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iDARE Y!.R1: 
Erzurum Gölba,ı DoS}u idarehanesi 

Puutelfden maada ber rftn 91kaı 
l!laym ber yerde 5 kuruştur 

~ .... 

SAYI: 14a G ZETE 
Buılmayu JUllar geri verllmeı 

ltalyan Gönüllü eri Çekiliyor Mu? 
!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ademi Müdahale Komitesi Pazar 
günü bir toplantı yapıyor 

Dünkü idman şenliği 
güzel ve muntazam oldu 

Söylenecek söz 
Başvekilin ağzından 
söylenmiştir 

Bu meselenin bir haftaya.Erzurum gençleri 19 Mayısı neşeli bir 

k d t
• spor günü olarak yaşattılar 

H atay .davası etrafında Başvekilimiz 
cıu k CelAı Bayarın temkinll beyanatını 

1 
n U nUS!lamızcıa ıokuyucularunız müta-

0~ etırntş olacaklardır. Hatay Türklerı ve 
k D.rın TU11k hudutıan dahUin'de bulunan 
fan kcrdeşlert şu 'Sıralarda ıbUyi.ik bl.r ın-
•ll.lln Çeşıt arıreslndedirler. Tezvirat rve çeşlt 

, tecavnzıer, Hatıayda'kl Tilrk lhrukLmi-
.ıetını tıs .. ifsat ibanız ettirecek olan intihabatı 
nı etmek için vasıta olarak kullanıl -
şısaıktadır. İstatistik ve rakamların kar -

ncta ıs"1. el Uo:ı.Clttnn ibaŞka lblr şey ihtiyar e-
ft~enıek mecburiyetinde olanlar, bütün 
c.:ı.pt er tgib1, işi palavra ve mugnıa.taya 

ırınak istiyorlar. 

a ar ne ıceye 
erdirilniesi kararlaşmış! 

• 
it al yanın Londradaki sefiri ile Komite 

Reisi arasında görüşmeler 

t:ı.tb~abrtka;t ve tezvirat münhezlmlerin 
Yıı k ettikleri malum ve maruf bir o • 

ndur. .... .. .. 
ıığz Tü.ııkıye Cumhuriyeti Cel{i} Bayamı 
lll.~nuan soyıtyeceği OOzleri söylemiştir. 

ayd.akı Türk e'kserlyetlni '.ha'klr kıl -
~a'k 1 tiyenlerin ıtkibeti husrandır. Tur-
1 Ye Cunı'huriyeti, Fransa ile yaptığı an -

<:~?nnıan mutlaka tatı'bik ettirecek veya 
CCe:ktır . -

11 
Hatnyda Türk kanının akmasına ve-

Ya e v ~en tahrikti.tın ikimln ki.rafından 

111 
llılctıgını bilmiyoruz, daha doğrusu bil

l Ck istemiyoruz. Fakat anlamadığımız 
c hct Şudur: Nasıl oluyor da, gerek Suri

~eU &ere-k. Fransa, tbu nevr lb3yağıyollarıı 
racant edenlere sinelerini açıyorlar? 

ırı Suriyede b·ıgtin Vatantler iktidar 

1 
evkUndedir, Vntnnıter.in !Programı rna -

tünıctur. Surlyede, Suriyelilerin hi\klmlye
cıını tesıs etmek, suriyeUleri Fransız man
C esından Grnrtarnıak. Bunun için uğtıaşan 
enııı Mel"dam Hatay dacvasında tuttuğu 

~arıl> bir siya.set ile dlişündüğünün ve pro
trra'll'lının tam aıkslni yapmış ve Suriyeyi 

~a.nsanın kucağına atmıştı. Fronsa ?u-
Yeye '\'adettlği şeylerin hiç .bilini yap -

trıaınıştır ve Suriyeyi elinin altından bı
raıona l'n tnak için de Hatay davasını istls -

ar etınl§tır. 

Bugün yeni lbir anlaşmanın tatbikatı 

~~vzuu bahistir. Halbuki, tatıb~kat görü
u en Şartlara bir ıtlirlü uymamaktadır. Şu 

va · r ııyet karşı:sında gayri ihtiyarı soruyo-
uı: Masa lb~ında konuşup bir mesele 

!1akkında mutabık kalmak ve sonra.dan 
atbtkat alanında işi sarpa sardırmak, 

t~!nde Yaşadığımız zamanlara, lhas siyaset 
~ ~elerı anidir? ve eğer ibu görüşümüz 

0&ru ise 1938 yılının füplomasislne acı-

~a1k 10.zı.m geHr. imzanın 'Ve muk.nvelenln 
k 1~'llletten dUştl\ğU bir -alemde q1e.k elbet 
uweun olur. 

· Fransızlara iltica eden bir lspanyol milisinin hududu 
geçtikten sonra iizeri aranıyor 

Londra, 18 (A. A.) - Bugün İtalya ya kadar bu işin bir neticeye erdirilme
büyUk elçisi ademi müdahale komitesi' sine karar verilmiştir . Gelecek Pazartesi 
reisini • ziyaret eder ek bir saat kadar ı gün O ademi müdahale komitesi mesele
gOrüşmUştOr. Bu gOrQşmede İspanyada- yi mUzakere için umumt bir içtima ak
ki ltalyan gönüllOlerlntn geri alınması dedecektlr. 
meselesi müzakere edilmto ve bir hafta- ( Alttaraf t 3 i1ncade) 

l "elinimetiui öldiirmek isterken 

Yetmiş beşlik bir ihtiyar 
taze bir kadını öldürdü 

•• 
Muşun Uçtami köyünde nefret ve 

teessür uyandıran bir cinayet 

Atatüı1kün 19 sene evvel Samsuna a- ' er.kekler a-tarek:eUer1nde ıbüyük ıbir int1 _ 
yak bastığı günün senet deıvriyesı mUna- 1 zam, 1.rtihar eıdllecek blr muvaffakıyet 
debetUe dUn şehr!.mlzde büyllk merasim 1 gösterdiler. 
y~pılmıştır. Şehirde bu münasebetle lbU -ı Beden hareketleri bittikten sonra bir 
yük lbir .hareket daha sabahın ille saatle- resmi """"it daJı 11 
i d it

,.. .. ı 11>..,.. a ya.p dı. Buna talebeler-
r n en tuaren goze çarpmakta. idi. den başka şehrimizdeki 

İdman şcnlik.lerlnln yapılacağı ıtse- sporcular da 1.ştl-
nin ukaSındakl sa.hada lbUyUk bir kala • ı rak ett1. Erzurwn ıgtıcU sporcuları bun -

•balık birlkımeğe başlamıştı. Başta vali ıarr arasında kıyafetlerinin 1ntlrıa.mı V& 

muavini Hilmi Baclı olmak şartile şehrin· yU ~erile ıbllhassa nazarı d1kkati cel-

slvil ve asker tblltun lbllylikleri orada. idt. I' ıbediyordu. 
Şenliklere tam saat onda ba..şlandı. Başta Rsmi geçidin hltnmından sonra Erıu
bayrakları taşıyan bir katile olduğu halde rwn Gücü 'ba.rcıları güzel 'barl.a.rile etraf
önde kız, arkada er.kek talebeler meyda- lanna büyük bir kalal>a.lık topladılar. Fa
rım etr:ı.fında dolaşarak muvaf!ak.1yetu kat !havanın tam bu sıro.da bcmnu.ş olma
blr resmi geçit yaptılar. Resmi geçit bit - sı, şdideıtli bir rüzglra ac.arışara.k yağan 

tlkıten ~nra talebeler meydanın ortasın- yağmur ve dolu onlara gösterilerinde de
da muntazam bir katile halinde birlktl - vam tmkAnım bıak:madı. Öğleden sonra 
ler. Ve •bir arkadaşlarının idaresi altında 11se ve muallim mektebi t.a.lebelerlnden 
Istlklıll marşını hep lbir ağızdan söyledi-
ler. Buna halk ta iştirak etti ve bu sırada, muhtelit bir surette yapılmış 1k.1 takımla, 
hazırlanan direğe bayrağımız ağır ağır Yeni spor - Erzurwn OUcU klUplert ara -
çekildi. Bun<ian sonra ontaya gelen Mual- sında tk.i futbol müsabakası yapılmıştır. 

Lise 4 - Öğretmen Okulu - a 
Erzurumgücü ·1 - , . eulsı)or - O 

llm mektebinden AJunet Çakır heyecanlı 

bir nutukla 19 mayıs ıgün(lnün kıymet ve 
ehemm.iyetl.nl tebarüz ettirdi. Çok alkış
landı. Bundan sonra lise son sınır talebe-
sinden Cemal Kırca kendi yazmış olduğu Öğleden sonra saat 2,20 yi geçe 
"O geliyor,, adlı bir şiir olrudu. Qok he-

1 
Lise - ô Rretmen okulu muhtellti arasın

yecanlı bir ifade 1le yazılmış olan bu ş1.1r da ilk maç yapıldı. 
dakikalarca süren alkışlarla 'karşılandı. ı Tahminen 2000 kadar seyirci vardı. 

Bundan sonra evvela. kız, sonra erkek Lise mnhtellti şöyle teşekknl etmiş · 
talebeler 11T1Untaznm gruplar halinde sa. -

1 
ti : 

haya gelerek ayn ayn ve muallim Tahsin Memduh 
Ekrem Necip 

Kenan Sedat Mustafa 
Tağmaç'ın kumandasında beden ha.re -
ketleri yaptılar. Beyaz ıbluz ve siyah külot 
glyml~ olan kızlar. beyaz pantolon ve be-\ Nusret 
yaz atlet ranl!As1le 'Ortaya gelml.ş olan 

Ahmet Şemsi Osman Cavit 

( Alttarafı 2 incide) 

Yugoslavya 
Harbiye Nazırının 
ziyaretleri 

!ARADA BİR 

Akasyalar açarken 

Hariciye Vekili misafir 
şerefine bir ziyafet verdi 

Ankara, 18 (A. A.) - Burada bu· 
lunan Yugoslav Harbiye ve Bahriye Na
zırı Orgeneral Marlç bugUn BaşvekAlet 
dairesine ilderek Başvekil Cel4l Bayarı 
ziyaret etmiş ve bundan sonra Haric\ye 
VekAletlne iİderek Hariciye Veklll Dr. 
Tevfik Rnştn Arası ve diğer vekilleri 
birer birer ziyaret etmiştir. Veklller ken
disine tadei ziyarette bulunmuşlardır. 

Bu akşam Hariciye Vekili Dr. Tev· 
ftk Rnştü Aras tarafından misafirler şe
eflne bir ziyaret verilmiştir. 
r 

Samimi bir arkacl8f rrubu top1anmıt 
oturuyoruz. Radyonun a.itından, sJpra 
dumanı halinde, kıvrıla kıvrıla dökülen 
bir sesin lhen&ile tılısımla.nmış gibiyiz. 

