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1Jzak Vilayetlerde 
Radyo ihtiyacı 

D rkezden uzak 
oğu vllO.yetıerinıiz ın:uyuyoruz. ve 
diye hayli tec~Ur 

1 
b"kllyoruz. 

Soğuğa rağmen hinlerc·e 
lbalk müsabakaları büyük 

bir alika ile takip etti 
trenın gelmesini de ıştıya.k a y i 
t>unya lhavndislcrını gUnU gtınUne tlk P 
eden biz gazeteciler bu uzaklıktnn bllhas-

a şlkı\yetçlylz. 
Gc gecesi işlerimiz bittik -

çen po.::ar • dl 
ten sonra, radyo ile şöyle bir dUnyayı n-

Kış sporlarının bu i~k tec~ü.b~si 
ilerisi için çok ümıt verıcıdır 

llyeıım dcd.lk ... 
ynadıkça Er -Ista y:mlar üzerinde 0 

zurumd:ı kul:ığı pasınnan, dünynnın hn.z 
• lemı lle aıakalarını kesen bizler, yeni bir 
dunyo.nın içinde yo.şadığımızı hiss~tt!k. 
Odada lb!t knç nrkadn.ş oturuyorduk, her 
bir.mlz nağmelerin gUzelllğlne dnlmıştık. 
R.:.mdl, Budapeştcde kıvrak blr vals ~nlı - ı 
yer, braz sonra, çın - Japon harbi hak -
ı>ında Sovyct Rusya.nın mUtalanrını dlnli-

:orduk. 
ve altı nydanbcrl vakit bulup t:L dln-

Uyemcdlğlmlz radyonun ~trafında f;C\'C 

eve toplanmıgtık. Yalnızlıgın, toşluğun 
ı;lnden çıkmış, medeni dUnyn filem~n 

içine sokulmuştuk. Konserlle, tiyntrasn , 

ruha sükl)net ve istirahat veren klasik 

m\l)iki' ile mesn!elerin ve buutır.rın Mll -

mnzlığını unutmuştuk. 

Ucra yerlerde, rabıtaların eksik oldu
~~ böl ~elerde radıonun kıymetini ınsan 

Yar1~/artn yapıldığı hDktlmet meydanının ünll 

dnhn lyi anlıyor. Dilne kadar snlonlard.a rrzurunı dün bo~ Ok bir spor gOnQ 
blr kibarlık, bir servet mo1:>ilyası olarnk yaşadı. Üç haftadanberl muntazaman de
kullnnılnn radyonun, artık ekmek gibi za- vnm eden muhtem yanşlıır, bu hafta da 

bHhussa kış sporlan mevzuunda teka· 
rurt hncetle:rden olduğuna inanmak 1"- - sur eltlrilmlşli. gazetemizde yapılan neş· 
zımgellyor. rİ\•at sokaklardıı yapılan el iUlnlnrı ka

Blzde radyo ,ıııurı pahalıdır. Ve ~er ıa.bıılık halk kitlesinin yanşların buşlıın· 
• keseye elver!şll değildir. Meselrı 40 bin gıı,: ve ulllş uoktası olan hükOıııel önOn· 

nltfu lu Erzurumda {!.ncak 30 radyo var - de birikmesini mucip olmuştu. 
ctır. Demek ki, bin kişiye bile bir radyo ısa- Program mucibince bütün sporcular 
bet etmemektedir. millet buğçe inde ki bölge binasında 

Hnlbukl radyo, bir bedii teroıye va - toplanncaklıır. ve şehir içinde muntazam 

ı;ıtasıdır. ınsnnları, muhitin sessizliğin - bir resmi geçi~ yaparak musahuka mev
den lnırtarnn, ruha sükQnet, i tiruhat v~ kiine gclelece•.ler<li. Dnha çok erken sa· 
ren, bedeni H kafayı ataletten turtar:ır atlarda bölgede bir kaynnşmn \'ardı. 
cıuny ... l':ı baglıy:ın .rabıtadır. . Bütün mOsab. kulıır oradaydı. Hakemler· 

HUkClmetln bir dileği vardı, lıer köye de ora~ a toplıınmışlardı. 
k k 1 tlyordu Bu fik - Bı"r •·enarcla so"·uıı 0rak •·a.••ak kı"·a· adar rnd~ oyu sokma .:. · " " u " • " 

rını nC' :zamnn tntbik edecektir bilmiyoruz. feti glyenlt•r, diğer turana kayaklannı 

ayar edenler \e bir tarafla lıirlhlı !erile 
yapılacak müsabakalann neticesi üzerinde 
münakaşa edenler göze çarpıyordu. 

GOnOn idarecisi Bay llyns Sinni her 
yerde hazır hulunmağu her derde· deva 

olmağa gayret ediyordu. 
Son hnzırlıklnr i'<mal edi eliği zumım 

saat ikiye yaklaşmıştı. Bntün sporculur 
bahçeye çıktılar, oruda belediye bundo· 

su kendilerini bckleyordu. Tam bu sıra
da lisenin sporcuları dıı muntnzıım bir 
kafile hulinde gelerek ala~·ın ba .. rna 

geçtiler. Ve knflle ınuzikamn ç tldığı 
nrnrşa ayıık uydurarak mumcular cud-
desinden hOkQmet öıınne doğru yOrC
me~e ba,ladı .. 

( "ılllnrnfı 2 i11cidP.) 

FakJ.t bl"' "ımclllk köyleri vaz geçtik, şe-
..... ' b 

nirlcıı bile radyo ile tcc.11tz etmemiş u -
ı ' d n Karstnn, 
unujtOruz. Mesela. Erzurum a ' rl n-
.ı\nknra ve Istanbul radyolarının n~ Y 
uu takip etmek her zaman muyes er ol-

, mek 
rnanıaktadır. Hele sözler hiç ışıtıııne -
te<Ur. 

Hatay seçimi bir müddet 
geri mi bırakılacak? 

d kiler bu ihttya-
Ankara. ve Istanbul :ı oaze -

cı bu kadar şiddetle hissetmezier. 
telerı okurlar Ve radyo havadis neşriya
Lını · d mazıar. oer-

kaçırctıklnrı zaman al ır 
haı b iki saat sonra 

Konsey iki taraf arasındaki 
an/asmadan haberdar edildi , 

PAHALILIKLA MÜCADELE 
~ 

• lstanbula et kaç kuruşa 
mal edilebilir? 

Memlekette et ıstlhlfiklnin mik
tarını arttırmak ve fakir halka da 
et yedirmek için, hUkOmctln nldığı 

tedbirler meyanında, Karadeniz et 
kombinasının do. inşa edllmesl, 
içinde bulunduğumuz beş senenin 
ıprogramına dahildir. 

Et kombinasında hayvanlar ke
silecek ve donmuş et olarak memlc -
ketin muhtelif yerlerine sevkcdile - · 
bilecektir. Nasıl, Avustrnlyndan, Ar -
Jantinden Avrupaya kesllrni.ş et lh -

nada koyun eti, 31 kuru a malolnbl-
lir. • 

Kars etini istanbulda 25 kuru -
şa satmak imkansızdır. 

Hesabımız şudur: Ya,..ati elli lııı 

kiloluk canlı ko),ın ldlosu 15 kuru • 
şa nlınnbillr. 'l'rabzon:ı kadar beher 
kiloya bir buçuk kuruş masraf biner. 
Bu hesaba 'can ız şekilde et rnnclmn
nı yiızde elll iki olmak tlzere mnsrn
flle beraber beher koyun dokuz lira -
ya malolur. Bu para 28 kilo) n talt -
sim edilince, fiyat 31 kuruşu geçer.,, 

raç cdiyorlars:ı, biz de iç p:ız:ı.rlardn (Şark hnyvnncılığının btnnbul 
kendi etimizi lstlhHlk etmenin çare - plynsnsındn tutmuş mevk!l vardır. 
slnl bulacağız. Bu mevzu etrafında Et flyatınrının lndlr!lmesl üzerine 
Kars hayvnn ihracat birliği .genel dl- İstanbul şehrinin Doğu Juıyvancılığl 
rektörü Bay Mu'hlttin Osmnnın tık - ııc tabiatlle altı.kadar olacağını dU -
rini telgrafla sorduk.. şUnerck, ıstanbul valisi ve belediye 

Aldığımız cevap şudur: relsl Muhittin Üstundağdan fikirle -
"Bugünkü ko),m piyasasına na - rin telgrafla sorduk. Alacağımız cc • ı 

zaran yapılan hesaba göre, kombi • 1 vnbı okuyucularımıza blldlrcceğlz) 

·------------------------------------------------------------

KARS 
Kars Valisi Akif 

• 
lyidoğanla görüştüm: 

Diyo1· ki: "Herbiri tek heceli dört 
kelimeden ibaret bir iş programı 
üzerinde yürüyoruz: . 

YURT, SU, NUR, 
Ko.rstada elbet ileri hamlelerle ~lr 

çok ycnlllklcr vücude getlrllmlştlr. Knr -
sın da elbet bir çok dertler!, 1ht1yaçlnrı, 

stjyllyecck sözleri vardır, diye dUşUndUm. 
Görmek ve dinlemek için geçenlerde K:ır
sa gıttlm. 

Otedcnbcrl koınşu vBt\yPtlmi 
kar~ı içimde saklayamayacağım bir gıpta 
hissi vardı. Fakat bu gıptayı maddeleş -
mlş hakikatlerle haklı görmek, elle tutu -
lur del111crle 'bezemek daha ho.şuma gl -
decekti. 

Karsa vardığım znmnn, llk 1ş m en 
salı\hlyetll agızların söyllyeceklerl sö lerl 
dikkatle dinlemek oldu. Dlncdim, gördUm 
ve Erzuruma döndüm. Sayın okuyucuları
ma C\'vcld Kars valisi Akif İyldoğan'ın 
kendi vilfiyetı hakkında düşUndUklerlnl, 

YOL 

~mdlye kadar yapılan ve yapılacak işleri 
yine kend!Sinln ağzından aynen nnk -
lediyorum · Kars Vıliisi AJ,if il iDOÖAN 

- Her şeyden evvel Doğu ıgazeteslnin 
bUtUn bölge ıerisindekl muvnffaklyetll havadis vermek ve nkttinllte üzerinde fi-
ınesaisint değerlendirmekle söze başlamak kirleri aydınlatmak hususunda gazete ih
muvafık olur. tıyacını daha yakından tatmin edeDil -

"Doğu., intişar ettiği sa.hada, çabuk\ ( Alttartıfı 7 ilıcidc) 

FIKRA: 
öir Q.şka dinllyenlerden . ve a })Öyle Ankara 29 (Hususl) - Cenevrede Ha-1 Bir Kongre Daha 
ıh enirler kl, mcseH\. . .. şöyle Y ışı etrafındaki görU.şmeler devam et - Adana 28 (Husus1) - Arapça gnzete-

lllU.Ştur. rnd _ ~~ktedlr. TUrk ve Fransız murahhasları lcrln yazdıklarına. göre, Şamdaki Asebe - YEMKLERİMİZE DAİR 
Burada kıskançlıkla kulağımızı ye btldlrllecck anlaşma şeklinde mu- tülamel kulUbUnde toplano.n bir kısım ta-

Yoya 1 eyi kaçır - konse ,. ltl veriy.oruz. Tek bir kel Dl t bık katmıştır. lebe Surlyentn ve bilhassa Isken<ierun Bugünkü kadın sahifemizde bir oku· etil sebze, makarna, pllliv, borek cinsin • 
d.a~ istemiyoruz. İstanbuldan, Ank:~~~ a söylendiğine göre, Hatayda ıntıluıp sancağının vaziyetini konuşmo.k üzere bU- yucumuı yazısile cidden orijinal bir fikir elen bir kap yemek, muhakkak bir tatlı ve 

~elen haberleri parazitler bo t tehir edilecektir. tUn Surlyedeki talebenin iştirakile umumı ortaya atıyor. mcyva bulmazsa kcndMnl o gun nç ve pc-
~anıan stnırıenlyorı:z, derhal, fizik hocası 

1 
~ir mUdde bir kongre ynpmağa. karar vermişlermiş. E~ki ve köhne itiyatl.ula al~~anm.1 rişan kalmış bir zavallı dl)e tını;if eder. 

uny liUsc i 
0 

havııdlsler 1 l' ·deki Toplantı kesmemizden ilham alan yazı sahıbı Ba - Ve her yemeğin en iyisini onun evinde 
ne l:it? et Y nı arıyoruz. Aman Kons l B M • )an mutfakta da bir lnkllflp ~apmak lü - bulmak kabildir. En iyi tatlı)'I en iyi dol -

l3 ıyoruz.. l yerde 
1 

vre 28 (A. A) - Mllletlcr Cemi- Uf Sa ef lfl 05 zumunu ileri surüyor. Ycmeklerimiı sıhhi mayı, en iyi böreği onun sofrasında tadar-
tb(t Ugun merkezden uzak b r l ı cenc 

1 
dlln saat 18 de aıenı celse hıı- f b .k değildir, onları atalım ve yerlerine )eni - smız. \'c bir kere de tattınız mı nrtık tir .. 

>ln/onun, terbiyevt mahiyetini dı:ı!l!l yi l eti kOOS~:nmıştır. Toplantıda lltvinof ve a rı as l )erini biitün dünyanın kabul etmiş olduk- yakl olup giderslniı. 
len anı. \'ntnndaşlar sıfatlle, hükftmet -, 1.nde tDP umessuıer hazır bulunmu$lnrdır. larıııı alalım, diyor. Bana k:ıhrsa bu meselede rn2ıa bir 

rica t /Oruz. bUtUn n1 betle konsey reisi Bay Mustafa aybaşında açılıyor Bu fikir etrafında bir çok şeyler söy- mu\'llffaklyet imkanı olamaz. Üün .. 
Ne Yapalım yapalım ratiyoyu, 11er ke- BU muna.se öylenıiş, nutku müteakip bU - lcneblllr. l\hinakaşalar yurütüleblllr. nen Çünkü hakikaten nefis eski aşinaları ter-

Ye elverişli bl h 
1 

k' 
1 

m. Bin ıctşıye bir nutuk 5 söz atmışlardır. Hepsinin be - İstanbul 28 (Husust) - Bur.sa Meri - bunlarm hiç birini düşunmedim. Bu /ikir ketmek öyle kolay def-ildir \'e t:ılımlnime 
ll!r tane de~ıı ~ n. e oyo.ıı dyo isabet ttın Jelgeier dikten sonra celse tatil edil- nos fabrikası şubatın birinde açılacaktır. bir gün hakikat olursa, pek r.lyade hürmet göre bütiın gayretlere ra,'lnen nıcmlekc• 
Cttnelldir ' er aileye b t ra ~·ano.tı dinle~ sonraki toplantıda Hatay AtatUrk'Un açılış törenine şeref vermeleri 1 ettiğim bir dostumun düşeceği hali gozü - tlin.lzde barekler, plllvlar ~ıtanat.ı hayli 

nad' tlen- nıiştır. Öğle .e~lecektlr. Hatay hakkında muhtemeldir. 1 mUn önüne retlrdlnı. uıun bir zaman stll'üp gidecektir. 
tltrecek Yo, tnilll flkir birllğin kuvve meselesi görüş öı11§lllelerde Ud taraf ara • l B"b&kan Ce1Al Bayar dUn Oemlitı l o dcstum ıofrumda mükemmel plı· 

lebepıerden blricUr. GUn yapıııın gıtat vadır Sider•k, l\1n'1 tpek fal>rlUIW suını.tır, .ıt bir ttrba lnalawN, _., ıt r•••tt. l»k IAll4Dla pt)ı..oa 
1 ntıa ınutal)a 

"tuAJ> B~~ Sl 

' 
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Dün muvaffakıyetli bir ZİRAATTE l{ALKlNMA: 13 

Ekinlerimizi hastahktB~1 ve Bfetlerden korumalıY günü yaşadık 
~ ı \ \ 

Yazan: CE.\L\L TA& 

spor 
'Z'ff EH *M+c -( t' t tarufı l incide) k ııyı larınin kopması yl'ızl'ınden y,ırışn j cılık kulübünden Esat Yalçın birinci, Er- ı _ Sürme _ Rastık hastalığı: 1 ve diğer hububatın bir çok ~ 

1 l<ırkelme~e ıııe,..bıır olmuşlardır. zunım gllcllnrlı>n Re at .Snvnş ikiııci. Her yıl tarlalarımızda kemale gelen vardır, hastalıktan şüphelenınc~ 
llt\kiiınet ci\·,ırı çok kal.ılıalıktı. Po-

1 
.Akşmn Ozcri yapılım .tasnii netice- Da~cılık kuhıbünden İh an Şefik UçUncU 1 ekinlerimize musallat olan bu salgın has- 1 ornek alarak ziraat idarelerine 

lis ınemurhırı halkın ka.ldırımla~d~n .dışa-

1 
sinde ka~uk ko, usurdan ııiırıan neticeler geldiler. ı talıktan çok zarar görmekteyiz, ıbu has _ 1 \'tlrmak ve tedbir almak gereıoıdil' 

rı tıışnrnsınn man! ~hı~ ordu. Ka~ akrıl~r şunlar?ı.r: . , , .. Mnsabııkalar bittiği zamaiı tıUyUkler talığa tutulan taneler, sağlam olanlara~ . ,, ,· l 
mnstııhkem mcvkı on O ne nıuntıızam bır l ı n.cm l!.rzurıım gl\runden Yusuf belediye binnsmn girmişlerdi. Ollttln 'nisbetle daha yuvarlak ve kısa olurlar, c- T.\ Bİİ \ I· I'.. f LLI 
hnlde sırnlnndılar. Diğer sporcularda: Akay 21 dnkiku :~2 saniyede. ikinci sporcularda orada toplundılıtr. zip koklarsak balık gibi kokan siyah tozla 
hcvkel önünde kendilerine tahsis edilen Oağcı!ık kulobnncten lh:::an Şafak 2 ~ du- ffr 0 1 d 1 1 doludur. Tanelik diş kabuklarında ilk ba- 1 Dnnlar: 
yP;i aldılar Saat iki buçuğa yaklaş yor- kika 30 ıtniyede. Üçnncü Er,.urum gü- verilc~ekrn~ ~· ter ~e 

1 
erccc t n~n ar; kışta bir bozukluk •görülememesi dikkat o-1 Bizlm mıntakada bilhn55:ı 

du Galnbal;k arasında ehriıni~in lıir çok en rden Halil GOnlnbevaz 2B dakika r k 1 ıc :ye e~. a~ı~ ıımnış 1
' 1 Ku_v~ · 11unursa bütün başakların boyunları ~U - ; muhtelif mevsimlerde büyUJc r.e'-

ta~ınmış kimselerine t~sadüf ediliyordu 52 saniy=ede. • 
0
'\. 

