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ı.UARF. Y~Rt 
9; ı:nrnm GöJh~ı llolfu fdarPban.,,.t 

1t ıa.ııl aı~u) rz;t da 1 r x t: çıh• 

"• ıı. ırnr ~ crd · 6 in l'UştuP 
"' 

lngilter Frankocuları 
resmen tastik etmiş 

-akşam geldi 
Misafirler şeref ine Belediye salo
nunda bir akşam ziyafeti verildi 

lngiliz gazeteleri Fransanın da Franko
yu tasdikte gecikmiyeceğini yazıyorlar 

Heyet bugiin Trabzona ·gidiyor 

1 
Türk · lran hudut ve transit iş- Dün ak~am saat onda misafir 

erini, Trabzonda kendilerini bekle· heyet Şf'refine belediye tarafından 
Y.en heyetimizle görüşmek üzere, ,eh· büyük bir ziyafet verilmiştir. Ziya-
~~izdcn geçmesi beklenen lran heyeti fetle Vali Haşim lşcan, Müstahkem 

Parlı 90 ( A. .A.) - llnvas tıjmsı 'rlni e'c geç m"şler ve Cu'lıhuriye·ctıereı berlayn Avam kamarasını ispanyada bonı. 
bildirlyor: Oılerı haberlere göre lngil- bu ceph de hakim b'r v zfyet nlımşlar- bardman edilen fngiliz ticaret gemileq 
fere haUmeti tle JJuryoJ hiUt1ımfi ara· d?r. ;meselesini görüşmek üzere yarın umumi 
smda bir anlaşma yopıldı(Jı ve lng//te·, 15Jın • ynda mtıhllrebeJer şltldt•llc bir içtimaa dıt\•et etmiştir. Bu içtimada 
renin Burgos Jıükı1metini resmen tnm- dcuuıı <•diyor 1 

Burgosdan gelen İngiliz ajanının vere· 
dı{}ı anlışllmııktodır. Tnymis gnıetesi 

1 
Ba" ... )es ( A. A ) - Cumhu"'tiyelcl i ceği m alumat dinlenilecektir~ 

bir 11aııs ndn ~iyor ki: lnalltere .~ur- ,ler bugün şi 1cfi~l b_ir. çarpışmaden son ·ı İ~danyaya gtııulcrJlccck he)'el 
gos hilkdnıctlnı tanıd aı takdirde 1 ran- ra ~sile• i!l Dl'"VZll r Dl a1mağa vo bur:- v l t 28 ( A A ) A 'k 
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1 
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1 
r,,, ı aş ng on . . - merı a 

sıntn da tammı'ı mec urıye ınr. e o au- farı O"l!rl pOs'"Or meKoe muvaffak o'mu'· h "k- t' t ·ı· h '"k- t" · t ı b' ·· 

4 
l~ .•~••m saat dokuzu çeyrek geçe Mevki Kumandanı Zihni Toydemir, Be· 
c rımıze gelmiştir. lediye Reisi ve diğc::r davetliler hazır 

h C?n dört kişiden ibaret bulunan bulunmuşlardır. Ziyafet pek samimi 
eyctı, şehrimiz emniyet direktörü Na· ve neşeli bir hava içinde geçmiştir. 

~•ın Arda huduttan karıdamış, vilayet 

kk kt "' 6 r u ume ı ngı ız u ume ının a e ı uzc-
{]u malı:ı "1 ır. laıdır. Ila.p blltün ş!ddetile devam el· rine ispanyada sivil halka yapılan taar-

lllektupcusu Yayer Soydaf da Ha · Misafir heyet bu sabah Trab• Fı•ankocular bir şehir mektcdir. ruz işlerini tetkika memur edilecek he-

alede karşılamı~tır. zona hareket edecektir. ı daba almışlar A ,·n ııı lmmurnsı Baş\'cldll }ete bir aza göndermeyi muvafık bulmuş· 

Bu·goı, 30 ( A. A. ) - Ftnnkist- din)CJeCek tur .. Pek !akında bu aza Londraya iÖn-
l~r Sııladora cephesinde Turyisml şeb· Londrn 28 ( A.A. )-Başvekil Çem· derılecektır. ----------------------------------------------- Meclis kapanırken: f'IKRA: 

Devletle f erd Biıe elbet muvaf rakı yet ınukadderdi. Çünkü 
ı·ejin1 hu büyük millete dayanıyor, millet de 
devrin Üzerine YÜkSe}en bÜ VÜk dahisinden Doğunun m_eyva~ılık~a iş~ihar etm~ş t 

