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Basılmayan yazılar geri verilmez 

ATATURK BPRSADAKİ KÖSK~ERi."i VE ~APLICAPAKİ 
HİSSELERİNi BURSA BELEDiYESiNE HEDiYE ETTiLER 

Bursadaki tezahür Türk milletinin siyasi 
ve medeni yüksekliğine bir delildir 

-

Atatürk'ün Burıada ikamet buyur<luklnrz Çelikpalasl.rn 
Bursa ovasına bir bakış 

1.--------------·------------_:...;.---------
Kars balcıhğına Onem 

vermek lizımdır 
Modernize edilerek bir 

teşkilata bağlandığı taktirde Kars 
ballarının ihracat yaparak memlekete 
döviz getirmesi mümkündür 

Kars ancılığına memleket he· 
sabıı a önem vermek lazımdır. Artık 
sabit olmuşturkl, Kars mıntakusının 
ballım Türk1yenin en iyi ballarından 
dııha Ostündor. Karsta halcılık ya
pan bir çok tüccar lstanbulda, gay
rı mOslim satıcılann suikastlarına 
kurban olmuşhudır. Arıcılık mevzuu 
üzerinde bir toplanma ve anlaşma ya
pılmadı~ı için satışlar hep münferittir 
Kars vilayeti dahilinde kovan adedi 

10 bini bulmuştur. Bu seneki bal isllh· 
salinin de 250000 kfloyu bulRClljtı 
tahmin edilmektedir. 1937 Yılındaki 
hol istihsıı•ı 180000 kilo olmuştu!'. 
Tüccar, balın aynı zamnnda memle· 
kete döviz getirecek. bir ihrnr· melui 
olııbileceğini de söyleyorlfır. ' • 

Balcılığı teşvik etmek, iııkiş1fı
nu hızmet etmek memleket iktlsa· 
diyatına çok fHydalı olacaktır. 

Kars Hayvan Borsası için 
muntazam bir bina lizım 

Komiserlik ve satış mahallerinin 
birleştirilmesi işlerin selametini ve 
intizamını daha iyi temin eder 
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POLİTİKA KOLİSLERI 
--~--~--~--------~---

İngiltere 1914 de 
Umumi Harbe 

Doğudan _Haberler 
Umumi Mecliste dün 

encümenler seçildi 
Bir heyet hastaneye giderek, azadan hasta 

buluııan Ahnıet Erverdi'ye IVleclis namına sıhhat 
ten1ennisinde bulundu 

Umuınt .Meclis dün saat on dörtte 
Vali Haşim lşcanın başkanlığı altında 
hükQmet dairesinde toplanmıştır. 

Geçen celsenin zubıtı okunmuş, iti
raz eden olmadığı için dün ru:w ıımede 
münderiç maddelere geçilmiştir. 

Evvela, geçen celsede vaklm darlı
ğı yUzünden okunamayan izahnnme o
kunmuştur. lzahnamenin okunması bir 
saattan fazla sürmüştür. 

Büyüklere çekilen 
tazim telgraflarına 

gelen cevaplar 
Cınumi Meclisin açıldıgı gUn 

büyüklere .;ekilen tazim telgraflanna 
aşağıdaki cevaplar gelmiştir : 

Trabzon narenciye 
fidanlığı 

Ağaç dikme mevsiıninde 
onbin fidan dağıtacak 

Trabzondaki VilAyet narenciye fl. 
danlığı bu sene tevsih edilmektedir. Fi
daklık yeni ağaç dikme mevsimin<le bu 
sene halke 10 bin aşılı fidan dağıtıla-
caktır. 

Trabzanda veni sine1na 
' 

Vil~yet bUtceslnden ayrılacak yirmi 
bin llrn ile Uzunsokaktaki metrQk bina-
da şehrin ihtiyacını karşılayacak teşki
latı havi bir sinema yapılacaktır. 

Trabzonda bir Belediye 
Kiınyahanesi açılıyor 

niçin girdi? 
Nobel sulh müka
fatını alan İngiliz 
mebuslarından 

• 
Narman Angel ln-
gilterenin dünkü ve .... "".~ 
bugünküdurumunu 
mukayese ediyor 

(Sir Norman Angell İngilterenin en 'larını bildirmektedirler. Bu vakıu 11ıı.1'eı: 
Trabzon Belediyesinin gıda madde- 5ell 

büyük politika muharrirlerinden biridir. killğini azanı! bir hesapla on altı 
il i ). lerı·ni daimi bir kontrol altında bulun- -aş m ~can 1911 de büyük hayal adile yazdığı kitabı denberi kaybetmiş bulunmaktadır e lzahnameden sonra encümenin de 

ıııüteleanamesi okunmuştur. Jfrzuruuı \"alisi durmak için bir kimyahane işe başlamış dünyanın bir çok lirnnlarına tercüme e-1 Bugiin cereyan etmekte olan ı1~d 51' 
lzabname ile mUtelcanamenin kabul ViJAyet meclisi umumisini top- ve gündelik ekmek ve sık sık diğer dilmi~ bir şaheserdir. İngiliz Hariciye ne- tere karşı gösterllen umumi . al{ıkasııl~ıı, 

edilip edilmeyeceği mevzuubahs olduğu lt1ntısı ınUnasebetile gösterilen duy- yiyecek maddelerin kimyevi muayenele- :ıareti mecmuasının eski dlrektörüdiir ve 1 tabii buna benzemektedir. Ingmere rıcl 
sırada, HUseyin l{öycü bir nıkam yanlış- gulara teşekkllr eder, saygılarımı rine başlanmıştır. ~alen İngiliz parlftmentosu azasındantlır. gün kraliçe Elizabet devrlndenterl 11• ti· 
lığına işaret etmiş, ve llbay tarafından ve sunarım. Trabzonda yaz lhtillifları sulh yolile halletmek youndaki .Jiyasetlnde bahşetmediği bllyük bir lı11 ıJ 
rilen izahat nzerine rakam ve mürettip BllyUk Mıllet Meclisi Reisi Bu kiş havular Trabzonda çok mll- fikirlerile meşhur olmuş ve bu uğurdaki raza. karar vermek vaziyetindedir .. suJl ~-
hatası düzeltilmiştir. ABDÜLJIALIK RENDA sait gitmektedirr Şehir halkı ilkbahar foaliyetleri üzerine Nobel sulh müka - ·.-ar I~giltereyl büyük a1arbe surukııYe de' 

Bundan sonra encümenlerin intiha- Umumi meclis toplantısı vesile- 0 1 · i kt d fa tile taltif edilmiştir.) rasctın bir neticesinden başka br 'Şe'i e 
. · t g n erın yaşam.a , a ır a!ldir. Bu hll.diseyi beraberce müte.le~ bına g't'Çilerek ittifakla aşağıdaki üyeler sile hakkımda gösterılen samını T b d b h f b 1 d "' 

~eçilmiştir: duygulara teşekknr eder, başarılar ra zon a yanı ır as aneya aş an 1 Meşhur bir muharrir "Ehemmiyetli delil'?: . 11 
Bütçe encnnıeni : Seyfulluh ( Erzu- dilerim. Sıhhat Vekaletinin yatırdı~ı bUyOk haberler gazetelerde nadiren inti _ I Ingiltere 1914 harbine niçin gırcl 01,ıı 

rum ), Ahmet (Erzurum), Ahmet ( Pa- Başvekil nüınune hastanesi inşaatına buşhmmış- şar etmektedirler,, demişti. Bununla en 1 Büyük harbin çıkmasına sebeP 
sinler), Hulus! (Tortum), Müştak (Ter- CELAL BAYAR tır. Trabzon busuretle l;>üyUk ve modern manalı h~diselerin .gazete ve .mecmualar- 1! vaziyetler ~ilphesiz. hatırlar~adır: etııııı 
can ), Bedriye, Recep ( ispir ), Hüseyin Hakkımda gösterilen hislere te- bir hastahaneye kevuşmuş oluyor. da yer almadığını işaret etmek isteml.şti. Almanyanın müzaheretıni eıde 1'91' 

r ( T ) H d" ( E k h 1 . l k t i . Trabzon Merkez zı·raat muaııı·mıı·kıerı· Bunun sebebi ne bu ha.dlselerln gizli_ tu. -'ı olan Avusturya o zamanki Sırbistanııtl ,ı 
(Oltu), Kaşi ortum ' a ı rzu- şe ·kur eder, cp nıze mem e e çın tulması, ne de ihmal edilmesi degildır. şı cenup Slftvlnrının kendi h~kıınıyel•·_J 
rum ) hayırlı başarılar dilerim. Trabzon merkez Ziraat muallimi Ra- ı (i k bir s 'fi':., 

T~c::kilatı mülki\.'e encümeni: Canip Dahili\.·e Vekili Sunun sebebi insanların etraflarında ce - tına girn1e1!inl tem n e ece 1'~ 
"' " I .ı.:!lj L'R"ü KA ır ,

1 
sim Çelebi 30 lira maaşla terfüm umu- reyan eden ·hMiseleıi kolaylıkla şuurları- kullanıyordu. Bu fikrin muvaff11 '.Afi 

(Erzurum), Fıttma ( pir J, Abdürre- .., n. • mi muvazeneye nekledilmiştir. na mal edememeleridir. Tarih bu neviden tatbik sahasına getirilmesi AlrnııP~. 
zak (Pasinler), Yusuf ( Tercan ), Fat· Hissiyatınıza teşekkür eder, ge- Mdiselerle doludur. şark meselesinde daıha faal bir rol oY ti 
mu (Tercan ), 11ü~tak (ispir), nel kurulun çalışmas'ında yurt için A k } d k t} Mesela 1918 de İngiltere imparator - ma Imka.nını bahşedecektl. ÇünkU 0~ıe 

Nufıa ve .:\1aarif encümeni : Nigılr verimli ve sUrekli başarılar dilerim. ! ş a e e ur ar tuğu üçte ikisine yakın bir kısmını ayırdı- ı:lan kalkacak olan srn.v hükftmetıerl e 
( Terctın ), Mesude (Tortum ), Aliye 1 OçUncü Unıunıf Müfettiş yerine ğı zaman ekser gazeteler bu hadiseyi ka- ··inden Almanyaya büyük bir mftnl s!ı ~ 
l Oltu), Adil (Hınıs), Rustem (Oltu), NlZAJll EDDlN Bir ihtiyar az kalsın yıt bile etmediler ve bir çok muharrirler eden Rus n!ifuzu bu suretle imka.n ~ 
Mehmet (İspir), Şemseddin (Hınıs), kurtların eski manasını muhafaza ediyormuş gibi hale gelmiş olacaktı. Ve nihayet ıı:1 &1 

Ziraut, Baytar sıhhat \C ınütcleııikıı hAla imparatorluk kellmesini kullanmak- 'Jurgtan Bağdada kadar tesis edıırne ~ 
encnmcni : Abmet (Oltu), Ahmet görerek, arkdaşlarına sevinçli haberler ağzına düşüyordu tn devam ettiler. Bununla beraber İngil - arlnnan Alman Heğcmonyası bir J1fl 
(Hınıs), Vahit (Tortum), Vtısıf tPasinler), getirmişlerdir. A k 1 [H J _ B tere dominyonlarına Uzerıerlndeki otori - kat olacaktı. . ~ 
Rıza (Erzurum). Bir köyün i minin değiştirilmesi . ş u e . usust~ u ay ~aşından teyi kendi arzusile terketmiş olduğunu a - Bu vaziyet karşısında Ingiltcre e. ~ 

h b b. "k be. rı kasaba~ a sık ık .kurtlar mm.ekte- çıkça bı"ldı'rmiştl. Evvelce Amerika k~lo - 1tişilnmtis. tü: tBu iş tahakkuk eder:,., Encnmcıılerin inli a ı ıttı ten son- hakkınduki istek encUnıene havale edildi- d B l be 1 d ı.ıP 
1 1 · d B . . . • . . . .. ır. un ar ş a tısı bır ara a görün- nilere de verilmiş olan istıkrnlin bu kadar manya Avrupa kıtası üzerinde bilY Jld 

ra bllyOK Millet mec isi re ın en, aş- ğı g~bı, Zıraat mUdOrlU~lln~n teklıfı uzeri- mekte ve halktan bazılarına tesudllf et- kolaylıkla temin edilmemişti. Bu koloni _ h~kimiyet tesis etmiş olacaktır. .aıı 
bakımdan, lç işleri bakanından ve Umu· ne uç fi~et :ınaz makmesıle _dok~z aded mektedirler. Ayın biri.nci gllnll tam ka- terin mücadele ederek kan dökerek kazan- (Alt tarafı 5 incide) ./ 
ınt .Müfettişlik makamından gelen tel- süt makınesınin. Numune koylerıne pa- sabanın ortasında evı bulunan Yusuf dıkları istiklal Kanadaya, Avustralyaya, __.,...... °"" 
graflar okunmuştur. ra~ız ola:ak verı_lfp verilmeyeceği tetkik adındaki yetmiş yaşında bir ihtiyar., ge- Cenubl Afrika cumhuı fyetlerl ~ ~ liğlne. 

