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iDARE YERi : 
Erzurum Gôlhaşı Doft"u idarehanesi 

Paıaıtellden maada ber rftn ~tar 
8ayııı h er yerde 5 kuruştur 

~ . 
SAYI: 147 GAZETE 

Bıaılınayan yazılar geri vertlmet 

Parisin hiç bir şeyden haberi yok mu? 
Biz Hataydaki fesat ve tahrikleri, şimdiye kadar, Fransa ile Türkiye arasındaki menfaatleri 
takdir etmeyen bir takım mahalli memurlara atfetmek nezaketini gösterirken, bunun, manda 
idaresinin elbette Paris politikasını güt~ekte . olduğunu bilmediğimiz gibi bir gaflete 

.............................. hamledilmiş olacağını zannetmedik . ........................ . 
Herşeyin hududu milli şerefimizin Hataylılar namına 
~assas noktas~.~~;~ n~:~!X~!" ?.~~?r bir heyet Atatürk'ü 
1 a Çekosl~vakya? Hatayda ahitleriniiin görmek istedi 
Şte bu badırede • • • • Ankara, 23 (A. A.) - Atatürk'nn sihhatı hakkında çıkarılan menfur ııyıalar. 

Q yerı ne getı rı 1 mesı ne son dan mQteessir olan Hatay halkı namına bir heyet, Halk ParUsi Başkanı AbDlaraul 

Yalınız kalmıştır Ağanın riyaseti altında Mersine giderek, BüyUk Şefimize hislerini ve taılmlerlnf 

d • k k t d • • arzetm~k arzusunu izhar etmişlerdir. 
28 Nf 1 de rece 1 a e 1 n 1 z Hükumet, intihabatın devam ettiği bu esnada vııziteleri başından ayrılmama· 

~tta san tnrihinde intl..şar eden Ga· ı ilan d f ha muvatik olacağını ve ziyeret arzularını saik olan se bebin Atatürk '• 
~ltırı<ieı :Popoıo "Çekoolovakyada 'herkesi arzedlldiğlni ve bu hissiyata Büyük Ônderl'l çok mntehassis olduklarını heyete 
~I ' l>rag, Bay Konrad Haynlayn'ın ta- A lf k d J h • b • k d bildirmiştir. 
~.~ Uzerıne ne yapacağım şa.şırdı. İş· tat r .a lnl aa lÇ ır ma Sd ınıza LJ f t l k •t • • b • 
tılJu <l! Yanlış bir siyasetin münasebeti göl l t t ., Ü t t • • na ay en ernasyona Omf esının ır 
~~or. Bir zamanmr Cemyeti A'kvanun I a e e mege c re e meyınız k l b • • H • d ğ • t • •1d • 
~ba~~ lllerkezi olan Çekoslovak b~ şehri, , /•Ulus" gaıetui Baımuharriri Falih ar arı ta e lmlZ Uzerıne e lŞ lrl l 
~ııeş nız kalmış bakınıyor. Acaba Bay Rıfkı At:ıy· 111 .. Arlık hakikaten yeter! . B İİ k Ankara, 23 ( A. A.) - Hataydaki Türk vatandaşlara yapılan işkenceler glt -

h, bu kör düğümü nasıl çözeceğiz?.. f ıerlevhası a. ıtwda yazdıg.·ı . ". ıa~ıdaki eyru an Çl an ı tlkce artmaktadır. Hüktlmetimfzln Milletler Cemiyetine gönderdlti p rotesto notaa 
uıy l b it il 1 h ı konseyde müzakereye konulmuştur . ı 

)li~u e soruyor ve uzun uzun miitalea!ar aşma ateyı, 3 ay .,eçımınuı ang l t h •ki f Cenevre, 23 ( A. A.) - Süınl Türkler meselesinde katt karar vermek maksa· 
~t ~rek Çekooıovakyanm düştüğü reci 

1 şartlar altında cerevan ettiğini glister· me Un a fi e dile toplanan Milletler Cemiyeti konseyi komitesi, Hatay Entrenoıyal komlteal 
ta.~vıre çalışıyordu. ı meal itibarile ayn~n iktibas ediyoruı:) Ankara , 18 ( A. A .) - Beyrut· tarafından alınan kararı nakz etmiş ve TUrkiye tezine muvaflk olarak, biç bir sonat 

~lt.1t~ kaç defalar ~ura.da mevzuu bah- Bu yazımızın içindeki ajans tebliğini tan bütnn Avrupa ve Amerikaya Türkün dlter her hangi bir cemaat se~~ım listes ine yazılmayaeaQ'ını karar altına 
~il ~z Bay Hanlaynm sözleri haklka· okuyan karilerlmiz, her şeyden evvel, de· gönderllen bir telgrafta Atatürk'Qn 8_ım_ı_şb_r_. ____________________ ~-------

Kamutay 1938 bütçesini 
müzakere ediyor 

Bütçenin müzakeresine başlanırken, 
Baıvekil ve Maliye Vekili mii.him 

11Utı)a ıı Qekosıovakyada değH, bi.itün rin bir 'tstikrah hissi duyacaklardır. Ata- yeniden vahim surette bsstalandığı 
~l~a akls1er uyandırmış ve yalkın bir tilı1k'ün sıhhati hakkında ilk şayia çıka- ve devlet lflerlne bakamıyacak bir 
"1-aıa tıin ser.pintilerını duyurmuştu. o ran Fransız radyosu olmuştur. O zaman ha ı de bulunduğu bildirilmektedir. 
~e l't1a Almanya, teminat verir gibi bir bu çirkin snygısızhktan bahsetmek iste - Bsştanbaşa yalandan ibaret olan bu 
~ı" l'a.J>tı, Fransa ile. İngiltere muza · mem1şt1k . Fakat Berut'un yaptığında da- haberi Beyıut masraflara gi rerek 
~t ~re KeçtUer. Beneş temkinli bir dev- , ha mel'un !btr kasd var: Hatay seçimi Ü· bQtün dQnyaya neıir ve tamim e t
~tl aınına Yakışır sözler söyledi, ve öy1e zerinde tesir yapmak! Hemen söyUyeHm mekte acaba ne gibi bir menfaat 
11'ıtı:Hcu lti, efkfın umumiye ıblraz ya · ki, ıb!z, en sıkı sömür:ge şartları içinde ya- görQyor ? Bu ribl adt vamtaların 
~'41ı ır. Derken Yugoslav Başvekili St<r şayan Berut'tan. onun idaresine hA.klm dost bir devlet reisi hakkında bil· 
~il tlefylç, :R.oma~ya Hariciye nazırı K om· olnnların haberi değil. tasvibi olmaksızın, hassa Hatay intihabatı tazyikler iç1n· 
~tı ~e Çekoslovakya namına Hariciye na- böyle telgraflar çekilmesi !mk~nsı7 oldu· de hedefinden inhiraf ettirilirken 
%taıırorta S!nayada toplandılar ve küçük ğıınu takd!r ederiz. kullanılması yalnız calibi d 'kkat ol
ltuç!Uttln 1<:timaını yaıpıtlar. Malumdur ki.1 Atatilrk'ün mu:ad gezintilerde ve zi· makta kalmaz ve ıüphe yok ki her 
\e a antant. Avusturya. Macarlstanm yaretlerde bulundugunu Ankarad.a .her.kes k d t tini mucip olur. bevanatta bulundular 
~ k IUgarıstanın, İtal adan gördükleri teş gözü He görerek biliyor. ~tatilrk'ün . bu o uyan_ın __ a_n_e_r_e _______ . 'J 
•ı li~tPne y gezinti ve ziyaretlerine daır gazetemızde ' - Ankara, 23 [A. A.] - Bugnn Büyük f -
t2uruı~ , yayılmak istemelerine kar • ık n resimler çoktan Berut şaylacılarınm Bu, Berut politikacıla.rırun sogukk.anlı bir M'll t M r i Ab:lülb"l"k R d . _ 
-"'<!t>1 ... nuştu . Maksadı , mua.hedelerle ç a . ~ . tertibidir. ı . e ec ıs a ı en anın rıya ' 
~t eıclllen elindedir. Hayır, bu ne basıt b.<r hUnnet· I .. selinde toplanarak, saat 11 de 938 yılı 
t~ ıı. ~tınek hudutlann b~ulmamasını siz1ik, ne şuursuzcn bir tel"biyesizltktir. ((Altta rafı 4 uncl1de) bntçe müzakerelerine başlıı mıştır 

'U.ıttu . ti. Ha.lbukl, kü;iı:{ an tan tın •. 
t~ tl tu gün ne bll'gtin arasında şerait Bu mOnasebet\e başta Başvekıl CelAl 