0 arhı gd~nçlP.I'~ . ızza 
1
. rgenera azım 1 külmüş olduğu halde bas taneli olan ras-ı vardır. Dona en dayanıklı olnn -'_ 

. . . . ruay e ıve erını \'er< ı. t ki kl . daydır B - d yln bilh ~s ~iIJl 
S ,. 11 s da bir ,.0 k karlınhır ve 1 akını hnlınde ytıpıltın tasnillerdc de · . . . ı ı başa ar dimdik dururlar. · ug a • r as •• ıatl 
e~ ırc er ara m ~- E • .. . 1 . b' . . O sırada Valı ve <ıpor bölge ı haş- . ıarda iyice köklenmiş bulund1.1., 

bilhassa gençler nazarı ,Jikkati cell> ~ıwrum gucn spoı cıı aı ı ıı lnci geldıler. k u .· .1 1 b'. h ld , 1 1 Sürmeli tohumlar önce beyazımsı ke- 1 . .. .. ıer· 
l l Kavakr·ıların hareketi bitıiı<.-i e nada anı 'ın:;am şcan top 11 11 tt e lıu u- male varırken esmer 1sporlarla dolarlar dondan büyuk zararlar gorilr _vı 

ediyordu kış spor arının genç er ara- .J' .., f; • • ı 1.i ı ·ı ı •d b ı d ' · rıw: .. 
sında ö~dO n rabete bir delil olan bu 1 iOO metrelik ~ür'at koşu una da baş- nan spon.~ lira . ır 11 11 

H e u un u. Bu isp:ırlar 2 - 4 günde in taş eder, has -1 Ekinlerin kışın karın kapa ~ 
g 1~ 1 1 1 k mış!ı. Hu kısa hıiabesınde sporcular namına tıığına bulaşması intaş zamanında baş - 1 dan korunmalrına en mühim Alil .ıı 

çokluk spor a nıeşgu o atı 11rı ço se- , - f · · d d o ı ~P'" . . . gune şere \'erdığın en olayı rgenenı- lar. tabakasının havaların yumuş ...ı 
vmdırıyordıı .\lukn\'t!l ko::-usıı 0 sı ı; .. 

. · . . Kazim rbaya lcsekhllr ettikten sonra Bu hastalığa tutulan tarlaların .mah-
1 
züllip ani surette don yapınn dS.. 

~alı Hıışım l~can ıle m~ talı,ke~ Mukavemet koşusuna 30 genç işti- spor gnnnnon muvaffakiyetle baş!lnldığını sulünü sureti kat'iyede tohumluğa kul - , zararı yapar. İlk bnhar donllrırı 1 mevkı kumandanırI"umgeneral Zıhnt . foy- rak etti. Belediye önUnden hureket eden sryleyen Vali ileride dtthıı iyi neticeler lanmamalı ve ayrı anbarlarda muhafaza rağm içindeki su donar ve ı1ncJ!l f 
demir erkenc'.e:ı. belediyeye _ gelıııı!ilcr, kafile park caddesi, Kavaklar çarşısı etmelld!r. ı ıer, donların çöLillmeslle eıtillıe ~ 

l - B alınm11sınııı tabii olduğunu ve Erzumm ., 
vaklın gelm. esını bek eyorlar,\ı. .r.ı sır.a: Glırcll kapısı, tıışmağazalur, Tepriz ka- Ekim zamanında böyle hastalıklı e - i Donlara karşı,· bil.'"as"a k'şıa 

sporcularının bilhııs~a loş sporlnrındn .ı ıeSl1 
da şehimızde bulunan Ordu murettışı pısı yolunu takıp ederek hükumet önn- kinlerin yetiştirdiği ve civar tarlalara göz nıklı tohumları ekmek ve doll .... ı 

O K ı ld·ı bllyUk muvaff akiyetler gfü;tereceğin<1en il ·ıA 1 t k qlP' Orgeneral Kazim rbaym da orgeııern ne ge ı er. taşı e ı uç anmış temiz ohumları e me- manlnrmı ve tohumun patıarnıı, ~.ııt 
ı 1 H 1 l 1 1 emin olduğunu sl;yledi. rok ttlkışhmarı lidl 1 ev-.Muzaffer ErgOderle yarış 11rı ~eyre ge e- un< an evve yapı an t1rtı nazaran -r r. ıe.şm(' günlerini hesaplıyarak 

ceği halk arasında şayi oldu. bu hııber dnha mntecanis bir hal arzcden mUsa- bıı kısa hitabeye Orgeneral Kazım Or. Bu hastalığın esas tlpl böyle olmak ı ilk baharda kökleri dışarıda ltllııııı' 
yarışlara duyulan aU\kayı bUsbUtün zi- bakalurm hepsi muvaffakiyetle yarışı bay ınulrnbel°' etti. Uzere bir ç~k n~vııe.r~ ~ardır. ı lalarda merdane· geçirerek ııııeJ 
yadeleştirdi. bilirdiler. Erzurum.la kış sporlarının tesis edil- 2 - Bugday pa.sı. yeniden kökleşmesine dikkıı.t etJ!l 

Biraz sonra Orgeneral Kt\zim Orb ıy Binbeşyüz metrelik bu kar koşuı.un- di~ini ilk işittiği zaman cluyclıığu meın- Mantari bir hastalıktır. Bu hastalhık retııe tedbirler alınabilir. 
.. dan alına netice oldukça memnuniyete .mıniyeti heyecanlı bir ifade ile anlatan muhtelif zamanlarda zarar yapar ve mu -ı 

yanında Korgeneral Muzaffer Erguder t Uf ,,k·ııer rzeder ·· . ı 
olduğu halde IJelecliye binasına geldi. şuyan telekki edilebilir. Kilzım Orbay bu sporların Erzurum mu· c .ş~ ı • a . .' . <_;l ~l~Ş (:AHP)I.\~ 

· · l 'Ik Yanşı iyi bir vaziyette Nusret lnan hitinde bilhassa çok terakkiye ııınsatt A - Bugraşlar uzerınde portakal ren-, Güneşlı berrak bır hava n tında ı g·nde ketler meydana getirir ği 
yarışa başlanacağı zaman bütün misafir- birincilikle bitirdi, Temiz bir kuşu yaptın olduğunu i,:;aret ettikten sonra spor • B _ H~at zamanına ya~n yaprak _ ... Buğdayın kemale g~ı~ce:ı.e bu 
belediye bina.sı önünde yer ttlmışlardı. Nuşret bu mesareyl 9 dakika 2i saniye- bölgesinin çalışmnsındaki muvaffakıyetin lar üzernide çoğalır isporlar esmer er -ı ~~~eş 

1 
ça~m~s:le 24 ksa:tr 1iC:: gör 

de kııtetti. Liseden Servet Gez bir da- bu işi duhıt ileri gölUreceğini söyledi. ' kt 1 
11 er 11 un ugu ço e a ı 

aııvani ve ya!hut sarı erguvanı no a ar ttir. Tanelerde nişasta kalmaz, Jia lak yarışı 

Evvela kayak yarışı yapıldı , 
Müsabakalar birer dtıkika fasıla ile 

heykelln önünden hareket ediyorlardı, 
Günlerden beri devam eden ayaz yerleri 

buzlu bir hale getirmişti. HnkOınet ö
nünden Ulu camiye kadadar olım kısım 
dQz olduğu ıçin kayakcılar o kısımda 
yürümek mecburiyetinde kalıyorlardı. 
Bıından sonra yarışın en zevkli tar11fı 
başlayor. Ve tcbrlz kapısından ta Gnr
cUkupısma kadar ·süren iniş kayakcılar 

için Lıulunmaz bir nimet aclde(liliyordu-

Yarı~m asıl çetin kısmı Gez mabal[esin. 
den başlı:ıyordu. Yerlerin buz tutmuş ol
ması oradaki yokuşı adeta ttşılmaz hale 
getirmişti. Bntnn kayakcılar burayı güç
lükle tırmandılar muvasalat tam hiikfı. 

met önünde idi. 

Hareketin başlamasından itibaren 
on beş dakika kadar sonra kayak~:ıların 
muvasalat yerine yaklaştıkları işitildi. 

O zamana kadar Belediye önnnde kal
mlş olan btiyükler Mtıstabkem )levki 

önUne geldiler. Biraz sonra da ilk ka 
yakç.lar yokuşun başından gözllktOler. 
Halk arasında bUyük bir heyertm vardı. 

Her gelen alkışlanıyor ve hükenıler ta
tafından numardsile muv11salat vaktı 
derhnl tesbıt dailiyordu. 

Kayak yarışına 41 ge11ç iştirak etti. 
Cidden çetin şartlar dnhilinde yarışı 

bitirenler 42 kişidir. Beş kişi knyak 

Edebi Tefrika No: 50 

klka farkla ikinci, liseden Avni Rolar Heyecanla ıılkışlanan bu özlerden sonra h ıı d kl ü i d .. "nUrl ı 'f.f a n e yapra ar zer n e goru er. tan nebatın köklerile almağa ı1ıı 
UçUncü geldiler. bütün sporcular ve davetliler yavaş ya- İşte bu tohumlar rüzgar, böceklerle d "'hi bi kı t"'"eıere 

B d h i i b. · 1 · gı anın mu m r smı ..... d"-
u yarıştan a a y ır netıce vaş Belediyeden ayrıldı ar. buğdaylar üzerine geçerekk .pas hastalı - i ıa- d klsıilırı ' 

1 b·ı · k- d'. F k ı ı ı · mem ş o guun an saman fi 
a a ı rnesı mum un u. a a at et erın GUn muvaffakıyetli rnnsahakalarla ğını meydana getirirler. bu tarlalarda tane az, saman çoı 
spaysları yoktu Lastik papucla koşuyor- dolu olarak ge"miş ve çok nlfika uyan- Hastalık her hangi kısımda zuhur e-

" dalı olur. ..ti 
lıtrdı. yerlerin buzlanmış olması netice dırmıştı. derse etsin mutlaka kırmızı kabarcıklar ı..-:.. 
üzerine "Ok müessir ohm bir an.ildi halinde görünür bu kaI~arcıklar sonradan Bu afetin sık sık olduğu .mırı ~ 

~ ' k t' güneş hal'ııre 

l\.üt,;üklt>r ara ıııdu pnten 
m~~snbaknsı 

Yine bu ara<1a kUçUkler nrnsırıdıı 

bir paten mnsabakası yapıldı. Buraytt 
30 küçük patenci iştirak etti. Cumhuri
yet caddesinin turunu yapan b:ı istidatlı 
yavrular arasında liseden Adnan birinci, 
• Taci ikinci geldiler. 

Kayakcılar artık müsabakularını bi
tirmişlerdi. Herkes yapılacak Atlı ka
yak m n~abakusına hazırlanıyorlardı. Bu
sirada ilk mektep okulları arasında bir 
yer kızağı gösteriş musabakası ve onu 
takiben lir de çuval ko .. usu yapıldı. 
Çuval koşusunu liseden lhsıın birinci
lıkle, Sadri ikincilikle bitirdiler. 

Atlı kaynk musabaka ı: 

Bu mu~abaka TUrkiyede ilk defa 
yapılıyordu. Koşuya l'ıç sporcu iştirak 
elti. Hayvanlara bu işe iyi alıştırılmıı
ıııış olınnsı billrnssa yerlerin çok buzlu 
olması inişli kısımlardu atların ürkmesi 
yllzünden bir ptırça da tehlikeli olan 
bu musabaka seyirciler ara ında çok 
iyi bir tesir bıraktı. Neticede dıığ· 

Uzak Şark ınuhaı·ebeleri 
ve Aln1anya 

Almun gaz.etelerlııin , Jdponların 
Çinde daha ileriye gitmelerinin tehlikeli 
olacağı hakkıııdu neşri~·atta bulunduk
larını ajıms telgrarlan kısacn haber 

vermişlerdt. Son gelen Frankfurter Çııy
lungd11n bu enı.lişenin sebebi daha iyi 
ttnluşılıyor ve insani daha ziyade merak 
sarıyor. Bu gazete diyor ki: 

" .Japonlar Kantonu da almak isti
yorlar. Eğ-er Çinliler bu şehri de kny
bederlerse, ncab11 bund?.n sonra dnha 
yumuşak mı dııvnınacaklar, yoksa tnp
raklıtrının genişli~inden başkıı ınenfaat

lt1rı olmayan Çinliler daha gerilere çe
kilerek müdafaııya mı devam edeceklerl 
Her ne olıırsa olsun hmbin devamı her 
iki taraf için de zıtrarlı oluyor .. Japonlar 
o karlar fedakarlığa değip değıniyeceğ'i 
şOpheli olan yeni hedeflere ulaşmak iç:n 
yeniden biçok kan dökecekler .• Japonla
rın haıimetincten değil, fakat kıymetli 

kuvvetlerini israf etmiş olmalarından 

korkulur .• 

siyahlaşır, buğdayların topraklardan al- an er en ye ışen ve cck 1'' 
dıklan gıda bu mantar tarafından sarfe- mahvedici zararları yapabile eri' 
dildiğinden 'kin tnbiatlle zayıf kalır, ta - 1 s .. rleri olmadan meydana gelel'l ş 
neleri içi boşalır ve saman kısmı da ha- humlarındnn ekilir, çok k:ırdaşta. .. .., 

n h insl · k t' tikler!Jll"'. "ara ugr" ar bu hastalı""' tutulmuş ekin - um c crı pe geç ye ı.ş 
~ • 0~ ınr 
lerln samanları .hayvanları da ıs-:ıal, san- nevi tohumlukla ekilmez, tarla 
cı gLbi daha bir çok hastalıklar yapar. çoğaldacak değil tanelere kuV\'et ıılt 

Bu hastalığa karşı ~u tedbirleri ala - cins gübrelerle, (fosforlu) be:ıee 
biliriz: tedbirler sayesinde zararın önUll 

A - Hastalığa dayanıklı cins, temiz' le bilir. 
ve erken erişen buğday tohumluklarını Y .\ ~ .\I.\ 
tercih ederiz. Tarlalarda fazla rütubet 51~ 
pasın çoğalmasına sebep olduğundan tnr- Yağışlı yıllarda, mevsimin t1~ 
laların solak olmamasına itina ederiz. gündüzlerin güneşsiz bulutlu rgeç :ıJ 

B - Tarlalar civarınad (sığır dili, nelerde ekinler yatar ve mühin1 ı., 
engerek otu) gibi pasın üremesine sebep ı verir. Bilhassa azotça zengin, sıcıı dl 
olacak otların büyümesine meyda.n ver _ 1 tubetln tesiıinc maruz topraıcııı~ 
meyiz. yapraklanan ve boylanan eklnıer~~ 

c - Ekinlerin hava alması ve tar - güneşten istifade için uzanır, sa ..ı 
1 . eıe.-

Ianın rutubetsiz durmasını temin için 
1 
tanelerin teşekkül ve sertleşı:Il ıl 

tohumları seyrek ve imkan olursa tohum H\zım olan karbon, ziyanın l.l 

mak!nesile sıra varı dikeriz. i kökler tarafından gayet ağır :ı:ııı.ıJ ~ 
D - Pas hastalığa tutulmuş nebat ğundan boğumların bilhassa diP ş'9 

rnmanlarını yatak olarak kullandığımız' doğru olanları inceleşirler, saP111 ~ 
ahır gübrelerlle atrlaya hastalığa taşıma-! yazlaşır, rüz~rların tesirile ısıı.ı.lt il"' 
mak için bu kbll samanları yakarız ve 1 de bulunan başaklar toparğa dO 
kullamalıyız. tarlar. ,,cıJ 

Bu :hastalıklardan başka buğdayların (Devam~ 

. tıtrt' 
Urkek bir hrreketle elini omuzuna dokundurdu. Sesı 
yordu: eJ' 

- Teşekkllr ederim, •reşekkür ederim, <letli. BENvuıMAD - Ağlnınnyınız Ferdrı 1 nğlanıayınız.. Buna tııhnmınol 
mem. ,~ 

Perda hemen geri çekildi. Gene eski yerine, karyolasının 
ucuna oturdu. VUcudu hafif hafif litiriyor. heyecandan !'ık ık 
~özlerini kirpıştırıyordu. 

Ressamın gözleri gene eski parlaklığını almıştı ve bu gözler 
llChÇ kızın Uzerinden ayrılmıyordu. Gııyet yavaş blr sc le: 

- Sizi korkuttum, diye, mırıldnnclı. tik defo bugnn okağtt 
çıkıyorum. Biraz fazla sar ıldım. 

Ferda cevap vermedi. Başı uğuldııyur, Hessaının fenulık 
gelmeden evvel boğuk bir sesle söylediği sözleı• kulaklımnda 
çınlayordu: "Kurtulmak için öldürmek isteyip te muvuffıtk ola· 
clığın eı.lamil ve ~1aytctle ona bakıyordu: .Mademki o da öbUr· 
lerl gibi kendisini vurduğundan emindi. Neden verdiği ifııdede: 
"Ferda Hıtnımdan dıt şOphe etmiyorum. demişti'? Hem bu 
ne kadar garip hir şeydi 1 Kendini ölclnrmlye tt!şebbüs etti· 
Rine emin oldutru halde onu ziyarete geliyordu. 

Genç kız ona baktıkça ağlamnr. istiyordu. Ynzü ne kadar 
soluk ve htısta idi.. • 

Gözgöze geldiler. Ferda litiredi. Bu ko}'U mavi gözler 
sanki ta içine bakıyordu. Genç kız her zamıınki gibi gene 
bu gözlerin karşısında en ·derin bir heyecanla sarsıldığını 
hissetti • Aşk Oldürnr fokat ölmez,. diye dU~Ondü. On
dan uzaklaştığı gün şifa bulııcagı bir zamanlar düşünmekle 
he kacİaı' boş bir vehme kapıldığııı anlıyor, şimdi ona yaşa
mak, bu mavi gözleri görmek, bu sevgili başa bir an baka· 
bilmek ancak kabildir gibi geliyordu. Onunla karşı karşıya 
olmak, tevkifhanenin şu knçok, kasvetli odasında, böyle uğır 
şerait 1çinde de olsa gene mesut etmiye yetiyordu. Şu 
demir karyolada ne kadar uykusuz geceler geçirmişti. Daima 
onu düşDnmüş •ölmesin Allahım,. dl}·e dualıtr ederek ağlamıştı. 
Sonra mahkQm olması ihtimali aklına ıeldikçe bir çıltın ilbi 

odanın içinde dönüp durmuştu. Gündllzleri onu biraz teselli 
eden resimlo, meşgul olması idi. Fukat o zamanda konkonı 
giremiyeceğf, artık her şeyin kendisi için ınnhvolduğunu dll
şünüyor, derin azaplur içinde kıvı·anarıık çalışırdı. 

Şimdi bütUn bütün bunları unutmuştu. Yalnız bir şey bili
yordu: O, yanıyordu. işte karşısında o koyu mavi gö:cler gene 
eskisi gibi ışıklı, biraz solgun Ye hasta olmasına rağmen gene 
o sevgili yüz •. 

Gözleri boğuhınır gibi oldu. Akif Cemalin c;esinl duydu : 
•Ağlıyorsunuz. diyordu. 

Elini yüziine getirdi, yanakları ıslanmıştı. Birdenbire goz 
yaşları fazlalaştı. Arka arkaya ta çenesine srızülllyor, siyııh 
elblsesine dükülerek orada koyu büyük lekeler yapıyordu. 
Derin bir ferahlık duydu. Bu göz yaşlarının kuç gUndUr içine, 
UstUste yığılım azupları, hicranları bir ilaç gibi silip götür· 
dDğllnü hissediyordu. 

Akit Cemal geİ1ç kızın hiç yilzll bııruşmadan bJI güt yaş
ları ile böyle sessiz, sekin ağhıyışına uzun uzun lrnktı. Onun 
da götleri yavaş yavaş ıslanıyor, dudııklarının kenarında 
tnuztarlp çizgiler beliriyordu. Ağır uir sesle tekrar etti: 

- Ağlıyorsunuz f'erdn .. 
Ferdn ellerile gözlerindeki yaşları kurulmtıya çalıştı. Fakat 

onlar parınakhırını da ıslııtarak gene yanaklarına Or.lilnıekte 
devam ediyorlardı. KOçük bir hıçkırık ve omuzları sarsılmıytt 
başladı. YOıUnü ellerile örttü. Yastığına kapandı. 

