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Pazartesiden maada her J?Dn çıkar 
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G 0NDEL. I< ~GAZETE 
Şubat 1938 

SA'\'I : 54 
Rnsılmaynn ynZllar geri vertımez 

Vi18yet Umumi Meclisi Diin Toplandı 
Vali elseyi açmadan evvel Belediye salonunu dolduran binden fazla halka vilayetin 

c umumi durumu hakkında sık sık alkışlarla kesilen bir konferans verdi 

Vilayet içinde Bir Senede 
Sarfedilen Para Ve Yapılan 

Atatürk Borsada coşgun 
iş tezahüratla karşılandı 

-----·---
Sovyet Rusya Vali konferansını 

bitirirken dedi ki: 
Cumhurreisimiz Bursadan evvel Gemliğe 
uğrayarak Suni İpek fabrikasını gezdi 
İstanbul, 2 (Uususi muhabirimiz- sını gezip tetkik etıııi, ve halkın nlkış-

ile ticari 
münasebetlerimiz 

. uluk müna ebetlerimlz, ve k .. . . azı"m Ve 1·rade tar1·f11· 0··nu·· nde den] - AtatDrk refakntlerinde Başvekil ları arasında Bursaya hareket etmiştir. 
''Atatür rejımının Celal Bayar, Dahiliye Vekili ve Parti Atatürk saat dorde on kula Bur~ayı 

- lyı komş tluğumuz devam ettikçe, 
gıllugışsız dos. d ki ticaret mOna
Sovyet Rusya ıle ara ıs olmamıığ'a 

Erzurum şerefli ve kahraınan mazisine uygun genel sekreteri Şükrn Kaya, Nafia Ve- şererıendirmtşlerdlr. Atatork'ün teşrif 

k kili Ali Çetlnkaya, lktlsHt Vekili Şııkir edeceklerini evvelden bilen Bursalılar 

b tı . l den de memnun 
ae e erım ı 1 t ifbarlle karşı· 

mamur Ve ITIÜreffeh bir yurd parçası olaca fır. Kesebir ve diğer zevat olduğu halde, gorOlmemiş tuıahuratla Atatllıık'ü kurşı-
Ve bugünler de bize pek yakındır. işte hen ve saat birde Yalovadan hareketle 2,40 da laıııışlardır. 

. ti Gemliği şereflendlrmfşlerdlr. 1 Atatürk COınhuriyet meydanı met-
sayın arkadaşların1 bu kanaat ve eınnıye e ya- Halk Cllmhurreisi'ni bllyük ve COŞ· halinde otomobillerinden inmişler ve yaya 

imkan yoktur; uınufm ~e ıment~atlanna 
lıkb ve iki tara 10 8 

uygun işler yapıyoruz. birinde de 
pılrnakta olan Erzurum binasına küçük bir taş ğun tazahuratla karşılaşmış, şehir baş- olarak yolun Dzerlnde bulunan ordu ve 

1 tanbaşa donanmıştır. ı halkı se14o:luınışlardır. Atatllrk mOteaki· 

Oe en yazılarımızın . 
C mle tebaroz ettlrmlştık, 

~l~ı~ssaam~~:ulutunun inkişafında dost-
a p bDyOk yardımını gOrdOk, 

koynıak için Çalışıyoruz Ve Ç8 IŞ8C8ğlZ . ., Atatürk Gemlik suni lpe1~ fabrika· ben Çelik palası teşrif buyurmuşlardır. 
ıırımızın 

ld "'ımız tohumlar yalnız pa
onlardan a ı~ ,. . slah etmekle lktıfa 
muklarımızın nev mı 1 • 
etmedi, ayni zamanda pnınuk i tıh ala· 
tım da arturdı. 

Dostumuz Rusya ile, hayvancılık 
itleri uzerinde de eheııımlyetlı muamele 
ler yapıyoruz. Doğu yilylalarında yetişen, 
gerek keyfiyet ve gerek kemınlyet ıtl 
barile dllnyuııın en iyi hııyvuıılan ohm 
hayva~larııııızn, Sovyet Ru ya fe\•kula.de 
ıyi bir mahreçtir. Gerçi, son gDnlerdc 
etin ucuzhttılnwsı hakkındaki karar Uze
rine iç pazarlara ve bazı diğer taleplere 
cevap vermek mecburi~·etinde kal11cak· 

k ta hayvan miktarının seden . seneye 
:ımu~ı sebebile, biıi teahbütlerıaıı~den 
1tbkomak tehlikesine düşurmiyecektır. . 

Aramn:da iyi ticaret munasebetlerı 
olduğu halde Sovyet Rusyaya . Kars 
kanıılile yaptığımız ihra~at dıı, ıth8:l~t 
da itiraf etmek lazııngelırki, ne bızı, 
ne de komşu dostlarımızı meııı!ıun edı6r Diln Belediye Mlonunda Vali11in ko11feran11m di11leye11ler 

hl ettedir. 1! s:>, 1936, HJ3' ~ene e-
~~d: gerek ithalat ve gerek ıhrucıst Dün Vilayet umumi meclisinin açıl· j Belediye salonunun daha faı.la klın· 
H<' m•ıyonu bulamamı~tır. Halbuki iş mnsı münasebetile belediye sttlonunda seyi alıımamas\ y~zU.nden merııslıude 
rakkama chişlOkten sonra. g~rnyoruz ki, bOyDk bir halk kitlesi toplıınmıştı. buh.nı~u~ isteyenlerden pek çoku geri 
aranuıdn iki milyonluk bır cıro h~kl~.a· Belediyenin bDyOk salonu daha ev· donmeğe mecbur kalmışlardı. 
teo boyok bir şey ifaddeklettıi1c'erwe n~~n'!: \'elden hazırlanmıştı. Ortaxa g~zel bir 1 M 
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Kara tle Ru ya arasın a a ı k 1 1 lls 1 erns ıne am saa e e e ye 
sebet Kııılçakçak, lgdır, Murkkar~, K~- kDrsQh ~ı,ru ~uş, ~m~m .

1 
me~ . az: arı bandosunun çaldığı iştiklAI marşile bnş 

narbel Badeke G ll m r n apı urın a için, a ~ e iRZ~ e?ı er ıçın ° ura- landı. Ay11kta dinlenen marştan sonra 
a ılmaktapır. Son ikı sene zıırfında cak yerl~r ~azır edılmışll. Salonu bini böyle bDyllk bir halk kitlesinin btr artı· 

taeeke kapısında tek b\r muamele mOtecavıı bır halk k tlabıılığt dolduru-1 d b 
1 

d b'l' lif d k-
0 """u. t Kanarbel kapısından . rdu a u unmasın an ı ıs a e urı::ı ye ge-

·•ahı vanılwumış ır. "l )O • 1 V li H . j ı· l . 
İse" ~ ~l efıeıumi~ etsiz bazı ışler goru • Dinleyiciler arasında Müstahkem ~ a aşım şcan mcc ıs umumt ıçtlma-
m\it~l Mevki Komutanı TOmgeneral zı;nt 1.ı_ıdan evvel halka vHayetln umunıt va-

Rµsyadan yapılan ithulA~ın ııncak Toydemir, Vali muavini Hilmi Balcı vi- ııyett hakkında bir konferans verdi. 
Y1'Jde kırıu Kurı::ıttt ıstıhl:k ecıı~ııe:ı~et:!· IAyet erk4n ve m~murini nazan dlkkatı 
Plaer yuı:de alııııışı, ar::ı ze V ı celbetmekle fd\. . (.M\ tarafı 5 incide) 
µo~µ plyıssulurına h.araküseye. _ıına, 
~ 8 Sllrde, Urfaya, Gııziantaba! Enu· 
ru'!!a' Giımu~hune~-e, Erzıncanu, 1 rabz.o· H t d ' b 
pa v~ hatta ıstımbul11 sevkedılmektedır. g •y 9 seçım u ayın 
Bovyet Rusya ile mOnasebet~ glrlşeı~ '1& "°" ~ - . . -
tllccarlar da şu fıklrdedlrler kı: Aradakı • • •• •• d . 1 
ili mlktarı şııudıkı yekOnların mı uçun e ap ç~= ~~~ne çıkabılir. Hız buna turartanz. yır y ı ıyor 
Her iki tarafın menfaatlarını koruyacak · 
ticaret anlafmalarile, Sovyet Ru!tyanm ""!m~aıx:!!m!!!z:~tel'e'!!a!ll'lıa-..--------------
hlzden 1 Uyebileceğı bntUn cksıklerını Fransa ile hiç bir anlaşmamazlık kalmadı, Hatay 
tamamlamak imkan dahıllndedlr. Anç:ak 
Sovyet ~usyanın da bu gibi iktısaJt seç~m nizamname&i tad\l ediliyor 
'''"rl~ meıgul olmağ<l vakıt .bulma~ 

~
erektlr. Pabili blr t11kım lşlerın Uuııt Cenevre 1 (A.A.)- mış ve Fra~sa deletesinln ~ekllfi ve hü· 
defi' ki, aonq gelmiştir. Bundan başka Anadolu ajansının hu· kOmetlmµio muvafakatı üzeri k ıs. 
ec,ls lpplaıımıt. halk reyini kullanmışt sust muhabjrl bildi· l)C om 

v~ ~umat dQ Mosku'da okuduğumuza riyor :. Kousey dUn YOJl\Ul 23 şubatta çalışına~ına kaı:aı: ver· 
"aıaran dıt halkın rey sandıklurının toplttnarak Hatay me- miş.,tlr. 
ba~ına ~OŞ\flaktakt tehalükü (evkalllde se~esh~ mQ.~e~e ~.. •>~"° l\f\ AWi'ıJ'U)" t ~l)'Q~f'~I 
plmuştur. üıı iıttihsalimiıi ar\tırımtk bir mıfl'1. R.l\Z'1•Daa· 
ıaraft11p Spyyet dost\arımıza an.\1 ettik· qe yaf1ı~ Hpt{\y işi '6tanljıul, 2- (Hususi muhabirimlıdı:m] 
h·rl malları t~mineı ugraşuktın, diter ta· old~WldaQ d~lfeğe.- - Cenevreden bildjrildiğine göre, 'für· 

Mısır Kralından Sonra 

Arşidük Oton bir Italyan 
prensesile evleniyor 

Bu izdivac OrtaAvrupanın siyasi durumunu 
değiştirecek kadar kuvvetlidir 

Solda Prenses Mary•,. Sağda Arşldiill Otxm 

DU:ı Bu<lapeştecten gelen bir telgraf, 1 toplanan italya, /n u lut'y& ve Maearı 
Mısır Kralından sonra, Arşidük Oton'ul) tan Hariciye Nıııırlun konferasmda: ka
Martta evleneceğinl ve bOtün gazetele· rarhıştınlmış olduğu anla~ılı~ or. 
rln bu haberi okuyuculttrına ıııOjdeledi- Bundsn iki sene e'.ivel lstanbufa da 
ğlni bildirmektedir. Kısa telgraf hııbe· gelmiş olan prense::ı l'ıforla ile ArşidOIL 
rinde ArşidOkün kiminle evle.neceğine araS1nda hl st bir bftğlılık olduğunu bi· 
dair bir. kay~ yoktur. Bizim anladığı· lenleıı, l?t-~le konreııansından sonra liöy
mw. göre, Artidük Oton ltalya Kralı· le bir 'zlvaca son eler.ece lhUmat vet 
nı~ kDçOk km Maria ile evlenmektedir. mektedlrler. 
Bu izdivacın da geçenlerde Heştede 1 (IA.l1 taralı s melde).! 

FIKRA: 

DEMOKRASiNiN GOZEUJGl 
rnftan dl\ ~aş"a tıı\~pl~r' f"~'rnağa miz ll{eçme\tir\ Stıda1'. kiye ve fo'ransız l;lartclye vekilleri arar 
118~,r~t ~dl~orµ~. ôsıe Dq"\\l ed\yoru~ ki, r.apPTWl O)<l\RlVl.. bitl· aınc4 yapdan müteaddit temaslar neti- Dün açılan vlllyet umumi meclisin • gülUn~ denecelt bir ketumJyetl nıuhatasıa 

~
z ~ovy~ µhas& ıpa ~fi' ~r~e\t\kce. . ti.lQıes\ni '8~ etm14. ceslAc:le, iki ~ktlmet arasındaki pO· de halk hük~nıettntn en rüzel iar.aftarıa- ederek; adeti Bir fevltalbeşer. rıtjı llyös'el 

4ıe~tp 0 ois~elt~ olacak, \le tib de malı Cenevrede dfl~gemız\ir. Hat,yda s~miıı ~ ~leler ()!'!rln~ tam bir fikir; dan birine ,ahit olduk. ra••dıldarı devir çoktaır ı~çmlştır. 
rımıJı ,atııtlfnıZ r.!sbette, Ru ~mteEIS· NecmeUin Sadık 28 Şub,atta Y"PJlmıJ.· IJlOtılbakeAaı bıası1 olmuıtur. Kendisinden emin, )'aptıiı lf)erln e • Bb,.Uniln• devl~t adamı umanında 
Db yaıt edet>llece~ız. sına karar ve.rUmıştlr Tef r ta altı ıeı f hemyet ve şümulüne vlkıf bit ecbat ile v.all besap vemnıfe meGbur oaa..ı, hata etlerse 

81,; lnkü Rostluk çerçh•est dahilin· Cenevre 1 ( A A _ u__. e rua rı,ıese er raQSlz hesabını verdt. mutbl olan, loabında.\ itham ve ıc:tbında 
fle aramızdaki ıki milyonluK muıtme":· selesi dün Milletle · · ? . liat.ay ıııe- ''lfUl~e N.B~lı Ii>dbos uıı Mart~ .Ank~- garşısında onu dlnllyen Enurumlu - ıakcUr· edilen öir Wltaıula,t.ar.. ı..-.ırum' 
ııin ıo mılyona kadar çıkmamaslildll hıç - .( Çemıye_ti Js,on~~e r.ayı ~Y.aı:et; esnuında. l)alledılecaktir. lar Yil'3retin umumi i•lerlne vukuf Kes - kalanUutu 
hlr sebep kpktur. 2 milyonu, 20 leştir· g~rllş~lmuştQlOr. Rapo,rtOrun tolebı uze- Delbosuıı AnkaradAklı mUıakerelaııden bettiler. Yapılanlar ve yapılacaklar· halt ae ... de~lSinln eaı IQeı' ve ~ 
mek, Jıer halde iki tarafın dil mUşterek rme, ı~tlhap nlzaınnamelinde ıazı~ ge· sonra, iki devlet arasında bir dostluk kında maUhnat ecUndllilln. .... na ı.nhı budur. 
ırzu udur. len tadılltı yapmağa memur komııyon muahedeat tmıalanacaıı mObakkak 1ı. lladtıertnt &mme hl••Une vakfet· 

{'tllAD a.\aAN "!' devletin deleaelerUe bir ı9Uma yap- bldlr. •9' ••..ı.nn °"'' N•· WUlt•· ..... - .. 
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DOÔU KASABALARINI TANIYALIM 
~---------------------------------------

ŞAVŞAT 
Yollar tamanıen iknıal edihnedigi için, ihracat 
ınahsulleri ınahal1indc ucuz olarak sarfediliyoı·. 
Yollar tuınan1en bitirilince ka. abanın iktısaden 
kalkınacağına ~öplio yoktur. 
Şav .• at [ Muhabirimizden l - T>oğu 

bölgesinin eviınli yerlerinden birisi de 
Şavşattır. Şayanı tetkik tabii manzarala
ra malik olan l.nı kaza Çoruh vilayetinin 
ihtiva ettiği beş kazanın birisi olup Ço
ruh ve Kars viH\yellerinin hudtıdtınu 
teşkil eder. Üç nııhiyesi ve iı7 köyU 
olup umumi nUfusu 36 bindir. 1\aza 
merkezi, sathı bahirden 1050 irtif aında 
bulunan ve ( Yeniköy ) adını taşıyan 
vüz haneli ve 800 nl\fuslu Lıir kasahnchr. 
. Şavşat, Çornh villlyeti merkezi 
bulunan Artvine !lO kilometre hadıır 
bir mesafede olup vi!Ayetin Şark kı ·nıı
nı teşkil eder. Bir taraftan Ardahan ve 
Poshof kazalarına huduttur. Kazanın 
vilayet merkezine şimdilik muntazam 
şosa yolu yoksa da son iki sene zarfında 
Şavşat Berta deresi nzerinde vilayete 
doğru .yapılmakta olan şosa yolu ikmal 
edilmek nzeredir. Bu yol kazanın hayatı 
denecek derecede mUhim lnkışaf vasıta
sı olacaktır. 