' ___J bir bölgesindeki :mulıabırimizın yazdıg1 

y1:1p1CI VP- kurtarlClSJndan kuvvet altyor. 1
mektupta aynen şu rııtırlar vardır: 

' · ·· ' ·· ·· k } · 'f \ ıc:\Ieyvacılığı pek ziyade ilrr1 .. rnı .. o' an 
ReJımın mumtaz vasfı, bu tun uvvet erın ~-biitgemizdc bir meyva konserve rnbrika~ı 
){·t VP httH<I. ff-'ttin ı .. t \"( ill t.)di·ıniş olnrn~ıı1ır. kurulması için hilkümct ncz:linde t~eb-

bü··Jcr yapılmıştır. Bu fa~riknnın ku -
I llii) uk Millet l\leclisl ikinci 'J'el'rinde tekrar açılmak üzere feyizli bir çalışma rulmı<-ı nnnta:~amızdaki meyv:ı~ı!ığı lıtr 

~~\'resinden sonra dim tatile girdi. lfaşH~kiliıı vukuflu beyanatım dün gazetemizde ı.-at d tha terakki ettirecektir.» 
., '&Jaııaıar, Halk Partisi hiıkuml·tinin teraakki ''e inkişaf yolunda uttığı adımları \'c 

ın:n 
'"°'ltrdlgi muvaff:ıkiyetleri elle tut.ulur bir !iCkllde mü ahede etmişlerdir. ?t emll'kctin 1 cı• hangi b r l 
trı Cumhuriyet hükümetinin kudretli RaŞ\'ckili yaptığından emin bir devlet ar:ı- refahı yiiltsclmcsi hepimizi memnun edl'n 
) 1 01&1'Mt izahat vc.rıli ve mühim mWı dı.ıvaJ:ır üzerinde de Türle milletinin en bü- mutlu Mr haclisedir. Bunu kaydetmcklc 

u1t llltrclinden tam bir salafııiyet aldı. l;ernt ... r şu b'r kaç satırda nazarı dikkatl-
i 'I'ül'k Kemalist rejiminin mümtaz va<;fı, hiitun kuv\'etlerin, millet ve halkm 
:dhine tevecciih edilmiş olmasıdır. Refm. her hangi bir kuvvetin boş yere isıı.tf 
11 

llnıesine meydan vermemi!itlr. Onun iı, in de, dünyanın en buhranlı zamıınlann
i a. 1'iirk rnllletı metanetini muhafaz 1 t•tmiş, ve bugün, hali ortalık t..ıırıı bii 
ı 1'1ltstzllk içinde bocalayıp dur u1·kcn, J\emalist rejimin aldığ·ı tedbirler sayPsin<le 
'h çıkılrn11tır. 

,.,'lıüt~·eyf yalnız denk değil, fazla \'aridatıakı\pahlan sayılı memleketlerden btriyiı. 
''i Yine siyasi ınurrimi olmayan tek mt·nı~eket biziz.Ve yine biz, 15 yıl içinde asırlara 
ba~~1Yacak flkrı inkilaplar yn}lmtş, memleketi, inkllap hatvelerile trtsavvurtan 

znıe gutürmu üzdür. 
.. 8u •atı.rları okm·:ın karilcrimizle miışlerek bir tedai yapalım. Dün ile bugünı.. ..... ita • ""kas Yese edelim, misallerin iı;:ine girmeğt· cesaret edemiyorum. Zira, bu ~.ıtırların 

td •nı almağ aimkan göremiyeceğim<l!'n korkuyorum. Yalnız ~u kadarına işaret 
1ı elıan ki, Türk milleti ilmi esaslar üzerint kurulmuş bütı;:e ~llparken, ilk defa Cunı · 

11
"
1Yet devrinde senei malh·csini fazla arldatıa kapamıştır. 

lt inıparatorluktakl vıfiYc~i umumiye, onun neticesi kapitülasyon ve düyunu 
1t::rnıye, üzerimbde iken. çekilen ııtıraplara hele bir düşünelim .. O zaman devrin, 

1lbın h'ıuyaffakiveti çok dal.n barlı. lıir surette gözlerimizde canlanır. 
ete 'l'ü.rk ınilletı ku;vetlldir. Çünkü r"afo t bir siyasetle hür bir devlet kurmu;ur. Bu 
.kıı:letın lstlklllini orduya eman"t etmi~'lr. Ordu hiç bir zaman bugünkü kadar 

mi celbeden bir noktı.ıyı <la işaret etme -
den geçemiyeceğ'm: 

