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Bnsllmnyan ynzılnr geri verilmez 

SAYI : 46 --

ltaıYa ve Vunanistanda iki ihtilal 
teşebbüsü meydana çıkarıld ı 

--- Her iki memlekette geniş tevkif at yapıldı 

- Başefendi h •ıAı .1 d b k 
A ~:~:r.v:::.:~t~~~::ı.:::ı.:~:::;~:: Yunan i tı a cı eri arasın a azı es i 

Cek, .ıırucım, müddeiumumi, mustantlk d ı t d ı d gtbı, ndllye mekanızmasını tşlctecck, un - ev e a am arı a var 
surıarın mtktnn n.z, adliye mesleğinin 
bütün şeref ve hays1yetıne rağmen tal.p
lerı de gittikçe azalıyor. oa.h:ı fenası, adli
Ye kadrosuna dahU elemanlar dn, fırsat 
ve lmkrm buldukça ya serbest haynta. 
Yahut ta inkişafa da.ha müsait olan diğer 
\ekAietıe~e kaçıyorlar. Hrutlml .mes -
le~ınden uzakl~tıran, sebepleri Adliye 
VekAietı bizden da.ha ıyi blllr, fakat biz bu 

ihtilalcilerin gizli matbaalarda basıp dağıttıkları beyannameler 
yakalandı. Yunanistandakiler hudut harıcına çıkarılacaklar 
tTALYADA YUNA~İSTANDA 

Sebeplerin niçin ortadan bir tilrlü kalka- Roma, 24 ( Gece yansından sonra Atina, 23 ( A.A. ) - Hnktlmct, Yu-
rnadıklarını b!r türlü bilmiyoruz. 1 k Hukuktan ayni senede mezun olan rad~·o ile ) - talyadu büyOk bir o· nnni tnnda dahilt isyanlar çıkarmıık 
fkJ arltadaşdan biri, DahlllYe VekD.le - münist şebekesi yakalanmıştır. Şebeke· maksndlle teşebbOse geçmiş olan bOyük 

Erzurum Bankası 
teşebbüsünün 
uyandırdığı alaka 
Ticaret Odası Reisi 
kurulıuasına karar verilen 
banka hakkında ne diyor? 

tine intisap edip 45 ııra.Iık ka:>'"I?lnknm oin bütün şehirlerde faaliyete geçtiğJ bir şebekeyi meydana ;ıknrmış ve geniş 
Olduğu zaman hD.klm h(i}!ı. 30 dan yuknr• ve memleketteki 1''aşlst rejimine karşı mikyasta tevkifat yapnıştır. Rejim aley· Ticaret Odası Reisi Sa ıri uö~VJJOYtlK 
çıkamam~tır ve yine Mnllye VekD.let' bir ihtilal hazırladı~ sOylenmektedir. hinde bö~·le bir htırckete geçileceği 
11

Uk t ı ö ııa olan mensupların hl 1 t k"f t l t evnelden hııber alınmış oldul'ru ıç·ın, Erzurumda bir banka kuruım~ .. ı "'tra-
J sek nıısı g rm...., t>lrçok şe r erde ev ı a yapı mış ır. • lS f d ...., " 

h 
nrl ken ad ın nkl fanllyet artmakta ve l.. aJk tara -

baremin tertl haklarını ba, şı.--...er. • fe\'kı·rata devam edilmektedir. IIOk"met gar·ı ln h lht"l"l ·1 f '" ,.. nl u ı av nmamış r. ı u cı e· ındnn <la alfıka ııe knr,cıııanmakt"dır. 
llyede lıdklmler kanununa t1bi ola ar Sıkı ~·c otoriter ftal'-•an rej.'mı·ne ı·ı·n başında Yuı1an·ısta11ın toııı ı bi k Ti ":/ .. • J ı mış rço caret. Odası reisi Bay ondrl OözUbU _ 
Gıkı,ık, ~nr bir kndro içinde, uzun zaman- ı k ı k" d 1 d 1 d b k ~ 

BI b 
~c"men birçok utzll matbaa ar uru· es ı ev et a am arı n ulunmn l"dır. Yllk bu mesele hft 1•kında mu.'"arrirlmlze 

Ju • sıralarını beklemektedirler. z u • 6 ' fi, " lliA .:ı 
kadro yoksulluğundan, cdllyedeld, ndll - mu~ tur. Bu matbnulıırın basmış oldukta- ihtilalciler bUtUn tedbirlere rağmen, şu sözleri söyleml~tir : 
yenin tnşnı. tcşkllt'ltmdakl ba~fendllere rı yoz binlerce beyannnme ele geçmiştir. halkı i yana teşvik eden beyannameler - Böyle b!r fbnnknnın kurulmo.sını 
sözmüzil getJrmek ıstıyoruz. Bu beyannamelerde halkın Faşist reJl· duğ'ıtmağa muvafrak olmuşlardır. çok yerinde buldum ve sevindim. MemJe _ 

su satırlarda tamamUc Afnkı bazı mu- mine i yan etmesi söyleniliyor, İspanya HükOmetin bu adamlara karsı şld· ketimin lktısndl knikmmnsındn, çok mu -

il UL k Ut ı d 
,ı.ı•nk b tll it ı F " hlm bir vazife yapacağı k ı, :ızalnr y r me m a easın ayız. ~n - duki harp münase e e, a y:mın ran· detli hareket etmiyeceğl anlttşılıyor. ih ti b na anı olduğum 

sı.dımız prensibi tenkıttfr. Bu it ibarla, koculnra vardım etme i tel'in ediliyor ve Ancak bunlar bir araya toplattırılarak c c e ankayı şUkranla ve memnunı -

U tl d dll azlf 1 
d · k tl · rd . . " " . . yetıe karşıln.dım . Bankanın 1k 

ahsan s erme evre en v e er en halk ispanya hu ·umetç erme ya ıma yapmak ıstedıklerl kôtuluk kendılerıne rnz lşlerlnden zı ade raz ve 1stik-
b ~ı de mUştekl olnn , başkO.tıplere hiç b1r davet ediliyormuş. Takibat şiddetle devam anlatılacak ve elebaşılurı Yunan toprak· 1 1 1 Y ' ımar ve lstıhs:ıı gibi 
ö u u ktu ş er e, m adenlerin işletllmeslle ve sınat 
z m z yo r. etmektedir. Yunan Başııeklli lıfet11ksns tarından dışarıya çıkanlacaktır. tcşcb'bUslerle uğracm d 
MalMıdur ki: BnŞefendl, ekseriya ol.------------------ .,.. •• ası atın muvntı.ktır kazanın yerllsJndendlr. Sırası gelince, 

1 
KUçUk sanat ve sermnye erbabını d~ 

mUddelumumtye, sorgu hD.kimlne niyabet Atatürk zmitten Geçerken so~ DAKİKA bankanın himaye etmesi ön safta dllşUnU-
edcr. Başefendi ayni zamanda icra me - ı lccck mevzulardan olablllr. 
murudur dn. Dahas vıar. Başefendi dev - •• k b Zffil•rde dün alaylara Erzurumun hususi iktisadi vn.ztyetıne 
letııı hakkı hllklmiyetlnden tcvellilt eden, At t t • t d • "" • ve iklim şeraitine uy.gun bir şekilde nı _ 
b:ızı islere de nezaret eder. Noter.ille glbl. a ur a ıa ın ver ıgı sancak verı•ldı• znmnamesln,!) de bazı hususiyetıcrln g1) • ~ u...ıı d ZetllmesJ lAzımdır. 

GörUIUyor ki, kadro darlıt,. Y ""n en, • • h • b • 1 b r knıada bnzan b!r adamın, devlet sul - b • etın sa 1 · k lzmir 24 [ Radyo ] - Bugtln iz. (Arkası 4 llncnde) 
t .. sını ~kt~ap ederek muteaddlt ışıerı uh- Jr nım } 0 ma ınlrdeki alaylara bir smcak verme to --;F::::-;-I".;"K;-;:R:-A-:--:--------=--
c!esınc aldığı vaki olabiJlyor. Blşefendl, renf stınl 11 de yıı111.mıştır. Sab.ıhtuıı _ 
evvelıl başkıltlptlr mesalth erbabının • dd• d b ı t itibaren askerler, ve mektepliler Cuın- B • h İ k . 
dertvyeanmdcığsıallilhk mere~caibdılrö.yle wa.nn-rıerler ı ıasın a u unmamış ır hurlyet olanında toplanmışlardır. Jıbay, ır aya ın ıymetı 

u .. t:U Şnrbııy, Vt.\ fzmlrde bulunun s ,ıylavlarlu Nerede okuduiumu hatırhyamıyorunı, 
ki, başkAtlp davayı istediği şekilde hllkime ı miti" ler şehre y • t• • ı o~ binl?rce halk merusi ne lştlruk ~t· Fakat hayli zaman oluyor. tn"aıt vücudil· 
anlatırsa. kuveUl dlleklerl olur. B~efen - Z l eflJ ge Irl en mışlerdır. Merasime lstikllll ınnrşı ıle nil te~kll eden iptidai maddelerin değeri 
dl. A t•• k •• '•• d k • t d.} başlanmış ve Or Genrnl izzettin sancak bit.im pararmılıı 15 Ura kadar edermiş 

. bili l diye yersiz iltica e - suya ta Ur U Ufi a ifil verme JS e l er• tthıcnk alayhıra. Rcl~lcumhur naınıntı Henüz Slrnna erllmemla bir kotnbl • - Sen rs n ... sancaklarını tevdı etmış ve bu mOnuse- ., 
<lllen bir ndn.mdır: lkı .ııı Jşlerde- 1 Şef buna razl 0lmad1 betle bir nutuk irat etmiştir. Sancak n· nezonıa birleşen bu 15 liralık lptfd:ıi mad-

Şlmdı bu dekora.ha n a;.u lan alıty komutanlıın herbiri ıtyrı ayrı de baz:ın pahası servetle ôlçülemlyecek 

ki vukufsuzluğunu llllve ediniz. Ba.şefen - lstanbul, 22 [Hususi muhabirimiz· ı - Arkadaşlar : Şehre getirilmiş olarak Reisicumhur nıımına verilen san· kıymette insanlar yaratıyor. 
<il mllhlm lblr şıın;>lyet olur. l\ bu ada- den] _ Sabahleyin saat altıyı beş geçe olan suya AtatQrk ntlı verilmesi husu· caıdarı kanhırının son d "mlasına kadıır Bu fazla kıymet insana hep halı oı .. 
rn Halkın gözU ~nünde b~~ı Y~~Uı.'ılyet!- Yalovayı şereflendiren AtıtOrk ıabllde : sundal<I recanızı AtatDrk işittUer, halbu- muhafaza ve lla edeceklerine unt içmiş· duğu ruhi ve mane\'l hassalardan geliyor .. 

