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Bns1lmnynn yazılar g ~ ri verilmez 

Hitler Parlamento Usulünü Kald.ırdı 
~n_U_m-um_i ___ ı __ l_m_~_B_i_rl-iğ_i_dlı-.n-t-op_b_n_dı~~lA~anfura~rebuha~ 

~~~ı~s~~ı!:çen imar Birliği bu yll mühim hadiselere intizar 
D ün vllfiyet konnğında bir hususiyet 

vardı. Meclisi umumı lma bir içti -
'na Yaptı, ondan soma da İmar Birliğinin 
mevcudiyeti ve yaptığı işlerle, yapacağı 
~Şler hakkında vaıı ller zaman olduğu gt-

ı, hesaba müstenit izahat verdi. 

ne yaptı, önümüzdeki etmek lô:zım geliyor 
yıl ne yapacak? Viyanaya dönen Avusturya Başvekilinin 

• Hitler'i memnun edecek şeyler 
söylemediği anlaşılıyor 

Okuyucularımız, onUmUzdeki yıl için- C [ • 1 T ı · LJ J :e _b~arılacnk işlerin nelerden ibaret ol - e seyı açan y a ı naşım şcan geçen 
uırunu yine bugUnkü nUshamı~la oku - l b • •• b l ld ., l • r .. unca şüphesiz memnun olncak'.ardır. E- Yl ln lT teCTU e yı l 0 ugunu, QSl lfflQT 
ktt!k, su meselelerinin eli kulağındadır. h b H f "l ., • • " l d 
~tını çektiğimiz güzel bir slnemaya. ızının u sene gos erı ecegını soy e ı 

Viyana 14 (A. A.) - Başvekil Şuşnlg mıı..hafllinde, Hitlerle Şuşnlg arasında ce
Berllnden buraya dönmüştür. Hitlcrle de- re~~m eden mUl~knttan şlmdillk müsbet 
vam eden görUşmelerde 11 temmuz 936 bir hedefe varılamadığı anla.ş•lmakla be -
anlaşmalarının tatbiki cihetinin mevzuu raber, neticenin bir haftaya kadar tama -

a\'\ışacağımız günler uzak değildir. 

~ Fakat biz biltiln bu konuşmalar ara -
ıncıa h ıtı usust .mahiyeti olan blr mev -
a temas edeceğiz. 

lQ Meclisi umumı müzakere halinde 
\'~lanmıştı. Okunan ve encümenlere ha
sı e edilen evrak arıa.sında sUılh fabrika -
bın<1a1t1 sanayi .mektebine de temas eden 

t <Ulek vardı. 

hını Sllth fabrikasındaki sanayi mekte -
<tıs n ne olduğunu, ve hatta. sesslz sa -
kını ıı nasıl .çalıştığını <eminim ki, birçok 
Ya seıer bilmezler. Bir kaç gün evvelki 
h~ızın birinde bu mevzun 'Diz bil -
Oüt "a temas etmiştik. Doğu kalkınması 
l<> Un ıhızı1e ba.~arılırken, okumuş yazmış 
ınışknl&y~ere olan ihtiyacı tebarüz ettir -

ve sııaı11 fabrLkası mUdUrü ynr'l;)ny Ih
~anın h!mmetlle kurulan sanayi mekte -

•nden de bahsetmiştik . 

Y-0kluk içinde varlık yara tan bu mU
~eaenin mUtevnzi müzesi, Erzı:rumda 
löe~ gençlerin kabUlyetıerını açıkça 

""''mekted!r. 

hş 13urada askeri bir dlsiplln altında ça
·2ıı:n bu müstakbel usta başlarından ba -

rtıe görüşmek fırsatını bttlduk. 

i'o 
1 
ltepsı lstikballerinden -emin görUniı -rnt ardı. Ve hepsi de ı::ı.zam.ı istifadeyi te

Çaln etmek için, ellerinden geldiği kadar 
h ışıyorlardı. Bay Ihsan ve arkadaşlar' 
lt:~ikaten memleketi ki lplerlle olduğu 
ıns ar ~meklerl ve gayretlerııe de seven 

1 anlar olduklarını fil•·n isbat etmiş -
erdir. 

tn Fabrikanın bir köş.esinc ıkıştırd1klnn 
uı:k:tepıe, Doğunun ileri ihtiyacını şim -
l1 en temın etmek if;in en lüzumlu bl.r a-
hrıı atmışlardır. 

\' Say Ihsan şimr.U fa.brilro.ıun basık ta
lhanıı Odalannda. tesis ettiği bu miiesseseyi 

1~ilrnlekete maletmek istiyor. ''MühendL'l
rı tin !ahrt hocalık et.tiler, yavrular elle -
tetıden gelenin çok revicinde istidat gös -
lt~<Uler, fabrikada.ki bütün teknik vcsa -
lıtıı n istifade ettiler, müe$seseyl bftyUte -

• ınemlekete işçl yetiştirelim,, diyor. 

il) I>un işte bu talep ve tekl1f umumi 
ecıısın huzuruna Qlkanldı 

le Valf böyle bir müessesenin mcmlekc
\' 01an lUzumuodrm bahsetti. Ve karar 

1 erıınıek üzere. talebin müzakere ı ileri 
b~tınıalıara, 'belki bUtce mü;;akerelerin9 
ıraıu1dı. 

ll1 Bu müessese Uzeric.dc bazı umumt 
tııecııs Uyelerlle görüştüm. Hepsi de vall
tl tı t1krine iştirak etmlşleırdi. Maddeten 
~~hüa.n bir !ht.ıyacı onlar .da. pek 111 ta'k-

~Yorlardı. 

% llıugun dünden de d ıınıt menmunuz. 
lııt tıktı '81llh fabrlkJLsırun sebatla ny:ıkta 
t tutu mektebe yt.ni bir bir mesnet dahn 
ıııu)\-. 

'a ~ .. uu.ştur. Ve me.kteb1n verimi arttlk-
a' l{ültUr Bakanlığı bu ma.."ıallln ihtıyaç
t~~ı ka.T.şılam11.k için, kumımuş bir mu -
~11 '&Uyntmrtğe mecbm' olacaktır 

'4t.E: memleket kUltür ve san'atta. ferdt 
t bUs bu glbl ~'rn.tıcılıkl.U' meydana 

~tebııır. Umuml meclis üyelerinin na -
<Ukkatıne -şu noktayı vaWdlyoruz: 

l)l 81nay1 mektebine yapılacak yardım, 

~ :;:~~t~:~ ~:!~~~r~ını ha.Jl{td~ıcek en 

~~botuyu nrk lşcisinln sa.glam. ve 1~ -
'bilekleri kaldıracaktır 

.. " ctllADMaA' ı 

Bu sene yapılacak iş~erden bazı!arı: 1 - Elektrik işi 
halJedilecek, 2 - Su işi bitirilecek, 3 - Güzel bir 
sineına binası yapılacak, 4 - Bir elektrik fırını 

kurulacak, 5 - Kazalara yardını edilecek 
ve umumı meclis U~lerlnln lştimklle top
lanmış bulumıyoniu. 

Başkan celseyi itçtıktan sonra, İmar 
Blrllğinln neler yaptığını anlattı ve flldr
lerini şu yolda hUldsa etti: 

- Yapılan işlere hlç ııa.zarll bakıpf k 
icap eder. Me...o-a.Jmizin ilk senesl tecdi)>e 
01::ıhyetlnde idi, ıasıl imar hızım önümUz -
deki sene içinde gös:teı·eceğiz. Bu işler al
mak istediğimiz hıza bir delil telO.kkl o -
!unsun. 

bahsolduğu söylenmektedir. mlle meydana çıkacağı zan ve tahmini 
Alman gazetelerinde resmi beyanat yok vardır. 

Berlln 14 (A. A.) - Gazeteler Bitler Berlin 14 (A. A.) - Bütün Alman ga-
ile Şuşnlg arasında geçen mülrtkat hak - zetelerı , cumartesi gUnkü toplantıda ve -
kında ıresmı hiç bir beyanat neşretmlyor - r:len kararları elıemmlyctle kaydetm 'kte, 
lar. bazı maddeler üzerinde memnuniyet.sizlik 
Bir hafta içinde yeni hldlseler bekleniyor göstermektedirler. 

Berlln 14 (A. A.) - Alman ıdiplomas1 

Tekirdağlı 
Pariste 
galip geldi 

(Alt tarafı 4 uncude) 

Antikomintern 
mücadeleye 
iştirak etmiyoruz Vali Haşim İşcan bundan sonra 936 

yılı ne 937 yılı ara.sınd:tki hesap mukaye -
se ,esini göstermiş, ve imar Blrllğnin yU -
rUdUğU yodla muvaffak olacağını bildir -
fu ştır. 

Parls, 15 [Husust] - Tnrklerin gö· 
ğOslerinl kabnrtan bir müJde 1 Pıırlste yn
pılan güreş mOsal:akalarında 11ğır ~iklet 

Bundan sonra da yapılan işlere temas şampiyonumuz 'J'ekirdağh HOı::eyin ile 
eden Vail demiştir ki: en bOyOk hasmı ohm Litvıınyııh gllreş 

Ankara , 14 [ A.A. ] - B ızı ec 
nebi mııthuatındıı, TU rki ye, lran \C 

Irak nrasında, Aıı ti komintern müra· 
dele için gOya ı~tanb ılcl l müz ı kt:re
lcr ceıeyun etliği yıı zılmı-.tır. llu 
haberin ttsıl ve • esast11n t. maıncn 
uri olduğunu Anadolu Aıunsı bel anu 
mezuncıur. 

Valimiz Haşim JŞCAN - İtımadınıza g1lwenerek yapablldl - şampiyonu Kardman'le bl\yOk bir knla-
~ımız işler şunlardır: ,halık huzurunda musabakttya başlandı. 