J>evletin ye 'ferdin yapaca ··ı i leri bir
blrlnden tcrrik etmekte bnzan i a'tıctsiz -

liklcre tesadüf ediyoruz. l\lesclfl bu lcon
' sene fabrikasının yapılması elbette mil-

yonlara miıtev-.ıkkıf değildir. Bir ı 11ç yiiz 

bin liralık l.ıir ~crroayc ile bu işin içinden 

ı,:ıkmnk kabildir. Bir parça şahsi teşebbiis. 

bir araya toplaı:nn ve l.ıir şirket lmran bir 
1 
iki sermaye sa.bibi şüphesiz bu işin altın-

ı <lan kalkabilirdi. Fakat devlete müraca•ıt 

~edilmiş \'c onun harekete geçmesi bek -
Jenilmiştlr. 

1 Devlet bu gibi nisbeten küç~k .. işlere 
gelinceye kadar daha başka ne buyuk dr.ı

: valarla meşguldür. Devleti hayırkfır bir 

, baba gibi başarn!lığa çalıştığı memleket 
işlerinde halkm da ona yardımcı olması 

Umm değil midir? Bütün yükü clc\'lefr 
~ ük.leyip elini kolunu bağlayamk ot.ur -

"tli olrnanuş, hic bir zamrın bugünlciı kadar 1indr ve hazulıklı , bulunmamı~tır. 
l t'ı Atatürk rt'Jlmi, Anndoluııun hozkırıurında istiklal bayra~ını çektiği günden. 
lıati, her zaman muzarrer < ımur,tur. ~ı\k' rya, Dumlupınar. lzmir, Cumhuriyetin 
, 111• hilA.fetin ilga ı, üst üste yapılan içtimai inkilaplar, adli sahada Lotüs, harici mak bir inkllfıp memleketinin yükselml'
llt':~da l\lontrö ... Şimdi. yeni bir zaferin haberlerini sa bırsızlıkla bekliyoruz. Onun ğe azmetmiş ferdlcrinc yakışır bir vasıf 
• J tslııl, Atati.ırkten bir sene cv\'el dU\ muştuk. Dün onun Başvekilinden de ayni değidllr. Bu h:ılde memleketin heyecan
. '\ltur Ye ernın ifade ile teminat aldık. ı,inıdt 1938 de Hatay zaferini bekliyoruz. la beklediğ;imiz yükselişi, hnlkın ve köy
t ~Uttıhuriyet elini her attığı l~te mu\'affnk olmuştur. l\lemleketi demir ağlarla liinün refahı imk:lniı.\rı daha uzak bir ati-

l llıu'i, tınar işlerinde bü-..ük kudret gibtcrmlş, asırlaca ihmal edilmiş vatan süs-
nrnı " j e bırakılmış olacaktır. 

ı- ş, rneınleket kendi kendine yeni anayl dc\Tine girmeğe başlamış, kısa za- , 
t:ı~' 1 ı fabrikalar kurulmuş, bankalar t• essüs etmiştir. :\larifet ilerleme ve inkişa! 
lU ~ıa r\rrnek, makus talii lelılınin! cc''' ı •rkti. Ata türkün iradesinden kuvvet aln n 
2:. r ll'ıilletı bu lşde muyaffak oldu. Artıı iiniinde parlak ve engin bir istikbli açıl -

''ır. 
l>ü .. • • . • 

J 11 8a.şv"kllln nutkunu dinliyt•nler. Hnlk Partisi inkilap hukumetının ıstik-
r buırn ı· · h .. k . · V:ıt U~ kuvvetine de mccliıp olınuşl:ı dn. Cumhuriyet Yak Par ısı u umetı, bu 

~·ıı7nın aleyhinde çalışanları bile affetmiş, mazinin üzerine bir süngeı çekerek, 
~tine Yeni bir ufuk. huzur ,.,. siikün de\'ri göstermiştir. 

, , • !$irndi hudulaTım11.ın dışına çıkalım Turl:iyr ( umhuriyetinin inkişafını do .t 
•r' 111'tnan da hıavr:ıul:kla seyredi.rıır. nu muva ffakiyet s ilsilelerinin sebepleriııi 

ayanı · 
ile ara heınen şu basit \'C kısa cevabı verelim. 