a bir de fı.mme davasını tlU' P · ıe-tı ı - 'lllZ to >lanan hı:lkm çoşkun tezabburtttile ki Atatürk bunu sizin dUşOndOğünUz lerdlr . Bunların en başta gelen{ şüphesiz şeref 
~~t~ah~edersek , ndale:t~~ id~~: marn.mı kaır .. ılundı. Yalova bnştan bt1şa donandı. ! gibi düşünmDyorlar. Çünkü Atatürk tabi· Bulgar kabinesinde 13flfalar \'e haysiyet duygusudur. 

ld\rg~~ ':ı"y';!d~i:i E';;,':ı.ıakll bir ınsnn Ataıork lım!tten ıreçOTken, emsalsl• atın vermiş olduğu bir nimetin sahibi Solya 44 [Radyo] - Hariciye ve hnss!~~';;';f."i:'::ı!'":.~~!':.~ı ';;,h~·:~ 
<le~Udlr ~1 ;dkl~ln ~niyetinde çalışmak ~zah~~~~:a v:ar:;~:d~~~~ !!:~ ~~:İ 1 ~~~ll~~~la:ınd~d~~ç bir v~kıt bulunma· D11hillye Nazırları bu sabah istifa etmiş- kıymet ifade etmekten u?.ak kalırlar. 
itibarile, kendisine kaç tane sıfat !'zo.fe e- 1~~1lmi olan suya Atatürk adının ve- 1 • ıs u ıımın. hi ~rın~ olarak terdir. . . · DUn bir hırsııhk suçundan dolayı tu• 
ctUırse edll ı ht'lklnıin içtihadına .göre g:el . şbususundtt recada bulundular. kendi hakkı olmayan bır nımetin kendi· Harıcıyc nezretlne Dııııkulof ıle tulmu~ olan Kerem ile konuştunt. ~ıüs • 

• sn, rı mesı 1 s·n ' il e l i · d ı O hıı· d ti kt · · !• lllepterde bulunabUeceği dntma hatıra Bunun ozerine Atatürk'nn emrile :mit ı e rnr m sn n yerın e o mayacuğ'ı a ıye ezare ne es . knbınedc maa· tcsna denecek bir ~eklnın fr.lcrını gö.,le • 
t:eltbUr. Belediye reisi httlka hitaben şunlan kanaatınadır. rtf nazın olım do._ktor Nıtolazwf gelmiştir rinde okumak kabildi. Yaptığı fşln kötil • 

Ortada daha bUyUk b1r mnhZur VJT- sö\'ledi: ( AlltRrafı 4 nnclJ 811ıııfnda) Mııarlf nazırı değişmek nzredir. lüğünii idrak etmekten gelen ehc1'te11 
dır. Başkdtibin hukukçuluğu kulaktan - • Ticaret nazın da bugnn lstlftt etmiş· çizgilerle yüzü dolu ldJ. 
kaı>nıa ıblr hukukçuluk tur. içtimai yarala- H Ik Ki •• b •• •• •• ı tir A~Uye nazırının, bug~rı Öğleden sun- Onun yanında fşte bu hrı:rslyet ve şe• 
lifi ve <iertlerln deştldlği, sarıldığı yerler: a spor u u goru en ra ıs.tıf~sı beklenmekte luı. ret duygusunun büvüklüğünü düşündüm. 
de orta tahslllnl ya ynpınış veya yap~:. Çınlıler Japonların hareketlerini Şimdi o karşımda delinmiş bir balon ka .. 

hıı.ş 'bir şahsa devletin adalet ve a P ı •• •• • f h d • ld • d d d 1 dar manasız ve kıymetstıdJ. Öğrendim ki 
kuvvetini tefviz etmek, J,ukukU esasiye uzum uzerıne es e ı ı ur Uf U ar bütün bu &naceradan ellne ceçen doksaıı 
tıa2arıyelerlne de uymaz. Londra, 24 [Rııdyo] - Çinlilerin. lira kadar blr para imif 

DatefencU aynı zamanda icra mcmu- J~ponların ileri harekatını durdurmak 1 Hayatını ne kadar ucuıa satmlf bu 
rudur. Bu seter yine adalet namına bir ta.- Dazar g.l!nk.J! ka,,ıak talı.mlerı· cok lçın haurladıkları ve tatbik ettikleri pl~n 1 Kerem deill mi? 
1..uu tentız n'lUamelelcrlne giriş!r, bunu r ı U U ._, tahakkuk etmek Uzredir. BARADJJt Di)LGı;R 

~~:t:~::ı!:."~~!:1,:ı~.'11" ıı~mın• eğlenceli geçti. T rabzona gide~ek 
:Bu adama şımdJ blt tle Noterlik vazı- l f • d ·ı k fesı Yllksellnct bu yUklerln 41tıncia başe- SpOrCU ar yarın eSpff e f ece 

renttı sıkılır, k~hr ... ve binnetıc~ ışıerin 
hıç birt.sını seırunetle göremez otur. 

Kadto darlıiı, ve elaman ekskllğ 
l'ÜzUndL dü~Ulen bu çnreslZl!k, nafiz gl 
b! görünen, ve sırasına göre h~klınde• 
daha salrt.htyetle nreket eden kaymakam 
dan, daha mtıhtm blr şahStyet olarak elin· 
d ·~~ e adalet mekanızmnsının tı:ıkf P. """" · 
kuvvetıerını kullanan yeni bir tlP ortayr 
Çıl:arı3or. Efendtlik ile beraber 'başeien 
dll!it de unutmıının sıra.sı :belki gelmştlr 
?ie Yapalım yapalım, mlllt bAkimtyet na· 
tnlı\a, -\1 lsMtar bOJ'1JI 1&1a.ıı111tıerı, blı 

pazar sabahi b6tge binasında topla -1 lanmış camlarını allerelt kı$tA., ktyametU! 
nan kayakçılar saat sekiz b\t~Ukta TUrbe eıllence mı olur dire bu acayip kıyafetli 
.stıka.metıne ra.1a ve zanblı 1k1 gtup ha- ln.sanlann haline ııul'orıardı. 
inde hareket ettiler. Şehir içinde, şatkı • Arabieıtar mi.halle a.ralarıl\dıı ilk • 
arla ~çen gruplar, kocuıtıarına bürün - Wlı folu takip ederek fehrln bir Xenan.-. 
n~ ta..şla.rmda )'Un ~ııklar mUtecessls na .katlleyl çıkardıktan aonra Abdurrah _ 
ııılk merakla. bakıyor, ~ayhanelerln buz • man Gazi ıatlkametlnde tereddüt göster-

. emer. Nlhe1et Arslan dedenin kı1Avuzlu .. 
ek adama vermıyeum. Bundan )'iJ\ı tııı temlı ·~lr )'Olda arıau11 olara.ıc llaflle 
naslahat mutteaaır oıur. 1ol1U1u ıı.tta bafl&Cı. Qok uzuıatda 

ct*I IAMff (Ar~ 4 ,,,.,.,,,_; · 

Kerem Neler Anlatıyor? 

Hem rencber, hem 
marangoz, hem 
hem de... hırsız 1 

zurnacı, 

Diyor ki: «Kazandığıın bolbol kendime yeliyordu. 
boşta gezer serseri değildim, fakat ne çare ki ... ; 

(Y 11111 4 Qncıll 1111fada) 
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Doğudan _Haberler 1 
DOÖUDA ŞEKAVET TARİHÇESi 

işsizler, asker kaçaklatl 
dağı, ovayı doldurmuştıı Diğer vilayetlerde de 

yoksulları 
koruma teşebbüsleri 

Köylerde hazine 
malı arazi 
taksim edilecek 

ı Şehrin elektrik 
projesi bir şirkete 
verilmek üzere Doğuda şekavetin tarihçesini okurke' 

Kars ve Gün1üşhanede de Bu arazinin bir kısını Proje yapıldıktan sonra o zamanki şartlara da göz atalım 
fakir çocuklar kolla~ıyor köylerin ınanevi elektrik ihale edilecek Yazan: DAIIni noi'• .,S~ 

Erzurum yoksullar kurumu faaıtye- şahsiyetine bırakılacak Erzurum elektrik enstallasyonu pro- Tekli.elt"'r Jbirçok sebE::p ve vesllelerle mezuni~ 
tini okuyucularımız çok iyi bilirler. Bü- Aşkale, Hınıs, ispir, Oltu, Hasan- jelerinin Sazmaş şirketi tantfından yapıl- Bunlar da halkın nhlaklyatınn kadar veriliyor. Ve munhtzaman muhabet' 
tün memleket, bOyk bir gayretU ve va· kale ve Erzurumun merkez kazasına ması takarrür ettirilmiştir. Bunun için mllessir olarak bir tarftan ıskatcıhk, mektuplaşması var. Şube rebleri ~ 
tımp~rverlikle. ıztirap çeken yurttaşları- tabi. kOyle~de mevcut hazine malı ara~l Belediyece yapılan tahlili fiatlar şirkete diğer taraftan bnlıl itikatlarla halkın pa· I de bulunan hlr ferdi milletin köy011 el 
nın ımda~ına koştu. taksıw edılecektlr. Bu nraılden mllnasıp gönderilmiştir. Proje yapma mukavele- rasını çekerek öyle bir hale getirmişler- her tUrlU hak ve davalarım takip 

Aynı hayırlı .all\ka Karsta da gö- bir mikatı köylerin manevt şahsiyetine, sinlıa pek yakında imzalanması muhak- di ki bilbusa Van ve Ağrı vilayetleri bir vekildir. ; 
rülmüştUr. füılkevı sosyal yardım_ ~ol~, köy konaklarına , okuma odalarına, mi- kaktır. Projeler yapıldıktan sonra Nafıa sekenesi insanlık namına mevcudiyeti Giyim ve bakım için şunu ~{)yle~ 
250 _takır çocuğa ~emek temin ~ttığı. ~ı· S8:_fir odalarına, köy ı_nekteplerine ve Vekaletine tasdik ettirilmeğe gönderile- olmayan kalabalıktan ibaret kalmıştı. kAridir. Mezun giden bir asker, as1'~ 
bl bır o ka~ar yauuy·~· da ' bi:se, kıt P koy öğretmenlerine tahsıs edilecek, bu cek ve bundan sonra 0 projeler esası Osmanlı hUkOmetlnin kötnlrıx.nnden görd!lğU konforu evinde göreıtl ,.., 
vesuire temın etmekteuır. h d l 1 T k t1 · t . ıs • • j 1 1 . d _ - or ır· G ıın · 1 d d hk ·· u~us er ıa apu nyı arma ışare dahlhnde Erıurum şeh"'l elektriğinin hız alarak bnzı serseri hocalar Doö-u ıçın zıı ııtıne en kıtasma donuy · Jf 

f kiümUşanel v kyetım zk. 6 
.. e bol stuz edllecektfr. yapılması bir şirkete ihale edilectklir. Anadoluyu yayılmakta ve burnlarda Cumhuriyet Hükumetinin askeri ~e 

ve a r yavru arı oruma ıçın r e- . . · . . kerliği. 