~ayşat, .\rdahana şosa hulinde tes
viyei turabiyesi ikmal edilmek üzre 
bulunan yol ile bağlıdır. Bu kaza kendi 
hududu olan Saham yaylasına kadar 
yolunu yapmışsa da Ardahan kendi 
hududu içinde bulunun kısmını henllz 
tamamile ikmal edemediği için şimdilik 
bu kısımdan Şavşata otomobiller gl\ç
lUkle geçmektedir. Yapılmamış olan 
Kısım beş kilvmetrelik kadar az Lir 
yerdir. OnOml)zdeki ilkbahar yol mesai
sinde Kars vilayetince lıu geçit te aç.ı
lırsa Karsla Şavşat arasında muntaza· 
ınan otomobil işliyebilecektir. 

vnki rnUracaatta halkın nıl\ltefikan ve 
bllakaydlişart ana\'atanla birleşme arzusu 
üzerine kaza tekrnr 33:~ 't!nrsi sonların
dn ttnayurtln birleşınişı.e de 334 sene
sinde lngilizler tarafından işgal edilmiş, 
aa;; senesinde ise meş'um ( Sevr mua
hedesi ) hUküınlerine tevfikan bu clt:f uda 
Gürcülerin eline geçmiştir. 

İzah ettiğim şekilde hirçok felt\ket
ler ge~·iren kazı.ı halkı milli benli~inden 
bir zerresini hile olsun kaybetmiyerek 
İngi!iı ve Güreli idarelerini de filen 
reddetmiş ve bunların istilAsı altında 

olduğu halde Erzurum ve Sivas konl{re
lerinden aldığı ilhmnln bu yabancı 
mnstevlilerle bir(·ok mücadelen sonra 
halk kendiliğinden milli teşkilat kurarak 
bu teşkilatın başında bulunan mUfti Fevzi 
efendiyi meb'us intihap etmeğe muvaf
fak olmuş ve birinci Bnynk ~!illet Mec
lisine iltihtık etmek Uzere Ankaraya 
göndermiştir. Bu suretle HllkOmetle 
iltisak peyda etmiş olan halk, heyecanla 
kurtuluş günllnü beklerken, kahir Türk 
ordusunun Şıuk cephesi kuvvetler tara-
fından tepelenen Ermenilerden ~onra 

sıranın kenailerine geldiıtini anlıyan 

GUrcüler, :l37 senesinin .\fart ay:nın 

yedinci gllnü muharebeye meydan ver
meden Ardahan yolile kazaya dahil 
olmuş Tnrk askeri ve önlerindeki şanlı 

bayrağımıza resmi selı\ını ifa ettikten 
sonra çekilip gitrnlşlerdir. Hu suretle 
son defa istirdat edilen kaza ebediyen 
kendi ulusuna ve anayurduna kavuş· 

muştur. Mes'ut olmuştur. 

Zihni lJ rtıl 

BENİM GÖRÜŞÜM 
-------

DO ô n 

Köpeklerle 
mücadelenin arkası 
kesilmedi 

Evvelki günJ..ü sayımızda şehir

de halkı rahatsız değil, hatta teh
dit eden kiipeklerin şerrinden bahs
etmiş ve kulngımıza gelen bir iki 
vak'ayı da yazmıştık. Ru yazımıza 

karşı dun Belediye reisinden ıışaj'.tı
dnki mektubu aldık: 

lJ()(f(J O.ne/esi Btışm11lwrrirli{ii11e 

Otızetenizin 2 - 2 - fl38 tarihli 
nüshasında ( Şehir urtık köpeklerin 
şerrinden kurtarılmalıdır.) başlıklı 
yazıda köpeklerin :;erbestce sokıık
larclJ dolaşılıkları, halka saldırdık

ları ve bazt hadiselere de sebeb ol
dukları, Belediyenin bu vakııları 

gördnkten sonra köpek öl<lnrıne fn
nliyetini tezyit edeceğinin kuvvetle 
nınil edildiği \'e bıı hususta ciddi 
tedbirler alınmasının blltlln Erzu
mmlularca beklenildiği yazılıdır. 

Belediye aylardanberi köpekler
le mücadeleye girişmiş ve bugUne 
kadar yüzlerce köpek itllH edilmiş
tir. 

Buna rağmen yine şehirde ko
peklere tesadlH edilmesinin sebebi 
etrafla çok miktarda bulundurulan 
saldırıcı köpeklerin blHL\n muhitin 
karla örtülmesinden dolayı yiyecek 
bulabilmek için şehre gelmeleridir. 
Mücadeleye şiddetle devam edilmek
tedir. 

Belediye reisi ve 
~ . SF .. aş. Mllhendis 

ŞEVK E'I' AR 1 

Bu gece nöbetçi eczane 
"Cuınhuriyet,, eczanesidir. 

Kaza dahilinde ikisi beş sınıflı ol
mak üzre on iki resmi ilk mektep var
dır. Kazanın ihracat eşyası olarak Ar
dahana sevkedilen yaş meyva ile Artvin 
pazarına sevkedilcn hububat ve lstanbuh1 Hayatı ucuzlatmak 
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ICDIR PAMlJCU 

Doğuda ekonomik büyii~ 
bir inkılabın blançosu 

Tarihte ilk defa olarak malının kıynı~ 
lenmiş olduğunu gören müstahsil 11,..
teslimatında biribirile yarış ediyot 

FU.\T All .\Sl.l 

· (B11şı dı111kü .<uıuımııda} 1 makinesi işlemektedi:. Bu farikıll8~ 
Netice. dahili ve harici bir çok arsıulusal staııdard tıplere uygun;~ 

ıııUşkUllere rnğıııen komşu memleket- ç~kan mu!'.· t~rihıle ilk de~a ıc 
ten , ihtiyaç nisbetinde, iyi cins ve de- kıymetfeı~<lırılnıış olduğu~u gören 
zeııfekte edilmiş tohum idhııline ınuvaf- ~ooperutıfe nwhsul teslımatındıı 
fak olunclu. Fakat, 14 kın. mesafedeki ıle ya~ışı'. çıkı~ııştır. . . rtJp 
hudut knpısıntlan standard ambalajlı Çıflçı, teslını ellığı mahsule f 
çiğitler geçtikten sonra bile ıııes'ele hal- bil muayyen bir barem nzerindell f 
!olunmuş değildi : Şimdi de, muhalefetin de altmış avans alıyor ki, bu P11':a; 
köylere kadar uzanan dili, çiftçinin ku- çen yıllarda tüccara sattığı tam t 
!ağına şunları fısıldı~·ordu: iki m;sline m~adi.ldlr: . r ~ 

- Yeni çiğit pahalıdır. . Ekim vnktı . Ko?ı~er~tı.fl~rın şımdıy~ kada ~ 
geçmiştir .. Bu yeni tohumlarrla hR tıüık j h\m ettı~ı çığıtlı p ıı~ı~k ~ıktarı ıtı~ 
vardır... . rekoltenın yüzde ellısı, ışleneıı ~ 

Kasupnglu , kendi gozu 0111\nde (Va- yllzde otuz beşidir. Halen satışa (il 

kuuın kamarada) dezenfekte ettirditti ya yekt1n 9000 bıılyadır. ~ 
çiğilleri, gl\nlUk p\yasadan yüzde elıi Evsafca Mısır tibini tuhm Jğdaf ftJ 
noksanına ve vert:siye olarak tevzi edi- ınukları bu yıl dış piyns.ılardttn bir 
yol', lıir taraftuıı dıı (vaki.t geçmiştir) talepler karşısında kalmıştır. ~ 

propagmıda:;ma kapılan koyll\nlln ayn- Fenni bir şekilde sorthmı llY' f. 
ğma giderek : sağlam ve şık bir tipde balyalan.rolf'-

- Arkudaş, eliyor. Şıı Ağrının bi- muklnrımı:zın her halde tnccar fail~ 
tişiğindeki dağı görtiyor musunuz? Buna çok yükseğe satılacağını göz ö ";,A 
(Pamuk dağı) derler. Sen bilmiyorsan bulundurarak müstahsilin y11nn al 
babana, o bilın iyorsa dedene, o da bil- manzarayı düşiinüyorum : .M_ 
ıııeyorsa ecdadının kemiklerini mezar- Çukurova ve diğer garp vUAP-J 
dnn çıkar da onlara sor; pamuk dağının rinde toprak davası henüz hali 
tepesinde gönlU~Un o kar parçası olmadığı halde, Sürmeli çukurun 
kalktıktan 011 glln ~onrayu katlar sur- bütün çiftçiler yıırdlandı"ılmış, bölÜ 
meli çukurunda pamuk ekilebilir. sııtılmaz ve haczedllınez toprağın8 t 

Bu telkiııııtın karşısında en ıııııannicl men sahip olmuş ve tııpusunu c6 
ııdam hile Pkli. Ve hastuclır .. Pahalıdır .. koymuştur. Ve hundan böyle, k 
~levsimsizclir .. deııen tohum, yerli çiğit- kooperııtifJer ~ayasinde, aldığı nıahS 
ten 25 gUn sonra ekildiği halde ondan tanı bedelini de cebine koyacaktır. 
daha er, cinim mükemmel ve hol mah-
sul veadi. mutazarrır olan 20 zengin yerine 

den vucudu gelen 4000 zengin .. 
sevkedilen 70 bin kilo kadar ya~ı şayanı R F th · T AŞKIH. Buna rağınen, muı 11\'assıt, işin her 
kayıttır. ' e l safhasında, hak ve lıakıkalla karşı kar- zengin, diyoruz. Zira, bu köylü, 

Y 11 ·k ı e l'l dı."' deı<rll, maraba değil, ücretll de"'il, o ar tamamen ı ına l 1 rne e-.ı şıyn gelince~·e kudar, uğ'raşnıaktan.efka- ;; & d 
1 h h il. d k sı·r mot"'ı· ı'\!ı· ı'şlenıek için ı'\.··ı . 1'ombul \•l\cutlu, kızarınış ya- k 1 t f d ö u Ul ·et i çln bu i racat eşyası ma a ın e pe v J " rı tağşişten geri durmadı. O, 936 yılı a arı ara ın an s m r en çı ç ...: 

f i kt d. B ·t·b ıa cins benzin ister. naklı yurt çocuklarının adedinin ço- t l'r b ""I t ı<r l'r sahi"" ucuz olanık sar ecı lme e ır. u ı ı ur nın, aslen harnp ve işlenmiş halde bns- opraEtına ae-. ı, o"'ra6ının 
kazanın iktısadt vııziyeti ~imdilik pek Bir fttbrika aksaksız çalışabil- ğalmasım isteyorsak, her türlü hi- bütün harap mahsUlllnden - fırtluk bal- toprağından alınacak mahsUlün 

· iyi değilse de gerek Artvine ve gerekse mek için her şeyden evvel bol kö- maya kurumlarından evvel hayatı yalar halinde - 300000 kilo pamuğu gtl- ve hakimi mutlakı bir unsurdur. 
u 'hti ç ö te · ucuzlatmak mecburiyetindeyiz. 

Ardahana açılruakta ohm şosa yolları m re ı ya g 5 rır. Unutrnıyalım kı· .. neş ve ya~ınurun altında tutduğu, bu, İşte kenıalizm.... --'1 
b J' b · t m ı · Kötu ve bulaşık benzin ıııoliirUn ' 

tamamen ittri ınce u vazı~·e < ze mış bonılarmı çnbıık tıkar. Et, süt, ekmek, yağ caınekan- mala knrşılık ~·aptığı istikrazı henUz ---·---------
olacaktır. !arda elektrikli ışıklar altında bir ödeyememiş olduğu halde, sırf bulanık 

Ş l h l d k. zı·yet· Hanclmanı zayıf kömllrUn on k · 1 k avşa ın on arp er e ı va 1 asarıatika gibi teşhir edilmesi lazım suda balık avlama hevesı i e, yU sek · - ı i h d ı b·ı· binlerce tonunu harcasanız, enerjik HAVA lse kısttca şoy e za e ı e ı ır: gelen bir mUcevher değıldir. piyasadan pamuk alacağını sezdirdi. 
Ruslarla Osmanlı hükümeti arasında bir fabrikayı gene doyııramazsınız. Vasati amele yevmiyeleri 50 ku- Bu oltaya k..ıpılanlur olmadı, diyemeyiz. 

açılmış fi3 hart>i neticesi oluruk 4:l sene Cansız bir motörden, kurulmuş : ruş olan bir memleketle 50 - 60 ku- Biz, ınukalefete karşı açılan ve her 
kadar .. Rusya hnkumetinin elinde esir ka- bir fabrikadun daha muğlAk ve da- ' ııışa bir kilo et fJO- 100 kuruşa bir sayfttsında Akif Eyidoğan ismini anacan 

2 - 2 - 9B8 sa,1t 8 Hlıporrl 

lan bu muhit umumi.., harpte :J30 senesinde ha nazik olan insan vtlc..udunun da kilo yağ alınabilir mi? büyük bir kitaba mevzu olan ınUcadele Hava tazyiki : 60;).3 ..J 
TOrk kuvvetleri tarafından istirdat edil- iyi çalışabilmesi için iyi ve randmanı Hayatı ucuzlatmak için hUkıl- safhalarını bırakıp neticeye varalım: ,. ,. (Deniz seviyesi) : 'flr, 
tniş ve bu istirdadı takiben httlk, Rus yUksek gıdıtya ihtıyacı vardır. Ha- metin gösterdiği enerjik müdahaleyi En buyuk pamukçular. fubrikalannı Sutıunet : - 4.9 
kuvvetlerine karşı sekiz ay da müdafaa yatı ucuzlalmakla yurttaşın sağlığını ı bilhassa takdir ve tebrik ediyoruz. keoperatifler Birliğine kiralamakla kal- DOşük suhunet : - 5.4 
harbi yapmışsa da Erzuruınun sukutu ve sağlamlığını kazanacağız. 1 Beş on tüccar beş on kuruş, birkaç mayarak, ınUstahsilden tek tük mUba· Rutubet : % 85 
uıerine tekrar Rusların istilasına mttruz Ucuz fakat iyi kalite gıda, sa- belediye birkaç bin lira kaybede- yan ettikleri pamuğu da birliğe devret- Ruzgar : Sakin 
kttlmıştır. Umumi harp içinde Ruslarla rarmış yüzlerin çökük avurtların tek bilir. fakat böylece biz: tiler. . Sema :Vasat buluthı s / tO kil 
f&pılan l Breslitovs~) muahedesi ~hü- ilacıdır. .1 Yurdu ve yurttaşı kazan .. cağız. Şimdi, birliğin emrinde ayrı ayrı Yağış : Yok 
kOmlerine tevfikan ~rayı umumiyeye heı mnessesede 7 çırçır1 ve 5 pres Ruyet : Tam .J 

-=================:~====-:==--=====================:=========================-=====~:::=..;=-==================-.;..==================~~ 
Edebi Tefrika No: 53 

Kerim Namık bana senin çok yanlış bir yol tuttuğunu , 
hep •Ben vurmadıın11 diyerek ittihamdan kurtultıcak başka bir 
söz, küçUk bir delil bile göstaremediğini anlattı. DüşUndüm : 
Niçin her şeyi itiraf etmiyordun? Bu meydanda idi. Beui 
sevdiğini ve kıskanarak bu işi yttptığını söylememek için böy
lelikle sonradtın pişman olduğun bu hareketten kurtulmak 
"Beh vurmadım 11 diyerek; hiç olmazsa alemin Uzerine hayretle 
öçılah göderine birar şl\phe serpmek, onlara •Acaba yap-
madı mı? ı hi sini vermek istiyordun. Her şeyi açığa vurmak1 

itiraf etmek kalbini buna du göstermek demekti. Belki de 
seninle •sak meAerse beni ne kadar seviyormuş :11 diye eğle
hecektim. Çok mağrurdun Ferda. Seni sevmediğimi yalnız 
gönül eğlendirmok istediQ'iml sanıyordun. Sonra halk ne düşU-

hecekti : •Akif Cemali seviyormuş, onu başlla bir kadınla görllnce 
oldnrmeğe kalkmış .. ,, daha açık konuşalım . Aramızdaki sesslı 
mücadeleyi, senin evdiğin udama •seni hakiki1 kuvvetli bir 
aşkla sevmiyor., diye yUreğine taş basıp hiç bir ~ey belli 
etmemiye çttlışacak kadar mağrur bir kıı olduğunu bilmiyenlcr 
daha başka şeylerden de bah e<lecekh;r ı dillerini namusuna 
bile uıatacaklttrdı. 

