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Rr7.t1M1m Gölbaşı notıu fdarPhnn<'sl 

Pazartesiden maada her ~n çıkar 

Sayısı h~r ~·~rd~ 5 kunıfhır 
,....,....,. .... 

SA'YI : 68 . G ÔNDEL.lk vGAZETE 
Basılmayan yazılar geri verilmez 

Halkevlerinin Y ıldönümü 
Erzurumlular kendi Evlerinin 6 ıncı 
yıldönümünü candan kutlu/adılar 

Romanyadaki 
son değişiklik 

• 
içişleri Bakanı bir nutuk 

Romanya kabinesinin blrdenb!re 
sukutu her tarafta büyük bir 

tesir bıraktı. Tataresku kabinesi için 
bir mağlubiyetten başka bir .şey olmı 
Yan son intihabatın hemen akabinde ik
tidar mevkiine gelmiş olan Goga buru
dan iki aya varmıyan bir tecrübe ge
\:irdlkten sonra ayrılıyor. 

iki 
söylüyerek kırk 
Halkevini daha açtı 

Goga kabinesinin bu suretle dnşme
ıl~e normal ~artlar dahilinde cereyun et· 
rnıı bir bllkQmet tebeddOIU nazıırile bnk-
nıak doğru değildir. Bu değişmede da
ha başka sebcbler ve tesirler aramak 
akJa yakın gelmektedir. Çünkü Gogu 
her hanğl bir zorlukla karşılaşmadan 
birdenbire ortadan silinivermiş ve yeri
ne Milli Birlik adı verilen ve Ortodoks 
kilisesi putrığı Miron Kristea 'nm riya 
s.eu altında bulunan bir kabine gelmiş· 
tır. Yeni hllkQmet reisi haiz olduğu ma-
nevi tesirler sayesinde bUtün romanyn
da slyusi partilerin fevkinde kalmış ve 
nınesslr olmuş bir zattır. 

Yeni hOkQmetln iktidar mevkilne 
ielmesini mnteıtkip Kral Karol bir be· 
Yenname neşrederek burada « intihabat 
vesilesile yapılan propagandalar yllzün
den halkımızın huzuru kaçırılmıştır. Bu 
YÜtden memlekette milletin bayatını 
tehdit eden bir vaziyet hasıl olmuştur. ,. 

Halkevimizdeki toplant!_ 

~enıekte ve yeni kabine azalannın par
hlerin fevkinde kalmış vatanperver ze
vattan terkkUp ettiğini buna ilave etmek-
tedir. Yine Kralın beyannaamesinden an- J/alkevlerinin 111ldünümil mnllRSebetile dıin şehıimiıde .por 
!aşıldığına göre yeni kabine hUkQmet mllsnbnkııları, atlı kayak y.?rışlanşlan dtı !J.ıpıldı 
ldaresıni PLtrtilerin nüfuzundan kurta- Halkevler:ln!n altıncı kuruluş yıldö-
laeak ve memleketin ve milletin ihtiyaç- nnmnne tesadUf eden Pazar günü şehri
:rına göre .esus teşkilatta icup eden mizde bUyOk merasim yapılmıştır. Daha 
e~tştkllklen yapacuktır. 1 H · d · 

f ılhakikft yeni hQkQmetln iktidan e- öğleden evve alkevı civarın a bır halk 
Une alır ulmaz buşvurduğu ilk çare bU· kaynaşması v~r.dı. . 
lQn Romanyaya şamil olmak üzre ldarei Saat 011 ıkıden ltıbaren Halkevine 
~rfiye ilan etmek olmuştur. Bu suretle gelmiş olan şehir bandosu muhtellr ha-

anun ve nizumnumelerle tayin edilmiş valar çalmuğa başlamıştı. Kapı önünde 
Olan bütün hakimiyet ve lktidım askerı davul zurnaltırm ahengile oynayan bar· 
~orıteler eline tevdi etmiştir. Her vl- cılar etraflarına bUyük bir kalabalık top
nı!e~e .bul~~ıın askert kumandan val~· ıumışlardı. Şehrlmiıin büyükleri saat ye-

uzıfesını deruhte elmiş yalnız polıs dl buçuktan sonra Hulkevine gelmeğe 
ve Emniyet Umumiye teşkilatı Dahiliye d ı o ı · · 
Nezareti emrinde kalmıştır. Yeni kubiııe buşlu ı ar. elen er arasında Valı Haşım 
tarafından alınan tedbirler meyanında İşcan, Kolordu Ko~utanı Korgenc~al 
nıatbuut sansürn de tukviye edilmiştir. Muzaffer 1:_rgUder, Mustahkem Mevki h.o· 

Anlaşıldığ'ma göre « mHli birliğin ,. mutanı Tumgeneral Zihni Toydemir, 
tayesi bUtlln Romen siyasi purtilcrl a- şehrlnıizde misafireten bulunmakta olan 
tasında bir nevi anlaşma tesis etmektir. Kars Valisi Akif Eyidoğun, Vali muavini 
d BugtınkU Romen kabinesini teşkil e· Hilmi Balcı ve yl\ksek memurlar nazarı 

en ~e~at t~ker teker memleket içinde, dikkati celbediyordu. 
~rdbu ıçınde ıyl tanınmış kimselerdir. Bu 

a lnede botun Romen partilerinin yer 

Şehrimiz J!nlkeııi Reisi 
Bhmet Erııerdi 

11hnasına dikkat edilmiş ve l ir çok san
datyasız nazırlıklur da ihdas edilmiştir. 
~~ni .kabinede yalnıı Milıt köyln "e Milli 
ınstıyan hrkasmın mümessılleri yoktur. 

Yeni kabine hakkında bir hllkiım 
~e1rebUmek fmkinı şlmdflik mevcut de· 
il§! dlr. Aacak ortaya atacuğı yeni ha
d.ıaeter ve fikirlerden sonra Romanya 

Karsta kar tipisinden 
dört kiş.i dondu 

111Yasetındeki bu yeni veçhenin manası 
anJqıJabllecektir . 

Ooga kabinesinin takip ettiği siya· 
~ti ~evam ettirmenin Romanya için teh· 
•kelı olacağı anluşılmıştı. Mılll Hirlsti-
~an fırkasının proğramına uygun bir si
rllset takip eden eski Başvekıl sistema
~k bir tekilde Yahudi aleyhtarlığı yapı
.,or ve bu surette memleket dahilinde 
k'Prnak istediği değişikilkler Romanya 
/&llığının maddt ve mwıevi slası hari-
•tıe çıkıyordu. 

tetbıOora kabinesi lafından alınan ilk 
rler Romen EfkQrı Umumiye i üze-

!~hde bn.yü~ tesirler icra e!mlş ve 
Ctnleketın ıktısadi ve mali muvuzene

'hı~ mnessir olmuştu. Ve mesela inhi
:•rlar hasilatında % 40 nlsbetinde bir 
etıennı göıUkmüştn. Diğer taraftan 
konıanyada Yahudiler aleyhine Jtfihaz 
~llnıt4 olan tetblrler mObtelif şekiller
~ tefsir edllmlşdl. Eski kabinenin ha
rcı siyaset mevıuundaki bir çok tezat-
flrı ihtiva eden dUşünceleri Romen si
~~&et Aleminin nufuzlu şahsiyetlerini 
'•kh endişelere düınrmoştn. 

clJIAD BABAN 
<AH .. ~,. 1 1 tt .. > 

Kars - Erzurum yolu bir müddet kapandı, 
Posta on gün teehürla geldi 

6rıurumdın Sarılıamı,. lradır tıt111en trenlerden biri 

0'13.4• 1 JMi W,Ü&~) 

J)ayull ıl''·•ttu·ı 11td•ULdıt~tcı:ı" :;ıuıuı ""r' l'' ·'''"'.ı' 111 ili/•'' 211111tı11ll 1·.ı:1ıuı11an 
MlSlr hilkı1mdarlnrı Majeste Kral alrinci Faruk ve refikası 

Yeşil gömleklilerin bir 
toplantısı Kahirede kanlı 
karışıklıklara sebep oldu 

İclerinde kadınlar da bulunan 
' birçok kimseler yaralandı, 

• 
genış 

tevkif at yapıldı. 

Kars valisi 
şehrimizde 
Dün matbaamızı ziyaret eden 
Akıf Eyidoğan müessesemizi ümidinin 
f evkHıde buldu.olunu söyledi 

Kars Valisi Akif Eyldoğ'an mezuni· 
yetini geçirmek üzre vılayetınde~ ayrı· 

luruk İstanbulıt git
mektedir. Ev ve 1 ki 
JÜn şehrimize gel
miı,;tir. 

Trenle gelirken 
Uzun Ahmet istasro
nu civurında tipiye 
mtularak 20 suuttun 
f uzla karların orta-1 
sında kalun kıymetlı 
Vali Abıf 1'.yidoğan 

dün akşam matbua· 
mızı ziyaret etmek 
nezaketıni göstermiş

tir. 
Mllessesemizi bn 

yok bir alaka ile 
dolaşmış, Linotip ma
kineslle, klişehane ile 
bilhassa yakından 
ılgilenmiş ve böyle 
bir mnesseseııin Do· 
ğudaki 1 U z u ın u n u 
tekrarlayarak elemiş 
tir ki: 

- " Doğu ,, yı 

bu kadar mllkemm• 
bulacağımı • doğrus .. 
tttbmin etmiyorı..luıu. ııli· s V allöl 

Uzun zamandıınberi Akif Eylrlodarı 

sarfedilen gayretin mahalline masruf ol 

(Yazısı 5 incide) 

FIKRA: ----
Bir benzetiş 

So11 gllrılerde batl1n dDnyayı Avu,. 
turga meselesi al8kadar ediyor. Alman· 
tarın Avusturyayı ilhak etmeleri ihtima
li siyaset A.leminde yeııi bir hareket 
yarattı. ltalga - lnglliz anlaıma11 bir 
gün meselesi halini aldı. Fıımıı:ılar 
Akdeııizde yalmz kalma ı•aıiyetlne 

dı1ştüler. Avusturya batarı kDçakıaaane 
ue biitı1nJ zfifwa rağmen blrçolt hal'il 
gözlerin üzeritıde toplandıOı bir mem• 
leketllr. Yuvarlamı devrinde Oımanlt 

lmparntorluğuna her defaınnda bir t~k· 
me daha atan Aııusturya bugllnka hali• 
le o eski ve çoktan çökmaı lmparato,.. 
tuğa ne kadar benziyor? 

En ufak hareketler bile o zamanltl 
lııgi/tere11in, Ruıynnm ve Anuıtul'ynnın 
teJ/ikkiledni ue birbirlerine :ut 11iyaaet• 
ferini gö:z önünde tutmada macburiget 
hisseden Osmanlı ricali hakktn rshme
lillc ktıuuştu. Şimdi bugi111ka hudutları· 
m rıe sıwerf istikllillnl bile Kleman8() 
ıle Lo/tcorc'un kalemine medyun olan 
A ııust11ry11 11yJ1i nez içinde zıt siyasetle· 
ı·in oyuncağı oluyor. T11liin ne garip 
bir tecellisi değil mi? 

" BABADIR DtlLGEa 

duğunu gördüm ve •Doğu• nun, bötremlı 
için çok faydalı olacağını ve hatht fay 
dalarının artık elle tutulur, gözle görQ• 
nnr bir mahiyet aldığını mOtahade 
ettim. Gazetenin yUkselmesı için, vH&· 
yetim namına her türln tedakArlıtı y1tp• 
nağa hazırım. Bu sene zaruret dolayı· 

.ile istedltlm halde yapamadığım b11ıı 
ıardımları gelecek sene behemehal ye· 
ine getirecetlm. 

Eyldoğan, burün Devlet otobDslerll• 
rrabıona mntevecciben febrlmiıden 
ıareket etmiştir. 

İkie sen evvelki feci cinayet 

Bir kardeş katlli 
idama mahkllm edlldl 

Ancak yaşının küçüklüğü göı ününe 
alınarak cezası 24 sene hapıe çevirildi 

tYDW lJitıiİ ..... .ıA•\ 

• 
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oğudan _Haberler 
EI{ONOl\11 BAHİSLERİ 

AKAKÇE AKGÜN İÇİN! 
Yazım : 

BA\'Bl'HT 

Bay burdun 
kurtuluş günü 

Geçen senelerdan zengin bir 
programla kutf ulandı .. 

-
Gümüşhanede 
yeni yapılacak 
Halkevi binası 
Koıniteler veni . 
e1en1an1arla Bayburt 21 [ Hususi.) - Bayburdun 

kurtuluş gununnn yıldöniıml\ bUytık kuvvetlendirildi 
tezahuratla kutlulnnd.ı .. Bug~.nn tam ma- GOmUşane [ Hususi J - Yeni biı 
nasile kutlulaınak ıçın gunlerdenberl . . 
ı l k 1 d y 1 hazırlıkla « Hnlkevi " ynpısı ıçln ılkbahardan son 
ıazı~ ı byapı ıyokr. u. upı un e" se erj ra inşaata başlanacak surette şimdiden 
Uzerıne u sene ı program g ... en n • . . _ 
kilerden dnha zengindi. l~mını gereken bUtun malzeme ınlltea~-

Gündtlz Halkevlnde ynpı\an mera im· hıt tarafından hazırlanıyor. Hazırlık bıt
den onra, geceleyin de Orta okul tale miş gibidir. 
besi tarafından bir mllsanıere verildi. Muhsin Atacın başkanlığa alınması-

G ·· .. } ] ' · · nı miit~akip genel bir toplantı ile komi· 
umuş 1ane va ısının telerin nye sayıları artınlarak yeni ye-

Baybuı·Ua tetkikleri ni elemanl~r alınmış ve he~ ~omite için 
Bayburt [ Hususi ] _ !!bayımız Fe· birer ıııesaı proğrumı tanzımıne ba~lım-

rlt Nomer bir iki glln evvel Buyburda ı mıştır. 
gelerek, hem Balkevi binası ıneselesile « Akçevre : adlı aylık ve mUmk_nn 
yakından alako.d ar olmuş, hem de ka- olursa on beş gunlnk bir « H~l~evı. • 
yakçılann yaptıkları mUsabakalarda mecmuasının çıkarılması esas ıtıbnrıle 
bazır bulunmuşlardır. Bir gün misafir \ı'abul olunmuş ve memleket bandosu
kalan Jlbay ertesi gU Bayburda gelen nun teşkili ve bir de spor alanı hazırla· 
Oçnncü Umumt Müfettiş vekili Ba~ MU- tılması işleri ön safa alınmıştır. 
şavir Bay Nizamettinle buaber GOmUş· Yerıi binaya taşındıktan ve faaliyet 
haneye hareket etmişlerdir. mevsimi girdikten sonra her yeni adım 

Halk fakir tele beye sıcak yemek veriyor ııakkındakı hauerlerı de ayrıca bııcUre-
Bayııurt { Husu:st ] - Bir haftadan· ceğim. 

berl tık Okulda mevcut ~O • 60 fakir 

TOHTU'.\I -----= 
Tortumda Ulus Dershaneleri 

talebeye halk tarafından sıcak öğle 

yemeği verilmektedir. Bu yardım Uç ay 
devam edecektir. Bu hayırlı işe teşeb· -
bns edenleri ve yardımı yapan balkı 

Tortum [ Hususi ] - Tortum İlçe· 
sfnin Kisha knınunu okulunda 30 mev
cutlu ( B) , 54 mevcutlu (A) dersanesl 

takdir ederiz. 