Ressam hemen yerinden kalkmııtı. Onun yanına yaklaşıp 

Dıırdu, onun hıçkırıklarla omuzlıırına, gflzel kumral b
11 

uzun uzun baktı ve sesini yavı:ışlatarak ilave etti: dılr.' 
Y~ptığınız işten pişman olduğunuz belli Ferda .. Beni ,,ordıtJI 

tan sonra ne bliyük aznphır çektiğinizi şimdi dııhıı iyi aolı~ııerl 
Oençkız birdenbire sıçrayarak yerinde doğruhlu. G')' ıtd 

hayretle bUyümllştll. Hemen ayağıı knlktı. Kllçük meudı ~git' 
göz yaşlarım kurutmaya çalışıyordu. Gene derin bi~ ı~rııt' 
ctüşmllş, re.;;~amın, onu görmekten hasıl olan sevinç yaş seueP 
bu manayı vermesi, içine soğuk bir Urpertinin.dolma·ıı1•• 1'~ .. 
olmuştu .. Yavaş yavaş Akif Cemalin yanınd11n uzaklaŞtı~gıı~ 
çltk demir parmııklıklı pencereye arkasını yaslayarak b 

6 bir sesle mırıldaııdı: ıysret 
- Sizi vurarnh, öldarmek L leyen bir kimseyi i 111' 

gelmenizin sebebini 5öylermislniı bana? Sesinde açıl< 
i.;;tihza vı:ırdl. ıtıJJlt 

Akit Cemalin kaşları çatıldı. Onun usubiyetle ger ıı•"' 
yUzllne dik dile baktı. Sonra bir kaç adım atarak '16 

yuklaştı ve bağırır gibi söyledi: 
1 - ÇUnkU seni sedyorum. da) 

Bu söz Ozerine Ferdanın vUcudıı titremiş, dudaklar•~~ 
müstehzi tebessüm kaybolmuştu. Akif Cemal bıışım oıH1 

uzattı. Koyu mavi gözleri ateş gibi yanarak devam elti~ yO' 
- Evet, eni sehi seviyorum. Sus, kaşlarrnı kaldırrJl~·~ıııı 

zün tt8abiyetle gerilme in. Anlayonım. Hala inanını}' 0~oıt• 
tıa.la sana yalım söylediğimi sanıyorsun. Fakat Perda d ptP 
vazlyelimizi dUşlin. Sen şu odııda me\·kuf bulunur, 8~~ııtr 
i~inde kıvranırken ben seni gene nasıl yalan sözlerle ıı 'f~• 
bilirim ! Ferda beni bu kadar alçak bir adam yerine. 1'~ 8ııJf 
Biraz dnha iyi hak bana. Gözlerime bak, nasıl sevdiğırıt' ;ı.t, 
mıyor musun hala.. Açık konuşuyorum. Belki ilk 2a~J 
dUşüncelerin dotr" i<U. r • (Arkası JJI 
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EN~ SON-8_ABE RLER9 
f Ü k. ede Herkes Sporcu! 

Tnrllıl 
tc·rrn\n 

Muhtar Pş. her ihtimale 
karşı Bayburtta bir 

müdafaa hattı tesis etti 
~ r ıy - _.-A h A b Ht•• 
· I< - -- Resını ve ususı u un 

uyudan çıkarılan ınu·· esseselerde birer 
kemikler köpek 
kemig~ i mi? spor teşkı·la" tı bulunacak 

Trabzondan gelmekte olan kuvvetleri 
orada alıkoydu ve ahvale intizar etti 

Dört sene evvelki bir cinayet zannile 
b 

akıldı BJ~·tu··n memlekette geniş bir spor Muhtar Paşa, kat'i olarak planımı Cepheleri, dOşman ı>ropağ"andnlarlle JakaLnan Ko.o serbast ır u tespit etm,ştl. Erzurumdn, müdnfua kud· meşğul olun, veyahut bu propagandalar· 
J{urtuluşta kalkınması başlavacak demektir ret ve kahiliyetinin son hnddini gösle· iınııni Sıtrsılıtnların da ukıllnrınt b.tşları-

)( lstanbul, 28 [Husust] - bundım '.T recektl. Muvaffak olamadı~ı lnkdirde, na getirmişti. 
d 0co bnıinde bir sıvacı~ı~. bir Jaıı . hütün kuvvetlerini toplayarak düşman Bu telgraf. ayni zaınnndıı bütün as· 
• ört scno evvel evine. ~e :uyuya attığı AnkarR, 28 [Hususi muh< b"riıniz· Başvekalete bağlı ~a~knn!ıgı? hır ordusunu bir noktadan ynrıp çıkacuk, ker :kıttılnrınn dn tamim edilmişti. Yar-
OldUrdUrdüğll ve~cesedı~~rafındun vuku den] _ Hazırlanmııktn olan yeni spor •yoksek beden terbfyesı koınıtesı. bu· ( Bayburt ) üzerine çekilerek omda, dımcı asker sıfatile orduda bulunan aşı· 
h11kkmdn çocukları ta derhal me· tec•kihU Jiiyihalarrnn göre, bOton mem- lunacaktır. ·• . . yeni bir müdafaa hattı tesis ederek ret halkından bazıları. bu şiddetlen tlr· 
but 1n lhbur nzerine. z~bı oyu yakslıtmış· lekette geniş bir spor ırnlkınmttsı bıışln· Milli ınudefaa, Dabıliye, Ekonomı, TUrk ordusunu:ı şerefini muhufaznya kerek sessiz sedasız memleketlerine 
Beleye el koymuş ve }(oÇ devam edilir· yacrık demektir. ÇOnkU layihalar sporu Bayındırlık, Kült~r B~ka~lıkl?rmdıı bi:er gayret gö terecekll. kuçmak istemişlerdi. Fakııt bunlar, der· 
lı. Bir thraftım tahk•~~a udtıki kemikler her köşede, bir nfllltn ve disiplin altında beden terbiye dırektorlOğD ıhdas edıle· Bu kımırını veren Muhtar Pnşn, hal süvari mOfrezelerl tarafından ele ge-
ken, bir tnraftun da y yaratncak ve c nlandıracaktır. cektir. Trubzondnn gelen askerin bir kısmının çirilcrck şehre getirilmiş., luret olm ık 
çıkurılınıştı. . ·I rl muayene ettir· Bir kere ordu, mektepler ve halk Snyıs1 Oçyllzden fazla memur ve Bayburttu olıkonulanık oradn bir kuv- nı.ero bunlıırdan b1r kısmı şehirde, bir-

. Zabıtıı hu keın~\~ kemikleri oldu· fizik terbiye bakımından teşkilllllnndırı· işçi kullııırnn botün mnessP.sele~de, k~za· vetin hazır bulundurulmasını tensip el kısmı dn, asker knrargAhlıııının önle-
ttıış \C hun\ rın ~~ço ise b~ylc bi! ci· lacaklnrdır. hırda, ordunun her alııy blrli~ınde, lıse mişti. Huyburda şu telgrafı çekmişti. rinde kurşuna dizllınişlerdir. 
ğu ıtnlıışılııııştır. d"ğlni ısrarlıı soyle· Fabrikalar, Demlryollnrı, hasta· lerde, meslek mekteplerinde, yOksek Tnıbıondt1n B11yhurd11 gelmellte Bu ınl\esslr ibret dersi, bilhdSSfl 
na~•et i~tikfiP et~e ~ürmO tesblt eı1en neler, bankalıır gibi mUesseselerde spor\ mekteplerde en az birer spor kulllbU olan Mirliva llnkkı Pvş11ya ·bulun- şehirdeki . düşman propngandacılıırını 
mektedır. Ortı;\8 bulunmadığı i~:in Koço nüveleri vücuda getiı ilecektlr. olucaktır. _ madıyı lınlde Bayburt ktıym:ıkamrna derhal sindirmeye kAfi gelmişti. Bir gUn 
başkaca bir '~le 'ıştır. h b HOkmü kaderle Deveboynundaıı Er· evvel, halkı tedhiş eden, birbirine dü-
seı best bırar.ı w s ı ç• • o k i 1 ( 1 t ne Yeni ar zurunı'u ricat olundu. BugUn Brıyburttnn ş rıne teyen er, ö Om mangaları ) ovye er ı bu tornfa tabur gönderilmeme i, ve gel· mn ya~·lım ateşlerilo yerlere serilen 

Atı.naya giden d d ı mekte olan h1burların .Bayburta Mirli\•a kanlı cesetleri görOr görmez derhal dil· 

malzemesi• go•• n er ı• er Hakkı Paşa kumandasında cem edilmesi, lerlni kısn11şlıır; evlerine kapanmak mec-

T
•• k t le besi ve munaslp noktalar tutulup ctOşmmı buriyetini hissetmişlerdi. ur a sUvarlsiııin o canibe şayet h ırekell ZU· Topcu kışlusının meydanında kurşu-

Hara
retle teşyi edilerek J d hur eder ise, Bihnvlilll\hi taulıı nıüclafn· na dizilen on nefer firari, n~kerliğln Sovvet Rusya ile Japonya arasın a il ile ahvalinin düşmanın tanddi ve tecu- kutsi~·etini takdir ecleıı Mili ler Ozerinde 

lstanbu~a J k ld vüzl\ııden vikoya olunması, ve civnr vi- iyi bir tesir husule getirmiş; artık hiç 
hareket ettiler posta mii"nakalesi esi i iayetlerden nıuuvine ve znptiye snvnri· kimse firnra ces.:ıret edememişti. 
Atına 

28 
(A. A.) _ Atina ajansı si celbedılnıe. i, ve tstımbuldıııı gelmek· (27 Teşrini ev\ el) uc '<'Si 

bildiriyor:' TUrk tıılebeleri ?ün meçhul Londrn, 28 (A. A.) - Roytcı 'in 1 Hir Fal>rlkn~a Bonılıu ulllth le olan iki batarya lop ofuıln ise, Erzurum halkının erkek ve kndın 
asker mewıını ziyaret etınışler ve ak· haber alrhğınn göre, S~vyet hUkOıneli Şarghay, 28 (A. A.) - Çin menhu· le_vkiri, ve bu tarafa geçmiş. i e, ıı~O :· bir znmresi vardı ki; bunlnr. kalplerin· 
:-:om üzeri şereflerine verilen suvarede Çine COO haq> arabası ıle 200 tan·ore tarından gelen telgraflara göre, Tiyen- kun olduğu halde avdet ettırllmesı, \e deki metin imıınden hiç bir zerresini bile 
hnzır bulunmıışlımhr. Bu mUnasehe~!e gOndernıiştir. Bundım başka dttha hir çin cephesinde vaziyet pek sakindir. bugOn Kop dnğındcın bu tnrafa hun'~Pl kuybetınemişlerdi. A ıl bir !'ürk ve h ılis 

ö ı ı ı aır· takım vcstıit ıtöııdermek üzre yollnnn . · 1 .1 eden taburun buraya sııllıııen gelelııle· bir mllslnman oldukları için bir taraftan 
tıılebeler milli nınr lar s yem ' er tamir 1 ile uğrıışılmuktadır. Beynelmılel mıtakada talydıml nöbetçılori ceğl şüpheli oluğundıtn, anın dahi i desi Cennhıh ık kın takdirine karş' ı bUvQk bir 
Tl\rk taleb"leri lstaııbulıı lmgün hareket M 1 11 tıırtıfındnn muhafıızıt e 1 mekte o ıın b b· bbO k 1 b • J 

t 
. er Yunanlı arkndıı~lım tararındun Posla ımımıknlt si k<>s il • • e a .na teşe s 1 ııım ısı, \C uguıı tevekkülle boğlunırlarken, dığer taraf-

e mış. , . • Tok 
0 28 

(A. A.) _ Resmi mu· bır ktbı:_ıt Fabrikasına Jnponlar tarafın· Aşkaleclen hareket eden tabur yarın lnn dıı orduyıt ve hUklımele k ırşı elle· 
hımıretle teşyi eclilmi;lertlır. Y ' • • . • S 1 dan muteaddlt bombıılar atılmıssa da ı b h b yn glrec""'inden una ili· .. hafilden hildırıldığıne göre, ovyet er . k" . u essa a uru ~b rlnden gelen yıırdımı clırığ etmemekte· 

b
. l'"'il J onl ır arnsınclnki posta mü- ne fııhrkaya ne de hıç ıınseye ısabet şik edilmemesi, ve şayet telgraf hattı· lercll. 

Fransız Güyanında 
yirmi sene 

Bir vatandaşınuz nihayet 
anavatana kavuşuyor 
l 1 28 [Hususi] _ rranuz GO· 
stıınbu, . k hir çek· 

yanında yirmi seneı1enberı a •t Hil· 
sta memuru Mehmw 

ınekte olan po btJOsD ozerine 
ı , h k. rtimlzln teŞe ını~e o um . arufındıtn fe,•kula· 

Pransız Cnnıhurreısl t. d"'nnıek 
T"rkıyeye v 

tle oturak u . t. Mehmet Hil· 
mnsırnclesl verilnı•Ş ır. dönmek ozre 
ırıı yakında ana vııtana 
Yola çıkücııktır. _ 

ır ıb e ap ı l .b - d k" 1 . k . 
k l 1 k 

tedilmesl havretle karşı· vaki o mamış ve u yuz en ımse tev· mız kesilir, ve muha ıeremız mun atı o· Kumandana ve orduyu itimat edi· 
ntt e a ının n • k"f d'I . i b. dQ . l t laşmıJır. ı e ı nıemışt r. lur ise, bu.radan ır zıye mıı ııma n- yorlardı. Ayni zamahda bir tehlilw kır· 

., f lınmnsına ıkdum olunn~ası, ve Der:siade.t· şı ındn kalırlnrsa, botun \'llrlıklnrını feda 
MiLLETLER PAK1 INJN ISLAHI MESELES le arıınıızda mutasuvvıt rıoktıılık edıl· etmeyi knrarlııştırmışlnrdı. 

Diktatörlükler ve 
demokrasiler anlaşabilir! 

ınesi tuvslye olunur. 24 Teşrini evvel 93 Bıı inınni buton Tllrk ve ıııfı:slllmıınlar 
ılJJ'lılB'/' .MUJJTAU evlerde ve mescitlerde toplanıyorlar; hü-

Kumandan Muhtar Paşa, artık gece· yllk bir tehlike nnındu, ş ışı:-mnmnk için 
yl gUnclUze kalıyordu. snnki ertesi gün alınacak teılbirleri karttrl ıştırıyorlnr. 
düşman ordusu Erzuruına hOcum edecek· Oi\şman kum ndanının teslim teklUini 
ınlş grb çıılışunık bulun noksanları takip eden eden gUnler bir az endişeli 
ikınule gayrci ediyordu. ve heyecanlı gcçıııiştj. Her gün ve her 

Bıışln kendisi olınıık üzre, kuman· sual, dUşmanın bir t ınruzu bwklenm'şti 
danlar, zıtbitler ve efrat yemeyi, içmeyi f<'akat, dUşmandan ne bir eser, ve ne 

1/otny dnvomızm milletler cemfyP-· ı yelerini gayip etmiş olduğunu gö teri- ve uyku uyunıa)"'l terketınişlerdl. Buş de bir hureket görOlnıllştu. Gllnlerin bu 

1
• ilk defa gönderildiği zamım Jw11· yor. Bundun bir netice çıkarmak nıec- döndurOcü bir snratle çahşıyorJar; bU· suretle geçmesi, clDşmımın tcreddllt ve. 
ıne amma Jloportörlük vazifesini gür buriyetindeyiz. lsveçin bu noktai naza- yük bir imanle ve itimat ıle düşman çür'etsizliğlni gö:stermişti. Bu ise, halkın 
se~ :ınn Jsueç hariciye nazırı Sondleı rını benıberce çalışmakta olduğu devlet- ordusunu knr~ılamaya hazırlıııııyorlarclı. ıııaneviyutını bir haylı yü\{seltmlşti. 

İsveç Hariciye Nazırın ın bir sözü 

: 1 elmilel siyasette derin bir uukufı .erle beraber diğerlerinin de kubul ede· lstanbulcla, Surııytiuki hnrp meclisi Cepheler, tamamen sllkQnet içinde 
s!~~~ kıymetli bir diplomat olarak ta ceği muhakkakdır. Muhtar Paşanın vaziyetini ve göstardiğl itli. Çıkarılan keşif postulıırı ise, dOşmn· 

11111mış/ır. . Milletler cemiyetinin istikbali hak· guyrcti takıtir etmişti. Hem Muhtur Pct· nın heııllz eski mevzilerinde bulunduğu• 
Cenevrcde sorı yapılan içtımnln1 .-ında kat'i cümleler kullanmak doğru ~umn maneviyatını ku\·vetlendirıııck, hem ııu bi dirınektelerdi. 

dolnyi·ile bütiln dünyn efkA.rı umumi Jeğildlr. Fukut fsveç ve bütOn kUçUk de onu verilmiş olan kuuret ve saluhi· 'l'eşrini evvelin 27 nçi gllııü, do de 
- .. .. nde yesini 11ıa1:adıır eden milletler cemiyetı tevletlerin milletler cemi~etini 0 cemi- yet teylt eclılerek ordunun raptı zaptı! rin bir sükünet içinde geçmişti. geç vn-

On bin sevircinin onu elesi azeri11de aşağıya tercüme eltı· yet çerçi vesi haricinde kalmış bll\.'Ük birkıtt daha terhin edılnıek için, Abdul- kitlere kadar tub~'nlurda. istihklııııl ırda 
,J k ldı mes f'. d · J bir saniyede yı l ğinıiz beyanatı bu vuku unu.ıı ereceswı jcvletıere karşı kurulmuş bir birlik olarıık hnmit tarafından Mubtur Püşnya hitaben çalışım kumandanlar, zubitler, askerle. 

