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SA'l'l : ~8 GAZETE 
1 

Başvekil Y '!-lova~a lstanbu~ 
gazetecilerıne zıya( et verdı 

Ziyafette ------~~~----------~--- -Kars 
Hayvancıhğı Muhtelif memleket işleri 
t znınnn gôZUnUzUn 

tV!çre <lcndlğl ~lir ve derhal 
önüne, yeşil merıünrlg wnı.ş olan bu etrafında samimi 

buııu ve karlı dağlarn yasa meleri 
Yemyeşil mer•aıann uzerind~ı n;,~r inek 
Şl.şkJn, ıal renkli, beyaz b:er kutularının 
RörUrsUnüz. Bu resim pe~ b kutuları da 

bir hasbihalde bulundu 
Ü2er1ndek1 resimdir v~:e görUrsunuz. Memlekette istikraz zaruretini doğuracak 
dtınyanın en-ucra. köşele • b. ·ht"yaç voktur ... Bulgar dactından çıkarı1acak 
hatuı. Karnta. bile... ızln ko- yenı ır l l .,, o 

Karsta. kıymctıı blr tk~::~: ki: altınlar Merkez Bankasına yatırılacak ... Hükumetin 
nuşuyorduk Bu o.rknd:ış dün· • • • t Ô ·· ·· d k . 

.. _Kars bnyvo.ncılık bakımnıdo.nll iJkU trizm bölgesine yerdiği ehemnuye - IlUIDUZ e 1 
er.kezi olabl r. 

Yanın en lkuvvct~l:ıı:rn:ıettcestnde anlıı • ay jkj yeni fabrika daha 8ÇJ!acak 
Yaptığım tc !i et 1tıbar1le. 

dım ki hnyvanınrımız key Y hayvnnlan- lstnnbul , 26 [ Husust muhabirimiz· 
dl\nyadakl rnklp piyasatlıa1nn den ] - Yalovadıt bulunmakta ohın 

""" ynıc.sek r er. M 1 na nazaran ...- ~1 boŞ çaıı.şmış Başvekil Celal Bayar dun stanbul Mat· 
'Biz şimdtye ka~o.~ruz buat \1\0messlllerint Yalovıtdakt Otel 

<>imanın zararını ç~ Y mızl;· tıerabel' ısta- Termal'e davot ederek. şerefle-ine bir 
Şlmtl1 oku~~ angöreceğiz kl, Doğu ziyaff't vermiştir. Ziyafette Dahiliye 

tlstlklere bah ka !n~ıııkta seneden seneye Vekili ve Pdrti Genel Sekreteri ŞnrkO 
bölgesinde ayv .. 
blr lnki :ı! vardır. Kaya da huzır bulanmuştur. . 

İk 1ş t Vekdletınin çok mustp bir Ba.,bnknn bu münıısebetle gazetecı· 
kararl~e 5~rndn teS'is edilen TUrk şubcSl 11

M terle memleket işleri hakkında hıısbibol· 
mı araştırmalarla bu neticeye vnrmı.ştır. de bulunmuş ve yapılan ve yapılacıtk 

BUtUn Karsta yüz adama 250 koyun birçok işler hakkında izahat vererek 
\'e 130 sığır lEabet etmekte<lir. Ve hayvan kendilerl~i tenvir etmiştir. 
miktarı dn baş itıbarlle 1935 yılına naza- İslikrmm lüzum yok 
rnn, 1937 de iki mlsll .artmı.ştır. Başvekilin bu basbib11lde ortada 

Yalnız Uzerlnde durµla.cak ..en mtlhim HO~fımetin fstlkruz yupacHğı hukkmda 
n kta lryat meselesidir. Hayvan fiyatları baıı şayialar döndüğO hakkındaki süale 
çok dUşUktUr. ~mlekete ithal edilecek ı verdiği cevaba naumm hükumetin ve 
<löv z bakımından İkt.lsat Vek.Alett bu nlakadar makamlann noktai nazarı mem· 
mUhtm noktn Uzer1nde ısrarla durmuş • leket tıOnyesinde acil bor ;lanmtt zarure· 

tur. 1 tini dogurmuş herbttngi yeni bi ihtiyaç 
Şimdi, ihracatçı tüccarlann şuur u lm11dığ'ı merkeılndedir. . ,. 

himmetleri ve Kars vi!Ayet mak:ı~ıl~ o JJulgnr dnijından çıknrılncnk Başuekıl Celili BA >AR 
sUrekli ve yorulmak bilmlyen teŞv e Alt . { ümüş 
bi lbl llk !kurutmuştur. DUne kadar, rakip .111 

'
0

1 
1 h mızın karşılığı olarak Merkez 8U'nkaı;ına 

r r a. eden ve binaena - Mem'ekelin mat durumu er zaman· uhrılucaktır. 
vaziyetinde mal ihr ç öldUrür gibi kıy • kinden iyidir. Bulgar dağında çıkurıla· y 
ley!h hayvancılığımızı kendi kendine 1 cuk olon altın ve gOmQş külçeler para· (Alttarofı 5 lııcl11c) 
mctrtırl düşuren sistçm ihracatçılar, 
crta.da.n knUınıış, ve bUtiln K • ) d "' b •• } d 
flyatınrı düşüren bu muzır reka":>et~~ l~~ onseyın top an ıgı ugun er e 
ı1Unc geçmişlerdir. ıtayvan ihracat zı ~uh~ . -

ltırnt .etmek Utzımdır ki ilk sene bn A t k d · ı ı A b. Arap tnnlı anlar gcçlrnüş, faka; k~~;:e:~~i~ n a ya a m 1 1 1 r 
sağlamlığı yUzUnden t>u m ş tehlikeli • (?) t 1 v 
taratc-<lllmişvebusene ::nşöyledur• kongresı op amaga 
'artııln.ra rağmen ziyan e temin etmiş • 8 

tun dişe dokunur JtAr bile k . 1 e 
tir, ' Bu senelerin, «llOiüklerinde:0ts~~~d~ arar ver m l Ş r 
edilerek önt\mUzdelU yıllı ha~ nhşara.k Halayda Suriyeye bağ11 o'nıayan herhangi 
tat bltU~inlri çok dAha r~o~:ti~lne lh • bir İdarenin leeSSÜSÜ reddedileCekmİŞ !.. 
rnlnız .hay.vnnıarı memleke hnrvnncı -
ıao etme.kle lkUln etmiyereknıtseıteceğlrtl Milletler cemiyeti Konseyinde lla· alınacak vnıtyetl tayin etmek Uzcre ka· 
~ğırnızı knute it.lbnrUc ıde 1 taydaki seçim. işinin mDıakerc e<lllmek· rarlar vermekmiş. . 
eltllyebUiriZ. 1 zarfında et t lduğu şu sıralarda, )'eni bir haber Ayni httberlere göre, bu kongrenm 

HU.kQmct, son ıgü~~:etle dutmuş - deo~ıı duyuldu. Ne dereceye kadttr .. dog· ruznamesi de tesbit edilmiştir.Bu ruz1111· 
~esetesi üzerinde ebem ıt lstih.İliki arttır.. olduğu sonradan daha iyi ötren1&ecek meye göre : 
~r. Et fiyatını düşUte~~i sıhhate de yar- ~~an bu hubcre göre, An~ııkyıtda bulu· 1 - Sanacak Surlyenin bir parça· 
cı aıt ve bu suretle um mühaıtkaktır ki. bar.ı Araphtr bu şehırde mlllt bir stdır. 
d~m etmek istemıştır. ~~en nz et ytyei\ .. ~~~p kongresi toplumağa karnr vermiş· 2 - Araplar !l)'asl ve milU bir bir, 
le ~Yo. mtlıetıcrl 1~lde 

1 
Bu kongrenin toplonışmdun maksat, tu.. teşkil ederler. 

r eMn bit
1
iylz. 

1 
deki ıstihİ!kin nrt • _er Ômnzdeki intihabatta oterilelere karşı (Arkası 6 incide) 

em eket dahi ın kırbaçııra - on 

~~h-~·~~ .---A~T~A~T-O~R~K~~Z-e-l-ze_l_e_k_n_a~h-~-d-e 
Esasen Kars lhracatçııan, h ~ten de 

llllı dahili piyasaya suremeıne dl 1 d korkuttu 
~ıkaretçi-dlrlcr. Hep müi:\nkale ~er ~~ Ya ova a ' 
~ırnendıtcr bir frzutuma kadar ge ie, iri bı·r hasar oım~ adı ı akliye fiyatlntını dn koruyacak h! e - İstanbul, 26 [ Hu ·uııi J ~ Atatürk 
<lıtırse, Kars için tleıışetu lblr lstihhıl< pa.- Yalovuda ge~irmoge btttladık lan lslirtt' 
tarı 1 " nlerlııden pek n:e:nnundurlar. 

açı ııcaktır. i asını but glu ve neşelidırlet. DDn Millet çlf· 
ls a•t her Şeyln bir ar\ evvet 0 

m ·i Sıhhat 1 b" .cezınti ;ııpmışlar ve lekAmOl 
liYoruı ve işte et fiya.tıarının aUŞürU el: llğinde ~~lunttn Yalova için kıymetli 

cc.gi şu sıralrdn dn hükwnet ınerk_:~~; bahnde ·şıerdir t 
c·henıınıyelıe üzetinde durduğu l{aH• -'i" yeni direktifler vercnı 8 :vekil delAl stanbul 28 [Husust] - Evvelki ge· 

Zelzele Trakyada daha 
şidjetle hissedildi 

.,. cı ,. • Y nlovttda bulunttn . 4
v " M cc saat lkibuçuk sulttnndu şehrimizde .du-

k:~cılığını tekrar, naznn tet.klk ve auyttr fle Uuriôiye 'Vek~lı ~uk;.ır Kuyu ruhm biri h11flf, diğeri çok ~lddetli ikı 
:e vcı.ıea.torui. , N gnoun iŞle• Jle meşgul 0 muş ar ' ıelıelenln verdltl heyacım aeçmictir. chl.t\1> BnBA _ o v 

--.. p n gözden düşdü Zel7.ele bilhussa Trnkya uııtuku· 

B• 1 .. t re Von ape l sındu daHa şlddeUe hissedil.ni~tlr. Bugüı 
ır yı1hk itha a ' Berlln, 26. Alınaııy.a~ın A~·~~Qury~ geç Vilkıtu kadıtr ne lstanbuldu, nede 

ihracatınllZ BUyük elçisi Von ~ıtf.f~ı~i~an u me bıt,ka yerlerde. hasar olJug-una daıı 
Ank A ) lstatısllk ı tarafından ger•1 ç ğ verdihl beyanatta bıtner ıelmemi§lır. Yalnız bu yer sarsıntı. 

nra, 25 (A. · - S tir dost ttnna • bi'h 1 l k b l · lb il Utnurn m .. d" l 7 . t tlstikleriııi tıı· e ' ken edinerek taUrlhııt ı &A &ece ey n VU U U ın.tlil ı l Jr t n 6mlaını~tı~~ ~~n Y~193 fç:~~
1

6 ith 1ıat 12•. 1 f r::!if:ı :~;;,:i.ur. Mlkı fe"• h.Jdı korlcul11u11har. 
ll\rao.t 117 mllfonı balll oımuıtur· ıd 

..... , 
TÜRKİYECE İLK DEFA ------------------
Erzurum da kırk dört 
kayakcı yarışa giriyor 
Atlı kayağı seyretmek 

zevkini de tatacağız 
Feshedilen Halkspor klübü yerine 
Y enispor klübü tes1s edilecek 

Türk Spor kuru•ııu hölğe heyetinin ı VilAyette yapılan fçlimıııt Vali ve 
teşekkül ettiği şu bir kaç gnflmlıınherl. Tür'.k Spor Kurumu Erzurum BJlges• 
Erzuruında hüyt\k bir Spor hureketi gö Ba5konı H tşlm işe ın rlya~et etmiş ve 
ze çarpmakttuhr. IO;>lantıcfa Lise, Orta Mektep ve Muııllim 

CumnrtPsi ve Pazar hünleri ekseri· Mektebi mll•torlerile, KültOr Direktörü, 
yelle zenğln Spor ranllyetlerilo doldurul· ve Beden Tnlıiyesl mualFmlnl hHzır 
mllkladır. Bunlıırın yımındıı Spor bölğe· bulunmu tur. B...ı içtima 111 Koltrr Bıtkım· 
sinin ve Spor kulüblerinin de ku vvetlcş- lı~ının tanzim etmiş o:du~u tallınatna
mesfne, büyUmesine ve esaslı bir şPkll· me hükümlerine görE>, hariç•eki Rpor 
de kurulmalarına dikkat edilmektedir. kulOplerlne tntıs ·ıp etmeleri yasnk edil· 

OU~ g'Arek vllt\yetle, gerek hôlğC ~İŞ Olfln hılebe)er Hfasında bOyQk hir 
merk· zınde bu maksadhırla iki bllyUk spor hureketi yaratmıtk fçin ne ıtbl 
içtima yapılmıştır. l (Alttarafı 2 lncldeı 

Abu Köyünde Bir Cinayet 

Baba oğul birleşerek iki 
genci öldürdüler 

bir genci de yaralad ılar 
Kati1, köyde nüfuz ve tesir icra etn1esine aykırı ce)he 
alan bu gençlere bir n1üddetten beri diş bi'eyoı·.nuş! 

Viçc, [Husust] - Nahiyede şimdiye üç mOnevver genç Abu köyllnıfe ahlak ve 
kadar enıscıline tcs.ıdüf ectl.meycn ve tcrMyelert ile, ç ılışkanlıklurı ile kendi· 
herkesi soıı derece müteessir eden !erini herkese sevdlrmh.lerdir. Bilhassa 
ınlHhlş bir cin.uyet ~ldu. !eğnllDbO~ı, 

1 

nııblyeclekt genı,:llk hu~ketlne Onttyak 
hııva ve httve~ıııe . ~~· e huk.ıııe.rııenın olu ak, spor te.,kildtını canlandırmal< yo· 
z~vkinden ncf.;ı rıcfısını ve cahıl kufusını !unda çok gayret gösterml:lerdlr. Parti· 
bır tll~IU kurttm:~ıı.aııılş ulan A.l)~ koyu_n· 1 n.in köy ocıtk teşkiUitındu ve köy lı&e· 
den.GuıııO~o~I~ I aık ıtclındn lmı oJu ıle rınde temiz çalışmahırile herl\esin htı.di· 
blr!ıkte ikı munevver geıı~i kaıılıtr için- rini ve leveccühünü topluını:;.lıırdır. 
de yere serdi ve l>lr uçuncusUnO de Yulnız bir kişiyi memnun ecleme· 
yurdladı. mi,.lerdir. O dıı katil Faik'tir. Çnnkü 

VHkayı. anlatayım : l.öydc eskisi gibi te·lr ve nOfıııunu ~ös• 
Husdrı ıle Akif ve C.:mal i imlerinde ( Altlarafı 5 /11cideJ 

FIKRA: 

Hocalığın vasfı ... 
Geçenerdc bit dosı tneclislttde bir tnil

na.kaşa cereyan etti. Hazır hulunıınıar bu 
meseleyi muhtelli cephelerden mütalaa 

r Romanya kabinesi 
Balkan politikasını 
değiştiriyor mu? 

ettiler. Bir kısmı: 
- Hoca, çocuğa korku vermelidir. Bir 

takat tıttı mı, çotuk iki defa yeri öpmell· 
tlir, fikrinde bulundu B:r kısmı ise: 

- Hayır. hoca çocuğa korku değil 
evgi açılmalıdır. l<:n güzel kültür blnas• 

·cvgi üzerine kurulandır. Korku ile bilgi 
tıağdaşatnaz, korku çocuktaki bir çok muM 
lcna lnsanhk hassalarını yok tder, şahC'' 
~eşebbUS kablİiyetinı ,medeni cesareti, nl
'ıayet çocuğun şahsiyetini öldüliir. Blrr 
ilr makine gibi muti olan değil, şahsl kn 
·akterlnl muhafa:za eden, muteriz, hattft 
':>Iraz serkeş çocuk lAzımdır. dediler. 

Bu iki zıt fikirde iki devrin aksin' 
~örmek kAblidlr. Blrlncl fikirde e!:ki ma • 
halle mektebi zhnlyetlnln tcs'rl aşlklh 
iır. Yeşll sarıktı hocanın zulmü altında 
vetfşenler bundan baŞka tlirlü düşüneme
mekte haklıdırlat'. 

ikincide fnsaı\lıgın son eriştiği ter • 
biye merh.aicslnl temsil eden fikirlerin t· 

·asını bulmak kablldtt. 
Tatbikata gelince, 1 tamamen baş . 

