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iDARE T!RJ: 
Eraurum GôlMşı Dofu fdal'dıaunt 

Puutlılldea maada 'ber rfbı ~ıl:ar 

8aytll ber yerde 5 kUJ'Uf tur 

Buahnayu JUllar~ ıerf nrflmeı 

Hitler'i Roma Halkı Nasıl . Karşıladı ? 
'' Romadan pek neşeli bir halde Italya Hükumeti Montrö 

d .. ğ • • •• •t d · \ muahedesini tanıdı onece ffflf umı e ıyorum,, Ankara, 3 (A. A.) - ltalya HükfııneÜ Montrö 

Çekoslovakyada 
siyasi hava 
.gittikçe bozuluyor 

muahedesinin tastik fldildiQ'ini resmen hükiimetimize 

\~tlerinsöyliyeceğinutkab_u~_·rm_~_ur_. ~~~~~~~ 
ehemmiyet veriliyor "DOGU,. nun anketleri 

Karsta eski ile yeni 
ara.sında bir inukayese 

Karsta bir okuyucumuz, şehrin bir zamanki 
halile şimdiki vaziyetini gözönüne getiriyor 
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Doğudan Haberler 
EKONOMİ 

Türk mallarına r~ğbet 
Oltu memlekete 
En iyi pehlivanlar 
Yetiştire bilir 

Patnosta Halk Okulları 1 Karsta~ esk-i ile yeni 
arasında 

bir mukayese 

·gittikçe artıyOr . ' . 

Hükumetimizin Staiıdard mal siyase~ 
. ' 

ve ihracatı kontrol etmesi bu iyı f 
b .. cOn &arata ı lDet•e> . t~ 

Yalnız bu gür uz . 7 - Eskiden bir takım aşçı dük netinenin alınmasında amil olm~f, 
Gençlere yeni güreşlerı kanlarıni'ô- içerisine girmek <leğll,-kaıii= •.. ' .• J 

O .• l'rretmek Hl.zım sından bile baktlmezdı. K\rll ve ysğ'ı . . l .ve js~UJI'~ 
5 . -- Tnrklyenin 1937 senesindeki harict ve ona göre ça ışmaya · ti 

ti · · h·<; kap suları güıel caddeleri sinek yuvası· r ~-' Oltu [Hu~mi] - Doğu e erını~1 
• , ticareti zlyadesile inkişaf etmiştir. başlamıştır. Bugünkü haric dP'ı 

bir köşesinde Ol' udakt güreş b~vesı yok- 1 na-çevirmfştl. - Bugnn caddede değil, 1930 senesindenberi alınan iyi ted· .Y. egane muvaffakıyet ~ıtrı ~arJıll!l01i tur desem mUbaleğa etcnemış olu u~. lokontalarda sinek bulunmiyor. Çünkü birler sayesinde ihracatımız muntazaman ıllmat telkin etme1dır . çünkii. 
Bu Oğuz, Hazer ve Çipni torunları Tur· bakış tarzları değişmiştir. artmakt8dır. istatistik Umum MQdDrltı- katiyen fena mal almaz..- .. ./ -pfl 
kttn en güze\ ve heyec·::ın\ı sporlarınd. n . . 8 - BOtnn harabeleri abdeahane ğtlnD son neşrettlgi ralfamlara nazaran Türk vatandaşlanrun retah• ~ 
ol.an gUreş<;tıiği ve pebıtvonh~ı k.end le- , haline gelen Karsımızda bugDn asrt he- son 8 senelik ithalat ve ihracat rakam lan masa ancak barlcl tlcaretiuılziıı ar~~ 
rine~irsen Jhtikal ett\rmişlerdır. Üzerin- laiar yapılm2k Süfetile-halkrnflıtlyacı aşağıya çıkarılmıştır: kabildir. Bu da nazarlyatt~. - ~'.;'. 
den asırlar geçtiği halde ~ ı dumuzun 1 ve sıhbatı düşünülmOş ve Belediyenin ( 1000 TUrk lirası ) •. fillyal'-ile olar. Eğer kOyltt"lyı ~ .. ıııJır -
b·ırçok yerler'ınde hemen unutulmak ça- tın ld ""ı har b'r ha am 1 a ed· P"~ 

· it u u sa a 1
& ap-· 1 m m r ı· Yıllar lthal!t lbracat ·Pın·k sal ederse satacağından .~~ıı 

aına gelmiş ohın bu mı\ sporum z 1 .: lerek modern bir hamam haline getl· 151.454 3 003 emin olmalıdır. Çilnk.U Hnk~~t rl' 
k Oltu benimsemiş, Çarlık Ru'>ya- . . ....... rihııiştir. 1~30 14'1.ü51 ilJJ 

Saınncaın zulonı ve istibd ~ dı altında bile b~ ı L:..;::;...,..- :... 1931 126.660 127.275 J 6~5 her şeyden evvel onun, kı>ytOn l ~ 
1 k t i· 9 - Eskiden babalarımııın ve ev- 85.984 101.301 15 31~ hmı dOşUnüyor ve malların! . ıy .r!f 

sporla uğraşmışlar .. e var 1 go5 erm ~- palnıs [ Hu:u$1] - Bü· yıl açılan 18.tlarımııın yatb.Q'ı mezarlıklar, çOplnk 1932 
96

.
162 21 486 salması için h'ç blr fediık&ı·b~tall Ç" 

1 d·r Kalebol'Tazlı A.i ve Kanıavash ftalk ge:e·-· 0ku.~llarına r"""bel gittikçe ve bl! takım insafsızların da hayvan 1933 74·676 
er 1 

• ., ı · b'r çok sa- - "& 1934 86.790 92.149 5 ~59 meyor. .ıı1 • 
Yaver pehlivanlar Ru'> arın ı Ok vazmasıru öğren- otlağı olmuştu.- Bugün mukaddes me· 95.861 ı 7 038 ihracatı kontrol altına atııı,... f 
yılı pehlivanlarının sırtını yere getirmtş- artmaktadtr. uyup . - 1 he zarhA"ımız bu fecaetten k.urtanlmış, Be- 1935 8 823 117.733 ,_ 25 ·200 mek, kendi garantlsfnf bU •·ina. 11~ 
lerdir. Ali pehJivan halen muhıtın bak- mek Js! e_Y~n ·vatandaşların bu guze . 1ediye ta.ıatından bir kulube yaptın!- 1936 92.531 . 
kUe iftihar edebileceği yetmiş yaşı~da veslerini kaışılamak ve bunları en kısa mış ve bir bekçl tayın edilmiştir. Hatta 1937 1 H .379 137,984 __... 23 605 mest demek.tir. :·; 

Yegane itıtiyar pehlivanıdır · ~csıınaen,1 zamanda okuyup yazar bale getirmek elr~fıntt dı var çekilip içerisine su getir· ~· '. · ·· Bu si yede .. 93~ '. s~iıeain.d~~k 
b n ı)l Bu rakamların tetkikinden u-örtUU- ~~Ueıi muvaffakıyet' · .:~iı~mı_f'iJll 

kardeoi oğlu Mı.ıharrem ugun _el - için öğretmen erimiz ellerinden gelen- mek, mezarlıtımızı bir lilegAbe ben· yor ki harici ticaret . inüvaıenesinde dalma artacaktır. . Bu da' el bit 
güreoçilerdendlr. Yav~~ pehlıvan om~~- den fazla çalış1yorlar. Yukarıki resim zetmeyi düşünen temiz kalplilere min· nemen her sen·e ihracat lehtne , kaydedl: hüsnUnJYet ile çah~mak il~ kat>Pdif:-4,.. 
se de O"'lu Şaban henuz sağ ve genç ır .. f nettarız. ..1 • • · ~. rı' 

·~ "d~ Bununla beraber bu mubltte aralarında· Kullür şyarı olduğu halde 10 - Eskiden şehrin ortasında bu- len temevvnçfer son 7 sene 19in~~! .Z ~ .·' . 
gureşcı ır. .-;·1 b ık· · · ı ı bilhassa 1937 yılı içinde en semeJ.'eli ve .. • : .. · 
en iyi ~gtıreşçilerden oıtuda detoı, e 1 öğretmenlerimız iöster yor. ıuoan küçük bahçeler koyun kuzu yata· .ZABITA VAKALAlU ·. · 
Do""u Ulerinin biç bır huarıncıa sı~n ht olmuştu. Şimdi içinde babcıvunı bu· refah verici bariz bir kıymet kesbetmiştir! . . . . . . ., .. 