~Ur~!~ ıbulunuyor. EvvelA ortada A- B ·ı r ha r b te hı ·ı kes., Bayar olmak Ozcre, diğer zevat bUtçe 'l}:a nanııncta lblr devlet kalmamıştır. bakkında izııhat vermiş,er, en sonunda 
tııu~ ~otnanya ve YuO'oslavya iktisadi Maliye Vekili Fuad .A.grah kürsiye ge!c-

ııı,eıeetler yüzünden ~lmany~ya barld daha ati atı 1d1 rek, blltç enln geçen !ıllar.a nazar8n fa~-
'aıı. ecıememek mevk!!ndedlrler. Bir kam izah etmiş. botun dığer Cumburı-
l~a ~ar _blrbırıertne dlş bileyen Yugos· yet bütçeleri gibi, bu yıl~i bütçenin d~ 
'ıı. be ltaıyanın arasndn gltt!•k~e ılık- denk olduQ'unu, bOtçedekı fazla tahlJl l· 

h- <lostıuk lhavası esmekted~r. ç k l k d • f f f l' J. nal ile muhtellf millt kaynaklardan gelen 
tıt. ~lt0s1ıoya, ? . e os ova ya a vazıye ya lf ırı aı, miktarları ve varidatta görltlen inkişafı 
~-~~I kya . .. . Işte o yalnız kalmış- d Al l • J k • anlatmıştır 
~~~ ... ~ n:arı olarak, Çekoslovakya da Sü et man arını tatmın eaece yenı Malfy~ Vekili nutkunda önUmü1dekl 
~ ~l'at't.!a usya \ile ania~ıştır. Rusya • b / d · E 
h.tu~ıl>~ Qakosıovakyanın tamamiyet! bı•r tesvive SUretı U Un U ıene trenın rzuruma iireceğ-ini bilhassa 
-;:: itı ~nı tekeffül etmişlerdir am~... 'J . kaydetmiştir. 
~~(lense evı.et te Almanya ııe ıtıarbe gir· . Fazıl Ahmed, Hnsnü Kitapçı, Haıtl 
()~<1· • Söziertnde durmnyı tercih ede· Prağ, 24 [A. A.] - Bugnn Başvekil Vaoıngto1', 2• [ A. A. J - Amerika Menteş, Berç TUrker ve diğeı· hatipler 
~ ır. Hodza ile Sndet Almanları şefi Konrad Birletik Cumhuriyet hQkGme.tl Çekoslo- bntçenin fe rah verici vaziyetini memnu· 

~~~ıı.~Y Gem:berlayn Ingilterenin muta - Henlayn ar1Unnda iki buçuk saat duam vakya htdlse~lnlAbUy~k bırp a~Akas!le niyetle karşılamışlar ve b·azı temenniler
Maliye Vekili Fuad AÖRALI ~~ tçıkca . ed~n bir müJQkat olmuştur. Bu mol&katta takip etmektedır. merıdnın ar s, r· de bulunmu~lardır 

~ !.ere lbL bıldlrdi. Orta A\'rlıpa lçin, parti ile bükOmet an laşmışlardır Yarın Un ve Londra sefirlerine gl1Dü ınnüne " · 
,~eu~~k e*drm ~~edemez. s~ab~n ltl~renmnuke~e~~~n•mulOmat vMm~~ ~~ ~nm f~~ ==F=I=K=R=A==. ==========~~=~=========~ 
>qt1aıı. ()l lnin garbı Çekos~ovakyanın cakıır· emirler verilınletir. Gazetecilere beya- · 1 Kızı/avın dün 
~ 'tt'ıenrrt'la6ı veya obnaması. l ngiliz ha- Prağ, 24 r A. A ] - Buradaki gaze· natta bulunan Relılcumhur Ruzvelt Çe- s A K A L 1 ..,, 
b.. ~ ln ~tlertni Mç alA.kadar etmez ha- te ler!n n,eş~i ya"tnıa göre , Südet . All_!Jan· koslovak a ı inin oldukç ı yatıemaEı n- aıecekı• balosu 
tı;"lttıasıg l~re tarafından Almanyaya l arı ıle Çek buk Ometl ar~sı~d~kı gorüş· zerine A;rup! sulhunun tehlikeden kur- - e 
41: ~ hatten ba.şka bir şey yok demek- meler mnsalt bir şekle gırmıştır. Başve· 

1 
b b st F .1 l J aponyada her sene lmparatorlugun (Yarıı-ı 4 üncüde) 

~a.)'l'ısa. harıcıye nazırı Bay Bone ıde iki kil llodza Almımlara ber tnrln kolay lık· tarı dıtım ve ~ l uaab ~ ra7sa 
1 
e n· en güzel sakallı adamını S<"çmek içln bir ====================== 

bıa ıgeıen ba'Zl sözı~r söylemişUr. ları ~emin etmek _c~~~tinl iltizam e~mişUr. i~~~~~~·~ok~~!;u~u ~y~:=~~~:nın do müsabak~ yapılırmış. Dün gel~n ,~vrupa bu sakallılardan bir ~oklarının torunları 
'ııı~e Yor l<I · "Ç .. ı ııulll z HR~\4 ldlinln nutku Y ı• 1 h dudunda nel gaıetelennden birinde buna daır hı r re · .,rada canbırile uiTa$mbktadırlar. Buna 
Ilı._'' ~ki . ek mesele..<>i muvacehe - I d 2 t [A A ] Başvekil Çem o on ya u ~r .. d" B . .. . d hl b" l - l . ·~1 • t kalın . b .on ra, ~ · · - • olU''Or <> sim ı-or um. ıı resım uzerın e r ır e· ragml'n htıyarlar : 

~ ü ıyacagız ve esasen u be ı u bugUn Avam Kamarasında söy· " · . . J .. ?.erınd İ . k r 8 Y •. Varşova 22 [A A] _ Polonya bQ· rinin beyaz sakallarını tutan ıhhyar :l • - Ne de guzel beyaz sakallarımıı 
tlltı ~l't\be e ngıltere ile anlaştı "' lediği bir nutu~ta , _Ç~ko~lovakya~a Su- kllmetl Pratdaki sefirini Polonya hudu- ponların gülüşlerinden içlerindeki taşkın var diyip g-ülebiliyorla r. 
"ılh~lere 1r1ıaynın sözleri malum. Fransa d

1 
et Alman l akrı ılek but0rcın:ı~un~~8~~k~::: du boyunda yapılmış oİan as\ı:eri hare· neşeyi anlamamak kabil değildi. 1 Hayat için pesimsit bir dÜ)functo1e 

- ·~.... e anın-.. a l""'-""a nihayet aşmanın pe ya ın s , t . . . b .. , ~~ ··~ay1 har ...... sa n ~, ' tin 8 skoıi hazırlıklardan vazgeçmiş bu· kAttan dolayı Çek bQktımetlnden izahat nsanlar ne tuhaf . . gt>nçlıkll'rı ~aşKu sahıp olanla~ın yanında unları ıorunee 
"tttl)~«'·e töru =kAtında serbest ıı:ma.~a~ak lundu1tunu söylemiştir. alma~a memur etmiştir. bir heyeca n ve başka bır ze,•k vt-rırken g-ayri ihtiyan : 
>'ı- telt e ŞtnuştUr. Bunu açıkça soyle · orta çağlarının mücadeleli hayatında a3·- - Hayır, hayat blr ıstıraplar ve vok· 

att...' Srarcng· bl l tablosu . '' 19.sı da ~~ r a~ aş~a. 1 b o b rı bir lezzet buluyorlar ve ihtiyarlayınca sullukla r silsilesi değil, bir zevkler ve in• 
... bu sozlerimlzı mueyyittir. Zey ne n aşı ıüze• ve beyaz bir sakala sahip olmak on· zetler zinciridir. .J 

CblAD 8A.BAN Jarı bir çocuk pbl sevindiriyor. ' Dememek elden relmlyor. 
f Çlnde kan ıövde7l ıötörüyor. Belki, Jlabadar ot)ı.oı" 

( Alttarafı 4 an~adı) 
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Jandarma elbisesile 
yakalanan hırsız 
ra uda bir fil fi tl'SlZ l1I IJI 

f•iiratkdı·a ne 11u11·i(etleri 

Muhabir er •m •z bu Seneki gençlik Van, [Husus1J - ~Bu hatta Van:ia 
bir hırsızlık yüzünden bir hadise ceryan 

bayramı et "Qfında faf silaf veriyorlar etmie1:~ın Erek mahallesln~en Ramazan 

, , oğlu trfan ismindeki bir sabıkalı Başka-
1 l'ldır (Hususi) - Kars iiinin bnşka mamış holdan Aörnasspor laıı· Ilğkdır~pokr u bu le kazasından kısrak ve kilim çalarak 
., . . ll'rd k ö emli bir gün sa a a g r yonız. a evı apusu . . k h be d 

yerlerine nısoet~n ı; ınn ço. n Atatürk bUstunrı bakalım hanğl taraf vana fırar ediyor. Sır attan a r ar 
husus\yeti vardır: llım edllsın e_dilm~sin, al cak? Bütnn ıığızluda "tabii Iğdırspor edilen Van zabıtası busızı derhal yaka
halk bütün Mılli b:ıyram ve gunlerı ta· cUamle~i.. Ztra Arasspor henüz üç aylık.~ layarak vaka mahalli olan Başkaleye 

