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~Oyük Ziraat 
u ongresine 
11azırhk 

Bükreşte · iki yüz l<işi Kci~t~J.~ö.-~~/~1';~- ·vaıansiy_ 
tevkif ·edildi ar~-~lrt~d.~~·-~1!:~:··· · ·• -~ · · 

IJt:ıı n I ·ı ' . I I 1 1 l ' . . Jıl nıu il ınıuı P. ( l'V I' çe )ll"l llCI 

ı dıı4 al11111usu11 rlile.diyimiı işin, 
•"Pl'alt iirünlerlnl ço(Jaltm11k ııe 
~lllet/erıclirmek. lı:ıy111111cılık sa· 

· bat~ . .-k.e.sı~ıa 1::1 . • 
·şehirde yapılan · sıkı araştırmalar4a 

1111 yeniııle/mP.ktir .. 

Ştfin lşaretile ve Başvekilin emir
lcı·lle yukındu Ankttrada topla-

zjraut kon~resi wubttkkak ki 
büyuk ılrat proırramı lıazırltt 

lllQtıinı bir <\mil ul11caktır. Kongre
hınuuıı ve buton yurt ihtiyacını 

tderek ontt göre ierekli tedbir-
llıııaaı için yttpılttn baıırlıklar bize 
01arık Umit ve sevinç vermektedir. 
lllubltimlıde devletçe birinci plana 
lnı dllediQ'imiz işleri iki ttntt 

l llıUtalaa edebiliriz: 
'e - Toµrak ürünleri çoğaltmatk ve 

2 ttelldirmek. 
..._ Hayvancılık sahasını genişlet· 

GGıllnüşte iki kısa mevzu çerçivesine 
ttSıtıınız bu büyük ziraat davalarını 
ha.it bir bakımla tetkik edersek; 
1ıaaıım işlenmes~nden başlayarak 

' tohnmluk ve nihayet hasat ve 
l itlerini buiUnkU iptidaillkten 

.1ı.!•r•k modernize etmek işinin~ bol 
"1'1Jllaet,i, ucuz mahsul ulmak i&yesine 

külliyetli miktarda 
silah ve cephan·e 
meydana çıkarıldı 

Bükreş, 17 ( A.A.) - Bükreşte bulu
nan demir muhafızlar ptJrtlsi mensupları 

bugün l>lr isyan çıkarmışlar, sokaklarda. 
Polislere bUcum ederek bir kHÇ polisi 
yaralamışlardır. 

llUk ı)nıet derhal askeri kuvvetlere 
mUracaat etmek mecburiyetinde kalmışt 
bunlardan 200 kişi tevkif edilmiş ve ~u 
partiye mensup ve hayli zamandan beri • 
Alwan tartıftarhğı eden bir gazete ka
patılmıştır . 

Şehirde yapılan sıkı araşhrmalarda 
kU lliyetli miktarda silAb, cephane mey
dana çıkarılmış ve şehrin kenar mahal
lelerinde bulunan demir muhafız parti
sine mensup evler Polis mnfrezeleri ta
rafından muhafaza altına alınm1ştır. Romanya Kr11lt Karo/ 
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Fra n ko ~-~kıiv.v~Uer.i., dün.~ .. : 
öğleden · :sonrit .. ··.=·Akderrize .. 

llo •• • 4•• a• • • f .... • :.~ ~'1ı •••• ~t • 

inınişler :.v.e~ :Katalonya ile 
VaUln~iyiı.: bil"kmT).e:tlet; ·'ai · 
rasındaki ·.···irtibatr::::kesmiş-· 
l erdir. ·· ·:- . . : 1 : -: ;-r.~~ 

r :ı · . ~ .. .. : ! u ,, 
Jlt•rJ yü}'ii ylis . . - ·- .::. __ . 

Maddd. ~l..J. A;: ~: ~ ~ Hav•!'~ mu-: 
habiri bildiriyor : f'ranko~lffi~'ert ~ilc-
rilemelerine devam etmel<tedir .. Lavelle· 
ra, Barba'?iıto :k*saf>a'fS'tı'ıŞir.li ~i~iifir ... . ., 
Eber mansabına dQ.tru. U_er:leme bOyQk I Frankist bir 
bir suratle devam etmektedir. · · · ··.: ·· • • . . 

zabit ftıraassut mevlliinde 

HaYf2iY~ ·: V-~~~ır··~.'.·. 
Ankar·aya:·dö11aır~· ··· Taze bakla 

; . .. . ,"····· 

FIKRA: 
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Beyruttan .ve Halepten 
g~çerken .. halk . . .. . 

Xlsanın geldiğini tak\·imden öğren -
dik, eğer bu Erzurum için lıemcn hiç bir 

l~in Qlriclk yol olabllecf'ğini 
ı. 

8ııi0n ziraata e\veriıli toprakları
~liZde ylrwhini bile istenilen tarz· 
~ Yip ilıtıfade edememekteyiz. i\lt\lıl· 

tezahüratta· buhiridu şey ifade etmiyen bulu'i olmasaydı ken-

81. rçok saf ka _] _ -la~~ ı· mam "A~k~r~) f~°tA." K.~r ~ . Hariciye :!;~:. hAlfı kış aylarmm başında zanne-

onı ;r- · ~~~Dç>kJ.gr J~~.Al!iiill ~~ bli ·sa· ı Halbuki btıhar gelm~... Ye balınr 

k h b 
a _wos .~l\spreşile. -:'\nJcafa.Ya -avdef dlve-bir mevsim varını~ ... 

rı ıı• ~- Ziraat mevsiminin :zorluklarını 
t~ ~ ~r1t11tımıım fenalık larlle de birleş· 
r• Sa kornnct-, neden az ve kıymetsiz 

lll',J,ı \ lllr 1• aldığımızı ve niçln çiftçimizin 
Oç ,._ ıu borçlan kurtulamndığını anla-

-" lı hic hı zorluk çekmeyiz. 
u ,1 Grt ayın içine sığdınlmnsı mecburi 

t
u~r ıtraaı mevsiminde kara saptmlu 

~l !#• 'ft Uş tarlaya nvuçla serpilen fena d: ' •lct tohumun \trdiği hııstalıkh 
j ~ nı,hsuln elle biçip öylece tuırnum 

1~p ~ la4ımak. ve ortt<tll dovenle harman 
' •t. çabttlamak suretile ne kadar 

~llltk sarfediyoruz? 
auı ~1- te devletçe: Şefin de işaret buyur
~ı::::., ~ tı ribl lı.öylUyU ilk hamlede pulluk
.,IJP" \ ... taıeı ve cins koıum kısraklarile; 
·At?ı ~""'it 

ğ•"' ... ~ Ve iyi tohumla teçhiz ederek 
~Pi ve humanı da kollelltif makine 
"''rına yttı.ıtırırsak lılmizin birinci 

'l' •noa muvnff ttk olmuı ıutyılırız. 
'~ 0hum ıslah istasyonları, sürme, 
"'' btçınc, lııtrman maklnelerile ve ta
~ lli~t traktörle çekilir bllyUk arabttlarla 
. ..,lQ ~)'et tıew bu makineleri hem de ._t"' rıun ecUnereği nletleri çabuk ve 

''• ı. tamir edecek tamirhanclerlle 
'')'1. ıtrıtat mıtkinel6ri gurupları çok 

.. Olticıtktır. 
•tt ~ 11tehaasısl.ınn nazaretl altında yer 
~ lltallacak tecrUbe tarlaları ; nnmune 

' ' ' fidanbklttrı bizi maksadımıza 
bllı~da bUyOk. rol oynayacaklardır· 

~Q 11Yuıı. ve müanlt otlak ve çayırlarile 
~lı.u tttrlhır altında bile &enlş hayvan 
'-)~'-' Olıın Erzurnm tıa valis.nde mevcut 
~ ları, ve hayvan mabsullerinl ÇO · )l'lt ve kıyweılendirmck tçln hayvan 
\~İll tt iıtibısalAlmm; hıyvan mabsul. 

" kemmiyct ve keyrtyct itibarile 
lr..... ~ısı fenni şekilde ihyası lazımdır. 

fil .'"'\ı._ \lQ için baralar, tay depoları ve 
rıJ 'ttı. ileler tesisi, at yarışlarının ve 

r. 1~ "-tının daha bOyUlülmesi ; çayırcılıta 
~10" ıc __ 1Yet verilmesi çok ltlzuınludur. 
~~ ~';- birkaç satırın dar çerçivesine 
ır ~ .,..._ •aıı ve ber biri baıh_ baıana 
peı' 11'-eı l>aray11 mütevakkıf büyUk birer 

t''I~ bu hususların temini ziraat kon
~~k )'Qksek' kutına arzolunacak ve 
r"1."1llaıızin vaatları mucibince pro· 

~hrııacaktır. Hayvan v• ıahlrı 

• A h A ı A t . etmlşttr. . . . • • • 1 · 
nı a ini a a mu e er ' Ank:'ara 17 '("A..': A. ) •ı....1.. Hıtricfye Bunu Gürcül.mpı''uıdan :gelirken 

Vekili 'düil'"B'erü_t~ fi~Ii:Dif' ve H ilepten manav dükkanlarının önüne dizilmiş ve 

b 
• • k A · l geçmişirr." Te·vnk.· '~ü"ştü :~I'.a$ Berutta. ve 1 insan~ adeta güler bir yüzle bakan taze 

ır Dl ah Sanıyor ar Halepte merasimle' ··~iırŞil~nmıştır:::. Her baklalardan anladım. 
· lki şetiirde ·de · h~'ljf~ '}'?llardıı cotgun te· Küçük sepetlerin lçind~ öyle mctg-

İmam nikahının· köyle·rde b·aş~a · türlü·, 
şehirde başka türlü sebepleri var 

Hepsinde de ald~nıp yana,n.gene kadın.~ 
Röportajt yapan: .Sezai K:ARATOPRAK 

Agır Ceza Mabiı..emcslnin kapısı 
önünde duran şişman kısa. boylu inü~a~i
re: 

- Avukat Memiş Yazıcı nerede? 
Diye sordum. 

Ellle içeriyi işaret elti : . 
- .Mtthk~ıııede, şimdi çıkar.Gir, içe

ride otur ister isen ... koridorda dolüşıntttı 
tercih ettim. I> ışıtnda ·büyUk bir kalaba· 
hk vttrdı . l<udmlı erkekli bir araya top
lanm14lur, görlllen mubakeıne mevzuu 
üzerinde hararetli hurttretli konuşıyor
lardı. 

Kulak kabarttım. İhtiyar bir adam : 
- Ben Ali'yl l11banc11 atttrken gör

medim... Y ıılnız ôbürklsl tabancanın se
slndden sonra devrildi.. Alinin Yllnında 
Hasan da vttrdı· .. . Kim altı tabancayı ben 
nebileyiııı ... 

Yürüdüm, bir kenarda.ki tahta kana· 
penin üzerinde birisi ihtiyar, diğeri ku
catındtt ufuk bir çocukla taze bır kıtdın 
oturıyorlardı. sokuldum : 

- Ne bekliyorsun valide böyle? .. 
YUzUme bttktı. Sonra yanındakini 

göstererek : 

Aııuktd Memiş Y AZICJ 

- Bu eksik etek kocasından ayrt· 
lacak ... Geliriz, gideriz.~ Adam hem hoş 

borsaları tesisi, hmm kredi ve sallf tutmaz .. : Ilem de mahkemeye çıkınca, ai-
lemdir, çocuğum ~ar, ben ayrılmak iste

kooperatiflerinin kurulması ; ziraat işçi- mi yorum Hakim Efendi der •.. o böyle 
lcrınin husuı:i bir kanunla bir · teşekküle diyince bakim de ayırmıyor . .. Bununkisi 
baaıunwası, salahiyetli ve fenni leşkUitlı de dayanılır şey de~U .•. · Bir yerde çıthf· 
ziraıtt odalttrı yapılması iibi dileklerin maz, eve ekm~k ytt ·getirir ya getirmez, 
de nazımdikkuta alınması çok yerinde sonra her akpm da. dayak ... 
olacaktır . :.. . Dahıt konuşmamız deyam edecekti. 

Fakat bu sırada gözUm mahkemeden 
l>evletl~ imarına ve ~alk-ınaıasına çıkarak avukatlar odasına doğru, cUbbe· 

önem verdı~I Erzurum · buyllk · ziraat ıtni savurarak giden Memtı Yazıcıtya 
kon1er-e6.inden buyuk faydalar iOrece~tlr. takıldı. 

Cemal Tanııman (4lt tarafı l · lnıhh) · 

zaburatta bulunmuştur: r~r bir duruşları var ki ... Görenler ku -

Kop __ ·._g·ene 
_·.·k&·pan·df-. 

çük dağları o hasbaların yaraUığııın kn
nl olacaklar. 

• • • • i • • . . • . T • ~. • • • 

. ;. f 1 afsihit ~·İnd sayıfarlaj 

Yalnız .. enkl~ri biraz :,;arı, l yuzleri 
biraz burU'Şu'k, her haJdc ztlhm~Ui bir 
s'1yahatin ağ'ırhğını hfılfl omuzlarmdnn 
~t~mamışlar. Eski günleri bize hatırla -
t.an bu misafirlere dikkat f'tınt>k Hızım. 

• ,O \e • ·•• a 

........... : .. , "... . .,;., ,.; . Aman üzülmesinler, sararmasınlar. 

Er·,,,ı•n,_ . · /tJ · ·:J .. Hiç bir yerde taze hakla bu kadar 
..... ~atJ.~Q ı ... n~.~ hasretle beklenmemiş ve hu kadar tan-

bü ::.· ... k f •• ·ı .. lf•c.l.:.l tana ile karşılanmamıştır. 
Y~· . ' ~~ Q'l#-fll ' "\•e bu itfbar beyhude değildir. Çıin

Sf\·a~ ::-Erz~~ı·demirrolunu Erzu· kÜ o · bize senenin en güzel me\'slmini 
ru~~- .. n~tedınls .ola_n b_nyn~_,On~lln 1 hatırlatmakla çok kıymetli bir hizmet 
delınmesl 11melıyesl PAZ!r R"OntT b!lıııfı· ifa ediyor, biz ona bir iki satır '.rnzmışız 
Ur. Bu mnnasebelle 21 Nisan 9:J8 Per- çok mu? · 
şembe g-nnil "t'c c•nd~ -~ l~ten 
yapılacakbr. : ·: · ···• ··., •· 

~ :ı ' .. ! . . Bahadır Dl~J,GElt 

~~:}·'L1Ö4Q;~l\l~N ~ANKETLERİ 

· K8:i~:. tt-~1~i Belediyeden 
.n·e·ıer-;· iStiy·orlar? · 
Belediy:e :Reisi~.:olscim, ilk 
önc~_-ğl}!~~.r,~n(P..'="r. lıaline · 
k:oy.a~4.~m.!;_=Şcir)ra... K e_çi 
ve' m.Cinda~. ·kesilmesini . . 

.:~ ... y al.ak eJ~~diin 
.·. .. . . . .. ·.···~· . 

· :ArrkeU "81)A •.~ .·.·. F U A 1' . A R AS L -~ ~ Zül/ükar DUUUKAN 
• ··· · • · ·. · r 1 ,-. .. 

.;-: Jfü. kere~lediy~~eri"temiilJlÇlste· - O bazan böle konuıur. Ve devam 
yoruz .. :ı ···" •··· · ~· · · 

··P.ard tiyBblc\irül •ıası: bm'iimt Mec· ,ıu. Bel d' d t l lik .. rk ki 
lls azuı, .H.8.fv~ii""Bors§if°itkfPti'ı ve kaaap . - e ıye e em z gormec ı . .. 
Zülr!kar nat"ı,ık'flıı; ·yi'tlı~ pir· kanipe· iOI· · • · - Niçin? Bakınız caddehırlmlz ma· 
terenle: · . .-' .... ::. '· ... :. · • · ••. ·. tallab tertemiz .. 