Bayburt Halkevinde konferanlar 
Bayburt [ Hu ust ] - Halkevinde olmak Uzre lki tane ulus dersanesi açıl· 

kış konferanslarına btışlanmıştır. llk mıştır. Bu dersanelerde okul başöğret· 
konferansı hakim Necati Aras vermiş- meni Saffet Gllner parasız ders vermek· 
tir. Konferans bUyük bir kahıbnlık tara-1 ~e'. okulun gaz ve tebeşir gibi mUbrem 
fından alaka ile dinlenmiştir. ikinci ıh ıyaçlarını da kendi kesesinden har· 
konferans Mllddei Umumt Hayri öztUrk camak sureUle yurtsever ve kiymetli bir 
taraflndan verllecektir. genç olduğunu isbat etmektedir. Bun· 

Van gölü seferlerinde 
kış tarif esi 

Van [ Hususi ] - Gölde şlmdiyeka· 
dar haftada 3 defa yapıl!llakta olan yol· 
cu ve nakliye seferleri 1· 1·938 tarihin· 
den itibaren haftada bir gidip bir gel· 
mcktedir. 

Van bu yaz içme 
suyuna kavuşuyor 

Van [ Hususi ] - Şehre belediye 
tarafından indirilmesine karar verllen 
suyun, Ankarada sıhhııt bakanlığı labo
ratuvaı larında yapılan ikinci tııhlilinden 
sonra, temiz ve sıhhi şartlara uygun ol· 
duku anlaşılmıştır. 

Suyun şehre i alesi proje 'I de ha. 
zırlanmış gibidir. Vilayet ve belediye 
suyun ônümüzkesi inşaat mevsiminde iı.· 
dirilmesi yolunda gereken botun hazır-

1kları ~~ş~ştır. ' 

dan başka Heha köyUnde 80 mevcutlu 
bir (AJ dersonesl açıldığı gibi Ôşk kö· 
yUnde SO yurttaş için iki dersnne da
ha açılmıştır. 

Yoksullar Kurum 
ınenfaatine 

Erzurum öğretmenleri IHrnfımlan 

AKIN 
Piyesi yakında temsil edilecektir. 
Şimdiden huzırltkları yapılmakta 

olan bu müsamere için aynca 
taf.ı;i/At vereceğiz 

Bugece nöbetçi eczane 
"İstanbul,, eczanesidir. 

SAH.IKA~llŞ 

Sarıkamışta 
"Çamalltı,, 
spor klübü 
Klübün rengi sarı lacivert 
olarak kabul edildi 

İlitısat Uoktoı·u: SE~IİH TAXCA 

Bu ata sôzUnU gören okuyuculnr buki bugiln bu yardımcı kuvvetine zarıır 
belki yanılmış olduknmuzu zannedecekler. gelmeden para yalnız onu blrlktlrcn kl.ıtı· 
Halbaki yanılmıyoruz. Onu bu şekilde yaz· 1 senin değil bütün bir mllletin ilerleme • 
dığımızın sebebini aşağıda anlatacağız. j !ilinde, 8nadete kavuşmusında ve yııbancl 

Çek eskiden ve çok doğru olarak söy- milletlerin boyunduruğundan kurtulma · 
lenmiş olan bu ata sözü herkesin bildiği 1 

smda en büylik yardımcı oluyor. 
gibi "Ak akçe kara gün içindir., .şeklinde İşte bugün biz ele biriktirdiğimiz ptır8· 
kullanılır. nın en çok bu yolda işe yaramasını arıı: 

MalCım olduğu üzere İktisat ilmi ilim- I ediyoruz. ÇünkU artık kara günler geÇtl 
Sarılcamış [Hususi ) - Kitapsarayı !erin en yenisidir. Onun için bu ata sö - Cumhıırlyet bize refah yolunu açtı. onu~ 

ve yayın komitesinin daveti Uzerine zUnUn ilk söylendiği zaman muhakkak 1 için artık "AK .\KÇE AK GÜN iÇiN' 
bUtUn şube Uyeleri yeni açılan okuma bu ilim daha bUtün ehemmlyet1le ortaya DIR,. .. 
salonunda umumi toplantı ve hasbihal ı ô• 

çıkmamış ve şahlanmış bir at gibi dün - Yukarıda verdiğimiz izahattan 
yapmışlardır. Orta okul direktörU Cevat yayı arkasına takarak sürüklemeye baş - anlaşıldığı gibi bu darbı mesel bize biri!>· 
Kolçanın. SarıJtamışın bir yıllık. broşU· ıamamıştı. Halbuki görüyoruz ki bu gün 1 tirdlğim.z parayı memleketin lktısadt yillt' 

~t~nOn bas.tırılması mvcut kıtapların her şey onun çemberinden geçerek şekil seli~ine yar<lım edecek şekilde kullant118 

ı~ım şu~lerıne göre hezırlunacak olan almakta, onun yolunda yürüyerek kuvvet 
1 
mızı tavsiye ediyor. Çok az da olsa bir11'' 

lıstelerlnın okullara, sUel mahfele ve. bulmakta Bunun için her iş adamı her t · di" I 1 klld B k ı tı arll1' 
mt\ess~sata g?~derllmesı eskı harflerle vatandaş bu ilmin ortaya koymuş ve koy- servetin bir araya gelmesine ve büyük W 

. . • • 

1 

ır g m z şe e an a ara ya r. 

olan kıtnpln.r u:~n ayrı bir d?lap yaptı- makta olduğu kaideleri göz önUnde bu -
1 
lcrdc kullanılıp memlekete bllyilk faldeıer 

rılınnsı. te.kl~flerı yerinde gorUlerek ka· lundurmak ticarethanesini, dUkknnını ve temin etmesine yardım etmek h\zım gell· 
bul edılmıştır. hatta tarlasını 1.şletmek mecburiyetinde _ 1

1 

yor. Bn da biiyllk küçük her vatande.Şııı 
Bundan sonra da gene o~uına salo-, dlr. Yoksa bu yeni ve kudretli ilmin kal - boynunun borcudur. ÇUnkil memleket dfı' 

nunda spor şubesi umumt bır toplantı delerin! göz önünde bulundurmak yolu ile 
1 
ha pek yeni olarak retaha kavuşmaya. bn~· 

yaparak, kaza.da açılacak s~or kul~bn- yllrllyen diğer ticaretlıaneler, dllkkAn ve ladı. Halbuki bu yolda yU:zlerce senedi~ 
n.nn odı,_ ren_gı ve _spor ra_alıyetıe:ı uze- toprak sahipleri onları yere vurarak yer-ı yürümekte olan ve onun için bizden ço: 
rmde gorUşulmuştur. Kulubl\n nızamna· lerine geçmekte hiç tereddüt etmezler. kuvvetli bulunan Avrupalılara yetişme 
mesini tanzim etmek için Mete Kara zaten bunu onlar yapmasa daha uzak - 1 mlz lt\zımdır. Bu sebepten dolayı adımları· 
bağlı, Seyfi Kop ile Belediye sek· takiler, yabancı memleketler yapacak, e- 1 mızı sıklaRtırarak yolumuzu çabuk al· 
releri Halil memur edilmişlerdir. meklerinl ellerinden almaya çaışacaklar- 1 .mamız lA.zı~. Çok şükür ki milletimiz ye.' 

KulObün adı " Çamaltı • ve rengi dır. ÇünkU binlerce, milyonlarca tecrn - 1 ~aması için hava gibi, su gibi elzem oııııı 
de san lllclvert kı:bul edilmiştir. benin ortaya koymuş olduğu iktısad kal - tasarrufun, yani para biriktirmenin pe 

Halkevi okuma odasında 1937 yılı- delerin! doğru görUşle tatbik ederek akıllı olduğunu cumhuriy~t devrinde tamaınt1t 
nın ilk 6 ayında 42 ve son ikinci 6 \'e ağır baştı olarak çall1}an ve rekabet e- anlamış bulunuyor. Görüyoruz ki bugi111 

ayında 95 adam okumuştur. denlerin memleketlerinde mutlak yüzleri Mllli Bankalarımız da memleketin imarı· 
Ve gene birinci altı aylı~ çalışma gUmektedir. na fabrikaların kurulmasına ve tıcarettJl 

devresinde dört ay içinde 27 umumi Bunun aksine olarak "Adam -sende ge~i.şlemesine yardım etmekte olan (loO) 

toplantıya 4716 kadın ve erkek iştirak ben dedemden ne gördümse onu yaparım, milyon lirı:ı.ya yakın para var. Belki sl>Y ' 
etmiştir. fl.lemden bana ne .. cilyenlerı ise bu ııım lemesi dile kolay gelen bu rakknm meıtl' 

2 inci altı aylık çalışma devresinde hiç affetmtyerek yere çalıyor, çünkü ar - eketımı.z için çok mühimdir. Yalnız t:ıt1 
57 toplantıya ancak 5-17 adanı lştirıık tık onun kaidelerini tatbik etmekte .dün - paranın az zamanda bir çok defa art1tllş 
edebilmişfü y.anın blHUn memleketleri titizlik göste -

1 
d k ı11. d 0 ıç· btttUJl 

· di o mttsı a ço ıızım ır, nun ın 
Gösterit kolu: .. AtatUrk köyünde rıyor. Her zaman, her yerde iyi idare e - . 

ocnk gl\nU " Mavi '-'ıldırım " Ana len rocukların Mzlıklara hükmetti~i görül· vatanda.şlarımızdnn dikleğ1m1 iz şukdt~~ 1
,,...., 

" • .J "' •• • - ~ Dirl.ktirdiğin ak a çen n a 6~n "" • Mııhcuplar .. zormikalı .. istiklal uUgUnden. tabiidir ki bu ıntızamlı çok - ki dşJl 
•• " • ı t 1 k tli yol açacağını dlişUn ve tasarrufu a ın 

niyeslerinl temsil etmiştir luğa ehemm ye vermeyen er uvvt' . 
1 

rfl~ 
· · - " k ·1 x. i e hıç çıkarma ve bu parayı kısır o a 

23 Nisan çocuk bayramında 25 ök· goğsune çarpara gerı emP5e, er m ye anında tutma hemen bankaya. koy ıl 
sUz çocuk giydirılmiş \'e yedirilmi~tir. mahküm olacaktır. Bunun için vatnndaş- Y ' ' h d mUlet!Jl 

larımıza candan tavsiyemiz, candan rica- hem sana faiz getirsin, em e 

.ERCİŞ --
Erciş Halkevinde 
Anadolu ajansı 

Erciş [ Hususu ] - Halkcvinıiz bu 
93 yılından itibaren halkın ve köylü
nUn gUnün medeni ve ilmi ve her tnrıü 
hadlselerınden haberdar olmak ve dünya 
haberlerinden duba sık bilgi almak için 
( Anadolu ajansı ) nıı abone olmuş ve 
her gün gelen ajansı muayyen saatta 
büyUk bir tophıntı huzurunda Halkevi 
salonunda okuyarak ve icabeden izahat 
ta verilerek metnin tefı;ir ve hıfsili su
retile hıılkımızı tenvire çalışmaktadır. 

DOGUM 
Cumhuriyet MUddeiumumr muavını 

Tevfik Tekeli'ııln bir kız çocuğ'u dUnya
ya gelmiştir. Nevzada uzun ömürler 
tlileriz. 

mız .şudur: İktısad ilminin ortaya koymllş mes'ut olsun. 
olduğu kaidelerin hiç olmazsa en başlı -
calarını, işlerinde kendilerine faideleri do· 

kunacakıarını araştırmak, öğrenmek ve Erciş kara postaları 
ona göre işlerinde lA.zımgelen değişiklik -
llklerl yapmak lçln gayret şarfetsinler. Erciş [ Hususi ] - Kış mUnttsetJetl 
ÇUnkii durmak gerilemekdir, Qtinkü dur - le Ercişe hundım böyle posta gl\nl~ 
nıak ezilmekdlr. Yeni yollarda bilgi ile yll- haftadn bire indirilmiş olup ( Ağrı, ~ 
rllyenler insanın içine rerahlık veren ber- zurum ) dan Çarşamba günierl gelıP 
rak ufuklu yeşil ülkele~de, mes'ut yuv~. - perşembe gUnleri gitmektedir ki Vll.~ 
ıara varırlar. duranlar ıse kurak, ıssız çol- ı postası da ayni gUnlerde gelip gidece~ 
!erde kalırlar. Alah bunu bizim çalışkan tir. Jstanbul ve Ankaradan ise ya.lo,'ı 
mllletimlze nasip etmesin. Salı gUnU gelip Cuma gunn gitmekteM 

İşte bu iktisat ilmi o eski darbımese • 
Umlzin de şeklini değLştirmiş, ona yep -
yeni ve mes'ut bir m~na vermiştir. O da 
ak akçenin her zaman kara gün için ol -
madığıdır. Evet muhak~ak olan bir şey 
varsa o da insanın biriktirmiş olduğu pa
ranın kara günlerinde kendisine bir Hızır 
gibi yetişmesi ve onu sefaletten, uçuruma 
yµvarla.rnaktan kurtarmasıdır. Eskiden 
btrikmiv para yalnız bu işe yarardı; na!· -

Edebi Tefrika No: 67 
Akif Cemal dirdenblre eğildi, Ferdayı kollartıe sıkı sıkı 

sardı. Yanağını ateş içinde yanan yanağına yasladı. Hacer 
hayretle ona bakıyor. Ressamın koyu mavi gözleri öyle çılgın 
bir kederle pıırlıyorki.. Genç kadının hayreti gittikçe buyuyor. 
Perdanın iniltisi hafifledi. Kirpiklerinin arasından kahve rengi 
gözbabekleri ince bir çizgi hdlinde görllııOyor. 