. Hayal Alemlerine dala.n gözlerimiz bir 
akasya dalının çiçekli seylQetlne ta1ulıyor. 

Soiui'u yenmek için yaktığımız soba
nın bir dev a.tz;ı gibi kızarmı, madeni 
merkezi etrafında halkalanmış, kendimizi 
hayallerle avutuyoruz. 

Hayaller! Akasyaların yeşil yr.orak -
la.rı arasından sarkan ~ilam salkım renk
li demeUerln a\izeslnden cljerlerimlzi ok· 
'3-Yan bayrın bir kok.unun içinde eanla ... 
nan hayaller! 

Dıprıda yaimur yatıyor ve bP.ste da· 
ha tatlı bir kıvranışJa Jçlmlıe a.k.Jyor : A • 
kasyalar açarken! 

.. FAİK BlSAI. 

'I'Urklyc cumhuri~ti H::ı.tny davası 

l11Uvacehesi~de !hiç bir mnıete nasip ol -
olllayan, ibir sa'bır ıve siyast rtişd ~r - ı 1 tnlştır . . Mu11 [ Husmt] - htlyar, fakir ve,dln? • d iye blrdenb re hamil olduAu 
tlncı · Bundan -0vvelkı yazılarımızın bı- yoksul bir adamın, kendls'ne lylllk yap- tabancasını çekmlt ve Ramazana dotru 
~u . e 'de kaydettiğimiz veç.hUe, Suriyeye, ·mış o yaşta rahatını temin etmiş olan ı ateş etmiştir. Çıkan kurıun Ramazana 
~i rıy~ın ömründe bir kere daha belki bir 'adamı öldürmek istemesine ne der-1 isabet etmemiş, takat o sırada evinin 

Semaver sefası başlıyor 

ç göremyieceği 'bir iyillkte bulunmuş. siniz? Maalesef bu ~ötU nlyf\ gcrç blr 1 kapısı önOnde ayak üzerinde dur an 
~~l'iYenın tamamiyeti mülkiye.-::\ni temini kadın1n hayatına mnl o'ınuştıJr, genç. bir kadının kalbine sııı lanmıst.ır. 
Y ınt,ur. Tüı•kiye .hiç lbir zaman emper - ztı ket köyünden Ramaan Jsmlnde l<albınden vurulan kadın b'r ı:>es bıle 

al!st bir zföniyet ıgU1memtşttr. Bunu her-· bir 7.ııl 76 ya~lımnda Mehrre• adında çıknramad11_n olduğu yere yıkılmış ve 
ltes 'bilir. Bu !bakımdan, Tiirkiyenin :ı:nı ta- '

1 
fakir bi .ko~5usun perişan haline acıyn· derhal öl mu tur. 

:ı.h'hUdtinUn, empccyaltst, dcv1ı>tJerin ta - rak, onu Octaml koynodeki arszMne rr Ok esnıada RamMazhEn d~açmd ağa .mi"' uh· 
~hlhüdü . tl ı _ . 1 1 ., . 8 va 6 o muş ve e ır.e ın e sı Ü ı 

· nden çok dalha reel bır kıyme gonderm·ş ve oraya ye.r eşt Ti mışllr. u e linden ulınmı•tır. 
val'dır ' t k i · · " · suretle Mehmet ya aca yer nı ve yıye· Hadise haber alınınca MUddel Umu-

Biz matıb•ıatımı.ila, mes'ul adamların ceğini temin etmiştir. mi mahalline g iderek t ahkikat yapmış 
nutuk1arııe, radyo ile, velhasıl, .her fır -J Geçenle.rd~ bir gün Ramaz.an Oçta- ve yetmi beşl~k ihtiyarı tevkif ederek 
sattan istifade ederek tbu ha'klkati UAn c- mi köyUne gıderek hem topraklarını , hapishaneye gondermiştlr. 
dtp duruyoruz. Halbuki, surlye ne yazık 1 hem de oraya gönderdiği bekçi ihtiyar lhtlyarın sebepsiz yere taze bir ka· 
kl bir türlü iŞltmek istemiyor. 1 Mebmedi gOrmek istemiştir. Ramazan dının bu suretle canına kıyma11 burada 

kOye ıelip te Mebmetle karııtaeınca, nefretle karoılanmıt vo derin bir teesıOr 
ctB"D aABAN lbti7ar adım: • een burarı neden 'el· uyaııdıroıııtır. 

.., -· 

Erzurumun havalar ısındıktan sonra kendine göre bir hususiyeti ıuır: 
Çadır ve semaver... Buyan Mayısın yirmisi oldugu halde daha:hALA şöyle ılık 
bir güne, görmedik. Hl.il. sırtımızda pa!tolarımızı taşıyoruz. Buna raamen,r_tstil 
veyahut bayram gQnlerlnde bulutlu ı•ı Jcıpılı havıua aldırı~ etmeyen Erzurum 
ıtlılert ıemıverlerlle beraber lcırlara ı9rlmelttan kı~mıgorlır • 
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Dünkü inman şenliği 
güzel ve muntazam oldu 

(Üsttarafı 1 incide) 

noou 

Doğu şehirlerinde 
hava şehitleri 
için ihtifaller 

24 Uncu dakikada Yeni Spora bfl' 
firikik çekildi. Kadır kurtardı. 

Erzurum gücll oyuncularından Muhtelif şehirlarimizde Bayan 

20 :\IA ''İS 

NÜFUSUMUZDAKİ ARTIŞ 

Nüfus artışında dünyads 
ikinci milletiz Öğ etmen okulu ruuhteliti şu şekil 

de Eabaya çıktı: 
Trabzonlu Nihad topu alarak ilerledi, Öif&f ffi8Rl8f h8YIC8Dlı ' 

Şeref fakat Yeni Sporun kalecisi tarafından . E J.. t . .. r . b t. . tt rı1101 

Sauıi Hayri bu hucum da kurtarıldı. 30 uncu dakika- hlf3b8f8fd8 bUfUndufar nuUS Tl nUT US ntS e lnl QT l '.!, ' 
Avni Yıldırım Baykara \ da Erzmmn gücün Un sol açığı güzel bir Tayyare şehitleri ihtifali Doğunun • f •h ı · k ti d • ·ı • •rtçi"I ~rt 

Niy< zı ŞükrO B !'srı Orhan ş. İsmail çekiş yaptı. Muhakkak olan bu goliı de bUtün şehirlerinde derin bir saygı ile Ve IS l SQ ln zyme en lTl mest ÇIT 1 ~ 
_ _ Ali Osman kurtardı. yapılmıştır. k ,. ,. _J 

fv~ ç 5?rı flıyahı:ı akını ıl~ başladı. 32 inci dııklkada Selim muhakkak Sarıkamışta anıt sahasında asker! OyUnue fUfUyOT Yazan: C. _!; 
12 fncı dakikada Şemsı . or~ad_an bir gol kaçırdı. kıtalar ve önlerinde bayrakları olduğu . _ ,ııo· 

ya\lal~chğ.~ topu C~va~a ., vardı:. Ce\iad 34 ünci't dakikada Osman Nuri halde talebe, diğer teşekküller ve halk _ tstatlslık U~um Müdürlüğü, 193~ yımında toprağı, evi olmayan "' 
sıkı bır şutle sarısıyahın ı ı k golunll yap- gUzeI bir ortalama yaptı, fakat Zeki bu saat dokuzda yerlerini almışlardı. Saat nüfus sayımına aıd, mufassal ve katı daş faslını yapacağız. 
tı. _ . . .: 

1 
fırsatı da kaçırdı. onda atılan bir top işaretile her yerde neticeleri hazırlama~da ~.eşgul~ür .. Bu • ,.. ,.. ·er 

1' ın~~ da~ıkcda: sağaçık. C"~ad ~0·~ 40 ıncı dakikada Necdet yakaladı- bay~.akla~ yanya indirilmiş, fabrikalar r~kamlar, kıs~ca, cıhan ıçınde~ı yerım~- Yurd haritasn göz önüne getı·f 
~~ık Basrı~a guzel .b.r pas \:er~ı'. Las ğı topu kaleye sokmaya muaffak oldu. düduklerıni çalmışlardır. zı riyazt bakıkatlar halinde ıfade edı- rek, 17 milyonun üzerinde nıısıl Jo. 
ıı de. Ahmede ver~ı Ahme~te ~ıkı~ ati~- B~ ~~etle Erzurum gücü g-tllp vaziyete Te~men Bay Refet, Fevzi Paşa lık yor: ,...- ~~rusumuz, sekiz senede\ yıldığına bakınız: Trabzon, ~ obı 
tarak pek yakındoın topu kale) e ~okt.t. duşlu okulu ö"'retmen veklll Bayan Muzatrer 2 509 148 kışı artmıştır Erkeklerde ar-1 z ld k o· s .. S111 
2 [ . . . E. • • ' • { ongu a ' ıresun, amsu... erit 

ncı ~ol.. ., . 2 ıwı l~artayım Akgün, Parti ve Halkevi se~reteri Refik tış, 1.372.891; kadınlarda 1.136.857 dir. Çoruh, Kastamonu, Bolu vilayeti ıf 
31 ıncı dakrnada Cevad s..ığaçıktan Haftayım Yenı Spoaum akımıyla Sümer söylevler vermişlerdır. Erkeklerde artış nlsbeti yüzde 20.9, den mO.teşekkfl olan Karadeniz ııııııı· 

yakaladığı topu kaleye soktu. başladı. Yenfsporun oyuncuları çok can- Orta okul talebesinden Cemal Ça- kadınlarda yüzde 16 o dır ı· t kası da 1036 ralCB .A . . . · 1 · · a n sayı'l>ının etı• 
Sr> ıncı dakıkada Orhan topu kaleye lı oynuyor. . . k~rla, Gazı lkokulundan bir kız talebe- Nüfus artışında, Sovyet Rusyadan 2.637.233, mesabası, 74.276 ){i!0111• o 

do~ru snrdll. Niyaziyc pes verdi. Niyazi .. lO nuncu dakık_ada Reşat kalenın nın _körpe ~ür~kler!nde~ kopan ~eyeca~- sonra, dünyanın ikinci milletiyiz. Fakat 1 karedir. Bir kare kilometr3ye dılşesı1 ~I 
ç::kti. 'l'op kaleye çarptı. Avut. oknUknel kadbar ~oı~u saurdn, dfakat muhak- lı soylevlerı dınleyıcilerı çok mutehassıs bunu 1927 1935 seneleri arasında 1 nüfus 36 d•r Bu miktar 1927 de ~3 

a o an u .o u Y pama ı. etmiştir. Bir manga asker havaya üç el ' · · .. '\ ' · . ' 
!.! hwi haftayım ıı rinci dakikada Nıı.fl ğüzel bir çe- selam ııteşi yapmıştır. ~er s~ne artışına gore hesab~ama~ 1 du. Yüzde 20.6 blr artış vtırdır. ııorıı' ~~ 

