
lDARE YiRI: 

PAZAR :Erzurum G()lbnşı Uotin İclarchanı-• ı 

Pazartesiden maada her gOn çıkar 

2 
İkinci Kanun 1938 GAZ ET SA\'I: 27 

Sayısı ]H'r ·yf'rllc => km·uştnr 
.,. 

Basılmayan yazılar geri verilmez 
... 

IVlussoliniden Hitlere Y!lbaşı Hediyesi 
RO~anyada .. İtalyan Başvekili Somalı Hataya giden ·Hataylı 
~!~~~eT~~~e!!~~~ müstemlekesinden bir Türklerin rey haklarını 

. değişınesı ve yerine say oog~~ı~ Al l • • k • • 1 ~:ı hU~ümeU teşkil etmete mu~::- kısmını man ara verıyor tanıma ıstemıyor ar 
h ası son günler zarfında, üzerin biri J 

enunıyeue durulacak mevzuıardan -

<tir. nonıl.nyıı siyası ve iktisadi buhıra~ Bu hususta Berlin ile Roma arasında Hataylı vatandaşlar 
lçln<tedı • tabi! netices o • • f d • } • • • • k} • ı.,.k ı:·.~~~ı;:;:::;;::ı., ç•• •uvveuı müzakereler yapıldığı zannedilmektedir nu us aıre erme muracaat ettı en 
•lar~.~·;~~:.•:::!~vtlln! elinde Ruıııa, 1 [Hususi]. zaman, şöyle . garip bir hitapla 
tutan tırk eıtseriyeUe mucadelede Bura siyasi mahafl· k J kt d } 
trıuvaffl\k :~~~tu ıörUlUrdll: Rom; ltnde kuvvetle dev· arşı anma a ır ar• 
k;ltlunu esasisi ve seçlm ıc.anunu bi i 
41 d • ııyan htikrunet fır- ran eden r şay aya Si "r. •• k d •ı ı • ? 
4'1~:~~~re:u1~n ekseriyet temin ;:k~~r\ı~~a~iı~~I ı;:ş~ z ı ur eğı sınız . 
edebUiyordu. n içlndeltl zamanlarda Alman-

Şu vaziyete ıöre meclisi ma u-fırlta nlsbetlerlle, tıs*ın haklid te Y yanın müstemlekeye 
lllnu aleyhine farklı 0 1oyordu. 

11 
te olan ihtiyacını açık-

Bu vaziyet urşısında da mec 5 ça ortaya atan Alman 
sancıalye kazan- ıstıyen tırkalar, mille- devlet Heisl Bitlere 
tın arasında büyük nUfUZ kazanmak ih~- Alman - ltalyan dost· 
Yacını hisledlyorle.r ve bu lhtıyaçtnn a luğunu bOsbütnn km·· 
siyası fırkaların, hemen hiç bir memle - vetlendirecek bir yıl· 
k.et.te 1örülm•1en çarpışmaları husule ba~ı bedlyes· vermek 
geliyordu. istemiştir. Bu hediye 

Bu aeler de Gyle oıc:tu. FraJ\SlE gaze- 1 d 
telerl uber&llerln yani Tat.areaco mevkii- ltaly&n Soma isin en 
nı mubatasa ecSecetlnl katlyetıe tahmin bir kısmının Alman· 
E<1lyorctu. Ha~t& Temps guetesi yazdığı ya)'a bağışlanmasıdır. 
bir bafmaka.lede bu emri v•kli kabul ede- Musollninln Alman· 
ret yeni Romanya kabinesi hakkında yaya karşı böyle bir l 
mütalaalar denneyan ediyordu. cemile göstermeğe L__ 

lstanbul, [Husust] - Hatayda intihap 
gUnlerl yaklaşdıkca, '.Fransaıun orada 
bulundrduğu ve bugüne kadar yapmadık 
şey bırakmayan müstemlekecileri seçimi 
adamakıllı bombalamak için akıllarınu 
gelen yeni yeni lcatlsrla, artık zamirle. 
rinl iyiden iye izhar etmiş bulunuyorlar. 
Halayda yapılacak seçime karşı bu ml\s
temlekecllerfn hazırladıklan suikast iyi-

.. 
den iye anlaşılmış bulunuyor. Ynkmda yapıhıcak seçimde gururla 

Hataya gidip de nüfus dairelerine dalgalanacak olan mllstttkll Hataym 
moracaat eden TQrklere ; • Sen Tnrk anlı şanlı bayrllğı 

değilsin ! ,. cevabi verllmektedir. Bu hu·\ miyetl Hükumetimizin talebi tızerfnc Ha
susta delege Garo nezdinde teşebüs ve ayda yapılacak intihabatın tatbik tarzı 
protostolar nettceslz kalmaktadır. \meselesini ikinci kftnunun 17 sinde ~ a-

Anko.ra, 30, (A, A.) - Miletller Ce- pacağı toplantıda müzakere edecektir. ~Dlj~.etlee tahmin edllen şekilde çıkmadı. ötedenberl temayülü 
l , ·. va yUzUnU liberallerden çevirerek olduğu malOm bu- ltalgan Başvekilinin Berline son seyahati günlerinde 

Birimiz"' döndU. ve Tatar~ hük'Qmetı ıunduğu için bu şa· Hitler ile bir arada alınmış resmi --=-=~~--------------------------------· 
Yllbaşı piyangosunda ~ç,ın_ ~tilnl Bay ooga'ya terketmeğe yialnra ehemmiyet 

mecbur oldu. verllmemektedtr. Ancak ltal~·anın kendi 
RomanyMIA faşizm hareketi hayll mü8temlekesldden bir kısım devredceğl 

ileliclır. ve esasen öte<ıenberi Romanya - hakkında henüz bir şey bilinmeuıekte
da, her memlfJtgten ıfyade yahudi •leyh- dlr. Bu husustn Almanya ile ttalya nı" 
t&rtıtı vardı. Romanyanın bilhassa şlma sında mllzakereler devam ettl~I ıanne· 
llnde yahudt çottur. Ve bundan arazi de dlluıektedlr. 
Yavaş yavaş yahudllerin eline geçmiştir. 

Mısırda vahim 
karışıklıklar mı ? 

• Kahire S2 ( A. A. ) - Bugl)n ne
bıta kuvvetleri ile mavi goınleklller ura· 
ıareti dehşetli çarpışnıalıır olmuş, zubı

ta mavi gömleklilerin merkezini işgal 
altına almıştır. 

kazanan numaraların 
listesi 2 nci sayı·fadadır 

Yahudi JMseledi Romanyada müstakil 
sıyası bir mevzu olunca, yahudl aleyhtaT-
hRı vasfını taşıyan fırkalar bellrmlştır. 
Bu fırkaların biri. Unlv.erslte profe,qör -
~rlnden Kuza•nınd\T. Dlteri de Komebu 
Codreanu ısmlnde blr genclndlr. 

Gençlerin ekserisi bu ikinci fırkaya 
R1rmişloerdlr. Dlter taraftan profesör xuzo 
da nıecııste SÖZÜOU geçirecek bir mevcu
diyet haline girebıımıştır, mUll brlstıyan 
fırkasını da Bay ooıa kurmuş ve bu Uç 
fırka, faşist fl:klrer yaparak memlekette 
müsterek dn!lmana lberaltere k1trsı ha
rekete Peşmlşler ,.e nihayet muvaffa ol. 
h'l\1'lartıır. 

Bay Tataresco O.yan meclsinde eski 
hlkimlyeunı elden kaçırmamış olmakla 
beraber artık parlA.mentoda nüfuzunu 
~atp, ve mevkllnl italyo. siyaseti güden 
bir hUkOmete devretmU} bulunmaktadır. 

Ooga hl\kOmetı hlç şüphe yok ki ~ya
nın muhnlefetıne maruz 'kalacaktır. Ayan 
muvaeheslndekl vaıtyetlni Romen mllle
tinln Ooga siyasetini tasvip edlp etmlye
f'A'I, tayın edeektır. Ayni zamanda hUkO -
met ı., başına geçer geçmez derhal kuvvet
li icraata glrlşmlş lbulunmaktadır.Ezciimle 
YUksek mevkilerdeki memrların bir çoğu
nu işlerinden çıkardığı gibl, yahudi ya -
7'o;lle çıkan Dlmlnletse ve emsali gazeteler 
gibi de kapattıtı söylenmektedir. . 

Romanyanın Goga kablnec;lle ıtnlya 
ve Almanyaya doiru teveccüh etmesi 
mUtterıkımıztn eski taahhUtlerlnde sadık 
kalıp -ttnlmıya.taAı hakkında da, zihinlerde 
bazı ıstıthamlann belirmesine vesile teş
kll edebilir. 

Kıymetli mUtte!lkimlzln dahilt işler
deki pUrUzlerlnl blr an evvel bltlrtneclnl 
temenni etmekle beraber, yeni hUk1lme
tın Balkan antantı ılyasetlnden ayrıla -
bll~reğinl de hiç zannetmiyoruz. 

ÇUnk\i, yeni hUkOmet ilk iş olarak 
beynelmilel w.ahhUtıere rlayetkAr olduğu
nu blldlrmlştlr. Hiç bir şey söylememiş 
olsaydı, b\z yine bu flkrl.mtzde ısrar ede-

tek ve diyerek idik k.l: 
Ak1l ıcın tarik birdir. Balk.an antnnt• 

rıı mUşterelt mUU menraatıerden doğmu.ş
tur. Romanyanın dahilt bünye.si ne olur
:ııa olsun, Romanyanın aklın ev mantığın 
h•rıcntde yoldan yl\rt\mesl bekltmemez · 

clHAT n JIAN 

(ııJttaıafı 4 lJnciJde) 

Erzurumlular 
Belediyeden 
Ne istiyorlar? 

Yeni Mısır kabinesi LUDEND ORF 
Kahire 31 ( A . .A. )" - Yenl kabi

nede Mahmut paşa Baş ve Dahiliye ve
kaleti, Bay Yahya hariciye nezareti, Bay 
lsmail Finans, nezareti General Hüseyin 
harbiye nezaretine tayin edilmişlerdir. 

Hitlerle barışmıştı. Fakat 

Küçük bir ınektepli oku
yucun1uz çocuk _ba_hçeleri 

yapıln1asını ıstıyor 
- Erzıırıınılular 

Belediyeden ne isti
yorlar? A nketimii 

bO~ l\k bir all\ka u
yandırııııştır. Erzu-
rumun münevver
leri, ileri gelenleri, 

muhtelif esnafa bu 
anketimize cevap 
vermişlerdir. Bu an· 
kette Erzurum şeb· 
rtmin blltOn dertle-

Zakir Edem rlni tafsilatllo bul-
mak kabildir. Bu ml\nasebetle karileri· 
nıiıden mulıteHf mektuplar alnıuktuyız. 
Bu meyanda ismet Paşu okulu Üçtıncll 
sınıf talebesinden 217 Zakir Edem'den 
de bir mektup aldık. Bu mektupta kn
çnk karlimiı kendi tradeslle, kendi der
dinin lıaharını yısınyor ve Belediyeden 
bunun da nazarı dikkate ahnmasuıi 
rica ediyor. Zakir Eclemin yazdıklarına 
göre Enurumda Belediyenin en evvel 
nazan dikkate almttsı lazım gelen eksik 
çocuk bahçesidir. Binlerce çocuğun so
kakta pislikler içinde ve bin bir hastalık 
tehlikesi karşısında kalarak oynamağa 
mecbur oluşlarını memleket hesabına 
acıklı bir vaıiyet olarak telakki ediyor. 
Ve soruyor: Çocuklar oynamasınlar mı? 
Sonra gene kendisi cevap veriyor : Oy
naıtınlar •.. Fakat böyle çamurlar, güb· 
reler, p1'1ak\er içinde degil,., 

FIKRA: 
onun teklif ettiği 

Bayan eğleniyor ... 
- Ne yapıyorsunuz? 
- Oturuyorum. Etrafıını seyrediyo -

rum. 
Oldukça kalabalık bir toplantıda 

kulağıma çarpan bu müklileme heni aıa
kalandırdı. Hemen röı.lerlmi o tarnfa çe
virdim: 

Otuz beş ya~larmda mülalıhamc;ı bir 
bayan, kollarında altın bilezikleri, ellerini 
karnının uıerlnde kavuşturmuş ve blr 
koltuğa yaslanmış oturuyor. Papu~ları a
yaklarını ıızıcık sıkmış Qlacak ki blr tane
sini şöyle hafifleterek topuğunu dışanya 
çıkarmış... Göderlnde tuhaf bir süzüklük 
ve yüzünde r,ıarlp bir durrunlukla kafası
nı hazan saia baun da sola .;evirerek 
danseden çiftleri takip ediyor. 