6 c u ı Ahmet · - · l d 6 Her ne kadar aerek ltblİldt ve aa yere ırelmiyecek olan ÖC re_~ 1
• Fen ·memur arı arasın a lunan auzel bir çiçeklik, eQlence yeri 6 tJmumhanede r-ıtavf'~ 

pehlivan Sıksorlu Ali pehlivan yeni . ., .. haline getirilrniştır. , gerek thrtıcal 1930 senesindek.' kadar : · . . . . . i' b.19' 
neslin Y

etlctirdi"l gUzi_de gUreşçılerdır. .. .· nakiller . 11 - İki sene evvele kadar bu işi olamamış ise de 1937 sene$lndekt ibra· 2·5-938 gecesi uf811 
• Ha,. •"' 

.. 
6 k ı cat ve ithalat farkı lel\imf~ olarak mahallelinden Yemen otlu Mu~t .t-EX-er Oıtunun güreşçt_ıerini yı.zacll 0 · Şehrimizde . bulunan birinci sınıf kendilerine san'at lmline getiren dllen· ı 

a d ı,(u u ö k d 23.G05 bln lirayı bulnıugtur. Halbuki ' le- zeli fotoi'rafcı _Eynp v~. k~i1fef. ··,;; tııam DoQunun s~tunlarını o u. r r. ten memurlarından Nusret z anın ellerden cadde!erden geçilmiyor u. Bu- v ;.o.ı..aner. 
. . Bu iUz~l ve milli .sl>orum~z b~r Samsun Vilayetine, üçüncU sınıf ten me· gnn. haftada bir dılenciye ancak tesadüf hlmtıe olan bu servet 1930 s~ne1lnde tHrlikle rakı lçerek ~mu,~ . fi 

. nedense Halkevl tarafından bıuaklün murlarınd.an Nacı Oürkanm . transit yol- edihr. . ancak 3.9'18 Ura ldi. Bu da .ihraca~muın mijler, blr az_da - ora~ ~ç~e 
·· himaye edilemiyor. İlkbah~r aylan larında çalışmak. üıere . oamüşane Vıli· A'/. vilk.ltte tJu kııı1at y"nlliklerl ya· arttıtmı ve itha\atımızıri · ço~ald.ıQ~n\ Lofmllşlar. isi atdeş bır u~ 

müddetince her Pazar gU!1Ü çok uzak . l mao larla tahvilleri t" ·Dkar- pan genç Belcrdtye Reislmiıln ıelecekte göstertr. ·. tayı a~A'ml\şlıerdir. Suçlular .. ı..ı. 
k Yatıne ayn .. ş .. mi i y . r·· k' b·ıı .. r· . "o'· oıa\· ·adHyeye .tesl,m e<illmlflei'dit. . 't 

köylerden' köylüler suf güreş s~yretme 1 r daha razla çalışıp şe)lri ıtn d Qer anı ur ıye ecne . ., c y 11. • • .. . • • • • • • ·bl 
ve ıüreşmek ıçin kaza merK\:zım: oö.ıs.U· rür etm ş ır. noktıanlarını da tamumlayacagma eml- salıyor ve aı ınttl alıyor demektir. Aynı gecede,-ikıncı; .. · 
lnrler. Ve kendi aralarındll seçtikten Vilayet .idare heyetinde nlz. Şimdiden telaşe düşmiytlim. E.1 gö· 1937 senesinde harici llcaTetlmiz'n diğer sarhoşluk ·_ 'vakiiSl 
hakem heyeti ııe güıeşi idare ederler. vıı· t 'd h ti lk. ün ın terazidır derler, çahşk.an ve doğru mUhlm ve lehimize . kaydedllen bir c'he- y k M · b 1,_,.··-..t.tıı . b ür •er aye ı are eye evve ı g . i d · · u urı · · umcu ma a ~pvr 

Şunu da arzedeyım ki u g tş. V r . 1 H'l . Bale 1 asetı de vatandaşlanmızın ellerlnı sıkıp kendile· ti de Tnrklyenin dUnya P yas81Bn a . yen' sap Sefer Dere ntanslt&li Abael . 
· hep kara ıüreş dedikleıi ç~k eski za- 8 1 muav~n 1 mı ının r Y n 1 rlne teşekkür etmek ve daha fazla ça· yeni müşteriler kazanmasıdır. Bu yeni ti M taf C . eb· aııall 
manlara ait bir nevi ıüreştır. tsırçok toplanmış, nufus ve arazı tahrir işleri 0 

• hşmalarını temenni etmek ve:ıifemlzdlr. mOşterilerin başında Polonya, Fenlandlya t n •. Ô6 ~· k ~ık. kl! ıc':ıuar o 
hareketler yeni güreşe benzemez. Yallı mak üzere 129 evrakı karara bağ!amış- Kara Taccarından ve İsviçre gelmektedir. Polonyaya 1937 de:~avı~t~.~=r~ııl~~e.b:ıırada 

l 

kisve yoktur. Bol baznell milli bir nevi tır. llAYDAR EKiNCi senesinde lii!lttıtımız mallar ;935 senslne hafif surette ya~ala~mşlardır. St' 
• . . ıalvarla güreşirler. Yalnız vücutları Karakilsienin adı na~ıtrana % 882,61 :Eenlandlyay-. mahkemeye verllmlşlerdir;.. .-·. ·. . 

çıplakbr. .. değiştirildi % 340,46 ve tsvioreye il/o ·165,07 fazladır. . . . .. ·.. . · ~ 
Bu güzelim mütenasip gUrbnz VU· Bir. ot yığınını Bu da Türk mallarına olan r~ğbetln ·Aşkalede· inşaat "baş18 

cutlu gençler yeni bir şekilde Alatrnga Hınıs kazasının Taş\ı:esen Nahiyesi· arttığlnı g('.)steren en bUyUk dehldir. .. . . ·· .. . . ::.. . . , .. · . :· 
ve Alaturka güreşlere alıştırılmış olsalar, ne bağlı Ktrakifüe köyü adı Türk kül· ateşe Verdiler . :aundan evvel yazdığımız bir iki Af kalede yeni yapılrnüi~ ... J 
emin olunuz oltuda da Çoban. .Mehmet· türüne uymadığı . için ' Yeşiltepe olarak . . yazıda harict Uceretln artmaaı için 14. ·vel'llen b~tnn.. )>lnalan.n .~ı~J>I J 
ıer, Dinarlıl~, Yaşarlar g_ıbı düny~ değiştirilmişti. · Hınıs. [Aususi] - Sevış namındakı zımgelen tedbirleri iub etmeğe çalış· yıstan. ıtlbar~ ba~a~1tıt··:.·· 
atıreşlerine girebilecek pehlivımlar .ye- · Dahiliye Vekaleti Yeşlltepe adının şahsa ait 60 bağ ot yığını evvelki gUn mtştık. işte Hükt\metlmbin gere\( standar nezaret etmek ~~ere ... ljq,:-~•D ::İ 
Uştlrebilecektir. Bu işi de_ ba~armak çok çok bulunması dolayısile köyün Yeşilte- kim olduğu bılirun~ven bir Ş&blS tara· mal siyaseti, gerek ihracatı kontrol Saim Şenyuvaı für .. haftadan bef 
kolaydlr ÇUnkü yeni guıeşçıleri talim d "'l K t 1 k dl d l tandan ateş verilere yakılmıştır. Falll etmesi bu iyi neticelerin alınmasında lede·-bulunm»ktadır. •. . ,., .• · k f 1 pe e.ı , ıtra epe o ara a an m ma- aranmaktadır 
ettirecek ve bu güreşlere va ı 0 an sını tensip etmiştir. · mühim bir amil olmuştur. :., Vefat ·,. .'.. 
eski Bulgarya güreş şampl~ onu Dell'?r- Artık HUkumet yabancılara bir tek· •· · · · · .. ·· ·· .~;~-~d" 

· · : İnanlı Veli pehlivan balen oıtuda yer- Koyunlarda çiçek hastalığı ıute bulunaca~ı vakıt,· malın iyi oldutu· · Viliyet meclisi.umumi ~~ 
.. . 'ıeimiştir. Bu zat saatlarca Çoban Meh Bu gece nöbetçi eczane Varto l Husust] ..,.. Kaıamızın Sarıb nu kafşısındakilere göQsUnü gere {{ere za Korucuotlu Sali ıe~ bip.' 

" metle güreşmiş ve berabere kalmış bir «Cumhuriyet» eczanesidir. köyn koyunlarmdda çlçek hastalıtı a-ö· kabul ettirme~tedlr. . · den füceeten-· verat etmıt ve ·~ 
-oahsiyettir. Hariçten gelınesme masraflar rülmüş ve tazım relen tedbirler ahn· Bu da Celal Bayarm lsparta ~nlyat~ dün .m~~a~m14' k~lm~r:_fflldJ( 
ihtiyar c.derek bir antrenör getlttmeA-e · ·" · mıştır. fabrikası ~Qma töreninde sOyledıQI glbı Valt H~şıfn lş<.-an muaWü · . . 
ıozıım yoktur. sa Doğ'unun bu snkin muhitinde acaba Rizede çalışma .saa tları mallanmız için Hüktlmet garanti ver- v~ ~icare~· ?dut ~~hl Sa~~ 

Halkevi spor kqlu bu işe ön ayıık dünya güreiilerlııe iştirak edecek güreş- . Rize [Husus[] _ Yu: gelditl için, meye haıırdır prensibinin iyi bir buyuk -~e bir çok _zeva~ ı.u:ıı:~ 
olup ta Veli pehlivanın ihtisasındıtn isti· çl cıkiimaz mı? 'ftbi1 çıkacaktır. İşte dairelerde sekiz saatlik m~uai vakıtları neticesidir. · lardı~~ ~.rzurumda tatd~ . ~~- •. ~ 
fade edecek ve bu kuvvet ve kudret bu işin. başa.rılması ıçirı Hal~evimlzln tesbit edilmiştir. Memurlar sabahleyin fyi ~al satmak ·ve· taf?_fiata satmak dlslo! .~anıuııı~ .. v~ . S:t.vd~fj.,C>l~~ 
'Sahibi olan ÜltW1Un ieDÇ pehlivanların~ Ufa~ bır. f.aahyeti maksada kafı gelmiş saat 7,3() dan 12 ye ve 18 tim 16 30 za çok fena mal satıp ~ı para· almaktan .faya ?ab~~tler)fller, ~~le I~ . 