..ı uncu dakikada Hayri güzel bir ~iş yaptı, fakat bu da kalecinin gayre· oıtuda maktep ç 0 c u k ı arı ıstersenız, 1931 - 1935 arasında bırlncı- 1 Karadeniz mıntakalarınrla ,fr ~Q 
akınla kırmızı beyazın ilk golünü yaptı. tıle kurtarıldı. saat onda bayraklarla askerlik ll~i alıyoruz. 1927 sayımında, 100 nu-

1 
kesafetlnin, tam bir intlzıımla r d'o 

19 ıır.cu dakikada nırı siyaha pen- r: .oy.un ÇJ.k heyarcanlı bir hal al~ışt~. şubesinin önUne gitmişler ve orada fostan 51.9 zu kadın, 48.1 ri erkekti.
1 
madıkını, bazı yerlerde ıozur:llur6ıo 

altı verildi. İsmail gOzel bir vuruşla kır· fo şıncı dak~kada 'ı eni Spora faul. ~ı- toplanan halk, memurin ve jandarma 1935 de erkek nisbeti, yüzde 49.1 ri fazla sıkışık, bazı yerlerinde !)iU' 
mızı beyaz n 2 ir.ci golünü yaptı. . hat güzel bır vuruş yaptı. Top kalenın müfrezesi bulunduğu halde merasime buldu. Harbin tesirleri geçmektedir. mundan az seyrek olduğunu dil . 'P 

23 inci dakikada Cavad ücOncU ao üst direğini sıyırarak geç~I. ~ baııı.lanmış bir dakika sUkOt edilmiş B k k ı h · t' yonız: Mesela Trabzonda kesafetı~ıı· 
• 0 

1 ... 1 · d kik d R t t ,, ' ' a ınız şu ra am ar, cum urıye ın . b "', 
lü de yvptı. 2n zuncu dakikada Ahmej ' ncı a a a eşa opu yaka· bayraklar yanya çekilmiş olduıı.u halde tl i tlh 1 k .. d k ı olmasına mukabıl Boluda u ""• 

l 
.1 1 di f ı. ıs en çe n m an arını oy e veren , a - ~ 1 

_ • anı 
4 Uncü golü de yaptı. ıyarak ı ere • bat topu çok açtığı ı·andarma mangası tarafından Uç el ateş k h k ti · ı 8 ı -•f k ı tar 22, Kustamonuda 2;> dır. rıı . f d k d ınma are e erın n n sı muvaı a o - . toP 

31 inci dakikada Iluyrinin uzaktan içın bu ırsatı a açır ı. edilerek merasime nihayet verilmiştir. .. . emeklerle hazıl'lanmış olan IJ~eı 
Çekti~i top kalecinin ellerini sıyrarak Oyunda bir duraklama, bir g-elşeme AğrıdR kıtaat talebe ve halk saat duğunu gosterlyor · "Anadolunun şark kanunundan sonra, refahı ve ıc.ıZ veı 

- b ·I d K t :b · 1 t ' cenubu, istila. görmuş topraklardı ve . b'~" kaleden içeri girdi. Mz~~ 4 - 3 bitti. aşa 1• ur i'· 1 vuruş ar ve op ne- onda Ocak anıdı çevresinde toplanmış- . " artacak olan vattmdaşımız, mtı 
d bütu 1 d buradakı nufus, orta yaylaya akmıştı. . 

Yalnız bir şeyi yazmak lazım geli- re eyse 0 n oyuncu ar ora a... tır. Merkez Komutanının " Tayyare şe- . . . kı dünyanın en velild insıchr. er' 
Yor. Bazı oyuncular sahaya pantolonla Necdet topu alarak llerleledi, fakat hitlerimizi sayğı ile anmak üzere bura- Bulalarda sekız sene~ekı ar~ış nisbetı, 92.744 kilometre kare olan Matlll a-

kalecı.nin o-Uzel bı"r yatı"ı b ı'lerle e ı· . . . yüzde 23.3 dür. Yanı bir dunya reko- . . da D çıktılar. Doğru değil. . . • ,, u m Y ya toplandık. Törenı açıyorum • Hıta- ve Ete denizleri sahılı mıntakası11 ıf 
netıcesız bıraktı. b . d " H 1, t ru ... Fakat dahası var. Şark Anadolu- f 2 7 .. 23 ()35 d 3 130 888 e çıl<OI 

esın en sonra, azıro . • ıc.omu ası 1927 d 
1 535 880 1 "f us, . ' · .. en, . . sı' 

25 inci dakika1a Reşat bir ~ol yap- verilmiş ve borazanın işareti ile top sunun1935 d e2 00'3 32.2 ldo ~n nu ubsil~- tır. Bir kilometre kareye dU"eP ili rıl 
fakat ofsayt' t . 1 tı A d d l nun, e . • o uaunu ı- \ .Akde 

· a eşı yapı mış r. ynı zaman a aşanı ? Y'" d 30 4 t E sayısı 29 dan 34 de fırlamıştır. ı' 
. 2? uncu dakikada hakem Osman bayrağımız yavaş yavaş indirilmiş ve yor musunuz ·. uz e · ar ış ... n- sahil mıntakasında kil:>metre karad9 ,. 

Nurıy~ o~un.dan çıkardı. .. tekrar kaldırılmıştır. Bu müddet zarfın- ternasyonal mıkyaslar bu artışı, fevka- olan nüfusu, 16 ya yükselmiştir. pnıı;v 
öl ıncı dakıkada Erzurum gucUne da herkes şehitlere karşı selam ve say11-ı ilde olarak vasıflandırmaktadırlar. Nor- .. 1 ikl. ·ınJi toP . 

· · · • k "d 1 · " d nm en guze ım ve en ven ,,,1 
bir penaltı verıldı. Nihad çektı. kaleci vaziyeti almıııı.tır tı Hava Kurumu tara- mal aı e erı altust e en bu rakamın . . . .Akde•· 

,, • d k . 1 h tı k dl parçalarından bıri olıın bızım oe 
korta~~\ . d k'k d R d b' h.. tından hazırlanan çelenk anıdan cephe- ~anı:ı a, ıa~. a, n!:n ay~ ~·n, e~ k kıyıları yeni nüfus politikamızın uıe~lllbU 

~'· ~ ı a a eşa ın ır u- sine konmuş ve bir takım havaya üç eı en ne .ye_ ı~en, o. an gayr ır varı en verimli neticelerini 'verebileceğı 
cumu da lı . sınan tarafından muvafta- selam ateşi yapmıştır. olduğu fılı::rmın, bntnn sıhhat ~rtlarının k 1 

Yeııi sııor - Eı·zm·uınoii<"Li 

Takımlar sabaya şu şekilde çıktılar: tı, 

EHZURUM GOCÜ: 

KAmil 
Dursun Süleyman 

Nevzat Ekrem Servet 
r1erudun Nihat Reşat Nafi Necdet 

YENİSPOR: 
kıyetle _kurtarıldı. .. _ . Müteakiben ilkokul ö~retmenlcrin- doktorun, ilacın, iyl suyun, çimentonun, öşa 0 acaktır. ıt' dt~ 

Ali Osman Hakemin uıun dudU~u maçın bıtti- den Ba an Muazzez Yılmaz Hava Kuru- elektriğin, ruh ve dimat hüvlyeti yara- . Garb Anadolusurıda kesafet, ~ i' 
Kadir Emrullah ğini haber verdi. Bütün Erıurum Gücü 

0 
n"my b' ·- 1 . ti Ah d 21 o çıkmış, orta yaylada 15 den 1 r~t' 

Rl·za Osman Zeki 1 k b 1 d m .. ına ır soy ev varmış r. &rı a tan bütün vasıta ve imkanların, ancak C b k d 1_ d 18 Şll 
oyuncn arı upamn aşına top an ılar. b 1 d .k. 1 d f ö 1 h . tt . d'l'rf 1 t enu şar ın a <> en ze, y f Selim Kamil Cavit Nihat y ) 1 • d ayan ar arasın a ı ınc e a s y ev cum urıye en sonra gır •a n unu ma- 9 d 12 k t 

uı:u ( aşa k yaşa lds~s erı arasın a vermek liyakatını ve kudretini ~österen yıoız. Yüzde otuz, bu yeni fethin mah- an ya çı mış ır. ıı~· 
llakem : Rasim : kazandıkları upayı a ı ar. Muazzez Yılmaz sık sık alkışlanmış ve sulüdür. Nüfus artışınd~ olduğu kadar, 111~· 

Oyun evvela sarı lacivt1rdin hücu- törene nihayet verilmiştir. Nüfusumuzun artışı, tesadüfe bağlı fusun, mual y~en merkezler~e topları olB' 
mile baı.:!adı. Her iki tarar da büyük Kaı~sda Beledı'ye hamamı 1 sında, dev etın başardığı ışe örne1' rı~ ., kalmamıştır . Bu fazla aşmada, ana k d b' "ki I l r Bili 
bir g-~y.ret göst~riyor. 5 inci dakikada Kars, [Hususi] - Belediyenin yap- Sarıkamışta iki istif ad eli a-ayesl bol nüfuslu, müstahsil, refahlı ~ a'd ı~lı kHm sat v~e ım~ dflşeP 
sarı lacıveı de hır enbol oldu. Osman tı kt ld 1r - h k d f'l bır memleket yaratmak olan devlet ayserı e r ome re arey b..ı~I' . . .. rma a o u6 u asrı amam ya ın a ı m -r 22 dl K .,d k. .. ftt ı• 
Nuri güzel bır çekış yaptı. Top kalecıı b't' 1 kt- H d b 1 ·ı tedbirlerinin tesirlerine rastlıyoruz: ndu us J br. .aybsetrı 20e ·wı .uç autuıd8' . . d" tüıı... h 1 ı ırı ece ır. amam a aoyo ar, aı e- . an evve u nıs e 1 • 
nın ellerın!n arasına uş .u a de, ka- 1 _ . h . 1 1 t . b 1. Sarıkamış, [Hususi] - Bsın maddele· 8 ü d 1 t kal d k ' ' · " t~ er ıçın ususı oca ar emız urma ı ıtma m ca e e mın a ann a, e - hı'rlerı'mı'zde kendı'len"ne has bUYO"' rı• 
leci tutamadı. Top oyuncuların ayakları kü .. h 1 ' d 1 rile süt ınamülatınnı nasıl imal ve Is- Or çuk avuz ttr, soyunma o a arı, silme yerine rekor yapacak bir arma düstrl tesisl'eri fabrikalar ve nüfUS t 1,1 
dolaşıp duruyor. Nıhayet sarı lAciver· .1 1 h 1 f h t tihsal edlldl~ınl gösteren, Sıhhat ve lç- ' ' sı ' 
din beki Süleyman sıkı bir vuruşla ta- umuma ve aı e ere ma sus sıra a f t M t V k·ı ti d ö d . vardır. Su davası halledilmiş olan layıcı diğer müesseııeler kuruıoı11 ~,. 