Niyagara ~öprüsü 

.. A A ) _ Yıkılacağı kuvvetle gö:.tere11 bı'r delildır. {örmeğe terıioyOl eden fikirlerle müca- bir telgraf çektirilmişti. 1 yorgurı vücutıerlni dinlendirmek, v~ er 
Ntyagarn: 28 ( · ·Nh·agnra kop· Bir ls\•eç gazetesine beyanatta bu lele etmeleri menfaatları ikUzıısından- E.velce, bu vakaya temas eden hadi· tesi gUn dalın kuvvetli işe gir!~aıek için 

'.24 saattıuıberı beklenenın ·tesiri ile bir· bulunan Bay Sandler beyneımılel hukuk Jır. suttan buhsederken, bir suretini aynen ancak gece yarısına doğTU istlrııhııte \'e 
tUsu dun nkşnm buzlıtr .",

0 
jı!eristn· n·ızanıın suğlaııılıklnnndan gaylp el· Kannatımca bugOnkU demokrnsilerle dercettiğimiz bu telgraf, hakikaten çok kUebilmlş!erdi. 

dcnbl iki sanı,, y ve d . re yıkılmış ve _ 
0 

on enkazını f klerini soyledıkten sonra enu~dır kt: diktatorıükler arasında gayrikabili içti- iyi bir tesir husule getirmişti. füıranlık bir gece idi. Her tarar 
de harap olmuştur. Kopr 1~ bin seyirci 1 

_ Endişeler buglln milletler cemiyeti .ıab bir anhışmamazlık tehaddüs edemez. ( Vezirim, Muhtar Paşıı ) hltıtbile sessizdi. Meydanda, nöbetcilerden bnş 
~örmek üzre Kanadnb t afında temerküz etmektedir. Bu ce- İsveç milleti mümkün olduğu ka- başlayan bu telgrafı alır. almaz Muhtarı kn kims& k?lmamıştı. İ:>li~ktlmlıırdal<i v 
Relmtıtır. :.~yet bGyUk devletlerin menfttut~arı .mev· ılıır si!Ahlı bir ihtilafa girnıeıneği karar- P~ş~ derha.l h~kaıne\ daıre ine geler~k tııbyulardakı efrut da derın bir uykuya 

• zuu but1s olduğu zanı1un mile~sır bır su ,aşdırmıştır. Beynelmilel münasebetlerin butun MOşll'lerm, kumandanların, şehır· dalmışlardı. 
B l ,· t da kabıne rette nıuduhııle edebi ecek iıdıdarda de- cenıell vakı'alardır. Mühim memleketler de bulunan zubitunın, bnton memurların Sabaha, ne saat var<lı. Üç lstlhktl.nı 

U gat IS an ildir. Bununla bert1ber daha uz ehem- ıııilletler cemiyeti dışı• da kalırsa en iyi memleket ~şraf ve lllemanın toplanması· dan mUrekkcp olan Aziziye tabyasının 
buhranı ~ ~l)•ette olan meseleler. üzerinde VllZife· muhitin bu cemiyetın kucağı olduğuna nı e.m.retmış •. Hunlur toplanınca, Abdul· nöbetcileri, nöbet saııtları geldiği için 

Başvekil Kose . . ek ıılll bıışıırnbılır. Bunun bir netı· ı<ani bulunm4mıza rağmen bu cemiyet hamıdm bu telgrttrını o!mttuktıın sonra kendilerini değiştirecek arkadıışlorını 
iv Sofya, 78 (A• A") - f ndan kabul 510\ polarak milletler cemiyeti çerçivesı kadrosu dışında bir çalışma tarzı tesbit kendisi de bu mealde müessir bir nu· bekleyorlardı. 
tdanof bugnn kral t.ıı~~~ öğrenildi· c~s de ltuJyanhıra karşı ittıhıız edilen edilmelidir. tuk söylemişti. Tabyanın ilerisindeki sUvnrl karako· 
f ilmiştir. Siyasi mehnrıl n bala devam tçın. tedbirlere iştirak etmiş bulunmak Bu nutuk, dinleyenler Uzerlnde bll- ıunun devriyesi dört nalla karakol mer-
""lıne iöre kttbine buhranını veni bit se· z

1 
ecrı ltalyli münesebatı intizamsız blı yük bir heyecan ve tesir hasıl etmekle kezine gelmiş, miktarı mechul olan bir' 

"ınekte ld ~ e Martta J sveç - · · t h kQ i b ih Ü •t•• k P · t 320 Ci o u6u v l ılmaktadır. le glrmemıştır. :>VeÇ o mel u ti- nı ur arıs e beraber; düşman kuvvetinin, sessiz sedasız ller-
lll d11ba y pılacağı an aş ~:rı tek buşına haletmek arzusunda deQll· Franka yükseldi [ Bntün asker ve silah taşımaya muk· lediğlnt huber vermişti. 

nara . Bu mevzuda ber.ıberce hareket eltlgı tedir abıılinln 1 kanlarının son ctamla· Karakol kumundanı da derhal Azi· 
Ankarada yokSU d~r. •letlerle bir teşriki mesui yxpmak ııi· İstanbul, 28 (Hususi] - Türk borcu sını bu uğurda akıdıp vazifei müdafaayı zlye t11byusının kumandam kaymakam 
ya d , ~~ndedır. Mılletıer cemiyetindenk kUçDb tahvillerinin hazine tahvJllerile tebdili tamamen yerine getirmeleri ] ve [ en Sabri beye koşnrak : • 

r lffi Yoksullara ~e buyük bir ttıkım devletlerin ayrılmış hakkındııki kanun arresltıde, Pariste 260 bnyük Qmeradan bedi ile herkim mevkii - Efendim 1 .. DQş.nan geliyor. 
~a Ankarn, 28 (A. A.) -

1 
erislnde ilk veya 

51 
puktın ıecri tedbirler hakkında· frank olan Onltürk 8i0 frank• yfikıe1· ıbarpten ka9ar iıe. anı derhal Y-lırtuna Oemitti . 

nı:~ım kurumu bir bafta
1 

b çye ber iUtı ~lla~:kamıerlnln arlık kabiliyt1\I t•tblkl· mlttlrı dlılnlı. J • tAn. •ar 
111.lepte okuyan 200 ta e e f\ w 

''-k 6tlı Jtmıll vermiştir 
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Doğuya Gelin! Doğuyu Görün! 

ANİ HARABELERİ 
1319 da zelzelenin birdaha kalkamama
sıya yıkıp geçirdiği Ani için: "Dünyada 
en çok fethedilmiş bir şehirdir,, derler 

Bir ilim adanımı gözünüznn ünOne • 1045 Senesinde ikinci Kakık Aniyi 
getiriniz, toprakların örttOjtü site- Kostantiniyc imparatoru Mono'mahosa 

leri meydana çıkararak tarihi hakikatlere terketmişti. 1064 te Rumlardan orasını 
ulaşmak ister, memleketinden uzak bir Alp .Aslan aldı. Ve patriklik 1082 de 
yere gelir... Orada her sene mevsim yeniden tesis edllcli. 1124 yılında ~ahne· 
mUsaade ettiği nlsbette uç ay hafriyat de Gürcüleri görüyoruz. GUrcU KralıDa
yapar, ve elde ettiği neticeleri mevsi- vit Aniyi :uıptediyor ve HOkümdar Eblll
mtn di~~r aylarında tetkik eder. Bu süvari'yi esir olarak memleketine gön
mesai de tam 27 yıl sllrer. Işte bu ilim deriyor. Faknt Ebülsilvarinin oğlu ertesi 
adamı Rus tarihçilerinden ( Mar ) dır. sene Horasanda bir ordu topluy<ır, Ani 

Ani harabelerini iı;;itmi:;;sinizdirl 
Doğunun asarı atika bakımından bir 
hazine idir. Ne çareki, gelip te göre-

memişseniz, memleketin bGyük tarih 
sahifelerinden birini okuyamamışsınız 
demektir. Gelin şimdi o sahifeyi kısa 
ve acele bir görUşle beraber çevirelim. 

Karstan cenubi şarki istikametine 
doğru gidelim, 24 kilometre kadar yol 
aldıkttm sonra Arpaçuyının kenarıntt 
gelelim, işte, şimdi bir taş ve harabe 
yığını halinde olan bu diyar, bir zaman
htr Ermeni hükümdarlarının hazinelerini 
sakh1dıklan bir yermiş... Medeniyet 
eserlerine, bu yıkık tuşların arasında 
duhi tesadUf ecıiyorsunuz. Şu yüksek 
duvarlurıı bakınız, mabetlere onlar ne 
kudar ehemmiyet verirlermiş ? Şimdi 
hıcri 457 yuma geleilru, o z&ınıan Doğu 

~ bölge~inl, titreten bir Tüık kahramanı 
var: Alp Aslan ... 

10.J.6 te Rum imparatorluğunun eline 
geçen bu be.deye hucum ediyor. Kapı
larua muharebeler oluyor, aşılwllz kölesi 
tethecıiliyor ve MeldZgırt kanramanı Alp 
Aıshm, a:sırlöra sıruııı duyamış olan, 
tuıiht Ani şehrini zuptediyor. 

Ani hudut şehridir. İstllQlar, ve 
akınlllrll açıktır. Sırasile lran, Ermeni, 
GD.ren 'l'atc:ır hUkOwdarlannm nOfuzuna 
giriyor. Ve günün bırinde; bayruk ve 
nüfuz değiştirmekten bıktığı için, belde 
intıhar t::c1ıyor. 719 Hıcrt tarıhindek 

dehşetli zelzelede toprakların altına 
geçıyor. 

Ve asırlarca profesör .. \lar'ı bekli-
}'Or. 1929 da taurif Müfettişlerinden 
ve kıymetli ilim adamlımnnun Bay 
Ahmet Tevrık, refttkatine Sankamışın 
kıymetli ve koltorın tuccarlanndun ve 
nı1::sul llrk aatt~hmwızdtın Ragıp Şefik 

Çulka rnru alarak, orularda tetkikat 
yapıyor. 

Hu tetkikatı arkadaşımız Ragıp Şe
fikten dinhyeHm: 

üzerine tekrar hUcum ediyor. İki sene
lik bir milcadelecien sonra nihayet Ani
yi znptediyor. 

Ani yine Gürcnlerin eline geçiyor 
ve nihayet 1163 te Selçuki Aslan Şah 
tarafından istirdat olunuyor. Ani yine 
GOrcu:erin eline geçiyor. Gl\rcn Kralı da 
Aniyi Orpelian ailesinden o sırada !vana 
hediye ediyor. O sıradıı Ani civarında 
siyasi rakabet çok fHzladır. İşin içine 
Azıırbaycanlılar da karışıyorlar, Ani 
nzerine ytırüyorlar, fakat muvaffak ola
mıyorlar. Bunun nzerine Gürcü Kralı 
üçUncn Gürgll Orpelian prenslerinin ço
ğunu katlediyor, ve memleketi Serkize 
veriyor. 1239 da tlhaniyan sergerdele
rinden Çermağon Aniye göz koyııyor, 
uzun muhasaralardan sonra şehri zapte
diyor ve ahalinin çoğunn da kılıçtan 
geçiriyor. 

1319 da ise bu donyalar kadar 
harp ve fetih görmüş olan şehri bir zel
zele yıkıyor. Şehir de bir daha yerinden 
kalkamıyor. 

Ani için dUnyada en çok fethedil
miş olan şehirdir, diyorlar. Bugon hara
beleri, seyyah celbedecek kadar alaka 
vericidir. 

Başka yerlerden 
getirtilecek nebat 
üretme maddeleri 
Ankara Tohum Islah 
istasyonunun 
kontrolünden geçecek 
Ziraat Vekaleti ecnebi memleketl~rden 

TUrkiyeye gelecek ' ve Türkiyeden ecne
bi memleketlere gidecı..ık tohum, çelik 
fidan gibi nebat üretme maddelerini An
kara tohum Islah istasyonunun kontrolu 

DOGU 

Eli LENCE 
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Soldan sağa: 
ı - Yarış, 2 - Feryat, bey1J. 3 - Çi

men, birbirini geçmek mUsabakası, 4 -
Büyük su şişesi, 5 - Bir kadın Lsmi, nota, 
fl - Boy ölçüşen, 7 - lisan, bir edatın kı
saltılmışı ve kalmlaştınlmışı, 8 - Dünya, 
çuha mahfaza, 9 - Konsolo.shane kapı -
cısı, beylik, 10 - Süratıe, Afrikada bir 
kıta. 

Yukarıdan aşağıya: 

ı - Müsabaka, fukaraya verilir, 2 -
Olmasa yaşayamayız, hastaya verlllr, 3-
Hemen yanıp sönen, 4-- Kısa zaman, mazi 
C'anın Yongası, 5 - Elinizde tuttuğunuz 

bir edatın kısaltılmış ve lnceltllmlşl, 6 -
Ateş yakılan yer, 7 - Jimnastikte bir nevi 
adıın, 8 - Tes1?lli bul, ottan ip, 9 - Her 
zaman değil, 10 - Göz rengi, en nefis 
şeyler. 

Dünkü bilınecenin 
halledilmiş şekli 
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Sahne ve hayat 
Doktor Cevat Bili, odasını muşam

ba kııplatacaktı. Solak zadelere kitti, 
Bay lbrahimi gördU : 

- Odamı muşambalatmak isteyo· 
rum, fakat çok pahalıl dedi. Halbuki 
muşamba Uzerinde gezmesini de çok se-
verim. Doktor kencHslne söylenih~n fiyn
tın onrla birini teklif etti. Hay li:>rahiın 
hiç istifini bozmadı : 

- Öyleyse, dedi, kunduralarınızın 
altına muşanıb.t pençe nudurun, yenile
şir hem ucuz olur, hem de muşamba 
üzerinde gezersiniz. 

Dok tor Cevat Bili ilave etti : 
- Hem de pençeler eskimez. 

Akıl 
Necmi ölen karısının hemşiresile ev-

• Hay Ahmet Tevfik harabeleri gö· 
rUnce, huyret etti ·ve bir huzine karşı-

altına vazetmiştir, 
Türklyeden bu gibi maddeler al- lenmişti. İki dostundan biri sordu : 

mak isteyen ecnebi müesseselerle ecne- - Acaba neye karısının hemşire-
mda kalwışçasına şaşırdı. Hu kıymetli 

ilım ad&ım11 herhangi bir nıezarlıga 
girince, sırntlerce taşların karşısında 
bckli~·or ı okuyor. Hangi kitabeyi alaca· 
ğını, hırngi burabeyt, tetkik edeceğini 

tittJUlYOrdu. 
ıhayet oradan ayrılırken, gözleri· 

tnlt 11rkada, tees:;ür duyu duya ayrıldık .• 

Ani öyle bir merkezdir ki: Uzerinde 
enelerce çalışıldığı halde, hakikatın 

lşıQına uhıştırılömamıştır. 

bi memleketlerden böyle maddeler idhal le evlendi ? . . 
etmek isteyen Tnrk firmaları bu t h m -Eb, başkasıle evlensin de lkı kayna· 
. _ . 0 u nası mı olsun 1 
ıslah istasyonunun vesatetlne muracaat 
edeceklerdir: 

Şimdiye kadar bu mevzuda yapılmış 
olan teşebllslerde durulacak ve bun
larda aynı müessesenin kontrolu altımı 
vazedllecekl~rdir. 

Eski ınobilyaların içinden 
çıkan servet 

Mazi 
Bayan öğretmen talebelerine, mazi, 

bal, istikbal sıgalarını anlatıyordu. Ni
hayet sordu. 

- Ben güzelim dersem, hangi siga
dır. 

BUtUn sınıf birden ba~ırdı . 
Mazi! . . 

Kedinin sadakati 
Bu şehre Araplar Ani, Süryaniler 

no, Rumlar Anon diyorlar, Miladi 
on birinci asırda .Ani'de yoz bin ev, 
b' k"l Viyanada zengin bir bisiklet tüccar- - Kedi için sadık bir hayvan de-
ın tane ı ise varmış. Ayni Ani şehri, b' "ildı'r, . derler. uen bu fikirde de"' ilim, bundan ır mllddet euvel, genç ve gn- ~ u "' 

beşinci asırda Gamsarogun prenslerinin zel bir kıza nişanlamıştı. Tüccar hasta- beni bir misalle ikna edebilirmisiniz ? 
tuSAırrurunda kiıçUk bir kale olmaktan landı ve evleneceğini anlavınca evlen- Mecliste bulunanlardan biri cevap 
ilen gidemiyor ve 3 asır kadar bura- 1 1 1 • ' verdi : 
ldda ktılun Gumsurııgbn prensleri mila- m~den e~ve ' n şan ısına ser~etind~n - Sadakatını bilmem, fakat kedi 
dt sekizinci asırda Ani kulesini prens eb~lı b

11
in şıllnı ~lşağb~ ykukarı yirbmllı stekıkz herhalde dorost bir hayvan değildir, du

Aşoda tt::rkediyorl11r. ı~. ra para 1 e ır ısım mo ya er rüst olsaydı, tavşan niyetine kendini b;ze 

O sıt11larda Ara istilAları başlıyor. el ı •. TUccar öldU. yuttuııırmu idi ? 

şle blf> le ~şut ~~i kalelerini yaptın· Genç nişanlı bir iki gün göı yaşı 
)'-f \e hı.zır.tlt:ını de burtılardtı suklı dökdUkten sonra, para ile mobilyalara 

Nor_. Aradıın bır asır dttba geçiyor. sahip oldu. Fakat mobilyalardan bir 
UçuncU Aşot ~urusını merkez yttpıyor kısmı eski olduğu için, bunlardan kol
ve 1046 ~ene ıne kadar bµrada oturd- tukları tamir ettirmek için Mıtrjevlski 
~·or. 
11 isminde birine verdi. 

Bugüh bakiyesi görünen asar; hep Mobilyacı koltuklar, tamir etmek 
UçüncU Aşot zamanındun kalmadır. 
üc;uncn Aşot Aniyi yeni bir surla çe· nzre sokerken, blr de ne görsnn, içinden 
\ıırmış; içerısini imar etmiş kiliseler dört bin lirııya muharrer bir senetle bir 

· yöptırmış tomar g~ğıt para. 
{193 de Kakık, ikinci Sempadın Hadiseyi haber alan ni~nlı mohllya-

kardeşi, Ermeni • patriklerinin merkez cı aleyhine şimdi dava açmıştır. Kaza· 
ibadetgQbı olan buyuk kilisenin temel- nacak mı, kazanmıyacak mı? orası belli 
lerinl atıyor ve patrikler 1064 sene ine ı değil 1 Pakat bu hadise üzerine Vtyanada 
ıdar burada k~hrorlar. aOktUmçdik eski koltlık ~4llfnlllllf· 

Tiyatro sahnesi 
Bu ne biçim piyes? Hiç hakika-

te uygun değil 1 Sahneden kadın 
kocasından mntemadiyen para istiyor. 

- Bunda şaşılacak ne var? Hakikat
te kadın kocasındıın para istemez mi ? 

- .Fakat sahnQde istedl~i parayı 
koparıfor· 

Bu gece nöbetçi eczane 
"VAfAN,. eczanesidir. 

Toplayan: 

AE - 2 Deniz 
Gemisini 

Nasıl Batır 

ıtı 

••• 
Vücuduna sinek konmus olan bi'. 
öküz bunu defetmek i~in bel~' 

' 
kuyruğunu sallardı. Fakat ... 

Askerlerim filikaların başında bek -
liyorlardı. Sultanhisar şika.rını takip e -
den bir kaplan gibi tahtelbahre doğru 

koşuyordu. Saatler siiren mücanelenln ar
tık sonu gelmişti. Düşman tahtelbahri ar
tık elimize dli.şmUştli. İçimizden taşan bir 
sevinç ve ümit ile bekl!yorduk. 

Fakat torpito su üzerinde Erdek kör -
fezine doğru kaçan )culenin yanından ge
çivermişti. Bu isabetsizlik bütün nsabl 
müvazenemizi 'bozmuştu. Feci bir hale 
dUşmUştilk ... S~n ümit te elden gitmişti. 
Gemide mevcut topların tesiri !beyhude 
idi. Demek bu dlışmarı gemisini tamamen 
kaçırmıştık. 

