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fDARE YERi: 
· Kr:ıunım Gölbaşı Do§u fctarchauıı· J 

Pazartesiden maada her gün çıkM 

Sayısı her )·erde fi kuruştur 
....,..,.,...~ 

SA 1·1: 108 GAZETE 
Bıısılmaynn yazılar geri verllnıe1 

Manidar bir 
toplantı 

-
Ş 1mru memleketleri hariciye nazır· 

• 1 

l.:ırı Oslo şehrinde toplanarak, dUn-
l'anın Poltt!.k vaziyetlerini tetkik etmişler. 
~ bu l:uhr:ınlı günlerde A vrupa.nın slynsi 

~:klığındnn zakta. ka.lma.k •lrnsusun -
tta tıa bazı kararl:l'r ittlhnz etmic;ler. 

t.hnumt h:ırp netlcelen4,lkten sonrn, 
t'lr~s.ı art:ıy-a çıksaydı d.1.: "Bu harp so • 
rı.un<l.-ı kim muz:ı!fer oldu .. dlye bir 'E>l.l::ı.1 
~atsaydı, biz hiç tereddüt etmeden Lc;veç, 

Qrveç devletleri derdrk. 
llele bugUn o kanlı halleden yil'mi .. ene 

&onra 'bu kana:ı.tlerlmiz tamamile ·kuv -
~t bU}~uştur. İsveçl to.nıyanl:ıT anlatır-
lar. 1'atkt.ak1 ahWc :se•;lyesl o kadar yük
~ktır it.! trnm\·ny.la:rda. :cjetçi yoktnr. 
ı . 
1tııkes ıxırasmı kut1ılara kendi atar. 

llı.p1 ~eler 'bomboştur, şu kadar 
~nd.a. ·~ncak Lkl ki.şl hap:shaneye -gir

ın:~~:.r. O <10. öyle hu·sızlık füfı.n gibi şey
~ de~ll de,asaıbtlc.şmekten ve adam 
."°k:lun~kta.n filin ... 

fJbn::ı.J mrnılekeUerı 'bllha.s:>a umuını 

~tbte ke.nd.llerinl sannylc vererek deh -
~tti ıenR\n olmw,.tıır ve wnumi harpten 
llonta. da buhnuu en az hissetmişlerdir. 
O~ d~ mağluba d-n zahl.re, cephane 
·~ ~nginleşm.işle.rdlr. 
BU~ lsveçte !e.rdin hayatı yüz:ie 

)'Ilı blr roz.a.m Qlt.mn ruınnllştır. Doğa~ 
bl.r ÇOc~, hangi mesleğe sülftk roeceksc. 
0 lllf...'tl<':t~ ka.; sene sonro. ne derece yUk· 
~leceğı cvveııe.n mnlO.mdur. Halk talih 
~~\~\tı içinde yUzmez. Ne y=ı.pac:ığlnı, 

DOST BiR MiLLETi ZiYARET 
----------------------------------

Kahirede Hariciye 
Vekilimıze muhabbetli 
tezahürat yapılıyor 
Başvekil halkın hislerine samimi 

bir· dille tercüman oldu 

Tren seyrüsef erleri bu 
yıl ancak 7 Nisanda 

intizama girebildi 
Trenler gidip gelişlerinde bu seneki 

kadar arızaya uğramqmışlardı 
Bu sene karların çok f aıla yağması 1 2a Şubatta Sarıkamış · Provultı ve 

ve şlddetli tlpller Demiryohı seyınsefer· Erzurum · Hasunkıtle ara~ı bir gUn ku· 
lerlnl de epeyce ımzaya uğratmıştır. palı kalmı~tır. 

Geçen sene kışın yalnız bir tren bir 25 - 26 Şubatla httl tekrnr kapan· 
defa 2~ saat kartnr geç kalmış ve bun· mı ,tır. Bn kapanışta Erzurum. Hasan· 
dan başkn hiç bir arızn olmamış•ı. Hal· , kale arası ertesi gün, Sarıkam1ş · Hudut 
buki bu kış lıa\•aların yılhırdttnberi gö· 1 nrusı cıs 27 Şubatta açılnuştır. 
ı l\loıemiş olan fovkuh\deliı:ti yiizllnden ı 27 Şubalht Erzurum • Hasaııkıılo ve· 
bu arızalar !-ık ~ık le~rnrrnr etıulştiı'. 0 gece Sarıkunıı. _ Sollm köyll ıuas 

1 ~ıesela: Kn.rnbıyı~ . Kılrs . ar~sı 9. ı? tekrar kttpanmıştı:. Sımkuınış • Selim 
Şu baş gecesi ve h urs · Len nakan ar astı 1 1 b·ı 1 · d ,.,1 ı 

1 

Ş ba • . . anısı eı tcs gl\n ll~·ı a ı nı ş ısc c :s v ~· 
ı ı u tta kepaıııuı-.lır. Kars· Lenın,ıkan 1. II k l C ı·t· S k 

. . . · • . .. . ı · asun · a e vo e a ı~·e • • arı amı$ 
arası bır, Karabı1ık • Sarıkıımı~ HI.ısı lkl 

2 
M tt 11 k 1 . 11 ı .. arası ttr a· asan ne - ızırı yQs, • 

1 ve Sarı kamış • Kars arası da uç günde _ ' . 
ancnk rç'ırı\abllml;tir. Kıırauıgan - CelAlı~e 4 ~htrll~;. HızınJ-

1 Hal Hl Şubatta kkrar kapanmış, 22 yas - füırauL·ı,ııın, 1-.rzurunı • Sıvıili ara· 
Şubııta kadar iki buçuk gl\n seyrüseferi sı du uncak 5 Mtırtta nçlmlabllıulştlr. 

' yapılaruamıştır. (.:11/lartıfı 2 i11cult•) 

1938 Erzurum 
Tavla Şampiyonu 
hediyesini aldı 

Balkan Antantı 
Ekonomi 

Konseyi açıldı 
'bittlcba.ııru nasıı temın i!'deceğini önceden Salim ffatlJoifu'na "Şampiyonluk,, 
~-amı..şt.ır. Oradaki sosyalist hare - Y g 
~~.ln a.ya,tın:ı merke'Zt Avrupa devlet- Atintl, 8 ( A.t\.) - Atina ajansı name ııeşretmtştir: TQrkiye dosuuıunu Onram için müsabaka 

Açılış nutkunu Hariciye Vekaleti 
Yetili Şükrü Saraooııu söyledi ~ lW.p1t.:ıfü;t liderleri bllc su döke _ bildlriyor: Türkiye Hariciye Vekili Tev· onu candan seven ~hsıra 1retlren 'fürki· flkllf edenler OIUJOr 

tııe.. · fik HüştO Aras don buraya gelerek ye Hariciye Ve~ill Tevfik Rüştn Arası 1stnbul, 8 (A. A.) - Balkan Antamtı 
1Jbnal men'ıleketlerln!n bıt yolruı ın- sarayd gitmiş ve defteri nuıh;;usu imzv. karşılamaya bntQn Mı1tr halkım ft Bir aydan beri devam emiş olan devletlerinin ekonomi konseyi dün saat 
~ etmtlerlnln, baş.l.ıca sebeJ)lcrlnden etm~tlr. Tevfik RUştn Arr.s Başvekil geçlerini duvet ederim. tavla müubakamıi geçen hafta Pazar 18 de lstanbulda bi· 
blı- ta.ne-si de coğrcırl vnzlyetlerlnln iylli- Metaksasla da görüştnkten sonra akşam· günO sona ermiş ve Salim HıtUotlu 31 rlnci içlimaını ak· 
14-.. leyin Kahlreye gitmek Uz•e buradan ıtaı·icl ye \'cklll lünl ıorahadnn mOsabık arasında muvaffakiyet ka7.ana· tetmittlr. Açılışta 
-wr. DUnyanın blr kennrın:ı. çekilml.5ler. B ~lesten uza'k, bUtUn dertlere seyirci, ayrılmıştır. Uğurlama merasiminde aş· knhul Nlllt•cck rak "1938 }o;rzurum tavla şamJ•İyJmı.lln· Türkiye Harici~e 
bQ vekil Metnksas Atinada bulunan Yugos· ( A T- it" H · ı vamle beraber gacEtemiz tarafından ve· Vekili ŞUkrn Saraç· 

YU.k taarruzlardan masun, kendi ken - lav ve Homen bl\~ nk elçileri hazır . Ktthl~e. 8 ~· ·} - ur ıye arı· rilmesi vaat edilen kıymetli saata hak oğlu bir nutuk lrad 
~ne ya.,ama.'kta:dırl:ır. Meiela İsveç, bulunmuşlardır. 'fe\'fik Hüştü Aras yolcu cıye Vekıli Tevfık RuşlO Arasın Kahtre-1 kazanmııta. ederek müsaflrlere 
l'tlı bu ka.da.r senedenberl llarp ıgörme - olmndan evvel guıetecl!cre şu beytınat· yi ziyareti müna.sebetile, gazeteler 1 Evvelki akşam Doğu sinemasında 'l'Orkiye Cumhuriyet 
~Ur. Açlık, sefalet ııtırap nedir bilmez. ta bmtmuş~ur: Türkiye hakkında meveddetkirane yazı. ,yoksullar kurumu menfeatına vertlen h n kum eti namına 
l'Qbl.ktır ki, ıbu klldar zaman iiilrahat Kuhireye giderken aziz dostum hır neşretmekle, son 8enelerdekt TOrki· ı müsamerede Sttlim HaşıloQ'lu yazı işleri boş geldiniz demiş 
~\ncıe ya.ş.:ı.yan ve sırasına göre diğer mil- · t t k f t ye • Mısır mnnasebet • \'e ticaretindeki 

1 
mUdllrUmUz Babadır Dnlger tarafından ve konseyin 6 ıncı ~ · Başvekil Metal<sası 2ıyare e me ırsa ı· 

blıerin dövUşU.p b111birlerlııt kırmalarını nt bulduı'tumdan do'ayı çok babUyarım. inki nfı ehemmiyetle kaydeylemektedir· halka tak~im edll~lş .v~ teb~lk ederek olarak böyle açıldı· 
~~en mllletıerde de, refah ola • Mısır lluşwklllnlıı lıe)aııaıı ler. ş H . V k'll Abid! ~~~ ==~:~:: :~~~~"~ı~~:;:,u ~::~: ~:~~:ilı'ı~~::~·.~~:.- Şilkra.Sararoatu 
ı..... bu aeter ıayni t~crU.beyl tatbt!< etmek Kahire, 8 ( AA. ) - Buraya geJ. Türkiye tırlcıye e ı n sa· daşımıza. söykmlş ve tebriklere teşek· tarak konseye fayd11lı ba arılar temen· 
"""-1atlu. Osloda toplıı.nıı.rnk, mUJ"tnkbel mekte olan TUrkiye Hariciye Vekili rayında Kral birinci Faruk tarafından da kQr etmiştir. nlslnde bulunmu,tur. ' 
b!r, '---ı..'ıkta m\\zafrer olmanın yolunu Tevfik RUştU Arası karşılamak için kabul edilecek \ 'C yemeğe alıkonulRcak· : Bir çok tavlacılar ,. şampiyonluk • 
~ı=:.~r. · b tır. Qovam için Salim Hacilo"'lu tle musaba· Bnlkan mntbunt toplantısı .,._..._ • Başvekil Mahmut P;ışn şöyle bir eyan- ... 1ro 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lkayapmak~klifin.de b~unm~ l~~r l~anb~.8(A.A.)-Balkan Antutı Şlrndl deniliyor k.i, ·müıitakbel bir 
h..~ - de Salim bu tekliflerden hiç birine he. devletlerinin ikinci matbuttt toplantısı 
··'l('))te gallp te, matlup kadnr yıkıla - A } } F IK R A: niiz müsbtt veya ~enfi bir cevap ver· don saat 16 da lstanbulda büyük blr 
~I • tır. Bunu mUsto.kbel harıp_1ar için te- VUSturya } ar ) 

memiıtlr. salonda yapı mışhr. 
t Ule ll1zum: yok. Geçen 1919 harbı bi1e l d ı 
~u ır&t-0rmedl mi? İşW? kar.pmızda sır:ı yarın beklenen Fıstık a müca e e· İKİ EVLlLIÖIN KÖTÜLÜKLERi ,,. ~l'a rallpl~ yer nlmı.ş duruyarlar, i!jte ki 
b\11