Meclisi umumt mutat içtımala.rına Mezbaha henüz tama~n açılacak Tekirdağlı daha oyunun başlamasında 
dün de devam etmiştir. Saat on dörtte vaziyette değil iken. açılmıştır. Mezbaha- çevik ve atılgan bir arslan gibi rakibi 
celso Vali Haşim lşcnnın başkanlığı altın- yı.a otomobil ~lınmış ' ve temin edllen sü - olan 100 kilo ağırlığındaki Karomnn 'ı 
cin toplanmış, esk.l zabıtlar okunarak ruz- ratıe blitUn kasaplar memnun edilmiştir. on dördnncü dakıka sonlar nda iki o. 
nameye geçilmiştir. Bazı evrakın encl\ -ı , 1 muı.unu yere getirmek suretilti yendi. 
menlere havalesi yapıldıktan sonra saat Çifte . mınarel.-erin önü açı mıştır. 
15 te imar birliğinin meclisi toplanmak u- .Memleketteki ev b\ıhraruna çare bulmak iki gazete üçer gün 

Ekonomi Bakanı 
İzmirde 

1 
tl aa nihayet verilmiştir. üzere evler ve apartımanlar yapılmıştır. 

zere ç m Teşclr işine de ehemmwet verdik. Dışarı - kapatıldı 
imar Birliği toplantısı dan ağaç getırtt1k, ve bır .kış bab~ne lzmlr, 14 (A. A.) - Ekonomi Ba· 

ımar Brllği toplantısı 15 te yine Vali 
başladık. 

Haşim işoanın riyaseti altında, belediye (Alt taralı 4 iincüde) 

Dertlerinizi 
bize sorunuz 

Okuyucularımızın sormak, da -
mşmak istedikler! bir çok dertleri 
vardır. DOCU gazetesi bu okuyucu -
ıannı her clbetçe tatmin etmek i.Ste
<ilği için bu dertlerin de elinden gel
diği kadnr dermanını bulmağa çalı
şacaktll'. 

' ha21rdır. 

RAHATSIZ :MiSiNiZ? .. 

Doktorumuz size gerek ibu sil -
tunlarda p.lenen ve gerek hususı su
rette sonılarımzın cevaplarını verme. c 
ğe hazırdıı;. Ismfnlzin istedlğiniZ' tlak- ~ 
:dirde katiyyen glzH tutulacağına. e- 1 
min olablllrsiniz... ı 

DA''ACI MISJNIZ?. 

HER HANGl BlR ŞEYİ MERAK 
EDİYOR MUSUNlJZ? 

Yine Doğu gazetesi elindeki in1-
kO.nlar nlsbet1nde sizi tatmin etmeğe 
çalışır. 

Gaaetemkde veya husust surette 
oevap almak lsti,Jenlerla •. 

1 - Evv~lA. sarih isim ve adres
lerinin yazmaları, 

2 - Suallerin.in mümkün olduğu 
kadar. ıkısa ~lerle ifade edilmesi. u
zun sözleroen· zly.ıde derhal mevzua 
geçilme.si. 

3 - Cevap bedeli olarak 12 ku • 
ruşluk poota. be4ell ' ıe:reaıınıesı ld ~ 
zımdır. 

Avukatımız ... Bütiln dertlerini -
ze yine bu si.\ tunlarda. ve 1stersenlz 
hususi surette cevap verıneğe hazır -
dır. Sizi dava ediyorlarsa yine avu -
katımız size mUtalaasını bildlrmeğe 

Hususı surette cevap l<n\re.nle -
1 rin 18 kuru.,lulc pasta pulu g.\)Qder -
melerı. 

- -uf1r ı ' 
7 1 

lstanbul 15 [Husust] - Gazeteler fçin kanı Şttkir Kesebir dün snat 11 de şeh
memnu resim ve yuzı neşrnttiklerlndeıı rimize gelmiş ve ista yonda büyük tc· 
Yeni Adana ve Haber gazeteleri Uçcr zahuratln kurşılanınıştır. Akşfl nı vekil 
gnn müddetle kapatılmıştır. şerefine bOyOk bir ziyafet verilmiştir. 

Bölge şehirlerinde anketlerimiz 

Sarıkamışlılar 
Belediyeden 

neler istiyorlar? 
Halkevi Başkanı diyor ki : 

Koca kazada eczane yoktur. içme suyu 
bu yaz mutlaka kasabaya getirilmelidir 

Sarıkamı,tılAr, belediyeden neler is· 
tediklerltıl birerhirer slJ11lüyorlar. Bugün 
de Halkeoi Ba#kam Ülfet Çalgnv11r'11n 
anketimize verdiği cevabı lle§redi11oruz: 

- Derin bir tetkik ve tetebbOden 
sonra mevkii meriyete geçen • Bele· 
diye kanunu • nun belediyelerden iste· 
diğl iş ve ödevler okadar çok ve ehem· 
miyetlidlr ki : Bunlara bir şey ilave edi 
lem ez .. 

Belediyeden istediğim belediye ka· 
nununun kendisine yllklemiş olduğu va· 
ziteleri yerine getirmek için çulışmak, 

yine çalışmak belediyenin sayılmakla 

bitmeyecek kadıtr çok olan soysıtl ve 
sosyal ı, ve ödevleri beldemizin şlrln
littne llyık bir surette temin vt ld11me 
etml'ktlr .. 

(Alt tanh t la•M•) 

(Arkast \•ar) 
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H.aberler,, 
K Ô Y L Ü VE Z 1 R R AA T 

BİR ANKETİN SONUC·U 
Trabz 
birce 

·yakkabıcıliırı 

Yet eşkil ettiler 
Vali Sezai Uzay Cemiyete gelerek kordelayı 

kesti, esnafa muvaffakıyetler diledi 

Askeri ve mulki 
memurların 

nüfus vakaları 

\'azan: C E .U A L TA~IŞ:UAS 

Koy kalkım~. i~in ilgili devlet ma - azami gümrlik .~arif~si tatbik ederek 0nu 
kamları buyuk ve esaslı bir anket kcrumuştur. KoylUnün saydığımız anııÇ 

yaptılar, bunun sonucu bizim için çok kalkım yollarında ilerine doğru hız alıntı· 
entere.~nndır. I sı için bütün devletin alakalı teşkHitı; par· 

Koy anlamı yurtta ilk önce 1922 de ti ve Halkevleri mütemadi bir faaliyette 
Büyük Şefin Büyük Millet Meclisind"' bulunmaktadırlar. 

ffiÜŞküllerin önüne geçilecek söyledikelri bir söylevde (yurdun hakik~ Bugün Ziraat VeluiletinJn Erzurum • 
• efendisi köyllidür) davasını ortaya koy Ja kurarag~ı t."h ı h · t .. 

Emekli askeri ve mUlki memurların maslle 'başlan d .. - " um ısa ıs asyonu ve u· 

Maaş bağlanmasmda rastlanan 

nüfus vııkahtrının yerli olarak kayıtları 1 devlet tcşkll"tııış bır, o gulndenberi bütün retme çifliği; Sümor Bankın açacağı bü • 
Trabzon [Hususi] - Varlığın birlık-ı bir işe temiz bir el vasıta olacaktır.,, b 

1 
d 

1 
k .. a u can ı ve başlı ba - yük iplik fabrkası; yarın şeker fabrkası ve 

le kaim olacr.ğını dDşUııen lıura ayak- ))jyerek cemi~·etin ııçılmnsını Validen .u
1 

un uk. arı _utduklere _zamanında geçi- 1 .şına büyük bir mevzu olan (köy) mefhu - ilo ve şimrndifer bütün bunlar hakUci 
kabıeıları bir cemiyet kurdular ve ken- 1·ı·cıı etlı·. rı memesı yt_lzun en. Y. etım ve dul maaşı muna el koymuş ve bıı yolda bir çok esaslı ı· b 1 m ıst ahsl! ve çiftçinin yeti.;tırdiği toprıı~ 

dileri için çok samimi bir ııile yuvası Buııun üzerine Vuli :::wzai Uzny Baş- ağlanması ıca~ ettı~ı hall~rde karışık: işler yapılmıştır, bunların en başında köye üriinlerine yUksek kıymet vermek ve ip • 
olma?: Uzrc Pulataneli ımıgı.za ırıın llst kan tnrafından kendisine takdim edilen hklar VLıkua ~elmekte, bır çok fuzı~lı 1 bir manevi şahsiyet vermesine köy kanu- tidai maddeler! kıymetlendirmek içindir. 
katını cemiyet bina ı ittihaz ettiler, yuva- .nuluı ı alarak, salonun kapısına "eril- muha~ereler Yl~pılınakta ve bıızan bır mı; köylin ve köylünün blr varlık olarak Bütün bu devlet yarJımları yarının 
1 d 1 k 

· • 
1 

d . ., çok aıleler bu yı\zden aylıuca ve sene· canlı hareketlere ge i ·· ı · .. nrını a m ayııı se •zınc e cnn nn bir mı:;; olıın kurdelanın yanına geldi ve 
1 

ht f"l b" h 
1 1 çmes ne en mu ıım ll.- oüyük ve mnmur kalabalık müreffeh kö· lıirenle açtılar , k. f . erce mu ııç ve se ı ır n de kn ınak- mil olmuştur .. . _ • · an ut ar arn hılcben topluluğun fayda- t .d.l · . vunlin saglam t<:>nıPli.~1 kurmaktadır. 