Böyle heyecanlı zamanlarda !l.ciz \'aZi

yete düşmenin acısını tarlf edemem. I:;i -
mlzde büyük bir yenme arzusu tutuşuyor
du. Düşmen elimizden kaçıyordu. Onu 7.a
yıf bır halde yakaladığımız muhakkaktı. 
Fakat bu fırsattan istifade edemiyorduk .. 
Bunun sebebi vasıtasızlıkta ıve imkfı.nsız
lıkta idi. Sultanhisar yerine altımda baş
ka bir gemi bulunsaydı, toplarımız daha 
btiyUk olsaydı böyle acıklı bir akibete el
bet te maruz 'bulunmıyacaktık. Hisleıimlz 
koskoca bir dağdan koptuktan sonra bü -
ttiıı hızile ovaya inen ve orada tesadüf 

Jleyecnnlı macer11s1111 nak/efti!1i 
Ali Rıztı 'l'tıloymarı'ın "C\11/tonhis' 
siiıı;ırisi bulunduğu zaman a/rtl 

bir resmi 

ettiği bir mantin önünde birikmeğe mec - bll d • ldi ı ol egı . Bu düşUncemde hak ı .•• a 
bur kalan coşkun bir sel glb idi. O nasıl mu o sırada meydana çıkan bir vııll>'"" 
önündeki duvara hiddetli çarparsa biz de daha iyi anladım. 
ınfı.nia!arı~ ~arşıs~nda bizi alıkoyan vası-ı ÖnünıUzden Erdeğe doğru kaÇarı 
tasızlıgın onUnde öyle hiddetli ve öyle pe- · telbahir birdenbire gözden kayı11oıd1.1" 
rişan bir hisse kapılıyorduk. Bütün bu te- ı hal bizi adetD. çıldırttı Gem1Yi etYııl 
zatlı vaziyetı~re rağmen cür'etimden bir tlkamette sevketmek~· · devam ett 
şey ka}'betmıyordum. İçimde tuhaf bir 1 ııJtt' 
ümit lle tahtelbahirin uzakta su üzerin - Ayni zamanda geniş turlar yapnl to 
de giden k~lesinl takip ediyordum. Bir her an ortaya çı~abllecek bir torpl te D 
yandan da tesirsizliği artık tahakkuk et- llkesine karşı müheyya bir vazıyet 
miş olan toplanmla ateş ettiriyor, manev- lunmakta idim. erP 
re atışlarına devam ediyordum. o bunlara 1 · Ne kadar bekledik ... Tahmin ed 1 
hiç aldırmıyordu. Vücuduna sinek konmu§ bugün... Fakat dakikalar değil s1lıl ~ 
olan bir öküz bunu defetmek için belki bile saatler kadar uzun sUrüyordtl··· 
kuyruğunu sallamak zahmetine katlanır-! tun gözlerin dikkatle sUzdilğU urı.ıl'l~ 
du. Fakat düşman tahtelbahri bunu da en ufak bir hayat aHl.metl gözükilltl1JıJ 
yapm~yordu .. Kendisini mtıdafaa etmeğe 1 Dlişman gemisi sır olm~tu. GüneŞ ,J 
bile luzum görmUyordu. Onun bu halinde adam akıllı yükselmişti. Büyük zı~4;/ 
bizi adeta. ıstı.hkar eden, ·tesirsiz stldhla - tında berrak ve yeşil bir renk aJıı.Il 'fi. 
rımızla alay eden bir eda sezyordum. Bu ne kadar sakindi. Ufak bir dalga. bııe -rJ' 
sezi~ lbenl bUsbUtUn tahrik ediyordu. Büs- 1 tu. Sultnnhisarın hırçın pervanesi ~ 
bütün kızıyordum ve bilyük bir inat ile mızdan denizi k6pürtüyordu.. ~l ~ 
peşini bırakmamakta ısrar ediyordum. dürbünle ufukları gözlüyordum. ~?~ 

Bu heyecanlı taklb epeyce sürdü ... sahili bir çizgi gibi görünüyordu. Oil z'l 
Gemi içinde bulunanların hepsi ıbenim nin üzerinde büyük br faalyet vard1

• ıı 
kadar üzüntülli ve benim kadar heyecanlı şancı neferleri dikkat kesilmişlerdi··· J' 
idtler. kes ayni ate.şli haleti ruhiye ııe, 

Sancak topunun bir numaralı Edre- çarpışmak ememe bekıtyordu. 
mitli Ömer bir gün evvelki Maydos yan - ne$ Nihayet karşımızda, takrfbeJl y,11 
gınından duyduğu acının intikamını alır metro kadar uzağımızdaki suıar ıcll J)l6f 
gibiydi. Her tetiği çekişte gözlerini hede- mağa bnşladılar. Bu mücadelenin re e 
fe doğru dikiyor ve sabetı gördükten son- başlıyacağına dern.ıet eden bir sl~ıı" 
ra lbnna dönüyordu. Siyah ateşli gözlerin- BUtiln gözlerde yeniden bir sev1M e.1.

1
,,, 

de bir parça sararmış zayıf yüzünde: {S• ,,.. 
B belıreii. .. Nişancı neferler toplara sıtl 

- en ne yaparım erendi kaptan? met vermeğe mavzerler yeniden 141 
Der gibi bir eda vardı. Dü.şmanı şim- 'J lad , 

diye kadar hırpalama.ğıı muvaffak olu - nş ı... sı.t oıl 
şumuzda bu kahraman askerin bllylik bir Tahtelbnhrin kulesi yeniden cıı.ı , 
hissesi vardı. Periskobu ilk gördüğümüz ı·inde gözUktU. Gittikçe ylikseliYor ıJ1 
zaman nişancı o idi. İkinci atışta tam bir 

1 yükseliş devam etti... Suların °'!:10rô 
isabet elde etml:jtl. Eğer bu isabet vaki ol- buyilk bir tekne yavaş yavaş sıyJ'l• •'' 
mamış bulunsaydı ve tahtelbahir perls - (Ark:• "' / 
kopuna sahlp olsaydı. Şimdi onu böyle a- ~ · 
çıktan takip ~tmeğe muvaffak olamıya - , dJ 
caktık. Dllşman -gtizllmUzden kaybolacak T b h ' . oıev 
ve belki biz onu bir daha ele geçiremlye - ra zon şe rının pr . 1 
cektik. •• Şehir mütehassısı !amber 1.u:e~~ 

Düşmanı ele geçirmek <ledim. O hfı.h\ çal~ılmakta olan Trabzon şehrıni?l ?P'. 
şllpheli bir haldeydi... Her geçen dakika projesini göndermiştir. Bu projede '!,. 
onu blıclen ayırma~a. namzet 1d1. Akıbetin müstakbel inkişatı lçin ıcızım,eıen 
ne illlt le tt~em ~·e-tt1nJ 1'estırm•lt ıca- 'olrl•r (ÖS\enlmtkte~f 
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·değiştirmek l~~ımdır Bu maruf komik yalınız f ilimlerile 
ki · ızın gayet ağır 

oldu~ ~:;::cı';;,':Jan çok fazla değil, hayati le de herkesi güldürüyor 
Yedi:;:::~i kaluı etmeliyiz Gömlek değiştirir gibi üç kadin değiştirmiş, şimdi de dördüncüsü 

t koyunuz iyice ısıtınız, sonra buna yu- • } } d • B k ı b J "' d } k k? Fesıerl attık yerine bUtün meden!f ::urta roürUklUğUnde tereyağı koyunuz, J e ev en }. a a Jffi UfiUil a tın an ne er ÇJ aca • 
Un ' ttık se- i Yanın giydiği şapkayı kabul e · lylce ıslatınız, sonra buna yumurta arını- 1 orel sinemanın Don juanlanndan 
• ~lerce çalışıldlğı halde doğru d~;:!r~ı~ ;:ı dökUnUz. TUtan yerleri çatal ile kal - değildir. Fukat hakiki bayatta kendisine 
tzda okurnak nasip olnııyan es dııınız ki tutmıyan yerler de pişsin. Omlet i d .1 k 11 . 1 k 

erı edeni dUnya- te 1 k k vvetli 01 s nemu a verı meyen aş ro erın pe 
attık, elveda diyoruz, .m Bu bUyUk vnpmakta lhüner a ş n ço u - muvuffaklyetJe oynamaktadır. O filim 

tıın rnuslk.lslni kabul ediyoruz. mamnsına dikkat etmektir. . . • 
lnklld v .ııanımlarına dU- 1 t dilen kıvama gelince ça- icabı aşk olması ve bu yOzden seyırcılerı 
~ n bt karşısında bl~ıe 0 da sıhhi ş:ırtlara 0ır;, 1e arzu d~n tutup ikiye katıayınız ıılakader etmesi lazım gelen kızlıırı de-
ç t r vazıte vabrdi ı~arzda pişirdiğimiz es- nl ile bir ~c:~1g·a nnkledinlz Şöyle ki om~ ğ'il, hariçte hususi hayatlarına girdiği 

e uymayan r ütUn dUnya- Sonra r n . . . k k 1 k d' . k 
~I U~l yemekleri atıp yerne b 

1 
irmc tar- letin ateşe ıgelen tarnfı tabağın ilst tnra - bır ço adın arı en ısıne ram etme -

n kabul ettiği sıhhi yemek P ş rına gelsin. Ateşte pişerken, omletin üst tedir. _ 
nı evlerimize sokmaktır. tnrafı da tabakta omletin iç kısmını teş - Lorel son defa genç dıınsoz Uyana 

Bu suretle, ağır, ntldelerlmizi_ =o:a~ kil edecektir. Iyt omlet çok fazla p!şmLş ile evlenmiştir. Bu tlçDncü karısıdır. Lo
skı yemeklerden kurtulmuş oıac~ 'ola- olmamalıdır? Iç kısmı !biraz çiy olmalı - rel bu genç dansözle mnzlyl unutmak 

rır hazmı kolay yemeklere kavuş uş b dır ve temamen mes'ut olmak için evlen· 
.. iız Bu sutunıarda okuyucularımtızf:.ı,ile~ Şekerli Omlet miştir. Fakat eski günler öyle Lkolnyca 

· pış•rlleceğlni a s • mkelerln nn.sıl · • ırmeye a- Uç veya dört kişi için 'beş yumur"a unutnlur mu ? 
,Jildireceğtz. Bir kere bunıarıdpLş ahat uı- nlınız. Yumurtanın beyazını sarısından Lore'in birinci izdivacı hakkında hiç 

d r tyl ne ka ar r ' F il i l ışırsak, ne ka a ' bu sUtunlarda, lüks ayırmak için yumurta kabuğunda urak bir bir malumat yoktur. bkat bu k zd · 
ı ığunu göreceğiz. Biz b hSetmlyeceğlz ucllk açmalı bu delikten beyazını akıt - vucı bozaıaktan evlenmek kadar mem· 

eklerinden a · h kı. k ayat yem h gün ytyeceklerl malıdır. Şekerli omleti yapmak için, sarı- nunlyet duyduğu da mu a J\R Ur. 
)rta halll ailelerin e~ ınrı bir tabağn toplamalı, blr çorba ka.şı- Lorel'e buton felaket ikinci kansm-

'lleklerden b:.ıhsedece 
1 

zt. gı ince dövUlmüş toz şekeri 110..ve etmeli rıan gelmiştir. Onunla 1934 de evlenmiş 
Tabii Om e ıı B 7 d 

i 
bir güveç içine Biraz da tuz llQve etmeli. Dövme . eyaz- ve 1936 da ayrılm ı ştı. 193 e tekrar 

ltJ Yumurta a ınız, dsı. 11 blrbl 1 · · k b A büberleyiniz Bir dö- tarını da ayrıca uvme , sonra r ne evlendiler ve aynı sene ıçınde te rar o-
z tuzlayınız ve · t k d d - ıhll ta 

Stan Lorel 

ırını ' U Ok su 110.ve ediniz, bu su om- karış ırıp yu arı a yaz ıgımız veç e - şandılar 
nUz bir k ç fit olmasını temin eder. Bir btı omlet gibi plş!rmell. 1 Bu kadın Lorel'in üçüncü bir kadın- kıskançlığa kapılmıştı. Yeni çiftlerin b::ıl 

tin da.ha hn l\lftSERRET ŞENBARK -- · I i · · f bl h t' k l'r ' 't(·l'r· -banın uzerınc b1r tavaya yarım yumur- ıa evlcndiğml ş ttığı zeman cna r ayı seya a ıne çı nca6ını ışı 16 1 gun 

onları sclt\metlemek üzere Onra geldi . 

Bu sırada ista yonda öyle kelimeler kul

lanarak idarel kelnm etti ki istasyonda 

b:ılunnn blltlln memurl.ır gOlınektcn ken· 

dilerini alnınachlar. Yolcular bu şirret 

kaılının kullıındığı kelimelerin çocukla

rının nhldkını b nacağı e: dlşesile kom· 
partmunlura kapandılar. 

Bir yanlışlık olacak, ıınlayam1yorum 
diye mırıl !anıp duruyordu. Bu şirret 

madam Lorel'ln anlattığına göre arnla
rında ki nyrılma lam ve kanunt d('ğll· 

mlş? ve kendisi hala Lorel ' in karısı 
bulunmakta imiş. Bunun bir dedi koclu

dan ibaret olduğuna elbette snphemiz 
yoktur. 

Fukut Lorel'in hayatta oynndığı ko· 
medller, filimlerde oynadıklarından hiç 
ete aşağı değildir. 

Bir kere dııha evlenmekle Lorel 
blze bir komedi mevzuu dahn hazırla
mış oluyor. Bakalım bunun ne g ibi eğ
lenceli neticeleri olacak, Holf\ ut bunu 
halecnnla bekleyor. 

ÇlNDE KADINLIGIN GÖZÜ AÇIL~1IŞTIR 
1 S İNEMA HA BER LERİ 

Mm. ŞANKA YŞEK 
Şin1di kocasının arkasında Çin ce?he!erinde 
yaralar sarınakla mfş5ul olan Çın orduları 
Başkuınandanının karı~ı nasıl yetişti, mille

Holuvuttn arhk saçl 11 ın renği 

s nrı d c ğ 1 l d i r . 'I' a r a m n 
tarzı cin değişmiştir. Buklelel' hala vm. 
Fakat geçen seneki kadar kıvırcık de~il . 

Kadınlar bu modadan memnu ndurlar. 

••• 

Arslan ını tehlikelidir, 
Erkekıni? 

Dünyanın en meşhur kadın te rbiye· 
cisi Pricilla KA YE dir . Bu kadın genç 
olduğu halde evlenmc:niştir. Bu mesel~ 
etrufın.1u kendisine suul soran gazete· 

Bu sene en çok parn ka7.anmış olnn cilere de şu si>zleri söylelemiştir: 

ı gös edl O artist Garı' Kup~rd"ır . ı.•mmlerinden - Erkeklerden korkuyorum, onlar gencin evıenmes ne rıza term . bu - r 
kadar itina He yetLştlrdiğl kızını daha 370210 dolar para kazanmıştır. beni Arslımlardan fazla korkutıyurlar, 

tinin kadınlarına neler öğretti? .. 

Ş bu hayvırnlurın bir kuç kere tccavuzune 
parlak oir adama vermek istiyordu. Fakat imdi siw dığer meşhur arti.,tlerlıı bıle ugradım. Fnkat yine onlurdıırı erkek-
KJZ da çan Kay Şek'l sevmişti. Babasını kazımdıklıır part1ları söyliyelim: terden korklugum, kadar korkmlyorum, 
alnlemedi ve kocasını bir zaman sonrn 1 Arslnn admnın tlzerlne hucum ederse 
Çinin en bUyOk adamı yapacağını söyli - Dolar 'nihayet knçHnm, fakat oylo erkekler 
ycrek Çan Kay Şek ile evlendi. 362">00 Ronuld Kolınıın vardırkihem onların hucuınuna ugrar, 

Bu izdivaçtan bir kaç ay sonra Çan 350830 Klodet Kolbcr hem de onlardan kaçamam. Onun için 
Kny Şek Pekinin en centilmen ve en na- 323330 l\1ae Vest evlenemem .. 
zık bir nskerl haline gelmişti. Ona güzel el 287910 Madlen Karol Mae Vest'e hücurnJar 
b!seler giyinmiş. genç karısile beraber her 28430:> Vasner Bakster Sınemayıı gidenler M.le Vest'i tn· 
verde tesadüf etmek mümkUndU. 269430 Mnrlen Ditrich nırlnr. Şişmanca bir kndınclır. Fnkat 

Bu der.hal sezlien harici değişiklik - Amerikudu şöhreti yUksektır ve iyi pa-
Jlkten sonra madam Çan Kay Şek koca - 1 Hanri Gıra boşanmıştır. Fakat sabık ra kazanır. 

3veçiıı en yük.~ek maarif nl~am bizzat 
sının siyası ve asKeri ııoktai nazarlarmdr, 1 karisile arası yine fevkalade iylcliı·. Ve Geçenlerde rııdyodıı •Adem ve Ha-

~ sveç Kralı tarafmda11 göğsı1ne 
d:.ı ona yardımcılık ve kıla.vuzluk etmeğı. • çok sevişiyorlarlur. Hanri Gara aeçen- va. isimli bir skeç sl)yleyormuş, Guliba 

.. takılacak olan Oreta Onrbo o b oaşladı. Hiç bir şeyden korkmayan bu ka- !erde lınstahmıp ta hastahaneye duştüğü u s eç açık olındlt ki pııpııslıtr, kilise 
cın kocasını her yerde ta.kip ~diyor. N zamun, sabık karısı baş ucundan ayrıl- mııhufill ve evlenmemiş ihtiyar kızlar 

'ŞEK tank, ne tayyare, ne kurşun onu yıldır - Greta Garbo'ya nişan mamıştır. harekete geçmiş ve radyo şırketlne pro· 
Mm. ÇA 1.VKil} 1 mıyor. Diğer taraftan kocasının kMibi de testo üzerine protesto yağdırmışlar. 

" '"ın binlerce odur. ona gelen bUtUn mektupların ce - İsveç Kralı beşinci Gnstav Greta .. • Nilıuyet şirket skeçekln söylenme ini 
<,;ınıuere s.>rars:ı.nız onı... K vaplarmı kendisi hazırlar. Avrupe. lisan - Garbo'ya Llteris denilen san'at ve ede· Danycl Dııryö beş sene Avrupada kesnııştir. 

enelık O.Jetıerıni yıkan m~dam ç~~~eza: larllc yazılmış her tUrlO tercnmeleri o ya- oi~at nişanını vermiştir. Bu nişanın tev· kalacaktır. Beş sene müddetle bir muka- llunun Uzerine Mııe Vest şunları 
ek'ln kaç. yaşında oldugunu b par jil mnnasibetile Kranılın büyük artisti vele yapmıştır. Buna karşılık ta 20 mi\- söylemiştir : 

1 1 ş ng ısmini taşı - • b 1 • " . - Ben şimdiye kadar Oyle filimle" 
:!r. Evlenmeden evve u Ş"k'ln babasını Bunların dışında içtimaı inkıU.plar - auzuruna ka u edecetı soylenmekledır. yon dolar alacaktır. çevlrdiıııkl, lıeın ne çok açıktı da, kim-

. .ı.n madam Çang Kay ~ • mecbur da önayak olan da odur. Onun nokta1 na- Kocası Banrl Dökunn kendisinden se bir sOyleınemisti. 

.. aynan adalarına hicret et=e~:hrlyell - zarı alınmadan içtimaı değişiklikleri der- Beraber film çevirip te 80 yaş büyllktor. Danyel Daryö Hollvu- Birisi cevap vermiş: 
1 lınuş bir adamdJ. Bu ıs.:.ız bir p•c: eden hiç bir kanun mevk.li tatbike G t , .. d 0 . 1 . - Evet amma, filimde sizin şekli · 

.. ln uğursuz saydıkları adada uzun l • "o-vnmamaktadır. re a 1110 YUZU11U un en m tevuzı arst .stı olarak telakki nizi, şemalllnlJ:i berkes görUyordu. Ya 
u d Amerikaya gcçm ş A •• edilmektedir. radyoda? 

·Jct~t~~ışma~ öuuoou~- E~entr~mm~k~ınm~ğHW gormeyenler --------------------------~ 
.Su zatın Amerlkadan d nel~ protestan karısını ondan ayırmıştır. Bu lllf. adım , ERZ Ö -
lnıi!e başkalaştırmıştı . EVV 

00 
olarak k kadınla evlenmeğe doğru Çlnde atıl - Greta Garbo nun her çıkan filmi URUMDAN G RÜNÜŞLER : 

tnını kabul etmiş, lsminl de nı te _ te hemmiyetll bir hatve olarak telA.kkl sinema paytahtında yeni dedikoduhıra, 
~Ştlrmfştt. aoston l~esind:r~:~:ın bir :;~ı;or. Bu suretle yine onun eme köhne O~eta'nın gıtrlp adetlerine dair işltllme-

cbbu1erde bulunmuş ve Am ıştı . Çine bir ti.dete son verllmlş oluyor. mış hikayelerin ortaya çıkmasına mey-
~ devlet adaml:ırıle te.n~kktını aç - Her hareketile eski bir Adet yıkan bu dttn verıyor. 

