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iDARE YERi: 
lb'i..... pölbaşı DoOu fdarebanesf 

Puuttllden maada her g'iiıı çıkar 

~A)I ı :! 1 -GÔ GAZETE 
J ~•yısı bcr yerde 5 lrnrn~fıır 

--_-.-.. ----- L___:.:::,"' vrın yanlnr pı::rl vı>rllı"Pr7 

Dünkü Bayrama ocuklar 
Büyük Bir Neşe Verdı er 

Ç'tll'ukl.u·w !Jelişleri11i {Jİisleıerı iıir ıe.•im oe Seur'in paıpl:wışım mnları fı· nrı ·'·emlıol 

Çocuk Haftası 
~ Ulun 'l'iirk çocukları dlindenberi 

t btr h 
lll lçı arta clt!vam edecek bir bay - 1 

Yarının büyükleri ateşli 
hitabelerde bu uncİular 

Başvekil Atina ve 
Belgradci gidiyor 

Yanında Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
1 

Aras olduğu halde Ankaradan ayrıldı 
Arıknr.ı. :::! ( l\. A.) - B ş, e ,.ıl c'o 

1~1 lhvar Vtt H l'İ~ yo veı.ili Rüştü Ar ~: 
ha Alr~~.,ı 1-t ı •nbui • lı ·n ket f•tıı.jş ei<ilr. 
H ışv kil v•: tf ırlcıy,1 V~H iii J.;tanbu'rla 
ıki ı:ii:ı bıla.:;ı ~rıtıı rltr. A•ıbıra 1. tn y"l· 
nıı ~rfr:ı mı>c 1is rthl Atıılıı!tı·ılik Huıda 
• lvıı"t-li Ciirııhcır B·ş\· t\C•i ve t•ütürı ...,c' 
~ illı>r erkanı ile et:n~bi el{:ilcr tarann 
<lnn u~urlrrnnıışlarrlır . 

. \lf ım fl<ı!'' t•kfHuıl1:i hal,11 pır 
1 ?ti •ı:ı. :?2 - 0Hz.-t~ıu .. , Türkiye Hn4-
l \'t•kllı Gt:hll ttayıır ve flarl<'ive Veklll 
1 Tevfik Rüştn Arr.srtı Atiııuya yapacakbın 
ı.iyaret münasebt:tile hararetli neşriyatta 

i bulunmaktad1rlar. J:sulırnn Aııtnntı kon· 
, seyi müna~beti'e Ankaradtı yapılan 

ifit~ıerntlectırıer. Me.kteplerinde müsa - 1 
"1lerıe verecekler, kabiliyet, istidat ,.e 

~J.tııı:ını bu vesile ile bir kere daha ::ı
~ııe • ibabalarına, hocalnrına ve vell-

toplantıda Başvel<ll Metaksnsa karşı l 'l'ürk .~iya~i ınahaf•Jlııde ve hilirnE;StJ 'l'Ork 
! ruflle lı turnf ından gösterile ı ı:.anı 'mi le· 
zıı hnrat uurada biç U'1U1 ulroamıt>hr. iki 

--- f ınitlt:t ımmndı:kl bıığh1ı~ı dulu ıf)·ade 
S d • f • / h n t11kvlyo eden bu zfyareUer ve bilbnssn 

F l!österecekler. Güzel! 
•:ı... <ı.k:ıt 

On erece ln lZUm Q er zama Türle Bıışvekilf Celal Bayorın Athısya lltış,.ekıl Cehil Jl;ıyur 

-"Qlt h · hakikatte Cumhuriyet rejim! 
tıı;.şt1~, arıasını acaba niçin kabul et -

kendilerini seven Ve düsÜnen büvük- g~l'.ş: g~ıet~Ieıln~bışjsütuı~lmınds ehem·ı< ·cıaı ı; yaıı k.t ~ılımı tk l~·in cand.uı lıtı-
' 'J m ~e.11 ~er ışga.l etı.ııekte<lır. BlltUn At!ııa ıırlırnmıs \'nkt••tedlr. 

lePinin önünde bir geçit resmi yaptılar • • - · - - · --
:ı,,_ ~Uıu 
~itaıu ın Çocuk Esirgeme Rı.ırumu 
:ıı ave Sıtkı Dursun oğlu çocuk haftası

··~ 'lnı söyle izo.h ediyor: 
~lthtı "lf'Uk haftasının ga;esi yalnn <'">

t ~ .~~lC'ncestdlr. Buna miltefcrr; ol.<t
tı Hn,..n çocuğun bu eğlencesi nr:ı • 
~ ~ul ve bikes yavrulara da bir 

"' l!ıı 'n .etmek11r u 
~ %ı11t lJuı-sunoğhmun bu f kr!n° t. -
itt~Oi, tlrak etJn!ye~eğtz \'f' S·tıı:

'at ·tıı 1 ..ı, yoksul ve bikes y:ıvruln:ı 
·~ j ıı ~Ye " haki!mten yerinde ve hayırlı 
q,~e:-~!e.1runda ol"':t dahi, çocuk haftası 

~ :-/baş vurmak vec;nes! "3.y-dı•:ı ve 
~·ta "tinin b!r.} •rln"'e hr>r nt: 0tıln '- • 
· <ııı .. l'fe:ınmck Uzer{' bir kenannd:ı 

~ ... ~ .,,: ...... 
' r aı-.. lira bulundurma.c;ını da ayrıca 
~e·"' ... ~J;:ı. 

~ kı~ lüzum gördüğli h:.ıldc dl -
c ~ . 

1, r lr. ;.çı llnı\ınz 1.5 görmek müm!~ün ~~
a'.ıa "'=:tt ııau temini IQ!n c~c. hemen 

..,_~v "'" t,a • "n lb ·~rı şey. halka müracaat et -

1 n hisar idaresi piyasaya 
So_!ra tuzeıınu çıkardı 

Artık bundan sanra sofralarımızda 
en temiz tuzu 6ulunaurabileceğiz 

lı h'.;a r ld ıe 1 pip1•ııv Çamaltı vo ıı:ı,,: in ·nn ,. ıı dt ğuıecJ .. r, t';n :ılt n in 
tııi'.la•ıııın i...;' llı ~ :ıliHını1 n ol1>11 \~ni il 7. ı ki sorı ~i~i.-ııı fı:lınk· s n<la t,..ı t~mıı , ı· 
1-.rır ı ·ı~ ··f »lr mıha fıj t; • Ju Jl'r ,ssıya .,ı;,ımı • , i~!llıııfı · . 1-.ıııulm uş v~ piy"·.r.sQ 
\'' ·a•ı•ı ~tır. ı; kıu 11. ~tı ... Bu 'ıht.i ve ı~mit ı.11.'nrı 

Hıısıısı v .. f11'\ '-İ"t"'ll• f11h•ık:ıl11 dıt ;:İrıııli lıt•ı ,., rdt•ıı l~tlrırik e !dı!Hr:ılıdı. 
Pli im ı:ibi i ,. · hlr tu~lt> gctlrl:rııiş ı•lıııı 
hu l ·ızlıır, bir ~!İh:nlıı !'W ay ık !-:"İrıt lll· • • • 1 
1U ıhtıy.H'l 'll lun~rlit VtH' iK ı ı ,11, ı.11 ıf,tılıı. 1 

S"n ti\:'c: k .. ,.,.r m.tln n ıu" ki. ıııı. i-:.1 ~,·J\ r·\~le ri : \1ri.- vu 
t ih-NMI l'rıtz gelişi aü1.ül vnı •I 'ır Hı teıııı:ı: ' 1 i l 

~ • . ı>11< : ·u ':i 
l ~qrrı... 'lret kalmam::ı.lıdır. Başka kay-
" "'41) • 

·~ k.Cı:~!tıı cıa nasıl vnrida t temin edile -
; ,,~ cıu Unerek, yerinde teşebbüsler· 

l l?ıın e ağııııı:k vermeden büyük para-

ku ru tıız ~·u'rRlıt ıoıa:dct rrnıtır hnlıınu • " <. <. 

~ --- ı' hıtltJ l:.ttı_rıhııl ın ~itı ıt s•!ın th.• ı indt>, A, •• j LtımJra, :!'.!. ( ,.\ A.) .--: " l>t1yli 'J'd-
7 <)r,•:ıtlf• l·ııfurı:ın ~elırin ml"tllu'. :ı.~keri bilgüklcri ru~ı edcı_ıı u.lhal e.1ı!e ı plikt!t tuzlsr sart- grnf » g. ". elesınlıı Y.~ıuı~ı bir luılıt::ı: 

Ç kl b 1 ll\'Or ve f.!rkelder, 11teşlı !!özleri, zeki cdıllrdı. gôrc, l\lili6tler t'"111iyeli (İcud Sttkı~te::i 
~ ~lltt.netınıek lt\zımdır. 
~~ btr Olarak görülüyor ki ihtiyacın 
~ tanı ltı..'l?nına cevap ve'rmekten u -
% ~a an·~ Senede bir .gelen çocuk ıhafta.sı, 
"ıı,.tu ıç~llısu iane haftası pek kısa sür
"-a ~~l~ra <>l:ı.ca.ıc., değil çocuk bah~es1, 
r.. l!ecı1c :ı. ekı aç çocuklar için b1r ~ -
ın t•r. '·Lı;znnk iıp;kl'i.nı bile bulunama -

ocu arın a osu 1 bıık1şlar!le seyircilerine meınnuniye l ~ İnhi·ar idllft! ... ; bir ... auuuılar IUks yakında PariM: \6 Loollraya x-dcrek, 

Pt:·k eg'"' lencelı· oldu ba\.ifyo•lı1rdı. addrdilen bu nev'ı tuzu en fakir h.'llkın Fransu v~ lng-ili:ı. Hariciye Nıuırltuı Ua • Kefile i>n ri" muzika oldul\-u halde 
1» seve seve ku1Janact. ~ı bir ~uklt) :xıkm~ görD.şecektir. 

ta ' '1 '''lck • 
~~k."enet 1 :ı.t tedbirler. !aneler içtlma! 

lıt. Şlerını kökünden halletmekten 

I>ün 23 Nis n mnrıasebctlle 

~.-.hriruizdfl bllyük merasim yapılmıştır. 

s~b hleyin çok e ·kenden şebirde b!r 

rt.ı\'l<alaJelik vttrd ı. Bütün caddeler bcıy
nı khırl.ı süslenmiş ve ca ~.ııAJeri bOytık 
ıir halk k tıl tbal ğı doldurmuştu. 

'i 
~ c,. 'ııar il. k :ı:l N cıan vnııuı·ü h> zırlıı yun Ç cuk 

Q- a~1 11.urumu ha kında da ev- _ . , . 1 . •· 
ıı cıu 'thut.a1 -'~ ,.__,1 t k ı:.sırgt:ın~ h.urua u huı;ılnd~ Yb ııız çoı u .. -

~r ~ eau-u ·uu. unmus u . Bu- . . • 
~ 1 ~ erin sokakb.ra tekrar çıkma- ldf;ı yer v. rmı~t· . Ç .çuk ll uf. s•ırı·ı bnş 
"l <le ~ltntzı Leyit ettiği gibi yarınki ve- tttıığın oh n yırıu ı llç N'isıında ~.ocukla• 

~I~ .Ylt etlece-ktir. bUt liıı var hb !:u mı gös er c kıernı. 
rt,. bu ""' - " .. ll'ıe ı. _,zıerimlzle Erzurum cocu" Y~ıı ıtun pıo rnınıı go·e lılll un ıır 

'"< '· ıı.urı · "' . "' qell11 lllnunun çalışmadığını söy!e- ıııekltıpif:ıın ıncr.ı:ıunc ıştınık ed• Ct•I-
~~altı ~01'ız. ohm aı l~beleri CDnıhuriyei ıut>ktcbi balı 

), ~et etzne~z, ıınemleketln ya vrulanna ç• 5iı dı; t·• ı>'o.n t•ukınr \ e or ~drın hart 
Ilı~( u~luna e~ baş!:a gayesi olmayan •;.et ed~rek srıat ondu tıfü .. iLnct mcyd;. -
• ~e e!ltfu. Ugraştığl işde yardım et- n nn geiec .. kler,1 i. 

ıuua 1 unıwnıycyı Himayeietfal . . . . 
.. ljl'J r lehine 'k ' i ~1>h1.tılt·yln saat s ı.:ız bııçııkt.ın ı tı 
'irı_ euı ı az etmeıct r. • . 
~ı· ,, Yeye "el! hım n C w lı n ı yı:- t ııwklı Lıı b 'tıç :-:111111 
~~ ~Qcu-ı..• b nce, beled!ye şimdivc . . . 
, l' 2oo "llll-1 es! 1• • oıı· fuulıyt:t ve lıır 1 <ılcıb .. lı vHrJı .\l ıh 
-<r~ lira rgeme .... urumuna se- . . . . 

ll. 3oo 
1 

Veriyormuş. Bu seneden iti- tPlıf rııt:ktı•pler hıı~l ıınd.ı zcı g.uı 1 ır 
1ıı bun 

1
?-a vermeğe 'başlıyacak. olduğu h . l•fıj bu okulun boyük t>atıç .. 