GENvuaMADl.M 
nabzını yokladı. Sonr11 ııyandırmamıya ga}Tet ederek muayene 
etti. Hastanın örtülerini düzelterek doğnılduğu zaman yQz[l 
gOlUyordu. l<'aknt bu yalancı, takma bir gUlUş değildi. Hacere 
yaklaştı. Elini genç kadının omuzuna vurarak yava~ça fısıldadı,: 

- · Kurtuldu .. 

Ressam çocuğunu bağrına basmış bir anaya benziyor. Ya· 
nağ'ı onun yanağında, genç k11Jn incecik, hıısta ateşler içindeki 
vncudunu kollarının arasında .sıkı sıkı tutuyor. Sanki kendini 
dinliyormuş gibi boğuk bir esle onunla konuşmağa başladı: 

- Sana neler olmuş sevgilim, neler· olmuş sana!. Aç göz· 
lerini Ferda, aç gözlerini, seni bu kadar bitkin, bu kadar 
perişan görmi ye tahammUl edemem. Bent kederimden öldür· 
mek mi istiyorsun sevgilim ? 

Yunağmı genç . kızın yanağına daha sıkı yaslıyor ve inler 
gibi devam ediyor: 

- Ses \'er Ferda •• Gözlerini aç ne olur1? Bir kere bana ba , 
o gtızel gözlerinin ışığını göster bana. Karanlıklar içinde bu
nalan Eavalh kalbimi aydınlat biraz. 

Başım geri çekiyor. Genç kızın olgun yüzüne uzun uzun 
bakıyor. Sonra birdenbire yilZ.OnU onun yastıklann .OzerJne 
dağılmış kıvıroık, <lalğalı.saçlanna kaldın.Yor ve saçlarını küç.Uk 

üçük puselere boğarak mırıldanıyor: 
- Sana bir şey olur a karanlık yolunda yalnız ıbırakmam 

eni korkma .. Hayatta beraber olmamız Jçln yolumuza en uğur.

uz maniler çıktı. Anlaşamadlk bir .torlu. Duima korktun, .datnıa 
aç;tın benden, hiç foanmadın bıına, -ilmdi de 'büsbUtUn gitmek 

btiyorsun öyfo mi? Jo'akn.t sensiz ~apama6ı, peşinden ~eliriro 
eraa .. ıo .ıamruı anlar ın -se:vgilim, o zaman ,seni na ı1 se~'di· 
imi anlarsın. 

' ktf Ce 1 ne lnzı olJ nnd n yavatcrı ·aıaaın bırakıp 

ağır ağır doğruluyor. Elile şakaklarım sıkarak derin derin 
içini çekiyor. Hastanın nefesleri biraz dOzelmiş ~ibl. YUzU 
sakin bir mana içinde, hattA dudaldannda hafif, belirsiz bir 
tebessüm var. 

Ressam başını çeviriyor. Hala köşede hareketsiz duran 
. Hacere bakarak mırıldanı~or: 

- Öyle dalgınki.' 
#).en~ kadın yavaş adımlarla onun yanına yaklaştı: 

- 1''akat deminki giql sayı~lıımıyqr, lnilt1~er d~ kesildJ. 
Hacer ~ğildl. Hastanın alnına elini koyd~J· ~irdenbire yU~U 

hayretle a-eriJmiş~i. J,tessarµa dRndU: 
- 4teşi dUşmJ)ş ! 
Akif Cemalin gözleri f.)mitle parl~qı. Qenç kadın tel4şla 

k'pıya doğru yDrOdü : 

• - Ben şimdi doktoru knl4ıracagım, bakalım n~ djyer.ek .. 
Akif Cemal ıaşkın, endJşeli onun arkq. 'mdan bakıyor. qenç 

kadın çıkıp gltti. . 
Biraz sonra yanında doktorla döndü. Doktor gece geç vakit 

orada bulunmasma Jıayret ettiği için dikkatle Akif Cemale 
baktı. Belki hastayı dUşllnerek .endişe duymasa onun l)astanın 
odasında ne aradığını soracaktı. fel~şla he~en FerdşnıQ k.ar· 
fOiQ.Sına b'al:daştı. 

ıHacerle Akif ~maJ ~m~n genç kızı muayene etmeslnJ 
•Ne diyecek?,, diye büyllk bJr heyecan ıçlnde Juvranerak 
beklediler. 

ferda lı, muntfıaw .n fe lerıe uyu1or. Doktor QDlJD 

Hacer ve Akif Cemal birlbirlne baktılar. Duddukları bliyUk 
sevinçten solukları kesilmiş gibi idi. İkisinin de ynznnde um· 
madıklan bir müjdeye kavuşmanın verdiği şaşkın garip bir 
tebessüm vardı. Onların bu halin görUnce doktorun dudak· 
larındaki gUlUmseme genişledi : Elini dudağına getirerek gene 
yavaş bir sesle: 

- Heyecan yok ! dedi. Sesinizi çıkarmayın. Hasta rahat 
rahat uyusun, Çünkü bir haftadanberl ancak bu gece hasta· 
lığın verdiği dalgınhkt•ın tabit uykuya geçmtı bulunuyor. 
Zaten gUndUzden buhranı bu gece geçireceğini anlamıştım. 
BütUn ümidim hastalığın' değil, onun ·galip vıkm'asınd~ idi. 

.. . 1 ' • ... 1 

Gençti, sağlamdı, Umldimi boşa çıkarmadı .. 'fehllkeyl atlattı. 
B~nunla beraber dtt~ UJun· bir tedavi mUddetlf!11~ var tablf. 
Çok itinalı bakılmıya muhtaçtır. 

İkisi de h~yecan içinde tllirlye~ek do~toru ~inlf yorfar. 
lhtıyar adam hastaya mU§fik bir ~akış fırlattı : 

- Pek QrseJepdJ yavpica~. ~atep ~ir' t~kım uğ4rsu~ ~ad{s~· 
lerd~n perişan bir halde idi. Bir de bu qastalık .. Fllkat 11e ~se 
AJlah hepimize acıdı. Tehlike geçti. s,atiJ?i çıkaqp p~k!ı: 

- Ooo, saat bir olmuş 1 
Hacer~ dÖndü : 
- Kızcağııırq sen 4e berba4 bJr i}aldesln, h~mpn rat.. 

1şters.en te*in ~di~i bir Jldç ~ft rereyim. 
Hacer glllU~seyerek ıp]rılqandl: 
- 8u s~vlp9 ~an~ yetişir d~k~or jlt\~ lstemeıq. 
Dok or gUldü. Sonrıı 4kır Cemale merak!, ~lr bıt'-'•ş f t:• 

lattı, bir ıey sOylUyecekti. V aı geçmiş gibi sustu. Kapıya 

dotru ytırorerek: · (lil'lfllf parJ 
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EN SON HABE RLER9 
lngiliz Başvekili" Artık sesimizi 
herkese dinletebiliriz!,, diyor 
Konya Topçu 
Alayına sancak 
verme töreni 

Konya, 19 ( A.A.) - DOn Cum
huriyet alanında Orgeneral izzettin 
Çalışlar tarafından AtatQrk namına 
Topçu Alayına sancak verilme mera
simi büyUk candan teznhuratla yapıl
mıı ve bu merasime bütun bük1lmet 
erkim, kalabalık bir halk kitlesi ve 
bütnn mektepliler iştirak etmiştir. 

·--------------· 

lngiltere yeni silahlarının 
kuvvetinden hasıl 

olacak meyvaları bekliyor 
f ngiliz Başvekili A vrupaya ihtar 

mahiyetinde bir nutuk söyledi 

AE .ı 2 Denizaltı 
'.'! 

Gemisini 
Nasll Batırdım? .. 

Toplayan: flAllAOIH. DÜLGEH Tefrika: 30 

Üç torpitoyu birden ateş ettik. 
Düşman gemisi siyah dumanlar ve 

Lo.ndra, 19 (A. A.)- İngiliz Başvekili Çemberlayn söylediği bir nutukta şöyle alevler icinde kaldı. 
demlştır: ' 

-------...-·-------- - Sulhu idame etmek fstiyoıuı. Fakat bundan atıl kalmak arzu ve Omidile Kolkola kıç taraftaki kumandanlık 1 tipinde karakol gemilerinin himayesinde 
iktifa etmek istediğimiz manası çıkarılmam alır. Sil!blanma sahasında bOyük adım· salonuna doğru yUrüdUk. Ahmet Beyin an· çalışan büyük düşman zırhlısının muave
larla ilerliyoruz. Her glln yeni silahlar yapıyoruz. Bu yeni kuvvetten hasıl ola- latacakı macerayı menıkla bekleyordum. neti Milliye tarafından batırılmasına ka· ispanyada asiler 

şiddetli bir taarruza 
daha geçtiler 

reruel cephesinde kanlı 
muharebeler oluyor 

cak netice meyvalarını vermekte gecikmeyecektir. fngilterenin sesi bu son sene- O nihayet söze başladı : rdr verilmiş ... 
ler içinde işltilmemekte idi. Artık bundan sonra buton Avrupa meclislerinde işi- - Dlln gece yansı Morto limanında Ahmet B~yin tek cümlesi karşısında 
tllecektir. Golyat sınıfından bir zırıtıhyı bııtırdık. duyduğum hisler bu ehemmiyetli vazl

Hadisenin ehemmiyeti ve bOyUklUğü yeti bUtün şümulile bilmiş olmamadan 
karşısında sessiz kaldım, bir şey ilave geliyordu. Onun sözlerine devam etme
edemedim, Ahmet Beyden bir şey sora- sini bekledim. Ahmet Bey sözlerine şu· 
madım. O halbuki bütOn tevazu ve sü- suretle devam elti : 

Eden Çekiliyor mu? 
• 
lngiliz nazırları arasında kllnetlnl muhafaza ediyordu. Bir mOddet _ Vaziyeti biliyorsun. Ben lstanbul-

iklmiz karşılıklı sustuk. dan bu gemiyi susturmu emrini aldım. 

Barselon, 20 (A. A.) - Asi tayya- • dd • b • • ht • ı A f kt 
reler 'feruel cephesinden Tiriyoıin mm- CI } ır } } a çı } 
takasına şiddetli bir taarruz yapmışlar-

Morto limanında gayet ehemmlyeUi Buton tertil:ntımızı aldık ve Çanakkııle
bir vuzlyet vardı. Gelibolu yarım ada- ~·e yollandık. Bıışnrncuğımız iş bOyüktn. 
sında daha Türk cephesi teşekkül eder et- Karanlık basınca Rumeli stthllinden Mor
mez her akşam muntazaman bir fniiliZ toya doğru ilerledim. Vakıt gece yansı 
gemisi Morto limanına gelerek demirli- na yaklaşıyordu. Oraduki burnun arka

dır. Hllkümetçiler asilerin bu taarruzu 
karşısında geri çekllmeğe mecbur olmuş 
salarsa da mezkQr mıntaka dahilindeki 
roevzilerinl temamen terketmeyerek şeh
rin müdafaasına çalışmaktadırlar. Muha
ı·ebe butnn şlddelile devam etmektedir. 

Çinliler Rusyadan ve 
Amerika dan 

lngİ}İz Hariciye Nazırı ile dig'"' er bir iki nazır yor v~ TUrk cephesini sol arka taraftan ı:;ına sokuldum ve nöb~t değiştirme s11a
mOessır \'e kuvvetli bir ateş altında bu- tının gelmesini bekledım. Suat 24 e gel-

çekı• ı=rse kabı.ne buhranı baş ga·· sterecek lunduruyordu: Bundan maksat ceplıeı~~n ip nöbet değiştiler ve A~adoludun ~el
i o kısmında bır gedik açarak strnteıık mlş olan karakol gemllerı dönerek yıne 

vaziyeti pek ehemmiyetli olan Alçıtepeyl Anadolu sahiline doğru yol almağa baş-
Londra, 20 (A. A.) - İngiliz kabi- Toplantı saat 12 den saat 18.20 ye ele geçirmekti. Düşmttnlar bu tepeyi ele \adılar. Onlttr gOzden hennz kaybolmuş· 

nesi dOn ve bOgün fevkalade iki toplan- kudar devam etmiştir. Sekizinci Ed- geçirmekle aşağı yukan Gelibolu yarım lardı. Ben burundan çıktım ve demir ü
tı yapmıştır. Bu toplantılarda italya il~ vard'ın istihısından heri böyle bir uzun adasına h4kim bir vaziyete geçmiş ola- zerinde durun düşman gemisinin Ozerine 
girişilecek mOzukereler ve Avusturya topltmtı yapılmamıştır. Bugün Puzar ol- cakltırdı. Fukat Alçıtepenln ele geçmesi doğ"ru hufıf bir sürnUe ılerleuıeğe bttş· 
meselesi görOşiilmnştnr. . mak ~ünasebetile toplunlının ikinci cel- kolay olmıyordu. Orada teşekkOl etmiş ludım. lJüşıoan • Vurdab:mdıralım bizi 

Ancak bu gOrU~melerde Başvekıl ile sesi oğ'leden sonraya bırakılmıştır. olan TUrk cephesini yarmak mOmkün görmüşler, kendi karukol gemilerine 
ta } }a Haric~ye Nazırı . Eden arasında ciddi • . .., . değildi. Bu imkdnsızlık karşısında deniz- benzetmişler ve birdenbire döııü~1lnün yyare a ıyor r nokttu naz11r ıhlılMurı çıktığı ttnluşıl· ihtilal neıedcn çıl~tı. den yapılucnk kuvvetli tecavüzlerle muousını anJayamumışlardı. Buna mate-