ı,. rlm bu buyuk millete dayanıyor \'P büyük millet te usırların üzerine yükse-
n Biiy .. k lçı u Dahisinden, büyük ~·apıeı nı kurtarıcısından ku\'nt .alıyor d!ı onun 
il. CiHAD BABAN 

""'-~~----------------~~~~----~-------= 

TAHRANA SEYAHAT 

Bahadır D'CLGEU 

1 

Yakalanan kaçakçılar 

Suriye ile koyun ticareti 
mi, yoksa sigara 

k8ğıdı kaçakçıllğı mı? 
Memlekete kaçalr aigara kdğıdı aoltan

lar cezalarını görmek Qzeredirler 
Birkaç gün evvel vilayetimiz hudut

Ja ı dahilinde mühim bir sigara kiğıdı 
~aç ıkcılığı şt bekeslnln yakalandığmı 
kuyucularımıza haber verm·şdik. 

Bugün de aldığımız mlltemmlın ma· 
ümatı t i.dlrlyoruz : 
İnhlsur idart•si lstlhbarat tcşklhHı 

<.;ahşıyor 

lnhisıır idaresi istihbarat teşktlitı 
b ltıt ssu Suriyeden gelen Kt ç11kcıhğa 

ktrşı çok mntey0kkız hareket etmekte 
ve bü ün ibtimnlleri hesaplayarak şüp· 

h ,u eşhası t'lkib etmektedf r. Bunun ne· 
ticesl ,olarak, bundan hayı mOddet ev· 
vel yani Teşrlnlevvt 1 içinde vllayetl 
mizln Aşkale kazasına bağlı Yavi nah\
yesl mıntakasıoı>, Suriyeden, çok mik
tarda sigar3 kl\ğdı kaçırıldığı istihbar 
edilnı i ~tir. 

Y:n"l çobanları 

Yavl mıntakası köyleri, bilhassa 
çobanlıkla gsıçlnlrler. SUrQlerinl sanenio 
muayyen zamanlannda Dlyanbakır Oze
rir.den Surireye götiirüp satarlar. 

Ru ilibarle cenuh budutlarımııa Tllrki11eyt sokulmak uuru Srrri11ecle 
kı dıır sık sık tz!ndıkları fçlo, kaçak imal edilen ıl!Jara kA(jıtlarlnd•Tl 
"'Ş"a da gettrmeıerı ihtimal dabtllndedlr. birinin JuıpatJl 

Esııf:en yakafanan sigara ~!ğ·tları benzememektedir ~ Eikİ ·~Arap bırflarCe 
Smiv~ı"e hırnl edil mi~ olmakla beraber 

1 Türkçı ibara!er yazıh:lı~. L 

'J'i': kiye hududları'lda satılmak tııere 1 Bu yazı~ardım b:rf ~ıudur : 
hezırlı:nmıştır. Kaplardfl •• Jontürk .. Is · I t( Havası lstlm!lirden ro1ka .. Vata
mine terndüf edilmektedir. Bunmıla be· n a hadim "Jo'1.tnrk .. ~ s'gara k,ğıdım 
raber bu ka..,ıtlar rsklden 1stanl:ulda k· 11 anmak her Os..,anh ( !') ıç~n blr 

6 1 • 
)ll"•'ım • Joııtürk,, f:'rgara klğıtlanna da '•lttar:i 1 2 i:ııtlle) 

Milddet JOTemmuzda bitiyor _________________________________________________ ..._.. Surltıebc glJy;ı koymı f c11retine gidip rle ora.t/1111 kaçah ıig•ra klf]ıdı getirenlerfiın ue 
en 111/ıavet 1ll.ka111 ele verenlerden birkaçı 
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- Benim 2örüşüm ---------] Trabzon Lisesinin ı ı 
VAH SiZE ... VAH SİZE . temeline konulan 1 

R. F. TAŞKIR f •h • •k 
Bir Türk reneralU• kon•ıurordum. --:ı.ıuma oöyle, o köylüdür•• • ~~! .. ~ [~=:ıl -~ oi Tıabzo.ILA GUERRE DECISIVE 

Söz köyden ve köylüden açıldı. Derer- lamas. : 7 l Usesinln temel atmıı merasimi hakkında · • t d • • ı • 
il komuan: Gibi bir süiü manuıs ith&mlal' tefsllat vermiştim. Ltsenln temeline şişe Aske rl 1 k e ısı p 1 n 

