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Vil8yet Umumi Meclisi 
bugün 14 de toplanıyor 
Umumi -Meclis 1 Herkes gecen yıl icinde 
açıhrken... l . 'ı . 1 r ı'· . 
Erzurum umumı meclisi bugun hal - yapı an ış erı y a ının 

kın dı:ı iştlraklle ve bUytik mera -

ımle toplanıyor. 
IstlklAl mnrşlle açılacak mecUs de, 

Erzurum halkının mume&>illerı seHl..mla -
nacak ve onümUzdekl seneler 1çln kurucu 
Japıcı kararlar \ermeleri istenecektir. 

Türk rejimi kendisine has hu u l -
Htlerle ilk kurulduğu gUnlerdenberl, halk 
<;ılık mefkQreslni tahakkuk ettırm • çin 
ıkl yoldan çalışmıştır. Blrlsl, hnlkı k n -
dine doğru yükseltmek, dığcrı d :.ılk 
<!o~ru ınnıek ... 

AtatUr.k'un yarattığı re.im n • 
yl..;ok muvaffaklyet ve hu 
blrl de, }langl davaja halka 
nln , ve ıhangi davada da h 

halkı J uknrı çekmenin ıc P 
~ Uk bir ısa betle tefrik etm .dır 

Bugün devlet hnlku in ~ r 
Haşım ışcan. yalnız hnlk mlim n 
dc~n. ayni zamanda her dlnlem k 
\lltandu.şın önünde icraatının açık h( 
b.nı viliyet namına veriyor. 

Devlet dmme hizmetler nl ~ ptırır -
ken, işleri blr taraftan merkezl}ct ı~u, ı 
:iare eder, diğer taraftan da halk1·1 kenct. 

ı ıerlnl ıkcn<illcrinln görmelerini t m n 
c tmek, ve onları u!ak çaptaki me elelerd 
c!emokrnsl tecrübclerıle yoğurmak ı n 
ınuro.kabell bir ademi merkezly t u ulu 
tatbik eder Bugün bu ikinci u ulün ve -
ı mH tccrilbelerlnl yapıJvruz. umuml 
mecli te vntandaş lstlyecek ve .Jevl t d.n
lı• ccckUr. Yıne umumi mecliste devlet 

: tandaşın 1 tedlklerine kar ı vatandaş 
tn vnılft:'YC davet edecek, istenilen hız -
ıoctlerln ne suretle b:ışarılacugını yine 
\ ;1tnn'dnşın f\?dakArlığından bekllyecel~t r 

umumi meclisler.de halk rnumessill 
umumi menfaate. uygun g!SrdUğı1 her şeyi 
açıkça söyHyecek ve lzn:hnt ısuyecektir 
'l'd ki vatandaşla hükümet :ırasında gizli 
oır şey kalmasın, her şeyin hesabı veri -

lebllsln. 

ağzından dinleyecek 
Belediye salonunda halk için 

yerler tahsis edilmiştir 
hususi 

l' ALiMiZ JIAS/JI fSCA \' . . 
\il yet Umumi .\1rcli \ b gOn tıtm 

ant 14te Belediye salonlanndn açıl ıcaktır. 

girmek serbest olncaktır. Merasime Is
tiklAl marşile huşlnnncak \C Vulı il "im 
işcan geçen seneki faali) et rap runu 
okuyacaktır. 

B ınrlırn sonra vila) et b.\•çesl Mcc 
!isin tıtsdikine ıırzedileceı..lır 

Gazele niz Uınıımt Merlls tçtıqliıl ırı ı 
nı muntııı ım ın takib ·dece 'e or ya 1 
gelemeyen okuyu ·uları ı ~ rl." muza- ı 
kerelerlnden hnb_rd.ır edecel tir 

Halkı Unnın1i ~ı c ıs 
toplantı 1na 

, davet Pdi~y<. u ı 
l'lltiyetinıiz Cm ı ı 

14 te Belrdi /P s l ı 

Sayın h ılkımızı m 
buyurmak üırc dm t e J 

Bunun için Belediyede bntUn lınzırlıltlar 
ikmal edilmiştir. Hnlk için, mathunt ı 
lçin husust yerler ayrılmıştır. lctimahıra ( 

nl 
lln::;lnı İ (' ıı 

Hatay anlaşmasından 
Fransızlar da 

memnun! 

lstanbul Elektrik 
Şirketi de 

satın alınıyor 
Eğemcnllk ulusundur! Devlet rel ide, ve 

klll de, vali de bu bUyuk ve ka.hrnmnn mu- f H ' · N M f 1 Şebek · f · f k · 1 lı:>tln hizmetkarı olmakla lftlhnr eden in- ransız arıcıye azırı ar eyı am ır e ma lı n 
sanıardır. tşte sıra sıra u1us ('ğemenıtğını iptidalarında Ankarada yeni bir 1 altı s~nede 15 milyon 
intlhabatta snndık başında, umumi mec- d ti k h d , ' 1 k j 1· f d'I k lıste ve MlllCt Meclisinde gö termektedlr. os u mua e esı ımza ayaca ıra sar E 1 ece 
Bugun bu hdkimiyetln bUyi.ık blr hızla ve Pari , 1 ( A.A. > - Paris gazeteleri lstmıbul 1 [ Husu ı ] ııfia Vekıli 
büyük bir scı:<bestl lle vlltlyet sınırları içln- Hatny anlaşmasını memnuniyetle kayde- Ali Çetinkaya dün şehrı nize gel h. Ken 
de ortaya konduğu gündür diyorlar. Buraya avdet etmiş olrın Huri· di ile göruşen gazetecılere rnuhtelıf nufı 

umumi meclls Uyelerl• clye Nazırı Delbos ile Ct n •vredc iken i,leri hakkında be) anattu bulun r k, 
Blr senellk yorucu ve meşakkatlı çn - Torkiye Hariciye Vekili Tevfik HOştü l;)tanbul elektrik şırketınin rnzl\ tını n 

ıı,.manın hesabını vnllnlzden bugUn dlnll- Aras arasında geçen mOzukerelerin bir de bah etti. Nafıa \·ekılı bılhas a uııl rı 
.. ecek ve önUmUzdekl eneler için, mUlet anlasmtt ile nlhııvet bulması Parls maha-ı söyledi: 
~ıamı~a ihtiyaçlarınızı te bit edecek, ylne fillnde memnuniyetle karşılanmıştır. .- «Elektrik şlr~cti Hukume_tın teklıf-
ır.lllet namına dlrektlfler vereceksıniZ. Delbosun Mart iptldalıırında Ankara- lerıni .kabul etmlşt_ır. Ş..:bekenın bl ç k 
'l Emsll ettiğiniz mUietın arzularını yerine 1 ti d 1,0 ki il i yerlerıncle tehlikelı arız l ır v r ı Bu i 

1 
yı z yure esnasın a r · ye e yen . . 

getirmek içln çırpınan, vltıyct oıor te bir dostluk muahedesi imzıdanacağı si- bozukluklar tamır cdılecektır. Ş nın 
ımkAnsızlıkları yıka yıka, girlşmtş oldu - . . başttm başa ıslahı ıçın altı yıl u on b 

k ık d 
vusmda 

5 
zl ynst mnhafılde söylenmektedır. Artık milyon lira sarfedılecektır.ıo 

gunuz büyük a ınma a · ı d T" ki ·ı 'L' 

k 1 kt Bütün 
vllO.yet nn _ Hatay ış n e ur· ye ı e ı· rnnsa arasında l\10zakercler neli<' slnd şirket n 

muzaffer ı acn ır. ' h" b" "h "l "'ı k 1 t zarları .;izin üzerinize dlkınlş, btltUn ha - ıt· ır ı tı ru tı mamış ır. Sıtlın ulınmusınu yol nçılmış gi i ı . 

reketıcrlnlzl ırontrol altına almıştır. 
Vali Haşim ışcıının, ıcraatındnn emin 

eılan iller kuvveti\ adanı gibi, nleH\de davet 
ıormaltelerlnln üzerine çıkarak, müz.ı -
~erelere halkı da sokmak ve vntnndaşln -
rın 'Yllltsek a1A.kalarını bu cepheye sevket
ınek için sarfettlğl gayret, lbir halkçılık 
dersidir. Gazetemizde, üzerine düşen vnıl
rcyı bu müd~t zarfında ıe.yıkile yapa -
cak, 11\Usakere safhalarını salona glreml -
yen \atandaşın ayağına götürecektir. 

Halk mü.messnıerı ı 

Şehir artık köpeklerin 
şerrinden kurtulmalı! 

Sokaklarda dolaşmak canını tehlikeye 
koymak gibi bir cesaret halini aldı 

EfkO.rı umumlycnln kontrolu altın -
da bulunduğunuzu, scç1cllerlniz1n huku - . Gerek " Erzurumlul~r belediyeden beleliğe atılmış olan bir dana le mi 
kunu ııconımak mecburiyetinde oldu - ne ısteyorlnr? • anketlmlzı yaptığ'ımız sı- didiklemekle meşgul olun on iki kö~ek 
ğunuzu şUphesiZ hatırlal'"Slnız. Musbet sa - ralairdnk, gerkelk ol ndat nhldlknhlal ev.\•el şe~1lr· birdenbire Şükrün On O zerine hürtım et-
l\ajn ilt:'rl atncağınız her fiklr bu bölgede dek ope er n e e bır vazı vel m"ışlerdir Ne olduıt 

dd
. d • · ıs unu şaşıran \ e ken· 

ycnl bir ımar hamlesının başlangıcı oln - aldıklarını. mOtea 1l efalar y.nzmıştık. dini köpeklerin di lerinden hu t • 
caktır. vazifeniz büyüktür. Memleket ız- Can geçtıkce ortaya çıkan hndı eler bu yacağını anlayan z!vullı udnm r arn~ı. 
den hlZmet ber.ıdtyor. CtHAD BABAN yazılanmııda ne Kadar haklı olduğumu· . ctrn ın 

Tash 1h - DOnkü basmııkaleınde zu i bat etmektedir. Sokaklarda ferih dan ı mdııt isteme~e ba lamış ... Cırnr ev-
•Bız, Sarıkan11şhlar ve. ~{ur lı l~are u- ve fuhur dola~an bu zararlı mahlQklar lerden çı~ıınlar b.ç ıre imamı gOclukle 
dttmlorı gibi bükme de ıtıraz etnııyoruı. her gnn birimizin hn)·atın ı tehlikeye ko - kopeklerın" şerrinden kurturabılmlşlerdir. 
'1eklinde çıkması IAzım gelen yılzıHıııkıı l maktadırlar Pazar günn s"'b h C f . y Bu azılı kopekler bu vakadan sonra o· 
v • h t 1 ~·OzOnden • n ·- " a ı a erıye ıılesef ı:ı~rettıp ~ :l~Z eklinde mana· camii civarından geçmekte olan Nar- radan g-eçen. ufuk. bir çocuğa ve bir sa-
ınc d: . ıt~;az tW~~met" v~rerek, tııtlşar manh camii imamı Şt\krnnün batına reel kııya da aynı şekılde hücum etml,lerdir. 