I l k ve hevecanı ile bu . . · nır, o anca var 1 J • b dır, sporcuları; muhtelır sebeplerle eskı sevkedıyor. 
günlere iştirak eder. işte yıne bir ay: kulObün dışında kalmış gençler ve yıl- Yolda bir uğrak mahallinde gecele
ram .. Ve büyU.k bir gün.. Ağrının bök lardan beri ayağını topa sürmemiş olan mek mecburiyeti hasıl oluyor. Jandar
rllnden, zümrüd ovaya ilk ış\klarım sa- müteknidlerdir. Bir iki mııçda Iödırspora ma ile suçlu Ziranıs köyünde muhtarın 
çan gl\ııeşle beraber kımıldayan h~yatlyenilmiştfr, takat her şeye rağ~en gö· evine misafir oluyorlar. Yorğunluktan 
temiz urubaları ile acele adımlarla öte· zu yılmemış ve roütemadiyen çalışıyor. bitap düşen jandarmanın koyu uykuya 
ye beriye koşuşan çocuklar, bavraklarlıı Iğdırspor ise bir kaç yılda bir kaç klüp- dalmasından istifade eden İrfan gece 
renk renk çiçeklerle süslU arabalar, den yoğrulmuş bir teşekkül ve Vilayet yarısı kalkıp ellerini çözerek jandarma· 
hatta onbeş gOn\Uk somurtkanlığı braka· dahllin?e s~y~h bir varlıkdır. Takımlar nın sllabını, elbisesini ve altmış beş 
rak ,rı.,,unn gösteren se.~~ bile ~nd?ku: şu şekılde ıdı:. .. . . 

/7 
fişeiıglni alarak firar ediyor. Hadise yi

Mayısı mOjdelıyorlar. Gunun ond~rduncU . lğaırsp.or .. Huseyın: O"ıız, ~evket, ne Van polisine haber veriliyor. Van 

t ı 1• 1 ,ıe çeken çekene. ve nıhayet : Alı Rtza • Zekı, Hüseyın, Cenğız. Ara· zabıtası başta Adli komiser Ali Arda 
saa ın 1 d b" ·k· i t• ti ·ı · lşte ber kes, kadınlı erkekli_bütun Iğdır ıırm a ır 1 1 yen ye ış rı mış s~orcu olmak üzere Komiser Mehmet Yurda-

lk sahasındalar. bulunan Arasspor ise: Muhsin, Settar, k 1 Nurettin polis Tevfik Koç Ali Ça-
ba 1 spor · •f"k AbdUl r E 'l' l' R u ' ' ' K ldamnk iç1n nefes bıle almak· Te~ 1 • a 11 nv~r, 8 at?. eşad, pa H samettln Çetinalp Kazım Yüksel 

ımı . . , · .· d t . Saım Yusuf ve Hnseyınden muteşekkil- ' u ' . ' 
dan çekinerek e~ğın. bı~ sa~gı ıçın. e, a eli. O un bida 'Ctte mntevazin bir ekil Şeref Uğraş, Hasan Kıldış ve Halıste~ 
lebenin söyledlğı lsllklal Marşını dınliyo d y d > k ll'rd , k ş 1 müteşekkil bir kuvvetle faaliyete geçı
rnz Bakıyorum Bütün bu saygı, söyle- kedcer~an e be~ enh,Uc~um·rspndora unA a eye yor ve İrfanın Erele mahallesindeki evi· 

• 1 1 unndır ve en· u ar ınen ır u rasspor .. b 1 d 
nenin lıtiklal ~arşı o uş ·· h ·alecisi Muhsin muhakkak bir golü ni gece günduz tarassutta u un utuyor. 
aın stlk'tlt da, onu herkesin s.oyleye- kurtarmak için Esadın ayağına atlıyarak Zabıtanın bu büyük gayreti sayesinde 
meyişindendir. O kadar bUy~k hır kela- topu almış ve yediği bir tekmeden (sol İrfan ikinci gece evinde jandarma elbi
balığın l ğzınd n çıkacak bır marş, el- gözllnlln altından oyuna devam edemi· sesile yatarken ani bir baskınla yakala· 
bette çok başka olurd~. Fakat, gönüldeı~ yecek surette yaralandığından sahayı nıyor. Jandnmamn sil&hlle ~ltmış beş 
kopan bu arzuya d"'ğıl yalnız .lgdırda, terk etmiş ve yerine ikame olunan müp· fişengi de beraberinde ele geçıyor. 
belki bir çok Vilayet ve .. kazaı~rda da tedi bir kaleci ile oyuna devam ulun- Jandarma kılığına bürünen bu hain 
nail olmak, imkansızdır gıbı gelıyor ba- muştur. Bu vak'adan heyecanlanan Aras- yine iandarma silahile bir çok vatan
na ... Hatta sureti mabsusada hazırlnnm~.ş sp~rlular arka arkay yaptıkları akınlar daşların canını yakmak gayesinde iken 
bir talebe gıubu ağzından dahi, .bu g~- netıces1ndo Re~adın ayağı ile iki kol Vanın gayur zabıtası bu alçaklığın önü-

kodar muvaffak bir marş dınlenıış attılar ve ~lrincı haftayım bu suretle bit· ne geçmiş ve küstah hırsızı da on sekiz 
~:ğillz. 1 aısta, Jgdırda, Van, I\arököse mi~ oldu. Ik.inci hıırtayımda !ğdırspor, saat zarfında Cumhuriyet müddelumumt
ve belki Erzurııında da bu dmum aynı- galıblyet !çın çok çahşdı lse. cıe hafta· liğine teslim etmiştir. 
d . Bi b b sustukl ı.ccelemeyl mutah· yımın sonuna aoğru ancak bır gol ata· 
ır. iz u bura'·ıp ı;ılmcıilik ırnbığımızı, bildi ve bu 6uretle futbol maçı da 2·1 

hassıs arına ı !) ' .., A 1 ht t· ı · ı 
arkasını Atrrının rasspor e ne ... ne ıce enmış odu. 

aenlş saba ortasınaa, • S . • - k hailca ııitab ahayı en son sporcu ıle beraber 

Maarif Vekaleti Muf ettişleri 
Sarıkamışta dumanlı başına ~·evırere terk eden halkın yüzünde sonsuz bir 

eden atlet yapılı bir talebeni~ g~r sesı: memnuniyetın gülümsemeleri vardı: O Sarıkamış, [Hususi] - Evvelsi gün 
ne verelim: Bı:L, dıyor. Atııturkün yenı bu gün Samsun toprağına basan mu: geç vakıt Sankamışa gelen Maarif Veka
baştan yarattığı bu . memlekette on~D ırnatıes 'aoımı; bır dana oağnoa basmış .. leti müfettişlerinden Bay Salih Zeki ve 
kurduğu bOyük ese~ı aun5a durd~kçtt Yavrularının nasıl yetiştiklerini göğsü dört erkadaşı ge(~eyl Palas otelinde ge· 
muhahiza etmeği yuklclen gençler, bu kabararak, gözleri ilwidle doluak sey· çirmişlerdir. Salih Zeki ile bir ar-
gün burıd kendıwızi sızlere göstermeğe retmiştir. . kadaşı dün sabah Karsa gittiler. 
geldik. Ve urkasından bUlün ~alebe ?ep Saı·ıım.mı~ta Çalıkuşu muharriri Reşat Nuri ile 
bir a~udan gUr bır Resıe ~umhurıyet Sarıkamış, [Hususi] - 19 Mayıs Bay Refik ve Halil Vedat Sarıkamıştıı 
Andı içiyorlar. Bakıyorum: 1alebe, ' 6 bayramı; Anayuraun Kurtuluş tarihinin kalarak orta ve ilk okulları ve İlçenin 
hele Orta mektçp talebesi, arkada~l rı- başlangıcı olan kudsal günün yılaönümü kültür durumunu incelemişler ve bu sa
nın övdOiU kauur gürbüz, çevıs: ve kadın, erkek bO.tUn Sı:ırıkamışlılann iş- bıh 8yrılmışlardır. 
imanlı. YUrüyuşler nde, yıllıuc11 tuılm tirakile reçine ko~ulu. sarı çam ağaçla- N.. h t h · 
iÖimÜŞ bir asker kıt'ası mtızamı, ana· rının koya yetşl~~~lklerı al~ındab !tabiatın umune as a anesı 
lan babaları vecdü suıur tçınde bıra an bUl~n cömer '.b' e sermış u und~ğu hemşireliği. 
jimnlis.ik bareketleıinde kt.bıHyet ve in- yeşıl kadilfe hadllçeklerl ll3tudnde; Beledıye Açıktan dördünü sınır hemşire 