şebbU:> yapılmıştır. Himayeietraı Lmşkan- Erzurum da bu·· yu·· k kokleşmış bulunan_ ~a~ı illğı kızıllrnşJıkla Sonra, askiılen eskerde hedel ı 
lığına seçileni vali Ferit Nomer'in eşi Celalettin Uzer'in karşıhı~lırarak şaflılığl!l derin taassub altın lira idi. Sonraları 50 altın ur~ 
Bayan MUnire Nomer yoksul ve çıplak bı·r tohum Oksf orlta kazandıQ:ı alevlerıle kızılbaşlığı yok etmeğe çalış- indi. Bıı paralar () vak1t bnyiil< . ., 
yavruları geydlrmek için teşebbüslere • " • '"" mışlardı. servet idi. Bilir~iııizki 100 nlıııı Jit -
başlamış, bizzat kapı kapı doluşarak ka- } h • t bır ınuvaffakıyet Bu iki mezhep didişmesi senelerce olan zenginden addolunurdu dtı ~ 
vatandaşların yardım ve himayesini iste- IS a IS asyOilU Umumt Müfettlşhniz Tahsin Uzer'in biribirinin kanım içmeği sevap kılmıştır, hac bile tarz olurdu. !şte bu ami1186F 
mtştir. oğlu Celaleddin Uzer Oksforl Onlver- Bundanaa yine Hamidiye alayı teşkilatı, dolayı askere gitmek istemezlerdi. 

Beyan Nomer'e ktlltUr direktörü Bu yeni istasyon için bir sitesinin mimari ı;;ubeslnde açılan bir Toprak ağaları istifade yolunu bulmuş ya olurlıudı. . 
Bay Vehbi Okayın eşi umumi meclis a- • l L · f d · ı k mUsabakada ikinclllğl kazanını.: ve ve vadi köylerinde oturan Türk halk!· :\lcmlelrntte Jşsl.zllk ~ 
zasından Bayaıı Kadriye de refakat e- mı yon . ll'a sar e ~ ece kendisine bir çok kitablar ve sair~ ve- nın iizerine saldırmışlardır. Yalnız bu- Memlekette iş yok~u. Bıltuıssa r ıJJO' 
diyordu. Erzurum şımendlfer ı_stas~ onu civa- rilmek surettle taktir ve taltif edilmiştir. nunla da kalmamışlar . 319 da Bitliste znmıınlara kaclnr. Fabrıkalar, sına ıcf 

Yapılan yardım memnunlytf mucip r~nda y~ Trab~on şö~esinın Şark c_ephe· MUsabaka, İngiltere ormanlarında türeyen ( mezhebi Kcİôiyun ) halifeleri- esseseler kurulma~n~ştı. Çirtçiye ı::ı-
olacak derecede fazladır sınde Zıraat '\ ekaletı tarafından bır to- • k ü t hd b k i butUn Doğu Anadoluyu istlla elmiş ve o mazdı. lstf hsalAt ıçın satış me• S' 

--------·---- hum istasyonu kurulmasına karar verilmiş ~ı.ur_a~a 1 m~mur, ~ s ~ kemf v
1
e :. ç - vakıt Çarlık idaresinde bulunan Elviyei yoktu. Ve bulunmağa uğraşılmaıdı·0ıır 

Profesör Lamber'in ve bu arazinin devlet hesabına mübayaası er ıçı~ rapı an mo ern on or u ına- selaseyede sirayet ettiğinden Ruslar epi- da ayrıca şekuvet için bir anıil 

k .. tt• için. Erzurum ziraat mOdUrlüğünce Is- lara Cıı.ılt!l· ddi U i 'b l ff ce endişeva düşerek kısmi seferberlik yordu. getirtilmesi te arl'Ur e l tımlak hazırlıklarına başlanmıştır. e a e n zer u gUze muvıı a- . " . . . llejl ıtel 
Erzurum şehri pUimnın yaptırılması Bu Islah istasyonu için bir milyon kiyetinden dolayı tebrik ederiz. bıle yapmışlardı. Bu tarikata gıren köy- En büyUk şekavet saiki idl.ıırdef 

için yazın bura) a gelmiş olan Profesör liraya yakın para sarfedllecek ve mlles- Lise 1\11 üdürü naklen ler Devlet kuvvetlerini köylerine sok- kolcusu diye yapılan teşkilat ne )< de' 
. . . . . ·.1 ı. mumı:jhır gelen Jandıırmııların kulakla- k d öldU .. d K 1 ı n tçiO Lamber1ın gelırılınesı esas itıbarı e ~a· sesede dokuz tane mntehassıs bulunacak- s· T t . d" ıct· ' . ar aşı ruyor u. o cu arı - . _..ı 

rarla•tmlmıştır. imar Blrli~l Komisyonu t ,. l .. ti l"k b d li 300000 l\ asa ayın e l l rını, .burunlunm. koparmışlar ve içlerın- silah stajını yapmış adliveye duşerr 
y ır. ı a nız arazı ıs m a e e E Ll d.. F den öldurdllklorı de olmuştur ' .: d 

önümüzdeki Perşembe gilnU profesör lirayı tecavuz etmektedir. Doğuda tohum · rzu~um se mu uru ve. ransızca . ~ ~ . • yırtılmış eşkıya reisleri yetişiyor 11' 

Lamberle yapılacak mukavelenin esa~- islılhı bakımından fevkalade verimli ola- öğretmem ~ıılim DUndar ?O lıra m?a.şla Adll}e lşlcı 1 . . Halkın Telt\kli.lsl 1'1' 
tarını hazırlumak üzre Belediyede bır çağını tahmin ettiğimiz bu mnessese, Sıvas Llse?ı F~an~ız_ca ogretmenlığıne Evvelce adliye kadıların elın~e ldı. Halkın teHlkkisi de ayn b~ ıııf 
toplantı yapılııcııb.tır. Doğu ziraatcileri için büynk bir kazanç naklen tayın edılmıştır. . lstedllderl gibi hukilm verlrlerdı. Dö· oluyordu. Cevdet Bey tariblııe gı~,; 

Orman mesaha olacaktır. U~gu - Erzurum m~ntakasında _iyı killen kıınların, .sonen han_Uımmların eşkıyalar du vardır. Çakırcalıyı, De ,, 
• blr tesır bırakmış, kendısl tulebelerıne ocu kanun kuvvetııe verilm"yınce mağ- efeyi belki gördUnllz. Vakalnrını tşil"" 

-!lleı:ıurlaı l~l~ Bir koyun sürüsü tunıyanlara sevdirmiş olan Salim DUnd~- dur tarufından elıle alınırdı. Bu ha_l, nım- ler çoktur. Ç1:1kırcdlı 17, 18 sene şeeıı' 
ımtıhanı bıth . d k ld rın. Erzurumdun ayrılmns~na sıbbı vazı- taka mıntuka bır ~~n g~tıne Metıni d~· vet yapmıştır. Neden iJukadar 6 ot' 

Vilayetimiz orman mesaha memur- Çlğ a] tın a a l yetı sebep olmuştur, Yenı gittiği muhit- ğurdu. Bugün ııdlı ışlerımlz medent bır yapabilmiştir?. O vakıtlar halk balo~ 
l.arının imtihanı dün soıtt ıo da Halk ispirin Killns mezraası yakımda ot- de sıhhatinin düzelmesini temenni etli- vuziyete girmiştir. Dökülen kanların, du ki iki Çııkırcalı var. Biri jaodıl~ 
Evi binasında yapılmıştır. imtihana 17 lamakta olan blr koyun snrüsn dağdan ğımiz ::ialim DOndar ktymetli bir kUltUr sönen ocakların hukuku tam bir adlı alay beyi, diğeri asıl Çakırculı. 1<sill' 
mesaha memuru iştirak etmiştir. imtihan yuvarlanan bUyük btr çığ altında kal- elemanı idi. ve bukkaniyet içinde aranmakta bulun. Çukırcalı topladı~ı binlerce lirayı tatasll' 
bir saat sürmllştur. lmtihan evrakı bugün mıştır. LLso tarih coğrafya sltajveri Ll\tife mustur. Bugün kan gUtme geçen sene- eder. Nuzllli, ~oça kadıları vnsı tıı· 
Ziraat Vekaletine gönderUecektir. Yağn1urdere Nahiye Salim Dündar 25 liru maaşla Sıvas orta ıer; nisbetıe çok azalmıştır. Vukuat az- ı~suln. şe~'I ~~rif mucibince fıkar8-Y(,1'or 

Elektrl.k motörü kırıldı M"'d"' .. t hrke tlatt okul coğrafya Sitajyerllğine tayin edil- dır lstunbuıun Galata nalıiyeı:;inde sııninı dı!erdı. Kızları cvlerıdlrirdı. -
. - ll ur.U e l a • l . miştlr. vuku b~lan cenılın :\lUtettişliR mıntaka- sl'ız çiftçilere ökUz alırdı. KOyle!61<ır 

Şeblr elektrığl, motön.&n kırılması Evvelkı harta Yağmurdere Nahıyesl Trabzon Lisesi 'fabiiye öğretmeni , teşkil eden yedi vilsıyetten fazla getirir, çeşmeler yaptırırdı. Öteki ylli)'el 
ynzUnden kesilmiştir. Motör~n tamirine MndürU izinli olarak Vilayet• merkezine Rauf 40 lira maaşla Erzurum Lisesi mü- ~;~ıuğu istatistiklerle sabittir. calı aJay beyi ise halka torlu ez 
çalı~ılmakta~ır. Şehre cer~ anın pek giderken Kostan dağında şiddetli ~lr dUrlUğüne ve Tttbiiye öğretmenliğine 1. ,111. ederdı. ) 
)'akında verılmesi mukarrerotr. kar tipisine tutularak beraberindeki ıkl . .

1 
. 

1 
As "eı " ( Arkası~ 

Ziraat Müdürü bekçi ve bir kılavuzla yollarını şaşıra- tayın edı mı~t r. • • Eski aı,kerliğ~ yaşlı analardan sor- .. 