{Geçenlerde Mu
nihte vefat eden 
Umumi Jlarb/11 ta-
mnmış Kunıandarı

lar111dtın General 
[,ı1dendorj', harp se
nelerirıde t:ılihlerl· 

11/ aynı guyeye boy
lamış oları Tilrk ve 
Alman Ordularında 
maesslr bir rol oy
nn mışt ı r. Bilhassa 
1 9 1 7 senesinden 
sorıra Almanyadaki 
askeri kuvvetlerin 
başım!a lmlunmuı 

ve ancak 1917 mağ
labiyetlerirıden son-
nı vazifeyi terke 
mecbur olmuştu.} 

Fakat ellence bir aldanış bile olsa, o
nun bir parça daha ince ve bir insana 
daha yakışır bir şeklide olmasını da te -
menni edemez miyiz? Bu incelik nihayet 
cemiyet teklmQlünün ve rü"'ünün de öl
('lislldür. 

tınlmdır l>Cl ... GEI\ 

~·.a.-

Mareşali ığı 
istemedi 

Basit bir tüccarın oğlu olan 
Lüdendorf'un Alınan OJ'· 

dusunda büyük hizrnctleri 
vardır. Fransaya karşı ya .. 
pılacak harbi vaktile ha
zırlamış ve dört sene harbi 
kendi fikirlerine göre idare 

etruişti 

( Alttarafı 4 ilnciJ sayıfada) 
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Doğuda~. · Haberler 
ZİRAA TTE KALKINMA : 6 

Kredi kooperatifle 
şekilde idare edilirler 1 Yılbaşı piyangosunda 

kazanan numaralar 
Trabzonluların 

Atatürke minnet ve 
şükranları 

J{ooperatif'ler kanun küçük çiftçiye kredi verilın 
birinci safta tutmaktadır. Bu suretle en fazla 

krediye muhtaç olan, az istihsal yapan 
çiftçilerimiz faydalanmış olur 

f Ostyam ı irıci Hayıj'1tdaj 

ı 7 480 numaraya 
500,000 

3504 numaraya 
200,000 

5627 numaraya 
150,000 

22959 numaraya 
100,000 

33837 numaraya 
70000 

14833 numaraya 
60000 

8361 numaraya 
50000 

36940 numaraya 
30000 

3561 numaraya 
20000 

16439 numaraya 
15000 

Lira isabet etmiştir. 
10.000 lira kazananlar 

21504 18947 21142 5772 28275 16459 25352 
8399 37655 

5.000 lira ltaıananlar 
&o6 2258 29602 24440 12763 39265 11914 

13310 29215 37•71 21984 30324 32344 15915 
6901 38962 2468 25650 

Z.800 lira kazananlar 
3167 30182 7929 37119 2528 21906 8977 

19367 2513 20212 29432 15826 34036 21522 
14724 10516 8103 3137 1255 8916 20176 
31490 11645 31733 7345 27316 3712 4792 
21831 21709 6533 29925 17575 15060 30305 
4~58 30814 38922 28741 33698 26757 26892 

14821 36482 8803 10279 38597 23058 24300 
18446 32956 26193 33635 20103 5318 19314 

ı 500 Ura kazananlar 

9041 3609 12570 34648 34686 31723 36919 
39537 17148 9458 23227 21036 8874 37550 
34463 8684 39676 3924 38812 27401 34743 
25493 28056 1816 32131 1505 16250 22080 
24672 11962 27865 16020 15018 14106 595 
14841 14377 29843 36368 28483 632 33967 
10636 9425 14682 20751 28455 19382 5512 
10231 8110 
32394 20699 27408 951 36821 20858 13268 
16233 20390 20802 20700 14006 35840 37694 
13172 11301 29099 1888 29684 11053 46132 
22515 5671 10955 20362 
26124 39538 2532 27090 6804 28777 18885 
38521 34439 sa2g 16477 33807 3804 14165 
4023 23054 12660 3240 11514 2176 24321 

23106 23045 17349 30022 7550 19582 26300 
39278 32056 25363 16982 27310 31100 35107 
6787 1666 2119 30674 21322 37665 2361 

1436 2495 4485 27115 39014 1004 18867 
15902 5913 13347 26941 6805 22955 414 
12506 26499 11784 34615 35211 16752 12628 
14353 28510 22740 
24090 29824 32798 14175 29150 10010 18999 
35305 35153 30695 12087 27651 17768 15897 
30358 5087 27970 33642 27501 26185 34982 
11144 17175 35789 9929 5761 39592 20134 

Trabzon şehrine temiz ve 
bol su getirileceği kararı 
Trabzonluları son derece . 

• 
Ynznn : CE"AL TANIŞ:\~ 

sevindirdi 
Trabzon şehrine sılıhf ve bol su 

Kredi kooperatlfflerini; umumi idare 
hey'etk.rile onlar tarruıdan seçilen idam 

1935 yılı zarfında Ziraat bank•-' 
Koopeaatlflere ikrazab _,_. 

ve murakabe lıey'etlei idare ederler. 
getirmP.k için hükfırnetce ~·ardımda bu- idare hey'etleri 3 _ 5 ortaktan 
lunulmasına karar verildiğini yazmıştık. şekkUI eder. kooperatffin müdllrfl 
Bu kararı haber ahm Trabzonlular Cum idare hey'eti içinden veya dışından 

Verilen Alınan l<V' 
te- Lira K. Lira K. Lirt 
ya 8145745 49 4307742 31 38~ 
se- 1935 yılında kooperatifleriP 

hur Reisi Atatürke ve fütşbakan Ce- çilir. 
ıaı Bayı:tra aşağıdaki minnet ve şükran Murakebe ( Kontrol ) hey'etl, umu-
telgraflarını çekmişlerdir: 

ortaklarına lkrazab 
18388771 26 7685153 61 1010sı17 

HEfSICUMHUR ATA TÜRK mi hey'etçe ya ortaklar içinden veya Mahdut bir sahadaki Koope 
ANKARA dışından seçilen üç kişiden meydana bir yıldaki kredi muamelesi btıe' 

.c Ey Büyük AtalUrk : Bu gelir. te nekadar ileri gittiğimizi göst 
yaz Kooperatifler ancak bir yıl mllLide- dir. 

Karadeniz ufuklarını bir daha ay- ı ··d- ı k t e o unç verir er. fev alade haller me- Kooperatiflerin 935 kar "e 
dınlatun, Doğu diyarı halkını yeniden d 

kl d d 8 . T b d . . . Y ana gelirse borçların :almışı kısa bir hesapıarı şöyle sonuçlanmıştır : 

hışı a~. ırbıin: ~n.ın bra zkon a gheçırdığın nıUddet geri bırakılır. 385 Kooperatifin 19866 77 ıiı' 
er gun zım ıçın UyU tari in birer D . ' 

x. k d k tl'~.r 
8

. d ayanılan temın~t ort;ı'kların ara- etmiştir. 
ybaprrdaı;ı a ar ıykmdC; ı ır. ız ~e evıa .ü sındaki zincirleme kefillik ve birliktir. Çiftcilik oföj iklim •artarına ' 
ıı a ımız onu o u ukca senın binbır · · · "" . & "I •t 
bU Ukl'" 1\-Q U , 1 t h tt d . liırısı para aım.eu lkı ortağın aynca bağlı bır iş şubesinde her yıl ıııııo 

Y t tu6 nh t ~ 11
< ve

1
_ e al b~r e ~~c~ız. kefaleti de isteoelıilir. Yukarıdan biridir mıyacağına nazaran kooperatiflerlO 

ş e o a ıranın aycza ır eserını de ı h ı · · · b U . 't ki b 1 f T za etme~e ça.tŞnğımız gıbı dar bir sa- kıde bazı verimsiz yıllarda zarat 
ug n ışı.çn:e 6 

. a 1b'uya0rıkz. ~abzon. İÇ· hada ve tın.1şlar 1tra~nda meydana- lerl kablldir ve olabilir fakat bu 
me suyu ı ın senın y emır ve ışa- 1 k 'fl . d h ' ..,,ı 

t
. 1 C h . t hnk. . . k ge en OOj.>eratı erde yerın e ve e - kooperasyon işinde kalanlara \""" 

re ın e um urıye umetımızce arar 1. . • ~, .. f 
'ldi"'l 1 d ki b ıne yapuan ık~zlardnn paranın bat- yUk darbe olabilirsede sermayeSJP" 

verı 6 n uyma a ayranı yapıyoruz. ., · il - -r d'l'ri · . . 1 K 1 t . 
1 

ması cınetın var.it b e goru eme ııs n- yatla kullanan kooperatıflerin 
sevın yoruz. a p en ve ıçten ge en ve d bi · . · h 

5166 29163 14142 35394 32823 28435 18483 h h 11 d t ll' d . eo rbırrne sunsıkı ve msani islerle bünyesine bır şey yapamaz 
31457 26784 25570 12437 8945 37671 2896 dcuşlu 

1 
urı'lueş b a dn k~k ece 

1 
elekn t'sevı~ç b~glı çiftçiler arasında aldığ'ı parayı 1935 Yılına kadar 6 yıIİık bir 

17849 25773 27341 24645 25856 3355 17330 
3207 33993 13371 27869 2139 864 27 

35121 30911 35226 7191 7233 24535 31330 

a ga ar u a ı a mem e e ın bır • .. . 
23359 37589 3452 11613 11997 32344 35102 köşesinde toplanmış bulunuyuruz Sen· ödemıyei."ek başkasına odetecek s~vlye- geçıren kooperatiflerde tatbikat sa 
7341 33048 13950 3-0877 17960 37854 21743 cihandeöer adına ıtndederek birbirfm:~ ye dUşmUş insanlar muhakkak kı pek görülen noksanlıklar son [Tarıııı_~ 

24184 37205 12825 3251 11305 17609 255 tebrik ;diyoruz. Memleket sıhhat ~ ender bul_unw-. . kooratifleri] kanunile tamamlanJJPr;. 
13750 37414 5467 4431 22810 5459 hayatiyetile sımsıkı bağlı medit biı: ıztı- Kredı kooperatifleıinde kazancın . Her bakımdan önemli olan 1' 
l0040 l3836 14446 3715l rabı üzerimizden kaldırdın, uttı.n. En ~0 50 s~ yedek senn~yeye mli olduğu anlaşılan ziraat k 
12211 25121 809 10808 23674 26024 29715 küçüğUmUzden en ihtiyttrımı1.a kadar :1.6 15 ~~ idare h~yetıne :ıinc~rleme kefaletli ve hudutsuz 
20966 19806 21987 4908 16693 9531 5453 sana canla başla bağlı olan. Trabzo ı ·• 15 51 kooperaiıf memurlanna yetlı olması sermayeyi kuvveti 
2080 21855 19852 1812 31361 22195 28197 lamı ta haşre kadar unut~m~z nıin::t •fil 10 u ~UrakabJ heyetine ktedir. 

27349 39878 31514 25411 28852 3192012658 ve şükran duygularını !l!imin ynce katı- •/o 10 u _ zıraat bankaçına Bu kooperatiflere çiftçlliğ! 
22726 10207 6191 9741 25851 19401 4131 tına iriştirmek istiyoırıız. İşte. dild9n· Olmak uzere yıl sonunda dağıtılır edenlerin girmesi esas koşul~ 
28185 7593 25908 gelen bir seda ile Ye dil birliğile ı.oağı~ Tetkik ettiği~ı . bu ka~un . tat~ik nevi ziraat mahsulatı Uzer= •• 
12559 24749 6182 12553 28838 7083 24111 rıyorıız: Yttşu \'e dalma ynşn. ıı: gföi a1anıııda hemen l~-ı ve verimlı tesırlerıni nculuk yapanlar, faizle ikra .. 
5850 6914 20376 22449 16707 34280 15439 ııziz ol. ,. ırösternıtş ve H\~ elan 1927 yılna ka- bu kurullara giremezler. 