. ı.. k b örnettı vur l:Sıı bahçesi a anın a ut ulan ı. 
uzamın en yu~se ır e • likl . Gül Ayar 14 Ura maaşı aslJsi ile vilaye· 

, 1 hanllz sekizıncı Spor şen erme saat onda baş-
mektep Ki, kuru rşunun. i im ve fe den !anacağı için, bir saat önceden Ortaokul timiz Nümune hastahanesi hemşlrel1ğlne 
ayındandıı; Ar s b~yunca • . 1\ ve tHwkuuıırla, askeri ve sıvil memur- namzet olarak tayin edilmiştir. 
bir kal'e yaratacağını şimaıden söyl~ .. lar Subaylar halk ve ailelerle Halkevi Sıhhiye Vekaleti müsteşar 
yor bize. Bu çocuklardan bu kadar ı;.ı::ıa kolları; ~oysal ve Sosyal kurumlar alan-
bır zamanda bu kadar )'Uksek örnek ve· daki yerlerini saat dokuzdan itibaren muavinliği 
ren yardire tör Ş vket İçten; hukıkaten almış bulunuyorlardı. Saat ona gelince : 3380 Numaralı kanunla ihdas 
çok. içten ve yürekten çnhşmışnr. :Sıvu Ortaokul ile, Gazipaşa, ve Fevzipa· edilen, Sıhhiye Vekaleti: Müsteşar mua
atlelleıle üıhuuekttplEıı ın Karı~.K )aptık· şa lıkok.ulları Ô~rençilerlnin geçit res- vlnll~ine birinci sıwt Sıhhat ve tctlmal 
ları bisıklet ugır yanş nau, talebelt:.>r. tek mi ile kutlulama başlttdı. İstikla.I marşı Muavenet Müfettişlerlndon doktor Zihni 
ve üç adımlı uzun at malarda hep tale· terennüm olunurken alandeki direğe Ölgen tayin edilmiştir. 
be k11zandı. tık mekteplerin ıı~nas~k bayrak çekildi. Ortaokuldan bir Öğren. 
kareket ve oyunları pek eğlencolı ve ıs· cinin söylevinden sonra kız öğrencile· 
tlfadeli oldu. rin beden terbiyelerini erkek öğrenci-

En nihayet sıı·a futbol maçına geldi. lerin jimnastik hareketleri takib etti. 
uzun zamandan beri birblrile karşılaş- ( Alttarafı 4 ilncilde) 

• 

Bu gece nöbetçi eczane 
"İstanbul,, eczanesidir 

= 

MA '\'İS 1938 ~ 

Yaz at yarışlarının 
programı hazırlandı 
26 Haziranden itibaren 

Pazar biribirini takib edecek 
yarışlar nasıl yapılacak? 

dört 
ol atı 

Bu sene Haziranın 26 sında başlıya
rak, 23, 10, 17 Temmuz Pazar günleri 
yapılacak olan yaz at yarışlarının prog· 
ramı hazırlanmıştır. 

Gerek yarışlara iştirak edecek, ge. 
rek yarışlarla aUlkadar olanlar için bu 
programı aynen neşrediyoruz : 

Birinci hafta 
27 - Haziran - 1938 

Birinci lwşu 
Erzurum vilayeti mıntakası dahi· 

linde doA"muş ve yetişmiş nç yaşındaki 
yarımkan Arap ve haliskan Arap erkek 
ve dişi taylara mahsustur. 

İkramiyesi 300 lirad.r. 
Birinciye 255 lira. İkinciye 5!) lira 

üçüncüye 20 liradır. 
Duhuliyesi 3 liradır. 

S1klet : 56 kilodur. Mesafesi 1000 
metredir. 

İli.inci koşu 
Dört ve daha yukarı yaşta ve bu 

koşuya gelinceye kadar kazandığı ikra
miyeler yekunu 400 lirayı doldurmayttn 
yanmkan Arap ve haliskan Arap at 
kısraklara mahsustur. 

İkramiye 255 liradı.r. Birinciye 180 
lira ikinciye n5 üçüncüye 20 liradır. 

Duhuliyesi 255 kuruştur. 
Sildet: Dört yaşındakiler 58 kilo. 

beş ve daha yukarı yaştakiler 60 kilo 
taşıyacaklardır. 

Mesafesi 1600 metredir. 

da~I, 
de doğmuş ve yetişmiş nç yaşın ,;. 
yanmkan Arap ve ballskan Arap e~~esi 
ve dişi taylara mahsustur. İkraJJ11~ 
350 liradır. ~ır 

Birinciye 275 liradan maada d11.1' 
llyeler mecmuu, ikinciye 55, uçoncıı 
20 liradır. 5~ 

Duhuliyesi 350 kuruştur. Siklet 
1 

rJ 
kilodur. (Bir tay koşusu knzanttn B 

dört kilo ilave edilir.) 
Mesafesi 1200 metredir. 

İkinci lwsu e 
Do .. t d b k ~ 1oı;S s ve a a yu arı yaşta ve · .6• 

nesi zarfım.la hiç ko~u k<' zanmauııŞı ) ıt 
rımkan Arap at ve haliskan ArtıPıısS 
ve kısraklara mahsustur. İkramiyesi "~; 
ıtra<hr. Birinciye 180 lira. İkinc1Y8 ' 

UçUncüye 20 liradır. . .ıet 
Duhuliyesi 255 kuruştur. Sı~oP' 

Dört yaşn d ıkiler 58 "ilo beş ve f(lıt· 
yukarı yaştakil r 60 kilo taşıyacnklll 

Mes fe 2000 metredir. 

f'c;üncü ko~u 
il ANDI KAP ,r 

Dört ve daln yukarı yaşt<iJ.J, · ~ 
t 1 

r;mkPn Arap ve h6Jiska.n Arap ~ ~5; 
kısraklara mahsustur. İkranıiyC51 ~ 
liradır. Biriııciye 180 liraya ikinciye 
üçllncllyU 20 liradtr. 

Duhuliyesi 255 kuruştur. 
Mesafesi 2400 metradir. 

BürcWncü ko~u . b" 
Dört ve daha yukarı yaştaki ·t~' ~ 

lf skan Arap at ve kısraklara oıahs~'ırtf 
Dört ve daka yukarı yaşta ve hiç I lk . l 360 1. d s· · r ,6 •>8·1 

ramıyes ıra ır. ırınc·~ ~ ~& 
koşu kazanmamış, yarımkan Arap ve 'k' · 5- - u 11 20 1. d r \1 . ı ıncıye .) uç ne ye ırz ı . u 
balıskan Arap at ve kısraklara mah- n h 11 · 360 k t ·14 

(Ü d k k 1 u u yesı • uruş ur. , vı 
~ustur. ç yaşın ıı i azanç ar nazarı Siklet : Dört a ındakiler 5b 1~ ıtlbare alınır. ) Y ş ·ı r (}0 ı; 

lk 1 · 190 11 d Bl . . 
120 

beş ve daha yukarı yaştakı e 

il ık~a~ yes5ı0 l" ru~ ır ... rın2c0ıyeli ı taşıyacaklardır. ~ 
ra. ıncıye . ıra. çllncuye ra- 1938 . r ıj k ,, 0dı11 • 11 d senesı zıu .n a ilZu b 0 
ır. . • ramfyeler yek Onu 120 lirayı doJdıırıı d~ 

Duhuliye 190 kuruştur. Sıklet : Dort .k. ı..ıo ı· d ld nJur!l . ra ı ışer u ırayı o ura 
yaşındakiler 58 kılo. Beş ve daha yu- k"l il"" dT 

'· .1 60 .1 kl ı o a ve e ı ır. 
karı yaşta .. ı er kı o taşıyaca ardır. .Mesafesi 30ro m(!tredir. 