T b 'tf. rak hakiki bir ölUm tehlikesile karşılaş- Orduevıne sıvıller ancak malı, Askere g-ıden . bUt_un .. çocu~l~r Aç 1 K TE ş E k K u R ~i 
ra zona ~l .1 tıklan esnada köyUne dönmekte olan subay refakatinde heıullık alarak giderdıı çunku o gıdış Okulumuzun buhçesinde bulunıı? ~tl 

938 Yılı ağ~çlamtı ışl ıçin . gell~llecek Bandırlak muhtarı Osman, hayatını teh· . ınt!ktupsuz, hubcrsi~ beş ultı s~n.e irtirak çam kütUğUnU çalan hırsızı ~·ırınıd d,f 
fid~nların t~mın ve_ tesbll edılm_esı mak- like~:e koymak suretile he pisini kurtar- gırebılec~k~er . . demekti. Giu!~te gelı~ şüplıell ıdı. Bugun saat gibi pek kısa bir müddet zarfııt 4, aadıle, v!l.ayet zıra~t mlldl'ıru Cemal mıştır. Ordu dabih hızmet kanunu mucıbı!1- öyle midir? Bır vutun çocuğunu köyUn- yakalayarak kütükleri okula ve hırs•!~,, 
tanışman lrubzonu gıtıni~tır, ce yeni tertip ve ı.eşredilen ordu ev- den alarıık intisap euecegi kıt'usına keınunun pençesine teshm eden ool '' 

Sarı zatürree leri talimatnamesine göre sivillerin mut- kudur kamyonlarla gölUrüyoruz. Ve mıntukaı:ıı Komser muavini Ömer uı;~ıı' 
Şiran kazasının Seydi köyü keçile· Bu gece nöbetçi eczane luka bir subay refakatında Ordu evlerine yine askerligi bilince öylece köyUne ve mesai arkı.t~aşlarmu okulumuz ntı 

rlnde san ıııtorree çıkmışbr. Diğer ''İstanbul,, eczanesidir. girebilecekleri karar altına alındığından getiriyoruz. Bir buçuk iki sene gibi alenen teşe~kur ederim. eni 
mıntakalara sirayetin meni için tedbirler .b.rzurum Ordu evinde de ayni talimatın kısa bir müddet içiqde resmt gUnl~r, Cazıpaşa Okulu Başö~retm 
alınmııbr. ' tatbik edilmesine zaruret hasıl olmuştur. hasat me\·siıni, şahsl mazeretler gıbi FlKRl SAY~ 

Edebi Tefrika No: 45 
- Siıe blr şey rica etsem olur mu Yusuf? dedi. F'erdaya 

eve kadar reftıkat etter misiniz? Yusuf hemen kabul etti. 
Kimseye gideceğimizi belli etmeden onların )'anlarından ayrıldık. 
Yusuf beni eve getirdi. 11lnşaallah subaha bir şeyiı, iı kalınaz. 
temennlsile ayrıldık. 

Odama girer girme! hemen soyundum ve kendimi . Yatağıma 
atbm. Başım ağır bir kUlçe gibi yastığa dUştU, fakat uyuya· 
mıyorum. Gözlerimi kapadıkça Akif Cem.din koyu mavi göz
leri ile karşı karşıya kalıyorum. Bu gözler beni çılgın bir 
sl3vgi ile tltirellyor ve iztıraptun iztıraba sUrUklUyor. Gözlerimi 
açlığım zaman da gene onu düşnnüyorum. Belki de balodan 
çıktıktan sonra Handıına gitmiştir. Şimdi genç kadının başı 
göğsOnde kimbilir onun kulağına ne güıel sözler bulup rısıl· 
dıyor. Ne kandırıcı · ve yalan sözler. 

Bu sahneyi gözümde canlandınnca bütnn damarlarım 
çekilir gibi oldu. Yutııgımda inleyerek kıvrandım. Onun sesi 
kulagımdtı. ~ "Sizin sevip te kıskandıgınız zaman öldOrecek 
kadar müthiş hareket edeceğinize bir türlU inanmıyorum .• 

Birdenbire ytıtagımda doğruldum. Gözlerim ateş saçıyor. • 
Boğl'k bir sesle mırıldauıyoruw: •inanmıyor musun AkH Cemal, 
lnanwıyor musun? 

Kendi kendime yUksek sesle konuştuğumu anlıyarak bir· 
Henbire hayretle etrttfıma baktım. Yumruklanm sıkılmış, vn
tudum dimdik. Çıldırıyor mıyım? Gözlerimden yaşlar boşandı. 
Yumruklıırım ievşediı vücudum bUktıldU. Tekrar yataaa 
düştDm. Hıçkırarak lnllyo;um. 

- Onu ne kadar seviyorum. Allahıni onu ne kadar se· 
viyorutn 1 

Ferdanın defteri burada bltlyördu. 
Hacer uıandıtı ıedirde ıorıun bir karekeUe dotruldu. 

[3ENvuıMADlteİ 
U!akta horozlar ötayordu. Ya,·aş yavaş ortalık aydınlamıya 
başlamıştı. Genç kadın elinde kUçUk slyuh defter olduğu halde 
kalktı. Yuzn solgundu. Gözleri derin bir iztırabın gölgelerini 
taşıyordu. Kendi kendine mırıldandı : 

"Ben bu defteri ne ümitlerle okumuştum ! lçhıde sahibini 
kurtcıracak bir şeyler bulacağımı sanıyordum. Halbuki Ferda 
sonunda her şeyi kendi ağzile adeta itiraf ediyor. Kıskanç
lıklar içinde kıvranırken kuç kere Res;amı öldürmeğl dUşUn· 
muş. Demek o gün Mecldiyeköyüne gıttiği zaman aklından 
geçen şeyi yapmış .. Yazı" onu kurtarmak bir hulya oldu 
artık .. ,, 

Birdenbire elini yQzUne getirdi: 
- MabkQm olacak, Ferda mahkum olacak, hapishane kö· 

şelerinde .. 
lnledl: 
- Zuvallı yavrum, bu adamı severek evvela kalbini yak· 

mıştı. Onu öldilrmiye kalkmakla da hayatını yaktı, mahvetti .. 
Divana çöker gibi oturdu. Başı önl\ne dl'ışruUştU. Dizlerinde 

küçQk siyah defter duruyordu. Bir mUddet öyle kaldı. Uzun 
uzun duşündU. Ayata kalktığı zaman karar vorıniş bulunu
yordu. Kocasına · def erin içindekilerden hiç bahsetıuiyecekti : 
«ferdu müJafaasının kuvvetlenmesine yarayacak hiç bir şey 
yaımamış; yalnız mektep hayatından fll&n bebsediyor. Defterde 
Akif Cemalin ismi bile yok• diyecekti. Mademki Ferda içini 
hiç kimseye açmak istememişti. Onun gönül sırlarını kocası 
da dıthll olduau halde klmııye söylemtye hakkı yoktu. Ken· 

dlsi de defteri belki onu mahkemede kurtaracak bir kaç delil ve 
işarete tosadnf ederim diye okumamış mıydı? Httlbuki. defterd~ 
genç kızı kurtaracak değil1 belki bnsbUtUn mahkOmıyete stlu 
rükleyecek şeyler vardı ve bunlarm gizli knlmaısı en doğr 
hareketti. 

Ağır adımlarla gitti elektriği söndUrdü ve perdeleri açtı. 
Güneş birdenbire odayı doldurarak uykusuzluktan kızarnııt 
gözlerini kamaştırdı. Sabah olmuştu. 

Üçüncü kısım 
'revkifhanenin hastahanesinde Ferdanın odasi: Boş çıplak 

beyıız duvarlıır. Kö~ede kuçUk bir karyola. Karyolanın bBi 
ucundukı gecelık doldbının Uzerinede kırık ağızlı bir Vclzoda 
bir demet teyuz gUl duruyor. Bu gUtler orı:ıııın tek susO• 
Demir purmaKııkh kUçliK pencerenin om.inde bir şövnle wr· 
Ferdtt beyaz gömleği sırtında, elinue fırçası, paleti çalışıyorı 
Oeııç kız oerın bir istiğraK içinde tuvcıtin iız~rinde tır,.:ası 
hnmwalı faaliyetle gidıp geliyor. 

Bu~Un yüzU her zamaııkinden süzgUn, küÇUk bit kız gibi 
omuzlurına bıraktığı bol kıvırcık saçların arasında bu bayıız 
yüz iztırapla öyle incelmiş, o kadar darin bir mana alınış ki ı. 
Gözlerinin altına mor golg-eler dUşrnt\şı uzun kirpikleri bll 
mor gölgelerin Uzorinde durJukça busbUtUu koyula~ıyor .. 
Fırçuyı tutan beyıız uzun parwaıdarındald harıt tltıreme)'l 
dikkatli bir göz fcıkedebilır. GoğsU heyeçanlıı inip kal1'ıyor· 
Bir a.rıılık tablonun yanından uzaklaştı. Gözlerini kısarak 
karşıdan uzun uzun baktı. Sonra parmakları çöıüldO, elindt'Jl 
fırçası yere dü~tu. lltı.lsiz bir sesle mırıldandı : 

- Nihayet bitti .. 
• (Arkası var) 
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~ TABYAl' I EN SON-HABERLER9 

Tarihi 
ldrllm 

-.ti-

liitler ve Mussolini ispanyada Cebri hücuma geçerek 
harbi artık bitirecekler tepenin zaptı lizımdı 

------------ ı ,. Ahmet Muhtar Pş. ihtiyat 
A k d Asilerin Martta büvük bı·r taburlarıdasevketti, fakatumduğuna 
. nıeri a yeni en b kl ~ muvaffak olamadı 

Yırmi iki harp tarruzu e enıyor Arbk kumandayı, sağ cenah umum ı Vaziyet çok mQhlm ve nazikti. fle-
gemı·sı· yaptırıyor kumandanı lşmall Paşa deruhte etmişti. ri ablan iki labur, iyi bir şeklide sevk 

ve akşüm . olupta ort~lık kararır.caya ! ve idare edildiğı takctlrde, mllhlm bir 

Mecıı·s bu husustak'ı tahsı·safı bu"yu'"k F ranko kıtaatı hariçten mühim miktarda kadar, vazıyetl topcu lı~ıısı HO~eyln Pa- 1 muvarraklyet elde edilecekti. Aksi tak-,a. ve kaymakam Btthrı bey ıle idare- dirde bu bozaunluk blltO h · 

bl 
•} "h h l l M • • .. n cep aye sı-

r ekseriyetle kabul etti Si a ve cep ane a ıyor ar ye gayret go.;termışt1. rayet ectecektı, DOşman kumandanı, sağ cenah tl Muhtttr Paşe, önOne kıttt•ğı iil.i ta· 

Vaşington 22 (A. A.) - Mebnsnn Pnris, 28 (A. A.) - BQlOn gazete- zerinde b~ tesir yttpamıyacıığ~nı. anla· b~rdan hassa ordusunun nizamiye Oçün-
hıecllsi yenide~ 22 bıırp gemisi inşnası· 

1 
Franko kıl'ularının elan buriçten vınca, hucum noktasını değışhrmlc::ti . cu alaymın ikinci taburu bu sır .. da h"r nı d · · , 1939 er, "'I d "' .. " erpiş ~den deniz bOtçesını 'e mOhim mikdarda silah cephane celbet· ~ m 1 botnn topcu vo piyade ateşini denblre snrut ve hakekellnl hııflfletmit· 