- Hele o tur kl · ... aonu.,tr t)oytıaı 
Slurbaft, 'O:·ntıdt.~ ~ • •• · · · · . . ( Alttırafı ' ilnclldo) 

·-a. o! a 
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Doğudan Haberler Hayvan bakımı 
•------------------~- 1 z· K . Koyunlarınız için Mart ve Nisan aylarının Kop gerie· kapandı! ıraat ongresıne bilhassa kelebek aşısı tatbiki zaııı11111 

gönderilecek olduğunu hatırlatmak isteriz ••. 

D.. } t } f· h be • d yolun h ) 1 Türkiye canlı hayvan yetiştirmek yun ırkının en mühim ve ıorhı dllŞ ~s· 
lifi yapı an e e 0fl ffiU a reSlfl e ra.POr azır an yor için tabiatın lazımgelen bütUn ihsanlarına tedbiderin başında aşısıdır. ~iraııt V~ple· 

henüz açtlamaffilŞ oldugw U anlaşt.ldtgw tndan malik bir vaziyettedir. Gerek Şark mın· leti baytarları bu hususta sürll sab et' Kongreye murahhas olarak lakası gerek orta Anadolu ve gerek rine lazımğ'elen izahatı her vakıt \ıı 

Yolcular ~.gene gidemediler Ziraat Müdürü gidecek Trakya toprakları dilbassa luıyvan yetiş- mekten geri kalmamıştır. Ancak IJU1111•· 
tirmeğe zlyades\le ml\sait yerlerdir. sustıı halkımızın candan aıakudar 0 dl· 

~ Ankarada toplanacak olan bOyük Çukurova mıntakası için bilhassa lan ve servet menhalarını bizzat ıterı 
İki gQn evvel op daflııa j~aaııak.lilta r lloptnı bu tarafın& ıtraat Kongresine fevkalade eheuıınlyel tek tırnaklı hayvan yetiştiren dünyanın lerinin korumaları lazımdır. 

1 
ıP 

kar ve şiddetli tipilerden dolayı, ap1mıt Enurumda.a ıöıuterllmJş olan otobllslere verilmekte olduğunu ve bu hususta en namdar yerlerinden birJsidir. Hayvanın teınizli~i de bu bası~ :i~r 
olan yol tekrar kapenmıştu. Bı.ı.n ·.lçb:i ak:ılırmA itcft!mek sureti.le dlln saat 17 Başvekil Celal Bayar'ın VllayeUere yaz- Eskiden Anadolu mıntakası bu bu- sirayetinde ınUhim bir amildir. ~aı~~ 
Pazar gUnü Erzurumdan Trabz~~ Ü Enunıu ıeJmtıler • dıtı mllhlm bir tBmiminl blldir~lftik. sustaki şöhret\ ile bütün dünyaya num pislik her şeyde olduğu gibi 1'eıe 111,1 
cek olan devlet otobOslerl gid~m~ Te Devlet clCi:İili" yg}lan mQfettl~i ve Bu emre tevfikan, büyllk Ziraat Kon· salmıştı. Mlllemadi harpler ve haikın hastalığının nuklfnde mUhim J..ılr yer ILl d• 
yolcuları Erzurumda kaJ.mıılardır. : ; trault J<»Uıan t~ltme mDdQrQ Bay Ömer gresine takdfm edflecek rapor VIUiye- fakirliğinin giitikçe artması ynzünden Hsddizatinde pislik hayvanın yunU1111 ~ 

Yolcular dUn sabah otobül. 4Pfak Lıu:tcr da Trabzondan gelen yolcular timiz alaLadar dairelerince ihzar edil hayvan yetlştirmeA-e ıuzum ohm ihtimHm bozduğundan alelumum buna mani 0111111.~ı 
istasyonunda toplanmışlar ve oklllülle içinde idi. Tr&ri.lit yollan işletmesi dev- mektedir. . gösterilmemişti. Gene harpler çalışmak ve hayvan ahırlarının ze111lfllp· 
kamyon da hareket için ihzu r ~ let dem.Jr· 1olları onuncu işletme müdür- Cuma gllnU Vali Haşim qC8n'ın dolayısile hayvan sUıUlerine hükO.metin çimento ve buaa imkan yoksa sart 1~, 
ise de Kop daA-mdaki memurwta • ~· lutGntt~ arruüak doaru~an doA-ruya Başkanlığında toplanan komisyon bu ordu ihtiyscını temin etmek için koydu· .rak ile örtmek lazımdır. Ahır ıl·1tç• 
fonla yapılan muhabere neUcesiDC!e '. 10· Naba Vek&littDe M:ilı 'bir mtld1:1'l~etle rapor meselesi etrafında görOşmnş ve tu vergiler ziyadesile bu husustaki kuru olmalı ve havası mllmkin otdıı Ş'rı 
lun henüz açılamamış oldqu .~· ldara İdll8C9ti için Bay Ömer Lutfü bu V11Ayetin Zirai kalkınması için vak di· tstlbsali azaltmıştı. değiştirilmelidir. GUbreler dalroa . ıh 

0
. 

ğından yolcular yine ridememijlerdlf. ijlctmeye alt bDtiln muamelatı devlet de- leklerJ tetkik ve tesbit ettikten sonra Yeni hayvan vergisi ise al, katır ve atılmalıdır. Temiz hayvan göze ıyl ~ııt 
Yolun açıldığına dair ·buıaa:m;.Jıı- mır 1oll&rı oauncu ifletnıe mQdQrlüttm· Konıreye Murahhas olarak Ziraat mü· merkebi vergiden muaf tutmakla bu ründüğU gibi hastalığa da gllç tulll 

mat alınabilirse otobüsler yola çık&rıla· dea deYiı' ft t!allm alacakbr. diirtı Cemal Tanışman'ın iştirakini ten- hususta atılan en müsbet ve yerinde ve kıymetçe daima ilstUndUr. , ,o 
caklardır. .. · Trauit 7ollan işletme mUdDrlüğQ· sip eylemiştir. bir tedbir almış oluyor. Hakikaten Tür· Koyunlarımız için Mart ve N•\i 

1'rttbzondan Erzuruma 'aelalİ~ıe~ e-; nwa m.erkui Trabzoııda bulunacaktır. ~ı- kiyede katır ve al yetiştirmek vergi aylarının bilhassa kelebek uşısı tıırtl~ 
lan otobUs yolcuları da Kop ~~ki- letıu mtı41ttlQG. blııuı da tutulmuştur. M k k J d noktasından köylUmUz için udela bir zamanı olduğunu hatırlatmak isterl:t·J,rt 

er ez ve aza ar a lüks olmuştu. çeşit hayvanlara yapılan kelebek tıŞ t 

f,. · • . . Halbuki ordumuzun bu cer kuvvet- ancak bu ay zarfında yapılır ise ıJJii~. Erzurum a Ya rl' arı 1 yeni Sif at : terine ihtiyacı ziyudesile fazla idi. Diğer bir neticeye varılabilir. Yoksu bir ıD IJle 
• 1 cihetten gerek atın gerek katırların det sonra yapılanlar bir taydu ver ·dl 

.._ . -. '"" • ' ıstasyonları yapılacak yediği fazla yem Vf.I istedikleri fazla diği gibi hayvanların sıhbalı üıerlıl 
26 LJ • -1 b .J.. _ı. l . l ihtimam köylUnün bu cins hayvan yetiş- de aksülamel doğurabilir. . ı· 

nazırancıa OflG)'GCUIC o an yarış ar tirmeslne ziyadesile mani olmakta idi. Hayvanlarımıza tatbik ec.Jllaıesl 1'\ı 
J '' h r D . ... . 1 • 'J • ,J k Bu istasyonlara lazım olan ayıırlar Geçen gün kendisine raslgeldiğim beden aşıları zamanları geldikçe "_. ı 
UOTf QT f Q C-Q%Qr 66Rıen ueVGtn ecıeCe llfCa depOSRndan alınacak bir köylü, Bayım sen ne diyorsun bir vakıl bu sütdnlarda yazacağız. .ı\O~~· 

• · El'2 b' dablll .1 · atın nahır 80, bir merkebin 20 kuruştur. bizim yazılarımız bir hatırlatma ıcab1• ·~ 
938 senesi Erzuru~. at ~ f~lts~ı lı k~r~ rk.ır k akl 1 c merke.ze bnt

1
• O ötekinin iki misli yem yer, her zaman den olduğundan asıl maksadı teınlJl '~o 

llmatmımesl veteriner dliettOrl~ ·r-H-:...1.--:l--.=.-.------k----?-:. ~ 0 Y
1 
~r e 

1 
1 dl ısr k ~ra 11sıtat yapttrı · tımar lstert bir de fazla vergi lazım. Sonra Hllkiimetimizin baytarlarına köylUıJJllJ. 

gelmiştir. Yarışlara 26 Hazi~an 938 tlii· aK&lffilZ yo ffill. mpossuınaçın ~t~ _
1 
ye kat ar'dlıcaMayk~~.i d~: benim fazla yükOm yok ki ut besleyeyim. müracaatını daimtt tavsiye ederfı. 

hinde başlanek ve her hafta pazu.·fia· gu uru me e ı . e:r e.&.Uea.ı . . k t i k" , , ,,. A 
ır .... ak k af ti 1 f zl 1 ·t.ı.:' Nıdeceğım atı mer 1:p neme ye m yor ı z E , ~ • .,,, leri yapılmak üzre dOrt hatta de'faa· "' ~ eş e n n a a ığı nazarı di-ate d . r ~ 

decektir. .... .·.·:.. Şehri gene dilenciler alınarak §ehtr dahilinde bir sıfat istu- emışş· ı.d . . . k ld 
1 

Lı h 
. 1 • ım ı vargının a ırı ması u u· İ l 

Yarış programı, talfiiia ~ istila etti yonu açı ması tekarrllr etmıştlr. susutaki manıterin en mühimini ortadan irohum Islah stasyon\ 
tevfikan veteriner dlrektOrlQfiinçc bam· Ayrıca Hasankale, Tortum, ~spir, gidermiş oluyor. Şüphesiz bir alın gerek sahasındaki istimlak 
lanmaktadır. ikmalinden ıonra ·. ~~.,. Hırus ve Oltu kazalarında sıfat IStas- yol alışı gerek cer ırnvveti bir merkebe . . dô' 
tek-sir ettirilereK: civar viliye~e ~· yonları açalacakbr. nazaran zıyadesile. ustündUr. Ve hiç bir! .. l~t~bulkapısı cıvarında 2.ıoo0 I!" 
tılacakhr. --· - · Gerek merkezde ve ıer~k kazalarCla merkep atın yerim tutum1ız. Sonra Jıay· ı nuwluk sahada kurulacak .wo~der ıı' ' 

Yarış talimatnamesini .ok.uJup. .... açılacak olan istasyonlar ıçtn lüzumu van içınde cidden a611 bir ırk olan atın bum Islah lstasyonu~u.n lslım_lak ~bf 
mak isteyen alllkadarlu elli k~ r.i;a· olan aygırlar, yollar_ açılır açtl~ Ilıca eski Tıirklcr nazarında da ehemmiyeti ı mel~l.erl te~emm~l ettırılme~tedır. Bu tarı 
kabilinde veteriner direldôrlOIQncln •· 8Yilr deposundan gonderilecektir. harpçı bir millet olmularından zıyadesile 1 dahılındekı erazı sahıplerıoden bati tf 
layabtlirler. 

1 

Bu istasyonların açılması hayvan fazladır. Her TUrk kö_ylUl)ll altındak~ takdir edilmiş olan. ~ıymele iUnsz ~~ 

Çifte Min~fe~erin ;. 
önüncl~ki park 

sahiplerine kolaylıklar temin edecea-ı atııe ittibar eder. işte ona bu imkanları olduklarmdan bu ıtırazları mahk6 
iç~n hayv~ cinslerinin ıslahı hususUnda vermek için alınan bu iyi tedbiri burada tetkik olunmaktadır. • 
buyQk faıdelerl olacakbr. şükran ile yadctmek elbette vazifemizdir. Ilıca yoluna dikilecek 

Ancak ortada mühim olan bir şey de k l 
KÜÇÜK HABERLER sade ata değil diğer bütUn hayvmılara a asya ar 
Er - da lllzımgeten ıuumamı göstermemiz Erzurum - Ilıca arasındaki 011 pt:. 

zlncan Vılayctinin Refahiye kaza· lüzumudur. kilometrelik şosenin iki tarafına bU .dr• 
s hayvan sağlık memuru Tursun Kaya H la gelişi gllzel otlatmak, ne otuz bin akasya ağacı dikllecel' ıı 
naklen Erzurum hayvan sa"'hk memurlu- ayvan rı tbll~ tuna t · edil 1 ti 

6 gayri muntazam ahırlarcıa muhafaza et- Dikilecek ağaçlar için dünden il 
ayın m ş r. . mek hiç bir vakıt matlup netıceyi vermez. çukurlar kazdırılınağa başlanmıştır. 

• Gnm~ş~anede yenı yapılacak O· Bir defa şurasını göz önünde tutmak T t d t k } 
1~ Halkevının temel atma tören! 23 lazımdır ki huyvan du insan gibi üslll a Van a ya l 0 U U .J;I 
Nisan bayramında yapılacaktır. kaı>alı yer ister, · temizlik ısler. Hele bu Tatvan, [Hususi J - Bu yıl Jlıllil 1 

• Tatvan kazasına yeni bir ' rasat vakıt koyunlarda kelebek hastalığına muhasebe ve köy bütçelerine kOll~~D 
memuru tayin edilmiştir. karşı yapılması icabeden tedbiri alma· tahsisatla 60 yataklı bir ilk yatı o~ 'f 

• Vanıcölü İşletme idare direktörü mtk bir sUrüyU olduğu Kibi kaybetmek vUcuda getirilecektir. Hu okulda 1'~'9 
Tevtık Çirlk idarenin bazı işleri içltı neticesini verlr. Kelebek hastalığı k.o· lerin faRir ve öksüz ~ocukları tll 
Ankararaya "itmiştir. yun ırkının en mUhim ve zorlu duşma- göreceklerdir. 

-================:;:=====:============================ 

..... ... ... 