\'ahltQremh, KlemQ.nSonUn Fra.nsa51, u~ reylerini verece er - Çılt ... Çat ... 
-. Uttıı harp~ grulp ge1eceğlne m:ı.ğlüp ol· J - Çıtır ... Çıtır ... 
~~. lbugUnden dah1 A.ciz olmazdı, ve ı Onlar bir yandan böyle patırdı ede 

~ Alrnn.nya ... T\tr1t1ye... Avusturya şehirleri dursunlar. oıter tarafta aıı alına moru 
Karısının üstüne karı alan 

lfarp bir felAketttr, bu mutlaktır. O- · l moruna sahnede oynayıın artist nefesini 
t.'.l.Jn 1çın de bugün bunn. k.imse cesaret güriilınenıiş bil' layraın tüketiyor. Ve oraya daha çok bir e~erin 
ts1eın1yor, Fa'kat bu koı-knkllkla.r ylizlin· ITillllZ81'3Sl arzPdiyor oynanışını görmek için gelmiş olanlar sı- 1 ~ d ak -t-blldl~l yü u nirleniyortar. •• ç ~ e emri v iler aıa & ne r yor. \'1)'8na 8 - Avusturyanın her la· t'ıstık, kabak çekirdeği, kavrulmu~ 'U 

Ocbkl lha.riclye nazırlarınıı~ toplantısı ı k ı · 
ll1ltı rafında Pıızıır gUnU yıp• nen o an pı· fındık ylyenlerdeki lz'anı da galiba kaldı· 

sinirli bir genç 
kişiyi ağırca yaraladı 

Yaya mlsa.l olmalıdır. Bugünkü karı- lebisit hazırlıkları ikmal ec1ilmiş gibidir. 1 rıyor ki onlar gene aldırmıyorlar Ye: 

~ tluru.rna hukııku düvel kaidelerini ~k· Bütl\n Avusturya şehirlerinde resmi ve - Çat ..• Çat... A.1 •h• M •• -1 -1 • ·1 · "" f J • ld 
~ aYUğa kcılrurtna.k, eınruyet mefhumu- husust binalar donanmıştır. • lmparntor· - çıtır, çıtırıa.r devam ~1p gidiyor. ,IYfl ayet· Uaaeıumumı ıge es lm O U, 
~ 1:11UeUerın ruhuna sokmak için yeni 1 luk gQnQ ,. dolayıslle caddeler her yer· . Ne tuhaf anlayışlarımı:ı, ne tuhaf . d h f d hv /d •tl • 

bll'tere lUztun va.r<iır. de insan almamakhulır. I<nzinoler, umu· adetlerimiz vardır. yuvası a, aya l Q ma Q U, gı 1 
~ Acnlla. yeni bir hayal, yenı bir bulu$. mi yerler dolup boşalmaktadır. Her ta· 1 Sanarız ki pilavın fasulye ile yendi· - · 

iet-':Yetl a.ı'k nd ü .. k.leyemez mi? ğl, paçanın sirkeslz pişirilmesinden le7.· v. · ası an 5 ru · rtıfta uınumt bir b!iyram manzarası vıır· ı zet ahnmadıgı gibi sinemada tiyatroda Iğdır (Husu.st) - Iğdırın Başköy na- çimsizliğin önü bir türlu ~lınama.ımı.ı;ı 
~nyada Cemiyeti Ak\-.unm iflasından dır. OJZeteler, bllyOk man~etl~r ve dol· 1 fındık, fıstık, kabak çekirdeği yemezsek hiye merkezinde, iki evlilik yUzUnden ya· I 14/ 15. mart gecesi mutat bil' kavga 
bı .. ..,.:-. harpten k•trt.uUnanm çaresi kal - gun ~ahifelerle halkın sevıncine terce- 1 t•hemmiytell bir cihet eksik kalacaktır. 1 pılan ve üç kişinin ağlr surette yaralan -

1 
faslını mti~ip herkes yat~~na girerek 

~ıuş tnl'dır? Veremi W?davi ed~n mik- man olmaktadır. 1 Dün akşam Yoksullar Kurumu men· malan ne neticelenen bir cinayet. olmuş· uyuyor. Bir kaç saat sonra ıbı\tün ev ?eriı1 
" b\ılup h11kr<>SköbW1 nıtıı_ıa -getlxen, il illerin tekrar Viyanayıı ~eleceğl faatlne \'erilen müsamereyi seyrederkert tur. Vak'a şW1dan ibarettir: 1 bir uyku sesslzllğ1 içinde !ken, yatagın -
-~oyu keşfeden in~a.n zekrıst acaba, nnr- haberi ortalıkta Çltlkanmaktadır. Bir çok' :ıklama geldi: 1 Esasen, Ner~ isminde bir kartınla 

1 
dan fırlıyan Mehmet; eline geçlrdlill bit 

~~d1trıne.k ~ bir çare nlç.ln bulamı .. yerlerde hatipler için kµrsUler yapılmış ·! Tiyatro, sinema gibi toplu eğiem·e· evli olup ve bu kadından da bir çocuğu lta.~çı keseri ile kadınl~rm Ustilne atılı • 
lir. Caddelerden bayrak direklerinden terin inkişafını istiyor ve bundıın memle· buluna~ ve yirmi beş yinfü a.ıtı yaşların- yor ve keserle kafa ıgöz demeJen haiblrt! 