;•rmul bnhrlye bbtçesinl 15 reye knrşı mekte olduklurını ehemmiyetle kaydet- nerkeze tevcih etmişti. ti. Muhtar P•ş•, bunun seb:blnl anla-
80 reyle kabul etmiştir. Nor?1al Bahri- mektedlrler, gazetelere nazaran, Musoli· Karar.g4h, m~rkezin . gerisinde idi . , mak ve tabur kumandanım teşvikte bu-
r~ bütç~i 652 milyon, 566 bın 494 do· nl bu işi çabuk bltermek niyetindedir. yağmur gıbl Y•lt•n mermıler, karargft· lunmak için taburun arknsından koşmuş-

a balığ olmaktadır. Londrn 
2
3 (A. A.) _ Bir amele h.an al.tanı üstnne getirmişti.... Çadırlar, tu. Fakat öyle bir manzara ile kttrşıla•-

('ô ·· ı re noz,·elt <le ' l l 1 t P l d .. • rıışnır ' · k mebsunun neşrettiği bir makaleye göre, ıme ıme o muş u. arç• anan ça ır bez· mıştı ki ; birdenbire adeta kanı dor.-
lşllrak ..-·dece . Hltler Ue Musolini ispanya harbine artık lerl, havada uçuşuyordu. muştu. Tabur kumandımı binba~ı Raına-

V•şıngton 22 (A.'A.) - Denız pro;- bir nihayet verllnıe i hu,..unda muta- 1 Akşam yakl•ıtıkca, düşman at04I- z•n nğa, bir laıın arkasın• siumlş · ora-tamı hııkkırıdaki fçtimea Rozveıtln e bık kalmışlttrdır. Franko kıtaatı şimdi· nin şiddeti artıyordu. ( Uzun Ahmet ) dan, mOtemttdiyen : 

1 

a J k' t h · edilmekte· - ileri 1 d~e ecek harta iştira ı a mın den ltalya \'e Almanyadan mOtemadlyen koyQnOn önllndeki tepode mlralııy Ah· n· b . ' . lr t b . . ıve a~ınyordu. 

1
, · . . ·bnbtle ,

10 
.. rüst'h.·or silah ve cephane almaktadır. Asilerin me eyın kumandasında bulunım Dıyn- Muhtur Paşa . Bö 

1 1 
. b' h ,oz, clt senın 1 eı ı • b rıbek"r l d o t h 11 d ' , Y e ce ırı ır n-• 

22 

(A A) _ Rozvell M•rl lptldal•nnda Qyük bir laarnıza ge-
1 

a ayın nn Ç • ur e ığer llç cum esnasında taburunu b k.ld 'd aaze~:~::~0;;y.ınatt~ bul~narak yakın- çecekleri oııla\ılmaktadı~ tabur, tukviye vazireslle ileri gönderildi. re eden R•ma~an •lt•Y• .~.'e ~.:.~:; 
da endnstrl mnmes Ulerile yaplık' ~o- Cüııılıurlyeıcller Salanıanayı Fak•t kum.andan Muhtar Puşa • mlral"Y hlddetlenmlştl. onu ağır b·r l kf il l'iiımelerden memnun knldııtını ve gele· boınbarduııan .,ııııı•r Ahmet ~;ın harp k•blliyellni bilınedia; cezalandırmak istemişti. F:kat ~ ı~nd: 
cek haftada kOçDk ticaret ve senayı Cebelülarik, 23 (A. A.) - Evvelki için, vazıı.ıe n ... ret etmek nzere arka· serseri bir kurşun RamaZttn ağ•nın tam 
r slerlle görtııecrıtlnl bildlrmlştlr. gün saat 13,30 da Cnmhurlyetçi tuyya- ;~~~=rdi'.lva Çerkes Hasan Paşaı• da aluına isa~et. ederek, onu cansız olarak 

Tokyo. 22 (A. A) - Bahriye ille· reler Salamankayı şiddetle bonbardıman v 1 yere sermıştı. 
z ıreti namına sOz söylemeğese!Bhiyellar etmişler, bombardıman neticesinde 225 az !el, bir az dbzelmlşli. Halta bir Tepeden gelen düşman ateşi art· 
bir sat, Amerikanın deniz proğramı kişi ölmllı ve 400 kişi yaralandığı bildiri!- General Franko aralık duı?'anın topcu ve piyade ateıl lıkca ortmıştı. Muhtar Paşanın b~rabe· 
hükında Japonyanın hiç bir malOmatı mektedlr. hallll~mlşli. Fokal bu vaziyet, uzun snr- rinde bulunan o iki tabur da sarsıl 

,, ö l k d . t" ki memışll. Birdenbire akıllunı durğun· Akşam olmuctu Ortal k k mMışta. 
vluıadı&ını ~ Y eyere. emı~ ır : nars. lon üzerinde asi lay~·areler T<'l'Ueldc deylşlkllk \.·ok luk verecek kad ldd uı · · y • 

1 

ararımştı. er· 
- Halıhttzırda ınşa edılınekto olan B 

1 22 
(A A) _ 

3 
As· t • . ar ş e . ve mnessır bır kezde başhıyan bu bozgunluk cenuh • 

• · 
1 

b · · ıı ı 
0 

k" t ase on• • · 1 ay pıyade ut eşi merkezdekı tepeyi yalama- rı d• sarsmııtı. • la 
harp gemılen h. ç. ır mı . el r ·u mez: ynresi Barse~on Ozerine mOteadfü bom· Barselon, 22 (A. A.) - 1. panyada ya ?ttşlamıştı .. Birdenbire yaralıların ve Kıtranlık hasar basmaz, hertaraftan 

J ıponyanın daımı pre.n~ı~ v~ gııyesı balar atnuştır. Bombardıman neticesinde ceryan etmekte olan muharebeler httk· h ti l d d 

U k kt Ulll l m n le S 1

11hlanma şe ı er ". a e ı artmıştı . rical başlamıştı. Topcul"r da topları ko-
ıu şar a s un e ı ı ı ı cı • - ı " 50 k" · d tt kmdR Mıllt Mlldafaa Bakanlığının A " yarışının sona erdirilmesidir. 7 klşı o muş, ışı e agır sure e tebliğine ırore. Teruel ceplıeslnde muba· l~ın kesaletl, tepenin karşısın• prak Erzurum yoluna çekilmeye mec-yaralanmışttr. " • pek faık dOşman kuvvetleri geldiğini bur kalmıftı. 

Y ı B k
·ı· Meçhul bir den iz allı gemisi da ha rebe de~am etmlş ve dqman Hucu~la- ihsas ediyordu. Ve atef, her dıskika şid· Nlznmlye kılalım, bir dereceye ka

UgOS avya aşve l l Malta, 32 (A. A.) - Kona isminde- "ı defedılmlıtlr. mevzilerde bir defışlk delini artbnyordu ••• Bir az sonra, cehen- dar. toj>lu ~ulunuyorlur; emrn ku.nanda-

B 1 d d 
. d •• bir lngiliz vapuru Akdenlzde bOviyeti 0 mamıştır. nemi piyade ateşine, kah.irbir topcu a· yu ıtaat edıyorlard~. Ekserisi Kllrtlerden 

e gra a On u m çhul bir deniz alb gemisi gl)rdDğbnQ Ademi ıııRdalıele knınlleslnde leşi de inzimam etmişti. Siperler, kftmi- mOrekkep ol•~ Mılls kuvvetler!, yine 
Bel~at 

23 

[Radyo ile) _ Stoyadl· bildirmiş ve Fransız torpitolan derhal len aıtnst olduıtu lçia artık orada ba- :e~ l•rofabadatılmışlar: Karanbkta blr-
t-o· b araştarma ameliyesine başlamışlar. BugOn· Londra, 22 (A. A.) - Is panya fale rınmak, imkansız bale gelmişti. ar enne ğmp Çllğararak etraıı velve-

novlç Alınan,,a aezlntisinden u ğece y .M · leye vere vere Erzurum' d 1r k .ı 
0 

1 ıerde Akdenlzde .deniz altı gemisinin rlnl mOzakere etmek tlzre ademi mQda· evzıler, sarsılmışU. Barmacak yer m "' ba 1 ı' il ı>&ru aç-dönmüştür, istasyonda Nazırlar, A mnn bula 1 t k ••a ı amış •rdı. nıaolahatkiizan Ynnson ve mebu !ar ta- çogaldıgı blldlrllmektedlr. hele komitesi buırnn toplanmıştır. tepe::',.':i'~ğırk~y':"t:~~~ı:ı~r halde p l A ·ıt fetft.ket ıtındi baı ırostermlştl, 
rMmdan karşılanmıştır. ç• ı•ı b• b k •ı TMassut mevklinde bulunan Muhtar i:~ ş~nl ~~ ~UrOltuc? Muiı:ıler, bu boz· 

Stoyadlnoviç'in istasyona gelmesi, ın } er }f UÇU mı yon Pap, bu halt görnr görmez, _ ihtiyatta şehri ~it ~s.t r=~=Kİe~i':~::C~nol~~~~~! 
Almanlar Jebtnde bOyük tezahhurata ve· bulunan iki t11buru almış; llerı ataluııştı. y11tına mUhım bır dısrbe indiıecekle 11 
sile olnıu.,tur. . be k .., l Döküntn b11linde çekilen askerleri ktlr- Kuıuand11ıı Muhtar Pd•• bu clbr'etı' 

Stoyadlnoviç ;.razetecılere yana- as er yıgmış ar fılanınışta. nazan dlkkttte alm K l tında demlştlrkl: • Muhtar Paşayı ırOren askcrlerd•n kapılarının derhal ~~;,.bı:r:k v~ tehir 
- Almanyada gOrdüğllnı hüsnn ka- bır kısmı, derhal onun etrafına toplun- •skerin kallyen içeriye alınmam oıııun ~uldan ıevkalide memnunum. Yugos· mışlar, tckr~r tepeye brm•nmay• baş- yıldırım .nrutile Erzurum'• bir 

811 

için 
hv Alman menfııatlarının telif edilecek Japon hatlarının gerisinde de çete Ve lamıılurdı. Fııkat, geç kulınışlardı. Çlln· yollamışb. Y•ver 
tııranttrı yoktur. yolculuğumu neticesi h b l l kü, teped~ uskerin çekildikltırlni ıören Panık yapan Millslller, çarçabuk Er· 
nıemnuniyet vericidir. akıncı mU GTB e eri 0 UyOr d~tmun buyQk bir surutle ileri atıhnıs .. zurum lstibkamlamıın ( GOıni.ı IQ k-Bır hamlede tepeJi almı:o>ll• bet ) clheU d ki ( K ~ um· 

R d 
Boyle vaziyete h11kiıo olan düşm 0 

e urskapısı ) na da• 
0manya a Tokyo, 22 (A. A.) - Japon Başve·tponya bOyük elçifl bug-Qn Japonyaya kuvvetleri şimdi karargah oz l l~n yunmışlurdı. Açtırarak şehre girmek için 

kaıabl• lecek olan kili Diyet meclisinde söyledıği dir nu· dönmesi emrini almıttır. detli bir ~tef ıtç:oışlardı. Muc::.r ::ü~t~ zorhımaya başlttmı~lıtrdı . tukdıı, Japonyaınn UZdk ı>ogwıun isUk· llaı·p sahasında b ir buçuk milyon dllerlnden olan 1''evzi Paşa b Kapıyı muharazuya memur olan mnfre· 