. ..... 

e' 
ciiğtih'i, onu ne kadar dti.şlindüi'U;nıü bil- kanın kala.balığı, oradaki işlerin maddili- heyecanlı oları:ılk dönmedim. Neşeli ~e ~ıı1· 

1 se~?... / : ği beni korkutuyordu. Hayattan bıkmış ğildLm. Daha çok sakin ve düşünceıSıi3 ili' 
Gece llerllyordu. RüAgar dinmiyordu. 1 blr halde, bu inzivanın devam etmesini Bir kaç gün sonra devama ~l!l ıV 

Ve ay ıya:va.ş yavaş yükselmekte devam e- tstiyordum. • 1 ğım bankadaki muttarit iş 1b:ına s~~ı , 
<ilyordu. . ~ Yakacıktan ayrıldığım günü hiç u -

1 
veriyordu şimdi. ~ayatı.mı ?rogro.ıııl:~,, 

Artık ıgÖ'llerim kapauıyordu. Ka.tam nutınuyacağım . Fatma ablanın bana uzat- tırmak mecburiyetı benı uzuyodu~ 'i ıır 
durmuştu. Beni her şeyden "'uz.a..lrla.ştıran 1 tığı elini öperken : ı cıkta geçirdi~~m bir ayda avareııge ~ti' 
bir uyku ihtiya.cile aıyaklanm .k.eslllyorou. ı - Bana söylemeden gittiğin deı'<iini m:~tım . Istedı~~ z~~n dolaşmak. ıçiıl 
oturıcıuğun{ yerden kalık tun. önümU ıror- ıbillyoru.m Refik .. . zaman geçre, her şey a~~ım zaman u:.mntulerı~i dağıtm~ııJf'· 
meden yUrüdil.m. Sanki hudutları aşmı.ş, unutulur ... ve blr gün sen de istediği:z:e ı ~ulyalara dalmak arzusı~e yanıyo~e 11t' 
ıklimleri ieçm~tian ... Yaka.cık kıl.pk.aran- kavuşursun... . .1 Işler beni sandaly.eme baglıyordu. ııcııPpıı 
lrk ISOk.ak.larlle Ml'.\ ıbana. gelememişti 1· kildim B d i k" b" men her .beş dakikada bir açılan ~-. r . u mevzuu a r ımseye ır l 

1 
ıı.ıco> 

Eve bir sarhoş g~bi girdim. ttzerın _ kelime söylememiştim: beni kendi kendime da maktan a 
deki ıbeyaz pike örtüsü, camlardan ıvuran - Nereden biliyorsun Fatma a.bla l yordu.· · ··tUıl 
ay ı.şığında. daha parlak gözUJken yatağı- diye heyecanla sordum. 1 Evde de üzülüyordum. Günün bil ııe 
ma soyunma.dan uzandun. _ lıtanıbula inip geldiğin g'tinün er- saat.lerini adeta deruni bir mücadele JliC 

Ora.da öylece uyumu.ş !kalını.şun. Göz- tesini hatırlıyor musun? Yatağının üze- lıg·eçirdiğiın için döndüğüm zaman 1ıt 
lerimi açtığım 2aman Faıtana. abla baş u- rinde uıyuyarak kaldığın günü... k~~ ile konuşmadan, . hiç blr.,;e o' 
cumdaydı : Hayretle yüzüne baktım. O sözlerine ugı aşmadan odama çekılmek ıı. ; 

- Halsta mısın Refik ... Saat on bir devam etti: rada karanllıklar arasında parııya.n l{ııı' 
oldu. Katkrnayınca ıh'l\li, merak ettim... - İşte o gün, ben odana ,girdiğim za- dıköyünün ışıklarını seyrederek koltU~ 
Gece çok mu geç ıgel'din sorgun musun .man sayıklıyordun. Sonra sesinin tonunu ma ya.sl-anımak istiyordum. Fakat çl 11< 
yaksa?... değiş.tirdi: her akşam benimle beraber odama .!C~, 

- Hasta değilim .F'a.tma a..bla ..• Fakat • Bu kadar istediğine göre Refik ... Na- geliyor ve köşeye yaslandığım zamıı.fl 
cağuna çıkarak: yorgunum. . . Hem çok yorgunwn ... Ne - sıl kız?... ~· 

Yalnızım .. :.. dense ,bir 1ste.ksi211ğLm var. Oturctuğum Ona cevap verip vermemekte tered- - Amcacığım ... Bana bir mas~ 
yerde, uzandığım thalde ka.lıyorum. düt gösterdim. Fakat günlerdir içime ka- lat diye tutturuyordu. 

O günden sonra artık dü.şUnmeden panmı.ş olma:k bütün sabrımı tüketmişti. Onun ısrarlarına dayanamıyord 1~
1

, 
dola.şata.le, ağır bir 'hastalıktan kal.kanış Topra•k n.vludaki bir tahta sandalyeyi ve adeta düşünmeden bir şeyler :ıı1li; 
gibi en uraıJt hareketlerden y-orı\.ıla'raık ve altıma çektim ve anlattım . Anlatt1kça yordum. o dizlerimin üzerinde oturıı 
da.ha çok · uyiıyamıc saatleTfml ,ıeçirdtm. !erahlanıyordum. ufacık ayaklarını neşeyle sa.llıyordıt·· 

. tznım ~ona. -e~lyo?ldu. 9ütuıi ça.lıfm& Bu konuşma içimdeki üzüntüleri san-
1? Onu ne tada.r ~., Jı&bt.ııyettmt ıan~ kaybe~Sftlm. ~. tan • ~t alıp götürmttştu. İstımbula hasta. ve (Arkası v:atl ' 
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EN SON HABE RLERi> 
1 

Çem er A.Y iki Fransız 
nazırı davet etti Siberyada 7 Yıl 

Sınav sorularını 
talebe nereden 
haber aldı? 

Japonlar da son Akdeniz Esaret hatıraları Toplayan: B. D. 

1 
anlaşmasından memnun! Tefrika: 2H 

Makascfn'ın sarhoş olması yüzünden 
trenimiz boş bir hatta girdi ve beş 

metruk vagon~n üzerine bindirdi 
kiiıtür hakanlığı hn 
Sorulara göre verilen 
tıotıarı hüküınsüz ilan etti 
k ı\nkar:ı Hi ı ı\. A. ) - Kt~llfır. ~n-

L<Hıclr:ı, 17 (/\.A.) - İngiliz Baş ve· 1 işe sah 1feler tahsis ederek memn uniyel 
kili Çeınlıerlayn. Frımsı7. Başvckilini ve lerini mucip yazılar yazmaktadırlar. 

Hariciye nazırını rı'sıı.ıen Londraya davet MısırJJJar cl:ı •.• 
etmiştir. 1 Kahire 17, - İngiliz- lt>1lyan anlaş-

A lnı:ı ıılar ela mı·ııırnııı... 1 ınası Mısır muhafilinde çok iyi karşılan· Yol raflarda bulunan bütün eşyalar kuca -
Bundan bir müddet ~\"Ve! takip ede-1 ğımıza tiüştüler. Uzaktan kırılan cam

re:k Da:uriaya geldiğim yolu aksi istiki- larm .sesi işitildi. Trenimiz durmuştu. 

mette tnktp ederek Peuza Lı;tlkametine Dısarıda ko~uşmalar, bağırıp çağır:ma

koşuyoruz. Yollarda lhiç bir fevkal~delik lar işitiliyordu. Ne olduğunu birdenbire 

~nlı~ınıızılırn okıı'lnra gönderıltn ıkın · 
:·ı Yıt~ılı Sınıın sorularının bir kısmının 
ıtlbbe lttrafııuiıtn h ıhl!r ~lındı~ı anlaşıl
llıı~ oldıı~undırn hıı Sınanlurdl:l tıılebenin 
•ldı~ı not!nrııı ıınküııı <:ilz sayılması ve 
~ınır g<:çınenin lıirirc\ y:ızılı ile kanaat 
llullarına istinat ettirilmesi okullara teb· 
11~ edilmiştir. ~leselenin mtıselıbirlerl 
~akkında yap:lmtıkhı olım tahkikat neti· 
ttsl ıtyrıca bildirilu•eklir. 

. .. mıstır. Hıı anlaşma dolayisile l!J~(i yılın· 
Berl ın 17, (A.A.) - Butıın gazBtelt ı· d ' 1 ,_ • h ı ki {\ (\ d · . 1 . a yapı an as"en azır ı ar y 17. ın en 

lngıllz - talya n anlaşmflsmrlıın btths ıle .1 • 1 • l'k t ·ı ·ı ı · _ ı erı ~e en o-errrın ı emawı e zuı o · 
ıızun nuıkaleler ylı zıııaUariırlnr. ~f Pzkur t " b 

. 
1 

.. ıııus ur. 
gazetclcrın Vl:Zt arına gore bu anlaş· · t • 1 ~ 1 

L · • l · 
1 

1 . • 
y:>k. En küçük istasyonlarda durduğu - arılıyamamıhk. Ilk ôakıknlarm t<>nşkın-· . . za i .-,aı· .. a ı' ı t'Mr c•r 

nıarı ın Alııınnyada çok ıyı karşılandı~ı "'lı 
1 

·
1 •. ıı·a \a<'a .. rıı •~ 

anlaşılmıtkt ıdıı. 'ı me gazetelerin yazıları- v 

m uz halde hiç birisinde dışarı çıkmak lığı geçince kompartimandan çıkarak 

ve şehirleri bir parça gezm~k nasip ol- )t•re indim ve ne olduğunu ıanlamağa 

muyor. pek az kalıyoruz çünkü ... Bazan çalıştım. ~ na göre ınezkl1r anla:;;ınadö n dolayı Rom11, 
Bertin münasebetlerinin sarsılmadığı 
kuydodilıııekl<><lir. 

i l:tl):tnl:ll' da ... 

Homa 17, (A.A.) - tngiliz - İlnlya 
anl:ışrııası dohıyisile hütnn gıızeteler bu 

Tokyo 18, (A.A) - Mttlbuat lngi-
liz - İtalyan anlasmasının muv~ fr11kıyetin
den ve başvekll Çemberhıynin iyi si · 
yaselinden bahsetmekle, lngiliz · lt>ilyan 
görüşmelerinin pek yıtkınrl:ı Uzıtk Ş ırk
la da iyi etsirler göstereceğinden hahsel
mektedirler. 

ufak restoranlarda yemek yiyoruz. O ka- 1 Sarhoş makascı 
dar. İstasyonlarda nedense 'kalabalık ta Köprünün başına gelir gelmez du -

[Dış SiY AS~I 
Şimal memleketleri 

I litınllan lıir 111 li<ldet evv~_l Osl~da 
t"cç, Norvc~~. l>uniwarka, ~ ınhındıya 
11trlclye nuzırltın toplanmış ve bir nok· 
lıtlnaıur t <?alisiude bulunnıu ~!ardı. 

eyanname verenlerin 
kazanç vergileri 

yok. Yalnız bazı yiyecek madde)eıi ge- 1 ıan ve muhafız ·askerleri aldıktan sonra 
tiren köylü kadınlar göze çnrpıyor. Yalnız hareket etmiş olan trenimiz oradaki 
vişne bahçelcrlle çevrili Kuzniyeçk şeh- m:ı.kascının sarhoş olması yüzünden boş 
rinde bol vişne aldık . Yolda değişmiş · hiç bir hatta sevkedilmişti. Bu boş hn ttn 
bir şey yok. Kar ta'bakası kalkmış ve o- .lbeş tane metruk vagon duru -
mın yerine yemyeşll , ağaçlarla sUslü bir yormuş . Karanlıkta doğru yolda gittiği-
diizlük kaim olmuş. 1 ni zanneden makinist lokomotif vagon-

Peuza . . 1 !ara çarpınca işi anlamıştı. Fakat kaza 
Ayın 21 inde Peuzn.ya muvasalat et- da olmuştu. O eski vagonlar tamamile 

tik. Buraya kadar süren seyahatimiz 
1 
t;!rbirlerinin içine geçmişti. Bizim loko

lam 19 gün devam . et.mlş.. . Trenimiz , motifin ön kısmı t:ı.mamile harap ol -

1:3u toplanlı neticesinde neşredilen 
hır ltbltği te!>ıııi ş mul werulekdleriniıı 
liulh yolundı.ıki ilerleyişlerini muvu l'fJkı· 
>"elle l:Österlyor. Osloda toplamın dürt 
llıcnılekt t hariciye nazırı Avrnp•~rla 
l~~tkl.:ut edecek bıluıuulll ıtl.faklann htt 
tıciııde kalmak ve hu ittif uklar ara
~'rıdu hudis ohıcuk bır trnrue iştirak 
ttuıeıııck için h .. r vasıtııya müructtttt 
ttıııe~ı k arıırlaştırıııı~lardı. 

Bu ıwn kımır ile Avrupa gayet 
husuııi bir vaziyet iktisap elmiş oluyor. 
hıtlkan puktile kısmen cenubi ve bu 
>'tıııi konu~walarla ~ıınali Avrupa dev
ltıtıbri kt: nılılenui orta Avrupanın heran 
1'ıtrı§ınuğa ıııOhcyyı:t siyusi aleınınden 
ltrrık etnıi~ oluyorlar. l>ı~er taraftan 
J\ınerika ne oıuısu olsun oılıı Avrupa 
11~\tlcllcrinın lt sirltrindt:ıı kentli b.ıtu.::,ını 
~hrtuı ıııuk içın 1L o cttude lıaliııceuır. 

Şu h<ıltle Uttıı Avrupanın bır kuç 
~b\tltti libııdi tiKirleri, kt!ııdı . ıejilllltırilt: 

11 bcışu v~ doıma ht!)llltılwılel ıntıuıf 
111tvıuu olanık ortada kalıyoılar, 

l>iicr tuuıltan U:ıludı:ıkı tovlmılıdu 
~1111ul ıte" lclleıi ı.ıra~ırıdı.ıl-. i ı,:alı:;.ıııa bini · 
aı · flııı uahu zıyııde tukvıye t!dılıue::.ı ve 

;~2 5 numarulı k;rnıın mucibinc·e be
yanrı:ııııı'ye lfihi tutulan milkelleflerin 
1!1. 8 mali yılı rııha•ıl teskeresi h~ırçları 
tı ak ınıia :\1 .ıliye \l ckAletinden Vilayet· 
lne bir tamim günderilwışlir. :~28;) r u 
ınıır<.ılı kanunla btıyannameii mlikellefler 
arrsııuı. iclhal Prıilnıiş ohm (İthalat ve 
ihrı11· t tıccıretıle iştıg-al edenler, Ticaret 
ve 7.ahıre borsası bulunan yerlerde bu 
borsalarda ulııııp satılun ıııa.llar üzerine 
komısyoı; cu1uk yttp nlar) ın 1H3'i ın~li 

yılı iblida~ıııda, bvvelki mükellefiyet şe· 

killeıine göre almış oldukll:lrı ruhsal 
tezkcrelerı barçlmınıo 19:1S Jkic c·i kanun 
ayıncıau sonra beyannamelilerin tabi ol· 
duğu lıaıı·tı ıbluğ edılınek istendiği Ve 
kılt~te yt1pılun ~ikıtyelleı<.len ve gazete 
lcrdeki ııe~ıiyatlan anlaşılmıştır. 

Kazanç vergisi kanununun 81 inci 
malldt:~ındc ruhsat tezkerelerinin ne zı:t-
ıııan ulınt.e ıkla ı ld) in ve bir ml:lli sene 
için muteber uulunctuklurı tasrih edilmiş 
ve 1111ıhlt:lıC mükellefiyet şekillerine göre 
rulısut tezkeı elcri lıarı,:l11nnın mıkturı_du 
ö2 incı ınadl1ede beyan olunnıu~lur. 
l{uhsat tezkureleciııin muteber oh.tuğu 

lllUli yıl ZU? fın,ta yazılı haı Ç nisbetierı· 

nm LelıedcülUnU w uaha yıllisek nısbele 
Ultıı tıır hun; ıl)tirtısını icub cllin:cek ~e

kııue ı~tıgaı ııevılcrı dcğışuritıoedık<;e 

ııılHcıııııııw lt:zkorn harcı •ttınnıasıııa ka· 
UUU illi K Hm1er~ıııı ıuiısuıd oiııım.tıg-l V 6· 

kulatteu b1l<iırıl..uı9lır. 