Vilfıy~t Umumi Meclis ~yelerlnden edılm.ek. u~ere Zıraat EncUmerıine hava~ ce bir aralık dışarıya çıkmak istemişse- ~·eni Zelandaya her hangi bir hftdlseye 
olup şimdı lıas~an~~e rahat ız bulu?~n e edılmıştır. de, kapısının önünde kurtları görtınce meydan verilmeden bahşejilm!ştir Ve bü
kıymetli Helkevı reısı Ahmet. Eı verdının Ruznamede başka bir şey olmadı- şaşırmış, fokat derhal kendisini toplaya- tün bu hadiselerin birer "haber,, olmak 
mecliısl umumt namına UÇ kl:;ıı tarafından ğından müzakereler Pazartesi gününe rak gerisin geriye dönmüş ve hemen hüviyetini alamamışlardı. Eğer bunlara 
ziyaret edilmesi evv:ıce karar altına tallk edilmiş1lr. evine girerek kapıyı kapatmış ve bay- 0 zaman icap ettirdikleri ehemmiyet ve -

te' Bayraında her is 
' ke' yen evinde kurban . 

sebilecektir. Yanlış şa)'1• 
alınmıştı. Bu kurar gıdecek urk~duşl~· gın bir halde oraya düşmnştnr. rlmlş olsaydı, bundan hasıl -0lacak neti - alara inannlayınız. · 
rın seçilmeleri Ozerine tatbık edıl- l"nmml :\kcHs dün ilk knraı·ını A k 1 d l 1 neler Almanyaya müstemleke vermek me- Kurban deri 1 er j rı J· 
mlştir. veı·dl ş a e e ze ze e ;eleleri mevzuu bah.solduğu şu sıralarda dl 

Recep Yazıcı, Hllseyin KöycU, ve Geçen yıllur esna::ıında köyll\ye sa- Aşkale [Hususi] - 2-2 - 938 gecesi büyük faldeler tevlit edebilirlerdi. Vesi - nıemleket müdafaasJJ1 l' 
Vası! Arslandan nıUrekkep bir hey'Q; tılması için karar verilen yayık ve kı- sabahı saaat beş buçuk raddelerinde hu· kalara istinat ederek yazı yazmakla şöh - hava}arllTilZl emniyıt tl, 
hastaneye giderek Umulllt meclis namı_ rem makinelerinin bazılarının elde kal. rada bir zelze ~lmuş ve gürllltlller du· ret almış muharrirlerden bir çoğu yazdık- . B 
nıı arkadaşlarını ziyaret etmişler ve Ah. dıgı Ziraat ınUdOrlügünUn Umumi mec· yulmuştır. Hiç bır hasar -yoktur. tarı kitaplarda, resmettikleri haritalarda tında bulundurmağa Ç I 
met Erverdiye meclisin ~ıhhat temenni· lise yazdığ'ı tezkereden anlaşılmış ve on Senubl Afrika, Avustralya veya Kanada lışan Ta vvare Kurumt111 
terini iletmişlerdir. üç adet yayıkın Numune köylerine mec- Bu gece nöbetçi eczane gibi müstemlekelerde mevcut ma.denlerin J J 

Ahmet Erverdinin &'ılıhnlınıtı da mu- canen verilmesi hakkında karar çıkmış- "İstanbul,, eczanesidir,, ve sail' tabi1 zenginliklerin M.ıa. Ing!lteraı veriniz. ~ 
ait seyirle inkişaf etmekte olduğunu tır. htikümetnin kontrolu altında bulunduk - -------~ 

Edebi Tefrika No: 55 

Akif Ceınalın yu:iıtukları asabiyetle sıkılmış, yiiıü dudak· 
larına kadar beınbeyat olmuşdu. Ferda kesik kesik soluyarak 

tlevatrt etti : 
- Hele sonuncu haı'eketiııiz pek kurnazca... Sonrada be· 

bimle evlenerek herkese kalbinizin iyiliğini göstereceksiniz. Si
ıin yazUhütden elini kana bulamış, kötü, şerefsiz mevkle 
diiŞmüş geM, bir kı:ıı mertce bir hareketle düştUğO bu fena 
vazlyettetı kurtarmış olacıaksınıı:. Görllyorum ki kendinizi yUk
~eıtmek ve beni kabil olduğu kadar alçaltmak için pl4nınıı 
pek gü:ıel düşünUlmUı .. r't!kat hayır, anlayormusunuz1 hayır size 
kanmayacağım; yine mahkemede bildiğim gibi konuşacaA-ım, 
\'e benim ağzıwd n bir tek kelime alabilecekler : •Ben vur
tiladl m .. mahkQm olmuk, her hulde sizin kurduğunuz plQn da
hilinde beraet etmekten bin kere daha şereflidir. Demin az 

kalsın beni sevcUğinize inanıyordum. Budalaca ieyler söyleye• 

t!e~Um. Hakikf bir itirafta bulunacaktım; mahkemede sakla· 
tlıgım şeyleri anlatacaktım. Buna da kendiniz mani oldunuz. 
Beni konuşturmamak için elinizden geleni yaptınız. Fa~at 
şimdi site bunun için teşekkür etmeliyim. Yalnız ıunu bilin ki 
ilk defa yalancı aşık rolOnde beni mağhlp edememiştinlz, 
kantlıramamıştırtız, onra dost olduk. Buna da inanmış götUn
tlüm, fakat emin olmadım. Şimdi de beni hakikaten sevdiğiniıi 
söylediniz; fııkat lıitaı soııra planınızı ortaya atınca gene gö
zümdeki perde kalktı. Her şeyi anladım. Siz gene eski Akif 
Cemslslnlz. Aşktan başka hislerle hareket eden, her hadiseyi 
kendi menfaatine biçen kurnaz, kadın avcısı Akif Cemal.. 

Akif Cemalin soluk beyaz dudakları kıpırdamıştı. Güçlükle 
mırıldandı : 

- Ferda .. 
Genç kız kesik kesik gUIU)'Ordu 

GENvuıMADı.M 
- Hep siz konuştunuz. Biraz da ben ısöylUyeyim şimdi. 

Belki içinizden .c beni sevdiğini biliyorum ya, seni mağlOp 

etmiş sayılmaz mıyım?ıt diye, dUşünUrsünUz. Huyır, bu sizi tat
min etmez. Planınıza kapılıp, beni sevdiğinize inanarak kollu· 
nnııa düttOgüm gün ancak kendinizi muvaftak olmuş saya• 
caksınız.. Fakat görüyorsunuz ki ben o kadar çocuk değilim. 
Demin ne diyordunuz? Çok mağrurum öyle mi? Bu işinize 
gelmiyor değil mi? Hayır Akif Cemal Bey gururumu ezdir
dlrmiyeceğim size.. Düşürmek istediğiniz zillet çukurundan 
acınrak alınmış, biçare bir kadın olarak koltuğunu~un altında 
yaşamaktansa1 ömrUmün sonuna kadar hapishane köşelerinde 
snrunmeğe razıyım.. Beni kurtarmak istiyorsunuı.. Maddt 
şekilde kurtarmak ve manevt cihetten daha büyük bir eezaya 
çarpırıak.. FRkat ltltfunuza muhtaç değilim, sizdP,n redak:lrlık 
istemiyorum. Anlayor musunuı1 istemiyornırt. 

Sustu. ÔksürUr gibi kesik kesik gUlmekte devanı ediyotdu. 
Ressam olduğu y~rde ta~ gibi kalmıftı. Sonra birdenbire derin 
bir nefe~ alarak kımıldadı. Kendi kendine söylenir gibi ~ 

- Anlaşamıyorut, anlaŞamıyoruz 1 dedi. 

Ve ağıt• ağır kö~de chırah Şövaleye do~ru ytırl)dü. Orada 
yUzU gölgeler içinde geniş omuıları öne doğru eğilmiş, hare
ketsiz durarak ha.la keslk kesik öksürmekte olan genç kızu 
durgun durgun baktı: 

- Yetişir gülme .. Bir daha bu mevzua avdet etmlyelim. 
TahammUlUm yok, kalbim duracak gibi oluyor. Ne mOtblş 
şey 1 Sana ynkl•tmık iV.lf' y11ptıgu-,ı her hareket ıramlıdakl 

I vot• 
uçurumu büsbütük genişletmekten başka bir şeye yaraınıı 
Taliime küsmeliyim. Bir kere beni çok fena tunıdın. ctıt 

Ferdanın gözlerinde vahşt pırıltılar vardı. Dudakların t 
acı müstehzi bir tebessümle konuşmıık ister gibi b'r hatel<" 

yaptı. Ressam : Jlıı· 
Anlıyorum, dedi, beni susturmak lstiyosun, artık ko 

şacak bir şey kalmudı. Yalnız şu tablo meselesi.. ~ 
Genç kız telaşla ileriye doğru atıldı. Heyecanlı bir sesle 
- Ona da karışmanı:r:ı istemiyomm, dedi. 
Akif Cemalin kaşları çatılmışt1: ıııö' 
- Demek onu konkura iştirak ettirmek için delalet el tl5ı 

mi istemiyorsun. Fakat bu aramızdaki mesele ile hiç ulal< 
olmıyan bir sey 1 

Birdenbire elini alınn:ı getirerek: · .1 ı;ııl - ıta, dedi. Ben çok sefil dUştlnceli bir a<lantırtı; değ• 
ya. Belki resmi de emanet edemiyorsun, hakkın var. ..aıı\' 

Ferda dudaklarını ısırmıştı. He:;sam elini şövalenin ınu~ 
basına getirerek ı _ 

- Barı müsa;zde et göreyim, dedi. 5ıe. 
Petda hemen onun elini tutarak mani oldu. Kısık biı' se ıçtfl 
- Hayır, dedi. Görmenizi istemlyı>ı'um. Zaten. b.unu~Jliİ~t 

vermek istememiştim. Hocnına da konkurda (.JUrının) 
çıkıncaya kadar açmaınıısını rica cdecektiın. · 11~ 

Akif Cemalin gözlerinde derin bir hnyret belirmişti. oe 
kııa dikkatle bakıyordu ! . , tıııfıt 

- Eğer ben kenrtlm de dahil olduğum halde JO gı~t 
öniinc çıkıncaya kadar kimsenin bu ımtşambayı açmıyacıl 
vaadedersem? vıtrd•· 

Genç kızın bu söze pek Himııt etmiyen bir hali 

R~~m: ~~ 
- inanmıyorsun, dedi. Zaten bana ne zaman inandın. er8~ 
Ferda dalgınlaştı. Gözleri şövaleninln üzerinde geıı~ 

>·av~~ça: ( Arlra~ı ıılf. 
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:---------------=~--Is p an ya Sularında Saldıran 
T ahtelbahirler Batırılacak 
Uzak Şarkta 1 Kontrol gemileri elbirliği 

Piyade kademesi~da üç 
yüzden fazla şehit al 

kanlar içinde yatıyordu 

Ruslar her l
•htimale ı·ıe hareket e -'ecekler Tabyanın muhtelif yerlerinde biribirinin boğazlarına 

aı sarılınış, üstüste yığılmış biruh cesetler burada geçen 
karşı hazır mücadelenin ne şiddetli olduğunu gösteriyordu 

Yüz tahtelbahı"r ilk emirde Sivil halkın müdafaası için beynelmilel Oznınan, düşman aveılan bu halk Dç yDzden fazla TDrk neleri, bir hızııdıı b • } } k kitlelerini hedef yapmışlar; bir anda her boylu boylarına .. Al kanlar içinde yalı-
harekete mühayyadlf Jr an aşma yapı aca taraftan kRhir bir ateş açmış\ar; kaçma- yordu. Ve bunların bir baskına ugrayu-
Uzak şarktan Ruyter ajansına Sov- sanı ve arazi manialarından istifade ede- rak ayni zamanda snngnden geçirilmiş 

Yelleri ld kl yeni askeri tetblrler Londra, 3 [A.A.] - Siyasi maharil birleri batırmağa karar verdığl ~nlaşı- rek saklanmasını bilmeyen kahraman Er- olduklan anlaşılıyordu. 
hakkın~ a bı arı alOnıat verilmektedir. kara suları haricinde tesadOf edilecek hyor. zurumluları müthiş bir ateş hOzmesi Tabyanın muhtelif yerlerinde ~trbi-

Bu ~al~::a göre, Sovyetler. balen tahtelbahlrlere taarruz edileceğ'lnl ve Sh·ll ahali nasıl müdafaa edilecek içinde sıkıştırmışlardı . niıı boğazlarına sarılmış .. Üst Uste yığ11-
tahtelbahlr ve tayyareler için yenı Osler hatta batırılacağım ve bundan dolayi Londra 3 [A.A.] _ Avam kamara- Cesur ve fedakar Erzurumlular bu- ı mış blruh cesetler göze çarpıyordu. 
ve karargahlar inşa etmekted!rler. Si- hOkiimete hiç bir mesuliyet terettüp et- sanda lşcl mebuslar bir takrir v k rada birdenbire fena halde sarsılmış ve Yaralıların bir kısmı, lnleyordn. A-
beryanan Şark vilayetleri şlmdı harbe meyeceğinl bildirmektedir. lngilt~re hn- lspanyada bombardumanlar netlc=~~~~e hırpalanmışlardı. ğır yarahlar, can veriyordu. Tabyanın 
hı1zır bir vaziyette bulunmaktadır. yaln~z kt'.imeti bundan başka kontrol gemileri- telef olan sivil halkın mlldsfaa ı 1 1 Asker lutalannın kumandtmları ve 