'tala..şıyor. l\lüşahedelerlmlz bu iki zıt flk· 
~ın tklslnln de mutlak surette tatbik edl • 
'cmlyece~nl gfö:tcrlyor. Zaman, fcaplr 
" C muhit hocayı hazan birinci, hazar 

'alkan Antn ıtı 1a Pll 'iakat 
l • 

me~ e.e, ı 
nevz.uubahs cdi iyor 

"'cinci fikre taraftı>rı otmak :z.aruret 1nd~ Rorttarıl)tl Knılt lktneı tlarol 
·· ırakıvor Binaealeyh bence hu iki flkr' I 1 b 

1 'elif eden Ü('Üncii ve mutavaC'sıt b'r f'krr s un u ' 26 [Husust] - Yeni Ro· 
· .. raftar olmak hakikatleri ıörmek ba - ı na~ya hUkünıetlnin söz sOylemeQe ırn• 
knmn4an daha rertnde tılcaktır. ahı1etli ttdımlımndHn baııhmnın son 

UIUBJa nttı.Gn ( A lllu•fr s ln«lfl•J 
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ğ uda n Haberler D _ _..... _____ ..;;::;;;._ _________ _ 
ErZurumda kırk dört 
ka yakcı yarışa giriyor 

(Üst11am birincide) gun spor gOnOne eğlenceli bir şenliğe 

ıTrabzonun yaptırılan 
ve yaptırılacak 

haritaları 
tedbtrlere tevessoı edilmek ıazımgetctiği son verilecektir. Hir.de bir tesviyei rr.ünh1nili harita da 
mnzııkere ve münakaşa edilmiştir. Ttıkar- 11 Y enispor,, adlı bir k d .. k k 1 k 
rür ettirilen esaslara göre mahte1ir •. ya ın a muna asaya onu aca 
mektep talebeleri arasında müsabakıılur ku}u p ku fU~ uyar Trabzon şehrinin beşyUzde bir, 
yapılmıısı ve blllOn talebelerin imkan Mensupları arasında istenildiği ahen- ikfbinde bir. onbinde bir mikyasında 
ni::ıbetinde bunlııra iştiruk ettirilmesi dU· ı gi bulamadığı için viH\yet makamına birer harıtası yaptırılması mn_teah_hidine 
şUnülmOştnr. Bilhussa bugllnlerde mev- mUracaııt ederrk reisi bulunduı1;u Hulk- ihale ve bu hıırıtular müteahhıt!erı tara
slm icubı yapılması mu:ufık olıın ka· spor kulübünü feshettiren Bel...dlye Reisi I fın?-tn yaptırılıırnk Belediyeye teslim 
yttk sporu mevzuunda bırçok mUsabaka- Şevket Arı Erzurum spor luıyatındn bu edılmfşti. 
lıtr tertip edilecektir. . . . re ihten tevellUt eden boşluğu kapatmak 1 Trabzon şehrinin hali hazırını g?ste· 

Kayak sporunun teşvık Jthlmcsi ıçln Uzere .. Yenispor,, ndlı bir spor kulübünü, ren bu haritalar bir memura teslımen 
mekteplerde mevcut knyaklur Avrupa- tesis etmek üzere resmr muamelelere AnkurHya gönderilmiş ve Nafıa Vekaleti 
dttn yeni getirilen 80 cift le. bit ımılze- girişmiştir. tarafındıın haritalar ve bunlara mnteul
mesile techiz edilerek yepye=ıi bir hale Yakında tesis edilerek faaliyete lık hesublar tetkik edilerek tastik edil· 
getirilecektir. kHyıık sopası yapılmak başlayacak olan Yenispor kulnhn futbol, mişlir. 
nzere Trabzondan getiriln clındık sopalıırı dıığcılık, aıletizm ve gUreş sporhnile Yapılan bu haritalar yapı ve yollar 
kuılunılucaktır. meşgul olacaktır. knnunu mucibince yaptırilınusı zaruri 

Vilayette yapıları toplantıdan sonra Ku!Op azalarının mUtecanfs ve biri- olan 1000 de ı mikyasındtt lesvyie 
millet bahçesi içindeki Tuı k sp.>r kuru birlerine rabıttılı t.ıulunmahm göz ön Un- münhanili haritanın tersi mine esas 0111· 
mu Erzurum bölge merkezi binasında du de ttıtultın bir gayedir. Spor ha) atında caktır . .Elde yapılmış haritaların esasl,m 
bölge ldtıre heyetinin mutad toplantı- faııl bir şektlde çttlışacak elmaıılur ba- ve hesaııları mevcut olduğundan bir 
sı yııdılmıştır. kımındun YerıJsporun diğer kulüplere na· mutahassıs bu işi kısa bir zamanda ik-

lçlimııa bölge b11şkanı Haşim lşcan zaran bir noksıtnlığı bulunnııyacaktır. mal edecektir. Bu haritanın yapılması 
riyas~t etmiştir. . Eırnrumdaki spor hayatının inkişafı yakında mUnakasııyn vazedılecektir. 

bu ıçtıuıadn 29 - 1 938 cumartesı bakımın.lan mühim ve tesirli bir rol oy- ___ --------
gllnO yapılacak uıtbabaka programı te!>· n11yc.1cıık olan Yenispor disiplinli bir 
bit eeillJJııştir. . . ç.ılışma Jle ıtiğer spor teşekkU.lerine de 

Hu progrnma göre Cumartesı günu örı.ek olmak uııniııdedir. nişan merasimi 
şehir içmue. mutıtelıf mUsabııkalar yu- Temiz dü~Uncelerle temeli atılan bu eo k (H •

1 
K hAk'mi 

Sarıkamışta bir 

. . . . ,;,arı amış, u usı - aza a ı pııacaktır. yeni ku1Lb0n muvafta.k~yeth bır tesis f'evzi Tombulun bııldızı Bayar. Nebahet 
Evvela. şehir Içinac kırk dört ka- olması bUtUn spor mubıtındt) hararetle ile Sorgu hakimi Bay Tahsin Çimunıın 

yakcıuın ıştmı.k eeiec.:ğı Uç kilometrelık temenni edilmektedir. j nişun töreni 24 İkinci kanun Pazartesi 
bır sokak koşu::ıu ytıpııac.ııktır. buıın l 

g~no samimi dostlar arasında yapı mış· iştırtık ecıteek Kcıyahcuar Cunıarlesı g-u· Belediye ınec1isi ay tır. İki tarafı da kutluldrız. 
nu saut l-t.bU cıu uuKlıınet onunaen ua- b 
reKel ececeh.ler, l..Uıııııuııyet cuauesını aşında top!anıyor Kepenek gazetesi 
hık.ıtıen, heıstaııtıler co.auesı, GUrcU Kapı- Belediye meclisi, Belediye kanunu- Sivasta şimdilik haftada bir defa 
sı, '! ttş nı<ığı:ııttıar, '1 ebrıı kuJJısı, çme mm 54 iııcı mfütdesiııe tevtikun 1 - 2 - intişar edecek olan Kepenek refikımızın 
nıınarc::ıer yv11&0 teı.uur tıllkOııı1;;t OUl.ne 9t8 tarihine nıtısııdıf salı gUnü toplana· ilk sayısı elimize gelıni~tir. Muvafrakıyet 
geıı:ceı..tcıaır. lıu llll.Stıbtıkaau lııııı.cı, cuktır. Miızııkere ru::nuınesi şudur: dileriz. 
JKıı.cı \ e ı.~üncU geıeıılere uıuhteııf !le· 1 - ~38 senesi vnridutı umumiye 
aı~e1er verııeceh.\lr.:::.aı,ım haımae bıııncı tarife \'0 talimatnamesi. 
geıeu kuıUuı;:_ae ayııcn bır hatırn veıı· 2 - Muııakale. 

ltcektir. ü - EJektrık tarifesi. 
burıdan sonra kUçOkler arasındu 4 - Dilençilik için zabitaibelediye-

bir puLeu ı;Urat ıııu::;utJııK.ı:sı yupuucai\.· ye ve sıhhiye tıılınrntnamesine yapılacak 
tır. n.uc,;Uli ıuı..sal.ıak<ıCılttr Yenıkopı yo- i.nve. 
lunduıı .Udeaıye öııu11e kadar gtaecı;:t.:K· 5 - Emvali gayri menkule satışı 
Lruır. ı.uııl111·1ıı Liııncı ye ık.ıncı.erine de ıçin selahiyet verilmsl. 
n.ı.httlıt l1t.Ol}Cltf \ClhtCehtır. 

· Buuaun bunuı bir yarım mukave· 
met b\Jkak koşusu yapıl<ıCahtır. .bunu 
işUrak euen spuıculıır Be.ecıiyenin ya· 
nu1auki purli cullacsmi lhkıl.ıen h.avaı 

çııışısı, uurcü kupı 1 1 uş IDiiğazalar, 

'l epnz kapısı, Çırte minuıe1er yuh)'le 
hükumet öııuııe gelecektır. 

bu uı~subakuyı ıuULetıkip TUrkiyede 
ilk defa uhmtK ~euır i~ıııae ttlhkcıyuk 

mUsttbtıkası yapılucuktır. Buna iştmık 

aaen kuyukçııar şehir içinde bUyLk bu· 
tur yaı.ıttcaklardır. 

Cuuıartesi gontı ~·apılacak bu musaba· 
kalardtth sonra 75 ructroluk bir de çuvul , 
•anşı yapılacak ve bu suretle. bu dol-

Yugoslavya hayvan 
ithalini yasak etti 

TUrkiye, Belçika, Daııimarka. Ho· 
landa, Alıııan~·a ve 1;;sviçrede hayvun 
hashılığı bulunduğundun bu men~eti 'hay· 
vanluruı Yugoslavyuya ithali menedil· 
mi~lir. ltırnlı menedılwiş hayvanhır biJ
ııassa Domuı ve geviş getirenlerdir. 
Bunların transit suretile de olsa Yugos
ıa v y udan geçırilmesi yasaktır, Bu hay
vunlara ait taze ve kuru iptidai madde· 
ıer de bu yasazın şUmulü dahilindedir. 
Sütten mamul maddeler, erimiş içyağı 

bu meınııuatın haricinde kslmaktadır. 

Sarıkanuşta balo 
Sıtrıkumış [ Hususi ] - Çocuk lur 

esirkeme kurumu Sarıkamış şubesinin 
tertip ettiği balo 22 Kanunu ı:;ani 93d 
Cumartesi sOel muhfllde verlldi. Bütün 
Sarkamışlıların mülki \'e askeri memul'· 
ların ailelerile iştirak ettikleri bulo çok 
nezih geçti, hertararı karla örtuıo olup 
« dondurma kutusu ,. halini alınış olan 
Sarıkamıfın uzun kış gecelerinde ılık 
ve sawiwt bir gece yaşandı. 

Sarıkamış ete kavuştu 
Sarıkamış [ Hususi ] - Belediyenin 

tayin ettiği et fiyatı idare etmediği için 
et kesmemekte olun kıı.sapltır Lelediyece 
sığır etinin ( 20 ) koyun etinin ( 32 ) 
o uçuk kuruşa çıkarılması Uzerine e 
Keı:;uıektedırıer. 

Bu gece nöbetçi eczane 
"VA r AN,, eczanesidir. 
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ZfRATTE KALKINMA: 12 

Tohumlara mussallat 
olan haşereler 

Tohumları ınut1aka ça~kalayarak, ilaçlayara: 
ekmeli, iyi mahsul veren ekinden tohum ayırIJ18 

Yazan: CE:\I \L TA~IŞl!,!.. 

- "' H asıldtımızın azalmasına, mahsulü -t karbon) la 119.çlanır, ve hububat P1 ~ 
muzun kıymetlenrnesine en mUhlm ıu çalkaklardan geçirilir. Böyle biLS 

Amil olarak tohwnluklarınuzın fenalığını, lar tarlanın mansulilnü harman "!_11 
asil olmamasını ve hastalıklı bulunmasın! sinden geçirmeke mahsula.tın 11~~1~ 
gösterebiliriz. neler hastalıklı olmasının ve anoıu;;.ı 

Nasıl hasta ana ve babadan ~ağla.m neleıin zarara uğramasının önüne 
çocuk olfnaz3a çUrUk tdhum:ian da has - riz. ,JI, 
talı.kh, cılız, verimi az, evsafı boıuk mah- Harman yerinde yığınları ve'-
sul alınmasını tabii görmemiz gerektir. da daneleri sık, sık görmeli ve lh8. ;/.. 

Her yıl ekinlerimize Arız olan birçok dırmalıdır. Tarlalarda öbek öbek • "' 
hastalıklar cılız ve fena tohum ekilmiş; yakılarak ekinlerde kelebekleri at~ ti 
zayıf tarlalarda kendllerlne en müsait ıle imha etmek suretlle haşere ne dl 
muhiti bularak azamı tahribatı yapmak- dele edlllr. 
tadırlar; Tohumlarımızı .gözt:ışı mahhi - 2 - Buğday sineği: ~· 
lUnden (% ı göştaşı % 2 kireç) veyahu~ 3 milimetre uzunluğunda Ud '-
bu iş için hazırlanmış UA.çlardan geçir - lıdır, sivrisineğe benzer, esmer r ~ 
teerk ekanek; to:ıumlann en iyi mahsul - karnında kırmızı daireler bulunur. ",j 
den ayrılmış bulunmasına itina etmeık gi- ve ince ayaklıdır. Kanatlan esmer , 
bi ön t-edbirleri almak esasını dalma gö renıg!nde tüylerle kaplanm~tır; ~ 
önünde tutarak bu hastalıkları ve haşe - .tunuursa bu tüyler dökülür. İlt1 .., 
releri gözden geçirellm: ~rl s.ivri olan kuruları hareket f'(ie~' 

ı - Buğday kemiren böeeğf: Kanat- nisan ayı başlangıcında meydana ..,._ • 
laTl pulludur. San esmerimsi renkte 5 _ e ler, dişllerl yumurtalarını iğneleri ottf 
milimetre boyunda bir böcektir. Kanatlar· 0 a.5Ile yapraklann <>lukan üzerine~ 
gümüş .gibi parlar, üzerinde koyu lekeleı lr. Bu yumurtacıklar portakal re u11"' 
bulunur. Büyücek hubu:Jata hem tarla ve dlr. 800 - 1000 tane kadardırlar. ~ ;,J 

tadan "ıkan kurt yaprağın ıstı~ ı. hem de anbarlara musalhıt olur. Senede v .~ıtıl,.. 
iki nesil meydana getırır. İlk nesıı ha . takip ederek ekseriya anlzlerln dl:"""-.,. 
sat tan önce zarar yapmağa başlarlar, ekln nerler; sakın Çine gremezler, ra.ıtat bit eıl' 
kemale .gelirken çJfteleşirler ve dişileri takım çukurlar yaparak suyunu eJJl 
yumurtalarını hazan danelerlnin kavuz - ve kuruturlar. .. 
lari arasına ve bazan da daneler üzerine Sizde liç ve bazan altı nesU yertO 1' 
korlar; bu yumurtacıklar kırmızı renkte- haşereler eklnlere mahvedki wırıe~ • 
dir; bir haftada yumurtadan çıkan bö - parlar, bu böceklerin istil! ettiği~• 
cekler sertle.şrneğe ba.şlaynn taneleri ye· arda nbaznn cılız ve az ma.hsUl -
meğe başlarlar, danelerln kabuklarını bı- irse de çok dera hiç hasılM alın~ -
ra'karak içlerini kMıilen yerler, (bu haşe- saplar ba.şa.k ağlamadan kurtU' 
renin tahribatına uğramış başa!'.ıdarı ele mhvolurlar. .,,,_ 
alınca boş ka~uklar elimizde ufalanıyor) Bu haşerelerin ist11A. şahası olaJI ~ 
ve toş kalan kabuğun içinde kooa yapa - takada ekimi geç yaparak ve ~ ,ı 
rak tam böcek olmak için bir uyku geçi - sevmedlğ1 yular tohumlarını büttuı;. .. 
rirle.r, harman yerinde bu .haşerenin tah- var halkı birleşerek ekmek sur~ 
rlp ettiği hububatın yığınlarına el soka - samanı sert olan buğday zeriyatı 1 ~ 
rak !azın sıcaklık duyarız ki işte bu sıra- la ve anizlerı kökliyerek yakmak ve~ 
da mllyolnrca .kurt tenefflls ederek bu ha- boş bırakmaJtla tahribatın önüne 
rnretı meydana get!rlrler. ve h~erenn imhasına çalışılır. 

