver bir arkadaştı. Cok ta köy ve mahallede gerek yerlı ve gerek caktır. ıılk talıbıne ıhale edılecektlr. . Herman cebinden derhal bir banknot lerl titrlvordu. Sağ tarafa bir ıoı.,. 
sakin tabiatll ldl. Uzun seneler arkadaşlık sanat, ticaret herhangi bir sebep ve su- (No. 68) 4 • 4 cıkardı ve Çekallnsktye uzattı. O da koca fa bir birll cıktı. 
etiğimiz halde onun k12dığını. sinirlendi- retle misafülikle oturan ve ecnebilerden bir tetkikten sonra parayı Hermanm ka_:- Çekalimı°ki tath ihir ~e.c;le: 
ğini pek nadir olarak .görmüştüm. de bulundukları mahalde altı ay ikamet Erzurum defterdarlığın- tı üzerine koydu. KM1tıarı ayırma[{a _Kızınız kaybetti, dedi. 1' 

Fakat bu a.kşam pek ziyade asabt eden bilumum erkek nll~usdan köy ve dan ıbaşladı. Sağ tarafa bir onlu •sol tara.~~ ":i.r Herman tıtredl. Birli verıne ~ 
g'örünüvor?u. Kasları çatıktı. Hiç kon us- mahalle nüfus __ defterlerıne. ve halkın Hükumet konağının ( Edelpust ) sıva çlü f?eldl. • . bir maça kızı vardı. Gözlerine 111;;,,. 

muyorou. !kide blr~e başını ~da sola sal- elindeki nüfus huvlyet ve ıkamet cüz- in aat f ine İkinci on Un zarfında talip Herman kagıdını göstererek. vorrtu v~ bu hııt.wa nasıl dUştU 
lıyor ve bir şey söylemek istermiş gibi danlarına göre 18 (dahil) yaşından 60 ş ş g l"J 

1 
rt - Kazanıyorum dedi. türlil anlıyamıyordu. 

11 yutkunuyordu. Kendi halimi unutmuş gi- (dahil) yaşında yani 336 (dahil) doğu- çıkmamasına mebni 249~3 0
°· Uı a ~~m~ Oyuncular arac;ında bir mırıltı dolaş- Gözleri bu kötü karta dtkiJ,rrl 

biydtm. Bütün dikkatimle onun yUzUnP. mundan 294 (dahil) doğumund~ olanlu- ve e~siltme k~nu;:;un İhl ~c 1;~b esı tı. Bir sa.niye Bankiyenin ka.~lan çatıldı vordıt . Bir aTalık ma~a kızın• 11 .. !:oı 
bakıvordum. O bu bak1slı:ı.rımdan rahatsız rın hiçbirisi o'izlide kalmamak Uzre bU.· mucıbince dl ·l· 

1 
ktar nt., en.hıalı arien ve derhal daiml tebessümü yUzllnde mu- P-ÖZ kırptığı ve alavlı yüzle g.Uldlll'~. 

Ö 1 l 1 di 1 d • k bia ay için e pazar ı sure he ı es ne ld ıe tJıo olmuş ııdbi hemen ·v z erin n r yor u. tun mükellefinin babdları adlarile en· . . 1. , . D rt d tat yer a ı. dü. Bu sırada ihtiyar kontes 
"'' d • 'b karar verıldığln<len ta ıp"erın e ar ar-

1 
ın ~lhayet sa.bredeme im. dl adları ve soy adlan ve doğum tarı · .. 1 ila 1 B b K k kızı arasında acaip benzey ş 

- Sende ne var Allah aşkına bu ak- lerini ve ne işle uğraştıklarını ve bun· lık makamına murac~~a; 71; o u;~4 ay urtta aya varmıştı. 
$am? ... diye sordum., -- - - - - - lardan para vereceklerle yolda çalışa· . ra~ty11nı 2 inci sayıfada) Şaskın bir edıı ile! il'· 