'lince Şanghayda bir çaycı d Janı gibi k ıapçı ihtllllci kadın selıhar tebessu - ·orettt'ııın yeni çevirdiği Marya Va· 
ve orada Amerlkalılnrın bl\: üzerinde ın lıı U m~afo.za ediyor ve daima şık bir levska fılimi münusebetile Holivd'da 
nştı. Amerfkanın Çin sıyase d ki l9l4 m: n olarak kalıyor. Giyinmesine ltına tnunılm.iyacak yeni bir htwadls dolaş:YUk bir rol oynuyordu. O k:ır:~ etme _ k:ı;or ve bUtUn elbiselerini Parlsln en maktudır. 
l\nıerJkalılann Çinlilerle it ğ nu söY- e ıtsek terzııerinden getirtiyor ve ekseri- Bu bOyQk artistle beraber oynayan 

nde on1m büyUk bir tesıır oldu u yütl elb1seıerlnde krem ve leylQk Tenk - bir çok artisler onun çıktıgı sahnelerde 
enıer ye e 1 • 

' ırdır eden üç ta.ne lertni tercUı ediyor. rol eri olduğun halde " Greta'yı ya-
"'kı Evten !işti. Bu evıenm tu aunlal"l 0 P kUltUrUnU tamamUe hazmetmiş kındun ve uzaktan hiç gormemişlerdir. 
" ve gıı - oımuş · ar "ne 

1 
zeı kıt çocugu ıtcsıne gön - _ Jçindlr ki edebiyat kltaplannı seç- Bunlurdan Goeuli.e"ekoru &kırmıştır. Gre-re; kadnkl Boston unıvers uım1erını te- old~~u bUyUk bir isabeti vardır. FevkalQde tn Garbo lle_nç fhim çevirdiği Llıalde bu 

b..>uek orada bunların garp ek ı.st1yordu. me h:meııı bir kalbe mallk oluşu onu esrarerıgiı katlıııı biç görmemiştir. 
d lnt etmelerini temin etın lak bir tahSll m~ııssa harbin feltı.ketıı ıgUnlerlnde ıey - Mak Sven Greta Garbo'nun daha 

Ptıa~da en genel çak P~ınanca öğren· bJ hastahaneler tesis etmek, ıçların meşhur bir yıldız olmaaıaı hıılde Ame· 
ı Aın nguıl.l..e, fransızca, a an 0 da pro- yar plakların yaıdımına koşmak gibi hiz- rikada çevirdiği ilk flllmde onunla be-

lan ~ikadan döndüğü zam ve ~:ere E:evketmektedtr. raber oynadığı hahle bir defacık olsun 
aı lnlnı kabul etti. ek bU p!.lrlak me B gUn madam çan Kay Şek Çinde bu yıldızı görmemlılerdir. 

nç ~az sonra Çang Ka.Y şan çan KaY u 1 deği§tlren büyük blr Amil rol Unu Valas Beri, Con Barimor, Oraud 
ıcotu gl~ tlşık oldu. 0 zamhayret verici her oe~kta ye bunda &tllmenln bUtUn Otel de beraber rol aldıklan halde ayot 
ır •er oı nm~, itinasız veman 11ıssettlr - oyna~U• •uvattü eı=u,Jdıf, flhlllllıtı qraautıerciır. 
~~ ıcaa,nl hiç lblr za 1 bil. ~i lllJIS""' 

taı •fa~ ~ aa~ıttJ. IU)'lnptder, 

"" 

-Eraarum11n 111 f/IAflt tt •l•ı•l11tıı ""'4r.tl~ llw•fl• Nfl'Uı llQlfM 
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SEVGİLİ DUL 
1 

Hikaye 

ıı.------------------ Yazan: Hngıp Şevki 

- ı - / gtizell!ğile koştular ve karşı bayırdan aşa-
Sahire genç bir duldu .. Amma nasıl ğıya inerek kaybodular.. . 

dul? .. Köyde ona güzel bir la.kap ta tak - Sevgili dul, cterm bir nefes aldı. Ya -
nuşlarcu. Sevgili dul... 'aş yavaş geldi ve ağaç altına, genç ada -

O bunu ·hoş görür, beğenir, biraz da mın yanına oturdu: 
gururlanırdı ... KöyUn bütün erkekleri Sa- -- Bana darıldın gall.ba Saim?. diye 
hirenin etrafında pervane olurlar. Yana zUnü genç adamın yüzüne yaklaştırdı .. 
yana, kavrula kavrula onun kolları ara - Saim Suphl gülerek reddetti: 
sında mahvolup gitmeyi daima özlerlerdi. - Canım, senin gibi "sevgili bir du -

Sahirenin koyu siyah, müstehzi, la,, darılmak bir hamaka~ sayılmaz mı? ... 
cür'etk.a.r ve kıvılcımlı bir çift manalı ~~zil Hiç sana darılır mi? ... 
vard ıkl, bütün fırtınalar, sağnaklar hepi - I>arıldın, mutlaka seni kırdun. 
bu iki ate.ş parçasınadn kopardı. Mutlaka senin içinden bir şey burkuldu ... 

Sevglll dul, asi bir kadındı. O sectef - İnanınız Sahire Hanım ve ısrar et-
boynu en güzel, en kuvetll erkeklerin ö - meyin!z ... Siz kadınsınız ... Kudretler ve 
nünde blle azıcık olsun eğilmemiş, kalbi kahramanlıklar kadının mabedidir ... Ta
çok susadığı zamanlarda •bile burkulma - pınmak yalnız Allah aşkı için değildir .. 
mı..ştı. Kadın her kudretı olan .,!!ye, '\her kahra -

- 2 - ınanlığa ezeıt bir zaA.f gösterir ve gözünde 
Bir gün "sevglli dul,, beş genç erkek olmayanlar, kadın için bir hlçtir ... 

arkadaşla Alem dağına tırmandı... Sevgili dul hiç ilmit edilmiyen, hiç 
Sıcak ve canlı bir temmuz sabahiydi.. beklenmiyen titrek bir sesle: 

Tepeler gittikçe terlemeğe, ağaçlar sarkıp - Saim! diye mırıldandı .. 
gevşemeğe başlamıştı. Ara sıra esen rüz - Genç adam birdenbire irkilmı.,tt: 
g~r. U. karşı denizlerden serin meltemler - Kuzum, affediniz beni... Sözle -
getiriyor, dağ çiçeği kokuları, baygın ku.ş rinde kastettiğim her hangi birınana 

sesleri, geveze ağustos böcekleri birbirine yoktur. Ben yalnız tek bir kadından değil, 
karı.şıp uzuyordu. Her bayırı ve her çimen- bütün kadınlardan bahsediyorum ... Oü -
llği geçt:kçe "sevgili dul,. blr kat daha cenmeniz doğru değil... Eğer yanlışlıkla 
kuvvetleniyor, adımlarını biraz daha aça- bir hata yaptımsa affediniz ... 
rak bağırıyordu: Genç dul başını önüne eğerek ağlar 

- Haydi, sportmenlik kumluk saha - gibi bir sesle: 
da olmaz ya, ytirüyün bakalım! diye ses - - Ben kudreti ve kahramanlığı sev-
leniyordu .. Beş genç adamın beşi de sport- miyorum Saim! dedi .. Ben gözümde ol - 1 

men değildi .. İçlerinde hukuku yeni biti - mayanlan seviyorum ... 
ren bir çene adamı vardı ... Saim Suph!, - Ne? .. Ne demek istiyorsun Sahire?. 
grupun en gerisinde geUyor, dirseklerine Gözünde olmayanları .. Bir da.ha söyle, bir 
kadar sıvadığı kollarını ara sıra halsiz daha ... Gözünde olmayanları? ... 
halsiz yanlarına sarkıycrdu. N~hı:ı.yet da - - Sevmiyorum .. 
yanamadı. Bir ağaç altına •gelince: - Demek. Ah, yalan bul.. Kudret on-

- Benden paso dedi. Taş çatllsa bir l<ırdı ... o şimdi gidenler.. Hayat dolu j 
adım daha atmam. isterseniz siz yolunu- sportmen insanlar ve ben de gözde olma-
za devam edin. yanım. Şey, bunu ben yanlış işittim, de -

Dört dem:r gibi genç bağırdılar: ğil mi yanlış? ... 
- Yürüyellm, yürüyelim .. 

sevg111 dul, durdu. Gözlerini Saim Sul
hinin yüzüne dikerek adeta azarlar gibi: 
, - Doğrusu ya, sen pek kof adammış-
sın Saim! dedi.. 

- Ne yapalım, Sahire hanım, ben ne 
sportmenim, ne de dağ adamı? .. Eğer çe
ne yarışına çıkarsanız, ne 111, gık demem, 
söyler dururum .. 

Sevgili dul, genç o.damın yanına ge -
lerek ayakta durdu ve ona dikkatle baktı.. 
Bir şey söyliyeceğinl zannetmişlerdi. Fa -
kat Sahire gözlerini yol yol ayırılan deni
ze çevirerek mırıldandı: 

- Ah, dedi. .. Fotoğraf makinem ol -
saydı ... 

Ve birdenbire ayakta bekleşen dört 
dört genç sportmene döndü: 

- Içlnizde ayağı kuvvetli olarak kim 
var? .. Tam sırasıdır ... İşte sızın derece -
terinizin tefriki için iyi bır fırsat ... Sız 
dördünliz de atlet.siniz. Bizlm köşke kadar 
koşup, benim makinemi hanginiz getire -
bilirsiniz? ... 

Mesele derhal bir münak~a kapısı 
o.çtı ve bunu bir iddia takip etti. Dört gen~ 
te bu müsabakaya teşne idi.. Sevg!li dulun 
"tefrik., den kasdettiği manayı ç~k iyi an
lamış gibi yerlerinde duramıyorlardı.. Sa
hire gönül paralayıcı bir kah.kaha at.arak: 

- Haydi, dedi, ba.Zırlanın ... Bu yarış 
hayat yarışı kadar ehemmiyetli sayılır.·· 
HattA ondan da üstün ... 

Bir ağaç dibine çöken gene hukuk 
Mezunu. öfkesini saklıyan bir sesle: 

--: Evet. dedi. S'.-ıhlre han1mın 11öyle
t1i~ dol'S-rudur ... çünkü kadın baştan so -
na kadar bir 

-4-
- Seni çok seviyorum Sahire.. Çok 

amma, pek çok ... Senin en güzel, en .kud
retli erkekler karşısında bile boyun eğ -
meyişin, sırnaşan yüzleri keskin gözlerle 
tckatlayışın beni ümitsizliğe götürdü. 
"Sevgili dul hiç böyle sakin, böyle cansız 
bir erkeği beğenebilir mi? .. ,. diyorum ... 
Ben bütün hayatını çenesine ve kafasına 
bağlı yan bir insanım ... Benden nacıl bir 
harlkulMelik bekleneb!lir!. Devir değiş -
tikçe ben kendi benliğmden uzakla.şıyorum 
ve bir koşucu, ıbir futbolcü, bir denizci ol
madığ'ma yanıyorum. Bu böyle Sahire ... 
Fakat şimdi sen bütün bu kudretleri ve 
"'ıarikula.deliği avucu içinde tutan genç 
erkekler yanında beni tercih ediyorsun, 
buna inanayım mı? ... İmk;1n var mı <bu -
na? .. Bana böyle tatlı sokuluşun, sıcak 

gözlerle bakışın, yazık ki bir rtiyanın so
nu gibi ıı;eliyor... Haydi, eğer ciddi ise 
bunlar, ben! seveblleceksen.. Evet mi?. 
Sahire, canım Sahire, evet mi, evet mi? ... 

-5-
- Seni ben kendime en yıkin erkek 

billyorum Saim!.. Seni ben gilnlerc~ g(Sz -
terimle takip ettim .. Sana belli etmeden, 
senin bakışlarındaki sıcak tahassürü içi -
me sind!rd!m ... Cemiyet bana bir zincir -
dlr .. Eğer gönlüm senin çn parça parça 
ols adi, tek bir insan yanında. bile olsam, 
yine sana açılamazdım... Bak şimdi bu 1 
dağ başında kimseler yok .. Sahir ~ cür'et
k!r insan gözleri beni her dakika takip 
etmlyor .. Saim, seni asıl ben sevdim, am~ 
ne kadar ... Senin o kurşunu göıterlndeki 
meltem, işte beni nihayet bir sarhoş gibi 
'Snüne serdi ... İnan bana., seni çok sevdim Sevl!ili dul, Mşını sallıyarak iğneli bir 
Saim ... 

kahkaha daha attı~ 
_Bu hayatta a.vuk-ıtı1ğın lsmi acaba - A -

geçer mi dersin Saim Bey?... Ve derhal evlendiler .. 
Gtilüştüler .. Genç adam, hiddetle ~1 - Köy sevl!'ili dulun evlenmesUe mateme 

menleri yoluyor, önüne bakıyordu... büründü .. Çünkü sevgili dul o kadar asi, 
Sevgili dul, paçalarını kıvırarak bir o k-:ıdar kudretli idi kl, ~yle havrete sü • 

hizaya gelen ,gene. kuvvetli ve çevik genç- rük.leyen bir izdivaç ondan beklenemeıdi. 
lere do~u va'<la.ştı. Cünkü o. kudretin ve kahramanlığın ka

- Havdi. dedi.. İşaret veriyorum .. Bir, dını olabilirdi.. Yor~n ve sakin vücutlu 
iki i1 Bravo!... • ıı-ıır koca ve sevgili dul ... Bunlar birbirln • , 

' ç... - 3 - den ~ok uzak, çok ayn şey~r sayılma.z 
Atletır, yemyeşil çimenlikte birer aşıl mıydı? 

GÖRÜNÜŞLE~ 

&olct. Elttklrt Belediye btnaaı, Sıtdı btth1hnek üıere olan 
Dl) idin Beltcltrt Mu11 

DOOU 

Erzurum Belediye 
talimatnamesi 

1 Hazirandan itibaren tatbika 
başlanacak taı:matnameyi 

neşredi1o~uz 
[Erzurumda Belediye talimatna
mesi önümüzdeki Haziramn 
birinden itibaren tatbik edilme
ğe başlanacaktır. O tarihe ka
dar halkın talimatnameyi bil
mesi ve esnafm talimatname 
hllkümlerine göre, tic11ıetanele
ri11de yapma{}a mecbur olduk
ları tadilat ve isllihatı o tarih
ten evvel yap3bilmeleri için, bu
günden itibaren talimatnameyi 
madde ma.rtde neşretm"ğe baş· 

tadık. Allik darlarm, talimatna
menin kendilerinine taallak 
eden kısımlarını gazetemizden 
kesip saklama/un ve daima 
akıllarmda bulunrf.urmalilrı men
faat/arı icabındandır.] 

1-

Umuıni maddeler 

1 - Şehir halkının saklrğını ve 
nezahetini korumttk için herkes her 
işte ve her yer.le temizliğ'e ve mua
şeret edebl.!rine riayete mecburdur. 

2 - Saat 24 den sonra yazın 
beşe ve kışın altıy.ı baharlJrda beş 
buçuğa kudar fstir..ıhat zamanı ad
dolunmuştur. O zamıtn z11rfında ba
~ınp çnğırmak ve ne suretle olursa 
olsun hölkın şikAyet ve rahatsızlığı
nı mucip olacıık derecede gürUltU 
yapmuk y<1saktır. 

3 - Külabalık yerlerde itişip 
kakışmak ve sıra beklemeyip öne 
geçmeğe çalışıuak yusdktır. 

4 - Umumt nakıl vasıtıtlarile 
umumi mahııllere kirli elbise ild ve
ya sarhoş olurak girilmemelidir. Bu 
gibi müessese veyd mıkliye vas!tald
rını işletenlerin bJylelerinf kttbul et
meleri ydsaktır. 

5 - Bilumum binaların iç Jış 
kısımları tewiz tutulwalıdır. 

6 - Garsonlarla umumi yerler
de hizmet edenl.!rin hizmet ettikleri 
kimselerin huzurlnrmda sı5ara i.;ıne
lerf zeröfet ve ciddiyt:tlen ttyrılına

ları yasaktır 

7 - Şehir dahilinde yırtıcı, ze
hirli veyd tehlikeli bayvdn besleınek 
ve umumi yeı lere çıkurabılınek içın 

Beletliyt:den ruhsat ıılmök mecburi
dir. 

8 - Civarlarını kirletenler bun 
ları kendi tndSn:tt1..ırılı: ltMlizıemı:ıge 
rut:cburcıurıur. ~ôpcllıerin Ktt1dınnd

iM mt:cbur otuul\idf! ,.:ovlerm ve 
8Upı UntUJerin azamı hdtlaı ner sene 
bt:1eu1ye .Mec,,ı..,ınce t..ıyin e\Jılır. 

9 - Uwum için tehlikeli veya 
mızır şe1ıenn z.aı·ur veyd. tenuKe1c:
rmm ı~cı1tıbı ıçın lit:lecııytımn emri. 
ne lhaat eQl1ıueıJİil tcıArnrJe Beledi· 
ye~ bu LeouKe ve1a z..ırarm onUne 
~t:ı;ut:~k tclbutt:r ıılınubıilr. Ve bl.1 
ı.eu:mh:rın ıtuu .. ıı iı,.in yap11an ıuas

ruf u/ı )'lrWl toz.ası1e t'IUU.'c İtadl et• 
meyt:nlc:1e öut:ıtırı1ır. 

10 - On yaşından kOçUk çocuk· 
lara Sötılan ö1e.tuwuın eşyalc1r uç 
gun zartmda ıtm varilınek isteniı-
1.ugi takıJırue i!reri aluıağa ve pdrası
nı t.undınen ıadt:ıya ı:ıa tdnlar mecbur 
tutulab1iır. 

11 - Mııhiycti kolaylıkla anla· 
şılm11y~m şeyler s11tan ve yapanların 
o şeyler \.Zenne onldrtn matııyetleri
nt KWiltmm dawğa ve elikeller bu· 
1wıaurulmtts1 wt:cburıdir • 

12 - Alelumum satılan şeyle· 
rin ölçOsünden ve ambıajından sa
tönlöl' mes'ulctur. 

18 - Bnton esnaf, tnocar ve 
san'atkirlar Sdttıklıuı eşyanın veya 
yapbkhm işin tıer nev'ı için Bele
aiyeye b'.!yanname vermeleri veya 
rubıat tUınaları mecburidir. 

14 - Her nev'i ~ıda maddeieri 
alışverişi y11par.ların sattıkları mullıı· 
rın fiatlan okunaklı ve muntazam 
olartık malların Qzer'ne tesbit edil· 
mif bulunacaktır. 

(DeNm ıdecek) 

20 ikinci Ktnun 1938 

Lüpen'i bastıranlar . Arsen 

Akllları durduran 
bir hapishane • 

İdam hükmünü infaz için mahkii 
hücresindenalmağa gelenler, içer~ 
kimseyi görmediler, bu, bir de. 
iki değil, üç defa tekerrür etını 

Nikaragua Cümhuriyetinln merkezi İknci kftnunla mayısa kııd 
olan Managua şehrinde ağır ceza mah _ hücrede daha başka mahkOmlat 
kemesi 1935 senesi 18 birinci kftnununda ıunduğu için kimse kaybolmamıştı. 

