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Avusturyadan 
Müstemleke 

Sonra Sıra 
• Geldi • 
ışıne 

Sulh ve 
ev kedisi 

Hitler lngiltereden bu 
mesele hakkında 

ı nglllz parlAınentosunda Edenin ıs- l 
tlfası üzerine cereyan eden müna- muzaheret te ep ettı• t&taıarı okumuşsunuzdur. Eden sulh na-

buna İtalyanın aleyhinde bulundukça, 

Oltaııt birbirine geçmiş, .genç ve AlemşU- ı 
1 

ı d k 
'-'uı diplomat dakikalarca alkışlanmış.°" Diğr taraftan ngi tere, spanya a i 
llu t.aldben Çemberlayn kürsüye gelm!f , ı ı 
~~:sulh namına İtalyanın lehinde gönüllülerin geri.~ alınmaSI İÇİil tal ya İ e 

Aynı günler, Hltler de bir nutuk Irat uyuşmag"' a çalışıyor 
ttıı. O da sulh namına. bir takını s&ııer 
ea,ıedJ. Bugün sulhu korumak için mnes- Londra, 4 c._ Ruyter ajansının bildlr
leeeıer çalıfıyor. Cemiyeti Akvam didinl- diğine göret Alman Devlet reisi Hitler 
)Cif. l'akat sulh gün ıgeçtikçıe, hüviyetini tngllterentn Berlin sefirini kabul ederek, 
~1becuyor ve harp tehlikeleri gitgide yak- kendislle uzun uzadıya görümQştür. Bu 
1-tı~. Son bir kaç yıl içinde Cenubi A - görOşmeler hakkında fazla malQmat alın · 
1'ltrıtayı nazarı ltibara almazsak Uç tane mış olmatmakhı berber, resmi mahatftl· 
barp gördük, İtalyanlar, Habeşlstanı yut- ete sadece her iki Devleti al4kadu eden 
~. Ve bu eımt vakii de herkes artık meselelerin mevzuu bahis olduğu söylen· 
"ııırt olarak kabu ıettı. Bir z:ıınanlar bu mektedlr. 
~n Akdenizde İtalya ııe harbı göze Bununla beraber söylendiğine göre, 
llan ~Jtere bile ,ımdl, ttalyaya yanaş- Hltler ispanya ve Orta Avrupa fmesele· 
~ yollarını arıyor. Blr' müddet sonra, lerinde Almanyanının vaziyetini izah 
~t Rusya ııe. İtalya Almanya 1ttıta- etlikten başka, Mnstemleke işini bir ke
b, tapanya cephesinde çarpıştı. Koma ha- re daha ileriye snrmüş ve Almanların 
lhıe1e bir harp hAll devam ediyor. Yahut htıkh gösterdiği bu telebine karşı lngil· 
lıtae öyle geliyor. Arada İspanyanın ev - terenin muıaharetlni istemiştir. 
~ dı.şarı<lan uneme ithalAt malı mef- Bu meseleler hakkında yakında 
~elerine kurban olup ıgtttller. lnglltere ile Almanya arasında karşılıkla 

noktal nazarlann hıati edileceğine mu· 
'1mdt de Uzak şarkta ayni halle de- hakak nazartle bakılmaktadir. 
~ edip duruyor. italyan - iuolli% gôrlişmeleı·l 

&taıinln aembollk mektubunu elbette ne halde'! 
~teıerde okumuşsunuldur. 8. S. C. İ ko- Londra, 4 [ı\. A.] - Ruyter ajan· 
laılbuat tırta.sı tJ.tibi umumlsi uzun se -
~enberi ilk defa, cihangirane bir be- sının bildirdiğine gOre, lspanyaduki gö
~ nollnlerin geri alınması bıtkkında tanzim 
~ tta bulundu. Ve diler memlekeUerde- edilmiş olan plan mnnakaşal an mucip • 
t......l>roıeterlerl bir nevi harekete getı1rme olmaktadır. (Alllarafı 4 Dnrllrlt>) A /)O IJ F HI TL ER 
""Wbbttatınde bulundu. -------------------
lı-- Dünyanın fU vaziyet.ini görünce, ak-
~ kU.c;ük beyi küçük hanımı kesir o-

11 nlerdekl yavru kediler geldi. 

O YUlnuk yumuk, yavruyu herkes--se
~r, lttıçttk bey mektebe gttmeden onu bir 

re oqar. Küçük hanım yatağında ya
tırır, valideleri bayan çocuklarına darılır: 
.... _ - Kedl)'t araıı f(leeekslnlz, onunla o 
~ oynamayın ı der, etrafı pislemete 

1-eak. 
Ak.fam bay kedi yesin diye sofradan, 

'btııt atar. Kedi . yerleri kirletti diye, hiz
~· onu maşa Ue kovar, arkasından 

de atııpürge atar. 
itte böylece, yumuk yumuk yavru, 

tltttıtc;e zayıflar, dermansızla4ır, herkes 
-babatı blrbirlne atar, küçük bey yine 
"1nıı tuJTUtunu oeter, küçük hanım ona 
~ Ue ıdetu. merhametle bakar. Ama t itten pçın}ftlr. Kedinin sırtında yara-

'bellnn1ft1r. o güzel yumuk kedi, fazla 
~~am ve teftat yüzünden uyuz oımuş-

bUınem ki, dünya sulhtt de acaba bu 
~ llbt bayların, bayanlann, yavruların, 
~ inaanlann elnde uyuzıa,madı mı? 
~~· tıpkı ~ halkı gibi, bir sulh ~a -
k~lr tutturuyor, filhakika sulllu kl.mse 
~Ye tealP!l etmek \stemlyor. 

l>rtUıQtıa.r yapılıyor. Evet bu dot -
tllı. Pata.t niçin bilir misiniz? SulhU ko
~ içln ı Ze-hlrll gazları kusan fabri -
L"' harıl bani, sulbü korumak için 9"~ 
"11Jor, tayyareler, bombalar, hep sulh na
~ Yapılıyor. Bu meyanda da, sulh dün· 
bt 1'ıertnden, tuyrutuna basılın14 kedi gt
tt' 'klaıert Oemtyetı Akvam aalonlannda, 
it.~ tunetten dQ.fen mı,avlama.larile, 
-~ kovulu)"Of, Avrupa.ya ıge -
~~. Wlda biraz yerletınek ıııerten Fran 
.. .:.. 41tıun tıurutuna buıyor, oradan, Ak
~ 0-,g '8ftlCUh 'tmek ısıerken, bir 
~ \it ~ Ji10r. Şlmdl hain, hain, 
..,~ ~ıa,. parlaya etrafına bakıyor. 
~' o Pd&r tıuk olmuftur ld, kulalı 
~~ ... bek1'1of. 
~ atratta b1r sQrU insanlar, ellerinde 
~~ kafuma ~- l9'Jı, ~arla 
~. 

chw> 8'IWf 

Bu Pazar günü büyük bir 
kayak~bayramı var 

Top dağında yapılacak bayrama 
bütün kayakcılar :davetlidirler 

Kayak miJıabakalarından birinde hegecanlı bir çıkı' --
1 • (Yazısı 4 anctt sayıfada) 

~ "' 

Yeni tefrikalaramız 
DOÖlJ, okuyucularınft pek yakındB: neşretmeğe 

başhyacağı ild tefrikıı: tıazırladı: 

1 SIBERY ADA YEDi YIL 
H~~~ca11h bir. ~a,r.et h~tırası 

- ---
2 - KAVAKLARIN GQLGESlNDE 

Acıklı bir aşk . hikayesi -

Vilayet Umumı Meclisi 
dün Ahmet Erverdi'nin 

hatırasını taziz etti 
Meclisin teessürlerini merhumun aile
sine bildirmek üzere bir heyet seçildi 

Vilayet Umumt Meclisi onuncu içti · 
maını dün Vali Haşim lşcan'm reisliğin· 
de akdetmiştir. 

Celse açılınca zabtısabık okunmuş 
ve aynen kabul edilmiştir. Bundım sonra 
söz alan Başkan : 

«Aramızdan ebediyen aynlan kıy
metli arkadaşımız Ahmet Erverdi'nin 
hatırasına hürmeten bir dakıka ayakta 
sükOt edilmesini teklif ederim lf demiş 
ve bütnn meclis bir sükQt dakıkaslle 

merhum Ahmet Erverdi'nin hatırastnı 
tttzlz etmlşllr. 

Bundan sonra Meclisi Umuminin 
teeı:sürlerini ailesine bildirmek ve tuz\. 
yede bulunmak nzere Byaan Fatma Men
qenecloğlu, Nlgllr Aytuğ, Bedriye Cimll· 
li'den müteşekkil bir heyet seçilmiştir. 

Başkan bu seçimden sonra gene 
Ahmet Erverdinin hAbrasına hUrmeten 
celseyi on dııkika talil etmiştir. 

(Alt tarafı 4 tlnctide) 

'9 l 

Diln h~tırası Umumt Mecliste acı ile 
anıları merhum 

AHMET ER J' ERDI 

Yaban domuzu ile boğaz 
boğaza gelen bir çoban 
Kop dağında devriye gezen iki jan
darma sayesinde hayatını kurtardı 
Kop yollan her sene bu mevsimd.e \Amerikan filimlerlnl gölgede bırakacak 

feci olduğu kadar, en mtıthış kabram1tnlık levhölımna şahit olur. 
-===========-=-===== Bundun bir hafta evvel Kopdagı 

FIKRA: karakolu erlerinden Şnkrn ve Server 
Kopun Karataş mevklinde devriye ge· 

B. d • nat zerleken, uzakta karların beyaılıklan 
ıraz a.sa Ozerinde iki cismin boğuşmakta olduk· 

- Umumi },[ecllsln 
Bllyın ayelerlne -

Tanıdıpm bir ıenç var. Yqı yirmlyl 
muhakkak reçklndJr. Bunu boyundan, sa· 
kalından etvar ve ha.rekltından kolayca 
anlamak kabil oluyor. Dün kendisini bir 
kenara çekerek sordum: 

- Mektebe pcllyor musun! 
- Evet, diye eevap verdi. 
- Kaçıncı sınıftasın! 