Mesafesi 1800 metredir. 
nürdüncü koşu Üçüncü hafta 

Dört ve daha yukarı yaştaki halis· 10 - Temmuz - 19H8 
kan Arap at ve kısraklara mahsustur. Rlrlnci koşu bili' Ş 
İkramiyesi 320 liradır. Birinciye 245 Erzurum Vilayeti mıntakası d11

0, ~ d 
lira. İkinciye 55 lira. ÜçUncnye 20 lira- de doğmuş ve yetişmiş Uç yuın ,.el ) 
dır. hiç koşu kazanmamış Yarımkan il'~ ~t 

Duhuliyesi 320 kuruştur. ve Hallskan Arap erkek ve dişi t~ıcl' ~ı· 
Siklet 4 yaşındakiler 55 kilo. Beş mahsustur. lkramiyesi 255 liradır·~ 11i 

ve daba yukarı yaştakiler 58 kllo taşı ciye 180 lira, ikinciye 55 lira, oçı.ı 
yacaklardır. 20 liradır. ~ J 

Bu koşuya gelinceye kadar kazan- Duhuliye 255 kuru~tur Sıklet ' 
dığı ikramiyeler yekunu 400 liraya ba· lodur. 
llğ olanlara Uçer 600 liraya baliğ olan· Mesafe 1400 metredir. 
lara beşer 800 liraya bali~ olanlara ye- · ~ Jldnd koşu -;e v 
dişer kilo daha fazlasını kazanmış olan· Dört ve daha yukarı yaştıı ,p / 
lara onar kilo Utve edilir. koşu kazanmamış Yarımken A'~~ 

.Mesafe 2400 metredir. Hallskan Arap at ve kısraklara ııJ 
İkinci hafta tur. ikramiyesi 255 liradır. , ol 

3 - Temmuz - 1938 Birinciye 180 lira, ikinciye !l011 

Blrlnci ko~u cüye 20 liradır. t 

Erzurum villyetl mıntakası dahilin- (.l.ll lanfı ~~ : 

" 1 ııı•11 ~ ve birdenbire uyanıyordum. Tekrar uyu- yanılması güç bir kuvvet hl settlm. Onu gun ve kuru gözuken dudak "r tııııf ~ 
mağa çalışıyordum. Yine onun kulağım- bulmak için yola çıktığım zaman artık rinde insani çeken bir ahenk yar'1 l 
da hala akislenen hıçkmklarlle sllklni- ben o Refik değildim. iddialı bir yarışa Benden bir parça ileride yur0!ıl 
yordum. Sabahın ilk ışıklarile ve mutat· gir.ınlş gibi ilerimde yalnız o vardı. Onu Bu haltle vücudunun bütün inb111

10!. 
dan çok evvel yatakımdan fırladım. Ha· gOrllyor ve ona koşuyordum. seyretmek benim için kabil oh\ ısı'~ 
zırlanıp bir koltu~a oturduğum zaman Apartımanın merdivenlerini koşarca· Kendimi onu böyle yakınımda bıl ~"f 
saat daha yedi olmamıştı. Sabırsızlıkla sına çıktım. Kapıları birdenbire açıldı. O zevkine vermiştim. Bir şey dOştııı i~ 

Sonra e indeki mendili gözlerine 
1rotUrllyor \o oradan süzfılen yeşları 
ıııutrlt hııreketlerle siliyordu. 

- Ne zlma'! hareket edecchiniz 
tllye sor.\um. 

- Öbür gtın •.. Torusla ... 
- Seni bir dnha görmek isterim 

Ay .. c. 
- Hemon yarın dedi ... 
- Sabahleyin mi? 
- Evet d.:>kuzian so11ra .. 
- Nerede bul yım seı1i ... 
- Nerede istersen.;. 
Onu evinden almak kararlle birbiri· 

mlzdeo aynldkı. Kulağımda ham hıçkı
ıJkları1 haıa : 

saatların geçmesini bekliyordum. Onu da benim bu gelişimi bekliyormuş : yUrüyordum. Birdenbire aklına 
son defa benim olarak görmek, bile bile _ Senmisin Refik diye sordu ... Ne gibi bana döndü : . uJjfl' 
o saatları beklemek beni hissen harap kadar bekledim bilsen? - Nereye gideceğiz RefıK jsl/ 
e~mişti. Uzun bir yolculuk Yapmış gibi _ Ya ben Ayşe... Nedense buglln Sen şeb!r dışında bir yer 
v~cud~mda bir kırıklık ve yörgunluk saatlar geçmiyorlar biç... Sabahın altı· miş mi idin ... 

- Bekliyorum yarın sabah... hıssedıyordum. Gözlerim yanıyordu. A- sından beri a aktayım ben... - Evet... ol 
Diyen sesi vardı. Bütün gün onu yaklarım lllzumundan fazla büyümüş ve Y.. • 

d Sonra yUrudü - Mamak köyUne gidelirU_..;
11
r" 

clnşündüm. Bu ayrılık beni yeni en kö· aQ-ır bir yük haline gelmişti. Aynada Ç k 
1 

·k d d" benim bildiğim bir kır kabvesı ~ 
tü günlere atacakb, yeniden irademle kendimi tanıyarnıyordum. Rengim uç- - 1 a ım artı e ı. maz mı? 
hislerim arasında Oucalıyacak, yeniden muş, gözlerim çukura kaçmıştı .. Bir ge- - Çıkalım dedim •.. 
harap olacaktım. Ne çare v~rdı buna? ce de sanki bir çok senelik ömrllmO Onu dikkatle süzüyordum. Bu bakı- - Nasıl istersen Refik... ~lı 
Bunu bi_lmiyor, düşünemiyordum. Bir birden yaşamıştım. Garip bir hareketle şımda artık ebediyen gaybedeceğlm bir Bugün hava ne kadar guıe1°1~ır ~ 
taraftan ıçlmden başka bir se3 : . saçl!lrımın beyazlanıp beyazlanmadığını hayali baflzeme hiç sığmıy~cak bir şe- tosun son gUnlerinde Ankarı:d 11 g'!~ 

. - ~e var?.. ~~tık senelerden berı tetkik ettim. bütün neşemi, hayati- kilde nakış etmek fstlyen hır eda vardı. olan güneş buglln sanki lpııııı sifi. 
içınde hır yara glbı ışleyen bu dert sona yetimi artık gaybetmlştfm. Saçlarını sıkı sıkı taramış ve arkasına mlşti. Ok~ayan bir ıt\zgAr ~0:ıı 
e:ecek ... Gittikten sonra karşılaşma ümi- Dakikaları böyle birer zincir halka- toplamıştı. Başında ufak bir şapka vardı. Göğde uf tık ve b2yaz bulut tO~' 
dı azalacak, yok olacaktır. Unutacaksın sı gibi birbiı'lerine gliclükle kenetliye· Bu haUle alnı daha genis ve mücella birbirlerini kovalıyordu. Baıarı ~~; 
o zaman ... Unutacaksın ve iyi olacaksın... rek buluşma saatını getirdim. O zaman gözüknyordu. şakaklarına doğru dağıl- önü.ne gelen bunlar yere gerıU g1ııl~ 

Gece daha huzunlu btr hal je geçti. saatlardan berl adeleleriml kesen yor· mıı kaşlannın altında simsiyah gözleri çiziyordu o gölgelere tesadllf ~e,. 
Buhran içinde saıttlarca kıvrandım. Onu gunluğu tebehhur etmlı gibi gayboldu. hareketll ve parlaktı. Hafif çillerle be- anlarda Ayşenln yUzUne dik1'1~r) 
bulma zamanı gelıp ieçmlf glbl olu1or Bacaklarımda bir oalakl1 kollanmda da· ıenmlş fOIQnün zarif ~lı~lsi, bUiÜD ıol· fordum, (Arkası 
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Siberyada 7_ Yıl 
Esaret hatıraları Toplayan: B. D. 

Tefrika : a'i 

Ramazan geldi, Japonlar iftar 
vaktinde bize hususi yemekler gön
derdiler, Hele yeşil zeytinle böğürtlen 
reçelini görünce hep hayret ettik .. 

,ı 



DO G U 2=> MAYIS 1938 ~ 

Yaz at yarışlartnın Parisin hiç bir Bölgemizde 19 Kızılayın dün 
programı hazırlandı şeyden haberi Mayıs bayramı geceki balosu 

4 

(tlst tarafı 2 incide) saatte vasıl olabilecek gibi gönderme yok mu? (Üst tarafı 2 incide) ı · t. 
Duhuliyesi 255 kuruştur. lldir. Kış uzun olduğu gibi pek lüzumlu neşe l geC l Sıklet dört yaşınbakller 58 kilo, beş 4 - .Bir hayvanın yaşını, kanının (Üsttarafı 1 incide) olan kapalı bir jimnastik yerinden de Kızılay balosu mün:sobetll• dol

1

if, 
ve daha yukan yoşta~iler 60 kilo taşı- dor~cı.slnı gösteren menşe şahadetna- o halde, evvela, açıktan açığa man- henüz mahrum bulunan şarkın lsvlçresi lanm,z dün gece Erzurumun klb•' 'bil 
yfc ıklardır. . . ~esı mevcut oJmaZ'a bu havyanlar hiç ,da td.,esinin ve hatt1 ·bizzat Fransanın Sarıkamışda kısa bi'. mUddet içinde ve !erine çok eğlenceli ve neşeli 

Mesal<Sı 2000 metredır. bır suretle koşulara kab?~ edllmez~er .. 
1
mesullerinden şunu taıeb edelim: Türkler hemen her gUn eksık olmayan yağmur- vakıt geçirttiler. , i"diıwıi 

1 

. .,,

11 

5 - Memleket dabılinde henuz bıç için mukaddes olan Atatüı<t'le onun sın lar altında yetiştirilen öğrencilerin Bcled' · . 
1 

bU J1loıı• ~ " :. bi k . l 1 b l ' ' - bed h k tl . ıyenın genış sa onu dtP 
DCrt ve daha yukarı yaştaki Ya· r oşuya gırmem i o an ~yvan ar ,hatı ile oynamaktan derhal vaz geçiniz. en ar~ e er'."~e gö~terdlkleri .. bir- sebetle pk güzel &tlslMmi~ti. r;rkeJI ~ rımknn Arap ve hollskan Ara alnız Handıkap koşularına ~abu! edıtm'."'ler. 1ve miliadınız ne ise onu söyleyini.: Dos- ilk. ve ~evıkl k butun seyırcllerın goğüs- gelmeye basla an aile! r salon••. kısraklara mahsuc;t r P Y 1 Handıkap koşularına ıştlrak edebılmek doğru onunla karşıla.şalım. len ka.artacak kadardı. açıcı göntll • k Y b • "ı MBl'' ~ 

· ikram· es' ·2.~ u1: d B' . . 