;~utııoıııet t.ıir ı\vrııpa harbınJe ~un;~
tl klı iktisadi yardım iwkaıılunnın ~ııııdı· 
, tııı httzırlanma::.ı ınc:--ek:-.i de wu::.ocl 
1J1r n t· 

e ıceye twğlunınışlır. :~:.! . H ııu ııuraH kanunun ıııuvukkal 
Orta .Avı upa de\ letleri, k uı ulmuş biri1.cı ıııalltıt!~i111:.te uu k'1n uıı ıle yeııutcn 

\'tı l~leuıeğc başıı.11111~, Jıulla bazı rualulul lJeyaııııame U:;U!Une talJl lUlUituıl<ırın 
1tıuv · ı · ı ltı itffııkıyellcr de goslt;>1ıııı7 o an mı· l~.>b ııı.ıli yılı kazanı; vergi::.ı Ltı Kaııuıı-
1 llcr cewiycli aykıı ı tıarckt:lkrıle btılta· dan c..vcll\ı uükümlere gorn tarh olunur, 

lltrlarktın şımalde kuı,:ük d~\lt::ller mil· bu ıııukt: tefler 19•J~ lak\ım yılı IJ~şaİuun 
tıtl 
'alic:~ '1l'tı!>ı tesanUtl unun güzel uir ıııi- ıtıbdıt:n ~ JH3 say ıh kanun mucıoıu c:ı IJe-

hı Veriyorlar. yannaıııo itasile wO.kellef olanhır hak-
1- Kendi kendilerine yeterek, ihtiras· kınua mevzu usul v" mecburıyetlerc La· 

'tlıın ve emp.:ryalist düşOncelerden U· bi olurlar) denilw~kledir. 
ıaıt l 1 . . 

o arak yaşayan Şimal dev etlerı yır- Yeniden beyanname usulüne tılbi 
lhlrıcj asır medeniyetinin haddı kusvası· tutulunhmn 19:18 mali yılı kaıunç Vd'-
1111 
h~ . Vıısıt olmuş bulunmak vasıflarından gilerinin evvelki hükümlere göre t:uhe-
~l ka Avrııpıınıo zıd ve motenakız fikir· dileceği sarahaten beyan cdılıniş oldu-er ,, . . . 
Cltı ,..e~ıncle koşıın ve bu yll7.den belkı· ğundun bu ıııUkelleflerin rn:~'i muli yı-
~ .. htHun cihun i~·in müstakbel ve bU· tında aldıkları ruhsat t~zkerelerlnin 2fl 
~~ ~lr htıq' l'dfıt<E tini hazırlayan dev- liraJık tezkere ile tebdili ve hurç fllr~ı
y l erıne g-lizel ~ir örnek le teşkil edl- nın istifası :;;öyle dursnn 1938 mali yılı 
Orlıtr. rntıkellefiyet şekillerinin değişmiş sayıl· 

la Suth içln <ılılan bu kuvvetli adım· maı:.ına dahi ımkan olnıayacı:tğ"ınuun Hl38 
tın s· · · s Jk P kt · d k d ı · he -. ımal Devlf~tlerı, ıı an a ı senesınde e en i erındtın gayri safi 

"&r~Ietıerf ncfen ~onnı Orta A vnıp .ıya ela iradlı mükelleflerin tabi oldukları tezke
kelın~>lnıasını temenni etmemek elden I re barçlarındım fazla harç alınmasına ve 

'Yııı- beyanııameliler gibi 25 liralık ruhsal 
~ D/f'J,OMA''._ tezkcrrsi verilnıesine imkan görülme-

('! .................. ._ ......... - ..... : muktcdır. 

VOCukJ·ırını bastan · : H:!:>S numaralı kanununun muvak-
. ' ~ ! 1 kat birinci macldt:sirıdeki kaydın ,bu mO-

S<t Van u l US yarı 11ln1 ! keJleC:eı in rn:m tukv!uı yılı buşınd11n iti-

ken d i eli le baltalar ,ı baren kuııııne_n tutın~ğa n~ecbur . olduk
........................ - ...... _._ tarı deflerlerı tasdtk eltırınelerıne ve 

marşandiz olduğu için bir çok Kurvnz- muş ve isleyemiyecek bir hale gelmişti. ruıımne lelerini bu defterlere grçirrnole-
rine ıuttıur bu:unduğu, hin~rnnaleyh bu manları gözlemek mecburiyetinde ka - L~komotife yakın olan vagonların cam-
nıOkelld!erin anclk rn:m malf yılı ipti · hyordu. Onun için en IsUçük 1.stasyon -1 l~rı ~amamile kırılmış ve tamponları eğ
cla~ınclan itibaren beyttnnamelilerin tabi larda bile duruyorduk. Bi~.im 19 günde 1 rılmı_şti. Adet~ yolun orta.sındn kalmış -
olduğu 2:> liralık ruh.sat tezhresi almak katettiğimiz mesafeye 1 teka'r;>iil edep oir tık . Istasyona koşan bir a.<>ker omdan 
m• t:l.ıuriyelinde olduklaı-ından, l!lB7 ma- mesafesi bir ekspres )tatarı~. Ur:\lrtun - gelen bir imdat lokomotifi peşine 
li yıh için evvelki hükümlere uüre al- Vl..'\divostoğa kada.r. on giii-İ.d~ aşıp, Reli- ta·ktı. Petropavlovsk istasyonuna girdik. 

· "' yor. Bu on dokuz gÜn h~kikaten , pek Orada yeni \l'agonlann takılması , tah -dıklıır ı rulrnıt lezkP.resi btırçlaı ının. Ik- kik ikm d k uzun 
mali c·ibetine giµilmem'esi ve ikmalen sıkıcı oldu. Kafilenin kumuud'unı _olan · atın al edilmesi ol u Qa 

Tom-klu Rus müJ' Azlmi ec::.c:i'7 ıı.- 1·r ad"m ; ürdii ve ancak ıgece yansı telcrar hare-alınmış olan h uç furklarının d"' iadesı· ~ · ~ .. ' ,...,.,..ı.,.., ... · 
" y ı b d t1.. · ı "" dl ket edebildik. Ömrümde hiç kazaya uğ-P ınredi l ıu iştir. o oyunca a e u çencsıQ ı;ıçmaqı -

veb"l'rim Yalnı en1ıı>k y·yor ve kasla ramıs bir tren görmemiştim . Blitün lbil-l!J:r;- mali yılı gelmeden evvel işini J 
1 ı · z Y ı- ı -

terketmis olan bu k b .1 tık 11 fl . rının çatılışından iç sıkıntısını ibelli ede- gim ve görgüfö sinemalardaki mürettep 8 ı m e e er na k k.. · t p kazalardan ibaretti. Bu kazayı yakın -r1~1na rn:~8 takvim yılı başından terk ta- re oşes_ınde o ~urpyor. euzaya. varın~c~ 
rıblne kadar kanunun !'in ncl muddesi esirleri nıt olduını makama ,teşlını ettık. dan görünce bir tren kazasındaki dE"h -
mucibince verecekleri beyanmtmelerl Burası esirleri ücreti . ~ukabilinde ça - şetin manasını pek 'iyi anladım. Ağus -
l\zerinden vngi tarhedilme~i ve 'i4 iincll 1 lışlırılmak üzere şehir clv;ınndaki fab- tosun dördünde tekrar ayni · yollardan 
maddesinin (F) fıkrası mucibince tahsili rikalara gönderdi. Biz teslim muanıele- geçerek Dauriaya döndiik. Ayni yekne-
ic ıp ederse de !uhsat tezkeresi harçla-! ~<;ini itmam etmek üzere Peıız:ıda üç gün- sak hayat başladı. ' 
rını~ ?a verf!i gıbi vakti _gelmeden evvel 

1 
kaldık. Ve ayın yirmi dördünde bir eks- ~ıektuplarımız 

ltthı;ılıne daır kanunda bır kayıt mevcut prese binerek Daurlaya ,mi.itevecci'hen Daurlaya gelince İstanbuldan. n.i -
rılmaclığ • nrtan hu v>ıziyetl~rde tezkere harı-ket ettik. lemden gelmiş iki tant> kart buldum. 
harçlarının rn:ı9 mali yılından evvel ik- Bir kaza Kart sansürden geçirilmiş lbir çok yer-
malen l~bukkuk ve hıhsili caiz g0rül- lerl silinmişti. Y.alnız sıhhatte olduk -

· t' Trenimziz ibüyµk bir süratıe şark is-ınemı~ ır. !arını ve beni çok merak etmekte olduk-tikametinc koşuyordu. Bir akşam ortalık 

Ç~. 1 'f . karardıktan sonra Obi nehri tizerinde duklarını bildiren satırlar muhafaza . e-
l il 1 Cfln ll1UVHffakıyeti bulunan Petropavlovsk şehrine yaklaş :. d~lmişti. Ben de hayatımızdan lb~his u-
. ve "Tan,, gazetesinin mıştık. Uzaktan sehltr ve kale elektrik ~un bir mektupla a>una 'Cevap veroim. 

b zıtvaıarı ıçinde ıgcnüküyordu.. Trenimiz Ve bu mektupta dönüste bll-5ımıza gelen 
j r yazısı birdenbire durdu. Büyük köprünün lbtl - tren kazasını taf~il:Uile yazmıştım . İs . -

Pttris 17 ( A A ) _ T ""ına 4,lm' "k K •ti nı· ..., h 1 tanbula avdet ettıkten sonra tekrar elı-. . · • ıın » ga-
1 

•· ~' ı~vı . ompar ma ara uer a 
zelt!St yhzd111-1 blr bıışına'"tlerle son er" "'ılg·· ı·· a k 1 lb' d'I k t t k ı me geçen bu mektupta bu satırların Rus · · ,. · .. • " . un· ı.tı u u s er er ın ı er ve a ar e - .. .. 
1 ı ç· ı·ı · ı ı · · ~ 1 - w • ısnnsuru tarafından tamamen o'kunmaz M< e ın ı erın e ( e ellıılı mııvttrrnkıyet- ıar agır agır hareket etti. Biz istasyona . . . . .w . .• •• 
ı d ı ı k · · 1 • .. • bır halde sılındıginı ıgordum . Hali harp-E'lr en HtıtSEHfere , şıındıy~ kadar hlç Pt"k zıyade yaklaşmış olduğumuzu umıt . . . 
hir arılaşıırny•ı y11naşmny11n .Japonhırın I ediyor ve trenin durmasını bekliyor - te ~ulun~~ğumuz ıçı~ m:ınleketı~~ze 
artık hir lltilfif y.1pılın11s na taraftar ol:ı- 1 dtık. Ru sırada büyük bir sarsıntı · oldu. ~~k:.up gondermek blz:m içın pek m~s: 
cHklarına hiç şüphe olmadığını k: Ydet-' K~ r,şımda oturan lbir Rus kadınla • lkafn ·kuldu. Bu sebeple aldıgım1z haberi kafi 
m · ktedir. · · kafaya çarpıstık. Başımızın iizerindckl buluyor. bir haber _almak veya ufak bir 

Okumak yazmak 
Bilmeyen muhtarlar! 

Muammer ALATUR 

Bir çok köylerda okumpk yaz
mak bilmeyen muhtarlar var. Onun 
için o koylerin muameleleri işlemi
yor. ,Halbuki, mühtar seçimleri çok 
heyecanlı oluyor. Muhtarlık deme'<, 
köyün umumi bizınetlerıne b lkmak 
demektir Xusıl memurlar.en büyü
~Unden en kllçüğ'One kadar bu mll
letin birer hadimi ise, en kUçUk me
mur sRyılan muhtar da, öylece bu
milletin ve o köyU n hizm~tkarıdır. 
Muhhmn kanımları iyi anl<ımıtsı, iyi 
tatbik ettirmesi lazımdır. Okumak 
y11zmak bilmeyen muhtarın kendisi 
irşada muhtaçtır. Nerede kaldı ki, 
başkalarını o irşat etsin? 

Okuma, yazma bllmeyen mub-

tarlar, derhal okumak yazmak öğ. 
reniniz. Bilmemek ayıp de~il, öğren
memek ayıptır. Bu dev1ot size çok 
ağır vazifeler verm!~tir. Köyün bü 
ton efalinden sizler mesulsnntız. E~er 
kafanız inkişaf etmemişse, bu millete 
fayda yerine zararınız dokunur. Tek
rar ediyoruz. BilmemAk ayıp değil, 
öğrenmemek ayıptır. Birleşiniz, tlçe
baydan, llbaydan size. kurslar açma
sını isteyiniz; orada bir taraftan o
kumak, yazmak öğrenirken, diğ"er 
taraftan vazifelerinizin nelerden iba
ret olduğunu size anlatsınlar. Mem
leket kalkınırken, karınca karannca, 
siz de o kalkınmaya bir şeyler ka
bftınn. 

haber yollamak içın istenilen fedakfı.r

hg~ katlanmağa rıza gösteriyorduk. Bu 
hususta bize Danimarka ve İsveç salibi 
:rhn,~rl~ri ~ardım {ediyordu. Mektupla

. rımız sansürden geçtikten sonra İsveçe 
veya Danimarkaya :gidiyor, oradan Al
manya kanalilr 'rürkiyeye ulaşıyordu. 

Salibi 1hmt-rler ... 
E~aret acısını tatmış olanlar salibi 

tıhnıerlerin ne kadar biiyük hlzınt>tlerl 
olduğunu şüphesiz ta.kdir ederll'r. Bunu 
uzaktan· ıhtssettirmok, anqatma:k kabil 
değildir diyebilirim. Zillet ve se -
fa~et içinde diişman elinde gecl'n 
ömürlerin yegfı.ne tcselli~i bu hayırlı 
teşkilfı.t roluyor. Yegane iimicll:mizl tı'l
hıra bağhyorduk. Ufak bir haber almak, 
l'evdiklerimizin hayatından. -ya.şadild.~1-' 
rınd:ın emin olmak için ancak onlardan 
meded umuyordnk. Sade bu :kadar da 
değil... Bizim maddi vnzlyctimlz diiz -
gi.indü Hiç bir .maaş almayan, ancak 
Ru<;ların verdiği kuru erzak 1le hayat-

. larını temin eden sivil esirler ne 7.abit 
ı olmayan ordu müntesibini lher şeylerini 
bunlara medyundurlar. Giyecekleri. tü
tünleri onlar tarafından temin ediliyor
du. Eğer bu teşkilılt olmasaydı esaret 
hayatımız daha tahammül.o;.uz bir hal a
lırdı. 



HADİSELER ABASINDA 

Pet ol arama o kadar 
eğil ! 

l~azan 
hald<\ 
Bütün 

ay bir iş 
toprak üç bin metreye kadnr deJindiğ·i 
bir darnla pelro1a lcsadiit' edilnıiyor. 
eınekler boşa gidiyor .. 