~\miiu:. T~lıi~ ederi01. C. u. ı bir vaıuı 1ıehııitUr. Q c;lvar<ıa t?lr meı- <AH tar~tı , 'lnoide) 

• 

*i' 

1nARF YFR1 : 
Frrnt•tım Ciölhnsı notltı İdnrf'!hn n r•sl 

Pnzartec;lrlen mcınrln her glln çıknr 

Sny1sı hrr y<'r<l. :; lmrnstn r 

Basılmayan yazılnr ızcrf vertlm<'z 

Atatürk Bursada 

Merinos fabrikası 
ugün açıllyor 

İsıanhııl, :u [ lhı'ttı'.:>I nıulıabll'J.ı:l7.dt>n] - \ lnturh. 1)1111 

Bnw \l l\il t el l Ba~m· in hlrllU l\a ıllwnlardn lılr ~wıiııtl )lltı
tılar. Su"ın nu nbnı1111 l\ntl:ır Hlllil{'J', h.11a y.-•nl dlreı~tıflt•r 
' l"lliler. · 

,\tıltuı I, \1 ı·lıw fnhrll\a 111111 a · alıs nı rnslıni ne st'l' •f '"''•'
(' •h.l<'r 't• '\alo\ adu n Hnr'>n ~ n nı <'e<'el\lt,;·d i r. Bnı sadn iınıırlıldn •· 
~nıulınal,tn, ı:ıl\lar lll<;H ı•dllm('ldı dlr. YPni fn lwll,ruıın ('Hr<.;:umlJn 
uunu fl<'ılınn ı ınuhtpmrlıllr. w 

KARS '-------Kars V alisile görüştüm: 
Mükellef, işleyen senelik vergilerini 
~erdiği gibi, geçmiş borçlarını da 
odeyerek bakaya denilen mefhumu 

ortadan kaldıracak vaziyettedir 

lmgıln 

101 
51 

top yerine 
top atıldı ! 

·SON DAKİKA 

Bolla da ı ses nihayet 
bir kız ~o uk c o urdu 

--
Sovyet Rusyada 
dört yeni idam 
Mo kova 1 ( Rnd) o ) - ovyet 

Rusya nleyhlndc suikıı t tn bulıılunmak 
ve Gt1rci tanı Sovyet Husyudnn ayırmak 
gayelerini tttkik etmekten suçlu olan 
dört GOrcl\ idam edilmiştir. yirmi kişi 
de mllebbet kOrck cezasına mahkünı e~ 

dilmişlerdir. 

FH.\Xl\O ~\S l\ F ll TOP!..l \OH 

an Sebastiycn 1 ( Hndyo )-~ranks 
l!HDlyılının ilk üç nv!ııda doğanları silah 
nltmu çağırmıştır. 

:\llSllU> \ Şİ UD E'I' İUAHESi 

1 
Kahire 1 ( Had~·o ) - Parlamento" 

ya mensup elliden fazla aza bir beyen· 
name neşrederek, alınan şiddetli tedbir 
!er httkkındn teessOrlerlni bildirmekte ve 
kanunu esasinin tamamen tatbikini iste" 
mektedlrler. 

:ı, 8 dn: Bir İ H .\~ '\'EHLİ ~EliEH \ '.\ft.\ CAli 
: ı d.ı ya. rıln11nrc1k 

hayatım 7.Jı kıırlarıın kocası Tahran 1 ( Radyo ) - HUkOmet 
Prenı Berna1 ye!"li şeker imttl etmeğe karar vermiştir. 

Bu husust tt Avrupada tetkikatta buluna• 
ı hey 1 [ H eh 0 } Botun mem· cak olun bir heyet dün buradan hare· 

w ket etmiştir . 
leket görOlm m ş enik vapıyor. Çoıııcn -------------
Prenc::e JOI na bır çocuk doa-urdu. 
Gunlerdenb ti b ton mcml k t bu mes'ut 
hadise~ ı bekledı 1 içııı ona göre haıır
lanmıştı. Çocuğun donduğunu memLkete 
ılan eden t~p se:slerl baı;;layiı;co, herkes 
kulak kesilmi~, topların adedini sayı · 
yordu. 

Barselon yeniden 
bombardınıan edildi 
Barselon 31 (A.A,] _ A 1 tayyareJert 

d On şehir üzerine iki defa gelerek 40 
kadar bJmba atmışlardır. Bombardman 
neticesinde 8 kl§ l oımu,se de yaraıa 
m\kl~ pek 9okt~. 
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IGDIR P AMY JGU n Haberıe·r 
Belediye Meclisi dün toplandı 

Elektriğin kilovatı otuz 
kur şa çıkarıldı 

Kayak öğrenen 
transit amelesi 

Doğuda ekonomik büyük 
' bir inkılabın blinçosu 

Bir koınisyon varidat taı·ife ini tetkik edecek, 
Yoksullar Kuruınu tali1natnaı11esi kabul edildi, 

~t narkına dokunuln1ad 1 

Beledi~ o mecli i dün aat 14 tc r:ılışııınsını taııziııı vt> \ aridatını tcsbil 
Belediye rei~i Şevket Arının reisliği edecek olan tnliıııatnttm<· aynen kabul 
altında ilk içtimaını yapmıştır. ilk ola- cılilmitşir. 
rak ruznamenin birin"i maddesini teşkil Müzıık~re hitam bulmıık ii:t.rc iken 
eden Belediye varidat tarifesi mliza- Dur un Karnkayalının ı·t fintlarının ten
kereye konmuştur. Bu ıııüz K re sıra- zili hakkında vcrcli~i bir takrir müna· 
ında bilhassa tnnziftıt vergbinin talıak- kaşaları mucip olmuştur. nursun Kara· 

kuku sırasıııda hasıl olan birçok maıt- 1 d' . k . d f' 1 . . . kavn ı \Cr ığı ta rıı· e: " •,rzuruınc u 
durıyetlere nıanı bır ~·are aranmak mev-ı : 25 k 1 h 1 d · . . k 

1 
• • etın · uruşa satı ması pa a ı ır, şım-

zııu etrafında mlımı aşa ar ceıe}an et- d" k d .. lll · b" h ld' b • · J> d · 1 t if ·ı . ıyP a ar gur memış ır a 11', u 
ınıştır. 1u sırn a varH a tar e~ı ıın . " .. . . 

lfi b
. k · t f 

1 
t tk.k fıatın duş!lrulrnesı 11\zınıdır " dıyord u. 

evve ır ·omı voıı ara ım mı e ı 

edilmesi \ e onu~ mütalaalarını beyan Azalardan lıir~·ottu bu münnkaşayn 
etmesi teklili reye konmuş ve ittifakla karıştılar. Relecliye reisi Şevket Arı iza
kabul edilmiştir. Belediye varidat tarife- hat \ereli: 
~ini tetkik ederek mütalaalarım :\leclise - Bundan bir müddet evvel et 
bildirmek tızrc beş kişilik bir Komisyon narkının dar oh.luğunu Tiearet Odası 
seçilmiştir. söyledi. Bizim cie yaptığımız tetkikler bu 

Bundan sunra ruznamenin ikinci neticesi verdi. Blnaenaleyh, el narhını 
maddesi olan elektrik tarifesinin tezyidi yükseltmek ıneeburiyetinde k11ldık. Oi

meselesine geçilmiştir. Belediyece teklif iter taraftan gerek fırıncılardan ve ge
edllen tarift: hiç bir itiraza uğramadan rek kasaplnrdan Helediye namına iste· 
aynen kabul edilmiştir. Runa nazaran ~·eceğimiz lıir<;ok şeyler \'artlır. Dtık
elektriğin kilovatı 30 kuruşa çıkarılmış· ka.nlannda bazı tadilat yapılmasını, 
tır. Resmi dairelere 0 

0 30 nisbetindc sıhhi tedbirleriu alınmasını i ·teyeceğiz, 
IJir tenzilat yapılması da ayrıca kabul bunlar masrufa mtıtevakkıflır. Hu esna
edilmiştir. fın eli erlJest bulıınmaldıır, diyerek 

OçüncU ıııac.lde olarak Hdediyenin mUnakaşaya son verdi. 
1938 mali yılında bir yoksullar yurdu Bundan sonra i~·tiına 8 Şubat Salı 
u~·ması kararla!itırılnnşhr. Bu yurdun gUnu saat Hl za talik edildi. 

Tortumda 78 
kilometrelik yeni 
,telefon hattı yapıldı 

Eski telef on 
ınakinel ri dP kaınilPn 
değiştirildi 
'I'ortunı kazası rluhılinde cniden 

78 kilometl'e uzunluğııllda telefo)l hatt1 
inşa ectllmiş merkez ve nuhlyelerle bir 
Ç<>k köyler bu uretle birbirlerine yeni
den bağlanmışlardır. Eskiden mevcut te
lefon hatları temamcn etene ·ek derece
ıte tecdit edilmiştir. Eskiden mevcut olan 
ve i~lemez bir hale gelmiş bulunan te
leleton makineleri de temamen değişti
rilmiştir. 

Bu gece nöbetçi eczane 
1'Cumhuriyet,, eczanesidir. 

Dün Yoncalık 
mahallesinde bir 
yangın çıktı 

hv halkının telaşı ateşin 
hiiyürnesinc sebep oldu 

Dnn ant 14.,aO reddeleıiııde yukarı 

Yoncalık mahallesinde eskiei Eyllbl\n 
evindeki tnndır ocağından ~·ıkan bir 
ateşle ev tutuşmuş ve derhal Belediyeye 
haber verilmiştir. 

Etfaiyc yetişinceye kadar eı.· içinde
ki telaştan tandır başında bulunan bir 
teneke gaz devrilmiş ve ateş bllsblHün 
tevessl\ etmek istidadını göstermiştir. Et
faiye ateşi söndUrmek için fazla gayret 
göstermeğe mecbur olmuştur. 

Şubat nJaaşı 
Meıııurlnrın Şubat maaşları clün 

Yol işçileri hayret edilecek kadar 
istidat gösteriyorlar 

Transit yolları ıımelesi için açılan 

kayak kursunun ikinci faaliyet gt\nU 
dl\n çok faydalı neticeler vermiştir. On 
kişilik bir kafile halinde> \'e kcıya!: mil· 
tehassısı İlyas Sinal'in başkanlı!):rnda Dün 
Deveboymına giden kaya ·çılar sabahtan 
akşama kadar tatbikatta bulunmuşlar· 

dır. Karlı mıntııkalnrcla çalışan amelenin 
kayakrılıktn gö• terclikleri kttbiliyet şa

yam hayaet derecededir. Yakında bu 
faaliyet transit yolunun di~er ımntn ka
larına ela teşmil edilecek tir. 

Yeni Lise Müdürü 
vazifesine başladı 

Liseye yeni tayin edilen ml\diir nauf 
Trabzondan gelerek işe başlamaştır. Eski 
lise n:ticlürü Salim Dündar yeni vazifesine 
git:nC'k nzre mektepten ttyrılmıştır. Dtın 

akşam bu münasebetle lisede bir veda 
toplantısı yapılmıştır. Toplantıya talebe
ler ve muallimler iştirak etmişlerdir. 

Toplantı neş'eli olmuş, mllzik parçaları 
dinlenmiş ve muhtelif oyunlar oynan
mıştır. 