~· 1enl. u&ul ıür&fler talim ettirilecek olur- olacaktır. · _ .. kadar çalışmak.tadırı&r. ' l daba iyi old\liunu ah_k 'nerkes anlumıı rlmlzi bey~. e.derlz. ··' ;· .. ·. "' .,. 

' , ı ; ::r•, ~-;- ' ' ........_.,......,. ............ ~...:.:;::;:~·-~:;:: . .:;,i:;=:;:-~==!:::==:::::::::;::;: =========::::=:t•C::::=~=~~~· =:~===::=:r :~====:::::-=====::::::ı=ı==7=7,p·~=;;==::;~::;::::=;f .... • ı ' 
..... 1 • '··. • • ' ,, 

·tiirlemnt. dJ.nleclim. ' Yunusun . ildhilerlle cccukluğum!l · benzlyor ... Benim de h~t?:.en , Ve ·;~u ·. · ki~ . ~~ıAf . t!Jrıet 
1HöZlertni1 .ltaıpa;cbm. Ne bileyim?... Her ~yıni karakterde <liyel>l.lA!c~ ibir bUyllk hU:eyI lJ?.na o U: Su Okti.ha.D · aJJ1 ; 
h.a.l.de bun.J.arın ıtesirle:r.lle olacak ~im.de 'annem vardı ... o sağ ıbugUn ve sl.Zln tasvir ka.blll.~~.de~. ~ı:; bir ş~ . 'a.tf1~6e 
!!'.9.k.lıYe ga.rip !bl.r baillilık var ... Öleli çok 'ettiğiniz 'hayatı yaşamakta :. . Fab:t b1!')'.Ük ıı.nnem!n ~ -~ 
oldu. bıtlyar bir ıbüyülk annem 'Vardı. Onu 1 -FakatReflkBey ... Onun ben.im üze- şllrl~ ok~~~:ı, r_a.tip ~~~- ; 
hAlA küçWr.l.ük senelerımde olıdu • gtbl • Bu :ıJ1e~ı_c ~1 ~ne* ~--;İP 

·b .. ü.k' "'-ir ~·~·.,,. il h •·-ı.ar iU f rlm<leıki es1rlerını aı~ut.niaklıgım adetA. dl,,;lm bir 1.lernl se}rrettlğinl ~ uy ,., y u.r.w' e aı.u un. & . • , - . • • • . • ıı>"' 

' 

Siy""' t k lr<>aI . ko.bll değllcUr. Ben küçUkken çak yara - piltrdtm ·ruıyn. gm'.tlr gi;bl olu:rdıl -A , _, ve ça ı -.... arının gölgelediği . . . , · · · · 1,. 

, derin ve terleri blr parça siyah gOOJ.erı mıızdıın. O kadar k.l n1l~ı7lh bü Un ıık ·\ıe esrarh:bir. ~0: .. kL.~ ~· r4 
• 'ST~ • 8 ,~A~•- vardı. Zayıf ve uta.le tefek lblr kadındı. o- .ran çocllkları şur.rıitlen c.llmarı demiş- .Q.üğünü üvzlh' ooemzyen, fa.ıaa.t ~~ <iı 

- Tef r l k a: 50 ı ~aıa... a!JWUT~ .. - nu hiç bir zaman a..vare görmed.Lrn. Ya na- lerdl. Beni hiç k.lffi!>e tut!ıma.zdı. Ne an -ır.ının Ç'OK. ~-·~ter ı~ıijıt~;;. 1, 
_ _ • . _ · . ·~ maz kılaıxt.ı ve ya göUertne geçirdlği ka- lnemden, ne balbamdan, ne he.1Arnd«n yabllen~bır tiıSrui·gfB>L .. YU.e o~ 11~ 

.. K~tu~u çekti ve yanıma otuıdıı. Me- , -r Ne. bileYim n1.4'.!$.ela. bundan y:ız, ııl- l~n gözlUtkrerı~ eaki lb.ir !kitabın ıüzerine lkorkmazdlln... BöYle dayanlmaz hır hale ~an ille d~a!bıT HM» ~enıU!,.e~· 1 
\eli: benim için kap8;lı kalınuş bir O.!cmdi .. li, iki yUz ıs.ene eVV"el yaşamış olsaydık bey- eğ·!Iml.ş okurdu. Bu kitaplar arasında din 1 geldiğim zaman bUyük annem ya bahçe _ ihirleriiıi iŞ!ttllii . Bana d.1'. ·~. 1, J~ 
t>nwı ka.fasın~~-n geçenleri:. tahassu'>ıeri- ıe mi olacaktı? O zaman ruhlar daha ince, kitapları blrlncl dereceyi ı.,gaı ederdi. on- de, kı.c;.sa evtn bize ta.hsl.c; ~ilinlş olan bil- ıerimi dizlİİıe1 vurarak: man:ııar~ıı' il( 
~l a.rt.ıama!k . benun için bir mera:c ~e\;zuu 1 hayaller daJ1!l. genl.ştı_ 'het halde .. , dan sonra şıı.r kitapları çekerdi. ~ bir 'yük oda.sının k:ıpısında g&Unlirdll. Kalın lya.madığını fa.ilatiln!leri ~i_ .. ~· \)_ 
~I~. Y:alnı-ı huylannı, ı te;cl~riııl j ' _ .Hayret Melt!k •Iln.n'Un.:: Sı.! nnsıl huvai divan ıuç ya:nınd.a.n a.ynlımuctı. o- ı t ı...ftç .. ı... nkli bl . ... n r.-ft M _ ~alandım ve ~n· 11µ,nku' o~ b. 
bWnecliği.m b .ıkadınla konu~abllc ği ,. ve Uıı.u..l ıı.ue r sesı varuı. ~Li:l e ~~: .. . . . . ~ , 

. " u . ~ ce m böy;c dli ünüyoı<suııuz? . :. . llWl sarrurmış yaprakhıiını, e~ ve sol- lek gel benimle beraber der seslendi mi bir şar~ zamıtdetdim! •.. / tJ'/ li( 
lnevzuu $e'Çmekte m~kti!Ata uğruyordum ı . : . · · : 1 B · d ufuı ı.a ~. 'İ 

eı. ıiden ba~lıyabilir ve onu nnsıı komış-. . .,.._ Niçin ırayret e.ttınız· Reffk Bey .. mn~ yeşil me§inden cildini ıbugünk:ü gibi i.çl.mde adeta ku<1urmuş diğer çocukla.t ::ız~n e . ~ . . . . ~l1 
lura.bill.r1m dlye dii.şllnUyotdtun .·O kenct:.: :2ir parç~: d~ ll~R~c;ıniz· ama:: Şu son se- hatırlıyorum. Zaten anlan çoc~uğumun 1benlın bu gldiş1ntden memnun olurlardı. tapta.ıı lıt~ayeler okufüu. sont , reP~ 
uğınden bu ve-sileyl bana verdi : · · ır.elerl~ ·:et.ış~Irdtği kadınlar ar:\~!nda e- ~::ldtemlz birer hatırası olarak Istanbul } Ben de ayni oorecede m mn.un1y~t hli~e- n_un bir ~~ Amedlye .old~n11a.;;'~6'. 

_ Ben dedi" kadınlı erkekli bu top .- nim g~b.ı eskiye hasre.~ Coeken bir tanesuıe evde muhataza ediyorum... ~derd:!m. çünkü ıbliıyük annem fter daveti.. (Kaça.rikil_ ıerıe . dolu cüini:ıe.ı ~ıııtl 
la.nıblardnn zeVlk du.ynıuyormn . Bunda ı te.sadu: _etmek l~~atıı e~~~et şaşırtabilir. - Ne garip diye gllldüm. Oy1e tuhaf le ber\t es:ratlı brr A.~eme götürmüş olurdu. zan hl.ka.yenin .~aı1:1.1Yetin1ı ~~.~i11',ıııl11 
ku.iilluk ve heyecan ·kıtlığı- var . .'. · ~ .. f.'~'k~V ~~U~r~:fu .. ~.°:11:1~i.~~ak:u~~h tanı - bi.r .~~a~et.ıe karşı . karşıyayım k\... ıonunıa ufak· oqa.sma giderdik , Ydhyan~ :~a~~ ~~-~~m~y~.~~nl :k'~,':'~~~~,. 