' ~,,n ta ~OCUltJarın belediye ön tine top- sin :fc birik ynriıudı. Saı.ıt 9.:10 da hotOı 
•ı-... hahış,: el~ "çocuk bahçesi isteriz. mektepler hare:... le h z ır ı i hkk idi 
-"iti ~•k.ları . . ı 

1 
~ Cevabı zaman, belediye reısln!n er. 1 

Q~.~et lştttlk. ll{i hinden <az'a hôr ,., c:·ık hılah; lı 
N.'~ A~ • 1 

tl'it-e 1 re.sın Yavrulara, bahçe temin ~ı mrk'ehin halıçe~ın" v~ ı n'w ırı "'•!ı 
~~ ltıtet.ırrnezs e.n söyledi. Eğer sözilnü ı('ı i m• kt• lıh rlı~.ırı .na d zılml~lq•di 
J ~rl.tt.laıta tue - ki belediye reisimiz sö- ş hir btındosu da g-ı>lıniş'i. 1 !.ıu~ı..,.t s •tt!ı 
~ b 0ttların st.'\r - 0 zaman. yavntlarla · vuk1aştıı c ı rnif'i nıini!~ · ıJP. 1 !İ\-İİk ı ir 

'l.sarıı. lhhatı namına biz de fer- heyı>can göırılnyor-•ıı HPp i l'.t>ııdi hay· 

rnmlıırı için mOkcmm~I bir ~ekı!dc lın· 1 
zırlanmışlı. Kızhır başlarrn'1aki be'llbe· ı 
yaz kordelelcrile o:rer papa'yuyı andı· 

CİHAD BABAN 

( Altt_.,..,, 3 ancade) 

Y?'a ~·ıkll. Hükuı:nP.t meydanında hüyOk 
hı kalııhahk mınl mlnilf'rln gelmesini 
heyf'canla bekliyordu Meyd3nll her 
gelPn mekten kendldne tffbsis f'ctllmfş 
olen yere geçerek duruyordu. Bh' az 

f~ ltt11,.af! 2Jnrld") 

"('oruk Bahçesi lateriz. Art•k hu yıl 
uutlerlnt~e ıld11nma11ıc.aaız." 

HATAY 
.'+'t•ı·im 11i:ı11u11anwsi h /t· lfı .. . . 
islit·ofr lii:illll !JiiriilJ11t1tlf'll 

tlllf'ul.· uwrİ//t'/ı• kunu!aln'ltli 

FIKRA: ----
Kim üstün? 

• Taralcç.ıoğlunn -
ilu mevzud:ı dun blr dostwnla lcc> • 

ııu;;tuuı; 8-0ruyrodu: 
- Elinin altmdu.JU bıiyitk Ü)'K JW'r· 

,·~-,.ıııı ~eUk kalelnı.le yontan ve ondan bJı: 

Ar:kwn, ~·ı ( A .. \. ı l•'·..,ıı .rnın ~.the."'t'r çı.karan san':ıtkAr au? 
Snri)• r.wlc:il.ı h: l\o•m•eı:, t: t ·y ıı.;ti - Hayır .. 

h 1lı.ı t n 1 111 1 urıifr.u•· · ıııı uı .. ı I) l"tc koyı.tD 

bi• euıirmıuıe n ş et ı i~:! . 

.\ulak~c.ı·lu Fı·au.,ız l\lla:ılının 

hil· ~JC'<;il rt•sıni 

At nıs < Hüsu·i ) - Şim 1 Suriye 
kıtaatı kııınwıdanı gttneral Uunııe An· 
taKy.ıya gfjltnek, l is~ üııÜ'idek l !lpôr sa· 
hasın 1•t tı.sb:t1ıt kıt ı .. tıoı t~lt ş t·tmlş v,. 
kıtııta • ~~nfjrttlırı o ıOnd~ hir ~eı;il rP.s u ı 

yaoını~tır. G ' D!ral bundun som ı au cb 
geç•nl~tir. 

Sovyet elçisinin ziyaretleri 
GJAnkera, ~2 (A. A > - S.JV~·et Hu ~

yanın yP.ni Aıkw-a bllyUk. elcisi saaı 

11 de lll"clis rdsi Abdullrnlik H'3nrluy 

1 
v~ B ı şvökil C lal Bıty'irt ziyaret t1tnıi~ 
ve B ş ·eı i in yanındı:t Yaıııu a...li!!allttr 
fazla kıtlmış' ır . 

.\ .,kara , 2'2 ( \. A.) - Bugün l\Ios
kovıt ve B~rlin büvO'< elçlled BtıŞYE\ · 

kil Celil Bayıtrı ziyıtretle bit' Mat ku 
dar mUla"atta bulunmu,ıanhr. 

- lit·nllilni l>ailaJı,:ı tuprak tan OO• 
lıaı- kadar t:.l:tl', lıa;>:ıt kadar renkli tn!\h· 
!>Ullt•r alan ren<:pl'r mi '! 

- lla)ır ... • 

- Ak d~mfu, ~la.rııu bir k.itabuı 

üzerine kapa;-arak insanlığ-.1 pahası bl(U
nıeı yenilikler getiren alim mi 'l 

-- Hayır ... 
- !ja.Mnn:•n atın ın !>trtıııd:ı kıl'alurı 

u~ıp g~ç<"n, arıusuna nılllt"tleri r!lnwdrn 
l' İ h:mgir mi'? 

- Hayır ... 
- l~"rtU ba~ıııdaıı ~t·ı.- t· ıılt'ri kupıu."uıı 

vur.trak dünyanın kulağın~\ r-.t•slt>nt'u 
vı:ııı mı'! 

- IL'ıytr ... Bilrnt.>din , biluıi ·oa· .. uıı ... 
- Ya kim? .. 
- lle.r türlü çare.-.izllk içinde, il'rü • 

atin ve fedaki.rlıim en bliyüiilf' kctıcU
,ini i~hıe h asreclen ve dünyanın en kn
ınctli ct•vheri, Türk çocuiwıu tşJiyere~ 
v:ırımn Mustafa KemaJlertni ha:1.ırl1yan 
ilk mektep höea.Sı ... Anladın mı dostunıY 

Yüıüll"e ;:-iilerek ))aktı. 8öylf'dl~iml 

rnlamaş ve hana hak tennqtf, 
-Jtqır DUJ,GFJI 
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Dünkü Çocuk Bayramı ; 1 S p O R ı ı YURTTA YE~! Bil~ ENDÜS'l'Id 

,ısoo M_etre koşusu Kiğıt ve kartonumuzU 
( Ost1.u:tfı 1 uıcirl~· J iman büyük bir sempati tevlit rtıilf.r, seçmesl a ı ı•mal ediyoruz? 

s ınra ıncyılıın:ı Vali Hıışim 1 -carı, :\liH ~·ok Ml.~ışl n<_lılar. . . . bugün yapılıyor n Si ·. . 
t:ılıkf'lll ~lc:vki l(ı)llltlfl11ll Tiirr~rıwrul Cumhıır , y.:t wrkl\.lhıtıı ıı lı.1zırladı~ı l z ;ı . To deırir Vali :\luaviııi 1-lilnıi Btl· Stmi ve L •zanı ciis:er•n sı>ınbol s~ 1llf,.fh111 Ajlflfıuuıt/111: lfılİ8HSa VC tecriibeye dayall:tll f>ll jsln f1,1Jll 

çok ne eli geçti 

' 
1111 Y ' vı-in Tliı k !-fıng-iilerile p'l·ç 1 lttndızıııı rn:;x Ey_llıl 11·.ın_ rıa l':ıı i ... ın y:ıpılae.ılc ~ l l 1 1 · k " . ııı\~dc cı ~~ddil"r. .. \ ıı 1 '\"t°tı'Sıl VC ]tııı· t(>n lia )l'l <<lSI (il la ti hl v 

k b. temsil ederrk ırt r•!i, JlCk ''.ok »lliışt.ınrlı .. ' v. rup 11 r •zıu lıırıııci!iklPriııc !!İJ rıH~1< l , -. " ... ı .. 
Büyllklerin kvrşısn·a ·onan ır ına- ., v ) 1 ·· '' 

1 Hesmi ~eı,;illen soııra ı~ncuklar baloya ıçın t- do elnıenı·4 liizımg .. JP.n dtırcı:·lr>ri lllllV<'lf'('<·t\{ ol1•1ltS; SH'-'l]JJ' 
saya küçlllc. Necla Bicttn ç1 ara~ yıı~ın v~ k • • J d' 

dan ll rnulmı\'a<'ak k~dur serbest lıtvır- buzırlanınttk llıore evlerine dığıldılttr. ı azsnırı ııl< ııwbaıdlle INlip edilen 1500 ınıııı ve r;ooıı rn .. lıe k ı ı r: B"' yıllık ·•ııdO.;tri ııro!.'L'ttıııı ıut- ,~oı•le l-J liılJ... etmiı.; v~ dlğur }ı:ıs 1 ı·i 
)arla 2:l Nis.an günlinlin manusnıı anla- c k b [ · ' · oşıı 1:1rınc '111 t.ıOO nwtre "'ş " •• ili 

0 

tan he\ecıınlı bir nutu~ söyledi. Nutkun OCU Q OSU İ ~oş~su _.~~~'.ınt•st l'ımır giirıl~ srıat 1,:\0 ôa\ blkatınıtaıı oltır:ık İımıtte Sü•neı· 1•kandlnuv rncmlekctlerl!ıden "~ zıırtıP' 
. b ' .. )tt p.hıı.tklır. ı\)!l~ırtrı l"ımlt<Ii v•ııılı·Banl\ tıırafınd1trı kıırıılrnııı;; olan birinci elden satın alımşılır. rn:17 sc::nes ıonı 

ı:onu ıda bnton ar~·a laş!aril~ b~ra =1 El'ror rll'-'alıırının1n uer yu:dlne ınım - "ileti . ,. 1 . . 1 ~ (... 1 da S"'lll'ılO"' ınu·· ıı"Y"" y.ıkıloıı ;!Hfıtl 
d 

,., -' J " r.rın rnıı zeı•ıe 11. rn~k ıl:t ~ r ~ Pnnr ı a~ıt "·e kurton falı lk P111 1ı l :1.1 ı y• ını, ~ "" .... u " 

~ Kentiileıine en\ O)üğl1müz lanıfm un suı, olmayım mıılı lı1klarl:ı iit!P.t clım•"'o ot)n" .. ı. ı . 1 . . . . . . 'i 'f 5 tl IJ" r . ,.. . .. . t· ... il -.;ı..ua 1 H.ıu 1:1111 10 ı1n Hl'ıl:JfülO, mıllı endOstmııı ı. ıı,:ın ruk l;'('l'M ı \oe 1. ve . . ili ınıyı l\~uıı-,tır. jOr 
·ıırnrıet edilmiş olan ('ünıburiyeti f'lıcdt· ahşın:ırnışsırnıı, r~~r (ıulı,,.,r ın C'tH't' <'t hıılurırrwları tebllA ı.ııııııır t'h ı·ı k 11 r ı· il"' ı ııı· llıılı··tı'ı· l(iP'·ıt enıllhıı l rlslnde dl"C"r Lılr. fı'' • • • 1 • ı tt r (· ( l l (;{! 1 I' ti H ı Y t: " ) I' " • ;g li 1 f.1 • 

ka.tar temiz ve sağlam götiireceklerirıf' ıncınlt"kctıne tıeylıalıııı ol.uıuttııı · ~~ıınıı 1 B!ıiııı:i iklı ci ve nı·rıııı·li}''' 111 : ·11 -~f•ıl 1, . 1 ı.. · 1 r 1 ··k.. .... dııucı ıııı.ulch: ohu.ık kullıııııJau J(uıı 1

1t.ı~ • ' \ • "" •!!>O' 10 •rrıflJ lllllC uıllt'I', )IJ il )11 u ~..,- V' 

ant jr~tiler.,, Taze bl)~azl.udan bir tek ka1 p blr çocuk htllosunun ğlizPlllğiııi lıısıwvur V:Jrdır . 1 11 1. 1 k 1 . i l"l k ., su~uıııln r:ıbrlkıunn scudllk 11.ıııyııı·ı. 11 .ı.· ~ . ". . .. 1 ' llttı t~ lıı toıı il' )1 r lllU " 11 (ll'\ShC - L"l v 
Çarınnlısı httlinde ~·ı1'ıın hu ant orııda etıııeklıgıııız ıniimkuıı değil<IJ!'. S rvtıl ( L. ), Nıısrel ( 1 ) Avni 11 k 1 11 il 1 ··ı ı lunılıır. M.,rulckdliıııi:r.•Jd tıllbaıJBd 0 _,ı, 

C O 
. . ·· • ·~ u 111 ıı ıııuştıı. .ı. ı ııııı rı:rıı Jö ;ıy rı tııf" 

hazır bulunanlardıı.n birçoklarının gözleri- IHiıı Belediye s:ılonuııda v~rilı ıı htt· <, ). · ). ldrıs ( E. O.), litılil ( E. C. ). r ırıılım !'Otırtl ıaıu kadr.ı·ll~ f:rn\1'.·öltı y.ı dvnrın•lıt hnuı hu itte frt?lıs wlk t11ıJ 
ni yaşarttı. ıo_ytt. g_ilt;~im z~ınan . vakit ha~lı ~·rTık- ) u.sur, ( !:-,. G. ), Cenıi~ ( E.G. ), Sııbri g-t>çlif!I cfalrn ille yıl obın t!ı:ı7 dft r~hıl kıtullıı lmluıınııtklttdır. l\ı1ğal tabrll\IJ :ıf 

Bu nutu ;tan sonra bütnn mP.' tcplt r ınışlı. lçeııy" g-ı:cr gır ıuer. genı!;i bır \ut-
1 
~~ ), ~-hn:~t ( Y. S. ) kııııın l0.:20l Lıırııı bıılan imıılt\lllc lııı ra· ıl:ı kuı ulıııal..ht oları ytml Lılı' ltt'J:ıııt b0!11 

Beledi'-·e önünde uer ııhhlar. Oraya ko- ıa ı... aJığ· n salor.un liilnn ıuuhilini trnlka- - - - k kl ı 1 k l " \ yesindc Kntalıyı:t'dan U"8tlL'İltıt:~ .. s'ıAI ' 
J J - Ovnarıru evde... kııma ço y:ı ttşuıış o ıııusı, ınt·m t' <ı ı- • ,.. 