Sarıkaınışa kurtlar iniyor 
Sarıkamış, [Hususi] - Hu sf'ne kurt

lara bir şey oldu. Hemen her gece ka
sabaya kurt geliyor. iki glln evvel gUn
dUz saat onbeştc yolunu şaşıran bir 
kurt kasaba içine düşmOş Vl' köpeklerin 
ko\'nlaması üzerine Turna gülü tepeleri
ne doğru karlara batarak kaçmıştır. Ev
v<>lki gecede bir kurt snrüsü içinden 
biri bir tel örğUye düşerek yaralanmış 

ve kurtlar bu yaralı kurdu parçalamış
lardır. Fcvzipaşa mektebi civarında par
~·alanan bu kurdu çocuklar ve halk uzun 
ml\ddet seyremişlerdir. 

I<abaku1ak 
\.'ağlayan mel\lebi talebeleri arn~ın

da kabakulak hastnlı~ı çıktığı ihbar edil 
miş vak'a rmılıilline giden hl\kt1met 
doı<toru iki çocuğun kabakulnğa tutuldu
ğunu teshil etmiştir. Başka bir musap 
ve şüpheli çocuk görülmem iştir. 

Bununlu beraber sık sık kontrola 
l:evam edilecektir. 

HAVA 
f - 2 - {J,')8 .~:Ul f 8 il U fJO rll 

Hava tazyiki : 608.11 
,. ,. (Deniz seviye~i) : 775.0 

Kuru Suhunet : - 2.4 
DUşük suhunet : - ô.fl 
Rutubet ! % 90 
Ruzgar: Cenubigarbiden saniyede 2M. 
Sema : s / 10 kapalı 

Tarihte ilk defa olarak malının kıymet" 
lenmiş olduğunu gören müstahsil üriJtı 
teslimatında biribirile yarış ediyor 

lüılu·. ~1'4 

Tllrkiyt>'ııin ıııııhtclir lıölgelNiıı<le-
ki pamuk ç•lfçileriııclen ::;ıkıntı 

haberleri alıııdıttı şu günlerde, ıın'ııılelrn· 
timizin şark hududu kıyı ındu 80.000 
dekarlık sahada pamuk ekimi yapan 
Iğdır kaza ının pıııııukC'ulu~ıı ı e ı1lcırı· 

eledir ıt<'ııba? 

Hl20 yılında Aıııwatanıı ka vıışıın 
(Sllrmeli Çukur'u) adı ile rne~hur ve 
Aras nehrinin sulayıp geçti~·i l~dır ova
sında ~·ok eski zam anla r<laıı btri pa
muk ekilmektedir. Fakat, 1905 de o da 
bir d~fayıı mahsus olmak Cizre, Çarlık 
rrjimiuin L\merikan tohıımıı getirterek 
köylllye tevziinden başka, yllksek Pvsaf
lln pamuk \'eren lıu bölgeye tevcih olun 
muş diğer lıi r alaka giiryoruz n ı arihte .. 
Hatta son bir sene miiste na, elimlzcle 
bulunciuğıı 18 yıl içinde bile ... 

Vakıa, Jğdır ve mi\lhakatıncla pa
muk işleyen yedi sekiz tane (Çırçır fab
rikası) münhasııran pamuk işi yapan 
ışı '..:!!' - 30 ticaretaııe vardı. Fakat, 
fabrikalarla yıuıyana ı icirelanelerin de 
yegane düşl\ndükleri şey ; Çok ucuz pa
muk ıılıp pahalıya sntıııaktı. Bu arada. 
tohum iyi veyn kötn olmuş, tarlalarda 
hastalık varmış yokıııu , diişünen ara
yan yok. TUccııra bir hamlede onbinler
ce lira kazar.dırdığı halde, mllstahsıl

dan çok defa maliyet fiatındnn pek aşa· 
ğıya alman malın hesabıııı soran, çiftçi
nin bu içten yarasına merhem oları yok
tu .. 

TUecarın Almaııyaya yolladığı bal
yanın içinden çarık parça:--;ı, Rusyaya 
verdiğine.len tıış kırıntı!urı çıkıır, mal 
nüınuneye ııyınaz; fiatlaJ' uüı;;er ve bu 
dl\şüş nıtHevassıtı:ı helal olan kazaneına 
asla ılokunmnclıııı mil tahsilin boynuna 
bnsardı. 

9311 Soııbuharıııda l>uğuyu şereflendi
ren iktisat vekili Celal Baynr'ın güziinden 
bu acı sahnenin • bi~iın göremeyeceği

miz - en ufak teferruatı bile kaçaınııdı 
ye köylOye, evet etrafını sararak; (Allah 
aşkına bizi bu ınUtevassıtlıırın baskı
sından kurtarın) diye yah•aran ~·iftçi}e: 

_.... Sizi behemhal kalkındıracağız. 

;\H\jdesini verdiler. 
M!ijde, ilk hamlede Tarım kıecli 

Fl'.\T .\il.\ S L 1 

dir ki: pamugıı Ye onıınla yanya011 

riftçiyi kıılkındırııeak esıt!'lı lıir müe~"t'' 
senin kıınılma. ı cin gecikmedi. 

ıır * 
H:l7 İlkbıılıarıııda, Iğdır \'<' 'I'uzlııCll 

kazaları koylcrinde lıir misyonerin do· 
laştı~ını gürilyonız. l\oltu~anda 1 a•nııı 
kitabı yerine pamuk !'atı-;; kooperatıfle· 
rinin ann nıııkın Plenamesi ve dilinıltı 
dini telkiııııt yerine; OnıırH'll \'il nı:ırşı· 
nııı (tersine cİon~e clüııyıı, y~luınuzıltıll 
donın<•yiz J ını..;raı o ldnğu halde yıığınıır, 
fırtınıı, geı·e \'e gündüz demeden ı.oY 
koy dolaşıyor; kocıperııtirlere t1rlfll' 

ltı) yıl ediyordu. 
Kuylt\nnn (Beybaba) ve OçnncO 

LJıııumi :\fiifettişln (Pamuk Peyganıber'i) 
diye tavsif etlikleri bu aksaçlı gcnçl, 
okuyuculara tanıtmadan geçemiveceğfıll· 
ikinci Umumi Mnfeltişlik İktisat ·Mnşavirl 
ve Halen kooperatifler hirli~i Genel 
Direktörll, ŞUkrl\ Kttsaboğlu. 

Kasaboğlıı, iki üç ay gibi kısa bir 
zamanda l~dır, Tuzluca ve Kağızınıuı 
kaz.ttların<lıı mevcut -1000 pamuk müstait· 
silinin hepsini kooperatiflere kaydetti· 
Te.şkllfıtm böyle sUr'atle yapılmasındll 
hiç ş!\phesiz ki, köylllnün koopertıtlfe 
gösterdiı"ri ru~bet de m~essirdir. 

Dürt hin ı;iftçi ... Hu yektlnun koo· 
peratlfe yazılma.:;ı, yani ortak oıınası 
demek; Bölgede yetişen tekmil parını" 
nıah ·ulün!ln bir ele - kooperatif eliot1 

- geçmesi demekti. Böyle hir takım şah· 
si menraatlerin yolunu kesecek olaf1 
bir hareketin elbette ki muarızları oh•· 
rnktı. :\hıhalefet, ilk hamlede (Çiğit 
işi) nde patlak vereli: 

Bir evvelki yılın mebzul ya~ıııurlatı 
ile bozulanı zııteıı de.fenere bir hfll· 
de olan pamuk tolrnnılnrı kamilen falı· 
rilrntürlerin ('lind~ idi. Aznmt yuzdtı 
yirmi inlaş kııbiliyetindeki bu tobumlıa· 
rın kilo başına fiatı bir kuruştan bir· 
denbire beş altı kuruşa fırlayınca; köylOı 
aldığı kredi ile 11keceği tohum bedelini 
bile karşılayamıyacak vaziyete düştu. 

Bu koskocn bölgenin ziraatı )<Ol'' 

kunç bir sefıılete namzet mi bırakılacak· 
tı ? .. BüyUk gayret ve Umitlerle kuru· 
lan ·kooperatiflerin ortakları gelecek yıl 
mahsulü için boynu büynk mu kalacıık• 
tı? Elbette hayır .1 

Kars Valisi Akif E.yidoğan, yerinde 
oturaırıiyarak lğdıra koşmui, çarelef 
arıyor, lüı<.<aboıtlu 1ııun gözt\ne uyl<tJ 
glrmiynrdu .. 

(/ )f'tvl Jrlt yıı ,., rt) 

kooperatifleri idi. l>erhal teşki Ala baş
lanılarak kısa 'bir zamanda koylOnün 
eteğine 2 0000 lira döküldn. Ziı aat 
Banka ının açtığı bu kredi 1 çiftçiyi çok 
çok kısa bir n.Ucrtet için pamuğunu yok 
değerine tarlada satmak cfaletinden 
koruyabilecekti. Fakat, pamuğun mu
kadderatı de~işecek değildi. Bunun içiıı· 

~--==============-::.::....::=~~================-::..::~=============================-=======~====~-=================== 
Ya~ış : Yok ••••••••••••ııııır;n• , ınnmcıı tediyP edilmiştir. 

Edebi 1'efrika' No: 52 
- ıısun, dedi. Ne demek istediğinizi anlıyoı um. Herkes 

gibi sit de bana inanmıyorsunuz .• 
Resi asabiyetle yok eldi . 
- Ben yıılan öylllyorum değil mi ~ 
Yüıll birdenbire sakinleşti. Y avaşlıyan bir sesle sordu : 
- Peki, bir şey ~ormak istiyorum. O glln sizi vururken 

beti! görd Un Uz mO? 
Akif Cemalin gözleri bulutlanmıştı · 
Ben eni göremedim. Göremezdim de, arkamdan gulnıi;;lin. 

Vurtılurı vurulmaz yıızn ko~·un yere dUştünı. Faknt sonradan 
en keneli kendini ele verdin. Heyecandan kaçııımımıştın. Elinde 

!illan yanıma duşUp bayılnııştın. 
Genç kızın gözlerinde ucı bif muna belirml ·ti. !{endi 

kendine mırıldandı: 
- Emin, k ndisini \Unluğuma emin. 
Omuzları düşm()ş, ~ OzOne yorgun bir ınana gelmişti. Ya

\"nşça tahta iskemlelerden birine oturdu. Fı ıltı halinde bir sesle: 
- Peki, dedi. Peki, ben yahın söylUyorum. izi ben vur-

u im. Kıskanıyordum. Bıı ylllden oldUrmck isledim. Bunları 
~ôylemeıui istiyorsunuz değil mi? İşte öyle i e göğlünüz oldu. 
.Fakat gidiniz huraclan, gidiniz .. Yalnız kalmıık istiyorum ve 
Uemin dediğfoiz gibi vicdan a?.alıı çekerek kendi kenclime 
inlemek. 

Arı kOçük bir kahkaha altı . 
- Nasıl Hoşunuza gitti mi'? yalan o~lıuıyoruın arlık değil 

füi? "Bert vurmadım. diye hakimleri alda tınıya çalıştığını gibi 
izi üo kandırııink i temi yorum degil mi? 

Oenc lıeyecanlnnmıya ha lıyor, se i pcrıle perde yilk-.e
liyordu: 

- N duru ·orsuııuı -;ı izi öldUrmek i tiyen, vurduğunu 

GENvuıMADIM 
yalan LöylUyerek gizlemiye çalışan benim gibi biı' alçağın, hiı' 
·efilin yanında ne duruyorsnnuz artık?. 