180 

için heyvanın memleket dahilinde bir somürgec!ler midir idareciler midir Beden terbiyesinden sonra mubl- lina.' pe ·d ot ş~ytnd. avası e 
lira iki . y ~5 "~ .. "a .. ır · ,~r;~cı~o koşu koşmuş olması şarliır. büyuk veya kUç Uk polit;k, e•lar mıdu hü · tin teveccüh ve sevgilerini taşıyan Or- Y 

8 8 

mış er 

1 

• ,,ı~' 
' I) ~('11!0 • '

2

' __ çkur.ı:uye :. ıra ır. \ 6 - .Jokovlerin yarış kıyafeti aşağı- kftmet veya parti adaıml~rı mıdır b~ iki~ taokulun Direktörü Cavat Gobi müte· Vali, Komutan, misafir genBı"°''D U•ıu ıve!'ı .:><> ·uruştur 1 • ı b" · Vali muavini ehr" · · t nıı
11 

~ 
<lk, t -d -

1 

~ kil -,. ı; k. 

1 

b da yazıldığı gibi olac' ktır. Birkaç renk- yüZlti poll tikadan kimler mesul ıse onla- vaz ır oda ıle k ürsUye geldi. Büyük • Ş ımmn a mn 'roıod' 
d \ ' ~ 

0 

• Y• ,ııı • ~r " '

1 
1 0

' eş t en veyahut valnı, bir renkten ipekli ra hl tap edlyoruZ' Bizle< simdi ye' kadar Önder Atatürk 'Un 19 sene önce açtığı baloyu şereflondirmişlerdi. Başta . 5'.dl 
vekla a yu an yeşta.ıHer o8 ki o ta~ıya-lkumaştan yap;lmış önü dU..,.meli yakası şahidi oldui'umuz fesad ;e -tahrikleri sık yeni torihin nasıl başladığını bütUn din- ne hasta.esi sertebibi Ilr. Snbr•bı1tO~ 
c ı ardır • · ' · · ve D Ffd l A ı .. e " 

"w ·f 

2200 

d' kapalı uznn kollu bir caket kazak ile sık, dost Fransa.nın Türkiye ile münase _ ley>ellerln taşgın beyecon iJaUeri ara- r. , a ş•r o mak uzcr ,
1

rl• mesfı ., metre ır d · b · 
6 

dokt l b J ı 1 ıır. .ıı · " · beyaz kilol ve beyaz sarı konçlu siyah betler,ndeki menfaatini takdir etmiyen sın 8 ıza eıtı. or arımız a oya gelen er. ,er Jli'>rdüıwiı l;o~u çizme, kasket, caket koz k renginde bir tak.n mahalli meınurl3"a atfetmek Bir bafiadanberi Sarıkamışlılara yorlardı .•• herkesin bu geceyı •~
1

' jll 
Dört \'e daha yukar> yaşlo ki Yarım- yahut başka re ak te onü uzunca siper- nezaketini gösterinken, bunun manda parlak gUneşı": nurlu ytlzUnü g österme-1 geçlr.,esı lçın ne yapmak ıozı111

53 

kan Arap ve llallskan Arap at ce kıs- llkli ve ipekli kumaştan yapılmış ola- ıdarMlnln elbette Paris politikasın• giıt- mekte abdetmıvceslne. kara bulutlar bir lm\ş bulunuyorlardı. d raklnıa mab;'UStur. caktır. Bu kıyaleti taşımayanlar ve hOr mekte olduğunu bilmediğimiz glbi bir aralık L>SO tep~slnı btıtün kesafetile Baloya İstfklAl Marşı ile b•şl•',.. 
1 kramiyesi 300 liradır. Bir n ctye 225 türlü temizlik ve zera!eti ihmal etmiş gaflete. hami edilmiş olacağın• zannet - kaplamış "•rede ıse bard~klardan bo-

1 o~ yı 1 maJ şı söyleıdi. Hun dB• ''ol' 
ikinciye :,n, ııçüncOye 20 liradır. olanlar bu koşulara katiyen kubul edil- medın<. Fr".n~da dostıar~'.z vardır. Fran- şanırcasına botun. sa~adekılert ıslatacak , çıftler dansa başladılar. Fokst•ol, 

1

'.,ı• 
nu buliyesi 3 liradır. mnler. 

1 
sada, .bugunku sak~t poht>kanın tehlike- veb'."ını vermişti· Fakat tam btden , m n,.b• kala rı ya ı» '"'· Bar oyunlar! o~ 1, Sıklet dört yaşındaktler 08, beş ve 7 - Alaturka veyahut mahmuzlunal sl~ı gorenle~ vardır. Fakat şurası bilhassa 

10~fıy~lerlne_ başlandığında adeta bir dı. Bir eürpr;z olarak hazırlanan ff•
1 

~~ 
daha yukarı yaştakiler 60 kilo taşıya- kullanmak yasaktır. ön ayakları nalsız muhundlr k>. devletler arasındaki müna- p kve~ nlörun ~uatt~r pörkürınmesme zetesi de kimseyi kızdırmayan i•c• ~ ~ı caklardır. olan hayvan koşuya iştirak edemez. ,sebetlerde yalnız fiillerin ehemmiyeti var- ppe enzer bafıf bı~ çise ı~e geçtı. larile neşeyi bUsbütün arttırdı. ~ıe . , . dır' roğramm öğleden onceye aıt kısmı 1 . Mesafesı 2-:tOO metredır. 8 - Hayvanlar yarış eğeri ve kan· · . .. . . . . . . - saat 12 de sona erdi. I 

0 

yon ve ç·ç"k,.. ·def 
D .. d " -· l f t tarın• ile k 01u ya girerler. Çıplak bin-1 mi . r1:1di· fuller bızım . ı,.. ,tefs>rlerı, - Saat 13 buçukda Cirit meydanında DUn gece K mlay.n bJlosıt n• ''1ıı1 

Of UOCU la a mek büyük kıtada techizatlı askeri eğer- k tzı ~nutemet! adıye~ tek!zip ~diyor. Niçm Cirit müsabakaları yapıldı Müsabaka ler güldüler, eğlendiler, geç \"ll~ı 
- mm - ·., e a atur a ve çerkez eğer eri ve şrb~ş Dostl b''t" t . · da birinci gelen Selim nahiyesinin Bey « u neşe ı ır gece geçırdi1eT· / 

17 Te 

uz f<J?S l l k 
1 

a ı ve ç n hakikate temas etımiyelim? · - k"d ı· b' . 

t b

. 