1 ulan bir m>ı~ı·y>t ene!ll. çıkan Kıiı~· ladığını gürdüm. _ Knr nene rıotllırın ll>ısıl? miz l{'ıtl yepyeni olan bu endi.islri v~ kaolinl<mlen ihliy~ç karşılanııcuktıry~rı'· 
l·iı ·:·ın ur'.:adlşl.ın adı :ı bnyrıl<lcrc hi'ı p Bir ke 1ardaki caz mütemadiyen hir y ihf ..... ·as şubesinde kazanılnnş bakiki bir diye kudur bu mttdde bllhussa_ 'do!IP 

ıınırııdaki öğ"relnıeni lam karışlı : " L' 
l'd ı ı·k: fJl s ':c.;t çal yorcl !. Ka l-.b~lı~ın ant'\ından : H zufer· tel"' · kı· edilm .. k lazııııdır. Zamanla ntstım'<ltın tedttrik edllmckteydı. .ıııd• 

, - epE:i iyidir.. Hiç :,, ı yıfı '\!Ok · ...... <J • tıeı• 
• Arlık ve:e · .. 1\aç -~nclir H.:lııdi- '-afamı U7att ııı. d el". · J tecrübe ile ve ancak adım adım elde füıtldrı geçen sene ~o 20 nıs 

y~ iiı1nnc toplanır ve lrngijnde Çocuk Ne gö.eyim, bir çok p 0 riler, göktfn . B:11ıl l ü ~ tık bir huı aretle cıevam edil .. bHectık bir neticeye, iz nit rt1ht·ika- ynkselmlşdir. ~ıııı~· 
}lııh~·esi iste·ız diye ba~ırııız. :;;iz vattl- yere inıni~ltr ve cn:wı ahengine ayak 

1 
e·liJO.". 1\urum Reisi S . lkı Dursunoğ : u- oı :z n ilk hlmlede eriş·uesini, milli en· Yine yıudımcı madd~ olar:ık ~W 

l.ır yapnr:•k buradan gönderir::.;iniz. Bu uydurmuşlar... !'un sesi kısılmış, gel~n onu yakalıyor. dOstrimiz hest1bına, yüz cı~artacak bir nılan şep da keza hariçten getirllıııtde~· 
srne aı tık lıizi m ahu ile :ı rahırında aşık Kıyafet in·w n lan ne kııcla r <' e2'işli- Ik inci Reis dok t 1 r İlhan i snıok ini i~·i nele mu vafr cikıyet s lymslıyız. dir · M~ınlek.eliınizdc mevcud şap ıııı tf' 
oynı mııkltııı. kış ~nnlt ıi altımın aldı~ı- riyor. Bir dıtıııla çocuklarn rraU:ırın ; rll· ter ü ta e .. CöılOkler·nin ıırkasından İzmit l\ai'tıt ve Karton rabr1kası. leriııde ham cevhP.ri tasfiye ed6ce1' ıııfD 
ınız b'r talıtu ile kızak kuymaktan \..ur· gttn papuçlcırın, çe~i~ çeşit kuuıaşlardan pek urakmış ~ibi iözüken ~üıle:i neşe şimrtilik hanı mad:ielerinin hllyU~~ bil' sisat bulunmadıı?mdan , bu busus 

1\ır 
ı.ırın: ~:ocuk Bahçcr.i is:iyoruz ... ~ yapılııı ş tuı.·aletlerm venliii edrıyı gö. i!e pıtrılılıyo·. kısmım h. riçt~n getirmek mecburiyetin· odirnce)e kadar fabrikanın senelii'i:tif 

Binlerce a~ız anyı ttvıız i e ba2'ırdı: ındiydini~. Ba~l~rıııdıı .. k~nfetiler, etraf-, Etraf m't kıılak kab:ulıyoruın. Köşe· de bulu:ımaktadır. Hu lı:ım maddeler yacı olan 400 !ön şapı dl:jUd8Jl 
_ j •ley<>' ıı.ı: . lımnda kağıt şerıtltr, bulürı duvarlar re- d~ki cız hir tangoya başladı. On y:ı~ın- odun, selüloz . rr~ine, kaolin, şap ve es mek zarureti vardır. ~· 

iuılerle, trtvttnla·. kağ. th1rl1t sü~lenmi~ ... 1 cıa. bir lnçük kız Sıtkının elini y~k"- ki kırpıntı ka"ıtlaıdır. Kağ"ıt imalinde tali maddelerdeflıo' 
• Diz bu isle ğiıııizdf' ıı-:rnr eriece::(z "f " n ·oıl ınsan iç~ri gitincc muttıd altmden bnş-

1 
lııdı: . Fabrik~ nın •enelik odun ihtiyacı ı:> ri ohuak kullanılan ve senede :; df 

diye dııvmıı ı lli Kılıç. Ta koğuncuyu kzt bir dünyad.ı olJu,.,. nun hemen far- · - Ô~retmen dtdi benim eşi ·n vok.. sartedilen reçine de Yunanistandııll • 
IBnll v.trıyor. - e 0 u sanın eşıııe... mlhıaııde izlııti ve nakliyatın ç)k pabali tirilmektertlr. 11~0' 

kil<I r kttpırıızclnn bizi.» 6 1 N ld . . J bin metre küptür. Orman kanununun 

Bıı s ı'ıı la ın.ıc; .ıya f'\ rrulı Sl!zen s· k d Tıı b 1 . 1 t b d d b'r 
1
' ır öşe e piyango eşyası, biri- - ngo m•yor. ş e en e l\ns- ya ın'.11 olması yüzUn'1en memlekelimiz· Kağıt imali.tının esaslı 1 ıtf 

alladı ·• biri arkasına d zilıniş olan çiftler burllya e"'emiyorum, Buyu. un bakıslım Sıtkı Dur· de mevcucl oım: nlardan istifaie etmek n:addesini de eski kır_pıntı ka4ıt!ıır~ıarı~ 
- 1 loyı l di~'I! b .iğırdı.. Koğanuız- gelerek birnr numara ç~kiyor, ydnı yiyen sunoğlu müş~Ot vazİ\ etteydi. Ufalc bir kabil ol11oiaınakt>ı ve fııbrikanı:ı bu ihli- kıl eder. 1H36 sencsınde bu .ka!' ~e~· 

sınız biıi .. !Hı 'J Oık \;IH ukhııı, lwğul- tavuktan .. ç;kolatayl', bCıyCıklU l\üçUklO d_eli kanlı_ oııu bu halc1en. kurtardı. Elle- yacı Rusya ve Romanya'd(n karşıhın· tonu lzmite teslim 10 liraya aııııır dil' 
ııı<ığıt ve hakar~tc ııirr.m<•'1tt alı ~ manıJş i!raplı, bcyv1L bebeklud kadar birçok rıni ceb•ne S<ıkmuş fleldı: makt11dır. Yakın blr istikbalde ruevcud İtalyanların gösterdi~i fazla rağbet.,,., 
hir mlHt:l.n çtcuhları;ız ... 11:.lıçenıizı llediyelı:n· kıızanı;or. 1 - ~(• rti~o-~ dt'cli. YOrli baktılım engellerin kald ırılnrak Karadeniz m·nta. layısile Hl3'i şenesinde tonu BO !1rh, 
i~liyoruz... Ben gittikten az soıır.1 gi\rbnz ço- tangu hılen kııçuk hanım . · 1 kası oroıttnlarındon bu oclunları tedtırik kadar {'ıkmlştır. Kırpıntı J.:atıtınrı 11',ı~ 

G ne hrılcrco ;.(!ız bir araıl:ı b·~ır · ctık ıuth;abakaH başlıtdı. i\lüs11b11kayaj Biıibirlcıine f'llerini uz:!ltılar ve oy- etmek kı:bil olacakdır. J>Onya riyasıı- nııı ve İzmit fabrikılsının iyi rilitla :ııt 
dı: iş irak eden çocuklıırın h .. psi güzel ve nttyanlar ıırıı 51nıı karış'1lıtr... sında sellüloz fiatlarının artması, sellU- alması yüzlinden, memlekete ~·öı.> 111 rio' 

- İ,.;Liyo:uz . .. tıeps ! ~llrb_üz ... S~·«i_m cidden gDç ol1ul .Bir ~<ıı ırdtt dwııyordum. Y.ınım- loz imalinde de kullıınılan odunhm:ı da den eski kaiıtlıırm toplanarak ciıısleşl~ 
lll\liin s slcr ıwrdc penle y .ı yılıyor ve r.ctıce ılıln edıl ıı: Kızlar arn;;ında <hıkı bo~ ıskenılcye yo·gunluktan bitup fiyulını yükseıtrni~tir. gvvelce Derince- göre tasnif edilmesi tuliyeti ıı rtlJll ~#$ 

ılıı. Hlıtnıı ıneyıl;ını çocLıkhnın b:.ı ~·ok birinci Nebttlıet Işık; o~lanlıır arasında: düşıııü • bir ıııini mini rrağınııı etcklP 1 ye me!re J.:tıbu 21 şiline g-eleıı odunlar lzmil fabrikası. mikdarı fazla 
0.lrıt•~, 

tı ·ıklı ıalt:hlııi tıısvip ed •n al l.:ış sesleri birinci i\lı fıt Alkın. rint toplayar:ık oturdu. Ayai'ınr:lan rug- n-' t9:ri de 2;~ şi'ine çıkıı11ş-Jır . Bu sene 30 bu kırpıntı kağıtlan 19% senesıot pı 
ılolcllırı1ıı. Vo t.u loılt>plcrc c .. w~p ver· Nt-bahf'le bü)Uk bir ntlıkarınc,., !terlikleri ı.~ıkardı. Pabuçları g11liba biraz şiline kadar fırlamışdır. zaran bir ve baltıı iki misli raıl' 
mttk liiz ınııııııı l 1iı;sedt'n Belediye Hcisi ~liHiıle btıylik b·r tank veıdiler. Hemen sıkıydı. Aya\c ayak üzerine ath ve ııya· Kağıt iroalalını en mühim ham vermak suretile lemin edebilmiştir· 
~cvket Arı !->ÜZ alı.lı. Şevket An kısa N~b21hele sokul hım. ğını elle·i içine alar11k yl'lnındaki bahn· maddl!''\ine t?~ldl eden sellüloz, yine tz- GörOldüğü gibi kağıt imaJindll (il 

} öylevinde çocuk b·ı h~·esinin bir t<ıne - l<aç yaşındttsın sen ~ebahal ?.. sını : mitte inşa edilen sePüloz fabrikamız fa- lıınılan en mühim ham maddolerfJl d 
değ. l , beli udet yapılacağını, ve daha - Sekiz yaşırıı:t b~stıın. - Of, dedi, babacığ"ıın bu kavalyelik aliy t~ geçine •ye kıtdar hariçten idbal larında tezahür eden yükseliş yiiıOl1 
şi ndidcn Lr:lu P .ışa camii arkasında - Kimin kızı• ııı sen? ne 2'liçmtış.. edilec' kılir . Sellül lZ aynı zamanda harp rabrikanı~ m_aliyet. fiııtları aTtnııştıÔı''' 
hunlından birinin inşasına b:.ıı;ıltmmış .:\~~ık kumral snçlı başım kul iırclı. En güzel es piri da~ılma sıralarında endüıitrisinde kullllnıhın bir ınadcte ol- Fabrıkıı Hlllreı,ı unıurui w.-!lı ~ 011' 
olılııı:tu:ı u çocu\dJra tebşir elli. Birer su clamlus1 ktı<lar berrak mısvi o lclıı. Bı· ylln M. '1'. bir kenıiıtlıt durnn ması ve harp endüstrisinin hP-r menıle dan ve diğer ilıliy<içla ·ından tasJrr ~ 

Y~ni bir ı-ılkış tufanı meyct~ını dol- gOzleıile yüzüme baktı. Beniııı kimiıı kll~:ü\( hir ~·ocuğa y.ııkluşlı: kttte git gide d>iha geniş o'çüde faali- yapmttk surcl\le bu tesiri zızısltıtı ı'/~ ,~ 
durdu ... Yaşa! • sesleri " islt:riz ! ,. sf·· kızı olduiunııı bilıııe:nck ııe ayıp der - Seııin!e dansodeliııı. yl'te li?'f'Çmesi dolııyıslt', fitttlar ytıkscldi· Jışmış 'f8 bu sttycde kaQ'ıl rıutl& 1111 ~ııık 
dr.ları birbirir.e kanştı. gibi bir edusı vardı: Dellknnlı sc s ç-ıkarllit.ıdan B:ıyanı 1!i gib\ f11b1iloı s~llüloz led Hik etmekte cnk cnz'i zamlnr rwnııkla lktlftı c ,l 

- lhıpishunc nıüdOril Pertev lşıgın yıın gb1.le hir ~üzdll; Jıe k twğ'f.:nmf".mi~ ı mll~klllSt dır ç(·kmlşdir . 193'7 de riatl nr- dir. Cihan kl'lğıl ve knrton ptyııs~ıııl 
Bdediye önündeki bu mer:ısimdc n 

sonra mektepler önden do!aş:mık hüktl
nıet arkl\!':ındaki .f ,rndarnn kışlası önüne 
gdd ı ler ve resınt ge.;ite lı'!.ıırlandılar . 