yerleri vucude ıretirilmiştir. Sari hasta- 1ımak. ufavdenel 
1
.
1
° aSe bn °

1
n i

1
D erı- yerlerde nüfus kesafeti, inanılmaya- tamamlandığı zaman, bu yerler, e11 ..ı· 

pu kaleden uzaklaştırdı. bı'r de en ı ı ay a ı ı m u ay ar s nema- b' h ddi b 1 · . ıoııı"' 
Yedinci dakikıida KJlmiliıı çektiı<ri lıklar ihtimaline karşı hamame d - t .1 . t' Fil 1 0 cak ır a u muştur. reketll, canlı ve ileri olması fçın • n k 1 t sın a iOS erı mış ır. m er ayrıca r- · 1 rdıt· lop direğe çarparak kalenin önüne dtiş- e L v onu muş ur. ta okui ve 1lkokullar talebesine göste- Ve nihayet, devlet endüstri, top· lu olan nüfusa kavuşmuş olacak a il' 

tü. Avut! Eızurum gücü ikinci tehlikey Oltuda sıfat rildiği gibi, Belediye tarafından da hal- rak ~alkınm~sı, memlekette. genişle- Fakat. elimi~deki rakamlarını. 11n,. 
de böylelikle atlatmış oldu. 13 Uncü Oltu, [Husust] - Kazadaki at nes- ka parasız olarak gösteıilmişlir. yen ış hacmı, kendi çevresı etrafına anlattığı bır bakıkat, çok mesud bırriııiP 
dakikada yeni apora korner. Nitıat linin ıslahı için buraya damızlık at ve Olt d k' . h .... d. her türlü istihsal yapmasını bilen ça- kikat daha vardır: Toprak mahsulle ııır 
a-Uzel çekti, fakat All Osmanın gayreti merkepler gönderilmiş, sıfat Işlerine U a l IQ°f0IlÇ a lSe lışkan yığınlar toplamıştır. Devlet kiymetlerini kaybettl4i ve topra1'IaJ'

1
da· 

bu vekişi sıfıra indirdi. 22 inci dakikada başlanmıştır. Oltu, [Hususi] - Bir ilkokul ö~ret· tedbirleri, bütün derdleri tasfiye et- zın tabit afetlere karşı müdafaasız 011cıı 
Erzurum gücünün kaleotsi fazla açıldığı meninin talebesinden bir kıza tecavüzde tikçe; nüfusun yerleşme ve mukim ğu senelerde, köylerden şehre dO ~i' 
ıçin hakem penaltı vardi. Kamil çekti- Bu gece nöbetçi eczane bulunduğunu bildirmi!Um. Erzurum lli olma bahsı üzerinde bir durlu\r mey- akan nüfus hareketi durmuştur. ve.,ai 
fakat kuleci tuttu. Bu sırada iki tarafın Uk tedrisat mUfettişlerınden Bay Ahmet dana gelmektedir: Göçebe ve aşiret zim köyde nüfus artmış, şehrin Jlıl 
oyuncularından Kamille Nevzat arasında 11İstanbul,, eczanesidir Oıtuya ıelerek, hadisenin tahkikatına halkı sayısı, sekiz senede, sekizde bi- artışından f.laha fazladır. 
bir kavga oldu. Çabuk ayırdılar. al koymuştur. ""'ine, 25 bin çadıra inmiştir. 1942 sa- (Üsttarafı 4 üncüde) 

--~ 
yürtlmek ihtiyacı hala bitmemişti. Kafam - Kavaklıya kadar çıkıyordum. B_!!-

1 
Omuzlarını sUktl : . 1 olie .. · ç kd kıld - Bunu dUşUnmJyorum bıle · 

rahatlamıştı. Gozlerım arlı~ yorgunluk- gUn çok yoruldum... o a &ı ım , çevap verdi... YUrüyelim bu akşaıtl"' ~· 
tan tevelllld eden zaaflerınt kaybetmlı- nedense... Yürümemize devam ettık J{idlse ~· 
lerdi. Bu akşam etrafımı çok güzel bu- - Ne iyi dedi ... Ben de aynı sı.. dd 1 " 1 d .k. -·ı • ı'bl td1

11 . 
1 1 

ık ca en n uzer n e ı ı go.ge g ıor 
luyor ve içimde hiç bir endişenin yaşa- kıntı ile ve aynı niyet e yo aç mıştım... Bazan sokak lamb~llarının ışıgındll ıf 
madı~nı seziyordum. Sana ark~~aşlık ederim olmaz mı? akRSyalann asfaltlar üzerine bırll"J,ı· 

Yoluma Kavaklı dereye do~ru de- - Nıçın olı~asın... karanlıkhtrda kayboluyorduk. BıızflO />.-· 
vam ettim. Asfalt üz~rinde kalabalık Yanyana yürumeğe . b.aşladık. O- gın gözlerle birbirimize dalıyordok· O~ 
gruplar halinde gençler dolaşıyorlar nun benim yanımda gidıoıne ahşama- layordum ki bu sessizlik içimize t>01~ı· 
konuşuyor ve güiüoüyorlardı. Ne onlar: mıştım bal! ... Kendimi varılması müşkül manalar işliyordu. Bizi daha çok bit 

Tefrika: 63 ne artık son ışıklarını vererek ufukların bir hülya aleminde farzediyordum .. Rüya rfmize baklıyordu. . . . .. 1ıl' 
ardına çekilmiş olan güneş beni alAka- gördüğüme kani oluyordum. Bu rü~a Gece sük1lnet lçınde . ıdı_. But~ i,ı-

Ayşeye tekrar koşmak.?... Ya rağmen bilmediğim, tahmin edemediğim landırmıy?rdu. Sanki dünyadan tecerrüt bozulur, uykumdan uy~n!rım .~iye hıç dızla~ sessiz adımlarla biz~ dınl~ın. 11110• 
Sabri ne olacak? ... Ya ~nları birbirlerine 1 vaksların ortaya çıkmasını bekliyordum. etmiş glbıydim : konuşmıyordum. Yrırüyuşumüzun tuhaf sankı daha yakına gelmışl~rdı. iÇ ı\'or 
bağl~yan rabıtanın Uzerınden nasıl atlıya-J Bir akşam bankada mutaddan daha - Refik ... Refik... ahengine kendimi vermiş g"idiyordum. doğan l'.>e.~t~yeA can vers~ydım . sBJl b'ııtıa 
blllrım? ... Ankaradan kaybolmak, Ayşe- çok iş vardı ... O gün sabahtanberi otur- Gözleriml bu ince sesln geldiği ta- Söze o başladı: dum ki butun alem e~ gur sesıleeıı ~1' 
yi büsbillfin unutmak? .•• Bunun kabil ol- duğum masamın ba~ınoon kalkamamış- rafa doğ'ru kaldırdım. Karşı kaldırımdan - Konuşsana Refik ... Ne olmuş sa- ~e~ar edecektir. Benım seslmd uoJ·" 
mıyecıığı muhakkaktı. tnanılmaz bir tım. Hatta yemeğe bile çıkmamıştım. Ayşe bana sesleniyordu. Yalnız. Loşluk na? ... Sen böyle değlldin... ıhtılal doğaca~tır. Ve konuşmıyord 
kuvvetle Ayşe beni kendin9 çekiyordu. Akşam olduğu zaman artık çalışamıya- içinde onu ancak bir hayal gibi farke- - Bana hali ne olmuş diye mi so· Yine 0 soze başladı : . B't f 

Tereddüt lçı'nde bul d ,.~ k k d · · . b'li d 1 B - Yoruldum ben Hefık ... 1 
~ unuyor um. ne ca ~ a~. yorgun bır hale gelmıştım. de ı yor um ... O tarafa doğru koştum. ruyorsun ... Bil~eyorum ne o ~uş... un- bulup otursaydık biraz ... 

yapacağım? .Ne yapmalıy~m. sua.Uerine Her. gu~ku hayatımı azıcık değiştirmek Saçlarını sıkı sıkı taramıştı, başı açıktı. da benim de bır hissem var dıye acaba _ 001 bahçesi var şurada ... orıf' 
cevap veremıyorum. Kendımı hadıselere eodışesıle yeni şehre yavaş yava~ yü- Sırtında saman rengini andıran bir ku· hiç düşündün mü?... kadar sabredemez misin?... . ı· 
bırakmağa ve tesadüf.ter üzerinde ne su· r~yerek g~tmeği düşündüm. A9falt üze- maştan yapılmış bir yazlık kostüm var- Ses vermeden başını önüne eğdi, Ağır demir kapıyı itip içeri gir0'~, 
retle olursa olsun amıl olmamağa karar rınde blrbırlerini kovalayan otomob1lle· dı. Elini bana uzattı : yürüyüştımüze yine devam ettik. Orta- miz zaman bahçede kimseler yoktll· ~ "' 
verdim. . . rin gürültülerini dinleyerek, karşı ufuk- - Nasılsın Refik ... Ne zamandır hiç lık iyice kararmıştı. Alman sefarethane· ııda Lehistan sefarethanesinin saıı U~ 

~~u hı! .un.utmıyo.rdum. Bır h~vayl lara inen güneşin ziyalarını bir şurup gôzükmedln... sinin önüne kadar gelmiştik : hantal yapısı, rtaha ilerde yarı aydı~ 
teneffus ettıfımıd ve her lstedlatm an içercesine tadarak yürüyordum. Cevap vermedim, - Senin bekleyenlerin v ırdır ... Dö- tepeler, ve tek tok inen çıkan otDP"" 
pnu iörebllecetfmi blllfOrdum. Buna Yeni şehre reldıaım zamç i~lmdt . ~ Nereye aldlfOll\ln? dir• sordu, nelim tılo vakıt i6Q old1A .. ! biUerln sesi... (Arkası var) 

b 
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~N SON H1XB~]~LE~ 1 

/:'ilistinde müdhiş bir 

Erzurum manzaraları 

o~ çar.pışma: 85 dlü 
~11t t.> d 

Malmeydanında 
Hiç at satışı 
Seyrettiniz mi ? 

Seyretmedinizse, işte 
size bir at satışı! 

'/ "rl l\U Ua. 18 - lnKili:ıllerln btHUn tenkil tertibatına ratmcn, Arap tedhiş çete· 
~aatıyetlerinl hatta daha ziyade arttırmı~ bulunuyor. Siberyada 7 Yıl 

41aa 

~ u çetelerle asker i kuvvetler aruında yeniden mtUılm bir çarpııma olmuş, 
~emede Araplardan 34, tna illzleden de 41 kişi ölmüştür . 