- Türk köylii.lü temii kalplllliin. resmi ceçit yapıyor. ioinde konulan tartbt vesikanın suretini 
n fedakarlıftn mücessem bir önetJdJr. • • • de gO:cderiyorum: b 
Onda.ki üstün kabiliyet ham bir elınusa Tali ve tesadüf onu köylü, ıeni ıe- • Birinci Refsicumhuıumuz Kamaı Kumanda e J •bı.lmek icin rüt ' 
benzer. Biras Uir&fılır ve t.,ı tera.,t d• Matürk.'ün feyyaz ve yüksek devirlerin. a... ' 
edilirse hemen altında• keranbaha hirllByu·•atpun··mı•b·u kibir ve &"UJ'Ur bu teu - de BaşTeklllmb CelAI Bayırın ve KültQr k A .I.'.. J ., ·ıd ·r Şef ahla"' kan ve ı·ı..tetl 
cevher parıldar. Bakıinmız Saffet Arıkanın idare zama- aı l aegl l • ' 11• 

Demiş ve bir çok muka7eseler 1a- dürün ~erefine mi'! 1ında bedeli keşfi (353) bin (562) lira d f J ''k k l f d SetJ" 
parak sa.yun misaller retinniştl Tatlı Çamur kulübede )tıttıtı, malın t. f89) kuruş olup yUz:de beş yirmi be~ ma un QTlnaan yu Se 0 ma l ır. 

mtyet dlya.rlannda. yaşamak ve Y• - tenıtıltlatıa (335) bln Ura (84) kuruşa • ~ 
sohbetinden canlı haıralanndan büyük ma.k için çırpındıit, yı.ılan dolandan ıhale ıurttlle kuru'maaına muvaffakiyet kı·talı·ıe yu''ksek ru''tbe·ve aelen ve ı/nıeı• 
bir zevk duydujum ve llftifade ettijim anlamadıi't, dalkavukluk ve rtyaldrlık tıaaıl olan Trabzon Erkek Lisesi yeni bl- ' 'J • l 
muhterem büyüğümün bu vecb ıö-&lerl yapmadığı için mJ köylüye bu kadar O U M 1 ttl \'k k k [ k el S" 
bana şu aatırlan filum etti: :tasının çüncn mumt o e ş 1 ve yu" se o marvan uman an mem 

yukarıdan bakıyoruz. Generalin rüzel VllAyet e.rk4nının ve memurlarının ve 'J 
Bir kısım şehlrliler, köylüyü dalma tı:ıhlllile Ziya Paşanın hlkmetll be7tl Piyade Alay Komutanının> Trabzon hk k • r l k d 

hor ıörnıeie ah,mıttır. Birld.ne blraı arasında bir münasebet kuruyorum: ve Orta ve L'se tahsil mOesseseleri Dl- efıne Tena l e eT • 
kızdı nu: 

- Bırak canım, •e •laeak'! Pek 
kibar bir aileden değil sa.ten, hbası 

köylü lmfş. Alı• verftte pasarlıtı ın -
mediji için alacafmus mal iiltünde 
köylü dayı biras dayandı mı: 

Yere dü.şmekle cevher sakı~ obnaı rektör ve Ôğretınenlerlnln ve talebesinin Yazan : ,... 
kadir ve bymetten Trabıonda mevcut cemiyetler ve binler· • Askerllkte itaat. Değil nsttın bllA'~,u~ 

31 Trabzon balkının iştirakile ve btıyük mefhumu artık yeni Viskonti Praska dun bilhlye tefe tr'" -am '"'lmu 7erlne ·n aslına 4t1 - ı- tO 1 te il tıldı 6 "' P" 
n .. ou ren • me a • . 1 etmelidir. iste 81>' b' 

,erse brl cevhor olur. Fakat 7af11neı ı~ . Haziran - 938 hır mana a lyor. itaat Mareşal Badoğllyonun Kurmay t k blliyeti ı 
t~ ne kadar usta. bir sanatk!lr tara - OçilnciJ Umumt M'/1/ettiı T. U:ıer f.~me~, söylsnenl kö· Başkam manev a ue tek' 
tından işlenirse ı,ıensln, adJ bir tat " N' . T b y ı · / s' ru korU.oe yapmak laki mezayası ıpd' 

- Köylü deiil mialniz? Hepinisia 8•ımuıaoir ınmı, ıa :ıon 8 ıs · ti nl k 1 ı. 1 kl b kü it at dlS 
ptuçuından başka. bir ter deilldir. UHVı Trabzon 143 J lay K. v. Yarbay '1eğ , ~ aşma ve müşterek ça ışmak: ni .. ma umatıdır u gün a 

• • • HiJınD, Bel•dlgc Reisi Dr.Cemal Tur/an, dem"kl.~. nlnln esasını teşkil eder. ?d ta ol· 
. ~ " Eskı askerlik telakki yatında zan edi- Eski bir mütearife vardı: • 

1 
u dl tı• 

canı 

Diye boşalınrirler. 
. • . . . Şimdi önümden: 
- K~lü~ür, kusunınıı. bakmayın . 
- Köylü müsün be hmf'! 
- K:öylüye de lif atılır mı? 

eehlrde yaş17an elm&1 taklidi ya.
lancı ta.şiar! 