Esnııf o gn~ dttha erkenden .. alonu !arını anlattı ve (•cnııyelin reisi için ViHl- a 1 1 er. . .. . . . . Anket, yurdun muhtelif hususiyet Ne mutlu köylüyüm diyene ... 
doldurmuştu. Mısaffrlerini karşıJnvor ve yetı·n elden gelen 11-

1
,. b·ır ga t• 1 _ Bu halın onUne geçmek ıçın Dahılı- arz<:>den mıntakalarda yapılmış ve bu _ 

"' r yre 1 es r V k·'l t• bOtU ·111. 1 b. · · ·· · nğırlayorltmtı. Başta Vali Sezai Uzı.ıy gemiyeceğini söyledi ve alkışlar arasın- Y: e a e ı ~ vı uyet e:e ır tamım g'.~nku koy durumunu, yarınki istediğimiz Ardanuçta 
oniki bataklık 
kurutuldu 

ol~ıak ~zre, cıavetlilerden bir kısmı gel- ela kordelayı kesti. g~ndererek aske:ı ve m.nlkı meı~ı~rlar~iı y~ksek ve ~eril~li .. ha.~e ~oymak için alı -
mı lerdı Gelme't"enlere bir mOdtlet da ...., 

1 
s S h , . t f nuf us vukuatı daırelere ıh bar cdılır cdıl· nacak ttdbırlerı goz online alarak tetkik-

" . ., • ı ra ızon porun az ey etı nra ın- d 1 · 
ha intizar edildikten sonra cC"ını·yet reı·s· el 

1 1 b . . ~ mez erha yerlı oları.ık kayıtlı hulun· ler yapılmıştır. . ı an çu ınan par\i\ ıır, n samımı torene k . . . . .. kısa bir nutuk sövleyerek ıı~·akkabıcıln b ·k b" . k d" 
1 1

.
1 

dı !arı narus daırelerımn haberdar edıl- Ataturk ı mart 922 deki nutukların -
· · - aş a ır ınvna \'er 1• lavet 1 ere çay mesini bildirmiştir. da (Türkiycnln sahibi hakikisi ve efen -

tın memleket iktisadiyntma duhıı nafi ve> pastalar ikrnm edildi. merasime istik-
l 

· h l' b dsil, hakiki müstahsil olan köylüdür) bu -

ıır uzu\ a mıle {·alışn ilme! ·ri için böy- Jı11 marşile nihayet verHdi. 
le bir topluluk vücude getirdiklerini \'e Artık Trabzon nyakkabıcılurı el bir- Halkevi Heisi hastaneden yurmuşlarjır. Bu yUksek sözlerle Büyük k d ki Şef, memleketin en mühim gelir kayna - 1\ılevcut dört mektebe dört 

ınektep daha ilave edildi ur u arı cemiyetle birbirlerine kar- liğile çalışıp sanatlarını daha ileriye evine nekledildi ğının köy olduğunu göst.ermekte ve asıl 

1 1 1 

' ~ y .. rmı eş g n en erı numune as- müstahsilin; büyük bir zlraa.t memleketi deşce sarılan ayakkabıcıların. hundan ırötUrmek vuluna girmi-= bulunuyorla'" Yi · b u d b · - h 
soıırn c n ıa mo< ern vasıtalarla çalışa- Yalnız davetlilerden bazılarının gelme· tane.· d tedavi edllm kte b ı E olan Türkiyedc köylUmiiz olduğunu işa -
caklarını soyleyere!:\. "Cemiyetin açılma yişi cemivet mensuphtrını müteessir et- :sın He lk . R .. "he t E u unl~nb ,r· · · · ·rr t · ·k . · zuruın a evı eısı n me rver( ı ııy- ret etmektedir. 

Ardanuç (Hususi) _ ~ yıllık pro • 
~rama gör~, Ardanuçla neler yapıldığını 
oğrenmek ıçln nahiye müdürü ile görüş _ 
tüm. merasıınıııın ı e • ıstı •ııııwt ve nezuketı- ıııedi del\oil. Fakat başlanan hayırlı İ"'İ ·k· · - h d · 

1 k 1 l 

6 "' ramın ı ıncı aunll astane en evıne Climhuriyct Halk Partisinin 19~7 se-

e ·a p erimizi teshir eden saynı ilbay ınQı.;bet volda ynrOlmek aayreti bu ge· ki dil · t· 
6

H - t ·ı i ct • 
S 

ı · ~ 6 na e mış ır enuz amamı e a eyı nesi btiyük kongresinde umumi riyaset 

ezai U:rny tarafından ıcra ı da sevinci-· lip geı·ici teessürden daha z·ıy0de herkesı·n f" t t : l ~h t E. d. ı .,, -
0 

a ıye e memış o an 1ı. me rı.rer ın n beyannamesinde (. .. Bu hedeflere vasıl Bana l ·· 
mlze sevinç katmaktadır. Çünkü hayırlı 1 yüzünde okunuvordu . 1 t d . . d d'I kti şun arı soyledi: J • evın< e e avısıne evam e ı ece · r. olmağı kolaylaştıracak sıhhi ve ıctımai A 1 -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- - Era~an~tie~afum~u~u· 

Kendi elektriğimizi 
kendimiz yapıyoruz 

Gaz temiz uzun zamandanberi büyük 
bir sıkıntı için:leydl. Blitün işlerini, Dev -
let Oemiryollarından aldığımız elektriğe 

gördürmek mecburiyetinde olduğumuz i -
çin, dizme, basma, ve resiın çekme I..şleı-ini 
dar bir zamnna sıkıştırmak mecburiyetin
de kalıyorduk. 

Hava Kurumu 
Şubesinde model 
uçak dersleri 

Bir köyde arrır bir yaralama vakası kanunıar yapmak, fenni müesseseler aç - ıan on altı bataklıktan on ikisi köy kanu-
l!', mak ... ) diye yazılıdır. Aradan 11 yıl geç- nunn tevfikan kuruduldu. Bu bataklık • 

miş ve bu kısa zaman içinde muhakkak ki !ardan he bl i ·. 13 Şubat gecesi Ha!'ıankıılenin A vnik 
köyünden Gıırip ayni köyden Fazlı bı- Türk köylüsü bir asırlık ileri hız almıştır. ~l b • r t r nın derinlikleri Ucı ıle ye· 

Fakat bizim istediğimiz hedefe varmak halr~ç~~~ ~: ~~r~r~~~n~ idi. Sathı mesa: 
için daha hangi cihetleri ve ne bakımdan etre murabaı a . ı asında bulunuyordu Açtırılan kanalı • 
onarmak gereklidir bunları acele tesbıt · ar 
ıçin ve hemen işe, girişerek başarma:'!c \la sutlar boşaltılmıs ve bataklıkar kurutul· 

1 
I" 1 1 b . ti d d' mu~ ur. Geriye kalanlar da kurulacaktır. 

' , çaklu sol böğrllnden ağır surette yarala-
mış ve tahkikata başlanmıştır. 

Yazın planör 
uçuşları da yapılacak 

l __ O_k_uy_u_c_u_ıa_r_ım_ı_z __ so_·y_u_y_o_r _ar__ mec :~~:nk~i e ~~~·ti programımızın ikl Bunlardan başka köy içinde bulunan on 
bataklık daha kurutulmuştur 

B l ? 
maddesini kaydedelln1: · iz ne 0 acağız . Madde 55 - Şehir ve kenetlerimizle DÖRT YENİ ~IEKTEP 

Dünden itibaren kendi elektriğimızı 

kendimiz yapmağa başladık, ilk tecrübe -
ler çok iyi neticeler ver:U. '!{eni bir motör 
kurmak hususunda bize çok yardım eden 
sertabip Sabri Sidal'a ve yine kendisinin 
maiyetinde çalışan elektrkçi Feyr.111 ustaya 
te ekktir etmeği bir vazife biliriz. 

ÖnOmnzdeki Cumartesi gününden 
itibaren Hava Kurumu Erzurum Şubesi 
salonunda Model uçuk dersleri gösteri· 
lecektir. Bu derslere her genç iştirak 
edebilir. 

lise J/ezmıu ılli Giiltekimlen 
tildığumz mektup ta deniliyor ki: 

On bir sene çalışarak Lise me
zunu olduktan sonra işsiz bulunuyo· 
ruz, birçok yerlere başvurduk, nelice 
alamadık. On bir senelik bir faali
yctten sonra ailemize ve vatan ve 
millete faydalı olmak için çalışırken 
bugün miılet ve vatan için bir para· 
zit uzviyet halindeyiz. 

köylümlizün sıhhi ~artlarını ve içilecek 
5ularını fenni usullere göre dl\zeltmek ve 
köy evlerini iyileştirmek ve köylümüleri -
mizin sağlık bilgilerini yükseltmek için 
programla çalışacağız. 

Merkez nahiyesinin faal dört mektebi 
vardı. Bu yıl yeniden üç mektep inşa et· 
tlrlldi. Bir binada tamir ve tadil edilme1' 
suretle dört yeni mektep daha yaptılımı.Ş 

oldu. Şimdi .sekiz mektepte tejrisat de • 
vam etmekte:iir. 

"Doğu,, her gün ı0kuyucularından Ror
tUlği.l nHıtezayit alO.kadan dolayı g:ıyretle 
çalışmakta ve eksiklerini peyderpey ikma~ 
l'tmektedir 

Dersler, Cumartesi, Pazar gOnleri 
sırnt 14,30 da verilecektir. Havanın mü
sttit günlerinde Model uçnkla yapılacak 
uçuş mllsabukalarında muvaffak olanla
ra hediyeler \'erilece~I gibi yazın da 
planör ve motörlü tayyare uçuşları 

yaptırılucııktır. Devlet Lise mezunları hakkında 
en kuvvetli ve en lütufkar emir ve 
kararlar verirken, biz bundan istifa
de edemiyoruz. Bizim yüksek tahsil 
yapmağ'a mali vaziyetimiz müsait 
olmadığı için. böyle kaldık. 

Madde 71 - Yeni Türkiyenin haya -
tında köyü her bakımdan önemli sayarız, 
köylünün sıhhati, gUler yüzlüll\ğü, kültür 
ve devrim anlayışında değerli ve ekonomik 
.ılanda varlıklı olması bütUn çalı.şma kol
larımız için önemli bir iş olarak göz ö -
nünde tutulacaktır. Köy davamızm bu bü
yük esasları her gün daha ileri ve daha 
muvaffak olarak tahakkuk ettirilmek -
tedir. 