Cevan vermedi. cakların ve mllstesna kısmına tabi ha· ERZURUM BELEDiYE REISLIGINDEN Ziganalıların Gümüşhane tarafında· - U~ursuz karı! diye wi'~_) 
- Söyle diye ısrar ettim. yattli beş çocuğu olanlarla silah altında ki dik ve meyilll virajlarından kışın Cek~llnski bir anda butUn f\ ~ 
tütfi arzu etmed12'i bir şeyi hatırla - bulunan asker ve mekteplerdeki tdlebe· Ilıca Nahiyesinde Kaplıcalann kar· inmek motörlll vesait için hem korkulu, 1\nüne ~ektL Herman uzun zatn~ 

rı·ııt gibi yüzünü buruşturdu. lerln ve fakir malul olanların çok dik· şısında Belediyeye ait olup 14 • 1·938 h de gnç olduğ'undan vazifesini kızak- kPtslz ve bitkin oldufu yerrle 
- Ne söyliyeyim Rıza diye ba~ladı. katlı ve düzgün olarak köy heyetıe~i tarihinde satılmak üzre mllzayedeye laer~ terkediyor. Çamların arasında u~dn· havet ovun masasından kalıttı-~t' 
Söyledikçe ve hatırladıkça hırslan~ - ve mahalle mutemedleri bir kAğıda ya· konulan cem'an (460) metre murabbaı mış beyaz kordela gibi ~olların Uzerınde hsrııretli bir konumna oldu. '-1 

yorum. İ arak bu kağıdı resmi ve zatı mUhürlo· yol fazlasına talip çıkmadığından müza· kocaman kocuklara burUnerek bu :ı- mükemmel bir ovun! dlvorlardt. ;; 
Vak'a "1: Dün akşam Uzerl stan - \ b'rlikte ve köyden okur yazar bir yede müddeti on gUn uzatılmıştır. ihale- Zflklarla yolculuk yapmak, atların o- ki kartları karı.ştırıiı vı> oyun de 

buldan gelirken Karabmun hizasında ~l~ ~i~s~ ile beraber Şubabn birinci g-ltnün- si 24- 1 - 938 pazartesi günü saat 14 de yunlanndaki çınğırakl~rın bıraktıkları NETİCE ~ 
denizaltı gemisine rastla<iık. Su ~z~~k n - d n Nisanın 15 inci gününe kadar pey- Belediye dairesinde icra kılınacaktır. sesleri kardan süslenmış ça~lar arasın· Herman <ie1irdl. O ı1ınıdl f'l 
çıkmış duruyordu. Hemen geminin s a e • . Tali lerln Beledi eye müracaatlar da kalan akislerini duymak ınsana öyle hRst~ne~ının 17 numarasındtı lt 
metini o tarafa çevirdim ve süratle top a- derpey hususı muhasebeye getirer~k lAn olun~. oJo. 81) 4. 3 bir zevk veriyor ki, sinemalarda veya Kendisine sorulan hiç bir .!'t111 ,ı 
tefi mesafesine glrmeğe başladım. oradaki kuyudatla har~ılaştırmak suretıle sıcak bir yerde okunan romanların ta· vprmiyor takat daima şu cunılt ı 

As er içindeki asabiyeti ve heyecam bıhakkuk beyannamele~inl y~pup.verme- Erzurum Askeri satın· hııssürlerini burada, doya doyu gidere· ediyor. .. üçlik' 
bıuyorsun, bUtün neferlerim sanki birer }erinin ve beyannameyı verdıklerıne da· • d . bllir. . - UçlU, yedili... Birli... 
arslan kesilmişlerdi. Ben tıe talihin bana ir hususi muhasebeden bir kaaıt almala- alma kOIDISYOilUil an. Yurdumuzun bfrbirı~den farksız o kı 
\rerdlğl bu tesadU!e seviniyordum .Deniz- nmn ve mükelleriyet ça~ında olanlardan Sarıkamış için yirmi üç bln kilo kadar güıel Yfrl~~i va{ kı bunl~l :;1ı:1ğ~a- z. llsabeta i:vanova ımilte'Veff~ ~ ~ 
11.ltı gemisinin elimden kaçmasına ibtlmal hiçbirisinin hiçbir suretle mükellefiyetten sade yağı kapalı zarfla eksiltmeye ko· Y1ese etmz~ğ:n~l~n : 0 ap~~Y~~- P~land~: adamlarından birinin oi7lu ıtP- ~~t.f"J 
•• 