~Yedide ... 
- Bir parça ıeç delil mit 
- Geç ama. .. Ortayı bltlrlnce memur 

olaea~. 

Oqu rerq' bırak.an ve nihayet haya
ta aşalı dereceCI~ bir: 4'~~tt Q\OlllVU ola
rak atalmata seyJıt,den sebep hususi ol
maktan ılyade ~umldlr. Bu sebebi daha 
çok tahsil slstemlmlsln tek cepheli olu -
şunda aramak ilamdır. 

Bu memleketin çocuklan için tek ve 
zaruri bir yol vardır. O yol ilk mektepte 
başlar ve üniversitede nihayet bulur. 
İstldatlannın. yaradışlannın. allevt vazi
yetlerinin müsait olmaması yüzünden bu 
yolun sonuna erlşememq olanlar hayatta 
yarım ve perl~n bir halde kalıyorlar. 

Hayatı hakk.ile kaıa~mak için üniver
siteyi l~al etmlf olmakta.n devlet kapı.
sına bailan~tan bqka çare yok mu -
dur? 

"tsticlatları lllmden b-.ka sahalarda 
inkişafa müsait olanlar ne yapsınlar? 
Kendilerini hiç bir muvaffaklyete ıötü .~ 
remlyeeek olan uzun ve ulımetU bir tah.
sll yolunu mu takip etsinler? Onların ya
radıb~lannı ve nihayet mubJtln icapla :
rına ıöre bir sanat elde etmek lstiyenle -
rln anu1anıu tatmin etmeie çabfmak 
cemiyet 19ln bir bo~ deltl mit 

Dünkü umumi meclis möuk:erelerl, 
razetemlıcte çıkan Oltunun mektep lbti -
yacı hakkındaki makale ile tş Ocatına 
da1r bir yası kna bunla.n dfltündürdil. 

Öyle sannedlyorwn ki yeni yeni in -
kifaf eden Doiııda lnmıoalllk ~fesini 
ommlanna. a1nut olanlar iMie orta mü.-

larım· gOrmOşlerdir. İki er derhal o tara· 
ra doğru seğirtmişler ve yakla,taklan 
ııtman, bir adamla bir yaban domuzunun 
JoğöZ boğııza gelmiş olduklarım gör· 
.nUşlerdir. ( Altlarafı 4 üclJde) 

Umumi 
Müfettişimize 
ameliyat yapıldı 

Ameliyat ınuvaffakıyetle 
neticeıendi. Müf ettişilnizirı 

sıhhatı iyidir 

-
EkselAns T A 11 S 1 N U Z ER · 

Dünkü nüshamızda kendislne bu ha!J' 
ta zarfında bir ameliyat yapı?acağını bll· -
dir<llğimlz tiçUncU Umum1 MUfettlf Tab· 
sin Uzer'e Parı.ste icap eden ameliyat mu
vaffaldyetli y.apılllU§tır. Alınan telgrafa . 
göre Umumi Müfettişin sıhh1 durumu IY1· 
dir ve amell1' normal şartlar dah1lin~ 
cereyan ~tmlştir. 

tep tealslnl deiil. ayni samanda. san·a~ DOOU - Sayın Umuml Ml{8tn:. 
ı mektepleri kurm&IJ &JDI lsuneUe dfl • ılml%in lyllk haberini okuvucularımız• 

l flnael& •eebart7ettade41rltr. MJl11~l• bildirir oe lt6ndiıl.ı• Nrl fil .. 
MllADIR Deı.o• ı.r dUeru. 



2 DOÖU 

dan Haberler 
v g 

·------------------------------~---------------------------------------------------· 

Bitle mücadele 
Sıhhat Müdürlüğü şehrimizde bitle 
mücadeleye girişti. Bitli insanlar 

zorla temizliğe sevkedilecekler 

Haklı detjil miyiz'? 

Gölbaşı cıvarına bir 
postahane Jazın1 

Erzurul]l geniş bir şehirdir. Oe -
n!şliği nisbetinde de postahaneyc bir 
yavuklu gibi bakar. Bunun sebebini 
anlatmağa ltizwn yok. Herkes posta
hane ne kendi arasındaki mUn:ı.se -
betleri bilir. Bayburdun bir iki köyUnde tlfns 1 Ynpılacak ilk işler arasında dUşkün 

vakası görülmOştOr. Temizliğe dikkat lUklerile tanınmış nıulıallelere tebliğat ya- Yalnız Nafia Veka.letine mi, Pos-
b' 1 ta 'l'elgra! Umum Mlidilrlüğüne mi, l 

etmeyenlerin nzerlerin ıle hulun an ıt er- pılmıştır. Tehliğata göre, bu mahallelerde 1 Baş MUdürlü~e mı, neresi bl.ze mu _ 
YOzllııden husule gelen bu hastalığa on gUn sonra arnı-,tlt'ma yapılacak ve · 

1 

hatap olacaksa, oraya şu gayriresmi 
k~rşı Erzurum Sıhhı~t mUıtnrlOğü d~ ted· ı bitli görüleııler zorla temizliğe sevkedi- istida ne müracaat ediyor ve rica e-
bırler almak mecburıyetinde ktılmıştır. ıeceklenlir. Bu gibiler hamamlara sev- ı diyoruz. 

Kenrlilerine bukmadıklurı ve bite . . · 
. d' 

1 
• . • h t 

1 
,. kedılecek, elb selerı, çamhşırları etUv· Gölba~ında da bir posta ve tel -

ehemmıyet verml e ık delr;, ıçtın, . ahs n ır;a d .. n geçirilecek, saçları, sakalları traş gra! şubesi açılmalıdır. Evvel~ Gürcü 
Yol HÇıtn adtım tınn, e;er emız enışe- ı kapıs ve civarı Erzur mun eı1 i"l k 
. . . edilPcek ve oturdukları yerlerde tathlrat 1 u Y e t 

rılerine de zururları dokunmaması ıçın, 1 bir ticaret mahllesidir. Nüfus 1t1ba -
l t db. l d c h · t yapılacaktır. 8 ınıın e ır ere son ert:! e e emmıye . _ rııe de hayli keslftlr. Bilhassa kış 

verilPcektlr. Yatuk takımlarında bıt gorOlen <gtlnlerinje, Erzurumun bu köşe -1 
Sıhhat mOdUrlü~U bit mücndeıe .. t· hanlar ve oteller kapatılucaktır. Bu tel- ı sinden, cumhuriyet caddesine bir 

ne tam manasile bıı~lumış buluumakta-
1 
birler kijylerde de ayni şiddetle tatbik· mektup için gitmek ölUmdUr. 

dır. edilecektir. Şehrin bu kalabalık tarafında da 

Yedi sene dağlarda 
dolaşan bir katil 

Nihayet ada'.ete hesap vermek üzere Ağırceza 
mahkemesi huzuruna çıkan bir cinayet 
maznunu;ıun ilk önce yaşı te3pit edilecek 

bir posta şubesinin açılması için a
l~kadarların dikkat nazarlarını çe -
kersek hakkımız yok mu? ' 

Yol parası 6 lira 

DOn toplanırn VilAyet llmum Mecli
si bu sene yol para..;ının altı lira olma
sını mottefikun kabul etmiştir. 

ne edilen maznı,ınun yıtşı elli hPŞ, elli 
Bunc:Um tam yedi yıl evvel Tercanj da yaşıtdığı için halk tarltfından Dağ sekiz o•nrnk tesbit edilmişti. Şııhit olu

kazıısınd11 Kumson t..öyünde bir cinayet isminin verildiğini ve bu yedi sene için · rak çağırılan norus miidOr vekili de 
işlenıııış ve bu cinayt>lln maznunu ohın de maişetini ç~banlardan, çiftçilerden maznunun elli beş, elli sekiz yaşlarınd .. 
Huci Ali llğlu Dıığ Mı·bmet köyden ka· ve bıızen de uvlanarak temin ettiğini olduğunu tahmin ettiğini söyledi. Mıız· 

çarak yedi yıl Tl'rcaıı dıığlurıııd~ yaşa· söyledi. 1 nun bunlııra itintz . ederek. altmış btış 
dı~tun sonra nılıuyet kanunun elıne düş-ı Maznunun hUviyell tesbit edildikten yaşında olduğunda ısrar ettı. 
muşlO. sonra 15 - 5 · 937 tarihli istidası okundu.! iddia makamı maznunun gösterdiği 

Şehrimiz Ağırceza mııhkemesinde Dağ Mt::hmet bu istidaı-ında yaşının tas- şahitlerin ifadeleri anısında .nıUbııyenet 

işte bu lJağ ~ehı~ed'in dün duruşması-, hihiııi istiyor ve bıınun içiıı de şuhit oldu~unu, bunu~ f_çin ehli ten ve tı~~in 
na devanı eııılıııiştır. göstermiş bulunuyordu. Mehmed'in bu verdığl nıpora ıstınat etmek icabettığınl 

D11ğ' Mehmet Adliye dairesindeki istidası üzerine 'fercanda dinle;ıen şHhit· ve maznunun elli sekiz yaşınıln oltırnk 
mevkur od.ısınd11 sıtbırsız sııbırsız dolu-1 lel'dtm ve Kumson köyUnUn eski muh-' t~sbitini veiddiusının reddini istedi. 
şıyor ve sık sık hU~ük pencereden ko· turı 83 yaşında İsmail oğlu Mehrneti'in 1 Mııhkeme kısa bir mOzakereden son· 
rl~orlurı nıOtehışi. naznr!arile siız~yor~lu. ve aym köy halkından 75 yaşında Ha-

1 
ra Dağ Me~med'~- Tercan nlH~s memur· 

Nıbuyd nıübaşirın çağırııııısı uzcrıne sıın'm ifudeleri okundu. Mehmet ifade- luğunctt verılen nufııs tezkeresınde yazı· 
sUn!!UlO iki J.ıııdarmunııı muhafazasında sinde 1'endisine 292 htrihinde kur'tt lan W8 doğum tarihinin bangi vesaike 
mahkemeye getirildi. isubet E:lliği için askere g!deceği sıradtt istinaden verildiğinin sorulmasına ve 