Ressam konuştukça Fetdahın kaşlarının arası buruşuyor 1 
götleri bulanıyordu. Ağır bir sesle : 

- Belki şimdi de söylüyorlar. Fakat ser şeyi itiraf etme
tiiğin için ne de olsa içlerinde kilçük bir ştıphe var. Dllşüoü
yorlar : Neden daima "Ben vurmadımH demekte israr ediyor? 
Ve içlerinde bir istifham kıvrılıyor : ıı Acaba vurmadı mı?• 

diyorlar. Bu hareketinle bir dereceye kadar ş"refine sıçıra
racak lekelerden kendini korumuş bulunuyorsun Ferda. Fakat, .. 

Oenlş bir soluk ttldı. Yüzünü buruşturarak elini omuzuna 
tıotru ıetlrdi. Ferda hemen . )·erinden fırlamıttı. Ressam kınk 

l3ENvuıMADIM 
bir tebessümle ona oturnıasını işaret etti. Kendisi de gene 
karyolanın ucuna ilişti : 

- Telaş etme Ferda1 baıan böyle yaranın Yeti acıyor. 
Şimdi geçer, 

İkisi de karşılıklı hiı' müddet stıstula~ ve tl:tun uzutt lıakıŞ
tılar, Ferdanın parlak kahve rengi gözlerindeki eski büyl\k 
itimatsızlık ve endişe kaybolmuştu. Ressamın koyu mavi ğöz
lerinde onu ikna edebilmek ümidinden doğan gizli bir sevinç 
titiriyordu. lık konuşan gene Akif Cemal oldu. Genç kızı Ur
klltmekten korkar gibi bir hali vardı. Gayet yumuşıık bir 
sesle: 

- Ferda, dedi. Şimdi deminki konuşmamıza devuıu edelim. 
Ne diyordum? Yaptığın şeyi inkılr etmekle dediğim gibi belki 
şerefini koruyorsun. 

l<'tıkat bu hareket sonra sana pahalıya mal olacak Ferda, 
MııhkOm olncııksın Ferda. Bir kaç yıl hapishanede yatman 
yetişir. O zamttn bu kıtpıdan herkesin parmakla göstereceği 
bir sabıkalı olarak çıkacaksını Demek bu hareket n de seni 
bUsbUtQn kurtaramıyorı Gene ailen lekenecek1 gene iııtikbalin 
mahvolııcak. 

Başını Çevirerek köşede durah uteri siyuh bir muşamba ile 
örtUlU şövttleye baktı. Döndü: Genç kızla göz ~öze geldiler. 
Dudaklarında acı bir tedessnm kıvrıldı : 

- Sanatına da yazık olacak ferda. MahkOm olmanın, ma
nevi azabından başka adi mUçrlmlerle bir yerde ceza görme
nin senln a'ibt matruru bir insanın tlaerlnde yapacaıı tesiri 

çok iyi biliyorum. İçindeki arzular ölecek, muztatip, bit~~ 
bir insan olacıtksın. Dttn Kerim Namık gelmişti. Ona ~ 
mektup göndermişin, bir eser hazırladığını, konkura kB ır 
edilmesi için kendisinden tavassut etmesini isternişin1 bugOn t>_, 
raya gelecekti. Ben mani oldum ve onun yerine geldim. ootct~ 
sokağa çıkmanıu taraftar değildi. Kerim Namık, elinden I~ 
diği kadtır mani olmaya çalı~tı. Dinlemedim. Sana söyledi i' 
istediğim şeyler vardı. Artık seni inadından vaz geçirip b81' 
kati itirafu sevketmeyi düşUnOyordum. 

Ferda biç sesini çıkarmadan onu gayet sakin bir tavı~ 
dinliyordu. Son sözlerini duyunca olduğu yerde heyec8nlı 

1
, 

hareketle kımıldadı, ynnaklarının ucu penbeleşmlşti. Ress8111 
süzllnü keserek : 

- Beni hiç konuşturmuyorsunuz 1 dedi. ltıılbukl..ı 
Durdu. Geniş bir nefes aldı : 

- Belki size het şeyl itiraf edebiliriırt. 

Akif Cemal gülümsedi: . . 1 
- Bana hiç bir şey itiraf 1Hırte 1 itııtial V~rıtt~ f!ıerdıı. lldtı 

şeyi biliyorum. Hakikat dsınln söylediğtn söılerde idi. • 6" 
ben vurdumıı diyerek ilk defa açık ve samimi konuştun. ,f 

Genç kız iskemlesinde diırtdik olntuştu. YütU beınböf 
mırıldandı : ~ 

- Benim lionuşınııma fıı.'sal vermiyorsunuz ve her i" 
söylememe .. itıi 

Akif Cemalin dudaJJınclakl tebessUnt !!ilindi. Yalvttrıt J 
bir sesle ı : t 

- Fer<lıı ; dedi. Hu ugursut hadiseye dıılr bana bır ~ 
anlatma. istemiyorum. Söy!Uyeceğln şeyleri nıahkP.nıenin li 
!'Unda anlat, beni vurduğunu orada itiraf et.. .. ,,-

Ferdanın gözleri bUyüdl\. Asabiyetten dişleri t.ılribil'I 
çarpıyordu : 

(Arlıaıı "''J 
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SoN Hf\BE RLE~ 1 
Asi tayyarelerin öldürdükleri 
ihtiyarlar, kadınlar, çocuklar ... 

YA'"ZAN: ·z:aYA $'AK\~ ' 

Tarihi 
lt•frlka 

Memleket on 
Zirai mıntakaya 

1 
Ayrılacak .. 

A k 
2 [Husust nnıh11bırııniz· 

n uru, ıarını ih· 
denJ - Zirat kalkınma esıısleketi on 
. ı n ve nıenı 
tıvn etmekte o a 1"'0 maddelik 
1 l k ft avırnn iJ 

z rn mınta ay " d Ankarn· ilk hııftnsın n 
proje Martın ziraat kongre-
da toplonacnk olnn 
. . ı·ıdlkten c::onrft, kntl 
sınde tetk ık ec ı 
şeklini alacnktır. 

Filistinde 
kanlı çarpışmalar 
devam ediyor 
Mısır ınebusları son 
tenkil hareketini 
protesto ettilel' 
KudOs, t (A . A.) - non 

k ı ne lhtll8lcılar nrasınıhı 
a:, er H 'ki 

Jnglllz 
şiddetli 
tarafın m llsadenıeler olmuştur. er 1 

ıaylatı henllz belli değildir. .. . 
Kabtre, 1 (A. A.) - Muhtelif pıır· 

tilere men up 50 den razlo parleınento 
ıtznsı lnglllz bOyük elçisine bir nıuhtırn
vermlşlerdlr. Mezkür muhtırııc:ıı A~nı>la: 
rnı Fllistinde haklarına riayet edılmesı 
istenmekle , cezri tetbirler prolo ·to edil· 

ıııektedir. 

lu Lu Srerikim lztl•• hn:::ı 
c;ı k n n bn~ıım k nlt• 

--------------------------FA B R 1 KALA R 

Bu barbarlığa nihayet 
vermek icin devletlerin , 

müdahalesi istendi 

Aziziye tabyasının 
istihki.mı düşmanda 

iki 
idi 

Üçüncü istihkamda da boğazboğaza kanlı 
bir mücadele devam ediyordu 

Diyenlerden bir ~·okltmnı takdir e- ' Asker, kumandasız kalacak. Scriım be-
derek : ni değiştiriniz. ] 

- Aferin, ko<"ıt Erzurumlular .. Ben Fedakar TürK kumnndanınııı bu tez-
de sizden bunu beklerdim... Acele et- keresi, hem Muhtar Pıışnyı , hem de o
ınayin. Düşmana hep birden saldırnca· nurı yanında bulunnrıhırı son derecede 
ğız. müteessir etmişti. 

Deye cevap vermişti. Muhtıır Paşa, hl\cııın kuvvetlerini 
Muhtar Paşa, ihtiyat kumandanı, idare eden Kaptım Mehmet J>aşııyıı , 'ler-

Kaptan Mehmet Paşa ya : hal şu emri göndermişti : 
- iki tabur alınız. Aziziye istihkA- [ Mücadelenin devanı ettiği tubynda 

mınıt gidiniz ... Dllşınan, tabyttlımn içine kaymakam Bahri Bey yaralnnmıştır. 0-

Baselon, 1 (A. A.) _ Asi tayyarele· ı Be\'l l'lle rln ınfülnlwlt•sl is te ndi girmiş gibi görünüyor. Eğer öyle ise, rıtdaki ttskar kıımnndun ız knlacnkhr. 
b 

1 
d nbe i vaziyetin icabına göre hareket ediniz. BUtün gnyretlni7.i snrfedcrek hu işin çn-

rin, nıuhasemntın ıış angıcın a r ı J> tris t - Başvekil Şotan lspa n l)e'-·e, emretmı'ştı'. es· b k ] 

Bir asi denizaltı gemisi de bir İngiliz 
vapurunu batırdı, içindekiler boğuldu 

, t klan t8 yyare hncnmlarının en so- ' • " r ınc a mız. 
~ ap 1 k 

1 
. 1 tur Baselon yada asi tayyarelerin son gUnlerde şe- Kaptan Mehmet P.ışa, iyi bir ku- Kumandanın lrn emri Oz.erı'n", 11.1 cıı-nuncusu ı>c vu ışıynne o muş · b d d k b' k " >' 

1 
t , ler askeri hiç bir birleri bom ar ıman e ere , ı r Ç_? mandıın olmakla beraber, buraclü ihtl- met Paşadan şu kısa cevap gelmişti : 

Ozerlfne ögele~ , a~ ~ar~ırf' şehri tahrip musum kndın, ihtiyar ve çocuk !arın ol O yatsızlık göstermişti. iki tabur askerle, [ Merak buyurma'-'lll. Tabvnya ~·ak-
hede g ze mı\ ere ' · d'kl · d b l I 1 b k · t k. d h lk ki 1 · · " " " 

k h ık . korkutmak mnksadile her ml\ne sebehıyet ver ı nın en a ıs e u as erı a ıp e en a t esını laşıyoruz. ] 
etme ve 8 1 • • • t 1 b' h ld il · k biri Uçcr yoz kiloluk sayısız bombıtlıır ôuyduğ~ ~efret! açıkca 12htt~ etı~ış ve op u ır a e, pervasızca erı sev et· Evet.. Tabyaya yııklıışıyorlıırdı . .. 
ııtmışlnrclır. Çoğu kadın ve çocuk olmak bu gayrı. ın~anı muameleye bır nıhay~t mlştl. . . . . Asker ve Erzurumlular; ölUmü. nyaklu-
llzre 137 kişi olmllştl\r. yaralılıtr çoktur. verllmesı içın devletlerin . mOş~er_ek bır Bu ~ahrn~ıunlur kııtılesı; ıstıhkt\mın rınım altında çiğneye çiğneye ileri atılı-
Bir çok blnnlar harap olmuştur. Enkaz teşebbUste bulun nlfllarını ı stemıştır. orta yerındekı mUdafaıılı k.~şlayu yak- yorlar .. Ve bir çok kl\çllk kıtıılar; diz 
ııltında kulnn ölü ve yaralıların çıkarıl· la_ş nı~larclı . Fakat kışla~ın m~dafnn nıcv- çökmeye ve yahut yere yatınayu lüzum 
ınasma devam edilmektedir. Blltün has· ,\ s iler hlr· İ ll!Jlliz ot.• ıaı lsl ni kılerlnden boşanan, şıddeth bir ateşle bile görmeden, aynkta ateş cdiyorlıtrdı. 

dahu lmlmlılnr kıtrşılıtşmışlardı. , , 
tuneler yaralılarla doludur. B h . b' d b' l ubyndnki dllşıııan nteşi a~ırlıumıa-u aın ateş ır en ıre asker snf- 1 

1
' 

Fııkuz nllııuln knlnnlnr Kartaca, 1 (A. A.) - Dlln kömOr 1 k k ' . ya v1:1 aza tmaya başlamıştı. Kaptan Meh-
• . . . . arını armıı arışık etmıştl. Bir haylı d p dll k 

Rarselon t (A AJ - Pıızar gOnü yUklll bır lngıhz vapuru ası deniz altı kahraman alk 1 • • d 1 me aşa; şmanın açmaya başladı-
' · d . . f d . 1 . , un ıır ıçın e. yer ere se- "'ını anlam t . 

asi tayyurelerinin şehri bombar ımanı gemılerı tara rn an torpı l ennıış, gem rllmişti. ıs _ ış ~ · .. 
rı neticesinde enknz altından 95 ce et batmış, ml\rettebatından kaptım ela ela· L' .. kat b 1 b k 1 k - Sunıtutak .. Hucum . . Allah, Al-. •~ u , un ara u ı ııcu zamıın 
:>ıknrılmıştır. hll olmak üzre on bir kışi boğulmuştur. del'rlldi y.. 11 h'tl 1 .. 1 lnh . .. 
------------------------------ 6 ... ura ı arın, şe ı er n uzer e-

rinden atlanılmış, ileri geçilmişti. Deye bağırmıştı. 

Sovyetlerin yalnız İstanbulda 
bir Konsolosluğu kalıyor 

Muhtar Paşa, urtık kışlanın dOşman - Allah · · Allah · · Allııh . . Allah ... 
eline geçtiğine kanaat getirince, yeni· _Bu sesler; çağlayan bir deniz dnlgu-
den emir vermişti... Kıtalar; Aziziye sı gıbl, her tarafta heybetli ukisler ynp
abyasmı iki taraftan kuşanacak tarzda- ınıştı . ufuktan henl\z yl\kselıııe~·e başla

Ankarn, l ( A.A. ) - Vukubulan diplomatik ml\zakereler neticesinde Tur· taarruzu geçecek .. Ve t.ıu istihkfimın gü- yttn güneşin kızıl ışıkları; knhrıınrnn 
kiye ve Sovyet Cumhuriyetleri ittihadı hl\kOmet~eri tıırafından nşağıdııki kararlar ney kısmını henüz elinde tutan Türk kuv- Türk ı>üngUlerinin .. ce. ur Er7.llnımlula
alınmıştır: vetlerlnln karşısındaki dUşmunın gerileri rın palaları, yatağanlnrı, b ıltaları tırpnıı-

Bu sene Martın otuz birinden ltiberen Türkiyenin Odesa, BakO, Erirnn ve nei kesecekti. lorı, orakları üzerinde parlamıştı. 
Lenlngrattaki Konsolosluklarlle Sovyet Sosyulfst ?umhuriyetle~I i ttihadının lzmlr Taarruz kıtalarile bunlurı tukıp eden Asker ve hıılk birbirine karışmıştı. 
v~ Karstakt K?nsoloslukları kapatı lacak ve her bır dev]~tln dığer tara_r memall kahraman Erzurumlulıtr, derhal ııva ya- Hl. iki kuvvet, önllnde hi~· bir manin 
kınde yalnız bırer Konsoloslu~u knltıcaktır. Sovyetlerın 1 tanbuldakı Konso yılmışlar; ileri utılmışlardı... Bu sıradtt tıınımayan coşkun bir dnlga halinde ile-
0 sluğu ipka edilecektir. Mecidiye istihk!lmındııki 15 ilk toplar da, ri atılmıştı ... Tabyanın siperleri nzerine 

Bir mllletmDdııla:·~~::::~ı~stlk· Çindeki İn. giliz sefiri 
lalini ve şerefini korumak için 

ele ulır uınnıa , yalnız karada, denizde b • • 1 l' J ? 