~ı\.!'e-.rt <1-al'da, bayırda. eşki~"!ı taarni - ve girland•tardan geçilmemektedir. ket hesabına bazı meııfaatler umuyo~ak da olan Ra.hlm oğlu Mehrned, \k:l koca- 1 vuruyor. Bu sırada b~ı~n .bit ka~ lmv· 
ı-~ in-a.suh ôl.ırtftk dçlft nasıl mil.sel " işe fındık, fıstık ve kabak çekJrdeğlnden dan dul kt.Imış obn başka bir kadırila da vetli daııbe yiyen ikinci :kadının çocuğı.i 
~~ ll't2etse, mıııetııer ~ tıJ)kı,'asa.l1$.l ve .. Pazar gllnll .sabahleyln saat sekizden başlamak ta~un ıelecek... gayri resmı surette evleruni.Ştır. Bu ikinci :da kactmlarlıı birlikte baygın ıbir ıtl\!çe 
~~. m•ık.abll ~llA.hla.nmatia, yam a- ıtıbaren on sekızden Y.!lkarı kadın erkek 1 Çünkü b'unlardaıt müteve11lt ~atardı· cvl-enmeye, bit'.Lıici karısı Nergis ile Ner- 1 halLnde yerlere serildiklerinden, Me~"t, 
~~~~ buluyorlar. Ve hAh\ görüyo· I herkes rey hakkım kulla~maA'a başlıı· 1 lar, pıtırdılar böyle devam ettikçe ne glsin e~ek kaide~ı razı omladıkları gibi, 

1 
hepsinin ölmüş olduğuna knnaat .getire ~ 

~ lr .. ı ölmesini bllmiyen mıuetler ya;şa • yııc~khr. İlk neticelerin oğleye doğru 

1 

halkta seiretme sevki, ne de artistte oy- ikinci karının befaberLnde getirdiği 14-15 
1 
rek, evden yanına bir parça e'.rmek alnra.k 

~Yor. \b:llı tılacatma şOphe yoktur. nama hevHt kalır. ya.ştarındakl otlu da memnun detllnüf ve gecenin karanlıkla:rında kay'bohıyor. 
etllAD URAN ( Alttarafı 9 anc~dı) . 8aha•ır Dt>LOER bu ytlsden e-vdıe alil .ıı ka"'PlaT alur, .. -1 (Alttar•/ı 2 la.4•) 
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· "Akın,, n sll ovnandı? 
ooou 

Hayvan pazarından 
başka yerde 

hayvan satanlar 

Grafik karşısında 
bir müsahabe 

, 

Oldukça iyi bir gece geçirildi~ Gidenler 
daha ziyade Yoksullar Kurumunayar- · 

:dım etmis olmalarına memnun oldular , 
Evvelki akşam HrıJkevi gösteril. 

kolu tarafından Yoksullar Kurumu ınen
frı:ıtine Doii;n sinemasında glızel b!r mti
s.-ımcrc verilmiştir. 

MtiSnmcrede Vali Haşim Işcan ve rcfl
.kalaTı Belediye reisi Şe" kl't Arı ve rcfi
kalarlle bir çok memur ve hA.lk h~rzır bu
lunmuştur 

Müsamereye belediye ta~clo. ·ıının 
çald ğı ls tik lal ruarşile başlıınmı~ ve A-
kın piyL"si oynnıunıştır. 

Dekorları ve mizansen itibarile vasat. 
dC>recedc olan Akın piyesinde Akse~u var 
ve bilhassa makpjlaı J::ıki c•kc;ik.llğ.1 göze 
çarpıyordu. Bununla beraber artl~vH:-r o
ınuzlarına yU:klenen vazifeyi ba.sarmağn 

· · gnyrl't ettiler. 
L"temi .han rolünde muallim Izzcı. 

Emek muvaffak oluyordu. Rolünlı iyi 
ezberlemi~ti. Lisanına hakim idi \' C düz
gün konuşuyordu. 

S tma rolünde Hulkiye Ynlçın fen de
ğildi. Demir rolünde Esn.t Yalcın iyi idi. 

: · . Imkll.n.sızlık ve vasıta.sızlıkla her zaman 
..... mezur. gö;ter ilel-ıilecck teknik haldar ha

', . rjcinde lıakkile söylemek lazım gellr3e 
manzum olarak yazıhınış ol.ın bu piyesin 

• ~ ınıs~aları ·ve ka flyclerl .s:ınK~ bir mecbu
riyr t varrnış gibi dinleyicilere hissettirili
yordu. Bu oynnyışa b'.:r s un 'llik ve bir rrı
lllik v~riyor. Önüne dalma geçilebilecek 
olan bu ek.<>lkliği plyf'.sln ncf'le hazırl:ın

mı.ş olma.sile mazur gösterebiliriz. 
Akın plyei lnin tems!llnden sonra 

gazetemizin rı çt.ığı ta vln şampiyon! uğ u 
müsa'bak ıc;ın ı katanmış olan Salim Hasıl
oğlu yazı işleri mlidUrlimUz t.:ır:ıtından 

lıalku t...ıkd'm edilmiş ve va.dctliğlmlz . a:ıt 

kendi ·\ne oracl:l verilmiştir . 

Bundan sonra bandonun çaldığ ı bir 
hrn.:ı ile iki taleıbe tarafından "3ayburt 
barları,. diye bar; zeybek. t.n.ngo karı!2ı~ı 

bir oyun oyna~tır. 

Bu oyunu oynayanlar humsi bir kı
yafvtleri olmadığı gibi :Sahneye çamurlu 
papnq ve çamurlu pnntolonl:ırlle de çık
mışlardı. Halka umnmi bir mahalde gö -
ziikmek meoburlyetindc olanlar kendileri 
iç:n oiına a bile karşılarına çık.tlkları se
yirciler için olsun temiz ve tertlpli bulun
nı:.ık mecburlyctindcdlrler. Bu en ba~lt 

b '. r hürmetin icabıdır. 
Diğer taraftan yerli oy·ınlann ÇN' -

çi vesi içinde kalınmn.ğa gayret · edilerek 
orl1y:ı çıkarılmış olan cu dejenere tipli 
t1rda halkın önüne çıkarılma değerinde 

bir hususiyet te yoktu. Sahneye blr Er
zmuın barı veya haklki bir Baybu.rt barı 

.wnmuş olsaydı herkesi daha ziyade mem
mın edecek ve seyircilerine zevk vere -
ce-ktl. 

Barlar bittikten sonra bir perdelik 
'"31r Cesaret Rekoru.. komed.l.si oynan -
mışt.U". Burada dişçi çırağı rolllnde Esa t. 
Yalçın old\ıkça muvaffak oldu. İmam e
fendi rı>lü nde Tevfik bir pnrça nğırdı. 

Kürt mlişteri rolilnde SaH\.ha.ttin Ün lll 
ft>na değlldl. Burada ihtiyar kladın roıune 
~ı.kmış olnn izzet Emek mvunffak olu -
yordu. 

Mü.samrreye geç vakll son verlldi. 
Gelenlrr oldukça iyi bir gece g~irm~ ve 
daha çok yoksullar kur umuna iyi bir yar
dımda bulunmuş oldulnr. 

Bu işin yasak olduğunu Bir pamuk çiftçisi diyor: "riesel)eJıi 
bilmeyen köylUler k ·r l b k k iğf ula ta kapılmunıalıdır ooperatı o masa atac(J tı. ,~ ·· 

Hayvan pazarının haricinde hayvan \ 'azan: r U. A D . A it -~1 .{l_I 
alım sat mı yasak olduğu balde _bu ya· lğdırda resmii V<' hususi' ml.les:.;esatın 1 bazısının uzun ve bazısioır. kıss . Oldııgıı· 
sağa riny~.t etme.yenler olu!or. yruıud l>U.roları içinde, tertip, temizlik ve nu öğrenmek istemişdi. . .c,, •• ıJt 
da b<ı zı koyJOlerımiz bunu bılmeyerek hl- gUzellik bakımından, Pamuk Kooperatif- 1 - Bu, dedim: geçen y~I fiöll81' 1)5' 

lekılr eaob111.lr rm iğalıltır.a kapılıyorlar. l~rl bnr~limnı hnşta göstermek yerinde bu yıl kıym.eUe~l arasındaki faril !ı,rı 
Belediye kolcuları tarafmdan tulu- bır hakşınaslık olur. Ve köylo, kendi terlr. :Mesela: :ıne şu kıtmıı\· s~U ııııı· 

lan bu gibi adamlardan ihlisı. b resmi emeği ile kurdu~u. bu arı kovanı gibi ele alalım, yanı . bizim Akn~ · p,µn ı.ıJJll •' 
ceza o lnı ak iki katlı tahsil ediliyor; gö· işleyen yuvalan haklı bir gu"udu seyret-ı' rnuıu.n l2mir bor~asmd~t ..... nur~"1ı1odll' 
rülmeyr nlerde vergi kaçııkçıhğı, daha mtktedir. . . Bak, geçen yılın sutunu, ıçlnde ·~se bil 
8çıkcası bir hırsızlık yapmış oluyorlar. Marketing oda ~nda ıkı ortak ko-

1 
ğ~m~z yılı gösterendtn : nerde· .. 1~ 

K t 
· · Ltıx.ı . nuşuyoruz . 203 :\labmud Demirci ve mıslı uzundur. (Aknla 1) 937. yılıııııl~ 11_1 anunun ayın e 3 veıgı ve re· ı d. ... k · · · . "'p.ı 

simler bepfmiıln menfaati için konul- 360 ben .• Duvarda, Jçlnde bulunduğu· ayın a 40,4 ı urıış iken, . 9~ . '~ . ~t 
muşkcn bunlara riayet etmemek memle- muz pamuk satış seıonunuu dl\nyanın 1 a~ında 2:>,42 ye inmlştlr. Bu itP~ - Y,, "e 

. muhtelit borsalarındaki rtat temevvüçle- bızde de~ll ba ... işte Brem~n. boJ'S~ ati· 
~eUne \'C mılletlne hlyanet olur. Bunun rinl gösterir bir grafik var. Mahmudun ı işte Nevyork ve LiverJ>-9ol . borı-..'llbO 
ıçtn hayvan snhlplerlnln snlac:ı ğı hay- go· - he d . Göı-Uyorsunya ge"~n yıla nazal'ao . 

1 ld d ı.u P on a, ' ._ .- a:arı 
van arını lıt~r hH e hayvan pazarın a _ Resim mi ? . . ton dOnya piyasalarınd~ . ~-~at~ . )°!' 
ve memur mahsusları huzurunda sat- _ De~U . ytlzde 40 45 dQşüklnk · var . . , . . : ıııı 
molarını tuvsiye ederiz. BOyle yapar- _ Harıta mı ? Uzun Mahmudun (0, lğdırJ\t.... .. 
larsa her zıman kendileri karlı çıkarlar. _ Yine değil . . isimle tanınır) ağzından azun bir ya;1~· 

- O holde şu• renk çlzgllerin innp' fırladı: · · P3 

Karısının U
•• SİU•• ne kalkdıklnrı k'ağat ? . . - Desene ki kooperatifJe.r ~ .oJ!ıı. 

Arkodşşımın içindeki mncndeleyi, batacaktır bu yıl. dedi. • · · . · rlıı 

karı alan 
onun düşonnp diişüniip dttlan gözlerin- ı Ve yakın maziyi, k~o_per~~~;e~ 
den okudum ve: kuruluşu ve işle~iş.leri . gü plir at 

ı b 
- Gel dedim , beraber bakalım: lş- 1 mQcadele merhalelerınm,_ meo~da: \~ 

sinir i i r genç te, dört ay evvel yirmi altı kuruşta pışmalarının mut~tasar tanhçesin.i ·.bit .t>lt 
başlayıp lne cıkan bu gün otuz kuru.5 ! cnmle ile ve gıttlkçe sertde şen · bf' 
Uzerinde kullanan şu koyu kirernid ren- ton'la anarak , yumruklarını · sıktı v• J 

gfndcki çizgi Amerikan (Mfdling) pamu- 1 ğınr gibi söyl_endJ: . ·: · ·.c· .. it · 
Ertesi gUn vak'a .ma1ıalllııe giden 1 B t l ıe ,... 

Cumhurıyet Müddeiumumisi Celal Va.rol, ğudur. Otuzbeş rakamı Oslünde duran 1 - u va~ye te sa~k kaçıı. _,a_ .•. 
şu yeşil çizgi; lnglllzlerln büyUk emek- ardı pamuğu · • · · ·· - ., · ~uıti · 

Hçe janda.rnıa komutam ve hUkQ.me~ ta- ler harcayarak yUkst'k blr kaliteye çı- j . -. Kimmiş bu .Pa.muk alıC~:" c 
bit:>!, iki ka.llnın 've çocuğun, başlarından J d J d h b ba d kardıkları Mısır (Asbmoni) ve otuz se- mı ın eme. en a ıre ğınyor u: .. •::,-'t-
nğır surette ya.rall oldıl.kLa.rını görerek bir 1 Gid ı k d tutll'.,. 
taraftan adli takibata ve d.1.ğe-r yandım kiı kur~taki sarı çizgi, yine Mısır (Sa· - " ıp on ann ya asın ~ ' Ja·b·gıt 

( Üs/tarafı 1 t11clde ) 

mHcrlmin arn •,tı.nruısına ba..,lnnıyor.~ kallaridis) pamuğunun dünya borsalarm- ~rmalı, a;kaddaş bu. gQn ~aç~ .-'1 
• 

T •• f ı •• t• • d• .....,. .,. dk" b k- ti .. uınpamu~u . • emelı. ren seyruse er erı ın ızama gır 1 S•ıc; lu Mehm~, vak'admı lk.1 giln son-
8 1 

ugQn u s~tış alını ~osterlr. . Kimin yakasına yapış1yors~? iti 
rn Iğdır c. Mtiddelumum1s.lnı? gelerek tes- Pamuk bahsı, pamuk fıtttı , lğd.ırın - Kimin olacak kooperauner 
Um olmu.ş ve suçunu 1tlr.af et.mlşti.r. Meh- bu kır~çh genç çiftçisini la yorekten, kurulmasını lstemeyenİerin .. Bak~ : ıı;at~ 

f0st tarafı ı incide) 
1 
hütnn hntboyunca faaliyete geçerek Sa m<!-dln ifadesin e- göre: Kaıvga n.e-tıcestnde U~Uendırmiştl. Orart~in içine girecek' mevsimi ynrıyı geç~lğl halde. ~ kooPer!. 

Il ttl ~/9 .:\Iart ge cesi tekrar kapan·. rıkamış - ~\ tı ri ve Danlşment - Hızırf~- kadınla rın kendi.'lini öldUrecekJertnden gıbi _sok~ldu, en yukarıda kırk iki ku- 1 tltler fslltfni bile bozmuyor. Oolaı' -olS'. 