1 '" -.:ır l bırakt kl"'n d ı· k b' tlgazın, ıg • 1 bit il 1 dl tvı b ,,oktu. .. · · . . . gizlide bırakmama arının ve ı ... nulmuştur. Tahmin be e ı ondo uz ın kenin kendilerine göre hususiyetleri ve vmı ı hlr zıı e ev en · 
BözUnU birdenbire kesti. Önun b.öyle taktirde kanunen mesul tutulacaklarının be~yüz elli lira, ilk temiııab bindörtyüz k k sporu bakımından anlatılamıya- rzU7Pl bir o<Hu var. Yıı,,ına 11.kr,;1' / 

ha.kin kalışı ~nim hayallerimi tızak kal- ve sözü geeen beş evladlı kimselerin de aliınışaltı (146tS) lira 25 kuruştur. ~.ksilt· c!~\adar ıenglnlikleri var. Ne yazık ki fakir hir kızı atmıs okutuvor. şel 
but günlere gotUrdü. lütfi ta. kUçUk ya.ş • çocukları nere nüfusunda kaç sayılı ev· mesi 9 • şubat - 938 Çarşanba günu sa- insan mevsiminde bu dağların hususi- Tomski ~uvari tı:ıburuna 
1an~danberi blr deniz ha_.rbinde bulun ~ de kayıdlı olduklarının da köyden getire· at onbeşte Erzurumda Askeıt satınalma yetıerine vakır olabiliyor. H..ırita Uzerin- prenses Pau~~~~);3;v~;:~-.,.W hıagı, düşmanla göğüs gögUse çarpışmay cekleri kQğıda yazmaları lazımgeleceği- Komisyonunda yapılacaktır. ıartnamesi de veyahut menkabelerile bu dugları 
ve muıaf!er otmağı hayal eden bir arkad- nin köy ve mahalle heyetlerince ve 11la- her gün komi:;yonda görülebilir. Teklif tanırnak biraz efsanoye bağlanmak ka· {SON) 
da.ftı. Bahriye mekte~inin ilk sının_ann a. _ • • mekcupları belli gün ve suatten bir saat dar safdillik olaca~ını göz önünde 
bfrblrimizle konuştugumuz zaman. kadar mukeıleflerce bılınmesl ilan olu· 1 k 1 b kanlığına verilmiş k la d KAYAKÇI 

- Rıza, derdi. Ben eski zamanlarda (No., 66) 10. 9 evv.e om syon ıış . tutma zıtn ır. 
ı 11..w;ı•ı..., +..ul'layelk~n giden kadir- nur. veya posta He gönderılmlş bulunacaktır. 

ıe me ,~ ... " ,. ( 84) ı 4 
gayı düşman gemisine yana.ştıtıp, kılınçla. N°• - - Sayın Mü~terllerimizden Bir Rica 
güverteye <füşmenin zevki ... Bugnkü harp 
terde yok ... Orada insan düşmana olan 
pyzını da.ha iyi, lbıt ~kilde tatmin etmek 

Sahip ve Başmuharriri: 
Ol hat D \ OA.S 

1.ınkAnmı bulur. 
o günler çoktan geçti. lütfinin .bu Umum ne~rfyab idare eden Yazı işleri 

91l'Pl4M& arzusu hllA dinmemifti. Mek - Müdürü: Bahadır DÜLGER 
tepten renı oıtrnıttık. 1323 ıba.hJ.n tdl. sı-
,.. SIJ&a& ıtat1&1mftı. illi c!Onaamaıun Banldıtı ,yer: D OÖ U Basımevl 

Banyo ve Hamamımızı teşrif buyura-

zay .1 Tatblk MuhürU cak sayın mü,terilerimtzln para ve sair 
. kiymetll e~yalannı kasamıza teslim 

1 Tatbik mühürümn kaybettım. Yeni· etmeleri bilhassa rica ve aksi takdfrde 
sini kazdıracağımdan eskisinin hükmü mes'uliyetkabuledllemiyeceği arz ve ilan 
olmadığı illn olunur. olunur. 
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