}iaıyretıe yütün& lba!k.t~. o· sözl~ı~ıne ~Yd\ı.~~ ~~ tc~~~.r ~ı~azd.ımz ... Küçük :· N~en ~ &Ol'<lu Melek. . · .. . alçak bit sed.!te otu~uk. ·o duvara. s;ö· . · . . .: . ".' 'J·-:, 
tıevam etti: _ ....._ .:.· ıaıc çaJlanmda. ninni :Yerin~ hep d1van - Anla.ttık;arı,nw bir rıaıta <\a bentm mülü ~ol·"'tan bir . kitap"·· -ıcerdt: · · · ·(A '- · ) ·' • ;I" ,. . . . . . l "''*' yv 1'•1!0 TftP 
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DOGU 3 

EN SON HABE RL_ER9 
Muahede Avam Kamarasında 
~~-====================~ 

Başvekil 
An karada 

Ankara, 3 (A. A.) - Dost ve 
11ı<ıttetlk Yunanistana yaptığı seya
hatta.n döıımekde olan Başvekil Ce
ltı Bayar ile Hariciye Vekili 'l'ev
flk. ROştü Aras bugün Ankaraya 
ktlrnişlerdlr. 

Celal Bayar gelişini nıütaakip 1 
~Çlllkuya köşküne giderek, Cumhur· 
'1'eiıı AtalUrke tazimlerini arzetmiştlr. 

~~---~~~~~~~~~~-

Uöçıneıılcr hakkında 
yeni karar yok 

nkara, 2 (A. A.) - Bazı iazote
lt;de &l>Çmenler b~kktnda bir takım neş· 
~~t Yapılmakta ve bu arada lakarrnr 
~·'eni programlardan bchsedtlmek-

~. 

\ ·Göçmen lvlerlne dulr bt\kumetçe 
,~~·ı ldllintŞ .. 7e111 ulr karar olmadığı 

~tle, -bu ueırlyetın lılç bir tı~asa da· 
~llltdıtını ilan c elme~e An:ıdolu ajan· 
~Undur. 

@ış SiYASAi 

~giliz ve Fransız 
~üdaf~~ 
küvvetleri birleşince .. 

lngiliz - ita/yan dostluk 
muahedesi tastik edildi 
32 muhalife karşı 256 rey 

Siberyada 7 Yıl 
Esaret hatıraları Toplayan: B. O. 

'J c frilrn.: 'i o 

Londra, rl ( A.A. ) - Avam kanııı

rast dlln saat :H de toplanarak, lngiliz· 
İtalyan dostluk nıuabedeslni ınUzııkere 
tmlştir. Ha~vekll muahede hakkında 

beyanatta bıılurımıış ve Avam kamarası 
:ı2 mulıaıtr reye karşı 2rl6 reyle ıu uahe· 
deyi kabul ve tııstik etmişlir. 

Babalık, hizmete, eskiliğe itibar 
yok. Sen şimdi bir çare bul da kelleyi . 
kurtarmağa bak .. 

e Adanada bir 
talebe kadın 
hocasını yaraladı 

Hitleri Roma halkı 
nasıl karşıladı? 

B~Qa vuşun bu şekildi! idareı kelfım maz. Bunun için ınetln b!;r :ıhl!l.k. sağlam 
eLmesı karyoladaki mevkuflardan birine blr kafa. kuvvetli lblr vU.cut, geniş blr gör
~ırtını dayamış olan gençlerden, zayıt me kab!Myeti azımdır. Blltlln bu vnsıflnr 
yUzlü. büyük el ve ayaklı, garlp bakışlı b\r bende val'dır. Sanki Allan beni bu orduya 

(ÖSt tarafı 1 incide) ba.şkasının teessürünü moclp otmuş ola - topçu zabiti olmak için halk etmişt.ir. Be-

Mussolini Hltlerln alelade bir istas· cafk ki şiddetle lAfa karıştı: : n:m menkibelerlm harp tn:r.1h1erlne geçc-
yonda inip, alelade bir mahalleden ge- - Kendine gel başçavuş. Daha hakkı- 1 ceık kadar kıyme.tUdirler, Japon hnrblnde 

• ı ı · / k R lf 1 . ll · - mıZd'a bir hüküm verilmeden acelen ne ... ben fırkalar kurtardım. Bugün Rusvadn 
·"V:Of!Jl OIJ' Nf,Jlf! Cl'l'f~ ç~r~ ~ . eımbaya g~ ş. nı n n~·sıp gorıne- Belki 0 dediğinle sen bizden daha evvel 'belik! 50 bin adam ben olmasaydım bl~ ke-
1 • / /" •• •• I I dt~ı ıçın, u büyuk ıstasyonu yu;>lırmış- .. . 1 ·, . . 
ıa'/111//fU flJi ( OJllf~lf, Jlf .l\f'JU~ f (~ t Bn Uk. . r l l..ı • I d te.şcrruf edersın... ıc daha memleketlerin! göremezlerdı 

ı. Y b ruısa ır er u ıs a~yo.n an Bu sefer zabitlerin oturduğu karyo - Bana nişanları beyhude vermediler. Ben 
kı l'I k not ali~ ı ... çı kmca, Ut Un Eski Romayı holızeyl, ladan bir kahkaıha koptu. 1 beY'hude yere terfi ettirilmed1m. 

• 1 sütunları, Forumu gürecekle!inden Roma ı 
Adunu, 28 [ llususı ] - ).fcktepleı- caddelerinde bu l{e<:e 0 kadar bol ışık Diğer sakinler: Biraz evvel baş~aVU! a ikafn tutan za-

d 11 ' l 1 l -ld" yıf del!:kanlı· ~ . ~t~a ım er yara ama . v~ o urm~ yaıııyor ki, lıer taraf gündUz gibidir. Bu lft.fları oturduğwn yerde azıcık te- ı · . .. 
gıbı ıkı ucı batmt dalı11. zılıınlerden sı- Zafer caddesinde ve lınparatorluk cad- es.sür içinde dinliyordum. Buraya girenle- - Yandın. ~ok~r ... Şlnıdı bunu kını 
J. d b h A · d b · · . · b - susturacak ... Ikı ıgundenberl ayni hikd -ııınıe en, bu sa a da dana Lisesinde desın e er yırıııı melrtde bır Uyuk rin muhakkak surette idam edileceklerinı 

1 
. d. 

1 
k'~ k f k d. d 

l hl 1 h dl 1 ld l 1 Ü d t . ·1 · · B . U en ın eme ı.cn a amız azana on ii ... yen r yara uma n ses o u. ıneşa e er v cu a ge ırı mıştır. u meşa- 1 telmlh eden IA.flan ll..şittikten sonra blıt n ~ . 
Birinci Orta okulda kimya muallimi lelerin her biri geniş borulardan gelen keyfim kaçmıştı. Ben de aynı O.k.ıbcte ma- I su~ be ihtıyar ruımıa da. ceı:e varmış sen 

talebesine ders vermekle meşgul hava gazı sayesinde ynksek alevler 1 ruz kalabil!rdim. Mahkeme, tetkik, araş - 1 ~e ... Bu halinle tevekk~li değil seni ordu
olduğu bir sırada, aynı sınıf talebe· çıkararak yanmaktadır. Bu meşalelerden 1 tırma yoktu. Ba.zan bir kU:çlik zabit insn- , n.n atımamışla.r. Sus ı~te 'ben nnln.tınm 
sinden 77 nunıanılı Nejat Soyer dorslıa· btışka bütün biııa!arın cepheleri tenvir 

1 nın bütün ımukadderatını deği;tirecek ka- , başına gclenlerı ... Sen bir ke.rc da:hn tmş
neye giriyor "ve Bayan muallime hücum edildiği gibi ayrıca projektörlü sütunlar rarlar alabiliyordu. Oturduğum yer Metn tan lb~lama ... Hem doktorım işi acele ... 