Şehir bandosu çalmıığ''i b ;; şl1:1dı. Bü· 
ytıler l yerlerini aldılar. Ve resmi i"6Çit 
basladı. Bülün mektepl.er .,büyük bir in
lirnın i~~inde günlln Phemrniyelini cluyu
rulc ve büyükleri seh\mlayarak gf\çit res
mini yupıyo la•dı. I<üçük izciler her za-

Tefrik a:41 

kızıyım. olacak iri: ı nı:ıki yiil.s0 1iş 1H3G senesine naznn:n da l!J:l7 senesinde yllllselnılş 0 ~ ~ 
Onu dıılıa fazla üzmek isle·nedim, - .~iye? detti .. lhınselııı~k ııırcbu- ~, 80 ıoo nt:oıb f tiai bulruu~lur. Flibrlka cJolayıslle esftsen bunu tnbli bulıJl# 

MIH!din ynnııuı gittim. 'l'erleııılş sa(·ları, rlyett y1>k ya... bu sene sel•üloz ihtiyacının 3300 tonunu Zt'Ucl ır. p~ 
alnına yapışmış. yaıutkları d ~ lııt kmır- Etr .. fınduki tu• lktııht bir kahkahu !Avustuıyı tlHUn i<1are~tnin memleke· 1!13G &eoeıçi 1.ıırfınd<-1 faLl"lkil11!~1.St 
mış. koptu. 1 timiz icıı ald11r1· tull\n ınulc.abilindc takas ~ı siparişler yekunu plyı:uıadan / 

•• ~ı ~ .,. ,,-. r~ 

- Sen kimin 0(!l11s:ın Möl'it? S11~t allıda bııloytı ı.ıon verıı ;rken ve devle tten ..ıu.ı fil 7 lirayıtı. lf>•
1
•091 

Eltle hilkı1met koıutı!mı lşuret t'ılc· çocııklur yoreuııdulıtr. F;.ıktıt l.ıu bittştfln R . l I . sinde bıı f{lkttınlar s.ırnille 85•·.,~l 
rek: t'll çok lıOylllı.lc-r mıtlı t:tın o't1ıı. <;iinlcO ug-ec·~ nö ){\ ÇJ ('.Cz~ı ne ?.191i. trn lirayu Qıkmı~hr. P·'•'''~•o' 

-Orada fen rıırnıuıu R;rut Alkııııın.jonlar ~· cuklrtrdan ı.Jnhn <·ok e~lt: rılyur- "Ctı nılıuriyc\l.. f\CYOll(>Sİdİi ..;fpurl~l~rl karşılayacıık suı·ette ıııJ 
- Bu tank.ı He yapacaksın? lar, dah 1 çok gUlliyorlıırdı. 1 (AH watı ' • n"CD4•) 

gibi, biit.lin k:ı.svelini ka.ybetnlişti. metli hiç bir ~eyim yok... Onu gördlikr,c 
beni hatırlarsın ... 

. P 
l:ı,l "'.::ı. kimse haberdar edilmcrniştl · · lt . . \~· 

ı -. Anlıyorum seni Müller dedim ... 

Fakat 1 t:ı.nbuldan nz:ı.kl.:ışınca onun gi.i
zellıği veya cirkniliği artık biı- ın:ı.n:ı. ifa
de' etmezler sanırım. 

- Bana yazacak mısın diye 
Düşünürüm dedi. 

1 
lund~ı ne bir arkadş, ne •bir t~nıdıit ~~ 

soıdlt.ıı. .:Jıı yalnızlıktan memnun da olıt] ~ ~ 
Ayşeyi daha yakından görecek onıırt ıı1 
h=t istediğim gibi yılnız konıışııc~:ıttll r - N::ı.s!l istersen ... 

- Or~sını hiç düşünmemi tim diy7 1 ütasyon binasından akislenen bir çan 
ccv:ı.p verdı. Sus.tuk. .se.si bizi birbirimizden ayırdı. Tekrar: 

Onu koınp1rtimanına yerleştirdiğim ı - Allaha ısmarladık Müller dedim. 
, zaman adeta dalım gibi idi. Cevap vermeden elindeki mendili 

- Allaha. ısmarladık Müller ... 

Hisler içimde adeta bir d:.ıft ı;tı;ııııl' 
meleşmşti. Onları kim bilir rı:ı.~ıl c 60' 
lerle. kaç gün anlatacô.ktım. nııntlu 
ı::ündi.ikce vücudumdan bir h:.12: t 

' , 
geçiyordu. Ben anlatacaktım, O• 1( 

İçimde tuha f bir sızı ile dı.~arı çıktım. Cevap vermek istemedi. Sonra: 

e,özlerine götürdü. Şimdi sarsıla sarsıla 

Dediğim zaman yüzüme baktı. Elini · u .. mkJasan trenin penceresinden onun sn.

uzattı ve clile bera:ber kendisi de bana l 11 saçl; basını görüyordum. Bazan elin . 
geldi. Biı'birimize o kadar ya.kın kontı - · 

d k ki 
deki küçük mendilini bana .sallıyordu. 

- D:ıha Refik diye gözleı1Il1111 
bakarak beni dinliyecekti. l 

Vapur al'tık rıhtıma epeyce ~~)J 
mıstı. Agır ağır merdivenleri it1dı ı·O~ 

Mi.iller düne temiz hisler bulmuştum. Ona - Dün ak.5am geç yattın ... Kim bilir 
başkn şartlar dahilinde rastgelmiş olsny- uyumuş kalmı-"?sındır belki dedim ... 

ctım. bu rn.:;tlaşma be!llm için bir dönüm :Su sözlcrile beni kandırmış olduğuna 
nakt:ısı bile olabilirdi. Fakat kalbim o :ıcai:>a kendisi kani olmu~ muydu? 
ı::ıct:.ı.r dolu idi ki ... Vapur hareket ettiğ'l zaman bir lc.a-

Ertcst s:.ı.b:l!h tren için köprüden ımı- nepeye yanyana oturduk. 
ı:an vapura az kalsın yeti~emiyorclum. - Refik dedi Müller ... İstanbul gü

Müllcr ,benim gelmemden ümidi le.esmiş zelliğinden hiç bir şey kaybetmemiş, her 
ol:.ı.cak kt vapurun kıç güvertesinde sa - .~ey yeli yerinde :ı.ma g~lip bende bir şey 
bır.>ız adımlarla dolaşıyordu. Beni görün- var. 

- Ne var sende Müller? er ufak bir çığlıkla: 

suyor u ... · Mi.iller gittikten sonra. hayatım bir 
- Beni unutmıyacaksın değil mi Re-

fik dedi ... • Ü • 9fl; 
ıardı. Güvertede goz m Ayşeyı 

- Unntınıyacağım Mi.iller ... Sen be-
n!m en iyi arkadaşım oldun . . . 

" iincş sanki çakılmış gibi ufuMa hareket. -· Refik. · · Refik. ·· , bı( 
1r 

etmiyordu. Ba$ımı sağa çevirdim. vaııl1 ır J" 

~=- :ıırsızlı klar silsilesi. tahammül edilmez 

bir bekleyiş maline girdi. Saatler ltzuyor, 

Birden kafsmı benden çevirdi. Sonra ·· d. B j b. t kl zil b 1 Cuma sabahına anlaşılmaz bir ıztırap gorme ım. e ıı· man o. ı·rn 6e 
ve onun üzeı'inde halları gö:ı:leı•ifl~ I 
riyen bir yüz ... Bu yiızü adeta te~ 
miyordtım. 

tekrar yakınım asokularak cebinden çı -
kardığı ufak bir altın ıkolyeyi bana uı:ıttı. ile ulastım . Vapurun öğleden s-onra ü ç 

raddelerinde geleceğini bildiğim halde 
~ Refik dedi. Bu kolyeyi görüyor mu-

benim rıhtıma gidişim sa.nki onurı hare-
sun? O bana ta büyük annemden kalmış 
bir ya~·iJardır. Onun çocuklugunda boy . ketini tacil edecekmiş gibi bit his vardı 

Elini bana sallıyordu'. 1 

- Ah Refik decli geldin mi? .. 
nengi sarı idi. Gözleri nemli idi. II:::_ 

l'(; ':Qtlcrincle bir durgunluk seziliyordu. 
S."ızlerinc devam etti: 

-- Gözlerimde bir s:ıkatlık nu? İd 
r:.üimde bir eksiklik mi? Onu eskisi oibi • ı:·ın::ı takılmış olan bu, bizim ailede kız 

"' c.·ocu".,·ıa1ct:ı.n, k.•z çocuğuna intikal edip 

icimde ... Dakikalar uzadı. Saatler uzadı 
- Ay$e diye o tatafa ıco:;tl1 11 

' ~ 
Göz göze geldi')C, .. Ayl:lt' sıırei'i Jl~ 

hele öğleyi takip edenler. bltmiyen asırlar relim bir an içinde uzak bit h:ı.tır~y-:e 
gibi geldi bana .. . Vapur Sarayburnundan gelmişti. Nigar Harıımeleıtdi M .ııııl 
Jöndüğü zaman aı·tık asabiyetin son had- ; anında idi. O ela gi.lelrek ban:l ı; J 

- Ben senin geleceğini hiç ummu -

yordum Aldanmışım ... 
- Niçin gelmiyeyim Milller? 

hi ·";;[:!emiyorum ... 
Halbuki eskiden ne iyi idi. gidiyor. Ben de onu uzun müddet boy -

onu i.lzen şeyleri anlıyordum. Ben de numd:ı. ta~idım ... Sıra benim doğacak kı
::ıyni dertlerle üzülliyordum. İstanbul be-

1 zı md-:ıydı. .. Fakat anu sana bırakmak is
nim için de, aylardan beri MUllere oldueu l Uyorunı . Sana verecek bundan daha kıy-

dine gelmiştim. lıyoı·ctu . 1 fJ( 

Galiba onların oellşlnden bertden {Aı'lıııi 

A 
1 
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EN SON HABERLER!> 
Bin bombardman tayyaresi 

~ ------·---------

Çoçuk Haftası lngiltereden başka Fransa 
lltışnwktı/t>,t/t>n d~Lı..1m) 

t G0ctık haftasının manası her s~ne ve I svicre de A merikadan 
tı Y:ı.vrucukl:.ırı belediyenin önünde top- ' 

Siberyada 7 Yıl 
Esaret hatıraları Toplayan: B. D. b tıp; "~unu istcrlz, bunu isteriz,. diye ı 

~K.ıtnınkL'ln ibret olmdığın:ı -göre, knç taY,yare satın alıyorlar 
:trıcctcnb1.1ri tekerrür eden bu snhnenln 
J ·rıı 
, 1e onUmUzdcki yıl yavrulardan istek 
•"'tın 

. Tt·rrlka: :~ ı 

Hastanenin doktoru genç güzel e te~ekklir se5.lerl duymalıyız. 

rı r~ııc öyle geliyor ki, ilk öğretmenh•
t n cı.lctrıı iftih:.ırl:ı goğtıslcrinılzi k:.ıbnr
l :~~ ft"c!karlıkları , .çocuğu kurtmmnk ve 
ı;ı t!ltnıek lc;in bütün v.1rlıkl:ırile onlu
llırı :ı.r~h0l:ı.rı olmasa, Erzurum çocuklnrı
ln Y{ızcte doksnnmın boynu bü.lftik k:ı -
' Colktır. 

l:e Goctık haftnsı bize yapılması gere -
tre~ cc-,ı: vazifeler ihtnr ediyor. İtirnf et -

it 
1 ki, biz a51l ha cınrılma c;ı lfızım gelen is tt . . 

~ı hennz elimizi ... ürmemiş bulunuyoruz. 
·enue• tah Ketteki bfıtlin yavrul:ırn mccanl 

~e: !1• fakirlerine bir kap yemek ve 
,_, P~ıne, t:ıhsll mertebelerinin en ylikse
~ıne k 
ı tn , :ı.dar çık~ak !mk!\nl:ırını ~rnzır -
ıı acıı;cça. bu mlic:ıdele devam edıp g!de-

ce• 
~ .-ctlr. Btı gayeye erişmek te mlllet!n 

·llcı .... . 
b ~ .... ır. Blr haftn siiren bayram v:.ıtan-
Untı öğretmelidir. 