Adınız ve mevkiinis ne olurta .ı -
eun, vah ıbe ! vah s:lH ! 

Yakalanan kaçakçılar 

KtJ.ltar MO~avırı R. Tarakcıoglu, Kuıtar . 1 , mak f çln muti ol. derlerdi. Ş J1l defir 
Dirdt~rü N••det, Müteahhit V. F. Urdıkf, 

1 
tt~l ~an ş~h~s,mc;:~? v: i~add~- mulahaza kanaa!ımca temamtıe fil 

Türko4la. ten am r n n er sozune ıya e m - miştlr Mafevkin gözünün önünde 
kelltftir. Zlmanın değişmesile ahkamda tablo 'canlanmalıdır: o}J' 

D • , J l değişti. latesin veya istenmesin, bu •Kumanda edebilmek fçln JJJad~111,,. evaırae ya% aaa ı günkü itaat mefhumu dünkü dar te'ak- rından limen ve ahlakan yük .. ~ o 

b l d ikiden çok başka bir mahtyet iktisap lısınl. ıarı•' 
aş Q 1 etti. Bir kumandan limen madu

1
°
11
.,,ti't 

. ~ . kırıı takaddüm kab -!· b~ 
Bu&ünden !hbaren ~esmı dairelerde Takrıben yanm asırdan beri, itaat alp ettikten ve yaptığı işi oıekaJJı1' r 

(Üıt tarafı 1 incide) yu meaal saatınln tatbıklne başlana~ak-1 mefhumuda gözlerini açtı, uykugundan faıe koyduktan sonra artık ondaO b•fl 
a\am,ti hürlyetlir. Httrlyet ihraz eden tır. Memurlar sabahleyin saat Eekızde uyandı ve körlüğünü. giderdi. Bu mutla- beklemek ııbas olur. rtııi 
Jontürklerf sevenler tebcilen namını be· işe başlayacıklar ve saat on dörtte ka lazımdı çünkü harplerin icabı kör- T fi dll d k d' d kUçnıcle 
rabcr taşır, ve menafii vata ılyey• filen o günkO iılert bilirmlı olarak dalrele- lere yer v~rllmiyordu. ' t · . ert ek P e,k" edn ın 

1 
en her 5ııb•f 

rinden çıkacaklard!r. envır e me mev un e o an dfll' 
iştlrilkinl gösterirler.» Eskiden !e~ yolu aç~r, ~skerlerlnde ın mutlaka ' as~erlik hakkında ken seıı· 

S'gara 1c.aeıt1arı Surivede y3pıldığı- • t•h arkasından su uklenmesıni ısterdl, ha~- hss orijlnal fikulerl olmak gerektfr.
101

,,, 
na göre, uzerindekı yazının Arabca 0 '- Sarıkamışta ım ı an bukı şimdt kumanda, ordunun önüııden ce yalınız o ijına1 ftkirierde para e ııı•ı-
m • sı icab ederke», TOrkçe yazılmış ol- neticeleri arkasına geçti. Harp etmek ilmi bir ma- bu ordu denilen büyük binaya yeni d't• 
ması bu kağıtların Türkiyed9 fs imal Sarıkamış ( Husust ) _ Orta okul hlyet aldı. ilim fse posltif yolda aklın zemelerde getirmek mecbudvetlnd~ 1 ba· 
edilmek üzere yapıJdı~ına delAlet et- lmtlbanlan 22-Haılran- 938 de bitmiştir. telkin ettiği istikamette gitmektir. Şu " Şef demek, k~m:n~an dı1ıneıı, aıel• 
ıaektedir. • . . h ld ı ı ı örmeae artık mad- yuatlnden aldıhını kuçugune geçire Ş'"f Mezun olan oğrenıctıerln dıplomaları a e nas er e ş g . 6 • 6 • 