33756 21613 12532 3353 10363 391 5600 YÜCE. ttAŞVEKİL CEI.b.t. BAYAR dar ıız zamaa içinde memleketin Sermayesiz çiftçinin, yalnİz ın 
35198 27999 25848 11636 31222 2336 36338 ı\NKARA , ( 768 den faıla zirat kooperatif ) in geçinen köylUnlın kooperatife 
27251 11076 11483 6614 18994 11970 39058 « Ataturkilıı san Trabzon se h#,t- kurulmasııaa amil olmuştur. olabilmesi için katılma hisselerinlO 
3631 38374 35935 4136 17275 5004 28422; k!riııde memleketin htıyatt bir davası sa- 1935 Yılı sonl.arı:nda kooperatiflerin me şartlan lehlerine uzatılmıştır. 
1626 24166 12713 20001 14147 24592 1.3325 yılan içme sularımız için istirhamd~ bu- duruınlannl!. gösteren ve Zirnat Bankası Krediye tam ve emin bir · 
2914 22~11 632 26406 32070 35574. 12739 lunmuştuk. Kırkbin insanın ha~"atı.ıu kur- tarafından. ne~rolunaıı bültendeki Ista- vermek için kredi bulan çırtçilerlO 

16536 39077 24290 31890 8141 32.l03 3658 taran, Trabzon tarihinde unoıtula.az bir tistiklere. gör~~ salatını satış kooperatiflerile ıoy 
33526 37453 3618 2545 38243 29Q41! 87l2 şükran hatırası bırakan bu ihtiyacın Ce- KoDperatiflerfn sayısı 668 adet dirmek içın kredi kooperatifleriniıl 
23182 16895 38513 2918 22491 3l 648 6182 lal Bayar hUkfımetince şer.kat nazarına kooperatiflere bağla şehir, kasaba ve kooperatiflarile birbirbirine bağl 

1000 lira kazananlar 37755 9070 25o95 30751 38330 9849 38637 alınarak neticelendirlldltini lşitınekle ba- köyledn sayısı 2309 adet, ortakların sa- esası kabul .edilmiştir . 
.27346 29426 36294 20141 12953 23228 23500 

22433 5~70 18745 30858 36776 18485 17497 htiyarız. Bu yüksek kaı:arhı medit bir ıztı- yısı 67333 adet, to:ahhUt olunan adt Satış kooperatiflerinin şamil 
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1965• 23884 2732 485l 48o5 20984 18265 
34813 16362 13462 37486 33056 rabın blnbir elem.!ıtden kurtulduğumuzu serma,_ye 7450-171,73ödenmlş adt serma- s~hadaki kredi kooperatiterinin 

ıoseı 17000 22236 36172 20208 10018 30466 Sonları 1 ve 'i ile nihayetlenentere görü~·oruJ ve u?ıyorv.~. Bu dakik:a bn- ye !38~861~176, ödemuiş ihtiyat sermaye lan ayni zamanda ortak yazılııC 
2589• 23306 31221 37061 24652 21591 36963 50 şer lira amorti. tun Trabzoı;ıhdar memlel<etln bir köşe· 841!536,08, ortaklann mevduatı 8316 bu hususiyet bilhassa kredinin t,-
27802 9124 28114 28597 32359 25830 17694 onu 80 ile nihayet . bulanlara bi- sinde ba}ı.:am t halinde toplanmış bulu- 849,ö2 lira. rimli olmasına fevkalade yardıınel 
2061~ 12329 24363 32966 29598 11652 34544 ner lira amorti. nuyor~ .. Atatüı:ke ve Cumhuriyet hn- Bu rekamlar bize altı yıllık koope- caktır· 
22070 23507 5099 20032 3907 29870 27707 BQyUk ikramiyeyi kazanan numara- l<ü~mize kur~ minnet duygularını ratifin durwnuııu sevinçle gösteriyor, Kooperatiflerde kanunu kUç01' 
25982 2949 1527 23830 21180 2405 29536 larınin 25 yukansma ve 25 aşağısına yine ~yurmak ve iriştitw~k İC,İll. sevinç ile ber g:Un sayısı attan kooperıttiflerimizin çiye kredi verilmesini birinci saftl 
20892 8776 28657 20892 36840 20512 23502 biner lira. . . d9p,dolu heyecan. içindeyiz. Karaden~ sayısı ve sermllyesi bu tablodaki rakam maktadırki bu suretle en fazla 
290t0 5343 19508 82088 7380 •266 26350 200,000 lh;a. ıkramıye alan 351};. ~u t.\fkundan k<lf)up yükselen ve candan ların miktanm kabartıruştır, mülıtaç olan az istihsal yapan çlf 
4033 79927 10705 8836 34t1'7 31322 38145 maranın 25, 11şağ1sı ve 25 yu_!ta11şıJıac gelen bir sesle en derin ~ukranlanınııı 13ankanın kooperatiflere ikraz işini ıuiz d~ faydalanmış olmaktadırldf• 
lf24 IH55 6333 31922 31817 25178 8321 bl n_er 0llr~ ....,. ~ :••r.ıı. • - - tetldk edelim.:: . (At tarofı 4 an~ 

Edebi Tefrika; No: 26 [3 EN §: ~ dnn uzattıg-ı anahtarı u1abi bir hareketle aldım. Eteklerimi tlSf 

V' 
-=u-:··'=7 Mf ··' :'D?J ~~l .M:' layıp kapının aralııtından içeri suznldUm. 

- Y alnıı bu ıeceyl, siıe t~llMr-e~ rtıhat et~tgim- bu gecey1 , . • 
b 

• ~ "' • .c.I 
hfC Jr zaman uoutmıyacağıın. Yatağ"ıma girdl~lm zaman saat dört vardı. alnım ater: 

içiıı için blbor dökDlmUt gibi yanan ağlamrtktan kızarmış ~çinde yanıyordu. Başımın · tçi zaman zaman oğultularla dol&l~ 
ıoı,leriml o\QmobiUn penoerftlne çevirdim; ıslak ıslak parlıyan b d 1 · · l d Ad h t ı dlP' 
t•nba kaldırımlara bakarak acı acı o-Qldüm. Bende bu aeceyt ütUn vncu um iğne enir iıbı 0 uyor u. eta asa gib Y' 
v e • uzatarak bunaı mani oldu> ve cebinden. anahtarı .;ıakararak: DüşUnmiyeyim diyoı dum. 1''akat bunu derken dUşünüyord 

kolay kolay unutmıyaoaktım. Handanın aanşın başı, kindar Hacer< tranım btrakrmşb, dedi. Oozlerimi sıkı sıkı kapıyordum, o zamandtl Akif Cemal ile d~ 
manalı yeş.il gözleri gözüm Un ön O ne gelrti. Bu kadın sofrnda KUii açıldığı zaman ya1.umdeki· mustarip manayı kabil ol Ju- .sederken kapının açılıp o kalttbalı~ın hücumuna u~rayıŞlO""' 
beµ n ,ençle şairle meşgul oıu,una raı;tmen demek bizim hare· ğu kadar' gizlemi~ çatışaruk bonmvar demek için ona döndüm. ·bütün taritatı ile karamda bir filim g"ibl çevrllmiye başlıyordıJ• 
~etltrlmlzi gözetlemişti. O bir yığın kalabalığı peşine katarak ll t t t• ı _.c? ı 
arkamızdan gelmesi bunu gösteriyordu. BW maskara etmek e l1.h1 u ,u .ve avaç annda ıııuharaııa ederek sordu~ • Akif Cemal otomobilde: •Niçin bukadar Uzltlüyorsun~ııtl" 
lçJn hiç birşeyden çekinmediği belli idi ve İJln asıl feci tarafı ._ Yarın Mecidiye köyUne gelecek misiniz?. -demişti. Şimdi ben de aynı . sualı kendi kendime soruyord,,; 

emelinde muvaffak olmuştu .. Onun kapının önttnde kabkahelarlaı dabaE~:~d~~ ::~şü:"me.S:inş~i~. o~?r:m g~~::!y:~kş~~~'! o~~~ ""Niçin, niçin bdllkdadar WUst~ribim? • Ne olmuştu?. Radyo bUl 

'

illerken uöılerindekl hain. kısk.anP manayı hir unutamıy,Ol'-- ..Quğu için o o a a dansetmıştik ve o sırada.. · _.. 
" • v ., katle ynznme bakarak tekrar etti: i ı ı· i k d ı b' ... .A.,.. _.nm, ı.. .. ı11•lan beni Oldtlrmek lıser giı....i idi. Bu hali onun R"''"""- Birdenb re utanç a e ım yümüme apa ım. Onun a ıt uu .... 

V'4 ._.... \/ ....,.,_ - Gelecek misiniz! İl'"' sıa ne nılgınoa seydiğlnl göstermiyor midi? Eli 
1 

ı&:nsetmem belki birşey değil.. Fakat o beni öpmek üzere °' 
v m avcundan yav~Çjl çektımı. Sesimi~ titrememesine " -'~-' k b - dOl B d fti bl d 1till ır 

Akif Cemal helkl ondan yoz çevirmişti. Fakat. Htındfilıın çnlışarak: ..Obü-t. .. o:n.. apıyı açıp unu ıor er.. u 11 ı rşey ea '8' 
"'"U bAJA eskl"i gihl o-ördü~n ve '·'alnız kendl~o.Jt. . kal"'"~. ını · niıtiib ~kit Cemal arasında · ge~en bu manzara karşısında 
- ~ E> :'>Ula;) ... a - Bilmem dedim. ımamalan içiİı budala olmaları lazım.. . · 
iBtedlti meydanda idi. Ona hiraz da hak veril'ordum. K.imbllir,• Ve hemen ıtrkam1 db11Up içeı'İye fİtmeğe davrandım. Fa- t1Jf 
... '- . ............. '-- rt••"'m onunla ne heyecanlı aünler geçirml•tı·.. k k 1 d Y!ne a~lamak ister gibi gözlerim yanıyor, boğazım k~ıdtl "• --·HU' .,_. ~- " at o o um an tutarak yav~ı;a heni. geri çekti. Hayretle, başı- dDI"" 
~bt tonler ld,. Handan gibi serbest, ha!Lf bir kadın eski mace· mı çeviriı:ıce gayet riCAk!r, 1'9unJs bir sesle: ya bşlıyordu. Kendime hakim oloııya çalıştım. Arka tıstü 
··•---1 silkeleyip atarak temam1·ı- --a ba&lanacak kad .. r bu G 1 . d · ellerimi başımın altına geçirdim. Oozlerimi yumdum. Pakat· 1' ınuaaıu ıo; .... e u - e eceksırrf~ de i. Geıecek.siııtz.. Yoksa bana c.ok kırıl- ot~ 
adamı sevmişti. Şimdi Akif Cemal" onu istemiyordu. 1ı·akat her dığtnı:n düşünerek fazla ıstı~ çekeceğim.... yır, uyumak imk.tnsız! Dışarıda horoz sesleri var. sabah oluf ~ 
bkte bc:bn eski aşkınden geçmek niyetinde değiktt. Birtaraflı 188imi çıkarnıııyorduml Bitaz daha yanımaı sokuldu. Sesti BU yük bir kederle c_ziliyorum. Sabah oluyor birkaç saat sO _,,. 
8fkm •• feci birşey okluğunu daha iyi anlıyordum. Aynı za· titriıyordu . her tarat aydınlanacak, her zamanki gibi hayat başlıyae 
nanda içime tiskinUye benzlyea bir his doluyordu, Handanııı - Geleceksiniz değil' l'hi? Ferdn? vaad eütiı,, yann gelece~i:. Saat iJerliyecek ve nihayet Mecidiye koynne gitmem la.zı~ 
bu akşamki jestim yapmak için insanın nnadar gurursuz ve . il·~ vaad edin.. len dakika geleoek, gidecek miyim? SOz · verdim, gitm~zB'ıt' 
bayatlı olmasa LAzwdı yarlb'Ji! Karanlıkta mavi g~eıi çok parlak .g~ilnUycırdı. Yüzll1 benim ressamla ç"1ııtı~ıou bilen ev halkına . ne sebep gosl:.; 

OtOOM>bil! sa.rsdarak.. durdu. IJemeıı yerimde doğruldull). De· fazla sol~undu .. Vücudu~da: garip bir tırperiş: dolaştı. Ondan.. ceğiın?. Yalnız onlar mı bütün Akademi beraber çalıştıgımııı tll. 
llHdıenbert bil;· kuıuışmıyan Akit Cemal •Geldik. diye mırıldandı. birmıevvel kurtulmak isttYerek rnırıJdandımı: dyor. Şimdi içimee başka bir korku daha.varı ~b~ hallmı f:l• 

Şetör- kaptyı açmıştı,. lmmen yere atladım. Akif Cemal de - Geleceğim.. · ~kşamki ··vak'ayı dQYac:aklar ma? ., .. 
Mllldln mdl, ben zUt çahD1)'1 baıtrllnıyordum kr O kol\ıQl7ı' Sonra heıncn derin· bff liİJ\İflo J)'dın!uaır ıUne bakD11• ''Arhlı ar -
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defı Ardahan kalesı ıdı 

- u L us Sevyet erın omanyaı e Düşman kuv~tkri harbin ilanının ikinci 
nerikımızdebugünçıkan muahedeleri bozuluyor günü Ardahana dört saat mesafede bu~ - başmakale -- - lunan Bakire hatun mevkiine gelerek 
Mekteplerimlzi Romanyadaki Y ahidiler feci va~iyet- mola vermişti 
Cihazlama tedir. Bütlin dDnya y ahudileri lngil- Çar ordusunun 1lk h&reketı. (Arda - mandanına rardun etmtştı. Nasıl!:&, blr 

otan cUlUI> F d . t d ·ı han) kalesini lstlhda.f etmLştl. Osmanlı zabltl esir edllm1ştl. Ve bu zab1-
l'eft .... ~~ada ç~l gtınll gtınUne tere ve ransanın yar lmlnl lS e l er Harp ilinının ikinci, (yani, 1293 nlsa- tin üzerinde de, Erzuruma gönderilmek 

OLUllfZfn başmaJcaleleı u• hü - 14 ü tl) ""' U ( l M 11k "'in ~...,,_ bir ktu l ....c..ıım1••1 hıeteınizde neşretmdi, bU suretle 31 (A A.) - Diplomatik Bulgal'lstan Yahudi muhacir nının ne & .. n ' ~nera e of) .,.. ,,~.ış me P e e ı....... . MJW. 