Hankeu 20 ( A. A. ) - Japon gar- maktadır. Eeden ~endi görU\iunde ısrur Londra, 19 (A. A.) - Çemberlayn Tnrk cephesinin sol cenahtni iki ateş madiyen : 
nlzonlarından 5 kilometre uzakta bulu- ettiği için, bu ihtılafin Hancıya Nuı.ırı- lle Eeden arasında çıkan mllnaküşa yO- ttrusında bulundurmak faldeli gerülmUş- -Kimsin? Kimsin? diye işaret veri-
nan Pekin. Hankeu demiryolu köprOsü nın istırasUe netıceıen~esi ibtiı~a~l ol· z~ncıen,. lspanyttdaki 1t11l~an gönUJluleri- tn. yor ve parola soruyodurdı. üen de onla-
Çinliler tarafından dinamitle tahrip edil- du~u da söyleııınektt-dır'. Bu ıstıta.nıu nın gerı ulınmds~ ~eselesınde bir kur~- Bu maksatla oraya gönderilen kuv- ra kendi verdikleri işaretlerle cevap ve-
•niştır. Bu meyanda \'nkubulan çarpış- önüne geçnıeK, 8aşvekıl ile Hurıcıye ra Vtlfılttmıdığı ıçın, gelecek. h~fta bır vetli bir zırhlı sahilleri ateş ultında bu- riyordum. Bu sıradu da mOLemadiyen 
ınalttr neticesinde 12 Japon tayyuresi fü1zmnın arusını bulwak . çareleri urun- toplantı dtthu yupılucttğ'ı bıldlrılwekte- lunduruyordu. Bu geıııi gündüzleri Anu- Mortonun iç tarafına doğru sokuhyor
dQşQrüldüğü resmen bildirilmektedir. mul!.tadır. Hu m~k~aU~ Zınıat ve Muliye dır. . . . . . dolu Tubyttlurının kuvvetli topldrının dum. Geminin hizasına geunce tam yol-
4,.:tnıııer Tuyynrelerlnl Artırıyorlar Nuzırlurının du ışurakılı;, BuşveklUet da- İtalyan sefırı G~and~ kendısınden ateşleri altında rahut çalışamııdığı için la iskele alabanda ettim ve istl-

Hankeu 19 ( A. A. ) - Royter a- iresinde bır. topltıotı yapu~ıştır: ı:;~~r sorulun_ sudllımt hUkumetmin cevttbmı ukşamları gurupten soura geliyor. Bir kametlmi alınca sttnc11ktttki Qç torpitoyi 
lansı muhabiri bildiriyor: Çin hükOmetl bir hal çaresı bulunmazsu,_ faıeu le bır- blıdırmıştır. btttaryasını Alçıtepeye ve dlğederini de birden ateş ettik, düşmuu zıhlısı daha 
askeri tayyarelerinin yansını Sovyctler lıkte bir iki Nuzınn du i.füfu etme;)i ve ,, sol cenuhımıztt çevirerek, hedefleri ica- ilk isabette sttncak tarafına doğru yctttı 
birliğinden, yarısını da Amerikadan te- bu yüzden bir .ıuı~ıne bubru.nın çıkwu- ı~ ransız sefiri mahiınnl istedi bina göre tenvir tubancttlarıle aydınluht- kıç direği mQtblş bir ulevle çevrlidı, si 
tedarik etmek suretile tayyare adedini sı pek wulıteınelaır. Londrn, 19 (A. A.) - Çemberluyn, ruk orulan g-ayet müessir bir şekilde yah duwwılar gemiyi sttrınağtt başladı. 
50o e ibl~g etmege karar '\'erilmiştir. l\ullir vukua gelen bir Eden ve Grandi toplantısından sonra, hıbrip edıyordu. uunu gorıınce Muuvenete son sur'utı 

l'enl Bir Muharebeye Douı·u Jrnbhıc toplautnsı ı-·~~nsız seferi ~eni ziy~ret ederek, ln- Kara ordumuz bu gemlnln her ne vererek Mortoclan Huğaza doğru kttçmıs· 
Şanghay 19 ( A. A. ) - 3 gUnden· Londra, 20 (A, A.) - Kttbine dün gılız-İtalyan gorUşınelerı hakkında keu- bahasına olursa olsun susturulmasını ğa başladık, 

heri Çin kuvvetlerinin Honkon istikame- fevkalade bir toplantı yapmıştır. dislle kısa bir mulakat yapın ştır. istemişti. Bnbiri peşine üç ant infilllkı lşllen 
tinde llerlemeye gayret t-ltikleri ııiyaııt Bu arzu nzerine bu işle meşgul olmak karakol ıewıleri donmUşler ve zırhııuın 
ıoahılfUden bildirilmektedir. ç • Fı b • L nzre Sivrihisarla bizim Sultanhi:rnr tuhsis bir hucuma muruz k11ldığ1nı bDlumı;.lardı. 

Sl·vas ıme~ to a TlRQSl edilmişlerdi, biz Sivriblsarlü bernber bir- Uzerinıize doğru ~eııyuı111rdı. Biz ıçerıye 
birini tukip eden mnt~addlt geceler Morto- doğru geminuı butnn sUr'utmı :Kullwıa-K • k• R d lr J • ya civar burunların arkusına gizlenerek ta- ruk ilerıeyorduk. liütlln ocaklttr fayrap UİUpta ı US ı•cı•n makine sı•parı•ş e i U l rassutlarda bulunmuştuk. 1''ttkat tarassut- edilmiş yanıyordu. Muaveneti mUlıyeuin 

a"' ıı· mler·ı kurtarıldı , Uınmız neticesinde edindiğimiz kanaat bacaldrıodan kıpkırW!7.l alevler çıkıyordu. 

Kampa çıkan bayraklı 
askerler sevinç 
tezahürleri yaptılar 

Moskova, 20 (A. A.) - Papanın 
kaınpına yardıma giden buz kıran 
Vapuru Qllmlerln bulunduklıın buz 
kntıesine 150 metre mesafesine ka
dar yanaşmışlardır. Tayyarelerin yar
dıınıarile kampın bulunduğu mevkle 
bayraklı askerler çıknrılmak su:-etlle 
lıUrnıer kurtarılmıştır. 

Ankara, 19 (A. A.) - Sivasta tesisi tekarrür eden çimento fabrikasının ma- bizim gemilerin bu işte muvuffak ola- Düşmanın hllcuınu ve ateşi yetmi-
klne aksamı bir alman müessesesine ihale edilmiştir. Günde Oç yoz ton, yoni mıyacağı şeklinde idi. ÇUnkQ o bnynk yormuş gibi Rumeli tabyöldrından da 
senede doksan bin tön çimento istihsul edecek olan bu fabrikanın tesisinden gemiyı batırabllmek için yttnına çok dllşmun gemisine benzetilerek ateş altı· 
maksat, Şark Vilılyetlerimizle Orta Anadoluda daha ucuz çimento !atışını temin sokulmak ve torpido atmak icabediyor· na alınmaz miyız? O ateşin tesirinden 
etmektir. ,, du. Bunu düşmanı aldatmadan vapmak kurtulup kendimizi Sotanıı dereye atın· 

Fııbrfkanın inşasına:takrlben önümüzdeki Nisan ayında başlanacaktır. Pabri kııbil değildi. Dnşmanı aldatmak için de caya kadar ç~ktiğ"imfzi tasavvur ede· 
ka 1939 senesi Temmuz ayında çimento lstihsal!tına başlayacaktır. ona hücum edecek geminin kendisini rnezsin •.. Şimdı de hazırlıklarımızı ikmal 

Suriyede muhalif partiler 
ile bir toplantı yapıldı 

Şam, 19 (A. A.) - Muhalefet Partisi ileri gelenleri ile Nasyal bloku şefleri 

mubahıza eden nöbetçi gemilere müşabih edeceğiz, gemiyi temizleyeceğiz. Bir 
bulunması icttbediyordu. Bizim bu kana· parça istirahat ederek lstanbulıı gldece• 
tımız nellceslrıde Muaveneti Milliye gız... (Arkası vaı~ 

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

·-----------------------------------------------------.. 

dün bfr toplantı yapmışlardır. Bu toplttnhda Başvekil Cemil Merdam söz almış, 

B• d h Suriye ile Irak arasındaki mUnasebetlerden bahsetmiş ve son gllnlerde memleket 
ır vapurumuz a a nızamını bozmıtğa çıılışanlardan yirmi kişinin tevkif edildiğini bildirmiştir. 

Kızllay balosu 
5 Mart 938 

denize indirildi - Fil-is-ti-ne_Y_a_hudi akını 
devam ediyor 

Ankarada Harbiye · Gençler 
Birliği maçı 

Berlin, 19 (A. A.) - lzmir Limanın· , 
da işletilmek nzre ifı ası ikmal edilen Kahire, 19 (A. A,) - 1937 yılından . ~nkara, 20 (~ .. A.) - BugUn Har-
tfe8 aemiıl 17 Şubat~ Bremcnde deni-1 şimdiye kadar Filisti~e. yeniden 9855 bıye ıle gençler bırlıtl arasmdtt yapılan 
-. Jndlrllmlttir. 1 Yabudi muhaciri ielmııtır. bir moçta Harbiye 3 • 1 ıalip ıelmiıtır. 

"Kızılay,, senelik balosunu bu yıl da 5 Mart 
gecesi Belediye salonunda verecektir. Balonun 
diger senelerden daha ·çok güzel ve eğlenceli 
oln1ası için şimdiden hazırhklar yapılmaktadır. ............................ -- 1"' "w • i • . p ''Pi"' 

• 
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ı Büyük Günah 
Aşkale Belediye 
seçimi yapıldı 

MUHABİR MEKTUPLARI 
Hikaye . 

Onu. bir yolculuk rsnnsında tanıdım. 

OUneşten yanmış. esmer çehreli, garip 
tavırlı bir ihtiyardı. Yorucu ve tehlikeli 
bir kış yolculuğunun verdiği lftUb~lillklc 

ona kalbimi açmış ve gençliğe has ebedi 

}".narı: S .. f'HEL 

- Beni yine eskisi gibi sevmek mi'> Kadınlar bizzat sandık 
Ht.>r şey bittikten sonra ... diyordu. başına gelerek 

Nihayet bu dn oldu. Sara ile banr. -

Samsun birkaç yılda 
çok değişmiştir 

zaafımdan şikftet cytmiştim. Bana, kış 
orta ında o korkunç yolculug-u güze ııldı
ran sebebin, bir gönlil işi olduğunu söy -
leyince dUştinceli bir tavırla bana bak -
mış ve bilmem nasıl, bir münasebet dli -
şUrerck hazin ve şayanı dikkat scrgüzeş -
tını şöyle anlatmıştı: 

tık. ilk gi.inlcrctc benimle hiç konuşmadı reylerini Verdiler 
YliıUme bakmıyordu. Suall"! ime . kesik, Aşkale [ Hususi ] _ tıçe belediye 
kısa cevaplar veriyor. Benımlf: pek az intihabatı yapıldı. 15·2-938 sabahı inti 
meşgul oluyordu. Bu temiz k .• dm kalbi - hap encümt-ni heyeti toplantısını yapt 
ı.in benim için artık ebedlyerı kaybedil - ve halkın reyi alındı. MUntehipler ı:ıevin( 
mlı,, olduğu muhakkaktı. ve neşe içinde koşa koşa gelmişler, ba 

Birkaç yıl evvel ayrılıp da şimdi Samsunu 
görenler bu değişikliğe hayret ederler. 

''Ben, anasıl a. havallsindenım. Bir 
köyde doğdum . D!nI akidelere ve ahlak 
kaidelerine taassup derecesinde bağlı bir 
ailenin çocuğ"uydum. 

Size hayatımı anlatmağn başlama -
dan C\'Vel sırası gelmişken şunu söyle -
mek isterim. Benim bir daha kalkamamak 
üzere düşmem ezelden mukadderdi. Fena -
lığa karşı insiyaki diyebileceğim bir nef -
relim oldujtıına dikkat etmişimdir. Bu sa 

Meğerse hata ediyormuşum. Hiç u - yanlar da bizzat gelerek reylerini ver 
nutmam bir glln her nasılsa bende kalın~ mişlercllr. 
bir kadın resmi yl\zUnden aramızda deh - !"">60 küsur müntehibin üçte ikisi u~ 
.~etli bir kavga oldu. Başlangıçta ben yu- dört saut içinde vazifelerini yapmışlar 
muşak davranıyor, onu teskin etmeğe ça-
lışıyordum. Fakat o bUtUn sinirleri boşan- dır. Tasn!f netlce~lnde reyler toplanmı~ 
mış bir vaziyette, kudurmu.ş gibiydi, ona: ekseriyeti parUnın göstermiş olduğı 

_ saracığım, sevgilim. Emin ol ki bu namzedl.~r kazanmışlardır. 18·2-938 Cu, 
resmin bende bulunduğunu bile bilmiyor- ma gUnu kaymakamlık makamında 1. 
dı o. Nasıl<>a kalmış demek. Onu yırt, yak. asil aza toplanarak reis seçi~ini ynplı 
ne istersen yap. Yalnız bağırma... Allah lar. Gizli reyle yapılan bu seçımde fazl 
aşkına bağırma. Sinirlerini bozuyorsun ... rey alan merke~ muhtarı Muharren 
K endlni harap ediyorsun dlyordum. Mutlu reisliğe seçıldl. 

O beni dinlemiyor, muttasıl: 
yede hayatımın bir çok devrelerinde kar- _Niçin, niçin diyordu. Bu resim sende 
şmıa dikilen fenalıklara karşı sabır ve neden bulunuyor? Bu kadını unutamadıy
husnUniyetle mukavemet etmeğe ~alıştım. 

HAVA 
san neye bana geldin, rahatımı kaçırmak 2 ı . 2 . 938 saat 8 Raporu 

Fakat bu mukavemet, nevmidane olmuş için mi? 
ve fenalıklar dalma beni fethetmiştir; si- Nihayet bir aralık kendini büsbütün Hava tazyiki : 602.2 
ze gnrf p görllnmesi muhtemel ol • akla kaybetmiş blr vaziyette ha,Ykırmağa baş- • • (Deniz seviyesi) : 768.9 

Sn.msun (Husustı - Amisosun ete -
tinde ve bir sathı mail uzerinde kara
:lenizln coşkun sinesine yaslanan Sam -
sun, müstebit idarelerin ellerinde uzun 
yrıllar bakımsız kalarak, Kurtuluş snvaşı
:11 müteakip aziz cumhuriyetimize çok 
!'larap ve sönük bir halde geiml.§tlr. Sam -
mn. Atn.ttirk rejiminin vl\cudc getirdiği 

Cumhuriyet idaresinin irae ettiği yUksek 
varhkla'a kavuşunca, bunlnrdan istifade 
etmesini bilmiş ve çok kısa bir zaman i -
;inde umrnn sahasında geniş adunlar at
.nıştır. 