mış ve Kars - Leninakan art!sı 1 ı i\I ıır t· ı yas arası ·> Nisanda uc hflttın mntebakı koıkmuş ve bunu önlemek için böyle bir raş uzerınde duran kırmızı çizgiyi gös · 1 tardı, ellerindeki malın .sıkıntısından ~ 
ta açılmış i e de o gnn fıı zla miktarda kısı~ıları . da. fı Nisandn. temamlle karJan suç 1-'ilemek mecburiyetinde kamlıştı.r. tererek : tutmak için, daha Kanunu sanı ay~' 

"' k d t k k t B t nt lıır ed ı l ınış ve 7 Nı~nndım itibaren Kendisi, çoc ığ:ı vuracak değilmiş, kavga - Bu?,, Ilu yukarrdakl çizgi hanğ'i ' alıcı karcıısmcla bohazlaşmış . _ kfyaıetl~ yal!ian ar an e · rnr apannıış ır. u ü f b 1 1 • d 1 U ? d d' 1 ., . s . • ,e 
sefer ki kapanı şla Erzuru m - Sarıkamış seyr ı se ern a~ amış ır esnasında kendisi lle kadınların a.rnsına eve n . e ı. bir az daha dOşQrmOş olacaklardı· 

i nrası 17 2\Iartta aç ılın •ş: fukat 1R Martta Yukarıda gun n gOnl\r.c tesbit .olu· glrdlğl için, keser kaza.ıra onun da. kafa- - O, Türkiyento .. Blzlm Akaln pa- sonrada bize· · ·· . 
tekrar kapanmıştır. nan ve vu1.iyete bakılınca bu seneki sına isabet etmiştir . muğumuzuo fzmir borsfünndaki tintı . - Ne yapalım:. Diyf'c~klerdl,: · '?''~ 

1 k ' ld ti - r 1 t . . K " il d k sini li b ' --'~ A ı~~ Hayretle: lanhmıı böyledL Senin malJru ancak. • . BU tün istasvonlardnki lamiratı ml\le ·ışın şı< e ve seyı u se er n anzımı oy n e ço r ır a """'m v=.nık llt 
madiye amelesi~den başka ltızurnu anın- hu~usunda ~ lş_letme müdürlOğühce if.ibam tanınan suçlu Mehmed halen Iğdır ha - - Brak canım .. Dedi. Blıim pamuk- kadar kuruşa alabflirlz. Hesabına wge 
da dışarıdan öa l utul ıın yudımcı amele- edı len ınllskuU\t derhal anlaşılır. pl'shanesinde me-Vkuftuı· . lanmız Amerikaıı mallanndnn yOksek mi, se sat.. · . · • 11. 

n . 11 k ' t . i .. ·-------------· ki... - Şu kadar kuruş , dediğin . ne o ler vasıtnslle h att ın her kısmında bU· emıryo arının es ı vaz yetıo go;- . - Tabll değ-ilmi ya .. Devletin mOs· bilirdi mesela ? · ·. ,· . 
)'l\k emek ve gayre ller sarredilmek ıncmlş olanlıır , belki bugOnkü halini Bugece nöbetçi eczane tahsill koruyan eli memleketin dört bu· I - Ne olacak .. Hiç ..... On1ıtr~· ~· 
suretile Ec.zurum · l>anişment, Horasan- ı ~ı:tenemezler . Fakat hnkik~tını söylemek '~VATAN idi cağma uzandığı wsbe-tte, mallarımız ğ'un kilosunu Moskovada Ud lfre.ya··~11A Kars arası 23 Martta ve Kıırs ile hudut lazım gellı se gerek dar hatta ve gerek- ,, eczanes r · I ., _. l" böyle kıymetlenir işte. Eğer bu gün ha- hklım devirde, bize verdikleri para .. !. 
arası da 24 .:\1 artta açtı rı labil mlştlr . se geniş hatta eskisine nlsbelle çok fark 1 ha I ı ba ll .nt"ıa Jll" d E 

11 
i 

1 
d k b h t . rı nl iş eyeo ve ytLrın yenileri işle- şına çok çok e l kuruşdn. Bu · s-=---. d.ı1 

29/'30 Mart gecesi yag ın kar Sarı· var ır. vve 9 ne rn ar ışın u at a Hasan kaleye ıded_fklet i zaman ve fazla yecek olan bez fdbrıkalarımız olmasa o fiatların dörtte biri bile. · yoktıif~:. ~ 
kamış - Hızırtlyas arnsını k apatmış ve seyrüsefer temamile tatil ~dilir ve . yol- Ucretle dahi vesaı~ ~ulamayan yol~ular idi, mtcburen ecnebi pa.zarlarınn götUre· I halde mahlıcımızın (taronmJ~ ~ parııll~1 

.Snrıkamış - Provaltı, Celal:ye - rl ızırll· !arın açılması beklenillrdi. Üç seneden· bu hattan azcmt ıstıtade etmektedırl.,r, ceğimiz pamuğu bu düşük fiatlnr karşı · ktlosunu kim bilir onbeşe mi yfrtnfY,e P" 

yas arası ~H .Martta ve C~lfıliye - prov beri ise bu hatta oldukca para sar re- ki buda gelip gitmekte olan yOzlerce sında düşOn ki kaça sata bilecektir. J isteyeceklerdi ne; •. Os tel.ik. tncear.· eli~ 
alt ı arası da 1 Nisanda uçtırılmış ise de dilmek ve ür.ret tarifelerinde de azami yolcudan ıınla~1lmaktadır. Halbuki şimdi, sen de görüyorsun k geçen sene . mahsulünden kaJm~ epet"f . 
o gUn fasılasız ve devumlı bir surette tenzilat yapılmak sure tile hUkamel halk Bu hat için 80n üç sene zarfında kırmızı çizgi büllln ötekilerin nstondedir. pamuk var. Eskiyi satmamış -olaJ).İ.Df · ~ 
yağan kardan ve tipiden bl\\Un hatbo· leh ine . bUyUk fedakarlıklar yapmakta yapılmış ol~n masraflan ve bunun ge- - Evet, Allah Devletten razı olsun. niden pamuk alabileceğine ise ·hiç a~ ~· 
~·uncu 3 Nisan saat 12 ye kadar devam ve ve bu battı ·yaz ve kış dalma açıl< rek hükOmcte ve ge~ek halka temin Şim~i grafiğin ~ol alt köşesindeki~ erme%. işte bunun için •kooperatitle! 

· .. ettltl. için haltın a~· tırılması imkansız bulundurmaktadır. etmekte bulunduğu faıdeferl ayrıca ya• renkli sutunları tetkık ediyoruz: Mah· masa batacaklık ., dedim. . .: . · / 
lf07 ülm ll ş ve tipi dindikten sonra yine Kı ş bnraôan Sarıkamışa \'& • balla zacağız. mud, yanyana duran sütunların neden . (Alt tarlı & UootlOe). 

!==:=:;:::::::==========-ı==========;=======:=:=.=====:::=============================~;=;::::::=:::=================================~========~·/ 
Sizi hayatla baş ~a bırakıyorum... 1'1akat onun için bQyük biı· sevgiye t.ebed- içlın daha. çok burkul~yordtt ~~ · h~lt 

Tef r ika:28 

, B::r parçacık olsun 'bana bağlandınız.sa dül etmesi d:aima kabil olabilecek h isler- r im daha Çok ·lro.11.şı;rordu. . .. . · .. , 
. sizi yalnız bıraktığım i~n ıbeni affedin .. . le mUtehasslıstim. 1 _ sız beni cldde~ su~. mu_ ~uı..ı 
3und,a ben ktı."11rlu degildim,.. J - Ayşe diye sordum . Be-hi halfı. ka - yorsttnuz Ayşe? .diY~ s:or.jum. - . . \1 , 

1 
, . Umıa,, ba.hat11 buluyor musunuz~ j - Bımu niçin öğrenmek. ısu;-ors 

Ortalık iyıce kararmışU. Mektuptan 1 - Hayır Relik :aey. LAırtianırt mek - rİ tız? • . . . · •. f 
. · ~~ş!mı, ka,ldırıun. Ayşe ile göz göze gel -

1 
tubu her şeyi lzal'l edlyor ... :aen bana. y~- ı · _: Bu beni t eselli ed~İıe-cek .Yeııırı . 

Cı .{. D.şaı ::l.a yağmur hı1.1a lri damla.lar zılan satırlara da.yanarak sızı itham et~ <:aredir ? Bu m acera da sizinle ve -vicd!l, 
h~lnde terasaya -d ü.Şüyoıxht. WVe l>ulutıar miştlm. Fakat şimdi o fikirde (ieğilim .. , 1 nımla baş başa kaldım. S:lziri hülciU1?lt 

· .· hala_ te~eler!.n üzerinde~. aş.agılara doğru l -. Halbuki Ayşe ... Ş:lmdi ben ken - 1 rlniziİl bence ·kıymetleri ~ok bü~:··~ ~ 
"'{Cl:ZCJfl ! ·saf;adlrDIJ.lt/lf ,kcşu.şu~crJu . Ayşe ıblr koşeye dalmış ko- d1m.i ağır ıbir töhmet altında hls.sediyo -- ı - kim bls3.ydı . Refik Bey· s~tğ 

• 1 nt~ş:matlan duruyord~ . ~onra başını ağır nım. a.nne dlyorum ki bit p arça daha e- 9-aşka. t ürlü hareket edemeT.dl·:.: : w~ 
· B!r gü}l banındzden bahset.tiler. unut- . . . . , . ı a~ır ba~ çe~lrdi. B.reı alev gibl yanan nerj i He ha.reke t.e edebilseydim U.mta 

1 
Ölü.mllnün günahlhı kendlsn e befil 

·- ve kudretı artık benım. ıçın mev(!ut de ,. sıy.:ı.h gözlerınln yüzümde dolaştığını tru ü . · . ·· · 
mağa <;.tllı~ığım , unuttuğum .sizden... ğildi. Bunu düşünerek hayata gözlerimi lfü-sett.ım: . 1 g n ya.şardı. . . . . götllrmüş. ·• · · " . ' 
Selmnrlın bilmem nereden kulağına gel - tiUsi>ütün 'kapama - ı kaıa ıa·tır;lını 1 ' ' - Bunlar artık Uzak lhtımaller Refik 11 . " . 

. . ·-. .g r ~ · .. - Zavallı Lamıa dedı.'.. Ha.yatı ne Bey .. . onları dtişUnmemek m~btuiyetin- · .. · ' 
m~: bir ecnebi kadınlle çok meşgulmüş- Hıç biı guzel~ık bulm:ıdıgım bu dun.. kadar kotu görm~ ... Ve ne ka.<lar müca- ı , Insa.nları birblrlerln e en ' ~ok ·y~, 
.stin üz:.: Bu haber bende '111ç blr tes ir b ı - yada yaşamnk nıye? . .. Sıkıntılı günlerin j<>\ H . · . deyız. . . . y ii.Pt 6 
.ra.kmadı. Korku ile okudu.ıı:um nıektubıı- t 1· · den ne b"'kl. bili dl ? y · "'e... cm d<> beyhude yere <l2ğU m1 f - _ Ne kadaı' .ı:.ert d~l\ni.\yorsıınıız tıran müşterek sırtaroır. L:Ami~ırı -.·t 

ıs eva ısın ç- ıye r m . nşa - R"flk Bey - ı lü Ü 'l d ıA · detiJI 
nnzu t~~rrır elime nldını. o jn sanki slh- yanlar benden daha çok ne bulacaklar ... ~ ~ . .. . Ayşe... m A:Yşey e . aram a ·e~eua: .,g,r· 
.rim ı<aybetmlşti. E:;klsl gibi bent kıvran- dır . .• Ve yaşadı.kJarını gördüklerim ne 1 • - Evet dedim... Ne vardı ·benden j - Sizin içln Refik Bey öyle jüşürl • ; sa.mimi bir arkadaşlık yarattı. onun sı# 
tlımaJı ve o akşam sizl ilk defa korkma- b ı l d B'I b'le is'i 1 ti -- ı \ kcrıracıı .. k .. . Bu kadar gurur v~ bıı kadar mek lAznn Y-Oksa 1 lığında. ıztı.ra.pla.nmı teskin eden .l)U' -Jni 11 muş ar ır. ı e ı ı " ye 3 ye o l - · ... ... F. 
nan ve iız!llmeden dlişUneblldlm .• yorum ..• Bu karMU11ı bit :ıeyecana, bir çe~Jn~en~k n eydi? ~n halb~kl onu bannj _ Eve t ... Ydksa?_ . ~Uluyodum. Bana bit erkek ~rıtad!J.~I 

Bundan onra nrtık roenim için bir müvuzene.5lzliğe hrımletmcnı~ı ıstemem, .. :ya.da?tıra.)!lmek. için elimden geleni yap- 1 - Bu ölUml\n agır ~· vLcda.n azabı 
1 
Sn.lrui oluyordu. .En in.ce . <l~~çe!:-ı:~ 

Şey kalmamıştı .. B~luk, nıımnsızlık yek-1 Bu sat ı rları size kend.:'mi a ffettirmek tım . .:1'€'k ke~imeyle cevap ve-~y~ bana ... , fua.hiyetlni alarak lçlni.Zde yerleşmesi ih- ona a çnµctan çeldJniyor:dıu;ı:q-~ g~~ 
m~ aklıık . , omuzumda a.ğıı: bir yük tn~ır için yazdım. Hardke:tıerinlzden Uzüntl\ye H:ıtt.ı bir gün sizin bana _ .söylcdığ:lnlz o timaıı dalına m evcuttur. 1 h1

1 mUnase-'bet benim için a.rtı.~- g~ . Jl'' 
gibi idim 'l'e ndüfen nynğımn takılmış f duşıiiğiinüzli anJıyord•ım . sızı Uzmek ha.k- , macera o.!mo.snydı .Mn belki bir parça 1 - 'Bµ b ir ihtim al değil Ay.şe.. Bir müş.klU blr. iht.ıyaç hal~! ~dılar .... v:rl ' 
b ll~li'k hir papu~ gibi hayatımı slırlikllı - kını değildi. Bu mekt ubum ~ 0 haksız- 1 

da ~:ı clir etkar olu.rdtım: .. Ve k im h11ir parça da ha kikat. . ladım ki ibir gün onu. gönlümden'(~ ~r~ıJ 