Erzurumun canbaılannd~ n sık sık 

Italyan gönüllüleri 
çekiliyor mu ? 

bahsedilir. !\terak ettlm. Canbazlar hak- Esaret hatıraları 
kında blr flk\r ed inmek için Malmeyda- Toplayan: B. D. 
nma gittim 

Meydanda bnyük bir kalabalık var-
dı. insan baQrışmaları , he.}van bö4ürnş
leri birbirine karışıyor, bir vaveyladır 
rtdlyordu . 

Meydana girince, kiminle konuşaca-

( st tarafı 1 incide) 1 Franılı hu udunu g_eç O. r. u 1 r e satan, hanıılsi alttn belli değil ! 0 d mf ti B Q ttl 1 tımı şaşırdım. Bir surn insan, hana-isi j 

-------------------Tefrika : ;;3 

Nihayet bir hilei şeriyeye müracaat 
ettik, zabit ve nefer kırlı altı esiri 
garnizona kabul ettirdik .. 11 1ikfııııetcllerin bir fıl'kası ltoplıttırılmıştır. Sahıle indı~ilerek, vapur· OözUJD.tl kestirdiğim bir topluluta 

uıüşkül \ 'ttzlyc tte la Barıelona .wevk~~lecektır. dofru yürüdüm. Al blr atın etrafına bir 
Saı .. Radyo telgraf aıansının verdlQI ma· çok insanlar toplanmış, herkes bir şey Knşimura l ya ve Macar gruplarının teşebbilstle bir 

nıy~1 arnanka, 18 - Hükumetcllerln I lOmata göre, 43 o.nen fırkaya mensup söylüyor. Ben de kalabalıQın arasına ka· Bu mektupta. adı geçen Ka.şimura bir ha.yır cemiyeti kurulmuştu. Bu cemıyete 
{3 G ş: Vadisinde ihata edllmiı bulunan I mllialerden Franko kuvvetlerine teslim rışarak, bu tuhaf alış veri§i seyre dal· Japon miralayı idi. Kulaklarına bir has- varidat olarak her zabit maaşından bir 
tetınllcu fırkası , mukavemetin bir fayda olanların mikdarı ilttlkc• artmaktadır. dım. ı talık ~rız olm~tu. o rada bulunan Japon ' miktar para venne~ taahhüt etm!stl. Ben 
~Q • c.~·ccetını ıınlaya rak, Fransız hudu· HQkı1met müdafaasının merkezi 2300 Manzara şöyle : 'doktorları arasında kulak mutehassısı 1 h1ç bir al.Akrun olmamakla beraber bu ce-

•&tıksrneUnde ricata hatlamıştır. metre irtifainde ve Cinca nehrinin sol· Bir köylO tevana bi.r atı başından yoktu Yalnız blr Rus mütehassısı bÜ has-' miyete yardımdan kendimi istisna etmek 
ha Cuınburiyetcllerin iaşesine yarayan 1 ıahfllne bAklm olan Las Puna kOyOnde- tutn_ıuş . llk bakışta ~endı mtdı ~lduğu ta.lıkl~r üzerine civarın ;egAne doktoru 1 istememlştım ve mtıntazaman maaşımdan 

)Van SUrUlerlndeo mnbim bir kısmı ı dlr. bellı ! ÇQnkü arada bır .atı methedıp du- idi. K~imura nedense ona müracaat et _ I muayyen bir miktar paranın esUmesine 
~[Dl 'l'"rüel eepbesl ruyordu. Uzun boylu bır adıım da bay- memlş ve benim ihtisasım dolayısUe ken- f müsaade etmiştim. Onlara karşı göster -

D -ı Salamanka, 18 - Tartlel eephesln- vanı almf:1' tçln pazarlık yapıyordu. dlslni tedavi etmekl1ğimi arzu eylemişti. I dlğim bu n.10.ka hepsini pek ziyade mem-1 Ş SiY ASA de boreklt ehemmiyet peyda etmekte- Kö~~~ ben 70 ten aşağı vermem. Onu uzun blr tedaviden sonra şifa -f nun etmişti. Ben yeni vaziyet karış:ınd9. 
~ dir. Genel Arandanın kumandumdaki Utekt adam : ya kavu~turdum. Bu yfrzden arn.m2lda bü- dcıhaı . bu cemiyetU?n istifade e.,meği 
1 • kıta e.t be cepheyi ,.arba dotru genttiet- - Hayvanın 70 etmez. O gQnler yük bir husus~yet ve samimiyet teessüs, dUşUndüm. Ve Avusturya ve Macar grup Spanyadakl mektedlr. Katolonya cepheıtnde taıan e-eçtt. tn qa~ıya da alalım . etmt.ştı. Rasim Beğin arzusu nasılsa duy - kumand:ınıanna yeni e.c;irlerı ne ııartıar 

V nehirlerin suları yavq yavaş inmekte· Sonra etraftaki kalabalığa dönerek : dukları bu münasebetimizden isUfade et- dahil!nde garnizona aldığımızı izah et -

f'\anıı dava ne - Öyle de~ll mi? Bu at 70 lira e- mek idi. tim. 

~ dlr. der mi ? Siı söyleyin ! Kaşim.uraya müracaat ettim. Bu yük- - 1\1ümkün.se bu zabitlere 'blr mE<tar Amerika amborgo')'• et• k? , ? Bir çok sesler birden yllkseldi : sek kalpli Japon zabl.U Türk esirlerinin yardım edlUmesini rica ederlm dedim . ıce verece • kaldırl"}Or mu - Etmez! .. Etmez ! .. Etmez !.. anlattığını suzişli \halleri karşısında duy- Onlar vaktUe benim gfutenniş oldu-
llu Nevyork, 18 - Harleiy~ Nazırı Kor- Bütün bu sesi birden. yek!vaz olal- duğ•ı teessürü sa.k.lıyamad.ı. ve ıha.na: ğum alakaya kar.şı bir cemile yaptılar ve 

hcr:e i"Unlerde ispanyadan nıQh1m ha· del Hul, ispanyaya KÖnderılen Amerl- rak yükseltenlerin alıcı ıle alika.ları ol- Üzül d ktor ıbunun muhakkak zabitler.llnlze ayda beser Japon yeni mlk -
~r11,r ielaıesi bekle~ebillr. 'ln hafta- ; kan mamulatı harp malztm~lne konu- dutu hemen insanın iklına gellyordu. bir ~esini :~lacoa.ğım dedi. Kendilerine tannda bir yardımda bulunrnağı kabul et
harek devem ~ren şıddetll yağmurla~, lan ambo!'ionun kaldırılması ıçtn Ayan- Olur a , dostu-0lur, akrabası olur, t~~ıdıtı mut~ein ve musterilı olmalarını yazınız ... tner. Bu suretle bu hamisiz kalmış arka -
l'll~ ltll rnanı olmuştu. Cephelerde bu-ı dan Cerald Nye tarafından konareye ollll'. Olur, olur ... Ama müşteri gOru~em~ Ka~lmura.dan bu vadi aldıktan sonra daşlara oldukça iyi denebilecek bir va • 
t6htr feaUyetıer p ek olmam>tkla be- verilen takririn kıbulnnn tavsiye etmlı- canbaz ~rkadaılan oldukları . daha ebe. be d cidden esirlerin ıztırnplarma bir ziyet hazırlanmış !bulunuyordu. 
blıek cephe ıerlleriade ise bilakis ileri tir. r Koyln ctrttfını. ~eviren ınsan çen - . nı::ay:t verileceğine emin oldum. Ve yaz- :\liit".5ı>if bir M dise 

1 etter için son derece uğraş:lıY~· I Bun~la beraber Ayandan bir kıım~ ~:::~ :1;;:~~~eak i:f;~, ~~~nalJ~ıt~~~~d;~ dığım ·bir mektupla vnziy~ti Rasim Beye Ordu o zamanki Osmanlı imparator-
hıı ~fanya muharebeler inde goze çar- 1 bu t!lkrlrın reddedilmeılne taraftu _bu arkasından gidiyordu . bildirdhn. Alınacak netceyı merakla bek- ıuğumın hak1.kl bünyesini temsil edecek 
ıııaıc r rnanzara var : Nasyonalistler lunmaktadırlar. Bu zevatın fikrine .gore, Bir kah veci çırağı bağırdı: lemeğe başladık. kadar kozmopolit bir vazıyette idi. Iç! -
ba ıtıınadı~en taarruz halindedirler. Bu· j ambargonun kaldırılması beynilmllel _ Yahu ı . Bu adamların hepsi mi Ko.şimura vaziyeti anlatarak doğr~ - mizde ıve en mühim vaziyetlerde Tilrklük-
kec lıkabıl Cumhurlyetç'Ier mahallr btr mne&sif akisler uyandıracaktır. atı alacak ? dan doğruya J a.pon :salibi :ı.hmerine mti - le al1kası bulunmayan hatta Türk h:\ki-
bep ~Uka~n taarru zlar iıtlsna edilirse, Nihayet k_?yl~, bu savlet karfısında ra.ce.at etmLş.. mlyetıne tamamue muarız bulunan kim-
~tır iecıllrut vaziyette bulunmektadırıar. A.... d 520 dog"' uma dayanamadı. 60 e mdl. Esirler kurtuluyor . . seter vardı. Osmanlı ordusu bu vaziyeti 
defl e ki tara fın da teorruzda olsun, mQ· grı a Fakat alan adam: 

1 
Japon sall!bi ahmeri bu müraca.!1ti dolayısile her halde büyük ıztıraplar çek· 

teıı da olsun , bütün şiddet ve hama· k 100 •• ı·· -40 dan fazla vermem · Zate~ derhal nazarı itibara aldı. Nlkolske vazı- miştır. Bugün tamamile o imparatorluğun 
lrllsterdiklerlne süphe yoktur. arşı o um etmez. Gel, hayırını 1rOr, diye atın yu yeti tetkik etmek Uzere bir heyet gönde- parçalanmasmtian hasıl olan yent mil • 

L Naıy larını tuttu. - K im a bana sevinç1e 'lloın °naUstıcr son iki ay içinde iki yOz Bu sırada yeni gelen düzgnn lcııya- rildiglni bir gün a.ş ur i _ letıeri idare edenler. veya o milletlerin 
Uerıı:ıı~trc genlşliifnde ve yüz ktlo metre Gm·P,JI .'<eJl e i/~ na:,a1·an tlofjuın tetll bir adam, görünüş~ nıı~aran, bir söyedi. Bu heyet orada Rus ~~~:~n Osmanlı imparatorluğu zararına inkişaf 
rı ıı ~inde araziyi ele geçirmlı bulu· ı · .. · . . , I . başka müşteri olacak a-alıba. ışe kanştt: nund~ki vaziyeti yakında_n g etmesi için mücadeleye girenler hep TUrk 
bııYOrlar. Ya"'murlar dolayıslle aeçlrilEn 11/l~de l/11'111' / (l :,[alı il _ Baba ver elini bakayım. sonra salibi alllnerın lbu ışe müdahale od1ısunda yetişmiş ve o orduda hizmet et· 