Samsundan bir kaç yıl önce ayrılan 
bir kimse bugUn tekrar Samsuna gelirse, 
onu çok değişmiş bir halde bulacaktır. 
.:ıarkı, elektriği, suyu ve imkan nlsbetln -
ie tefr~ edilen caddeleri ve içtimai hayn
.ındaki tekamüli\ ve buna mUmasil her 
tUrlü medeni vasıtalariyle Samsun, bugün 
en Mamur şehirlerimiz arasına gimiş bu
lunm Eıktadır. 

KÜLTÜRÜ 
beraber, sizi temin ederim ·ki, bu hal be - ladı: Suhunet : - 4.5 

ı [)Qşük suhunet : _ 6.2 Samsunda önem verilen işlerden bi-
nim ıarzum hilifına 0 muştur. Ve ben ~u- - Budala, budala! diyordu. Sanıyor· rlsini de, kilittir raaliyt>tl te.şkll etmekte -
na kani olmuşumdur ki sukut, bazı insan- sun ki yaptığınla kaldın. Hayır, hayır. Ben Rutubet : % 89 

6 
M .tooiı Samsun ve muhitinde kültilr işleri 

lar için meş'um bir zarurettir. tunu senin yanına bırakmadım. İntlka - Ruzgar : Cenublgarbi sanlyde Uzerlnde ısrarla durulmakta ve bu suretle 
Bu yüzden, ailemin üzerimde huşunet mımı aldım. Kı<>asa kısas. Evet, haberin Sema : Tcmamen kapalı değerli başarılar elde edilmektedir. Vllfı. -

derecesine varan ~ebir ve !nzyi~i~e rağ- olsun. Yan, patla! Bana çektirdiğinin ce- Yağış : Yok yet mekezinde ihtiyacı karşılayan ıı ild: 
men bir tOrln onların lstedıği gıbı olma· ıasmı gör. İşte sana söylUycrum ... İnti· Yerde mevcut knr tabakası {35] Sm. okul, 1 orta okul ııe·ı lise mevcuttur. Bun-
dım. Haylaz ve tenbeldim; nihayet benim karnımı aldım diyorum ben de Salihle tardan başka bir de Teelm okulu vnrdır. 
adam olmayacağıma kanaat getirdiler ve yattım. Anlıyor musun? Kaya çavu.şun onu güç zaptediyordum. Sonra birden sil- Her yıl okuldan çıkan talebe vllö.yetln 
beni kendi halime bıra.ktılar. SalUıle... kindi ve gerildi kaldı. ÖldUğllne tamamile muhtelif yerlerine ve ihtiyaç bildirildiği 

Bent o civarda d.det olduğu Uzere er- Kan başıma çıktı. Deli gibi oldıun. kani olunca gölün ortasına tırlatıp attım takdirde diğer vlla.yetıerc de gönderil -
ken evlendirmişlerdi. Belki bu, muhtemel üsttine yUrUyerek haykırdım: dedim. mektedlr. 
çnpkmlıklarımın BnUne geçmek maksa - - Ne diyorsun. sen delirdin mi? Ak- Karşımda korkudan gÖ2leri fırlamış, Yolları 

dile yapılmıştı. Onu bilmiyorum. Fakat lmı başına al. Seni boğarım. beni dinllyen kadın bu söz üzerine yeni- S\msunun bUtUn ilçe ve kamunları 
ne olursa olsun muhakkak olan bir şey O. avazı çıktığı kadar bağırıyordu: den bir çığlık kopardı. Yalınayak , yarı arasında muntazam şoseler! vnrdır. Bu -
varsa o da bu tedbirin hiç bir işe yara - - Sallhle yattım anladın mı? Salih- çıplak bir vaziyette ko.~mağa ba.~ladı. '.lllnh beraber samsunu, Anknraya, Hay-
madığıdır. le ... Ne sandın? ... senden intikam alma- Arkasından ben de fırladım. Ormana darpaşaya bağlayan çelik hattı da bulun-

Bnbamın ı>lüınOnden sonra bü bütUn yncağımı mı sandın? doğru koşuyordu. O kadar hızlı gidiyordu maktadır. Ayrıca (Samsun _Çarşamba) 
serbest kaldım .Tam o sırada bazı . se-bep- Onun uzun 1ızun saçlarını bilekleri · ki yetişmek imkı'.lnsızdı. Ormana girince arasında da, 0,75 llk dar bir hat ta faall
ler beni muvakkat bir zaman için köyden me dolamış olduğum halde neresi rast - bir aralık onu kaybettim. Yavaş yavaş ~·ettedir Bu hatlar memleketin iktisadi ve 
uznkla.ştırdı. gelirse vuruyordum: aklım başıma geliyordu. Hem koşuyor, medeni varlığı l\zerinde mUsbet ve mn-

KöyUn sak.in hayatından şehrin vel- - Sallhle yattın ha ... Benden intl - hem df! bağırıyordum: esslr bir rol oynamaktadır. 
vcles!nc girince başım bUsbüti\n döndü ve kam aldın ha... Diyordum. - Sara, Sara .. Allah a.şkına dur Sa - ZİRAATl 
ben nefrete ıa.yılt bir şekilde kendimi ka- o ağlıyor, canının acısından çırpı - ra ... Nereye gidiyorsun? Samsunun çevresini te,kll eden top _ 
pıp koyuverdim. nıyor, fakat yine haykırmakta devam e- Bir fikir, beynimin içinde bir tir - rn.klar en ziyade tutun zer!yntına elveriş-

Size hayatımın o sefil ve ıgUnahkAr diyordu: buşon gibi Jşllysrdu. Ayaftım ikide bir ça lıdir. samsun ve Bafra tütilnlerı nefaset 
parçasını uzun uzun anlatmak neye ya - -Evet yaptım !.şle. Öldlir beni.. Da- ıııara takılıyor, düşUyordum. Ellerim yır- ve hususiyetleri itibarile acunun her yö -
rnr ... Buralarını çabuk geçiyorum. Size ha ne ynpabil!rsln ... Sen zaten beni öldtir- tılmış, yU.ZUmün h~r tarafı kanamıştı. nQnde şöhret kazanmış ve Sa::1Sunun 
nsıl büyük günahımı anlatmak isterim dUn ... Bana vakt!le acıdın mı? Ben de Nlhay.et onu ~ördüm. Gölün sonuna emsalsiz tutünlerl koku, içlm ve yanma 

Derin derin içini çektikten sonra senden intikam aldım. Çocuk ta Sallh!n yetlşmek uzere idı. Ben soluk soluğa ko • kabiliyeti noktalarından btitUn dUnyanın 
devam etmişti: Daha ne dly~eksin? Vur, öldUr diyordu. şuyordum. Ayaklarımda kuvvet kalmn - tütün harmanlarında önemli bir er tut _ 

_Bu -arada köyde bıraktığım zaval- Bunu duyunca bayıla<.'nk gibi oldum. mışlı. Nefes alamıyordum, boğulacak gi- mu~ tur. Y 
h karımı ak.ıma bile getirdiğim yaktu. Bi Kollarım gevşedi. O, elimden fırladı ve a- biydim. Bağırmak istedikçe boğazıma bir Coğrafi mevkii tabii k bili ti U-

ça.re kadının tek başına ne yaptığını, ne çık kapıdan koşarak kaçtı. şey tıkanıyor, boğucu bir öksürük başlı - rUnlerin!n çokluğu' ve husu:lye:ıeıtı::riy
ııc uğra.ştığını, nasıl vakit geçird!ğini dil· Ayakta gliç durabillyordum. Duvara yordu. Ona ~elimle acayip. işaretler yapı - le türlü kaynaklara malik olan Samsun, 
şilnmek bile istemiyordum. Bir çocuğum dayanmıştım. Tamamlle bitmiştim. Göz - yordum. Faıtat 0 bunu görmüyor, koşu - ayni zamanda çok geniş ve feyizli blr böl
olduğunu haber almıştım. Fakat bu da !erimi etrafta gezdirdim. Gözüm beşiğe yor, koşuyordu'. . . . genin Karadeniz kıyılarında en t.şlek bir 
benim üzerimde bUyUk ve kurtarıcı bir ilişti. Çocuk, beşiğin içinde, gilrültilden u- Nihayet gölün kenarına yetı.ştı, dur- t~lm iskelesidir. Samsun en nefis tiltUn 
tesir yapamamıştı. yanmış, kundaktan çıkardığı küçük kol - gun sulara bir saniye bakındı. Sonra kıyı nevilerini ve ehemmiyetli miktarda hubu-

Bununla beraber bu hal de uzun sür- ıarını sallayarak katıla katıla ağlıyordu :oyunca ko~mağa başladı. Bul~nduğum bat ve diğer mahsulA.t yetiştirmek, sevk 
medl. Yaradılışımdaki hafiflik dola'-'ıslle Salibin çocuğu!.. Bir nn içinde bu. fikir, yerde kalmıştım. Bir adım ataca.f iktida- ih t kl dü 1 d t 

J b ve raç e me e nya p yasasın a a-
uzun zaman bir kararda kalmak benim eynimin içinde parlayıp söndü. Bir del! rım kalmamıştı. Fakat sonrn bir gayr~tlc nınmı bir erdir. İllin sahil kısmındaki 

Çarşanba, Bafra ve Terme ilçeleri mUnbit; 
araziyi ihtiva etmekle beraber, ve bllhas.50. 
Çarşanbanın Y~ilırmak, Bnfranın Kızıl
ırmak vadileri bol ve türlü Urün.ler yetiş • 
llrmekle ayrı bir hususiyet taşımakta ve 
iç kısmındaki ilçeler arazisinin tedricen 
yUkselişi ve mUsat iklimlere mazhar oluş
ları hasebiyle oralarda da, her türlU hu
bubat ve ehll hayvanat yetıştlrllmektedlr. 

llin çevı esinde yetıştil'ilen toprak u
rllnlerinln başlıcaları: 

Mısır, arpa, buğ·day, pirinç, soğ·an, rn.
stılye, patates, elma, Armut ve kiraz gibi 
muhtelif meyvalar her yıl elde edilen top
rak Urilnleri (250,000) tonu geçmektedir. 

llekter: 
Sürti!Up ekilen 362749 
Çayırlar, yalaltlar ve mer'alar 383684 
Sebze ve meyvıı.lıklar 6482 
<?rmanlar 86085 
Urun vermiyen topraklar 80000 

921180 
F ABRİKALARl 

Samsun merkezinde inhisarlar idare -
sine ait ve günde 6000 kilo tütün ve s~a
ra !mal eden tiltun fabrikası, belediyenin 
elektrik ı'abrikası Merd ırmağı yaklnlnde 
günde 200 çuval un çıkaran un fabrikası, 
Gümrük caddesinde Gtin~ makarna fab· 
rikası, sabun ve nebatı yağ fabrikası ,Bağ
dat caddesinde münferit sermayeli San; . • 
sun rakı fabrikası, buz ve soğuk hava fab
rikaları, Kavakta kiremit, tuğla, ateş tuğ
la<>ı fabrikası, Bafra kereste ve elektrik 
fabrikası, Havzanın ~ltek boğaz.ınd:ı 
günde bin çuval un çıkaran 7 un fabrikası 
Çarşambada iki un fabrikası ve bir elek. 
trik fabrikası VezirköprUde bir un fabri
kası mevcuttur. Bunlardan başka mu • 
teaddlt imah\thaneler ve atelyeler hali ta
laiyettedlr. 

lTFAİYESİ 
Samsun belediyesinin muntazam bir 

itfaiye teşkHAtı vardır. Şehrin bUtün me
deni ihtıyaçlanm gUntinde önlemlyP. ça -
lışan bu itfaiye teşk!ltı.tırun bulunduğu 
koğuş ;gayrimuntazam ve gayri sıhhldlr. 
Memleketi yangın gibl önemli bir tehlike
den koruyan bu lnsanlnrm sıhhJ durum • 
larlle de belediyenin meşgul olması isten
mektedir. İtfaiyenin üç pompalı bir aro • 
sözl\ vardır. şehirde tazyikli su tesisatına 
bağlı 28 gömme ve 56 yangın .musluğu 
mevcuttur. Samsun itfaiye neferleri vazi
felerini büyük bir titızlkle yapmaktadır. 

Ankarada bakılan Çocuklar 
Ankara 19 ( A. A. ) - Çocuk E -

sirgeme genel merkezinden: Son 15 
gün zarhnda genel merkez tarafından 
1532 çocuğa bakılmış ve 600 öksüz yav· 
ruya her gün sıcak öğle yemeği verfl· 
miştir. Bundan mada bir kaç fakir elle · 
ye de çocuk eşyalan dağıtılmıştır. 

lçln ml\mkün değildi. Bahusus parasızlık- gibi beşiğe atıldım. Çocuğu kaptım. Kö - doğruldum. o, kıyı boyunca koşmakta ş Y 
~nm~ntı çekiyMdum.İ~ ~n dmtian _yün içinden koşarakg~tım.Gece dHin- devamed~Mdu.~mfil gnıu hltırm~. şcl- ~~~~~~~~~~~~~~~~··~~ı~~~~~~~~~~~~l 
nın ardı kesllmeyen h!yanetlerl beni ca- dl. Hem koşuyor, hem de kızgınlıktan deli ıa.1e1e nihayet bulan derenin kenarında 
nımdan bezdiriyordu. Bu şartlar aı!ında olup olmadığımı düşünüyordum. Çocuk. idi. Dertlerinizi kısn zamanda fikirlerimde blr i~leşme ha- kollarımda çırpınıyor, ağlıyordu. Onun Adımlarımı biraz daha sıklaşlırdım. 