ycrdum ... 3ir şey aramıyoı:dunı artık ... llğıınun kefaretid ir. . o zam an . . , J Ha.fifce sağa doğru döndü. Onun yü- bilmek ve t1n\1tabUmek benim. i.~ 
Blr Ş<>:t, buiamıyacağım .Ja qıuhakknktı... Benim için b ir zaman haya.tı glizel - l Şimdi ne tuha f hislerin zebunu idim. , zl\nü şimdi daha yakından ve daha vazih nrnhaldi:ı:. . • .· · · . ·, 

Yalrtız bir hayal g~b! pzaıt giinlcri 1 l e.ştlre11 fn'ı<at benliğim! hırpalayan .bir Kenctimt kabah a tU buluyordum. Lüz1ımu ~bir ~ekllde görüyo.r.jutn. Beni .teselli et - - ~ni ölestye şe:vi;~pr~~.-N'~::·. /. 
hatıılıyordu.n. Onlarla sal}ki bana bil - , ümit idln:z ... Bu.gi}n artık uzak bir hatıra kadar LAmiayla alAka.dar olmamış _bu -

1 
mek isteyişi acaba samimi mly<iı? Yok c;n -:- Ino.~yım mı Re!ll<Z - . 

mcjjğ!m bir tilemin .kap.ışı açılmış ve ka- renkl bir h ayal, h a kikatte yaşamayan lunma.ıc benim için bir su-o m\l.yd.u? 1 bir ne~et vazUesl mi yapıyordu. Anla.- - . İnn.nmanı 1Ste-rdim . ·· · • : ~) 
panınışt.ı . Onları tt""krar ulma'lt ihtimali bir varlıksınız... ı ı.t.miayı 1avmi1 mlyd.lwı? ... ff'ı&,yır ... mıyeıidum. Yalnıı. .her ~t"n daldltada- , ı ~ (Arkas• ~_. 

" • t • • • .. • • • • ~ • • • • 
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EN SON HABE RLERD 
Japonlar 8 ayda iiçyiiz 
bin zayiat vermişler 

Avusturyalılar 
Yarın beklenen 
reylerini veriyorlar 

Son bir çevirmede dört 
bin kişilik bir Japon 

kuvveti imha edilmiş 

Siheryada 7 Yıl 
Esaret hatıraları Toplayan: B. D. 

T(•(rlkn: ı ı-< 

(tla& tanrı ı incide) 

Yoı·ıııkl P1eblslh' Almtmlur d:ı 

ı5urak ctl•·<·t·k . !Japonlar harp malzemelerini bırakmamak 
Vlyana 7 - Avusturyanm Nuzıleş· 

Yeni garnizonda bilhassa Avusturyalı 
ve Alman zabitler çoktu. Bunlar oraya 

Galiçya cephesinden getirilmişlerdi 

liilrıuesl tedbirleri arasında Avu~turyu ı' }• ÇJ• n tayyare )0 le kaçı rmag"' a çalışmışlar :::obru sözlerimde &'Ulki çek komik Ordusunua Almanlaştınlınası da hızltt ' ~ 
tatbik ediliyor. Avusturya ordusunu teş-ı ----------- noktaln.r mı vardı? Bunlaırı işiten OUrcii 
kU eUen ktl'alar Almanyndakl garnizon· Hankcu, 8 tA. A.) - Havas ;ıjansı /de cer\.' an etmektedir. Tavukşanda şld· zn:b!ti kahkaha ile gülmeğe başladı. O kn-
1 J dar gülilyordu ki gözlerlnden yaşlar ge-

ıım. Bilhassa C'saret ıgtinlertnde blrbi -
rimizl karşılıklı teselli etmek, birbLrimlze 
yardım etmek sın-etile unutulnınz mn'hru
miyet sa:ıtleri yaşadık . 

İyile11iyorum ara nakledilmekte ve bunların yerine bildiriyor· Çinliler Nlnkin - Niyançin detlt muharebeler devam etmekte olup 
11 

~ BI Udd t 
A.i 1 k , 1 kt dl 1 · kl J yoru:\. r m e sonra: ınanyadan ge en ıl tı ar geçme e r. , ılemtryolu üzerinde .Japonların kuvvetli Çinlilerin muhasaruya aldı an apon _ Bu çok \123.k bir ihtimaldir ... Bir Hastahaneye yatalı olJukça uzun 'l:>ir 
Avusturya kıt'alarının Alman ordu~u bir kıtasını yararak nıünakaHltlarını kuvvetlerinden 3000 kişi esir edilmiştir. mucize ancak sizi kurta.ra.bHlr. Diyerek zı.T.an olmuştu. Gözler:lmdeki ti.rıza k1 
1Clnde trlınesl \'e ayni tillim ve teşkilAl ' kesmişlerdir. Bir "taraftan da tıunruzlnrı- Tutıntım cephesinde Çinliler tarafından yilzUme baktı. Sanki bil tün 'knnun bey _ 1 şedit bir konjonktüvlt.ten :başkn !bir şey 
altına alınması Avusturyamn Almanlı- 1 

na devam etmektedirler. yapılan bir bombardıman nettcesinde nime çtkmıştı. Buna. istediği cevabı ver- 'değildi. Tama.mile şifnyap oldu. Ağrıln -
tında en mOhirn unsur telakki edilmek- Hankeu, 8 (ı\. A.) - Rfsmt Çin 600 Japon askeri öldOrOldOtD bildlrll- mekte geclkmiyecektirn artık: :rım dindi ve gözlerim lylle~tJ. Artık ~as-
ltdiı·. tebliği: Şinkog c~phesinde Çın kuvvet- mekled!r. - Azizim O.edim ... Siz hi~ Tilrk ta- tahaneden çıkına zamanımın gelrntı; ol -

Fakııt ılınan tedbirler buna munha-
1 
ıeri Tuvanik şehrini de geri almışlardır. .Japon :.taylatı mfülhi~ rlhl okudunuz mu? ... Okumadığınız bel- duğunu hL5Sediyorduin. Alc.betlml ta.:yJn 

s~ lleAlldir. Neşredtlen !Jlr emirnameye 1 Yapılan muharebelerde 2500 kişilik bir Hankeu, 7 ( A. A.) - Talcungun 11 ... ~ğer b.u zahmete kattansaydınız -Oa- etmek benim için kabil olmuyordu. Bn -
iOre 1.0 Nisan pllebtsttne Avusturyada .Jılpon k1tası temnmen imha edilmiştir. şimalinde muharebe devam etmekte ol- na böyle hıtap edebilmek cesaret.ııu ken- kalım 't'3li nasıl te.c;adUnere blzl r~m e
hulı.ınun Alınanlar da fştirsk edeceklerse 

1 
Çinlilerin ;ııuh1tsarası ullına geçen 800 dn~u sırada geri kıtaatta ınuvaseleleı l ctlni~e bulamazdınız. Blzlm tarlhimiz decekU. 

dt .~U!Jlar Avusturyalılara mahsus olan kişHik bir kuvvetin de imha edilmesi kesı~mlş o1an .ıa~~ann mnhimmat nak- mucızeı.erı-e doludur, ve yine mucizelerle Bir gün doktor Aleksiyef :trtık hasuı-
lor~nıo değil. Alman yada yaptlacak pi- 1 beklenmektedir: Çinliler hayli mlkdarda 11. içın .. tayyar~lerının yardımını ~~le- dolmağa hazırdır. haneden tabW'cu edileceğimi bllcUrdl. 
ltbı ··· ıı k R , . ı . dıklerını ve Çınlllerln sllAh ve muhım-. sıt formnınnn ku anaca tır. e> p:ıs- as .. er eslrlle zırblılı otomobil top 'l 

1 
~ f 1 . Buna ne denir? F~nt nereye gönderlleceğ1mden haber -

li.ıan ;Almlnyadan gelmiş olanlar için • t k , kuıı·. tli 'kd d h , ı'. mut ynk n yuz Japon urgonu e e geçır- dnr olmadığını da söylcdl. 
ltaş . . . an \e 1>e mı ıtr 11 lrp ma ze- diklerini bu nakliye koluna refakat eden Halbuki ben diye devam ettim ... Hen 
"d.l~a OUH'8k \'e bu reyler ayrıcn tasnıf mesi ele geçlrmişleıdlr. . . üçyOz J~pon a ;kerini esir ettiklerini ve sızın ta.ri:.1ılnlz1 okudum. H~ blr kahra - VoennJ Gorodok 

~ktt~. l 1 (_:iulilcr aoOO t sh· :•lın_ı:;;l{lr askeri e"tsperlerin Japonların 8 Tem- m:ınlığa ve hiç bir şecaate tesadUJ' et - Martın ~kinci gUnU s.'l'.>:ı..~ lrıkutıskta 
" Nlha~.et Alnrnn Rayşbnnk memur_ a~ı Har keu, 7 (A. A.J - t<_:in tebliği) wuz H37 den 25 :rıart 938 ze kadar medlm. sız bizi kendlnize kıyas etmekle ka.lmaklığ:ımn karar verildiği ve ,gUnlerımı 
ra~ına J<ırcıı Avu.sturyR devlet ban.~ıı . 1 7 Nisan 938 ze kadar Şantou clvarında olan :za". iatını llçyUz binden tıı1Ja lfth· aldanıyorsunuz. V:ıktile ba~ına bir avuç 

ille ı ı d t ı ı l i k ld • Ş("hrin blra.z ilerisinde şimdi üst>rn ga.r -. Ulur nrı Jorsa a urı una ı r ~c 1 e dcv.ıuı eden mııharebeleı· <.;inliler lehin· min ettiklerini bildirmektedir. kahraman toplayan Azerbaycan h.fi.klmi 
Y-tınio vermişlerdlı-. ~vat Hana. mukavemet edemiyerek Ka- nl2onu haline getirilmiş olan kışlalur 

.! 8ovinç yoluylu ku\lvet » teşokk il-

1 
d • d • h H k A , terlnn.yı imdada çağıran sizdiniz . .. Cevat ~du·inde Veonnı Gorost.okda geçJ.ı·eccğim 

~l~~~ Avusturyadan Almanyc~ya terliµ 1 spanya a şım l u umetı Han Gence kalesine aylarca yanındaki blld.lrlldL Getirilen blr kızağa eşyularım-
"lUğl · ı;eynhat kafilesine blrınd olurnk mahdut kuvvetle Rus ordula.nna rnuka - la beraber bindim ve bir takım catlde 
WöO Avusturyah iştirak etml~lir. k l • · · • vemet etti ve nihayet şehit olmakla Gen- terden g~erek şehr:n dı.5ına çıktık .. :Has-

u v vet erı taaruza geçtı t'e ve Azerbaycan dll.ştU . Halbuki sl.z kos- tahnnede bir .nydan fn7.la ıbl.r zamandan
koca bir memleketi düşman kuvvetlerine beri yatın~ old•ı~um halde bir defacık 

ıngl• }terede hava hl btr silah bile ·atmadan teslim ıettiniz ... o olsun şe-hre çıkarılmanııştım. irkutsk be-
Bttıselon, 8 ( A. A.) - Havas ujuıısı de lspany.l meselesi de mevıuube s rnsı sizin vat.arunn d('ğll miydi? Nasıl nim için bir hastahane ve lbir de istns _ 

d f husmi muhabiri bildiriyor: Aragon cep. ledllm!ştlr. kıydınız, nnsıl iç'.i.nız parç:ı p~a olmndı. yonda.n ~baretti. 'Bu se-fer garnizona. ıgi -mu.. a aası hesinde bfr hat'ladan beri hn7ırlıklarda ısımuya lıükt\melcllcrlnlu N"Sıl hS.lA ,_..,,c:: ıyo···--·ınuz ... Bizim mem -
l ·erildi "' " "' J • ..., ~~· rerken omın büyük ve m:unur bir şehtı hulun an hllkılmetçiler bir taarruza ge- ııo nsınn cc,·ap l \ bllkQ leketlmize Rus kuvvetlerinin &trmesi sizi 

çer(lk baylı ilerlemişlerdir. Tenrruzhın- Paris, 1 (A. A.) - spanya · · nlçin ibu lknda.r sevindirdi. Bundan size olduğunu gördüm. Genlş caddeler~ \'C bu 
Rüliin lngiliz sahilleri na şiddetle devam etmektedirler. metcllerinin gönderilen nota hahk.Amı ne? Yok.<>a kendiniz.! Rus mu addediyor- caddeler üzerinde taştan yapılmış çok 
. . hk. d.l · . · t.-tklk edilmiştir. Bu devletler er ne stınuz? muntazam b1nala.n vardı. ID:ı.va çok so-
ıyıce ta ·un e 1 mış ınolllz nmt•lı sl "'' Jspnnyn lşlt•rJ olursu olsun lsııanya işlerine müdahale . ğlfıe old•ığu içln sokaklarda pek nadir ln-

tondra. i (A. ,\.) _ Deyll telgrar Londra, 7 (A. A.) - Lord Hnlifak· etmemek azınında olduklarına karar Şaşırdı sanlara tesadüf ettik. Onlar da kalın go-
~fneteeinln yaıılanna göre, lngfltere s'ın işçi Pnrt'sl ile ynp'ığı görOşmeler- vermişlerdir. Benim bu hiç ümit etmediği acı ıar-
·' btlk.nmetl butiin Brftanya Adası sahil- • lnnın genç zabitin sanki başına vurul -

. 
1
ttinl ba~tan başa tahkim etmfş bura· Ihtı·y· ar bı·r adam go·· zu·· nu·· muş bir tolanaktı. Çenesini açamadı . 

cuk.lnrına btirilnmti.şler a.yak1arınd:a k~__çe 

çizmeler ncele adımlarla yürüyorlardı . 
Yolda.kt dük'ld'cnlardan bazı şeyler n.lma'k 
istediğim halde mnhnfı1Jnnm 'buna .ımb
s.ınde etmC>diler. 

lara mühim mlkdarda hava müdnre.a 1 Sonra.~ şeyler kekelemek istedi. Bir ıkaç 
111Plan yerleştirildiği anlaşılmıtktadır. teselli ci\mlesi aradı. Fakat <> kadar şa-

Sada bat Devletleri 

· ~Yhll toplantısını CeneYre· 
de yapacaklar 

'rcıhrarı. '; tA. A.) - (Harir.iye Ne· 
~~~.tinden teblJt> 19il8 yılı EyltH syında 
'İ~al)Qt ~Oşkünde ye111lacak olan top· 
· ""tının Cenevrede yspılamas no · karar 
· ~e.rJtınışttr. ..... 