katne ıtınakta olan bu Btıkreş, • ·• .. istemiyor un kumanda ett1i! 9 alay süvari, 20 tabur Bu mektupta; kalede bulunan askerin 
büyU: lner.kezımizdeU:in meıetet "iflerln- mabafilden öğrenlldığln.e gore, ~~vyd: Sofya, (A. A.) _ tyi malilmat alım P1'8de ve 27 kıt'a toptan mürekkep kuv- azlığından bahsedildikten sonra, (kale -
detı gUndelUc gaz.e · -aynen veyahut ıer birli~inln BOkreşte~ı. ort~ olçısı Ro mahafile göre, Hükilmet Romımyadıın vet birdenbire taarruza geçerek ağır n1n ve tabyaların bugUnkll vaztyetı de 
Utunflktr ve mu~ ()kUyucult.J'l - manya ve Sovyetler bırlığl tıcaret mu· Mııhudilerln Bulgarlstana muhacerelleri· ntır ilerlemiş.. (Ardahan) a d~rt saat bir ıösterlşten ibarettir. TOPfU kuvveti -
nuza ca bir h111Ua f(1IUDUf ve J>u emeli - ahedelerinJ fesheder. ni menetwiştlr. mesatede bulunan (Bakire hatun) mevki- mlz çok zayıt; ve tabyaların ya.pılıfı da 
O\lzcı bıld1rmett ~tuınuzu dün müjde- Dö ,.8 1'alıudller1 İagtllel'e , .e 'l'enl Romen Hariciye ıne gelerek mola~ ... Fa.kat bu ytı- pek mukavemet.sızdır. Düşmanın sıkı blr 
ıe,....t: muv.~ttak 0ıcuyanıar, bUJldan ?· ·a mtiı acaat ettUer Xazu·mın beyannınesl rUyUş esnasında düşmanın keşif mutreze- topçu atejl, blzl berbat ve perifan ede -
ııotı--...,tık.., Dolu .. yu çıtcan .. tnua.. ren- Fransa} Bükreş, 30, (A. A.) - Yeni Romen lerlle, Osmanlı ordusunun ileri tollan a-1 ~ktır.) denilmekte 1dl. 
k ra 

0 
gün Anır.arada oEWDUŞ olmak gi Cenevre, 31. (A. A.) - Dnnya Ya· Hariciye Nazırı RJmanyanın bntnn itti· rasında yapılan hafit tüfek e.~lerinden ı General Mel1kof, bu mektubun ter -

ltntıın başmı1raıesınt tıardır. budi komgrası lnglliz ve Fransiz hn- faklarmı ve dostluklarını itina ile muha- ba~ka eheınmiyetlt bir ateş teati edilme- cume edilml.ş olan suretini derhal gene • 
bt: bir .kolaylıta da u.;::k yazısını da kQmetlerlne birer nota vererek Roman- fuza edeceğlninl, bntnn memleketlerle mı.ştı. ral Dlvel'e Yollamakla beraber; her thtl· 

'Ulus., un .bug11Jlk'D- nıs.) da mevcud Yahudilerin vaziyetleri· dostluk mnnaslbetlerinin inklşahna Çıt· ~neral Mellkof, Jta.rargtlum (Balcire male karşı, 1stedii1 imdat kuvetlnl de · 
anıen ataitY& derced1YO Ankara 1 !~n tesblt edilmesini talep etmişlerdir. lışacaA-ını şoylemiştlr. hatun) mevk11nde tesis ettlkten sonra, göndermiftl. • · · 

teclrls asullerl çOk dört ~n orada kalara.k bUtUn taarruz ha- 1 General Dlvel, Ardahanı uzun uzadı· 
Mekieplel'llDWM ........ h dı b .lı ' h ed k kit detttmJtttt Talebeye den wrtrtren, on ""' ş H t H zırlıklannı bitirmiş.. yeniden harekete 1 ya mu asara ere va geçirmektense, 

•lnnJ .ene.evelkJ dibi. ,alıUS dJma'!_~e- ang Q\J a u un apon lleçmişti. Bu Wnci ses~z hamlede de. Ar- biraz fazla asker telef ederek cebı1 hü • 
tn, röse de bitap ecıuıyor. Onun haa-- - 'J dahona tkl saat mesafede bulunan (Öl- cumla kaleye girmeyi tercih tttml§tl. Nt· 

sandan yardam bekleal1'0r· matazaları yağma edı·ım ı·ş çük) kövtı civarında tevak.tur etmişti. 1 tekim, lmda.d icuvetıerlnin baş·nda reıeıı. 
Arilk ııtretmenlll talairlDi dinle • General Meltkorun gösterd1tl bu a~1r , (sreneraı lnman) m fUcr1 de bll mırkade 

•ek un deilldk'· .Amtft uımıente tatbl- lıareltet, Rus kumandanının hennz ciddt 141. 
blbbll mefld eld•tma& UD&at pUrll· bir harbe Rirtşmek n1vetinde olmo.ch~mı General Dlvel ile general Hıman, htı• 
ınlftlr ....... Pklk. Wyelojl. batta pllko - J ı Ş h • b t . k ı oöstermekte 1d1... N1telc1m bu ıreneral bu- cum plAnını hazırlayıncava kadar: atır 
loJI .; IAMntllftl' eaJifl"alan olmadıkea apon ar ang ayın azı mın a a arına tAdtı dR do2'rudan doğruva Ardahan tıze- toplar da gelmlf yetışmlştl. Bu toplar 
denler ••"9•• slhln yormaktan, yahut ç· ı·ı • • } • • k tt•J r1Yte hüeu.m etmlyerelt. yavaş yavaş (Emir (Emir oğlu tabyası) nın karşısına yer .. 
papatan ıtlıl bir takım ellmleler belle - IIl 1 enn gırme erilli yasa e l er "&'lu tabyasn na yaklaşmış cenup tara • le.ştlr11m1ştl. Ve hücum noktasının da bu-
ıneltteD ~ a4dellyor. Mektepleri bu· fında da Ardahan suvu üzerine köorU rası olma.sına karar verllmlştı. 
ırbka Wrts asuııertne uYfllll surette et- Şanghay, 311 

(A. A.) - Çhılil~r lran hiikfınleti bizden lnırmava tesP.bbüs etrnı~tl. ondan sonra İki gün zarfında bütUn hazırlıklar it-
~uıamaır.tan baeka ~are yoktur. Kültür şimdi geri çekilmekte ve kuvvetlerlnın da, o eıvartıak\ köylerin erzakını topla • mal edilmiş; Ardahan kalestnin bütün 

nııtımıı biltlln bil prensipleri cok h1 me\'cudiyetlnl hissetlirmemektedirler . kuş ınütehassısı istedi maya ır'r161111ştt geçitleri tutularak ~lgraf ~ııerı klmUen 
-8~···1-rl·-~lz·;ın. ~ sene bir mtitehuınoııı Büti:n Japon mağazal~ yağma edilmiş· Ardahan kaleslnd~ 'bulunan ~rtk kesilmişti. Mayısın dördüncü günU sa.ba· 

lı;ln çaya r6ndennft ve 30".000 lfralık tir. Vaziyet çok gtrgındir. . lstnnb~I 1 ( Hususi ) - lran hükQ- HUseVin Sııbrt Pasa. mtıdafu. va?"fvetl al- lu şafakla bera.ber kıt'alara taarrua 
vıeta n11tua satın almı•tır. Qömrtllderl· Hankeu bopm)'or metı. ~~ş cınslerlnln lsıa?ı v~. yellştilU- makta beraber 'kesif ıroııan vasıblslle dtış- emri vertlml.ftl. 
trılle pim.it olan ba nstalar, ıtb"rü • Hankeu, aı, ( A. A. ) - Hankeudan ~esı ıçın maruf ktı!baz ısmaılı ayda 400 man1n aruvvetint Mrenmlstt. Kalen1n 10 EvvelA seksen llcıt•a Rus topu, Bmlrot· 
leree mumelelerl biter w.ıtmes mekteple· bugQn 55 t kadın, 128 i çocuk olmttk bra maaşla kuş mutehassısı oldrak fn1- +abur nl171lır1e ve tkt alav muavfne vk1>ri- ıu tabyasının tızerine 11teş püaktırmeye 
Pe 41abtalualrtır. oue 183 Çinli aynlmışhr. na dav~t ~tmiştlr. Ismttll hu teklifi ka· "''" mulcabtl. dOşman kolordusunun 9 ela.y başlamıştı .. Tubyadakt Türle topçuları da 

v .. kllt!t "" den va.~ıtalannı ,. orta Bir taranan da müdafaa bul etmıştır. ~van, 20 tabur pi~~ 21 toptan mn- avni ~lddetle mukabil ateş acmı1•lardı. 
ıue1ttebe. 31 l'-'e w ız meslek mf"k+ebl· lıazırllldarı Cezairbe incirlerimiE 1"f'.lrkP.t> btr 'kuvvetle itanmnna veldltını Fakat dUşmanın faik ve kahir ateşine, blr 
tıe tQslm" teni e4eekt•r. Ba'ft "'fiil.,."· Hankeu, 31 (A, A.) - Çin kuvvet· ] h" ""ılnmır ölrenmez derhal tel~cıl\ kanılAnı.k kaç saatten fa'Zla davanamamışlardi. 
J.,rihde esaıııen hq n~ıtal•r hatü ,..,,,, 1 ri dün ve bugQn ~ok şiddetli nıuhare· a ey lllde propaganda Ti'r7.ı'rııma telgraf çekm'9 .. tmdat kuvveti Ta.bvalardakt topların ~. sa.ka.tlanmıt-
tlle mevcuttur. Ulsuınunda" tasta nl""ıa- ~lerden sonrll demiryolu nzerlndeki lstanbul t ( Husust ) - Türkofis ıstemtştı. tı. Cephaneliklerden merml çıkarmayı& 
tı"' takım halinde ,-ettrtırtnı., tamamlan- bütlln Japon mevzilerini zaptetmlşlerdir. Ceza'.r Je Türk incirleri hakkında menfi Erzurumdan eele, eele. bin k1st kadar tmkAn dcalmamıştt. Btnat general ,Rlma• 
dılrtan sonra vasıta.us mekteplere veril - Bntnn ma2azlllar kapanmıştır. Çin talı· propağandıtlıtr yıtpıldığını haber almıştır mUAvtne a..~erl ne 140 nefer süvaı1 gel • nın 'kumanda etti~ dtışman t>lvade en de, 
ıueaı de kararlutınnıstır. klmatı davttm atmektedır. Hrlsin Paris şubesi TUrk incirlerinin ev: nti11t1. MuavtnP. askerlerinin cotu da. ev- arka arkaya müteaddit sanar halinde, 

Anea.t der.t T"C'ltlllnnı SA"d'"1"'1'ıL k"- şa ıglı&)'ll Çinliler glremi)'ecek sıthnın diğer memleketler mahsullerinden ıa.tıan nrar ettkler1 ıcın b11nlann ver1,.rt- tabyanın 4!teklerlne dayanmışlardı.. 
"tı". tı..hıı;ts edl"11lrlerl mtl~l"rl" ad- Şangbay, ::U. (A.A.) - jdpon men- çok üstno olduA-unu gösteren bir broşur "e l"Phln olarak ahTtan altmı,q,r. Yf'tml&Pr ( Arkall var J 
t~leri"I bu aandılrlar ff«Hlne .....,,.... .,,,. balanndan hısberlere röre, .;>anibttyın neşretmiştir. bu brpşur Fransız mllstem- vsıştnda 1htlvar b1\l>ıılardan mllrekk""ıı l· 
ltetmelrt.. 11ek haklı olarak f&•e1& df!"e• btelif qııntaknları bug-unden itibaren lekelerme dd~ıtılacaktır. "iz ve altı blT küt.lfl.(},.n 1baret.tt. Qor.-k 

:" ~kAlf!t hantann n~7•~rde :~:.::.! CJ~lilere kap~mış bulunmaktadır. Gayrı mubadil bono1arı ~lT\lAr. ve ~rek kAlııo.de (muavfne) ~f11.-
llıu .. t1u.aklanna .ıa•r b r "e 'tb . ı lııyUtere de memnun t.114' bulunanlar: A-mahan nles1n,. pltn-

hıaa.l'fıa.nut Ye J"tlhıawt 1'wftnftlll tHtf• ..... ~ L:a~~a 31 JA. A.) - BDtQn raze· ytikseltmeğe başladı rP.VP. kadar. o tıı.rlhtıe ordudıı.. }ru11A"'l•1i'T\ 

"''""'~. "" MIA.hlnt•ı Pli mnt.ıt..a.-. .. "' l ımış, ol~utdım yazılardd j&tpon lstunbu1 1 ( Hususi ) - Oayn JUU· ~UlhJqnn vn.,1,.,.,,.,t bile 9rl\nnemtAl'ft'dl. 
hu"' '"il ta"1n'1• ra-tl•"•"""'· te er Yll ı· ,..A 1 M "le f c1 ~,._. ft4~ 

Sivasta büyük bir 
Çimento fabrikası 

yapılacak 
. .. 