1 
muhtelif yerlerinde, hafif hafif dumıın-

Veladlvostokta yOıden fazla tahtelbahir nln kendi mıntakalarında bir program bir karar verilmesini talep etm~ 1 J. n askerleri: 1 ıar tütüyor .. Kıralmış silahlar, parçalan-
Uk emirde derhal denize açılacak vazl· dahilinde kareketini de tasvip etmiştir. Takrir müzakere edilmiştir şer ır. - Dağılınız .. Yere yatınız... I mış şapkalar. lime lime olmuş çanhılar 
yette bulunmaktadırlar. Şimdiye kadar * * * Bunun üzerine kllrsüy~ g le h rl- Deye bağınyorlar .. 1''akat birbirini burada geçen mncadclenln ne şiddetli 
bu tahtel bahirlerin elliden fazla ol~a- Geçenlerde ispanya kara suları ha- clye nazari Eden, sivil halkın :ı:dar:as takip eden yaylım ateşlerinin tarakaları olduğunu gösteriyordu. 
dıklan zannediliyordu. Diğer tahte ba- rlclnde milliyeti meçhul bir tahtelbahir etrafındıtki vaziyeti mUtelea etmiş bun~ arasında bir türln duyuramıyorlardı. Buraya, nasll girmişlerdi.. Ve bu 
hlrlerln de tren yolile kısım kısım sedv- bir lngillz vapurunu batırmış geminin karşı icıtbeden tedbirleri almak' Qz Artık gayret, asker kıtalarının hlm- fecaat, ne suretle ceryan etmişti? Fle 

k 1 k
t dir Bir taraftan a ' ere ti k 1 tı TD k l 11 · il d ·· " ine devam edime e · Kar.tanı da dahil olmak nzere mnrette- tetkikat yapıldığını ve bu tetkik· tın kı- me ne a mış · r avcı arı emsa geçar en Oşman esirleri, bu fachının 

sahlller tahkim edilmekte, deniz tayya- batandan çoğu bogulmuştu. Jngilterede sa bir zaman zarfında biteceğini' sö:vle az görülmüş bir şiddetle ateşi artırmış- başlangıçını, ŞOl·le nakletmiı;;lerdl. 
releri ve tahtelbahirler içint~ly~kte~~;- heyecan uyandıran bin hadise üzerine mlştlr. Nazır bOkümetin bu hususht ·hiç- lardı. Bu sırada, Top dağı' istihkamında- Çar ordusu, Erzurum n~erine hncu-
lcrde e ı osıer vncude ge an m • ı 11· k b. k' TD k t 1 d d.. 1 k d' i Y n ta are ilk işarette hare· ng ız _• onesl toplanarak vaziyeti gO· bir taahhude glrlşmeyeceginl, va•lı-etin _ ı r op a.n a uşman avcı arının ma _arar ve~ ığ zaman, bir pk Erme· 

Ynzlerce YY ktadırlar. Etrafta rOşmOştu. Yukarıki telgraf haberine gö- ancak beynelmilel bir anlaşma ile islah uzerinc mermı yağdırmaya başlamışlardı. nl gonnllnlen mnracaat etmişler: tn!lrruz 
kete _amade bulu::;a yarelerin motör re, lnglliz bOkQmetin bu gibi tahıelba- edilebileceğini ilave etmiştir. Dnşman avcı hallan, fena halde ordusuna rehberltk vazlfeslnl deruhte 
her ~ndkeşl1f yakptadır Y sarsılmıştı. Hatta bu hathn bir çok yer- eylemişlerdi. 
seaıerı uyu ma · Nı • Pı l 1 l l b - · Casuslara karşı sıkı tetbirler alın- urı aşan t e~ boşa mış, Oyuk gedıkler açılm~ştı. O cıvardaki Mudurge, Köse Mehmet, 
ı .... br. Japonya hesabına casusluk yap- ın emas arı Duşman kumandanı, elindeki son lhtıyal Tavan~, Tas masur köyDnDn Ermenileri 
tıklanndan ıophe edilenler derhal idam kuvvetlerini de ileri snrmeye mecbur de bunlara yardım etmişler; istihkamla· 

edilmektedir. Uzak prktakl Sovyet il- resmıA _Jeğı·ı, hususıA ·' kalmıştı. ra tırmanmak için merdivenler vermlş-
manlanna gelen bütOn ecnebi gemiler- a 1 1-,akat TUrk piyade ve topcusunun erdi. 
de sıkı araştırmalar yapılmaktadır. Bu B bu mnessir ateşi, avcı hattına giren ih- Tertibat, eyice hazırlandıktan sonra 

k \ 
1 

. tığdat, 3 (A. A.) - Bura resmi mahafili, Nuri Paşanın lngiltere hl\'kfıınetl · b ' 
gemilerin telsizleri hare el er zamanına ıle resmt mllzakerelP;rde. bulunduğu h~ık~ındaki şayıaları tekzib etmekte ve Nuri tayat kuvvetlerini de arındırmamıştı. dUşman hQcum kıtaları harekete gemiş-
kadar mnhürlü tutulmaktadır. ~aşanın resmt sel9.hıyetı olmııdı~ını bılıhrmektedir. Filistin ve Şuriyenin l.ıirleşti- Ateş hattında ava yayılan bu ihtiyatlar, lerdi. Sessiz sadııoız, istihkamu takarrüp 

rılmesi hııkkında da burada ademi malt1mat beyan edilmektedir. birkaç dakika sonrn, yerlerinden fır\a- etmişlerdi. Buraya kadar geldikten son

Kutuptaki ilim 
heyeti tehlikede ! 

mışlar, darmadağınık bir surette kaç- ra, yere yatmışlardı. Yerde sUrUnesürü-
maya başlamışlardı. ne ilerlemeye bnşlamışlardı . 

Japonyada bu haf ta milli Ozaman Tnrk avcılafa da ıçramı•· Karakol vazifesini iJ& eden süvari 
tar; yine şiddetli bir takip ateflne de- müfrezesi, o derin zulmet ve sUkt'.inete 

r b ı ·k ·ı A d •l • vam ederek, rlcat eden dOşman kuv- rağmen, düşmanın takarrübnnü hisset-
Ozarlndı bulundukları buz SeT er er ı ı an e ı ıvor vetlerinln peşlerine takılmışlardı. mişti. MDfrezenln zabiti, bnvnk bir ihti-

parçalandı Tayyareler için . . . 'J DOşman kumandanı, ikinci defa ol- yatsızlık ederek, askerinin başından ay-
ı k Tokyo, 3 (A. A.) - Domey aıansı sınan kontrol edilmesine alt yeni bir mak nzre bir ateş hatta tesis etmişti. rılmış; hadiseyi bizzat haber vermek için 

inecek yar YD blldiriy~r: HOkQmet Milt seferberlik kanun liyıhası hazırlamı,tır. Tork piyadeleri, bu kademenin ateş istihkam kumandnrıı Bahri Beyin yanına 
Moskova, 3 ( A.A. ] - Tas ajansı !~:J~1ed~~:':J:.ekl hafta parlementoya Ecnebi gemilerine bir emir mantakasına kadar girmektc:'n ictlnap et- gelmişti ... Bahri Bey bu kıt dtışünceli 

bildiriyor: Kapanın ve arkadaşlarının · Kanton, 3 (A. A.) _ Çin maka- meml,lerdt. zabiti tektir ederek yerine göndermişti. 
buz uzerlndeki vaziyetleri son 24 saat Muhnrlblere uündı·rilell harı• mahnın botnn ecnebi gemilerine gllne- Dnşmamn böyle ikinci bir kademe Fakat bu zabit, mevkiine avdet edince-
içlnde zlyısdesile fenalaş:nıştır. Üzerinde lsenwzlam •in batmasından evvel limanı terketme- hazırlamış olduğunu gören ordu kuman- ye kadar, düşman askeri sUvari mor-
hulundukları buz parçasının dört parça lerl hususunda telıdldk4r bir emir ver- dam Muhta.r pa,a. _toplann. başına biz- rezeslnl ansızın esir etmiş.. bunların 8

• 

olması ozerine diğer bir buza atlamış- N~vyork, _a (A: A.) - HOkumet mlştlr. Bu emir bOyOk bir heyecan zat geçmişli. N_lşangahları bızzat tanzim teş açmalarına ve .batırıp çağırmalanna 
lardır. Kendilerinden ahnan son tebilz mubarıplere gonderılen harp malzeme- uyandırmıştır. ederek, şiddetlı ateş yağdırılmasını em- meydan vermemı,tı. 
telgrafta ,öyle yazılmaktadır: • Buz par- retmlfti. 
't&lannın en böyüğ-0 70 metreden fazla ş. alA f e . A Türklerin mQessir piyade ve topcu 
detfldlr. Tayyarelerin inmesine mnsalt ım ı cır vrupayı ateşi altında, artık barınmak imkanı 
tek bir nokta yoktur. Bu haberi verirken kalmadığını anlayan düşman kumandanı 

(Arkaaı var) 

italyanlar Afrikayı dolaşabilecek 
tahtelbahirlır yaptıracaklarmış dahi telsiz aııten direğimizi ikinci defa haylı· korkut~uş ·' her tarafta borular çaldırarak umumi ri-

olmak Ozre ayrı bir buz parçasına cat emri vermişti. 
nakletmeğc mecbur olduk.,. Bunun Uze- Tork kumandanları da, kendi kıta- Römadun bildlrlld 'ğl ö it 1 

tine HükQmetin emrile Tayiz buz kr·an Viyanada muharebe çıktı diye herkes sokaklara fırladı lanna ateş kestirmişler .. Oldukları yer- hüktlmeti 941 senesin~e~:v~e~eiıo ~:ıı~ 
remısı bir deniz tayyaresin hamil oldu- d d d" .. .. . . • lerde kısa bir lstlrahatlan sonra, kıta- telbahir in astna ka 
tu halde k&şiller• yardım eımek ve Lon ra a yangın var ıye butun ıtfaıye harekete geçti ıarııe uıı haııa çekilmişler~ı.. hazırda ttelyanın .ıı~~. ~~~~~~~1!~:; 
tlınal buz denizine gitmek ozre Lenin-

26 27 
k h işte, mlllt menktbelerimız ıçinde bize vardır 

1 
Geçen ayın a şamı emen 1 kırmızı kesilen glblyelerin manza bOyDk bir gurur fh · 

grattan hareket emrini a mı,tır. botun Avrup11da bir Şimal fecrinin gö- büsbntnn başka bir haşmeti <tras , 1 k h ~e me aret veren Yeni gemilerden on tansinin bu se· 
-----------: rüldDğOnü, hatta Kelkit muhabirimizin çıkmıfhr. e mey ana <.a ~a 8 raman rzurumun tarihine Şe- ne inşası muhtemeldir. Bu tohtelbah'r-

Zonguldak Genci bize bildird!ğine göre, hı° hadisenin Şimal denizindeki balıkçılar bDyOk rellı ~rr sah:• ~aydeden ( ~zlziye i•b· ferden bir kaç tanesinin hiç bir ye'... 

M 1 1 
lli~i:1!fte~:ı~:~~A'~~u ~~~~~~t_ olması bir

1 
fırtına1 çıkacağım zannederek denize ~~:~an~~n inh~: 1 mnc~de!~'· i böylece uğramadan Afrikayı devredebileeek eclisinde köy Ü er l A 1 açı mamış ardır. m ve rıcat e h tama er- cesamette olacaklan söyleniyor husu~: 

1
f ~:lüına~ru~=rın~~~.:fire: bu Şimali fecir Porıekizln ve lıaiyanın :~!ır. Fakat;_ hD~ün ~ ko~kunç velvele. Sabık Oeııiı Erkinıharblye n~ısr \liıııı 

Tnnııntıdan sonra sinamaya gidildi, • Avrupanın hemen her yerinde Cenubuna kadar olan kısımlarda da gO· d k~nra, şımdı derın hır sOkQoet için· mira! Duccl neşrettiği bir mekalede, llel· 
.?il . . . görülen bu sema hadisesi halkın son ~fnamQştOr. Bilhassa Holla.nda da pek sıe a an mD~adele sahnesinin manzara- yanın yeni deniz programının başka 
'"' ftlmftr 18Jrldlldl derece heyecanını mucip olmuştur. y d~ kesafet peyda etmışti~. ' çlk fecidı. Devletlerin, bilahassa Jngilterenln denlı 

Zonguıdak 
8 

(A. A.) - Genel Londrada bütOn itfaiye _ harekP.te lerdeş~~~ı~:~; ı::~rl hır çok yer- ( i lkd ba:ı~tt; ta.byımn ateş hattında, programlarma bir cevap tetkil ettlğtnl 
meclis bugün Valinin bir nutku iln açıl· geçmiştir. Bu anda ~ayet. buyOk bir m ıtır. İngiltere ile A sc .~r göze çarp: p ya e a emesı ) denilen mevkide, yaımaktadır. 
llUttır T k mümessil- yangın çıktığı zannedalmlştır. Londrada- mera a arasındakı 