Akif Cemal genç kıza derin bir perestişle bakıyordu. Dudak-
ları tltireyerek açıldı : 

- Seni ~eviyorunı Ferda .• 
Ferda, acı acı gülerek omuzlarını silkeledi : 
- Ne fayda, ne fayda .. Demin de itiraf ettiğini?: gibi bıı 

sevgiye sizi öldürmeğe kalktıktan ~onsa nefret ve kin karıştı. 
Arnmızcla derin bir uçurum açıldı. Artık blriblrimlze iki dtls· 
mandan başka bir şey olamayız. Ben şimdi sizi öldürmek 
kastile ölnm derecesinde yHralayan ve kanunun vereceği 
hUkmü bekleyen biı' suçluyum. Sizin benden çektiğ'iniz büyUk 
acıların heı;abım sormaya kalkmamanıza bile ~aşıyorum. fiJvet, 
mademki yalan söylediğime, sizi vuranın ben olduğuma emin· 
diniz. Niçin •Ondan şüphem yokı. dedinit? Neden dnvanızdıırt 

• feragat ettiniz? 

- Seni seviyorıim FP,t da .. 
- Bırakınız bu sözü. Şu ddada ve bizim vaziyeliııılzde 

iki ihsanın aşktnn bah.setmesi pek saçına bir şey. Ne garip 
şeyler konuştuğumuzun farkında değilsiniz galiba. Beni sevi
yorsunuz, onra sizi vurduğuma eminsiniz. Yl\zOme karşı 

demin bir yalancı olduğuınıı "Ben vurınaılım., diyerek sizi de 
başkaları gibi aldatmak istediğimi söylediniz. ;\f adeınkl kana· 

• aliniz budur. Öyle ise beni sevmenizin pek gttrip bir harekP.t 
olduğunu bilmeniz lazım. Sizi öldUrmek istiyen bir kadını 
nn ·ıl sever iniz? Hem IJu sevgiye kin ve nefret tc karııı~·or 

diyen siz de*il mi:,Iniz? Bana yalancı dediniz, bana inannw• 
clınız, sizi öldllrıneP;e kalktığım için k1ıgınlık dlyoasunuz sonrıı 
karşıma geçip • Seni seviyorum 11 diyorsunuz, ne snçma biı 
SÖZ hu. 

- Ferda, yalan söylemiyorum ve hem de c;er.itt dediğin 
gibi şaçma konuşmuyorum. Evet, ha. tahanede ölümle yüzyUza 
gelerek geçirdiğim o ııı ııztnrip, buhranlı günlerimde beni 
iildürmek istiyecek kadar şiddetli hareketin üzerimde çok fenli 
hir tesir yaptı. Yaramın acısı ile inlerken çok zaman sendert 
tamnmile soğuduğumu nefret ettlmiğiıni sandım. Beni öldürme}t 
isledi diyordum. Demek ki umduğum gibi !-!evmiyormuş. lnsttn 
sevdiğinin vücudunu yok etmeyi nasıl cllişünebilir? Hayatımdıı 
ilk defa bir kadına lrnrşı duyduğum derin nşkı bu hareketin 
söndürdll~ünO, seni artık sevmediğimi bir hastahane karyola· 
9ında ateşli kabuslar içinde kıvranırken çok zaman düşUndüm• 
.Meğerse ne kadar boş bir zanna kapılmışım.. Kendime gel
diğim t.aman dok torlar hep lsıııini sayıkladı~ımı 1 seni çağırıp 
bir 'ı!ocıık gibi ağladığımı söylediler. Arkamdaki yar~ kapıı
nırken senin kalbime açtığın yara yeniden işlemiye başladı. 
• ana kızıyordum, beni IHclOı nıek i tedlğ"in için derin bir hld· 
det duyııyrduını fakat blHlln hu hi~der tıpkı bir ananıtt yara• 
ıııazlık yaptığı için çocuğuna duyduğu hiddete benziyordu vt 
hakikat şu idi ki seni heı• şeye rağmen gene de deli gibi 
sev!yordum. Kencliıne gelir gelmez o H~ır yaralı helimde bile 
senı kurtarmak llınirlile yalan söylemem bunu isbat etmiyoı' 
nıtı? Sonra muhakemen oldu. 1lk celsede ateşler içinde dalgııt 
~atıyordum. Bit şeyden haberim yoktu. Fakat ikincq celsede 
nekahat devresine girmiştim. Kerim Namı~ı rağırdım. Mah
kemede bulunmasıııı ve ne geçerse gelip bana teferrUatile 
anlatmasını istiyordum. O. eııi orada mücrim ınevkiiııde görür~c 
ç~lk müteessi~ olu~(!ını sö~ liyerck ~vvelii. bu teklifimi reddetti. 
r akat onra ı rarı karşısında • Pekı,. derneğe mecbur kaldı. 
OnclRn, muhakeme esnasında ne geçti ise haber: aldım. 

f Jcaaı var) 
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BİR l\1ÜTALAA 

Aileler tahsildeki 
talebeyi pansiyoner 
alamaz mı? Ç. d h rebeedenlere 

ın e mu a k ı A Senelik komanyası hazır birçok 

t·ştirıne azım köylü çocuklar varki, kasabaya gelip Para ye 1 orta tahsile devam edemiyorlar 
--~-----~ş)adı. Ma!iY~ ~azırı yeni Olfudakl okuyucularımızdaıı Çelik 

Aziziziye istihkimındaki 
vaziyet iyice anlaşılmıştı 

Japon yada sıkıOtl d'}eceğİOI soy]uyor Togay bize yazdığı bir mektupt:ı diyor ki: 
. 'bd8S e l • Her köylll çocuğunu okutımı~ \'e 

hl ine geçirdiği silahı alıp da nefes nefese Kop 
dağı na koşan Erzuruınlular, Ordu Kurnandanı 
Muhtar Paşaya: "Paşa izin ver bize, düşmanın 
üzeri ne atılacağız,, diye bağırıyorlardı.. 

vergıier 1 varnıak için ordunun gayr~tleri~i. bir ona vermek istediği tahsili ileriye go-

ş j' _ fiyençln misli daha fazlaluştırmasını ıstemıştır. türmek ister. Fakat bu imkanı bulamıyıın 
BuJc anghay, 31 [ A. A. JapOn ıleri iyi haber alan mahafil, bu beyenna- babalar çocuklarını mektebe göndermi
har ov demir yolu ozerinde Japonya n~~ menin ordunun bir kısmında, ez~n.mle yorlar. 'çnnkü köylerde mektebin Uç 

ıııınek4tı durdurıılmuştu~;ıııhiYettıtr b~. nıerkezt Çıncle bulunan o~duda gıttıkce sınıfını okuyup bitiren çocuk için ka n· 
~ta Söz soylem.eğe e ttankO\: .r .. inklşnf etmekte olan ve Çmde mt.hasa- hada yer temin etmek 0 ·tür. Bö ,1 He~·ecnn \eren bu manzarayı goren- Top dağına ~·ıkan kumandan Mııh· 
ki tan öğrenildiğıne go~ ının faıılı.) etı nıata nihayet \'erllerek Çan kay şekle bir mazhn 1 • t . g ,C b b ~ e ler, konuşmulurınn devam ediyorlardı. tar Paşa, oranın kumnndanı Müşir Hu-

n arasında Çin ııkıncı ar yeniden müzakeruta girişilmesini talep r ~c e ermış ınes ut 8 a ur - Bu ateş, bizim mi.. Yoksa, dflş· san Tahsin Pnşa ile birleşmişti. iki ku-
devanı etmektedir. pelin, Hım· eden temayüllere nihayet vermek mnk· Hzclır. Çocuk ilk tahsilini bitirdikten rııanın mı ? · · mnndan, beraberce vuziyeti tetkik et-

Hankeu 
31 

[.ı\ . .A-J - i(Jldilik sO· sadilc neşredildiği kanaatındadır. sonra, babnsının bUtnn arzularına rıığ- - Bizim. mişlcrdl. 
keu demir ~~Ju ozeri~de ~aınıı Buho Cin uı~ı ıwıJurı men, orta' mektepte okuyup tnl~sllini E .. Hani? .. Dl\şman tnrafından, Artık, hnkikl harbın Aziziye tabya· 
k.Gn hüküm sürınektedı~;rı baskın şek· Şnrıkhüy ı ( A. A. ) - Mareşal fl~rleteınl) or. Bunun usıl scb~plerınde~ top tOfck atılmıyor ? . sındu ceryan ettiğine tamamen kanıtat 
cıvttrındakl çın kuvvet ınrı izılt' etmek· Şangayşck Çincle yaptığı teftişten sonra bırl şudur: Çocuğun yatuk ~·erı, yeıncf{ı, - Kim bilir? · · gelmişti. Fakat hnrp, ne şekilde cezyun 
linde hOcumlnrlıı .Japon Hıınkeu'yn dönmüştür. Mareşal askert Çftmaşırıl çocuk okuma~ n gıderken, ken· - Bakınız .. istilık~mlann çoğundn, ediyordu? .• Düşmanın hücum kuvveti-
ledlrler l 

11 
vnzl\.·et hakkında biiyUk bir nikbinlik dlsine yetişecek komanyasını dn berııbe.r uteş hufiflcdi. le, tabyanın müdafaa kuvvetleri ne va· 

• • ~ 11u bnş tH " ötO bili F k k 1 • - Hatta, bnzılnrı, bütOn bl\tün ateş 1 t b 1 
1 

,,ıı sı .. ı gösternıiştır. Çin akançılnrının faaliyeti g re r. H ut ·aza arda yatı, \•ılll- kesti. z yete u unuyordu?. . Bahusus, uç 
' &J.MlU)ıtdll 111 A j _ Muliyc na~rı devam etmektedir. juponlor iki cerıahlıırı yetlerde geceli orta mektep yok tur. _ F'ıkut, Aziziye tabyasında bir tabyadan yalınız birinde harp oluyor· 

Tokyo, 31 [~~urac.ak yeni vcrgıler ernsındaki 290 kilometrelik gediği kapa- Şu halde akla bir şey gcJiyor· Bn,· şeyler oluyor. diğer iki tabyada derin bir sükunet hu: 
httılne varidatını ·ştır mnğn çalışmnktndırlar Bn gedikten ge- ka memleketlerde talebenin birçoğu _ Evet .. Oradıı, kur,.ılıklı sill\hlar kOmferına oluyordu... Bunların sebebi 
konacağını bildirJJl~ı .. rı .Jnpon~u~ n çen Çin akıncıları jnpon orduıı;unun ge- temiz ailelerin ftızla bir odıısındıı kal:r atılıyor. ne idi?·· İşte, o karanlık gecenin kor-
inolJlı fabrlli ;,f.,ecek rilerini hııylı rahatsız etmişlerdir. ve ndeta o aile efrudından olur. Bu Böylece konuşanlar, hiç bir şey gö· kunç zulmeti içinde, doğru olarak bunu 

sllt\h 'eıAı ] • ln"iltereden TH' Hı re lt•hUkt~sı ne l\arsı suretle hem tnlel enin masrnfı uznlır reınh.•orlar<lı. l''skııt, tahminlerinde lsa· anlaınsk mümkün değildi. 
[A · - b • • :. ' B k t 1 d ı..ondrn. ~ı k ·olan bıluınum esa Hankeu 1 _ HükOmet tayyare teh- hem de mlsııfir bulunduğu yerin mac:rafı bet edlyorhırdı. Ordu kumnndnnlığı ka· ere e vers n; ara ıtn çok geçmc-