CİHAD n.\.ıux 

Küçük Antant toplantısı 
l:ıııı ııuı.:r,.ş, 22 ( A. A.) - Kl\çük An 
U t.ı konf11rıtn'i1 4 Mıtyı."lta yııpılacak. ve 

ayııll kadar devam edecektir. ........____ _________________ ___ 

~iŞ SiVAS~ 
Fransız - ltalyan 

müzakereleri 
\ ~11~ilıere ile lt:ılya bir do ;tlıık mııtt 
~ı11, 'i ile ıınla~tılar. Kulağ"ıııııza ~tldi 
l\~,11 ~llre, hu mnuhede hıı1 ya tt;;kerleri 
•ııe\ılhdarı ı,·t>klldlkte"n soıııa tntblk 

~ll\tı t OD a<' ilk. 
ıı,, llkııt ltulynn :.ı~hrleri l'ipımynd .ın 
Oıı ,•ın~ıı ~t'kllt-ı:ckl,.r? :\-lıı,~olint ;hurııı 
~\ff M.~c;a GÜ!t'ltıdi. Gentmıl Franku ınll· 

tr • 
oluncaya kadar ... 

Llltı1ı Avrııpn;laki a ~keri ıııııtı:ırıl l 'ra ıı · 
l~ıtı/1 lıı:n l!tılllJiyctlnln, llnzirnn i~inde 
Y •ııj llılllrıat •ıığını tuhıııin 6lmeldPdlr. 
11\p, hıı hıhıııinlere b:ıkıhrsn, hu y11ı 
~~Ylldb~i Cnıııhuriyl'ı l lliklınıcli lııtri
'\ıe 81ltıııyor v~ ln!,!iliı · lhtlyan ınn-

ll.,rlııde yeni bir safhıt açılıyor. 
1 •ıı ~ltndı fır-ıı Frunsadol Fakıtl Frttnsa· r.," •ıiy.,tl de luıyli nnziktlr. <;ünkl\ 
~6rıcı~tıtQ H oııuuta sflfirl yok tur. S.-rir 
~ 'llltık iı· n ht>dcr:'t', l\rala \'erilec~K 
ı...,•tııa · 
~t ıne ~ l"ızlindcıı llalyıtnın Afrika 
'-au~ '10rlu*uııu, yttııi Habeş istilasın• 
~.,,. eın1t-k trıwııirc·lt·c·ck tir. fhılhııkl 
,.~ liııı 
"11tık .er lııı rıok ladıt u kuclu acel~ 

ıstecuiyorlar. 
"'ıı llt '!.' 
•·1ııh1 111 · r4~a ~ :ulH da bazı yeni si y~ı;i 
~t&tl~ hıtl!ıssıere intizar cdllmektttı:: ır. 
~İıı<le R.Alman df•v:et reisi 1 !itler Mayıs 
fltotıt 'lttıuyı ıiyarete gelecektir. İkı 
~~ti ~~devlet rtdsi bıtş~şa verip vazi· 
'liyı6 ~ ~eıe d< ha görOşecekleniir. 
~tıı~ Ühını gtınlerrle ise, Fransanın 

1 
Şı Hornada sefiri bulunmayac11lı.tır. 

~l<lııy~dlyc kariıır L~hlstan, Rl)mtınya, 
ı lluaua' E1<~1aıo" , lran, Be'çika ve er 
ı~l>ıırator\ngııtere dahi ltalyanın Habe~ 
• •t.ı Fra utunıı tam1111 bulunuyorlar. 
IJ~lttf ~rıı 7. gazeteleri diyorlar ki• Harlı · 
~ totokotcaııteleri ile ölçmek a-erektir. 
~11ttııll ~ h~ıtlanrnak yOıDnden, en lD 
~ 11t'ıı.ey lehte Romu da bir Sefir bnhın 
t 11tıu tarı0tuı. Filen Httbe~ imparatorlu 
~\k iç~~81!\k dahi, flazartyeyi kur 
~il ~·h kullanılacak bir formDl !ı 
~ tııy~le R'~ltcek Fransız sefirini mem. 
)~'eoıtni 8

1 
rşıla y ıtenQ'ını söyleyen gen• 

'"'il~? 0 rnu~tur. O halde ne bekli 
A. -~ .... llleşıJı 

~ )t tir· Yor ki, Franıa daha muza 
~ ~fıtıeden terazinin kflfe~inriı 
~•ll11ı,'k. latlyor. Yeni haberle! 

DiPLOMAT 

J\ 11ıeri kan ordusunda yere i rınıeden At lan t iği 
ge\~ıp dü:ıPhilP<'ek lnyyarclcr val'nıış! 

Lnndr;.ı, '.L~ ( ,\. A ) - B.11.1 :.ı 11 şa•n ~a'f.eteleri Vaşing-tıındım siyasi muhafi · 
!in v~rdi~i m:ı' lıın!iltt <hıyan mık ln ~~i lt ., reııin Aıneri kadan 1000, Fransımın 600, 
İsviçrf'>nin dP 1011 ho rn blrdıııHtn t1yyı·rt<:s i istenıis olduklarını v.:ızmllktttdırlıtr. 

Ne. york,2"2( A.A.)- ı\ meı ikuden 1ayyarc mUbatyıutsına giden İngili ı bey'etinin 930 
mo;1el ve suttıt 4:10 kilometr.!' meı;are kıtt ederı b'>mb'lrdıman t:ıyyareleri mUt>s
yıut etti2'1ni ve halen A·n ~rikıı o ~.:iu~ıın la hi~ y m~ in n-,de., Avrupayıt gi Hp 
di>necek H motörlU t iyyar81erin mevcut oldu~unu bihl irm~ktcdir. 

300,000 Çin askeri 
yeniden techiz edildi 

hastabakıcıyıyatağında uzanmış yat~n 
Türk zabitinin yanına çağırdı: "Ôp 
bakayım bunu!,, Dedi .. 

Sonrn gulerek onu b:ına uzattı: 

- Al dedi bu senedi onunla Allaha 
müracaat edersin ... Knh ... Kah ... K ah ... 
Kah ... 

Sade biz dt'ğildik 

DOb'l'lt söylUyordu. Bu • eııetlc All.Llı -
lan başka mlir::ı.ca::ı.t edecek yerimiz y'.).'

tu ''e tiç senelik hayatımıza ait her tarat
taıı topladığımız bu yndigarl:ırı bir d::ıha 
l'll' geçiı1lıt'k mümkün dc-ğilui. 13u bas-

lbn ke u 22 (A. A ) - R ılytAr bildiriyor : :·on bio Çin askeri yeniiit>n tcc· kmdnn müteessir olan yalnız biz dcf,ıil
hiz ecfilırıı.ıktA vo surhmn Ptrarındaki mP.vz :ıerde bir yıtrım daire tPşkil elmukte- t uik. h\'l:ç ve Danimarka $alibi :ıhıncrlNI 
t1irler .. l ıt p ml:ır bı)yl\k m ııharebe için son Çin mukavemetini kırmıtk üzere bil- esirlere icabında tevzi c-tmek üzere bir ta
yfık hazırlıklar yısµmakladırhır. kım e.-yayı bir depoya iddihar etnıi.}tiBun

F eliketzedelerin bütün 
yurd yardımına koşuyor 
Devletlerin Ankarada bulunan elçilari 
hükumetlerinin taziyelerini bildirdiler 
Aııkııra, 22 ( A. A.) - Yer s11rsın· gat, .Kırşebtr felQkctze tek.rine yardım 

tısı ml' nil seb~fle Hulı•;ır Kralı Maicste için bir heyet seçilmiş ve derhal fatıli · 
Boris Arıkaradald bnynk ~lçi~lni lee.;- yete ge\·rniştir. 

~lirl~riııiıı Türkiye Cumhur Başkttnı 
Atatürke iblattın~ memur etmiştir. 

Bıı'~: r Kra1 rnın hıı p~k dos!ane 
alfık;ısındnn nılHelıa~s·s o'an Atatürk 
te~kkl\rlerinin dııyu ul t n ı:ıı Sorya bü· 

Sovyet R usyada. 
yeni intihabat 

!\loskova, :!2 (A. A.) - Merkezi 
}iık d1;iıı1i1.ı~ bilırrın 1 ~lir. 1 

Yıııırıı Btt)\.t•'<ili Ehe1ans M~takç.:ıı;- . 
lıı H;ışvtkil Ct•lfıl B11yıtr ar:ısın rhulıt sıır- 1 

lcnt Komit~si '.26 • 4 - 938 dn yapılacak 
' t t • 1 t ı ı 1.• ·ı lınıp verilmiş - olnn ıımurııi bir se~!irn tıakkındu yeni ~ıntıva ttı 11.-.ıyı! e e ı • 

ır . · ı\nwıika, lııgiller•', Franstt, l-;veç, bir kttrnrnttmc neşretnıi~tlr. 

S'orvq: ve Bıılı.rıır hiiyük P.!~·lleri Tevfik 
Hll ·tü Ar:ı . ı zivarolla ta?:iyetıe bulun
ınuşlcır ı 1 r. l>oklor Ar11s htı hazin felAkt•t 

tlcılavı i'<' t;ızivt ite 1 u'unttn c!ost c1ev'et 
c\·ııerine to~tıkknr etmi~tir. Yu~oslavya 

hüyiik p'(si ti .. ayrıca nn~ıii Arası ziya
·~llc Yuı::o~lıtv lıiil..iı •,.c~i ıiİn t.-esslir v~ 

ıazi yet lf'rirıi bilıli rın isi ir. 

Ankara 22 - Hariciye VekiH Doktor 
Aras ile Amtrikn H ariciye naıu·ı :ırasında 
yer sar.:ıntı.sı mlin:ısebetile taziye telgraf
.an alınıp verilmiştir. 

Felakete uğrayıp evsiz kalanlara d:ı
jıtılmak üzere bugün Kwlay cemiyeti 
tarafından Kırşehire 300, Yozgata 100 ça

Rornanya Krahııın 
raha lsJ1...11ğı 

BllkrP.~, 2:? ( A. A.) - Bu Akşa'Tlki 

h!Hll n vı zetı•ler Kralın rahatsızlııtı tıa k· 

kında yıızıl 1 r y.ıımaktıt ve dnne gör~ 

Kralın lıar:ır~tinin epııı) ce zuil olduğunu 

·;e nh :1 t •ızlı~ının ehemmiyetsiz ol
ıl uğunu k~ydetıııi!)[erdlr. 

BENll\T GÔHÜŞÜvl 

lar arasında. Çin hır.kalan, Çin takyeleri. 
) organlar ve saire vardı. Kampa b:ıskın 
n•rt"n bolşevlk grupu hıı deppoyu da kır- j 
mış ve ıbütiin iı;inclPkilel'i bernbPrlnc nln- / frm~i re .":ıl oş;ı < io/oııçi kof 

r!l.k götürmitştiı. (1 irleıi vardır Bunlnrın yaııında bir Turk 
Bütün bu hadiseler cereyan ederken. doktorunun bulunması belki ıuzumludur 

kc·nctileıinc: bizi .nrnhafuza v.lziıe.si veril- Ben garnizonda boş olurncağıma bu va
mlş olan bolşevık Rus a~kerlerı knmp lf b k 1 tal nede ""lışn'-'tn1 . . , . • z eye a ·ayın1. 1as ın .... J • , 
ı<;ınde hiç bir şe~ yapmadan dola.~ıyoı ve , .. d d 

1 
dedi 

. . lmusn:ı e e er-en z m. bizim eşyalarımızdan tccrıt cdılnıemlz ha-
reketine soğuk kanlılıkla bakıyorlardı. 81- Uann cevap Vl.'rmeden telefonu açtı. 
zi en <;ok Uzen asıl bu nokta oldu. Ve :ıske.ri ha::;tn.hanede bl.r Tiirk de>ktoru-

• 1 ı.a ihtivaç olup olmadığını .sordu. MUc;.bel 
Artık emnıvet k~tlınadı 1 

. : . revap atdı. Ve h.astn.hanede vnz.lfeye bas-
Bu lı.tdıseııın vuku undan sonı a bende ınmnk Uz.ere b::tnn bir emir verdi. 

artık kampa k:ırş1 bir emniyet kalmadı. 

Yeni bir hayat Orada canımız ve malımız hC'r nn tchli
kt:'de idi. Bir c;arı:-..sini bularak buı·::ı.ctnn 

canımı kurtarmak iınk~mlunnı :ırıyor -
el.um. Bize arada .... ırada Çit:lya inmek 

Çıt.a askeri hastahanesine bu suret

li:' nnklcctildikten ·sonra benim için adet:\ 
roımal diyebileceğim günll'r ıgcldi. Ilk iş 

müsaadı:-si vt>riliyordu. Bunlardan istifaclt' 
ederek Çitadaki a keri ha tahane baş he- olar::tk eşyamı garnizondan .şehre taşı -
kinıi doktor Fnvorski ile· ahbap oldum. dun vtr hnstnlrnnı>yc ),ıkın bir yerde blr 
Cok kndir~ina.s ve çok kıymetli 'blr nıc;;- l!us alll:..,! y.lnma pansiyoner oldum. Gün
lt ktn:-;.tı. Kl'ndisinc: 

1 
ıcriıni:l faaliyetle dolu bir halde geçiyor-

- Ben gnmlzondıı. rahat edemlyo _ du. S:ı.bahtan oğledcn sonraya knd~r 
rum. ornda boş otmınakt:.ın a burada sı- muntazaman calışıyordum. Hart.ada bıı· 
zinle beraber meslcklın daı11llinde çalış _ [Un de hastahanede nobetçi otnrnlk 'kalı
mağı tercih edeıim dedim. .} ordum. Diğer zamanlanmda 'bir mua -

Zcıki adam benim tckli!ımdeki ma _ 
1 ycnehaııe haline kalbct.tiğlm pansiyonun 

nayı a.nl:ımıştı. 
1 
bir odasında. dışardan gelen hastal::tnm-

- Mlikt'nmıel olur. yalnız ben sizi le uğraşıyordum . Orada oldukça kalaba
kcnd! arzumla buraya cekip nlnmam. lık diyebilecek bir müsterim vardı. 