""" ' "
11

m• el r1 t d verilen cevupt&n çok tuzla badU bouo1Mı yokseltmeğe başlamıştır ~"'"Ti\ " 11 0 • ~ 11.uvıfl! er-
,.,.~ rtir.lff)(l,.l'fn tulHlt tr.•n me1rte t., • no asın ~ t izhar etmektedirler· iki a-on evveline 16 50 Ozerindan kapd . "8.kl toolatmıttlıt ~<rul lken: kal• klı • 
dıJ.,,.,., IP'etmenlerl ienvtre memur e memnun ye ' n m11.ndant ff'.tilt Hn~n Ptt.•q, «111. bhlt1 -
... ._ti ı· nglUz Jlarlclye Xazırı mış olan bonolllr, bugQa 16,26 Qzerln· · '---• -~ 
-... r. d H . ,,,1tt.1n nnkcıantannı la;w.aa lflel1ne ııııuem-ıl al ,.,.... lira kad•I' blr müddet dtulenecek en kapıtnmıştır. atta. bonolann borsa- ty t 1'IDJft1 
''hn~ '!::.~~t .:;;dltnden. ftkllete Londra, 31, (A. A.) - !na-illere Ha- da Kote edileceti de IÖ:lenmektedir. m e ve · .. •. 

Fabrika ibaleedilmiştir . . . 
ilkbaharda inşaata 

baş~anacak ~ır 
h~trıen 400 .... llraY& mal olmastur. Ba riclye Nazırı Eden bir kaç gQn istırahrt Spor kurumu Vilayetlerde $ark ordwundald ftıiftt bu mertez
kadar Ml'nlD yatmlmı• olc1afft bu ftlftta• etmek makaadile cenubi FranHyd ride. stadyomlar yaptıracak de iken: İlk gttr(lltültı harp hsreıu~tt.1. 
ı..., n1n•n111. eııddrel"flk bnlae&k ft 1t1ek • cek ve 17 ikinci kAounda MıUeUer ce- • ti, Kandentıı sahlllortnde vukua. ırelrnlstl. 
•~"'"° ~1kca ama ..,nUerlnl de te- mlyetl konseyi toplantıstnll iştirak ede- Ankara 1 ( Hususı ) - TOrk spor Amiral Hasan Paşanın lrurnanda.-,n- Sümerbank tarafından Slfas toprak• 
dartk etmf!k lbım releffktlr. cektir. Simdlk1 vaziyette açık kalısn ye- kurumu fdaliyetinl v~ yardımım vllayet· ".la bulunan, (Osmanlve), CAsantıevflk) larındaki çimento unsurlartndan istifade 

M~"'"'" MI tarafını df1rkttte alan ine BavşekU Çemberlayn vekalet et- !ere daha ziyıtde teşmil etoıefe karar tırhlı fll'!ka~vnlerlle <Mukaddimelhavı.r) edilerek Orta Anadolunun çimento ll'ıU· 
İlftltt\r Rıdtaftlai1 btı .-lhl ft.Cllt•lıann ınem r ektedir. vermiş bulunmaktadır. Bu karar icttbın- ve <Fethi Bülent) Zlrhlı ku"etıerinden yacını karıılamak üare kurduracatı bü· 
•~kettrn'-le lmlllt ııntrlnlıtnnı da anm• m Hlndlatanda inglllz hazırlıüı dan ol.:ırllk mııhtelU vilayetlerde yirmi mtıre-kken bir Osmanlı ft'<mı, Rusların yük çimento f .brlkası Sıvasa iki aaat 
Vf! •"ll't mektenlHlnln hu hacnd::;;.d Delbl 31, (A, A.) _ tnrilizler Ku· stadyom yaptmıcaktır. <Potn Qcalesile (Sen N~lrnla) ta1'J"!S'nt mesafede bulunan Sıvas • Samsun, Kay• ·· 
::!"t~~=~tlr ;aNımedık edebll adazarda •bir Tayyttre meydıuu 1'urma- Amerika da şiddetle bombardıman etmittt. A'l'adan ln- ~eri demiryolu yakınındaki Nilm~ııı Çift• 

· • edil- ta karar vermişlördir. Bu meydan Ka- d l . cıa bir zaman ıeoer ~msı, (Sohum) ıca- li~i cıvarında yapılacakbr. Fabnka ihalı 
Anllua ... at ınektehln~ imal lnl mQdılfusı için kullanıldcctk semaye ar arın grevı lcalesı de, yine bövle b1r denl~ ta.amırun- ~ilmitlir • 

... ola" ••lrf'ftllko-. tentn lleU haıt.•at rat n ' mu· V l 31 ( A A fi Osm 1 1ru etl r1 t rafı dan B d is ·r d edilobtk ata 
tf'mt'.t dhl hlrk-. 9"t"e& d9" n~ıt~ ,,.1r. barebede de askeri işlere tahsis edile· aş nglon, ' . . . ) - Httber ı anlsoednr1la. 1st\ !~h\ vv ~ 1~ ~ n -'• ~ . '1~ar a tı a. e 
dl ,.ı _ .... ...._~-*- ,,._1..1 ktt aldıtımzıs göre Amerık1tda sermayedar- sır9 m · ""' umun 1$~ n~· '"01 zımn 11timlak muamclesıne battanılmııtir. ·· r nnıu~- ~...ıır "" ile*'M' "1n-. ce r. h 11 d9 ~ 1 ~ leJ1n btıytlk ıe. 
va•ıtdıtrla bn JraAtar ·~ ,. .. ,11111rtuı lar_ eter HukQı.11et Amerikaya matı ve 11 a • an ' a. er e • Bu fabrikknın Sıvasta kurulmuı bil• 
ıınnPa. Jca., edftn lft&trhtto1 .. r ,.,.tı..tn•re1t. Kelloğun ölümü ıac.taaaoı bıttuwaan. hiac.ım vazlyeUer ib· raftALrlık göatenn1ftt. tün Ananadulunun bayındırlık İJlerinde 
hnn1""" ~rl h•1•"4e lmalbae letehbla e· das ederEe ırev alin edeceklerdir. .•. bii1ük faldelt-r temin ldoeelf fibi. Sıvu-
dlltıe"H "" an•1-ı1ır. Kolleı-Brlyan misakı halen habru- Fakat bu muvatt&ttvettn neş'esi uzun ta her a-ün ilerleyecek imarlık itlerine 

KfUtfl~ Rünhhmt"lft IMt ...,. .. ,~. !ardadır. Harp uleyblııde mütevotf1t f'nuı- 8Ül1llenin Ardahan kalest.ntn öntındekl d1tha 1eııi bir haz ve kuvvet vcrmiı ola· 
""" WU1tAhı" ,... ... '1dn1 bt'tt*thle llal· sız Başvekıli ile Amenka Cumhur relai Maçka köylülerine toprak vamyet detifmtttl. MaYl8 ayının ilk rtın- caktır. Sıvu çimento f•brıkasınuı halka 
ledilmt actWebUlrlL .Kullç'in Hnrıci:;e Nıwrı Kellog urasın- Muhtaç zürraa borçlanm11 kanununa lerine kadar p~t atır hareket eden ikinci bir kola1lıtı da, mevcut çimentg fj. 
_ ' da imzalanan bu misak ile dOnyantn tevfikan rwnlıarJaıı metruk arazinin bJr general Mellkof: maymn 1k1nc1 gtıntt, atlanrun mahlllll ihtiyaçlara ıöre d.üıa 

yeni bir badireye atılmllllDıo önQne ıe- Kısmı evvelce or sey1apzedelerine ve- CAhal~lt) totordueu ktlmandanı general ucuza maletmek o:.acaktır. Atlnada büyük düğün 
hazırlıkları 

çllmek. lftenmlıti. rll~ıtı. Dite~ kısım arazi de kOyUilere (Dlvel) e Ardalwı berine bt1 taam1Z Fabrikanın inıaatına bahardı baıla• 
Brı)'llD ~ldo. Franle Kelloi da &e- cevzı edilmııtir. emri vermtştt. nacak, biran evvel lkmlline çalışıl•caktır~ 

çen bana olmtlfrOr. O ıaouanJar mull· General Dlftl, Ardahan iatlhtf.mla • Fabrika yapılınca lOJO ameleye · b 
1 

A ) _ Yunanistan hedelerio Avrupayı, Çini muhasaradan Maçkada tif 0 nna bdai' ıolrulara.t, keflf va.ztfeaınt blz- muı olacaktır· 1f u ~a· 
Atlna, 31, ( A. · "'urtaraoqana inanılan bir zamandı M k . . zat lfa e1ım14tt. Ve 'bu b4ftn netıcesinde, F brik ünl-k · · 

Vc'lahdırarı nlşım merasiminde Atinaya lb l rk d k k 1 • . aç ada ve köylennde bır aydan- bu istlhk&mlann C&b11 surette e~ aeclrll· a anın r ıı ialihsal kııdtell 300 
bartçten bl k mlcıaftrler gelecek ve Ha nk 

8 asın an ço a mad1tn berl tifo vak'aları görtUdoao ve derha metinin pek mftfkQl olaeatından ba.hse- ton tahmin eclUmektedir. 
lhllaftrler ;ıı ç~ekll Metaksas tarafından kötO &On le~ yettştl· 1931 de ~llponlarm aşı tatbikine ılrlşllınlş oldutundan haı· ret, umum omandan pneral Mellkottan yıllık latihullt 9i>,~ tonu bal...-
latlkbal edlle!eklerdir. Bu merHlm mfl- Mauıçurlyl ışgal etmelerile buton nmıt- tahtın Onu abnm1tk Gırı buluodut11 ba· imdat llteJlllftt. kbr. 
"""'"' Atinadl teıabarat raplaoütır. ltr tımeUndeo )'lkılup flttJ. '* verllaMkttcllr. 11 ...-. tlllla. VW _. ... 111 • 

. .. 

.• 
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L U O EN DO R .F 
Mitlerle b•r1şrİııştı . Fakat ! 

onun teklif ettiği 
Mereşalhğı istemedi 
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Lütlendorf asil hir aileye mensup 1 dutlarının ç.;>kme.'>i Alman ordularının 10 

noou 

Eli LENCE 
2 lklnct Kanun 1988 

İLMİ TETKiKLER -------
Bir çok karılı erkek bir 

çok kocalı kadın 
Yakın zamanlara kadar muhtelif 

milletler orasında devam edegelmiş 
. olan ananeler 

( Ost11an1 1 inrltle) / . 1917 de Verdun da Fransızların/ 
J zaferini takip eden Rus \'e Romen hu· 

o\ıualdıtı lc;in Alman Ordusunda kala· I idaresini Hlndenburu ile Lndendurf un _....,. __ ıııiıiııi.._....-...... __. a k 
il 1 B 

0 ere eski Türklerde gelic Romalılar- İzlanda adetleri erke"-e ild itan almak s 
mamışb. Bundan dolayı çok ked.er d · .u eline geçirdi. Ve bunlar1918 senesinin son ı KEJ.i~IE 0 , ••• :"-.l' ci ek A ı 15 

t tı~ h tl - •• • "'ı.. a ve ger rap arda zevç, zevce üzerin- kA.nlannı veriyordu. Biri sefer, diğeri dlc 
kederini Po onyada yap a_ı . ızme e~ı~ bRrplerlni hazırladılar. Ludendorr eteniz i de babanın ha!~ olduğu bütün hakları ha2er Jçln. 
naıa&rl dikkate ulınına-;ını ıstı)'erek Erıhı elta harbine bOyük ehemmiyet veriyordu j Soldan .ııa,7a: haizdi. Acaba bu gidiş ve vı\si tasarrufun 
~kert bir mekte~ kllbui. ettfrmete 1918 martından temmuzun~ kadar geçe~ sebebi ne idi? HUldsn taaddüdü zevcat Adeti dtin)'t .. 
ıouvaffak olmakla glderecektı bu arzusu· üı; ay içinde Qç dehşetli hficumla evvelA 1 ·Sinirlilik, 2 · endişe ile acele, ti· Eski zamanlara nazarlarımızı "evirir- da 0 kadar yerleşniif ,idi klf bu Adeti şld • 

·ı ld 187 .. d 'L• "hı ı k · t l y detle meneden hristıyanlıktan sonra dad aa oeı o u ~e . ı ~ ı•n , r a erı · • ngil~z. sonra Fransız cephesıni yarmak marhanelik, a · azamızdan, vapurun isti· .. ek dllnyanın muhtelif tarflarında karı 
tebe kRydedaldı. l~tedı. rahat yeri , 4 - knrtlltO, bizi doıturan, r; - koca mllnasebetlerlnln garip tecellUertnı •:aşadı. Mesela. Rus çarlarından vıA.did': 

B t 1 ı i b - ıı; ı.-ın, İngiliz kralı Harollnin, Bohemva ~ 
ti. nçlik ~··ıu•l4"1"i . tı ~arruz ar C n Oyuk. kUV\'etler sual. serbst bırakmak, 6 . lçtt!ıı, 7 - işaret gürUrüz. . 