DO(; U 

Köpe 
öldür 
günah 

lerl 
ek 
ış! .. 

içimizde ııaıa bu zihniyeti 
taşıyanlar var ! 

l'.rZııruııı Belc<liye~i. -;ılılııılı ııııııırııi
ye rıcıııımrı kopcklNi zı·lıirlelliri) cır. Mil 

Bundan beş altı hafta evvel, Mek. i - İ zam:ı.n z:ı.ınnn soğuk su ile sul:ı.mak ınl'c- nev,·ı~r ıiinıre lwleıllyı·ııirı lııı lı:raııtııı 
ka hükı1meti, şimdiye ka:dıır kuvvetli In- buriyeti ha ıl olur. 1 d:ııı 111~111111111 1)1111-.ı·ıı, lı .1:11 cıılıillcı in de 
gillz ve Amerikan şirketleri tarafından hılrıkis belı•ıtiyc ıııoııııırlarırıı ıııı·ı'lı:ııııet-
i!)letllmekte olan petrol kuyularını bizzat llornl.ır . ilı:ıyl'll' l>o~ru Kiiçiillirler sizlikle ititıııııı Pcll'tt.•k tın it!nr is"ııi !tık 
i.şletmeğe karar vermişti. Ilütün petrol lıi!ı eylcıııekte oldııkl:.ırıııı ıw;nıt ve 
kuyuları, bu kuyuları işlc~ınek için ecne- Delik .ıçıldıkca, bu deliğin içine ·ı- 1 C'scl c i ~tiyoı uz. 

bi şirketlerin kullandıkları ınalzeın<'. _ _P!'t- 1 kncnık olan P<'trolii ka~~l~zc etmek için) _ Z·ılıılu ıııt·ııııır Jıırmııı siiy'odiklt>rine 
rol 'boruları, v::rgonlar, tanklar, hulasa mnclenı bornlnr yoıfoştırılır. Bu bonıları gore, lııı zııvallı a<l.ıırılardaıı kiıııic;i kii
hepsl şimdi hükümctlıı eline geçmiş bu - 'yerleştirnwk tc son derece mii~küldtir. ıwkleri evlerine :;akl:un:ık ve kiıııisi de 
lunmaktadır. ı_IiıkQmrt bu kump:ıı~y.al:ı- Mcsr.a dPlik GO mC'treyi. buluı,1ca, çelik ~l'hİrlP.~rnıiş olıml:ır_ın :ı~ızlaıııı:ı sili, yo· 
rın zarar ve zıyanlarını on S<'llC ıçınrle ç ~buk yukarıya çeokılir. GO metre ~url dcıkıııck . ıırctıl<• lııırıl.ırı kıırtıırıııu 
ödiyecC"ktir. . ; ı U7lınluğund:ı tnt":>C'i[ı 50 ~:ı.nt.ınıelre kut- ğa ~·alı-;ıyurlarıııış !.. 

* * .; nında .r boru sokulur. Ondan sonra l Fcııııeıı snbil olııııı~ bıılıınııu ve her 
Siz hiç bir petrol ktiyusunu ziyaret tC'krar delme ameliyesine dc-vam edilir. 

1 1aııııııı 0da g-ı3zleriıııizle giırdiix-iiıııliz bir 
ettiniz mi? Böyle bır ziyn'ret hakikaten Fakat boru ~ôkulduğu için, bu scfeı· boru- j hakikat vaıdır, ki ( l(udıı:z) ve (l\ist İclc
son derece istifadelidir. Mck.c;iknda olsun, mm içinden geçebilecek dah:ı ince bir atik) gibi lwstalılllıır irı~uıılara kiipek
Amerika ve Irak gibi zengin petrol nıın _ çelik çubuk ve daha kiıcük rotari kullanı- ı !erden gcrrııek trdir. 
takalarında olsun, petrol saha.<>ı tızaktan Iır. Ondan sonra mesela yüz metre daha Boiediyc ıııenııırl:ırını nıcrhaıııelsiz 
kendini belli eder. "Kara elmas .. denilen k,lZ!l.r. Bu yüz metreye ikinci bir boru Jikle itlilıarıı \'e hclrdiyl'lcrin bıı tııısııs
bn m:ıyiln fışkırdığı her yerde, şirketler koynı.tk ~Lundır. Bu Lkinci borunun kut- 'tııki icraatını tuklı"lı crıcııler, hu reııııi 
Derrlk denilen, a'hşap ve yahut demir - ı"t, birinci borudan içeriye geçebilmesi hakikatları giiz!erlle ~ürmliş olınalarınıt 
de_n C"h~nm ~t>klindc ı]rnlC'lr.r viicuclc getir- için dah,1 küçuktür, yani kırk bes santi- ıve hııtta hiiyle lıastalıhlıır kendi hıı~fa
mışlerdır. uwtredlr. , 11ndan clıılıi r.ernıiş hıılıınrııasıııa nığıııcrı 

Böylece borular dibe doğru birbiri ktıpılını!:' oldukları tıürafelerin tesirinden 
arkasına kondukça h."lıturları da küçülür. 1 kC'ndih!ı ıni kıırtunııııııyaıı kura cuhiller
Kutur kuçüldukce, çalışmak ta giıçlc:;;ir. ıdir. 

.ı\l.TIX ~mfrr 

Her kuyunun usLUnde bir derrik Bu ameliye aylaı·ca sürer. Bazan 2000 l lallıuki hıı ı,!İlıilerin, meseleyi din 
\•ardır. Bunlar uzaktan 'bakınca. bir or - , metre drrinli{:e vanlllı~ı halde bir damla cihetinden de ledkik cdcbilcct>k ırn<lur 
man :manzarası nrzeLtl:klerine gfüc, o petrole bile tesacHıt edilmez. o zaman 1 akıllıırı ve hilgilcri cı!ı;a, o zııman islılm 
mıntaknya da ne kadar çok kuyu bulun- niıtüıı bu emekler ve masranar boşa git- 1 >ininin hu mevzu lıakkıııdu da göster
duğuna hükmeclilcblHr. Meksikadakl zen- 'mış demektir. j miş oldıığıı hakikatı anlayarak. ha~lan
,.,.!n petrol kaynııkları yer altında üç dört j Fakat bir de ı>etrole tesadüf eidlirse mı~ lıulıınduklan lı!inırc zincil'lcriııden 
kilometre -genişliğinde, yliz kilometre u- servete de kavuşulmuş olur. derlıııJ sıyrılırlar. , • 
zunluğunda ıbir şeıüt teşkil ~d<'r. Onun 1 Mc:ksikadakl büyük kuyulardan bir • İ~lflmiyel duiı~ıa. temizliği emreder. 
için bu mıntaknya "altın şerit,. ismi ve-· t.anesi 24 aatte 15000 ton ham petrol ver- 't ukarıdıı zıkrett•gııııız hastulıkların mik
rilmiştir. mektC'dir. Bu miktar, otomobil ve tayya- roplıırı ve lnınhırın kc pekler vasıtasile 

reler için 4500 ton benzin, 2500 ton mazot 
1 geçtiği ~on ıısırda keşfedildiği halde, ls-

58 GÜ.· süım. niR Yı\.SGJN 1000 ton l:imba petrolü, 3000 ton makine lamıytl, bunıı dalıa evvel anlamı~ ve 
" . . . yağı, 750 ton asfnlt, 300 ton parafın ve 'lıundan dolayı küpeklerlı! ll·ıııası on o~: 

MMsıka petı:olu 1907 senel:r~nde vazeıın demektir. 1 usır t)VVf'l meııelnıışlı. Hu~tu lslfiın l>iııi 
kC'şfo~unm~~tur. ILk kuy~ı o sene ıçın~e 1 Fakat bu k:ıclar çe.,itli ist:lısal:itı elde y_111c o z_aıııanhır, sıy.ılı kopt"kleıin üt<ln
Meksıka _ko~.fezindrn t~k~~bcn seıksen kı- C'tınek !~in, ham petr-ol taktir edilir. ırulıııeısını <le cıııreyıtıuıştı, ki 1\Lıduzıın 
lometrc 1 7cııde ~'Ç~lnı.ıştı_ı. j Sonra kuyuları yan~ına karsı mu _ bt1 cıns tıayo,ranlaı<la rtulıa şiddetli oldu-

Ertesı sene akincı bır kuyu daha a- ha faza etmek te mühim bir mcsedir. Son- ! gu son uısınıa anıa\ ılm ıştır. 
cılmı~ ve lb~ ~uyudnn birdenbire petrol ra. 11nm p<:'trolde kiıktirt bu.lunduğ•ı için 1 lsl:iın orf ve ım 'mıe~i, hu hususta 
fışkırmıştır. n:ı saat onr:ı, bu petrol nteş nrndenl eritir. Bu .sur•Ue kuyuların bonı- d<ıtıa uurı gıdorck, kopf't!lll ılokundıığıı 
::ı.lmış ve yangın elli seikiz giln devam et-

1 ıarıııı arnd:ı ibır değiştirnrnk iktiza eder. bır knbı kulaylıılrııadrııı l{:ıne yeıııek ku 
miştir. rıultıp yenilıııcsıııı t:ıılc ıııt·nclıııı~t ır. 

Uzun seneler Mcı('Sika dlinynııın ikin- lsl:ııniyct, küfll'ğırı sııdık bir lıayvmı 
el clerooede petrol istihsal ımıntakası ol- 1 ~ -, olduğunu du ıu:ızarı <lıklrntu alara1< \'al· 
mustur. Şimdi üçtincü derecede gelmek - _j_UNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? ııız uv köpekleriıe şr>lıir ve kıısabı;ıar 
tedlr. dışındu sıirlileri h<'kiı• •en kopeklerin 

Geçen marta kadar, Meksikadaki On iki saat devanı eden beslennıesırıe ('CVaz verınişlir, kı buna 
biitnn petr.ol kuyuları yii.z milyon İngmz şimdiki kanunlarımız da ınüsaacte ctıııek-
lira~ı sermayeli on yedi İngiliz ve Ame- gran1of Oil pilfikı ıeciır. 
tikan şirketi tarnfındnn işletdliyordu. l\iipcklerdcıı ge~·cn hustalıklarııı 

Almuııyada yeni çeşit gramofon 
SİYAH VE YAPI. KA. BİR l\IAYi imal edilmiştir. llu grumofon, plak de-

. . . . .. ğiştirmrğe lrızıım kalmudan, on iki saat 
Derrıklelin fübınc !bır goz atarsanız. durmada ı kl d 

bl k b l Ü 
.• •• B bo 1 

1 

n ça ma a ır. 
r ço oru ar gor rsun~~· u rn ar- Y dnız bu gramofonun plAklan bil-

dan bir t~neslnln rnııslugun:ı açarsam~. diğim'z pilAklıır gibi değildir. Bir sine-
dışarıya sıyah ve yapışkun pıs kokulu bır r·ı . "b' d L' k . 

mikrobu ke~ledıldıkteıı !>Olll'a, Avruna şe-
hiıll·rindc sukaklardu köpek bulunması· 
na m!lsaade edilıııcıu ştır. 1\öpoklerin 
ımhası hu))usıında, .ı\vrnpalılara ııutısal-

den zıyade örf ve ıınanalı iısl:lmiycy~· 
ıttibacıı, bı1.inı duha evvel davraıırrıarııı1. 
lnzım ~nlıı keıı, nııoı.· :ıncaK 10 - Tem-

:::::-
1 ~) XiS.\ T 1 !)3S 

r Bel 
istiy 

JC.J HS'l'A s{t'l' SA r1 .. ı..,·1 

(iist taralı ı incide) zi olan Erzurumda bile lavaş s tıll 
Orılur belki temizdir. Fakat ıııa· Karsta neden mene<iilıııişlir nnlı)' 

halle arasındaki caddelere 11e bııyrıırsıı· rııııı~ Bizim nıalıulli lıuzı yeuı()~ 1\ 
nıız_ ı' l'~slıkleıı gc{·ılıııiyor. Sonra Göl vur ki, lavaşı onun :;ııyunu tir:<I · 
y~r~ gelır. Bııra_s•, ilkb;ılı.ırda karlar cri-1 rak yeriz, so ııııla hu yeıııck:crl0 
<lığı zııııuııı ~ıı ıle rlo~ıırak kocıı bir gül {'lkııııyor. Ne yapalım? sevd ğılll 1' 

oluyor 'e cıvarnıchtkı · Bolediye ma~a-jtığımız hıı yoınekleri de terk ct1clP 
zaları da cl<1lıll - hır rok bıruılar tehlike- Fr 1 1 •• 1 · 1 1 1 • • tıolıt' . . , , . . .ıııııe se.ııı)t: osa, ııv.ı~.ı 
ye _dlı._ııyornır. lıeledıyenııı kıınlar vazi- ııı!isııado ederdim. 
yetı ~: >«. bozuklıır. Ç ırşıdaki bliylik ara· y k 

1 
k" 

- a ·as 'P ı ·" 
ba kanturıııda mallarını tartııııık isteyen J • . • l 11t11ı k .1- b · · · şın ruızık tararınu du ~ıı 1 O) u, u ış 1çın para ela vcr<liı'.ti halde . .. o 
bazım <18 satıl sırıt bekleme nıed . , -J kndaş... Ben ırra mevkıın le l 

, )ll l"l) r. k . k . . ıııl1 
linde kulıyor. ha ·a~ı için dolguıı bir va- crı ve mancla esılıııesıni ııır 
ridııl ıııonhııı cılnn bıı kuııt:ır işini bele ı -S ·hep? 
diye. her halde hallobneli ve hiı· ol- - ı:u, meslek 
mıızsa ıııevcud asırdicle lrnnfardan 'kur- heni ... 
tulıııak i\·iıı iki hıne yeni ve modem - l lele hele .. 

k~ıntar kıırıılmnlıdır. S~llerin, yoğurtla- - Olıııa'l. 5.Öyliycıııcın .. 
rın sa.~ış larzhırınu kinıseııiıı b:ıktı~ı yok.. - _Hıı sırrını_ knt'iyy'.'n . \'l'~ 
Slil ~ııt, Yoğur, yoğurt.' ~!iye lrnğır:ırak' ğ.ıııı:l, ~>ır g: 1 1.etc~ı sıf~~I il~ so1..·e11 
dolaşan satıcıların etlorıııın ve rısthıışlan- ı um s.ına. Maksadım) alnız og' 11 
nın pisliği, kalıv( t·i çırakl:ırmın kıya- :\lalıim ya •. Knsaplıııııı on y: glı 111 

reııerinin kiri glindu hepimizin bir k:ıç lcıindcıı birisiyiz .. 
kere giirdüğiimiiz şe} )erdir. ( Bir . rıııi !det diiş!imlii. d 

- Anlıyorııııı ki derdiniz çok. Sıı l nrkasınd:ıkı ( ınuhaıınet yer) ( 

halde, siz lıeleıliyc reisliği ıııevkiiııJe 1 ıııevlt ii hir az kaşı el ık dan ı;oıırB 
olsanız şehir için ııeh·r yııp.ırdınız? gelde ~ısılı iki go\deyi gc>.tcrNck· 

- l{elediye reisi, soz gq·;rchilcı·~- Bunlar ne el•? derli. 
ğim bir udaııı ol:ıa 'eyn ben belediye Elhc:te koyıııı. 
cıır.nıııcııi ıızac;ı olımm; Wil yerini lıir Hayır. Biri keçi, biri 1 <>~11 

park Iı.ılinr: ifrn~ ederin. ~elırirı pisli~i-ı Fak::ıt lıirrok k:ı"·ıplarda hıı ild 1''
1 

ni, sllpıllntnsııııu gol ~ı·riııc dokmcz<tiın. dil (koyun) ib.ırelı plak111ıııı uııırıtlıt 
<.'ünkn, bıırny:ı döl..!ilt>n pislik tın ııfuk rlirsıııııız. ~~ 
rü1gıırl:ı tekrıır şehre avılot ederek nğ-1 - V:ıy, demek biz şiııı liyJ 
zımıza lıu rııumuza <lıılııyor. hep yır.tııı ıışuz lıa : .. 

Sııyıı ı11·ı~ıııılirılliııı. ı >mı dıı, ullalı 1 ı;'ilııgfrııJl:ıh ofondiııı. Y:ıl 01 , 
razl ol::-ııo değcıli vnliıııiz E~ iıloğuıı ya- de~il, kıısııp bile ~ular bıııııı. Hif l!~ 
pıyor. l ler yerde l:ıv;ış ckrııeği ve Jıelo niıı tekmil sallıını (koyup> veY" 1 

Oı;nnı·rı (T lllll mi Mii reıtişli ğl ili izin nıerke- 1 ılıııııg-.ısı ile clold lll'UIJIUZ'il llı7. ya ..... 