1 Nosyo isminde bir doktoru dört klş1y1 ze- katilin idam edileceği ıgün yakla.Şı 
lıirllyerek öldürdilğü için idama mahkOm dası boşaltılmıştı. İdam gecesi ise 
etmiştir. 1 ortadan kay'b:>lmu.ştu. Ayni za 

Katil tıunun üzerine Antll denizi ke _ Kr!v'in Rlyo dö janeyroda BrezuY• 
narında yeni yaptırılmış olan Blavflld katar. 1da.n birine yatırdığı paranı': 
hapishanesine nakled!lmiştl. mına ve usulüne muvafık bir çeıl 

İdam hükmü ikinci ka.nunun 25 inde bir zat tarafından alındığı da öğre 
infaz edilecekti. İkinci kd.nunun 23 ünde Akılları dondurı '1 bu mu 
mahkOmun anası ve karde.şi son defa o - kimse halledemiyJrdu. Ancak g 
larak hücresinde kendisini ziyaret etti - · mayısının on birinde, üçlincü 
ler. ııtı ay sonra, bir tes<ı.dtif, muaınıı1 

/ Ayın 25 inci sabahı hükmü infaza kü_?den, fakat feci bir surette ~ 
memur olanlar mahkümu almak için hile- M!ith!ş bir fırtına çıkmış, 11a9 
reyi açtıkları zar.ıan içerisini lbomboş bul- ye yıldırım düşmüştü. Bu yüzden 
dular. Doktor Nosyo kaybolmuştu. Bu hırdan biri de çatlamıştı. Tamir '' 
gaybubetten bir şey anlayamıyan ve bir için amele getirttiler. o zaman, s.JJ1 
türlü izah edemeyen baş gardiyanı azlet- r.kulftde bir keşifte bulundu. icLaJSI 
tller. Bütün taharriler boşa çıktı. kOmarının hücresinden mamzerı~d 

1 Fakat madam Nosyo kocasının ve duvarın içinden dar bir dehliz a,şat"'·· 
kendisinin bankada bulunan paralarının yor ve ora·:ian da tahtelArz bir yolıl 
meçhul birisi tarafından nizamı şekilde kenarına açılıyordu. 
alırım~ olduğunu öğrendi. Bankaya lbıra- id ahk 
kılan im~ doktor Nosyodan başlmsının Bu dehlizden am m il 
imzası değildi. edasına bir insanın geçıebUeee 

1 
dar bir gizli kapı açılıyordu. tda.JXl 1936 senesi mayısında Sagroto ismin-

. komunun zemine merbut olan de eski bir bahriye zabiti bir bankayı soy- d bi i i bir ~ 
mak cürmle idama mahküm edilmlşt. Fa- sımn ayakların an k r n ~ · diliğ!Jlcl 
kat ma'hküm bankadan aldığı 300,000 <lo- natıldığı zaman, bu apı en 
lar parayı nereye sakladığını bir türlü çılıyordu. 

1 

söylEmemişt!. Bu kapı açıldı, tahkikatı Y d 
Sagroto'nun idam edileceği günden memur olanlar kapıdan geçerek 

iki gün evvel, ihtiyar akrabasından birisi içindeki dehlizden aşağıya indilert,sP 
kendisini hapishanede ziyaret etti. Dok - zene vardıkları zaman tefessüh :S,o 
tor No9yo ha.disesi hatırlardan çıkmadığı cesetle karşılaştılar. Doktor rl 
için, bu sefer ziyaretçi ile mahkOmu pek Sakreto'nun ve Griv'in cesetleri ... 
o kadar ser!l::est bırakmadılar. Her beş da- Blavfild hapishanesi 1934 S:., 
kikada l::1r gardiyanlardan birisi Sagro - Sardo isminde bir mimar tarafın 
to'nun hücresine bakıyordu. edilm'.şt!. Polis bu mimarın kuıııın1 1 Sabah saat liçte baş gardiyan da meley isticvap etti ve bu ameeden

01 ' mahkOmun hücresinde ve yatağına uzan- Sardo'nun emri ile ve kimseye ıbe 
mış olduğunu bir kere daha görmüştü. Fa- den, büyük bir ketumiyet dahillP~el'll 
kat saat üçü çeyrek geçe, gardiyanlardan rengiz dehlizi inşa etmiş olduklaı--
birisl koş:ırak direktörün odasına girdi rendi. 
Sagroto'nun hücresinden kaybolduğunu Sardo tevkif edildi. İtirafa 

1 haber verdi. oldu. Mlmar, bu dehlizi ve gizli 
1 Bir ay sonra S:ıgroto'nun 300,000 do- idam maıhkümlarının odasına .ge 
l ları Amerlkada, Sen lui şehrinde bir ban - zere inşa ettirmişti. Servet sahibldt 

kaya yatırmış olduğu, fakat bu paranın idam mahkümna, çek mukaibilill 
yine Sagroto'nun imzaslle ve nizam! bir yatlarını kurtarmağı vadetmşti. 
şekilde ban.kadan geri alınmış olduğu öğ-

1 1 
JtU 

kümlardan çeki alınca, on ar · _.Al 1 
renildi. için mahzene indirdiği zaman, or--. 

1 Nihayet geçen senenin ikinci kanu - birini ayrı ayrı öldürmüştü. sonl'IJP 
j nunda avni hücreden ücüncü bir idam si de gidip elindeki çekle 'bankada 
ı mahkOmu daha ayni esrarengiz ~::ğa~t id~- ları almı.ştı. 
1 bilinde kayboldu. Karıs•nı öldür ç n edildi· 
·ı idama mahküm edilen Griv isminde birisi Sardo geçenlerde idam 

1 
de pJf 

de idam edileceği günün sabahına doğru idam sabahına doğru hücres n 
hücreden sırra kadem basmıştı. giıli kapı açılmadı. 

Ekinlerimizi 1 

. ~hastalıktan korumalı! 
(Öst tarah 2 incide) 

Bu yatma, blçiın zamanına uzun müd
det varken olursa tabıt ziyan da o nisbet
te fazla olur. 

Çiçeklenmeden sonra olan yatışlar -
da zarar nlsbeten az olur. Fakat saman 

1 

kıymetini kaybeder. 
Bu yatışın sık sık ot:luğu tarlaların 

; azotlu gübresiz bırakmak ve tohumları 
; sıra ile atarak savurma usulünü terket -
' mek tayd.alı neticeler ver1t. 
1 Fosforlu gübrelerle toprağı besleyip 
1 sak.ların altlarına kuvvet vererek te yatı-
1 şm önüne geçilir. 
. Araziyi sulama.malı ve tarla. sulu ise 
·hendek.llyerek kurutma çarelerini ara • 
malıdır. 

Bazı buğday cinsleri ya.Unağö. mü • 
saittır, tohuma da dikkat tayda.sız değil-
dir. 

Yatış muhakkak oia.n, bol yeşerei:\ 
tarlalarda ilk ıba.harda merdane geç!rlliı' 
ve icap ederse biç111r ve tarla ve faZl.a 
durdurmamak şartile koyun sttrület'i vur-

Bolgar dağın~a 
bulunan altın ~ 

kilo 
Ulukışh1 knzasırıa on bir d• 

mesıtfede bu'unan Bolgar dııt111 1 ren zengin bir altın madeni bU 

yazılmı~tı. a~ıll 
Burada meydana çıkarılan 

deninin ( Tonmetrık. ) de ihtl\'a 
Hltın miktarı, muhtelif altın O:~rı~ 
nin ihtiva eyledikleri altın mikl~ · 
beten çok yük~ek bir derece _1. 
tt:dir. fi fl"J. 

Bolgar dağı gnmoş.lü kurtıl ,ıtı' 
ninin bir tonunda on bır gnull ~ 
duğu tesbit edilmiştir. ııl.ai' ·j 

Bu müden ikl yUı bin to -,,r 
cevher olduğund~m bunun attı:ı .,f 
2,200 kiloya balit olacaktır. dtP ,., 

Bolgnr dağ cevherinde altı':ıısd' 
ka ayrıca OJo 7 kurşun ve ton 
gram gnmüş bulunmııktadır,/ 

Bir haf tada Güınrii• 
kaçakçılığı 

Ankara, 28 (A. A.) - oı~ f:,. 
hafta içerisinde gümrük mutıa oıc durulut. 

1 
~nır 

Bu suretle istihsal!ta. aksi tesir ya • resi 85 kaçakçı 747 ki o gu ~tor': 
pan hastalıklarla, böceklerle, ta.bit t.tet - ğı, 74 kilo inhisar kaçağı, 

1
2 b•~ 

ıerlt aavaımak her çif~tnın en bafta tt· sı, bir ttıbilnca, 10 ka9akç 
ltn nıllHldir. 119lrml1Ur • 



• 
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KARS 
DOGU 

Acaba siz de 
Manyak mısınız ? 

Eğer kendinizden şüpheniz 

7 

ı_~_._rP __ ._o_~ _. -~-, ._ 
Kars Valisi Akif 

İyidoğanla görüştüm 
J varsa okuyunuz ! Biz kardan· değil, kar 

bizden korkacak 
. ki dokuz ç~meye pompa ile basmnk sure· 

(Üst tararı 1 incide) uıe temin \C bununla iktifa etmiştir. 
ın Halbuki me,cut filtrasyon tertipleri, nn -

eketctır. Bölgede oturnnlar. "D::ığ\l. yu cak kısmen mevaddı munllıl.kayı alabil -
lntışannctan 48 saat içertslnde okUl'nbll - ınekte ve suyun, mikroplardan tecridini 
ll1ekıe Ankarn vr İstanbul gazetelerinin temin edememektedir. 
<inha geç kalmn.sına tnhnmmill edebil -/ Bu sebepten, her sene zaman zamnn, 
ll1.ekted!rler. Fakat benim "Doğ\l .. dan kasabada tıfo vak'aları kaydedllmlştlr. 
beklediğim başka bir .şey vardır. Tra'..Jzon ve Erzurum gibi hiç bir yar-

Ben hizmet etmiş olduğum diğer vll~- dımn fstinnt fırsatını zaferyap olmaksızın 
Yetıerln Karsta bir nevi nostaljisini çe - Karsm içme suyunu idarel hususlyenin 
ke .. Jm d bana gelen gazeteler bckayadan tahsil ettiği paraların getirt -" ve ornlar an, _ · 
ınahaııı rl'ngl daha çok temsil etmek iti- mektcylz. Kagızmnna getirilmekte olan 
tarııe tahassürtimü tadile medar olu . Çukurçay suyunun 

1
ctn masrafı 30 ~ln Ura-

'I postada Bartın ve la baliğ olduğu ha de gerek müvazenel 
., ese1n, her aldığun • - b ı dl :rstnnbul gazete _ umumiye, gerek Kagızman e e yesl, bu 
Zonguldnk gazetelerine ma"rafa lkı bin beşer yiız lira glbl şayanı 
ı~rJnden daha evvel sanldığımı söylersem teşekkür bir akçe mlktarile sembollk ola
şaşmayınız. u:k lşt rak etmişler, mütebaki 25 bin llrn 

Trmennl ederim ki Doğudaki hirmct ma rafı yine ldnrei hususiye Uzerlne al
nöbctlcrlni tamamlayıp, meselfl garp vı- mıştır. 
ı yctıcrtne gitmiş olanlar, bu lllerln lnkl- Iğdır içme suyuna gellnce, Orkof 
;ıfını, glttiklcr y rden. dahi ayni aH'ık~ il.. lmynnklarından, on beş kllometro boru 

takip edebilmek için, I~tnnbulda, Bur. a - dö.'jlyerek getirJlmesl icap eden, bu suyun 
da dahi Doğuyu bir daüssıla hnraretııe a- lrnle tesısatı projeleri Bayındırlık Bnknn
rasınlar. lı"'ınca ta dik edllmiştlr, ancak 120 bin 

Kars mnın coğrnf1 ve etnograflk hu- llrnya baliğ olan inş:ıat masrafını ver -
susfyctıcrlnin btze telkin t>ttiği ihtiyaçla - meğe üzerine diğer bir çok hizmetleri al· 
rın istikameti buradaki faaliyet pro~a - mış olan !darcı hususiyenin artık takati 
mımızın, ana hatlarını, ş~yle resmeder: kalmamıştır. 

Yurt, su. nur, yol. Her !>iri tek heceli Iğdır Eeklz bin nüfuslu bir kasabadır. 
dört kciımcden ibaret iş programımız. iki Bugün Ara.s ntCırlnden kasabaya uzanan 

1 mandanberi P"k çok Uç sulam akannlının bütün geçtiği köy -
yıldan artkın b r za • ~ 
zorlukları yokSullukları göğüsllyerek mu - lrr boyunca televvııs ede ede, getirdiği, 

1 
ktedlr suyu, yahut bir tnkım Şor kireçli, ve tuz-

varraklyetle ncr eme · ıu, kuyu sularını süzerek içmekte olan 

Yurt: 

Bir kısmı 93 te tç Anndoluya çekildi -
ttı halde ı tlhlO.stan sonrn gelmiş, bir kı ·
mı, bu yurdun, otohton halk! olduğu hal
de, Osmanlı lmparat:>rluğu ve çarlık za-

manında Serf durumunda kalmış ve en 
ç k kı mı, Kafkasyanın diğer b:.ılgclerln -
den gf>çUp gelmiş olan, ilimiz, halkının 

yurtlandırma işi önemli 'bir devlet ml' e-

lesld1r. 
Knrs ilinin ~edl ka7asmda kırk altı 

bin çlrtçi ailesi 164 bin parça tapu ile t~
sarruf edilmek uzere evlerine, b:ıhçclerı· 
ne, tnrW:ınnn, dukkinlnrına, on sene 
muddetle alınmaz, ratılmaz, :zerb:ınkbn 
1 aşka ~ere terhin edilmez, haciz ve l -
tlmlfıkc t!ibl tutulmaz ve bOlunıncz bir 

h ika sıhhJ tesisatla, fenni ta'hllllerden 
geçırllerek ve muvafık görülmüş blr suyu 
;.mmakta y!lkendlğimlz flmme biz -

mctl rl ar.ısında en ciddi ve en ö
ncmll borcumuzdur Bu suyu, getirmek 1 -
çın , yn Nafıa Vektiletinin yardımını temi
ne, yn'ıut ta geçmiş senelerde kanunsuz 
olarak sehven Ziraat Bankasına yatırıl -
m1ş ve 81 bin liraya kadar blrlkm•ş olup 
tn davn ne, g rı almak mecburiyetinde bu
lunduğumuz parayı, tahsil edip üstüne de 
bir miktar katarak, yapmağa mecburuz. 

CİHAD BABAN N 

~nlı sa) ımıztla 

Elektrik ve kültür 
. . l· k sahip kılınmaktadır. 

aıle mulku o ,,ra 
Yaylalar ve çayırların da tapuları kol- ~1eyva1al'ln muhafazası 

Munyak mısınız ? 
İşte herkesi dOşOndOrecek bir sual. 

Merak etmeyin biz bu husustu bntün kc
tumiyetimizi muhafaza edeceğiz. 

Biz ekseriyetle mıınilerfmizl muhiti
mizde bulunan ndam ltırdan öğreniriz. 
Ve bunlur karşısıncta ilk söylrdittimiz 
bir fnknr cümlesidir. Faknt başknhmn 
manileri bizi gOldürür, eğlendirir. Bu
nunla beraber hepimizin kOçOk te ol a 
bir takım manilerimiz vardır. 

Ben şimdi ne yarının kayak şam
piyonlarını düşünüyorum, ne: "Bu 
spor olmaz,, diyen bedbinleri ... 

Ben süngüsü onuızunda. karh dagJarda bir yel gibi 
uçarak sınırler ıbekeyen Türk gencini düş:iniiyorunı 

Aşağıdaki satırlan dikkntla okursa
nız siz de kE>ndinzde mevcut bir tnkım 
kOçük mnnileri seçmiş olacaksınız. 

1 - Alnınızı cuma dayıyarnk ve Bir gOn Karadeniz ~'olculuğuna tın- ğunu hissettim. ince ince yıı~ıırı ya~mu-
ellerinizlc tempo tuturak ıslı'klıl marş zırhmıyorclum. 1\öprü Ostiınden geçerken run altın<lu yürll~ tlşllın bütlln btHün 
çn:ar mısınız? bir dostuma rastlııdını. Hullmden yolcu- ıığırlaşmışlı. J iınıını dı lılurmıış olan ba-

2 - 'I'ırnaklannızı yer mlsinl:r.? luğuıııu anhımış oltıcuk ki: hk sallonını gnniınet bilen çoluk ;oruk, 
S - Yemek esna ındıı ekmek için- - Hayrola, nereye? dedi. kayıkcı,mavnac·ı, huhisa eline bir toplu 

den ufak yuvarlaklar yopmnktan hoşlmıır - Erzumuına k ad ur gidiyorum, kn- iğneyi oltu şeklıne soh ııp denize ılan-
mısınız? yak ponı ornda cnnlar.dı, fecternsyonu-1 duacak imkanf bul ıı kim \ar a, hatt 1 

4 - Veya yemek esnasında eliniz- muzu alAkııdar ediyor. Birıız meşgul hir tenekenin, bir ı-.epetin içine biraz 
de bir kelem, bir bıçak veya sair bir olııca pım, dedim. ağırlık koynrnk bellndekf ka~ ışı ile 
şe~·le oynar mıSlnıZ? Bo~ nunın atıldı. 'l ~ık por Kuru- denize sallandırıp kaynaşan Pnlamut 

5 Elinize geçen her kağıdı-Hatta ba- ınunun yı ııtığı en kayırlı lşleröen bir.· yavrulnnnı, LOfcrleri, 1stavrltleri çekup 
zen ma a örtnlerini - anlaşılmaz yazılıır- nin bu olduğunu, b, şka yerlerde bu bir yere atarak tc>krar bu milrnnikf 
la ve imzanızla kirletmekten hoşlımır spoı un br-lki bir eğlence olduğunu, hnreketo haşl ıdıklıırını ve za\•ullı b,ı
nıısıııız? fakat yılın bir çok zamnnındn kurla Or- lıkların blr koç çırpınmadan oma rcn-

G - Pıumııklannızı çıtlatır mısınız? 1 tülü olan Erzurum gibi bir Pölgcdo kıı- gln~, güzelliğini kaybederek. çakıl taşı 
7 - ])işlerinizi gıçırtatır mısınız? yağın esaslı bir şekilde yerleşece~hıt 1 h?l~nde yığınlıır teşkil ettiklerini gürllr 
8 - Elinizle burnunm:y kunştınr ve beş on sene sonrn. ornda yetişecek gıbıylın. Ren de bir çok iş-;lzler gibi hn 

mısıııız? knyakcılurın o zaman dünya mllletlerilc il meraklı ve ucıklı hnliseyre dalmışım. 
9 - DUşünOrken çenenizi, sukulını· iıntihnna gireb"leceklerinl \'e nncak Bir urnlık kendime gel lim. yine 

zı okşar mısınız? sporun - muhalli olduğu zaman • randu- yoluma devam ediyorum. Fıık ıt bir tn~ 
10 - Bay _lsen_iı mnten~ndiycıı krn- man vereceğini sö~ ledl. l raftan da ikinci do tumuıı Ozlerıle ş.ı 

vntınızı b:ıyan ısenız elblsenızi nğa so- Dostumun gözleri benden çok pnr- çakıl taşlnn yığını nra ındn bir mtşabw-
la çeker mis•niz? hyordu. Ayrıldık. Onn birnz hıık ver- het göı llyor, dostumun ozlerinl ı:.udtın 

11 - Bu~· iseniz yakanızla pnrmnğı dim. .Evet, ancak spor nslıırı muhalif çıkan balıkların bocal ıınnsına bcnzetme-
nız ırırtlnğınız ıırıısıncln boğuln nnızıı mani sporlarda esaslı çulışmıılardun sonra 1 ğe uğraşıyordum. 
olmnk 1 ter gıbi dolrşlırır mısınız? me~·dnna çıkubilir! Evet, bu yersiz so7.lerin, hu kıymet 

12 - Buyan iseniz elinizi clüzPllınek • • • Hııde etmeyen kelimelerin bJcalamıısı 
istermiş gibi dnima saçınıza e-otnrl\r mu- Bu esnnda yolumu bir buşka tanı- birbirimizden ayrılırıcayn kncl.ır devam 
sl\nl\z? . dık kesti. Uzun pnrdesüsnnon ceblerine 1 etmişti. Ondan sonra ı hlçcti \ e yine hiç 

13 - Yaznrken lrnleınlnlz. dişler ellerini sokmuş, knlın por yakusının k11lacaktır, onun dediği olnıayııctthtır. 
misiniz? . . . . ıı~_ası~d? kocaman bıyıkları ile bir Her- \ Ben ne birincinin ~oylecllğl gibi 