·· d t.'ıil · t' B ı d ıı· t b"no. bı'r cehennem olm""tu Bu sırada Bo.k saba;h oluyor. Bu bizbn g1bl verll de-dı"o ıı ke ... 1· et ka d vuı:u tt ge ı mış ır. un ar an e ı a- .. ~ · • . . 
e ·' r. er s v .. z y rşısın tt ~aşır· nesinin her biri on bin vut kudrettedir. bacağımda bir yanma ile irkildim. El!ml lgll.. . Çekip gider şimdı nerdeyse ... 
mış bir halde iken, htlelJc biçağını ~·ek-

1 
. . 1 pantolonumun paçasından sokarak ya - Fakat ihtiya.r kaymakam bana mı _ 

nıiş ve kadın muallimin kttburgasına l~tlenn uğrayac~ğı Florarısada, ıı::ın yere götürdüm. Ora.da yuvnrla;k ve , sın? demiyordu. Genç adamın knhkaha -
saplltınıı;lı . !Vttpolıde de ~ynı" lenvı.rat ve tezyinat ı yum~a:k bir şeye rastladım. Tutarak itln:ı ıa:ı:ı ka.rşılanan bu sözlerini sanki 1şltımc-

Nejad geçen ~ene kimya muullimi yapıl~ıştır. Bılha •. s~ .Hıtlerl~ huzurunda ne dışarı ışığa çıkardım. Fıstık gLbi bes - mış gibı IO:fına devam ediyordu. 
'ı~ ~·ransıı ve İngiliz diplomMtlatının tarafından sınıftan uöndUrlHmUştür. Bu nç yuz harp .ge~ısının ~eçıt resmi ya- lenmiş bir tahta kurusu idi. Bütün mev-ı 

8 
.. t" .. 

-
81k· tekrt r ettikleri bir söz vardır: sene de aynı dersden kırık not almıştır. pa~ağı ~apoh .lımanı ~ır ışık deryı:sı kutların arada sırada laf kesip kaşmdık- u un dertlcrını unuttular 

... ('l/f\Jpada sulhun muhafazası, Fransa Yaralamanın sebebi budur. Ağır yaralı halme. donecektır. ıarının sebebini şimdi anlamıştım. Bu bl- Nezarethanenin tuhaf bir h:ıvası ve o-
"'1 lrıgilteıenin ittihaz ve takip edecek- olan muallim derhal hastahaneye kal- l!ıl.~er H~mada Musssolini Forumun- rinci müjdeciyi diğerleri takip etti. Sanki , ~ada b~unanların yine garip .bir haleti 

tavır ve baıekete bağlıdır. » dırılmıştır. Suçlu yak.alanmıştır. da buyuk bır halk bayramına iştirak omsı tahta kuruslle knynayordu. Kaşın 
1

1 uhlycsı vardı. Sanki 'burası bır eğlence 
tı.._ Btı SÖ~Ü söyleten amıııerden biri ~e Nejad Adliye koridorlarında bliyUk edecektir. Bir. tek.· Şef Dorkestrin, bitıe kaşın... 

1 
l;eri idi ve ~anki. orada bulunanların hepsı 

ı.~cının mükemmel bir ordusu, lngıl- b' kü ·t klıkl - 1 . - lenı·şt"r. l\laestero Marınuzlnin idare edeceği saatıerdenberi başundan geçen her .}armlannd:ın emln idiler Alay ve gülme "t~ . . . ır sa a şu soz erı soy ı ı . - b. k. . . . birbirini tak'p d". rd 
1
·ht· .. l\in de muazzam blr dtnız kuvvetı dort ıa ışllık hır orkestraya uç bin türlli maceraya rağmen v:ızıyetin bu fev-

1 
1 e ıyo u. ıy;r topçu kny 

'' d Ne çare öldüremedim. Sınıfta l! k la .... P1raca ıt.udrell oluşudur. Şu hal e - korlsl iştirak edecek ve koslllwlü dört kala.de rahatsızlığı bir da:kikaclk o sun 
1 
ma. anu fınn devam ederken knryol:ı _ 

~bt. tıcıtaraf etme. k. ~sleyen iki grap yere yuvarlandığı zaman, llzerlne otur- bin dansör italyanın en karekteristlk ıgfulerimi kapn.man?a imkı\~ vermiyordu. ela oturanlardan bir tane~ Hifa karıştı: t• ~lttı bu emelde bıı leı;;lıklcn sonra, ar- dum. Gırtlağına yapıştım. İkinci defa danslarını oynayacaklardır. Gene lt\f e:~ekte ınsanı bır. paı-ça lşg~l ) - Babalık dedi... Hizmete, rS'lclllğe 
CI '6rırıda da 3l'ı0 mılyon insun bulundur- piçuklayacağım zaman, arkada~lar ve Bu müsamerede İtalyan tipinin daha eden. kendını ve vaziyeti unuttma~ bır, itibar yok ..• Sen şimdi ba..şka bir ;are bul 

~~lıtrına iÖre, söı.lerinı dııılelebılirler. ve müdür elıerhni tuttular. iyi temsil edilmesi bakımından sarı ın kolaylık vardı. Y?~a bu halde kendt iç~- ' da k~lleyi kmtarınağa bak ... Hizmet der-
~ ~&iıtetenin k.Uçiık bır oıdusu var· kızlardan ziyade esmer kızlar intihşa n~ ~apanarak dlişunmek insan.a en kaıa ,sen bızde :st-nin !kadar ettik .. Ben olmasny-
(rt~ ~·r~nsanın ise t>UyOk V6 kuvvetli bir Amerikada 200 tayyare e<ltlmiştir. P dm;unceı:rı vermekten başka bı.r işe ya - 1 dım. Şu yolları yapmasaydım ımenşevikler 'li'4 vardır. lnillleıe muuzam b~r Krnlın ~arın Hitleri kabul etme

5
ine rayamaz ı. buraya ı'bir parça zor gcllrlerd1 ... 

\~'l/ianıaya. 11lı1 pıtr. Fıansanıı\ d.emz manevra yapıyor intizar ediliyor. Napolide yapılacak İhtiyar kaymakam Kaymakam bu fikre itiraz etti: 

ttlerı ıçtn ınutevazıcıır, dcnııeb~lir. Vaşlng~on, :l (A. A.) - Harbiye geçit resınlndc Kral da hazır bulunacak- Sol tarafımda başında mesin bir kas- . - Asker için yol yoktur. Bir topçu 
,)lj lier iki mUıeun huv11 kuvvt:t.eıı ıse nezaretince tertip edilen ve :ıoo harp tır. ket bulunan sert bakışlı uzun ve kır sa- ,dılerse .kayalardaın ve uçurumlardan atlı-
~ <ltı:eccde buıunmttktsaır. l:Su kuv- tayyaresinin iştira.kile yapılmakta olan Hillerin burada söyliyeceki nutka kallı bil' adam oturuyordu. Ona doğru yarak hedefini bulmağa koşar... Benlm 
~~1'r b1r,c~lnce 1 dOnya ıçinae. Uk sttfta manevralara başlanmıştır. Bu manevra· l Uyük bir ehemmiyet verilmektedir. döndüm: ('-'keliğimin yanında senin mUhcndl..ı::::.iğinr 
" .. , d n ~eıır l~fı mı olur ... Biz kafnnıızla nvnuyoruz q \'a or usu meyoa a 6 • nın buunnku- .. ,·ızlyetc göre '~ok muvaf- N · ı · · b ti d'1 ? 1 ~.r 

, & • )" - e ıç n sızı ura.ya ge r her···· evlftt... 
1 )• Prınaa, bir taarruz halinae lnglllore· faklyetıe netlceteneceğı aııla..,ılmakladır. Bir haftada kaçakcılık Bu kadarcık bir soruş bir lfif seli.n~n Karyoladaki muhendls gilldiı: 

"- t6venmck ister. lngiıız uevıet a- tlrdenblre boşa.nma.sına sebep olmu·k ıçın . . 
u, ltrı ise : « Btzim huouaumuz ken- Tatil günlerinde tetkik Ankara, :J (A. ~·) - . GUmrnk ve kfı.fi gelmişti. satnllı konuşma.ğ a.başlndı. - Sen ıhtıyarıa.ınışsın artık .. Şuradıı 
la~ bttlar • dedllıltfrıne iÖre, 1"ransız· seyahatı kaçakçılık muhafaza ıdaresınce bir hafta - Ben bu Rusyaya ailemi bir taratıı kafaslle oynayan kim Allah a.şıknn ... Sen 
\111 llle~hur l\bltno . muctarua battım zarfında rn kaçakcı, 31 kilo kaçak eş- bırr.kın şıııhsan b!iyük hizmet.ter etmiş , m:ıhkemeye çıkınca ak s~ka.lınu, tlt-rı:k 
tt\ctı buuut f\athuı sayıyorlar demektir. A;ıtalya, :J (A. A.) - Antalya lık- ya, 1 kilo, 200 gram uyuşturucu ·madde bir n.d~mım .. . Bir topçu kaym:ı.kaınının b::ıcnklarına bakıp acırlar ... salıverirler ..• 