Kurtlar bu uykudan sonra ktiçük bir S - Yerkan veya yanıkkara: ~ 
kelebek olurlar ve ·hemen yine çiftleşerek Bu hastalık a.nca.k hurdeblnle ~ 
yumurtalarını tekrar tanelere koyarlar. lebllen bir böce~ın hücum1le nıe pir 
harman maik1neler1nden .geçirtimesine e- gelir. Hastalıklı taneler siyah bir re~' 
,kinlerde bUyilk sarsıntıdan dökülen kurt- ır, şekllleri bozularak yuvarlak t>lt tJSI'' 
lar anbara kadar gidemezler, fakat döven- me girerler ve sertleşirler; bu -gbl ~ 
ler ıharmanlar kMıllen tanelere yapıpı - er karamuk tohumuna benzedı.ıtl:,, r 
şırlar ve anbara. kadar giderler; bu yu - hastalığa. çiftçiler ·arasında (ka.raJ%1 'el. 
murtalardan ikinci defa olarak çıkarsa da dı takılm~tır; bu taneleri ke.sldP bl~' 
bunlar ertesi sene kelebek olarak çift - ne genişlemesne kesecek olursak ~; 
leşeceklerlnden kış krlzalln halinde uyku de beyaz ten halinde bir kısım gö "'':';"ıfl 
ile geçirirler: Kurulu taneler ilk bakım - bu tozlar asıl hastalığı rneycıana ... ~ ıf 
da. sağam görUnUrse de .avucumuza alıp kurtlardır, ıbu tozların kUrt oıdug..- -,f 
sıkarsak beyaz bulamaç gbi bir madde .san ilk .bakışta inanamaz, kutls.t dl"~ 
dışarıya fırlarken bunlar tırtılların ken - :eket ettiklerinde toz halinde görll~.t ~ 
dlsidlr. Böyle hastalıklı ekinlerden yapı - ...... r..-

.lakat bu vaılyette 15 • 20 yıl y,,_ lan ekı:nekler ımüthi§ boğaz ağrıarı ya -
~arar yaparlar. "'': parlar. tJUİM"" 

Bu kurtlara karşı hububat fıçılara ko- Bu hastalık bir kaç suretle dı) 
nara.k muayyen nl..c:<bet dahilinde (ki~~ 1 ( Arkarı ~ 
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gu liadame kadının geçeri gUn hikayesini anlattığı Malat

yalı A;ık hııtun oldcak. Beş yılttır yatıyormuş. ~acasını öldü· 
ten kaynını Jandarmalar götürUrken vurmuş. ll11ha çıkmaya 
oh yılı var. 1''ukat hademe kudın won yıl değil awa bir iki ay 
yaşarsa ne mutlu., diyordu. 

BENvuıM·ADIM 
arzum. O zaman birleşmemiz daha kolay olacak. Fakat el'f 
bir takım uğursuz sebeplerle mahküuı olursan seni bekll)'e; 
ğim. K ıç .sene olursa olsun beklemekten u:ıanmam. T.,1' "ıJ 
«Peki» de. Haftayıt m.ıhkemen var. Netıceyi ve mektubıl.,, 
okuduktan sonra verJiğın karım büyük bir sabırsızlıkla .,. 

Oda i~ice kıırardı. 
Ferdtt parnıaklıklıtrdan ayrıldı. Duvarlarda gölgeler ge~i

hiyor. Genç kı2 bu goig<)lerin Uzerine hOcuın edıp kendısıni 
boğact1ğıuı saıııyor. Y « o da Aşık hııtun gibi uzu~ yıllur mu~
kQın 01urı:;a.. O zttman onu daha fena yerlere, bır yığın katıl, 

seiıl lnsunın arasına koyuceklur .. Hıı:;ıiyetle ürperiyor, El1eriııi 
ynznne getirerak. mırılt.tunıyor : 

- Aınıın allahım 1 ttııutn ullahıın .. 
Ellerıııi yüzüııe getirince soğuk bir kS.ğıt parçası yanak

larına Çdrptı. Yusurun hl\la. elıncte tuttuğu mektubu. Düştüğü 
buyuk kS.bustun kurtulur gibi olantk zarfa ümit dolu gozlerle 
buluyor. Te3eliıye o kttdar muhtaç ki .. 

.Agır adıwlurla gitti, elektriği açtı. Gelip karyolasına 
lııandı. Zarfı acele He açtı. İlk dıkkıı.line çarban şey nıek't4: 
bun her ıaımmki gibi bir kaç satırdan ibaret olmaması .. Yusuf 
bu seter uzun yazınış. Mentkla okuuıttğa başladı : 

•Percla, Yunn tahsilini lamııınlııınuk üzere Avrupaya hare
ket edeceğim. Bu mektubumla size veda ediyorum. Gdemlye
r.eğim için beni afredinlz. Vedalaşmanın vereceği büyük 
ıztıraptan kuçınak iı;in böyle mektupla yüz yüıe gelmeden 
Allaba ısmarJaJık demeyi tercih ettim. 

Gidiyorum. Fukut size oradan da yazacağım, pek yakrnda 
sena ermesini bOtUn kalbimle temenni ettiğim bu uzııblı gün
lerinizi bir kaç sııtırla blrnz ııydınlatabilirsem ne mutlu, 1''erda 
uıaklarda olsum gene sizinle beraberim. lıtmıbınııı kendi 
iıtirBbım ribı duynyoruuı. bU\Un ittibınılın Uıeriniıdep &ilke• 

leyip atarak, serbestiyete kavuştuğunuz gün en büyük sev~n.cl 
duyacaklardan birinin de ben olacağımı unutmayın.. Sızın 

saadet bulmanız benim de mesut olmam demektir. Çunkn 
sizi seviyorum Ferda. İiiite biraz da yüzyüze gelirsek çesareti
min kmlıııusmdan, size b.ıııu s:>ylUyeıneın.::~teri korkarak gel
medim, .lielki mektubumu okurken şa~ırıyorsunuz. Hakkınız 

var. Çünkü şimdıye kadar bu a~kı gizliye bildim. Siz de bana 
hiç bir zaman iyi bir dosttan ileri hbler duymadınız. Size aynı 
dostça, arkadaşça sevgi ile mukabele etmeyi ne kadıır ister
dim ferdd .• Fakat aşkın aklı hesaba, mantıka uymuyor. Bazan 
onu yerleştiği yerden çıkarmak o kadar imkansız oluyo: ki .. 

Uzun koııuşmak ve siz~ sıkmak istemiyorum. Ferda dinle· 
yiniz, beni iyi bir arkadaştan başka bir gözle görmediğinizi 
biidıgimi yukMıda sJyıedi.n. Yani beni sevııııyorsunuz. Yo.lnız 
size bir şey sormak istiyorum ı Acaba zamanla sevemeı 
misiniz? 

Her şeyi, başınızdan geçen bütün hadiseleri bilmeme 
rağmen hrua böyle küçOk bır Omitle büyUk bir saadet duy
muKtan kendimi ıdamıyorum. DiiıoıOnünUz ferda ve cevap 
veriniz.Sizi meiut edemez miyim? 1ztıraplarınırı, unutmak iste
diğiniz şeyler v,ırsa onhm unutturamaz mıyım ttc.ıba .. Size 
sonundu kttt'i bir şifaya kııvu~aCdğınızı, o şifaya kavu~turınak 

için elimden geleni yapacal}ıma vaadederok etimi uzatıyorum. 
Ya evet, y~ hayır. 

Oç yıl ıonra tahsilimi ikmal edip dOnece~lm. Kısa bir 
ıınulndı JUQsuı oldutwıu lıt>ut edere'ı ıerbcat olman en bilyl\lı 

. d•"''' daima seni dü~unerek t>ekledığimi unutma. Allaha ısınarl~ de' 
Ferda derin bir şaşkrnlık ıc.:inde ok.uduğu mekt~bu elın;,.aı 

tam bırakacaken göı:Uııe en ü\)ağıda bır kaç satır ılı;;tl. Y 
• • şunları iUl ve etını-oitı : aıJr 

• f.ğer teKliuuıi kabul etmezsen sana güceneceğimf; 1' 
110

-
neceğııui sakııı zanııt!tıne .• Y uluız tahune küs~eğııu ve f .... 
da unJlmaKi gene esı<i.;;i gıbi dodt Katacağız. H.iltay<& tell'al 
beı<lıyuruın.. t°' 

Kağıt geuç kı~ın parmaklanndan kayar~k yere d0!
1
,, 

Duda~1anııl!a acı bu tebd33Jın d1Jia$U. Yusut hu şeyi a ,P' 
mış. UoUrUuu nası! sevaığıni bilıyur. Yalnız bir §eyJe ıald il&" 
maş Yu~ur: Uııuıı açtığı YdfdYi ıcavatabıi~Cdtııni ve unu uıı 
turacagını dU~UnıueKcu yanııınış.. ~ 

Ferda mektubunda itiraf ettiğl sevgiyi yakınlarda bl ol' 
sezıuıye ba;;lauıı~tJ, 1''aKat bukadar büyUK tedakarlı go.:;ter~,. 
ğ1111 u.ııit ctml!•L11;;ti; M~ktuoltııda kaç yıl oldrsa olsun bO d-' 
yecoğ'ıın., deımş. ferda onun sozundea geri doıniyc..cek k~,..ı 
mert oıduğ'unu da buiyur, Yu:)utun teıniz bakışlı ~ıydh gO ,,Jt 
do t yuiu nay..ılinJe CdnlaL!dı. Nd kaJar iı.;ı ıyı, merJ 
erkeı< l.. tı' 

Oc:nç kızın boynu bjkülJQ. OJileri yerde duran mektd 
ilişti. 'fa vaiiÇd mınJdarıtlı : 

- Yusuf, zavallı dostum.. O' 
Birdenbıre yuzü değı~ti, Sıtnkl bir çift koyu ma~I g ,

gözlerinin içine bakıyor. Yüıll upsarı, tlly.leri diken dil' 
du gözlere do&"ru uzalu ı 
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EN soN-HABERLEJl9 
Karadeniz sahil şehirlerinde 

et ve sanayi merkezleri 

YA"ZAN: ·z:aYA S'AK\~ 

Tnrlhl 
t• frı "" 

-.\3-

Erzurum kalesi artık 
tehdit altına girmişti 

B 1 
. ---=-1 Pahalılıkla mücadele icin 

u garıstandan h . .1. ' 
900,000 müte assıs getırtı ıyor 

Trabzondaki kuvvetler yetişememişti. Artık 
yapı1acak iş, eldeki kuvvetle Erzurumun 
müdafaası esbabını ha~ırlama~da:ı iban1ttı 

Bımlan ise : irini çarçabu'c topıtrlamışlır.. Yor •un 

ırktaş gelecek 
· · iz 

Ankarn, 21 [ Husu~i rnuhabırım ki 
deıı] - Huı..oınetin Bıılgaristunda 
ırk 1 ıt .IJ'etirtmeğe 

tuştıırımızı nntt va an r 1 kıtr11r verm\ş oı ıuğunu bildfr!Tlfşll rn . 
YttpılHn he -aplttrıı razıtran, ~" rız 
B 1\1\/1 OOo muh.ıcır ge· 
Ul••arlstarıdan ::rvv• 

leceği anla~ıımaktttdır. 

Y 1
• '-101..ometl de oradıt 

ug' s av ı · 
bulunan 20 000 k tdar Türk On ~Orkı· 
Yt-ye nakledilehlleceklt1rini bil.tı~ıniş· 
ede Yugoslavya<lttkl ırktıtşlHr.mıır 

' 1 ı r için sıtr ı 
daıı n kli ~arı rlıı~ tın an a .. 
lcubeden lJüyük purtt temin edılı~ 

. b a imkan 
ceye kııdttr ~lıııdllık un 
ırörtılmemek tedir • -

- DOşman kuvveti, Deveboynunda TDrk askerinin nzerlertne utılmı , lordı. 
çok zedelendi. Belkide, hncum edenle· Buraı1ıt, hotaz ot.ııtt bir ıııncııdele 

H 1 t • k ı • d rin yıtrısındıtn fıtzlıısı, ate,lerlmlzin ttl· başlamıştı . Vaziyet, iki ht·af için rto reayvan arın e Sanayi mer ez eTIIl e tındn eridi. Muti. ka, ta~ viye kıtalıtn bek· ci bir hal alınıştı. o zifiri knranlıktıt, 

1 k ı t b 1 Ve memıekett·n dı.g" er liyorlıtr. Bu kıtalar relince, ileri atılıı· sÜn"O ' ı kırhlıtrı ıtCI feryatlarn ka•ış ·ıııştı. kesi ere s an u a caklar. Helkide her iki tıırar uskerleri, dnşnııın 

ı 
. •• d • J • d •• •• .. } .. Diye, hOkOm verlyorlurdı. z ııınederek bir çok arkııdıışlarım sOngll· 

Y
er erıne gon efl ffieSI UŞUilU UyOr Bir tar11ftım bu münıık ışalıır devıtm lerneye ınt ·cbur k11lmışlıtrdı. 

ederken, cllter laraftttn kunrnndan Paşıt· Bu tıtbur efrıtdından ptık ftZI, hu 
ıstınbul, 26 (Husust Muhııhtrlmizden: J o:ahil ştıhirlerinde yeni teşkll4t vDcude l ır Hr1tsı~da da hararetli konuşmahtr hadireden kurtu!ahllmlşler.. Dağdıtn rta· 

_ HO~ Qmet hayat pahahlıtı ile müca· 1retirilecek, buralıın et senayı merkezleri ceryım edıyordu. ~ ı geçertık ttç, seriı, yorgun ve uyku· 
deleye verdlti ehemmiyeti artırmıştır. b1tline knnac11khr. Hayvanlann bu mer· ?radtt bulunıtn Paşaların hemen suz. hir h,ılde, bin mOf Uat ile Erzurum'ıt 
Memlekette h ıyntı ucuzlıttınuk için ıtlı· keıJercle kesilerek soğuk hava mahzen· hepsı, K~ptan M:::bmet P.ışayı şld letle gelmişlerdi . Diğerieri ise, eriyip git 

ıt•ftk yeni tetbirler etrııfındaki tetkiı..le· lerlni havi naktl vasıtttlıırile lstanhula tenkit edıyorlıtr. mlşlerdi. 
~~ de\•am edflmektPdir. ve me~leketin cti~e~ yerlerine sevkediı - C .. phenl~ y~rılması~a , siz sehep Hulasa, ( re\·ehrıynu ) h ırhının pi· 

A. k 
0 

delenin mnsbet netice mest duşUnOlmeı..tedır. oldunuz ... Çnı ku duşmım, s ıe kttrşı ha· IAnçosu, ol ıukcıt mühimdi. Ve Muhtıtr 
• hl~ca . ":'

1 
<:" 

1 
lr şektlde yapılması 1 lstın buhia yeni ekmek fahrikal ırı kiki bir t11arruz icra etmemişti. t"ıerinize Paşanın t>linrte \rnl.m hir avuç a. kerte 

;:~kd~~1;;çi~~~u hususta Avrupadıın kurulacaktır. E.ı:ki değlımeı fer Annd~lu· ıçt ıtı topcu aleşi _ile hzıfir piydde hO· Erzurum k .fesinin akıbetini k •ık 11 ç 1,1; 

01 
h _ 

1 
getirtılmeslne de karar da lhtlyııç gösteren ~·erlere nııkledıle- cumlıtrı. sadec! gosterl,·ten tharettl. Hıı· şekilde tehdit eılecek meş'u n bir Of'tice 

ın ile ~s1~1ıs ur rek ve lstanhu:<takller yenlleştlrilecektlr. kiki hOcüm cepht'si, tamam\le mer ezdi. vermişti. 
ver rıış r. t b 'k 1 1 · 1 1 O 1 · ht11nbl lda bilhtıssa dört rıda mad· Bu it rı ıtr Be .eclıyeye m11 ed : nun çın, merkeze yOkJenen ctoı ·ıutnı Bu dıırhedfm rnDteesslr olan. valnıı 

~ • l.. edllecflktlr. Belediye ıu1v1lden Oç revı yandıtn lPhdlt eder ve bu ta muzu kıra· askerl d "'i cU .E • 

F d 
ılesl ucuz ve eyı ol: ·aktır: Et, ekme .. , ekmPk çıkarmağı tAsıtrlamıtkt..ıctırı Fltkir h il d" 1 ' _ er e"' • • rzurum clvamıda ransa an .;Ot, su. ekmeği, orta sınıf ekmeği, lüks ekme~! ' 

1 ~:ı ı.l d koyler Ve kuy:Oler de feci hir vaziyete . d HOkQınet on il kuruş ucuzlayacak Bu emeklerin fiatlıtn farklı olmakla K y~r ar ~ h p . . girmişlerdi... Devehoyı· u hartıı b ışlu<hğı 

--~~----------

ispanyaya gı en olan etin dört kurlJŞ dıthıt inehilece~tt , berıtber, gid ııt kttliteleri bozulınıtyu- d h aph ",n ı • met ttşa, bu tenkıdı uman, a'kerin imdadı~ıt k $ '"· ve s ğ 
B i 

. ba K d • kt o6 ru u mııyordu : . hd d" J 1 

11 
·· ı kanaattadır. unun çın ıı ara enaı ca ır. S cena tt uşman ara pPnçe pen,.eye vır· • gönü U er - ~en.. un cenahın muh ,f •ıasına pışan kahrnman Erı.urunılul ır; o gece 

yenı ş k h b meın~r. d n. Ş ıyet merkeze yarıhm et. ateş kesildikten sonra hirk..ıç ı ·krrıa ye-

uzak ar ta mu are e mek ıçın vaziyeti.mi. teb 111 etsey tim, Bir nıek yemek ve hir 8 z in lslir.ıha t etmek 
Her iki taraf tayyareleri teh.lkeye duşebllırdım._. Böyle bir ~al için, ( Çeperli ) ve ( TıJpalak ) ı..ötl~rl· 

• • karşısın,ht, kimden enıır ttlarak mevkırnl ne ÇAkllıni terdi 
ş~lnrf e.rı • t • el ğ • d • terketttğlnıi benden sornııızlurrrı idi? H • lhu~l ay.ı l ieçe· K 1 t ~l 1 .1 
yıık ııakta berdevam vazıye l e ışme l Böyle ~kıbetl mechul ~lr .h•rekete P•~· d~. kumonda etıİ~ı ·:.~:,ı: ı'~:i~. 