~o • & ı " ' ' · k t· ne varmış la... n tevakkuf devresinde Frankocu· Ağrı [ Huı:ust] - il merkeztnde Köylllnün elini seHadı, salladı : etmesinin zaruı1 oldugu anaa ı mis k1mselerdir. 
· •rı " ' • ı lr · ? 1 ı.. ıı.-..asta blr yardım baş- ~~ t ı · d b" ızt b lııt ..... Jenı aldıkları bu topraklarda geri birinci üç ayda tutulan İstatistlle göre - Kırk pape ver mısen ve deI'ha gen~ m~ 

4
d . al .,,.,,are sene erın e ız bu ıra. ı 

1 ·1.1&tlc 1 1 1 K" 1- iyordu ı tı s a..J•·• garnizon Ja._pon ~ aresı - b""ka ..,ıretle "'' ~~etmek•· id'"· r·çimi""de l l'Jn r nı tamamlamakla meşgul olduk- doğum 520 gizli kayıt 196, ev enme uy u verm · amış · l.l.A.l a.:k.k b yt cek ... !?- .,, ·~u.:>.") .-c l!A. 4 

c11,.., a 4Üphe yoktur. Diğ'er taraftan 165 ölQm ıoo dür Geçen yılki rakam- Pazarlık edenlerin yanma k~~ "kır tına geçmlştl. Elıbise, ay a .~.tütüyeı ri za:bit olmamakla beraber bir çok nefer ve 
"'bu · ı ' ' s k 11 a""zı al ... - dişlerle dolu uçuncn i kten \.o. .., a.ı, a. esı.rıerin hatta ne çavus gayri Türk tınsurlardan 1di Bı:ınlar qc rıyctçller de h11Valıır rnüsude e- 1 l bu yılki rakamlar arasında doğu- a a 1• • ıw .çece ""~ . t . · · 

ca:ırıetnıez, yeni muhuebelerin baılıya.I :u: O/o 20 atrtbğı görülmektedir. Gizli btrk a
1
dom kdaabaragkel.di. İhtiyar kOylOnUn de temin 1ed10hninl.ş ti. Favk::ly'be~l:~:=g·ı:~ içinde b!lha.s.~a Araplar ve KUrtler .. 1nyli 

ı ı.g ı iyi b"ldlkl i 1 · - d f h 1 lm b sa a ını o 1 ya · vakk.at ld . a.nn ...... bir yekQna b:ı11ğ oluyordu. Bunlar o utı -lıı;larıııa .
1 

er çın , mu 
8 88 

aur- nCfuı vakaları aza ış r. - Gel şunu elliye endir l Dedi. bağlamak ırnedburlyeti vardı. Bunun için raplı günlerde ıbUe kendUerini bizden ay-
hllt.... hıç şOphesfz kuvvefündlrmlı Bunu söylerken de. köylO ile mUı· i 'i dücu··ndilm Bu.,.Un böyle dd kte dil f 

""UYorla • ... k t d l • · 'bt h lkl . bir hile şer ye v · e rı a etme musır er. Bir ün! ormayı ş r. Kırşehır f ela e ze e erıne terinin arası~· bulmuş gı , er 11
• bir çareye baş vurmuş olmaktan dolayı taşımamız, bir bayrak aıtında h:ırbederek 

!arın u hale göı e, havalar, g"en·k tank- Al'r d mı ntn de ellerim tutmuş , sallayordu. bl b. kardeş muamelesi yapan Japon- esir düşmemizin bıınlara göre ıblr mana• 
~ , Zttbh otomob ilerin motörlU kıta· 6rının yar l Mnsterl iOya hiddetlendi : ze ır ibüyük bir mahcubiyet ve vic - sı ve hususiyeti yoktu. 
••a net, Rcrek tayyarelerin faaliyeti ı:ıe mü- Ağr1, [ Hususi ] - Kırşehir fellket- - Ne sallayup duruyorsun ? Pazar- lam. kar:ı hi.S.5etmekte isem de o zaman Vlad~vostokta onların bu kötü haleti 

e ed A"" d ardıma koştu Bu lık onrUdQ. dan aza. 1 

~CQ!de er etmez, kanlı ~uhareb~ler 1 zedeletlne an . ~ Y · Kır sakallı adam sanki duymamış birçok sem kalmış vatandaşlarımı kw· - rııhlyesl müessif bir hadiseye ve He ver _ 
•ltxıdı ~ başhyucak demektı r. Bclkı de yardım balkın ıçınd~n koptu. Yalnız gibi durmadan sallayordu. tn.nnak için bundan başka bir çare bul- mek suretlle kendisini vazih bir ·ekilde 

fi aşlamış bulunuyor. IAtn merkezi değl~, butUn kaza ve. na- - Gel babacan ! Ver elliye ! Harcı makl1ğıımz kaıbll deAi.ldi. rıçığa vurdu. 
la ııı ~ er Utl taraf ta t-ıı modern si!ahlnr- 1htyelerl bu . relaketı çok Y~~ın~an. bısse- sana mal aaılam bana! Hem bana düa Ja.ponalr esirleri teslim alm~k için ~ir Avusturya grup ktımand:ını ıblr gUn 
•Grerıucehhcz oldukları fçlo , epeyce uıun derek kendılerlne dnıen ° ev erı yap- edersin. ııste yapmışlar ve bu liste üzen nde 1sım gönderdl~i emir zab~tlle beni nezdine da.· 
l}'i h bu tevakkuf devresinden sonra ' maQa bauladılar. Vll&yet merkezinde ıhtlyar köylü oarnaçar : «Peki" de- ve künyeleri yazılı zabit ve askerleri tes- vet etti. Adet merak ederek g!ttım. Çok 
rrllıh ll\ralarda bttşlayacak olan bu yenİ ı bu vazifeyi üzerine alan Ticaret Odası di. Bu muvafakat cevabı orada bulu· lim alm.şlardı . H albuki bu listede isimleri kibar bir adam olan grup lrnrnand.anı ba
ba iltcbelerin bundan evvelkilerden da· bir aun içinde 417 lira toplamışhr. nanlann hepsinin yüıttnQ. güldürdü. mevcut askerlerden elli kadarı Rusların na davetinin sebebini iaah etmekte gl\ç ... 
YolCoıt Çcttn ve kanlı olacatına ıüphe Halk tüccar ve memurlarımız rellrlert Blrblrlertnın kulaklanna fıııldadılar: elinden kurtulmağa muvaffak olarak Çin lllk çekiyordu. Bir kaç defa yutkundu. 

tur. nlsbetinde esirgemeden yardımda bu- - lyl aldı elliye 1 Hayvan ytız kasabalarına gitmişlerdi. Binaenaleyh on- Bir kaç defa c-{)ze bas.la.m:ı.k ı~tedi. Fakat 
l ı &a Dnn gelen bir ajans telgrafına bakı- lunuyorlar. Teberru devam etmek- eder. kö lQnün elinden !arın yerleri tam9:111en ~oş dur~yor,dıı. ~u muvaffak olamadı. Ben onuıı t:u h:ıllerln· 
~l '. ltalyanlar, omdaki g-önOUQlerlni tedlr. • • Pazarlık bitmiş, 'i neferler in isimlerı ve künyelerı b.zce de Gen fevka lade bir halin cereyan etmtş 
'$'arndsıd en çekıneğe hazırlanıyor lar . ltal- Brezılyada ısyan at alBınömylıeştıu.mumt meydanlardan baQka mallim 1di. N1kolskda.ki Türk esirler~nte olduğunu anladım. 
lı , en d B "' ' ğı .. tı k J aponlara mU.r:ıcaat e - - R!ca ~derim ... Sizi bu kadar üzün-e<Je 1 era lnglltcre i'e yaptıaı mua- Berlin, 18 (A. A.) - uann Bre köy yollarında bekllyerek, köylünün isim de ~ rere . . .. • b 
'to.uhay 

1 
Lptnyadaki gönüllQlerlnl ıncak , ıtlya elçisi Hariciye Nezaretlne ilderek getlrdiği hayvanı hemen oracıkta alan melerınr teklif ettim. lçlerın~ 1~zKa~ ~~~~" ~;:i~~n h!ldlse ne ise açı.kca söyle-

~e~ trı reben ın bitamınd sn sonra geriye Hariciye Nazırını ziyaret etmfş vı bir cambazlar da vardır. SUphi, müla.zim Orhan, ~~::~· 
1
5: \ '·nde 

lttlyacrıkl şartile imzalamış butunuyordu. 1 aaattan faıla srörUşmüştnr. Birkaç hayvanın reldJQfnt gördüler şif ihtl~a.t zabiti hafızğ ıukırık ~ı~ ~~~ilik o 7~'\man : 
laııı.. arın bu haıırlıta şimcl"dtn b!! Ş·) Bu görOfmenln ron a-Onlerde Bre· mi hemen kof&r, köylQ ile pazarlıQa altı zabı.tın de bulund~ t t t • . ""k.a - Doktor diye başladı . Bn c-oyl ::-ye-
"l "

81 
F k · · 1 l l .. k d 'd i' · 1 b'r grup ıt>u suretle müracaa e megı - <'e~nı &eyler ne benim ne de ar.kadac;.ları• •ı ~t 

1 
ran o kuvvetlcrın n yakın ve . zilyada çıkan ayana a a a ar o. utu g rlşır er. · . d ızona kabul 

tetir a'Slebeıerine emin olduklarını gös· t tahmin edilmektedir. ilk ıözlerl şudur: bul etmi.şle~ ve hepsı e g-arn mm hissiyatıdır. B'zlm nkl!nm::ı 1:5) le 
· _ Kardeşim, malını vehre götnrme. ed!lmislerdı. şeylerin ıgelmiyeciğine emiı1 olmahızı is .. 

tı~ ı EQer netice, ftt lyanların tahmin et· HAVA Fiat düşmüş, mal para etmeyor. Yardım ter!m. S!zl yakından tanıdık . stzl ~ok ev· 
ıı erı gib\ çıka A dl 1 1 1 Çok köylü bu söze inanır, hemen Bu arkadaşlardan zabitlere bir nı ik - dik, hntU\ s:zi kendi u-kımızclan ~rkndnş~ 
abcş llltı rsa , vrupa P omas s ı orada malını ucuza satar. tar maddi yardımda bulunmak ırt~mdı . larımızdan ayırmadık. Fakat bana yapıl· 