ı~ ~ra oıdusunda· bazmtli ralıyeae bu- okul öğretmenleri Kültür direktörünün 2 mavzer, 113 mermi ve a kılçakcı hny· ne demek olouğunu bilir misiniz ... Her ın-1 İhtıya.Jık kaymakamın sinirine do _ 
lı~ltı 4.'l0,000 kişi, lniiliz k..ıhıaua ytlı- Başkanlığında toplanarHk tatil müdde- vttnı ele geçirilmiştir. san muvaffaltiyetıı bir topçu zabiti ola - · kunmuştu. Yayla.nmış ıgibl yerinden rırln 
lltcı ''e kadar c.:epbeyı tutabhir. lnillız Unce toplu olarak Antalya ıkazahmnda 1 dı. Bir ayağını iler1 att~. Bir kolunu ıbtl -
L .• .:.lllllnUn ··ırhlı unıaurlan ve nıoH>rlU ı. 1 kerek yukarı kaldırdı. "'-. • bir tetkik seyahatı yapmayı A.arar ttş· 1 
)• •tı lııe kuvveyi külltyeaen c.Jaha evvel K •• 1 d •• t k • - Bak dedi demir gibi bazuln.r ... B:ık 

tiiat ntttebilir. tırmışlardır. oy er e mu e aıtler dedi... Çelik gibi ayaklar ... 
iGi lltvacııık sahuınaaı ili millet bu· Bir kaç kişi karyola.da.tl: · 

\tcti '40oo tayyare çık.11rebilt:ct:k .vazıyet· Çekoslovakyada Muammer ALATUR - Bakalım diye atladılar ... Yine bir ~~ rı.t. Bu sene ıc;inde a'lı bin tayyure gülüşınedir !koptu ..• 

•rttJilet-eklerdlr. • • h Sabah oluyor 
"'" llentı &abasında, Fnwısa Afrika- Siy ası ava Bir ınlHekait, Türkiyedeki mUte- dar parası olmayan mUtekait için, 
""'.:eu.receai Siyah Oluunun nakliDi gı.ttı• kçe bozuluyor kuitlerln lıepslni değilse bile, bir Ziraat Bankası yavaş yavaş maaşın- Alaylı konuşmalar arasında sabahı 
ı-. ..... loan butnn fıloı.unu Akdentzde kısmını bir ttıuytt toplayarak, •Mü- dan kesilmek üzere bu parayı onuo l etımiştik. Ortalık yava.ş yavaş açılmıştı. 
(iı."ifl edebilir. AUantik ve Şıwal denı- tekalt köyleri. kurmak için bir proje hesabına verecek. Bir !köşedeki tahta raf üzerinde yanan 

1 ... ~1 ~Ubafaıuı da luılllz ans fılosunu (BaşmakaleA.len deııam, hHzırlamış. İdeal bir proı·e .• ·rnrklyede yal- pet.rol lAmbasım aTtk söndürmüşlerdi. Bit 
"•" YU lı tik kö l ı 1 parça yıkanmak ve rahatlamak istedim. ıtıı .ı ~.unıbtlir. Şimdiden ber iki mille- işte, biz Ba.y Konrad Henlayn.'ın a.teş zer ane , Yer· Her ev nız hUktlmetten maaş almak smetile ı 

'la ... : L geniş bir bahçe içinde ' Her m-t I Yıkanacak yer.in mevcut olmn.dığını, fa-._cb -..~ a.uvvetlert 1.810.000 ton lotmak- püsküren nutku ile, Alman - Italya.n, · u e- geçinen 50 bin kadar mütekait mev-
'~t.:· Yıni bütnn. Avrupa .devletleri ile Frans12 - İnglll~ mf.izakerelerl v~ daha kaidin iki Uç yüz dönüm arazf8i var. cut oldu""una aöre, proı·13 yer yer 1 ka.t dilersem nöbetçi ile beraber helıtya. 
~..... 1 Köyiln istihlak kooperatT t k 6 6 gidebileceğimi söylediler. Kalktım. Ya -~~"' ... Ylnın dıt bırlikle teşkıl. e"decekleri evvelce imzalanan İtalyan İngiliz anlaş - 1 1 Y yecf ·' tahaakkuk ederse, memleketin bir 1 

(\ ~tun ~·- t içecek ve sair ihtiyaçları ucuza te- . nımra bir süngillü ile korıcıorun öbUr u -"t~ •"411 daha l>UyOk bır kuvvet! mn.ln.rı arasında ibazı lrtib:ı.t noktruarı gö- mfn ediyor. çok köşeleri lsviçreleşecek demektir. cundaki yüznumaraya gittim. orada Çt:k _ 

~ ilr.~lrlnde, deniz dlterlnde, bavA ıse rUyoruz. ı ı Bu köyler birer aile halinde ça· ~·akat biz diyoruz ki, bu olgun bll- ı tığım nzabı anlatmnklığım knbll del)ll~lr. 
lıG)ı. :ade olmak Ozere Av·upada i .. te Ya Almanya bu dörtlü oepheye gire - lışacaklar. Bagcılık, bahçecilik, inek- gili ve tecrübeli unsurun biç olmazsa , Nöbetçi kapının açık bırakılmasını ısrar 

La ! kuvvet ortaya çıkıyor. cek ve bazı yeni şeyler koparacak ... Yanı cillk, arıcılık, tavukculuk, hayvancı- bir kısmını da TOrklyenin di~er köy- 1 ııe söyliiyordu. Yoksa derhal geri dönme-
' kın sulhun muhafazası noktasın- Fransız Çek ve Fransız Sovyet anlaşma - lık, köylln toprnğına uygun bOtiin !erine ba~1şlasalar.. l\IUtekaltler bu 1

1
mi teklif ediyordu. Bu tedbLrin beyhude 

~-ilet~ ehemmiyetle göze çarpan man- .sını bazmağa teşebbüs edecek., yahut bu ziraat l~leri vesaıre vesaire... köylerin muhtarlık vazifesini nzerle- olduğunu, kaçılacak lbir yer mevcut ol _ 
bıtbı' 1 buynk Avrupa devletleri arasınd..ı anla.şmalarda. asık bir yüzle lba.:carak, yeni Köyler in elektrlğl, çocukları için rlne alsalar ve bu köyleri kalkındır- 1 madığını, benim kaç.ma'k niyetinde bulun-
")'-~ 111 

takip edeceğe l>enzeyen yerıl emri va.kiler için fırsat arıyacaktır. mektepleri ve hatta küçük sinema- salar... 1 ma.dıtımı beyhude yere aııla.tmu.ğu çalış-
~~"1aımalardır. Bu kuşılıkh anlaş- Kanaatimizce sildet .Almanlarının li - lan da olacak. işte o zaman, memlekette dört ; tım . Herif ısrar ediyordu. Teklifimi kabul 
~ 'dııııdOrtıer misakına doiru ıeniş deri, bu bilyük styasi m~nevralatda. rol a- Yalnız köyü kurmak için her beş mOtekait küyü yerine hakiki ma- let.Ineğe yanaşmıyordu. ona uymn.ğa mec-
~ ~ t.f •blmı, olacaQını sOylemekte lan blr ne:ferdlT. , / mütekaitten 750 lira isteniyor. Bu ka- naaile dOrt beş bin lOye sahip oluruz. bur oldum. 

f belı )'oktur, DlPLOJIA.T .d 1 ( 't CİHAD BABAN --~------~,....-""'!"9"""----ı (Arbtı var~ . 



-YARDIM 
Lira K. 

5 00 
1 00 

1 00 

1 00 

1 00 
5 00 

4 00 

o 50 
2 00 
1 00 
1 00 

5 00 

1 00 
o 50 
o 25 
o 25 

o 50 

1 00 

MemU;; Yazıcı ::ı vukat 
A:hımet Güngörımli.s alnıftar Ma -
halle başında 
Nurettin Alpaslan kuyumcu Be
ledlye mağazaların.da 
Dursun Tutmaç H. M. mağaza -
larında 

Vahap ooter 
Singer dikiş kumpanıya memur -
ları 

Ömer Baltacı ve kardeşleri kun
duracı 
Halit leblebici Gürcü k:ıpısında 
Refik alaftar Gürcü kaıpızmd::ı 
Muhittin ba:klkal Tebrlz kapısı 
Ali Damla'kaya attar Tebriz ka
pısında 

Abdullah İspirli bezzaz Gürcü 
kapısında. 

Efo bezzaz e ki Batp:ıznrında 
Mustafa bakkal T .briz kapısında 
Fazıl setneci Tubrlz kapısında 
A:bdürre2lZak balctcal Tehr!z ka -
pısında 

Hüseyin bezzaz Belediye muğa-
zal::ı.rı karşısında 

Hakkı Eğriçayır 

kapısında 

kasap Tebıiz 

is 
J,ira K. 

2 00 Abdull:ı.h TÖZemiş keresteci 
O 50 Hilseyin Akmaz terzi Taşmağn -

zalnrda 
1 oo Cafer Ilgezdi kasap Cumıhııriyet 

ca:ddcsınde 

ı 00 Mehmet ~hçı Çardak kahve ye · 

1 00 

o 50 
o 50 
2 00 
o 50 

o 50 

rincte 
Ağa (Mıı.>tn.f) keresteci Kilise 
kapısında 

Hüseyin Küçük ham::-.,mc 
Ramiz NnLbant Hasır meyıdanı 
Fazıl T:..ıtbıyık şeriki Münir 
Fehim Firat bakkal Erzincan -
kaprnn.da 
Oman A'rnlLn 'rüıbr kı:ı.r~ı ında 

bezzaız 
oo Hii<;cyin Kaçti o~lu attar en.(' ı 

kapısında 

o 50 Ha .. a.n Temelli attar Gürcu kn
pısmda 

O 50 Sa'blt Bekıta baik ~al 'l't>r>~reı · o -
tel! kn.rŞısında 

(Devam cdeceı.) 