Bu mekteplerin ikisi köy bUtçesile i• 
tlare edilmektedir. 

Bayındırlık İşleri 

Kermanlı köyüne yeniden dokuz ki~ 
lometrelik otomobil yolu yaptırılmıştır· 

Üç kilometre mesafeden de içme suyu ge· 
tirilmiştır' Yeniden yaptırılan ahşaJ' 
köprüler on bridir, altı köprU de tamit 
ettirilmiştir. 

TEŞEKKÜR 
Arıf (' gunü matbaamızda çık.an yan -

gın dolayısile ha.disenin seyrini adım adım 

Arzu edenler Hava Kurumu Şubesi· 
ne ınüracaatle işinılerini kuydeltirmell· 
dirler. 

takip etmek Jütfünde bulunan sayın Ilba- m~::3Bnlimiillil&•M•••••
Hugece nöbetçi eczane 
"VATAN,, eczanesidir. 

Biliriz ki köy kalkım işini muhtelif 
bakımlardan incelemek l~zımdır: 

ZİRAAT, BAYVANCllK 

A - Zirai; B - İktisadi; C - Sıhhi, Topraklarımız hayvan ve meyva ye "' ~·1mız Ha im İşcana, ve derhal yangına ge
lm mer~ez kumandanı Albay HUsnüye, si
lt\.h fabrikası ditektörU Yarbay Ihsano. ve 

Derdimizin neşredilmesini isterim. 

Lise · Mezunu 
illi Gülteki1l 

D - - Bayındırlık ve müteferrik unsurlar. ti~tirmeğe çok müsaidiz. Bilhassa katı( 

angını söndürmek içiıı btitün gayretile 
t;.ı.lışnn ve Mdisenın daha zı.yade büyU -
mesine mA.ni olan itfaiye kumanl'.tan ve -
kili Şevket Dönmez'e ve kıymetli mesa1 t\r-

~adaşlarına gazetemiz namına te~ekktirü 
borç billriz. 

Devlet köyltiylı kalkındırmak için bir yetiştirilmesine ehemmiyet veriyoruz. A• 
çok vergllerden affetmiş ve _onun istih - rıcı!ığı fenni bir hale getirmek emelimi~; 
saHitma kıymet vermek üzere dış mem - dir. Celbetliğimiz kovanları köylere dn ; 

leketlerin ayni cins mahsula.tına kar~ı • gıttık. 

Edebi Tefrika No: 62 

l\adııi evvelü «Suna ne?» diye . ert bir cevap veriyor, 
fakilt sonra gidel'eği yeri onn söyleyor. Nuri Yüksel o gUn 
evdedir. Saat döı t raddelerinde kansına bir telefon etmek is
teyor. Handanın son günlerdeki fazla asnbi hali, sonra tuban
t:ıanın ortadan gaip olıışıı ona garip bir Uzüntıı ve endişe ver
lnişlir. Telefonu açıyur genç kadının gideceği yeri bulup ku
tisını soru\'Ot'. Evin hanımının bir haftadanberi Yulovadn oldu
~hU ve bunu bildiği için Handanın yukınltırda hiç ugramadı-
~inl sOyleyorlar. Şaşırıyor. Zuten karısının ahlakı malum. Oe· 
rin bir k1skmıçlığa düşUyor. Telefon etmesinden az bir mUd· 
tlet sonra da genç kadın eve dönOyor. Kocasının nnlatdığına 
gdre pek yorgun bir halı vardır. Ynzn sap sarıdır. Koc11sı 
~Nerede idin?,. diye sordu~u zaman, ona ce,·ap bile verme
tlen hemen odasına kapanıyor. f'akat Nuri YUksel öu kısa kar· 
ş1laşmaları esnasında onun beyaz clbisinde kan lekeleri gör
müştür. Adamın uklına hemen tubuncanın gaip olması geli-
yor. Neye ihtimal vereceğinide bilemiyor ve ertesi gnn sabah 
gazetelerinde ressamın vurulduğunu okuduğu zaman birdenbire 
hnvıyetlni anhyor. Gazeteler ressnml vuranının bir genç kız 
oldyğunu ve tevkif edildiğini yazıyorlar. Genç kızın resminin 
abına, elinde bulunan tabancanın resını de konmuştur. Ve bu 

tabança Nuri Ynkselin bir hurta evvel yazıhanesinden gaip 
olan sedef lrnkmnlı, eski aile yadigdrı tabancadır. O ıeman 
adam her şeyi ; yapılan dedi koduların ne kadar hakikat ol· 
duğunu ve karısının ressaml kıskanarak vurduğunu öğrenmiş 
oluyor. Kendisi ile mncndele halindedir. Ne yaı ması lAzım ? 
En doğru hareket karlsıııı ele vermek ve suçsuz genç kızı kur· 
~armak olacak. Fakat onun verdiği karar bu olmalıdır. Karı-
mı ele vermeyecektir. Çünkn onu halt\ bir çılgın gibi sevl

'or. Bunu yere bakarak itiraf etmiş. 
cer he ·ecanla kocnşını dinleyordu· Hayretle ·kaşlannı 

[3tNv ·UIMADIM 
kaldırdı : 

- Sonıa neden1• 

- İbrahim LUtru onun devam etmesine meydan bırakma• 
yarak: 

- işte onu da anlatacağım dedi. ıı~erdunın mahkemesi de
vam ediyor. Nuri yUksel dikkat etmiştir. Karısı her celseye 
dinlemeye gidiyor. Fakat kalabalık arasından hiç görUnmeden 
bir köşeye sıkışarak dinleyor. Kocası onun son zamanldrda 
sık sık so"ağa çıkdığını, çok durgun ve asabi olduğunu da 
görmektedir. Genç kadının fazla korkak hali de var. Kapı hızlı 
çalındığı zaman yerinden sıçrayor. Y11bancı ölri ğelince yUzO 
sap san olarak gözleri büyOyor. Sonra kocasını hiç odasına al· 
mamakta ve sokağa çıkurken sıkı sıkı kapısını kilitlemektedir. 
l)luri YUksl onun muhukkttk bir şey yaptığını hissediyor. So· 
kağa çıktığı zaman bir kaç kere takip etmek isteyorsa da 
genç k~dın çok kurnıızca hareketlerle bu takiplerden kurtu· 
luyor. Nihayet Ferdanın mahkemesinden bir gün evvel onun 
yine sabah telllşla sokağa· çıktığını gören kocusı bir anahtar 
uydurarak gizlice odasına giriyer. Odada nazarı dikkati celp 
edecek bir şey yoktur. Fukat çekmeleri, dolapları karıştırınca 
Nuri Yllksel bUyOk bit hayret işinde kalıyor. Genç kadın bU
tnn mncevherlerini Sakadan almıştır. çekmelerde mllhiın mık· 
tarda para vardır. Adam heyecan} içinde l.>utün köşe bucağı 
arayınca yeni vize edilmiş bir Pasaport, genç kadının bUyUk 
bir zarf içinde toplonmış bir çok evrakını buluyor. Bu zarfın 
içinde bir de koçuk hatıra defteri vardır. Genç kadın bu def· 

terde "kUçl\k kısa -. notlar halinde res~Rmı nasıl sevdiğini, son 
:wmanlarda ondan gördUğü ters muameleyi ve bu yUzden intikam 
almak istediğini her şeyi, her şeyi anlatıyor. Rassam vurul· 
madan bir hafta evvlde onunla son defıı konuşduğunu1 yine 
bu defterden anlayoruz. Handan bu konuşma esnasında Akif 
Çeınale defterde izah etmediği bir şey teklit etmiş o bu tek· 
lifi red etmekle kalınayara·k genç kadına ar~ık aralarındaki 
müsebatın bittiğini, zaten kendisinin de yakında evleneceğini 
8Öylemiştir. Handan yine bu defterde he~·ecanlı bir elden çık· 
tığı belli titrek bir yazı ve kesik kesik cümleler halinde nasıl 
kocasmın tabancasını çaldı~ını bununla kendisinden yüz çevi· 
ren adamı vuracağını da itiraf etmiştir. Ressamı vurduktan 
sonra ya7.dığı satırlarda da memnun bir mana var. Hatta Fet'· 
danın mahkum olacağını düşUndııkce zevkle ürperdiAlni soy· 
leyor. Yalnız pek korkduğu, b~r şeyin meydan çıkmasından 
asıl suçlunun kendisi oldugunun anlaşılmasından çekindi~ide 
tmluşılıyor, defterde anlıttlığına göre vaka bizim, Ferdanın res; 
samı nasıl vurduğunu tahmin ederken hayalimizde canlaııdırdı· 
ğımız şekilde olmuştur. Yalnız şahıs değişiyor. Vuran 'Ferda 

değil. Han dandır. 
Genç kadın ressamla aralarında geçert !lon münakaşadan 

bir hafta sonra i:VIecidiye kö)'ündeki kahveye gitmiş ressamın 
orada Ferda ile çalıştığını bilmektedir. Zannediyorum ki, yap
tığı teımrte onun arkadıışca olsa tıile t'erda ~ile ressama gO· 
rOşmemesini. alAkasını kesmesini istemek olacak, ne diyorum? 
Handan o ğün kahveye gelmiş. Zaten defterde, nasıl Akif Ce
mal kendisini görmeden arkasından geldi,llni, tabancasını çıka
rup vurJuğumı. ve yere düşer dOşmet yanma gidip ölUp ölme· 
dlgini anlamak için muayene ettiğini anlatıyor. Her balda 
eteklerindeki kan bundan olacak. Tum ressamın üzerine egll· 
ıııiş kalbini dinlemek üzere iken kahvede bir ı.atırdı tştttyÖrı 
Hemen tubancayı oraya fırlatarak korku içinde kaçıyor. 