Cttin selesinden sotrı, ondan daha 19 • S. o.ti ıut 8 lta~l'fl Cambazlar hakkında balkm ve kOy- Çünkti onlar pek \Sefil blr vnzlyct.te kal - mış olan bir ımıracaatı . ize ar1e t meğe de 
bıt bad~aha pOrOılü ve daha tehlike'i Hava tazyiki : 609.8 lünQn dilinde birçok fıkralar ve hikl· rn.ışlardı. Bunun çarelerini <itisUnmeğe mecburiyet hissediy.onım. 3iraz enel ) :\"" 
kaa1rı1 8:

6 
olan l,panya i şinden <te yr - • • (Deniz snlyuf): 767.8 yeler vardır. başladım . 0 zam:ı.n garnizonda Avustur- nana bir avu<:nntızlu dört nefcr:nız g "'I· 

au ~ıracak demektir. 8uhunet : + 9.4 Mesell bir tanesi: Gtlya cambazlar di \'e dediler ki: Doktor Avusturya hayır 
~llsııb gun t~panyada yıkılmadık şehir, Dtıtük suhuaet : + , ,i gOtüslerlnin üstiine bir kurbata koyarak tuttuktan kurbatanın Qzerlne bastırırlar· cemyetinden aldığı paraları bize tevzi et~ 
llı&ııı a, köl·, yn!L ılmadık aJle canı kal· Rutubet : Y. 79 meydana gelirler, pazarlık yaparken mıı. memektedlr. Nereye verdiği de mechul • 
•1lr, ı ş tibldir. Bir buçuk seneden fazla Ruqlr : Şimallrarblden .S 1.2 11. mal sahibine: Gene öyle iken k.OyJünün içinde dUr. Bizim hakkımız he-ba oluyoı·. va 
<>lar~ \re bütun dünyanın fili kolu ba~lı Rüyet : Tam - Eğer senin malın bu fiattan faıla cambazın ne cambaz olctutunu btlme- doktorun elinden bu sal~hiyeti alınız vey2 
tll , ııeyrettiil bu baile, beıeriyet için Sema : 8110 bulutlu ederse, günahın, vebalın bu canın boy. renler dt ooktur. btu ,.,ara. ttvzi etmeyiniz ... 

cı btr derıttr. DiPLOMAT YliJI : lbtUDal dahllhldı 11unıl derler vı ellırlDI dt 10&0lleriııde N, ôZQl/i i~!~fl "'> 
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Sarıkamış Belediye Cildinizin tahriş edilme- Bayburt askeri satın alma komisyonunO ·'' POR 

BI• ı•cı• ı ı• k ffieClisi içtimaa mesini isterseniz? Altı bin kilo gazyağı, otuz bin ktlo patates, Uç bin kilo sade yal,0~,1 
ikiyüz kilo sabun, yedi bin beşyüz kilo pirinç, on beş bin kilo kuru rııs 

. . . davet edildi Dünyanın her tarafında seve seve eksiltmeye konulmuştur. 
Sayın binicılerlmızın milletler ara· kullanılan, ve cildi traştan sonra G · d ksBll 

sında müsabakalarda tlstüste binicilik pamuk albi yumuşatan . azya~ının tabının bedeli bin Uçyüz yir.mi lira ilh teminatı o esiJJ 
kazummaları iki defa koltuklarımızı ka- , , 0 lıradrr. egsıltmesl 23 - Mayıs - 938 Pazartesı saat on altıdadır. Patat of) 

bartıyor: 1tkin onların ırnzend kla m'l· IJu /e1·kalade loplantula p o K E R bedeli bin iki yüz lira ilk teminatı doksan liradır. Eksiıtmesl 23 · ~: 
lele şeref verı~esinden dol vı:ı So~a ~a qiiJ·i;§İİ/f'f'C"' nwseleler Pazartes~ saat ond~dır. ~ade yağın tahmin bedeli !ki bin dört yüzklira ~ıbtJfl~ 
blnicilik'e bak yerini buluy~r di 

0 
' 180 lıradır. Eksılmesı 24 · Mayıs - 938 Sah gunü saat ondadır. S ·r•· 

Bili;sinfz ki, şimdi tabiatta Y y~bani . ~arıkam_ış, [Husust] - B~lediye traş bıçaklarını ~~!:: min bedeli bin beş yüz doksan altı ı;ra ilk teminatı yUz on· dok?ı l~boıJ 
at yoktur. At nesli inssn sanatile bir ıs· me~lısı; Bel~dıy~ Kanun~un 54 Uncu mad· kuru~tur. Eksiltmeı,f 23 - Mayis - 938 Pazartesi saat ondadır~ Pir!ncııı t ~ 
tıfa mı: h~ lndü B . 

1 
d b b desıne tevfıkıın fevkalade olarak 16 - 5- dell bin sekiz yüz yetmiş beş liJa ilk teminatı yllz kırk lira altın iş beŞ 

d 1 
ut' dr. il~Zl yebr ber 0 b atşıdoş 938 Pazartesi gUnü saat 14 de toplantı· Princin eksiltmesi 23 Mayıs 938 Pazrtesl saat on dörttedlr. ıır• 

0 rışan 8 arı il ım er a ı ya an e- va ço,,.rılmıştır • · K t l t b · b d 11 bl - .. 11' li ilk · l' bif ğil ehr ld kt k k t di '" b : .. .. trzincau inhisarlar uru asu yanın a mın e e n uç yuz e ı ra temınatı Y ız dlf· 
' ı 0 u an s?nra eçs.. a ye Bu fevkalade toplantının gorUşu ka- beş kuruştur. Eksllfmesi 23 - Mayış · 938 Pazartesi saat on beşte e'I' 

s.a~arla~. PB~eon.to!oJi ilrni~d.ekı 
1
naAzarl· ğ'ıdında şunlar vardır: J/iislakil 1J/iidiirliitiii11den: meler Bayburtta askeri satınalma komisyonunda yapılacaktır. şartnııııı •• 

JeJe göre şımdıkı at neshnın ası me- ı E k r id · ı l500 ı· u k · d " h b · · · · ve 
7 

. . . . - v H arası emr ne ıra 
1 2 

.. . g n omısyon a gorule ilır. Açık eksıltmeye glreceklerın bellı gün 
rlkanm şımalınde mllstebaselerı bulunan. verılmek üzre blltçeye tahs;sat vaz'ı - 5·4-938 gunünden ıttbaren 15 komisyonda b ı ı k 1 rı k ·11 i ki ı d t klif Jile 
eki de hııyvanla~dan biridir. Behring de 2 - Geçen sene açılm.~ş olan ~rta gün müddetle açık eksiltmeye konulan b ili .. u unmatat rı, b' apa 

1
t zar al ek sı .meye bg rekce 1 er n e e .. , 111 ,ef 

· · l 938 l~ l f d E . M k rını e gun ve saa an ır saa evve omısyon aş an ığına ver ... ., 
nızı dahıı rç lmndığı zaman arda, o bay- okul binasının tamiri için (1176) liralık ma 1 yı ı zar 10 a rzıncan er e- t ·1 ö d · b l 1 ·ıa l· ( T "71) 'k A · ı· · z' de T b K.,,.1 K k p··1- a ı e g n ermış u unma an ı n o :ınur. No .... 
van Amerı adan syazıın şıma ıne geçı- bir muavenetin münakale suretile bütçe- ın n ra ZllD, ıt:. , ema ve u u· 
rilmiş 'e orada eski TUrk ırkının elin1e ye konulması ve sarfına mezuniyet ve- ~er !nhisarlarına nakıl edilecek olan 
ıstıfa ile at şekline girmiştir. Ondan do- rilmesi. tabmınen 227000 kilo İnhisar mevad- ------Erzurum Vilayet Matbaasında __ .,. 
layı ata pek eski zamanı raa Ural eşe- 3 - Kasttbada bir eczane açılmak dinin nakli ihalesi artırma ve eksiltme 
ğl derlerdi. içtn de tahsisatın bntçeye vaz'ı. kanununun bUkUmlerine tevfikan 20-5· 

Bu zamanda -arab atlarının en mak· 4 - Belediyeler Bankasından ikraz 938 gününe kadar temdit edilmiştir. 
bul olmıısı atın Arabistan mEıhsulü ol· edilmiş _olan _3 bin liralık avansın da 2 - Muhammen bedeli 7400 lira 
duiunu biç isbat etmez. ÇUnkü Arabis- bütçeye ıUlvesı. muvakkat teminat 555 liradır. 

. . . . . 5 - Hava Kuı.umuna yapılacak % 3 
tand~ at ~etıştirılmesl duha ı~ı bın yıl· yardım akçesinin bütçeye ilavesi. .. 3 - Tallpler~n _ ihale günü olan 
lık bır işlır. ~ndan pek çok once Türk 6 _ Hava Kurumu yardım faslın· 20·o·938 Cuma gunu saat 14 den evvel 
ırkını~ me Jenıyet kurduğu Sümer ınem· dan (200) liralık münakale yapılması. .Erzincan inhisarlar müstakil müdürlüğü· 
l~k.etınde at b~lu~ması, hatta katır ye· Sarıkamışta bir talili ~e .ve şartnameyi görmek isteyenlerin 
tıştırilmesl eskı Turk ırkının ekide bay- ınbısarlar idarelerine müracaatları ilan 
vanları ıstıfa ile değiştirmek işlerinde Sarıkamtş, [ Husust] - Tayya~e olunur. (No. 318)) 3.3 
usta olduğunu gösterir. Ondan sonra da piyangosunun son keşidesinde onbın 
Anadoluda at neslinin pek ziyade yayıl- liralık i~ramlye bu~ada musiki muallimi 
mış olduğu bak.kında pek çok kayu;iler Bay kerım İşyapan a ç1km1ştır. t ... ı·zur11Jn Beledi,11e F'eu 

Da ire.ı; in den : vardır. Ksenofon'un anlattığı bir muba- Nu·· fusumuzdakı· 
rebede Anadoludan 34 bin süvari asker 
çıkarılmıştı. Anadoluda at neslinin tarihi 1 - Taş mağazalarla palut meyda· 
bu yazılara sığamıyacak kadllr uzun artış ' nı arasında 4500 metre muraabbaı ama 
sayfalar doldurur. O zamanlarki muha- vut kaldırımının sökülüp tekrar yapıl· 
rebelerde arab süvarileri ancak deve (tlst tarafı 2 incide) ması açık eksiltme ile ihaleye çıkurıl 
Uzerinde gelirlerdi. lsrall oğullarının ta· Ea kalübalık ve en tenha şehirleri· mıştır. . . 
nıdıkları atların da Anadoludan geldiği- mizJn hangileri olduğunu merak edecek· 2 - Bu Işın keşif bedeli !>90 liradır. 
nl Tevrat bile yBzar... stnlz: ls~~nbul, gene en kalabalık şehri- 3 - Bu işe ait tahlili fiyat, keşif, 

Binicilik bayağı bir spor sayılamaz mizdir. lstanbulun nurus vasatisi 159 dur. fenni ve hususi şartname belediye fen 
Bunda insanla atın karakterleri karş~ F~kat lstanbulda, -~aza merkesl vardır dairesinde görülebilir. 
karşıya gelir. insan zekası ve karakter- kı, _bir yüksek nufus rekoru veriyor. 4 - ihale 31 Mayıs 938 Salı günü 
leri ata hakim olacağında şüphe yoktur, EmınönU ... 4. 4 _kare_!cilometre mesahasın· saat 15 de belediye dairesindeki komfs· 

r k t t h 1. ki b' h d Hat. da olan Emınonünun nüfusu, 100.933 yon tarafından yapılacaktır. 
a ıt a ay ıce zo ır ayvan ır. ı dU b' k kll t 22 939 k' ı 
zasını bir iki yaşında insanın yavrusunun dU r ü ve ı~b ar~O k~me ~yek d. k 

1
1
§ 5 - Muvakkat teminat 74 lira 25 

TABI İŞLERİ YAPILIFI 

Diğer Vilayetlerden gönderilecek her turlu siparişler 
ve süratle gönderilir. ______ ..,.. 