Y h d
• rurcı kUvV<tı oloı•k ıuı...rııe vuzılesl Çlııll i1.1bel eden bir kurşunla 'ı oynuna zenin kumandnnı, kapıya toplanan MI· 

a U; 1!ef ıuemlekete •iP' ınecbıırıyeıler yb<ıodi- Tokyo, 28 (A. A.) - ÇlnUlcr harp Muhtar Pqa, cebri :ı:r• :;:~tıİıe ~oler~ da~ılmalan için, lç,,lden emir 

BDkreş, 23 (A. A.) - BngQn neşre- gınden, mılloıın muddı woıı.,ı seıeroer sahasın• bir buçuk milyon aaker dök- tepeyi istirdat etmek istemiıdı. B r b . Aermııtı. >•kat bu emri d!nleıememlıtl. 
'lleb bir kararnameye göro ı- 12 • 938 nttle geıereK ordu ~· donanaı•nın kuv· mnşlerse de bunıurın bir kdmı Olmn~ rinde bulun•n tabıırlara 1 • a e rtık y•pıl•cıık bır l'Y kulmııtt. O da 
latlblne kada y ıpılıın ıııcelemelerdeıı vetıeııdırıhne•••I, tınoııs .• ve t.konıwwı- ve bir kısmı da yurulanmııbr. Mareııat - !,eri 1 • • • kapkıyı zorhıyanlıann nzerlhe etef açtır .. 
il r ı h . n .bed"tan tanaaKUkU ıçan bO· Şa k k b k Em i i l ti mu tı. 
onra Romanyada kalacak olan Yıı udı· sıııın ve so . 1 n uyşe uyQ bir muh11rebeye hazır- r n verm ş . (A A 

ler ancak R 1 lduklarını ve as· tUn mıtletln htııı.tımol ........... b rıe- lanw••tudır. r atı ııar) 
k omanyn ı o . 0 "dinae buluoauauou soy1e· ıu~I \'azireıerlni yaptıklarım ishal etmek şecegı mı rlık bir daha teklif yok cburiyetlndedirıer. uıı~ur. Londra, 24 [R11dyo ile gece yan- BENİM GÖRÜŞÜM 

J\ \'USluryadu Ynlın~l ıstW\suıa Aktucılar sandan sonr11] - Japonlttr Çuu.ilere ba· _ 
kur~ı ll'dbll' t Şangbay, 23 lA· A.) - Çin akın· ıı aulqma lj&rtluı ttıkhf etwttlerse ue N d ı 1 

1\ Viyana, 22 (A. A.) - HOkO~~ cıları ~ .. gn•Y em.ıwu• Jupuo aerı bıç bir cev•p ttl~urdır. ._:ıo hn- e ers n z ? 
,
11
7paya gelen seyyııbların bU u· ııııtlaruu mUL~uıaaıyen ıwç "LuıeKt"uır· M.uweli, Japuulara kar~ı ıuuuna lu&<tu 

k~~n ınlisaadesl olmad•n üç aydan fazla ıer. uır japuıı ıouıı~ı uu Ç•••ıeı·ın ;..n&'- dö&U;ın•&• .. metmit buluowuktadır. hlallll!ıderbnlu ıın aı.o.te 
ı ou mıyacakları hakkında bir ka!ar su- ııayıu gnroınd• uıuwıuııguuu, ıuç aııruı•· 'l'uK)'u da sOyıendığnıe D•lıll'dD Çin- lllH erlıeje lıarfl 1111 kldııı, Kara • 
tin ;eıretmlştlr. Bu suretle muıtecııe- u•u ınucau<l• ••en v• .. yw oır •ııç !ilerin bu aukOıu o...-ıne, yeni • Dlafu.a -. JOH •rlı•te ka.., nı kadın 

ntıne geçılecekllr. bıni tJulön bu çetel~rın Oı&ilUluııuu ımdnlöl'ıom bepsı Ml~wımıştir. ....... 
t:< oudlrm•••eıtir. Arı.a Çin blllr.iweti ıı..rtıımııt bir 11111.:ı,:lwıılar lw!uin.ı& dllfi • 

rü9lülö ıahUdeld k61lüntbl iki!üli 
hayatının lnldfalına me,Un •erme
mektedir. Hayatmı kuaatmall lfbl 
alhllll köy erkelt f1U'dlUI biafİ& kl
telerine ıtdl1or •e blf dabA ilnı -
mı,or. 

i •• r ransız Kabinesi Si)&Sl bir sulka8' daha teklildc buhanu. Qahı Japon wc:rcu"rıoce Ataba iil6ien lçai ,.a1ta biın • 
• • anghay 22 (A. A.) - Çin demir n.aıım dikkat.& ahnmıyilC<.lKtır. t&klsında kaclm 4aha u •e neden 

ttınıat aldı gooıı!ı...ıer r~ı>I l'oroen _evine t11der<eo Acaba nasıl ıııüdabcle ııalıb ..,....da dab& toıı. 4eat.a aı.ıl lrlrierl ;..ıılaruıti; 
p t ld• hD•IJ•ti nıeçoul bır tııJu• ııır..ıw. Londıa, 24 [R.ıdyo ılej - Bovreı lıı. aı.ı. ,.ıceek doiunı ..,ı.u. • ıııtııannda w.ıerua tı.ıa.aıı 1.,, _ 

liaı b:•:· ''. (A. A.) - ı.lebu~;nh~k~: ~ ıaoanca ue o1auru1n>Uşıllr. Rusyıınuı, Çın Japoa ııurb.ıuı çok J&kııı- • r. "•ııl IOııfl rtrlada erlıetı, ııaıııl 111n KandealııU lılAluılar, Ttiklbl IOet~ t uhalile karşı 500 rey )ıarek&IJ aıjırlafll don ı .. ıp cıuaı, ve J•ııuııı•nın i;wper- _..ise lıaılın tııaıa 4ofllyer. •• prpa •- erlıeklerlıı11111 &• ım bir itimat beyan etmiştir. Jupon . . Jllibt ewellenoe wp Çin lcbiDe Baibakl te" tebep ba detildlr. rQ'orlar denblll. 
dan Pırla, 22 (A. A.) - Ayan meclis Şangbay, :U (A. A.) - lıyençln, daoelo etmdt ıuavvurllllda Olduau "::: llıt nlsel.Wıtı dotuı'an 1ebep • oruw 111 lıdmlrinılıl. 
tin •k1&m kıu bir celsesinde hükOme- ııogo deuıır yolu .. erinde Japou boıre- cuk bu mDdullole key6yetlolı mn~ul lef arulııda •• lıı:lld le 1ıııflıe& ela· Tııbııa lıiıt& kala ı1&r &-• 
,

1 

ı:ı"Y•natını dinlemiş ve bravo sedala- kttı aaırıaınuttır• ))emir yolunun ıun.a- ıorecott bir ııaıııııııa IUklııdıtı illyıe: raJo llıttidl biırelıellet ıoltrot. !ati atuuıd& nfıılılaiuıl arl1'tiar 
• beyanat kabul edilmlıtır. Jlnd• .ıuı.onet devam etınekledlr• mekledlr• - Nllfılli "-feU: ıtıle.ıelı bblll dl7ehlllıl• kıı Vaıuıırton, 3l (A. A.) - Şotenın .ıapou Uçlald e dönilfoı' Çltı ı.ıı.rııı.ı., ~ lfltlllılp ı.tıtaD teptaldanıı _.ol- urp ili be 4-ı.1 ~:lmat reyleri Omidlo fevkinde TokJO, 23 (A. A.) - Çlıldlkl J.. ~ ...,._.. ..... " ~ lıWıılıw illlıtııılo ••.*'.ır-.J.•,~----. ..... a.-.r.;.;;tlai;_;ti;.;;flll;•;...J 



4 DOGU 25 ikinci KAnun t93S 

Hem rencber, hem ATATÜRK I 
İzmitten geçerken j S • O & • O• b ~ • marangoz, hem 

hem de .. Hırsız! 
zurnacı, (Ü&tgam Birinci sagıfadH) -----------------------

Belediye reisi bundan sonra milli H Ik s ki •• b •• •• •• ı 
mücadeleye ait bazı hatıraları anlattı. a por u u goru 
lzmitte Halide Edf bin bir meclisteki su-

aline verilen şu cevabı kaydetti : ı •• • • • f h d • ı 
Aylardanberi Erzurumu gayet usta bir "Evveld olmaz,, de<llm ... sonra yine kan - -: ~ir a~u~ Turkle bütUn dünyaya uzum uzerıne es e ) 

tekilde soymakla meşgul olan hırsız kum- dım... karşı ıstıklAlımızl mlldafaa etmek her 
pany.nsının son azası olan Keremin de ya- İki kere Taş matazala.rdaki -e.czaha - zaman ihtiyanmızda ve kudretimlztedir. 
kayı ele verdiğln1 yazmıştık. neye girdik, fakat açıkta para bulamadı _ Biz bunu yapacuğız. Sizde göreceksiniz. (Üstgnm birincide) Erzurum VallUğinden ve Bölgt 

Kerem cumartesi günü dUğUne git - ğUruz için b<>4 döndük... Halk Beleetye reisinin bu hitabesini avcılar ve yaya giden kayakçıların grupu 
tiğ1 köyden gelmt., ve Tebriz ka.pısı cıva - Tahir dedi ki: alkışlarla karşıladı. Treniu hareketinden b~lll oluyordu. Bir aralık atlar yoruldu, 

kanlığındna: 

Halk Spor kulUbU ogörlilen l~ 
nnda bir .kahvede oturmakta iken ~ivil _ Bir kere de Muammer Boyacının önce, AtatOrk vagonun penceresinden kayakçılar indiler, kimisi iplerle kızaklara 
memurlar tarafından ya.kalanm1-'tır. dUkkA.nına girelim ... Buralarda onun gibi İzmitlilere şu iltifatta bulundu: takılarak Ski kjörlng yapmağa, k.nılsl de 

zerine feshed1lmiştlr. 