Aziziye tabyasının müdafırnlı kışlasına fırlayan doşman neferleri; ellerinden tn
korkunç ölOm nteşlerl yağdırmaya baş- fekleri atnrıık : 
lamış lardı. - Teslim .. Teslim ... 

Asker kışlanın sağından ve solun- l.>e.ye, bağırmııya başlamışlardı. 
dan ikiye ayrılurak hllcuırııt kalktığı es- llllcum kolları; dıthıı tınla tek tok 

ve havada değil, ekenoıni ve finansta ~a aca a nıcın ca ırı aı. 
Milli Bankaları, yuni milli bir kredi sıs- ' ' 

nada, kışladaki clUşmun tarııfındıın yine silahlar patlııyan kıı,lttyı ortada bırak· 
şiddetli bir tllfek ateşi açılmıştı ... Fukıtt mışhır; tabyalara dıılınışlnrdı . 

lenıi,I nıillt münaktıU\t va~ıuıları, ileri Hunkeu, 1 (A. A.) - Gece Hanke· ı --------------
bir ıirnatı \'e milli cndll tırısı olı~ıayan udan sür'atle çağrılan İngiliz sefiri bu· Fazla alınan vergiler 
bir mlllet harp zamanlurındH değıl, bil· gUn beynelmilel imtiyazlı mıntakadan 

bu uteş, aslan gibi il~ri ııtıhın askeri ve Şimdi burada kıınlı bir ml\cadele 
kuhrnıııan füzurunı_luhırı durdurumumıştı. başlamıştı ... Düşmanın bir kısmı, ıııl\da · 

hassa barış günlertııcle altla kulınıık teh· ayrılmıştır. geri verilecek 
ilkelerine maruzdur. Bir muharcılt• hin .ın ıuın ü tüsü 

Ortalık tamamılc oydınlıtmış; ve ar- faalı kışla ile tııbynlttr hattında tutuna· 
tık vaziyet tumarnile mılaşılmıştı ... Cöru· bileceklerini snnmı~lar; deı hal bir mt\· 
lüyordu ki; Azi7.ly~ l11byasının iki istih- dafaa cephesi yap~ışlardı. 1şte , a ker 
kamı, taıııam _ _l~ duşmaııın elinde bulu- ve halk kitlesi, Yurt aşkının verdiğ't 
n ıyor; oçon~u ıstlhkamdu dıt boğaı bo· kuvvetle bu mOdafaa ceı>heslne atılmış.• 
ğaza kanlı bır macudele ctevum ediyor· Çarpmış .. Ve daha ilk hamlede, düşmnn 

· ı 1 rn Ankara, ~ [Hususi] - :Fazla alınan 
Genç TUrkiye COınhurıyet mpa • Şanghay, 1 (A. A.) - Japonların vergilerin iadesi için Maliye Vekaleti 

torluk He maddf ve manevi talakını ya· ilerihareketleri Çinlilerin mukabil taaruz- ıcabeden alakadarlara emir vermiştir. 
p1trken, daha bu esaslı kana~ta v~rmış· larile durdurulmakla beraber Mlnkuvan
bulunuyordu. Türkiye bııgun _bı~as .a da vuku bulan sllngU muharebesinde 
ekonomi ve finans bakımından ıstıkllUı· Japon kıtalannın 1000 ölü verdik leri 
ne malik memleketler urasındudır. Açtı· bildirilmektedir. Çinlilerde ağır za~1iata 
f,"ı her bir fabrika bu sahada stttın tıldı- uğramışlardır. 
ğı bir zırhlı veyahut kadrolarınu lillve C lnliled n hir ıuaül"1d~·e tl 
eylediği bir askeri cOzUtam knd~ır ıııD· Hankcu l (A. A.J - Pekin, Han-
h. 111 yeni \'enı zırhlı · ' . ımdlr. Donıınmaıınz • .. keu demir yolunun gttrbınde Japonlara 
lermı görctOğllnıOz, yahut bayram . gun· karşı koyan Çin kıtalarının bnyok bir 
le inde şanlı ordum uzun geçitini ıseyret· nıağlOblyete uğradık ları burada resmen 
tığimir. ıırnman nasıl memnun oluyor- itiraf edilmektedir. 
thk, millt encıostrl kadromuza yeni bfr, ·rok~·oıttı lio nıtinlsth·r 
~ıthut ikit yahut Oç fabrikanın dnha ka· 'fokyo, 1 (A. A.) - Bugün yeni 
hld ıgını duyduğumuz zaman da, öyle bir Komllnist kafilesi yakalanmış ve 
coşmalı ve memnun oımalı~·ız. hepsi tevkif edilmiştir. 

Yalnız dUnkO •Ulus ,, da açılan yeni ·n nuJın~·llakl Ame rika n s lh\h 
fıtbrika haberinin yanında kurulacak t•ndn7.lnrı 
rtört fabrtkRnın haberini okmnk kabildir VaŞington 1 ı (A. A.) - BahrJye 
vb bunhtrıtt her biri hakkıhtla tıyrı itn· ııer.aretetinden bildiriliyor: Amerikttdan 
hal vıudır. Her fabrika kttça. ~ıkn1akta· Şunghııytt gönderilen UçOncü altıya 
dır? ~·~ ~·urttaşa iş vere~~tır ~ Ne ka· mensup bahriye silt\b enduzları geri ça
dtır dovııln memleket dahılınde kalma· ğırılmış ve Şangbayda bir alay asker 
r:ına hlımet tdecekı he kadar Ham mııd- ile 60 subay kalmıştır. 
uımtn memlekette işlenmesine bir.met 
•ılecekllr ? Avan1 Kaınarlisı nda Bti rakkunildri okıiniıık kadar cutlp 
\O e indiridi bir iş, ancak l\{aariflnıltiH ffiÜtlakaşaJar O}dU 
Ve mekteplerimitin ilerlediğini ve Mil~i Londra, 2 [Radyo] - Avam kartıa-
tvındafan kuvvetlerlmit.in nrttığır1ı blldı · rasında eski Belçika Başvekili Van 

n tıaberlerln takıbı olabilirki, bu hu- Zeeland'ın iktisadi raporu etrafında mll-
Uila ~enç, tetbfrli ve başarıcı TOrk nakaşaler olmuştur. Bilhassa meb'us 

l)evleti, t.ılzlere büyUk devrin, Atutürk I Attle raporda Almanya ve ltalyaya malt 
ılevrinln insanları oldugumuıu hatırlat- yardımda bulunulm~sı hakkındakı tekli· 
ııııaktın geri kalmnmnktadır, 1 fi şlddele itiraz etmııtlr. 

Tayyare kunası maçları 
neticelendi 

lst.ınbul , l [Husust) - Tayyre ku
pası maçları netiçelendl. Beşiktaş Gala
tasarayı 3- 2 yenerek kupayı aldı . 

ooGu 
Abone tarifesi 

dıı · . . . mDdafaa cephesini paralamıştı. 
Vazıyetı bu ~uretle tesbıt eden ku- Her dllşmau nererl: biı' T rk sl\n 

mandan Muhtar l aşu, ur.tık o cihete mi\• gl\ıünl\n •• ( Hnydnr kııı Hürnınz ) nıı .. 
temıtdlyen usker gnnderıyor; ve askeri BI ( k 1 11 ,.. 1 · ıı · H 

d 
, r asap ıa"ı aeı;a >eV l 111.. Jır \ il· 

de ka ın ve erkek hrzurumlulur lakip i k N ı · bl ( ll 
ediyordu. sey

1 
n ı.:ı ızı.. ene ) n n.. r ,, ayı.Hır 

. . o~ u ..,ukru ustıı ) nın •. Hlı• {nadir kızı 
DOşmar~ı __ ıkı _tabyı.ulan ve mlhlufııulı Name ) nln .. Bir ( Mirt.a oglu linci ıın

kışl11dan , bu tun şıcl~etılc ~teş ~ uğ"dırı- san ) .• Bit ( Behlfıl oğht Aslan ) m.ı 
yordu. Bu ute~ butun Erzuruııılulımn Bir ( Yaşar baba ) nın palttııı , \·e bal• 
b~l~ndııkları sah~yı cehennemi bir dil tası altında can veriyordu 1 

gıbı yalıyordu. fakat; asker ve halk , 
Seneliği 12 Lira mtur getirmiyor .. llerı atılnııtkta devam DUşmanı son inadtrıı butada goste· 
Altı aylığı ?· • ediyordu. riyordu. , :MaglObiyeU kabul etınek istemi 
uç aylığı 4 • u . d (\ d 

1 
. d . yordu. 'Cr.erlne atılan kuvvetleri yene-

Blr 8 lı"" 1 50 vu ısıru a, nı ıca e eııın evaın eltı· .1 . I Y e• 1 • ..... 1 tubyad t.ı 1 k d u bı mek ıcln keskin ve par ak sllnğnterlle 
ECNEBi MEMLEKETLE 1 1 a u u unan umarı ~n uahri saQ'a sola saldıyıyordu. Ve tter saldırı· 

R Ç N lleyd.en .• Muht~r Paş.aya. kısa ~ır tezkere canda; bir ( Ayşe ) nin, bir ( ı«atmanın) , 
Seneliği 24 Lira gelmışi ;nealı şundHtı ıbarettı : jblr ( Ahll'et ) in, bir ( Mehmet ) iri 
Altı aylığı : 14 • [ 0 um, ~urçaland ı . Bu dnktkayıı man ile kubaran gôa"l\.;larlnl parçall-

iLAN t ARİF~I 
kadar sebat ettımı yuralanô ı~ımı asker- ~·ordu 
!erime bildirmeden mOcadeleye devam ' 

Kuruş eyledim. Fakat, artık 1ıtırnbı~1 son de· (.\rkasl var) 8 ncl sayıf ada santimi 25 
7 • • • 50 • 
6 • • • 75 • 5 • • • 100 
4 • ~ • 150 : 
8, •• 200. 
2, •• 250 i 
1 • i • 400 • 
tıan veree4!k ktttikler DOOU Oat.e

tesi idare Mbdllrlllğllhe nınracaat etme
lidirler. Ot!Yaoılı uanhlr için busust 
tarıf e tatbik edilir. 

Kıtmı:ıılı ilAnlarda latife bit ttı lsli 
tat laaile alınır. 

Adres detf,ttrnıek 25 kuruşluk U c· 
rete tabidir. 

receye geldi: Kenuiınl kaybedeceğlrtt· 

Naza ı Dikkat 
Ooğu ve Cenup vilayetleı'i Ctın1ı Hayvaı1 İhracat::. 

cıları Türk Anonim Şirketirt iı1 Eı•zurttrrt Manifatura~ 
Güz, B~nzi ı1 ve Matot Sahş Şubesi üçıhnişliP: 

su~·ıai lücclirUirıniıiı ii sı tNirl~ ' ~rntek 'e ıı ie\'t~ut t.: ·şİli<·ı:e illt 
kni'telalurı uürmek ÜF.ı•re llac• ılıir h rinhulnkl Şlilie)'l teşı•iflf>rl İ'lcl! 

tolunur. (No. 88) 3-U 



--- 4 

T o playan: HAHADlll Dl'LflEB 1'••frll\a: ı :; 

AE - 2 Denizaltı 
Gemisini 

Nasıl Batırdım? .. 
Aydınreis ganbotunun süvarisi 

bana haber gönderdi. Gemimin küçük 
olduğunu ileri sürerek esirleri almak 
istiyordu. Vermedim. 

Yeni bir veri ile: 

- Ateş kes! Kumandasını verdim. 

Ingillz binbaşısı bu kitabında Ingil -
tere adaları karşısındaki ufak bir devle -
tin Ingillz donanmasile baş edebilmek için 

Ateş kestiler ve üzerime doğru gel
denizaltı ıgemleri yaptırdığını ve bunlarla meğe başladılar. 
İngilteııeyl sardığını tasvir ediyordu. Bn Aydın Reis ganbotunun attığı topların 
hayan :harp mıı.cernsında İnglllz donan - sC'sini işiten Ziih:ı.f ganbotn da Karabu -
ması aç kalıyor ve bu 'Ylizden mağlüp ve 

run üzerinden istikametini bizim tarafa 
perişan oluyordu. O zaman bahriyeliler doğru çevirerek yol almıştı. 
arasında bUyü'k bir nlı'lka celbetml.ş olan 
bu kitapta denizaltı ıgemilerlnln :su iize - Biraz sonra Aydın Rels yanımıza 

kndar geldi. Ve bir parça açığımızda is -
rindekl seflnelere karşı yapacağı .manev - tim üzerinde durdu. Be.5 çifte filika 
ralar ve onların tahtelbahirlere mukabil 
manevraları bütün tafs!H\tile yazılı idi. 
Dönmeleri ve nfüayet çaresiz kalınca dli -
menler Uzerinden ma'hnrnzlamnğı ben o
rada okumuş ve oradan öğrenmiştim . 

denzie indirildi. Ve içinde bir zabit oldu -
ğu halde süratle llerliyerek Sultnnhisara 
yanaştı. 

Fillkalarile gelen Aydın Reis ganbo -

Düşmanı kendi bllglsl •Ve kendi teknlğilc tunun ikinci kaptanı idi. Bana Aydın Reis 
mağlüp etmiş oluyordum. süvarsinin sel~mını getirmişti. 

Burada karşılaştığımız vaziyet ile Bundan sonra ikinci kaptan sözlerine 
sonradan benim başıma gelmiş olan bit şu suretle devam etti: 
ıhAdlseyl mukayese etmeden geçemiyece - - Batırdığımız tahtelbahirin mü -
ğlm. rettebatı ziyadedir. Sizin geminiz küçük -

suıtanhisarın giivertesinde mağhir tür. Onları bize teslim ediniz. Filhakika 

DOGU 

Erzurum Belediye 
talimatnamesi 
I Hnzir1111ritıll ililmrerı lntlnk111:1 
başlnrınc:ık olan t11/imatnameni11 
madde madde neşri ne cleL'lım 

ediyoruz. Altikmlnrlnr kendileri· 
rıe nit olnn ktS1ml:ır için şim
diden Jınzırliklnru11 ytıpmu!Jll 

lıaşlamışln mnl ult rlar. 

21 - Lokanta. kahve, meyha
ne gibi yerlerdeki tuzluk, bllberlik 
gibi şeylerin içlerine parmak sokul
mayacak ve kolaylıkla kirlenmiye
cek şekilde ~üıgeçli, kapalı veya 

daha muvafik şekilde olmaları fin
can, bardak ve tnbak gibi şeylerin 
çatlaksız, pl\rUzsüz ve her turlii arı· 

zadan beri bulun<lurulmalm·ı ınec

buriclir. 

22 - Kttvhune, rııymıe, lokun· 
ta ve sinema gibi umumi yerlerin 
temizlikleri her gün ve müşterilerin 
tamamen çekilc1ikltıri saatıa ynpıla

caktıı·. 

23 - ~lOşterilcri için lavabo 
ve saire bulunduranlar her mnşteri 
irin ayrı ve kuru peç·ete veya havlu 
verınelldlrle r. 1 .n vabo yakınlarında 
umuma mahsu!; havlu buluıulurul

ması yasaktır. 
24 - Bilumum yenilecek veya 

içilecek şeyler ihzar eden, yapan 
veya satanlarla beraber, hamamcı, 

otelci gibi esnafın ve onlarla çalı· 
şanların temiz, tırnııklıırı kesilmiş, 
saç \'e sakallarının tıraşlı olmcısı ve 

1 

beyaz önlUk veya ceket geymeleri 

mecburidir. Hunları hizmet haricinde 
geymeleri yasaktır. 

25 - Bilumum yenilecek ve içi
lecek şeyler yapılan veya satılan 
veya. ihzar edilen yerlerle berlıer, 
hamnm, otel gibi yerlerin ze
minleri heton gibi sert ve ararnlık

sız ve ınümkl\n mertebe ıniicellt\ 
maddelerle döşennıi~ ola<"aktıl'. Bu 
gibi yerlerin chvarlan zzmin<len iki 
metre irtifaa kadar beyaz yaglı bo
ya veya ınUcelU\ sert maddelerle 
sıvanacaktır. Tavanlar, camekdnlar, 
mefruşat ve bütün aksam temiz 

ktlr1e bulunacaktır. 