Südün kaymağını 

tamJrnr.n çıkarır 

Kolay işler. 

Yapıl ışı b slttir. 
F=iy tı ehvendir. 

Umum satıŞ--yeri :. lstanbul, T(:lhtak · le Cadde~i _sı Numarala 

~m;ae~~~ra[i~(Pol er tıra~ lııç.ıkl~rı rt epo~~ udurJ 

~nurumda Sate, Yeri NEŞET SOLAKOGLU ve ORT AÖI GDl'elbpın Kaftllar .. ~ 
Erzurum Tarihi 

Anıtları Kitabpleri 
O 50 Osman attar 
1 00 Mustaıfa Öııbaylar kunduracı H. G !zel Yurdumuzun b"r kö esi . . Er:.urum vulilifiinflen : 1 Erzurum Vilayeti Daimi 

M. mağazalaı"ı ohın grzurumu tamrr. ak i teyeıı e ·n Kopd""ğının vilayet hududu dahilin· 
1 00 Zakir attar dükaı ımd ı s· t 1 n bu kitalıı ol-u- de ( 1498 ) lira ( 40 ) kuruş wdeli ke- Sıra H .. "1. Bina . kJ1 
ı 00 BedTettin attar Belediye mağa- . şifli Kop karnkolunun betonarme ''ttti No. No. No. ıayTi menkulün cinsi Gayri menkulü.n me• 

mal rı lı1zımdır. v da zalan karşısında insaatı açık eksiltme usuln iln ek iltme- 12 14 22 Ma~aza Şaftuer mesckU karŞJ.?m 
F. 125 Kuru~lur • 2 oo Necmettin saatci oğlu Belediye ye konulmuştur. 13 15 24 · > > • • • 

mağazaları teı"Zi 1 ı - Eksiltme 11 )h1yl::ı ~38 Çıır- 14 16 30 > Esk1 Mal rneydaru e&ddeSiıJdC 
t ~&.zttc ve kitap h·t. li -o 50 . Musa Bayraktar attar Tf'lıri2 

1 1 
şuruba gtınU sual U dd hukılmet kona- 15 ı 7 32 > > > .. • > 

kapısında H 'ise~ in ğı içmde nufuı mlitfürlUk odasında ya- 16 18 34 > > · > > > 

o 50 Süleyman Sekmen attu.ı: Tc-orlz ıNo. 274) 2-1 pılacaktır. 17 l9 36 • > > > > 

kapısında ·-------------·--...:.. ı 2 - Muvahkal Leıninat { ı 1~ ) lira 
1 

18 20 38 > > > > • 

o 25 Ali semaverci Kevelciler cadde- .E T ( 50 ) kuruştu:· 1 21 4o > > > > • 
sinde '/'~lll'ltJJI ll)JI_~· .. .. - .. 1 3 - lstokli(er bu i;ıin evıak ı re~ni- ~~ 22 42 > > > > > 

o 50 Rertk fırıncı · Jlu<lla·luymuleu : ycsinl nafıa müdürluğnnde okuya btllr- 21 23 44 > , > , • 

o 50 Etem bakkal eSki Batpazarında , b . ı ter. 46 
5 oo Halis Etllk pastırmacı Te'briz Erzuruın, Hasanı asrı muhu esın- · 4 - İstekliler T carcı odusı vesika- 22 24 

> > > > > 
kaıpısında de. mukım hatip veM~esı namına vekil- sile blrl kl bıı gibi işlerde ehliyeti ol- 23 25 48 > > > • > > 

terı idareye nıllcucatla EylGı 308 turıtıli 1
d ~ f UdU ıı· ,.- d 1 24 26 60/f>2 > > > > > 

ı 00 A'bdulla:h bezzaz . . . b duğuna aır na ıa m r ı8un en a ın· 
tapu sıcıi kaydı muc, ıuce Ab:Jullab oğ- mış vesil<.usıle vukarda t>iruıci mttddeda 25 27 1 > Taş MaQ'&mlar caddesi 

ı 00 Rahim Hacı bezzaz Bf'lediye ıu Arap Sıııc namuııt muKttyyel ılas!llıı " .. 26 29 5 > > > > 
mağ"'"a1ar ıkano.ısında b h 11 1 d t ht yazılı gün ve saatla nafıa mudürllli.{ oda- .. 

1 00 
7 00 
7 0-0 

-. ·~ :iSrt ını:t es ıı e a a caıuı so tığın· " . . 27 30 7 > • • > 
ömer Çakmak da vuı..ı Lı.r btp tııuıcyı mUekklllerının sın tı. t Şt. kkul eden. konıısyon l'lyasetı· 28 31 9 

. . . ne ınuracaat etmt:l<:rı illln olunur. > > > ~ 
Ta.hsinA1yanakTaşmağazaıarcta mUrısı lıalıp 314 s"uesinde 14 mr.denıl ( No. 265) 4-:3 29 32 ıı > > > > 
Hultlsi Kurukcu Yeğen ağa :ma- ıi a muırnbınııcıe suıtten satın uldığından • · 30 33 13~ ı -. , , >,. • > 
halloolnde .tlvlııyı uıµuyu bcı irıı ta1ep eylewiş v~ t.'l·:..in<:aJı /nhisarlaı· mİİ.<t;lakil 31 34 1s > > ~ > 

ı oo İsmail fırıncı Tehriz kapısında ou guyrı n enı.ul bu uku l~ yıııetini gttip 'IJ .. 1 .. 1 .. - ·· { 32 35 17 
O 50 Tahsin Sekmen attar Teı1:wiz ka- clınlŞ emlakt .. n buıunruııH dolayısıle ! .. r lf( llJ' tf g U Jt(ı (1/1 : 33 36 19 : ~ • : > 

pısında 1515 sı;y lı kaııuııun l ncı madde ı mu·ı 1 - 938 mali yılı zaıfında Erzincan 34 38 23 > ..,, ~ > > 

ıo oo Münip Koı;ukcuoğlu Oaferiye cıblnce uıab llcn tah ikat yapılacağıu· mer ezinden Trabzon, Kiğl, Kemalıve 35 39 25 • > 

mahallesinde Jun .bu evde başkı:.ca t sarruf iddiasrnda 1 Plüıu r inhisarlarına nnkledileeek o'on 36 40 27 > > > • 

2 oo Rı:za Erdoğan T:ışmağazalarda oulunuuhır vürsa ta.rıhi ılandun ıtibaren 1 
luhminen 227000 kilo lohıs.ır wevaddi- 37 41 29 > > > • 

terzi ı~ gUn za, f1ud:t evrakı mo.,oıtelerıle bir-1 nın m•klı 25-5 ~38 den itıbaren ı5 gün > • • 

ı 00 Seyfetıtln attar Mısır oteli civa- ilkte tapu airesinc ve tabkikat gUnü 1 mUddelle açık eksi lnıeye konu'ınuştur. ~: !~ ~~ : > • > 

nnda ' olan 1U·;i-9:J8 Pdrşcube güoü oğlcden I 2 - Mub.amm~:ı ~edeli 7-!00 lira 40 45 37 > " • > > 
3 oo A'bdillcelll mnnifaturncı Kasım - ı Sl')nra urnlıal ine gıuece · tahkik rııemu- muvakkat teınınat .ı.)5 lırttdır. 41 46 39 > • > 

paşa.da nmıı mur c.ıat arı füln o'.unur (No. 287) 1 3 - 'falipl~rm ~hale gUn? . olan 42 47 41 : • > • 

5 oo Canip fotoğracı Cumhuriyet o - ü-5-938 Pazartesı gUnun~ kadar Erzıncan ""' • > > 
teli civarında }.,' J ~ ·ı ·t · - · / inhisar ar nırıstakıl mudilrlüğUna mura- 't., 

89 32 Kereste dükkAm Ardahan U.p:ı.sı cad.dest • 
3 oo Mesut avukat (maaşdan da ayrı ' ı 'Zlll'llJJi ti 1 l!Jt11l CJl : cuı.ıt ed~b.lırler. 44 90 30 > • > > > 

verecek) Erzuruın Vıı yeti içııı Şevr\lle mar- 4 - Şartnameyi görmek isteyenle· 45 91 28 > • > > > 
3 00 Hacı Taftalı • ka ı.m h zm, t Gtvnıobılının alını.nttsı rin lnhtsurlur id.ırcsine ınııracaatları ilan 4

6 
9

2 26 > > > > • 

2 00 Rıza Koyunoğlu celep Tebriz 29-4-ll38 g1intındcn ıtibareıı 15 gUn müd- olunur. (No. 28ü) 4 2 
47 9