1 lct ·ı t k 1 k b' b h kilçUk vücudunu yumrukluyordum. Bu Avazun çıktığı kadar bağırdım. Sular pek 
sı o u ve nı ıaye aran ı ır son a ar . . 
günü manen, ve maddeten yarı ölmüş bir hızla .köyün yaklnindekl gö~Un kenarına azgındı. Yatağın .ortasındaki büyük ka -

· vaziyette köyün yolunu tuttum. kadar geldim. Gecenin derın sessizliği yalara çarparak köpüklene, köpUklene a-
Karımla kar.şıla.şmak pek feel oldu. içinde etrafıma bakındım. Sonra çocuğu kıyordu. Bıma rağmen sesimi duyarak 

Zavallı kadın, beni görünce bayılacak gibi suyun ortasına doğru fırlatıp attım. Bir döndü. Beni görUnce bir feryat kopardı ve 
oldu. sonra kapıyı yUzUme kapayarak be- feryat, arkasından suların şiddetle ya - kı::ndinl o azgın suların içine attı. Bir fer
ni sokakt-a bıraktı. Kapının yanındaki aı- yılmasından çıkan bir ses duyuldu. Sonra yat dalıa duydum. Korkudan açılmış göz
çak pencereden hem ağlıyor, hem de bana yine gecenin derin sUkCınetı hakim oldu. lerim önünde onun suyun yüzünde ta.şlara 
ltınet ediyordu. Biçare kadın! her şeyi ııa- Bu işi görünce ayni yoldan koşarak çarparak, bata çıka gittiğini gördUm. 
ber almıştı. Hiç bir zaman ve hiç bir yer- eve geldim. Karım dönmOştQ. Şaşkın ve Bir anda delirmiş gibiydm. Kıyıda 
<ie eksik olmayan müno.fıklnr olanı biteni peri.şan bir halde boş beşiğin başında du- koşa:ak ona yetı.-ıtım. Ağlıyor, bağırıyor
ona yetiştirmişler:il. o söyledikçe, ben tit- ruyordu. Her tnrnfım titrediği halde ona, dum. O kıymetli vUcut, suyun yUzünde ha
rlyordum. Ona verecek cevap bulamıyor • gülerek: kir bir odun parçası gibi ça.tpıla çarpıla 
dum. Gürtiltüye gelenler, hep onun tara • - Git, z:ı.llm kadın! Cinayetinin ce- yüzüyordu. Ben koşuyordum. Bir şey ya. • 
fını tutuyorlar, bana Hinetli bir insan na- zasını gör. Çocuğunu öldUrdUm diye ba- pamamak aczi karşısında yalnız bağırı -
zarlle bakıyorlardı. Herkes çekilip ~ttik - ~ırdım. yordum. 
fen sonra ona yalvardım: · o, acı bir feryat kopardı. Aya.klarıma 1 Böyle gittik. Birden karşıda şelAle 

- sara, sevgil! Sara. Günahım bü • atıldı. Tırnaklarile vücudumu parçalamak görUndU. Biraz daha koştum. Sonrn. birden 
yUk bUlyorum. Fakat beni affet. istiyormuş gibiydi... Titriyen sesile: dizlerimdeki kuvvet tukendl, bir külçe gibi 

o yumuşamıyordu - Ne diyordun, ne diyorsun? diye in- çöktüm. Sönlik gözlerimle onun, derenin 
- Sen, sen mi? Seni a.ftetmiş!m ne- liyordu aonu11da birdenbire karşıya fırlıya.n su • 

l'e yarar? Seni Allah affetsin. Bana acı - Ben, nıhan bUyUk bir ı.ztırap içinde tarla ileri atıldığını ve sonra hızla aşagı 
madın ... Beni tek ba.şıma terkedip gittin.. bulunduğum halde yine e!llmekte devam dU.ŞtU~ilnil ~rdüm. 
İhtiyaç ve sıkıntı içinde beni bırakıp kaç- ederek: Burada clurmU$, sonra birdenbire de
tın .. Bana, ömrümde bilmediğim acılar _ onu suya atara.k boğdum diye ~işmiş yorgun ve kırık sisle: 14te benlm 
tattırdın. Merhametlilerin merhametlisi haykırdım. ÇünkU bu, vacip olmuştu. onu hayatım dlye ilA.ve ~tm~ti. 

bize sorunuz 
Okuyucuııınmızın sormak, da - 1 

nışmak istedikleri bir çok dertleri 
vardır. DOCU gazetesi bu okuyucu - ı 
lannı her cihetçe tatmin etmek iste
diği için bu dertlerin <ie elinden gel- ı 

diğl kadar dermanını bulmağıı çalı

şacaktır. 

RAHATSIZ MiSiNiZ? .. 

Doktorumuz size gerek bu su -
tunlarda alenen ve gerek hususi su
rette sorularınızın cevaplarını verme 
~e hazırdır. İsminizin istediğiniz tak
dirde katlyyen gizil tutula.cağına e
min olab1llrsinlz ... 

DAVACI MiSiNiZ?. 

Avukatımız ... Bütün dertlerin! -
ze yine bu sütunlarda ve isterseniz 
hu.şusl surette cevap vermeğe hazır • 
dır. Sizi dava ediyorlarsa yine avu -
katımız size mUtalaasını btldinneğe 

hazırdır. 

HER HANGl BİR ŞEYİ MERAK 
EDİYOR MUSUNUZ? 

Yine Doğu gazetesi elindeki ım
kAnlar nisbetlnde sizi tatmin etmeğe 
çal~ır. 

.... * 
ı Gazetemizde veya hususi surette 
' cevap almak fstlyenlerln... 
1 ı - Evvela. sarih ısım ve adres-

i 
lerlnin yazmaları, 

2 - Suallerinin mlimkün olduğu 
kadar .kısa sözlerle ifade edilmesi. u-
zun sözlerden ziyade derhal mevzua 
geçilmesi. 

3 - Oevap bedeli olarak 12 ku • 
ruşluk posta bedeli letfedllmesı ld -
zımdır. 

Husust surette cevap istiyenıe • 
rln 18 kuruşluk posta pulu gönder -
meıerı. oıa.n }j}la.h bile seni ııftetmıyecektir. kendi ellmle gebertmek hak oıınuştu. Bir Bu felA.ketten sonra bir yerde dura-

Ben, dize gelmiş yalvarıyordum. Bir dal kadar incecik boynunu bir elimle, kü- maı oldum. Artık benUn içln her ~ey bit- elı•n -1en gelen her 
yandan a~lıyordum: çük elimle, küçük yavrusu gibi hırladı. miş sayılırdı. Ba.na, işlediğim bUyUk gü - U~ 

- Sara., Allah aşkına bıınn. acı! OU - Suları fışkırttı, fokurdattı. Küçücük ayak- nahı hatırlııtan her 4eyden kaçtım. Fakat . 
DOGU size 

nahımı itiraf ediyorwn. Cinayetim bu • ıarile .gölün durgun, mavi sularını bulan- vicdan azabı beni terketmiyor. Artık hizmeti ., l kt 
yük. Fakat seni yine eskisi gibi sevece - dırdı. Küçük vileudunda öyle, umulma • ölümden ba.şka. neyi temenni edebilirim yapmaga ÇQ lŞQCQ ır. 
ğlm. Beni affet diyorum. yan bir kuvvet vardı ki ... Piç ol<lutu hal- demi~l. Ve sonra atla.dıtını göştermemek - -----------------------
~ ~r~~h"pd~~~r~Uşle. ae ·ım~ ''~m~~du. Suvv~U ~lttlmlo için pnımdın ça~abu~ ~Jkl~"· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Karsta kar tipisinden 
dört kişi dondu 

Erzurum Belediye 
Talimatnamesi 
1 J/aziraııdnn itibaren tatbıkmn 
başlanacak oları talimatnamenin 

Halkevinin Altıncı 
Kuruluş yıldönümü 

Kars (Hususi) - Kurban bayramın· j Qnvnn ve evsafını hata muhafaza etmek- madde madde ne~rlne devam cVst tarafı ı incide) l nln kuruluşunun altıncı yıldödOmü bu-
dan bir gOn evvel başlıyan ve Oç goıı dedir. Bu heveskt\r elemanın da yardım ediyoruz. Alftkadarlnr kelldile· Saat ikide Spor Bölgesi tarafından gün memleketin her tarafında bllyük 
sllren kar tipisi neficestnde Vilayet ve teşviki ile Kars nehri üzerindeki sek- rlne nlt olan kısımlar için şim- hazırlanmış olan müsabakalara başltmdı. merasimle kutlulanmıştır. 
ınerkezi ile kazalar arasındaki bOtUn sen santim kalınlığındaki buzun Ostnnde diden hazırlıklarım yopma{}a Havaların ruzgQrlı ve karlı olması, bir Bu münasebetle Ankara Halkevinde 
yollar kapanmış, Erzurum treni mukar- bllyük bir saha temizlettirilerek paten· başlamalıdırlar. kaç gnn evvel yağmış olan karların eri- 1 BUyük Millet Meclisi Reisi ile Vekille!1n, 
rer gllnünde hareket edememiş ve Sa· ciliğe tahsis olunmuştur. Jlbay, işlerinden mek üzre bulunması yOzOnden mOsaba-

1 
Mebusların, Vekaletler Heri gelenlerınln 

rıkamışdan Karsa doğru hareket eden ayrabildiği bir çok saatlerini burada, 190 - Başlanılan bir traşın ik- kular dio-er haftalıır kadar al~kayı cel· ve kalabalık bir halk kitlesinin hazır bu· 
bir tren Benllahmed istasyonu civarında neşeli gençlik arasında geçirmekde ve malinden evvel traş edenin başka bedeme~lştir. Yine bu yüzden bisiklet Iunduğu bir toplantıda, merasime İstiklal 
karlara saplanarak deraymıın yapmış· her taraftan teşvik gören patencilerin bir iş yapması, traş oltını lümsuz müsabakası da yapılamamıştır. Mnsaba· marşı ile başlanmış ve müte11kiben İç işleri 
hr. VilAyettmlzin Ardahan, Çıldır, Ar· adedi gllnden güne artmakdadır. Mev- yere bekletecek hareketlerde bulun- katarda knzananlıtr bllyOklere taktim Bakanı ve Parti Genel Sekreteri Şükrü 
Pacay kazaları ve Kars arnsındakl pos· cud patenler knrı gelrnedi(tinden Rusya- ması yasaktır. edildikten sonra camhurlyet Halk Parti- Kaya söylediği bir nutukla Halkevlerfnin 
talar üçer dörder gOn rötar yapmışlar ya iki yaz çift paten siparişi verilmiştir. _ 9 _ si başkanı Vuli Haşım İşcan kısa bir değerli çıılışmalannı öğmOş ve 42 yenl 
ve bu merkezlerden hareket eden postu ÖnümOzde daha iki nyhk bir l)ezonun 0 1 sövlev vermiştir. Bu söylevinde Halkev- Halkevini açmıştır. tel er, Pansiyonlar• Be.kltr J 

nakliye kızakları yolu kaybetmek endi· bulunduğuna göre, gelecek kış mevsi- Odaları terinin Türk inkılll çerçivesindekl rol· Ankara ve İstanbul radyolan ile 
fesi ile iık önlerine çıkan köylere sığın- mlnde gerek patencilerlmiz ve gerekse lerlnl tebarüz ettiren Haşim lşcan ez· neşredilen bu nutuktan sonra « 'J'imur » 
Inağa mecbur olmuşlardır. gllnden güne ilerliyen kayakcılanmız, 191 - Odalarda adam başına cOmle demfştirki: piyesi temsil edilmiştir. 

On gOndcn beri Erzurumda bekli- 'ürkiyentn her hangi yerindeki sporcu en az 20 metre mikabı lıuva isabet « AtatOrk Turk lnkilabının hedefini Pazar günkü 
Yen lstanbul \'e Ankara postası, demir arkadaşları ile boy ölçüşecek kudretle edebilecek mlkdnrda yatak bulundu gayelerini bize nçıkca göstermiştir. Bu •• • • 
Yolunun işlemete haşlamasından ötnrü geJe3ileceklerdir. FUAD ARASLJ rabilirler. Her odanın kupısında kaç sayede Türk miJleti mede:ıiyet tarihine ffiUSabakaJarJil netıceJerı 
bugnn şehrimize gelmiştir. SAIUl{A:\IIŞDA l\AH kişilik olduğu ve yatak fiatlannı yeni bir hızla çıkıyor. Pazar günU Halkevlerlnin yıldöntı· 

Iğdır sporcuları ile maç yapmak Sankamış 10 [Husuşt] - Dön gece- gösteren bir etiketin bulunması mec- Bu çıkışta Halkevlerlnin büyük bir mo münasebetile şehrimiz Hulkevi spor 
Ozere bayramda bir gün evvel Karstan den yagmnğa başlayan kann kalınlığı burldir. rolO vardır. ÇünkO onlar memleketi· kolu tarafından tesbit edilen spor mü· 
hareket eden şehrimiz sporcuları, kasa- 40 santime yakındır. Kar halil. devam 192 - Her katta fütiyaca kafi mizde Kültür bakımından büyük fuide· sabakaları yapılmış, bu müsabakalara 
hadan on kilometre ötesini geçmiyerek ediyor. Şiddetli tipi yolları kapatmıştır. mikdarda halQ ve el yoz yıkama ler temin etmişlerdir. birçok atlet ve kayııkçılar iştirak etmiş· 
avdete ve bu seyehatl tehire mecbur Kasaba içinde yOrOmek için gOçlük çe- yeri bulunması mecburidir. Halkevlerinin deruhde etmiş olduğu tir. lık mUsabnkaya suat ikide başlanmış, 
kalmışlardır. klliyor. 193 - Hıılalarda bol ve temiz vazifeler TUrk 1nkilabile beraber Herle· 2000 metre mesafe üzerinde yapılan bu 