Kerem kendlslle görüşen bir muhar - 7.en:gin yoktur. ., Bana göst<Jrdlğiniz bağlılıktan bü· yürümeğe başladı. TUrbeye yaklaştığımız 
ririmlze başından geçenleri şöyle anlat - Bir zaman çok erkenden gelen lise kayakçı -

AVCILAR mıcıtır-. inci gece anaıhtar uymadı, kapıyı yUk sürur ve gurur duyuyorum. Size 
.,., açamadık. İkinci gece nihayet açabildik. esenliklt;r dilerim. • ları öğretmenleri ııe çal~ıyorlardı. Sığı -

- Ben namusumla geçinir bir adam- T h nağa her .giren oturacak bir yer arıyor ve Avcılar kulUbU üyelerinden 
1 

a lr beni gevellnin içine sıaklıyordu. Ka- A ·· 
dım. Soyumda., sopumda böyle iş ere gir- pıyı açıp içeriye .gir.meme yardım ediyor E B k rslan dedenin çayından içmek istiyor - pazar günü başkanları Omer Bl 
mlş kimse yoktur ... Fakat ne ya}JlUım blT ve sonra kapıyı üzerime kltllyerek ogl.di _ rzurum an ası du. Vefaktlr Arslan 'derhal sobayı yakmış raber bölge binasından hareket 
keredir oldu. ı yordu. b •• .. ve çaylan hazırlamıştı. Sığınağın her iki boğaza, oradan da Söğütlü köyüne 

ıBenlm elimden iş de gelir Serseri, 1 teşe busu kompartımanı da lhıncahınç <!.olmuş yü- bir avlanma yapmışlardır. Avcıla 
boşta gezer takımından da değlldim. Ka- O gece Muammerin dUkk.~nından 150 kUnU almıştı. Dağcılar yavaş yavaş 'da _ ş:ı.m :bölgeye avdetlerinde çok ıe~ 
zandığım kendime ibol bol kifayet ediyor- Ura çaldık. Yarı yanya paylaştık ... Ondan (Üstyam birincide.) ğnrcıklarını açtılar ve biraz kalhvaltı Iarıa dönmüşlerdir. Pazar günü yi 
du. Yazın -rençperlik, kışın evimde maran- sonra Dursunun dükkanına girdik. 17 lira Bundan başka bankayı idare edecek-ı yapmağa başladılar. İkram pek fazla idi. klz tavşan ile pek çok çulluk get 
go2lltlt ediyordum. Benim elimden •gelmi - bulduk, aldık. Ayni dükkdndan bir defa ıerin de çok itinalı bir .şekilde seçllmesi Çntalardan neler çıkmıyordu? bir de bölgede yapacakları kolle 
yen Lş yoktur. Zurna blle çalarım ... Bun - da 8•5 lira aldık ... Üçüncü girişimizde pa- bankanın muvaf!akiyetll yürümesinde Börek, ·baklava, çörek, helva, tavuk, 1 konulmak ilzere gayet büyük kU 
larla ya.kında yapacağım askerlik için pa- ra bulamadık... fimil olacaktır. köfte. zeytin. peynir, şeker, çikolata. in - vurmuşlardır. 
ra da b1rlk:tiriyordwn. Fa.kat ne ~are... Taallr bana kuma., çalma.mı te.kl!! Çok sevlnd1Aim bu kıymetli teşebbüse cir, i.lzlim, elma ... gibi birçok kalori verir Avcılarımız pek yakında dOJJlllf! 

Bir, iki ay evvel mahal!e başında etti. Kabul etmedim. bu bUtün gönlUmle iştirak ederim. Ban - gıdalar .. HaLbukı kür yapmak için gelen - kurt avına. çıkacaklar ve muzır 11& 
bakkal Kayanın dükkAnının tabanını ta- Ondan sonra da bu işi bıraktım. Ta- kanın kurulması işinde, muıı vazifesini lcrin çantasında güya perhiz yemekleri o- j larla da mUcadele edeceklerdir. 
mır ediyordum. Bekçi Fevzi .gedll: "'Gece hlr terzilerle beraber olup lıımızlığa de - . müdrik, tıer vatandq gibi, uhdeme teret- lacakmış, ne gezer?. Hafi! kaıhvaltı yap - avcılarımızın çalışmalarına engel 
dükk!na girelim,, dedi. Ben "olmaz,, <le - vam etml.ş ... Ben terzilerle çalışmadım. tüp eden ödevi menunlyetıe, Lştiyakla mak lstıyen bu neş'ell inrnnlann 'büvük şey: Burada. lAzmı olan av lev _ _,.._,,,.,., 
dlm ... "Sana bir mes'uliyet gelmez, ben Onları tanımam bile... yapacağım. bir lştiha ile çanta muhtev'iyatlarını ıgötü- bulunmamasıdır. En basit bir şey 
bekçiytm, olsa olsa bu işi benden sorarlar,, - Aldığın paraları ne yaptın? Bu .hayırlı ~ dlişünerek teşebbüsll ru bir hesap yaparak bitirdiklerini ve ba-ı zondan getlrtllmektedir. Erzurum 
dedi. Ben de onlıµm sözlerine kandım. Ki- - Bir gra.mo!on ile roır de elektrik nazırlıya.n Ubaya teşekkür etmeğl büyük kiye olarak ta kabuklar ve kınntıların bi- idaresinin kA.!1 ve çeşitli av levaııJnl 
lldin numarasını öğrendi. Ben de çarşı - motörU aldım. bir memleket ·borcu tela.kki ederim. rer tarafa atıldığını -göz uclle ·herkes bir- ıundurmasını avcıarımız rica etme 
dan ıgddip ona benzer 'bir kilt aklını. o ge- - Ne yapacaktın o motörü? birine .gösteriyordu. 1 ler. . 

oe dültka.ru açtık, ben içeri g\rdlm, çek - - Torna i4i yapıa.cMttun y ı d b .. .. k b. Sö~m ona kahvaltı ta.s.hndan sonra, Trabzona gidecek sporcularıma 
mede 7 lira varmış. Alıp çıktik, paraları Keremin üzerinde altı yüz··~tuz lruru.ş a QVa a uyu Jr çalı~ma başladı. Evvela a.,ağı doğru !niş 
tak.Sim ettik, aynı dUltka.na bir deta da.ha ve evmde 106 lira para çıkmıştır. SöYle - } d h }d herkesin hoşuna ıgldlyordu, fakat çıkış Bay!burtta. kayak müsabakata.rı 
girdik, bu seter beş lira bulduk... dfgine bakılırsa bu parayı a...~ere .gitti~ Ote a a açı 1 Qt'Jt gUç geliyordu. Her adımda dUşme b1- t1ak OUmüşhane ve Tra!bzona .gidect• 

Ben Fevziye: "Bu 1şlere bir daha gir- zaman sar!etmek üzere biriktirmekte y 
1 2

!t (A A) _ Yalovada raz vorucu idi. N!havet bu dUşu.,nn ace - cuları tesblt için çarşanba .gttntt rıJll 
mem,, dedim. Aradan bir parça zaman geç lmlş... a ova, 0 

• • • • mlllkten oldu~u ııınwıldı ve ne şekilde toplanacak olan bölge heyeti Jta.1'18 
ti. Bu Tahir geldi. Ta.birin lbize d~n - Kerem tahkikat esnasınd ifadesini 1935 yılı llk teşrınlnde ınşasına baş· '1 kılacağı, nasıl ınııeceğ1, nasıl dönUlece- receıkt1r. 
lığı vardır. 3 senedenberi dayımın kızını soğuk kanlılıkla vermı., ve hiç ~ir ~ey ıın- ıamm Termal oteli bitmiştir. Otele« Otel 'ti yarım ve tam durmanın neblçim ola
istiyordu, vermedik, araya koyduğu vası - kAra yeltenmiştir. Kerem ve arkada.şiarı Termal Ytılova. ismi verilmiştir. Otel ~ağı anlaşıldı. Bu öğrenme sonu baston -
talan da k.abul etmedlk ... Bu yUzden Tıı.- hakkında muvakkat revki! müzekkeresi 22 ikinci kanun Cumartesi 'illnu lar :arasından geçme talimi eri yapıldı ve 
h1r beni işlerinin içine soktu ve mahvetti. keslmiş ve kendileri tevkifhaneye gönde - açılmıştır. Ote

0
lln ilk misafirleri Reisi· denemede kafile iki kısma ayrıldı. İyi öğ-

~hlr banıa dedi ki: rllmişlerdlr. cUmlıur ATAT RK, Başvekil Celal .Ba- rencnler bir grup teşkll ettiler ve biraz 

Trabzon Belediye En 
meninden: 

Kerem ..• Sen Fevz ille dükkAn açı - Tahki.kat tamik edllmektedlr. Kere- yar, Dahlllye vekili Şükrll Kaya ve dnlla yükseklerden dUz kaymağa ve iste - Trabzon şehri dahilinde ve 
yormuşsun... Gel de beraber açalım ... ! min polise yeni ip uçıarı verecet:ı Umit e - üçüncü genel m~fettlş Ttth3lrı Uzer, ıls- 'lllen yerde yavaş yavaş dunnağa b-:ışladı- daki sayfiyelerlnde işletilmek üzr9 
Korkma, sana bir mesullyet 'l(elmez. Ben: d111yor. ranbul Valisi, Yalova Kaymakamı O.er tar. İkinci grup acemi grupu idi. Burada forlu, yeni ve 938 modeli iki adet 

Trabzon Vilayeti Da
imi Eencumeninden: 

Şakir, Ahmet Ziya, Saıib, Ali Kılıç, 1s- rJaba çok .bayanlar vardı. Onların çalış - bOs satın alınacaktır. 1 LAN mail MUştak, İsmail Hakl\ı baylıır o!- malan daha neş'ell geçiyordu. İkide bir Yalhız otobUslerln bedelleri gS8; 
muşlardır. Otel bugünden itibaren uımu- yumnşak karın içine yuvarlanıp bir mer- nesi Belediye bütceslne konulacak 

Trabzon -lran Transit yolu ikinci ma açıktır. mi çukuru açışı kenduerint hayıı güldü - sana ve muayyen tuksitıer1e öctenr 
ryor ve o çukura doğru kayakları isti - den bu şerait dttiresinde Belediye 

Trabzon-Vakfikeblr sahil yolunun Başmüdürlüğünden.: Milletler Cemiyeti kametıerlni verenleri <le ikinci bir çukur mukavele yapmak isteyen mnesse 
9+400 kilometresinde yapılacak 17470 açmak iizere çekiyordu. Bu temiz v beyaz tekllfnamelerile satacakları otobii 
lira 89 kuruş keşif bedelli ax ıo metrelik 7 • 2 • 938 Pazartesi gUnü saat Konseyinin toplantısı dekor çlnde eııı altmış kayakçının kay - nev'i, evsafı, kabiliyet ve tahamıntıl 
Sera betonarme köprUsU inşaatı kapalı onbeşte Erzurumun Mumcu mahallesin- Parts, 22 (A. A.) _ Milletler Cemi- na.şması hiç bir sporun veremiyeceğl zev- recelerlni htlvi katoloğ ve fiatlurını 
zarf usulü Ue eksiltmeye konulmuştur. de Transit yolu başmQdürlUk dttlresinde yeti Konseyinin 26 ikinci kanunda ya- ki ıbayanlara da, seyredenlere d'e veriyor - diyemlze bildirmeleri illln olunur. 