• L. E. • E 
Hckltını J gibi y<ıp:;aıı ~ 

• • , .• · ma ı mı ~ı ı U7.tın ur. •""les ~ı aran çız-
mayl aka~. I te top~'k aıt~ndu:k'. pe.trol gıler btı filmin üzerinde uzunluğuna ya-
bu hald.edır. Bu .mayı taktır edıklikt:n zılııııştır. 1 !er fılm, Normal sinema rilm
sonr:ı. tıcarete lamba µctrolu, benzın. !eri gibi, otuz beş milimetre genişliğin
mawt. ağır yağl.ı r, ı.ıarnfln Vl' <.l:ıha bir d edir. Hıı genişliğe yanyana yl\z Çi7fi 
t;ok anaddeler temin reler. sığmaktadır. Arktt tarııtıoa da yUz çiz-

ıııuz • 1:;:! 1 ırıKıllllıından soıua lııırd:Ne 
geçılmiş ve n:.M seno,;indcıı itıb.ıren İs 
lulllllll~tı. ııı:ılı.ıtlo vo sun..ııdard<ık ko· 

J>apu V ut ik.ııııla dol.ıı;;ıyorılıı\ yuııııı· ,\1 eklu pc;u Bay Yaver çııı ':~'.''\ı 
da da bir Anwrikıılı \atdı, :ırk:ılarıııdmı •.şıyorc..lıı. O sır.ula kocııııı:ııı ıııt ol 
du hir 1~,ıp.ız gidiyoıdıı. ısıınliııi sırtına alını~, iki brıı..lılll 1 ~ 

:ısoo :.\IETRE mmiNI.İ(; İSDE 
K lJ Y 1' L.ı\U 

gi, yani it~ı ynz çizki l 
Ji'ılwin uzunluğunu yoz metre ka· 

bul edeı sek, yirmi kilometre u~unluğun
da ses veren çizgi elde edilmiş olur ki, 

Petrol kuyularının dcrinliklcrl muh- iğne}i bir defu koyduktan ı:;onra, bu 
teliftir_ Mt"ksi.ırnda 1500 ile 2000 metre yırmi kilometre tukenicceye kadar, on, 
arasındadırlar. Amcrikada. 3000, hat.ta on ik saat granıofo:ı dinlemek mnmkün 
3800 metre derinliğinde kuyular vardır. oluyor. 

Bu kuyular diger madenlere benze - 119r iki dakik uda plak değişllrmek· 
me-z. Yani aşağıya in anlar lnnwz. Sa - ten bikanlura miijde ! 
dece pl"trol satıııma crişilinceyc kadar bir 
delik a~ılır. o zaman petrol ya fışkırır, 
yahut tulumbalarla yukarıya çckil~r. 

Topı·nğı Elnın~ıa Dt'liyorlar 

Bir petrol kuyusu açmak için uzun 
blr çelik çubuk kullanılır. Kendi mihveri 
etrafında ıbliyük iblr süratıe dönen bu 
çubu:k yavaş yavns toprağın içine doğru 
glraııeğe başlar. B•1 çubuğun ucunda Ro
tari denilen elmaslarla k!aplı çelik bir yu
varlak •.rardır. Bu yuıvarluk çubukla be -
raber sürat.le ıdöndüğii zaman. elmaslar 
k!ayaları oyarlar. Bu ~emle kuyuyu sü
jratle k~lbilrrfek arazinin teşckkil'lünel 
bağlıdır. Eğer arazi sert kayalıklardar. 

rnüteşek:Jdl ise. kuyu daha çabuk kazılır. 
Eğer kıl veya. kum tabak-asına tesadüf e
derse, de~iğin cidarları yıkılır. Bunun ö
nüne geçmek için de, deliğe husu"i bir 
harç a ·atılır Bilhassa.- b!n, bin lbcş yuz 
metre -0.erinliklerde bu işi başarmak 

iıayli mtışkuldti. 

Bundan :başka Rotari sümtlc dön -
düğti için kızar, ısınır. hatta .bir müddet 
sonra fn.z'lcı. hararetten eri.me.k tel)likesi 
pile gö terlr. Bu~~n önilne C'Ç;Olek l:.çln 

Kırıhnaz canı 
Asrımızda camcılık artık ~~ok prutik 

bir san'at lnıline girmiştir. Fakat camın 

Lıir ınalııuru var: J\ırıhr. Gerçi ramcı· 
lar bııııdnıı çok memnundurlar amma, 
vaziyet müşteri için ayr i değildir. 

Bu sebepten bir ka{' senedenberi 
bir çok ınemlekcllerde kırılmaı cam 
imfiline uğraşılmış ve muvartaklyel elclP 
cdilnıişlir. 

En son kırılmaz cam balilasını 
Amerikalılar IJıılmıış:urlar. Bu maddeye 
Pontıılit i~mi verilmiştir. 

Poııtnlit gayet seı t ve son derece 
şeffdtır. Bilcl'ğinıiz cam Ültra Vıyolr 
şuaların geçmesine ınafıi olduğu h alde, 
bu yeni mudckı.len gt'Ç'!bilınektedir. Bu 
yeni canı deslere ile istenildiği gibi kr 
silmekte, icap oderse delik delinmekte· 
dir. Bıı yeni mauıle ile ş0fr:tf' mobilyu
lar da imıil edilmektedir. 

-···-·······-··· .. ······-...... -.. 
18ugünün çocukları 1 
........ Y..~E! ~!!!..~~.~.?.~!~;.~~!:J 

pekler tuplıtlllrılJrakl 1 l:ıyırsız ı\dııy:ı 
.)Ur<turllliıp ıuılıa c·Jİ1111İşlır. 

J\vrııpttda kiipcl.:lı•r sobkluııl.111k.1 
dırıl<.tıl\laıı suııra evll'rıte bc•sleuıı k lıir 
modu halıni alınış, bu moda ııwmleketi

mızdc evvela gııyri ıııtıslııııleı t= ve gıt
giue lıcpiııııze :sır..ıyct etııııştır. Uu rno· 
Ja lıenuz l:.laıulaı ıla lııı:,ılanıııctan evvel· 
ıstanoul lıastıınc.e:ındc tutulmuş olan 
sıhhi istatıstiklPr, (ICuılıın ve (1\iı:;t Jda
tikJ lıastalıklarına yukalanların, cvlcrınde 
k.Öpı k .c;aklııyıın gayri ıııü~liııılcı oldıı
gunıı meydana kuyııııışf ıı r. 

~6 - Şuhat - 1:tw larilıli !Jı•ll'diyı· 
vt>rgi ve ıe,11ııleri kanununu:: ınevkiı mer'
iyclc \a'lıııa kadar ırwnıll'kı·tinıiztlı· kö_ 

peklPrdeıı resim alının.ız<lı. Uu resim 0 
tarihten itilı:ır<'ıı haşlamış ve )'t'ni ka
nunda da dalla fazla urllırılıııışlır. 

Bu re~min ağırlıı~tırılııııısıııııı sebebi 
de. sus ve av kopPği diyl' Pvlerdc beslcn
mel\lo olan kopeklerin adt>diııın · ıız~ltıl· 
ınası ve doluyısile lııı lrnyvanlurdan ge
lecek ııı:ızarrnt ve huslnl 1 klurın öniine 
seı;ilmesi ic,'iııdir. 

işte 11' ııı t'cnnen, hnm do din~n kô· 
peklerin sılıhııtu ıııızır bir hayvan olduk
arı ıışıkl\r hıılıınmasınıı n ğmcn bunla
rın imha. ı esnasında bolodiyeııin icratttı· 
nıı müdahııh: elıııek cclıulet değilde ne
~ir ? 

l':ıp:ıı ~ 11 sllslrıi dııydıı: ı lıir ııdnı~ı _d.ı T:ı~nııı({:ızalıırı tır11~:ııı 
l'ııp ı lııı~rcılL•Lırıc lıir ıııilycın dcı- kıııı tor ı~·rııde yokıı~ıı tırrııaııı~J·o rı:ı 

l:ir ! l\ltıklııp~·ıı ı:,ıy Yaver :ı ıır 

l'tııı.ı ulııı.ız deı :'llıi lı;ıı-ııııı ırnllı-' l ıılılıı. 
1
,. 

1 1 1 1 1 
• •1 j\ıl J 

· • >lrııı er, c ı c ı Sl'll< e 11{' • 

yor<lıı. .1 1 !" hüylo s.ıııti sırlıııda tu~ıy: ı· ıgıııu '" 
- 10 1111 yoıı {o ur... •t · C l · d 1 • -k ııııt1 
Gene " 111 vuzı et. gı ıı y:ıı~ ve: . c )111 en \lıçu · s 

. Y . kardı gostcr<lı · 
1 i\ılıayet papı z d.ıyıııı.ııııııdı. . lkıyle hir saat kull:ıns.ııı:ı 

Papa uazrcllurı, <luclı, 011 ıııılyon , • 
doları nı~·ın kııbul clıııiyoı 'illllUI. ? .. Bu l~skı zaına il l 
piira ile neler y:ıpılııı .. z ı' !\lcktopler ll{:a- Edirne valisi meşhur fzzot . 
rız; lıaslaııclcrc yurdıın edcri1.. Allah rnlınıet eylesin, garip Iıir ı ıl ı 

. No yap<ıyırn. lıir tiirlıi kahul cılt-- l\cndisi tfo Erzururıılııiıır. (',ıııı:ı~ır1' 
medını. Bıı pı rayı, lıer duaııııı sonunda Ed' 

1 1 1
, " gıı 

· ., ·. A .. k ı· .. · · . k· ., • ~ ı rrıe< en ta Jıınıya, '.ı zııı ııııııı 
declıı.,ııııız men ~ ııııc:smı Y'. a~ P yo- rir, öyle yıkntlııırıııış. . l 
rine Ford olomobılı dcmcklığıınız iriıı Yatuğu yatma ·ı clu tıılıııf iııııŞ·I 
veriyor. 

On milyonu lııı kndar rezalet olıır laftı odanııı ortusınn yııpılırnııŞ• 
mu? ayarlı lıir merdivene çıkar ve 0',. 

J\ldatılın1ş kocanın kendisini balıklama yntuğa nıar11ı1• 
(ter tam ortasııııı dUsersc yatıır. · 

hikftye~İ mezsc 1-!Cnc merdivene r;•kar, 'i6~ 
Ziraal 13unktıst l\lüretlişi Bay Hcşid atlamıı~. 'l'ıı yntuğın o, tasını bıılll 

hizirıı Yazı 1 şleri !\Hhliirüınnz !~ıılıadırı kadar ... 
evine davet clnıişli. O ~Un sofrana mi- Bir glin kendisine bir :ıat mllr 
sHfirler de vardı. Bahadırın pııt:.ıvatsız elmiş ve siizo şöyle t.ıaşlanıış: . 3 
olılıığıınu bildi~i için ° gfiıı leublh et- - l>cvletlO cfenıliııı lıazretlc' 1 • 1 uıek Jrızum uııu hissulti. Dedi ki: " 

!eri... Diye b,ışlayıp isteğini ~o'. ı 
- Buhudır bir kan kocıı misafiri- · 

mir. var ... Yeni bnrışlılıır, kadın kocıısına len sonru. sözllnO şiiylc bitirrııı~ ·0 
bu rıta emrUferman haz reli menle il ~ hıyanet etmişti. Vuziycl dt"ıny:ıcıı ııınlüın. 1 ~ 

Sııkın aldatılmış koealar lıakkınclu bir rindir.,, ,) Q 
l\opcklerden g-.cçcn Iıastıılıkhırn bahis aça} ıııı deme... J>uşa der hal eline bir kaknı 1 t 

•ııasııp olanları ınadcJı ığnelerle ~ırıngıı- YenıP.j'.tin sonıınıı 1-!<'lrııişlerdi. Şara- adamın sırtına· "l(alcme,, di):~ıı;~~;'.P~' 
lurrwk ı;_ııretile tedıl\i ediyoruz; fenni lım lesirile Bıılıadır gcv-;c<li. canlı i l~dnyı kaleme lıavı:tle ~ ~~ 
tıııkikhtlııtı hilıııcyip le lııırııfı: ve sarsntıı-1 - SiZf', hir ald<tlılınış koeunın lıikfi- :·· .. ,-····-.. ••••HH••········· .... ı' '· ıı 
lnrın lt~}rine kııpılınış olan «Cehalet• ycjni anlatnvıııı ela dinleyin deyi. Heşid • . • lW 
ııı11sııplarmı da Mıenvir ve iışat. dedi(:'i· vuziycti idme elınok için -heıııcn Baha- : Yannki Türk nıill<~lı, . ·~' 
miz ııııınevi şıı·.ngalarla lcchıvi ederek dırın ayagıııa bıı;tı. !;a!ıadır, vaziyf>lİ f ffünkü yavruların onıtlı ~\~ 
onları dıı bugünkü ınodcnt c;.ımiyelin u- kavradı : lb ·r Qı 
yanık kitleleri irine katnıalıyıı. ı - Ah ... Heşid Jnıc;uı·n bııkınn~ ılcdi, Iarında yükse]eceJdl 

U.ılımi CllMll/U'lı~ lenhilı ctılP.lııl uıııılıışlııııı !,. • ........................... ""' ...... . 

• 
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İMAM NİKAHI BELASI 

&irçok saf kadınlar imam 
nikahını hala muteber 
hir nikah sanıyorlar 

( Osllarafı 1 incide ) 1 lan vazifelerden <le haberdar değildir-
'9t 'Valide, dedim, ben gidiyorum, elbet ler. Bir çokları. Tli rk~·eyi lıi~e. bilmezler. 
.. derdin çaresi ol<luıtıı gibi sizinkine Bu sebeple tabu şıırtlıır d8h•lınde kıyı-

tire buhırlHr. . .. ! lan nikAh ekseriyetle m uhhı.rlıır tarafın-

ne<• u 

Filistinde yeni 
bir çarpışma daha 
Bu sefer de dört ölü, 
altmış sekiz yarah var 

Kudüs 17 ( A. A. ) - Arap çetele
ri ile lnglllz askerleri arasında vuruşma 
devam etmektedir. Dünkll çarpışmada 

1 
dört ölll, GS yııralı tesblt edilmiştir. 