Maz· un uzun boylu, perişan kılıklı, 0 zııman maznun Mehmt:d'in bttbasmın maznun Dtığ Mehmecl'in suç orllığı ola
başının tepesi açılmış, st::yrek ve kurıııtt- bulum!uğu Kuınson köyüne gittiğini, ruk tljvkit edilen fakat bilahıtra men 
knrışılo'. saclanna llafıf uk düşmüş pir maznunu anusırıın kucağında iki yaşla· muh11keme kararı alan HUsnü'nün maz
adamdı. rında olarak gördüğUnU söyliyordu. nunun isteği üzerine nıüdataa ştıhidi 

Tnışı henüz uzamıığa başlamıştı. Diğer şahit Hasan da muznunun kendi· olarak dinlenmesine ve keza maktulün 
YQzünde bin bir korku ve azabın Le· sinden on beş yaş küçük olduğuuu bil· karısı ve hemşiresinin de Çttğırılar~k 
slrile bir çok kmşılkar belirmi~ti. diriyordu. Muzııuıı şahitlerin Hudelerine dinlenmelertne kurHr vererek muhuke-

Adaletin huzuruna çıkan Mehmet henOz bir şey söylemerti ve buşka dıt şahit meyi 4 Nisan 938 PHzurtesi gününe 
elli yaşhmnua bir insan ziıuJcligini mu· göstermedi. bı a~ tı. 
hnfdz.u ediyordu. Y ıılnız korku ve HZa- Bundan sonra şehrimiz Nnmune 
bını saklayamudığı tilı eyen sesinden ve Hastaııesi Hey'eti Sıhhtyesinin vermiş 
müteceşsis gözlerinden belli oluyordu. oldu~u 20 • 7 - 937 tarihli raporu okun-

Reis maznunu neden Dağ ismi ve- du. Rapor da Dağ' Mtthmed'in elll sekiz 
rildiğirıi ve yedi sene nusıl yaşadığını yuşında olduğu tesb!t ediliyordu. Evvel
ıurduğu zaman; maznun uzun yıllar duğ· ce hnı..amet doktoru turafından muuye· 

Edebi Tefrika No: 7~ 

Hacez o gPce hiç uyumıtdı, Ferdayı dQ. Ondü; kafası hep 
onu elemlerinden kurtaracak, reruha çıkaracak yolu arumakla 
meşguldü. 

Hugece nöbetçi eczane 
"İstanbul,, eczanesidir. 

1 Eski Bir i\leml<·kel işinin füsa Hikayesi 

· Trabzonda ilk· idadi 
nasll kuruldu? 

11 Martta ihalesi yapılacak olan 
353 bin lira keşif bedelli Trab
zon lisesi münasebetile 

- Trabzon ıtlarlisi mezu11lar111a -

Sırrı Paşa Trııbzon Valisi iken l para zam ile bundan husıl olacak me· 
Trcıbzonda biri askeri, diğeri si- I baliı:tln karşılık ittihazına ve %am11iıı:ıl 

vil iki rOştiye okulu vurdı. Tür\<lerin bu m~zl\Orenin sureti ahz ve istifa51nı bil· 
iki okuldıın duhn yüksek okullan olma 1 ::!Uztıkere kararlaştırmak ve JQyibasını 
ctığı halde Rumların bir liseleri vardı. kaleme ıılmıık üzre lıuzzıırı mevcudedell 
Vali Sırrı; Türk çocuklıırı için dıtba ve sırr yerli mutebertınından on sekil 
, üksek tah~il veren bir müessese açmak :rnt bilinlilrnp bunlardan mürekkep diğd 
İstiyordu. O sıralarda Sivas Vulisi Hiftıt bir komisyon teşkiline ittifakı ttra tle 
Paşa, beş sene müddetle çift başına karar veıllip iki kıta kararmıme bitta\''J 
yirmişer okka buğday ektirip ha,ılııtı ile rıza ,, mühürlenir. Bundım sonra ayni 
l:öy okullurının bmzim ve ıslııhı hakkın- heyet ikinci bir toplantı dııha yapar 
da Bab:<iıiye verdl~i Ulyiha tııkdir ve Rum .Metropolidi Ori~oriyas : · 
tamim edilmiş olduğundan Sırrı Paşa da - Biz lıöyle bir mektebi kebiri 
bundan kuvvet alaruk Tnıbzoııda bir umuminin t~sis ve küşııdına karar veri· 
( Mektebi hbir ) in~ıt!--lill ve bu mOesse- yoruz ve bu mektebe her milletln evladı 
senin daimt ınıısrnrlımnı da şehir hul· gfü.in, okusun diyoruz, fakat milletimiz: 
kından ekmeğin beher okkasına 2 ve ·- Mektebin progr<tmı nedir? çocukhınons 
etin beher okkıtsınıı 5 purıı zaınmedil- orada ne öğrl!neceklerdir? diye sorarlartıl 
mek suretile toplanacalt para ile karşı· ne diyeceğimizi bilmiyoruz, binttenttleyb 
lamak istiyordu. evveleınlrde mektebin programını anla· 

Trabzonda maa:::lrperverllği ile şöhret mak i~teriz ) der. Paşa: • Birinci top
kazanmış olıın Meclisi İd ue azasındım lantıda söylendiği Ozre mektebi Sultani 
Arnavut oğlu Ahmet erendi bir gnn programı kabul olunacaktır •• diye ce· 
Valinin huzuruna çıkur, Vali bu tasav· vap verir. Belediye reisi Mustaftt da: 
vurlarını Ahmet efendiye anlatır ve bu • Bir mahalle muhtarlarına sorsak ki 
maksat için bir uıruıni toplantı yaptır· acaba bizi bu hususa tevkil ectiyorhıf 
mak niyetinde olduğunu söyler; Ahmet mı? etmiyorlur mı? ,, yolunda bir sol 
efendi: • Pek münasiptir • der. u gün, söyler. Fukat toplırntıdakiler : • Hazın 
Vilayet İdare Meclisinin toplantı günü bimmeclls bulnnunlar, ahalii memleketin 
idi; bundan bilbtifade Sırrı Puşa, Ahmet müntehibi olıJuklarından ..•..• mahıtl· 
efeııdlye der ki: " Öyle ise Mt:!clise gi- le mulıtarlaJı tarafından ııhzı vekalet 
dın de urkttdaşlarla söyleşhıiz, onlar dıı maddesi nabecadır • cevabında bulunur· 
münasip görürlerse Meclisi umumiye; d11· tar. Bu mOtıılııa Ozerine Belediye refsl 
vet olunm11sı lftzımgelen zevatın puslasıııı ve rulurni reisler • Bu mııshıhatı hıtyri· 
yapsınlar da çağır~hm. ,, yenin terk ve tehiri gayri caizdir. ,. 

Ahmet efendi idare Meclisi arkadaş· kararını verirler. 

larile gö.rü:;ıür,. ınOn~sip görülen hl~ı? Birinci ve ikinci toplantılar Şubat 
ve. hırıstıya.n 1-ımscl~rın ve idare M~clısı, ayı içinde ynpılmıştı, Sırrı Pttşa Nisan 
lstrn nt, bıdayet, tıcaret ve beledı tlza iptidıılarında vilayetin o zurnan bi s11P· 
ve heyetlerinin 1slınlerl yazılır \'e topl.ın- . r 
t d t l ·ı· ı 8 - lec .. 0 80 k .. cnğı olan Sttmsuna gitmıştl. Herhlllde 
ıya ave ecıırer. oy e ı • ışı .. 
u·ı" t k 1 h b 1 1 )tetrepohdın el ultından teşvikile Kııla~· 
" 1 aye mu aıııın< a ıızır u unur ur. 1 II 0 Ab 1 
Sırrı Paşa, toplt1ntının nrnksacJını heyete c~11°k: hacı k :man /

1
° anos ot u 

ttnlııllıktun sonra: • Şayet cümleniz ' u5 u are. e e geç 1 er, . K.hvak mey· 
. 'f k 1 d 1 b t h l'r dan ıırnhııllesı muhtarı Rasımı kandırdı· 
ıttı ıı e mez e yu nız ır za mu a ı 
reyde bulunacak olul'sa, bu tıısavvurdan lar, Rasim tnrııfından: •.Ekmek _ve ete 
sarfınazar edeceğini • söyler; serbestçe yapı.an zamn~ı veremeyız, biz boyle bir 
münakuşa edebilmelerine imkan vermek mektep istenııyor~z. • diyerek . evvelki 
için kendisi içtimaı terk edip başka bir ~ukarrerat aley hın de bir muhzır tan· 
odaya geçer. Heyet bir bayii müzake· zım eder~k Trnbzon merkez mutasarn· 
relerden sonra : • )fektebi Sultar.inin fırıa verdıler. 
devletçe ve her milletçe kabul olunmuş Sırrı Paşa Samsunda iken bu habe· 
olan programına muvafık olmak ve ri aldı, omdan ileri gelen Trabzonlular• 
... ekenei memleketten her sınıfın evladı mektup yazdığı gibi, bir müddet sonra 
meccanen kutıul oluıımaa üzre Trnbzon- da avdet etti; ne yapıp yııpıp herkesi 
da bir mektebi kebiri umuminin tesis kendi fikri etrafında topladı. 
ve küşudına \-e bu mektebin gerek ma- Artık parııları tah~il edilir ve Nemli 
sarifi inşMiye ve J{erek idıırei daimesi oğla Hıtcı Ahınedin mağazasındaki ka· 
ıçin nefsi 'l'nıbzon fırınlarında tı:ıbtı ve sada uyrı bir hesupla biriktiriyordu. 
rurubt olunan ekmt'ğin narh fiatına 

ikişer ve lahmın beher kıyyesine bever (Alt taraf~ 4 öncüde) 

-

- YEDİNCİ KISIM - ihtiyar kadın onun omuzlarını mUşfik bir hareketle ok· 
fayıırak cevap verdi: 

kız seri bir hareketle vagonlardan birine alladı, Tren homur· 
danarak ileriye atıldı. Halaz.udesl men4ili gözlerinde ıığlayan 
ihtiyar halası, İbrnhlm Lutra, arkıtdıtşları bir bayıtl gibi Ferda· 
nın yuşlı gözlniııin önünden geçti. Tren gardttn bir unda çık· 
mış, ileriye doğru sllzOlerek akıyordu. Genç kız sendeliyerek 
koridorları geçti, kompartimanına girdi \'e kapıyı kıtpıtyarak 

kendisini kttnapeye uttı. Her turnf çiçek içinde idi. Ferda tre· 
nin sursıntıslle hafıf hafif oynuyan bu renk renk çiçeklere 
dulgın dulı,{ın flaktı. Ağlamıyordu. Gözlerinden akmıyıin yaşlar 
kalbine inerek orasını bir cehennem gibi yakıyordu. Kendi 
kendine: •Metin olalım, melin 1., diye düşü'ndü. Fakat yü· 
reğini yakan acı gittikçe zlyadeteşiyordu. Dudaklarında Akif 
Cemalin i~mi vttrdı. Ressamın koyu mavi gözleri muhayyele· 
sinden hiç silinmiyordu. 