14 - Knlemlııızl emer mı mız ? gut gıbı duruyordu. Oda : ynrının şnmpıyonhırıııı dllşünüyonım, 
15 · - Ayaklnnnızı blı blrı 07 rlnc - Ne o ha'-•rola? y· Ultıdol'rn ne de ikinci dostumun sO ı li"" "bl tt k . . . k - .. t • ~ ıne ,.6 ,. y ec bı gı , 

a ı tan sonra ındırır ve .'e ·rnr u tus c' mı ? dedi. •Bu spor ohnıızl• diye bethin olu\ orııın. 
koymakbın ve bu horeketı ıııntenıodlyen _ Hayır dedim E . 1 8 - -k h b ı k • 
tekrar etmekten boşhmır mısınız?. - Ne i".'n? , rzurumn 1 1 • u~·u k. ili rbınl ulc ~z,d mc ı '-17. CPp· 

B 11 d t 1 b' . - b t ) 1 ıe erının ·arı J ge erın c 11\'ı ız can 
u su~ ar an 1 c. dırındc mu b~. ce· - ]{nynk sporlıırı .. , j veren yiğit TOrk evllltlnrını u;ıutmadık 

vap vercmıyorsanız sız e alın uyOk GOldu . B -ı ·· il'" · 
ıııanBcr me\'cutd emektir Bu ınnnilerdcn • 1 u 0 genın genç t>' ynnn yurcl ödevini 
b ş t e i e t • 1 et h ..... - Bırak Allııh uşkına l Bu memlc- yupnrken, k11r111 ultındıı hareket fzliktt\h 

e an 5 m k vcu ~a norma .a u C01:1ll ketle bu por yürümez, bel hude Ozn- donup ölmiyecek sllngllstl oınuzundn 
var a manyu sayı ırsınız. lllyorsun,cledi ve yine gOlerck ilave elti: hudUllunu heklerkenkkanş karış sınır· 

--:- Y~zıhııneyo geldt•, san bir kah- lıınnı bir yp) gibi dolaşacak ve artık o 
ve lçıreyıııı, hem de bolbol konuşuruz kardan değil, knr ondıın korkncal •. l · a kın ve talebenin 

okuyacağı yeni kitaplar 
olmaz mı ? 1 · A 

1 
şte hız knyak sporunu bunun ı~·in 

yrı dık. ytıpacağız aziz do<>tuın, mıl ıctııı mı ? 
* • • lektlf mülk olarak, köy ~ahslyeti hükmi -

M yvaların toplandıktan sonra mu -
yesi namına. verdlrllmlştlr. ıınfazaları için bir çok usuller bulunmuş - Halkın \'e talebinin okumnlurı için Birnz evvel ~ üreğiıııde bir ışık be

Toprağın bu sekilde tasarrufu köUIU - tur. Fakat bunların içinde en 1yi netice Maarif Vekaleti yeni kitablarçlkarucuktır. lirmiştl. Şimdi onun s:mmek llzre oldu-
nUn bu'·day arpa ''e bUhassa yeni niışı - B 

/Jyıs SINA!. 

., t d • gi!>i bal _ veren ıyottur. Bu usul gayet basittir. Mey- u işle meşgul olmak nzere Maarif Ve- F } J -----------------
lnn yulaf üretimini artır ıgı ' • vaları iyot mahlQIUne batırılmış kAğıtlara kn.letinde bir komisyon te"kil edilmiştir. }• J•Stı·nı·n rak 

- d 1 kişafmı teşv k r cıhğın, meyvacıhgın a n rarmalıdır ağıtların batırılacağı mah • Komisyon neşredilmiş eserlerden kulkın 

..,; 

DOGU 
etm.ştır. 

1 
d t ıoıün terkib şudur: ve talebenin okumalanr.da raydahmaca- krallığına 

Knrs ilinde kara sapan pek ma 
1di~ ğı kitablan seçecek, yeniden ba ıhı- h 

bir kaç yerden ri vnsıtalarla ı1taıne e • 12•7 gram iyot cak kitbJarın il lelerini tanzim edecek· il akı isteniyor 
d •·nJmış ,.e 10 :. iyodür dö potasyom ti 

hlek üzere sUrvivans h:ılin e ~ ' r. 
Çiftçi % 95 pulluk ile, ziraate koyulmuş • 2oo » S::kol VekaJet, komisyonunun istediği ki- Eski Irak Başvekilinin 
tur. 800 tablan muhteur muharrirlere yıızdırn- L d d k" t 

dil iş olarak çıft,. caktır. Bu arada tercüme eserlere ete Oll ra a l eşebbüsJerİ 
Ve ırkları ıslah e m • anı sı- KO.ğıtıara bu mahlOle 'batırıldıktarı 

koşulan oı: 80 öküz ve mandanın Y sonra. kurutulması ve meyvalar bu kAğıt _ yer verilmiştir. Bilhassa klasik eserler· Aüana 28 (Husust) - Kahlrede çı _ 
tn, şlnıdı:ı halde yüzde 20 nisbetlnedne b.u: lnrln sarılmalıdır. den terc·Om~ler yapılacuktır. Kltablar kan Elmuknttam gazetesinin yazdığına I 
l kli gUnd gü Muarlf Vekaleti tarufındun halk ve göre, Fillstın meselesinin .h 111 1 1 1 Unan çiftte nt ıstımall şe k 1 k'· b ı i 1 n ç n on -n 

1 
m~ te > :utOp ane er ne mecc;anen tevzi draya giden eski Irak başveklll N 1 8 

c ıerıemektedir. • nk koY- Erzu ru 111 Ask er) sa İl n- edılecektır ur alt 'Yaylaların kollektlf mülk olar hu- • r d . . Paşanın Inglltereye tekllf ettiği projeler-
Juıere bedava tapulanmasının el~~jnüş _ a}nla k0111l ~ Olllln an. , , . den birine göre, Filistin ile ş:ırkt Erd!lnün 

lulrsun:ıa önemll tesiri müşahede ı;-.. ı Surıkamış için yirmi Oç bin kilo ERZURUM BELEDiYE REISLIGJNDEN Irak krallığına Hhak edilecektir londm 
mehaf1ll !rakın böyle bir teklifte buluna -

i t bl oıan sade ) :ığı kapalı zarfın eksiltmeye ko· 11 N tı' . d cağını daha evvel biliyordu. 
Yalnız son bir yılda verg ye t Tuhmin bedeli ondokuzbin ıca u ıyesın e Kaphcnlnnn knr-

\e ı baş hayvan nulmll!;' ur. d B l d" 't 1 0 rnayan bUy!lk ve küçük ır rra ilk teminatı blndOrtyOz şısın a e e ıyeye aı o up 14 · 1·938 
.ıyısı bUtün Kars ilinde 300.000 kadar o.~:: beş~~:ı~ ~ı~GU) lira 2:> kuruştur. Eksilt: tarlhtnde sa.tılmak Ozre mOzuyede~'e 
~ış ve YekQnu bir milyon 303.000 e ba g l al~ı i ~ • şut.uıt - 938 Çarşanba gOnü sn· konulan cem an. (460) metre murabbaı 
ınuştur. m E urumdu Aslrnıl s ıtınıılma yol fazlasına talıp çıkmadıktndan muza· 

Sayını v ll i i ındırınenin, tuzu ı nt o~beşte n:a yapılııcaktır. şnrtqamesi yede mOddetl on gOn uzatılmıştır. lhale-
ı.ıc erg er n ılıl'a. - ronusyonu si 24 1 938 t · ·· t U2:lnt.ınanın Karsta cnıılı haY\·a.n \ un kombyondıı gorölcbilir. Teklif - • . pazar esı gun ı saat 14 de 
catcııarı b! 

11 
ve borsa ih- her g 

1 
b ili gOn ve snntten bir saat Belediye dıureslnde icra kılınacaktır. 

ün r ğl teşkllrıtının b r ektup arı e T r 1 l B 1 d' sının bUyUk tesirleri olmakla bera c m misyon b.ışkanlığınn verilmiş 1 a ıp er n e e ıyeye mOracaatlar 
C.ıtnhurı;,ctın halkı yurtıandırmn poli - evvel kota ile gönderilmiş bulunncakbr. An olunur. (No. 81) 4 - 3 

:~~~ının bu inkişaf~. temel teşkil ettığlnl ,.eytı pos (NO· - 84) 4 - S 

n~1e muşa.hede etmekteyiz. H AVA 
su 29 · 1 • 938 uat 8 Raporu 

Hava tazyiki : 609.7 
• » (Deniz seviyesi) • 787. ı 

S. 03. Subunetı : - 17.4 

Merhum krnı Faysalın vnktlle hazır -
la:'.lığı bir projeye istinat eden bu teklif et
rnfındn Nuri Salt Paşanın Mısır ve Fllls -
tindeki Arap Uderlerile de görUştUğU an -
laşılmutadır. 

Flllstindeki yahudl mesele.fll muhace -
ret tnıhdlt edilmek ve ckalllyet hnklo.rı te
min edilmek suretile halledilecektir 

Erzurum Sulh Haki mi iğ iden 
Erzurumun Yeğenağn nınhallesinden 

ve tuccardon olup ileride olmesi Ozerl
ne mohkemece mallarına clkonmuş bu· 
lunan •Alyanak Hacı 1 ·mail .bfencti» 
denmekle maruf nam ş ıhsın ona gOre 
mUr.teaat vukuuna blnnen mahkeme 
emrindeki tahvillerin satılması gerekli 

Abone tarifesi 
Seneliği 12 Llın 
Altı aylığı '7 • 
UÇ aylığı 4 ,, 
Bir nylığı 1,50 • 

ECNEBi MEMLEKETLER iÇIN 
Seneliği : 24 Lira 
Altı uylığı : 14 • 

iLAN T ARİFESi 
8 nci snyıfndn antfmi 2> f{uruş 

7 • • • 50 
6 • • • 75 

.. 
5 • • • 100 
4 • • 150 
s • • • 200 
2 • • • 2;">0 
1 • • • 400 

• 

ıın.n verecek kimseler DOGU Ouıe 
lesi ldnre MOdDrlOğllno ınllrncntıl etme
lidirler. Devamlı iH\nlnr için husust 
tarıfe tatbik edilir. 

Kırmızılı ilQnlarda tarife bir misil 
rnzlasile alınır. 

Adres değiştirmek 2:> kuruşluk o c 
rete tabidir. 

DOşük suhunet : - 19.0 
Rutubet : % 54 
RmgAr : Sakin 
Sema : Yüksek bnluUa 
Ya&af • r'* 

bulunmuş olduğundan ve illln htrihln- bir şekilde bir diyecekleri bulunanlann 
d~n itibaren on b:ş gUn sonra bu tah- bu müddet zarfında mahırnmeye nıOra· 
vıllerin bankaya tevdlun bor..,aya 1rönde· caat etmeleri }Uzumu ve aksi talcdl d 

mestur 3/10 ı rilmesi cihetine gldileceQlnden vereıeden sonra hiçbir itıraıın kabul edllrııeyec~t~ 
t almak StteJealtrln ve raJaut laorbuat uaa olUDur, ( Ne. fl ) 
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KUMBARA 
1e1000 

Verir 
Kumbarası olan hic bir 

' zaman darlık yüzü .. 
go1:mez 

ZİRAAT BANKASI 
Kumbaralarından bir tane ahnız 
Çocuğunuza hediye edeceğiniz bir kumbara ile onu hem tasarrufa 

alıştırmış, hem de istikbalini şimdiden düsünmesine 
yardım etmiş olursunuz • 

·-------------

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
24 ÜNCÜ rERTİP BAŞLAMIŞTIR 

Dördüncü keşide 1 J Şubat 1938 dedir 

Büyük ikramiye: 50,000 Liradır. 

Bundan başka : 15.000, 12.000, 10.000 liralık bnynk ikramiyelerle 
(20.000 ve l0.000) liralık iki adet mnkS.fat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 1m piyangoya iştirak 
ediniz. 

s+SC ....... ıwwı,.....-ı=t:r"ı ....-ı:aeerı-,rı!Cr"f"IW!ı '** ı 1rıseısul 

DOGU =====-===========-=====- 30 ikinci Kanun 

iLAN 
Trabzon· İran Transit yo'.u ikinci 
Başmüdürlüğünden: 

7 - 2 - 938 Pazartesi gUnü saat 
onbeşte Erzurumun Mumcu mahallesin-
de Transit yolu başmUdürlUk dairesinde 
teşekkOl eden artırma ve eksiltme ko· 
mlsyönunda Transit yolu üzerinde ve 
Aras nehri üzerindeki ahşap köprü 
enkazının (500) lira muhammen bedelle 
açık arttırması yapılacaktır. 

Bu babdaki şar.tname ve mukave
lename projeleri Transit yolu başmüdQ
lUğünde görülebilir. 

Muvakknt teminatı (37-5) lirmlır. 
leteklflerin teminatlarını yatırdıkla 

rına dair banka veya mal sandıkların. 
dan alacakları makbuzlarla muayyen 
gün ve saatta nıezkar komisyona mu
racaatları ilin olllnur. (No 83) 

4 - 3 

Kars Defterdarlığından: 
1 - Yusufpaşa mahallesinde Knhra

oıenbey sokağında vilayet konsoloslu
ğunun işgali altında bulunan fi72-10 nu
j maralı binanın mütkiyeti kapalı zarf usu 

DOGUDA 
İLK ÇİNKOGRAFANE 
Matbaamız yeni bir çinkoğraf ane tesis etın 

üzere bulunuor. Bundan sonra her türlü kır 
lerinizi, ınektup ve fatura başlıklarınız1, çi 
veya kauçuk üzerine mühürlerini bize sip8 
edebi1irsi!liz. 

Artık Istanb.ula sipari 
vermeğe ihtiyaç yoktıı 
~lecnıua, Kitap, Broşür, Meınento ve saire i 

yaptırınak ihtiyacında bu lun<luğunuı; kılişeleri 
zi her suretle memnun edecek bir şekilde:. irı1 
edebiliriz. 

l 
lile 18-1-938 tarihinden 3·2·938 tarihine 

kadar onbeş gün müddetle satışa çıka- --------------••-•11 ____ .. . rılacaktrr. 
2-&hln~mm~~m~kcy~ti~~~-~~~~-~~~~~~~~~~~~ 

on sekiz bin liradır. 
8 -Tablilerin, muhnınmen bedelin 

yüzde yedi buçuğu nisbetindeki teminat 
mektubile teklif mektubunu, ihale gUnU 
olan 3-2-938 tarihinde saat 14 den bir 
s. a· evveline kadar maliyede müteşekkil 
miJJt emlılk satış komisyonu riyasetine 

Kars Hayvan Borsası Satış 

tevdi etmeleri lazımdır. No. ( 86 ) 
4-2 

Erzurum Yaıiliğinden : 

Çeşit 

Ökllz 

İnek 
Koşu okllzU 
Boğa 

Erzurum ·Palandöken - Hınıs yolu- Dana 
nun 5 t.3!:1J, 7 + 5) J ve 15 +o:n inci ki- Ôkeç 
lometrelerlnde ktırglr ayak üzerinde ve- Toklu 

Sayı 

279 

64 
77 
2 

2i 
6 
2 

158 
12 

.1iJ1rli!]t 
104147 

15485 

17600 
540 

3845 
330 

80 
7950 
535 

niden yapılacak olan ahşap köprü ile 
16+000ve 16+ 200 inci kilometrelerinde 
ahşap köprOlerin tamiri ve 7 + 500 inci ki
lometrede yeniden yapılacak olan kArgir 
istinad duvan işi (1675) lira (6~) kuruş 
bedeli keşif mukablllnde açık eksiltme 

Marya 

Keçi 
Yapagı 

Tere yağı 
15 Bardan 1500 

u ıulile eksiltmeye konulmuştur. 
1 - ihalesi 11 • .!-~38 cumtt günü 

saat on be~de kOkiimet konağı içinde 
Vilayet Daimt EncQmen odasında yapıla-

2 T. ifO 
Erinmi~ yağ 33 T. 

salamurayağs.ız 10 T . 
Tilki €0 adet 

510 
150 

40 

[Bu nyrn üc;ıi11cü Jmflnsı] 

En aşağı 

J(r. S. 

7 82 

6 7 
i 

11 

6 
11 

ıo 

11 
7 

50 
44 
59 
5 

00 

50 
53 
00 
s-ı 

87 
00 
50 
{)() 

00 
00 

00 
00 

En yukan 

Kr . 

15 

10 

rn 
12 

10 
rn 
00 
ı :; 

10 
50 
44 
62 

7nO 

s. 
00 

00 
40 
14 

00 
75 
00 
00 
r:o 
00 
00 
50 
00 
00 

]{. 

11 

8 

ıo 

00 
8 

00 
O'.> 
H 
oo 
00 
00 

00 
00 

00 

caktır. , 

2 - Bu işlerin evrakı fenniyesini ~JlllllllllUllllUllllllllUftlllllft01Ullllllllllllllllllllll01111UllllmllllllllllliOIOIAllllllllllllllUllllUllllllBllffllffftUlllllıiın0 
Erzurum Nafıa müdürlllğUnde okuyabL =: 
lirler. 

3 
., · 

~~ .. ·~.-!_~·~ ... ~ .. ·~.~~~ dır. l==-3 - Muvakku teminatı ( 126 ) lira- 1 :; D o G u 
r "'\~ı 4 - istekliler Ticaret Odası vesi- ::;: Kumbara istikbal binasının kasne bu işlerı yapabilecek ehliyeti oı- = 

duğuna dair Xafıa mlldlirlUğQnen alın- =ı 

temel direg"" idir \\.. mış vesika~_arJa birlikte bir~ncl nıad~e- :;: lla.Anlarınızı 
!~ de yazılı gun ve saatte VıHl.yet Edaıma = 

il 
1
, § D.n !S\ ta O )} Encümenine muracaat etmeleri ilan oıu· = 

kabul eder, 
FIRMANIZI u ~ i ) a fil ~ ~ i!!ii!) » nur. No.( 9a ) 4 - 2 : 

Ku!:ralarından birine sahip olanlar hiç bir ~~ ry;;ji":;::·k~ilıı-::';kl ; 
zaman darlık çekmezler 1 parayı ~ir cebinden di-1 : .... 

O ş IB ~ n k. as o 1..~~~ .. ~.~::.:~.~~!.~~~~~ 1 
Sahip ve Başmu'harrlrl : ! 

CİHAD &\BAN !! 
Umum neşriyatı idare eden Yazı .Işleıl ;: 

MUdUrü : BAHADIR DÜLGER i; 
Basıldıtı yer: DOöU Basımevl · Ei 

a 

Bütün Doğuya tanıtır 
"DOG U,, büyük bir 
memleket parçasının 
her tarafında okunan 

bir gazetedir. ••••••••••••••••il BASIMEVI••••••••••••••••~ 1 
ı KıRK çEşME soKAöı. No : 9 1 İ Doğu illeri ile ilgisi olan bütiitl 

ERZURUM • =müesseselerin gazetemiz vasıta" 
Kitap, Mecmua, Cedvel, Defter, i 1 sile kendilerini bu geniş bölgey• 

Her nevi Duvar ve El ilinlan, ı ı tanıtmaları menfaatlerinin 
İ 1 ilk icabıdır. 

i ı İLANLARINIZI 
• ı· Doğrudan doğruya 

i 1 GAZETEMiZE 
ı gönderiniz_ 

Makbuz, Bilet, Fatura, .Yaldızll davetiyeler 

YENi KOY BUDCELERI 
BASILMI TIR Fiatı 5 kuruştur. 

Diter Viliyetlerden rönderilecek her türlü siparitlcr me111nuniyetlc kabul ve suratla ikmal edilir · 