Her tarafta 
nehirler kabarıyor 
Karasu nehri de taştı, 
bazı köyleri su bastı 

~- ...... İnşısllaş oğlum... Dive dua elli dan tescil edllemeıler. Türkç·e okumak 
~dın. .. · yazınak, bilmeyen bir adamın defter tut
~ .\vukıstıarın knçiik bir oda sı var. masına ihtimal verilebilir mi? Halbuki 
~~ Çok muhkeme salonuntt benziyor. kanun birinci palanda nikahın tescil edil
~· (Clrtllğlın zaman Avukat Memiş mis olmus ına kıymet vermiştir. Bu yüz-
bı~ küşe<leki llzeri kırmızı çuh1 den en meşru nik4hlar bile bazım hü- Muş 17 [ Hususi muhabirimizden 
~ y kümsnz. kttnıınen muteber olmayan bir telgratla ] - Karların erimesi yUzDnden ~ lnıtsanın başına oturmuştu. anın- ı 

ke d ı b. hale o-irmektedir. · I Karasu nehri taştı, kölyeri su bastı. Nor-\ n isine danıl:}mak Uıerc ge en ır 6 

l~terı ile yavtt~ sesle konışıyorlardı. Şehirlere gelince : Söyledi~lm gibi şin köyünde altı ev yıkıldı, Uç bayvsm 
"tlll iöriiN·e: şehirlerde imam nik ı.lbına en çok birden 1 sular aldı. Köy Un köprnsn tehlikeli bir 

...... Nevar deıtl yine guzeted ? ziyade evlenmek niyetinde olıın kimse- vıız\yet.e girdi. ~1ünak~l~t durdu. lnsan-
'et' Hiç, dedim, şüyle hir sohbet el- ler müru<'aat etmektedir. Bunlar eKseri- ca zayıat yoktuı. - C/i,LAL 

e ge1cı· yelle fakir, erkeksiz ailelere müracaat 
~ :-- Yıs::~~uk şartile hay h y .. İs- ederek, kızlarına talip olurlar. Tatvanda hükümet binası 
~kadar smıuet edelim.. ihtiyaç içinde bulunmak, nihayet ve Kaymakam evi 

tıı.. ....... Üyle şey olur mu ? Yine hem ko· bir bo~sım zaten pek dar olan aile but- k 
~ Tatvan, [Hususi] - Tatvan aza-'11, hem vazıırız. çesi llzerinden kalkması ihtimali onları 

J sının yeni teşekkOlü dolayısile hUktlmet ~ ...... Ben buna razı değilim ... Konuşa- rnzı eder ve kızlarını ekseriya bilr..Jcden 
' '•kıst hu cehenneme alarlıır. İman o-etlrilir, konağı yoktur. Gerek 937 yıh muvaze-

ydznıa... 6 nel umumtyede verilen ve gerekse 9:~8 ~•re yoktu baktım ... Bu meselede nikalı kıyılır , kız tarafı tamamen kani 
de verilecek tahsisatla yeni bir hUkO-•: fikirlerinden mnsta~ni kahımuzdık . olur. Mesele biler .. . Adam ölllrse veya ı'kmAlı' 

" k k ...ı b k d met konağı yapılacaktır. Çııbuk "cı tan söz verdim : 1:\11101 ı ıp ışurı atarsu iş meydana 
· k O d ı k bl için muh tin tablt vaziyeti de nazara \...~ Hay hay ... Yaz'tlam... Hatta ıs - çı ur amma... zaman a yapı acıı. r edilme-

'6.ı'lz isminizi vermeden, resminizi şey kıılınaz. alarak şimdiden öteberi sipariş 
lll•...ı 8n ya···.alım . .. ş 1 • 1 , 1 k .. 1 d 1 ~e başlanmıştır. Tatvanda Kaymakam-"" .. e ur er11e o cmn, oy er e o sun 938 l 
...... liak bu olur ... hcır hangi bir ve· g-örgn~nzl lığU ve cehaleti takviye eden hk evi için hususi muhasebe yı 1 

bütçesine 2500 lira tahsisat bırakılmıttır. L.: gibi u""'il mi ? .. Mnkeınnıel .. sor bir el~ kaııııni sebep vardır. Kanun bir b 
1 , 

6 
fl8ziranda bunun da inşaı.:ı na aş Hna-. tın . maddesinde : Medeni nikah yapıldıktan 

1. caktır • . :...... ruam nikllhı ?.. sonra isleyenlerin dini merasim 
1

' Ne süyllyeyim ... Bu, memlekette. yaptıruhll ıııelerine mllsı.ıade etmiştir. Bu -----------------
• bizim şu mıntakıu1a saı.lgın h ~- müsırnde halk arasında imam nikahının K A O 1 N 

· bir içtimııi hastalıktır. Öyle bUytık hahl ınule her olduğu ve kanunun da 
~ Verıyor ki.. . Her gün ıııuh~kkak bunu tanıdığı zehabım uyandırmıştır .. 

rcıısn bir çoğu ile karşı karşıya Bu fıkrnnın maddi lıi\~bir fttidesi yok-
Y.o · uı. Bir defa kadınla -, ondtın ı:on- ltıl'. Bilak is şuhalde mazurrat verditi de 

Sdcııklar hundun ıızıımt dertcede mü· görlllıoektedir. 
----·-

•
1
r:. olıyo rlar. ş~ hirlerde imam nikabına baş vur-

.~ttada kanunen muteber bir nikllh manın l.ıir ikinci ~ebebi de evJenmer.in Lohusayı, iyi beslemeğe, gıdasını 
dığı içln erkek kadındım bıklı!t• kolaylı~ıııa rıığrnen boşımmanın pek güç mUkemmel surette tanzim etmeğe çok 

Onu ya sokağtt atıyor. yahut olmasıdır. BugUn reşit bir erkek ve ehemmiyet vermek' g-ereklir. Zira, kadı-

Lohusa kendisine 
nasıl bakmalı ? 

lil bırakıp kaçıyor. Bıı vıızizet kın- bir kadın sıhhııtta olmak, ve evli bulun- nın ilk ve en mukaddes vazifesi çocuğu
kanunen hiç bir makaı.ınıı müra- mıımıık şartile blrbtrile istedikleri zaman nu emzirmeklir. Bunun lçin memelerin-

bakkımız olmadığından gelene: evlenebilirler. iki tarafın rızasının telAhu- de bol sUlllo bulunması lazımdır. Bol 
' Ne yupıılım bByan. .. elimizden kile yapılan bu akıt, yine iki tarafın n- sut ise tyl ve lOzumlU gıdalan yiyip içmek-
hy gelmez... Allaha sığınmaj{t ıın zıısmın inzımamile bozulamaz. iki tarar le kabildir. Yalnız şu noktaya dikkatini
' Çaren yok ! Dlyip geld iği yere rnzı ol~a bile hAkimin kauaatı şHrt ko· zi çekmek lazım; İyi yiyip içmek demek-

lyoruz. şulmuştur. Bu kanunun çUrük bir nokta- le, lohusamn bol gıda maddeleri ~iması 
ÇOcuk varsa babalık davası ııçabi- sıdır bence ... Evlenmek kadttr boşanmak lçap eder, demek istiyorum. Mutedil ye
tıı~. Fakat ekseriya imam nikA.hı ta kolay olmalıdır. meli, fakat müntebep şeyler ylyip içme-
' lllar evli adamlardır. Yani ikinci Ge ~~enlerde şöyle bir vaka oldu: lidir. Mes~4: Bol et yemek lUzumsuz, 

evı · k d k d e hatta muzırdır. ÇUnkO fazla et yiyen i tnıııek içın ıı ını an ırıyor v Ailelerin urzıısu Uzerine iki geııç bir-
ı.ı...... k ı 1 l kadının snrn kazein ve ya"' cihetinden ı ... ni Ahı ile yan arına a ıyor ur. birlerile evlendirilnıişler ... Aradan tam & 
llrıt.. 1 1 ki 1• .. zengindir. Böyle bir sUtQn hazmı ise, "' .. P hası o an çocu ar z nu yedi sene gtçmlş... Bir gOnlerlni olsun 

LlK MaçLARINA HAZIRLIK 

Pazar günkü antrenman 
maçı ümit verici idi 

Bu sene takımlarda oynayacak yeni 
elemanlar Erzurum futbolünde büyük 
değişiklikler yapacağa benziyor 

Llk maçlarının fikistUrünU tanzim 
etmek için toplanan kulüp murahhasları, 
tikistOr tanzimini ve kur'anın çekilme
sini bu Çarşamba akşamına bıraktıktan 
sonra, Pazar gUnU bütün kulUpler fut
bolcularının iştirakile bir antrenman yap· 
Sağa kaı.rar vermişlerdi. Paz ın gDnU 
şehrimiz kulüplerine mensup futbo lcu
lardan yapılan iki takım lise sahasında 
kuvvetli ve sıkı bir antreman yapmışlar
dır. Evvdki gOnkn ekzersizde, bu sene 
takımlarda oynayacak yeni elemanların 
Erzurum futbolunda bllyük değişiklikler 
yapacHkları kımaatını takviye etmişlerdir. 

Ek zer sizde: " A • takımını teşkil 
eden hücum battı merkez muhacimi , 
sağ \'e sol içlerle, sağ açık . Erzurum 
gücünden sol açık ta yeni spordandı. 
Bu beş f ~ çok iyi işliyor ve aulBşıyor
du. ' Muavin hııttında merkez muavin ve 
sol ·muavin Erzurum Gücünden, suğ mu
avin, yeni spordandı . Bu Uç muavinden 
yan muavinlerin nefes kabiliyetleri çok 
iyidir, orta muavinin nefesinin artması 
için biraz fazla çalışması 14zımdır. Dun 
orta muavinin teknik kabiliyeti ink!r 
edilnıiyecek kadar yerinde olmasına 
rağınen, nefessizliği yüzOnden forlarıoı 
besleyemedlti gibi mUdafaasıoa da yar
dım edemiyordu. Mamafih bir iki ekzer
sjzdeıı sonra çok iyi bir orta muavin 
olur, 

Bekler genç ve müptedi oyuncular

re gidemiyen avcılar havaların açması 
~zerine pazar günü bir grup Başk8n 
(>mer Bicanın bir g ru p ta Asbaşknn Hak
kının riyaseti altında iki koldan ava çık
tılar. Bu sene civardu fazla ördek ve 
kaz old ıığundan Avdan dönen ııvcıJarın 
torbaları ve arabalar avla dolu idi. Av
~ılarımı.z bu çarşamba gOnO bölge Jıey<· 
tıne bölgede bir av zikafeti verecek
lerdir . 

Erzurumgücü Trabzon ve istanbuf 
takımlarife maçfar yapacak 

Erzurıırn g-üco spor kulübUnlln bu Elme 
için çok zengin bir program hazırladı
ğını :.,:'eçenle~de yazmıştık. G!iç bu sene 
Trabzon v& Manbulun bazı lnkı'l"llarilo 
futbol, atletizm ve güreş oı nsabnknları 
yapacaktır. Bu kulOplerle anla~ımılc f\v.e · 
re kulUp teknik heyetinden Muv lıtıit 
Ak11tlıyı bu çarşamba giin fi Tı·abzoıı vo 
ve fstanbula yollıyor. 

2 3 Nisanda yapılacak müabakalar 
23 Nisanda, atle tizm, bisikl t ve 

voleyQ<>l müsttbakalurı yapılacakhr. 23 
Xisana kadsr kuJUpler Bnlaştığ ı takdirde 
iki kulflp arasında bir de fu tbol müsn
b1kası ter tip edilecektir-

Kulüp murahhasları bu çarşamba 
toplanacaklar 

dı. Gelen topları kaleden · uzaklaştıra- Bu çarşamba akşamı kulllp nııırııh
mıyorlar, eğer bu genç oyuncular bek haslan bölgede toplanacaklar ve bnlge 
hattmds çalışacaklarsa, bilhHssa ekzer heyeti içtimaında bulunarak, ih tiyaçla
sizlerde uıun ve isabetli vuruşlara çalış- rmı, bu yılın çalışma programı hakkm
mahdırlHr. Bir de çıkış ve dönüş kabili- daki fikirlerini söyliyeceklerdi r. Bölue 
yetl~ri noksandır. Kaleci bu mevkiin bu içtimada Kop-:por kulübünü teııı~il 
oyuncusu değildir. ~Iuavin hattında mu- etmek Uzere mezlcOr kulübün Ihşkanı 
vaffak olabilir, bize en çok ümit veren Doktor Mazhar dün Aşkaleden şehrimize 
üç orta muhacimle, yan muavinlerdir. gelmiştir. 

(B) Takımı muhtılif kulUplerin genç Hiilge atletizm &jaÖlığmın tertip et-
oyuncularından teşekkül etmişti. Netes tiği balat çekme müsabakasında finale 
kabiliyetleri (A) takımından fazla oldu· 
tundım bu teknik takımı, yani ağabey
lerini epey yordular. Ve doksan dakika 
oynanan oyun yarının Erzurum futbolu 
için Umit besleyenlerin haklı olduğunu 
isbat etti. 

AYCILAR 
Yirmi gUodOr, fazla kardan bir ye-

kalan Avcılar ve ErzurumgUcU kuliiplcri 
halat takımları arasında yapılttn çekişme 
sonunda Avcılar kulübüntın itira zı üze
rine mnsabaka yeniden yaptırılmış ve 
pazar gUnQ sab?.hı E ~zurumg-Ucü kııltilı iı 

halat taı.kıon şampiyonluğu nu ulm ış ve 
bölgenin koyduk mUkArııt kul übe \'erir
mlştir. Ultı ()iduğundan kanun tıırartndan beraber ge\~irmemişler .. Birbirlerini sev- çocuk içtn gQçtUr. 

l'ln k ıaı ı t' ·1 ı Sonra, hali tabiiden fıızl-1 ylyip içen Y·enı· İhracat knntrollarımız . ,.,) a tanıma su ı ye ı .verı m · miyorlar, istemiyorlar. Buna rağmen ay- ~ 11 
Ylt k 1 A t k i bir anne, yatakta bulunduğundan dolayı 

ce alıyor ar. r ı mırasıı ş- rılmıılıırı okadar müşkil oldu ki. .. Çünkü h Ankarada lktı'sat \ 7ekaAletlnde llıra- Tatvan, r Hususi ] - Bu yı l knr f"z-

• 22±!3& 2 1 ZZE sar Y 

Tatvanda kar 
ttıntk b b ı tl k al · egzersiz yapamaz, fazla yt\rUyUp are- u ı. • nese tas ı ı et rme s a- bılkime kanaat vermek lazımdı. . la "' catımızı kontrol edecek o-ençler için la olmakla beraber biç tesadOt edilrue-..ırı onun için mevzuu bahis olaı ket edemez Binaenaleyh şışman ma&a 6 b 

"• - Hütoo bunların çaresi ? . . • başlar. Halbuki anne şişmanladıkça ço- açılan kursun bittiğini ve kontrollarımı- miş bir surette ahar ayları geldiği hal-
ı.. E • ı d' · ·ı · d A d · 'f ı · · de henUz kalkmamıştır. Otl a rı biten QU sö 1 1 k bl 1 d - vvela söy e ığım g-ı H me enı cuk zayıflar. zın pey erpey yenı vazı e erıne tayın ıı . Y edl"'ru ha anca şe r er e k- lUle ha vanla ı ı · f ı 

"41 oeltyor.& Ko-yltller birden fazla kanunun bazı noktaları tadil edilmelidir. La""ı'n bazılarımn yaptı"'ı gibi, lohu- edilmekte olduklarım öğrendik. oy r Y r nın yem erı r n 
.. a • fazla müşkilata uğramaktadırlar. ,1Y0rtır. Ve çocuklarını d• resmen Sonra bılk •rasmd• geniş şekilde bir sayı, bir h•sta teliikkl edip aı· bırakmak Bu sene açılın kursta en ziyade T k 

111_
1 
bultınduklttrı ilk karılarından ba· aydınlatma mlicadelesine girilmelldJr. tıı doğru detildlr. Lohusa gUnde dört narenciye vebububaı.t üzerine çahşllmıştır. atvanda Öy işleri 