1 
lert, • oplantıda bOtOn Oy ileri ki meşhur Kınıtal palas yangınından telef~n muhabere~eri bir. çok defaler ke- BENİM GÖRÜŞÜM 
kel idare şerleri ve aemleket bert gOk yOzOnün bu derece kııardıaı silmışttr. Frwısa ale lngaltere arasındaki l • 

i enıerı hazır bulumuşlardır. _ KOylOler gönllmemlşti. telefon muhabereleri ~'3 son derece le· -
' hıdlye kadar kabul edilen bütçe pro~- \tlyanada herkes sokaklara fırlamıt- feVvOşe uğramıştır. Bır çok vapurlar da R k k 1 ta11ılannın nasıl tatbik edildl.Alni ve r.o- tar. Bir çok kimseler birdenbire muhare· puslalann ibreleri birkaç saat çllgın gibi a a m ar ne d 1 yor fi rtıloır1ftort Valinin ajplndan ninlemış- be çıktığını ve şeytanı harp ihtlraiannın oynayıp durmuşlardır. ( 
lerdir, Bu mOnasebeUe kOylüldr Atatür- faaliyete geçtiğini ve. kanın gövdeyi ıo- Şimal f~cri hadiseleri, gUne4ln sat- R. Fethi TAŞKIR 
ke sonaui saygı ve minnetlerinin lblAğı- türdüğOnO z11nnetmı•l~r<llr. HOkQmet hında~i mutblf lndlfalardan husule ge-
hı meclisten rica ettiler. Toplantıdan radyo ile sık sık neşrıyatta bulunarak len . mıkr~~opik tozlann Arıımızın ha-
'<>nra hUkOmet slnamasana gittiler Vali balkı teskin etmefı çalışmııtır. . vayı neınmı ile temasa girmeleri suretlle ti(ltineü UMW.U Mtitedlşlik bıln• 1 Kt!ydnliıder tefldl etmektedir. 
(Çoban k zı) diyerek Yugosla~yada kLy,Qıer hemen dıı peyda ohraktadır bıkuının mesabai aaiblyeai ı.e31.60t Rlikamlllnıt fbütön fbeap.tıarlle 
ınısaıırı.%"';.ak-;::.1• f.;::... tapianbnın =~~.:.ı~~~~~rv:a ~~;.:::.'\0~':!.."k bu e-::,ı:;:ı.~~ kesaleU rııneıteki ~°u "':..ı.'"!:::n,:,,:• .:k ': hfı.7~fdlldart W lalııiıl lialı.ılıaUer ~ekrorlanm111nı talep etti. Sinemada OQll ol~ufunu zannetmlşlerd~. bu~ her oo bkb~n',:'k :,~•dDI eder ve meralar, % 19 na J•nl 1.131.Jlt bek- ........ Anıotllin li-.iy•UM •• va -

ftfer bayramının haftasına ve TOrk 1',ransanan bir çok yerlerande hadise kerror etmektedir. ç ede bir te- tannı ormanlar, % 9 unu 1an1 slyetlerlne töre, mınta1tanın lktba-

~.ava faaliyeUerine ali filimi•• gösterildi. yangınlar çıkmıı olmasın• alledilmlılir. Kulup havallsinde uk ilk vukua re- M3211 heklanm ........ı tel'llllyen dl haQ'n ı-rı daha ziyade; % 
Oplanb sonunda kendilerine bOyOk Ruan şehrinde limand11kl petrol tank- len bu hadise Avrupanın Cenubunda tapraklat, ,-0 7 .ın1 t&ni 7, 11eo hell-

11 1 
eden çayir, otlak ve mera -hır Ç8J ziyafeti verildi. Köy mOmepİI lanaın atq aldıfı l~Y'lll1 çıkm11br. fimdlye kadar çok nadir g6rillmilfl0. laıuıı ıı6rtllilp ekilen ar11s1, % ı.i nı l&Nan ı.tır..ıe •ıtl•lındecllr. ltrı Hııikevı llra!ıııdaD misafir edilmek• ııavtyenıcla, lsvıçrede, AvuatıırJada liıL .10D del& ~·•udı ı Teııııııu. 11180 ,.. llHll lıoklaim kJ, 1Nılafo ft ~"';' :lb- erı.ı1ı1 ilana he 

~-~~~~~~~-~~n~~~~~~~ ~----~------·~--~~~--~~J 
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Toplayan: B.\llAUIH D(.'U1EH T .. r 1· ı li a : ı ı 

A 2 - Denizaltı 
Gemisini 

Nasıl Batırdım? .. ........................................ 
Kafamda en büyük zaferimin 

planlarını çiziyordum. O büyük zafere 
ben Geliboluda kavuşacaktım. Göz
lerim ufuklarda orayı arıyordu 
Bir müddet bu daima değişen güzel man 1 İngiliz kumandanı iri kemikli, kum -

zara oyalandım. Bir mlıddet zaferin ne - ral ve takriben 35 yaşlarında bir adamdı.! 
şeslle içimde taşan hisleri dinledim. Son- Yorgun yUzilnU bir kaç günlük bir sakal 1 

ra esirlerle konuşmağı düşündüm. ıörtilyordu. Koyu elı'i gözleri bir par.ça çu-
İçerlye aldığımız esirleri ikiye taksim kura kaçmıştı. Yüzünde yer yer makine 

etmiştik. Baş taraftaki -ı;ellk kulenin al - yağından hasıl olmUf siyah lekeler vardı. 
tında bulunan efrat yatakhanesine aded- Kumandan ikişer kelime ile zabitle -
lerl 29 a varan tahtelbahir mürettebat.nı rin! takdim etti. Onlar henüz yirmi be -
doldurmuştuk. Çelik kulenin kapıları bir şıni doldurmuş, çocuk denecek kadar taze 
harp salhneslne iştirak ediyormuşuz gibi birer delikanlı idiler. Onlar da yorgun gö
sıkı sıkı dı.şardan kapatılmıştı . Bunun ö-jrunüyorlardı. Deniz suyundan ıslanmış o -
nünde iki süngülü bir esatir heykeli kadar ilan sarı saçları henUz kurumamıştı ... 
sert yllzlerlle dimdik duruyorlardı . Konuşmağa başladık: 

Zabitlerle kumandanı, kıç taraftaki - Marmaraya gireli çok oldu mu? di-
çelik kulenin altında bulunan kuman - ye sordum . 
danlık salonunda muhafaza ediyorduk. O Evvelı'i mütereddit idi. Sonra sükü -
kulenin de kapıları dışarıdan sımsıkı ka - netini toplıyarak kısa ~ümlelerle cevap 
patılmış, o da iki süngülü askerin muha - verdi. 
!azasına tevdi edllmlştl. - Hayır, 27 nisanda girdik ... 

Yerin darlığı bütün miirettebatın ve - Bizden başka bir harp gemisine 
kumanda heyetinin güverte üzerinde kal- tesadüf ettiniz mi? 
mala.nnı 1ca.p ettirmişti. Gemiyi bile kule 1 - Evet, büyük bir gemiye tesadüf et
kapılan kapatılmış olduğu için ve esirler tim ve bir torplto attım. Muvaffak olma -

1 
oralarda mevkuf bulundukları için ku -,dı. Bir de asker yUklU bir nakliyeye torpito 
manda mevkinden idare edemiyor, gtiver- attım. Fakat bir bot bütün maksadıma ve 
t.c üzerindeki dilmen çarkı ile kumanda ümitlerime m€ıni oldu. Üzerimde saatlerce 
çnıunı 'kullanıyorduk. tepindi.. 

Böyle bir tertibat almamış olsaydık Bu iki cümleden bütün mzcerayı an -
det ltibarıle bizim iki mlslmız olan esir - lnmıştım. 37 numaralı şirket vapuruna 

lcr için Sultanhisarı ele almak pek kolay tarplto atan denizaltı demek AE. 2 idi ve 
olurdu. Zaten hiç biri yorgun değlldi. Tah- saatlerce tepinen bot da Sultanhisar ... 
telbn:hlr hemen elll metro ötemizde batmış anlaşılıyordu ki tesadllf bizi daha ~ok ev -
olduğu için adet{l. bir gezintiye çıkmış gi- ı•·elden birbirimizle karşılaştırmıştı. Onun 
bi yüze yUze Sultanhisara kadar gelmiş - sükütu sırasında ben de bunları düşünü -
lerd1. Bu endişe ile fevkala.cte tedbirler al-

1

1yordum. Bu sırada tekrar söze başladı: 
rnamış olsaydık bu macera b mbaşka bir _ Bugünkü vaziyeti bir tesadüfe med-
ınahlyet Jktisnp edebilirdi. yunsunuz, dedi. 

Gilv~rtenln üzerinde kıç tarafa doğru _ Nasıl? diye sordum. 
tığıt ağır yürüvken tesadüflerin ve tallhin 0 zaman, yanlış bir hareket yapmış 
~nbAhteanbeti ortaya çıkardığı sürprizleri ve bunun netıcesln:le müthiş bir ıztıraba 
tlüşUnU~ordum . maruz kalmış bir adam heyecanlle konuş-

İ!d sıı.at evvelkl halimiz neydi" Şimdi mağa başladı. Kelimelerini çabuk çabuk 
nasıldık? .. Bunlar bir ak§aın evvel llitfinln tel~ffuz ediyordu. sanki onlarda dilini 
~anında konuşurken tahayyül ettikleri - yakan bir lezzet varmış gibi hacelere hak
me hlç uygUn düşmüyordu. Vakıa ben bir larını vermekten çekiniyordu. Bu azap ve
te.htelbn:hi:rie mücadele etmeği düşUnU - ren hikA.yeyi bir nefeste anlatıp bitirmek 
~ordum. Fakat bu mücadelenin böyle bir v~ bir daha, bütün bir ömür için bunu ha
netıce vereceğini tasavvur etmlyorudum. tırlamamak kararında gibiydi. 
Tahtelbahirle karşılaşmamızın 'bu kadar Ben de kendi kendime bu hik~ye -
ani olacağını lse hiç aklımagetirmi.>""1.' - yl kurcalamaktan ve karşımdakini düş -
tıum. Ne ise olanları hayırlı bir tesadllt t- man da olsa bir insan sıfatlle bu kadar 
larak kabul etmeğe mecbur idik... büyük bir azaba atmış olmaktan müteessir 

Blitün bunlar benl kısa bir müddet oluyordum. Fakat onun ağ2ından çıkacak 
içln işgal ediyorlal'dı. Be~ ne tahtelbahirı bir kaç cümleden bizim için büyük istifa -
batırmış olmanın vereceği eref ve mev - deler temin etmek, bir çok karanlık nok -
kllı ne esirlerl teslim t!tmekten ha~ıl .. oln - talan aydınlatmak kabildi. 
tak hazzı, ne de başka bir şeyi düşunU - Bunu dUşünerek bütün sük\'.lnetiml 
yordum. muhafaza ettim ve Stokerin anlattıklarını 

Kafamda asıl büyük zaferin plA.nları- dinledim. 
hı çiziyordum. O zafer h~psinden Ustun o- (Arkası var) 
ıacaktı. ve o zafete ben Oeliboluda ka -
\ruşacaktım. Gözlerim uzaklarda Oellbolu
~u arıyordu. 

Bu sırada kıç tarafa gelmiştim. Ku -
mandan salonuna girerek esir ıkumandnn 
ve zabitlerle konlışmnk düşUnceslle o ta -
ı·afa öoğru geldiğimi hatırladım ve nö -
betÇUerin beklediği çelik kapıyı açarak ku
mandan salonuna girdim. 

Kurban derilerini 
• • tayyareye verınız 

Hava kurumu başkanlığından 
i - 11 - 2 • 938 gUnüne müsadii 

Bayram gOnU kestlecek Kurban derile
Sultıanhisarın ufacık kumandan sa - rini. vntan müdafaasını temin gayesile 

ionu ıgözüme bir mabet kadar kutsi gözü - çalşan korumumuza terk ve teberruunu 
kUYoı'd\ı. Ben içeri girdiğim eaman orta - sayın halktan rica ederim. 
aakl mn~anın başında -oturmakta olan ku- 2 - Deriler memuru mahsusu ve 
manadnla kenardaki peykehln üzerinde mahallat bekçileri tarafından makbuz 
oturan zabitler ayağa kalktılar ve beni mukabilinde toplıınacaktır. 

skerce selA.mlndılar. selA.mlarını aldım ve Erzurum T. H. K. Ş. Ba~kanı 

DOGU 

Erzurum Belediye 
Talimatnamesi 
1 Hazirandan itibaren t11tbıkın11 
b11şlan.1ca.k. olan talimatnamenin 
madde madde neşrine devam 
ediyoruz. ALA.kadarlar kendile
l'i11e ait 0/1111 kısımlar için şim
c/idea ha:urltklıırrnr ynpm,?{jn 
lmşlıımnl ıdır/,1r. 

33 - Yenllecek veya içilecek şey
ler yapılan, pişirilen imal veya ihzar 
edilen yerlerde su tesisatı bulunması 
mecburdlr. 

34 - Alelumum yenilecek, içile -
cek şeyler yapılan ihzar veya imal e
dilen yerlerde .sineklerin ve sair ha -
şeratın girmesine mAni olacak bil -
tün tedbirlerin alınması mecburidir. 

35 - Kevelci, keçeci, çarkcı, ot
cu, hallAç, kalaycı, hancı, lokantacı, 

havlucu gibi toz yapan veya fena ko
ku neşreden veyahut civarlarını kir -.. 
ıetecek işler yapan, içlerinde ateş 

kullananlarla yağhane, pastımaha -
ne gibi müesseselerin yerleri ve bi -
naların şekil ve şartları belediyece 
tayın olunur. 

36 - Alelümum satılık malların 

1asıfları hakkında hakkate münafi 
beyanatta. bulunmak hile addolunur. 

37 - Satılık gıda maddelerinin 
iyilerinin göze çarpacak ve fenaları-
nın gooükmyecek şekilde yerleştirip 

teşhir edilmeleri hile addolunur. 