( Devanıı var ) 
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ENSO 
Japon 1 arına boykot 

s 1 v A s A -, Londrada bazı milletlerin 
Avrupada nele-;- İştirakiJe toplanan komite 

oluyor? kararını verdi, dağıldı A E - 2 Denizaltı 
-Gemisini 

Nasıl Batırdım? .. 
Bu haftanın yalnız Avrupayı de-

ğil, bUtnn dOayayı meşğul e- J .. . }h d .. } kk" 
den mUblm hadiseleri Alman .. d~vlet re- aponya muteCaVJZ Ve SU UŞffianı te e } 
Jsi Hitleıin Avusturya Başvekılını yanına 

<;ağırarak onunla Avust~rya ve Almunya edilmiştir malları alınmamalıdır 
meselelerini açıkca göruşınesi ve bir de ' Toplayan: HAHA nın HÜLGJ~U Tef rilut : 
ltalyanın ispanyadaki gönUlll11erden bir --------------- J d • E • l • 
kı mını geriye çekmeğe muvafakat et- Londra 14 t A. A.) - Çine yar-,kredi açmayacak, bilakis Çine istedil!I Komodor gavet sinir i i ı. sır erın 
lllfş olmasıdır. dım, Jnponyaya bo::kot homitesf akşıım kredi verilecek ve yardırn gösterilecek- 'J 

ikisi de birbirine bağlı olan bu ha· yaptığı son toplantıdan sonra, nşıığıdaki tir. başka yere teslim edilmesini bir türlü 
diseıere bakınca, ltalya ile Almanya a- kararları ittihaz ederek dağılmıştır : 4 - Bu kararlan parleınentolar da 

tasında hır kara kedinin geçtiğine hnk- ı - Jııpon mallarına karşı milli tastik edeceklerdir. . hazmetmiyordu. Bende de meşhur /s-
ınetmek ıazını geliyor. boykohıj kanunu tatbik edilmelidir. . 1 6 - Her memleketteki '7ooperatıf· • " • • • 

Hitler Anşluss davasını tahakkuk 2 - Komiteye mümessiller gonde- ler bu kararlardan dışarıya çıkmıtyacak. partalı generalın: Gıttım, f ethettım, 
ettirmek için, zaten şimdiye kadar ken- ren buton memleketler ~u boykotaj ka- lardır. 
dl politikası bakımındıtn zaranndan baş- rarına iştirak edeceklerdir. 1 6 - Jtıponyaya girten mallara, bil· geldim devişine benzeyen bir hal vardı 
ka faydasını görmediği Jtalyayı feda et- 3 - .Japonyaya hiç bir memleket Jınssa petrole ambargo konulacaktır. '' J 

roeat göze almış olduğuna hUkmedilebi- Ordu kumandanının esirlerini ben runu mafevkine vermeğe gelen bir ku -
lir. Almanya Jçiıı orta Avrupada tuhak- l l ondan daha büyük bir makama teslim et- mandandan ziyade ,komodorla ahbaplık 
kuk ettirmeği hedef bildiğı ayna gibi lspanıva -'a bulunan ta yan meğe mecburdum. Binaenaleyh esirleri etmeğe gelmiş zannederdi. 
İlYan ve beyan lıakikatlar var ki, bun- 'J a 1 başkumandanlığa teslim etmekle ordu ku-1 Komodorluk dairesi kıç tar:ıfta idi. 0-
lardan birini de Avusturya meselesi teş- mandarunın emirlerini yerine getirmiş o-ıraya doğru yürürken yine tavırlarımı de-
ki! eder ,. ., ll ., l • \J lıyOT luyordum. Belki bu şekilde hareketim ter- ğiştirmiyordum. Fayferle · irtibat znbltı 

. Fak~t Avusturya hUktlmeti, Alman- gonu U erı c, agırı fllme ma.ni olabilecek bir mahiyet alırdı . Çanakkaleli Kemal kıç tarafta ayakta 
Yanın Avusturyada tahakkuk P.ttirmek Fakat ben işin maddt tarafında değUdlm. duruyor ve beni bekliyorlardı. Komodor 
istediği hedefi baltalamak için şimdiye Londra, 14 (A. A.) - İspanyndaki Eğer bu tarafa ehemmiyet vermiş olsay - her zaman gelenleri mn.knmında ve gnyet 
kadar elden geleni yapmış ve bl:gOnkü gönUllnlerin geri ttlınması için Hıtriciye Bı" r kadını yumrukla ciJm esirlerlmin ~ant.alarmın içinde gemi- mültefit bir şeklide kabul etmek 1tiyac;lın-
beynelmilel durumdan mümkün olduğu Nazırı Eden ile ltalyn sefiri Grandi ara- me .getirdikleri binlerce altını bir harp ga- da idi. Bugün beni gUverte üzerinde ve a-~dar islifadeye Çttlışınıştır. sındu cıe ... am eden mOzııkereler bir an- d d n!meti addeder ve istirdat etmekte bir ynkta asık bir yüzle kabul etmesine iyi bir 

Hitlerln Avusturya B11şvekilini ynnı- laşmn ile neıicelenmiştir. Büıün gazete· Öve Öve mahzur görmezdim. Ben işin manevt el- mana verilemezdi. Fakat ben -0 manayı a-
na Çağırmakla, açık koz oyun oynudığı ler bu anlaşmanın ehemmivctini bilhassa hetfne ehemmiyet veriyor ve hrtdlsenin ramak istemiyordum. Belki bu hareket 
tahınin edilse bile, Şuşnig'in Alman Dev- tebarllz ettirmektedirler. " Ö }dürdü}er beni manen tatmin etmi.ş olmasını kft.fl şimdiye kadar benim yapmış oldukları -
let Relsint memnun edecek cev~plar v~r- Eden Avmn kamarasında beyanatta buluyordum. mn bir mukabele m,,abiyetınde idi. Böyle 
flledlklne de muhakkak nazarıle bakı- b.ılunnrak demiştir ki: Bu h~dl.scyl kötü bir not sayarak ter- de olsa benimkilere nazaran çok hnf!f sa-

fabfUr. A d k - GönUJIOlerin geri alınmasına ka- OJtunun iz. nos kövünde filme m~ni olabllmelerl 1htlmal1 bu ltıbar- yılabl!frdl. Fay!ere sert bir selt\m verdim 
Bir zamanlar bUtnn Alvrupa n" ··~~ak· rar verilmiştir. Bu işe nezaret etmrk nz- .J la ibeni pek ziyade alakadar da. etmiyordu. ve Kemale: 

"tıet koparan Avusturya man gumru b' k · ı· • , d ·ı görüln1eını·~ bir kavbc.ra BütUn bunları dUşUnürken Boğaz - - Komodor beni istetmiş geldim, ne , ... b A 1 , d ,. 1 1 'lk b' re ır omıs~ on :span~ a~ a gön erı e- °" 
'" adınr nş uss a o6 ru a ı mış ı ır kf içinde hayli yol almı.ş. Kuruçe.şme önüne emirleri var? dedim. 

'lldırıt. oluı ak telakki e1en de\'letlerin bu- ce ır. Oltu [Hususi] - Kaza mızın Kosur gclmlştfk. oradaki ufak adadnn kömUr al- Buglin Kemal de neş'eslzdl. S..>yle -~llne kudar mcnfeutlarında her hıııı"l Çem her la) 11 "" Eden mıJn~;rnm) or 1 · · t b. I k - - d ı · diki ı ı k d 
u " t> na ııyesınc a ı gnaç oyun e emsıı ıne mak mecbur!yetfnde olduğumuzu hntır - ·er m omo ora, tercüme etmejen ev-

bir değişiklik olmuş değildir. Binaenaleyh Lonclrn. 14 (A. A.) - füızı gazete- az tesadüf edilir l:ıir clnuyet olmuştur. !adım \'e Sultanhisarı Adaya yanaştır - veı usulca sordu. b~ davavı d•plumasi yollarile hııılcdecek in Bı şve1<il Çemberlayn ile Hariciye E 
1 

ı · g - " Köyden Kamil adınrta biri, Askeıi .iım. KömUr alma işi iki buçuk saat k_a - - s ren ne yaptın? un. lıenuz aelmemişllr. Nazırı Eden arusında ihtilaf "ıktığını d B k d 1 - t sli tt 6 

t ·1 ~ isminde birisinin karısı Pero llc döıı-u..: •• dar sUrdU. Bundan sonra lstınyeye ogru - aş uman an ıga e m e im. Son zamanlurda Almanya ile nı te" '-"lzmaktadırl'ır. ~ .. N 1 ı b ti 
"' ' '.'lareket ettim. - e ç n uraya ge rmedln? 

re arasında kendisini göstermeğ'e başla- müştür. Kadın hücuma maruz kalınca istınyeye gtrlşimde hiç bir fevkala.de- Kemalln bu sualine cevap vermedim. 
~·a .. :Yakınlık ltalyuchm şiddt:tli bir ttk- J{utupdaki Rus kaşiflerinin müdaftıaya çekilmiş, arada birde hasmı- lfk yoktu. Her hangi bir nöbetten gelir Bu S}rada Fayfer Almanca bazı şeyler söy-~ütamelle ce~abını almış bulunuyor. hal- • • 1 na saldırmıştır. Kamil, sanki bir kadını ~fbi, sessizce koya sokuluyordum. Yavuz lcmeğe başladı. Kemal tercüme etti 
Yanlarda kendi aleyhlerine doğru istika- V3Zij7eh pataklamak murifotınfş gibi, hırsını bir fabrikanın rıhtımında yatıyordu. Onu ev- - Vak'a nasıl oldu? Anlat baknlım. 