gen Ç hı• r ko•• re verdı• şırını.$tı ki, d~nı dürüst ıbir cUmle blle 
yapamadı. İki kelimeyi ynnyana ~etire

d C':i:ll €'1' •• • 
medl. Bu ilk şaşkınlık geçince sözlerini 
tevile kalkıştı. Onu da ibeceremedl. Çün- Yeni garnizon 

- Gideceğin y~rdc ne ister.sen vaı· 

Henüz ölmüş bir adamın gözlerile de 
bir amanın gözlerini açmışlar 

kü söylectlklerlnin zaten tevlle taham - Irkutskdan :bir pn.rça Uerldc ve o -
mülU yoktu. Harltasını topladı . Ajansını nunl.1 inokentiyep'k.aya arasında ve b fln· 
aklı ve ba.şını önüne eğerok kıpkırmızı liyö hn.ttı Uzerlndekl yeni ga.rnlzônmnıız..1 
koğtı'itnn çıkıp gitti. O güııden sonra bir gittik .. Beş n.ltı kilomtcro :murob'o:ı.lık gc• 
daM yanımıza gelmedi. Bizi nerede gör- nl.ş ~ir sa.ha Uzerine km·ulmuş mlltcaddıt 
~ uzaklaşt.ı. kışlalardan müteşekkildi. Bu ll>Uyü.k sn ~ 

Nevyorktan bildlrlliyor : Genç bir 1 iltihapla bitmiş sayılıyordu. Amo Hlı Ma~ .başında ber:ıber oturduğumuz hnnın etrafı ylne demir tellerle ve t.ahtn 
adam bir kaza neticesi olarak kör kendisine arlık faydası olmıyan dış hl Almanlar benı.m sert ısert ru:sca konu.ş - havaelerle çevrUm.1.ştl. Burada bilhassa 
olmu;tu ihtiyar b.ir adam ona gözlerini hakanın Şabin8nın gözQne aşılanması mad.an, za.bltln hruitayı göstenne.sinden Macar ve Avusturya esirleri pek kesit bfr 
vermeyi teklif etti. Bu ameliyat Ameri- İ ta_kdirlnde . gencin ·~ kör gözanun d~ ve ajansuın vazih bir şey anlıyamaınış - hılde idiler. Anc:ık on kadar Türk 7.J;'blti 
knnın yeni Orlean şehrinde bOyUk blrt gorebllect~~ ~öyle?dt !ardı. O ~ittikten sonra : bw1lnr ıırar;md:ı sayılmıyacak kndnr kı\ ~ 

fi. k tl ysuılmıştır. Delikanlı Amos duş~ndo. · · · - Ne oldu? diye sordulaı·. V:ı.k'ayı ç tlk :bir ekalliyet te.şkil ediyorlardı. 
l\auReride lohuın ~~v;ı !o~~eyo~. " - Ben lhtıyanm, dedi. Kadınlar artıkjnnıattım. Onlar da. sinirlendiler. ve çok Bütün iou esirler oraya Galiçya ce.p .. 

J " A yOzOme bakmıyorlar. Çalışmıyorum. Tek , d , ttı·•-ı - iL 
11 

k b i 
temizleme istasvonunun Frank Şttb:na adında ~o yaşında tYözla olursam ne ehemmiyeti var? Sonrıt i:~n e":~e,::,e t ıguıu MJY y<:r(J ım hcsindcki mnhB.1'€'be-.ler lllellcesindc geti .. 
f " bir delikanlı babasının tarlasında çalış- ~asıl olsa tedavisi kabil olmıyan • bu - c "'ae ,._ış ı a.r. rfünLşlerdl. Mlittefnt za'bltl<-r a.Tasında ç-ol< 
. Ualiyeti makta idi. Bir sabtıh atını nallatmak gözdeRi iltlhap.ilerllyecek gOnüo birinde :HütteflkJer <!.eğerli arkadaşlara tesa.dUf ~diyorduk. 

U Kayseri, [Husu~fj :..... Ziraat Vekfile- için nalbandtt gitmiş, ateşten sıçrayan göremlyecek •. Halbuki buN zavallı genç Ben orduda miıttefUtlerlmiile bera .. • (Arkası var) 
letat'mdan Koyseride karulan Yonca bir demir parçası gözUne isabet ederek btltUn b·ayatınca tek gözlu olmanın ısh· ber .çalışmadım. Bu sebeple onları yakın- ı -

11eneınc ve tohuın temizleme istasyonu bir göznnn kör etmfşll. Delikanlı yeni rııbın1 çekecek.. .. Tb t'u b ld j dan tanımıyordum. Böyle olmakla. bern- Çanakkalede yeni huslnno 
~6çen Temmuz nyında çtıhşmaya başla· ı1 Orleandtt bir hastahaneye nakleyllmt, Amos ope~ator • ou U u. ber ıç:.mje onlarn karşı, lblr düşmanlık de- • 

.trıtt ve şimdiye kndar 35 ton lobum ise de yapılan bntün gayretler göze Kendisine _tekltrıni yapta. mlyeyim, btr antipatl vardı. Bl2.inı işle .. Çımakkııle A ( ı\, A. ) - Huglltl 
'-ınıııenmlş bu tohumdan 20 tonu kayl>eltigl hassayı iade edememişti. Operator. ameliyab yapmaktan çe~tn· rlmlze karışan ve nihayet bizi de harbe yeni ynpıhn1ş olan he~tnnt~ blnıısı mern• 
~een ·.PaıartcsJ gUnll Almanysya gön·! Operatör Thout dı! tabakanın yırtıl- medl. Amehyat muvaff~yetle netice• stirUkleyen bu adamları hiç sevmiyordum. simle ııçılıuıştır. Burada yapılın oktu olmı 
C: tllınek oıere kırk araba yüklO olarak mış olduğunu görmllştu. Bu dış tabaka lendi. Gencin şimdi görmıyen gö7ü de Bir çok arkadaşlarla. btı meV"~ etrafında diğer !l binadan 2 ~ı dahn bttıııcık fite· 
ı.,. llllı .. hurfyet meydanına geterilıniş ve 1 saat camı gibidir. O k_adar nazik ve görUyor. konuşmuştum. Onlar da. benim fikrim· re bıılunuyor. Bu beş binuya rfnhtl lın · 
"'llu k ı k k betllkt Tek gözlü kalan Amosa gelince de idiler. Hele -u~•""f'"kl"'rle """"ra:l..- mu- kumet koneAula t>ek vnkınıta hltlrilml11 •A ". ı. bir törenle trenler vasıtasile sev- kıymet idir i onu ay en sonra 1 . d h d ğildl "' 1,1\.Ç ~ .,. uc .vı.:ı I" ı .ı f 