38 - Alelümum yenilecek şey -
terin satışında arabacılık, kaıyıkcı -
lık gibi az çok bilgi ve alışkanlık is -
tiyen işlerle, bar, kabare, dans salo
nu kahve ve kazlno ve hamamlarda 
ıs yaşından aşağı kimselerin ıstih -
damı yasaktır. 

39 - Sahası Uç murabba met -
reden ve hacını sekiz mikAp metre-
den küçük olarak tahdit edilen yer -
ıerje icrayı san'at ve ticaret edil -
mez. 

40 - Döşemesi zemini tabiiden 
n çok 75 santimetreden daha alçak 

olan yerlerde crayi san'at, ticaret ve 
ikamet edilmez. 

41 - İçinde bulunmanın mah -
zurlarına belediyece ık.anaat getiri -
len binalar 1b~led.1yece tahllye ettir! -
lir. 

42 - İçinde 30 dan fazla insan 
bulunabilecek olan bütün binalarda 
yangına karşı tertibat alınması mec
buridir. 

43 - Şehir dahilinde pis koku 
neşreden şeyler yapmtık işler yap
yastıktır. 

44 - Belediyece lüzum görUle
cek miktarda yenilecek veytı. içile
cek şeylerden istenilen numuneyi 
mukbuz mukabilinda vermeğe her 
esnuf mecburdur. 

45 - Belediyeye ait bina, yol, 
bahçe, meydan, mecra ve saireyi 
ttthrip veya izrar edenler tazmini 
ile mOkellef olduklari gibi cezuytı. 
dtı.bi çurptırı1ır1Hr .. 

46 - Belediyeye ait olan yol, 
meydan, bahçe gıbi yerlerin Üzerle
rine isabet eden balkon ve saire 
gibi çıkıntılardun Belediyece muvtı.
fik gôrOlmeyenlerin ilk ihturı mUte
Hkip sahipleri tarafındun yıktırılma
sı mecburidir. Aksi halde bu gibi 
çıkıntılar Belediyece yıgtırılarak 
Ofo 20 fazlasile mtıl sahiplerınden 
tahsil olunur. 

47 - Kanun, nizam ve talimat· 
ların Belediyelere tahmil ettikleri 
vazitelerin irası sırasında bilumum 
Belediye memurlarınin işlerini güc· 
leştirecek hu! ve harektte bulunmuk 
yasaktır. 

48 - Alelumum yenecek ve içi· 
lecek şeyler yapılan, satılan veya ih 
zar edilen yerlerlerde açıkta süp• 
rüntü bulundurmak yasaktır. 

49-MUşteriler ıçin buludurulan 
iskemle veyu masa gıbi şeylerin toz 
ve saire tutmayHCuk, Çivi Ve Saire 
ile oturanları rahatsız veya izrar et
meyecek şekilde olmalan mecburi· 
dir. Üzerleri mermer gibi mücella 
veya sert maddelerle örtnlü olma
yan masaların satıhları dUzgUn ve 
aralıksız olacak ye temiz beyaz örtü-

(Devam edece) 
btr eand3lye çekerek lçumnndanın kar ısı- Vali Muavini 
~ otur um. H. ·!JAıcı c. bulunacaktır. ı ____ ___, 
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oüGON GECESİ / / HikAye / 
----------------- Y:ıztuı: S. S (; H EL . bir 

Geniş ve yüksek kapının yanında 1 diyordu fakat bana sorarsanız ~dıseoi 
davetlileri karşılayan hizmetçi, çalğıcıdan başka bir şey değildi· !JeP 

sokağın bir kenarında durup düğlln evi-ı istemedi. Bunu niçin saklayayıJJl· ,,11ıs 
. b' d S d Oil" ne bakan garip genç kıza: mıitevazı ır a amım. onun a balS 

- Hey gllzel genç kız! orada ne 1 evlendi. iki de çocuğu oldu. Be? 0pu 
yapıyorsun? diye bağırdı. Yoksu sen de evlenmedim , bekanın .. Evlenm~dı11\Ji~ 
içerideki gelin gibi bey;ızlar giyinmek da unuttum. işte sevgı bu ... Bır del ~I' 
mi istiyorsun? Yavrum kabil olsa, seni onu sevdiğim zaman birçok budala ;ili 
içeri alırdım. Gelini görmüş olurdun. Y.aptım. Ona hoş ~örünme~ için gl.OP 
Bunu herhalde ı;en de görmek isterdin şıme son derece dıkkat edıyordurn· ~eı 
değil mi? zi_y~rete gittiğim zaman kib~r bir erg 

Genç kız gc>Zleri parlıyarak: - Ah, gıbı pahalı fakat turfanda çıçekler J 
eveti diye haykırdı. Gelini görmesini tl~~üyordum. Dnşnn_ünü:ı . n_e ?udalı;~ 
öyle istiyorum ki... Boyle şeyler lıenıın gı Jı hır ııd .,. 

Biraz terbiyesiz olan hizmetçi kah- yapac~ğı şeyler değildir. A~k çok fıııe
kahalarla güldü: - Evet, evet bunu an- r~rl~ b~r şey .. Fazla olarak ı.nsan, biepet 
lıyorum. Bütnn kadınlar dbi:rıa böyledir. dığı hır tukıın. sıkıntılar _cekıyor. 6 af 
H .. yatımda bir çok kadın tanıdım ve aklı başında hır adam böyle şeyler 1 
k a d ı n 1 tt r h a k k ı n d a p e k maz. o 
çok şeyler dinledim. Bildiklerimle iftihar Ilemek güve~i pek me-:'ut go~,. 
ederim. Bütün kadınlar daima böyledir. rünüyor. O halde seviyor demektir. '\e 
Fakat neye yarar? Kör tali! hayat bizim ba bilmiyor musunuz? Bu adam e\"'eıııı' 
gibi insanlar için hakikat lanet edilecek başka hiç kimseyi se\'memiş mi? J3 1? 
bir şeydir. Bu gece şu kapının tokmağı dair kula~ınıza hir şey çalınmadı ~ef 
gibi şuraya yapışıp kttlmağa mahkt1mum. - Nere<ieıı duyayım? İçcridC~~1p 
Ayrılmağa izin yok. Ne yapalım güzel kibar, sosyete adanıları<iır. Onlar 

11
• ıı· 

kız, taliine küs ı. şeyleri yıılnız kendi arıılıırında 1'
011 

e' 

Gen kız onu dinlemiyordu. Bununla şurlar. Hizmetçilerin yıınmda böyle JJlr· 
beraber adam sözU.nü bitirince merakla seleri açmak ayıp sayılır. Hem ben 

1~s 
sordu: biyeli bir insanım. Benim yanımda bil 8' 

- Güveği kim? ait olmayan şeyler konuşulduğu zııJJJ 
- Güveği mi? ( Kahkaha ile güldU. ) duymamasını öğrendim. 5eıı 

Yemin ederim ki siz kadınlar daima Genç kız : - Ne olursa olsun. ıJI· 

'

böylesiniz. Güveğiyi merak ediyor. Ne buna inanmam. Ben erkekleri iyi tıuıırı.1e 
bileyim ben? Soluk, Tüysüz bir delikanlı. Pervane nasıl budalaca bi!' iptiU\. '.ıe 
KHlabalık arasında kOmesin yolunu şa- işine dn~künse erkekler de aşKtt ~J~' 
şırmış budala bir tavuk gibi dolamp dUşkündllrler. Sonunda kaybedece.l< ~ 
duruyor.. Gösterişsiz bir adam. Siyı.ıh bir şeyleri olmadığı için bu hususta ·JiJll 
elbisesinin parlak yakasına kocaman, gevşektirler. Ben senin fikrinde değı ~1 
pllsküllll bir çiçek takmış . Jlerhaldo ki· ve geline acıyorum. Şu muhakkak!ır 11 
bar bir adam değil. Ben ellerini gördUm. bu, onun ilk uşkı değildir. Guveyı ~· 
Bir hamalınklne benziyordu. Garip garip şi mdi seviyorsa bile bundan evvel f1l 
konuşuyor ve ikide oir ortada bir sebep laka daha başkalarını sevmiştir. Jr 
olmadığı halde gülüyor. Saadet, bazı - Ne kadar garip şeylerden bil 
insanları baştan çıkarıyor, ve gülünç sediyorsun. Hen böyle bir şey bi11111~ 
ediyor. Ben onun yerinde olsam gayet rum. Velevki böyle bir şey olsa ~1 

ciddt davranırdım. Böylelikle etrafımda- bundan bize ne ? Siz kadınlar ctuı~ 
kileri de kazanmış olurdum. böylesiniz. Sizi zerre kadar alakadar ~t 

Genç kız: - Sahi mi? diye sordu. meyecek bir şey üstüne şaşılacak tıl' 
O: - Elbet sahi .. Niçin yalan söy- inatla düşersiniz. Bence bu çirkin 

liyecekmişiın. Hem ben ne gelini, ne de şeydir. f' 
güveğiyi tanıyorum. Bu gece davet için içeriden bir tangonun bayıltıcı Jl!I 

tutuldum . Btıytık meydandaki meşhur melcri geliyordu : 
lokantada garsonum. Fakat gurson ctlyip - Genç kız içini çekerek : ~ el 
geçme. Teşrifııttan ımlıırını. Bir centil· - Ah nekar güzel ! musiki gu:ı ~ 
men kadar sofrıı adabına vakıfım. bir şey .. Aşk oııdan gllzel. insan ölıtl6". 
Hiç terlemeden av eti pnrçalayabilirim. istiyor .. Pakat sevilmek her halde fe i· 
Birçok büyUk adamlara hizmet ettim. kalacte bir şey olacak. lyi kalplı teşr 11 
patronum da beni sever. Teşrifat işini, fatcı ! müsaade edersen ben de kaP1

: 1• 

en çok benim becerebilecE'ğimi düşüne- saçağı altına sokulayım. Yağmur bıışlll111, 
rek bu işi bana bıraktı. Şimdi davetlile- Bu sırada açık kapıda, uzun boY O' 
ri karşılıyor ve salona götürüyorum. Bu siyahlar geyinmiş tıir genç adam g 
vazife ile Hlihar ederim. nemin söyledi rUndU. Hizınetcive sert bir sesle: r· 
ğim doğru değildi. Ben istersem seni - Ne o, or~da kiminle konuşuY011, 
de içeriye alabilirim . .Fakat bu, dof:tru sun?;cıeye sordu. Sonra uzanarak b~\e 
olmaz. insan vaz.ifesine fenalık. karıştır- Genç kızı gör Unce hızla geri çekild1 

mamalıdır. Vazife bir emanettir. halde kayboldu. ve 
Kız - hangi lokantada garson oldu- Genç kız dcı bir çığlık koparınıŞ 

ğunuzu söylemiştiniz? diye sordu. oradan kaçmıştı. dl 
Hizmetçi - Buyuk meydandaki meş- Orada yalnız kalan hizmetci 1'011 

hur lokımta garsonuyum diye tekrar kendiiıe: bil 
etti. ( Sonra azametle güldü ) sahi sen - Ne garip şey l gUveği galib~ r) 
orııları bilemezsin. Bizim lokantar.ın meraklı genç kızı tanıyor. Onn gör0118~ 
bU.yük şöhreti vardır. ~ehrin en bUyük birdenbire ne kadar sarardı ve }(açrfl 
adamları yemeği orada yerler. Senin için acele elti, diyordu. 
gibi orta hallilerden ornya bir defa ------------"-'--~ 
gitmiş olanlar, artık botun hayatında Ankara Tarih FakülteSJ 
hep bundan bahsederek öğUnmek ister· 
ter. Bizim 1okantanın o kadar büynk talebesi Maraşta ~r~ 
şöhreti vardır. Sen herhalde orayı gör- Maraş, 3 (A. A.) ~ Ankara ~e' 
memiş olacaksın. Bunu tabii bulurum. Tarih ve Coğrafya Fakiiltesi tale tıP 
Çünkü oraya herkes giremez. Kristal rinden 50 kişi :ik bir gurup şıtlJB11ıı 
cHmlarm arkasında müşteriler, oldukla- onunda şehrimize gelet.ek ve b 
rından daha kibar ve ciddt görOnürler tetkiklerde buıunacaklardır. 

ve biz onlara hizmet etmekle iftihar Alman Harbiye Naztfi 
ederiz. 

Kadın galiba onu dinlemiyordu. Ona: Çekiliyor mu? bıl' 
-- Sen güveğiyi gördün. Nasıl pek Berlin, 3 (A. A.) - İyi btr 111eP lll' 

neş1eli mi görünüyordu? diye sordu. dan öğrenildiğine göre, Blomberg bSgıt· 
Erkel< - Bana ne tuhaf şeyler eoru- yı seyyııhah yapmak üzre ttalynya ce~' 

yorsun. Bundan bana ne? Ben yalnız meden evvel vat.ifesinden istifa ede ~t!P 
kendime bakarım. Bence budalanın biri. tir. Resmt mahafil bu haberi te 
Gelin1 beyaz elbiseleri içinde bir manol- etmemektedir. 
ya gibi duruyar. GUveği pek ihtiyatsız 
bir adam. Ona baktıkça bir dana gibi 
heyecana geliyor. Ben bundan bir şey 
ttnlamam. Bence insan, kendisine hakim 
olmasını bilmelidir. 