. F 1. Or'ı tleri 4·1ro zi Htılmtıya na-;ıl cesıtret edP.hılirdıın ? • . • rnk Frzuru:n'a ric tt etııı "ıct'ı 
Parıs 25 - ranı:ız l'lom ~ ~ · 5 A ç· h ı t d 1 ı. u h P t k' ' · " · • " t b 

1
• 

1 
rfrrer memleketler Şnnghıty, 2 (A . .) - ın men ıı. re n n yanın • p11t amışsa da ~endisine •ne met asıtyı en ıt eı1en Paşal11r, Bu v tzlyetten haher 1 ır ol nıy ın b'r· 

F rnnsuılHr, nıu t> ıh 15 ı,,. · ı ..ı ö"' ıı..ıt~i - b' ç· h' şey olmamıştır bu müdtıfıt kAf' b l 1 • konıUı i .tlerlnden olmak Ozre f ~paı yayu ıı rınııHn ,..rcrı " 6 re rore, ır . ın ır . nyı cı ı u mu~or ıtr ; ıurumlular; ertesi gnn le h trlıe devam 
7501) önOllO röı : le mi-,1erdir. ı11yyan: filosu Ynnv,eçe clvanndaJl şıma· Hlr UB7.ete :ldarenasln bomba - Komandamz ~a ı:ekıı tabur asker etmek nzre alııcıt kar ııılıkt 1 siperlere 

g ı r ttn c 40 Tn . are muteh ıssısı li gıtrhıyfl doğru llerlPyen J.ıpon kılHa atıldı vardı. DOşınamn ı:ıze y. ıplığı hOcum gelmişler .. Fıtkat hurartıı, TDrk us' eri· 
ı .usy 1 • " ıl ~fm 

1 
tur. tııı 11 nıoteadrtft hombalıtr atmı~lar ~fl ~ , .. kuvvetli olmıtdıgı için birkııç tahuru nin yerine .ıo ;;man kuvvetlerini l{ÖrDnce 

bug-nn ~tadrddle v f d tspııryadan ınmtakadıt bulunan Japon mevzılenni $anfhA~ • 2r> (A. A.) - Bir ~aıete mOdıtfıtaya b ıtlur, diğer kısmı ile de evvelA hdyrellı•rin len dona kal 11 ~ 1 • 
Hu mO del za ın a 1 tahrip ile bir çok ttskerin ölnrnnne se- ı idareneslne Çinliler tarafından oomba yand.ın hücumıt kalkardınız. d t. b' . l 1 • . ·~ ,u • 

Fraı saytt 912' ha tıı ve yurah ıreçıııl t r. hehiyet vermi terdir. atılmış, ldarehAntıde 3ki ,i ölmü4tür. Ôlen· Diye, israr ediyorlardı. sonr~ a ııı .~l~ıne i' rmlş ı rıh. 
B ı elorı 25 (A.A) - Asi tHyyare • lerln tçertstnde 18 ya4ında bir klı b . l . rzurum a .r11munlıt rıı ın ço{tu, bu-

ler' tı a ~ahtth Ba,.tiPlonu bomburdınıaıı <,.:lnd•·kl So\·yc•t se•flrl &t•hllkc Junmaktadır. u be h Ha ~k~ bu mUnaktşa~ar, tamam il~ rada çok fe laklrane bir çarpışınadön 

t 
1 • lu d' Bo ııb ırdım ındıt sivil ah.ıll o• çirdi . Şuy udeb ıdı. Odlun ı..ı ok.nu~. iş bMltmlştı. sonra, alkunlıtr içinde can vermişlerdi. 

e mı~ er ır. . 
1 

Çl 11 1 dô raya urıtya 1tğı 111 tan sonra uhtıtr on- ı d h - . . 1 
d 

39 
"

1 
• öl nü~ ve bir çok kımse er Şanghay 2~ ( A. A.) _ Royter n se r ndQ p 11 d• b' k 1 ~mnn ıt a a musaıt şeraıt tt tında en şı ı . . . , bi Ş h aşıtnın e n w ır avuç a ıtn ordu, bu mücadelenin muvafik ol ıcağını ılüsOnen· 

de ~·ttrttlıınııt1şlır. . , . ajansı bflctırı~or: . Sovyetler rllA'lnln ımg ay, 2S (A. A.) - Çin Tokyo harpte de vurhA'ındım bir çok şey kay· . . . _ ' 
Rilhııo 2fi ( A.A) - Cumhurf~etcı Çin elçısl vıthım hır ölOm tehlikesi ge. hOyOk elçisi yımmda beş memur ve 80 betmlıtl. Bir çok silah, cephııne ve er- lerde~ yanhşlı~lıt gırdlklerı o oınm çen· 

t ııyy.ırelHr Avillayi tldıietle homhardımıın çırmlştlr. J11pon t .ı yyart'lerlnin atmıı ol- Çınll oldu~u halde buraya ~elmlı ve z.aktıtn başka, tıtm kırk parça bOyük beri ıçlnde~ bın mOşkllAt ile kendıleri· 
ctııılşlerdlr Ve b ımbardınıan esna,ında oldukları bir bomba mumailcyhln l1tyyıt· hiç durmadan Hankeu'ya rtımlştlr. grup topu düşmanın eline aeçnıi ti Er- nl kurtartıbderek, hemen hepside yar11lı 

• 1 t tmu sa rta ' • - ~ ~ · olduklım h ılcie rı..clOkle Erzu , 
sivil halkl ıı'I ep~ycı,, z :ı ya 0 • rat zayıall ıse aı gorU ecek miktarda ' ruııı 8 

uv· , ~. ' • det etmişlerdi. 
nııktttrı bt w değ•' ıır. Af r·n ko·· yt·· le e ı deaudı. s b h hlt e 1 U r • Bilhassa bir tabur asker meş'um 11.1 ud a ~ am verirken şuı u rta 

t b
"' i kl - ' 1 11\e e eyim ki· Devcboyı:uııdı çıpı · 

tal yarla rı Cenu 1 - " bir& nl t'beteE uQ-lrayarak t'?Yliekoe. eriyip şan fki tarufın kuvveti, katiyen m~savi . .. Everek Burnaz Sıgırcı g nışı ... vvece urı e ıııı;ıl kı; dOş- d 'ld ç AmerikRya uçan uç ' ' ınıtn hıikiki hncuın cephesini rruhlrane keet,~ ı. k •,rlokr.ttusu kkırk ıek,ll t ıtbur as· 
1 

r .... ço n opcu uv\et ne nuı,I t 
tayyare kJl IQI • 1 ııtkayarak,evvellııti cenah Qz.erlneTürkodu 1 k . • • 

Rrırntt ;6 (A.A.) - tıalya ile gOrP.Y uY erı ça ışıyor y~klen~ış!l~ ~e~kez. ı~~: Vıtılyct, henUı tıtn gel:nışsu oJ~ e y:~;~·n UZ~f~a~
0

~:~~~~ 
Amerika ı~rAsın<fa sefere çı l an 3 tayy ıre ' e tsmınıye es e mem f . 1 otuı 8ltı tabur piyadeden mQrckke i 
ve nılrehıy Gnlzo Mttre,inde dOn ~:?8t Bu ten.I! yüreklı. uyanık klylOfH bu mll'>imdı çafıtarak tl ~u.htar Pdaıa. dO~mkan, l hDbc~m kUV· Ordu kuman lanı Muhtıtr Pd,:ı ~ •• 
de L' l< Ue s1111tlıt uur • 1 f ' y Vt' erın yan ıtn vurmd ç n ır tabur ı" r t hlil • 
Yiiz ~ıtonytıdan hure_ ~ntle 4100 k lo· kDJferlDI tak ona nahiyeye balladıfar " Btyburda ayırmış, saQ: cenaha doQ'ru herllyerek 1 ıye ~ aM :·l~kkeln ! 

. yırmı 1-. llometre sur • O ı r 1 GÜ O h V 111 'f f 1 f d k düımım tehdıt etmeleri i •I l er eı e uo taburun bir M&' 
11 etre ka:e•mek suretlle Afrikada a a 18 80 m i ani 8 " 11 8 a 00 1 00UŞf Ufar l r ç n em r ver· I duhıt aebul edeıııeınasl, bu fellketl mu• 
Şc ı in l • ye •e ın nl .terdir. K ... B ki d m ~ 

1
' cip oldu. • hft\•alao ı• n bu ıran Bayburt aymaKBmt •IJ yaptı ann Hn bunun dıt yazılmasını di" Tabur. cesurane ileri atılmıştı Ve 0 . 

üc ~t28 de l idoı yarlAn n ttdan Carbo· 1/imltttm ıu mektubu aldık:} lediler, lien de kendi kurdutu ~Hetesl h ıtltu, dllşman yandan epeyce hır~alan· I ıyor.ıu, . 
n htHare 9,80 da Saıdo Y . ler VP. DOLU Gazetesine ne yakından bu derece alAku l{osterme. mıştı .. . ~'ttkat bir ttl ıonrıt ortullk k . Muhtar P.ı .. ı. l.ıu harpten evvel ıu 

aro burnu Dıerlrden geçmış ' il terini kurdukJttn telefon hattı kudıtr rt1rım tı Her t ı . ı t"savvurda bulunuyordu ı 
l3,30 da kum tıulutları ve ku~\e oogu gazetesinin köylolerimlı ara• ınOtemayiı medeni bir hıtmle olarcık ~ · ıtru~a ateş kesllmı,tı. Bu ı - Deveboynu mevkii, cetin bit 
l'uzırarıarla knrqlaşııkıan sorra 16, O cta ndu bir çahşma ve bdŞtırma gıhtası teltkkt ederek size yaıayorum. t ıburda, mer~eıdekl çadırlı ordua-ahına yerdir, Burada bize hnourn edecek dfif 
Part Eırer.dPn j!eçerek, lK,15 de 011k:r ~ıe tublr c.ılz. ise rekabeti uyandindıtınu KIJy/Dlerle GamDl'fll8 Valisi araıtnd11 av:;~ ~tıııe~U~itemiştl... Karan~ıkta bir mıın, mutlıtkıt lnhiı ım ı Ufrııync ık ve 
da. Yere inmişlerdir. 40('0 ile 5000 me re en canlı bir oıi ali ynııyorum. geçeıı telP/ou muhmıeruı ıudurı m P çe ı..ten sonrıt, bır tıtkım rlcıtta ınt>cbur ol.ıc~ktır ••. Kter o v~kte 
lrtdaıMa SPyrt>den tayyareler radyo Bu ml·aldekl sıcnkhk ve samimiyeti Ua)·burUa Ml)'tJilı , ••• • \ 'Ulll çadıı lar görmüşler: bunları •?<adaş· kııdar, Trnb' ın .l ıtn ve lstaııbuld .u1 re· 
Vı.sıt Sflc l.idı r~·a httvu Unı~rıile daimi ben hatırlayıunam~ştım. ~ni allkadıu \ allm~zc wayuı deüer tarının ç ıdırlar! ~ıtnne~ero~ ıhtlyıı t- len kU'l'let!e· yeti,lrseı dth n ıhı t~kfat 
~rettP. irtih11tı muh ı fata etnm terdir. ~v: köylOler ika_z ctlıler derı;em haklkatı K .. ) uıaa.auumıza sızca içlerine gırnıı:; lerd~. l'ııkut girer ı kendi hudutlıt ırıu kaddr sor.ne'< muhte 
rupa .Amerlka st-ferlnl yap»n,dlğ-er tay~a kııa yoldıtn ıcmal etmlı olurum. Kop Senenin se!<iz ayını karlu albnda gtrı'11~~ ~~ıınan Hıkerlerıle karşıkır~ıya 1 nmiıtlr. F'dk.ıt bu s·ferki t .ıklhiınlı. eski 
ÔClerın lak it f'tlikler1 fstlktımetin aksıne eteklerinde Everek, Bumaı, _Sıgırcı her yerle böğlarını ayırdederek yafııyan rem' e • , lbklple"' benıeıniyecekttr. I>il~man, ken• 
larak Afrtkanın çöl mıntnkalıtrı üs. köyleri bu mevsimde ç ,lJ4arı8~ koylerini blı Sırırcı köylOlerl diınden itib re Ayni ıamımda bu dııvetslı mi8:ıflr· di hudutlarınd.ın iki yoı kUsUr kilometre 

~llnde uçım bu t»yyarelerln haiz olduk: Maden nahiye m3rkPım~ t:.,e ::~k ~!- telefona kaVUf!uk. Asırlardanberl a~a:. ltr, dDtmı~n askerlerine de hıtyret ver· ı •Y aldıiı için, bu kış esna1ınd ı rioat va• 
, arı snr'tıt nazandikkııtı calip bir şeklı lıtdılar. Knıttnııza dnQcıl kt rif buJ ç k sıı Kop dutının hırçınlıkldn ve biti mitlerdi, I' akat, ç11dır sahipleri kendlle· ı ııt.ılıtrı temin t>deınlyı cek.. aurı lıtr d i ı 
1Ulınu t t.tt v pouık Oıre ef yuram llQ O • ... h 1 l f ur. teşkl cı ı "" ldikl l i d f nmeyen eakl ıdarenin varbtınıııı .... , rna volup ız dPCektır •.• Y ,, nııt bil t Url 
Ma . K l N ·b· sayın V"lınıiıln ge er n UJuncd donduran ve pul11ndıran bOtün i · lçıthşmal ırınıtın ve kıytneut lılare ve dıt sebat edelimı Bekl,. ı llttlıniı kuvvet· 

V 
Car 1'8 81 l orııegl ekli telefon yııılar~led blslertnkt Uklerini COmhuriyet idure:,lne :ıı.o~~·~ zabıta AmlrJerinlıin ihtimıtmlı ve ltihah ler gellnoete kadtr v.ıılyetlııılıl mllhJ• 

ar "d. il Valimizin ne .. a ar sıca ı ul-• t d l t fi h l 1 - -~OVa y:.ı gı ıyor ız.har ett er. 
1 1 

besbelli ka lık e,.uer n e o ö11 telefona dO ııden ltll>A• ga.rre ve nı ıu erc:t .. rı e koyuııOıe fıt1ay11 gıyret göı.ercliını 
BUd1tJ>Pşl 26 Kr 1 Naibi Amiral btr şefekııtla yaııld t il i ıd ~d ren knuımakla kOkünden atarak ılı auı yuvalarınııa kndar uııtlllmasına Diyordu 

~erret dOrt ş~b tlt;- Bu:apeşteden Le: )1~t~lan da t~lefon~~t~~~:n e:o~~Jı m:" ~ büyOkleri.wiıe yakınlöftık. Bu yakınlık muveıfoklyet el\lermiı ol!m tel~fonunuz- • ( Al'taıt U.l'j 
lorrn har ket edecek ve Leh Rel. ı li~tun bu iş e~arı telefonla beni bulırnk k:8lplerlmı1e k11dar IOkUıdu. Slılere de· dan dol11yı çok sevlndın~ • . Cumhuriyet --=--........ ....__;;._,.;.,_...-~ 
Cunıhnru Muç· k' t f dan resmi suret koyOn muhtar lnd kendilerine verilen rın ve ebedi aaygı •e aevgllerlmiai pek idaremizin nurlu ve feyıılı ıııklartyle M 
de lstt"bal ve' k~bu~r;;rıecektlr. Dotuo gazete.sok e minnettar olduklannı ıarit olun tetekkür IÖZO yerine •unanı. d11ha )'Dksek ve ~ahı. kıymetli bıtfıtn· ısırda Vergi'er 
tnn Mac11r hariciye nıızırı Naipden bi~ ~:~·~~~:n baz~ kOylerin çahıarak başar Sıgırcı KtJva lhtig•r Mgell ~·:~~~ar ::;~:~~et~~~~rin~!!e~ hr~~nlıl KahlrPı 9J (A. A ı) _... K •. blh~ bu: 
kı evveı httreket ederek Leh dıt ba ki varılklar bıskkındd ar111ıra oku· liıgırcı kötii lbU)·ar be)'eUne B bt.t : pe • labn wrrllerln ate&tılmıısı hakkındd tnQı 
1" nı Beck ile siyttıi moz ıkerelere baş· ~1 k~~ t'li l•lerdtn bldııl .ıı i•sıdUeri Kltlrt\U ,.,hkkAlllAI n ._.... •ı rl • Cama,.nı Vılill 11kıeril~rd1 bulunmak th.re bir toplantt 
f•~ur. .u .... ..,_. Tt N....,. JIJ"U""'' 
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T.-ıriku: 1l 

AE - 2 Denizaltl 
Gemisini 

Nasıl Batırdım? .. 
Uzaktan bir tekne karaltısı görmüştük 
ş ·mdiJ e kadar hiç görmeğe alışmadtği.
mız bir karaltı! Derhal o istikamett 

doğru gemiye tam yol verdim 
Sade asker lerimde değil , bende d 

garip bir helecan vardı . Bu denizaltı ge 
misini muhakkak bulacaktım. Imanım 

içimden gizli gizil ses veren fevkala.de bl 
ta:h.a!sUs miltemad1yen bana bu fikı 

bir ha.i.'<ikat olduğuna ikna ediyordum. N 
.1ayet Kerterizini yaptığımız noktaya ka 

a r geldik .. . 

söylüyordu. 
Karaburuna yaklaştıkça hepimizde~ 

heyecan, heplmizde~t enerji artıyord ı 

Deniz sakin ve berrak tdl. OUneş!n zıya 

rakit sular ilzerlnde her an değişen renk 
ler ha linde akisler bırakıyordu. Blitü 
gözler ufukları tarıyordu. Bu berak denı 
frzer:ncten ufak bir kuş u;;sa görmeğe ç:. 
lışıyorduk. . 