Gar çok kalı1balıktı. Ferdanın etrafını arkadaşları, Kerim 
Namık, İbrahim Lntrü, Hacer çevirmişlerdi. Her karadım bir 
ses çıkıyor ve genç kız hepsine cev11p yetiştirmeğe çttlışıyordu. 
Koyu kahve rengi bir <!lbise giymişti. Boynunda Hacerln yol 
hediyesi ohmık verdiği mercan bir kolye vurdı. Küçük bere
!liııden taşan kuııırul saçları büklüm bUklUm omuzlarına 
tlökDlOyordu. Mercan kolyesiııin rengini taşıyan gQzel dud,ık· 
lurtndHn eksilmeyen tebessüme rıığmen irı kahve rCnlı{i göz-

~ teri dcıtn bir UZHpla bulutlu idi. Hacer onun koluna girmişti. 
Genç kız hocası, urkudaşlarile konuıo;urken genç kadın gözle· 
l'ile gHrı dolduran kııltıbulığt letkik ediyordu. lfüini arıtr gibi 
btr hali vardı. Onun da pek sıkıntılı olduğu sık sık içini çek· 
!Desfocren belliydi. Genç kudının nılltemadiyen etrafına bakın· 
aı.gını gören kocası eğilıp kulağmıt ftsıldadı: 

- Hır.ini arar gibisin kuncıgım .• 
!flucer g'DldU : 
- An1renıe bakıyorum. 

- Pcrdanın ıkompıııtımanına girdi, son defa bakayım, dedi. 
marumya, ala -eksiği Vil.r mı diye merakta .. 

Genç adam l 1rdenbire e1inJ uzutıp gösterdi: 

- işte geliyor, tam zamanı, son kampana nerede ise çalar. 
Hacer Ferduııın kolundıın çıkarak aıınes1ne doğru yüı11d0. 

Ferda da onunla beraber 4lerliyerek: 
- Ne~de~intz hulacıtım dedi. 

- Biraz kompartimanına baktım bir şey eksik olmasın 
diye.. Çiçeklerin arasında vıılizlerin filan adeta kaybolmuş. 

Konuşurken Ferdanın hıtlasının sesi titiriyordu. Herkesin 
yUzU durgun bir mana aldı. İbrahim Lütf Q neşeli olmağa çalışan 
bir sesle: 

- Güzel bir seyahnt ysıpıyorsun Ferda, dedi. 
Fukut birdenbire sözü yarım kaldı. l{ıtmpana çalı~ordu. 

Yolcuhula teşyie gelenler kucaklaşmıya başlamışlardı. 

Ferda halasının boynuna atıldı, yanaklarından öptn. İhtiyar 
kadının kollarından güçlükle ayrıldığı zaman kirpiklerinde 
yaşlar toplanmıştı. ı;aktn görOnmek için gUlmeğe çalışHruk, 

arlı adaşları ve tıocaslle vedal.ıştı. Kerim Namık: 
- •Gelinceye kadıtr seni çok arayncağız Ferda, diyordu, 

mektepte yerin boş kalacak yavrum. Bir tesellimiz var. tGidi
yorstİn. Fakat ıanatın lnkfşlit ederek, fırçan bllsbOtOn ustalıl· 
tarak gene bize dOneeeksln, haydi hayırlı yoculuklar.,, 

En sona Hııcer kulmıştı. Genç kadınla, Ferda kısa bir mlld· 
det kucak kucağa kuldılar. lbrabim ı.nıru bıışlıırındıt telaşla: 
•Vallahi tren kalkacak. diye söyleniyordu. Genç kız halazade· 
sinin kollarından sıyrıldı. Göz göze geldiler, ferda boğuk 
titlrek bir ıesle ! 

- ·Y .. ptıtın tyiliklert ooutmıyacağım Hacer, dedi, uzun 
mektuphmmı bekle ve bana yazın.ağı ihmal etme .• lbrabim 
LQıfQ : •HJydi ıUı Fwdı, trtn ıc1Un7or. ~J)'t bnlırdı. Ootıf 

Ondan· ayrılmıştı. Sevildiğini blldiği halde ona koşmamış, 
Yetişir artık arnmııdaki bu huil kulksın. Mademki sen de bent 
seviyorsun. i~te itiraf edivoruın, ben de seni ıteviyorum, hem de 
nasıl bilsen!,, dlyeona haykırmamıştı. Gene ilk gelenin Ressam 
olmuşıııı beklemişti. Ayuğımı giderse, yuhut çnğırırsa bunun yal. 
Vdrmak gibi bir şey olacuğını sunmıştı. Kendi kend!ı e: •Ah blJ hlla, 
ah budala,, diye inledi. Sonra dışarı çıkarsa biraz a~ılaca1tını 
dllsUnerek ayağa kalktı. O smıda qeyaz karanfiUerle dolu 
bir çiçek epeti ayağına takıldı. Kaldırmak için eğildJ. Çiç~k· 
terin arusında bir kart gördn. Okudu. Dudaklarında acı bo~uk 
bir feryat çıktı. Bu Akif Cemalin bir' kartı idi. Üzerinde; 
•Hayırlı yolculuklar,, yazıyordu, Genç kız sendeledi' ve g~D4' 
kanapeye dllşer gibi oturdu. Dudttklanndan fısıltı ballnde 
döküldü: . . . . , 

•A,.man Allahım o şimdi nere<!e kaldıl. ~ir~enblre qaşınJ 
Jcollarının ur~sına aldı. Omuzları sarsılarak ağlıımağa bajladı. 

Aradan epey bir zaman ıe-rti, J<apısı vuruk}utu ~aman 
ancak yerinden kalkıtbildl. 

(ArffıfJ Wtr) 
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At1nç Bndnmn \·c Dikme Zamanının 

~I i\ nnsl'l)ellle l<utuptaki dört Rus ilimi 
nasıl kurtarıldı? 

Zamanımızda kara 
yolu ile seyahat 
Bugünkü kara seyahatleri şartlan 

Medenivet alemi Sovyet heyetine ınsanıarı bir çok can sıkıcı ve ziyadesue 
._, UzUcU forma.Hteler karşısında. bırakmak -

artık mahvolmuş nazarile bakıvordu tadır. insanlar adeta bir çok geçllmez 
'J mAnlleri yenerek istedlklerl yerlere gide-

-------------.-- . bilmektedir. ŞUphesiz ellnl kolunu sallı -
Dokuz aydan beri Kutuplarda bQ- mes~fede ıdl ve buzları kırıp ilerlı- yarak bir huduttan çıkıp diğer bir hu _ 

Orman Kanununun bazı 
maddelerini hepimiz 
ezberden bilmeliyiz 

ttın dünyadan uzak kalarak yaşamış yemıyordu. . duda girmek artık tarihe karışmıştır. ve 
Olan Sovyet ilim heyetinin tayyareler Murmansukhın bar.eke_t edtm T.aımu.r bu usuıun ihyasını kimse dUşUnemez. 
tararından kurtarıldığını yazmıştık. Bu buz kıran vııpuru d~ bır ~urlQ llerlıyeını- ÇUnkU bir devletin ülkesinden çıkmak 
heyecanlı macara lıakkında şu tefsllat yordu. Murmun ismındekı diğer bir va· ve yeni bir devletin toprak.larına ayaıt 
•triloıektedir: pur da mOşklHatla yürOyebUlyordu. O sı · basmak asrımızın bir çok ıcabınauymak 

Devlet, memlekette ağacı korumak için 
vatandaşlara vazifeler vermiştir 

«Heyet 21 Mayistan beri buzların ralttrda bUtün dOnya heyetin arUk mıtlı· la kabil olduğunu '.herkes takdir eder. K!m 
Uıtrincte bulunıyordu. Vodopiyanov'un volduğuna kanaat hnsıl etmişti. Fakat olduğu blllnmlyen seciyesi tetkik edUml- Her nelrndnr ağaç dikmenin \'e bu·ı köy ve Belediyeler ve bunların yetişti-
1ctaresindeki tayyare, heyetin üzerinde bir mucize hasıl oldu. TJimur vapuru yen bir kimsenin hiç bir devlet ülkesine damanın kendi mevsiminde ve fen dahi receği ormanın cins ve yeri orman tda
bıılunduğu ve Kutuptan 20 kılomelre nıe- buz dağl ımnın arasından ltendisine yol girmesine kimse müsaade edemez. Bu a _ linde yapılması hoşa gldı::rse de seneniı resinin en bOyOk ·mnlkiye me'murunun 
Bıtfedekt buz stslıasının Qzerine konduğu hul.ırak Pnpanin heyetine kırk kilometre detti. tanımadığımız birisini evimize mı- ner hungi bir ayında ne fenne, ne de i~llrakile Vilayet ve Kaza idare hey'et-
ıarnıtn, heyet reisi Papıınin He Uç ttrka· kadar yaklaştı. Aylardan bt>ri karanlık- snfJr etmeye benzer. Jklümontıkıı tevafuk eden, tıA-acı dipten lerfnce billi edilir. 
dıtş1 1 nihayet insun yUzO görmege mu· ta yaşayım Papanin il~ arkıı.dnş_hırı, vtt· Ancak bu usulleri koyarken dikkat c- t>Udttma hnreketlerlni görmek kndar in- Bu suretle orman yetiştirilecek ycr
\'ıaır .. k oldur. purun kuvvetli projektorlerim gormUşler dilmesi rn.zımgclen şeylerin en başında -um hayret ve tees.,üre dü.şllreıı hiç bir lerde bu işe elveri~li, Devlete ait arazi 