Kız: _._ Fukal seviyor a1 dfişUnUrtüz, 
ya seviyorsa ... 

- Ne olunıa olsun. Zaten sevmek 
te ne deme!<? Ben bundan da anlamam, 
Vaktile bizim bulaşıkçı kadının bir terzi 
olan kızını sevmiştim. Hem nasıl?!. 

Çıldırasıya ... Fakat kızın gözü yllks ek
lerde idi. Mutlaka bir kemancı ile ev
lenmeğl kafasına komuştu. O, buna artist 

1 Okuyucularımız söylüyorlar 
-1k_r __ a...;;..m_iy-e-be_k._l_.ey ... e_rı..--yedi 

çocuklu baba ~ 1 
t vB 

Dnn matbaamıza blr müracııa ıetl~ 
olmuş, müracıaatcı çok çocuklu ıııle ıııl 
ikramiye da~ıtıldığı halde, bttnd811 flB' 

buçuk sene evvel istida vermiş oıan i' i>B' 
sankalenin Sos köyünden yedi çocU H,efİ' 
bası Ali oğlu Osmanın el'an ikraıll 
nln gelmemiş oldu!ltlDU söylaıiştir• 
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-~ S Ş U B A T 1998 Bugünkü müsabakalar 
Transit otobüslerile 

kışın seyahat 
Yaşlı bir zat anlatıyor: . 

İngiltere 1914 de 
TJmumi Harbe 
Niçin girdi? 

(Ös& tarafı % incide) 

sonra istediği .zaman Fransayı 1şgal et -
mek dama mümkün olacak, bu suretle 
Manş denizi Fransanın cenup ve Fransa 
elinde bulunan Afrikanın fimal sahille -
rine de .sahip olabtıecektir. Bu İngiltere 
lmparatorluğiınun müdafaasını gayri 

Bayrak, bisiklet, cirit 
yarışı yapllacak 

_ B 1 b vasıtayı bu rahatı ve tabıatın u yo u, u ' . t H .. k ... 
haşarılığına karşı bu hakimiyeti Cumhu~_ye ~ . u~ 

Bugünkü spor programına başka 
yenilikler ilave edilmiş bulunuyor ınet1• t · t · ı·r Eskiden bunun yuzde bırını 

emın e mış ı . 
ummak bir cinayet olurdu mümkün bir hale getirecektir. Çünkü Şu bir ayın içinde teşekkül ederek Disk ve cirit atma mıntakamızda 

Manşta ve Akdeniz kenarlarında kara - faaliyete geçen bOlgenin çalışması cidden şimdiye kadar hiç yapılmamıştır. Bugün 
Kışın Trabzon& seyahat ; Hem· lara sahip olan bir devletin kullanacağı sevinç verecek bir haldedir. Bir taraf- yapılacağı ve nasıl bir derece elde edl· 

11 
de uzunca bir yolculuk biç~e d~;dı.z ~~:~e~rı v~ denizaltı gemileri tan bölge dahilinde kulOpleri ıslah ve ıeceği merak eı1lldiği için bu mosaba· 

it ~akımda gOzel ve ruh çekici bir 11 ~ eAnl Y r Rte Hte teşkl edebUlr - yeni kulOpler açarken diğer taratan da ka da çok ehemmiyetlidir Eğer bu 
detil gibi görünOfOr ilk bakışta.: l er. manyanın usyaya galip gelmesi 1 b 1 d . . Hele Kopun benliğimize hlkım. kar ı Ingiltereyl mağlüp etmesi demektir. tn _ ça ışmasını m~sa aş ann a değıl en sporda yeni heveskar ve elemanlar ka-
ve korkunç yol vermeyen geçltlerı: Zı- glltere Napolyonun olduğu gibi Alman _ zorlu bir ?1evsımde olduğu httlde ~h_'.l· billyet ve muvaffttkıyet gösterirlurse 
itanın dalma olnm korkusunu canlandı- yanın da Avrupa kıt'asına hA.klm olması- lorda f~~hyete geçerek. Fp~run butun yaklaşan mevsimde bunun da birinci· 
rın dik vira1"lı yolları ; Çıg te~Ukelerl na müsaade edemez. şube erım harekeht getırmlşbr. llkleri yapılacaktır. j..... d bOt n kor İ gil BugUn de • Acaba yapılır mı-:ı . ·• .... nın zihninden bir an a u • :: n tere Alman Hegemonyasından . · • Halat çekme mnsabakası bır eğlence 
ku ve dehşetlle geçiyor.· Seyahat gunu Bu kadar korkmakla beraber o zaman bU- dıye sorul~n ve yapılmasında uz~n yıl- sporu oldutu için bugün yapılAcak olan 
sabQbı havanın karlı ve kapalı. olma~ı tun denizlerin ha.kimi idi uzak şarktaki lar tereddut edilen sporlardan, dısk itl· b _ b ın hl te ıyl tesır · b k . t 1 iki k u musa aka da çok meraklı olacaktır. ıneviyatı zalf yolçulara ç vaziyeti rakipsizdi. Japonya düşman de _ ma, ayrH yar.şı, ı s et mu avemet 81 h . 
etmiyor tabii . . ğll dosttu. Hint denl.zlnde hiç bir lAtın koşusu gibi nühim spor deneme mOsa- , 

1 
assa bu mOsabakaya ıştirak edecek 

Trabzon. Jran :oevlet transit otobOs devleti nuruz mıntakası tesis etmemişti. bakalan yapılacaktır. Erz~rumgQcO ~ulObOmO·zl·e Avcılar ku~ 
servisi muhakkak ki bu mm!akanın en Afrikadaki müstemlekeler civarında b~ _ Eğer sokaklardaki kar erimemiş lobumnz bu musabaka ıçın en kuvvetli 
Dıtıhlm ihtiyacına cevap veroıış ve halka ka devletler henüz yer almamıştı. ve ce - olsaydı, bugQn çok zevkli ve heyecanlı 1 

ve şişman Oyelerini se,tikleri için heye-
scyabat bakımından en konforlu ve belllttarıta Alman topları kurulmamıştı. olan atlı kayak müst1bakası da tekrar can ve zevki daha fazlalaşmıştır. 
eınin vasıtayı temin etmiştir'· Hlntteld İngiliz hükWlletini Qliç blr şey edilecekti. Bugtınkü deneme mOsabJka· ikinci defa olarak yapılacak olan 

Bir gQn evvelisinden otobnste yer tehdit etmiyordu. Arap lleminde de bu- lan içinde disk atma ve bisiklet koşusu lOOX 4 bayrak deneme mOsabakasmda 
t1ldık sabah sekizde hareke~ ed!lecetin· gUn olduğu ıglbi İngiltereye karşı bir ha - çok mnhimdlr. Geçen sene bisikletçiler iyi derece alınması lçln atletlerimiz uzun 
den ~manından evvel durakta bulunma-ta alı tık. Saat şekize yaldaşıyor, beş reket yoktu. bOtOn yaz kendi kendilerine çahştıkları zamandanberi çalışmııktadır. Bııgnn bü 
dıkçı"ka'var·, •lmendlfer istasyonuyla taJAşlı Bugün İngiltere Almanya karşısında halde, hiç bir idareci çıkıp ta onları tecrübe müsabakasına blrkaç takım lcı.tt-

v Tranıil Yolları ikinci Mınlaka 1914 te old ğund d h ft V Al t J bi h ld I "' telefonlA konuşmalar; Bagaj kamyone· u an a a zayı ır. e - op u ~ a e ça ışhrmamış v~ bir tek rak edeceğinden bn mOsabaka hem 
linin hareketini soruşturmalar var .• B1z Baımıldürü Fehmi TOKA Y manya harpten mağlüp çıkmış olmasına olsun musabak~ yapmamış~ır. Bu sporu zevkli, hem de rakipli olduğu için de-
tabU erimlz.i aldık ; Hiç bo$ yer yok . . . . . rağm~n evvelce olduğundan daha kuvvet - çok seven bısikletçllerimız mevsimin rece almak nmidi çoktur. Bütün s r-
Nibay~t uzaktnn bir kamy~net görün- hğıle blrl~şerek yeşılJlğlne başka man11 lldir. Ingill.z etkin Uf!1umiyeslnin ekseri -ıkış olmasına rağmen çahşmalanndan cular arın saat 14 t b la po 
dQ reldl yanafb• ,ımendifer lstasyo- ve gOzellık \reren yoksek ağaçlar ... Bu yete yakın bir kısmı Ingilterenin 1914 te geri durmıtmışlar ve nihayet Vali ve k t : k h-ka ~ ö aeden hare
n~dll Karatan ıelmlş Trabzona gidecek yol bitmese ve daha çok sOrse dıye kabul etmemek için harp ettiği Alman bölge ba kanile al b 1 e e ere u _met onnnde mnsabakl\
yolculann batajhırını almıştı; Saat ller- yenilmez bir arzu hakim .. Hamsi köyün· Hegemonyasını bugün kabul edeceği 1 .1 b ş be b ç ışan O ge arkadaş· lara başlamak uzere toplanacaklardır. 
liyor• kar yağmakta devam ediyor.. de nefis yemekli lokanta bu uzun sey- Alman istllA.sını kolaylaştıracağı ve Rus~ arı e eral 1 r u sporun da kalkınması- Mosabaka)ann mükafatları bölge baş-

Bu ne kamyonet yine dönlyor: So· yahatın bDtOn açlığına karşılık veriyor .. yanın Almanya tarafından mağlftp edil - na ~zmed l ş ve bu deneme mnsabakası kanı Vali tarafından tevzi olunacaktır. 
l'Uflunyorıiz. kapatı çatlakm1ş, bu ıe- iniyoruz.. Coğrafya ilmine inat olsun, mesini alklflıyacağı ve teşvik edeceği ka- tertıp edilmiştir. Müsabakalara bOtün halk davetlidir. 

ri rldecek ve yenisi gelecekmiş. . Me!eolo~lk nazarlyele~ iflas etsin diye naatındedlr. Bugün meşhur muhafaza -
Saat dokuzda ancak hareket edebıl- tabiat birdenbire değışlyor .. Hava ılıkla- kir gazeteci Avusturya Çekoslovakya 

dik. . şıyor, etrafta bahar kokusu var.. Macaristan, Yugoslavya, Bulgaristan v~ 
Her ltl De~letcilite !Ayık bir inli· Dik. yamaçlardeki dar, ufak tarlala- Romanyanın Alman arzularına göre yenı-

zamla idare edı~n bu muessesenln ac~- nnı bellıyerek köylDler, uyanmağa ha- den tesis edilmelerinin taraftarıdır. Oö -
ba otomobllle~ı vaktlle muayene edıp zırlanan ağaçlar otomobilimizin arkasını rUlUyor ki Almanyanın harpte~ evvel dU-
hıtzırlayacak bır fen memuru yok mu ? k l k 1 k tabak sil e"'l · or 

Atatürk Bursadaki köşklerini ve 
kaplıcadaki hisselerini Bursa Be
lediyeyesine hediye ettiler . . ap ayan a ın ar a e ~ enıy şUndtiklerinden daha geniş temenniler 

Buna lhtımaJ verılemeı, o halde neden ibi eli or bana · 'ılç bir makul sebep yokken hareket g g y .. bugün adeta. memnuniyetle kabul edil - (Vst tarafı 1 incide) da ezcümle şunları t b ttl · ı ı . j ? B il . h i . Arızalı fakat her kanş toprağı işlen- mektedir Bugünkü kanaatlere göre kuv - e aruz e rmışt r: 
bir saat geçık yor u snıı erı. ep mız; miş, kalabalık faal mıntakayı geçiyoruz. vetll bir .Alman Hegemonyasının Avrupa Alt.aiirkün \'C hükümelln - Bundan bir sene evvel Atatürk'-
rntnn kyol~ular SO"!yoruz? Tahıl cevap· Maçka, Trabzona geldltimlzi mlljde· üzerinde teessüs etmesi lnglllz nUfuzunu ıııeııınuıılyel w leşekkiiı·ü Ü~ kıymelll emirleri ve .ısmel lnönünUn 
arınıK enddı :endlmıldzelkverlyy'!rzluz... liyor. Nihayet deniz datlann zervesln- haleldar etmekM!n ziyade onu temin eden Ank a 3 ( A A ) B b k e!ıle fabrıkanm temellerı atılmıştı. Şimdi 

op aaına ge . · u erce ame- den mas mavi ytızlle bizi selamladı. ar · • - aş a an yıne açılma töreni bizzat Atatürkon bo-
le beşerin sarfedecetl kuvvetin Azemlsi- Bir buçuk gtın biçde rahatsız ol- bir tesir yaratacaktır. Celil Bayar tarafından Ajans vasıtaslle zuru ile yapıldı. Merinos fabrikası dort 
ni sarfederek çalışonşlar ve tabittbn .bu madan bu kadar tatlı bir seyabab bem- Japonyanın ve İtalyanın ihtlraslarına neşredilmek emrile i'Önderllen bir teblit- milyon liraya mal olmuştur. 
haım yolunu oka~ar gnzel açmışlarkı •. de bu yolda kim umardı? karşı da müşabih bir yol tutulmuştur. u- de, Reisicumhur Atatürkün Bursayı şe- Fabrikada 1650 işci çalı acak ve bu 
Etrafa yıtılan yuksek ka~ dıv~rJ~ı~ın Bizimle seyahat eden ve bu yollar- ~~:.!nn~~eye göre, gayrimemnun dev- reflendlrmeleri mQnasebetile, resmi ve sayede idar~lerlni temin e~eceklerdlr. 
aruından geçen kaloriferlı otobusumuz- da bilhassa bir çok kış ınnıerinl sefa- e s ar yapmasına müsaade edi- husust bOtün teşekkOller ve Bursanın Yalnız fabrikanın ı · 
le bir Avrupa seyıthına benziyoruz .. ~u ıet akan hanlarda geçirmiş ve bir ayda lecek olursa, imparatorluk .tı.zertndekt bOtnn kıymetJI vatandaşlan tarafından çalışması 1 in mühi e~~ ı bır ~urett~ 
yoldn çalışan amelelerin yQksek vazıfe 1 Erzuruma gOç varmış yaşb bir zat: tazyik azalacak ve blr ctın Ingiltereye Ulu öndere yapılan minnet ve Okran ç m m hır:la ıptldaa ııeverlitrı ve onları iyi idare eden çalış· ı - ~vet cüyordu, bu yolu, bu vası- karşı kullanılabilecek <>lan enerji men - itaat ve inan Ostertlerinln BO o: . ' madde çıkarmak lazımdır. Şımdiye kaa-
kan ve& deberli wOben Jis ve fen memu· tayı bu huzru ve bot On tabiatın başa· balan dünyanın ba.şka mıntakalanndakl 1 • k . dg _t h . Y Şerı- dar açılan f dbrlkalarda çıktın mallar 