Mcrk{'Z ktuııandanı bu işi ancak yap:ı- nir ı.abit ark:ıd:.ı~ 
bilir ... Onu gidip görün. Eğer benim fik- _ . 
riıni sorarsa mulı::ıkkak mlisbet cevap ve- Hastah::ınPye geldighn sıralar~a h~.rı-
rlrim. Söz veriyorum. clye koğu~unda yatmakta olan bır Türk 

. . - 1. '>•l vek.ill.ile tanı~ım. Genç ve çok y:ı.-
Dıleklcrıınln en esaslı kı..,mı ı.nlle- k . 1 1 b bit k d 8 .., ık.,ıııış 

ışıK ı o nn u za nr a as .,r .. 
d!lml.~ dt>mekti. Doğnı merkez lrnnı~m - ı 

itti 
1 h'.lrbindc kalçasından ,.arapnc!le yara -

ctamnı g m: 1 
•. T . lanmış ve bu • ırada Rusların eline e.>lr - .\ keri !ınotrıh:uıedc bir ı.u. L ı.. . 

düşerek Til1i e yapılan ameliyat muvaı-l ı akiyet.i bir netice verıneınls dacak ki R 
da1ınn ay:ığınjan, sızılarınc'nn şikftyet et
mişti. Nihayet Çitadaki hastahaıwdc 

iır gönderilnllştir. 
Ankara 22 - Arnavutluk ıl1ükümeti 

rliıı:<iyenin uğradığı felaket dolayısne 
rcvfik RilştUArasa bir taziye telgrafı gön
derilmiş ve Rti.?tü Ara.s ta dost hü.kümetln 
!-Jliyiik aHUc:ısına teşekkürle Cl"Vap ver -

HATAY'a dair 
kendiiı11 tekar ve dikkntıe muayene e<ien 
miiteha'l'"lsılar kalçasında bir ş:ırapne! par 

'çasının kalmış olduğunu ve bunun blr n-

n!ştir. 

Bütün memleket yardıma koşuyor 
Ist:ınbul 22 - Bugün Halkevindc 

valinin riyasetinde -bir toplantı ya.pılar:ı. 
:{ırşehir ve Yozgat felaketzedelerine 
vardım için derhal raaliyıte geçmiştir. 

İzmir 22 - Bugün ilbayın başkanlı -
';ında bUtün ha.yır mües.::e~lerinin yap -
ıkları toplantıd:ı Kırşelı!re 700 Yozıgata 
~oo rra gönderllml.oştır. 

Trahzon, ~2 cA. A.) - Yozfllt, Kır 

:ehirin u~radı~ı fPl<llc.~t nıOmısAbf'tilt 

{ozg"t vilB\'P.tlne hir toııip~ tt•lg-rarı ÇP 

ilmiştir. Felaketzedeler i~·i:ı iımelcr tnp 
ınmıo;tır. 

Urfa, 2-2 ( .\. A.) - Orbt Anadıılı 

ttlZPle fel4ketzedelfllrlntt halk lttrafındıuı 
ne toplanmttlt" başla? mıştır. 

Bolu, 22 (A. A.) - Bug-Un llbayır 

,ıı,·~anlıi•Dda yapılın bir toplınhdı Yoz· 

R. Fethi TA~I\ IH 

S•çimin ltire girdikçe, tal~oıu 
s• sler arttı, mana~ız bareket:er çn
tııldt. G~yrı in-ı11nt ve gayrı medeni 
ıoeto , lhtr µlva~ya çıkarılıvor. 

Ntiruıı knttıklerlndc tahrlfot, Türk. 
köylorinde hızyik, işkenc .. , muhtelif 
mnbı>plerln mtin 'esiµlcri ~ıraı;ıı d a 
tezvhttt, yıthm dola·•, bt•r g-llıı yt ni 
ŞPldl ve surette icrnyı ııınıiret crli
yor. 

Hug-lln bunları oku. luk~·a, hem. 
kızıyor, hAm g-Olüyonıııı. 

1\ 17.1\ O"Unı : 

Çnn~ ll : soyJ:.ışlarımıı y.tı>ılat · ı 

Çl"Ş;lli h .. k.;ızlıklıtra bı•n ete s zin gibi 
tahammül ~cı~miyoru ıı'. 

Uü 1 üy..ıruuı : 
Çünkn; lnıınıyor ve bitiyo ıım 

ki, hak ve bıtlı:lkııt bir sestir. Ses 

ı b ;ııkl:ı keı-ili:-. -'iOn~üyle cfrşilir mi? 
inanıyor VJ billyoru·n ki, iman 

bir ış klır. lı;;ık toplıı, tüfekle imha 
edtle ,;lir mi ? 

inanıyor ve biliyı,rum ki il ıtr.
ym i stıklfıli, bir Türk isle~id ir. 'l'iirk 
isteği tezvirle, yalanl:ı, do';mla sün
dnrülebilir mi? 

Hep bir &ığ.z fan lıayır ! Oiye h · 
~ırıyorl'lunii7. w si't; de g ülOyorsunu1. 
değil mi? 

Evet güneşi bal~~ı klıı sıv :ıııın{!n 

kalkışan beceriksiz, a cemi poli llka· 
l'ılara kı zınıyahın, !{l1lclloı . 

Hnt:ıvın istiklllli rıi g l\ le ı!fil", 
neşeyi~ karşıluya~a~ ı z ve Htıtaylı 
soyd.,şlarla yakında gllle gole ku
<'aklaşara~ız. 

Haydi öyleyse ıerefin" . 

--------------------------------------------------------------

meliyn.tıa çıkarılması icap edeceğin! bil 
cilrmişlerdi. Bu maksatla R a~keri ha~ta
hnneye yatınlmıştı. 

.Sataşa 

Nataşa çarlık ordusunda deniz zabiti 
imiş... İhtilal1n ilk günlerinde bt>lşevik

iere knrşı yapılan ıbir hareket sırasında 

•ı nlarak öl<iürülmüştü. Anası daha ev
' c! ölmtış olan Nata.şa tbir hala.sile yalnız 
k.~.nııştı. Bunlnr iki :kndın birbirlerine 
dny.ınar.ık evlerinde otunırlcrkcn lhti -
l:ilin karışıl: znmanlannda bolşevlkler 

her l'\'e olduğu gibi. bunların evlerine ta

&arru! etmişler ve bunlun bir odaya ata
rak diğerlerine kendi ad;:ımlarım dol -
c'.~ınnuşlardı. Vazıyet bu şekil.de iken ih-

tiyar bir kadın olnn haln birdenbire ölü
vermi.s ve Nata~ayı hayatta yapayalnız 

bırakmıştı. Bu vaziyet karşısında çalış -
nı:ığa, kendin! yac:atmnğa mecbur olan 
Natnşn hastaheneye girerek hemşirelik 
~tmeğe karar vermişti. 

(ArQ ı var) 



~1UHA BlR rvIEKTUPLARI 

Ardaduç topraklarından 
iyi istifade edemiyoruz 

n o ô u , ==============================::=:======== 

Kağıt ve kartonu 
nasıl imal 
ediyoruz? 

(Ü.st fa rafı 2 ine idi.') 

1 ' ""'f . l rr iş. (i";"3 8<>~ !it" \.. ı t'l elinde 

Toprak çok 
• • • • • l ~..J)2 I< ıı n t.k;, \\ a 'f' ''. . l ı: 0.71:ı :ira 

verzn1lı bır kabılly'ette Q - k Y,,, lıı dı- 1"7'.il ttH1 b~~tl ;mı" el:ni.;.liı". I . . lın:ıl:\t 'e ıi u l u <:ur· tle 10~11-ı tonu ve ••1111111•••• ... 
tlU ğU halde kö vf ünün bir ziraat bilgzSl H :)o.ı :'·81 iiravı l.ıı'.ıuuşlur. 1937 d~ iıııa- jl"lll! 

' J . 1 ıii t Y • t1 'U aH6o tor.ctu. Fabrfkamn kul- ~lllllllllllllllllllllllUlllllllllilllll:lllllllllllilllllllllRlllllllllllJ~llllll!lllU:ıııııııııırnıım:ııummııııııııııııııııııııııııııınıııımıııı Jıl 
Ve ziraat Vasıtaları y ok gibidir 1 l.ınd f{ı '.şçi mik.oarı v_a_<:ati olörak 19Hli ::;:;= ""* ~ 

da 3~>4 ıkt:n H)J7 de .).>!) cfa çıkm1 ştır. ~ 
1 - 1 A~rı.-ıı·uç, [IJusudJ - Arrlanııç, Ço- ytt verilmi~tlr . .Ardı.ınuçun hemen her sııvııl·'~~;~~~o~9:~7 s~nesi /a~fııı~l~ -~i(~: fi ~ 

ruh ilinin n!ihiyeltıri !\inde 48 köyden köşesinde toıon ıiuıalı yııpılır. Bilhassa 1 • · · ıra ·ıym~ ın 6 • ;), . , ;,;; ~ 
ihurt-1 v~ Sltl ~l'l)l'Jll' güre 19.0CO ılHus 1Tülür•lü, Aıcrlı, KızlcS-, llıuıntınl•, Ba ,ve_ devleti"_ 1G4!l.8(i3 lıca kıvm<tırre s= ~ 
lıı ~··n·.ş hir nt1hiye ıııuıkııidlr. lrıılı, ll<ımnrlu, Yoın~tü tnınnJeri ~y-ılırl 4 ·' 8f) ,t:n k~ı'!"ıt ve ka:·t~~ .... ~at~~H'l\r._ Sa·\;;;; l _,_ l k b l d e$' 

s.mıı'ar:. )Ü~,, :, .. ,, ~l:ı•, elik va- 'ii fln cirı~IPrind ... n<l•r. ~\lflll da 1Jaı,;elt'" yc~unu K9U.ton, \~ ~.1.13 .• ,(.7 J r~~:.~· ~ au 1 artın Zl a u e er, 1 
ıtı~.ç . ~ır. 1e· ~i11 ıırrıı,.n.lrır, ç•~t m,.yv~ .-clfllinııi hli~n ln tn iiı~ whıı•ıılhn ı•:l>l- 1.936 v"ktlrıltrı ıse 2·Hı~ ton ve 6 \ı ••• ı)a . ~ 

1•. ~ .. 1 • .-) 

1
ır~ylt ıc= • ~ 

p~ ış.ıın n lı· ~· ve h~ ! , .. ~ .. , i 'r- tınl•r lı ı mıılıt .. çlır il 11' ırıtuıı<• azım l! +•n · '. . , - • .. ;;:::.: ı ı:":: "' ı ~ 
H:ıs·nıhı lı t •ı ':-y lı g- ı ·..,eli r'lH ltııilfl eherıııııiv .. H vı · ı miyıır l'ıınu·ı ~eheµleriııi lşı:ı. u l'1 ve tr.ktıt:'iy~n.f!rıııın 1 ·:·:·ıı· ~ . J" ~ 
\ -' · · . . ' · · ·· l. ·tı 0 e jlu•lcr! hir ''Hnd11n art.ıırk~n hir vııııd;ın = ~ • tu; ı ı ııc 1 rıı~a .., .. , l ı ı· dıYll d r. Arr "'11· evvl")cı. Sil ı~t.ı sor j';\ 1uııın ye ış r l , = ~ 

l · 1 • i . ·nııuı- da ~rı ınü11ııı 'JJIİ<l~f ınuıh1e16• ııi ıntm- :.;::· B ·· tıP, L; ""rr-:('l:ııı~dıırı ~~,.n lol ~u'arı p•npıı~an<lcı:-ının ıo\..sı<rı ı g-ıncn aı 1 . . • . • ~ •• 1 • ıtır ~ 
(, ı 1 . , t , •1 1 1 · lakt l ı ·rn,1en lt~t~"tıık eı:kc· K v:ı11-f'tP. '-"'-= 111 ,(.. :ı 

> 1 • ı · 1 n il • 1 ~ a >l• ~ r J 1 P. ':-" 1 l'. ,. ,. . 1 y ı i . r • • •• • -..:"1 "" • ·{; 
, 1 , ~ •• 1 ... 1.. • • .. .. ,. ,•r c'ihıikll'ı·. ' g r1ı~I ı-ıllı·, -t-ımci•deı! ııı k;1dı r ıııuhıın ~ 

,, ~ 11''11" ılor ''"' r1 ... • ı\rılıdı;ır: . ıı un 111\,t•J"> , \ • . . E.::s 
l)I il l' · · · • . · Kı . ı· 1.1 ... _ • l il . 11, .. l'li \'(" ınıı~rt fı nrltıt:l"r nlınış o'ı•n k1'~·t 1'.-.hııkaııı•zır- ~ '' 

' t "'" ı » : A ıt .. 11 • ~ 1, ,. , • (ı t 1, r - \ ı ı • .ı ı ı • ' .ı. • ı ı - €....i 
• L 1·· .. · iıır;.ı 11 P''" it• v.. r;ınılıl'.l nı:--ı rı- \;111111:· ıl;1h \ ~ 

\'•ıulı·: ()'il, Yu ... ııfı>l•, t, ,,.,. \'1t1d·: s ·V- 1,•1111 lr.111· ıııı;?• ıç ııı i.Jı' çcııı. uıı n 'l . . ~ 

~ • @! 