ınet almuka başludığını gördllkleri bey- Moskova, 14 (A. A.) - Kutup ka- türlü yencmiyerek Pero'yu mütemadiyen \'el~ seırımladık. Askerler öğle yemeklerini Ben kısaca izahat verdim 
nelmtlel muvazeneyi dUzeltmek için, o şifleri reisi Pııpaninden gelen telsiz tel- yuınruklamışhr. Kadın bitı1p bir h::lde yemişler, güverte üzerinde istirahat edi - -. Marmara adasının cenubi garbi • 
kadar ağır dargınhklnra rtığmen, ingilte· grafll göre filimler htıli hazırda 400 yere yıkılm1ş, imdadına yetişenler geç yorlnrdı. Ve yanlarından geçen Sultanhl- Elnde Ingilfzlerln AE - 2 tahtelbahrfle Hd 
reye derbttl' el uzatmııktu beis görmedi· metre murııbbaı bir bu;. parçflst nzerin- kttlmışlurdır. ÇOnkü kadın ölmUştür. san yüksek ıgUvertelerlnden ufak bir mar- buçuk saat harbettfm, batırdun. 
ler. ispanyada giriştıkleri mücuclelede, de ve 71 derece arz ve 10 tulu garbicle Kamil yakıılıınarttk Adliyeye teşllm tıyl seyreder gibi sUzUyorlardı. Komodor - Bu izahat Ispartalı m~hur kuman • 
bu işte azamisini koparmağtı çalışarak b ıluncluklurını \6 Taymirin projektöıleri- edilmiştir. Tahkikata devıtm edilmekte- luk karargA.hı olan Olga vapuru da tam danın ''gittim, fethettim, geldim,, dlyişfne 
Voıtrus yapmuğn bile muvafakcıt etli· ni gordUklerini bildirmektedir. dlr. fabrikanın karşısındaki sahile yannşrtıış pek benziyordu ve tablatııe komodoru 
ler. eski vaziyetinde idi. Komodor Fnyfer gU - tatmin etmiyordu. Bunu birdenbire işmf'-

Erzuruma kadar haberler geç ve vertede dolaşıyordu. zazları değişen yUzUnden anladım. Kemal 
noksan geldiği için, Berlin - Roma mih- BE~İ ·· Ü Ü EUmdeki düdükle : vnsıtaslle tekrar sordu: 
'Verinin bugnolerde geçirdiği buhran huk- ~ .\1 GOR Ş .\1 - Sağa bak! Kumandasını vererek - Esirleri ne yaptınız? 
'kında, mllı-ıbet neticelere lntizaren daha onu -da selA.mladım. Fakat bu dUdUk sesi - Bnşkumandanlığa teslim ettim. 
doğru hUkOın vermek mllmkOn olabile- selA.m kumandasından başkn bir mana da Bu cevabım Fayfer'i çok slnirlcndfr • 

Cekt~.olnıı Almanyanın bugiinlerde daha Dur, din 1 e be yahu! ta.şıyordu. Fayrer blitün hareketlerimizi mlş olacak k1 adetd bağırarak 
tehditkar bir vttzlyet uldığı, 1ıalyunın ise Olganın güvertesinden azamı bir dikkatle - IBaş kumandanlığa değil, korno • 
kabuğunu doğru çekildiği anlaşılmukta· R. Fethi TAŞKIR seyretmekte idi. Fabrikanın önllndeki tor- dorluğa bağlı olduğunuzun farkında de .. 
lllr, Her halde bu yakınlarda birblrlıı· pltolar üzerine yanaşmamızı sonuna ka- ğU misiniz? diye sordu. o zaman soğuk 
iten daha mühim hııberler alacağımızı dar takip etti. kanlılıkla cevap verdim 
Söylemek, büyük bir kebunet teşkil et- - Azi;rjm 0 senin dediğin zat Onun sol kulağı da yapışık imiş. Sultanhisar yana§ır yanaşmaz diğer - Beşinci kolordu kumandanı gene • 
tııeı. şöyle imiş. Geçen sene filan yer<le - Aman azizim, yapışıksa kaba- gemilerdeki kumandan ve zabit arkadaş- ral Ieyman Fon sanders böyle emrettiler 

ooGu 
iLAN TARİFESi 

8 nci sayıf ada santimi 25 Kuruş 
7 ... "50. 
6 .. • i 75 • 
5 • • i 100 • 
4· • • j 150 .. 
.a • ' fi 200 fi 

2 • .. il 250 • 
t • . li " 400 • 
Uruı vere~ek kimseler DOGU Gaze-

~aı ~are Mtldllt'lUğOne mnracaat etme
ll~trıer. Devamlı ilflnlar için husus1 
lıtttıe-ıatblk edtllr. 

Kırmızılı ill1nlarda tarife bir misli 
'ıtılaaile alınır. 

Adres detistlrmek 25 kuruşluk Uc-
~~tc tabidir. ~ 

DOÖU Abone tarifesi 
Seneliği 12 Lira 
AlliQlığı ~ • 
uç aylığı 4 • 
Bir aylığı : 1,f>O • 

tCNEBI MEMLEKETLER iÇiN 
Seneliği : 24 Ura 
l\.!ll aylıit . 14 

hiç uınmuzsınız değil mi? Evet fakot hat... lar hemen içeriye atladılar. Beni tebrik Ben onların ~mrlnl yerine getirmış ol .. 
ger~·ek, şoyle demiş ve... - Pekisi . mekisl yok! Bu ediyorlar, boynuma sarılıp öpüyorlar ve dum 

Hayır, o işin iç yoznnn bili· böyledir. Bana böyle dediler ve ben muhtelif suallerle macera hakkında lza - Bu cevabım komodC\ru sUkQt ettirdi 
yorum. hele beni bir dinle! tetkike, teemmOle ihtiyaç duymudan hat istiyorlardı. Bu heyecanlı mUkdleme- Kemalden bir Mnrn1~ra haritası istedi vE! 

- Bırak, bırak, giden Cim bey- kabul ediyorum ki, o senin söyledi-
den dııılcdıw, chlıyctsızın, scbatsızın, ğin udumın ciğeri... Hem mOsaade-
vercısızın blt't iıııı;;. Zatcu yUzUudeu 

1 

nlzlcl Acele bir işim var, gene gö· 
buc ... 

- Ynzunn tanır mısınız ? 1 rUşıirUz. -
· · - .Fukat dur dinle! - 1 ttlllnıağu hucet yok. Bir yer- ' . ı - Alluha ısmarladık! de galıba resmini gördUın, hem 

ıtıwttl ctugıııı bır dostuıııuıı söylcui-

1 

- Bir dukika dur ve dinle, çUn· 
gım: gou:, lılllll şuket. folun ruorika kn günaha ... 
ve foıaıı bankudu... - Yttzık ki, vaktim ... 

- Peki umma ayıp mı? o çok ca· - J:..h , dur dinle be yabul 
lışkun, mUteşelJbı::;, duru.;t, guyrelli- Muhatubınız bütün ısrarlarınızı 

dit lilnız hctyatını incelediniz mi ? reddederek uzaklaşır, gider. 
aç kaldığı zumunlur çı.>ktur •• · Bu ttdam ba~kusının sesini çalan 

- Hadi canım, bunların hepsi bir fonograf , bu adum buşkusının 
laf, ınusall Sonunu d ı n lem cm e ellerile duduklnrını ve fikirlerini 
bile lüzum yok. Biz çok dinledik, oymtlan bir kuklai bu adam başka-
çok gorduk, her şeyden C'r'Vel şuna sının boyasile elini tunımadığı bir 
kani olctuın ki bir udumu tevekkeli alına sUrmeğe cesuret edt:bHen bir 
deli \'e tevekkeli veli demezler. maskara değil midir? 

ler arasında vakit hayli geçmiş olncnk ki harita Uzerinde tznhat vermemi tnlep ettl. 
komodorluğun terclirnan askerlerinden Mevkiler! göstererek ve yine ınuhta • 
bir musevi gelerek: sar bir ~kilde vaziyeti anlattım. 

- Komodor sizi istiyor! diye 'haber - Gldebillrsiniz, dedi, bir mafevk ve 
verdi. madundan ziyade iki rakip gibi blrbirle -

Her vazifeden gelişte komodora gi - rimimizin gözlerinin içine baka.rak sel~m
'Clerek blr rapor vermek mecburiyet! var - !aştık. 
dl. Ben bu mecburiyeti bilen ve vazifesine Fnyf erin yanından ayrılırken benim 
ıiayetkAr bir zabit olarak tanınmış olmak- lçln yeni vaziyetlerin haz:rlandığını açık 
la beraber, nedense bu mesele üzerinde bir surette farketmiştım. Fakat dnHa tar
Almanıarla temas etmek istemiyordum. zı hareketimi ilk defa tesblt ederken do -
Gelen askeri derhal geleceğimi söyliyerek ğurnbileceğf bUtUn neticeleri de muha • 
başımdan savdım ve arkadaşlarımı gemi- keme etmiş olduğumdan, husule gelmest 
de bırakarak filikaya atladım . muhtemel olan vaziyetler beni şaşırtma -

İki ~ifte fillka.m Olgaya doğru gider- yacaktı, Uzmiyecektf. Bu itibarla komodo
ken, komodora kar.şı nasıl bir tavır takı- run soğuk ve adeta tehcUtUr bir surette 
nacağımı ve ne suretle Jdareı kelflm ede - hareket etmesi benim sUkOnetlmi, tabii -
ceğimi tasarlıyordum. l!ğlmi bozmadı. Onun yanından, geldiğim 

Filika Olganın merdivenine yanaştı. g.bi, ahecıte adımlarla ayrıldım. ıombai 
Ben de aheste adımlarla merdiveni tır - ağzına yUrUrken içimde yine bir hafiflik 
manmağa başladım. SUkunetımı ve tabii- hissediyordum. Tesadüfler burada da ba
llğimi mümkün olduğu .kadar muhafazaya 1 na yardım etmiş idi. Fakat istikbalin ne 
gayret ecUyordum. Beni gören, başın -,1 suretle teceııı edecekti? Şimd1llk bunu pek 
dan geçen heyecanlı bir maceranın rapo- kestiremiyordum (Arkası var) 



Sarıka ı 
Bele 

n 

ı a 
• ye en 
er ·s iyorlar? 