··~<Ulnıl~tir. Bundan lıaşku odbeş ton ka- görmeA-e imkan yoktur. Aynı hastaha· onun sev ncı 0 8 az e r. harebeye glrmi.ş olnn za'bltler onların ohtraktır. 
t·~ı da memleket içinde sevkiyat yapıt- ,neye blr göznne k&tarut amaliyat.ı yap· --: Hayahmda bu kadar bOynk hlr bli~blitün aleyhinde söylüyor. Hodbin • .rfrak'-'a<ic·ı ta\ttıkculıık 
... hediyede buluııabller.eğiml biç hatırıma l lik!C'l'inden \•e nlakasızlıklarından b!th - J 
itil 1 vı dııhıı on ton . kadar da sipariş hrmnk için glden 68 yaşında Amos na· getl~memiştim: Şimdi bir kraldan daha &'Cliyorla.rdı. Krasnoya.rsk'a gcldlğlın ilk kur~U 

nııştır, · 1 mında bir lbtlyar gözOnnn amellyattan bahtıyarım, ~ıyor. . . 1 günler hemen tamtunile ibu tesir altında 
I~ ~ RY sonuna kadar yani 9 ay; sunrtt iyileşmesini umuyorJ.u. G~:ı tlll· Sanfransıskodan bildirild ıAıne gö ·e ouıQmuyordum. Oradak.l zabitan gazino _ Edirne 8 <. A:· ':-· ) - ' l1rııkya IJ
~de kırk beş totı mikdarı temizlen- haplanmıştı. Yalnız dış tabakası sağıam- gözlerini kaybeden papas Andreye he· ı sunda geırek Almanlarla, ıgerek Avustur- mu mi MUfe~ttlşlığı bır tavııkculuk • ku~~m 
~·· tohltm sevklyah yapılmış olacatına 1 dı. nUz ölen bir adamın l{O:deri a.ıllanmıştır. :;;nlıkı.rla ve gerek Macarlarla ~masta bu- da açmak uzercdlr. Bu kursttl lyı cins 
l\~ beher kilosu 60 • ';'0 knruş bedelle 1 ırnrıe topalın hikılyesJnde olduğll Pıtpas körll\kten kurtulmuştur. Bu badJse ı ıunmak vaziyetinde kaldım . Bu hal fi- ı tavuk yetiştirmek ve hu lavuklordnn n-
11~1<1ıtına iOre, bu yUzden ilk senenin gll.ıl Şabl!lanın da dış tabaka mnstesna hakkında fiklrlorl sorulan on meşhur klrlerlmi tam.amile tebdil etti. Dostluk· zamt derecede tstlfarle etmek yolları üt· 
lt · ı.ıı "Yanda 30 hin lira temin edllmft· 1 ıözn sa~lamdı. Amosun dış tabaka I<'ranaıı operatOrlerl buna ihtimal nrme-l 'ıar1, dttrttstlükle.rt ve tnsanhıkları çok : retilccektlr. Trakya ancılık kursuda 

t, 
1

11tlam. takat aozfinün iç tabakalan diklerini aöylemlıterdlr. 1 
YUk.le-k olan bir·ıolı a:Tlnd&fl&T 1Ml)'tla .ı- tekrar 80 Atu6t ıta Ed!mede açalı:.eaktır-



Cenup kutbunda insaiıın 
daha çok taraflarını 

bilmediği bir alem var 
Henüz insanı barındırmamış olan 

bu kıta jeolojik devirleri canlı bir tarih 
gibi sinesinde saklamaktadır 

\u.rnu: lJr. A S J 11 H HA l 

Kııtb •J C.:nubi ruıntııktısınc.la ; ı;;iıu al ğundan uçamuı.lar . Bunlar daha ziyade 
kutbunun aksine olarak bl\yük bir kıtai pek U':ita y Uctı \'e dalıcı havyanlıır· 
nrz vardır. Buna antaı klik kıtası veya dandır. K<1rınları üzerine t>~ ilerc k buz 
altıncı kıtaiar z adı verilir. Cenup Rulbu· 

1 
lar ü-ı l lln rle pek s:lratlc knçtıkl ıı rı zaman 

nun iklimi Şimal J~ııtbundttil daha rnrl· byt1kla en ı::ürntlc g ?derı a<lrtm bunlarn 
tir. Kutup i·tikuınetinde esen şicldetli yctlş~mcı z . Ba zı mıntaknltırdıı uıi\balllğa 
rUzgar ve fırlınal ıı r huradu h :ı,: ksi < sız milyonlanw;ı bi r nra ta g-örUn Ur. Kı· 
olmaz. Milyonlttrca seııelerdenberi ya ş1n p 3k şid<lı ta olan dürt ııyındu Plngo
ğan karlnrla lıud ııtsuz c li ınudiyele r hu vinter bllyük buzlara b inı:rek :;ıtmale 
Rule gelmiştir. Bunun için hu mıntakauın do~ru hicret ederi r. 

SüdOn kayma~ını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 
Yapılışı basittir. 

Fiyatı ehvendir. 

lstanbul, Tahtakale Caddesi 51 Numaralı 
> 

(Poker tıraş bıçakları deposudur) 
hakimi, fırtına , soğuk ve sonsuz < U ı. u- 1 

Ct·nup lüılhu ktlll<;Hlln Huıi 
diyelerdlr. Antarktik kıtasmın sııhil.leı.ı j tdhild rnlt•ıı c;:ı1'1H·ak ıwticc 
eks~r yerle rir.lfe ~000 • l :.!00 m~tre ı: ~~ Ev vece de s.'h lenildiği gihi Ku-

NEŞ~T SOLAKOGLU ve OR f AGI Erzurumda Satı~ Teri Gürcükpısı Kavaflar çar;..,, 

t'aın. U gı:ı yet kes~ın buz ~ctl.crı ~ çe.vrı . lııplımia ilk rnzaıa .çıırpı; n rırıın :l, SO· 

mlştır. Hu s~b~p.en ge ııı ı lcrııı ~ ı.ı_hl ılcre ğuk vo curr.udiyel .. rdlr. Bu ııebeptf n 
yanaşınnsı b .r çok mahallerde ruumklln l Kn l ııp fennlnin erı evvel halledilme~I 
olamaz. Buz selleri bazı mınlal\al ırda !" ol e el b . "z~a· ı- rJıı· · uı m un m s e uz \ e ru ö r a . 
ıoo metıeye kadar alçalır. l~te kutup 8.1 ı.. ı· 1 1 k ınuaz . . • . ı ııRssu Ctt'TIU ıye er< en op .ın -
beyetlerı ı-.utbu Cenubı kı t usına çık~ bil- l d "'l t lk 'k' b. .~ nı 

• . . . • . • V lnl lllZ ili'!> :ırının t' 1 ı ıze ul' 
IOCK !Çin J{CffiJl8f!OJn ıçınde Ve Sahil bO• A u • r t ) 'dd t . . ıamıınua r ZJar ve u ma arın şı f • 
yur d 1 .gUnl.eıce 1Jlesafc kate?~ruk böyle leri hakkında bir rlklr, bir ölçü verm iş 
mUnasıp bır mfibal bulmak ı çın araştır- olacııktır. Kıliınatolojlk tetkikaUa anla· 
mahır yaparlar. d 

1 1 
U t 1 şılm1ştır ki Veddel denizi !\zerinde zu 

Bu mmtaka a tavanın a l ve s • h d x. k bl ·· · ~ A l t'ı • 

tıibtıkaları. çok mut:hıı~vn are e ıır.z mısır ve bu~dı1y t11rl11larında fazla bir 1 h k l 1 ur e en so5 u r ruzgar l an nın 

ederler. Bır ttıkım ruzgar balonları istı· k ki x. 1 l"'l t d b" l" tt' . . . I ııra ı6 d c e u e c en ır ıs nmc ır. 

~ıalıl~ rnlıur. edı: cek ~ı:idetlı fırtınaların 

1 

Kutbu C'lmulıi hakkındn bilgimiz ol-
ılk alamellerı far~ edılır. l<utuplara ge- madıkça arz bak kındakl ma!UnıtıtımıL 
len lıeyeter e vvel, kutup ınınl~ kuların.a hiç bir zaınon tam olamıyıı c..ıktır. Bu 
yak~n bır mah:ıldck.l l>~akal .trınd a kış bır noktui ntızar jeogr.ıfik cihetten değildir. 
geçırmek mecbunyelıll'ıedırler. Esıısen 11 .. · b d ı '·tı . . enuz ınsan arın ırmnmış o an u 
b ınılarn gelu:ceye kadar aylar geçmış k t 1 h lk ti b · · d' ·'-1 · ı " k 

r la arz ı ·a en en geçır 16 ıeo '·l' 
\'e kış bul\ll etmiş bulunur. l\ışın buru- ed 1 bi l ·ı ·bı · i d :~ . , van CJn t r arı ı gı sınes n e gv· 
det derecesı labtessırır nltın;ş tan 1 dZla- t'ı·· ol k kl kt d D ı d . m , u ara · ~ " · uma tt ır. nra ar a 
dır. Bundan başka çok şidclcllı fırtına- 1 k l tk' k t t h · t . yapı aca e ı ·a ve a arrıya mzın 
lan da hesaba katmalı dır. Burnlardakı . 1 1.k . 1 "k d · 1 · b' kk 

l • bl . . d 1. d .ıeo o ı ve prP.ıeo OJ• evır erı 11 · ın -
hrtma aı . .wn en şıd et ı suy ığ'ımız d h 11 · h 11 1 "'' ·b· kl. t 

d 
. . .. f 1 . ,1. a meç u en a ec ece6 ı gı ı ıma o-

' e Orkan edığımız ırtına rtnian Uç mı:s ı 1 ... t h . t k ti · t' - ., . . opK a arrıya ve mı na ~ıve ı arz tııe-
daha şiddettedırlcr. haptıkları kuru kar .' d k. t 1 bl k · h k.k t 

rın e ı nra~ ırma ıı r r · ı<:ım a ı a . 
yığınlarını h~vııya . kuldı~arak şiddetle lerl de izaha med ~r olar.aktır. ~ 
ve helezon varı çevirırler kı buna ta ham= 

Grafik karşısında 
bir müsahabe 

(Üst tarafı 2 incide) 

Peki, ya bazı şikayetçilere ne 
dersin ? 

Kars Valiliğinden ·: 
Pazarlıkla elektrik in"'aatı 

1 - Kats, Surıkarnış , !~ı lır <-lok· 
tıik için hıy ın olunan eksiltme mü·Jd&ll 
içinde teklil o!un ın pey muv::!ık 'Ve 
haddi laylk gtkUlmeıH~inden iş 26 gnn 
ml\ ldelle pazarlığa h :ralnln11ştır. 

2 - lüas şehrinin idl'Olik 61ektılk 
tesls~tı ( 296400) llra·lır. ' 

8 - Sarıkamış şebl'i~ln lo oınobil 
olektdk tesisatı ( ~0011 ) liru ';'1 ku· 
ruştur. 

4 - lgd ır ş.,hrloio lok· ımoh:lli eluk· 
trlk tesis ııtı ( 84692 ) lira 6 ... kuruştur. 

5 - Kars şehrinin clcklı ik teslsıltı 
toplan vEıya karg ir, toprak, ahş ıı p işleri 

ayrı diğerleri ııyrı ibcıle olunur. 
ô - Kars, Sarıkamış, Iğdır ayrı, 

ayrı ihale olunduıtu gibi hepsi klll ha· 
linde ( '16110-1 ) lira 34 kuruş olııra)c 
ihale olunur ve toptan lckltt tercih 

'Q l 

Erzurum Vakıflar Müdürlüğünden~ 
l\Tuh:unmeıı Mahallesi 

bedeli 

500 (kol oğlu 
( .. > 

200 Snltnn Mel:k 
120 • • 
150 • :ı.· 

200 > 

250 Emin · knrbu 

400 Camii kC"hlr 

200 Knvnk 

60 Ge-z 
GO Emlr Şeyh 

50 Yuncalığı sufla 

60 Dere mah allesi 

100 Mwncu ulya 
100 Ka.rakö.~ 

GO Ha.san Basri ~ ılya 

75 Has::ı.n Basrl ulyn 

Sokağı 

Kol oğlu 
» 

IllırR1t B ; 
Saray hamamı 

T cprak tabyn 
> > 

D:mır n.yak 

s:ıııh kavas 

Top dn~ı 

H:tcı Mttı;tnfn 

Sttln S . 