ır ~ , • • " 1 .. k ır • ı...ı 1 r Hu ;:rl ı rc ~· l, ol:ıy<··• !~~:: vvıı · ı •11•ı,1hılp· . .o,;z~ 
·~·, ı\ııl·lı .ı• ıf., çn.nt" · ı~, lıo!lı•.surdrıı tulün eh:mc ten ı.ııt. ,..e~uı'-'l · _ . . . . §2: 
· t 1 ı · ı· 1 ...ı G"' ' 18 vllz<•en Aı·ıl"ııııçt"Lt' istilıs·I wıldurı htlOıl VP ~'.:11101 1 ı tılı'Allı yıırdıııilıı·ı.- -= 

ı · .ı ı· ıul , \ıızev ıt<ı,. uı·ev ne sa- . · · .. "" · ı . . · = 
.. ııı· bl b"I ı· · N hl · · · · ... ,.. la l70n aedıkçP. düısmttktcJ1r ı9:3o \ılını.la clıt ın ~ 11ılol" 1 y:ıctık hır hııl;.:ı a 1 n mıitlı>- ~ 
" .. • ı ıre ır. ıı yenın ıçımıe at " ,. ·' · · · . . ~ ı ı:...- 1 1 n parç ını ı 
l(idilwlyec.-k kadar sırp yıırlori: Guk~·e t'i500:ı kilo tütün elı.i!Jrk:en 9::7 de lNdencJfr lzın•l.k~ıt f brüıısı huııılur 1 ~ 
S ıt ıl ç ı ı , .. 1 · b 1 d ğ 'bi 160000 kiloya dOc:JTIÜştür Tl\lün malı· ken memlekol ıtıtıvtt••mın yarısını ktır- 1 = h 
Jr.ıtl ı, ıı ı - r uy crı, u uo u u gı r- • . · . , ~ 

ll 1 N ıd .. k 'l'Ut~ lll .... 1 - sıılOnU artırmak için tilllin zOrrıııra şılay1 nğı !alımın edıllyorclu hıkal o ~ arsvu a o en, un aoy erınc · . . . ~ r tarafında okunan 1 
• b'tl 'd'l b"l k · 1 . piyasanın en aenl'I. riatı konulmalı ve tarıbtenberı geçen zaman zııdında ı'l h- ;;:;;:ı o oınt• ı e gı ı e ı c~ genış şo<;e erı • y • • • • • • • - ıs= 

V d N h. 1 L 'nd · tülün tüccJrlarının celbi g-ibi bır ta- lakırrıız ÇOK artmt.Şl 1 r. Birınrısı il~ aynı 5Ea ar ır. a ıyen n meı· ... ezı t'n cıvar 

1 

. . . = 
'-ö ı ı 1 k r 9 8 kıaı çareler Aadanuç tiitün ınahsulllnn kttpasıtede olan ve bLlg-rm ınşıı halınde ~ 
ıı. y er n9 o.an en uza mesti e • • . . iE_JJ 

t k f bl tt bugünkü dun vaziyetinden kurtarmış bulunan ıkınci blğıl rabrtkflmız el 1 ta- :=:: 
Sd.ıt , en Yel ın mesa e r saa en yarım 1 _ ı § 
~aut ktıda·dır. olduğu g-ib1 h'.Jlkta refaha erer. mam.anMak çelışma~·a <çıldı~ı glırı, m:m- =. 

r B : lklnci Sf)bcbe relince : TCtün ılekette s ~~rte ~O bın tona yakın kağıt 
Ardıınuç, Ardahan - Kars - Oltu - Şav- .. k t · 1 k k . 't " ·· . · .· . · tohumunu iı>.'Ah için kuvvetli prop8g•rn- ve ar on ıma edccP. ap.ısı ~ue nıu-

~.ıt - Artvıo arısındıı g-eç•t mah1tllldır. , jhim bir f.ırıdüstri şu\.:ıesi kuru'mu- ve bu -~. da veya t· şvik o mam1şlı . Numune to· . . . . 7 _ 
Ardabnn - Hoptt yolu ara':>ında me- hum taı lalıırı e\>ilmemiştir. Ye ha:-ıçıan 1 sah ııd~~ı ıhtıyacunızın en mOhı m kısı~u a: 

k:k dokuyan kamyonltır, Artvin - Oltu • tll nu tohum celp edilerek yPni cinsleri yu,..d ıçı:ıden k.:irş1Jannıı5 olııcaktır. Bıl- ~ 
'l'ı:svsker ııra.:.ında işleyen katırcıların yellştiı ilmomiş, halk h:ıla eskiden ektiği j ıı.~ssa .hftm maddeleri de içPrden . tNI~- 5§ 
geçeceği yer Ardanuç ve bunların bir- ıntün cinslerini lckrarlamakt,.dır. Gerçi rı;c: edıldlkren sonra, bu endQstrlnın, bı- ~ 

ir gazetedir. ı 
Doğu illeri ile ilgisi olan bütün 1 
müesse.selerin gazetemiz vasıta-1 
sile kendilerini bu geniş bölgey e 1 

tanıtmaları men( aatlerinin 1 
l-'"ee..rrt meydanlık Araklar dllzlü"'l\dür. ı' .,e tasarruf tti e"'· dövı·z mı-kdarı h" 5 .., ""a 6 son zamanın Vihlyete getirilen iyi cins .. _ . f rcc e.ı . • u· ea 
liu geni;ı l.ıUlgede, hayvancılık, arıcılık tohum'a" Ard3 nuca kadar gelmiş.ıede yuk bır rakam tc·şldl edecektır. ı ~j 
ve en b ışta tUtUncü'Ok gellri ve nlha- halkın tntün ziraat bilgiR\ noksan oldu- ~ 
yet g-~niş ormanlarından cdtlen is1trade- = 

ğund ı n i tı:nilen net ce alınıtmarn l~tr. L'-3ncc:ı b' Ok ecnnl)l. 1 erı' 5 
ıı : n bug- ln iç'n bir kıymeti yo'. tur. Kıdk l' ı· .. ı~o 1 r ç, • ~ • E§; 
ntttün ç•h.-ııı11lt1rı ıll ruubbil g-l\nlnk OH \l.\~L.\H 1 1nem1, !ketİPl1 r,ıkarıvor ~ 

• " ilk icabıdır. 

1 
z 
1 

1 
i 
1 

lht ..... <.: l'l <-nC k çıkıırwa'. t.ld r. N ... lıiyerıin b•ş 6 liı; kısmı orman ve . . - ~ • ::.:!· Doürudan doQ-ruya 
ça'ı!ık 'a ö trılPdiır. l<"ııır.ııl ı.c ın~~(". A11za, l Paric;, 21 <A. A.) - ır:nı'n ı ;ızt • ~ o oJ ~ 

Ekoııoııılli ıltıı·ııııı f 1 ' ~ F Vtt rl h ,.J ve ltliJ·düzt\ ~hl l!6nlş orrutın - Hr mt'C ıi~i.11ue. rarı!iıaıl ı olurt1n ecn~ • 
J\•daıı:.\'U ı 1 /-:, tıkill, 2 /;, şi or- lık .sı.Jı 8 J 11 rı , 8 ınr. Oınıt1ı l!!rın içirıdt<t,b'J'r mes~;.'e."i Phf>mnı\~·fde .ıevzıı~· tH ~ 1 

ııı ~ıı l ll, I / '.°) ÇH)ll' \C l· a~ır llraıiden Çi!nı, g-ülinar, ~oç. ıneş··, kttv:ık. Hıuııt 1 ııdUııvştir. Bir çok ecneb Jerin n•emlt· · ~a 1 
ıtıaırHİ•". /.ıra · tı •pti<l:sitir. Tohıın ııevi v11bani) karı>t1aç gihi l'lıraç cınslıri : var- ~rıti lf'l,.ı::• r"lvt"~ ~·li'f\~'k'Mi ;ır 1 A""''- _-:! !.)<il • n 

l· ıi "" üı:n l.:ınl ... re kllılar vaıınanıı">tır. t4ıc ~oooo bf•kıa lık sllhnvı tı:o~~ı cd•·o Jl\ ' J..1aı!ı~. Hunlar hurlt!da kaclar nıuba- 1 ;.:..;; (1]«.," ı 11!!". . 

E ~ 

1 
.ı 

Z rdcstın u,,ui\arını hirnıe)' · ll h .ı lk, kıtr.ınlık ntf"•e oırrarırdan lıu•riln ;,.,,.,bz;t altrnd4 swkecllleceklerdir. '~=!: ~ 
't b .,. 1 :1\:ıı. 

anı:· k bi .- t~'> ve Hrn yr<li mahsul bir istıfa ·!e \oktur S l 1. 1 d · i'!ıll'l'j1Jr.,ıır·ııı•·"• 11·r"l'""" .... ,,.,.,.ı,1 · .......... , ... , ........ , .... , ,, ,, ........ ,. ...... ,. •. ,,.,,j'"'''f:'l"""""""'I 
ıdır. Hi•e Pil ;.l ı:ı se A n ·rlirliir. fl:.ıddi . Yol~L \ H: j a ,Jl lHilf anın n1ıras ı ~I :·111ıı111.11i ,1ı;1,ıJ.; .. r ı.i .. ı.\,'.ııih:,.1ı1 ilıl..:ıı; .... ,.~ .... ı.!!İit.l1h.hr·hı!rll1Mı!tdllll.ı:ıilı:i.ııı:laı:.:ildllı · ·····m'1ı1, ........ ıllı 

~. dı·dı nıı1h · ııl birot f'riytt, kllc!Rr ven~- Ardıınıı~ 3 m~ıhlnı yol üz•rinde kııı· davaları , Er7.Ul'i!l1J İnhi~arlnr ı 1~11·:· 1tJ'.'/)JI /Jt1lt•dı:ıır~ 
lıi İt'. Sın 1i'ik \<\jylO hn ~ı>vi~·t1ye ermc-· r ulm'l •,ltır . .,Si' $i!l, Arrl h tn, ühı, :\ıi vl'll ~ ı ( '{ .. ı ·ı ) Peı ı t cr••zetc· l) ı ·· ı · ı ·· ·· l · · · 

' . 1 t. · · ' 1 · ·""';:n:• ıu~ı· - 1 0 '' .- 'l' « ll{.1'.tl'ıl:.t'!1 llt',' (u, • J>f/'l { f.''f1/IJl(/11JI.· ,. , 11 •1 • ı·· B 1 v16 z vrıti ün t>ıııe ... rçın "u ~ı il 1 , 'ı' 1 1, , . .J( ı _, . . ' • / ,, 
ı · yo ıtrı •u ıı l '' l<t a•I n :;!°f'\Cr. ıt ı . l'l lJ"'•· lr-rin V'-!rO!~i mah1 ırn t:ı giil'', i:t'Ş'''< ı ·" ' !f 

il 
'
·, ·1 1 1 ı>11r.-n kov f'll..,\lmenleri ~!ııruh A · \ 1 1 - 1 .1 ı. 1 · 1. Ta"' ını:ırr:-z .1: r l sırşısında ' c tır' J • µ~, tvı·ı, l rı • 111n şo,u;ı ;\furat. tl•t"ltnu J>rı ns OFımın Fu .. t Be , 1 - l·:..;sı tılH'P~ "tı:ıu :>n ış o, • z·ırnııı v ~ 

l.•ivl ·tine da~ılıır:tk y- ri kı,llln ıırealt ı 11·r " 1 tur il ı,erl · Y"'"" . u 1 ,, 1 . 1. ı 1. 1 .. 1 1 1 . H • t:ın i ti-ıı lında k; :ı.ı, 3.ı,:'6, 38, JO '~ 
• .•'"' < • ı:., eıı . "·'" •ııla ·.r<. mTŞ vr i) ıırııt Tlll:! ı ... ~ lll t' e.rııH c. n ll':lar ar 1as rııf"ıd:ir fiöıln.1 oa•"'lı n·ı ··laz- ı< 

1 l·l~ ltce~lt-rdlr. A k '"I .J ı · 1 
' .... ,. Nııın·ı r:ılı dükl\an1ttr ıı:~8 ~cne"i çiıt r' • , · ~ · ar tn • v .. ı n len n;1 ııve 26 N~ <ndn y~·pıl~c •k <ılaıı lı n " oııı: ı [irt kıızııı-;1 dııhilirıd..ı (Ak Tıızl sır da)/211 :ı ' 

Ardduu<-lul .. r, ken li '.'aıı.ı ile ktııdi· ı · 1 • 1 · · ı ıı. re verilm,,k ilzr" rıı'izav. td'"'ye c;ı: 
v- .. -' K f.{" ~n 1iO lqrı111 l~.: ~ yPı lll •a 'ıyt>ı-;ı t ;u..ııı. minıs ·lavtfl.an hakkrnda a\'tıkutl ırl 1 c . l•r11 !•:-"; ı-.ıı:uş bedeli ke~ır:i bir id;ırdıcın<: 