Eksiltme 2-2-938 tarihine çatan çar- teşek_kul eden artırma ve eksiltme ko- pılacak toplmıtısında hazır bulumak Uz· du. (No. 73) 4' 
ıanbn gllnü saat 15 de Vilayet Daimi misyonunda Transit yolu nzerinde ve re gidecek olan lngiliz Haricıye Nazırı Tekrar küçilk bir mola verildi. Sığı -
encnmenl odasında yapılacııkbr. Aras nehri Uze~lndeki ahşap köprtl Eden p11rısten geçerken bir gQn kalacak nafi girenler nefis çaydan yudum yudwn 1 

İsteklilerin tekllr mekıuplıınnı 1310. enkazının (500) lıra muhamnıen bedelle ve Fran11z füıriciye Nazırı ile beraber Içerek içlerini ısıtıyorlardı. Dönmek za -ı K Defterdarhğınd8 
82 kuruşluk temini\t mektubu veya mak açık arttırması yapılticaktar. Cenevreye gidecektir. manının geldiği bildirildi. Ka.yakçılar he - arS 
buzu ve 937 yılınli alt Nafıa VekAletin- Bu babdaki ıartname ve mukave· men kayaklannı· aşağı inerken iyi kaysın. Yusufpa~ .. a mahallesinde IC 
den aldıkları mnteahbilllk vesikası ve lename projeleri Transit yolu başmüdQ· diye yağlamağa ibaşla.dılar. Kayaklar ha -

1 - l 

Ö 
zır, kayakçılar tamam haberi verildikten manbey sokağında vil!yet konso 

Ve ticaret odası vesikası ile birlikte IQğünde görülebilir. msr dı"lerı"z ı 572 ıo ~u sonra birinci grup te·k sıra hallnde inişe ğunun işgali altında bu unan · _J 
aaat 14 de kadar Daimi Encümen riya· Muvakknt teminatı (37-5) liradır. y 1 ~l "' d "A E 2 1 b .. k' t• k 1 an 

ı azı anmızın çva u6 un an - başladı. Diğer grup biraz kaydıktan sonra marn ı inanın mul ıye ı apa ı z 
setine verml• olamaları. eteklilerin temlnatlımnı yatırdıkla- De i lt 1 l • l b " t t l ı·ı 18 1 38 t 'hl d 3 2 988 t 

y d i b 1 d 1 n za ı ıcm s na nası atır ım.. e r · zankalara binerek dBnUşe geçtller. Ka. _ ı e · -~ arı n en · 
istekliler keşif, şartname Ve diA"er nna a r anka veya ma san ık arın- k '-- ö d'le . kl ı k d b ş -n mQddetle sattşa 

evrakı her gün Trabzon "'1filııt Mndnrltl· dan alacakları makbuzlarla muayyen asını 1.11r.gftn koyamadık. znr ı rız. vn ar .ş mdi kUçUk lbir 'baston çarpması a ar on e gu 
•> ~le aşağı doğru lu2larını almışlar, Uzerle - rılacaktır. 

tünde öğrenebtlirler. (No. 79) 4·8 gQo ve saatta mezkQr komisyona mu- rindeki sporcular konuşmuyor. Yalnız bu 2 - Bu binanın muhammen ıd1 

Erzurum Valiliğinden : 
racaatları ilin olonur. (No 88) O Q A u temız havanın içinde kann hışırtısını ve on sekiz bin liradır. 
___________ 4_-__ 2__ \.:1 ccndllerini dinliyorlardı . 3 -Tablllerin, muhıimmen 

Karabık ·- Tercan yolunun 5 + 50, D. Demir yolları onwıcu 
9 - ıs+ 814 Qncü kilometreleri arasın- işletme müdür.lüğ:ünd.en 
da yı1ptınlmaıı gerekli bu!unan 2641 li- lJ-l-9;.j8 günQnde eksiltmeye konu· 
ra 22 kuruş keşitli. ( t>) tune ~e.nfezin lan 2500 metre mik'abı traver.ııllk qam 
)'ttpı~aıı 12 - 1 • lla8 gununden itibaren tomruğu görülen lUzuın uzerlnoı yeıllnen 
15 gun mOddetle yeniden açı~ ek- ve ktt ail zwi usuliıe bil k • 
ammeye konulmuştur. t:snnun ıhalesı uşt p e tmey Oll 

27 - ~. - '188 perşembe gnnn .sdat on dört- ı.n :r.:_ Muhammen bedel tomrukların 
te HükQmet konuğınd11 Vıliyet daim· beh tre ik' b 14 Ü d öı;:nn li . er me m ıı ı ra 11n O\NV -
encUmcnınde yupılttcaktır . .Muvakkat te-
mln11t mikdarı (199) liradır. 

Bu menfezlerin ten şartnamesini ve 
utreainl anlamllk isteyen taliplerin en
cümen kalemine müracaatları illn olu· 

radır. 

2 - Muvakkat &eminat 2625 liradır. 
8 - ffıılversdk çam tomruk.laı Kars 

orman MüdUrlütUnce Oltu ormwıJanndan 
Devlet demiryobarı idaresi lçlo t\lbai.:, nur (No. 7'J.J 4 - 4 

• edl!ecek möktttlardan t~rik. edlltcök-

Erzurum Askeri satın- tir. 4 - Teslim yeri Kars. iatasyonunda 

alma komisyonundan! vagon tlıer1~dedır. 
Suıkamış içın yirmi üç bin kilo _ 5 - .Tlllıpler~n 2~ .No. lu kanun 

A<M ya.ğı kapalı .ıarfld eksiltmeye ko- h~tımlen geregınce acapı eden vesaikı 
ıabuştu T bmin bedeli ondokuzbin oaız buıunmalurı 14fındrr: 

:etytız e~ Li:a, ilk. teminatı blndörtynz 6 - 1·2·9~ Sulı gnnü öğleden son· 
aümışaltı (146ti) lira 25 kuruştur. hksilt- ra saat 15 de _Er:ıurumda OOıbqında İ§
meai 9 - ub t - 938 "_Jlrşanba gQnil su- !etm~ M'tfdı.tr!Ogn binasında mUteşekkt, 

f a Y'" KOmısyond11 iuaJesl yapılacag.ından tll· 
at onbeate Erıuru~.da Asked sutınulma liplerln Z490 No. lu kanunn 3~ el öıad· 
Komilyonunda yapildcaktır. şartnamesı desi mucibiııce teklif mektupları 
Jıer a:UD komisyonda görulebilir.. Teklif 14 d k d k . b k 

01

1 
saat 

m&klUplan belli iOn. ve Sıtatlen bir Sllat vermeeleri. a ar omısyOD üŞ an ığıno 
evvel komisyon bqkanlığına verllmlı 7 - Şartnameler 175 kuroı muka· 
veya polla llı 10nderüm1f bulunacaktır. bilinde idare veaııutnden tear1k ecı;. 

(Ho. • 14) • - 1 · ~u;. _ (Jfo, •ı) H 

Abone tarifesi 
Seneliği : 12 Lira 
Altı aylığı : '7 • 

Dereyi geçmek icap etti. Kayakçılar yüzde yedi buçuğu nlsbetindıekl to 
llaklkt imthanı burada verdler. Aralıklı mektubile teklif mektubmıu, ihale 
lşlnde her kayakçı arkadar. gelenin düşüp olan 3-2-938 tarihinde saat 14 dell 

UÇ aylığı ' • 
Bir aylığı : 1,50 • 

dşmiyeceğinl merakla bekliyor ve her saat evveline kadar maliyede mOt 
gelen de düşmemek için ensesinden to - mHlt emlak satış komisyonu riYll ... 
puğuna kadar ter çıkarıyor ve dü,memek tevdi etmeleri lazımdır. No. ( crır 
için cehdedlyordu. ı - 4 

Seneliği : 24 Lira Gavur boğazında kilçk blr mola ve -

ECNEBi MEMUKETLER iÇiN 

Altı aylığı : 14 • rildl. Ve mahalle araarından küçUk ya -
iLAN TARiFESi ramatların alaylı bağrışları arasında Cüm 

8 ncl sayıfada santimi 26 Kuruş huriyet caddesine çıktı. Yolun sağı ta.kip 
7 • • • 50 • edilerek bir resmi geçit yapıldı. Sabahk1 
6 • • • 75 • seyirciler neş'eli dönen bu kafileye artan 
6 • • • 100 • bir hayretle ve biraz da gıpta ile baıkıyor-
4 .- · • • 150 • ardı, 
8
2 • • • 200

50 • Yirmi !beş kişillk bir kordeta.nın şeh .. 
,, • • 2 • 

ı •. . . 400 • rin ortasından geçişi bu sporu sevt:nlertn 
ııan vere~k kimseler DOÖU Gaze· itimadını kazanıyor · ve biraz dıı ~hrln 

test ldarts Mndodoaone mnracaat etme- spor veçhesifil .meydana koyuyordu. 
JdJrlSP. Devamll uanıat için tnısusJ Karne bÖlgeye geldiği zaman kendin-

ZAYi MÜHÜR 
Zatı mUlıUrümü kaybettim. te:ıl 

kazdıracıığımdan eskisinin bükoıO 
madıgım ııan ederim. · 

Erzurum merkez Nahiyeıintn 
Köyü Muhtarı Dede o{]lll 

DUHSUN ÇELBBI 

carafe tatbik edilir. den evvel gelen avcıların teşhir ettikleri 
Kırmızılı ilAnlafda tarife bir misli sayısız ta.v•an ve keklik Meşhıerlni görUn- Davacı Koıapınar köyOndeP 

taılasile alınır. ce şaşırıp kaldılar. Avcıların aıkla hayale kııı Nedime ve ıalre ile miidd 
Adres <letlşttrmek 25 kuruşluk ne- gelmiyen hlkAyeleri zavallı kayakçıları_n 1 ayni köyden Mehmet oğlu Hacı Jll 

."e~ t.ab1dlr. ~ünlUk h1kAyelerinl çoktan bastınnı.ştı. ve Ali oglu Hamza arasında tahıl -================- Kayakçılar bölgeyi terkederlerken 'koca . . piO 
- - hafta tat111nln ne çabuk geçtlğlnl yana, eden senet ıpt~lı ve saire davaSI fi• 

yakıla anlatıyorlar, "haftaya, harta.yal,, 
1 
yeti oıe.rl~e muddeaaleyhlerden 

dl e blııbirlerlnden samımiyetl-e ayrılıyor- nm yerının maıQm olmamasına 
Sahip ve Batmnrrlri 

Clha' DAHAN 
l 

yd namına yapılucak tebliğahn uaoe1l ar ı. __ .. ,.. 
Umum neşriyatı idare eden Yazı Jşlerl KAYAKÇI rasına kanır verilmiş ve durur-

MndtırQ: Bahadır DOLG~K Halk Spor KIO"U fashadildl devamı hususu 9·2-938 Çtlrşanba f 
:J bırakılmıf olduğundan keyfiyet 

!)Qn l>6lıt ~&J)lıtıMa.n M&lı4t.kl olunur. No. (88) 
....... ~· 