. temın etmıştl. itilAf kuvvetl~nnin 180 8· kullan:nak, S - ten~zzllh gemisi , knpı, Hintlilerde hAIA. zamznımıza kadar ıanndan Samonun lehlstan krallarındd 
l\l~~.ya Ordusunun mağrur. tabı. layına kar~ı Almanların 193 alayı dardı. ' nota, g . Renk, bir işi zihninde kurmak yaşayan bir an'aneye göre erkek ölünce. \leşka'nm birkaç 7.evceıerı olduğu ma • 

atlı ~fi •.çın bu m~kteple geçlrdliı be_ş Bu kuvvetı daha ziyade arttırmak için ıo. keskin. sual, fasıla . 1 kadın da kendisini diri diri onun yanına 'tımdur. 
•ne bakıkaten guç ve ntır oldu. Asıl Avusturyadan bir kaç kol ordu gönde· gömliyor. İngiliz hUkftmetı bir kanunla bu Araplarda bu Adet çok münteşirA 
aUere mensuv olun ttrkada~ları onun rllmesinl istedi ise de imparator Şarl bu· rukaru'atı a,aılıya: feci an'ıaneyl menetti, fakat bu dehşet ve- Türklerde Araplardakl ·kadar faZla ıntS-. 
kat>& ~le ~lay ediyorlardı. na muvafdkat etmedi. Alman kuvvetleri 1. Dokunma, yakar, bir şeyin değe· ı1cl lide~ı hala da tamamen kaldırmağa ~tmemekle beraber mevcuttu. ilrk ha • 

tlcıocı Gıyy<ım Almanyadakl bakimi· e\'veltl Amyen ve bilahare Şömen de dttm rl, ~_Adabı muaşeret.en, bir nevi sene, muvaffak olamadı. 
1

<anlan dört kadın alırlardı. Hindistan 
yetinin en parlak devirlerln.de ~na. asa- da muvaffakıyet l'ôsterdller. Fakat mart- 3 • renk, 'ayna, 4 • yukan, 5 _emir, en Müverrih Herodote böyle bir Adetin olduğu glb1 Türklerde dah.l birinci ndlll 
ıet onvanlan tevcih etmek hte~ı. fakat ta ikinci bir mağlobiyeje uğradılar \'e aşag-ı~ı , 6 • Su, alçaklar, 7 • tavır, bir Trakyada. dahi kendi mmanında ~evcut ~ kadın idi. Zevci ne beraber me~ 
LUdendort bunu kabul etmedı ve bu tedafüi bir vaziyet atmata mecbur kal· nevi sene 8 . karşılıklı hayret nidası olduğunu kaydediyor. Papa NunJga&n şe- ve devlet işlerine iştirak ederdi. 
urtJe eski aluytl\rın hıncını tılmış dılar. Bu vaziyette mal}lubiyetle neli· 9. bir çeşİt kokulu otl~r, 10 • bir nevi hadetıne göre Vandes isminde Bonl!a. -

ö&du ·
882 

d 1 ~ d p· d b·t , lendi. 26 teşrini evvel 1918 de Lllden- sene, ced. sın şehadetine göre Vandes isminddek.:l İs-
i e ı yaşın a ıya e a ı \e· dort vazifesinden alındı ve hirnz sonra lav kabileleri a.rasmda dah1 bu A. et carı 

~·~ olarak mektepten çıktı ve tam on annesinin memleketi olan lsveçe çekildi. ı lmlş ve 900 senesinde Rwıyaya seyahat e-
·~ ~ne. ı4essiz seda~ız karanlı~ta çalıştı. 1919 da MOnihe geldiği ıaman LO- den 1slA.m muharrirlerinden İbnüfad1'8.ll 
to:rkanı harbiye mektebine gınnek isti- dendorf Almanlann bütnn muvaffttkiyet- Japonların Mançuri bir Rus prensinin tedfin meras:tm.lni tas-
JO!du. ~una 1893 de mvvafrak oldu ve !erinin ya başarıcısı veya fikir vericisi vır ederiten, cateş hazırlanıp meyit ya-
muteakıp sene Erk4ıu harbiyeye girdi. oldu~unu ve bütDn fenHlıkların kendi Lavrensı· kılmağa başladten kadınlardan birsini de 
Burayı ancak kıs11 Cösllalarla ve kıtada sözlerinin dinlenmemesi '-'OzOnden busu- öldllrüp ateşe attılar.> dlyor. 

tıa.. "· it il -dd ti t ketti J Araplar arasında dahi buna benzer 
yap a• .,sa s a ar_ mu e nce er · le aeldi""inl isbat ftkrlne kapıldı. Harp 

dl Al E • "& B' d k d · · l bir a.det vardı. Erkek öldtıkten sonra: ka -
Yirmi sene ınutema yen mao r- batıralannı aeşr etti. Fakat sağdan ve lf az a en 1 eserı O an dın lAaka.l lkl sene bir yere çıkımaZdı, ta-

kim harbiyesinin Şlayfen ve ~oltke i~bl soldan teftişler başladı, Ona elinde bu- son ınuharebelerde ranmazdı, saçlarını tırnaklarını kesmez -
bllyOk D~dalliırlle beraber ça şta ve. Q- lundurdurdutu bOyOk kuvveOerl niçin yal dl, elb~ealni değiştlrmezdl, iki senenin 
yOk harbin pl4nlanm ~azırladı: 1913 de nız lngillz ve Fransızlara karıı kullandığı· ınaktul düşdü nihayeti yaklaşınca dul kıı.dın bir de 11B -
çakan ve Beiçikanın. ışgall lçın Alın~ nJ ve niçin ltalyaya hOcum ederek ta Ce- tllne başına hayvan pLsHklerl ~rdi. bu 
Ordusunu kuvvetlendarmek ~ayeslnl gu- nova ya veya daha ileriye kadar gitme· . Kısa bir vücut nzerin~e yuvarlak suretle zevcinin ınatemini tutarak ruhunu 
deD kanunlann başliCll imlh oldu. cllğinl soruyorlardı. Meşhur aşkeri tarih hır kafd, dalırm gözler, alahıtler bıyıklar .şad ederdi. 

FırSRUar profesörn Hans DelbrOk ona bu nokta· nazik tavurlar ve kalın bir ses, işte 
1914 senesi Ağustosun bqmda antlr· dan atır hücumlarda bulunuyurdu. Bu General. D~lha~al Uzak .şarkta d~ha ta· Pollıamle 

lerl tarahndan çalışkan olarak tanınmış sırada Hitlerln partisi dotdu. Onun da nınmı, ısmıle Munçurı Lavrens . • Hint meeellesi bir erke~<e on ka4ın al-
areaç bir. Generaldı, başka bJr hususiyett satt:a ve soldaki düşmanları Lildendorf mak salA.hlyetlni veriyordu, fakat tactdar 
yokı~._ F.akat rıarbm ~zarladıiı fırsatlar un kllerin aynı idi. ikisi blrieştiler ve 8 ESl\Al\ENG ~Z AD Ali yalnız dört kadm alablllrdl. Birinci kadın ••DdiSin• tanıtmak lçın ona yardım et baş kadını ve merasime, umuru devlete 

· teşrini sani 1923 de muval'fakıyelçizllkle Ölen General Japon Entelllcens Ser-
tiler. ikinci Ordu Erkanı Harbiye Reisi neticelenen bir darbei hüktl t t b- karışırdı . 
olarak Uyei önünde bulundu. Belçika- bQs ettiler. me e eşe visinde son seneler zarfında gayet geniş (Taclte) Cermen beylerinin iki ftç ka-

Polvatldrte 

Polyandrle bir kadının bir kaç erkel 
9.lması demektir. Araplarda ibu Adet ~ 
mUnteşirdl. IBirıkaç gün evvelki yazıları 
mızın bit1n<le buna tşaret ett1'k. 

Hristiyan mJsyonerleri Rusyada 
ile oğlun aynı kadına mali:k oldukla 
nefretle Jtaydedlyorlar. 

Yine orada kadın vasI.yetle gq.IUlılll• 
terkedilebJUyornıuş. Bu memlekette k 
ilk Adeti yani kadın babanın gelinle 
'lasebette bulunması son ıamanıa.ra 
dar cari idi. 

Türkler arsında. Polyandrie 
'Bununla beraber harp eonrası vulye 
aııe hayat.mı ve aile m1Mlmııar'ru 

sarsmıştır. Avrupanuı bb'çOk IDl81~ 
hlrlerinde p.yrl relDll olmakla. t 
ooligaml yan! taaddüdü zevcat me. 
tur. Metreslik taaddüdü zevca.tm yeru 
başka bir şeklidir. 

Diğer taraftan ı\_vrupada çah'8l' 
best ttadınlar da po1Va.ndr61i, yan1..., 
(4~clü ezva.cı pekllA. tat.blk e·tıru~901J~ lılann fedak8rane bir şekilde yaptıkları 59 y AŞINDA TEKRAR EVLENDi sehihi~etl~ ç~lışmış ve gizli Japon dip- clın almakla iftihar ettiklerini kaydediyor. 

mQd~aa bu ~hk OnOndeki Mman kuv 1~4 d L d d f ng . . ~ma~~lnnı ~a~ clm~tlr. ·~~- -~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
... t•-rlnl muvllffakıyetslzU~e sOrilkle: k l e . ut enhlor. h) }:aşhına_ ıdı: Fa- Mançuride olsun Mongolistanda ol· M ı· •' • 1 M k d b• h 

• •" ..., ili a onun iÇ n llSı ayati enuz bıtme· k r- ki 1 USSQ ını nın ' aç a a ır urma mtştl. 14 Oncn Almım FırKası burada . t• :M "h ld'"'i sun, uza ur standa o sun , esraren· 
mış ı. una e K'e la zaman karısı ve 1 1 ı ı k · b• k d pQsknrtDlmQş ve 1''ırka Kumandanı vnsov övey oğlu yanında idi. Fakat kansı gozı şer n arhasılndan l da~ma General Hı.tlere yılbaşı 1 için ır a ın 

&>u.rada OldOrülmDştu. dl 1 - bl t b o harımın çe res be lrmıştlr. 
gen s mn uzun r ecrQ e mahsulü o- YO b Fik · b' ı' o·• ldu•• ru•• ldu•• J...Qdend\)l'f onun yerine tayin edildi lan felsefesini kabul etmiyordu. z ~1 _ a_mll{la esrarengız ar hedı· yesı· 

ve makamım işıal edince fırkayı ıslah Ondan aynlmata mecbu ld surette oldurOl<WğU zaman, Tokyo 
r 0 u ve h-k" t• • 1 be · d etti ve muııuere edilenlerin bOtOn gay· bir fellefe doktoru olan Maıy ftt F u Yme ı o zaman mıra ay rot sın e 

,.tine rağmen şehri ıaptetmeAe mu· Kemviç ile evlendi. Bu kadın e LQdeo:. buluna~ Dolbarayi bu itin tahkikına ( Ostyanı 1. incide) 
vatıllk olou. dorf isme son teklini verdi Gen 1 memur etmiş ve ondan aldığı raporlar . 

6ir zaman , sonra bundan babse~er· sO)'loditlne l'Öre /tlmanyan;n m.:~:~~ Ozerine 1932 senesi?d~ Çine hir • tedip istR ubnl )'ılbaşı nda nasıl eOlendl'l 

Kadınlı erkekli dört kişi 
arasında kanlı bir kavga 

ilen kendisini Napolyona benze.erek: Bu yetine kalolik, Mason, Yahtldf. 'Uberal ordusu ,, gOnderilmıştı. İstanbul, ı [Hususi] - Yılbaşı bu 
&.enim Tulol\ muharebt'mdir.. •Bana yol ve Sosyıtllstlerin, umumiyetle sivillerin M~nçurl bugünkü Japon nnfusu al· sene lstanbulda pek neşeli geçti. Hava- Maçkarun Pe~a köyü?de bir hdrdl 
Uyfljde açılmıştır" demişti . meydana ~ıkardıkları dahilr '110nazaalar tında müstakil bir hükumet halline gel· nm souk ve vaziyet karlı olması, lstan- ·toplamak .~!esınden c~naye! çakmı 

• • . sebep olmuştur. Yeni bayan Lüdendorf meden evvel MançurlylÇlne karşi ayttk· bullulara tam yılllaşına yakışır bir gnn ~adımn bın koyde kendıne aat olma 
• ~el'tlt.tl mayh\blJele _ bu hususa dair bir çok kitaplar yazdı landırarak adam o idi. yaşandı . bir burma •tacına çıkara~• meyva to • 

'\ol açıldı. Alman orduları büyOk kansını • insaniyetin en b'Uvilk ftlosofu,. turkistanı Çlnden av-ırmak için da- B f ı ı d m eder· lamata baflamış ve bunu gören mal sa h le linde S b. k 1 , ,,. ' irtaralttn egenceer eva bibi b k bl k d ~t .. t çt_. 
Yet kr ~ R _

1
°0 dne nrd 6

1 
n~lr arŞaına diy~ ta~ıya~ LQdendor} bir mecmua le- hill kanşıklıklardan bir dürln yakasım ken, bir taraftan da babtlanm deneyen- .nd. akf ~çi rb ~an, mu:,cavı!ı 8 

ba •il 
Gofru • aıaeo us ar 8 0 u ctrı e r· sesas etti bir kOtDphane ve • Alman kurkaraoııvan bu memlekete adamlar l · k klldl"'I Asrı 1 ınne 1 n •aırıp ça •• rma.a a.,. 