Hatta t s. 
Çukur S. 

Erzincan K 
Boyııhane 

Kara kullnkcu 

Bayrakd.ar S . 

Cinsi 

Il::ıne 

> 

> 

> 

• 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

Al'S!l 

ınme 

> 

> 

.. 
» 

Arsa 

No. 

25-iiJO 
Z~H/ ı; 

247/ ı 
~49/18 

252/ l 1 
254/ 29 

265/41 
~5/l!? 
394/ 3U 
395/ '1:3 
400/ (i • 

195/ 2 

44-0/ 32 

349/ GO 
312/ s 
4!!0/ (İ 

edilir. .. 30 Aya:; Paş::ı. çB~ı·ce-r s. 
Daracik S. Hane 

423/ 16118 

ı3aı ı3/ l5 

261/ 45 
228/ t9 
1G9/21• 

7 - Toplan Huıle oldu~u takdirde 
lsleniı e ~·o 20 dtthillnde N arıa Veli alet 

tine tastike gitmiş olan Tuzluca, Kağız 
man, 1\rptıçay, susus ve salim kasaba
lıırı elektrik tesisatlarından her hungl 
biri yaptırılacaktır. 

8 - Naha Vekaletince tasdik edil 
mlş yukarıda ytızılı ııç şehdn dosyasın-

daki evrak şunlardır : Prc·je, keşif, fenni 
şartname, hususi şartname Bııyındırlık 

150 Kasım Paşa 

3-0-0 Derviş a.ğa D?rvl.ş ağa C > 

200 sunca.lığı sufla Hadat çıkmazı Merek v-e orsa 

260 Cafer zade Ara'okirlcr ) 12 1 1 

Yukarıda mLthaınmc-n kıymet ve s:ı lr evsafı yazılı yerlcrln mUlkiyetler~· ~~ 
para ile satılmak üzere yirmi gUn müdcte tle açık arttırmay~ ~ıka.nlmıştır. bıalelf~· 
29/ 4/ 938 tarlWne mi\sadlf cuma glinü san. t on be-'ite Vakıflar dalre3inde ya.pılsC"'ıı.· 
tır . Tıllpler:n muhammen bedellerin yüzde yedl buçuk n isbetlnde teınlna.t P31 

larlle birlikte müuc:.:ıt ~tmeler!. (No. 230) 4 - 1 

mül etmek imkan haricindedir. Kış mart 
başından teşrinievvel sonuna kadar olup 
sekiz aydır. Kış aylarında buralara gir
mek ve buralarda tetkikat ve t ııharriyut 
yapmak katiyen mü~kUn deği hlir. Bu· 
nun için yaz uyları beklenir. Yaz teşri· 

nisani başındıın şubut sonuna kadt1r dört 
aydır. Yaz aylarında bile d~rccc sıfır 
noktasına vasıl olamaz. 1\ ş ~aranlıktız. 
llfuktan ilk gUneş ışıklarının görlllmesile 
babar başlamı~ olur. Bunun için Kutba 
gelen h~yetler, ilk güneş ı~ıklannı sa· 
bırsızlıkla beklerler. Ancak bu zaman 
Kut.up mıntttkalarına glrmeğe cesaret 
edilebilirler. 

- Ortak olmııyup dı süz söyleyen; 
çenesini naf,le yoruyor derim. Zannet
miyorum ama, eğer ortaklar arasında 
tek tük şikflyetci varsa, onlar da h_esap-
larını bilmeyenlerdir. Kredi dağı{ıldığı 
zaman, bu paranın bedava verildiğini 

s:manlar, tablatile bu gUn sıkıntı çeker· 
ler. Devlet krediyi pamuk ekmek için 
veriyor, alıp yutmak için değil.. Ynz lf· 
ra alan kimseler bilirim ki, bu kadar 
bol mabsultU bir yılda ancak 300 kilo 
çiğitli pamuğ'u olmuştur. Ben de bir or
tak'ım, işte sana bir hesap vereyim de 

'( 

işleri gene1 şartnamesı, eksiltme şartna· ta·~~~n~ııı:+ııllD_ ıı::'(J·~.~r~k t+H~mav•a·~~K~us-r•u~mı::.-==U• ... ~.'ı mesi, mukavele projes1dlr. 
9 - Taliplerin bu işleri yapı\bilecc· 

ıtınt gösteren 938 takvim senesi için 
Nafıa Vekaletinden almış olduğu ehliyet 
veslkaH He 938 senesi Ticaret Odası ı 

c .. ııtıp 1\.tılhun<la ~·n~~~aıı 
lıa) Htnlar 

İnsanlttl'ın yaşayamadığı bu Kutup 
mıntakası kendisine mııhsus bir hayvan 
dl\nyasının vutanıdır. Bu~da yaşayan 
bttyvadlann en h UçlUı.lcrlnt En fUzüvnrlar 
ile Foraminiferler te~kil ederler. Deniz· 
ıeı·dc Kavkaiye m. vinden bir takım hay
vanat ta vardır. Bunlardan başka balık
lar. Pınguvinlcr, l•'ırtına kuşu, bUyük 
.Foklar bur11nın sakinlerindt:ndir. Fakat 
bu hay\l'an'arın hepsinin hQkimi ve Ku
tuplıırın adeta krali Dclfinüslerdir ki 
bunlar insanlara da b(cum ederler. Ku· 
tuİl denl:l'.crlııin en küçük hl:lyvanlarııi· 
dan olan EnfUzüvarlar ile Foraminiferler 
bir nevi yosunla taayyOş ederler. Bu 
yosunlar Bakterisi;:: olan kutup denizle
tile buzlar lızerinrte tevkall\de bir meb· 
ıuliyetle yetişirler. Buıları sarıyıı ltılı vil 
ettikleri glLi suların sathında da bir ko
pOk manzarası arzederlor 

Bu Enfl\ıüvar ve Foramlniferler Kuv
kaiye cinsinden olan havyanlt1nn gıda
hırıhı teşkil ec!orler. Balıklaı, Pinguvin· 
le!', Foklar, Kavktıiye nevlmJen elan 
lıayvaııltm avlarlar. Bulinalarlu lt'ırtına 
·kuşları, J.rnhklin la , deli İZ Lopardlım ise 
Plnguv!n ve Fıı tına ku,ıarile taayy u~ 
ederler. Foklar bilhassa denizlerdeki bu:.& 
parçalan üstünde korku ~uz dururlurken 1 

hunları lfr buz aralığından gözetleyen 
l>elflnl1'1 se~s·zce hemen denize de:ılarak 
l)u1.ların altına kadar gelir ve Foklara 
b' rdenb re hi1cum ede rek onluu yaka· 
!ar. PlngCJvinlcr görl:nUşte büyücek ce
&amette bir kuş mıınrnrJ s;ndı.ı i der d~ 
k nat:ırı tnm tı ~e kl lil cdtrnıenıfş oldu· 

vesikası. ". 
10 - Muvakkat teminatı ( 24310) 1 

liradır. 

gör: EkJn zamanında kredi kooparatlfle
rlnden 230 lira borç aldım. Tarlalarımı 
ektim. Beş bin kilo çiğitli pamuğum ol-

11 - Dosyası Kar:; ve İstanbul Fa, 
ha mUdll!'lOklerinde olup Karsın 14 lira 
80 kuruş lğdırın 4.20 Sarıkamışın 4 lira ın; 1\EŞİUEDI~ 
mukabllfnde isteyenler alablltrler. 200 000 50 000 

12 - Pazarlık 25 · 4 - 938 Pazatcsi ' VC ' 
du. Bunn kooperatife teslim ettim. Aldı

dığım ~o 60 avansın % 50 si ile krediye 
olan borcumu kapattım, ihtiytıcımı kar· 
şıladım. Eh, nerde ise pamuklarımız sa
ı ılmak üzeredir. Barem klymetinden ka· 
lm % 49 ile birlikde bir ııı da k8r al· 
d ım mı; memleketin ağası da paş:ısı da 
benim. 

günü uat 14 de İstanbul Belediye encn
meninde ve Kars daimi encümen oda· 
sanda toplanacak komisyonra yapılacak· 
h]". ihalenin icrasına Kars dalmt encü
meni selıiblyeltardır. 

( No. 231 ) 4 - 1 

Kolkola verOp b:şllş bir Çt'hre ile • A • V • d 
kooperatif binasından "8i· rıl:rkerı o, na· rtvın ilayetin en : 
sırlı kocaman ellerini. ezercesine oİnu· 
zuma vurarak tekrar ediyordu· 18 '~ban / 93~ Pazartesi günU saat 

- Agcısı da plşası da 'benim· ... onbeşde ıh~le edılecck olan yedi bin 
Söyle arkadaş sen de çirtçlsin.. Do'ğru yedi yUz yırml dokuz lira kırk bir ku
değil mi?~ ruş ke~ır bedelli A~~vin yalnız Çam yo

Güneş lnkQr edilir mi hl .. de- lunun O · 000 il~ O · 000 kilo metreleri 
dim. ç arasında muhtelıf yerlerde inşa edilecek 

istinat dıvarla.ıı ile korkuluk lnşaab işi 

Erzurum Belediye Reisliğinden : 
Çoruh Nafia J{omisyonu taraf ındad açık 
eksiltmeye konulmuştur. Şarlnttrne1 proje 
keşif ve buna ruUtc-ferri diğer evrakı • 

Cumhuriyet caddesinde Ctılerlye fenniye Çoruh Nafiı ~IüdQrlOtOnde ta· 
camii ittls ilinde evvelce elektirikçl I<'a- llplerine verilecektir. Muvakkat teminat 
zıla satılun arsanın yanında bulunnn be~ yOı sekıı:an lintdır. istekliler tcml
.15 ;>3 metre murabbaı yol fazlası satılmak natı mu •·akkata ve Ticaret odası mak
üzre 2/4-/938 gllnllnden itibaren l!5 ğün buzu ile Talimatname mucibince mUte
mUddctle mtlz-tyedeye konulmuştur. abhidllk vesikasını ihale günü saatına 
18 4·938 Ptızartesi günü saat 1 t de Şe- kadar Nafta Komisyonu reisine verme• 
lediye dairesinde lhıılesi icra kılınacak· ıerl lazımdır. Aksi takdirde istekliler 
tır. Taliplerin Belediyeye muracaatları 

1 
ekılltmeye kabul edllmeyecek_lerl lllr:ı 

llllo olunur. (. ' o· 220) 4 2 . olunur. <~o: 210) 4·2 

Liralık mUkaratıarla; 200.000, 40.000, 2:>.000, :!0.000, 1~.000, 10.0<JCl, 

Liralık ikramiyeler vttrdır. 

Biletlerinizi ayın yedinci g-Unrtne kuJur bnyllerlmlzden alınantz ~en<U 
mentaahnız i.ktiıasıdır. 

Kars Hayvan Borsası Satış Cedveli 

Çeşit s.1yı A(Jt1lıf11 
Öküz 7 2197 
inek 8 1940 

Koşu öknıo 18 -t600 
Dana 1 . ı t\I) 
Ôgeç 1 80 

~faryn 4 200 
Keçi 1 40 
fere yağı 4 6~ 
Sığır derisi 186 Adet 3100 
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