.Jııponyaya gıdece Ambargo konulması likesine karşı topluluğa mani olmak azalır. Bu suretle çocuk ta tnhsillı e rarkl\hındnki vaziyet de, şeh rdeklnl an· den, tanyerl ağarmaya başlamıştı. ller 
ve teslihat oıerıne edllmiştr. üze oyun ve tiyatro temsillerini yasak de~ı1?' eder. Acaba bizim kaza ve vlliiyet- dırı\•ordu. Modafaa muhtinde ııteş başlar tarafa hafif bir aydınlık yayılmıştı. 
HOkQmetten talep urdıl,Jnı·ı etmiştir. Hatt11 iki bin mahbus dahi tah· lerımızcle de bu usul takib edilse, ııileJer bıışlnnıaz, herkes uykııdnn uyanmıştı. . Kuınıı!ldan M~htur Paşa ile yunın· 

.Japonıarınh~~'!~er llye etmiştir. evlerine tahsilde bulunun terbiyeli mem· - Silllh başına ! . . dakıler, d~rb~lnlerıni Azlziyt> i tihkarn-
uuııt 

2
_ 

1 
b . leket çocuklarını kabul etseler, ın unlığu l{umandalurı, l>OtOn tauurlnrı ayağa ~nr~na çevır~ışler~li. Evvela hiç bir şey 

Pekin
. 31 [A.A.j -, " aytcOaknA ert~ bir hizmet edilmiş olmaz mı? kaldırmış .. Ve bOtün kaleler siUlhlarınn ur edememışl~rdı. Fukat lılr az sonra, 

k IOJ)C'l' ı ·ume ı Bir n1iJvar Dolar si!ah s ınlmışlnrdı. Ordu kumnnd~nı tararın· çok kuvvetli bır dtırbl\ne malik olan ku-
mevcut bulunan şa~ 1 •

1 
b.J. h d J Birçok uileler tanının ki, senelik rn d M ht p k · t hOkumetı e ır muıı e e Vaşington 31 ( A. A. ) _ Amerl· k . • . dan verilecek emri bekleyorlardı. 11 

n an u . ar aşrı, esık kesik, şoy· 
Pekin ınah ar . omanyusını teınıııden acızdir. Lakin Fakat, ordu kumıındıını cin vaziyeti lece söylenmışU : 
yapacak ve bu m.uahedeyi Ja~>on n kerı kfllı deniz silllhlannın yüzde yirmi nls· pek terbiyeli ve namuskllrdırlnr. Gene bilmiyordu. Düşmunm hankt taraftan - Tuhaf şey ... SUkOt içinde bulu· 
rnakamatı garuııtı edeceklerdır. betinde . f~zlu~aştırılma~ını ve bundan köyOnde yetişen bir senelik erzakile bastığını oğrenmek için her tarafa ya- nan tnby~lann ~teş httttındıı, bizim us-
ÇI deki JUJlOll ord~su sızlnııı ~ or başka mıllı mudafoa lçııı bir çok fasıl- şehirde mektebe gitmek mııks ıdile e verler, emir zubltleri göııderlyordu. kerden kımse gorOlemlyor. 

"Londra 31 ( A. \. ) :-: Harl.ılye lam tnhsi~a.t ilave . edilıne~ini isleyen tutup tıı seneyi bitirmeden donen çocuk~ Top dağı isllhkl\mında bulunan telg· Lakin, buna katlyetle hükmetmek te 
nazın bOton ordu} a ne rettığı beyenna- Cuınhurreısı Huzveltın bu ısteklerl bir tarı dıı bilirim. işte hu iki zümre birle . raf ıııemunından bir şeyler öğrenilmek mümkun değildi. Çünkü, ortalık henüz 
nıede, Jnponyanın takip ettiği hedeflere milyar dolnrı tutacaktır. tiğl tııkdlrde, iki ba~lı ihtiyaç mllnde~ı i _ 1teı~ilt?'iştl. Şoyle bir muhnhereye glri- laylklle uydınlanmış değildi... Aradan 

ş ıış 1 beş on clakiku geçtikten sonra Muhtar r- olur. Talebeyi kendi çocuğu gioi e\ ine 
1 11 

SUAi H b" .· . Paşanın çehresi, birdenbire ~uteessir CG .-.enı· ş hı· r denı· z pragramı ahın ailenin mıılt sıkıntısı gider, talebe nnsıl? .. 'Malfıma~\.~:i~i~~dakı vnzıyetl ve muztarip bir lıule gelmişti : 
de rahat rnhut tahsiline dPvaın eder. CEVAP - Aziziye tubynsında harp - Yuzık ! ·. IH\şıııan, bu istihkllm-

Buııdan başka bir ~·nre daha var- oluyor. Buşka malOmntımız yok. lara girmiş. 

h kk k 
• • 1 k • dır. Halkevlerl bu işe rehber olurlar 11 SUAL - I>Oşınan, nerelere hücum Deye, söylendikten sonra, orada 

ta a U ettir) ece tir bu ~·oçukforı lıir panı;:iyondıı da toı)lavn: etti? Ml\clafan .ne vaziyetle? Murnssııl duran topcu kumandanına: 
1111 , • • .J ııııılOmat verlnız. ş ı 
1 r.er, yemeklerını yaı tırırlnr, <·ama 

1 
) • • - u on beş lk topu doldurunuz. 

şırlannı yıkıttarlar· nıızaret alt ııdtı bu CE\ Al - ıleriden haber gelınıyor. Aziziye kışlasına nişan ulınız. 

elli bin ton şeker Hükumet bu sene 
ithaline müsaade etti 

ı d 
1 

B ' 
1 1 

. Tabyu dahilinde şiddetli bir harp ve bo- Emrini vermişti. 
un. urur ar. u .sureı e_ t~ ebeı~ırı snrfet- ~uşmn devııın ediyor. Oradan gelen yok. T d 

tik_• p~ra mukübılinde ıstırahatı de temin mz de hirşey bilmiyoruz. op, erha doldurulmuş.. Namlı-
edılmış olur. SUAL _ Adam gönderip rnalO· 1~1~ ucu, Azlzlye kışlasına çevrilmişti. 

Boraya gelecek çocuklar koylOdDr, mut tılmak ml\mkOn değ'ıl mi ? . • Fa;rnt Muhtıır Paşa; bir yanlışlıka sebep 
kumanyaları hemen birbirinin nynıdır CEVAP - A~aın gönderilmişti. Gi· ~~t~.mak için, ( Ateş!··) Emri verme-

• 1 [Hususi] 
- Ha'l.·atı ucuz· Bir tencere kuynatıp bir sofrada ~·emek den uclaının n\'de;tınde,. alınacak mnlt1- J>u d 1 h. ki 

ı b 1 " h " mut derhal ıırzedılecektır ;> sıra a şe mle heyecan, bir 
stn~ u Millt Korumu Kurumu mu • Akd d ı } yemeleri bnton meseleyi hnlleder. . · kat daha urtmıştı ... Kop dağından şehre 

latmak ıçin · de tetkiklerine de· eniz e ngi İz Biz kısır zekamızla boylo dnşUnü- Dı!klkalar geçıyor.. Endl,eler artı· gelen bir sdam, doJtruca Ayaspaşa ma· 
telif maddeler. ozerın yoruz. BüvOklerimlz bu ihtiyacı karşı- yor, Cevup g~lmıyordu. h_ıılleslne gel.erek, düş' manan Az·ızly.. Is· 
vanı etrııektedır. r kil" Şa· d • } 1 k · b Böylece bır saat kadar zaman geç· h ~ " y I la bulunfln İktisat \ C ı I enız manevra arı ıyaca dahil aşka tedbirler bulurlar 11 misti Kuıııandıııı Muhtar Paşanııı "O tı kamına gırdlğlnl anlıttmıştı. 

11 ovat k • tın denize ait gen ş ne mutlu' ~ · r- n- Bundttn heyecana gelen, o n'ahul-
kir l(esebir tın ·ume k d yeni --- . • derdiği yaverler ve eıııir zubltlcri gel· lenin ınOezzlni seksen l~aşlarındttn liacı 
bir proğramı olctuğunu, .Y~ ın a. ve ı~ ilo an1irah Londradan mişlerdi.. Hurbin ınevzit bir şekilde Abdullah; titre~·e titreye cnmlnln mina· 
vapurlar sipııriş edileceğmı, . 1<~~n~!pıla· yulnız Aziziye btihkilıııında devum etti: resine çıkarak : 
karö nakil vasıtalanndn tenzı a -, iş· hareket etti Genç Aln1an kızı güzel gini.. Diğer istihkamların ateş kestikle· - Ey, Ummeti Muhammet 1 . . Azl· 
ca"'ıııı "e .

8 
ıılmakta oJduğunıı soy em l ğ b ·d . rıni halıe.r verıııışlerdi. zive t b do . . tir~. ~ ~ J . d"ı· Londra, 31 (A. A .. ) - Ana Vatan 0 111a a ll18C UI U l Hukıkaten; Azizıye tabyasınnan bıtş· " a yasına şman gırmış ... Eli silBh 

1 Ş şım 1 
h tutan.. Dinini, milletini seven 

Şek r ve köınUr için n ınnıı filosu baş komutanı nmıra Bekav bugon . ku, er tarııftn ateş ke~ılnılşti. Fakut koşsun. oraya 
ilk , . et bl ·ler yoktur. Yalnız bu se· Levloıt zırhlısı ile J.izbona hareket et· Almnn Maarı~ Ncz.aretl Almanyada orada, bıızıın şiddetlenerek, lıazan ela 
n )enı et ı ithaline mll 1111de . z rhlıya 4 Kruvazör rerakat et· genç kızların ev ışlerinı öğrenmek mec· hafıfleyerek piysde uteşi guyrı muntıı· Deye bağırmaya başlamıştı . 
• ~1150.~ to~ şekekr hin daha ziyade mlş~ır.dl ı A niral Lizbonda beş gün kal· buriyetlnde olduklarına dair bir karar· z.am ~lr surette devam etmekte id_i . Hacı Abdulla~ın bu feryadı şehrin 
e ml~tır. Etın ve e me5 olun· mekte r. 1 , name neşretmişti Kumandan Muhtar Puşa, ıhtlyat di~er mlnıtrolerıne de sirayet et· 
ucuılatılması için tetkiklere de,•aın dıktan sonra Cebellüttaruk a hareket Si d' d 17 . ' d 21 ' k ~uvvetirıden llç tabur alınış; top dıığı mışti. Onlardan da ayni şekilde hıtlkı 
lrıaktaıtır edecek ve bOyOk mannvralıırda hazır hu· d .. m 1 e . ~aşın un. . ~aşına ll· ıstlkametine hareket etmişti. harbe teşvik sfü.leri yükselmişti. Her ta· 