."'llluv gibi ntHusa kaydeltiriyorlttr. Hulkevlerlnde konferanslar, gazete ve defa yemek yemeli, ve 24 saatte biç ol- MUtebıtssis doktor Baı.de tıı.rafındaı.n da Tatvan, f Ilususi J - 9118 yılı 'rat-
,11~<la Yalmz imam nikahına uldanan ınec rnmılardıı yazılar... Bu mevzu Uze- mazsa bir litre sut i~·nelidlr: Sonra stH- yumurtaı. bak.kında verilen derslerin ta- van kazasının Kotum nahiyesinde 4 ve 
ıeı,:" yanıyor. Bu yllzden biı· çok rinde bilhassa en çok kurban edilen ka- len yapılan gıdalar: Yoğurt, muhallebi, ldeli olduğuna tüpbe edilmemektedir. Heşadiye nahiyesinde 2 köyd') kiiy kn-
," d1a vukua geliyor. dınları cıytlınlatmıı çarelerini bulmalıdır. tavuk göAsU v. s. yemelidir. (Fiessler) iktisat Vekaleti kontrol kurslanna nunu tatbik edilmiştir. Her iki nahiyede 
t;ı Görllşllnllze göre bunun sebebl Sizin yupac11ğınız neşriyatın her la- llstüne tarçin ekilmiş sütlacın tam bir devam eden gençlerin sayısı 25 şi bul- tatbik edilen köylerfo birleşik btıt çe g-o· 
h raftıt çok faydalı neticeler verec >ğine lobu~a yeme~i olduğunu söyler. Tarçıo maktadır. Hepsi ali mektep mezunu liri :l563 liradır. 
Qlind n. Orıll rıılek 1 yenice paketini kın iiw... Bunun llzerlnde is;. r ı. d ıırur- r •hm in çabuk loplanı p kOçülmesine olın bu gençler ırasında bir kısmı Deliler çoğa lı yol' 
~~h: sanız bir çok iclimai felllketlerin ünllne yardım eden bir maddedir. Sonra genç Avrupada da tahsillerini ikmal etmiş Bir lnğiliz doktorunun istntistiklerlo ~ lieıe bir slğarıı yak da bakalım ... geçmiş oll!caksınız .. : . anneye çorbalar, çelik ve kllsi ihtiva e- ve ekserisi yabancı lisanlara aşina ileriye sUrdOğü iddiaya göre, iiç asır 
~· •öyle bir toparlanayım. içeriye bu sırada giren mObaşır: den yemekler, bol sebze ve bol meyva kimselerdir. Yeni vazifelerine tayin edi- sonra yer yUzUcle akıllı insan ka lmıya-1ilr.ıı.sının atır ağır tavıına çıkan - S zi mahkemeden çağırıyorlar Bay verilmeıini tavsiye eder. ltp Ankarayı lerkeden hu gençlerin hep- cakmış. 
ı..._'-rını seyrediyor. Sonra birdenbire Memiş ... I>edi. Lobusahtr için memnu olan gıdalar sine muvaffııkıyetler dileriz. 1859 da delilerm sayısı :;3;; de hir 
"'tıl" .... ı · H it tl · konserve nisbetinde iken 1097 de bu miktar 312 ...... .ıOr: !l emrş yıızıcı : şunlardır: er çeş av e en, - Pancar mu·· tehassısları ~e Sebepleri ikiye ayırmak lazımdır. - Sorac;ık bıışaa bir şey var mı? ler, midye ve ıstakozlar ve mantarlar, ye düşmOştür. 1926 da ise 150 kişide 
~ı. .. htekı sebepler, şehirlerde başka Diyerek ytıznme lıaktı. . tHze soğan ve hususile sarmısağın koku- geldi bire inmiştir. Eğer bu nisbet böyle <le-
~ö Vardır. - llııyır dedim, teşekkllr ederım. · su süte geçtiğinden, yemek doğru de· varn ederse, 1977 de yez de hire ve 

t,c Yln toprakla çahşhtı için işçiye _ Fakat yuzrnıyacaksın bunlan de- "'ildir. Kezıt, baraaklarda fazla gaz yapıp Erzurum ve httvalisinde ~eker fab- '..!139 senesinde de sırıra inecektir. 
l .. a d k & rlkasınm kurulması için lazım olan nan- Mamafılı bu"tUn bu delı'ler kend ı· lerı'n i ~ r ır. l<'aklrdir, parasızdır, en- ğilmi ? _ . . hem karnının şişmesine, hem de rahmin ~· • 

· ~ bır hizmetkar tııtumıyacak halde- - N ı~ıl olur ... Bir d~fa ~~yledınız.:. küçOlmeslne ve toplanmasına mani 0 1811 çarın verimini tetkik etmek üzre bir normal sayacakları için, dllnyuda değiş-
il Vıtılyeti teJMi etmek için müte- MUcadel~ tuvslye eden sız, soyl~dlk_,lerı- her cins lahana ve hıbana yemekleri heyet şehrimize gel?tiştir. miş bir şey olmıyacaktır. 
i~~~r ev~nlr. Köyde kadından mi ya7mH rte~en hlr ~zada duşmuyor muzkdl~ fa~a baharlı ~mek~r. ~du ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ r çafışan, iyi, kötii aramadan bo- musunuz ? V - Ole k _ balık ve tuzlu peynirle*', alkoOu ipkiler 
ı~lutuna kul küle olan kimi - ll ııkhsın dedi... .e. g re 0 yasaktır. Alkol anne sQtü ile çocuğa 
ıraıl\iz? .. Bir defa zaten evlenmiş dadan çıkıp mahkemeye gıllı. geçerek, bunda uykusuzluk, çırP.tnmak 

ıııltı1Çin moteakip evlenmelerin hOk· ve rnhat durmamak gibi bir takım ihti-
'lt11acaktır ... Bunu haz1m bllirler, Erzurum Türk Hava Kurumu ıatıar yapar. 

~. 't. liyetıe bilmezler. lmnmı ~·ığı · Başkanlı0~aından.· ~--=-=--__.;... ______ _ 
,. ili .................. - ....................... . '· ı. k~h kıydımlar ve blltün safi- Ç t• t• k 

t~ltı ~er işin olup bitti~lne kani olur- ~:-ı . ncı t.:>rlıp Piyungo biletleri bayi- ,OCtık ye iŞ lrtne mem-
!\ ~ ,, ~ehetıe gelincfl : ıer vıı.sıt · sııe scıt.ıacutından bilet satmak lekete en Büyük 
·'~ bavallc.lfl hele muhtarhır okumak ıste\'Bnler Şubemize muracaatla satış 
""' btıırıczler. Hunun için kanun tartnıuııe:>inl görmc:lerl ilftn oJunur. hizmettir 

tinden, onlara tahmil edilmiş O· (Nn: 24;ı) 



--- H 

Erzurum Vakıfla~ MüdürlügÜnden: 
Mahallesi Sokağı Cinsi No. 1\luhammen 

bedeli 
500 (kol oğlu Kol oğlu Hane 254/10 

( > > > > > 246/ 8 
200 Sultan Melbk Hur.şit B; > 247/ ı 
120 > > Saray hamamı > 249/18 
150 > > Toprak rtıabya > 252/11 
200 > > ~ > > > 254/29 
250 Emin kurbu Demir ayaık > 265/41 
400 camii kebir ~ Salih kavas > 365/12 
200 Kavak Top dağı > 394/38 
60 Gez Hacı Mustafa > 395/73 
60 Emir Şeyh Sulu S. > 406/ 6 
50 Yuncalığı sufla. Haıtta.t S. Arsa 195/ 2 
60 Dere mahallesi Çukur S. Hane 440/32 

100 Mumcu uıya Erzincan K. > 349/60 
100 Karaköse Boyahane > 312/ 8 
60 Ha:san Basri ulya Kara kullukcu > 420/ 6 
75 Hnsan Basri ulya Bayrakd:a.r S. > 423/16/18 
30 Ayas Paşa • çBerber s. Arsa 138/13/15 

150 Kasım Paşa Da.racik S. Ha.ne 261/45 
300 Derviş ağa • Derviş ağa C. > 228/49 
200 sunca.lığı surla. Hadaıt çık.mazı Merek ve ars:ı. 169/ 2/ 4 
260 Cafer zade .- Ambk.irler > 12/ ı 
Yukarıda muhammen kıymet ve sair evsafı yazılı yerlerin mülkiyetleri peşin 

para ne satılmu.k üzere yirmi gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmı.ştır. th.aleleri 
29/4/938 ıta.rlhlne :müsaclif cuma günü sa.at on beşte Vakıflar dairesinde yapılacak
tır. Taliplerin muhammen bedellerin yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat pa.ra-
larile birlikte müracaat etımelert. (No. 230) 

Erzurum Valiliğinden: 
Hususi 

Sıra )luhasebc Gayrimenkulün 
N o. N o. Cinsi 
1 112 Nubet suları 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 

Yunca tarlası 
Harman yeri 

... 
Gayrimenkulün 

Mevkii 
Gez mahallesi 
Yarı.ş yerı 

Hins köyii 
> > 
> > 

> > 
) > 

- • > > 

Şora;k nam tarla 
Şora:&. nam tarla 
Marsut nam tarla 
Çatma nam tarla 
(Küçük mezarlık) 
(Nam tarla) .ı: - ' 

9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

120 
121 
122 
123 
124 

Şorak nam tarla 
Koçgizot nam tarla 
Sohukotta nam tarla. 
Çalo nam tarla 
Baklalık nam tarla 

125 ' Tarla 
126 > 

127 > 
17 128 > 
18 129 > 

19 130 Dar ince nam çayır 
20 131 Ümidimyolu tarla 
21 132 Di;rla.k nam .tarla 

• .. 

22 133 Abhaz meV'kilnde tarla 
23 134 Tabhan yolu tarla. 
24 135 (Küçük Allah verdi) 

(Nam çayır) 
25 136 Bozu nam çayır 
26 137 Ballar nam çayır 
27 138 Keşan nam çayır 
28 139 Ahurcuk nam çayır 
29 140 Koler nam çayır 
30 141 Köy önü nam çayır 
31 142 Çayır 

32 154 Damla kaya nam çayır 
33 155 Çüllük naan çayır 

> > 
> > 

> > 

> > 
> > 

Arzutu köyil 
> > 
> > 
, > 

> > 

> > 
sıtavuk )c.öyü 

Akdağ köyU 
Kara arz 
Erginis köyü 

> ;> 

. . 

. . 
> > 

Köşk köyü 
> > 

> > 
> > 

Kirekösek köyü 
Haçk.avank köy"U 

;> > 

l 

Eski 
kirası 

Lira 
25 
14 
1 
5 
3 .. 
6 
8 

16 
6 
6 

16 
8 
5 
1 
3 
6 
5 
5 
9 

3 

7 
7 

16 
l7 

Ku. 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
10 

OQ 
OQ 
OQ 
00 
00 
OQ 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

34 00 
3 00 
4 50 
3 50 
8 50 

35 00 
3 00 

18 00 

HU3usi idareye a:it tarla ve çayırla ·ın 938 yılı icarları 16/4/ 938 gününden 
itibaren ( 15) gün müddetle açık eksütm eye konulm~tur. Bağlı listede yazılı tar
la ve çayırların icar ihaleleri 2/ 5/ 938 pa .zartesi saat 15 de Hüırnmet ıbinrusı d.ahi
lind eVilayet Daimi Encümeninde yapı ıacaıktır. 11allplerin IEncU~n kalemine 
.müracaat etmeleri ilô.n olunur. (No. 242) 4 - 1 

~ ııııııııııııııııııııııuıııııııııınuııııııııııHııııııııooıınoıııın~ aııııuınıııııııııııııuınııuuuwuıuıınımauıuııuıııuıııııoın; 

~ .D. GUDA 1 
~ İLK Çİ NKOGRAFANE - i 
: Matbaamız yeni bir. çinkoğrafane tesis etmek 1 
~ üzere bulunuor. Bundan sonra her türlü !çılişe-
:= lerinizi, ınektup ve fatura başlıklarınızı, çinko 
== veya kauçuk üzerine mühürlerini bize sipariş 1 
~ edebilirsiniz. · 1 
; Artık I stanbula sipariş 1 
~ veı·meğe ihtiyaç yoktur 1 
: ~1ecmua, Kitap, Broşür, Memento ve. saire için 
: yaptırmak ihtiyacında bulunduğunuz kılişeleri si
~ zi her suretle memnun edecek bir şekilde temin 
::::::: d b·ı· . ' - e e ı ırız. a . 
'" mııuııııııııııııııuııııııuıııııııııııııııuıııııııııııınıııııuıuııııııııım·•mıııııııııııııııııııııı11111111mwıummuıuıu111mmııııııııuıııı11e 

Sahip ve Başmuha.rrtrı: 

CiBAD BABAN 

1 

umum netı1J&tı idare iden Yuı İfltı1 
Jı11ld11r1l: .. ba-tır Dllıer 

_, Ba .. ıdİjjı yerı ooölJBa•ıme'llt · 

SOdOn kaymllğını 

tamamen cıkarır 

Kolay işler. 
Yapılışı basittir. 

Fiyatı ehvendir. 

lstanbul, Jahtakale Caddesi 51 
.> 

(Poker tıraş bıçakları deposudur) nt'1~~&S 

Emırumda Satıı Yeri NEŞET SOLAKOÖLU ve ORTAÖI Gtir-0fikapısı Kavanar ÇAl'flll ) 

~~~~--~~-------~~-------------------~--~~~--_,.,,, 

O O G U Kars Hayvan Borsası Satış Cedveli 
iLAN TARİFESi 

8 ncl sayıfada santimi 25 Kurut 
7 • • • 50 • 
6 • • • 76 • 
fi • • • 100 • 
• • • • 150 • 
3 • • • 200 • 
2 • • • 250 • 
1 • • • 400 • 
tıan verecek kimseler DOGU Oaze· 

tell İdare MOdOrlUğüne mllracaat etıne
tldlrler. Devamlı llAnlar l{dD bUBUsf 
tartfe tatbik edlllr. 

Kırmızılı llAnlarda tarf tc bir mlıll 
f ulaalle alınır. 

Adres detlştfrmek 25 kuruşluk ü c-
rete tabidir. 

DOGU Abone tarifesi 
Senelltl : 12 Lira 
Altı aybtı : 'l • 
UÇ ayııtı : • • 
Btr a7hğı · : 1 ,50 • 

ECNEBi MEMLEKETLER tçlN 
Senelltl : 
AJn •J&ıl• : 

24 
u 

Lira 

• 

Çeşit Sayı 
ÖkUz 109 
İnek 67 
Koşu ökUztı 384 
Manda 9 
Dana 9 
Ôgeç 1 
Marya 91 
Keçi 14 
Tere ya~ı 145 'r. 
Erinmiş yağ 22 'l'. 
Yağlı peynir 5 'l'. 
yağsız 48 T. 
Sığır derisi 199 Adet 

AtJırl ıiJı 

38574 
16097 
87945 
4100 
1075 

80 
45U7 
5(i0 

2261 
402 
80 

620 
3320 

[ :\lal'lı n döl'düncü lıaflası ] 

En aşağı 

Kr. S. 
7 18 
7 o 
(j :13 
9 97 
7 50 

11 25 
10 83 
7 50 

fil . 00 
60 00 
20 00 
6 00 

40 00 

Eıı yukan 

Kr. S. 
13 43 
12 50 
14 86 
7 92 
9 16 

11 2fi 
14 50 
10 12 
53 00 
70 00 
20 00 
6 00 

49 00 

()r/, 

K. 
9 
8 

11 
7 

00 
11 

9 
()() 

00 

00 
oo 

s .. 
92 
•0 
75 . , 
61) 

MI 
~ 
sS 
~ 
(jJ 
00 

~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~---~ 
insaniyet namına Hoplk köyUnden ~ 
viş oğlu Taşlana veya Erzu·rum PO"A ıa 

Hasımkala kazasının l loµik köylln- hanesi müvezzilerlnden Tayyar Y~~
den Lal oğullarından Derviş oQ'lıı Adil bildirmesini insaniyet namına rica ""'· 1 

20 seneden beri kç_yıµlır. Bilen varsa rim. Tayyar yücEL . ~ 
~ tı.ı 

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

. ' 
• f 

1 

., ._,. .. ~~ 
~4' • 

GÜV 
ANITI .... 

... 

TÜRKİYE İŞ. BAN KASI 
r .. il!--·, - • 