Bu mıntakayı Aydın R eis ganbotu t:. 
ı-assut ediyordu. O biraz ilerimizden Ru 
meli sah iline doğru geçiyordu. İşaretle 

- Tahtelb:ıhtr gördünüz mu? dl} 
sordum. ' J 

- Hayırı diye cevap verdiler . 
Gemilerimiz aksi istikametlerde Uer 

ledikten sonra yan yana geldtk. Aydın R 
t~te bizim bu sualimiz mer ak uyandmn 
olaca k ki yanımıza gellr gelmez megafor: 
ı .. seslendJler. 

- Ne va r? 
Ben cevap verdim. 
- Tahtelbahir nrıyorum . 

Sanki heni bir bekliyen varmış gibi t 
nıilkAlemeyl daha uzatmak istemedim 
Hemen: 

- Allaha ısmarladık ı 

Diyerek Aydın Reisin yanından ayrıl 
tıım. Vaıkit geçtikçe ıztırnbımız da artı · 
~·ordu. Şlk~rımızı bulamamış olmanın a · 
cısı blr muva!fak.lyetslzllkmiş gibi içi 
hıize çöküyordu. Gemi Karaburun hiza 
larına gelmişti. Bu sP'ada Varda.bandıra : 

- Provamızda bir tekne varı 
Diye seslendi. Bütün gözler o' taraf 

doğru çevrildi. Mesafenin uzaklığı saba 
hm h enüz açılmamış olan sisi ıt erl.sini vü 
~uh ile götmeğe nıa.nt olacak bir .şekilde} 
di. Dürbünlerin kudreti karşımdaki tek 
n enin mahiyeti hakk~da br fikir edin 
meme m 1ni oluyordu. Bununla berabr 
görülen karaltı her zaman görmeğe al 
tığımız t eknelere benzemiyordu. 

Talh bana g!llüyor muydu \).caba: 
1 ,l ... rdenberl bütün bir dona'lmayı işO' 

~en denizaltı gemisini ele geçlr ebllec 
mı ldLm?. Vak it geçirm eden ne yapaca 
ğımı kararl~tırmak lazımdı. Her h ale" 
bu teknenin mah iyetini ögrenmeğe mec 
burdum. Makihey~ borudan emir verdil'." 

- İng!llz kömürlerini yakınız, .• Ge 
miye tarti yol.. . 

Sultanhisar denizin üzerinde adet 
sekiyordu. Arai:lakl mesafe gittikçe kısa 
iıyordu. Bu sırada Vardebandıre ytne ba 
~ırdı : 

- Tekne kayboluyor ... 
Haklkaterl kar.,ıilıı zdaki tekne yava• 

~·avaş kilc;Uliıyordu. Ben mümkün olduğt 

kadar kısa bir -zaman Za'rfında top men 
i111ne girmeli: istiyordum. Fakat bu gay · 
retlm beyhude oldu. ÇilnkU gözlerimizin 
önünde cllkillp duran tekne blrd~nb!re 

kayboldu. 

1 
Bu kayboluş içime .gar ip bir şüph0 

· 

getirdi. Karam günlerce bu t ahtelbablrle 
meşsuldll. K endi ken d.lm e: "Acaba? dl -
yordum, bana bir hayal görünmüş olma -
&n?,. 

Fakat bu düşüncemi : 

- Haydi ben n e Lse ... Ya i kin ci kap • 
lana, varda.bandıraya, güvertede bulunan 
askerlere ne demeli? diye tashih edlyor .. 

1 
tıum. 

o zaman kendi kendlml r;örütümün 

Burada gördilğümüz emareler artı" 

!)rlilmüş olan teknenin bir tahtelbahir 
.m başka bir şey olmadığı zehabır 

uvetıendlrlyordu. o noktada b!r gemini 
· altına girmesinden hasıl olan ufac· 
llgacıklar görülüyordu. Bu dalgacıka 

ıerkezden muhite doğru gittikçe bu yo: 
r müttehidülmerkez daireler yapıyorlaı 

ı. Buna UA.veten deniz :'"7-erlnde geniş t '. 
ığ lekeSi de gözürnü4C ı. rpıyordu. Gö: 
i~ilmüzün bir hakikat ol~ uğu artık an 
şılm~tı. Ş!mdl iş iyi mı...ıevralar yap 
.ak ve düşmanı elden ıka.çırmamaktı. 

Ne t uhaf vazyette idik? O altımızd 
ıların arasında ve ben onun üzerine. 
n ve garezle dolaşıyorduk. 

Onun hangi istikamette seyrett'.ğ!r 

ılamak kabil değildi. Ben battığı yeı 

.ğıma alarak geld!ğlm istfkamete doğr 
ş·mı çevirdim. Marmara adasına doğr 

diyorduk. 
Gözlerfmlz ufukları tarıyordu. 

Bu sırada vardabandıra : 

- İskele baş omuzluğumuooa b '.· 
eriskop vardır. Biltün gözler dikkat kesı 
ı!şti. Periskop takriben iki bin metre ka 
ar uzağımızda idi. Sultanhsar b~oütü,. 
~şm~tu. Oemyl priskopa doğru çevirdik 
nun üzerine doğru gitmeğe başladık. B· 
rada güvertede iki topumuzun başınd~ 
ulunan nişancılar perlskopu nişanlıyor 
ırdı. Mesafeyi tahmin ediyorlar, zavt · 
elerinl ölçüyor ve topun namlısını veri · 
m zaviyeye .göre indirip kaldıny-0rlard· 

(Arkası var) 

SAGLlK 1 ----
Eti çiy mi yen1eli, 
pişıniş mi? 
ŞOphe yoktur ki, et·mutı>dll rtere· 

•ede \'e \'aşa güre yeııili r ' e l<uvvf't 
1 ! rir. Eti, jac.ıb •ı pişir:nellıniyiz 
: iy ı ııl, 11 7. piş ııi$ mi yemeliyiz? An 
ıhustıı herkes bir fikir pey la eler. 
Y. ıpıl ııı tPc: übeler, denemeler tıu 
.neseleyi de halletml~tir. 

j -Ayı,i uğırlıktıı dört köpe~ aldılar, 
ıki gUn aç bıraktılar. Koi~ekle~l~ 
ikisine çiy et yedirdiler. Dığer ık~ 

1 
köpeğe pişmiş et verdiler. Sonra ikı 
gün dahıı köpekleri açlığa terketli
ler. Tetkik ettikten sonr.ı şu netice· 

1 ye vardılar: Açlık nıOddeti esna$ında 
ı;iy et ile beı;lenen köpekler, ağırhk· ı 
la-rrnın yüzde .C20) sini zayi ettiler, 

zııyıfiudılıır . ... 1 
Pişmiş .et }'iyen köpeklerin -vu~u~ 

ağırlığı ( Beden sikletlJ olduğu gıbı 
ırnımış, eksilnı.emlştir. Bundan anlı· 
yoruz ki, pişmiş elin besle~ici ku.v
veti çiy ele nisbeteg daha zıyudedır. 

Bunhırdan başka buzı ellerin 
terkiµJerinde zararlı maddeler, nıik· 
roplıır bulunabilir. Bu ciı10tle pi~irlp 
yemek daha tedbirli sayılır. 

Sırıısı gelmişken şunu da söyle· 
r:z ki kaynanmış, k~vrulrnuş etlerin 
kııvvetı azalır. En iyisi eti külbııstı, 
cızbız ve ( Izgara) halinde yemeli· 
yiz, 

DOOU 

EKON0\11 

Bloke Döviz 
meseleleri 
Şu son senelerin icadı olan Bloke ke

limesini değil !bütün vatand,..,lar birçok 
yabancılar bile tam'amııe anlıyamamakta-
dı~ • 

Çünkü konten·.antman ile lberaber hat
ta. biraz ortaya atılan bu kelime yeni ikti
.. adl reJımın yeni icat ettiği kelimeler -
~endir. 

27 ikinci KAnun 
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DOGUDA ŞEKAVET 

Azılı çeteler birer biret 
İıasıl tepelenmişlerdi~ 

936 yı1 1 Doğuda şekavetin ve şekavet ruhun 
söndürü' d iğü bir yı 1 dır, 937 de bu bakımdan tek 
vaka olmanuştır. BuJün ise Doğunun her taraf 

asayiş ve emniyet tam manasile müstekard~t 
· Yazan: il A 11 H. İ D O G A N 

Böyle olmakla beraber tarih bize bu 
~elimenın büsbütiln yabancı olmadığını da 
,,osterıyor. Napolyona yapılan m~ur 

,Blocus continental) koskoca Fransaya Bu hareketin hepsind~ bir nefer ya· miştir. Vu~uat y.a~ına~a~tadır.ıkl 
.ır çok.şeylerın girmesine mAni oımu.ştu. ralı, oç neferimiz şehit vardır. Dehalet ise Kars vılilyetının cıcldı ve 5 

.,.urasını da derhal kaydetmek icap eder - eden e~kiya hariç g3 şaki öldüıOl· neticesinde birkuç httftıt evvel 
.ı o ·;akıt Fransa harp ediyvrdu. · müştOr. Bu suretle Van ı•e Ağrı Vilayet· rilnıiştir. J1cl 

Bugün ise vaziyet büSbUtün :başka, !erinin bu geniş mıntakası tam si..kıine ~ö . ül,,Jü Hasan. :\l••scitUI ,\ 
. ut:in mıUetler dostluk içinde b.rbirlerıne avdet etmiştir. .ıdl nwndil otjlu Tc,·fik çt 
~ ı.ıler yüz gösterme~ ile berabel, birbir - Sc,·ıt ilan C(•t(•sl Umumt Müfeltişlığin . 93:, 
.:rının paraları üstüne el koymaktan çe- 1 • ~ • . takip için aldığı esa~lı t~dbır 
.nmemekteclirler. Bunu mazur gfutere - ' Bu çete Şeyh Sdlt ıs~a~ından s.onra ve ~öz Hçtırmayan takibi son 
:,;. ıktısauı r~, .nıdir. Dev1etl~rın ot:uşlk Muş, Erzurum, Ağn, Kars vılSyetlen da- rUklü Httsan 4 üncll Umumt M dı' 
.r surette idare edılmesidir. 1 nilincie faaliyetle bulunmuştur. Mevcu· teslime mechur !:almış ve bufl Ut 

Otarşik rejimde esas: Mal satan ıu 200 atlıya kudur çıkan bu çete per· kttlanl.ırla Ali mendil oğlu Te\'f 
~vlet, sattığı mal ni3l:.etinde harlçtaı. Jasızca Erzurum, Karaköse, KilrS, Surı- tamamen imha edilmek suretile 
ı1alltta bulunur. Görülüyor ki iktlsad. ı<.unıış, Bitlis, Malazgirt, Elt>şgiıt ve sa· kada ŞPkavetin kökü kesilmiştir. ~ 
.. uıler gittıkç.e basitleşiyor, gittikçe e...!k. .re gibi hü.kOmet merkezleriliin holtu- 936 Yılı Doğuda şekıtvetill 
.ı virlerdeki usulleri kendisine örnek et · ju dibinde soygun ycıpnıa~t<ın, adam kavet ruhunun söndürUlJüğ'O bir 
.• eye başlıyor. J,dürnıekten sııkınmı_rordu. Uz.erine ~e~- 937 yılında bu hakımdan tek bir d' 

İşte :bu sat.ıl~n m~ı n~~etinde satır. "edilen süv~ri ve pıyud~ kuvvetler~.ııın olmaması Morettlşlik . mıntııka!n;tG' 
.lmak keyfiyetının doguraugu bir takın. ıııinıa önlerıne çıkunık bılilpervtt musa niyet ve asayışm, kehmenin b 
.eticeler arasında döviz meseleleri en baş .ıeme kabul ediyordu. Bir defusında Kö· mulile, normal gitmesi şOkranlll 
J. gelmektedir. e dağı yakıııındttki Çut mevkiinde bir ı dilecek bir Jteyflyettlr. Ve artık 
Şüphesiz devletler arası ticareti öyl ,>iyttde müfrezesini bozarak Lleşkirt ova- tin tarihe karıştığının bariz bir 

annedlidiği kadar: basit değildir. Bir dev .;ına atlığı gibi, bir defa da Gı,,cir dağı şüdür. 'O' 
.!t birçok devletlerle münasebatta oldu · ~leklt:rinde bulunan Ha~ankuleı ıin tKa- Emniyet mevzuu ATATÜRK 
,undan binle~ce kalem e,ya üzerind. 11 Ct-laJ) köyü civarındtt bir süvari başlar: Her şeyi moda takibedeı'~ 
ıuarnele ~örülmektedir: Bunlar tıergü. ııOfrezt-~ini bozarak 7 süvari neferini kavetin de modası vttrdır. Elbett 
a.ş lbaşa, yani bugün Tilrk.lye Fransa•.:ia. lı akla bo1razlamı O •ünctı bir sefer de kttbul edece~iz amma; bugünkO 
.ı k.ada.r bin llralıık eşya satın alacak vl ç 0 ş, ç " . " h t • · ı ı h ler 'lal• 

se Karııyazının Espereş koyu cıvarında mus e amı o an se ep .-tacaktır diye bir usul tak.ip edileme~ 
1 

.. • J 
1 

durulmamaştı r Çıtlı~ılm . ştır. 
50 mevcut u piya 1e ve su varı · an< ttr · ' .ele para kat'iyyen :bir devlet tarafında. . . . 

30 
. Şekavetin bütün şiddetile 

. .. ııa murrezesınım da~ıtmış ve esır d' ığer devlet.e verılme.z, daima ortada do . . M 
1 

• . haha~etine saik dereheyler 1• 
en tica.rt senelerd!r tlmı . tır. ~on müsadenıesıııı ıı azgırtın :I" . kk .d. Ç"nk8 

:. Bu vaziyet kar~ısında tabla.tile b ' .Iolla Ali köyünde yapıın hu çele maki teşk~ alı i iıı, d:e Ofe 1 ı ı. ~e11di 
>vletin diğerine t.ediye müvazenelerı b~ •Lli h.ife\..leıle mücehhez altı snvarı bö emnlıyel en n ~z ttrıdn·~·1 ri idfl 
- · h ·1 ı ı faal arıntt ııygun gorme ı" e v ın fazlalaşır ve bazan da azalır Buıüı .llğü, bir kuç ·ınıHlarnıa t . ı urı e sarı · I· . . . 