A • • • al h redtl 1 m zı pe zıya e mu e llSSıs etmiş olduğu pek rabbet b 1 d M . ıuımııı ve bütün işlerin başında geceli nhğına bu hakımıyeti ancak Cumhurl- macer ara as mit o acktır. Bu dU - T- k .11 r 1 1 • u mamışsa a erinos fabra-ıunduzlü mesai sarfeden transit yoJla&n yet hOkOmeU yapabilir.. şünce İngUterenin bir çok zamanda.nberi ve ur .mı e m n 
5 yası ~oksekllğlnln ~ası bu kusurları telafi etmekle iyi lp-

lklnci mıntttka BaşmOdQrü 1''ehmi 'l'ok· Bu gDnkO durumun yüzde birini eski- takip ettiği devletlerin kuvvet muvazenesi parlak. deh~ olan bu sevgı. ve saygı lık çıkaracak ,.e halkı memnun edecek 
ay'ı ve bOtün bu rahat seyyahab temin den, eski hOk~metlerden istemek defll, siyasetinin terkedllmesı neticesine vasıl ~Gsterılerinın bOkQme~l ~e bılh~ssa mn- mahiyette mal çıkaracaktır. 
eden Nafia Vekileti ve başında Vekil ummak bile cınayet olurdu. olmaktadır. şekklr btraktığı, .Şefımız ~taturkUn de· Fabrika yerli malı ile çalışır v 
Bayın Boy Ali Çetinkaya'yı takdirle 1111· Dört bet vllAyete yol veren bu mn- tnııı,ıız imparatorluğunu •ahat.sız et - ru_ı _saygılarının Bursalılara ıblltına ken· her ihtiyacını temin ederse senede mem~ 
oıak bir insanbk borcudur. blm yol klfln yazdan~ emniyetle seya- meden Italyanın Habeşlstanda, Japonya· lcbsml memur buyurdıkhm bildirilmekte lekete 2 milyon lira varidat temin ede· 

Karlı yolların her teklikell yerinde hat edllebtl1r ~lr tunst yolu. ol~~ştur, nın Çinde ve Almanyanın Avrupanın şark ve bu şerefli vazUeyt ifil ederken, iten- cecektlr. Bununla beraber Bursadan 
buldugumuz daimi ve muntazam amele kıl seyabatlennln hususr guzellili bu ve cenubunda intıfaf etmelerini terviç dlstnin ve bükQmet arkaclaşlarmın tak- Çanakkaleye kadar olan arazide zı t 
~rviıleri transit yoluna Devleti~ verdi- mınt~~:W.S!:n:ı':t.!a vvee ~~~e~~:ey~~~~ ve Qlattl tefvik eden siyuet henüz hUkü - dir ve t~ek~ürlerl ilave edilmektedir. Vekaletinin kontrolo altında iyi ~~=s 
aı ehemmiyeti çok goıel gosterıyor.. için k 1 edy M 1 bi metin resmi politikası mahiyetini lıtisap A&aturk lstaııbuldıt beklenl)"Or Merinos yetiştirilecektir y t d ı OOmüşanaye ıece girdik, fakat mOzO gerere tavs ye ece_..m z r etmemiftlr. İstanbul 4 [ Hususi muhllbirmiz- hava müsait olsa idi endU ·tr· ubakn adş ar 

el 
ak t ·z bol iştir inm1te dlU d ] At tn k B t ' ' s 

1 
u ım an oarusu bu gOzel ve sıc , ~~· , uk ·Doğunun bQtOn gQzelliklerlni gell· ... re tesa en ve nadiNn resmi en - a r Un ursadan stanbulu size biraz daha tafsllit vermek isterdi lŞaklı otobüsU bırakarak buz gıbı sot 

1 
_ 

0 
• ve umumi bir harici .st)rasete l&hlp <>l • eı rlf buyurmalan beklenilmektedir Yalnız ııunu da "ll d i m. 

Ye lı ot l odasina n z ve gor nuz. t F k t b k .sı ast :\1 l f b . v ı ve e er m ki pek takar manza~a . e Devletin valiler baıta, bütün teşki· DlUf ur. a a u pe oe>k Y ıruplar . er nos a rlkası nasll açıldı şehre geldigimtz zaman botün Bursalıla· 
&öç etmek insana bozun verıyor.. . llbnın, merkezin verditi ehemmiyeti tarafından kabul eclilmlf ve dönülmesi ar- . Bursa 8 ( A. /ı. ) - Merinos fab- nn büyQk Atalarına gösterdikleri bO 

lnaan rayri lhttyan acaba tranaı~ ltenimseyerek bu sahada rösterdlklerl tık mUıkül bir hale ,glrmlf blr polltlkadır. rıkasınm açılma töreni bugon bizzat alaka ve:: itimat hisleri ö n 1 ytık 
~ltllori )'•pılıırak bu ııoreı seyahat d~ yüksek meııalyi t•kdlr etmetı bir vicd1111 Burun tnııtıterede halk arumıla tng11ız Atatnrk'ün buzuri ne bDyllk teuhuratla olmakla anladım ki ~· 1 f z ~ e şahit 

il eyleftırilip kalayla~bı:!lawaz :• ? ~~; borcu bilirim. CEMAL TANIŞM A1' vatand&41anna !hücum edilmif olmasın - yapılmıştır. Bu münasebetle başbakan birleşmiştir Millet Ş•fi a p .er amamşlle 
)'e dOşunnyoruı t Gumutanen sa dan ceıen bir .Japon aleyhtarlıtı ~ardır. Celal Bayar bir nutuk söylemiş nutk . t ili r . t w savıyor ve et 
çok ıüzel . • Derin ve ucun~ buzlu ya· Bugün artık bir hakikat olarak kabul e • , ' un e m e ı sev yor · 

ll'l&Çlarında sabahın ilk ıunet ışıkıarı Kars hayvan bor.sası dilml,tlr kl, İngiltere Japonyaya ltaroı bir ---
be dıel parlayor. • "' hareket yapmak niyetinde olsaydı, <>nun 

1
men .bu taraftarlıkta devam ediyorlar. ıkarşı duyulan kin ve komilniztn karşısı!\ • 

ifte Torul ve nihayet ınsana birden- için bir bına }azım için en muvafık zaman Japonlann Man -ı Ingmz empeyalistlerinin u hareket- da hissedilen korkunun devam ettıtt mnd-
~re korku hlulni vermemek ıçın te4ticen çuriye ilk tecavüz ettıklert sıralar olablllr- ılerinl bazan İngtlterenn klfi d ecede sl-,detçe 1931 yılındant>eri takip edilen si .. 
..Ulcat&tn zıaana ettldert ... suraııe fidi • (t)st tanfl 1 incide) di. Qüttkü o ıaman tnııutere b\agiln oldu- llhlanmış ~lmadıtı ile izah etme stiyor- yasetl tebdll etmek İnillter elçin mumıd1n 
toruı •. , tlga & köytl kar altında tertemiz • Senin hayvanını satacatız • diyerek iU Cibl İtalyanın Afrika fetihleri ve Al - llu. Fakat Inglltere 'bütün kuvvet e ma - ı detildir. 
llörtUu

10
r •.. ~atın haşin blt gürıellllUtle köylnntın elinden malı abyor, tartıdan, man vt balyan uterltrinin ispa.nyada llk bulunsaydı bile bu 8fUplar bu kudret - Eter korku yenmr ve Amerika w• . 

jUkaeıen en rp Jetlerini ~ıkıyonıt .. Yol· nyattan çalınarak vatandqın elinden bulunmuı tibl t.millerle Akd~nlzde teh - lerin Japonyayı Çinde ve itaıyayı Habe -lfından eesaretıendlrllen tngiltere Japon .. 
lar beııı ili 

9
:: eıtıek aarflle açılmıf ... O • hıtyvanlan kapatılmak suretue elde edt- ilkeli bir ftllyete ctrm1' detııdt. Halbu _ şlstanda tutmak içln kullanıımalanna yaya karfı durursa {b\tytık bir iMtmal ne 

lobiia \ırnıanı;orı sıcak arabada semaYa liford~· ki 1931 c1e tfap_onlar Mançurlde ilk ütillcı müsaade etmiyecıktl. Çine yardım etmek suretllı) 'rokyo - 8er
b14 vertnıt ~ıeti eteklltinl tslatart but· KeylQden _ aldıklan k hayvanlan •ata- hateketlffine ~ladıldan zaman İngiliz (Bir senedenberl blrçolt gazeteler ıın anlaşması bozulaaaktır. Qüilllô Al -1u clereıere .s<>tı;ı ~ 1amaçlatı kar mayarak kOyluye d~r ;:, ~ "?D~a matbUatınm etseriytti bu harekttl hara - Franconun tanınması lehinde ısrarla manyanın Japon tttifaıuna verdill ehem -
btyq rtnıı~ uydurnı\lf. iade eden ve ~er r k rl 

1 
nı e retle t&ldlk etmtt" Avam tamara.sınela neşriyat ya.pmaktadırlar.) mlyet Çine buı ticarl Untiyazlat elclc ~t -

Yaklaştıkca uıaklatan Zıgana kata• köylOyQ k:ebdl!~ e::,~ldl~e 8 an ıorba· btıytlk blr ekaetiyet bu hUıuau tanlp eder. Flklrlerin yavaş yavaş değt.şmekte ol- mek içindir. •er Almantai\ın Qinin Rua"' 
kt>lu gOt'iindüı. kat dıvath yallardan lann mi an kutıılmuf olması gerek bit \'Uiyet taklnmı•tı. Ve o tam&n bu masana rağmen altı yedi sentdenberi de - laşmaaı ve Rusyanın Qlnln Japoı\latması 

b
hltla ilerileyo 

1 
Amel_, gtupları. kala- Botsaftln rek hayvan ruJı. teldit reddeciUınlf ve bu red İngiliz etkArı vam etmekte olan polltika 4eiifmlyebi - veya Japon - Almt.ıı tttıtaki torkusu izale 

•lık işlek yol ·~ihayet emin ve mo- bayfan sab .. dl ve re umumtytsl tarafından da tasvip tdilmtı· lir. edllebillrse Ruı • Alman '°11.fDiaaı imkt.rı 
dem bir tıakiJ, ~asıtasında seyyabat in· sllllbftl inzibat albna almıf ve vatanda- tt. 1931 de Çlne yardım etmenin Rualar· dahilin• ctrer. Bu anlaflDa olmaksızın 
.. aha derın bir hutur ve ~okdn veriyor. fın bl1kukunu konımaıa muvaftak ol Japonya1a tarattar olan gruplar in- la teşriki ıneaat ~tmek ce Çnin Rus :U1nıanı11 rahau kaVUflJlaaı kabil detıl • 
Bık, ilk dctiten dekorla~n vİhşfı ~ m111tur. kan harvan bol'Sdl Ardahsn- giltereıun 4&fki AtdeniUeki hAklnUyetini te.srlertne mukAvtınetini aıattmak atbi bir dtr. 
"isi! A6zellitl var .. Yenı karak~ ~~ da da bir ıube açmıı bulunmaktadır. zayınatntaaına ~n Musollninln Habe- neticesi olurdu. Jap0n tıtkml,etinde bll • ••••••••••-••• 
~~\bakımevlert, sıgıt\aklar en Jğıa·ile Yalnız bonanın bir derdi vardır. s fla\anc:l&ki hareketıerirü de ho.ş cbrmUt • lunan bit Qın komürtlat teairler altında Kurban Der·ııerı"nı' 
kfir unç, ay~ yol verme.ı ~ mu· Binasıılıkl lerdl. onlar buıtin de Francoyu hararetle bulunacak <>la.nı tercih edilmlftlr. Ayni 
\'ıt~İlı bu uıun ve çok mobı~ bi~ıymet Borsa komserllltUe satış mahalı· ımüdataa ed11orıar. İtalyanların ve Al • şekilde Rusyanın hA.k1mlyetinde buluna • T v 
,.