Heyetin Uzerlnde bulunduğ buz par- r1i. Dördü de sevinçten çtlğm bir halde seyahat edenleri rahatsız etmemek ve on- şey olmasa gerektir. Rasgele a~acı kes- mevcut ise bu arazi, menşei ne olursa 
Çası, mechul ceryanlaru tubi olarak, ellerinde bulunnn magneziyoın gibi, lara bu formaliteleri can sıkıcı bir ınek, durup dururken blr adı.ımı öldOr· olsun köy veya Belediye şahcılyeti hQk
l<uıupta henOz keşfedilmemiş suhalttr blngttl ateşi gibi, meş'ttle gibi işıklarla surtte tatbik etmemektedir. BugUnkU ya - neğe benzer. Çünkü ağacın 1ı1sıınlar mlyest namına meccanen terk ve temlik 
:ıthillnde 2000 kiloıııetrelık bir mesufe işaretler verdiler. ~ayşı tarzı seyahat etmeyi de bir ihtiyaç k.ıdnr memlekete olan hizmeti çoktur; olunur. Verilecek arazı miktarını ihtiya· 
llletınl\itlr. Şiddetli bir fırtına vapurun yaklıış· olarak kabul emiştir. Nazara alınacak hundan başka ağaçlnnn muhafaza ve ca göre mahalli idare hey'etleri tayin 

Bundan bir ay evvel heyetin vazi· mnsına mani oluvordu. Fırtına dlnerdin- noktaların birJsl de .seya.hat eden kim - tekslrini emreden elde 3116 numaralı eder. Böylece arazı temin edemlyenler 
Yt~l feci bır hale girmlşll Geçen Şubıı· d b •1 t 1 h senn memlekete döviz it'.hnl etmiş olma - oir de orman kanunu verdır. lnllfaı umuma ait yerlerle köyün ve Be· 
tı • mez, vnpur a u unan ayyın·e er azır-
n birinde on gOn devam eden şiddetli 1 1 d iki t h sıdır. Bu da bir çok memleketler için mu- Binaenaleyh; ıığnçları kesenler, tediyenin gelir kayna"'ı olan yerlerden bt andı. \ 11pur an uçan uy yare eye· hl bi ld tt (İs 1 d kJ 1 "' 
r fırtınadan sonra buz parçıısı muhte· b • k m r var a ır. v çre e ote sana- « Ağacın yetişmesini, yaşnmasmt, fazlasını kısmen veya tamamen köylerde lif • • • . tin bulundu~u uz adasının Otenne ~n- yli gibi). 

Otu/erlerınden kırılmış ve he~ etın mıığa muvltffak olctu. Tayyareciler dort faydasını, sıcak ve soğukluğa, yağmura, ihtiyar heyetleri, Belediyelerde BelPdiye 
dl uau çudırll Pttlrçdalanmlkı~tıl. nl r Aı·ıml sıhtıııtta buldular. Kucaklnşmııları OörUlUyor ki devletler hem seyyah rüzgara, havanın temizliA-ine ve sıhhata meclisleri kararı ve en büyük mQlkiye 

1 s cerya a cı celbi için tedbirler alıyorlar hem de ge - 1 f . 
taraf a~de men

0
z
0

ke
1
r n

1 
en ıtt" '-ımnştu·· He pek heyecıınh oldu, Papanın kendilerine su taşınıı arına, yurt mQda ansına, lktısat memurunun tasdikile bu iş~ tahsis edile· 

ın an s r en P gu uru · · d d·kı . len seyahlnra zlyadeslle müşkllldt göste- ve ziraata olıın fı.ıydtıh tesirlerini bilme· bilirler. 
Yet Rece karaıılığmda elli metre uzun· 0 1 

• rtyorlar, bu suretle de çok bUyUk tezat rnekten veyahut bilmek istememelerinden Bu yollardan btrfsile arazı temin 
lııtunda bir buz pttrçasının Ozerino s kış· - Her işimiz iyi glriiyor. Bir aylık karşısında kalınıyor. keserelcr. ,. erlemlyen köy veya Belediyeler bu iş 
"'1ıtı. BlltQn Qmllleri ellerinde bulundur· ylyeçeğlmiz var. Fakn.t bir buzdan ölıOr Bu hususta İstanbuldnn Londrnya Ftıkttt bugün mevcuttan her hangisi için İcab edecek araziyi köy ve Beledi· 
dukıarı telsiz telgraf cihazında idi. Bu buza mıklede ede. ihtıyntları~ızdıın ço- ıgiden bir yolcunun maruz knldığı mUşkil- olursa olsun insanlıırın eline ttrzu ettiği yelerJn istlnılfik kanunlanna göre ve is-
Clhaı da fırtınalardan bozulmuştu. Kırk ğunu zııyi ellik. Bereket versın, dördn- ıa.tı beraberce göz önünden geçirelim. ;ekilde kullıınıhıbillr kaydile teslim e- ı timlak surctile tedarike mecburdurlar. 
lektı saat hiç bir yere ne haber vere· mOzde iyi avcıyız. . . . İstanbuldan yataklı vagon ile Ostand ılilınemiş bi.hassa bOtOn memleketi al!- Madde : 81 - Orman idaresi, orman 
btidtıer, ne httber alttbildiler. Ozerlerln· Bundan sonra Kutuptekıler mısnfırlerl_ne tarlklle Belgrat, Budap~te, Viyana, Ko- kndıır eden işler bir kanunla tahtı inti· ı yetiştirecek olun köy ve Belediyelerin 
de b l 1 b 1 U d üç gOn evvel nvlartıklan bey;ız ayı etın- lonya ve Brüksel üzerinden Londraya gi- zuma Hhnmıştır. fidan lhtiyaclarını karşılıımak Qzere 
eııı· L~ unduk en u~ . pkarçkası seblg n ~ "en ikram et,tt"ler Tn .. vareciler de he\_•et den bu seyyah pasaport vizelerini eşya -

~.ş kilometre gıhı or unç r snr - 11 
• •• • " 1 i . lkt işte mevr.ut a~ııçlun korumak ve 1 mm taka orman tidanlıklttn tesisJne 

'Ue YOrüyQp gidiyordu. için gı tirdlkleri nevaleleri ortaya ~ıkar- sının muayenes n 'We parasının m annı, \'eniden ağnç dikip yetiştirmek için ı mecburdur. Fidanlıkların te'sislnde bu 
Heyetin imdadına gönderilen Mur- tlılnr. Bunların içinde Moskovadan geti· kontroıu hesap e~miştır. 18 2 937 tarihikde intişar eden 8116 nu- kabil köy ve Belediyelere yıtkınhtı ve 

llıoneı b k a YU 200 kilometre rilmlş on iki şişe birada vardı. 8 devlet arazıslnden geçen bu zat her ınnr"lı or111an kantınu bu maksatla ya- , titanların cins ve nevini tayinde muhite .. uz ıran v pu yabancı ülkeye girerken de çıkarken de .. 
dalma kontrole ttı.bi tutulmuştur. Bu kon- pılımştır. Şu halde ağncın faydasını dU· uygunluğu gözetilir fidanlar, alakalılara 

K ı Z b k b • trol muamelesi .gündüz olduğu .gibi gece- şOnmeyenlerle bu kttnunu oımmuyıtnlar fidıtnlıkta bedelsiz tevzi olunur . r a ogu aş a ır nin de her hangi bir snntınde olmuş ve a- baltayı biltırerva ağaca vurdukları ZB· Mttdde: 83 - Şimendöfer idareleri 
damcağız her vakit uyandırılmıştır. cnn man neticede nedamet duymumalan için Devlet, Vilayet, Belediye ve köyler ye• 

kontesle evlenecekti• sıkıcı e.şya munyenesl, pasaport kontrolü l36mudcleyi ihlfva eden kununun 103 nlden ynpacaklun deıniryollnrı ve şose
döviz muayenelerinden başka Bulgarista- nncü muddesi bir daha onlttrı ağaca lerln kenarlarına fldun dikmek, bunhm 
na ve Yugoslavyaya girerken de ttstUnde y.tklaşmııktan tevbe ettirecek derecede I yetiştirmek ve korumakla mükeller,lrler. 
tabanca ve saırc olup olmadığı da ara.ş - uğır olduğundan bultttdlln evvel bu ka· Şimdiye kadar yapılınıı olan demiryol· 

Fakat bir falcı kontese 
fücceten öleceğini söyleyince, 
evlenmekten vazgeçmiş 

kralla evlenirse 
o da Zogu ile 

tırılmışlır. nunu ele alınalan icııbede. lttrı ve şose kenarlarını dıt böylece ted-
Kendlslne sual soran gUmrUk ve poli.. ÇOnkU kanun, ahkamı hilahna hare- rlcen ağaçlandırmuğ"ıt mecburdurlar. 

memurlıınnın adedi 42 yl bulmuştur. (ka- kete ktttiyyen müsaude etmez ve kanu- Mu?de : ~03 - Bu kanunun ikinci 
tettlği mesafe 3200 kilometre olduğuna nu bilmemek insanı cezadun kurtaramaz.. maddesıne gore ağaç kat:yatı orman 
nazaran her 76 kllometr~de bir memura Kttnunun sarahaten bildirdiğine göre in- idttresi.nin iznine tabi. tutulun mıntaka-

~ Bir senedenberi Avrupanın yegane hesap vermek mecburlyetlnde kalmış olu- ..;anlıtr ağaç dikmekle mukellertir, kes- lurdakı ttğ11çlım_ bu ıdareden izin ulma-
1\ k&r Krttlı olan Arnavutluk Kralı Zugu- yor.) rnek ve sökmek için elleri bağlıdır. Nn- dun kesenler, s~kenler veya bu. agaçla· 