6 ildir· " 
İnhisar idaresi c;alı~ıyor . 1 1 k 1 deten imkan yoktur. Şımdl, samımı ve ede basıt bir adam demek değ 1'tlt' 

tasdlka iönderllmlşhr. kma e a an l 1 b' it t l" ö D u çah'"acaktır Yeni bir şeyler yarataca ·-' T•crlnfevv .. ld"' ç >k rolktard1 k!x.. 1 i tlh 1 d ff k 1 an ayı<ıı. ı ır !18 a uzum g r yı>r z. v • ni t1P' 
"'v " "" "' talebe bar c, m an ar a muva a o an ... .. . Nazariyata veya amelivata ye ' 

dm, memlekete sokulduğu ve bu k!~- öğrenici nlsbetl yüzde 65 dır. Bu gun asker vazlfesıni yaparken, menfa!ltlar temin edecektir. ttrt' 
dm Yavi mintakasında 01du~u anlaşılın· B. k l d yalınız kendls1nln haktmldlr ve Şunu uo utmamalıdırkl· harp da /-
ca, buradaki Bııomtıdürlyet vaılydt lr soyguncu ya a an l kendi kabahatlerini c 1zaJa-,dıracak ye- ü . l d ~ k t : e i zibotf p 

d. · dl . d M h s rprız er oır.urur. ır sıy c pıfl .Muhlis T'1ılu1 müdürüne bil ırıyor, Kars, [ Husust] - Yahniler dağı gane mafevkde ken vıcdanı ır. u a- dinamik harp sahneleri karşısında a _,,, 
ve tetklkat yapmasını emrediyor. nın Beşirölen ve Buğatepe mevkilerinde rebe esnasnıda, kendi başına, kendtnln kal ır. H!t.rbın sonu kestirUemez, on~ 

Bir taraftan Muhlis Tuzlasına yaz- soygun yapmaktan suçlu ol~p kaç2kda amiri olan bir adamın hıırekAtım mura- için Subay, idare adamının haiz oıd;ıbl 
malda berabtu husust fstlhbarat teşkf- bulunan merkezin Susuz nahıyeslne bağ- kaba etmek zordur ve ekserlyada falde- vazifeşinaslık , metod sahibi ol01a~ ~ 
lltı da ha,.ckete ieçlyor. lı Porsuklu köyünden Kulu o~lu hyu sizdir. Hücum ve mubarc~be emirleri, ye- h·sletlerinden başkalarınada sahfp ol 

Sıkı bir taktb Kangalda yakalanmıştır. nl huplerde gö üomeyen makamlardan mecburiyetindedir. ger 
ls!ihbuat teşktlAtı, yorulmaden ~a- Kars valisi teftişte ister edilir. Ferdin, askerin, bu ma- Bir şef munhasıren senelerin ~f 
· k J • k l l " b t ı f ı ı k"- meslle layık olmadıtı bir rütbeye i' .•. ıııyor ve n'hııyet kaçıkcıların lm er sa . d f T" ki .. d il k Karı (Husust) _ Ko'Jpratıf ve hudut am ara munase e e g r şmes m a.n , ... eV''" 

rıve e aır ur yeya gon er m% d d' ve orada tutunur kalırsa onun ._.. ıı 
olduğunu tesbft etmeğe muvaffak olu- azerfl gapılan sigara kl.~ıtlarmdan: işlerini takip etmek üzere vali Akit Eyi· dahlllnde eğil ır. d. r büt" 

1 
k t İ 

1 
bnyiik b 

yor. K,yafet değiştiren memurlar bu •Jontark kA(jıdı doğan Iğdıra hareket etmfştfr. Şu halde verilen emir, doğrudan doğ- ıyı6 ~ d un '!lem e e ç n 
adamlarla paza!lıga srlrlşiyorlar. Fakat • ruya bir murakabenin altında değildir. teh 1 e lr. . .

1 
aıet:ı it' 

çok ihtiyatlı hareket Eden kaçakcı'ar sine kaparo olarak 50 lira nreceğlnl U gece llÖb8İÇİ eczane Verilen emrfn lııtaz edilmesi de şetfn •t d Artı~ o zatt~n ıstlffd~ edı ~ aşal' 
mallarını meydana çıkarmıyuak takibi söyliyor. Kaparo Erzurumda mechul bir .. VATAN •.J• kuvvetine, telkin etll~i itimade bağlıdır tlıl a eb le embeme S tşöyle kukrs~ay' deill· 

• d-kk4 bı k it or Te fp şud r . • 8CZl.DeSlalf e ra ı ayı ozar e oma o . ifOSf' 
••tfc!siz blrakıyorlar • u ııa ra ı Y • r 1 u .' . Zamanımızda itaat, bir netice değildir dlr. Şefin hadiseler arasında iyice P Of" 