8 
a vaaıtuı olan bllyQk

1 
yo a nln blrlefdlrilenık munlazam bir binaya llllllllaııı Ctlıelattant bolUlnın fllllııl ve eıılı bir .AlmanJaJ& Rlll1&1& hatuııedtcek ayyareye eriniz 

s~g.•hlara emJ1iyet vjr Yl~·rlni ıenç nakil itlerin aellmet ve inttsımını te• 1cenuwada n Pl•nlı\ aımeltnl aıtıra in- bb' Alman)'& tercih ıdUınlftlr. ••••••••••••• 

ye 10,=';:ı:. ~::a; 1;,.n beY•J· •'" ,..,.,c1u pnaıl tMlıa•t-ıtr. *""• '" """' ahmf _.....,._ raı • taıuıı ef"11 1*umt,..ıM• •"'1ftP 
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~ G U == === === 
§ ~ 
e: == == == = -
§ . == 
! ilanla ınızı kabul eder,= 
! . MANIZI : 
e -! Bütün Doğuya tanıtır ; 
= = 

i "DO v U,, büyük bir ~ 
; memleket parçasının ;;;; 
1 her tar fında okunan ii 
1 bir gazetedir. : 
== == E Doğu illeri ile ilgisi olan bütün : 
1 m_üessese~ ri~ . gazetem.iz ~~sıta- İ 
1 sıle kendılerını bu genış ~o~geye ~ 

tanıtmaları menfaatlerının ; 
ilk icabıdır. i 

i LAN LAR 1 N iZi 
Doğrudan doğruya 

GAZETEMiZE 

1 
1 
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KUMBARA 
1e1000 
------------------------------

Verir 
Kumbarası olan hic bir , 

zaman darlık yüzü 
" , gormez 

ZİRAAT BANKASI 
Kumbaralarından bir tane ahnız 
Çocuğunuza hediye edeceğiniz bir kumbara ile onu ham tasarrufa 

· alıştırmı , hem de istikbalini şimdiden düsünmesine 
yardım etmiş olursunuz 

1- - . 

. 

• 
ispir Malmüdürlüğünden: 

HACİZ OLUNAN GA VRİ MENKULLER 

Sıra 

No. 

1 

2 

3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Köyil 

Kasaba 

> 

> 
> 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
> 

> 
> 

> 

> 
> 

> 
> 

> 
> 

, . 

Mutasarrıfı 
'\ 
"t 

Kapı 

veya 
Tahrir 

Kör Yusuf O İbrahim 
O Ferhat 
Şeyh O Nesip Mustafa 
ve saire 

Şeyh O Hacı Mehmet 

cerraıh o Hasan 
Mehmet o Fehmi 
Kerem O Mahup 
İmam Mustafa 
Mustafa o Feyzullah 
Ali Kavas o Rliştü 
Adil o Arslan 
Cerrah o Sabri 
Şaklr O Abdurrahman 
Durmu.ş O Mehmet 
Kumbasar Mehmet o 
Siileyman 
Hasan o Galip 
Hacı O Necip 
Hayrullah Hoca 
Erzurumlu Adil 
Muharrem O Koca Ağar 
Kutumat varısıerl 
Kelhaslı Murat 
Feyzullah O Nazım 
Kemal O Recep 
İhsan O Ala.ettin 

No. 

8 

850/851 
852 
853 

4 
2 

29 

3 
65 

1 
29 

6 
25 
13 
10 
19 
14 

440 

16/ 18 
7 
6 
3 

36 
30 

639 
10 

569 

Cinsi 

Oda 

Tarla 

Dükkt'ln 
Fırın 

DUkkıln 

Çayır 

fırın 

SükkA.n 
Samanlık 

Alur 
Dtikk!in 
Ahır 

Ahır 

Samanlık 

Samanlık 

Samanlık 

Arsa 

Tarla 
Mesken 
Ahır 

Samanlık 

Ak kar 
Harap değirmen 
Tarla 

> 

> 

> 

Kıymeti 

lira X. 
f 

50 

180 
400 
180 
200 

70 
100 
30 
95 

120 
40 
50 
30 
40 
30 

500 

350 
100 
100 

50 
100 
200 
120 

35 
300 

56 

Hududu 

)ttııd 
$o.kendi ar. Sa. so. mlkdat arkl1· 
önü yol 

Aziz Nazire Ahmet 

Sağı yol. So. fırın ö. yol 
Sağı dükkıln ö. yol so. vakıf 
Sağı Mehmet so. Hayrullah ö. ~ıı.ctde 
Do. kuzey. bayır batı kuzey çay. 
sa. ahır, so. yol, ö. yol ar. Hasan. 
Sa. Hasan so. kalwe. önü cadde. 
Sa. İlyas so. Halıl ö. ar. yol. 
Sa. Şevket So. lutfullah, arkası yol 
Sa. :Müştak ö. cadde arka yol. 
Durmuş Mehmc~ samanlığı ö. yol. 
Ibrabim Fett:ı.n yol · 

5 Sa. Kendi so Muhittin ar. Hüseyın 1). 

Sa. yol, so. Hakkı ar. Mehmet önü yol· 
Sa. Mahup so, İbrahim ark. ö. yol. 
Sa. Mahup So. Hncı Mecit önü ar. r01 

Hüseyin yol hark Meclt 
Sabri yol Necip. 
Recep Di var yol. 
Yol Recep yol 
Sabri kendi Molla Salih 
Etrafı hali. 
Dere Hark 
Mustafa Hanife Mehmet 
Helim keneli ve Abqullah 
Hark Rüstem Mehmet Bayır 

Kerem o Halil 459 > 25 Dursun Mehmet Fehim 
Karalı oğlu Bekir 949 > 30 Sırt Feyzullah Ahmet 

Kayıtlarına uygun olduğu tas:llk olunur. 
İspir kazasında vergi bekayası borçlarını vermlyen mükelleflerin gayrimenkullerlııin satılacağı. 
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ooGu 
Abone tarifesi 

Seneliği : 12 Lira 

1 ,~~~:,Ta~=~~=::~' 
~ temel direğidir Alh aylığı : 7 • 

uç a}'lıgı : 4 . . • 
Bir aylığı : l ,illl • 

ECNEBi MEMLEKETLER iÇiN 
Seneliği : 
Alh aylığı : 

24 
14 

iLAN TARiFESl 

Lira 
• 

8 nci sayıtada santimi 25 Kuruş 
7 ,. • • 50 • 
6 • • • 75 • 
ö • • • 100 • 
4 • • • 150 • 
a • • • 200 • 
2 • • • 250 . • 
1 • • • 400 • • 
ilan verecek kimseler DOÔU Gaze

e si İdare MUdnrlngüne rıinracaat etme
Udirler. Devamlı ilanlar ·için · hususJ 
tarıfe tatbik edllir. · 

Kırmızılı ilAnlarda tarife bfr misli 
raılasile alınır. . . 

Adres değ'iştirınek 25 kuruşluk U c· 
tele tabidir. 

Erzurum İcra Dairesinden 
Mahallesi : Çırçır. · 

Mevkii: SülOkoilU' 
Cinsi: Tarla. 
Hududu: ŞarkanFalma1 Garben yol, 

Şimalen Bekir, Cenuben yolr 
Dönümü: Dört. 
.Maballesi: Çırçır. 
Mevkliı istihkam harici. 
Cinsi: Tarla. 
Hududu: Şarkım Gönnbevtfloğlu · 

Hacı 'nın Çatal . tarlası, Gar ben d~re Cc· 
nuben tarik, Şimalen hazineden istimlak 
edilen tarla. 

DönümO: 40. 
KOyüı Şe~·bköyü, 
Cinsi! Azap nam Larla. 
Dcnümüı 16, 

~<Ü~ ~~filik©l~D 
{\ Kumbaralarından birine sahip olanlar hiç bir 

~~ a ~an darlık çekmezltır ' 

{< Kumbara sal~!P!erine her sene muhtelit' l 
(~ para ınuka_fatı dağıtmaktadir. . j 
~~~~~:--:::~ ...-: ~=-----~" ..... eye .......... ~·-.;••!•··· ......................... -.; .. ee; ........ -.; ............ 99" :/ 

. . 

DOGUDA 
İLK ÇİNKOGRAFANE · 
Matbaanıız yeni bir çinkoğrafane tesis etıuek 

üzere bulunuor. Bundan sonra her türlü kıJişe
lerinizi, ınektup · ve fatura başhklarınızı, ·Çinko 
veya kauçuk üzerine nıühurlerini bize sipariş 
edebilirSİ!lİZ. . . ' -

Artık - lstanbula sipa·r;ş 
vermeğe ihtiyaç yoktur 

Hududu: Gündofuşu harman Ve ba· 
taklık, Oünbatışı Beıaıiyan, Şimalen 
Hacı Şeyh vereselerl, Cenuben Mühür· 

Erzincanda, Nafıa Vekaletı su işleri Trabzon· Belediye Encümeninden dar tarıasue mahdut. 

QTI ikİUCi ŞUb8 ffiÜh&ndiSfiğlnden: Uzunsokak yolunun birinci kı!lmm- 1 K? ?1 Ş~yhköyU. l 

Mecmua, Kitap, Broşür, Memento ve saire içlrl 
,, yaptırmak ihtiyaçı;nda bulunduğunuz kılişeleri si" 
zi her suretle meınnun edecek bir şekilde ·iın8.1 

. da yaptırılacak 1023 lira 16 kuruş be· Cansı: Gol ~enan ttam tara. 
1 - Muhaın~en bedell keşfı, (13629) del keşifli beton kaldırım inşaatının ek- Hududu! Gundoğuşu. kort1 GUııbatı .. 

lira 66 kuruştan ıbaret bulunan Erzincan sl.tmeslne muayyen olan gUnde kimse şı Hacı lsmail veresesi,Şımalen yol, Ce- ··~·-
ovasınit1 şimal kısmındaki Norgah ve talip çıkmadığından ek!iLtme 8 • 2 • 938 nuben Hacı lsmail veresesi. " ili""' 
C7rtnlk batakhkları ku~~tma kanallarının salı gnnone kadar otl gun müddetle Köyıı~ Şeyhköyü. lesi gühllnden ltibareti herkes larafın-ı nan kıymetin yüzde yetıtlişi~i b.ulrJ\18!,~~ Pızvnn, Küpesi, Karakılıse ve Gacıagan- temdit edllıni~tit. Ginslı ·rarla. (Dörtte bir hissesi) tı " " 
laı· yollarını katettiği mahallerde yapıla- isteklilerin muvakkat lemlnH ttıali~ Mevkii! Bahçe nam dan görUlebllecektir. aa gayrı men- surette satışın on beş ,gün uta 1': 

ı kö nı ı ı H t ~nll~r üzerinde bir güna hakları ve ma~ 18 • Mart - 938. Cuma gllnü şıı 81118rııı cak dört ndet köy yo u · pr er n n buzları vesair evraklatlle birlikte aynı Hududu: Gündo4uşıı acı brahiın, sarife dlllr bir iddiaları olnnlurırt ilan den 15. · ~ k.adar Yapılacağı ve aı.ıc ırı' 
Jncası ve müteahhide !halesi kapalı zarf günde encUmehe muracaatları ilan '"'nnbatı•ı Hacı İsmatl veresesi, Cenuben ı:, n d d b k k ı;ıle. ., N Ö u 'i gühürtden ilibaren uir ay içerisihde ev- Y z e ye ı uçu • pey ıt ça., 
usullle eksllt'?eye konulmttştur. . olunur. o , 1 7 bahoeler, Şlmnlen Aı!acan'dan Sklak- nıkı müsbitelerile birlikte icra ·dairesine dafr~slne ınuracııntları ua11 olunurı 

2 - Kat 1 ihale 28 Şubat 938 tan• ==============- 01..ıu Fehim veresesi , No · ' ıo~ 
hinde saat 15 de Erzincan . Şarbaylığm· likte Erzincan su lşl~ri 12 inci şube . x . , _ ·. • 

1 
mUracaatları_ lazımdır. Aksi taktırde • ~ 

da teşekkül edecek komisyon .ınnrifotile mnhendlsliğine mllracant E1tmelerl ilan Ş_eyhköy lu Mehmet ~ğlu HUseyııı e hakları tapu sicillerile sabit olnındıkçıı Sahip ve Başmuharriri: 
yapılacağından taliplerin mezkOr tarihten olunur. . ~O lıraya borçlu Ahuş Zıya karısı _Na: paylasmadan hııriç bırakılnca'<ları ve · CİHAD BABAN ıeıl 
evvel muvakkat teminat akçası tutan 3 - Şartname ve proJele~ bedeli fıye'nin yukarda hudut ve evsafı saıresı sat şın 3 • Mart - 1938. Perşembe günü Umum neşriyatı idare eden yazı ~ 
olan (1022) lira (22J kıiruşluk teminatla- mukabilinde Erzincanda 12 inci . şube ~·azılı g-ayn menkulleri açık artırma ile saat on dörtten on beşe kaôar Erzurum Mü4UrU: BAHADIR DÜLGEJl 
rı ve f dlertnde mevc"t v 3jklerile bir· mUb~pdlellainde atılnıttktadır. _ 15 • 6 ıatı~ 'or. Artır~a fartna·mes: fllnı11 er- /Cr~ .dalr6'~!nde ya~ılacağı vf takdir ol~-. Ba.sıldığı yer: noou suıme\'i 

• v 

edebiliriz. 