. ar olan ve llıtler gençlığıne mensup Bu sırada şehir emsali gorül · f b 

d 
lunacııktır. ı k 

1 
f 11 ' memış ra • ir dahtt karışmıştı. Şehirden, Azı-

~" ı . Al nya a o an I~ ar « nan v~ güze ik» ismi al· bir heyecan içinde idi. Minarelerde e· ~iye tıtbyasına doğ"ru bir kahraman kıı· 
ıvıuso İni ma G u tında bır grup teşkıl edeceklerdir. Ken· zaıılıır ve sellllar okunuyordu; Erzuru· fılesi daha atılmıştı. Bunların çoğu ya· 

h k 1 D O diler! için husust bir spor programı mun kahraman evllltları, Yurdhtrını t x. ı b 1 ı 1 

arpten Sag.., a an . tanzim edilmiş olan bu kızlar dans öl'r- topraklarını dQşmana çil'rnetmemek içtını aaan ttr, ata ar, satır ar, oruklar, lır· 
6 ıs panlarla sililhlanmiştı. 

d d Abone tan.fesi renecekler ve vOcutlarma son derecede sflllhlanıyordu. 

atı l f 
• • 0 ef l Kalplerinin en C:erin kt~şelerl yıırl ara yu a go 12 . l.lra dikkat edt:ceklerdir. Atlı ve ynya bir çok halk. karan· kaygusile sızlayan bu kahramanla;, Kars 

ö geçen· Seneliği 7 Alınan gençfir;i rei i Buldur lıklur içine atılmışlardı. Büyük bir per- kapısından koşa koşa fırlıyor:ar.. Kışla 
ler Berlinden bildirildiğine g te, ok va· Altı aylığı 4 : bu hususta şunlurı söylemiştir : vasızlıkln, ateş sesleri gelen, Aziziye yanından, t.>p dağına tırmanıyorlardı. 

ete İtalyan yulafı ile dolu b ~ ç • uç aylığı 1,00 - VOcuda bakmak ve zer af et bu istihkam mu doğru koşmayu başlamışlar· Bu kahramanları teşvik ı"ı·n bı·rbi 
~on n_ • lmiştır. Bu yu Bir aylığı '" dı Bu kıthrıtma l l k d Y ı,n ucrlln ıstasyonuna ge ihti· yaştaki genç kızlarımızın terbiyesınde · n arı, on ur a ar kah· rine seslenmelerinden hasıl olan uğultu 

ar Umumi harpten arte kalmış ECNEBi MEMLEKETLER iÇiN büyOk bir zarurettir. genç alman kızlan r~man ola~ bir takım kadınlar takip e· uzaklara kadar aksediyordu. Dağlar taş6 
~~lladtlara yedirilmek üzre AM~rlin~ug~~ güz.el, mağrur ve kendilerinden emin dıyorlar .. Ellerindeki bnltalttn, satırları lar inliyordu. 
ıtı an gönderilmiştir. r 1 da Seneliği : 24 Lira olacaklardır. sallaya s~llnya koşuyorlardı. Halkın bu akını, Muhtar Paşaya hl• 

blOtörle•tirilmlş olan Alman ordusun Altı aylığı : 14 ,. G Al k l Şehrın sokaklarında tellAller bağ!· ' ril l ti O 
r 

y t e enç man ız annın güzellikleri- n\.•or Halkı t kk 1 .b h d ;,,er ve m ş . rdu baş kumandllblı 
ihtı b kaç an l d h ,, .. eye uz ve ntı a a 8· bundan s d 1 f k,ı yar atlardan aca a iLAN T ARİFESi n ~ a. ziyade tebaruz ettirmek üzre vet ediyordu. Sllı'l.hlı halkın bir kısmı da on erece sev nmlıtl, ne es 

~~tır ? bu kendıler_ıne pek yakışacagı tahmin edl· Ermeni muhallesinl kuşatnıı"lar· bııra· nefese Kop dağına gelip : 
"tı ,,.e kadar kalınış olursa olsun, r d santimi 25 Kuruş 1 ~ • - Paııam 1 lzı·n v r B' DU• .. il k ddes 8 ncl sayı a a en .yenı b.tr Uniforma k.ab.ul edilmiş ve daki düşman taraftarlannın yapmak 1•5• v '· • e 1 ıze,.. .,• 

111 
ra şimdi Almanyada mu a ... ,. 50 ,. manın Ozerine atılacağız. 

lıı~hlGkler gibi bakılmatadır. ltalyan ~·u· ' ,. ,. ,, 75 ,. terzılere sıparlş verilmıştır. tedtkleri fenalığın önünü almışlardı. (Arkaı111111r. 
lu a~nın nek~ıır ~n~ndrr~a~ m~ ~'" : '" ıoo '" Milli Banka ~~-~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~.~ 
h~ de~İldlr. Ancak, ltalyanın umu:• 4 : • ,, ~~ ,, N o· kk t 
ı-nu:te o kadar emek çekmiş oıan ~ a ,. .. • 250 : Direktörlerin1iz azarı 1 8 8 
ce ~ddes mahlOklara karşı gosterdlğı 2 • '" " 400 • Londra yolunda .f 

llııle Al . bl memnunl· 1 • ,. ,. DO~U Oaze· ~tt manyada derın r ilan verecek kimseler u İstanbul, 1 [flu tıs·ı) - 1.,1omleketle Do.ğu .. ve Cenup vilayetleri Canlı Hayvan İhracatL. 
Uyandııınıştır· MOdOrlOğOne moracaal etme· ı~ 

D • tesl ıaare lı 11an1ar için husust açılacak yeni rabriknlar ve yapılacak cıları Turk Anoniın Şirketinin Erzurum Manif at r· 
qon1an)'8 )'ahtıdı'lerı Udlrler. Devam limanlar hakkında Jngillz Mnllve mahn- G B . M . u a, 

f tatbik edilir. " az eı1zı11 ve azot Sat Ş b ı t ı e bl mlslf fili ile temas ve mOzakerelerde bulunu· r.ı lŞ U 881 8Çl ffilSl]I', 
ne yapacak? ar Kırmızılı ilAnlarda tarife r ,. a k l l cak olan Milli Banka direktörlerimiz Pa· ·aym lüocuı•Iarrnuzın slfJ&rJ~ ''f'l'ıııck \t• lllt!\'Clll ,. ·~llt•>i•e .~ıt 

'ı'ııhu u ıe.ş 81 [A.A.] - Bütün gaıe_e er faılasile alınır. l 1 Q i d 1 d h k k t l 1 ö " :t .... u dl ti k 20 kuruşluk ne· r s.yo u zer n en ,on rnya ere el ar e a arı o rınek ü:wre Hat•ılnr hanındaki liiii.ubovJ te~rlflerJ rl ...... 
t'r•f lstıdalarının milletler c~ııııye Adres değlştlrme ' ı v ... ., ıs- vw ~ ltıd . tle et\ı ırı tolnnur. ( ••• 98) a-a 
ll)de..ı1•n reddedildiğini nıenınunıye rete tabldlrı :m 

"'forlar, 



• 
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Toplayan: HAllAlHH n(ua:n T C' r 1' i 1~ a : l '• 

noou 2 Ş U B A T 19~8 

Ticaret ve Sanayi Odası 
Haşkanlığı ndan: ARS 

Kars V alisile gö üştüm 
Odamızın ıı~iııci ~ııııfuıa 'e 

·ı ~oa, sicil numarasına ka~ cJelliü ı
mJz l'eıııelli ı~ardesler JwllektU 
5irlietlnin verltikleri ~mukavele sc
ııedlnlrı bir örnP(ji aynen llıi n o-
hınur. (No. 101) (Üst t::ır::ıfı 1 incide) j lamağa borçlu olduğumuz mesut bir ne,-

KOllekfjf Şirket Mukavelenamesi 1 .. . . . tıcedır. • 
brzurunı 11\r:carhırınrtan Remzi Tc-ı -- Kars ılının 1000 k!lometro Ş:}sesi Devletin lkinci beş yıllık endiistri pro-

ınelli Fmin 'l'cmell"ı Ros· T ıı· vardır. Bunların id.ameleri ve esaslı tami- gramına dahil Doğu iplik fabrkaslle Do-
, ... , " ıın eme ı ve ıat r:f bli";;ıır . • Enver '!'emelli kurdeşler aşağıda ya7 ıJı ı, ç -< 7......,. masrafa tevakkuf eder. Iki gu et kombnası ve Ankara - Erzurum -

şekilde akdi mukavele ederler: ı S<.'nedenb~rı: bir ç~k köprü~e:ın tamiratı 1 Kafkas demiryolları ile transit yolu ve 
.. 1 - Şirketin tarihi teşkili ve tesisi esas!.yclcrır:~ ~.aptıgımız gıbı, 1937 de 24: Trabzon llmanı, Karsın iktisadını yakın -

Bırıncf kllnun H38 dir. dcmır .koprunun boyanmasını ve ahşap ta- .:!an ilgilendiren ve bu ile bütün bir mede-

A E - 2 Denizaltı 
Gemisini 

Nasll Batırdım? .. 

~ - Şirketin ikametgllhı kanunileri: raflarını da ikmal ettirdik, Karst.an şimale! niyet tarihi boyunca nasip olmadığı hal
Erzur~md:ı Ali. paşa .mahallesinde K~n cenuba ve garbc ayrılan üç ist:kamettc, ce. Ctim:mriyetin 15 ve 16 ıncı yıllarında 
yolu. uze.rı~ıdekı . evlerı olup . f'\"Safı mu- tamiratı esasiye ve yeni yol inşaatı Lşleri. tahakkuk edecek olan ba:Iıtlyarlık ıhisse -
meyı.zlerı ~:rnell.ı kardeşlerdır. mercllerinden tasdikli olarak pr.ogram - lerlnl ha!ı.şedeccı{ olan öneın!l fakt5rler -
, 3 - ~ırketın muamele ıııC'rkczi : lanmıştır. Bu üç istikamete. 1938 yılından den s:ıyılmalıdır .. 

hrzurum vo halen llapan hanıdır 'ti'b üte d" t .ı - Şirketin nevi kollektif . ..;irkcl· ı aren m ma .ı amlrat kadroları da Kars ili, •bu ıhalkı, 'bu toprağı, bu yay-
tir! " iknme ed1lmektedır. laları, ormanları, karlı dağları, berrak 

5 - Sirkelin ııııvam.. Tt'mt'Jli knr· l * .. * suları, ve hepsinin üstünde Kemalizmin 
deşler kollektir şirketidiri \ Büttin Kars Binin idaresinde t-0plu 1 canland.ırıcı ~z:mler.ile, lıalkçı ve milli -

li - Şlirekfı mOnferidcn \'e mfıçle- görüş olara'k, az!z Türklyemizin her ta _ yetçl Tiirk cumhm·ıyetınln D:>ğuda Som 
mian vaz'i iınzayu mezundurlar. Ancak rafında. olduğu gibi, e.Konomik kalkın _ ve kam.pakt br 1.'iiltür, bayındırlık, iktisnt 
Bankalardan i. kontoya Remzi ve Emin nıanın. Kars, canlı hayvan hracatçıları ve lheps!nln fe\lkinde iman kale:ldir. 