Al kl rdl 
'. " ler yı bnşı pıyan osunun çe • 

~ Pr:8.!~~~-...ı..'"an t:pra 11:ına .::. • kuvvetlerınln mblrukadd~ kaynakları • göndermiş · ve Tnrkistan Müslümanlarını sinemanın önOnde daha ziyade ıoıe -mıflır. _ı. b , 
.r. "'acuaıuılljlCln yar ımcı r ı ıyat uuvanı altında ftkn ceryan açdı. başlarına AbdUlhamidin baridi AbdQl- rd - karwnan atınp çatırdittnı •u 
~ ..... , Olmamasına rarmeıı •Gratle ıler .. Her ikisi bununla b!r felsefe, bir ahlak !terimi getlrece~inl söyleyerek, iknaa çarpıyıiy~'nko çekilirken, sınamanın kocasa da gelmif. oda •ıaçta 'bul 
&emete tı.aşladıhar. 811 v«1ılyet kurşıMoaa yeni bir hukuk ortaya almatk istediter çahşmıştlr. içinden sarfınazar, daşı bile o kadar kadım zorla qatııa intllnnifdir. Bu 
~IDA.D erkanı harliJlyesl buııa karşı kuv· l93j de Ltıden~erf un bu hareketlerinin Mançurlnin yeni te,kilitl eıaaslye ka- kalabalıktı ki, b\l yüzden bir aralık tram- da ataçtao inen kadının kocası etif 
•et IJwlıiıats mectılur oldu: Garp ordu- glttikce e~mmıye& ke.'p ettlQ'ini ıroren nununu Doihara yazmışta. Mançurl im· vaylar bile işleyemez ~ldu. Bu vaziJ•t ve kavga büsbütün kızııımıtır. 
SllD•n fJCSt oes\ahından iki Kolordu ayır· Bitler buyDk merasimle yeniden I.ü- pratonı Ruyi'nin en yakın dostlarından karşısında polis modahaleye mebur kal· En nibnye\ tabancalar çekilmiş, k 
tat. Su kolordular Lüdendorun Molt· dendo~ ile mnnasebet tesis etti. biri idi. · dı. Mnnakale vasıtalarının seyrüseferi ıunlar ablmıf, neticede ataca çıkan 
ke Ue y11pdıklan plAn mucibince Parbll İhtı~a~lamasına rağmen taarruz ka- Çinle .Japonya arasında vukua gelen gUçlnkle temin edili , dm atalan kurtualardan birinin iıa 
mubasere edecek olan kuvvetlerdlı biliyetlenna l{ftYP etmlyord~. Mare4aJlığl 1932 muharebelerinden sonra General- Her )'albaşının cilverlnden oldUAu canıız yere serilmiıtir. Diferleri de bu 
Harpten sonra Lüdendorf f.'ransızlaru me"ubab~ olunurken şoyle demi4ti. hta terfi eden Doihara Japon Entenllcens oldutu gibi, bu sene de yan kesiciler nh kavıada 1aralanmııtar ve hastah 
Marn ıaferini kazandıra~. bu ~arekete • H.ayır, ınsa~ M11r~1al olabil~., fakat Servisine alınmıştı ıahiren çok mOteva· hayli çılıştılar. Bir nmlt peşinde dola- ye kaidmlmışlardır. 
• saman razı olmadıtını soylemıştt. Bu· bu ıosanın buyOk bır yOzbaşı olarak ti ve hatta miskin görünen bu son de- şırken, ceblerindeki paralarından o~-
nmnla beraber bu iş LOdendorf'un zafe- doğmasına mani deAtldlr. ,. rece zeki adam, askerlikte mul'atfak ola lar çoktur. Polisin dlln geceki bütün 

rtne ruımet etti. şark hududu kuman· Al'Ht da· H Ik v• f il ti . mıyacatını anlayınca, Japon casus tetkı- teyekkuzuna ratmen, btçok kımse1erın 
daıahQına tayin edildi ve Blnderburg'un 6• 1 a e 1 aa ye erı IAhna rtrersk, memleketine o suretle ylne canı yanmışbr . Hele Btlrhan Yu-
etertteıl altında evvela Taneubergde son- Atn Halkavi )'tlllk çohıma prorramı- hizmeti tercih etmişti. muşak admda altmışından fada hırsızlık 

Ziraatte kalkınma 
ra Maıurl batakblanndan Sansonof'uo mını yapmışve tarblkine bMlamıştır. Mı· Derlerkl Japonya ile Çın arasında yapmıf olan bir genç, don pce tam 
~QmaMa ettitı Rus . kuvveflerinf eldi terit kolu . Kazılayın 60 inci yıl dönomn baıı gizli .muahedeler vardırkl, bunlar faaliyet halinde iken bir kere daha . 
B• k•netler bu tehlikeli macraya ıarp mDtıasebetilef Bu kurum m!qtaabna [Ay· Doihara tarafından 1932 de Nankln hO· yakayı ele vermlşUr. Bu gibi mukadder lıtallt bahmast, Zirai kredi k 
hududundaki taı)·ıki haftrletmek için naroz Kadısı, OömdtıAüm ocak] adların- lulmetihe kabul ettlrllmlttla. Bu muahe- arızalar harlclude lstanbulda bu sene ratifletinl çlftciJe kredi datıtmata • 
ltJlmltlardı, lanndllki plfesleri muvaftakiyetle temsil deler neştedilmemlftlrı Hatta söylendlti· yılbaşı oldukça neş'eli geçti. mana olar.ak kabQI elmiş · ve bu sure 

Hudutlarının öte8inl5 a\alQllf olan etmtıUr. Tarih dil edebiyat kolu şimdiye ne gOre, Nankin hokuoıetl bU rtzll htu· EÜleıtmck lt:ln babasının dnkkA• mılrakabe, _ tettiı hakkıiıı daha ftlll1 
kuııat Htl\denburr Ue Lodebdorfa k-.r- kada~. aç kenferanı vermlıtır. . ahedeler ahkamını tatbik etmedltl tçlh nıuı so)·an genç ~trerek kuvvetıendirmlşt.ır. 
tarid un•anmı veriyor ve bu suretle Hrkeklere b~ derıaneler.ı a9ılnı~hrı JaJ'Ofllar Cıne •Tedtp kuwetlerl• gOh· İstanbul, 1 [Hususi) - Sirkecide Bu gQne kadar tafsaye edlleb \'8 
Alman mJllettnin ıöztınden Fan Kblk'Qn B • 11111elerde bir ıydanbetı tetrJıata demıiŞlerdlr BurtinkO muharebelerin lokantacılık eden Yorglnln otlu yılbaşı lerl tam istenen düzene konmuş 0 

i'üiı 8n8tıdeki muvaffakıJ~nl sil· de•aht edilmektecUrı asıl sebebi de buputı ğeceslnde adam akıllı eğlenmek heve- kooperatiflertmtı iflerlni ıon JU8 
mek r.u,erıar. Aferin muhtarlara lna'lll!lerın meşhur Mnteveffa Lav- sıne kapılarak, babasıoın bulunmadıı• ınına röre t~uı ve tekemmru et+l .... .wıııı 
. ittS - 16 Sfnfiett 1'anenbür~. i•· !iasinlere tabi tepecik .Je Umar ltöfleti rensi rtbi Doihara de iyi bir riyaziyeci- sırada dü~k~ soymata kalkmaş, fakat çalifmütaclıdar. . 
~ lflD .-k stllk re9mlfttr: Çünko muhdarları kendi köylerin~ verilen ~git dir ~e en güç meseleleri bal etmekten polis böyle bır soygunculuk yapılaeatına İşte kıliaea tarihinden, kanu 
otaman itklnı bartJlre relıl elen Falken- menler için m~ktep bluua bahm•.-adıttn ıevk düyardı. Lavrens yatafında Oldilı habar aldıQı için ba~sına seymata kal- du babsettlpolz tanm krodi ko 
-.~'.,,. ... bldt4dn• ehemmiyet -r- pan. kendi ocWatu11 lttt•ua.r• tabii• Fakat nothata klsmen kendiiinln sebep kah evladı bırsıılıaı rakarken yşkala· lerlne DQtıi 9lft9islolıı de ka.YUSltıau• 

kat1t Jaferi r•flldl ıaıyota ıtmıflet'dlr, ldutd Wr hılltahı içUıde oatt-Yttdi. ttuttırı tlert ""° beklqorp. 
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DOGUDA 
iLK ÇINKOGRAFANE 
Matbaamız eni bir çinkoğrafane tesis etmek 

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

• 
Artık lstanbula sipciriş 
vermeğe ihtiyaç yoktur 

Mecmua, Kitap, Broşür, Memen'to ve saire ıçın 
aptırmak ihtiacında bulunduğunuz kılişeleri si

zi her suretle memnun edecek bir şekilde iınal 
edebiliriz. 

Kumbaralarından birine sahip olanlar hiç bir. 

onu her zaman 1çln ·kazanmıf olmak de
mettir. Bir ildncl allf veriş ~n o adamın 
artık başta blr yere gitmeline !mt&n 
kalmamış olur. ÇünıkU tıecrübe 1ıe aablt
tır Jd ticarette }WkoloJlntn rolü çok mü -
himd1r. Büyük tüccarlann bazan sırt 

mU.Şteriyl memnun etmek tçln kA.r
sız mal sattıkları blr QOk defalar cörül -
muştur. 

Zara kazasında 
kalp yüz 

kuruşluk sürenler 

Yakalandılar ve üzer.İerin· 
de 137 adet kalp _yüz 

kuruşluk. bulundu 

Ancak bir defa mütter1Yi kaZa.ndık -
tan sonra da onun emnıyetıni suıısumaı 
etmek dUrtıat ticarette yeri olmayan bir 
şeydir. Çünkü kend1s1n1n tsttamar edildi· 
ğlni anlıyan müft«! o tnccar 1Qln mentl 934 Yılında Dly•rıbakırda k'"itp ylr. 
blr propaganda menbe.ı olur. mibeşlik 41ürmeKden sabıkuı ola:ı Siva· 

Sözler1m17Je ruha.yet vermeden evvel sın Gökmederese mahallesind~n 1a;ıabıyık 
ticarette doğru hareketin da.ima. eaas ol- okullarından Nuri o~lu Hıtlilin • yanında 
dutunu kabul etıntş olduğumuzdan bura- Softct mahallesind!:ı ls'llail oldu}u haUe 
da doğruluta temas etmedltıınlzl ve her yine Sivasın Zara Kazasında k&lp para 
tUccan namustlr tanıdıtımızı kaydetme• silrerkeQ yakalanm~llr. 
yl kendimiz 1ç1n bir veelbe telllcki ettltl- Kalp para sQrücüsünün üzeri al'anmıı, 
mızı UAve ederi&. l37 adet kalp yilz kuruşluk ve 2s adet· 

de kalp ~o kuruşluk 'para bulunmuştur. 
1 - 1 ZITA Her ikisi de yakalanmıştır. Tahkikata 

ehemmiyetle devam cdilmektcdi/. • 

aöz KHdirdt. Ü.zerinde ne te&1r hasıl etti- Şm1d piposunu tutunie doldururken: dim. 
tını anlamak 1ç1n clikkatle yüziln• oakı- - Canım, dedi, bir.az da şunu düşün- Muhatabım dikkatle ytııum .. baktı. 
yordum. ımelt ıaz:ım. Meselt. ahbaplarınızdan - Braun, ıdtdl. Bu tfflıtım pllba pek 

Bldenbire sorctu: Kungll? onu son zamanlarda hiç aördU- ho.,unuza gitmedi. Acaba Mden?. :&ir ts • 
- Ya Bern'de ne var, ne yok? nUz mü? tlhbar menbaı bUldunus da onıa lr.@clinlle 
- Hiçbir şey Jokl Şmid, plp()SUnu tııtuıturduktan sonra, mı hasretmek lstlyorsunuı? Eter Oyle tae 
- canım. fU aradıtmuz herif hak • bu sualine cevap beklecli. dotnl bir hareket dPlıl ı Yanlıt ı.ıt oyun 

kında yeni 'bir f'Y? - AttedersinlZ, dedtm, benltn husust oynuyorsunuz. 
- Bende yok! sende var mı? mtlnasebetlel'i!nin *1111 vazitemle hiç bir -~ k111* öylel.-Benim 