Kars Hayvan Borsası Satış CedtJ~ 

Sayı 

75 
198 

Koşu öküzU 1433 
Manda 9 

Buğa 5 
Dana 24 

Marya 37 
Keçi 1 

Af1ırlt(fı 

25205 
42900 

319157 
3500 

1700 
2720 

1760 
40 

[ Mayıs İldıwl hafta ] 

En aşaıJı 

Kr. 

8 
7 

9 
7 

ır> 
7 

12 
8 

s. 
00 
00 

00 
GO 
00 
50 

00 
80 

En yukarı 

/(r. 

14 
16 
20 
12 
27 
12 

17 
8 

s. 
();') 

G6 
00 
f'O 
fi O 
50 
18 

tl 
1 t 

14 
10 

21 
ıo 

t4 
oo 

hafıza ına benzetirler. Halbuki o kadar b f kyo~. 6~~ r ıye, 1~ a ar d 8
1 
a· kuruştur. 

yaşta bir çocuğun yapamıyacağı dere- t 8t 1 boldsa D usıımuz, mk yakrı aşar 
1
1 

· k 6 - Taliplerin yol işlerinde çalı~- Tere yatı 251 T. 
. s an u an sonra - uıer ez aza o ara 1 cede mubake.meler yapabildiğine misal- fzmir, 150 kişi ile ikibln, Ankara 58 ile mış ~ima arı şarttır.. . Kaşar peynir 25 

4013 

1280 

54 

55 

45 
00 

00 

00 

60 
50 

80 
00 
00 

oO 
oO 

ler vardır. Bır at koşusunda kazanan ve ücQncü geliyor. Nüfus kesafeti en az ' - Taliplerin ılıale gllnll k Is- Yağlı P. 3 
kaybeden atların gözlerine baktığınız olan şehrimiz . Vandır. Nüfus kesafeti yona müracaatları lUzumu ilan olunur. Yağsız P. 37 

15 
5 

15 00 

00 

oO 
oO 
oo 

olursa birincinin gözlerindeki sevinci, Yanda 4 dUr. Ağrı 8 olarak azlıkt~ (No. 298) 3·3 Sı~ır derisi kuru 75 
ötekilerin öfkelerini elbette görmtlşsü- ikinci, Siird 9 la üçüncüdür. 

556 
790 75 

(l0 
00 7n (10 

nüzdür. Endüstri, bakınız, şehir nüfuslerında 7' ı. 
Bu zeki hayvanın binicisine r.e kadar nasıl büküm süıüyo: Zonguldakta i\ara rau:.011 Ticaret ve 

sadık olduğunu, onun arzularını, emirle- elmas politikamız başlamadan evel, mer- Sn nayi oda~u11da 11 : 
rint hemen belirsiz derecede bir hareke· kez kaza nüfus kesafeti, 86 idi. Bugün T b d M 1 k .. 
tinden na:ııl anladığını da bilirsiniz. Fa- 103 olmuştur. . ra zon a 0 oz mev unda 15504 
kat atın bin:cısi de. hayvanın karakteri· Ik.inci beş yıllık plan sonunda, yüz lıra 60 kuruş keşif bedelli Borsa binası 
nl, her emrine onun körkörUne itaat et- binli nüfuslu şehirlerimizin sayısı, her- inşaatı kapalı zarf usullle eksiltmeye 
miyeceğini bilmek lazım 1ır. Arabların bir halde bugUnkünün birkaç misli olacak ... konulmuştur.. .. 
atalar Eözü, ata binen ölüm üzerine bi- 1 - Eksıltme 3-6-938 Cuma gUnu 
niyormuş gibidir, dediğini rivayet eder- D Q )4 u saat 15 de Trabzon'da Ticaret ve Sana· 
ler. Ounu için binicilik her ıeyden önce U yl Odasında teşekkül edecek komisyon-
insar.ın fikri için bir mümarese olur. iLAN TARiFESi ca yapılacakt~r. 
iradesini ita ettlrmeği ancak emrin ifa 2 - Bu ışe ait evrakı keşfiye ve 
edilebilmesi için makul olması lüzumunu 8 ncl ıayıtada ıanttml 25 Kuruı şartnameler, Trabzon, Ankara, İstanbul ve 
öğretir. lyi ata binen insan Mlkim olur 7 • • • ISO • Erzurum Ticaret odalarında görülebilir. 

6 • • • 71S . ı 
ve geçirilebilecek hükmün derecesini bi· ıs • • • 100 : 3 - istek ilerin % 7 buçuk basabi-
lir. 4ı • • • 11SO • le 1163 liralık muvakkat teminat verme-

Vücud sağlığı, bakımından da bini- S • • • 200 • si ve bu yıla alt ticaret odası vesikası 
ellik lsveç usulü tipinde bir jimnastik ~ • • • ~ğg • ve Nafıa Vek&letinden alınmış yapı mü· 
sayılır. Adaleluln hepsi, fakat daha zl- • • • • teahhitli~l vesikası göstermesi ve yap-
yade bacakların ve belin adaleleri işler. llln verecek ldmselor DOGU Gaze- tığ'ı işin en büyüiünün bedeli on bin 11-
Bir iyli~i, jimnastiğin derecesi istenildiği teal idare MUdtlrlUğQne müracallt etme· radan aşağı olmaması lazımdır. 
kadar çılrnrılma~a elverişli olmasıdır. tldlrler. Devamlı Ulnlar için hususi 4 - Yukarıdan yazılı saattan bir 
insan at üzerinde hafif yürüyüşle ve tarife tatbik edilir. ' saat evveline kadar teklif mektupları 
zihni kırların güzelliği ile meşgul oldu- Kırmmlı ilanlarda tarife bir misli 
ğu halde ~iderken, hiç yorulmadan, tazlullc alınır. komisyona verilmiş olmalıdır. P.ostada 
hem de keyifil bir mümarese yapmış Adıe.e deflttlrmet 25 kuruşluk Qc· olacak gcikmeler kabul edilmez. 
olur: Arada sırada atı . koştururken mu- rete tabidir. 6 - . Eksiltme haddi layiki bulduğu 
maresintn derecesini istediği gibi kurar. DOGU Abone tarifesi takdirde kat'i ihale oda hoy'etlye Borsa 

Binicilik daima açık havada yapılu· Seneliği 12 Lira Encümeni kararına_bağlıdır. 
C'lk bir spordur. O vakıt adalelerin işle- Alb ayblJ 7 (No. 283) 4-3 

mesile nefes genişledi~inden neticede o Uç 8YlıA'ı ' : 
da bir göğüs sporu ~lur. Onu L tedavi Blr &Jhlı : 1,00 • 
için blle tavsiye eden hekimler vardır. ECNEBi MEMLEKETLER iÇiN 
Fakat tedavide iyi bir netice verebilme· B ne1121 2' L!rı 
si ıç·n, göisün zaten geniş olması,. yani . lb • 1ı 1' 
tedavi edilen hastamın zaten binici bu· 
lunması veya başka bir sporla geniş ne· 
fes almağa alışmış bulunması şartlır. 

Bu kibar sporun bir kabahatı bu 
zam nda pek az kims~ler için elverişli 
olmasıdır. lyi bir at bulup almak, sonra 
iyi bvkmak, bakacak adam bulmak bu
gün bir otomobil alıp onu saklamaktan 
daha güçtOr. O. A. 

Ba.hip ve Başmuharrll'l 
CİHAD BABAN 

J.Jmumı neırJ.yatı idare eden Yazı İ.fler1 
Mildirtl: Bah~ DC'LGBB 

ailldı l DOQV ~ V1 

Posta günleri 
Ankara - istanbul - Trab on postaları 

Gidiş Geliş 

Oumnrtesi 15 • Cuınarte.ı;;i 

Pıa.zarte..sı 18 Pa-zartest 
Çarşamba 18 Perşembe 

7,30 
14,30 
16,30 

Kars - Ağrı postalan 
Oumartesi 13.17 Cumartesi 13.13 
Pazartesi 13.17 Pazarte~ 13.13 
Perşembe . 13.17 Çarşamba 13.13 

Oltu - Tortum. postalan 
cumartesi 10.00 Pazartesi 15.00 
Salı 'l .00 Çarşamba. 15.00 

Çat postası 
9.00 0\JlX). 

.b'rz11runı Belediye F'en 
Dairesinden . 

1 - Postahane yanı ile cennet çeş
mesi arasında 2200 metre murabbaı ar
navut kaldırımının sökülüp tekrar yapıl 
ması açık eksiltme ile ihaleye çıkarıl
m1şhr. 

2 - Bu işin keşif bedeli 484 liradır. 
3 - Bu işe ait tahlili fiyat. keşif, 

fenni ve hususi şartname belediye ten 
dairesinde görülebilir. 

· 4 ihale 31 Mayıs 938 Salı günü sa
at 15 de belediye dairesindeki komisyon 
tarafından yapılacaktır. 

5 ..:... Muvakkat teminat 36 lira 30 
kuruştur. 

6 - Taliplerin ihale günü belediye
deki komisyona müracaatları lüzumu ilan 
olunur. (No, 800) s-a 
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"' 
DOGU 

llô:nlarınızı kabul edefı 
FIRMANIZI 

Bütün Doğuya tanıttf 
"Do G u,, büyük bi' 
memleket parçasını~ 
her tarafında okuna~ 

bir gazetedir. _ · 
illeri ile ilgisi olan bi1'8 

mi1.esseselerin gazetemiz vasıtl 
sile kendilerini bu geniş bölgei' 

tanıtmaları menfaatlerinin 
ilk icabıdır. 

iLANLARINIZI 
Doğrudan doğruya 

GAZETEMiZE 
gönderiniz 