1 1 
. arımızın u un emınatıarına rağ -

1 
__....., 

llil'lnd ıw~ıı a ır o unan yer 1 gemlerı ve çerkez men Fan bi . 1 1 köy halkından ( Soruaydın) a bir ma· -----------
kamç k il k kt , r sa Z> an amıyor. Bun•m baş- t l' , d val f.tı.urum vlllyütl mın1'lkası dahilin- ısı u anma yasa ır. hca dehlli: Haklan beynelmilel ve karşı- sa saalı ve merkezin Asbuğa köyUn- ISeDIO radyo tecrübel8rİ0 8ft 

1 

de doğmuş ve yetişmiş tlç yaşı dakl 9 - Kamçı rltız olacaktır. Azami hkh ahldlerle tanınmış olan Sancak Türk- den ( Mustafa Çoban) a da bir cep 

1 

'ld' yalnız haliskan Arap erkek vo dişi uııınluğu 70 santimetredir'. li11"Jne. yerliler mu~melesl yapıbnasına aaatı batıra verildi. 1 geÇI 1 .,,.'1

1 

taylara mahsustur. 
1
.
0 

- _K•,Y11 muaınolesı VllAyet Bay- ,tahammül edeceğim.iZi •annediyor. Ha-her Saat 15 de Belediye bahçesindeki Erzurum L;se.lnde fizik ıecrO 1.f' 
lkramiye<i 350 lirMır. Birinciye tar dırektorlu~Unde 20 Hazıran 938 Pa- verelim: Edemeyi•. etm.ıyeceğtz! yeşil sahoda pehlivanlar güreşti. Güreş- meyanında yapılan radyo eOl ıı~ 

275 lired•n maada dnbuliyclet mecmuu zarlesı gUnU başlaya~ak 22 Çarşamba J Atatürk ınilıt şôrefimi•tn mayasıdır, de birinci, ikinci gelenlere altın ve gtl· servisi tecrübelerinin icrasında• ,.ı 
ikinciye 55 üçünclly• 20 liradır. Dubu· vo 23 Perşeme gUnlerı saat 23 ,de_n 17 onun ta kendisini temsil eder! Fransa müş madalyalar ve~lldl. . : zar edilmiştir. _ / 
Uyo•i 

350 

kuruştur. ye kadar devam edecektir. İkıncı, uçnn· bunu bilmez olur mu? 14 llra kıymehndekı altın madalya-\ _.....,.,, 
1
, 

Sikld. 56 kilodur Kaz•mlan her en vo dördttncU hartalar yarışları ıçln J G""enlerde şenl bir fıkra>lnı okudu- yı alan Pehlıvan Ahmet GUrsoy Oltulu- Jı: . , \' /' J/ .. /" /".,, 'iııtffl koşu için İıç ktlo iliiv; ed11lr kayıt günleri gen• Pazartesi, Çarşamba ğuınuz l'Europe Nouvelle Fransanın mü-l~ur. 1329 da do~muştur. 88 kilo slkle- ili'' , il ırı · 111 111' 11//

1 

af 
Mes• 

1

"

1 1400 

metıed lr. · ve Perşembe gUnl erld! r. Bu günlerden him bir mecmuasıdır, Hakkımızda en feci tındedlr. . .1 2 Add 12: şer tonluk A nstin. ~~ 1 
. maada kayıt m~amelesı yapılmaz. ırnraları neşreden ne~che de Touıouse 3 lıralık madalyayı kazanan 2 ıncı benzınlı sıllnd~r maklnesıoin. ı•~i,ııt" 
lld ııd l<oşu il - lktncı baltanın Handıkap ko- bugün iktidarda bulunan fırkanın baştı- Peblıvan Musa Sankamışlıdır. 65 kılo altı adet Au,ıın roarka berıınlt ~ • ,ı 

1938 i ı rf d 250 li d 

· . k h ı k t a2ırlığındadır. • d k , . · 
11çı• 

senes a ın a ra an şusuna ~ıreı.e ayvan ann ~yı .. mua- ca organlanndandır. Güya bizi aldataca- GU ü . . ye • parça.arının alınması •ı• 
!azla kazanmamış dOrt ve daha yukarı mel•sı 2 • Haziran 9~8 ve dörduncu Han- ğı v.ıımolunan bahaneler altında, Fran- m ş madalya alan lsa :•blıvan sıltm<Y• konulmuştur. ıı ~ yaştaki yanmkan Arap ve hallskan dıkap koşum 11 Temmuz 938 Pazartesi sadak! iktidar poutikacılarının Tfirklyeye da Sankamışl.~dı.r. 60 kilo sıkletındedlr. 1 1 - Keşif bedeli 40fil lir• 5 
Arap at ve kısraklara mah uc:ıtm. günleridir. kaırsı bir mücadele halinde bulundukları- d dSpn1r kulubu pehlıvanlarımıza l\yrıca ruştur. s V 

l 

. . 2sc ı· d s· . . 2 y 3 b . ör er ıra vermiştir. 1 2 ır "f ·. f{llr 

1 

""mıye.ı o ıra ır. :nncıye 1 - arış anat 1 te aşlanacakbr. na kanı olduğumuzu ntçtn söylemlyelim ~19 M . - ,eş ve şarlnameS>· 1~ 
180 lira fklr.ciye ö5 nçünoiiye 20 liıadır. 13 - Koşuda kazanan hayvanlarının ve Par;., bunu neden "ıım .. ın? "" ımı ;yı~ spor şennlklerl •çln köy· zu•um ve Trabzon nal•• mııdUrld 

llubuliye>i 255 kuruşlur. 13 x. 19 ebadında beş kıla !otogra!larını' Bizler sulhçuyuz; hakç• ve adalet<'- 1er ~ ~= r~ a~ 29 kişili~ köylü konuk- de görllle bilir. li~ 
Siklet: 4 Y•şındakiler 58 kilo beş yarışın hitamından üç gün sonra Vilii- ylz. Atatürkün asil siyasetinin değişmez ı"~ ı" e~ım~.\ köycOluk şube~! şafak 3 - Mnvakkal teminatı 3~~ 

ve daha yukarı yaştakiler 60 kilo yet Veteriner Dlrektllrlüğnne vermeleri prensiplerini artık cihan tanıyor. Fakat ; 1 an asın ~ 0

11
8 yemeğ• verd• ve Bay kuruş'ur. ~· taşıyacaklardır. mecburidir. cihanın •blldlği bir hal<k&t d•ha vardır ki zanın ote ınde yatırdı. 4- loalesi 27- :;. 938 gunö•• •ı 

Mesafesi 2200 metredir. 14 - Koşu yerinde lnzıbatı Emni- 'o. da ~illi . davaları~ızı müdafaa ederken E T di~. ~uma .. günü saat fö de J{arsde~ fi f"çiınci'ı koşu yet Müdürü, Merkez ve ,Jandarma ko- b>Zi h>O bır, MDa h'ç bir tehlike şantajı rzUrUm apU mudurlUğu odasında teşekkUl e 
HANDiKAP mutrnlıkları ıarahndan temin edilecektir. ile yıldunak, kendi şeref müdafaamızdan •ilime komisyonunda yapılacald

1

''61ı 
15 - Birinci mevki tribün 60, ikin- vaz geı;irmek mümkün olmadığıdır. Fran- Mu·· du·· rıu·· g"' u·· nden ·. Taliplerin mezk~r gDn "

8

• ,,5) ı 
llö't va doha yukarı yaştaki ya· el mevki 40, oçüncü mevki 20, dubu- sadaki dostıa.run>a, mesullerdcn bu •ha - komisyonda bulunmeları. (NO· 3, 

rımkan Arap ve heliskan Artp at ve liye 
0 

kuruştur. roketlerin hesabını vaktinde sorsunlar: . ""' kısrak!ar•, mabsu tur. , - - 16 - Koşu mahallinin içerisine gl- Çünkü biz zorla, şerefbnizle oynana oy- Erzurum Gez muballesınln taltacı !ll•••••••ı:m••-_..., ... '~"'."'Y•sı 2;0 liradır. Bmnc yo ren arabalardan her ..,ıerinde onar, oto nana, sürüklendiğ>nıiz yolun hiç bir lc~bı sokağında vakı bir evın sahibi Ahmedln Cildinizin tahriş edi)Jlle' 
tRO lıra ıkinclye 60 UçUncUye 20 liradır. bili d h t · d · · k _ karştsında Jıeıreddüt edecek olanlurdlan vetatile veresesinden mürlsl · R k" '1 D h . t 200 k t mo er en er se erın e yırmışer u erı u •ye m esı' nı· 1· sters en' t" ·r " 

u u ıy~s uruş ur- ruş a!ınn. Telö,gü dahilinde ya·ış veya değllliz. Fransa bizi nereye götürmek is- ve İhsan ve saire 11trafmdan intlkalen • 

0 

r Mesafesı 2600 metredir. f 
1 

h teyorsa onu b" t·· n k" lf tl i f d .. se vazı edaı arın hayvanlanr dan b•şka ay- • · n u u ~ e er ne ve e •- tapuya tescil için muracaatda bulunmuş Dünyanın . hor tarafında ,ev• ,r• 
l li'H"<Hi.ıwü lrnşn vanlıuın iccr\ve girmesi memnudur kfı.rlıklarına katıanacagız! t : ıı· d k di kullımılan, ve cı"ldı" traştan 

50 

n

" k t . .. ,, . 1 ve apu sıc ın e ay mevcut olmam 
ort ve daha yu arı yaş a ı ya- Fakat Fransız politikasının bu te - _ a- n rımiı..an A"'ap ve haliskan Arnp at ve y ç k l k ? "'1tlı ve mü,.zenesiz sistemi değil midir Blndan dolaı ı ıdarece senetsiz tasarru· pamuk gibi yumuşat•~ 

k1Sreklar• ın<h•ustur. a e os ova ya. ki, onu, A·~upnnın her kargaşalığından, lata kıyasen muamele i!anna !Uzum p o K E 
İkramiyesi 400 liraiır. Birinciye 

1
. b b d d hatta. müttefikleri nezdinde mesul mev- basil olmuş olduğundan bu hanede ala- ı-ııll! 