ııi ge~~ln•füiyor; kot01>ll \'ila~·etlcre satışı yıtpıl.ıııtınıı;lır. Tqmitın gevş"klirf.i do. - _ "örO,.ır. ıı.:tür. · 11 ;;n2.ı l ir.••~:.! kuru..: lı. c_ıtel.i k~şi.tli b~r•·:Hı . .'.!1- ·ıııştı.~. 't 9•ıo p t · t' · illgl 
1• t' l'ğ ~ ö y ... • ~ " .t. ·' nyıs '''" ıız:ı.r csı g ıı ıı •t 

lı\: ııı ·~sabcı:ıind~dir. llilh<issa ye.ı~ ı r<' '• layıs yle, yagm~r !"(tt.lıf{ı ~amun yoll~r 1 Pr :n.s Osnıı:;n Fuat hıınndttn ııt·::s•n- • ~ı:ı<ltt ıklşt:!' od.alı. ı~~ .aı!e Evı ve :ı8(~1 lıra oll'nacaktır. Taliplerin belediyeye ııı~~ 
urpa, buğday, mısır memleketin en Ueri çamurdan gt-çılwıyecek bır hale- ~el11". 1 da mi as tt·ksiml fşinin umuru Vt. kShtin • ı kuruş hed<> lı keşıtlı (ı00 tonluk bır tuz cııat!Brı ilan olunur. (~lo: ~.'9) 4 ./ 
ııı.atısulüdür. Harmttnlı, Ekşinar ı Bere- Bunun içln polta otomobili arcuı~11ırdaki •haiz ~ıltmuyormuş. arub~rı ~O ~un ı~üddetle ve kapalı zurr __.-
ket, .ıvacık, Aydın, Kapıl<öy. Anc·r.lı, handa bırakılır. Arıct1k kuru lı:.:tvalard..-x u' ulrlt'l topl ı n munakasaya konulmuştur. Er:. ıfJ'iflJI /JtdNIİ,ljf'; 
trmaklttr en iyi buğday ve arpa yehş· şehre kadar gelir. Yo1 :i k~etredir., Bir haftada knçakc1 Jı k '2 - İt1ale 2., :--.is n 938 turılıinc t~ 
tiren köylerdir. füıl,ı, To ıuulu, Göleş, Ayni yolda11 yeni yıtpı'acak kn.ı-a yeıitJ-8 A:ıı :ııra, 22 (A. A.) _ C: ç~n bir sadlH etlen Pazarte-ıi gnnn saat on döı l il İ/JlfSf~I inıfou: ,~' 
G •çitli gioi bıızı köylerin buğ'dayları 3 kilometrelik bir yol daha Ar<.lamıçhı-l hafta i; erlsinde GUmrUk mubatıtza lcla- de Erzurum tntıfsarlar Bnş MtıdllrlUğll B9!eıliye lciaresine ait eski aı~ıbırl' 
karı.şıktır. lrma\clar, Cevfzli, Tütoolü, lar !~rafından ~apılmışı;ada \ıummda tes- \ resi 41 kaçakçı Hil kilo gümrük ka- odesıncln yapılacaktır. ''e ınUşlemilatlle Cümhurlyet o'tılı 'ıı~ 
A"citli, Kızıl-cılc ~ibl bir çok köyler mı- \iiyeı turablye<;ı yapıllll8ıJl'lıştı.ır. Bu yol çağı ı:ı llilo inhitnr k. ç ,~1 • 1 k\lo ~mo , . 3 - EksiltınAye glrehtlınek için is- fmflalı ı h :tr:ıp b!n<ıl<trın . ağaç \·e tııf,11, 
s•I' ycti~tirir. Gazel mısırları ber yerd~ 11na şosaya biri· ş•tıecliQ"Hll:i tird~ b'r 1ı.ıy- g-rnm Jyuşturncu mııcld.. 1 Lüft:k 17 le\dilerin 122;) lira 4-t kııru~ mııvııkk1ll ... n!ı'ınak nzrn mlizadeye ~:ıkurılffl1,'1,ıl 

mdi olmadı~ı aibl, Juı.llOn ı:-, ~Or.IDk k!t{llJi {' hayvanı ele 0.,.ri~miştlr. ' teminat parası ver·meleri lıi.mndır. ~ mayıs !138 g-nnune mlleadlf pl!ı:ı1· 0~ ttr-nır. 

Pirinç yetiştirilmez, yalnız F.k~nu 
ve Meycl•n dUzlU\derinde pliiııç yetişc
r.·ai yapılan teerObelerden anl~ş.ı.lmıştır. 
P.ttııtes dağ \.: öylerde tnzla ycıtışır. 

Sebzeler: E'şirar, Kıv.tlcık, llın
ml\nlı küyl-eıfo le her nevi stbıe ekilir. 
lüıvun, li.arpuz Ardanuçluların en iyi 

yeli~tlrdilİ mabsullardır. . 
Hağ, bahçelik : llemtın bölgenın 

lrnr köşesinde dut, liraz, elma, armut, 
tJ •lk, Uzü'tl yetiş'r. Biih ıs:ı"a c~vizli, ATI
cirll, G •lmü~h:.1111•, Berek<>t lı öyle rinde 
cltn-ı, armut h>-h;elf>ri hulc ltlır. 1<:1.:.şinaı 1 

c~ ı .ın~h<ln~. ft'ı h ıllı köyıerintJe üıü:nür· 
en ı, ı c!-ı,leri yetllj-İr. 

calış.ma&ı hiç ol~c 1k.lıı::. )fol bir gıin lı;,- " .ı - lslekl ılerin keşif, şartnaıne \O gllnii s::ut 14 ı1e Belt.>tliye dııirt\~~~ 
tol olacaktır. - - "' projeleri lstanhnlı:ia lntı :su rlm Uınunı Uu.ı'e olunttcaklır. tullulerlıı munıcs:l· 

il.\\ \ \. · .\·ı: D Q \..l U Miid11 • lll~ ı i Vf"\ Erzıırııııı İnhl··ttılar Baş ilıin olunur. (N ı: 21'0) ~ 
Ardanuç nah·~a~ b~yv..ın b1:1~lcııwy" Mlldllılll~tı lıız ı· .. n şııbeleriıllie gOre bi· - · · - · - D(~: 

;:il yet clvcri~U-Olr. iLAN TARİFE~f iiı l»r, 1 IUGA KÖYÜ İHTİYAR HEY 'ETİN ~ 
Son zt1manl.a'1tnınıe:ohn1u VAii lıni!dd 8 nt.1 ınytt.ıadu tttntiınl 25 Kuruı :ı - Eksillıucyc girebilmek iı;iıı is- i . . . ııı '~ 

linin teş .. bbi:uiyte Çoruh huJy,~in~ ye~ i 7 • 50 • L<•idilrrln ıııiil e.ılı lıitlik \'t' .'ilku-:ını ve bir h..ı\y ılnıllıı\n hanyol ır kar<:ısın 1111!~1 tavuk citısleü geıirilm.W, \'~ ~ ö~ Jfıye dı.· · 1 6 : : • 7G " it ahhııtde do ~n ~ız 011 hin liralık bunıı ın . zurl•k şiına!inıle şose ll:wriıu1J 11~~f 
~·tılarllk wıınrılt ııı tı1vulc islahi yııptr 5 • • • ~~~ • brnı.cr inşııalı eyi !ıir suretle yaplıkluıı · t 11 ll'l ı;oıı ıntıt,.e mııralbnı arsaııırı ıı\'1~ 
mış!ır Yine ~yni Vıılinin gııyretiyle- :~ ~ • • • • nı iııb:.t eılt'cck vesıkıılar ibrnz etmeleri lrrı"trc nıurabbttı ( lfııı) kurıı~tıı~ıı ııı 
kıbns n•e ı ketıi g-etiriilerek küyl("re 1-M>dar ~ " • • ~g~ . • ~arttır ve bkklilfH in munal:a~aya ve 1 arlırnıa ile satıhcıığınclan l ,Jikltırı ıııtıı' 

d il ' ' - " • • " '.t.'.liV"de ol·İ-[l '>l•tn ~·o 4 (ı 'S (~i!lJl ( ~ ğ\h er •uı~ ve orcıd""t kıtlı ~·ın çot.;-"nuun• t 40<• ihde J . ırnun·m ııııdu g(blerilen s~r ... :ı .,.'" 1 • • 6 " • • " - -"h • ı 11 

nıı S"b b olwuş'.ur. tldn• verec;k 1.ı:lnrne.ler l>OÖU Gllze- d~arı teınamen haiz olmaları 'ı t.L .m•i ı r. 1 ~;; .t I-1 fo tcLtıiııtılı nı:ıv. k taıı.rıl0~1 .• ı•~' ı r h • r ., · 1 · t • u ... Son zıime;nl.,rda kıymut:i. .ı.~.-'i ~l. Ko· te!I .lr'.ill'e "MlWUrrnguna wOnırnat etme· 6 - Te~ lif ııH ldııpbırı lrnmı-rı mum· 1 .oy 1 ·ey~ ıne Uılırac:•n ıi rı 1 rı B-J 

l•'ırtcl \,; : ş:mdilik yet'ştirilmiyor. 
bt ynptlan ıecrnbelerdfl fını ığın 
ımı ıı ... uı ven N·ti anlr.şılını~lır. 

r~llcının le ~vildy'e toeıı ,e, ~Jğır l'elb&- UdJrh . Hevaınlı ııanlu i~'in husuı;t la nı !lhl1rlü o1ıJuğıı tıalcie yakanda il\irı 1 ( No. 2•H > / 
Fa dilerek mf'mkkeı :n lıayv~n.-.irJahalı yolV • tunte atbık. cdHlr. ci rn .ıdılede v:•zılı 8llatti.m bir srıı:ı t f'V· ·-·------- -

iyı ""' konıııuş:u·· . Rilhassu Uayvım sc.rg~ ri 1< A mızı.h il~nll:'rda tarire bir misli ve l Erzıırıım İ:ıhis .Hlar Baş rııUdüriüJttl 
hayvan k.lalıı i~;n eni~i heşvik çarNerri- 1u:aı d a.tııııt. . P.ksiltıne koml ~yonıı ıiyas<>Iİl'e ma!drnz 
rlir. , ~ Acı ~ıtt' deıı.:15Uru.ı~ık 2;1 kuruı>luk Oc· ınul;abilinde YCri!ccı:kllr. Pusta iiP. g·~ıı· Ceviz: :\lemlrkP.tin es11s mııb.:;ullıt · 

rınıhn biri de cevizdir. Ct'ViZ Aıdaııu 
~uo her kü~es'rde rF<tbti~i glhi Peynir
i' , Cc,·i'lli, A' d ı n ~öy eri killliyt tll mik · 
t-t · tl • s"lı.ş np ır Gerçi "eviz ktlliigii ~a 
Jı ~· m"ııılr\1 .. ••·rı rr-v· z il rnta' nı l''lıt)'. 
ırı ~·ır. 00000 \..i:0 C \iz Ul2'4 n·al.rn·ü· 
ılı· r 

'l'ii · ü 1ı<.ü l tı \.: : :-.ı •· ıılr. k $ ı in y .. giır.e ye
ti · tirı.liQ'i bir netıattır. Kôylnoün bfüUn 
lbliynçlarını gördOtü için fazla ehemmi· 

Bnrd"n ö'ürUu\irki 1~17 hay\·an :sar- 11eıe u.tlit! r . tlerilece\\ ruektuµların la bu saatıJıı k.•ı-
mı 9;iö ya ~;s')etlct ~ok nıtrmş'ır. üOOU Abone tarif e.d nılsyouda buluıımeıları lazımchr. Po~tPd 

At 811, K s tııe 25, E~e!( 151. ~ıtır 12 Llr• olacttk gPcilmH.!ls r kahul E\rlilmez. 
s~n1!H~ 1 _ ., 

(ü'..iz - in•k · t"s~- ) 9':"40, mAn~ :-1i'ıl, 7 (No: 2~1) 4 4 

1 
c\.Jtı eyu~1 .. 

lfo· ıın 74H!, J\......tktçi :;9!l'.'ı. Tıftfk keçi :35. uıı av\ıı..ı,ı 4 • ---------
~ .,.. ......... co• ••o~•oeae .... c••••~~oı• .. ~· 

Rık:ımla~ bz'! hun ~:t'l 3 se:te 6vv~- ' 8 .r ayl•ır.• l,5'J • • i 
llne \·aıiar Ka1ır ve tiftik k""ç.TT'n ıJnıw. J f B ıgüni~n ÇOCUk!arı : 

'f. C NESi Ml.'~,y l• E1 !. EP lÇtN • ctığını go~tu·yo"lıır Çotııh hnyven is'a· - · •' - .... •• Lı Ya''HlUl büyükleridirl 
bi aldıQı h?3ıyla ~ u, O,recek, . yarın y~nf : ~· rınl;tı '.?4 Ur11 _ ... -...-.-......... --
bir ha~ V<'D 11'! sli meydana f~titP.COktir. t. A. lı ır.7!l5. ! lt tt 

,ı 
Cj·u hııtiyet Lıii.ıınt \Si Şer L9"aı:rı~ 

Ali Galitıin i lar(!sinlle Bçı\dığını S 

h~~~C\ bild ririz. (N'o: ~~ 
Sa!up ~e Saunul:ıs.:rrı:ı: 

ct:~u rt a.l.UAN fi)' 
Umum r, e..--ı_,,.ıı:ı ı!t:t~ &1t:n "\:~f:l 

lıı!'i2dür'd: llıl.bailı? Dllıı•r • ~~....- ~~ ~- - , ,,J 
&.&ı dığı yt)r: DOGU ıı :;ıtıl 