11~n evlenmesi meselesi etnıfında muhte· Bu vaziyet karşısında insanın dalma rusun ziyttdeleşmesl HOkOınetin kuvveti· rın kurumıtsını ıcıtp etıirttn işlerı yttpıın-
LI h~v11disler çıkıyordu, Henna Mikf>S gazetelerde okuduğu seyahat propagan - nlni artırıııağa nttsıl bir sebep tf'şkll e· lar. ce.za kanununun 516 ıncı muddeslnln 
"llllı bi M ·1 ı "'I dalarına ne suretle bakacağını <ierln derin . blrınçı fıkr11sında yazılı ceztt ile Ci!Zal• ~ r ttcur kontesı e ev eneceıs derse yukarıdtt htdat edılen yUksek tay- ltmdırılır. Eğer bunlttrı ağıtçlann sabip-
Ylenıyo rdu. Bu güzel kontes krulln düşU~~yelke ıbcalrpmeudaemr.eleye nlaruz kalnn dıılarına karşı. ~ğ;ıçlurın zlyad~eşme~I leri yapursıt bır uya kttdıtr bıtfit hıtpls 

~Vlennıeği ralcılere inanarak reddetmlşli. DV 1 l k t ÇI o derece boy k b l 
"ili 1 !dmscnin bir daha seyahat etmek acaba 1 e meııı e ·e 1 n u ır veya :ıo iradan 100 liraya kttdar batıf h cı ötın söledlğlne gOre eğer o meş- kuvvettir. purtt cezusına muhküm edilirler. 
rir bir udamla hayatını blrleştlrseydl, nklındnn 1geçer ml? Devletler her şeyden Her nekadar kanun, orman kanunu • * • 
l{ Ceeten Oleceltl. Kontesin bu karan ewel blrl~ip seyahat usullerini basitleş- namı altında intişar ettiğinden yalnız . ~eza ~anununun 516 ıncı maddeai-
raıı hayli OzmüştO. trrneye ka.lkacaklarına oturup faidesiz ya- ormanlurdan bahsettiği zıınnı basıl olur- nın bırlncı fıkrası : 

H k 1 · zılar yazmaktan ne zaman baz geçecek - Bi k' h 1 1 ~ enna ~ikesi Kralın ız kadeş erı terdir. İnsan bUtUn bunları görUnce vah sada b~ zan doğru değ'i~dir. Evimizl_n r ımse er ne suret e o ursa oJI.. 
t acaristanda yaptıkhın bir seyyahtttla a.vnllı seyahlnr demekten vnz geçeme - buhçesınde, avlusunda, dukkanımızın o· sun ahann menkul ve gayri menkul maı-
ı~•ııınışlar ve a"'abeylerine meth~dicl bir z u de yet•cı.t·rd ·"'·mı·ı u"'açlar bile bu k tını tahrip veyıı imha eder veya bozar. 
" 6 dlğl gibi gördUğü rekl1mla.r k:arşısında da n n ı,.. 1 1

1!i
1 & • • a-~llh ile kendisinden bahsetmişlerdi. şa.şımaktan kendini alamıyor. nun ubkimıµa tabidir. Hu fıkrl teyıt e- veyahut bunlıtra zarar verirse mutuaıı• 

, ne onlar kontes Jeruldln Aponyi ile Şuasını da kaydetmeden geçmiyelim. den mevuddı !<anuniyede şunlardır : nr tarafın şik6yeti Ozerine bir seney,eı 
~«beylerinin ilk tesadUflerinl hazırla- Seyahat hususunda en ziyade rekldm yn- Madde: 84 _ Ağaç sevghlni kör· kadar Hıtpis ve yir~i Liradan elli Uruyaı 
lflardır. pan memleket Almanya olduğu halde Is- pe ve genç dlmağlurtt kuvvetle aşıla· kadar cezayl naktl ıle cezalandırılır. 

s,d}\ralın kücnk kardP-şlerl Prenses • tanbuldnn Londraya giden seyyah en zı- mak Jçin BlltUn ilk ve orta mt!ktep tu- • • • 
baı !Ye ve Ruhiye Budupeştedt'ki blr yade Alman memurlannqan şlkAyet et - lebelerile uskerlere ağııçlttrın taydulurını B' L h• t h . 
on Oda f<qntesi ilk gOrdUklert ııtqıun, J( I J, . ld " A l m!ştır. ZETA zihinlere yerleştirecek dersler okulturul- lr e IS an eyeyetı. 
ııu llrı Arnısvutıuk Krııliı;eliği~e layık ol· on es enı ın pony -- mttsı, bıthçeleri musait ise. ~ektep ve Franko }3panyasındat 
1ıo:~u a~lam~şlardı. o gun kontesin 1 bir'.müddet soııra bir Fransız zabiti ile A varn Kan1arasında ıuşhılarda ber yıl a~~ç ~ıktirilmesl v~ Salamç.nka, s (A A.) - Bir Leliı 
lıfıtı!ırıda uzermde kendi resmi bulunan evlenmegi tusarlumış ve bu rıkriuı • b' . . l bunla~ın korunmttsı ıçın Z~ruat JVekale~ EkenÇ>ro.\ heyeti bazı tetkik ve ~y~t·· 
~t tll bir madalyon bulunqyordu. kızlurına açmıştı, liu fikir kızları alt Ust Başvekılden 11 sua ile Mıllf Mlldafaa ve Mttarıf Vekaletlerı le~le ekonomi mOzekerelerdt\ bul mak· 
ve'h1ses1er bu mttdalyonu kendilerine etmişti. Ve bir dikkıttsizlıkten istitu<te Ankara, a (A. A.) - Avam Kama· bir proğram hıızırlayıp tatbik edt\rler~ üıre İspanyaya gelmiştı.. ıın 
h~ılnl rica ettiler. On,lıırın Arna\utlu- ederek annelerinin yttııından kaçmışlar rasında Sosyfll Parlı mensOplerinden bir ~udde : 8~ - H,eı: \'~iiyeıte VuUler Tok Od~ · ... .- .kast 
te8le önmeslnden sonra ~rulın genç kon- ve liudupeşteye gıtwek Uire yoltt çık- mebuc:, Başvekil Çemberla~:n'a Avustur- senanın m~~yyen mev~ıwınde ~tt~ Y. ,..«bır suı . 
Cıttı ltalya sııhllleriude ılk defa buluşa- mışlardı. Jeruldin o zııınan 12, ablası ı.) ya ite Almsnya aras1nrtakı anla~mur-;~ p_ıtyiamı tertıp etmekle mukeltettlfler. Su .. T~kyo 1• :1. (A. A.) - Sosyıd parti• 
ı..n1 fayıası Bdapeştede dolaşmağa baş- yuşıııda idıler. J.<"ransız polisi oıılan ~or· tııtblkatta ne f?İbi netlcelt\\' hası_l edebı- baynuulordıt her vutaııdaı Avlusun'!, <>&Şkfl .. al e.vınde 4 meçhul şahsın taarru-· 

~1• • • gun bir halde yolı..la bulıııu~tu ve yıırdım Jece~inl sormuştur. 'B11şvekil halıhazırc~"'I yolkenarlarına, boş yerlere. ata~ dikme- ZU.OA uğram~ı. ve ağır surette yar~lan·· 
)tık& u esnada kontes Jeraldın Aponyl ederek onlttn meınleketleri 61ttn ~~iiCU· Avusforya • Alman anlaşmasını tetkık 1 ge ve bunlar~ koruyup yo•.~ştıkmete da"l mıştır. Dahılıye nezareti ~Qtecasırlellt• 
hıt ek ailelere mensup birçok fertler gibl ristubu sevtctrni\itf. Bu tttrJbten sonra etmenin çok müşkül olduğu cevabını vet olunur. fuı.ll\ hgııç yeti~tilenlere ele geçirmek için etruflı tertıbat alnufbr.-· 
,,~:tını kazanıyo~ ve B~dııpeşte muze- Macaristunduki 8a(rttbulan . nezdinde yu- vermlşltr. nıhkŞ,h~l wr!!lr. ~ayraının ne ıwun buı- Alman yada umumi tahrir. 
l\ıı bulunan tarillt resımlerin ku'rtpt>s· şzı.ımı~a ~n~laınışturdı, ayaoıt~ı, ~hç gün devam eclecegi ve aa\oaç Be li 2 M 1 · edl · d , ar - 1 ı... ı . 1 f k d I ., r n, - ıty sın .on y SJn fi bır uıetine a mmış ~opyn arını u a u upt!,te sosyeslnde kontes Jeral. gOzel bir yaz günü tesndu.r ett~i tttlyan yetbtlrenlerden kim~ere ne mikt11r mOkafat Al d nr 1 klıe 1 dnkk .. d t d dl ilk d f b. b· 1 d nk k . 1 . • • manya a n usun, mes e r n ve se· · 

I" an a sa~ıyor u, n e tt ır a o a Y se uıle en~ı sahllinrte üzerinde basil etmiş oldutu verileceği Vıl4yet idare heyetleı·ince tes- nuyi teşebbuslerin umumt bir tabıirl 1 
k011 ~uron 2J faşında buluna~ ge?ç kı~ ve erkek çocuklttrı tarafından tem~ıl tesirlerden bahsettiği ıtıman bile belki bit ve lll\n edılir. Hususi idureler Bele- yapılacJtktır. Bu tahrir dört senelik plln 1 

~~ ı 8 ~zelllğlle, z~'ka:sı ve tncelıklerıle edıl~ekte olan bir canlı tablo ile gır~ buna inanmıyordu. diyeler, Koy ihtiyar heyetleri bu bay- için e1tts teşkil edecektlr: ÇOnkü 1933 . 
~~ zamendanberı Budııpeşte kibar ~lştı. Ve Oen~ ayni bal~~a oynanan bir BuızOn 43 y11şmda o1an Kral Zogu rttmlar için ınzuwu olacuk fidttnları ve den •ri nOfus vaziyetinde busule r•l· 
~lil A-~nde tanınmıştı. Babası _Kont 1 pıyeste. Jeraldın ~o~ tubu hureketlerlle bu harekellle bütün dedikodulara nihayet verilecek mUkafatı te,ınin ve tedarik miı olım değişikliklerin bllinmeal lAııbl ı 
'tt İkf°"Yl bundan 14 sene e~vel olmpş 1 ~en:ilm gOstermıştı. O ~m~n blr.c?~ vermiş oluyor. ederler. Ziraut Vek4lellnin fidanlıklıtrın- a-eımektedir, 
~~'Ut ~\ı v~ y.ent doğmuş bir erkeıt tiyatro kumpııny.a dlrektor~erı ~endısını Kontes bugün Tiranda Kralla resmen dün mnmknn mertebe istifdd~ olunur. Kral Alber'in 