1 
C . . ili< 

· k b f vt>lı ıslıyor arrh. rıun ıçın ~3bit edilen siyaset icabı aradaki far i halde ttkşanıa adar ı-e .ıta muva b 
1 

k f 
1 

:ı k ı~zıılldl• 
k 1 •·t ··· t"f d un arın a a arı ez, n.e o • Jaima devlet bankası tarafından tutulLi .. ' 11ık olmuş ve ııran ıı\ nn 01tıs 1 a e ld B h 

1 
At t"rk 

· . B k öyle yapı ı. u ac1 -.e u u ani Almanya ~izden fazla mal alır ve a ı:nberı yararıık suvuşnıuştur u çı ı~ta b" d M 
1 

k tte rı 
' · · s · h ·k· · hından ır pırça ır. eme e ıal satar ise Almanyanın mıııı ıbankas ete reısı ol.ıı~ eyıt an ~e ouun ı ıncı hır kuruldu, yollttr, şiıneudiferter 'J 

lan Rl.y!şbank bize bu fazlalığı ödeme eis ve muvını huiun ım Ah Can mal\tul hoş insanlara iş çıktı, çHtçinlll 
e biz.im .alacağımızı hıfzeder. OşUlğünden ~ele ~lağılnıış,yarısı ~e~ ıt Oldürllldü, i tihsulata mabreçıer 

4te geçen .sene Türkiye Almanyay ~ket içine gı~lenınış,. yan~ı S.urıyeye du. Halkta telakki değişti. J.o:Ş1' d 
O milyonluk liralık fazla mal satmış v ııçmıı;.tır. Suııyeye gıdenlen~ hır. kısm~ kabadayılık sı yılmaz oldu. Mil 
u · alacağımıza karşılık mal almadığımız meta kıılarak Fe~ zullah. 'e Hamıt yedı eşkıyadır diye terahür edilemez, 
an paramız döviz halinde Almanyad t ·kadaşıle berııber 922 senesi sorılarınrfa den k ıçttmaz, Adliye yttknl11r, f' 

.almıştır. Bloke kelLmesl paranın bazı se rurda dönmü.Jer ve l!.lmalı de: eye da· nafiz değildir, düstur bakidir; e 
etlerin alakonulduğu için kullanılan b ~ı.mışlardır, ınec1erıi rüşdünü ishet eden 

<elimedir. E~r geçen sene zarfında biz " 1-.34 ilkbH harıncta bu çetenin, ve ny- Ayıktır. ( BiTTi) 
fazla mal satın alsa idik paramızın Al 11 zamanda Bulanık kazasının Şirvan --· G E 
.nanmyada. kalmıyacağı bedihidir. Anca ı Şeyhli Hasan. cetesir. in. inıhaı::ı birinC'i E L E N C 
.1ıacağımız var diye lü.zunısuz mal sat• 

• d d ; .vari tUnıenıre verılm. ış ve hOIOn ~· az. 
10 ·lmanın doğru olmıyacagı da mey an a 1.!vtım eden ciddi lukıl e rağmen her lkı l 2 3 4 5 6 7 8 9 

: 1Son :.:!''~.: de~~;::'ım!~; ;~~= .. ~le ş~':,':~laşŞ~~~lin•~~,.0°1~:~~'.l~i~ ! -- ---J-
1

'- ı - Bj + .J-
ıraya lbir üçüncü hattA. bir dördüncü < 0aıı efradı imha . eıliJnıiş.e~dir · - -· --ı------ -• ·" 
.umarak 3 taraflı veya dört taraflı mua .ar dü~tl;kten sonru, Şırvarı Şeyhlı Ha~ 3 - - ·· --~ - - - - -ı-· 
·1edeler aktine başlanmıştır. Bu suret" ş ın çetesi Uç kiı;.i kuıantt kadur temiz· 4 _ -. IJ ~ __ ~- .. - ,,,,.., 
neselA 3 üncü devleti Romanya fa.r;zede· .!nıniş. Hasan kaçıııı':' lır. Feyzo çetesi 5 _ Q _ 8 ·- _ __ 
~k ve ALmanya.nın da Roma.nyada · 3e, esıısen tıir tı1'ıret ıebinin e~lu ol- 6 1 ı 
'.lacaklı oldutunu k&bul edersek, b·z•· .ıdhtrınuan ha~k uzfü'iııdd..i nüfuzları ve 7 ~ - - ~ J ı -· -_ 
· ıacatım1z dolrudan doğrtiya Romanyc .ıliliyet ' ga)reliie çok esHslı yıırdım gör· 

8 
· - - -ı -. · 

·un Abnanyaya olan borcuna . mahsup ( •L.klt:rinaeıı gizlenmeye mu vatfok olmuş· 
9 

- - -
1
- :\1 -

dlltr. · .dl' ve yakalttnmanıı~laı dır. - -- - - 1- - - - ·ı-
Bütün bu usuller sırt 'ôrtattk nett Reşo bıkip karekatında ol.duğu gibi, lO 1 . , ı 

·elerden dogan ve tnal '!9.t·n alandan ' Jtıııi L·a~taıı tM.ıv uıuırt:zeie!'i ltmH>ıle 1\El.İ:\IE O\ "UX U 
ı lsbette mal almak pren!lbinden Heri P:.. . <1ı-.ıLe y.,nı IJir ceıyon veıilıııış Vt! ıııtıd· Soldan sata: 
~n güclüklerı önlemek için: alınan ted ;et Kaı·ıt:yuzu. ıu Küfıı:::ıU hoylin<1e Çdll~l· 1 - Do~da bir nah!~ met'~ 
ılrlerdir. . .• nık g\;ctj oevuıu e..ıeu a"ı o<iul wuscJ.- şairlerden, 2 - Bü}'üklUk, dıf!U'! fit 

Ne yaoalım kl buıntnkü lktl.sa.dt ya~~ .euıt:ue ÇtHl' n:~ı.:.ıltj 11-.ı hı~ı ll..ılld. rnıh.t Yeri olmayan, hayret edatı, 4 - ~~ 
·nş bizi Ttoko yani tranpaya !11ecrı•r ed· .1..ıııwış ve aıa-eru~n kaçıuı~ur: ,tlu uıt.Sd· vası , 1 et satan, 5 - AetJ) fey, 6 - OIP.it 
yrJt. ZETA !t:ınt:ue bır yaıalı, 4 ~t:lııuııuız Vdl'dJr. muvakkaten bırakılan, nota, '1 S ,...,.J 

TUHt.F REKORLAR ,,u kOyıü e~kıyöyu yalaKlıı.-..tan ba\11u1 duğulhuz yer, terazide bir tabit, ~~· 
ııt.ı:ıeiıcıht:m yoraıuı etu~ıeıtJJC1t!n gaU>d sırlık, 9 - Kaba, aklı yerinde 

Bazı in~arlarcf11 rekor kırmıtk lllet ı .ı~ıüeaiuııışleraır ıo - B'rdenblre, misafirhane. 
vardır, Bu u~urda neler yapamazlar, iş · Yukatıdan •iıraı 
t ! bu glhl tuhtir rPknrhmn JıPler oldu· 9:>4 8eııesi yapılım bu harekatla 1- Ana, eski şairlerden, S.,, 
"!unu rınlamak isteyen . biri de şu garir J5 şakı ınıhı.1 eı.ııuııı"aır . .bundan t>vııra !ayış kabiliyeti, yer, 

3 
_ İlAveı el~ 

·eyleri tnplam1ştır : •cJ.1'.ıp ı\li cındı a:.Kerıyc:den utuunı~ lıö5 Gayret, nota, 5 _ Yama, çolt • Jlıolı 
Beş dakll<a dört s11ntyeden fazhı ııh bdsıııdu Agn vdaytliııin ısalJew 

8 
,,.. 

k f fi tu k• d memı•tır y 6 - Mecal, 7 - :Meyva, not&, - .a a a s ımse um Y • ,dK.ibi ueucesmue f eyZ..J ı;eLesı baıuye · .. b1P 
ArkA arkaya yOrüyerek yedi kilo· , . . r!nden diğerine geçmek, 9 - ~~t &t 

metreden fazla mesafe kateden henüz .>ınJen 5 kl~ı ve .)>u'Vdn .)>ı::yil4ı tlati<AU mayan, edat, 10 - Ei'itmek
1 
...-• 

yoktur. . ı;t:Le.)ıııden "Hcı.sdn ve a.n-.cJ.LldŞı ııııncJ. adam. . 
AmP-rikalı bir ııtt pipoyu 11t1r 11tır oılll~l'~K bu wrnttt'kaıııu ı>Ur.lluu İdU6 D1nkü bilmecenitl 

içmek rekornnı:ı haşvur"?uf, ve bir pipu· "'uınııu\ltır. r·t:yzu çeLesıııueu gerı~t! l 
vu ~saat 7 daklkudıt içerek, yanş pi· duwıt 11.~ He\lll Ka1wış Vts ncuıııt Çelc:.sı halledilmiş şek' tO 
po ıçme re~orunu kırmışl!r• • ıswıuı ıı!wı~ ıı>e ue bugUut! .11.addr uıç 1 2 a 4 ıı; 6 7 8 lJ 

Yine bir başka zat bir saıtt ıarfındtı oır fdaiiyeLlt:ıri göruııutswış olup, bdz1 1 ı· O R ı U . L M ~ 
2 !)5 e '!viz klrarnk, dünya ceviz kırmll ewmcu·~ ve delcihden buıaarm wcınl~- ı~ - 1' 
rekorunu tesis 'etmistlrr. 2 i O A. il~- f ! ~ ,.! 

A"ır ağır pipo içen zttlt.an ilham ~eli terkedtsrek. zcut. bir. ı~tıuıalle Surı· . 1 R I 
alan b~c::kn birisi · de sOrıttle pıpo içmek yeye, kuvv~lli bır ıhtımdJle lröna 3

4 
MA_ ~- Ki Lt ~ !AN -R ı 1_- ., Sevdas.ın'a kafltlrnış ve iki saat ıarfında :Javuoıtukları lahınin edıiıuet<.tedlr. Ktırs •ı ~ r 

piposunu on bir defa doldurmuştur. . lğ~t yülunu . kesen ve HtlKUıD.!l kuv· 

6
n _AŞ ~0A • ..,O.~I Alt J? •oT -F· AS _AK ~ 

Rekor kırmaK tsteyPn bir Alman deli- veheriuı tam manasi!e biçe s11yardk .. \iJ ~ ~ 
kanlısı 9 dakika Mrfında 100 tune isti· ttçıkça soygun yapan Altındış ô.ner ~ö2 7 1A1(1ıT in Es a 1 >-

. rHye yemReğe mudvaffrtk olmuştur. senesi ortadıın kctldırılıuıştır. Dı~er mu 
8 

-
1 

L J\ ııRIA ·M ·;: .ıı'{ flf 
Bir us ta Unyanın en uzu~ sa· hacir Ahınede ge.ince; 13 sen~Jenberi ' jllPJlll j - f; 

kAllı adıtmı olm11k sevdasına dönmuş ve Kar · böl"e ·inlie -=ekdvetlnl dt)vaın ve 91 ~ıE L A N -~ ı T.'81 1'. _. 
aaluıhnı 3 metre, 32 HnUme kadar u ı ıs 0 ~ " .. tO 1 A; "'T I~ R T f 1 u n 

1 
•ıtmıştır~ temedt ettinlUf ve bugun de ele geçme- ~E 1 ı '' 



et 
? • 
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Konseyin toplandığı ' 
Hafiflik -Yaptım» bugünlerde ... 

Ya~n: s. sCnEL - . (Ostyam birincide) r··t•• " d• ~ b• k 
8 - Suriyeye bağlı kttlmıık şartile u un UZVi ıger ırço 

Şıt v k ukadder gii>i görUDil - diger anasır ile teşriki mesai etmek ve bu f } k} d b k • • h f ııı.,.Yl ,eJot lltl! bir kadındı. Alt ka .ıetUi!DI şönll:.ı:::nı. ç .. -·pil -Oç esasa istinat etmlyen her hangi bir ena l arın an aş a gorme Ve a lZa 
~nı1e, ayç an kapJ.ıdan ıglrlnce bir kaç!yor. çttnk~h~yatsızlJk ta olsa söyle.meli • lJdrenin teessusnnü redd~tmek. k } . . d ~U, ton altta durdu, etrafını cJikkaU• 1 yor. sv:,:.. .ısı cörllr IÖ""es vurulmUf Jlu h•berler bir Arup gnıeteslnln U VV et eflnl e azal tı Y Q f 
-ıla btfı ı:: löılerlnde lstığnalı blr JJa • ytın. B n .Bugüne kadar d.OStlartın ara- veyahut her htmgi yabancı bir kayna· 

TÜTÜN E O AiR = 27 lktnct Ktnun 1983 

liikaye «Bir 

~Yan &et Vada mağrur, fakat gÖZe :t>at- gibl oı~ara karfl .en az zayıf kalpll ğ'ın uydurması degllse, seçim arefesinde yer ~·Uzüncle Hk defa - TABAK - Nikotin denHnıişUr. Nlkntln, renksiz, f c· 

1

"'1 lllııerııı...t bir eda ile, etratuıdakl btt· sınd•k ıanıtmak _.....ıyetlne PhlP • her z.mandan ılynde sDkOna muhtııç adıılaundn bulunan tntnn, yeni ynl, keskin ıoıün kokulu (emdar bir ma• 
llııCt toı>ıa bit mıknatıs gibi kendi O.S • olara va.tat artık yıldJZl.Dl söndü. Yann bt- olan Hıttayda ortıtlığı karıştırmak için \dünyanın bir buçuk mllyur insana lıedl· yiılir. Kesafc·U 1, l!l olup su la hn nh· 

r 1latı ıı.,. y Yarak YilrUdD ve tam ·-Dl- ;:;....r.ıen bU macerayı _ ... olan - ııe dereceye kadar il rlye gitmek cesa· ye etliği mfitlılş zehirlerden blrb i<llr. belde erir. H ımıı ıt ile bil.il 1 em18h teş · 
,_ 1 ~ lııat :rek oturdu. ~ _ ıar ı>enl.JJl tçln idDl blllr ne dtyecelı:lerdir, reli gOsterllebUdiğlne yenı bir oıisul \ Amerlkayı bulan Kı rıst rıf Kolomp ve ar· kil eder. Tn•k tütOnlerlnrte Nikotin mik· 

lıt, Jtıı. 
0 

:Un •ranlık bir son <bahar ..,ki dediD'· daha teşkil eder. k adaş in rı, yerlil• rin mı on içtik terini, sn t '" yü>rle t ,30 - 1. 5 dır. 
}o 'ile d .. t Kadıköyünde """""':ıunı J{ad!D: 

1 
ı.t M Jllı TDrkler, Halayın mukadder is· l kıı c lbl ~iğnediklerlnl ve h ıtt 1 enll\·e Uıun ıanıan ıoınn kullan ınlor I• 

1tı to,.,_ltactın kuanu ziyaretten dön~~ bir~z - Fakat slz ne ka.drdıar pri?psBön yle b~; takbullnin bu çeşitten kongrelerin palavra ·1 şekll ııde kJ!landıkları r• ı görıl llklcrl ~.1 • mOzmln tPsmmO nat hıtc:ıl ol ır. Bunl :tr ta 
.-Ml.tı rşıma geçince yer.- d nereden çıJı:a nız k ı il ı. 1 · ı h · h b · -Cif h. ... _-~. Be h d pdınıarın ceraYl a d ğU olacağına arar ar e l\l kadar değl~tıremeyeceP, · ı nınn ayrct ettıler. Bu keşHten pı k kıs 1 azım oıuklu l ırı . ı t .hs zlı'<hk, yu-ek 

..ı ıı. ....... buıun:ııa:.. n.:,: daırrıa ıçını- ıeyln mevcut :~:'':.ıın~k ~tm!t oıınu- n~ iyi blldlt~mlı için, şimdilik Cene~re· hir wnan sınr11 , tntünDn Av-u~ııy 1 bir çnrpıntısı, neles darlı~ı. knlp .v• dmıuır 
" Q bir sı&ıntı duya Belki bu.~ ol· bUc ınannıakl ed~ nın vereceğı ve idil ol•coğına emnıyel llAç olorak 2eçtiğiııl mntet hlıi ılerin e h"'t.lıkları, e~rme ku vvcUnın ııulınası 

~ ı-.~ eskt terbt.._n:e·tıcesidir· ~a!lh yor musunuz? d 
1 

a olsun Bu benim göstedlğimiz yeni kararlermtl gözlerlıni· linde hıı zı uydur na şifıt verici 
1

hnc;s ılar t;!ibi hııstı ılık'arclır. Son z ıın ıı nlıtr la ~i-
"11 haı ,,_ pdını :Ben - Ne 0 urs · ' l d 'k · b ki. 