Hepimiz mağlup düşman 
karşısında aynı hürmet hissini duyarak 
Namağlup Armada'nın sulara karışan 
bayrağını selamlıyorduk 

Tem elliler mezundur. birliği Iğdır, hnıvalisi, tarım kredi, ve ta- KARSTA E!\INİYET 
7 - Şirketin mevwu hcrnevi kan· rım pamuk ıSatış kooperatifleri ve bun -

tarlyedir. tn!;laat \'e sair teahhl\datı tnc- Gazetelerle son defa gör:iüğiiniız 
cariyedir. l:ırın birliği, kezaUk Kars hayvan borsası veçhlle, yıllardanbcri tutula:11amış olara' 

\·e bunun açılmaıkta olan Arda.han, Iğdır k ı f ' ' - Şürekfıdan Remzi Tenwlli sir- a an, :l.t{nt yıllardanberi 'hiç bir vaka 
ketin mUdt\rü unvanmı httizdir. ~ şubelerile, Sarıkamış ve Kızılçakmnk a - yapnuyar[)l{ urayn buraya sindiği an -

9 - Şirketin nakdi scrmavesi o- j&~lı~ları, mlistaıhsil emeğinin Uretıminln Işılnn ~t.•.{avet cn::ıabmdan Aydemir Dursun 
tuz bin Türk lirası olup dokuz bln lira- degerlerini arttırmı, pazarları tanzim edl- ve Halil gibi cuçlularm yakalanmasile der
sı Remzi ve sekiz bin lirası Emin .\iti el v:. ~ırac~tı teşkl~fttı~?dırıcı teshsatımı- dE~ti ta.dp cş:."lasın kat'ı tasfiyesi sona er-

. ' 7.ın ·...,ger Ttirk merıne ornek olacak dere- i tı " 
bın beşyllz lirası Rasim, altı bin lirası J:.n-ı cede verimli müsbet faali~ tı ·ı K t m ş r .. ~rtık Kars ilinde, emniyet anla -

Gemiyi hemen oornistana. o.ldım ve 
yanımızdan ylikselen bu heyula.ya bak -
mağa başladım. Biz eski vaziyetimizi a -
:ınoo.ya kadar o da ..su seviyesini buldu ... 
Bız dikkat. kesilmiştik ... Düşmanın ne ya
pacağını gözlcrmizle talkip ediyorduk. As- İ 
kerlertm ellerinde mavzerleri ateş kes -
mış topçularım elleri tetikte bekliyorlardı. 

Bu sırada tahtelbahirln kumanda 
kulesine yavaş yavaş Ingiltere impara -
torluğu deniz bayrağı çekllmeğe 

başlajı. Kul€den güverteye inen askerler 
göıııleklerlnl şapkalannı sallamağa bn.ş -
!adılar ... Düşmanlar teslim oluyorlardı. 

AE. II yavaş yavaş batıyordu. Bütün 
askerler birer birer denize atlıyorlardı. 

Geminin üzerinde yalnız slivarl olduğunu 
öğendiğim bir zabit kalmıştı. 

Bu kahraman zabit sulara karışmak
ta olan gemisini teı.1ketmiyor ve Marmn -
r:ı.nın mavi sularına gömülmek üzere o -
lan bayrağına seıa.m re~ini ifa e~Hyor -
du. 

Vatan sevgisinin bu güzel tecellisi 
hepimizi mUtehassis etmişti. Hepimlz 
mağlôp düşman karşısında ıayni hürmet 
hl&S'ini duyarak namağlt'.ıp Armadanın su
larn karışan bayrağını sel~mlıyorduk. 

Askerlerim heyecan içinde !diler on
ları ıgUvertıe üzerine topladım· 

- Evlfltlarım dedim. Gayretinizin \'C 

cbatınızın mükıHatını işte karşınızda 

sulara karışan şu tahtelbahirle almış o -
luyorsunuz. 

Karşımda 'Edremitli bmer birer kor 
gibi yanan gözlerlle bana bakıyordu. Ona 
doğru dôndtim ve ısÖZlerime jevam ettim. 

- iMaydos yangınının mertçe intika
mını aımıl oluyorsunuz ... Fakat harp ar
tık bltmi§tlr. :Oiışmanlık burada sona er -
~niştir. Şimdl in anlık vadesini yapacnk-
ını.ı .. , :Su vazifeyi bir Türk a kerlne ya-, 

kışır cıvanmerthkle başaracağınızdan e -
minim. "Amana kılıç olmaz.,, Haydi ba -
;:alım ... "Es\rleri toplayın ... Bir taneslniıı 

burnu kana.mıyacaktır. Canı yanrnıyacak
hr. 

Btitün askerler .b'üyilk bir faaliyetle 
cnn ıkurta.ran tertibatını hazırlamışlardı. 

Geminin uzunluğunca yaralıların ve Ken
din\ kurtarmak üzere ıgelcnlerln tutun -
mnlnrı ıçın aınıatıar germişler:iı. İki mı -
•amızı da dcnlzc 1ndirmiştik. Fillkalardnn 
b!rne doğru giderek 'kumandanı aımasmı 
tmretm'iştlm. Tnhtelbıt.h1r artık gÖZo.en 
·aybolmuştu. Geminin kumandanı Sul -

tanhisa-rn doğru yüzüyordu. Filika onu -de
nizderı alnrak bize doğru ıgetirdl. Üzeıl n
de sırsıklam olmu-ş .beyaz elbisesile mer -
d venlcri çı.'kıyordu. Yoıı(;Un ve bitkin gö
rünüyordu. Ken'dislni iklncı kaptanımla 

ıl.ıetaber lombar ağımdan kar~ıladık.. Ken-
dml takdim ettim. 

ti. Dalgın gözlerine bütün enerjisini top -
lvnrak sordu: 

- Bu son ve kuvvet!! manevrayı ne -
reden öğredniniz? 

Kısaca: 

~ Sizden! diys cevap verdim. 
Bu cevap onu bUsblithn şa~ırtmıştı. 

l\·1erakını tatmin etmek lstiyen bir eda ile 
sordu: 

- Nasıl bizden? 
- Niye taaccüp ediyorsunuz. Ingiliz 

tnlim heyetinin Türkiıyeden ayrılışından 

bugüne kadar anca:k !ki ay geçti. Ben ta
lim heyeti içinde ve amiralin -erkt\nı har
tıyc.3inde idim. Fllhakika tahtelbahire 
ka1~1 yapılacak hnreket ve manevraları o 
sıralarda bir İngiliz bahriye binbaşısının 

ı;eşr-ettiğl Dauger isimli kitapta okumu" -
tunı. 

ver tara~ından .hisseler nisbetindc uy- ce)yid bir idare durumunu:. e~luva:;: ~ mının şilmulü dahilinde, üzerinde duru -
atın şekılde n·ıkıt 11 c t t • t~ lacak hç ıbir mevzu kalmamıştır. Dilnya ıs-, • , ı ev u em enn uc-ı l · ti te .. ·· ... • i ı . h . . . . ~ıye e essusune yaıuını e.,m şt r. ta tistiklerlnde kriminaltte normaıı· senevi 
l'arıye ve eş as zırnemıclu. . .. 

10 _ şnnıkanın kar \"t• zarflrı his- Kars ılının, genç kaymakamları, seç- 1000 nüfusa 2 suç kaydeder. Kars ilinde 
seleri nisbetindedir. 1 me denecek kadar, emsalı arasında te - 037 tUıKvlm yılında bu nisbet binde 1,1 dir. 

11 _ Slrketin müddeti 1 ı·k. •· k·'- nıryytiz etmiş ve müstakbel 1945 modeli! Zabıta kuvvetlerimiz, ancak vezaifi manin 
ıncı .ı .. , , . d .1 1 • I 

nun 938 den itibaren bes senedir. yuK:e.< ı arecı er o maga nam~t arkadaş- ile ve yurttaşlaı•dan, ihtiyaç gösterenle -
12 _ Şirket but Un · kararl1trını sir- larınıızdır. Onların, na:lrlycleı·de ve körJ - rin her hangi bir talebin! vazifelerlnln 

ketin ekseriyeti mullakasile ittihaz ed.cr. l lerde. iğne ile 'kuyu kazarcası~o. mesaisi j .. i1mullı 'dahlinde tatmn etmek gibi yar-
13 - Şirketin kararile şirketin .,enelık toplantılarımızda muştcrek bir dımcı işlerle meşgul bulunmaktadır. Bir 

merk~zi tebdil ve şube a~:ılublloceği gibi ölçü ile. g~z~ı: ogeçıı·~ldiği vakit.' lrımd1le -
1 
senedcnberl o.razi davasından yahut su 

şirk.etm. me_vzuun:u tcbaıL mukaveleyi rlnln bır amırı sıfatıle değll, duped.ız t.r kavgasından miitevellit olarak lbir tel: 
tttdıl, şırketı tasfıye ve feslı dahi eder- Tliı;k yurttaşı 6lfatile dahi elde ettiğimiz yurttaş dahi adliye ve hapishaneye duş _ 
ler. yekun karşısında ecıecekten il!nlnani memt,?tir. 

14 - Şllrcka tarafından karar ve· ifade eden tatlı bir heyecan duymaktan Po~of'ta, Kağızmanda mahkemeler! _ 
rilınedikço şirketin mevzuunu teşkil :...cndimi alamıyorum. · ı i 
eden bir işi şllreka ştıhısları namına 1 mız n ş say!sı, giınden güne nzalmoJ:to. 
yapıtamaz ve haşkalıırile şirket akdede- Kaıs ilı mükelleflerinin, Kars il!ndc olduğu tiibl, merkezde ve diğer kazalarda 
mez. açılan 670.000 liralık inşaat işlerinde ça - ce7a dairelerinin işlerı de önemli o.zal _ 

ı;; _ Şirket her sene bıışında şrırn- l:şt1xça, ormandan, hayvan ve mahsulfi - m::ı xaydetmektedir. 
kaya bilanço verir ve şUrektlnın karari- tından, pamuktıan ve tiirlil zlrnatten ka - En çok rn ladığımız vukuatı, evlen _ 

---------------- le kllr tevzi olunur. Tevzi olunınavan kar zandı'kça umumi ve mahalli obutçclere mrnln muvazaalı bir şeklini alan yahut 
İLAN sermayeye zammolıınur. • yalnız işliyen senelik vergllerinl vermek - t zlaşılamamış başlık ve k:ılin pazarlık _ 

Arkası var) 

• • 16 - Şirketin hitamı müddetinden le iktifa et . .-n-eyerek geçmiş borçlarını da larınja.n azan kız kaçırma vakalarıdır 
Trabzon . ıran Transit Yolu ikinci Uç ay evvel şürekll. fcShe karar vermez - tehalükle ödemeleri ve bc'kaya d"nilen ki, çoğu rnlh ile neticeye bağlanmaktadır. 

Mıntaka Başmüdürlüğünden: lerse ayni şeraitle müddeti şirket beş sene mefh.tmıu ı.s!lip !knl::lınnağa miint~hl ola - Evlenme mevzuunda idari ve ki\ltürcl 
için daha temdit edllmiş olur. cak ~ekilde Kars ilinde muasır 'Jlr cüm - yoldan hLkümet, parti. Halkevl kolları. 