' soo lir• ikinciye 7.ii üçüocUyo 25 liradır. Ste u a ire e kiine koymuştur? Eğer ou tezat ve mü - kai tasarru!yelerl mevcut olanlar. t 'h ,. I' 

lluhu'lyosl 4CO kuıuıtur. ,vazenesizliği, Londra tadl! etmeğe mu - Uindan itibar n ! n arı traş bıçaklaf101 11
1

~ 
Siklet: Dört yaşındakiler Sti kilo O yalınız kalmıştır ,vaffak olmasa, Fransanın şimdiye kadar en on g n zarında evrakı beş ve dab1 yukarı yaştakiler 58 kilo meydan vereceği faciaların hesabı yok - mtısbltelerlyle blrllkde ~; zuıum tapu laş•yacaklardır. . (Başm•k•leden devamı tur. Mütemadiyen kendi menfaatine müdüriyetine ve tahkikat günü olanl Erzurum Sallı Hııkuk ,\Jalıiı••'"ll~ 
Bu ko~uya gelınceye kadar kı:ızıın- Almanyayı harek~tında serbest kılacak yonbmak! Bütün iyi niyetleri kendi karı- 4-6-938 tarih ve Cumartesi gUnünde I E . . ııeıt 

d 

"k . 1 k" noo ı· ' .. .. lh ld - . 1 I zurum Alıpaşa mahallesıll <: $~ ığı ı ramıye er ye unu " ırayı teca· bir ikinci c"het te H'tler ile Musoıının na somurınek! su çu o ugunuzu mu mahallınde bulundurulacak tahkık me· k "w .
1 ı) j l 1 'k' 500 l' ' • ' .. r· . ş h ld 'h t k d ızı .neserret Korurnklu ı a 

vüz etmiş .
0 

an ara 
1 

ışer,d 80~rar.' te- de bn mevzu etrafında anıa,mış olması soy.uyorsun~z. u a e nı ~Y~ e a ar muruna muracaatlan ilan olunur. Yoncahk mshallesinden sak
1

Pıı 
cavttz etmış olanlara dllr e•, ırayı ihtimalidir. Roma mülakatlarında iki dev- t•V>z vermege mahkftmsunuz . ayır e - H A , . "' 
tecavllz edenlere altışer, 1200 lırnyı te-l ıet re~nln karşıhkiı irat ettikleri nu _ fendller. her şeyin hududu, bizim milli (No. 346) ndsnü buş ve dığer.erı aır

11 

ll,ıı 
l k

. il il"' dil" ' r· · · h kta nd 'h t ha düs eden Muratpaşa ınll tıı1 cıvUz eden ere se ızer k o .ve o ır. tt>klarda gerçi ·bu meseleye ait hiç bir şey şere •mızın assas no sı a nı aye ERZURUM TAPU MODÜ üOü k.. · · - t••' 
Mesa!esi 3500 metredir. hattô. en küçılk bir ima dahi yoksa da bu bulur. Ve zaten milli şeref davasın~a bu E A RL. DEN . aın 

1

.k• kapu eve muteallil< t' ~ ~ y , tl , gibi işlerin aleni olm•y.,,..ğı da tab'İdtr kadar kıskanç olduğumuz içindir k• ver- ızurum llpaşa maballelı Oaman ız.aleyı şuyu d.v , sının ruye 

1 

-•·J aı lŞ. ?ar UI 1. , Bitler emri vakllerlni yapmak iç~ e~ diğlmiz söze inanılır: Sulh için sözümtize oğlu Munlp tarahndarı tescili istenilen hısse~arlardan aşağı Yoncalık ı!'; 
t - il rhangı hır koşuya ıştırak et· milnaslp zamanlar k il b'l ınantlır nostıuk için sözümüre inanılır. Erzurum Hlns koyunun çlşme sokağın- İbrahım kızı Fatma veresesını~ ;ı ınek üze• e h•yvanl a rıoı kaydettiren hay- bir ad3'1ld•~. Fma ,;.,. ~a:~:ı;k h ~ e~ 

1 
Bu ya"1JllıZl bugünlük iki kısa ihtar- d~ mtlştemllatlı bir .evUe ayni sokakda 1 teı ini gö sterlr lliim getirrnel•" ,i 

van satııbı o koş~n~n şartlarını ve ko-ı susunda da şimdiye >adar hic yanıldığı la btltelim: Atatürk admı hiç bir mak- bır bahçenin. t~pu sıcUı~de kayltları ol- taktirde basil olacak netice v• ılı ıuları ıertlp ve mukafa.ttermı tevzi eden görülmemiştir. 'sadımıza alet etmeğe cüret etmeyiniz, biri mamasına bınaen senetsız tasarrufata kı_I zly~nı kabul etmiş ad edilec•k
1

/' yarış ve ıslah en'cOmenıoın koşulara mU- Roma mülakatından <onra Bay Han.'Hatayda ahtdlerlnlzln yerine gotirllmesi- ylaskenl mtuAmeufleyalpılacağından bu yerde! yanıle llAn yapılmasına ve dllıı~tı' 
teall"k koydur.u bütün kaid tl · · a a 

8 
aaarr ye eri mevcut olanlann, d 8 6 9 giill 

1 

6 e ve şar arı layn taraftarlarının Çekosiovkayada yine ne son de~ce dikkat ediniz iki! t "h ııa d ·ub ı evamı - · 38 Çarşanba ıl' 
ve bunların icabatını bilikaydOşart ka- bayrak açmaları orta Avrun•Y' birbirine , ; R ATAY arı k n ·~ ; aren ~· tıün zarfında rakılmuına karar verllmlı!:/ol[)'.l'gA1 
bul etmiş de:nektir. katıştırmaları ç~k muhtemeldir ki yeni j · · evra ı mü• te erile blrlıkde tapu müdtı- iyot ilBn olunur. ( rıo 

2 - K• yıl ücreli pe şl n a hnır. Kayıt emrİ vakiler..; m üj declsldlr !er. Sonra ne E: .. • Tii /' k Jı /il 'il k 111' I 111114 rlyeUne ve yahut tahkikat gününde 
muamelesi icra edllebtlmek için h•y ven- ol ur? Bizler ona da alıştık ... Blr kaç tel}: j 1 .. ııı !1111 mabllnde bul~nacak tabkık memuruna 
la beraber sahibini~ veyahut t•~riri ve- dltkAr SÖZ. şlddetU bir i!tl_ makale, gaze - lw§kaıı/ı,qımlwı : muraeaatları ılln olunur. (No. 345) 

slkasını hamil vek:lıoln tayın edılen gün teıerde müheyyiç siyah, kırmızı serlevha· Kutumuwuz anbarmda mevcut 937 Eı - J) ,f'( l l ... ,J 
ve oaata kadar kayıt memurluğuna mu- ıar, ve sonra... ' sene•lne ald mabsuli.t müzoyedeye çı- ·~·Ul'll/11 eı el'l ar tglıuıaıı: 
racaat etm'51 lAzımdır. Bakı 1<alan bu kubbede bir hOii sada karılmııbr. lıarı ahere kadar serbest döviz 

3 - Telgrn! veya mektupla bayva- imiş!... İhale 28·>·938 Cumartesi saat a de verdiğimiz memleketlerden gelen mal 
nını kayıt etlirmek ınecburlyctlnde olan- CİHAD BABAN yapılacakİır. bedellerlnın ödenmesi için yeni mezu-
lar hayvanın mufassal eşkal ve evsafını Talip olanlar % 10 dipozito akçe- niyet ~arakası verilmemesi ve evvelce 
o koşuya gelinceye kadar ne kadar ik· Sah!PO~~'!:ırı lerlle hava kurumuna muracaatl•rı llAn m~zu%ıye~ va.rekalanndan sahipleri ta· 
ramiye ka.andığını veyahut hiç kazan- Vmuml nqrtyatı 14ara....., Yazı İll•r1 olunur. ( No: 348) ra ın ';," onuz ku~~ılmamış olanları nıadııtını jokeylnln ismini ve taşıyacağı Clnıl Kilosu varsa unların da bukumsüz addedllme-
renkleri ve dahil olacağı koşunun 

11 
MUlri: - D1!LGU 

11 
hususunun şehrimizdeki Bankalara 

1:nl ka7dın hilamı llftn olunan rün c~:: aoıldıll .,.. Butday 1499 tebllll Maliye Veklletinden blldlrilmlıtlr. 
#-... Arpa 2688 ( No. 844 / i : ~ 
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