( f)(w,wı edecek) 

ve toz vesaire girmeye<"e~k şe-

İngiliz kumandanının elini sıkarken ben benim gemim küçüktü. Mürettebatım ---------------
gemi batırmış, henüz muzaffer bir asker- 17 tane idi. Halbuki esir aldı -
dim. Bu ltlbaı·ıa karşımdakinin ruhi ha - ğımız tahtelbahir<len 32 lkişlyi gemime 
linde duyduğu acının bUyliklüğünli hak - lmıştım. Bunların her hangi bir tehll • 
kile takdir edemiyordum. '{eli vaziyet ihdas etmeleri dalma müm -

BugUn ayni haleti ruhiyede değilim ·un idi. Ben de bu noktayı dlişünmiiş ve 
JBugiln o ba11tsız askerin duyduğu acımı mürettebatı ona göre almıştım. Bir sün -
hakikt manasını tama.mile anlıyorum gUlU askere beklettiğim kamarada onl:ı.rı 
Çünkü ben do bugtın gemisini sulara ter - hapsetmiş bulunuyordum. 
ketmeğe mecbur olmuş bir kumnı1danım. Aldığım tedbirlerin kanaatimce kafi 

Bu vak'a.dan rkl sene kadar sonraydı olduğunu anladığımdan bu teklife: 
kUtahya torpitosuna kumanda ediyor -
tlum . .. Ruslar Karadeniz boğazına torpi 
'tlökmüşlerdl. KötU bir tesadüfle bu tor · 
p1llerden bir tanesi Kütahya.ya c;arpt• 
Oemlyl tahliye kumandasını verdim ve 
la. sonuna, sular göğsüme çıkıncaya kadaı 
gemlmln ıgUvertesirıden ayrılmadım. 

- Olmaz, diye cevap verdim. Ku -
mandan beye hürmetlerimi yollarım. Ba
na müsaade etsinler, 'korkm:ısınlar, ben 
her hangi bir hılctlseye meydan vermlye -

l!ek şekilde tertibatımı almış bulunuyo -
rum, dedim. 

Sonra yürüyerek kumanda mevkiine 

ECLENCE 
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Yatalı biı' rırslnnın yavaş yav9..~ ulıı -
ması gibi sulara zırh ::mh ıgömiilen blı geçtim. Aydın Reisten gelen yüzbaşı fil! - Soldan sa.ia: 
gemlyi terketmeğc mecbur kumandanın kasına a.tlıyarak gemisine dönmiiştli. ı -- Su buharı, çehre, 2 -- l<raliçe, 
ıEtıt'abt olUmderı daha koı·kunç ve daha Ben hareket etmek üzere iken Aydın oturmak, 3 - Kibarc:ı, 4 - BMnc mu -
tı.cıdır. Hırçın sular Uzerinde bütün haya- Reisten bağudılar: vakknten teslim edilen şey, 5 ·- Ayakta, 
ınızla mtidafaa. !!tmeğe aıımetmiş oldu - Esirleri Çannkkaleyc müstahkem ıncv- 6 ._ Bakışlar, su üzerinde temel. 7 - Uza-

gunuz bavrnılm son· cırpını tarını seyret - ki kumandanı ferik aınirnl Ozedom paşa- ğn işaret, iki harf yanyana. iletmek. 8 -
meğe tahammül et.m~k kolay değilcUr. Ha- ya götürüp teslim ediniz. Hakkınızda iyi Nota, kötülemek, nota, 9 - Açık geniş yer. 
~atıarıntla böyle bir bahtsızlığa maruz o- olur. zam, 10 - Bir hadde 'krıctar getirmek, u -
lnnlat tallhlerınln bu makas tesadUfilne Bu emir şeklindeki füzuli tavsiye zağa işaret. 

ne kadar lı\net etseler yeridir. Bir asker beni slnirlendlrmışt.ı. Aydın Reis süvari - \'uakrıdan aşağı: 
lçirt bayrak, Yükseltilmesi ve zaferlerle sinin benden kıdemli olduğunu ve binba -
kıymetıendlrilmesl gaye bilinen bir tim - .. tb . d ld - k 1 almadan ce 

Şl ru esın e o uııunu a e -
ıso.lidli'. BU mukaddes lin"lsnlin. h~ngi hal vap verdim. 
\'e şart içit\de Olursa olsun müdafaa et - B 1 1 i ..... e k ,..r· b·ı·yo 

ı. b h - en es r er goı.ur ce y'Ç ı ı ı -
mek lmkai\ltı.rıi'H dy .et;mek insa.rt ~ya- rum. sizderı ve Zuha.fda.n riea.m şudur : 
tının en aeıklı hMlsesıaır. Sunu bir tara-
fa bırakarak hikAyemlze dönüyorum. (Atkaıu var) 

lombar ağzindak bu kısa konu~ma -
'f" mız bitince lkinci ıtaptanıl:fü stekere tak-

dim ettim ve o sıl'ada gelen iki zabitle M Kurban derilerini 
beraber kendilerini kurrtanciart salonuna -.. 

götümtesnı söyletlim. Zabitler seıtıfil ve - tayyareye Veriniz 
rcrek yanımdan ayrıldılnl' ve kumandan 
snıonuncı do~ru gittııer... Hava kurumu başkanlı~ından 

Kumanda köprüsilndert sni'ı saçlı 1 - 11 - 2 · 938 gUnüne müsadif 
başlarla dolu tlenize bakıyordum . Asker- Bayram gllnll kesilecek Kurhan r1erllc
lerım denizde ~abalıyan eslrletl birer bi- rini. vatah mi\dafaasını temin gayesile 
rer sudan Çıkarıyorlar ve emı lın mucibln- çalşat\ koı'umumutn terk \'e tebcrrnunu 
te 'bnş tarıHn gölürUyorlar. Kendilerine sayın halktan rica ederim, 
temiz ve kuru çamaşır verlyorlat'dı· 2 - Dertler memuru ınah:;usu ve 

Biz bunlarla ugraşırken Ayöın Reis mahallat bekçileri tarafındun makbuz 
ganbotu yaktığımız verileri görmUŞ ola - mukabilinde toplanacaktır. 
cak ıki Uzerimize ateş etmeğe başladı. Erzurum T. H. K. Ş. Bn~ kanı 
J4ermilet 'gtttlkçe Yakınımıza dUşmeğe Vali Muavini 

~lamı tı. ıı. DilltCı 

1 - Bolluk, edat, 2 - Nihayet, imalı, 
3 -~ lezzetler, a.z:ı.de olmak1 4 - Yadet -
r.1ek, 5 - İplik, utanmaz adam, 6 - Mü -
sa vi olmak, göz rengi, 7 - Sıra, beyin, 
8 - Bayındırlaştırmak, akıl, 9 - Acemce 
"ben,, namaz kıltnak, ıo - Bunaklık, te
lefonda bir ta.bir. 
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ÇOCUGUMUN BABASI / Hikaye 
=------:---------- Ynznn: Hnnıp ~e\'kl -

H erkes bilir ki, Şefika gece yarıları- ğu hızla yere bıraktı. Ablası kapı önlinde 
na kajar barlarda dans edip şarkı duruyor, buğulu gözlerle ona bakıyorju. 

söylediği halde namuslu bir kadındır. Bir Sefika ablasının kolunu hızla çıkararak: 
clefa bile olsun hiç bir erkekle uzun boylu - Duydun mu? ne diyor? Yoksa 
konuşmamıştır. Tatlı miişfik bir hali var- Sen mi öğrettin?. dedi. 
aır. Onun için, başından büyük bir aşk - Hayır .. Yemin ederim ıkl hayır ... 
geçmiştir, derler. Koca.sile evlendikten Uç Şefika acı acı ağlıyan oğluna bak -
ay sonra boşanmış, yalnız artist olarak madan uçar gibi merdivenleri indi ve 
barlarda hayatını kazanmağa başlamıştı. kendisini beklyen taksye atladı. 
Akşam saat ondan sonra bara gelince üst ( - Qok çabuk, çok çabuk sür! .. dedi. 
~:attaki odasına çıkar, soyunur ve dans İcinde öyle bir fırtına· vard kıl, bir -
saatine kıul.:ı.r yalnız kitap okumakla vaki denbire tıkanacağını , buğulanacağım sa-
geçirlr. J f J nıyordu. 

Herkes onda büyük bir sırrın mev - _ Yarabbi, ah yarabbi! .. Oğlum ba _ 
cut olduğuna kanidir, fakat hiç kimse bt' Lasını istiyor!. Babasını istiyor!. 
sırra vfikıf olamamıştır. Yalnız bir ki.ş Barın önüne gelince hiç blr şeyi gör _ 
nıiistesna: Barın satıcı kızı... ıneden, vestiyerin önünden hızla geçti ve 

Bu kıı;, Şefika.ya medyunu şükrandır salonun perdesini kaldırarak gözlerinin 
Köt.ii yollara düşmekten. zaten az güze' bütün kuvvctile karşı köşeye baktı: 
olduğu için büsbütün sukut etmekten om• Orada' · 
kurtaran Şefika olmmjtur. Satıcı kız Şe
fikanın daha geçen yıl bile bir çocuk sa
h.bi odluğunu bil!yor. Fakat bu sırrı ken
di sırrı gibi büyük bir ketum!yetle mu -
hafaza edyor. Bu babasız doğan çocuk 
Şc-fikanın "büyük aşkım,, dediği fırtına -
nın mahsulüdür. Satıcı kız haftada dört 
gece gelen ve karşı kö,?cdeki küçük masa 
ya oturan erkekle Şefikanın arasındak 

e.ski münasebeti de biliyor. Şefika işte bı.: 

erkci!,i sevmi!}, çocuKunu ondan almış, fa· 
kat anl:ışılmayan, daha doğrusu manas 
kadın gururlle izah edllebilen bir sebep! 
Şefika bu genç adamdan çekilmiştir. 

Genç adam, iki yıldanberi Şefikayr 

}al varıyor: 
- Sensiz yaşayamıyorum. Sltçumu 

fıÜnahımı affettirmek için ne istersen ya 
pacağım. Öl desen bile öleceğim!. Yalnı: 
yine eskisi gibi beni sev!.. diyordu. Şefi • 
ka bütün bu yalvarmalara karşı stikü' 
etmiş, yalnız genç adama bara gelmek 
kendisini iz'aç etmeden oturmak ve sonrr 
gitmek müsaadesini vermişti. Satıcı kr 
bu genç adamın sigara dumanına karışar 
yüzünden her gün bir kat daha artar 
büyiik bir ıztırp görüyordu. 

Şefika mantosunu giyerken durdu w 
içcriki odaya kulak verdi. Dün bir yaşın: 
basan oğlu çığlığı andıran °b!r sesle: 

- Ba.bbba! Babbba!.. diye ağırıyor -
du. 

Şı:!fika boğazı tıkanır gibi oldu vr 
hızla koşarak oda kapısını açtı. Oğlu yerr 
oyuncaklarının ortasına oturmuştu. TüylC 
bebesini kollr:ı rının arnsına almış, hep ay
r.i ince ve keskin sesle ayni şeyi haykırı -
yordu: 

- Babbba!.. Babbba!. 
Şefika heyecanjan boğulur gibi oğ -

!unu kollarının arasına alarak başını ba -
şına yaklaştndı ve gözleri buğulanarak: 

- Yavrum, Hulki, ne diyorsun? dedi. 
Çocuuk boşlukta kalan bir elini an -

nesinin bumu üzerinde gezdirerek tatlı 

tatlı gülüyor: 
- Annn\l!. Bnaa!. Babbba!. diyor -

Ve yine yüzü kıpkırmızı nefes nefese 
yürüdü ve küçük masanın önünde durdu. 
Genç adam da onun kendisine doğru gel -
diğini görünce şaskınlrktan elindeki sigara 
düşmüş, yüzü sapsarı kesilm~ti. Şefika 

masaya gelnce, bayılır gi'bi oldu ve genı.; 

adamın omuzunu tutarak: 
- Gel, dedi. Benimle gel! .. 
Genç adam: 
- Şeflıka, yavrum, nen var, anlamı -

yorum? diyordu. 
Şefika onu kolundan çekerek bütün 

bar müşterilerinin ve bar kızlarının hay -
retle açılan gözleri önünde sürükledi ve 
taksiye atladı. İşte o zaman, otomobil ha
reket etikten sonra Şefika kollarının bU
ttin kuvetlle genç adamın bôynuna sarıla
rak: 

- Oğlum, oğlumuz, çocuğumuz seni 
istiyor!. del: Çocuğum babasını istiyor 
Hamdi .. Seni bekliyor. Nasıl görsen, nasıl 
"baba!.,. diye bağırıyor. Ah, sen bu kadar 
lıa!n olmasaydın, beni ba..şknlrile aldat -
nıasydın, ben bu gece bu kadar ço~ yara-
lanmıyacaktım. Anlıyor musun?. Çocuğum 
babasını istiyor. Sana yalvarıyorum. Ona 
babalık hakkını ver ve istersen artık bizi 
bıra·k, git, arama, sorma ... Yalnız çocu -
~um baba diyebilsin!. Duyuyor musun 
Hamdi, sana yalvarıyorum! .. 

Genç adam Şefikarun saçlarını ok~u
yor, ağlamasını belli etmeek için bir şey 
söyllyemiyorlardı. Yalnız: 

- Yavrum, Şefkia!. diyebildi. 
Evln önüne gelince Şefika yaralı bir 

kuş gibi genç adamın koluna girdi ve ağır 
ağır merdivenleri çıktı. Oğlunun odasını 

(;nüne ıgelince durdu ve parmaklarının 
J:ıUtün kuvetile genç adamın kolunu sı -
karak: 

- Duyuyor musun, duyuyor musun?. 
dlye mırıldandı. 

İçeriden yine ayni çocuk sesi: 
- Ba·hbba!. diye bağırıyordu. 

Genç adam Şefrkayı hızla kucaklı -
yarak: 

du. - Benim sesime ne çok benziyor Ş~~ 
Şefika bir anda ölüverecekmiş gibi: fika!. dedi ve ikisi de sevinçle odaya gır • 
- Yarabbi!. diye inİedl. Sonra çocu- dler. 

Köylü kadınları 

Sıhhi bilgilerle de 
tech iı edilecekler 

Bir hiç yüzünden 
görülmemiş cinayet 

Ilgın \ la bir adanı iki 
Hl\klimrt köylliyO her ~alında bil· ı kardeşini öld ürdii 

g-ilendirrnek i~~in c«a. lı şeklide faali~·eh~ . . . • 
miş bulunmaktadır. Konyacla ılgın lrnZa!4ın:t bağ'lt Yek 

geç ı·ö ı·· 1 ·ıh k'· ı·· k 1 11 1 cll~ln küyl\ndc bir hiç yüzünden bir ('İ• 
\. \' u, n as:::a ·oy u ·uc ını .~e ı · ı t l ' ·1 ll\t i i~ ı· b" d iui • r naye o muş, l.l ev 1 s m 1 ır a ıun " 

lerc!e~ı. yuşavaııl~rclan. ?rk~ıı s.uretle kardeşini öldilrmll~tUr. 
yetı~tı~·ıl~cek, te.n~ır eclılec~ktı~. Hır ~~k Hadiı-ıe şöyle cereyatt elmlşllr! 
k?ylerı~ı1:d~ vılayet husu~ı blıtcelcrınm Yekdiı".titt k üyünde Mevlütı Hasat1 
kıfayetsızlığı yl\ziir~_clen mekteb açılma· Ali ve Aşır isimli oç kordeş bir evde 
maktadır. Fakat huktlınet bulmuş oldu· oturmakta ve sakin bir hnyat !!Ormekle· 
ğu diğer tedbirlerle bıı noksanı LelıHi dirler. Evvelki gl\n bunlıırrlan Hasan 
edecek, hır taraftan ela hrsat clüştük~·e Ali Aşirin karısına bir hayvan yemleme 
mekteb !'ayıları köylerde ziyacteleştlrile- meselesinden iHllrU kızmış ve bir tokat 
cektlr. 11tmışhr. Mevlllt buna içerlemiş, fakat 

ôtedenberl köyll\ 1 hasla~ını ihmal ses çıkarmnmı,tır. Hasan Alinin bu ha• 
etmekto doktora haşvurulmamaktadır. reketini habeı' ulan. nçtıncu karde.:cılerl 

' . . . . ı\şlr bunun çok çirkın oldu~unu soylt!· 
Dl panser sıı~ ılaı ı kaznlıınn adeclı kadar ınek tıtere eve koşmuş takat Mevlüt buı 
çoğaltılacaktır. Dispanserıerlercıe ca!ı· kardeşinin ete kehdtsine karşı ..R"eleceAi· 
şan doktorlar her kl}~·den bir veya hır• nl sanarak tabanca~ını çekmiş, Aşir! Yttr 
ka\' klşi~·i \'C t ilhassa ka<lınlaları kaza muştur. . 
merkezinde toplıyacak, onları kurslar Sllah seıılt1e ko~att Alr de MetdlVett 
yaparak hastalık teclavileri hakkında haşmda M evlUdUır ya~~lın.lı(tı kuı·~tmlM 
hilgilertdlreccktir. l\uz:a merkev.lerincle la karşılaşmış, yere serılmışt!ı" . 
ırnrs aörenler köylerinde vukua gelecek 1 Yaralı iki kardeşin hfrı köyde dl· 
ufak t~fek ha talıkları tedavi edabilerck-1 ml\ş, cll~eri tedavi l~~iıı getirildiği llğm· 
le dlr ı\g' ır lııı~talttı't h11 aibi kförlülcr el 8 vefat etmişi !.1'• · 

r · · . . "' · Suçlu Mevlul tevkif eilmişlih 
kazn merkczmdekı ıloklora haber ver-
mek mel1 buriyetinde tutulacııktır. Bu ıa• 
man kazndll bnlunan cllspanser doktoru 
derhal vak'a yerine gelerek, icab ecten 
tedaviye tevessnl edceektir. Ki>ylerdc 
hestalann bakımsızlık yUzündcn heder 
olm~lnrınn sebel;>iyet verllmiyeçektlr. 