1
4 ÜDCÜ m]t ı 

bırakmıştı. artistliğe vermesınt sOylemışlerdı. Halbu nlşnnlamı$ bulunuyor. Evlenince kocası- Mödde: 80 - Muayyen bir ormanı , .ı;: 
tıları ltontun ölOmünden sonra Amerikalı ki o evlenmt·k .lstiyordu. Bir ev sahibi nın dini o1an mOslümanlığ'ı kabul edecek olmayan ve muhill ttibarlJe Ptıtçsız olan BO.rO~sel~ 2 Ktal Alber Jn ' • unccr: 
tlldtııı.•nneler\ Fransada annesinin sahip · olmak, ana olmak arzusunda idi. O za- l ve blr mhdılet sonra bOlOn Arnavutluk mıntıkalardaki Koy ve Belediyeler ken• 'Y~<IOp,OmJı;: muaasebetile. biit'1n Belçıltedw 
lt b"u bir malikaneye gelerek yaşama· Jnan bnton bir memleketin annesi olmuk krallarlle kontes Jeralciin Aponyinin dl hudutları içinde en az beı hektar 1D1Alfm fapa~ıştır. ~brOka~lde yOk_,lr" _ 
bll\q ıttl•mıftı. Olduk9a genç blr çaQda aklına geliyor miydir Şüphesiz hayır ... 1 m"ıut lzrllvııolarını bf1yUk bit bayram 1ivDaatinde bir orman yet!ftlr,mokl~ m~•l· h:ke~ı ıl:ai:•ıl ıevat,oai:!darıplei'deb·~•r. 

"'~ '"net•r\ Fransayı ~eldldlkten Hatta Amavu.t Kralı Zoau lçendlıln•' ali! \t&U etleeektir, loftlrlor, ıaı mııkıllefJyıtt tabt olnı/1, ,-J: meııt11 "' flfftll.-..• 



Trabzonda 
ilk idadi 
nasıl kuruldu? 

Bu Pazar günü 
büyük bir kayak 
bayramı var 

"~st t f 2 1 "d ) Bu sene şehrimizde kayak sporlan 
~u. ara ı ncı .c oldukca raallyetle dolu geçti. Bölgenin 

İdudl ıçın hava ve zıya alan birJ her hafta için hazırladığı geziler ve mü
ersa nranıldı. O sıralurda Kuvak mey- sabakıılı.ır bu hafta için hazırlııdığt bu 
danı sırt1lmnda askeri hastahane ve biri spora bUyük bir ehemmiyet veren bir 
redif kışlası yapılmış olduğundan o kuınbnn müracaatı üzerine umumi bir 
mııhullin imari cihetine gidilmesi muva- bayı-am şeklinde devam edecektir. Bu 
hk görOldll: ~llCI Bey oğlu Stıleymnnın ı hııfta blltün kayukcılar bfrbirlerile tanı
bahçesi seçıldı. .9891 metre m~rabbaı şacıtklar ve dağda meyilli yerlerde sürat 
~lt1n bu arsaya bır heyet. murlfe_tıle 400 ve atlama idmanları yapaçaklar ve bu 
lıra kıymet konuldu; şehırde ~ukü~ete suretle bölgenin önümüzdeki haftaya bu
ait boş arsalar sutılarHk arsa ıdndı na- zırladığı birincilik mnsubakalarına bazır
mına satın ıılındı. Binanın plAnları ve lanmış olucaklurdır. 
keşifnamesi yapıldı; keşfi bedeli ~75i57 Erzurum Spor JüılübilnOn dtwetl 
kuruş tutuyordu. ViU\yetin maarıfe alt Erzurum Gücü Spor Kulübünden : 
aşnr hissesi ise 2400 lira olduğundan Kıtyak mevsiminin sonlarına yııklt1ş-
ııç1k kalacttk kısım için taş çıktırmak maktu olı.Juğmuzı.Jan memleketimizin bu
ve malzeme taşımukta hııpisler çalıştırıl· zı yerlerinde yupıldığı gibi şehrimizde 
mıık suretıle nıOteahhhJlııe ihale olundu. de bir Jrnyuk bayramı tertibini karurllış-
27 EylOI 1300 yılı Sırrı Paşa: • Vatan, ıran kulUbüıııJlz bu bayraını 6 - 3 · 938 
evladı vatan içindir • diye ba~layan Pı:ızar gllnü (fop duğı) nda yt1pact1ktır. 
heyecanlı nutku iJe temel ntrna merasi- O gUn arzu ed~n kulüplerde yazılı 
mtni yttptı ve inşant bir yıl içinde biti- kayakcı kanieşlerimız davetlidirler. 
rildi· tedrisata bıışlanıldı. P H O G HA :\1 1

!çfnde yılhırca okuduğumuz 've ye- l - Puzar günü sabuhı saat 7.30 
rinde Cümhuriyetln modern lisesini kur· dan 8.30 za ~udur Top dağı etekl~rin
mnk Ozre iki ay önce vıktığ!mız Trab- deki kuJOp buıusıııda sabuh çuyı ıçlle

zon idadisi işte böylece w meydana geti- cek ve dı:ıns edilecektir. Saat tam 8,30 
rilmiştf. da kayukcılar ve misafirler Top duğmu 

R TARAKÇIOÖLU hardket edecektir. 
· 2 - Usta kayakcılar arasında sürat, 

Vilayet IJmumi 
Meclisi dün toplandı 

(Vst tarafı 1 incide) 

dönüşler, duruş ve ıatlama müsabakaları. 
3 - Mübtedi kayakcılıır anmnda 1 

sürat, dönüşler ve duruş mnsabıtkuları. 
4 - Sttut 13 den 14.30 kadttr ku

lüp binasında çalğılı öğle yemeği ve 
dttns. 

5 - Saat 14.30 da dıığa hareket 
İkinci celsede ruznameyi dolduran ve serbest idmanlar. Bu arada muhtelif 

muhtellr on dokuz madde hukkında foğruflar alınaCiik, akşam kulübe avdetle 
müzukereler cı foyan etmiştir. Bu mad· sporcularla misafirlere çay ikram edile·' 
deler arcısınrta Oltu merkez ilk okulun1:t cek ve muhtelif eğlenceler tertip oluna 
bir kadın öğretmen tayin. edilmesi, :,<ö· cuktır. ı 
mQrJQ m1hiyesi merkezı olan Goılet 

kOyU okuluna bir muıılliın tayin edilme· su 1 h ve ı 
si, Jspıre bir zinıat mmılliıııigönderilme-
si, lspırin Kan köyn mektebinin tam k dl• •

1 devreli hale getirilmesi hal..kıııdakl tez- ev e s 
kere ve tekltflt!r vih'lyet mukt:ımına 
havale edilmişlerdir. 

Pu::.inler kuza merkezinde bir pazar 
yerinin kurulınttsı, burada bir ortu okul 
tıçtırılma~ı için Muurıf Vekaleti nezdin
de teşt>bLO~ııllu buı.unulıuası, Emreko
muııduki nahiye nıeıkeziııin Köprü kö· 
yOne n1:tkledilmesi hakkındııki teklifın 
tetkik edilmek i:zı e tcşkilAtı mil kiye 
Er•cümenfııe buvale c<.lilmesiııe kurar 
veril mi şlir. 

Erzuruma bağlı kaza h11lkevlerinin 
muhtelif mevzularcJııki i teklerinin tetki· 
ki ve icubeltiği gıbi tefrik edilerek ait 
olduğu encUıneıılere havulesini temin 
için bir mubtdıt eııcümen teı:ris edllwi~tir. 

Bulumluğu mevki ve muhiliııin zen· 
glnliği itibc.ırile müsult bir vaziyette 
bulunan Honısanın kuza bulfnt) kalbe
dllmesi için Duhiliye Vek!letile Üçllncü 
Umumi MUlellişliğe bir temem:i nıazbu· 

tası gönderilmesine kurnr verilmiştir. 
Ruznumedeki maddeler tamamen 

mOzukere edildikten sonra reis celseyi 
7 !\fart Pttzartesl gllnü saat 14 de te:tlik 
etmiştir. 

, 

(Vst tarafı 1 incide) 

- Gel pis pis! diylp duruyorlar. Al -
damp bir tarafa gideceği zaman, sopayı 
kafasına yiyor, mütevekkil, kaçıyor. Aç, 
blll~ç. zayıflıyor, salyaları akıyor. 

Evln bayanı da tıpkı, Cemiyeti Akvam 
~ibi telAştaı 

- Ayol çocuklar yapmayın, kediyi u
yuz edeceksiniz. 

Biz o kanaatteyiz ki, evin bayanı Ce
miyeti Akvam da bir gün, kedinin, mUs· 
tekrch yüz il ne bakacak ... 

- Aman! diyecek, bu uyuzu atıverin, 
Heplmtzi bulaştıracak ... 
Ama onu bu hale ev halkı sokmuş, ne 

zararı var? Bir uyuz kedi için, ev halkı 
rahatını bozacak değil ya ... 

ctllAD BABAN 

Yaban Domuzu ile 
boğaz boğaza 
gelen bir çoban 

(Üst tarafı 1 incide) 

A d Bu manzara karşısında, adam· vusturya an sonra cağmn nerde ise parçalacağ-ma şllphe . . l k etmeyen erler mümkün mertebe müca-Sira mustem e e deıe satıasına yııklaşarak ve bütün ni
şancılıklarını kullanarak domuza ateş 

İşine geldi etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Atı· 
lıın kurşunlardan blrkııçı doınuzun can 

(Vst tarafı 1 incide) alıcı yerlerine dokunmu, vahşi hayvan 
Almanya ile İhılya bir ko· can acısile elindeki şlkbını bırakmış 

ttılsyon te~kiİ edilmesini ve bununu İs· ve nihayet bir tt:ırafa yıkılt1rak ölmOştür. 
punyaya göndP.rilmesini teklif etmekte· Hiç ummadığı yerden gelen bu 
tlirler. Kllra. hudutlarının kontröl edilme- yardımla hııyatını kurutarmış olan adam· 
ile t'rankanun denizden yardım alma· cağız jandarmaların boynuna sarılmış ve 
tnın 6nUne geçilemiyeceğl ve Cumbu- kendisi karakola götUrUlmUştür. Orada 

tiyetçllerin tamamen tecrit edilmiş olduk- bu zavallı adamın Buyburttan Erzuruma 
tarı halde Frunkonn bu vaziyetten gelmek üzre yola çıkan Hıısankaleli Ço· 
istifade edeceği dnşnncesilc kura hu- ban Mehmet olduğu anlaşılmıştır. 
tıutları kontrölOrıUn gönQllülerln geri 
eıınması meselesının razıa bır tesir icrn «Gümüşeli» refikimiz 
etmiyeceği dOşOnülüyor. _ _ Gümoşanede çıkan •oümUşell. refi-

Prunsa Ue lnglltere gonllllul.erin ge· kimiz son çıkan sayısı ile dokuzuncu 
tl alınması ve masrallarm ta~sım .edıl- yılını bitermiş, onuncu yılına basmıştır. 
mesl meseleleri üzerinde bir rıklr bırllğl Rerikimfze uzun ömürler ve muvaft11ki· 
tesisine çulışmaktadırlar. yetler dileriz. 