7 - 2. 938 Pazartesi günO saat on· 1 ı 7 Şürekadan her hangi biri ka _ huriyet maliyesinin kurulup iş emesine 1 mütesanit bir surette çalışmak için vazife 
beşte Erzuruınıın :.\Iumcu mahallesinde nunda yazılı ko!lektif şirketleri hakkın _ yardım etmeleri en büyük şükran !le karşı almışlardır, 
Transit yolu bn~ınüdl\rliik dairesinde te· daki kavalde veya. mukavele ahk~mına 
şekknl eden artırma ve eksiltme komts- ş h k k k 1Ü1 yonıınrlu Transit yolu üzerinde ve Aras muhalif ıharekette bulunur yahut şir - • t Öpe ı top yerine 
nehri üstUndekl ıthşap köprU enkazının keti zarardiJe edecek. şirketin haysiyetini e Jr af 1 - _ 
(;jOO) lira ınuhummen bedelle ııçık artır- kıracak hallere sebebiyet verirse diğer şü- lerin şerrinden 51 t t ld ması ynpılacaklır. rekanın ittifaklle sermayesinin yüzde el - 1 op a l 1 

Bu babdııki şartname \'f' mukavele· llsini geçmyecek olan bir kararla serma - k t l l ' 
name projeleri 'l'ranslt yolu bıtşmlldür- ::~~~~·:u~~ısını şirkete ceza olarak terke ur (~stmtaraafı ıı. ı·rıcidc) 1 (Üst tarafı 1 incide) 
lü1tUnde görülebilir. '-' ~1uvakkat teminatı lÖ"i,)) liradır. 18 - Şüreka .şirket muamela.tından · 1 101 top atılır .. a erkek çocuk, ;ı 

mütevellit bilcümle mameleklerı'le ve ke- ı\yııi gec. 6• hunn benzer bir vakıı d. a toı> atılırsa kız r•ocuk.1 Toplar eltı· blrı· 
İsteklilerin teminat!arını yatırdıkla- b 1 .., nna dair b~mka veya mal sandıkların- faleti müteselsile ile üçüncü şahıslara l~llkılınet tabıbı Hıfk~mn aşı~a. g: mı~- tanınııılaflıklan sonra durunca, herkes 

dan alacııklım makbuzlıtrla muayyen karşı mesu1durlar. tır. Geç vakıt ~uallıın ınekl~~Jının onUn· Prense .Jülyannııın hir~kız çocuğu doğur· 
g

un ve saatte mezkur komisyona mtlra- 19 - Şirketin gayri menkulleri şü - ilen geçerken tıç nzılı köpe.ğ~n tecavü· duğunu anladı. E1t-er toplar yllz biri 
zllne uğrayan doktor keııdını bıırılnrın . "' • . 

caatları ililn olunur. rekadan Remzi namına mukayyet Erzu -
1
. d U lUkl k t • b·ı .· I" tamamlasa~ clı, 11ınuını sevınç daha b tşka. 

( No. ~3) 4-.t rum Emin Kurbi mahallesindeki bir bLı - c ın en g c e ur nıa 1 nıış ır. t"i ,.. ı kt 
B l 1

. . . 1 k 1 . d'"k l r ıı o aca ı. 

Kurban derilerini 
tayyareye veriniz 
Hava Kurumu Başkanlığından: 
1 - 11 · 2 - 938 gllnüne ınüsudif 

Bayram gün n kesilecek 1\ urbanlann de
rilerini, vatan mudafaasını temin gayesile 
çalışım KurıımumuzH terk ve teberru· 
unu sayın halktan rica ederim. 

2 - Deriler m=-ınuru mahsusu ve 
mahallat bekçileri tarafından makbuz 
mukabilinde toplanacaktır. 

Erzurum T. H. K. Ş. Başkanı 
Vail ~ıua\1nl 

11. BALCI 

Erzurum Askerlik Şubesi Başkan-
1 ığmdan; 

k h kt s·· ı H e cc ıyemızın ıu rn 11 arı gor u · 
çu d ek. a~ ve .. uı·menen n. umurg~n çar ten sonra köpek öldi\rıne fnalivetini tez- Bütün Hollanda şehirleri milU bay· 

şısın a ı bır dukkan arsasıle Eminın yi- . . . ~ . · ı · h ı · · · /'; yit edecef{ını kuvvetle Unut etınekleyız. l ıam nrn ma ~u. lir manzara gosterıyor. 
n~i Humuııgan ça:şısınd.a ve Erzurumun Şehrin sUkununu ve soktıklıırda <!olaşan·• Bütün mektepler tatil edilmiştir. Çocuk· 
A paşa mahalle..)lndekı arsaları Enver )arın P.mniyetini tehdit erten bu muzir lar sevinç içinde sokakları doldurmu, • 
nnmın:ı mukayyet Erzurum un Ali paşa hayvanların öldürülmesi i~~in ciddi tetbir· j lardır. 
mahallesindeki ev ve arsalarla Rasim na- 1 . , . ı k er alınmasını hlllt\n lmrnrum ltek eme · Hollanda topraklaıındıı bu ay doka· 
mına Humurgt'm çarşısının iskele caJde- tedı·ı· k bnt·· '·l p • en un çoc·n ıi ıtra renseı;;in e.ınrUc 
sindeki mağazadan ibaret olup gayrimen- ' ~ . . ı,:ııımışır takımları dnğıtılacaktır. 
kullerı ışbu mukavelenin dokuzuncu mad- Üçüncü Napül'.ron 'nun 
G.eslnde:ki sermaye nisbeti dairesinde iş - .1 

tırak ederler. şUrekO. münferiden ve mUç- Alman i'ınpraloruna ERZURUM VALİLİSİ N O EN: 
Lemian şirket namına gayri menkul te - •• d l' · l t Numune hastanesiııde yapılacak 
ferrugu-na muktesip bulundug·u ve iktl - gon ere ıgı nıe { up 1 o an 8 H lira 40 kuruş bedeli keşifli 
sap edeceği gayri menkulleri ahara sat - Sedıın ınuhahebe«irıi takip eden ge- tamirul ve tudiliit ve ilave i..fnin eksilt· 
maya ve tapuda tescile bunları şirket u - ce Frnnsız tmpratorıı üçllncll Napolyon me günn i. tekli çıkmadığından mnddeti 
muruna karşı ipotek teminat olarak itaya Alman lmpratoru birinci Giyoın'a harbi 
mezundur. bıraktı~ına ve teslim olmıık istedi~ine on ı:,rün uzatılmak suretıle eksiltmeye 

k B 
konulmu.,tur. 

20 - Işbu mukavele ahkamı şUrekft dair bir me tup yazmıştı. u mektup ·· ı d \ ı k. bi k ti k · 1 - El<sillme 3 2·93, Pcr .. enbc gO· 
arasında akdi tarihinden ve UçUncü şa - on gun er e ı myem e ı r o e sı-

1 ln'"' h ı nn ı;;aal 14 de N"nfın ?ıfüdUrlOk odıısındıı 
hıslara karşı Noterlikçe tescil ve t.asdikl yoncunun eşya an nrns uıı u unmuş 

tarihinden itibaren meridir. ve satlığa çıkarılmıştı. yanılacaktır, 
Bu mektup meselesi Frttnsada bil- ~ - Uu işin evrakı fennlyesini ıı-

21 - Şerikler ellerinde mevcut bllfı- yl',. bir cletlı"koduyıt . ebelJ olmuştııı·. k k . dO JI\ uma ısleteyen istekliler .Nafııı mO r· 
mum eşya demirbaş mobilya ve saire do- Bundan evvel iki defa bu mektubun di-

d 
· t d i d u lUğUne müracuat edecektir. 

- Kıdemli yüibaşı Ali Rıza ... Ve el'- 3:25~> sayılı kanıırıtu l Haziran 930 
m1 uzattım. Kuvvetle .sıktı ve~ tarihiden ev~·el mtth1len tekant edilenle-

- KıdemU yüzbaşı Stoker diye cevap re terfih zammı yapılacıtğı 'fekant şube· 
Verdi sinin 27-12·93i gfın ve !ii-7430 ·nyılı 

Dıkkatlc yUzUne lbakıyordum. buyuruğu ile bildirilmiştir. Köylerde ve 
- Geçmiş. olsun, hoş g:ldiniz dedim., hancı mııhallerde bu kabil tekant edi-
- Teşek'kUt ederiz dedı. ~enlerden haber atmalan ve şubeye de 

Kendisini teseııı -etmek ~htıya.cını duy- evrakı mtisbitolerilc müracaat etmeleri 
dum. ilan olnnur. ( No. 102 ) 

- Harptir -0lur dedim. Yalnız bir fı
eil!z tnbtelbahrile hnrim!mizdc harp va -
zıyetine düş.meği ümit etmiyordum 

Bu söılerim onu daha çd'.t mu mu -

1 
teessir eı:;tı bilmiyorum. Güverteyi çeviren 
1\rmG~h tl ~ 'i nmE\ik ıuzumunu 111 se~ • 

Sahip ve Başmuharriri: 
CİHAD BABAN 

Umum neşriyatı idare eden Yazı Işleri 
MlldürU: Bahndır Diilger 

:S~ıldı yer: .DOCV a ıronevı 

kuzuncu made ekı nisbe aires n e ş - her örnekleri satışa çıkarılrnış ve nıüte-
k

,., ı ld • 6 3 Muvııkkat teminatı 67 llrndır. 
re ilnın mlişterek ma ı o ugunu tasrih has. 1.Jar tarafından hakiki olınaclığı tes 

ve kabul ederiz. bit edilmişti. Bundun yine bir müddet 4 - Ek illıneye iştirak edecek is· 
Şirkete şilrekii. şahıs masraflarına evvel Fransız İmprntoru ıaruhndan Sertan- tekliler bu işleri yapacak derecede elı

mahlye azami 180 lira ç-ekebllecektir. Bu- da yazılrtığı iddia edilen mektup 50 bin liyetl haiz olduklarına dair nafıa müdür 
ııun ıaltrriış lirasını Remzi, 50 lirası Emin, Lirete bir 1talyanıı satılmıştı. Aınyendeki lllğllnden allnınış. vesika ile Ticaret cd

1
• 

40 lirasını Rasim, 30 lirasını Enver temel- müzayede üzerine ı. mini bildirmek i te· sı vesikasını eksiltme günU Nufıa ınO· 
Iiler çekecektir . miyen bir kari gnzelelerden birine mrı- dUrlük odasında teşekkUI edecek olıın 

22 - Yirmi iki maddeden ibaret olun racaat ederek mektubun aslının kendinde komisyon riya. etine mUraacnat etmeleri 
bu mukavele ahkamını bitknlbul Noter ht - olduğuııu iddia ederek o du bir mektup ilan olunur. ( No. 103) 
zurunda vaz'ı imza eyleriz. Bu mukavele göstP.rmıştir. Bu suretle piyasııda nvm - _ _ _ 
bir nU1:ha olarak tanzim ed1lmiştir. mektuptan beş tıırıe bulunuyor demektir. arşivleı-i içinde mektubun a lı bulunursn 

~\kid Akid Akid .Akid Alman hükumetine bu işin aslının tes· kolloksiyonculardaki buton mektuplerfn 
nver Rn im mtn Remzi T ın~lli bit edHmesi l~l'l mür caat edilıni~tfr. 1 sahte oldu n nnlu~ı\açaktır. 