Gaz kursu nihayetlendi 
ikinci ırnn unıın başında aç ılmış oları 

gaz kursu tedrisatına nihayet vermiştir. 
Bu munasebetle yapılan imtihan netice· 
sinde muvaffak olanlnrın a<Jecti 25 i bul· 
rnuştıır. 
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Vilayet Umumi Meclisi Dün Toplandı 
Gazete tclmmill yolundn yUrtimekte 

ve hergiln bir pa11çn ıdaba Uerlemektedlr. kez lıOkômet konağı da 4:JOO lira sarfe- Ziraat işleri: ~uı olınr.k uzere yoı:tsullar menfaatine bir 

(Üst tarafı ı incide) dilınek suretile tamir edilecektir. de piyango tertip ed1lmiştlr. 

h Halka hesap ,ermekten duyduğu Numune hastahanesinin kaloriferi >nurumun geniş mikyasta teşclr e • 

11nı ifade etmekle söze başlayttn Vali 12.500 liraya mal olmuştur. Ve bu senede dilmesi için icap eden tedbirleri almak _ 
1938 yılı bütçesi: 

Arkadaşlar söyllyeceklcrlm bundan 
lbnrcttir. 

sık sık alkışlanan konferansında ezcüm· 5 bln liralık bir tasarrufa. yol açmıştır. tayız. Nahiye ve kaza merkezlerinde bu 
le şu noktalarn temas etmiştir, Halkevl binasının bedeli keşli 95.000 maksatla !ldanlıklar tesis ettik. Merkez • 1938 yılında yapmağı tasarladığımız Atatürk reJtmlnln azim ve ırac tarı • ııradır. Bunun 63.700 liralık kısmı ihale de de büyUk bir fidanlık kurduk. Halen işler için Nafia tahsisatı olarak 92.000 lirn hl ö~Unde Erzurum şerefli ve . knhrnmnn 

Uınuınt '1alumat, edilmiştir. Bu sen• ınşaau tamamen lk • elimizde bu !ldanlıkta yetiştirilen 11 bin teklif edl H maıstne uygun mamur ve muref!eh bir 
· · mal edilmiş olacaktır. akasya mevcut bulunmaktadır Bunlar n n i! 

1 
yor. ususı idare inşan tına 27ooo, yurt parçası olncaktır. Ve bugünler de blzl' t i 

1 
b .. · 1a r nşaatınn 30.000 sıhhnt inşaatına k k d 

la Geçen 1937 bUtıçesin1 617.305 llra o - MUfe tlşldlkll ~utlp nşaatı 720 'bin 11 -, ca ına gore tevsi edilecektir. 20.000, su elektrik işine ,40.0001 imar bir - ~e yab ın ır. lşte ben 'Ve sayın arkadaş -
rak tesbit etmiştik Bu bUtÇeye alt ssr - raya ihale e m ş r. Bundan başka 25 Ziraat işleri meyanında te.barilz et _ 1- 1 26 000 ' nrım u kanaat ve emniyetle yapılmakta ıı · 1 fil k f ti g ne · , aşım duraklarına 2 000 ı Ez . 1 

Yat yapılmaktadır. Bugiln hususi mu • bn Ura sar e ev a ı umumiye mlldllr - rmek istediğim beşaretU bir haber var. s 0 • • o an uıum b uasına küçllk bir taş koy • 
hasebcnin bankada. 

100 

bin urası vardır. 11 ıuğti tarafından bir apartımanın yaptırıl- Ziraat VekAletl Erzurumda gayet bUyük P ra ı.ooo, Halkevl inşaatına 10.000 mak için çalışıyoruz ve çalışacağız . ., 
1-l!ç borcu yoktur masına başlanmışt.ır. Inhlsarlar için ya.lbtr tohum ıslah istasyonu kurma._ •• Bu nalla işlerinin yekMu 252 bin liraya . . 1 ,,,_ ~arar baliğ olmaktadır , . 

Bu sene bütÇesl 
1
00 bin Ura !azlasllc pıtacak bina 60 bin lira üzerinden ihale vermiştir. Bir çok restsat ve lAboratuvar • · l "'""" Morll•ln A<ıhşı 

lanzım edl1ntişt1r. 1 c.dllmlştır. Bunlardan başka muhtelif 1 ıarı ihtiva edecek olan bu istasyon için ··· Bu paralar meketplere, hastnhanc-
Oeçen seneye nazaran vllAYet noıu-

1 
nıevkllerde il tane jandarma karakol bl· bir milyon liraya yokın para snrroluna • tere, çocuk bahçelerine sari edlleeektlr, Sllrekll alkışlarla hitama eren nu • 

su 0360 miktarında artmıştır. Kesafet ki· 1 nnsı ihale edilmiştir. Bunlardan iki tanesi caktır. Ayrıca bir kahrnmnnlar diyarı olan Er • tukuın sonrn beş dakikalık bir tstlrnhnt loınetro başına 
14 

tur. VUAyetln dokuz bltmlştr Erzuruma nıca arasınJa kurulacak 0 • •urumda büyllk bir ••bit abidesi kurmak fasılası verilmiş ve bundan sonrn kllrsüye 
kazası 27 nahiyesi ve 1202 köyll mevcut • lan bu istasyon için lstlmlAklere başlan • zurumda büyllk bir şehıter abidesi kurmak gelen vatı Haşim Işcan vll•yet umumi 
tur. e Kara Transtı yolu' mıştır. tosavuvrundayız. Bu abidenin o mukaddes meclisini açmıştır. 

Geçen sene zarfında Aşkale v • . Tren llattının Erzuruma utnşmasııe şctııtterln şeref ve tıQvlyetlerUe mlltenaslp ilk olarak söz alan Hadi Erverdl va -
yazı ka?.alnrı yeniden te .. kkul etmişler - Bu yoln bUyllk bir ehemlyet veril -

1 
beraber burada bir bllyllk silo kurulması olmasına çaıışacağız. linin taaUyelll'den şUkranta bahsetmiş ., 

dir. mı::ktedlr. Bu yolun vUO.yetımlz dahilinde \üzerinde çalışmaktayız. bunların Atatürk rejimine alt bir feyiz 
ld kısmı 'llzerln:ie bllyük nana faalyetlnc VllO.yetımlz dahilindeki aygır depo _ 1938 bütçesi 15-0.000 llrnlık tahsisat eseri olduğunu tebarUz ettirmiştir. Ondan 

Asayış durum"' devam edllmektcdlr. Horasanda 3188 ll- sunda mevcut 40 a~gır 'VllAyetlmtz;te mev- laztası, 100 bln lira imar birliği hasılAtlle sonra söz alan Hllscyln Köycü, NlgAr Al· 
lra sarflle ahşap bir geçit ıköprU inşa e _ ıcut kısraklara kfayet etmemektedir. A _ 100 bin lira imar blrllği hnsılatlle beraber tuğ, Mesude Cimllll ayni fikirlere iştirak 

VllAyet dabtllnde asayiş ve emniyet dilmiştir. onun yanında yapılacak olan 1 gır adedllnln 110 a çıkması muhak:nk 505.000 il raya baliğ olacaktır. ettiklerini bildirmişlerdir. 
uurumu dllzgllndUr. Bu dftzgllnllliill lhtAI 73 metrehk beton köprü 142410 liraya mat tAıımdır. Bu sırada Hadi Erverdlnln bliyllklcre 
edecek ufak bir hO.dtse ydktur Şekavet olacak ve 39 senesinde bitirilmiş olacaktır.\ Hayvan Y ti ti I Dotu gazete I: telgraf çekilerek tnzimlcrln blldlrllme i 

1 

e ş ııme itibarile pek mu - s 
Yoktur. Kopta Horasan arasında tabla ve a· ı.ım bir vıızı et 

1 
hakkında yaptığı tekili tttl!akla kabul e-

vııa.yet dahillndeki asayiş ve lnzlba -,ynkları betondan yaptırılan 6 köprüye IH Y te 
0 

an Tortum, Aşkale, 1937 yılı eserleri sırasında şehrimizde dlm~tir tın -gittikçe daha ziyadeleşmekte olduğu - 31500 lira sarfedilmiştır. ·~':11 nkadllel, Oltu kazalarına birer baytar çıkmakta olan Doğu {;azeteslni zikrede - Bu ~radn reis veklll ve kAti 1 tlh 

1 

bak ı m ~ n e mest mevzuunda çalışıyoruz .. . • P n ap • 
nu fade eden şu rakam ara a ı · I Memleketin umumi refahını yük - · blllrlm. Bize gunU günUne havadis veren larına geçilmiştir. 

1936 yılında vil!\yet dahllinde 40 katil seltmı:l<te büyük bir Amil olan demir yo- ı' ııhis:arlar.· bu .gazeteye Jknrşı halkımızın göstcrdlğ y 

d 6 1 

apılan intihap neticesinde Ahmet 

vak'ası olm~tur. Bu miktar 1937 e 1 ya ıuna devlet bUyUk bir ehemmiyet atfet - yardun ve alAkayı şl\krnnla karşılarım . GUner reLo; vekilliği HU u u tü • ne, seyln Köycll ve 
o şm ş r. mektedlr. Sunun neticesi olarak Erzurum 1937 yılı t.ütlin satışı Erzurum vll" ti Dogu gazetesi blitlin şark mmtakasının Recep Yazıcı kfitlpllklere ıttıfnkl 11 

1936• da hırsızlık vakası 166 iken 8 .... tt t didl dil . uye ld ğ 1 a seç -

19 

ınnıt r. ıvns .. a ının em şUnutmüştllr. dahlllnde 99.033 içki satışı ıse 14.825 lira o u .u gibi Erzurumun ve Erzurumluların mtşlerdtr. 
37 de 140 a şti 548 kllometro uzunluğundaki bu hatta oır fazlalık göstermiştir da güzel bislerhun ve illtıyaçlarmın a - Celse cuma gtlnü snnt 

14 
e t ilk d 

1 

Bu rakamların ehemmiyetli bir mu - d 1 1 · 
1 

• n e ı -ev etim z 60 milyona yakın bir para sar- Bu fazlalıklar işçi ıgelmcsi dola ile kls erile sahifelerini süsllyecektır. miştlr . 
nası vardır. Bunlar memleketin içtimai, !edecektir vmı.yet dahlllnde '23 24 25 26 Uf Ik yıs Uşd kA Ul rJr • ' , , 1 n us m tarının inşaat mevsimlerinde 
siyası hayatında r e ve te m e d..,e> - kısımları ihtiva eden bir 7 inci şube mu - ,,. ın ru 81tt!ğinl gösteren rakamlardır. . ~oe>a ıası, halk arasında refahın ziya -

d ki lıs j d 
hendlsllğı 936 ~·ıhnda kurulmuştur. Bu şu- deleşmesl ve bllhassn anedeni :rUştünU ik 

vutıyct dahilin e po ve nn ar - -ma teşklltıt.ımızı işgal edecek b
1
r nsaylş be vlltıyet1mlz dahllinde inşaatı muhakabe isap etmiş bulunan halkın kaçakçılığa. 

meselcsl hAdls olamaz. cjecektlr. baş vuıımamış olma.sile izah ejlleblllr. 

Erzurum Belediyesi: 
KELEBEK 

HAYVAN IIASTALJKLAHI 

1937 yılında Ilıca ve Hasanknlede po- Erzurumda, Aşkale ve Karabıyıkın da 
lls teşkUAt.ı yapılmıştır. Aşkale ve Hınısta istasyon binaları inşa edilecektir. Erzurum 
an polis ~kllAtı yapılması tasm!m edil _ istasyonu bUyUklü k-Uçliklil 27 binadan mlştır. terekkllp edecektir. Aşkatede yapılacalt o- >nurum belediyesi sistematik bir llalk arasında kelebok hastalığı ve-,olan 10-15 dozluk bir kutuyu ( 'i'i ) ku· 

VllO.:yet merkezinde yeni bir numune lan istasyon Karabıyıktakinden daha 'bü- ,şekllde mesaisine ıkuvvetle devam etmek - rilenl d~~ dlst~ın hastalığı su baskını ve ruşa satılmak üzere göndernıistir. Ve 
karalrolu inşa ettlrllecektlr. yUk olacaktır. tedlr. Belediyenin başında bulunan kıy - nıtu ~~t ı ar~zul~ olt.ln{"" hayvunlnrıı . g•· ı Baytar (Veteriner) dairesinde de külli· 

Şimendifer inşaatının vlllyetımızt•tll arkadaşımız ve onunla teşriki mesai çen ır neseı tu ey ın n karA clğerlerınde yelli miktarda mevcuttur. Bu distefa· 

Külliı• du•umu, dabltlndckl •kıSmında bu sene 470 bin a - etmiş olan değe rll arkadaşları Erzurunııın l' 8 ptığı tnlırlbnl tan ibarettir· !inden Kelebek hastalığına ıt uçar old • 
mele çatışmış ve devlet bu uturda ı mu • hamle· ynpmkata olduğu şu sırada mesai • ilimizin otlak yerleri ve ıner'aları ğu anlnşılan hayvnnlnra sabnlıleyin :ı .. 

vııoyctlmtz dahlllnde dıtrt orta mek- yon iki yllz bin Hra sarfetmlştlr. lcrlle bu 'hamleyi u.srt ctmektcd<rter. ekseriya ratıp ve su b•skını olduğun· kend•n aç knmına yutturulur. llftç ve· 
tep, bir ilse bir öğretmen okulu, bir ak - 19 .hazirandan ıtbaren transit yolu Boledlyenln blltÇesl 129 bin liradır. 80 dan bu tıastahk her yerde vuku'a gol· rilen hayvanların henü• verilmeyenler· 
şam kız san'at mektobl vardır. Bu mek • üzerinde !şllyen devlet binek ve yllk kam- bine varan borcu bugiln 20 bin liraya in • melde ~· zaman zaman kendini göster· lo karışhrılnıamasınn dikkat edilir. lfııp· 
teplere 1132 tolebe devam etmekte ve 35 yonlannın vllAyetlmtzln tnklşııfı balo - dirilmiştir. mektedır. snln yutturmak için bir şahıs hayvanı ıtğertmen çatışmaktadır. mından bllyllk tesirleri olmuştur. \Bunun 1937 yılındaki belediye raallyctl sı _ Hay\'anatın hastalığa tutuldukları ••· bacokları ara ınadan sıkıştırır ve "~' 