Akrep zehirine karşı 
ilaç bulundu 

Amerikanın MiJli Müdafaa 
bütçesi 

l>arls> 3 (A. A.) - Doktor Soıanı Vaşington, 3 (A. A.) - Nasyonal· 

Erzurum Belediye 
Talimatnamesi 
1 Hazirandan itibaren tatbıkına 
başlan11call olan tallmalllamenin 
madde madde neşrine devam 
ediyoruz. Alakadarlar kendile· 
rine ali olan kısımlar için şim
diden hazırlıklarını yapmağa 
başlamalıdırlar. 

360 - Benzin ve ispirto bu 
mık<1arların nısfı kadar bulunduru
labilir. 

361 - İçlerinde çabuk yanabi
len maddeler bulunacuk olun yerler 
ve onların tarzı inşa ve tertipleri Be· 
lediyece tayin edilir. 

362 - Karışık benzin gaz ve 
emsalini satmak ve tdhal etmek 
yasaktır. 

363 - Yukarıda gösterilen mık· 
tarlardan fazla gaz, benzin, ispirto 
ve emsalinin Belediye gazbanesinde 
muhafazası mecburidir. 

364 - Belediyece gösterilecek 
yerlerden başka yerlere zarurt ih
tiyt:ıçtan fazlH, ot, saman, tezek, 
odun gibi kabili iştial maddeler de
po etmek yas11ktır. Görülenler müsa
dere ve sahipleri tecziye edilir. 

-22-
Ya(jhanc, Muııılıaııe, Sabuıılıa· 

ne ,.e ımstırmalıaneler 

366 - Belediyece tayin edilen 
yerlerden ba~ka yerlerde yaghane, 

mumhane, sabunhane ve pastırma
bane açmuk yasaktır. 

367 - Y ughanelerde : 
A - Alınan yugları depo et

mek. 
B - Yagları eritm'!k. 

C - Erinmiş yaglar• tesriye ve 

depo etmek için enaz uç daire bu· 
lunacaktır. 

368 - Yaghane, pastırmahane· 

lerde su tesisatı bulunması mecbu
ridır. 

369 - Eritilen yağların süzllle· 
rek kaplarına konması ve ağızları

nın temiz ve sağlam kapatılması 

mecburtdlr. 

370 - Yagbaneden çıkan yagların 
ambul11jlarında baği y1:tğhaneden[çık.· 

tığı ve ne cins ycığ olduğunu gOste· 
ren bir etiket olması mecburidir. 

- 23-
Scy)·ar Esnaf. 

371 - Seyyar esnafın umumt 
pazar yerlerinden başka yerlerde 
durup alışveriş yl:lpmaları pazar yı.!r· 
!erinde ve ruhsat uldıkları yerden 
fazla yer fşı!ul etmeleri yasaktır. _ 

372 - Seyyar esnafın gezdir
dikleri satılık eşy11nın munt11zam 
camlı dolaplttrda veya lastik teker
lekli ve ceınukanli muntazam aruba
larda bulundurulması m~cburidlr. 

373 - Seyyar satıcıların türk
çeden başka dil1erle satış yapmaları 

ve buğırıp ç11ğırmıaları, garip vuzi· 
yetler tukınmatarı yasaktır. 

374 - Bıhlmum seyyar esnafın 
Belediyeden ruhsat almalllrı mec
buridir. 

-2.\
liullnnılmış Eşya satışı. 

275 - Ettlvden geçmesi mQm
kUn olan bütün kullanılmış eşyanın 
etüvden geçirilmeden evvel satıl

ması veya pazara çıkarılması yasak
tır. 

376 - Kullanılmış eşya ahşve· 
rişi yapanlarm bu işlerini Belediye
ce gösterilen yerlerde yapmaları ya
saktır. 

(Devam edecek) 

HAVA 
4 ~ 3 - 938 aaat 8 Raporu 

Hava tazyiki : 007 .6 
• • (Deniz seviyesi) : 781. 7 

Suhunet : - 12.6 
DOşük suhunet : - 15.8 
Rutubet : % 73 
Ruzgar : Sakin 
Sema : Bulutsuı 

· Y~ş: Yok 
Ruyet: Tam . 

Sahip ve Ba.şmuha.rrtrt: 
CİHAD BABAN Akrep sokmasına karşı Proıni ismindA hıra mensup olan Ayan Millt MOdıtfaa 

bir ilaç keşfetmiştir. Tecrübeler müsbet Encümeni Reisi Milli Müdafııa bütçesinin 
netice verdiği gibi, bu sayede bir 9ok 6 milyon dolar döba artırılmasını Me· 

Umum neırtyatıl idare eden Yazı İflell 
Müdürü: BABADIR DV'LGBB 

klms;eler de ölümdep kurtarılınıılardır. p:ılflir. 
..,. Y•' ,., 4 • 

luıl41ıll JW: DOGIJ 1 ... 1'9 

Bir gün kaldı 
----------

Erzurumun Tavla 
Şampiyonu Kimdir? 

Pazar günü başlıyacak olan müsabakamıza 
girmek istiyenler, idaremize müracaatla 

isiınlerini kaydettirmelidir1er 
Enurumda lyl tavla oynayan - :\Hisnlmimyn olrnu.•k lstlyen-

lar arasında tertip ettiğimiz birin el- lel'l 11 sn balı tan ukşmna krıdur 
ilk müsabakası önümüzcleki pazar ldarchn nemize müracaatla 
günü yapılacaktır. Müsabakalar için lsimlt•ı•inl lm)·dcUh·meleı·l b\· 
evvelce yazdığımız g-lbf, Sakarya zımdır. 
ve Tophane kıraathaneleri intihap Mllsabııkıımızın yapılmasına blr 
edilmiştir. Pazar günü oyuncular sa- glln kalmıştır. İsimlerinizi y11zdırmak 
at 14 te Sakaryada, saat "ı6 da da için Hcele ediniz. 

Milsnbııkuda Erzurumun tavla Tophane kıraathanesinde ayrılan k 
şampiyonluğunu kazan11cak zata ıy· 

masalarda müsabakaya girecekler - melli bir hediye vereceğiz. 
dlr. Tavlada şampiyon çıkacak olan 

fiç partide ikisini kazananlar ga- zattan vergi aiınacağ'ı hakkında bir 
Up sayılacaklar ve bu galipler ara • şayia çıkanlm'ış olduğunu işittik. Bu 
sında müsabakaya devam edilerek, şayinnm tekzibe bile dt>ğer kıymeti 

1 
birinci oyuncu meydana çıkarılacak- olmadığını kaydetmeğe ınzum gör-
hr. mUyonız. 

------~----------------
. 

TOR KiYE 
CUMHURiYETi 

ZiRAAT 
BANKASI 

--~~~~---------------------·--------·------------------ooGu 
iLAN TARİFESi 

8 ncl sayıfada santimi 25 Kuruş 
7 • • • 50 • 
6 • • • 75 • 
5 • • • 100 • 
4 • • • 150 • 
8 • . • • 200 • 
2 • • • 250 • 
1 • • • 400 • 

ECZA VE ALA-r 
SATIN 

ALI NACAK 
Ilıca Aygır Deposu Satınalma Komlı· 

· yonundan: 
t - Yirmi altı kalemden mOrekkeP 

9 takım sün •r sıfat aleti. 
2 - Etli bir kalem veteriner aıet-

ilan verecek kimseler DOÔU Gaze· leri. 
8 - Sekıan dOrt kalem baytatl ,. test İdare MQdUrlQğQne müracaat etme-

lidirler. Devam~ llAnlar için bususf ecza4 - 1 Mart 938 den itibaren Git 
tarife tatbik. edllJr. k k il kO" 

Kırmızıh illnlarda tarife bir misli beş gQn müddetle açı e ı bneyı 
r lasil 1 n r nulmuştur. 81 

~:~ 
1 

deİ-işttrmek 25 kuruşluk n c- 5 - Tahmin bedeli (2650) Uradı~:.. 
rete tabidir. 6 - ihale Mardın on beflncl .... 

gOnü saat on beşte Emırumda Veterlad 
direktörlDğü dairesinde -fapılaoakbr. 

Erzurum Haya Kurumu Başkanlilından 7 - Liste ve ıartname aygır dePo' 
su dfrektörlQğünden verilecekttr. 

Sayın halkm Kurumumuza teberru 8 - Muvakkat teminat yerin• .. 
ettikleri apğıda yazılı 937 mahsulat misyon para alamu. 
müzayedeye çıkımlmıştır. 9 - lsteklıler bu temlnabn ~ 

ihale, 12·3·938 Cumartesi gQoü saat yedi buçuk tutan olan (198) lira ('fi) 
14 de y1tpdıtcakttr. kuruıluk banka mektubu veya vesot 

Talip olanlar % 10 depozito akçe- makbuzları ve ticaret vesikalarJle biıltı' 
lerlle Hava Kurumuna muracaatları ilAn te 0 gOnde toplanacak aabnalma k• 
olunur. mlsyonuno şrelmeleri. (Nn: 147) 4·2 

Cinst Kilo ...... 

1 ~~:: · ~~I .... ~~!~iüi:~~~ 
lNoı H2) 4·t 