Bayram mDnascbctile evlerine ka- su bulundurulması ve kukulannırf yecek ve genlşleyec ... ktlr. Halkevimlzin mukavemet koşusuna Halkavi sporcu-
vuşnıak için mücavir kaza ve köylere Bir kardeş katili izttleslne muktazi tetbirlerin alınma- bir seneki faaliyet raporu şimdi okuna- larından 17 atlet girmiş ve neticede 
giden köylü ve bilhassa talebenin \'aZİ· sı mecburldtr. caktır. Orada göreceğfolz mesai büyük Cemil Akın 6 dakikada birinci, Ali Rıza 
Yelleri büyük bir endişe uyandırmışsa .·dama mahku"' ffi oldu l94 - Her otelde y~mek sıılonu bir inkişuf devresine girmiş olan Erzu· 6,2 de ikinci, Sabahattin üçnnctı gelmlt-
da, Karsdan yollanan bir çok klmsele· ile yolcu eşyalarının konmasına mnh- ruma kQfi değildir. tir. 
tiıı yol üzerindeki köylere sığınmaları sus muntazam depo ve banyo bu- BugOn mücadeleye mecbur olduğumuz 
sayesinde, tipinin kurbanlan çok şOkür A k k"' ""kl"""Ü Ö Ö .. lunması mecburidir. bir takım vasıtas:zlıkların önüne geçll-
dört kişiyi geçmemiştir. Bunlardan biri, nca yaşının UÇU ul) g z nune 195 - Yemek veren oteller, aşçı dikten ve yeni Halkevl binamıza kavuş-
t1plnin en şiddetli anında Kars hastane- 8llD8fak CezaSI ve lokantıcıların tabi oldukları şart- tuktan sonra daha kuvvetli çalışarak 
sinden şehre beş kilometrelik mesafe- 24 $808 h&n"g Ç8Yrildi lara tabidirler. Mutbaklar otel dahi- daha iyi neticeler alacacuğız. 
deki Karacaveren köyüne cenaze götll· ~I) llne yemek kokusu yapmayacak füıhraman bir tarihin mlrascisi olan 
ren ve köyllllerln: (gitme boğulursun, bu· Vnn, [Husuf] 936 yılı Şubatında tüy- yerde olabilir. Erzurum ve Erzurumlular bu çalışmAya 
tada kal) şeklindeki ısrarlarına rağmen ler öpürlücU bir cinayet olmu'ş, genç bir 196 - Otellerde her kntta yan- ve bununla elde edilecek bayırlı ve yllk-
bayram akşamın1 beş yavrusunun ynnın· adam kardeşini öldürmüştü. gına karşı tertibat alınması mecburi· sek neticelere elbette Jayıkbrlar.• 
da geçirmek arzusunu yenemiyt"lrek yola Ardam epeyce zaman geçtiği için dlr. Valinin mUteaddit yerlerinde alkış-
Çıkan ve yine yolda rasladığı Karacuve- vakayı lıulnsa edeyim : 197 - Yatak, tuvalet ve oda larla kesilen nutkundım sonra Halkevl 
ren köylOlerinin: (geriye dön, ö!Orsün) Erclşin Zivlk köyünden Abmet Oğ· takımları temiz ve lcabedenler tı!ü- kAtlbi Esut Yulçm Halkevinin bir sene· 

Takım halinde yapılan atlı kayak 
müsabakasına 16 kayakçı iştirak etmiı 
ve bu müsabaka 8000 metre üzerinden 
ve takım halinde yapılmışhr. Mnsabaka 
çok heyecanlı olmuştur. Yolda hakem 
Reşadın bulunduğu bir zanka devrllmlı 
ve çok şllkür bu kaza hafif aUablmııtır. 

Neticede: Sulahattin • lhıan birinci 
ZOhtu · Salahattin ikinci, Avni - İdris 
üçüncü gelmişlerdir. 

Sporcular geceleyin de Halkevlnde 
geç vakte kadar eğlenmişlerdir. larııddaki ihtarlarını dinlemiyerek yolıt lu Beklr'le Esat baba kardeşdirler. Bun- lü bulunacak ve odalarda tabla ku· lik faaliyet raporunu okumuştur. 

devam eden arabacı Karsın Yeni ma- hırdun Esat ayni zamanda köynn muh- rusu ve sair. haşarat bulunmayacak- Bu rapora mızaran, HaJkevlnin muh· Romanyadak·ı 
hüllesinden Muharrem oğlu Nevruzdur. tandır. Uzun zamundan beri de araların- tır. telif komiteleri geçen bir sene zarfında 
KııaQ-ını çeken bir çlft kuvvetli atınu da bir miras kavgası devam etmektedir. 198 - Her mOşterl değiştiğinde oldukca geniş bir fuuliyette bulunmuşlar- son deg,.; ı·şı•kıı•k 
güvenen zavallı adam, tam karşıdan ge· Diğer taraftan köyden Riza adlı yatak takımlarının da değiştirilmesi dır. Dil, tarih, edebiyat komitesi tıç 
len tipinin şiddellnden yolunu şaşırmış bir komşunun bundan çok evvel vukua mecburidir. Bir kaç gon uyni yatak- halk toplantısı yapmış ve Erzurum şe- f0st tarafı 

1 
incide) 

~lr vuziyette, şehre bır iki kilometre· gelen bir cinayette öldürolmüştOr. Riza ta yatanların yatak takımları ancıtk bitleri adına bir abide dikilmesi teşeb 
1 k b d b ı b · Es • Milli Hırısliyan Fırkası son intibah· 1 

lr sabadıı Op dört saat kadar sata o zuman an er u ışte at m parma- yazın Oç ve kışın beş günde bir bOslerine girmictir. Ar komitesi bir b"n· 
1 - h l ı .. .. larda ancak % 8 nisbetlnde bir muvttf • so a buculadtkdan sonrH hayvanlarmdun ğı olmasından şup e enmekte ve çlnde defa değiştirilecektir. do heyeti yapmış ve bir ince saz beye f 

1 
b 

hı ki ı E d' - - akiyet 8 u ilmişti. Binaenaleyh onlann rl, şehre .. getirilecek olun Borluk su- derin bir gayız ve 0 e sa 10 duşuk 199 - Müşterilerden hnsta olan- ti huzırlamı"'tır. Gösteril komitesi mem-
b. f il kt d .. takip ettiği proğram ekseriyetin dOştınce Yı.ınun, boru ferşiyut kanallarına düşerek ır ırıabnı ko ama a ır. 1 ları veya vefat edenleri derhal Be- lekette kendini hissettirmekle olan sah- ve arzusunu temsil edememekte idi. 

orada kendini bir daha kqrtarmuınış, Miras lşinde Esat'Ja başa çıkamaya- Jedfye doktoruna bildirme"'e otel,. ne yokluhuna ra""men iki piyes bttıır-
B · b. ü R' b 6 

6 6 Romanyadaki son değişikliklerin gerek hayvan ve gerekse kııuKçı orada cağını anlayan eıur, ır g n ızayı U· pansiyon, bekar odaları veya ban lam"ktadır. Bunltırdan biri Akın, dlheri· 
k l · ı · dll h k d" .. 6 hakiki sebebini Goga tecrübesinin eyi il l\rak donmutlardır. Kendisinin bebem- hmık, kardeşın ol rme&e arar ver 1• işletenler mecburdurlar. de Babaların Gnnuhı piyesleridir. Hunl"r 
h l l · Ri tı t • t bl .. netice vermemiş olmasında aramalıdır. a eve döneceğini bilen ttkruba ve kar- ğini soy eyıııce, za rsa ı gan.me · 200 - Birinci sınıf otellerde '-'ukıııdn halka temsil edileceklerdir. Spor 
d ı E ' - d t d k ld .J Yeni kabine kralın br yannaınesin· eş eri Nevruzun bu gecikmesinden şüp· lerek, saa ın vucu unu or a an 8 ır· beht:r yatak için üçer dll\.erlerinde komitesi kom;;u vilayet ve kıızltlarla ruuh-
h · · B k' 'l l bi l'hf l'r 6 

y den de anlaşıldığı gibi esas t91kilatta eye dQşerek aramağa çıkmışlar ve er- mak ıçın e ır e e r ı1:1 yapmıı6 ı • kiQer ibtiyat takım bulunacaı· tır. telıf spor Lem asları or""anize etmiş ve ge"'"n 
t · k h lk" ıd b " 4' 6 r- bir çok değişiklikler yapacakbr. Ve esı gOnO, z11vallı adumı bildiğimiz o kufttsına oymus . ve er ıs e u 201 _ uer odada bı"r surahl vaz Garbe glcıen O•""'u takımına bir çok 
r k t 1 bl }Q h 1 4 1 

.. J " 6 her halde otoriter bir rejim kurucakbr. eci vaziyette bularak Kursa o-etlr.mişler- ugursuz mu sa çın r P n uzır ama- t k 11 dl - ha "ı'-'melli eleman temin etmietir. 
dl 

6 

ı d ye Y~ a a\4e ııe gore su rduğı rı. J ., Millt birlik kttbinesin1n iktidar mt:v-
r. ~a koyulmuş ıır ır. bulunqurulması mecburidir. Oteller- Sosyul Yardım Komitesi Halkevi- · · d 

Diğer iki vak'a da yine Kars civn· Hır gOu Esad'ın civar bir köye git- <te~i banyolar da hamam ve banyolur nin çalışmusile en çok na2arı dikkati ;!~':e!~tı~ıa:1~~!:~ı:rınHllt~!:!u!~:: 
rında, biri şehre iki kilometre mesure- Uğini ogrenen kafadarlur, muhturın yo- şer&itine tabidirler. çeken bir koludur. Bir sene zarfında ne suretle devam edecekleri meselesi de~ı Kuradağ burnunda ve dığ-er Ha· lunu p~ud_u beklemişler v~ tum_ Esaçlı~ . 
tanvardun, Boıkale köyleri arttsındadır. geçecegı 1.>1r sıracıa başımı bOyukçe bır 202 - bilumum oteller senede 1 beş~üz hastayı te~avı ett!rmiş, 41 hıle- mucibi münakuşıı g-örQlmnştn. Geçenler· 
Bu lki vu"'uda donıuak ölenler, Haram- taş pal'çusı f1rlatarak sersemleştırip ol en aı iki dera baduna edilecektir. beyı sığıııdıraıı bır paıısıyon açmıştır. de verdiğimiz bir ajans haberi yeni 
Ylltdıınh Mehmed oğlu Celal ve Aynulı dugu yere yıkmışlar ve sonrd da ıuvflllı Belediyece !Uzum görüldllğü hıktir. Hu1k dersuneleri komitesi şehrin mubtelıf kabinenin bu meseleyi de kôküudea 
köyOnden Yusur ohJu Azizdir. Runlar· adawcağızı, buşını taşla eıerek, Oidür· de daha fazla yaptırılır. sekiz yerinde baik ders.anesi 11çwıştırr. halletmiş olduğunu göstermektedir. Ba· 
d & t" _ 10 _ tlunıaru devwn eden vatuudaşlurın sttyısı gün Romanyada siyasi partiler tamameD 

an başka ViUlyetimlzin Göle kazusında muşlerdır. 450 ye vurmıştır. Ayrıca uçllun frans~zc~ teshedilmlşlerdlr. 
da bir köylQ donmuştur. Diğer kazalar- Valç'ıtyı müteakip yakalanan katil· Hanlar, Ahırlar, Garajlar kursuna ö4 tuleoo devam etmektedir. Yeni kabinenin gayesl meml'eket 
{la ve şehirde buşkaca vukuut ve hasar ler suçl1trını itiraf etmişlerdir. 203 _ Hanlarda da oteller bah- Gc:çen sene ZW'tında koycuter, kltapsar- dahilinde tam milli bir birlik kuım.ak-
foktur. ltç.i sen ye yakın bir ıumtından beri 

· . adaletin b(lLün kanunu :sarbulurında ince- sında zikrolunun hala. ve su tertibatı yu ve wUze ve sergi kouııteri de kendi tııdır. Harlct siyaset mevzuunda henla. 
~: Buradan verilen bır telgraf lenen bu cinayetin duruşması sona ermiş buluması mecburidir~ satıalarınua muhtelit fekiılerde faallyet esas karekterinl ıöstermemiştir. Zamamn 

Yanhşugı olsa gerek, AnkaraC:a bulımnn ve kt1rar yQıJerioe karşı unlutılmıştır. 204 - Han uhırlan daima te- gö.:>terwişlerdir. geçmesile bu mesele de k.endUltladenı 
~a • .,ı t ı bed b J rı g zetclerde mı·z tutultıcak ve gUbre birlktirllme- Sene1ik faaliyet raporu okunduktan hulledilmiş olacaktır. Bu mevzuda bir: f\. •

0 ı a e en tıll u • .'.1 Veriltm kururda suçlu Bekır'in, kur· ·h 

(Karıda "ııyakoılann do?arak öfdll~le· deşi Esud'ı Riza ile birlikte ve:: tauınmü- yecektir. sonra Hulkevi gençleri adına Nt!cdet tahmin yapm~k lizı~gelirse R~many• 
t1nı) okutluklarınctun bııhısle Hulkevımf- den öldürdükleri sabit olduğundun her 2o5 - Aturlar hanların açığın- Al\tan bir kaç sözle duygulcmm anlat· nın anane hulıne gelmış olun hanct &lya-
~.. kkOll · ı'ze t z yet v da bul nacak ve hı·ç bir t"r"ftun mıstır Bundau sonru pr setiııl bozmıyacagı, Küçük AntMıt \l8I "'" Ve :spor teşe erım 11 1 e ikisinin ldumlarınu ve ancak suçlu Rizu'- u u ... y • ogrnıu~ ııazuraıı _ 
t.. k ı ı d" K k k h · ı k ı bul ktı Ankar" walkevı·nde p .; G 1 S k _ Balka_n. Antantına sadık kalacaklarıı '°""" 1:-essür telleri çe aı şer ır. nyıı cı e· ııııı vaka turibinde 21 y11şını doldurma- an ıç ne upı un unmayaca r. . , .. s ı ur-" ene e re leoebılır. 
ınıesı (Kızakçı) kelimesinden galut olsıı mış olması cezayi lehine uzaltıcl sebep· 206 - Ahırlar talimatnamesine len ŞukrU Kuya taraCmd~ söylenecek 
ll'etektir. Yazın arabacılık yapımlar, kı- lerden görnldOğQ için, idıtm cezasının uytun havalı ve aydanlık olmayan nutk.un d\nleııwes1 icabediyordu . .l<'akut 
ftn b~ mesleklerl~e kızaklu ~evaıu e!· yirmi dört sene a~r hapıs cezasina çev- yerlerde huyvan ~slemesi ve bu· Hulk.ı:viue bu münasebetle kurulmuş 
tlklennden, kendılerlne (kızakçı) tubır rilmeslne karür verilmiştir. lunduruwası yasa~tır. olan rudyolurda paraziUerin Zİ)'Mde ol· 
Olunur. Ve Uplde .Olen de böyle bir kı· · · · (Devam edecek) mıısı yUzllndtm iyı bir netice almak kabil 
lBktııdır. Kayakcılarımızın tipill bir ha- J } k d olmamıştır. 
"•da spor btlteketlerlne çıkmayacaklan ta yqn~n ta. IIl ıg"' \ .liu smıda hasta ve evinde tedavi 
kolayca dOşQnUlebrJir. A ı,. ... edijınekte olan Halkevl Başkanı Ahmet 