Dk o,rulların adedi 101 dlr. Burada daha zyade artmasını temenni etmekte· rasında bilhassa şimal ihududunun tesblt man Birinci, ikinci Teşrin aylarıdır. delikll bôr tahta koyarak veya cll ile ~~:~ 
çatışan öğretmenler 196 tanedir. Okuyan ylz. ve tevsllnl zikretmeliyim. Bıı»dan ba$ka Yağnıurlıı, v~ rutubetli olan senelerde diğer bir şhısdıı derhal bir ·maşa ile 
çocukların adedi 82'13 tur. vıtoyctlmlz da· ııusu 1 ldnre sar!lynsı: Aziziye hanında yeni bir bedesten kurut • Ağustos, hylul uylarında ılıı vuku bul· lulduğıı kapsDID hny,•anın boğazııııı bı· 
lılllnde tahsil çağındaki çocukların mik - 1937 yılında hususi idare 9750 Ura muş, zabıta! belediye tallma tnamesı yapıl- maktııd~r · Otom zam anları dn 111 rlncl, rakup üzerine biraz su akılır. Hay ı•aııın 
tarı 52.000 e baliğ olmaktadır. 1937 yı • sarlederek gilzel bir numune evi yaptır - mış, llüktlmet önünde b<r cadde açılmış, ikinci Mnunlardır. ağzı knpatılır. Boynu veya boğazı sı\'a· 
hnda alınmış olan tahs!Snt ile 29 mektep . nuştır. Yeni bir numune evi için 6676 li - elektrikler ıslah edilmiştir. nl llas1 ~01 Iığa ttı1tl\ulan0h1ay~adnlardaf. gbö- nırsa kolaylıkla kaı>snın yutturulur. Kaı>· 
lnşa ed1lmektedir. Bunların yapılması in- ralık bir kısım ihale edilmiştir. Önümüzdeki sene zarfında elektriğe, r e\1

8 
ak m ev\d'e. g z erın e ha ır. lr snl verilen hayvanlara 2·3 sııat yiye· 

şaat mevsiminde bitmiş olacak ve bu Cildiye ve ıUhrevlye bastahaneslnln suların ısl~hına, bahçelere yardım edlle • donu u ve ıe rıcen artım mecal ızllk cek verilmez ondan sonra ıılelftde veri· 
binalar gelecek ders yılı başında raali 52487 liralık kısmı ihale edilmiştir. Bun - cektır. \'e ~Bııtbyet1 çene altı ç.ukur~nda bir şiş- lecek ğıdası ne iso verilir. Veya mer'· 
yete açılacaktır. dan başka Cüm'hurtyet caddesinin d!)len· ğlnlık aş amak suretıle busbllllln der· aya bırakılır. 

Bu sene yeniden ıo mektep yapıl - mest için 135.000 parke mubayaa edilmiş- Spor hareketleri: mansız bir hale gelerek ölmeleridir. lfoyvanlardan llAç alımlnrda b 
Kö ınl · · · 1:. ı 

1 
. azcn 

masını teklif ediyoruz. tir. Y erımızın yegu~e ma.şet erini halı! lsbal veya inkıbaz, baıonda iştah· 
Erzurumun atide daha bUyllk lnktşa!- Atatürk amdının yapılması için lda· Sporda disiplin "" intizamı bllhassa lemine başlıca Amll ve bılbassa bu hns· . ıılık görüliyorsada bunlar bir ka n 

lara •e umrantara mazhRr olaca~ tabii - ret hususiye bütçesinden ıı bin lira ay - ete alarak bu işi de yllrütınıerıe çatışıyo • tolığa ?aho ılyude lululmoğa mllstnll zarfında ve süralla zail olarak e;k~in~ 
dlr. rıtmıştır. Bu sene ayni maksatta 7 bin ll· ruz. Bugün Erzurumda Spor bölgesine eluh çı!t tırnaklı hayvanatın bu hasla· den daha iştahlı yemekte ve emlzlo· 

Bu bakımdan bir lise binasına şiddet· ra ayrılması tekli! edltmtştlr. merbut dört lkulüp vardır. Bunlardan Uçll hktan kat'! bir surette teduvilerl için ZI· meğe başlarlar. 
IE' ihtiyaç vardır. 1937 yılı zarfında imar birliğinin ra - yeni t.csls edilmiştir. 1800 liralık muhtelif rant vekaletinin distefajin laboratuvarı H 

4 

, nyvanlnra bir defoda \'erilecek 

Halkevlnin açtı~ı pansiyon 1 fakır allyetıne de kısaca göz atma'k isterim. spor malzemesi satın alınmıştır. Dağcılık tarafından hazırlanan distefajln ilacı mem· ta!Obeyı sinesinde barındırmaktadır. Bu ımar brllğt bu yıl zarfında kendisi • ve futboldan bq\<a atletizm ve vote}'bOI Jekelln her tarafına otu• kapsülü havi kap,OI miktarı lıOnslyon gelecek sene tevsi edilmiş ola - ne 101.031 liraya m•lolan bir apartıman, sporlarına da ehommtyet verilmektedir. Cinsi Adet caktır. iki numune evi, Ilıcada otel ve banyo bi _ Cumartesi ıgUnlerlni bir spor günü olarak A • d •• k Üt b• Ku!ulara ı natarı yaptırmış. CUmlıurtyet caddesi için tesblt ettik. O ııunterde bllyUk spor raall - rŞl U 00 lr Bir ynşlndekilere (1'oklularo) ~ 
172 bin aded parke tedarik etmi.ştlr. yetıerlnln intizamla yapılmasına gayret lt l • ı Koyun ve keçilere a 

1937 yılında imar gayeslle vU!yetımlz ediyoruz. a yan prensesı e Sığırlara hOyUklOklerlııe göre 0·8 Adettlı•, 
vno.yetı1mi2 dahilinde 21 doktor, 16 dahilinde muhtelif kanallarla sarfedilen ı . . >hhAt memuru, 3 eczacı, 5 dişçi, 5 hemşl • paraan 2 9il4.432 il rafa baliğ olmuştur. Yoksullara ve kimse !.tere yardım: e V efil y Ü r il Aç verlltnlş hayvana s•lı V il 1 kıncı ro vardır. defa llAç vertlmesıno ııma .ııneıı ., 

Vlllyotlmlz d•hlllndekl sıhhat mtios· E,ka! durumu: Er<urumda fakir ve yoksul kimselere (Ust taralı 1 incide) pek yıığlı gıdalar verıınıemeUdtr 

Sıhhat durumu: 

cselertnde mevcut yalak adetleri lhtıya- geçen sene vAsl mikyasta yardım yapıl • Savoya handuni ile Habsburglonn Hastahl<larmutıttt.rinde " nU• ııa, 
•• göre çok azdır. Yatak ınktatının zl • 1937 yılı zarfında lm•r ınaksadlle mıştır. 1937 yılında 1279 fakire gttndellk bu şekilde birleşmeleri Orta Avrupa si· talık kesbi tşttdat etmeden yani birinci, 
ı·edeleııınnesl için ıcop eden tedbirler evkafın Enmruma sar!ettıjı para ane•k ekmekleri temin edilmişti. Bu sene bu yasasında çok mühim bir hadi edir. ikinci teşrlnle•de llAç verilmesi daha mu-
khnacıiktır. 3136 liradır. >nurumun yaptı~ hamlede yardımı daha sistematik bir hale getir • Avusturya tahtın• kendlslnl namıet bl· •alıktır. 

inşaat.ı bltınıek Uzere olan emrazı ıUh· evkafın bir parça daha hln\ayekAr dav • mek ıoın Emırum yoksullarını koruma len ve daha geçenlerde" henQz sıra gel• Sotılk v• rıtsgtrlı hııvatarda !IAÇ ve· 
revtye hastahanesını getece k sen• açmış ranma ını temenni otmekteytz cemly<ttnl tesis ettik. medi , diyen Arşid Uk O ton 'un bir 1 tal· nlmtş ihayvana 1! ~ır kaç ııun kapalı ma • blacatı• Etturumuh ııamtyetll halkının bu ho- yan Prensesi ile evlenmesinde Alrnun· hallerde veya ajıllarda muhala2• elmeH 

'reteton ı ~ır cemtyetıne gösterdiği ytlksek ali\kayı ynnın c\u muvafakutının ıılınmış \ılduğuna ve çok zayıf ve hasta hllyvana kııpsullnrı 
tebarüz ettirmekten haz duyarım. Halk şüphe yoktur. üç 8(ln v.arfıı1da biı~ı' tanP vermek ltı.zım-

193'1 ~ıhrtdn vll~fetimlz dahutnde ye- tarafından bu koruma şimdiye kadın ya - Mussollnl böyle bir lzdivacıı ate- dıt. 
EV\'elA masrafı muvazenei umumiye- niden 444 kUomet.roluk telefon hattı ya - pılan rardım yeki\nu 6226 liraya baliğ ol- denberi ön ayak oluyordu. ÇnnkO Arşi- HastalıA'ın son tıevlrlerll\dc dıihi kat'ı 

Uen alınarak vılAyetimlz dalilllnde yapı - B ı d E lf b bl ı. .. N pılnuştır. unun yapı ışın a rzurum hal- ınuştdr dük Oton Avusturyıı tahtındıındnn son· ş a llllşedetek ve t .oyunu ~ kııruş 
lan alla raallretı"::":"dc<:eğ>m. NUmu- kınıh gosterdını yardımı burada tebaruz Toplatılan paralarla yoksıtl lalebe • ra Macar tolıtının da biricik namzedi· kadar P•k "' bir pata ile trurtarıtması gi· 

Nıılill duruntu ı 

ne hnstahanes mu a ve çama.şır'hane- ettuımeğl bil' vazıte teltıltıU edtırlh\, 
1 

d dl G k lbl nytıca tla Jjek obllyUJC bir iktlsndl talde 
1938 ~ııınaa yenl en i136 ki oınctroluk 170 kişiye elbise, 388 ki 1 , Macarlstanda olsun, Kral tar•ıftarl•lrı temin eden Dlstefa nlı1 hastn olmıyarl 

1 

lçlrt 99bO liralık bir tahsisat verlldl. Ye- d a l er en 73 kişiye UAç, 370 kl.şlye ayaklla'ôı rı ere Avustul'ynda olsun, gerek JI 

aç 360 k'"iye gömlek s:ı kio.I örtlUk ıı son günlerde açık 111\maylşlerle Kralın ve ço z 
1 

v a yv nu Aapsüllerl Yc.niden ıo blrt lira !Stendi bununla emra- t<:lefon hattı yapal!agı· z Ve bU "" .. . •ye iç çamaşırı,, • • lt ny f e tınst Ha ıI .. '"' 2ı ah · e servisi yaptırılacaktır. Hususi rer fialkııı h"mivvet ve yardımıııa nıU _ "i ' "'ye ver - rt t ır tırtetu"'lrtd b r.ıuhasebede büna bın ura vermek u - • " mlştlr. YoksUtlar evinde 33 kişiye bakıl - artık yerine getirilmesini istemişlerdi za • as e • en UtUn sllrtı hay-
racaat etmeden bu i~i devlet pal"aSlle ba- maktadır. Bunlardan bb.şka 600 kişi her Biri yirmi altı, dl eri irmi d~rt vanatına ayrı llyl'ı aldirılıttnsının !hayvan 

• tile yardım edecekllt. • şaracn~ı. Yeni ynpıtan hatlarla bilhassa ~Un yanın;ar kilo ekmek verilmek suretııo 8 ında olan b . A Y • sahlpl•ı<ııln k•ndl menfMtlerl tkıtzasın Aşkale !lasankale. Torlıtıııda birer hu mevsim vaıtretıert ıeablle mllnakale ım • )'ardını edilmektedir ~ ~bf bl 1 1 d~ 1 çll~n evlenmeleri lkı dan oldulu 91lpbeslzdtr 
kllmet ko~agı yapılmaıta bnşlanmıştır. Bu· kAnı mevcut olmıyan kazalarımızı mer - Bu husua1ar 1 ,. 1~ •httdlve kada'" .. 606 1

8

0 1 :, edşt r ğ kadar,l 1orta Avrupa• 

d·ı 1 1 M •·t ı ld k T J • ., n s ya"" urumunu eA şt recek kadar 
Veteriner Direktörü 

ilYA tN~IS 
nun için 89,500 lira tah Is e ı m şt r. er- teze rap~ m f o u · lira ıai1ediUnlıttr. Yeni bir vartdnt men .. da kuvvetlidir. 
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s. P. o. 
Bavburtta spor 

ve gençlik , 
• 

Çoruh Spor Klübü canlandırılmış, DAğcılık 
Klübü tesis edilmiştir. Klübün bugün 

elliye yakın kayakcısı var 

.... 
1 

• 

R. 
Bu haftaki 
müsabakalar 
Her cumartesi büyük bir alaka ile · 

yapılan spor bu hafta da devam edecek· 
tir. 

Her harta yeni tenevvUlerla yapılan 
bu mUsabnkalara bu sefer yeni bir çeş
ni vermek için halat musnbakalarile bi· 
siklet yarışları ve disk ile cirit musaba· 
kaları ill\ve edilecektir. 

Kar yağdığı taktirde 3000 metre 
üzerinde geçen harta bnyak rugbet ve 
alaka gösterilen atlı kayak müsabakası 
tekrar edilecektir. 

Hnlut ınıısabakasıııa dört kulUp i!;'ti .. 
rak edecektir. 

Cirit ve disk musabakas da yeni 
park meyclanındn yapılacaktır. 

Bölgeden aldıkları 
kayakları geri 
vermeyenler 

Soldn ilbay Ferit .ı.Yomer, (1), f/çeba!f llamit Onat (2), Kayakcılar Bölgeden nldıkları kayak eşyalarını, 
nrasmda, sağda Bayburtfa bir kayakcı geçen haftaki yanşlıırdan sonra yerleri-

Bayburt, 2ı1 [ Husust Muhabirimiz· nihayet parasızlık yüzUnd<n • Halkevl • ne iade etmeyerek meydanda bırakan 
den ] _ TeşekkUl tarihi 926 olan açıldığı zaman Halk.evi spor şubesine iki kişinin kim ol~ukları tesbit edilerek, 
• Çoruh spor kulübü .. bugün bUtUıı devretmeğe mecbur olmuştu. haklarında şiddetlı kararlar ittihaz edile· 
gençlerin kalbinde hayalinde taşıdıkları Mamafih böyle olmaklıı beraber cektir. 

Dağcılık Kulübüne Üye 
olmak isteyenler 

ve her Bayburtlunun ismini hUrınetle " Spor tam manasile her gencin kafa· 
yadettikleri merhum Mehmet Tarha- sında yer etmiş, ve bu müddet zarfında 
nın etrafına topladığı birkttç fedakarı iyi ve değerli oyuncular yetişmiş, bu 
ıırkadaşile Bıı}•burtta ilk defo kuruları; snyededir ki: 934 de başka y~rl~rden 
Trabzondan geçtikten soııra Doğu elle· getirdikleri oyuncularla kuvvetlı hır ta- D _ 

/ 
k ki 

1 
_ 

/ 1 rinde - Diyebilirim ki - ilk defa bu kını halinde gelen Gılmllşhane futbol bn (f :' 1 
'
1 

~ 1~'~:c en: ~)ağc~ ık klu-
ahada fillyata geçerek " Sporu ,, nuıhi- takımını 2 ye karşı ~ıfırla >'enmişti. Yu- neb r o ma ı~eyenler n ayıtları· 
tıue yaymağa \'e dolayısile Bayburtta karıda da yazdığım gibi eğer Mehme~ ~a 8

1~ anm~ş\ı~. ,. dUrac~at 
1 
e~lecekler, 

bugünkü özln gençlik kitlesini çatısı Tarlrnııdan sonra kulUbt\n başına onun ıerl g ~: J • a r:~\ ıdn e ağcı ı klubü 
· . • 1 bi ~ k Bük A mu ıasewı;;c sı ~a a mUracaat etmeli· altına toplayarak onları hayata tam hır gıbı faa r genç geç;)o gere u- ti 

1 sporcu ve Türkll\ğe yaraşan bir zind~· metten ve gerek. maJıal~t ce~iyetlcrden < r er. 
Ukle hazırlıırnağa çalışım ilk gençlik ar. çok yardım görse idı, bugun Bayburt A ] l 
teşkilQtıdır. futbol takımı diyebilirim ki Doğunun sa- İ et erin llUlllUra 

" Çoruh spor kulUbll .. ve onu. kıı· yılı bir takımı ?lacakl~. ı<:ulU~Un ._ahsi a J ma)arı faZHl1 
ran fedakar bir gençle fedakar bırkaı.; fedakArlık lnrla ıd.aıne.sıne ımkan yoktu,. 