:! 
24 

> > > > > 

kapısında 1 dctle açıK. eK:,ıltweye konulwuşuur. Mu· 
4
4
8
9 · 

9
9
4
5 :

2
0 > > • • > 

1 

/~~,.~urum /Jele<li!Jt~ "" > • O 25 Ahmet b:ı;kkal tıumwen lıecl1::1 ~5COJ lıra \0 muvaK- 50 96 > > > 
o 50 M~il bezzaz auı::u kapısında kut teminatı (1b8) ltrntfır. Bunun ilıdesl /( İ!Jft:WI İJufou: 51 ~: > > > > > 

2 00 Abdürrezzak Ay~o~du kasap Da- ı 13·5 9:38 Cuwa uünU saat 14 de 'ıUlyet z,1bıL.ıi 13tlediye talimatnamesinin 5·• ın > > > > > 
ib .h K'" il başınd:ı "" " 98 14 > > 

ag ane 7'r B l dİ ğ dnim'i enc:imerıınde y pılacaktır. 'l'allp· 13 Uncü maddesi ınucibiııce b!1ttln esuaf, 53 99 12 > > > 
ı oo Ağ1a Çaklık a tadr · e e ye ma a- 1ı lerin encumen kalemine milraCitHl et- tUccur ve sanı.ıl!dirlurm yvptıktarı ış ve 54 100 • > > > > 

za arı ~rşısın a ,.,,.. sattıkları ber nevi eşya için Belediyeye ıo > > • > > 
a oo Cazim 07.er Aşkaleli celepci ,maleri Win o unur. (No: 2•:>) 4 2 beyanname veı·erck ruhsat almafttrı 55 101 8 > • > > > 

m"cburi oHuğundan belediyeden ı ııh· 56 102 6 > > > > > -;: 

Sarıkamış Be' ledı•ye ı•yasetı•nden: S'lt obınrlan icrtl)l le•ret edenlerin 1 57 103 
Hnzirım u:JS tarıhladen it,baren tic.:ır..t- 58 10'1 

. Sarıkamıı,; Belejiye caddesi nze:iode muhtelif kentşlikte Belediyeye ı.il dokuz haneleıinııı kaµntılucağı_i1an ol,unur: 59 IO'l 

4 > > > > > 
> > 

o Ev 

tlukkanla \:0 palas oteli önunde· altmışar metre murnth.thk iki arsanın sı.ıt şı . < No. 285 ) 2 - 2 60 108 

ı 5.3s den itibsren 15 gUn müddetle aıttırmaya konulmuştur. fstr:ıldilerln Be'e· - 1,,,.... , 1 ·ı • )ı · I f A 

l (N •)88) 4 ı .. 1 ... •tll llJll U fflJf, I l .fi IJll 
ltlyemlıe m.uracaat rı. o. .. - J. .. , . 

Gümüşane Nafıa üdürlüğünden: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

l - t.kstıımeye konulan fş: Gümüşf\ne VıHlyetinin Pmıhınet- Kel it, Pôske, 
&r:ıiııc1tn yolunda Erzincan hndudundan itibaren 0.Ô O ıhl 11 000 incı kılowetrele
rl arasında yapılacak 50 lidet beton arma, menfez lnşaııtı olup bedeli k€şfi (26788) 

lira 26 kuruştıır. 
2 - Bu ite alt şartnameler ve evrak şunlardı~ 
A - E\fsiltme şartnamesi. 
B - Mukavele proJesl C. Naha işleri şeraiti umuıuiyesi 
D _.. Tesviyeyi lurabiye ve kagır inşatma ait fenni şartname. 
E - Hu~usr şarlnıııne, keştf cetveli, metraj c0 tveli, proj ~· 
isteyenler bunhm bir lira ır.ukabilinde GUrnUş ne ,. fıa ırüiOritı~llnden aln-

bliıtl~r. 
· 3 - l~k s'lme 12 Maııs 938 Perş~mbe gUne s, ırl on be~tedlr. 

4 ....!. Eksilme kapalı nur usuliyl~ yapıl~caktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (~010) lira n.-uvakk ıt teminat ver· 

mesi ve bundan başkn t!cıırel odasına kayıtlı olduğuna dair o senenia ticaret 
odast vesikasını haiz bulunm~sı ve Nufıa Yn'·s"k lhlcmJığıtnrı müt •ahh llik ve

ves\kasını ibtak etm< si şarttır. 

.. iiCOJJJCılltilf ' . 

1<,,rzurumurı n·:1shıne'e" "Pıidesinde 
lıususi mubaseheye uit Nl\nllıne evinin 
( 1499 ) lira ( 41 ) ku"U ~ b3deli keşifli 
babcedi"a"lıırınınyeni<ter. inşaat açık E f h• } B ··d·· · ı··""ıı''ll 
eksiltme usulu ile eksiltmeye konulrru., rzurum n ısar ar aşmu· ur ug 
tur· 

1 
1 - E silme şaıtnaınesinôekl MUlı~nıUli; 1 Mimar veya. ren wesotl~;ı! 

1 - El siltoıo 10 M tyıs !l~8 sa 1 kaydının kald:rılm sıııdan dolayı yenlden munakaııeye konulan g..,ur•·~ 
g.onu satıt.1~ de bOı:tl~ıct 1 o:ı ğı !çin1c ~ürlUğ~ne bağiı. Mttltlzgirl knzl ı dahilh~e Ak tuzlasında yedi bin 1~1 

vıla.yel daımı eı,cnm nımle yııpıl walctır. hra ao;csan sekız kuruş bedeli keşifti bir ldarehan~ Qç bin Qç yUı Y! 
2 ~ Mu~akk~t tomir.atı ( 112 ) lira yirmi ıki kuru~ bedeli keşlşlt bir çatı alboda iki aile evl betbio sek~ 

( 50 ) kurn~tlr. ra yıjtnıış yedı kumş bedeli kt>ş!fll altı yUı to:ıluk bir anbar 29·-'·9 
S- İ.lleklil?r bu iş'.~ ev~akı ten.nt.,eı:i- itibaıen yl:mi gün mliddetle ve kapttlt zart usullle mUnakaseye koO_,ı 

nl v!lflyet duımt eı\?umenıle nafw ııın- 2 - . ltü.tl... 18 :V1~yis !l18 i! UııUne t'3sadüt eden Çarşanba gün11 
dUrluğUnde oku.yabi ırl.er · Erzurum 8 Jşuı UdürlüğU odasında yap:lacaklır. 

4 - ts•eklıler birınd n"l'dded~ Y""' 1
• a - 1-~ks:ltıneye girebilmek iç'n istekli erin bin iki yUz ylrıııi bff 

lı g.n-ı v ~n~l~a .t'caret od~sı yesıkttd.:' bir kuruş .nıuvakkat teminat parası ,vermeleri lftıtmdır. r O 
birl:kto bu gıbı ışle"de P~lıyeU olduğu· 4 - lsteklllkrın keşif, ş:utname ve proJeleri lstsnbuldadnhtııtl• 
nn ~ai" nar~~ müd~\rl?ğun~en .alınmış utırlnğü ve Brzurumdıt lnbisarlar BajmUdürlUğU tut fen şubelertııd• 
vesıknsU·~ vııavet dmını encuıneıtıne mD· S !•' sı'l•rn y · ı bil k · ı · t kiti 1 Ut hb'tllk .. ,·k•' · 

1 
. ·ı· 

1 
- , • e e g re me ıç n ıi e er n m ea ı .ve,, 

rncaat etır.e erı ı an o un ur. h d d bl 1 1 · tl• :... ( .No. 2lH ) 4 -- 3 alı nt e . e en tl7. on n lr11 ık buna benzer ınşaotı iyi bir su~ ~,,.. 
ishal edecek vesikaları ibraz etmeleri şarttır. Ve lstekUlerin müll~1r. 

Sn.hip ve BaşınuharrlN kanununda gusterilen şernlt ve evsafı temamen hıılz olmaları. IAzıııı ı*' 
CİHAD BABAN ö - Teklif mektupları kırmı~ı mumla mQhQ•lü oldu~u htlde 1 0, 

Umumi ne-.şriyatı l:dare eden Yazı ~!-eri mııddede yaz lı santtan bir saat evvel E,.zuruın lnbisarlar .Bıış l\{Pd 6 - Teklif mektupları yukarıda Uçüıı~U m ıdde de y 7Jlı u ttan b"r saat e ı· 
\teline k.rdar Gümnşane Gumüşııııe Nüfıa mn iürlUğüne makbuı mukabilinde verll-

1 
)ldş olacaktır. Postada vukubulacak ıecikmeler kubul ediiaıez. l 

Müdürü: Bahııdır Dt.lLGER me koıııtsy0rnu ı1yııs::tlne makbuz mukabilinde verilecektir. Poıta Ut ı 
mektupların da bu seatta komisyonda ~bulun111alan llıımdır. Poıtll~ 0 

. <No. 256) 4 • B meleri kabul edtlmez. · No : 270) !' 

' 1 