1 
IPJ 

11

,,,.. .. , o sırada kar~ımda oturan -..ıan da fazla bir şeydir. Si- z ı nıış, e ıyoı uz. ısnnt Pdilcrrk hir ha vır vtıc::ıtası olctıırr 11 • o;rara dumanlarının d imağ fııaliyı•tl Uzni· 
ti'.:. -.ıe "# mAni için !bir macer_. B' b- 1

• - b A k d ki · " - ' 'lın n &lzllye gözden geçırınenıe ed rım ki böyle bir .. Y bafUPa ır •• ımıı gore, • nl• ya ıı nıı, dııh ı 5'nralnrı la hır lnks, ıno.la ve ııe ynplığı lena teolr l>ayvanlnr uz rıııde 

~ 
'Uf<>rdu. zi temin lieyor dlyordUJJl Arap kongre:ıi hııberini de son kertede nlhavet tıir ihliy ıç olarak biitnn ci"arı IN~rl\b! f>dilmlştir. ŞövlP. kt· rlolambaçlı 
p dl şaşırtıcı ilk defa ge • • ı · b - :. - ' · ı.~ evkatlde gUzel bir tadın · 

1

_ Baklkat te böyle idi. uçuru muş bır alon sanıyoruz. sard>ğ•nı gorOyorııı. Av'llııad 1 c<ün~e• volları ihtiva elen hovukc• bir san ı· "'I. ıııu:•e kaptlmamak pek güç ad~:cıa Ve daha ileriye Clderek şu bUdalalılll gOnc tınyoycn ı·u fel ,\k•tl ö•elmek tç;r ~ın deli~in•IP.n içeri bir iare itluıl • ıilir. 
it ;I ,böyıekUn ilblydl. Ben on~ oldU, bir· js yapıyordum. Konsey kulltınaıılara k11rş1 tatbik ertilen ll~ır ~e- Bu tecruheyl blrk ı•ç defıı tekrarı ıdıl<t ıın 

<ltnb dllfünUrken, bııınenı n tUtınılD _ Hayatımda biç bir uman b&lıst ınlar bem•n bir foMe vPrmemi-lir. h•I· •onra, bayvnn Ç•kncak yoll m kol••·c ı 
f fatkılte kadın, kend1S1nl tet~~ ::ıraz bO drğer muvatfaklyeterım oımamı.ştır. O, t 

1 
d ta fıtzde hile, Osmıın oıtullrırından rlör· hulur sanrlıi<tan çıkwor. Ayni fare tlllOn 

~"' tuıcı hda, oldu. Göz göze ~:d; <ieğUJJli{ _srarlı blr tekilde gülerek: op an 1 dOncn Murnc'lın Falt ıınat 'Z. 'l ınanlRrmt'ta dumanl •mna maruz hırakıl1ıktttn sonra 
~ ~· Fakat tortum Y uıda adet< _ oartp .. yl Pek Wlf bir genç ol - tOtün vn knhv.yn kar<ı açılnn mioc•de- l l•krnr nyni snndı~a nynı yollardan ••· 
" lafın. gördUtl!Dl ııaI ~:,':.,. ... dudak· duıııınıız halde .. d1YOr ve yerinde tıkır - Cenvre, 26 [Hususi]- Milletler Ce· lede çok şiddetli [ ötonı C••a ... diri diri lıverlliyor. [ sı~a·a dım•nınln tesHIA ı 
d' ı.rın: katdıın. Kadın, k nıanaU bir te· )ayıp .ıuruyordu. mlyetl Konseyi bugün topluntıla çuvalı k<•yuo deniıA atlınn •k, ho•~ur· hayvan yolu unuıtu•undan mnhreci bu· 
tOO be.ssu a tellrsaz takat dpe Kamara tal!l • .. .. ....... ......... ...... .. .............. b 

1 
t C 1 11 t 1 Mrınu mak l!ihr cezalnr ) harPket f'di\m;c:lne lııp çılrnmıvo ... Bu tPc·OhPrlen anhvoruz 

mle bana lbııkıyor u. • JC. U 
11 

ıherkesle be uş Rmış ır. e sey ran rnura ı ıası us· • ki t"t ; · 

o 

ba111ı. .. ılırdı. sunun için ben henıe'. Vapur, k..pr ye ge nce - tala han açmıştır. Honseyln ~u dcl•ki ·~~mpn nnnne geçilememiş olanco süra- u !in rl•m•~ nıe>ine !•na ıooir Y"nı· 
~.,lnı,1 ondon kaçırdım. ve tavand· raber biz de kalktık. O Slk .,k arta.sına ıopl•ntısında yedi Devlet Harici)'• Na· tıle y•_v,ım,«tır. yor ve unıılkaı lık h·•sııl ' •etlrlvor. B•ıı 
leUşı güzel .eçtlllm bir budata dll<k•tl .tönfip bakıyordu "' bu halile bent lçl.• ıın bulunuy<ırdu. KDşaı merasimi pek . punynnın h•r l•rnlınd• h•rke,in ~lın<•lerln unulk•n olması t•unıı ntledi-
bakm çın kızdırıyordu. Köprü Ustüne çıkınca. 

1 
·r . hıldı~I ve ku11andı~ı tutün iktfc:qcfr h" lıyor. 

ap. başladım. bllmi- Artık ayrılalım dedi mutantan o muş, muhtelı hatıpler bu- ır 8 
Bu vaziyette ne ıitadar }taldım, yın = 1 a ıl ak ını . nl in? dl e gOnkn beynllmilel vaziyet etrnfındn \PhPmmlyet krız~nm15 v" tiıtüncOHik çok ı . lr rrrR.mlık [ hlzirn lnhl:;ıır ld ıl'f'~t-Yorunı. Birdenbire ayatıma bir ~ ç Nası• yr m • ç Y memleketlerinin noktai n•zarlarım iı h ~llol VA emek ıst•v•n bir ziran! ouhP'i nın knlın s•garalnrı hlr or•mdır 1 btr 

Çarptıtını duyarak. yere baktnn· en sordum. asıl Is tmişlerdlr a olmu01ıır. Bütnn dOnva 2 5 milyon ton sl•nr• il• iki huç ık mlligrnm Nlknt'n 
kadın, elindeki ı.şık ve kUçük paketi Y::~ GUlerek -d d1Ya sız n oımuını - e lık çeİse böyle aeçmicrr Ko u 1 tntün istihsAl Ptmekt~rlir.' ~11 miktarın nlınır. fn<;Rnlada [ sl~arft 'kullıtnmıwAn· 
dü u B unla lbera.ber, ne ~!yordunuz? e · 6 

v 
1 

• n şua· •n rt t h · t b" 1 la el ] be ·ıı N " • · 
bt 

1 
rm~tu. unen atmak tçln etıımek ıztırıqı içinde: - Peki, beD flmdl ne o- cak şeyler mailim ve muayyen oluduğu ~ " e 

0 11
" • ' '" " "<lk AmArik• top· r a - f mı gram ıkohn ."d letll ._ınıem, <ODU yerdnnıadı Ben AvrupaY• ıaeaııını? dedim. Kahkaha ile gllldU. sn - için derhal mnzakerelere bafiaOACJk vo .r•kl•n yPll$t~rlr. Medqrl mnte~ll mın- V? hat te"8mmDm ya~ar. Bu ıehırlenm•· 

t :ımctine k.aUagidl ~ancar ztraatl lh· ktln bulunca somımı bh sesle: bu cel<;eler Cumartesi gnnnne kador de· tııknlardn y•lısen hn nahal hemen rlion- ln'.n ôraıı h~$ dilnm•sı, b·ış ·~nsı, kay ı:, •ere tahSlllne P d bu gibi Mll•r _ Size meseleyi kl.saea anlatayım. ,
8

m edecektir y•oın h.r la rafında •kn.,,o>ledir. Faknl gıhl nhvaldır, seksen snnil• ram enfiye 

deası ya.pakin bt~~ostıı:ut.met.:1~k icap eyledi . dedi. Pazıutcst ~ünn ~·irmi sek· le k . kfllilA. lrnltu vP. ref ısPt llihadlA KOhqrıın çekmek ve iki ırram tntün meı kuu"u 
na teki e • ._e e "' .ı ıı .r omı v r tı d'C!° totn ı ·h huım n •Pkl' r\ ' ti kt \ tını ııtRnmııtım. Bunu ı-ra ıırsat - Peki anlatınız bakalıml tesi lopl•n•rnk mnznkerelere b• :a ·ııcnk • •Ş r ı ı " er °' •nın hnvok p;vn· . • •. ın e •u anm • '° mnı.vP. 

buldutum lçtn bUyUk bir ıttıhar ve haz _ Kamarada o da vardı. ve konseye arıedilmek üzre ıoı~lte •e ~•larındıı ~"'"'" nranmakta nMu~n içi• lıt ıkl ~lum .vnk~"nı mreııın~r kaydet · 

d arak 

hemen yere eğildim ve paketi a- _ "O dedlğinlz de kim? 
11 1 1 1 1 1 

b. ) fıyntcsı <lf~P.tlArinılPn çok farklı ~sıhl· me'<te1ır. Nıkotıne b ıtırılmış hır cıtm çu-
uy " ver nı ş o an mese e er ır karara bal\-· ı. .J R l k h' o· & • ı 

tarak büYllk bir nezaketle genç kadın• - "0,.1 ııte. Bilseniz ben o 'hain nda-
10 

••cakllr • ma.tauır. ıı•v• , .\apnnv•, lllndlol•n , ııı ır u.ercın n ga~ • sın• y ıklaşhrın· 
verdim. mı ne kadar seviyorum. l ·· Çin, Brezilya, Kanadn, Mek•lka, TDrki· en yılılınm çarpmış gibi zavallı hııyvıını 

Teşeklrllr etti ve bu, bütün yol bO - - Bana ne? T h } YP, Almqnya. Yunnnl :: t ıt:ı, Frl\m:q, MI\· derhal öl ıH\rO.r. 
YUnca arası kesllmerten devam eden ge • -Tal>il size göre hava lı<>f. Bir de 0 Uffi ara ffiUSallat cnrl 0l<n devletl•rl, !Olün lsllh'311 •ok· i OnlmH tDIDn kııll ınnnl ırda ltly ıt, veuııte bir veslle oldu. bana -.ınus. GDUDI• on ... tıfllldenl:erl ıai naznrından Anıeıikadan sonra gellr- i alı,k•nlık h·ısıl olduRund•n üsınsıe içi· 

zamanın ve muhitin imUD verdiği dargınız, hem de t>Usenls, ne ehemmiyet.· olan haşereler ler. ıte~ hlr k iÇ Si'Tıtrll llea alınAn nikotin 
her '°yden Mh!<ıtUt. !htıyaUı ve itibar sız bir mesele yUıOnden. • Bi•ô m mPmlekell wizde; ~. msıı•, 8" r. ı m•kta rı doz lan lazla oldu~ u hal le ıoton 
bir erkek, blr kadınla konuşmak mecbu - - Ne imlŞ o mesele? (Ostyanı ikincide) ra. Çarşaınha, Trnhzon. Rlzf'l, Tokcıt, \tiryakilerinde hiç 1-ir semiyet arası gll'· 
<!yetinde kaldılll zaman dalma ha<•! - Allah &akia&n. Söyler mı:rtm hl<.. • _Hasat sırasında ııaatalıltlı tane- Frha• Eıc mınt •k•"· Bolu, K•M•li vi- termez. ÇnnkD; illy•t ynp ın uıvh·•I, 
hl<l?ZU!ar seçmesini ııııınelld!r. Bir hUmU AY si> de ne kadar nıera~ı.sınrz. terin çolllı toprakta kalır ve eklnı zama _ \;yellerlnd• cok •D••I tnınn y•tiş'l•m•k· d.nhn !a~la ıc~ir t•hrip •~iyor. f.ıter 
talih eseri ben bU zarurete vAkll bulunu- Ben Pflmllfbm. ona. , nında aaaıanı tohımılarıa birlikte yeşerir todlr. Cu••hurlvet rejimônln ıesiolnrlen eııtnrıı ıle nlınnn bu zehirler ıııvlyel 
Yordum. ı.ıaanıaflh lbunun pek işe yara - - BtttUn ııunlardan ban• ne? d!3'e ve meydana pllrler. • sonra •hemmlyelli tekômOI rö•l•rPn tarafından tahrip editmemiı ol,.ydı, til· 
dığı da yok\U çünkü dah• tazta o konu- sordum. B - Hastalıklı daneler tohum olarak ITnrk tntünr.Dlii*D yıldın vıl • kemmh·et ınn kndıır tuhrlp" ftr Ye ôldOrDcD bir 
•uyordu. Her· mevzu• daldı. Ben bu hali - sı.. mi ne? Tt.blt aıoe flÖ: ~ :~ ekilirler ve toprııktakl rUtubetln tesırııe ve k•yllyet itibarile borlı İarkl.ır gôsİer· silah ulJmaıdı. 
J>et mUnaseııeı.stz buluyordunı. Kullan - yok. Fakat fln 19 yUzünU bllaeD · ' tdhumar yumuşayınca kurtlar canlanma- meklPdlr. FARMAKOLOK dığı kelimeler hoşunıa gltnı!yordu. Bu - ıumuzcıa oturuyordu. Blllnle ko;u:;:::n~ ta ve harekete baflarlar, taneyi delerek Tiotüıı, senevô nehatnllnn olup sarkık Eo/P KÇKA YA 
nunıa tere.ter<> kadar 1Mift1 ki bütUn bu mu, beraber çıktığımızı, hepi!~ cellP gen9 ve yefll butda:v saplarına hücum e • ve geniş yl'lpraklı çiçekleri lwmızı 00

. 
hallerini mazur g6sterdlkten başka yine gördü. Çok _ıoskançtır. Bu derler. yaz renkle bir haslş ı!dir. TIHOn nrbı· B k•} y } d 
benim başımı döndUrıtyor ve beni sUrllk· tent t>utacagın• emınlm;,,. olur y de • C - KurUu tohumlar bazan geç çim- tının Dç nevi Vdrdır; t - tntDn 2 - 1 aşve l a 0V3 3 
bordu. - Fakat bU 1aptıll klrd! Yll • lenlr ve çUrUrler, bu suretle de kurtlar yabaııi li;tnn [ t11hnhette çok mO.stnaınel 1 t b } •} • 

Son yatın urlardan. modadan. tadın tıl .. Adetl rezalet~:~· :::: ru -•ti• meydana çıkartık zararlar yaparlar; henuı I olon B ıuın r r o nq ·ı i ile] n le•klbi n c girer S ta fi U gazete C 1 er 1 
taı>luJarında.n ıınemada.n bahSettl. sen. znme acıyarak • 1 ~eltltlll eden ba.şaklara saldınrlar, çiçek- 3 - T\lnıheki - Nicotln ıt PrrslcR _ d 
aklımın yotUAİ tldar bir şeyler söylüyo • ~al4ırarp.l<: adı ? de4I '°&file. lerln arasına girerek orad• yuvarlak ka - yapruklan dııh• hOyllhce olup nikotin arasın a 
ctuın; fakat söyltdUdeirml kendim de be- - Şimcll anl nız mı ba~ar husule getirirler, nihayet ka - ltib ıril di6erl! rinden zen~inrtir. 
ienmtyard um; m•amat!h bunun bllYUX rek ouıdattı• bartıtılar bllytlr, kurtlar bWılaırn içinde ı TOliln - ·r ohıı e - N ic 1tlna t ı ba· ( '•l 11•nı hl r/ntld•l 
btr ıararı ktu QünkU zıten beni din • kalır ve orada bUyttyerek çlttıeşerek bir cum slgııra Pnro r ki" ld l iık tuı ltm büJo si le.mıyofd yo • Romanya ve ~Ole kurtlar yeııldtn meydana reıır ve ela- kullıınılır •• M•d l ive nen 

1.ı-e . ,.Nl~n .• ıtaı bul merk·• olınıık nıre, Yalo· 

Ban

u: ima esldlerl mahvolarak hayatlarını ida- denilen 
1

•
1 

ık le .
1 

.m pessıres1ı d , 'ltın va, Bur!ıl ve clvım nıemleketltt Uk ht• 
a. N } k ...... u 

1 
r a 11 oı tır. ortek z e Frıın· ıı. t k h 1. 

.• M 1 01 rl ye bayılıyorum. e B lk o iti ası me ...er .. .rer er. 8 ı 8 !iri 1 NI ·ı 1 r m m!ıı • ... • ıne ~•ilrliece• tir. ln&aı~e :r ka~~· <ıei!l mi? a 3fl p Çaresi: Bu lleUn 6nUne ge~ek için ;an ~rans:;: bu c;:~1 1• k d~l~·•ı'~~ııyta · HükOınet bu hu~llstıı tedblr1erlnl aimt ·ht'. 
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- E. • k d'..ı haklkt bit sanatklt• ı y 1 ""•y (yUıde bir gözta$ı ve yliule lkl ık1reçten) mırı ızu e en u unun mllesslr maddesine .;1 hayli değiseeek ve gl\tnlleşecektir 
"· ve... en ,,.,, d ıeteıerde çıkmıı 0 an ug •· l '- 70 d d n f 1 h t " ~ • ·•r •• lher lürlü takdire !Ayıktır. .ııyor - günler e ga ve si •" m•haflld• geç rere. ve erece e aza arare - seri ve Dol nakil vasıtııt.rı, kontorı~ <tuın nalı Blllkanlarda 'I 

8 
be t ten geçirerek ekınell veyahut buidaylan fe çevirmiş arkadaşının k 1 1 • mllesseseler re·ek aneml~ketllf\in rrerek 

' d dlğl tıde ı "andıroııştır. u yana 2.t Aat.t 15 mıtn su blr kı.Sım hamı klb ı · an nr çınde 
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o, yüzüme· .. _ san'al e n teteddot et u, kbn• aedakeUnl • 1 ı • yere vıkıldığını gOren genç l•hanoa yabancırtın btl ilk lurltnı mınlak.sıhdd 
~e?,, demek ı.st~r gibi ba.katak dalgın ve Ronıanyanın Balkak~edf; Ruoıen kabine• ruı!,.ı(zaç yka~~al~~. M>aret btr sulu U~çla l naml~sunun bu sefer kendisi;ıe çevril- cevlAnını koltıyhıŞUra~aktır. Burs1ttiıi1 
••Ulya.1 vıuu btttııetnıe · ~ ıyara e.uue auır. d·g· ı ô imarı t in b • y lı k bt "Ui h l ı cevap verıyotdU. d belen• m• kktılOnden beri zôbinlerd• ııu ..,ydıitmız başlıca ha$er 1 r1 ı ın g rOnoe, baıına gelecek felAkeil ç e, 
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ı r ~ n ıtır nn, dltı - Hayır, haylr ı ııentnı f:, a Su ka• sinin ilk ı~e ıstılba:ıı, bu neviden be· mtlhlm ııararıarını &11ıeınek ıctn bh~ ~ 1 anlııy nrttk ; • Beni O idömeyt nlz, ben >1"8 ~ıştır, Bil plAnı tah ık k ilk •!lirmek için 
llın:' ıey kadınlık\ıt, ınakYa ;,:.;.ur tı ..• teressOm :ın:' yeniden .. nı.omqbr. ıarınw mutlakA oallly&ralt, Ulçlayarak ne y.ıpbm ? •diye y•lv.ırmışsa dıı, o ınl bı~ nılly» lira tahılı e Hlıniılif. ~her feY o kadar fevk':.ıevzUA atı • y•n•t D•~ıl• bet•ber, Ank•ro oıabıdi· oklnlı, oıı ly! mahaul ~•ren ekinlerden herif on• da •leş otmlıtlr. Bu ıe!er şııbıııta ?~ııııcaı. )'eni 1 .. brlkttlllt tı, • birdenbire başka bit Bunu 