KU MBARA 
1e1000 

Verir 
KumbaFası olan/ hic bir 

' zaman darlık 
.. ,, 

yuzu .. gormez 

Z İRAAT BANKASI 
Kumbaralarından bir tane ahnıt 

-
Çocuğunuza hediye edeceğiniz bir kumbara ile onu hem tasarrufa 

alıştırmış, hem de istikbalini şimdiden düsünmesine 
yardım etmiş olursunuz 

'------------·-------------------------------:..... 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
24 ONCÜ 'l ERTll' BAŞLArvı IŞTIR 

Büyük ikrarniye: 50 ,000 1 jradır. 

Bunulln başkn: ı 5.000, ı 2.000, ı 0.000 liralık lıU~·Uk lkrmnlyelerle 
(20.000 ve l0.000 > liralık ıki adet mUkafat vardır . 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu l'iymıgoyn iştirak 
ediniz. 

arırndaşı asırların bilhassa bu muhlllerde Üç dört .sene redskarlik göstererek po- Atlell%1m •ıjanlıgmdan ! Bölge hey
kökleştirdiği müteassıp fikirleri kötü ru ve kulnbn yaşatmağa .çalışan genç- elince teshil edilen teşvik mUsabakaları
zihniyetler1 kökünden söktıp utmağa ler nihayet bu işin imka.nsızlığı ile karşı nın dördUncü haftası programımı Cu· 
uğraşmış; hennz Oç yılı idrak edilen karşıya gelmişlerdi. işte kulUbl\n Halk martesi gUnü llevam edllecekllr. Ajanlı
CumhW'iyetin feyizli ve kudretli menba- Evine devrinde en bllyUk amil bu maddi ğımıza ait sporların nevi ve saatları 
lanndan iatifade ederek spor ve spor yardım mesele i <•lmuş ve Halkevinin aşağıd# yazılıdır. Bu mıısabakalara işti· 
kulüplerine karşı açılan menfi .cereyan- yapacağı her tt\rlü yardım ve teşvikle rak etmek isteyen kulUp ye sporcuların 
tara karşı bir fikir Ye ideal cephe~l sporun ıslııhı ve temadisi dl\şUnUlmüştü. 4 • 2 . 938 Cuma günü akşttmuıa kadar iJ"'~·~~~·~~~~!~~~~"' 
ı.urmağa çalışmış, ıbir yıl Jçerisind~ bu· Halk~vine devrettikten. sonra spo- Bölgeye mnracaut ederek adlarını yaı· ır 
nada muvaffak olmuştu. Bu .zemın ba- rurı Bayburua eski derecesıne yüksele· dırmalan ve numara almaları ııızıll)dır. {\ Kumbara istikbal binasının 
:zırlandıktan sonra ilk iş olarak bir ·aha ceğini ve bu sayede yeni Vt': kuvvetli bir Adların> yazdırmayan ve numara alma· .i; 
temini ve futbol leY1Willının geUrtllmesi takımın ortaya çıkacağını ıanıwdenler yan ktJlüp ve atletler mµsagakaJara g-i- .).~ temel diregv idir 
<iüşonnlmüş; ve yine şııhst fedak.Arl.ıkla- yakın bir .zamanda bu ~ahwinlerlnde reın.ezler. --~ ~ 
ra day._mlarak •bu .iş te muvaffakıyetle aldanmışlar; geçen üç. yıl zariındıı Balk· ıSııat il a ~ k 
itmam edilmiş, birçoklarının hayıe! ve Evi spor şubesinin hiç bir varlığını gö- 400 x ı. Bayru!< yarışı 3 de .. i<•!) o ~ § a c==\'\ _$\ le o 
hiddet .dolu ııazru·ıan karşısında bu le- rememi*lerdi. Netekim geçen yıl Trab- Disk atma 3. 20 de ... \ ........., U U ~ i!ii3J 
dakıl.r gençler spor elbiselerini gcymiş zon takımile karşılaşmak .Uzre Bayburte Çjrjt .atın~ 3: 40 da ~ 
<>lduklar.ı .halde .meydandan geçerek tun ~ eçe.n Erzurum muhtelll takımı ji ~\ ~ 
futbol sahasına gitmişlerdi. Fotbol topu- v. apdan ve bOtnn Bayburtluları heyC{)an· B .. k .:<. Kumbaralarından birine sahip olanlar hiç~ bir ~ 

k JS) Iet teşvi~ vanş~ ınu .. Hasan , Huseyinin .kellesi,,. diye Ja seyrine toplayan ma9ta Hal. evi h•kJ- " ~ ~aman darhk çekınezler 
t;av lf eden bir takım ~oftalurın bu spor mı :5 şe .kıırşı l gJbl büyü~ bir tarlcla o· .ki I . I ~ l . 
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bareketlerfae ~ar~ı duyduklıırı kın :ve mağlQp oJrouşJardı. .u ya.zıye,t ...,ay urt Cumaı-t s' gn Q a · 1 k t · ·k .. '·~ Ü a s o 

. . b tı ·ı i . b. Jb t d s.l olmak ~ e , . n Y pı,acu eşvı. ıııus a- :; ş ~ ifil tnfitt1ı .bir avuç genem azım Ye -se a sporcu an çın . ır . re er · bakaları prograınıııd~ Bisjklet teş\·jk wı· ı• ~ ~ 
brşısında ıer.imeğe .mahkQm .• o~maktan lazım~eli.rken, bıJ!kıs . sporcuları y.eis ,rışı<,la varclır. Bı.ı koşı,ıya s~at Jki b~· \ 
.başka bir şey ~:apaınamış, bılakıs softa- ve huzOn kaplamı~} verılen bu ders on· çı,ıkta başlanacaktır. Giı-ecek bisikle~ci- •{< 
Jann bu çlrkın hareketterı bu temiz ları daldıklan derın uyk.udan . uy~ndı,r- ıerin Cuma gQnü akşamına kadQ.r ajan· .'/ Kuınbara sahiplerine her sene ınu htelif gençlerin istihfaflarile karşılıınn_ıışlı: mamış ve _bu _Yıl ramazan ı9erısinde Jığım.ız.a m,Ora..caat elmeJeri J,ılZJll)d r. . \\ 
... Çor.oh ~por ıkulobn • nnn faalıyetı da\'et uzerıne Erzuruma gelen Hal.kevJ · .> · (( par& ınükafatı dağıtmaktadf r, 
ikin ol sene içerisinde tamamile genişle- takımı " Ekzersızslzlik ,. y,UzU.nd.en ,;:- ~ ~~~....... ~=-::~ 
miş ve bütün Bay burdun :mune:vverledni zur:um muhtelitile yapt.ığ~ maçta ~ - 3 alınan es.k.i kayaklarJa Jıer,iµ!s ıa,.-afında,ı ~·•,••••,••--;.•ee. •• .., •• ,.,•-y•-.;••,.,.••.,•ety•'V•'V•'Y''V'-Y · -r _,,,.. 

ıçatıst .altında toplayarak resmen teşekkül menfi netice .alını~ tı. bir hastalık .ha.Iirıi aJan v.e ço,k ~·hem. 8 'eıVbUrf Coruh yq f~brı·k~SI fi~ 
"'tmiştl. işte yakın bir .zamana kadar bir ,miyet verilen kayakçıh.k bugUn.e . k.adar Erzurum vaıjliğindpn ~ I 

·9~1 Senesine ıku~m' kulııbon biz.zat hercnıner~ ı~erlsinde yuvar~anıp g~len toplu bir halde ve programlı bJr şekiJ· Anonim Şir~ef jnden ; 
lbaşkanlı~ını •yapa~ . Meh~et Tarhan spor işlerı. nıhayet l:lllk(lme.tıı.ı spor ışle· de bir çatı altında ~oplanamam,ş~ı. Fa- Erzu_rum - PalandOken · Hınıs_ y_oltJ HaybµrUa coruh µn ragrikası ra~ 
ıctılübUn açılış tarıhınder ıtıbaren ~e_çen .r1ne vermış olduğu ehemmıyet, ve bu kat gene Hükumeiir.ı bilhassa ])oğu eJ)e: nun 5+;)00, 7 + 500 ve tP. + OOO ıncı kl anorıjın şirketi fieyeti umumiy~J i 28. 
eş. sene z~rrın~a hummall bir faalıyetıe, husustaki maddt . yardım .B~y.burttaki ~inde kış sporlarma ve~Qiği , ehemmiyeJ le metr.elerlnde k~rgfr nyak ü1.eriJıd~ ~e- ı Mart . 638 Paııute~I gOf!Ü şlrk~t nıer"J~ 

yenılmez bır azımle ıve bu uğurda bOtun Sporun tekrar yenı baştan uırılıneslne uzerine Bayburtta da bır .!' Kay~kçılık niden yapılacak olan at}şap k{)prll !le zinQ.e içlimn edepe~inden hissedar!' t 
· ervetlni de ftıda etmek .şt~rtile çalışara.k ve yükselmesine bir zem~n lı.tlzırJamışt~r .. kulUbUnUn kurulması m,nnaslp · görUlınn~ 16..,..000 ve 16+2oo inci kilometrelerinde ha~il ol4ukları h!sse senetlerini veY8~~, 
)18Iattığ'ı bu ·~serle n ken_dısıne ~ncnk bı~ Bölg:e . füışkanımız llbay .Fent .. Nomer'ı~ ve geçen~erde Bayhurtıa .bir i~j gll~ aJışap ,köprUlerin tamjri ve 7 500 inci ki- bunl~r~ ':llJlaşarrıf olduk!aqnı movı. 
ııftthor hisse ı ayıı mış, maddı, manevı değerlı yardıın ve altlkalaııle on ikı kalara.k .Erzurı)ma geçen •por mumessiJI l.oınetre.de yenjden yapılacak olan ~nrgir yesaıkı içtıma gQnP,nden bir qarta 13 ,.,. 
!fedakarlıklarına .karşılık başku bir şey sene evvel temelleri - .BugUn .kemikleri Bay fjyas tarabndan dağ'.cıJık kuJUQUnUn t• d d .. (JB'"ı::) ı·ra (S'") kuruş lin~ kaq;ır şjrJ$.e~ kaşasına teslim eA~ı r 

. . . b ı.., l' 1 . r . . . s ına uvarı ışı "' ı . .., .. ~ 'ğ h 11 , 'k ı 1 ·ıa oJUfl'f • -gözlememıştı . .Netıcede u. ueş sene ık toprak o muş .- b~r _genç tara lndan Bayburtta resmen te~ekkül ettjğjni pir bedeli keşif mukabjlinde a ık aksiJtme H 4 ye "'~fa .. asJ "tlTIH arı 1. tttl 
flıesal •onun genç lJC .. dınç vUcudunu utılan ve fakut ıdaresı7Jık ve parasızlık telle Erzurum Sayht~ Bay ŞUkr~l Koça· 1 ı·ı.e k llt , 1• J l9 tu, Olo: 104J 

l .ı ğ • LI • · 1Aı d .. ç h k . usul ı: s me f! l\QnU mı~ ı , Bııznameı m"'a"er~t lliırpalamış, ve tutu uu u 1 uınnıay.ı _yüzünden mhı a e en oru spor . U· ğn bildirmişti. O gl\n Bayburtta bulunan · fht ı p~ ~ !f . r.~ 
ldlma"ğl " .den 1 tanbulda tedavide iken JübU .nün .tekrar ihya edUme i düşUnUl llbayımı.z Bay .Ferit Nomer'in ve IJçeqay J - ihalesi 1 l!' .!· 93~ ~un1ıJ gj.).nU ı - 937 yılı rqecli~i iqare rapQ 
IBayourdun IVC bt\tUn mesai arkadıışlan· muş ve hemen teşebbüse geçilmiı;;tir. Hıımıt Onat'm tensipleri ..ıızerjne saat on beşde kOkümet J<onagı i9inde ııun tetkJkl. 
ı.nın adlarını Jrnsretle ana .ana ·on nefe· Bundan sonra memleketin çok bUyUk kulübün başkanlığına çtılıŞkl;ln ve faal Vi}ayet Daim! J!:ncıımep oqaşınpa yapı~a· 2 - Murakıp raporunun akuooııısli'gl 
•sini '\/ermiş ; ve onu bütnn rne ' cudlyetlle hlr faaliyet beklediği " Çorulı spor ku· Müddei Umumi Hay,ri f .. rtürk seçilmiş caktı r. 3 - P.lılnçonup tasti~i v~ ıqec 
seven Bayburtlular bu bOyUk ~e temiz JübünUn başkanlığına da '90k temiz , faal, ve o günden .itibaren de faaliyete ge9u. 2 - Bl1- l~ler~n evrak~ fenniyesini ida:enln ibrası . ~· 
ruhlu adamım ebediyen kaybetmişti. azimkar bir genç olan öğretmen Cemal miştir. A.nkaradan yeni getirtürilen 6 Erıurunı Narı~ mQdQrlU~Unde okuyabl- . 4 - . Ten1ePiii~J1 teklit yeçlıile te\' ' 

Jştc beş yıt tam bir intizam ve Perker _tayin edilmiştir. . . , çift k~yak ye elbise ile k.ulüp takviye lirJer , Jnlll taş\•ıbl : . 
ltern bir •prensip dahilinde devam .ede· Y:enı spor sahttsınm krok1sı .Fen edllmış, ye bugün k~yakçı mevcudı.ı :; - Muvakkq. ten~inıJ.~.ı ( pt; ) lir'!- · ~ = ~\~eb~~:cl~~\~efllüpa~er1~!tjh11P 
·gelen • Qoruk spor kulübü '" bu büyük .Memuru BUrban lnrahndan yapllmış ve 40 - 50 ye ç)karı.lmıştı,. };Jer ~ijmartesi dır. ,.ı·ı . " 

1 k d ı h . . . . O U o " l . . . . . eı-+J msı , 1 · Elemanı ,, nı kaybettikten sonra .za- . nzumu a ar a sı at ıslenmıştır. n. · \'.e " azar gun e,ri yQzlerc.e s.eyırcının 4 - isteklıler fıaaret Qcj.~~ı . V!!Sl· 7 =-= fkj ll)Qrct.klp jntihap ~rljlIJll's · 
ımam ııaman gerilemeğe yü2 tutmuş; .mUzdeki ilkbaharda sabanın tesyiyesine topJandığı k'yak .mal~lllnde ;heyecaplı k,şslle .bu ı~tcri yap~bile,t>~k e],liyetı ~~- . .. ~ 
·zaman ~man parlamış; idaresi .Mehmet btt.şlanacak ve bu suretle .Bayburd\ln mü::.abakalara de\•am .edilmektedir. Bu duğumı dair Nafıa ır,UdllrJUğllqen nJın · saqJı1 ve Başmuharriri: 
Tarhen gibi kıymetli ve ·• idealist • bir çok büyük bir ihtiyacı karşılanmış ola- şeklide çalışma neticesinde bir sene mış vesikalarla birlikte birinci madde- CİHAD BABAN ri 
•gencin eline geçmlyen kulübün maddi caktır. sonra Bııyburtta iyi kayakçılar yetişe· de yazılı gün ve saa~te Vilayet daima ,Umum Mşriyatı idare eden Yazı tşlt 
-vaziyeti de bozulmağa yüz tutmuş; hiç Jiı~ 1>0:-..ııu·ı cektir. Encümenine mıırııcnnt ~tmclerj ilan olu· Mü<lUrU: Babadır Dlilıer 
· ır tuaftıo ardıQl ~c}remiren kulnp en .Bir y1J eyveJine ,kadar Aluyd~n N1,zrm Q~1f~r nur. No.( 93 4 - a sısııçtıit ~ r: not:.u B&~l"'vt 