~AUSDA IUŞ SPOHLAIU tavlr beğeqiliyor Erzurum .snıerı Satın- J:'.rv\rdı'nin ladeı arıyeti temenni edlluıiş 

Yeşil gömleklilerin 
bir toplantısı 

Kahirede kanh kmışıkhk, 
Kar~ (flususl) - Bölgemizin bir . . alma KomiSOil\\Ud~n : ve kendil)ine bntün Halkcvi mensupla· 

fııs sporları memlekeU olınusına rağmen, Be~l!"• t9 (A. A.) - Berl(n sıya~i ~Uteabhjdi nam ve hesabına l3000 rının seıamları,nııı tebJığ edilmesi kuruda· .. Kahire 19 ( A. A: ) - Ruyteıı bft. 
Şe~rimlzde kış sporları bu yıla kadıır emabahlınde, Avustwya hakkı,nda ceryau ~Uo sade yatı. a~1k ekslltm,e)'.e konul· ştmlııııştır. . dırıyo~: Yeşil gömlekhler loplantl8ındeı 
~f<il teşebBOs\erin tıud~dµnu a§amamışdı. den mnzakerelerden elde. edl.len netice- mu,ştur. Tahmin ' bedeli 13000 lira ilk liuudan sonra. Halkevıne gelarek muhttlıflerle v.ıkan b_lr kavgo.a neticesinde 

lara sebep oldu 

BÖige baıkanhkları Valılere devre- eri.o, Neiyonel Sosyal,ıst mah.afilin temlııatı. 975 liradır. Eksiltmesi 5. Mart. şenlla-e istmık eden halk oyuncularının bir kaçı kadın ve ~ır kaçı d• A•.ntpalı· 
dild.kct" a Jltmitln spor işlerini kunaatının uygun ol.dugu söylemektir. 9no C ... . t "" Er d oyuauıkları Erzurum börları .seyredil· ol~ak Dzere 40 kf~ı .. yarala!'Qllfhr. 300' ı en sonr , oo uma.,.esı s.aa onuµ zurum a kioıden mürekkep nuaıayışçı Nws- Pa• ''~desine alan Ubay Akif Eyidoğan, spo- Gazeteler, Avusturya ile Almanya Askc~t Satmalma koml~on11nda ~apıla- rnışUr. a ale :hinde sokaklarda tefvikat 

8 tun sair şubelerinde olduku gibi blJhııs- arasında ceryan eden ":1üzakereler ~ak· oaktır. ~rtnamesi ı,er gün komisyond,a Halkevl Ar komitesi Üyeleri tara~ ~akt/iken polis işe karışarak: nem 'Y P" 
•t patencihk \'e kayakcılığın da azumi kında uzun uzadıyıt tafsıl4t vermekte -ye iÖfOlebllir. (No, 122) 4 _ 2 fından verılen keman konseri toplöDb· llerl so a. Ue dağıtmata 2ı0ııla mav:! 
\nkfşafıQ~a · am~l olmuştur. Kayakcılık 1t11lyanın bu hususta takıntığ"ı ta~r ve. ha- nı~ ıevkinl .artırmıştır. Geç vakit Httlk· ~lmUftu!. Falutt bu meyanlia *çak o--
11~an1ıaına inUhub edilen Asar Atbaş, reket turz.ını ~ğenmekte, ıeçn t<'lbırler •••••~\._.,...,_ ... •'l'<l• ... •••m 1 evınden ayrJlıın buyulderden sonra. halk tomobil, otobOs hlhrip edltmt~tir. 
hıının mOsaadesizllğlne rağmen,. oou.ıu 1 almıık" ıama~nın ge9miş oldu.ğunu., b,er l\ızılaya üye olmak da yavaş yavaş li.Wev.iııdeıı ayr.ılmıı· Guelıelier Hülh\OR!~ 
p.n~ed\ nşf~nndaltl çevJklıgini kaybet· ıkl hükOmetin orta Avrupada ~akikl insanlık borcudur ı lardJr. Hfütüm E...tl)'OF 
~-~re~ 'Karf'lD kırk bin nüfuslu bir şe. 1 bbirl sudlbuknl teminine 11çta~=::1' emelind•t . . _..,.,, &\~ara UAalkevlnde .. ~·~: li ( A. A. J _ BIMln ,,.. 
"'r oıc1'4~ ıJmanlardtki (paten kralı) u un u aıım )'al!Jla~ •~@l';I·. ""4'arı •"' ( A. . l - ~•vl•Jl. ·11t~eı "'4t'lalıtt iıQ~ •nut• 
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1 G.., u ~ Müdürlüğünden: 
~ ; Eksiltmeye konan i$ : 

~ Trabzonda yapılacak ( 353562) lira ~ =: ( 89) kuruş keşif bedelli Lise binası in-§ll A l k b l d === şaatı kapalı zarf usulile ekslltmeye ko-l an arınızı a u e re, ;;;; nulm~~~~~:ne 11- 3. 938 Cuma günü sa-

e= • ~ at onı.Iörtte Trabzon Nal'ın müdUrlüğün-

1 F 1 R M A N Z = de toplflnauak komisyon tararından ya-
= pılacrnkır. 

~ Bu işe ait evrııkı keşfiye ve şartnameler 
§ B •• t •• D ..., t t ==: (17) lira' ( 68) ,kuruş muknbilinde Trabzon 
~ U un oguya anı ır Nafıa müdürlOğünden ıılınabllir. isteyen· 
§ = ler bu evrakı f'Vafıa Vekaleti yapı işleri 

!! '' D o Gv u b u•u y u·· k b ı· r E: l ~ı~~;~rl~~~~~~!u~~~~bil~~~c~~tanbul Nnfia f 

§ · ' ' = Eksiltmeye girebilmek i~~in isteklile-
s c::: rin (1789'.l)lira (52) kuruşluk ınııvak 
§ memleket par asının =kat teminat verıne~i, '~'icnret odası \'e:,i· 
§ § kası ve Nafıa Vekaletıntlen nlıaınış yapı 

1 her tarafında okunan ~:.'·,:~hi~!ğ~~;;,~;:~~~~~:;;·e;\~~l;~; 
;;;;:;; -::- lıradan ıışnğı olmumaı;;ı ve mutealı-
§ b • t • ~ hidln rliploıııalı mOhendls \·eya mimar 
E§ 1 r gaze e 1 r. = olmnsı veya bunl:H'!iım hirile ml\ştereken 
~ . . . b •• • = teklif yapıp mukavelevi birlikte imzala-
§ Dog~ u illeri ile ılgısı olan utün = ması şorttır. MD~terekw teklif yupımlımn 
§ . = her ikisi de mlHeahlıitlik ve. ikılsını haiz = .. lerı·n gazetemiz vasıta- ~ olııcak "? teminat müşterek olııcaktır. 1 mUeSSeSe -= Teklıf mektupları yulrnrdıt yuzılı = ·ı k d•J • • b • b ••/ = saatten bir snat evvellne kadar sözii fi sı e en l erını u genış o geye ~ geçen komisyon reisliğine makbuz mu-= l • • c:;: kabilinde verilecektir. 
~ tanzfmalarl menf aaf ertnln ~ Posta ile gönderilecek mektupların 
; • • :;: nihayet saat 14 e kadar gelmiş olması 

MBARA 
e 1000 

------------------------------
Verir 

Kumbarası olanhic bir 
' darlık yüzü zaman 

•• gormez 

R AT BANKASI 
Kumbaralarından bir tane ahnıı 
Çocuğunuza hediye edeceğiniz bir kumbara ile onu hem tasarrufa 

alıştırmış, hem de istikbalini şimdiden düsünmesine 
yardım etmiş olursunuz 

~ · ılk ıcabıdır. ~ ve dış zarfın mUhl\r mumu ile iyice ka· 

1 ı• L A"' N L A R 1 N 1 Z 1 İ ::~Yı~::ıT~:~;:~.m:'.::,; R•:'~~eıer Erzurum inhisarlar Başmüdürlüğüden : E.RZUM OEFTERDARLIÖINOAN : 
1 ~ ;;;; İnhisarlar merkez ıımbarlnnnda 1 u_rk parası kıyınetıni koruma hneJ 

~ v v = ERZURUM DEFTEADARLl"JNOAN • mevcut tahminen 600 nctet boş mumOI kındakı 12 numaralı kararnameye ~ Dogrudan dogruya § u • j .. 2 38 u 1 d T kararnamenin hukumlerı dairesinde ııl 
§ a Muhtelif tarihlerde mlisndcre Cl.Iİ·b tull\n s2a0nctı~ı 18 

:.dd. !'1 g ;ı nt en ı I· tın ticareti ve altın alış verişi lle ıneı 
s • § len 1188 kilo buğday unu ~e 350 kilo aren gun mu e e açı a!' ırmaya gul olan hakiki ve hUkmi şalııslal'l' 
f§ G A z E T E M 1 z E ~ çavdar unu 17 - 2 - 938 gUnUnden itibu- konulmuştur. mezkar kararnamenin dördllnco mnddt 
~ ~ ren 15 gün mUddetle mOzaedeye konul· !hale 9 • 3 : 038 Çarşamba_ gunn sa- si mucibince tutmak mecburiyetinde ol 
e::::ı •• • • e muştur. Talip olunlann ihale tarihi olan at 1ı> ele tnhbarlar BaşmnclurlOğOnde duklım defterlerin numuneleri bazırlA~ 
~ gon der 1n1 z ;;;:;;;; 4 - 3. 938 Cuma günU saat on dörtte yapılacaktır. Sandıklan ve arttırma şart· mıştır. 
~ ~ defterdarlıkta müteşekkil satış komisyo- namesini görmek i teyenler her ğün in- Altın ticareti yapmak Uzera Mafü" 
~ ...• lf!fJ 1 mına müracaat etmeleri ilan olunur. hisarlar idaresine ml\racaat edebilirler. Vekaletince mezun kılınmış ohm 811n"6 

~ifilllllOllllffilllllllllffiffilllUlllll11 .l!llllllll'.llllllllllllllllllllllOmlllillllllllllllllllllllIDlllllllllOlllllllllllllllllllll'llllllUlllilllllllllllllJIJW ( No. 127) 4 - ı (No. 121) 4 · 2 !arla kuyumcu vE1 antikııcıla~ g.ibi san'~ 
ıiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~İİİİiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililiiiiiiiiiiiaiiiilmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!-!iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~- ve U caret erbabının ve dışçılerln ' 

hurda veya masnu altın alım ve satıfll1' 1 nı san'atı mutade halinde icrn eden tı8 • 
T. I~ BANKASI 

1938 
Küçük Cari Hesaplar 

ikramiye Plinı 
4 a~et ı ooo lir ah~ - 4000 lira 
8 ,, 500 ,, • 4000 ,, 

16 ,, ' 250 ,, -4000 ,, 
76 ,, 100 ,, - 7600 " 
80 ,, 50. ,, -4000 . ,, 

200 ,, 25 ,, • 5000 
" 

384 ,, 28600 ,, 

Kur'alar: 1 Mart, 1 Haziran, 1 Eylfıl, 
1 Birincikônun tarihlerinde çekilecektir-. 

az elli lira mevduatı 
bul nhesablarkur'a-
lara dahil edilecektir. 

·r kiki veya hDkmi şahısların azamt ı:ıı 
hatta içinde idaremize müracaat edere~ 
mezktlr numuneleri almaları \'e deft~~ 
!erini ona göre bazırlayarah tasd1 

edilmek üzere (Defterdarlığımıza) ibfB1 

eylemeleri lnzumu ilan olunur. 
__ ( No. 130 ) 7 • 1 _../ 

ERZURUM YALILIGİNDEN : 
Erzurum · Tortum yolunun 47 ııı' 

!dlometresinde 1257 lira 26 kuruş bedel 
keşifli ayakları kilrglr Tabliye kirişler 
Potrel, döseme ve korkulukları ahşııf 
olan 4.00 metre açıklığındaki köprunO~ 
yapılması açık eksiltme usulü ile eksili 
ineye .konulmuştur. 

t - Eksilmesi 3 • Mart • 938 per 
şembe g-QnU saat 14 de bükCımet koıı' 
~ı içinde Vilayet daimi encümenind 
yapılııcaktır. 

2 - istekliler bu işlerin evci!~ 
renniycsini Erzıırum Nafıa mUdtırlOğO~ 
de okuyabilirler. 

3 - Muvakkat teminatı (95) liraM 
4 - istekliler birinci maddede J yO' 

ıılı gUn ve saatta bu işleri yapabilece! 
t:hliyeti haiz olbuğuna dııir Nafıa 111ir 
dUrlUğünden alınmış vesaikle Ticıırt 
odası rnslkasile birlikte Vilayet daiııı' 
encDmenine mUracaat etmeleri U!~ 
olunur. ( No. 119) 4 • 2 

iERZURUM YALILIGINDEN: 
Erzurum • Tortum yolunun 48 fJ1C

1 

kilometre inde ( 1326) lira ( 1 O) kurıı1 
bedeli keşifli ayakları k4rgir Tabli)'e 
kirişleri Potrel ve döşemesi, korkulu1'1~ 
rı ahşap olan köprünün yapılması ııÇ1 

eksiltme u ulile eksiltmeye konulı:nııf 
tur, f 

1 - Ekslltmesi 8 • Mart - 938 pe 
şembe günü saat 14 de hükumet konBS~ 
ıçinde Vi!Ayet daimt encümen odasınd 
yııpılacaktır. 

1 2 - lsteklller bu işletin evrakı teıı11 e 
yesini J.;rzurum Nafıa müdUrlUğUrıd 
okuyabilirler. , 
..;, 3 - .Muvakkat teminatı 100 lirad1 

4 - istekliler Ticaret odası vcsll<~1 
sını bu işleri yapabilecek ehliyeti h111 

olduğuna dair Nafıa medtırlO~ünd~ 
ölınmı~ vesika ile birlikte birinci oıll~. 
dede yazılı gün ve saatta Vilayet d11 

mt encUmeııine müracaat etmeleri il!!' 
olunur. ( No. 120) 4 - 2 
=========::=:=======:::::t::;:::=~;:;::::::' 

Sa.hlp ve S~mUhuftft: 

ctHAb ö!BAM 
Utnum neşriyatı idare edett Yüı tşteii 

Müdürü: 1lAltA'1lıt t>UUlEıı 

sa l ıtı ıer:· oau easmıen 