Ayala küt&ı. a&paanydı. r>emlnden feYl fUçleıttlrinek iOln, bu kwmda.ld mü- - Bende de yokl ala.kası yoktur. !v~t. ~velkl aqam doktor o akşamki süvare<le b\llundutumiı.nert • 
~rl &el\dlahu &ramüt..l ol.an amcası nl - nakallt yollannın tahrip edllecetını de YemeiiJnizl ablak çabUk yedik. Dtu Kungll'nın ~vinde verilen stıvuede ben de den ölrelldlnlz? Yoksa 'beni takip mı et• 
ha~t bhıl tUçUl aalonda bWınuştu. Yap- bil11ordum. hizmet eden ,arson yanımızda oldutu bulunuyordum. Bu mesele slzı pek mı a- tırıyorduntıı? 
raklt.rı &r&llJ&rak: Meseleyi vthamettne binaen aotle için bazı m~lelere temas ecı.miyorduk. la.ita.dar ediyor? - Tuhat tuhaf lkonquyol'lllll Brawı 1 

- Kıam, .. burada mLlln? dedi. h&'ber vermek ıt.zımdı. Bu işleri Memleketin ıüHllltlnden, .seyahatlerden, - Braun, aan:a bir teY aöylıyeyim mı? Dan, .senln libl aynı umanda doktorun 
dav&tıUtr 1141forlt.r. 1apma1' için Berllnln tıar.tn ettı.tı dereden tepeden bahsettlık. Şınld'ln ara- Dünyada het' fey beni alAıkadar eder. Ev- ahbaplanndan Qlan brudlk bit zata. ted.• 

O $lb&h Bern nıetktz istasyonundan adamların isimlertnı ve etkilini bt- veUd akŞatt\ sftvaffde çök dAvetlı vir düf ettlın. MeelM lU7ad1 oıacaı, Jrendlai• 
lrene btnm1'ttm. 8'1'f.t'lenburc"a gidiyor- ııyordum. Maamafih )'Uzbaıı ValcMrek'i da sıra.d& bana tereddütle bakma& Wha- mıydı' ne b1r ild auaı sotdunı. 8ü ıure~le dolt • 
oum. kırlAr, ovalar kat al\ında dertn btr vaztretıen haberdar ettttım iÇin, o da her fıma ildiyor4u. Blr ,.eyler vardı ama,~- Julyanayı ıtendl 1şlerlinlse ka.t'iyyen toniD p ~bit tıtent olduğunu &t • 
uykuya d&lmıt liblydt. hllde ıcap eden tedbirlen çoktan aım.ş kalım nedir? kanştınnaık am etmediittn tQin, genç reödUD. 

tnUd'l dAnsöı Jot raııwt•ın locaAında bwunu7ordu. Yalnıl Şmid'ln de fikirle- Kahvemizi ~erken blr 4aha ıordu: kl?ıdan hiç bQhs&tm1yerek, Süvuty1 anlat- '1nJd y&vi.f iWe tonli.füyoıııdg. tçUiii 
buluft\liumuı ıamanc:Sanbett cörınemıt - rint otrenmep çok merak ediyorcıwn. - Sahi mi? 4ed1. :&ern'den hiç ml, tım: ••• , ••• n· yü~ ı.lil ttmtmete ~ sbt .. 
llm Ştm41 onu görmek için ldett. aabır- ü de bir ...... &. b1r hiç bir haber yo'k m\l? - Evet, dedim, QO'k davetli vardı. ı.AJO•klerlni .... _ ....... ""'*'·-. 'ilet hilae t:ıımtd · 1 d ölh.andi Şmtcl ot.elin ön n , ~·· ~ """.1.1uau~· 9 
Mtlık g&tıerlvordum. ayıpçıg a &•"' - yuQrı ctolqıyor4u. Kürkünün yakaaını Onun bu meaelede bu cltreoe ı.stal' t· - 0.fliel ıtadıtllat da vt.t mı idl? J'\ilyatt& Uf kit~ aalönda 'bafbalİ' kohq' 
tun bazı ft)yıerl söyUyecektımdı Set eh- 'kaldırm14, kaaknıtıl !kqlanna ındlrmiıtt. dltl de ~uhatımt. aıtıt, MUsbet bir tatma. ~ı ettn~kle tk• tuğum'\l da t411Yôrd'\l. Ço~ geçmeden öUfül 

ötrendtğtm şeyler tnühln1 · ş - Hello Braunı - Vallahi,~. dotrusunu söfl• • tlfa etthn. bild!ttnl 4' ~· Hattl blzltn tklınizin 
tlnd.e anarşistler tarafından ika ~dile - ocıasına çıktık ıPencereıertnden bü - mek lA.zunıeUrse, l.Mn bu hafta daha ıl· - Btlkl bil' atın beni de bU muhit ile d&~tbter~ 1t8.yboluşumüjun se • 
cec aui ltasıtlarla, Marsilyada uçurulma:• tün f1h1r man~ın doya doy& se)'ft- yade kendi 1flerımıe uğr94~ım. Bir dtfa tant$tırı~ı~ Qt1nlt11 bl1 '1.ı.r b&nA ~ btll .. cifti k~ulardan bile t)ihsetti. 
taıınun edilen blr cephane depOSU Ue al • <i.Uebilecetı blr oda ı ötıe yemerıtnı oraya tabrikalSU'..lma gOndtNCejim ttıtktuplat enı~rMa.n rLbi ıellyor. sen hl~ ses ~ıkarm11or, aaclect ~·1 din• 
ka<1afdı. getirttik. bent hatlt ı.tgal ettL FaW lı\l attamcıan Su t&kllt o ~ hot™ aıtıtteınMc~ llyoMUDl. · . ~. 

Marstlyadan her gün cepheye sayısız _İyi haberlerin vu mı? dl~ aordu. ıtıbaren taybettlilm umanıan telitt t- ıe berabtr: .,,.,.. *) 
tren aevktd111yordu. Bu trenlerin berhava Hallrladıtım n°'11n mttun. ııtınen ilectttm• - Nt ~ laMfttnit, UJ b#I 4ta 'ftlln • 
...._ tl\tlmıll ek ftf41. Ctpbtdtkl ia-
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B ERZURUM • = 

İ Kitap, Mecmua, Cedvel, Defter, i = • 

1 Her nevi~Duvar ve El ilanları, ! : ilanlarınızı kabul eder, 

·ooGu 
İ Makbuz, Bilet, Fatura, Yaldızlı davetiyeler , E = F İ R M A N · ı Z 1 
1 Bili y '

1
j K ! ~~ Bütün Doğuya tanıtır 

i 1'"'111,.Y VE lsı~AN DEIFTElilln.ERii i ~ "Do G u,, bOyOk bir : "' ı memleket parçasının = Diğer Vilayetlerden gönderileeek her türlü siparişler memnuniyetle kabul ve suratla ikmal edilir • = her ta raf 1 n da 0 k U nan • •·= 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_•_•_••_ ! bir gazetedir. 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
24 ÜNCÜ TERTİP BAŞLAMIŞTIR 

h;ündi kt·~lttı> ı ı llt.l nd ktt ıuıu ı uas ctı!<lir . ~ 

Büyük ikraıniye: 45,000 Liradır. 

Bundo.ıı tıaşktt: 15.000, 12.000, 10.000 liralık lıllyllk ikramiyelerle 
(10.000 ve 20.000) llrahk iki adet mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya tştil'ak 

ediniz. 

a.t:11r.,r•..,.F'l""'K~~••ıt•-wrı-,..-ı~J1 

• 

-···························~ I . \ 
İ ELBiSE ve KUMAŞ ! 
• MERAKLILARINA MÜJDE 1 • • • Türkiyenin en iyi iş yapan Şarkın en büyük • 
1 terzihane ve kumaş mağazası 1 

D O G U ~ Doğu illeri ile ilgisi olan bütiJtl 
Abone tarifesi 3 l · ta serıell~i 1~ l.lrn = müessese erin gazetemız vası ' 

c~ha~h~7
1 

~ • = sile kendilerini bu geniş bölgeyi 
Bir aylığı 1,50 : -

ECNEBİ MEMLEKETLER İÇİN i tanıtmaları menfaatlerinin 
Seneliği : 24 Ura 
Altı aylığı : 14 • : ilk icabıdır. 

iLAN TARiFESİ ;:::s 
R ııel sttyıfarta santimi 25 Kuruş = 
7 ,, " .. 50 n a 
li .. IJ .. 75 ,, ~ 
fi ,. .. .. 100 " :;; 
4 " .. .. 150 n e 
8 ,. 11 ., 200 n ~ 
2 .. ,, .. !.!50 " = 
1 • .. .. 4tırı • E!; 
tıan verecek kimseler DOÔU Gaze· "~ 

tesi"tdare Müdürlüğüne müracaat etme- = 
Udirler. Devamlı ilAnlar için hususi §i 
tarife tatbik edilir. =a 

iLANLARINIZI 
Doğrudan doğruya 

GAZETEMiZE 
Kırmızılı ilAnlarda tarife hir misli ~ 

lazlasile alınır. ! gönderiniz •• 
g ,., 

Teıni nntlı Daktilo, Dikiş 
ve her nevi ınakinelcr 

tamiratı yrpılır 

Riza Vatandaşlar 
Sill\h Fnhrik:ısı lmı·~ısırnla 

Bay KAYA hanesinde 

( :mu huri) ••t •·ntlılf'Si 111 lı• 

~ıııııııııınıııımııııııııı :11111ı!11 . ıııınnııııııııııııuııııııuııı111Mj~ııınınıımınınınnınınınıııııııııııu~ıııuııııı · nınuıuu :ı 

KUMBARA 
1e1000 1 ~ 1 

1 B EY O G L U ! · Sak~!.Y.~u,otetJ 
•• Terzı·hanesı· •• Erzurunıun f'll mulcııu hlı· ye· 

--------------------Verir 
Kumbarası olan hic bi rlıulc temizliıji, servisi \'e kon-

• • foru ilibarJle tanınmış olan 

1 Şükrü, ve Ömer Arı kardeşler 1 Sakarya oteli 
1 Tuhafiyecinin, Bezzazın, Hırdavatçının kumaı satması 1 Erzuruma gelen 
• Bakkalın saat satmasına benzer. • Y icuların istirahat 

1 . • edebilecekleri 
lntllt1tedc ve italyada meşhur kumaş mensucat fabrikalarının • biricik oteldir 

desen müiehaslısı terzilerdir. • '- ----- ---...:·:.._ 

1 •• Terıihanemiı lıer ıarııan olduğ'u aibi bu sene de fevkalade = fedakirhklarla modern desen ve çeşit BAY AN ve BAY 1 
1 Kostümlük, Mantoluk ve Paltoluk kumaşlarını 1 

fClpka ve yaka kilrklerini yüksek takdirlerinize arzediyoı • 

• Şık olabibnek bu terzihanenin kumqına, zarif • 
olabilmek ise yüksek san'atına bağlıdır. 1 

. I ••••••••••••••••••••••••••• ~ 

~~~1;;t;C..,.l!;;+;ggt;ggt;gliijl 

~ KANZUK 1 
~ Saç boyalaı ~ 
JUVANTİN ~ 
KUMRAL • SİY AH 

. , 
zaman darlık yüzü 

,, 
gormez 

ZİRAAT BANKASI 
Kumbaralarından bir tane· rall'11 

Çocuğunuza hediye edeceğiniz bir kumbara ile onu ham tasarrıtfl 
alıştırmış, hem de istikb&lini şimdiden düsünmeslne 

yardım etmiş olursunuz 

Ter ve yıkımmnkla knt 'lyyen çık· 
~ .-!. ... ~.~ ... -!_ ... -!_ ... -!. ... -!._ .. ~~~~~~~~~!!~·· maz, tabii renk veren tanınmış - - - -- - - -...- -- - - -

-. AD MI İKTİDAR ···= ~i~~i;~~:~:·~;~~~i~ if MARKON·i Radyolar1 

ve 

HER ~EVi ŞEKERLEMELERi 

VE BEL GEVŞEl\LlötNE KARŞI 1 ' ?,- G 1 Ot b'I LA t'kl 
• •~r'l"'Wrrııt~~m:w.www:ı.~~ >> enera OmO 1 cıS 1 E 

Hormobl·n =· - - - ~~ _ Scıhlp ve Başmulıarrf rı : il' 

1 clhnı n.\Bı\~ ~· 

; .. Umum tı~.;rfyatı i iare eden! Yıtzı tşlerl 
TaLletleri, lf"r ~ '1.tthed~ nrnyıhı .l. \l\osla ktlttısu) \ 2:;;, Hormol.ıln • ~HhtnrU : Hnhndır DÜLOEH Taşnıag·aza)ar 1 () No. da bulabilirsiniz. 

• O ALA TA 1. TAN B lİ J~ •••••••• Husıldı~ı y-er: DO G U Basımev1 ..,....,..._....,.eynyeeye~eya~ ôME.,R SAUAÇOöLO 