0 
Jlıılk•• pııktm• aa· tohunıluklannııı ~ bUytl)t dikkatle a • Faik te yere yıkılmıştır. Şub ıt ıp.ld •sında Bura• Morlnoe ve 

Drdu. bahis !inde, RomanY;~:,,...tınt işrap eden yınlıı:ı. iki •rkaduşının reci ııklbetinl gOren Gemlik sun'I ipek labrlknlntı no•l.ıeaktır. 
l:tt Namı oldu bilmem. birdenbire ol- dakatslıilk lıô~ :mare ve lalmet mevcut Cemal kaç'1lak istenıi$•e de, caniler ona Baıve~ıl r••~tecileri bu fab·lkulorın ııçıl• 
tıu~• lht.lkal ~t\I. Sen vaktin pelt ~aşk ortıtda hlÇ ~ lenmektedlr. Abu ko·. yu·. nde da kurşun yeti~tirmi~ler ve Ceıntıli dr. ma totenl.-rınde lrnııt bulıın mııl• dll 
• •unu düşünerek otta hemen nan , oımadıA1 soy yaralaııııslordır. davet etmlşılr. 
ttneıt 1 ı ndlsine birdenb!r~ · s lyordum. Ke um oe - - • d Alaylara Sancak b' • t Hueıın yarım saat yRşadtktrın sonta ________ ................ ....-......-
ınot -al3ııı ne kadar ~lı sevlY~ İı&lı!ld lzmır e ır cınaye Olmü,tür, Akil te nakled:ldlgl Rlıe lngı·1z Amerı'k"n tı'caret 
bir 
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tavatsı.ııtını yaptın\· , ' tıeA de verdUkten sonra meınlekeı h;stuhaneslnde bütDn tedavi· 
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"'1ad~ tı. ııonu sıı11er söyleme teli ~ • A A) - Alaylar• Hb· (Oslgını bitine/de) lere ragıııen kurtarılamamış, boyala ııJı- &nlaşme~ı 
llU4tı ~· Pakat ne ç&teıd lf ft lfbf!Ylllı bit !&mir, 2S 

0
<...;,

1 
~DnasltıeUle '°hrlml· tenımemektodlr. Her fırsatta k•ndlslne !erini yuııımoştor, V '• I 25 A A ) y kın l ıe,~n onu~la beı:t.J't :; bir sesle bl• cık veril~ t enor.ı lısetd• Çaıışlar .., klrfı ajkın. cephe alan bu gençlet'tl kar- ! Jlu l•?I cınuyellerl g6:derlnl kııı>· lmtala~';o:ko:~an l~ıİını, Amerı:.n 1~ 

ıa Olırd u coç nnedl. ti& ı• .g•l•n0rk~~ı ıerefin• llelodiy• t•rolın· it nıugbetJır, onlarla konuıına!"~kt•d ır. madan lrtikAp eJe.ne babn oguı ı ki oanl oaret anl•ımaşt proletl ıı.rıcıye Nehre• 
- Pak değil ıni? ıntlıyetl l aijafet verUoıiıtıt. Geçen Patartesl gün~ F aık otlu yakayı ele \'ermış btllunnı tıktachrlıtr. tine tevd• edllıniştir. 
On pek çabuk stıyük blı' dılD bOyDk b r ille beraber, çarfldttn evlerıne dönmekte Her ikisi de yııkayı kurtermıık için • • , , ldcUye~e~uymamış görUnd11II1· - l .... ıııaundaa : olan bu Oç gencin yollarına çıkmıı vtı 1 mOdal••I nefs ı,in sllih kullanınıık meo· Hı tler .n ık ti dar _mevkıı rtll 
_ B fazilet saY· Ef ZUfUDI Cfl · bit ıneoelejl bahıuıe ed""'k, evveli sa- bu• lyellnde olduklarını sO yleınekte' bııtlR IJ eQ tiğl rl i} n 

en bUtUn mozonann t - o saat 9 da t"•m k ıı· • kt h ·ı F lk l ' 8 ı1tıan "IUdal v ti sevıyorum. B•· 81-l·ııa& P•urtes gun •• • yo unu açı an sonra, amı a yara ı olduğunu iddia etnıektedlr. Berlln, 26 - Adlol llltler'I• iti 
• •tunda en e basire " ölU bir a. - az11rınüa yeni ve ayaklı Singer ~oldutu tab ırcttsınt çıkırarHk • ~vveıA. l Katl.ler Hoprt Moddei Uı1uımtıiğtne ket idaresi ba ma re m emle 
' aııı oınıat :n~ük t ·~::;',;,dan ıwıe t•· B•tkt esi satılacaktır• Alıcılann or•d• )lH•nın o1et1ne •l•ı et ınlştlt. H•Blı• 1 teslim od ilm işlerdir• Bu vıhtl yana et na· ' nıD otan lkln:ı Kl;on ~n es~OI~ yı~on n. lıuıınatıır. H:va~ ,::_ıara ~ug11ne k• • ma n bulonaralı. oabf memunın• Murı· ı&tt ....ııa 1ıralaparak, '91'11 yılı.ılllllftır. yeUn iç yDiU y•pılan tahkikat netioeslnde ı millet ıaeelıai ftVk.ıl&ıle 1 l.:b ~ııı;~ 

&r ,._ •• ··- ... - e.•nuııl• tıe • baıır na. ol .. tır• No, ( tı ) Falll lıtıtıd&ll -• IÜOl1"'1lll Ak!· d•ha 1,1 ııılqd••ıktır. lt1o1aıı.ıır. op • • 
,,._ - ..... an ayır~· P"' ....... •••tıan...,.. 
,,.... ... ...... .... "...,ıtt ~-

.. 
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i DOGU ~ = ~ = = 

= ilanlarınızı kabul eder, F! 

: FİRMANIZI ~ 
~ Bütün Doğuya tanıtır ::;; 
E: == 
; "DOG U,, büyük bir~ 
: memleket parçasının ·~ 
~ her ta~·afında okunan 
; bir gazetedir. ~: 
e -
: Doğu illeri ile ilgisi olan bütün 
~ müesseselerin gazetemiz vasıta- -
~ sile kendilerini bu geniş bölgeye ~ 
~ tanıtmaları menfaatlerinin · ~~ 
== === : ilk icabıdır. ~ 
= = - • == 

ı LANLARINIZI ~ 
Doğrudan doğruya 

E§ 

~ GAZETEMİZE i 
~ ~ 

1 gönderiniz ! 
~Ilı&nıııınıııınııııııııu~~ıım~ı. ııııııııııııııııııııuıııııııııııııımuıııııııııınııııııııııııııııııııı:ııııııııııııııınııın· ııııııııııu:ııııınııı:aul 

Türk 

24 ÜNCÜ TERTİP BAŞLA\llIŞTIR 

börtlünci\ kP ide 11 Şubat 1 U:.18 dc<.llt• 

Büyük ikramiye: 50,000 Liradır. 

Blirtdnn başka! 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle 
(20.000 ve t0.000) llralık iki adet mükMat vatdır. 

Şf mdlye kadar' binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya iştirak J 
Mlniz. 

mı= i""'lr"l""Yr•-:w:ıc=ı"t't'F•~••~• şr•""t ~ 

ooGu 
Abone tarifesi 

Seneliği : 12 Lira 
Alh aylığı : '7 • 

UÇ aylığı : 4 • 
Bir aylığı : t ,fiO • 

ECNEBi MEMLEKETLER iÇiN 
Seneliği : 24 Lira 
Altı aylıı'.tı : 14 • 

iLAN T ARtrE sı 
8 ncl sayımda santimi 25 Kuruş 
7 • • • 50 • 
6 • • • 75 • 
5 • • • 100 • 
4 • • • 150 • 
3 • • • 200 • 
2 • • • 250 • 
1 • • • 400 • 
Jıan verecek kimseler DOÖU Gaze

tesi idare MüdllrlUğllne mOracaat etme
llnJrler. Devamlı Udıılar için husust 
tanfe tatbik. edilir •. 

Kırmızılı ilanlarda tarife bir misli 
rnzlasile alınır. 

Adres değ"iştirmek 25 kuruşluk ü C· 

rete tabidir. 

Kars Defterdarlığından : 
1 - Yusufpaşa mahallesinde Kahra

manbey sokağında vilayet konsoloslu 
ğunun işgali Mltında bulunan 572· 10 nu
maralı binanın mülkiyeti kapalı zarf usu 
lile 18-1-\138 tarihinden 3 2 938 tarihine 

1 kadnr on beş gün mUddetle satışa çıka-

! 
rılacaktrr. 

2 - Bu binanın muhammen kıymeti 
on sekiz bin liradır. 

3 -Tablilerin, muhammen bedelin 
yOzde yedi buçuğu nisbetindeki te'llinat 
mektubile teklif mektubunu, ihııle gUnn 
olan 3-2·938 tarihinde saat 14 den bir' 
saat evveline kadar maliyede mUteşekkil 
millt emlAk satış komisyonu riy11setine 
tevdi etmeleri lazımdır. No. ( 86 ) 

1 - 4 

Erzurum Vaıl!iğlnden : 
Erzurum - Pttlandöken · Hınıs yolu

nun 5 t >n, 7+ >J>va L:-1 f- J)) inci ki
lometrelerinde kQrgir ayak üzerinde ye· 
niden yı.ıpılucak olan ahşap köprü ile 
16+ 000 ve 16;-200 inci kilometrelerinde 
ahşap köprUlerin tamiri ve 7 ;--500 inci ki
!oınetrede yeniden yapılacak olan kArgir 
ıstinad duvarı işi (1675) lira (6B) kuruş 
beqeli keşif mukabilinde ııçık eksiltme 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

1 - ihalesi 11• !·~38 cuma günü 
ıı.oat on beşde kükumet konağı içinde 
VilAyet Daimt Encnmen odasında yapıla
caktır. . 

2 - Bu lşlerln evrakı fenniyesini 
Erzurum Nafıa müdüdllgUndo okuyabL 
lirler. 

3 - Muvakka teminatı ( 126 ) lira· 
drr. • 

4 - istekliler Ticaret Odası vesi
kaslle bu işleri yapabilecek • ehliyeti ol 
duğuna dair Nafıa müllUrlUğllnen alın· 

mış vesikalarla birlikte birinci madde
de yazılı gün ve saatte Vilayet dııimt 

Encümenine muracaat etmeleri ilan olu· 
nur. No.( 93 ) 1 - 4 

Sahip ve Başmurrlri 

Cihıtd BABAN 

Umum neşriyatı idare eden Yazı işleri 
MUdürO: llahndn· Of'LG ER 
Basıldığı yer: DOÔU Besımevi 

Bayramlık····· 
:··········· Ç.eşitıer 
=. Yeni desenlerde fantazi yanin robluk, zengin :\L\ .ı. TOL\' 1'lı~ 
• nğır J> A 1... T O f. l ; 1\: , elbi-;elik 1\ lJ :\1 A Ş, yaka kürkleri, Jarseler, 

• K A D İ F' E 1... İ J> .\ Z E X L ER, sağtım kaput bezleri, pattsk~ 
• Fİ H. E ~ 1\ . G {>)I LE li LEH, meşhur « Ç İ F T .ı\ S LAN' ,._"' 
• takımları, ortaokul kaske tle ri, çocuk :\1 .ı\ ~ 'l' OLU I{ L ,\ R 1 ~e 1"". = çorapları, mendil, kravat, çoraplar ve sair yeni gelen bayramlık çe 
• seçilmeden acele buyurunuz. 

E sAiT sAJf 
···························~ 

DOGUDA 
i L K Ç i N K O G R A FA N ee' 
Matbaamız yeni bir çinkoğrafane tesis et~ 

üzere bulun uor. Bundan sonra her t1rlü kı.1~ 
lerinizi, mektup ve fatura başlıklarınızı, ?1~ 
veya kauçuk üzerine mühürlerini bize sıP 
ede bilirsi~iz. 

' Artık Istanbula sipartl 
vermeğe ihtiyac yoktat 

' Aİ1I Mecrnua, Kitap, Broşür, Memento ve saire İ'I':' 
yaptırmak ihtiyacında bulunduğunuz kılişeJeri 8' 
zi her suretle memnun edecek bir şekilde irıı 
edebiliriz. 

Kumbaralarından birine sah:p olan~ar hiç bir 
zaman darlık çekrnezler 

' 
Erzurum. valiliğinden Erzurum Tapu MüdürfüiüR""' 
Şo•e ve kOprDler k•nununun 15 in HaCıcuma m•halleslnin ıAe? 

ci maddesr mucibince 938 yılının yol ;okuğında bir ev mutasarrıfı /.. 

- ------------------ parası t~h~k!<uk i~lerlne Şubatın birincı Jerte ustanın vefdtile veresesind~,l 
glınünden ıtıbaren b,ışlanılacaktır. Her risleri Tayyttr ve Fatrna ve S ~ 

•• 
a 

• • •• • • •• f L B A s 1 M E v r •••••••••••••• ·~..... köy ve .mahallede ger.ek . yerli ve gerek vekilleri Abdullah oğlu Rirat tar•~.J 
·~ sırnat, ticııret herhangı bır sebep ve su- tapuya tescili için muracaatta b~ 

K t R K Ç E S M E SOK A Öl • N o : 9 • retle misarirlikle oturan ve ecnebilerden tupu siciliinde kaydi mevcut oldl~ 
E R Z U R U 

'" • . de bulundukları mahulde altı ay ikamet d d 1 "d tsl ta~ " . . an o ayı ı arece sene z 

• 
eden bılumum erkek nllfusdan köy ve . i 1'.J 

• mahalle · nufu:; derterleriııe ve hdlkm tan muamele ifasına !Uzum hası 8':.J 

Kitap, Mecmua' Ce. d11.t el, Defter, •· elindeki nüfus hüviyet ve ikamet cüz- old~ğundan bu banede alAk~i t~ 
.y • danlanna göre 18 (d:.ıhil) yaşından 60 ye:.ı mevcut olanlarıh tarıbi ~ 

• (dahil) yıışındat yani 336 (dahil) doğu- ıl.b.ı~en on.gUn Zdrlında evnıklpd:;if! 

H • D El •ı A ı 1 mundım 294 (duhil) doğumunda olanld- leıerıl~ bıruKte Erzurum tapu aı ~ • . er ne VI . u var ve 1 an arı' • rın hiçbirisi gizlide k~luıaıuak üzre bn- tine ve tahkikat gUnUnde nıa ~ I! • tun mükellefinin babaları adlarile ken· tbulnndurulacak tahkikat 111e l 

i M kb v· d 1 1 • dl adları ve soy adlıın ve doğum tarih· muracttttUarı ilan olunur. No.=(9'J ~ a uz, Bilet, Fatuta, ol iZ 1 davetiye er • lerini ve ne işle uğraştıklarını ve bun- ~, 

1 • !ardan para vereceklerle yulda çalışa- • . . rirı'.JI 

'r I~ il' J ı·ıı il ' •ın:; 'r ı· ~ •• • ırı) ~1ı11t ı~ ıı ı~ ırt fıl • ~~tı:~:ş v:o~~~~esı~~u~~!~7~n=il4~~~tınhda~ !;r~~:u~e ::~aas:~~:::ı b~;r:~~~: ~ 

1 ı rıiİ /.. ı/l. 'IJ [ lıJ"ıJ lıı ,. hıi ili hıi ~il 1 :::ı~:: ~:.~; :,;;"~~&~::~•k:0!"1~~: ~l~~~,:~.;:":,~~~:'~:~!~!':':;k:~ 
• katlı ve düzgün olarak köy heyetıeri gızlıde bırakmamalarının ve bıral' ~ 

1 I~ ~A 4~ 1111 ıııı~ ıı 4~1r ıı ı~ = ve mahalle mutemedleri bir kagıda yı:t· taktirde kanunen mesut tutuıac~~' 
fıJ il 4~ 111 .... 4p "- Fiatı 

5 
kuruştur. • zarak. b~ ka ğıdı re::;ıni ve zatı ınClhUrl~- ve sözll geien beş evladlı kiınse~ I 

! 
_ _ _ ~. ~- . rlle bırlıkte ve koyden okur yazar lnr çocukları nere nüfusunda kaç Sll "'·.Mİ 

• kimse ile beraber ~ul>atm b.rinci ırilnün- de kayıdlı olduklarının da köydefl ~ 
Diğer Vilayetlerden gönderilecek her türlü siparişler memnuniyetle kabul ve suratla ikmal edilir • • den Nis~mm 15 inci günune kttdar pey- cekleri k4ğıda yazmaları lazırnf8~ .., 

• • . derpey. hususi muhasebeye getirerek nin köy ve mahıılle heyetl~rlnce ;l 
~ . • or11dakı kuyudatla har.;oılııştırmak suretil8 kndar mükeılefleroe bilinme&! il"' 
~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - . ltııbakkuk beyannamelerini yapup verme· ıı~r. (No,. 66) ıf 