(Üst tarafı 1 incide) Sl' .. 

Bir şehre, kasabaya ilk girenler te- Sankamışta f yi bir su para iledir. 
mizlik, sıığlık işleri ışık , su, hayat ucuz- Ayda 100 • 150 · kuruş nakliye Ocretini 
luğu ararlar.. veremeyecek olanlar ç.arşıdaki lçmeğe 

işte ben de bu arayanlıır arasınchı 1 eh·erişli olmııyıın suyu içmek mecburi
evvelQ nazarı dikkatimi çeken 50 bin yetindedirler .. Yakınımızda bulunan so· 
nüfuslu bir kazanın merkezinde bir ec- j uksu~un önUml\zdeki yaz içinde kasaba
zahane::ıin olmayışıdır. Ani bir hastalık ya getirilmesi belediyeye tertip eden iş
esnasında çok acil yanlan bir reçetenin 

1 
terin önünde gelir .. 

hemen alınması imkansızdır. ÇUnkU: Ev
vela Karsa, eğer bulunmazsa Erzuruma 
muracaat etmek zarureti vardır .. 

Eğer belediyemizin bütcesi buna el
verişli değilse sermaye sahiplerinden bir 
şahsın olsun ortaya çıkıp bu sağlık i~i
nin başında olanEczanenf n açılmasını U· 
zerine alması için bir teşebbüste bulun
mak ıazım değil mi? . 

ELEl~THİK 

TE:\IİZLİH .. 

Tablaten temizliğe çok mUsnlt olan 
kasııbanm temizliği göze çarpan bir iki 
cad''ede değil, hu cnddelerin gerilerinde 
ınesKenler ara mıla aranmak icabeder .. 
Bütün bu istediklerimizi belediyemizin 
nzerine yükle rken, bir az da hıılkımız.ın 

temizliği kendileriııi gözetme..;I, t.ıele· 
diyelerin işleriniıı kolııylaştırılma ı ıa-

Kars vilayetinin bütün eksiklerini zıın gelmez mi ? · • 
yakın bir zamanda gidermek için geniş 1 K~sab~m1zda bir hamam v~ırdır. s~h
blr heyecan ile çırpınan ilbay lyidoğanın ht vazıyetı . bakıma, esns~ı bı.r tamıre 
kıymetli yapışları ile bu ~·ıı içinde elek- ı nıuhtaçtır. Bır az da beledıyenın bunun-
triğe kavuşacağımız muhakkaktır. la meşğul olma:;ını candan beklerim. 

Pazarda Konferanslar 
Pazar, [ Hususi ] - ilçemizde her 

hafla Cumartesi günleri Gençler Birliği 
klubünde memurlar ve muallimler tara

fından hnlkı irşat edecek şeklide kıy

metli ve güzel mevzular etrafında kon

feranslara başlanmıştır. 
B u n l a r d an b i r 1 n c i konfe· 

rans askerlik şubesi Başkanı Sabri Ôz 

Oğuz tarafından verilmiş halk ve me

murlar ve talebeler tarafından alaka ile 

dinlenllnılş ve alkışlarla nihayet ver!l· 
mlştir. 

lklncl konferans da ilçemiz malmQ-

dUrü lrf an Gül budak tarafından verilmiş 

ve bu konferansa da keza hulk ve m:· 
murlar ve Orta okul talebeleri gelmişler 

ve alaka Uc dinleyerek alkışlarla kon
fransa nihayet verilmiştir. 

ÜçOncQ konferansı da ilçemız MOd· 
deiumumlsl Tahsin Uzer verecektir. Kon· 
feranslara memur \'e muflllimler ve helk 

tarafından munavebe ile devam edile

cektir. 

Amerika Ordusunda · 
tasfiye 

'cvyork ~ 14 (A. A.} - Amerikan 

Ordusuna mensup 250 Subay tasfiyeye 
tabi tutulmuştur. Bu subayların ordudan 

· ynlmnlannm sebepleri hu ayın nihaye

Undd ilan ooilet..egtir. 

HAVA 
ı.ı; - 2 - 938 sllllf 8 Ra/J(Jnı 

Havn tazyiki : 608.5 
• » (Deniz seviyesi) : 777.6 

Suhunet : - 6.4 
Dllşük suhunet : - 9.7 
Ruzgar : Sakin 
Sema : 6/10 Bulutlu 
Yağış : Yok 
Yerde mevcut kar tnbakusı [44] Sm. 

Erzincanda, Nafıa Vekaletı su lşleii 
on ikinci şube mühendisliğinden: 

ı - Muhammen bedeli ke~fi (13629) 
lira 66 kuruştan ibaret bulunan Erzincan 
ovasının ştmal kısmındaki Norgah ve 
Çermik bataklıkları kurutma kanallarının 
Pizvan, Kupesi, Karakilise \'e Gadağun· 
hır yollarını katettiği mahallerde yapıla· 
cak dört adet köy yolu köprlllerinin 
inşası ve müteahhide ihalesi kapalı zurf 
usulile ek::.ıltmeye konulmuştur. 

2 - Kat'i ihale 28 Şubat 938·tari· 
hinde saat 15 de Erzincan Şarbaylığın- 1 
da teşekkül edecek kom•syon marifetile 
yapılacağından taliplerin mezkQr tarihten 
evvel muvakkut teminat akçası tutarı 
olan (1022) lira (22) k§.ruşluk teminatla· 
n ve yedlerincle mevcut vesalklerile bir· 
likte Erzincan su işleri 12 lnci şube 
mühendisliğine müracaat t-ıtmeleri ilan 
olunur. 

3 - Şartname ve projeler bedeli 
mukabilinde Erzincanda 12 inci şube 
mQhcndi:;liginde satılmaktadır. 4 · 3 

....................... __ ..... __________________ ____ 

Verir 
Kumbarası olan hic bir 

' zaman darlık yüzü .. .. gormez 

z·RAAT BA KASI 
Kumbaralarından bir tane ahnız 
Çocuğunuza hediye edeceğiniz bir kumbara ile onu hem tasarrufa 

ahştumı~ h m de istikbalini şimdiden düsünmeslne 
yardım etmiş olursunuz 

ooau 

Erzurum Belediye 
Talimatnamesi 
1 Hazirandan itibaren tatbıkına 
başla11a~1k olan talimatnamenin 
madde madde neşrine devam 
ediyoruz. Alakadarlar kendile
rine ait olan kısımlar için şim· 
diden hazırlıklarım ynpmtığa 

başlamalıdırlar. 

l 12 - Binek veya yUk hayvan· 
lannı veya arabaları başı boş bıruk
mak yasaktır. 

ı 13 - Yanğın vesnir bir kaza 
vukuunda yollarda huzur \'e sükU· 
nu bozmak seyrü seferi gücleştire· 
cek işler yapmıık yasakl~r. 

114 - Nakil vasıtı:ılarile umu
mi meydan \'e brhçelerede dolaş- ı 
mak yasaktır. 

115 - Nakliye vasıtalarını iş· 
!etenler kııza çıkması melhuz yer· 
!erde korna çalmaya mecburdurlar. 

116 - Hilumunı nakıl vasıtala
rının Belediyece hndilerine tahsis 
edilen yollardan geçmeleri ınecbu· 
ridir. 

117 - Nakıl vasıtıılan yük ve
ya yolcu almak veya vermek için 
lazım olan asgari zamandan fazla 
yol veya mey anlarda duramazlar. 

118 - Asker, poıis, belediye 
kıtahuile ihtifal alayları arasından 

geçmek yasaktır. 
119 - Bilumum itfaiye vasıtala

rına herkes ve bUtUn nakil vasıtala· 
rı yol vermeğe mecburdurlar. Yol 
vermek sağa çekilmek ve durmuk 

120 - Hayvanların yollarda 
dörtnala kuldırılınası yasaktır. 

121 - Şehir dahilinde kağnı 
arabalarile yOklU hayvanlara binmek 
yasaktır. 

122 - SeyrU seferin tanzimi 
maksadae zabıtai belediye memurla· 
rı tarafından verilen işaretlere ve
rilen tenbihlere ıtaat etmek mec
buridir. 

-~
~l\liil ynsıtalnrı 

123 - Nakil vasıtalarının bü
tün aksamının sağlam ve iyi bir 
halde bulundurulması mecburidir. 

124 - Yolcu nakleden vasıta· 
ların döşemeleri maroken veya bu
na benzer bir maddeden olacaktır. 

125 - Yolcu nakleden vasıta· 
larm dalma temiz tutulması mecbu· 
ridir. 

126- Yolcu nakl~den vasıtaların 
döşemelerini toz tutan örtnleı'le ört· 
mek yasaktır. 

127 - Yolcu nakline mehsus 
vesaitle kirletici, pi.sl.etici eşya nak· 
letmek yasaktır. 

128 - Her nakil vasıtasında 

alabileceği yUk veya yoıcu mikta· 
rının ve ehliyetname numaralarını 

gösteren, Belediyece kabul edilen 
şekilde bir levba bulundurulması 
mecburidir. 

129 - Nakil vasıtularını işleten. 
terin g-eçtikleri yerlerdeki çamur, ı:ıu 
ve saire birikintilerinin elrnfa sıçra
malarına mani olacak tetbirleri al
ınalım mecburidir. 

130 - Hasta, topal, ya çok ıa
y1f veya ıııllhiın bir arızası olıın 
hayvanlar koşuuıda kullanılumaz. 

131 - , Bir nakil vasıtasına ay
nı zamanda koşuhm hayvımlur kuv
vet ve boyca eş olmalıdır. 

132 - Acemi ve huylu hıtyvan
lann koşumda kullanılması yasaktır. 

133 - Hayvanlara şebir dahi· 
llnde koşuma alıştırma talimleri yap
tırmak yasaktır. 

134 - Araba veya hayvanlara 
zil, çan çınkırak gibi gUrUltülü şey· 
ler takmak yasaktır. 

(Devam edecek) 

Bitlis şivesi 
İzzet Be 

ve 

1 
Çabakçurun 65 lik bir nUfus me

muru vardı: Bitlisli İzzet Bek. 65 sene
lik ömrl\nür: 45 yılını muhtellr memu-
riyetlerde geçirmiş, gayet zeki ve zarif 
oluşuna rağmen hala şlvt-sini değiştir
memişti. 

Onu ilkin Bi:lgölOn sık söğUt ağaç-

larının arasındııki kahvelerden birinde 

1 görnıUştQın. Yanımızdaki masalardan 

!
birinde bir gençle tavla oynıyordu. BU
tnn kahve halkı başlarına birikmiş, kah
kahalarla oyunu takip ediyorlardı. Bu 
hal bizim de nazarı dikkatimızi çekti. 

1zzet Bey oyunun şekline göre nllk· 
teler ve bilhassa nükteli türküler söyle· 
yerek şen vaziyetile kahve halkını eğ

lendiriyordu. 
Meselii : Pulu vurdu mu; 

Vurrne kafir, ııurrne ytırem lwnidr1r 
Yardan ayrilmişem, ömriim sonidiir 

Diyor. Eğer karşısındaki 

cak pulu görmezse: 
vurula· 

llaı;, elli gözlerine so{J:rn sılıtı{ium, 

C:unozum torbedan dtlşrii gördün nıi'I 

16 Ş U B A T 1938 .=-.:. 

İmar Birliği dün 
toplandı 

(tist tarafı 2 incide) 

Ilıca banyolan bize geçti, noksanla • 
rmı tamamlıyacağız. 

. Cumh~·ıyet caddesini parke yaptık, 
Onümüzdekl sene kenarlarını ve ortala1ını 
asfalt yapacacağız. 

Önümüzdeki sene neler yapılacak? 
ÖnUmtizdeki sene kalkınma yılı ola -

caktır. Yapılan işler ümit vericidir. Fakat 
biz! tatmin edici değildir. 

Bazı işlere başlandı, bunları kıymetli 
düşünce ve müzaheretinizle ve müşterek 
yardımların i:mümlizdeki sene başaraca -
ğız. 

Erzurum halkının yUztinU güldürmek 
vazifemizdir. Enurum halkı nz gülmeslnl 
bllir. 

Şehir dah!Unde evvela. gl\zel bir sine
nın inşa etmek istiyoruz.. Bunu sıhhi .şera
iti haiz elektrlkll bir fmn takip edecektir. 
Dereleri ıslah edeceğiz, en güzel suları 

memlekete isale ei:!eceğiz, gl\zel .çeşmeler 
yapacağız. 

Bu sene su ve elektrik işleri halle-dlle
cektir. 

Hımsın kaldırımları ve suyu, Oltu -
nun suyu, Hasankalenin ağaçlanması 

ıerpiş edilmiştir. 

Hülıı.sa: 

İmar Birliği muessisemizin geç.en se-

Diyerek parmağıle de pulu gösteri
yordu. Nihayet çok sürmeden kendisi 
yeııilınişli. Etrafında toplananların alay-
ı k 1 k . . h ııeki icrantı netcesinde elde ettiği tecrü _ 
arıdna ntrnruz S Hhhmatnıa ıçın e~en yka- beterle yarının büyük vazifelerini hazır -
nın a o uran ı a memuruna donere . 

T ht b ·ı h 1 . · ı lamaktayıı, bu işleri yaparken yilksek 
. :- 0

7 
o(r

3
,. 

1
. uı·ıyenı melğl 0 ave erın mtizaheretln!zin esirgenmemesini rtca e • 

tesırı var ıl ıs ı er sUa an yarım ve derim. 

lahnekli sorurlıır.) Dedikten sonra galip Valinin nutku d 1- B 1 ğl d .. k n an sonra, mar ir i 
gence onere · ııeyetinin Jnt!habına geçlmiş ve nizam • 

• - Oğul sennn yaşnn kaç ? name mucibince mecıısı umumiden ve be-
- 21 kdlyeden yedi kişi seçlmiştir. 
- E, halem (yavrum demektir) Al· seçilen kimseler şunlardır: 

lehden korh, yoh men bundan 42 sene Mecusi umumiden: Doktor Salim Ci· 
evvel 1stanbul<.le Polis koserlken gine mllli, Emniyet Direktörü NU?m Arda, na
tavle oynerılllm. Diınah sen ıuenum ta mühendisi Melunet Ali, eme-kli albay 
oyüncUmsen? Ahmet Güner, Seyfullah Topdağı, Fatma 

Alayı bastırdıktan sonra Sıhhiyeci Mengenecloğlu, Ahmet ErvercU. Beledlye-
kendisine israrla soruyor: den: Belediye reisi Şevket Arı, C<ı.nip 

1 
- .M!lıııur Bek Allah aşkına şu ki Şamlı, MUnlr Alpagot, Nafiz Ilıcalı, Nail 

nin meselesini bir anlat. Tcparlak, Tevfik Ilıcalı, Hdmit Kars. 
65 yılın kayıtsız çizgileri yUzl\ne Bundan sonra, bu heyet aralanndn 

mntebessiın ve şen bir ahenk vermişti. daimi encUmenl seçmişlerdir. Bu enen -
Gür kıışlurının nltındu parlayan ufacık :men !lbay Haşım İşcanın başkanlığı ıal • 
gôzlerile hepimiz sü~Jükten sonra, tek- tında belediye relsl Şevket An, Canfp 
rar svze bıışladı ; Şamlı, Fatma Mengenecloğlu ve eınekli 

- Men, dedi, giçan seneler Gençte albay Ahmet Oüner'den terekküp etmek:
tahrat katitıiken. Keymekam değişmiş, tedir. 
one vekalet ediyordum. Birgün Vılayet~ --------------..:.-
dun bir telkiruf alduh, yazırıerdiki. Hitler parlamento 

- Ne keder kinine ihtlyacUnüz ol· 

düğünün lşari. llütUn mamurini topledUm, USUiünü kaldtrdt 
sordllm; 

- Vule oğül kinOn nednr? 
- Biz bllmezuh dediler. (Yanında 

oturan ve onu mlltehayyir nazarlarla 
bakan 'f upuımyu göstererek) : 

- O zaman içimizde en ekelli olen 
Şeyhi Bek dediki : 

- llu herhalde eşkiyaye karşi si
lnh giıni bir şeydür. 

Karar verduh, ile ise ya:zah, yazduh 
ki : 

- Evvela klninnn ne kimi aleti ca
rihe oldUğUnün iş'ari mercüdür. 

Üfah bir kuti geldi, açtuh. Bune 
ceyap olerah bir kaç gUn sonre bir 
tahrirat ahının . 

- 4 kilo kinin posta ile gönderildi, 
diyirlerdi. Postayı merakle bekledik, 
Bahtuhkl içinnan sülfato çihtı. 

- VUle bu mirat sültetodnr, ki-
nnn nedi? . 

SELiM KOCA 

Erzurum icra Dairesinden: 
Tüccardan Hakkaulaş'm alacağın

dan dolayı 19 / 2 / 938 Cumartesi gUnU 
saat dokuzda Batpazunnda erkek par
dösüsü ve palto ve erkek elbisesi satı

lacaktır. Alıcıların o gi'n <• yerde satış 
mP.muruna mürucaatları ilan olunur. 

'st tarafı 1 ine de) 

Hitler parlamento usulünü kaldırdı 

Bertin 14 (A. A.) - Hltler Almanya • 
da parlAmanter rejime nihayet vermiştir. 

inıilizler de haber bekliyor 

londra 14 (A. A.) - Resmı mahafil, 
Hitlerle Şuşnlg arasındaki görüşmelerden 
katı haberler alamamışlardır. Ya.lruz miJ
zakerelerin 11 temmuz 936 anlaşma tat -
blkl Uzerlnde cereyan ettiği aniaşılmak -
ta:iır. 

Sovyetlerln vaziyeti 

Moskova 14 (A. A.J - Sovyetler bir • 
liği matbuatı Avusturya ~!erile ihlç alü.a· 
dar olmamakla beraber, Hitler Şuşnig 

mültı.katının orta A vrupada büyük al4ka. 
uyandlrdığını kaydetmektedirler. 

Romanyada 

Bilkreş 14 (A. A.) - Hitler • Şuşnig 

mül~katı Romanyada gayet zayıf akis u
yandırmıştır. 

Bir kızı kaçırdılar 

------------, (No. 118) · 1 Teminatlı Daktilo, Dikiş · 

Narmnnm Veren Tepe köyOnden on 
altı yaşlarında Gülniharim ayni köyden 
Demirci oğlu Yusur tarafından kaçınl1 

mıştı r. Tahkikata başlanmıştır. 

ve her nevi makineler 
tamiratı yrpılır 

Riza Vatandaşlar 
Devlet Demiryolları 1 O 
İşletme Müdürlüğünden: 

uncu 

Sih\lı Fnbriluısı lmrşısııulu Muhamen bedeli 1800 lira olen 200 çift içi keçeli Lastik çizme idaremlzdekl 
Bay KAYA hanesinde ~ nümunesi evsafına uygun olarak 22-2-938 Salı günü saat 1~ de Erzurumda 10. un~ 

:.••••••••m•mı!mm~ cu İşletme binasında işletme komisyoı?u tarafından açık eksiltme usulü ile ~e. 
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Sahip ve Başmuharrtrt : 

CİHAD BABAN 
Umum neşriyatı idare eden Yazı ~ıeıl 
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