Bununla beraber inhisar ldareei si· . 210 kutu kağıt Ovacı~ nahıyesıne nyorlar Rüstem ile arkadaşlarını da Bir teşriki mesai usulüdir, halbuki, eski· si lAzımdır. Umumt harpde misallerfı1':ıatı 
rara kAlıtlannın hiç bir yere çıkarıl- getırllec •k, toprağa gömulecek, g-ece, yakalıy~rlar. den camit, §ekli ve nassı bir mah'yetl dük ihtiyaçlar bazıların layık olaııt~ bff 
mamHuıa ve ıablmamasına bllbassa Erzurumdan oraya gidtn kaçakcılar, Rüıtem sabıkalı kaçzıkcılardandır. vardı. I derecelere yü~selttiler, buna muıtabı' bit 
dikkat ediyor. Rüstem ve arkadaşı Rızadan bu ka~ıt- Cezai nakdi Bugün fertler manevt bir rabıtanın kaymakamında kumandayı ele aıa:, et• 

Aradan bir iki ay dah1 ieçfyor. lan teslim alacaklar. Kaçak kutuların her birinde dok- etrafında bir tek k~lp halinde hareket et- : ge~craldan fazla muvaffak o!duğU 
Nlbaye~ iki yeni şa~ıı k~_odllerıne "ka- Bu sefer plan muvaffak o1uyor, san defter nrdır. Her defterde de 110 melldlrler. Bu gtınkl karar, amirin ve emir §ahıt olduk. . . e ınekallf~ 
Ç&kc1 susl\ vereret, ışln uzerlne du,ü- çünkü ROstem ve erkadaılarını tuzağa Tarak mevcuddur. Bir varak kiğlttan ı alanların müşterek fikir muhusalasıdır. d ğllHul:fa şut~[' .Ask~rlı~an bir ıtı•, 
1orlır, düşürenler de k.açakcı rolüntı ita edl- bir kutuş nakdi eeza alındı tına göre Mafevkin otQrltesi s!hıt olarak rüt- e ı' dal a Bve egıyte hayd' atın se"JdO 

· k d zam r r. u zarnre , a ıs 1 _., 
Cliı·muuıeşhutl yorlar. Konuşulen saatta .lnhlsarler taklb şimdilik yakalanan slıara ka~ıttanndan be~s~ doğmaz. E~reden mafev e re · den ve harplerin bu günkl aldı~ıar p• 

Bu iki şabıa llaçakcı1ann elebıııısı amiri ve jandarmalar Ovac1ğa giderek tahakkub edecek cesa ~2 bin lira kadar 1 cesının icap ~tt~ıdı~l manevt kabiliye~~e- kilden doğmuştur. Asker, kendlsuılD 
tlaa ftlıttm ile temaıa rirtyor. kendl- sfiara ka~ıtlarmı ıömülQ yerden ~ıka· •bir para tutmakbtdır. te ve ilmi bılğllere sahip olmalıdır. Rutb mandanıdır, 

~-===================::-:======::===============================================-=~~·=-~··=-================~ 
Kadri eevap Yermeden hlkAyeslne Zeynebln saçlarma getirdi. Okşadı, ;~~lr meyvenin iç bayıltıcı leııetlnl b•I•_' 
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del'am ıtti ve bltJrerek ıustu. Zeynebf şadı. S Jnra nnu kendine doğru çekti. yordu. 
1 

ııııt
rözlerlnl ıabftlefttklerl noktadan ayıra· Mavi mavi gözleri, garip bir ateşle 'ya- 1 Ve yine bu renge dalarak kt ~J~ 
mıyarak oldu~u yerde büzüldü. Ve bir nan hulyalı ve hummalı gözleri Zeyne- relerce ötede karlarla örtülü dB• "il 
parça arkasında oturan Kadrinin oturan bin sanki )'"albtnl durduracak bir tesir ardındaki büyük ş&hlrlerin hareketli lı· 
Kadrinin omuzuna yaılandı. yaptılar. Kendini bir engin de ka1bet- fırhnalı hayatının hauetlnl uontuY0 r, t•• 

- BOyle ne rahatımı? .. Başka buna mlş glbl7dl. Mccah yoktu. Ktmıldama tanbulun bir kOşPslude kendisinden u1'•' 
beııaer htkAyeler biliyor musun?.. Bana kabiliyeti kalbime utramıştı saııkl... Mll- bir haber alamadığı için kim bilir ıı• ,ıısJ 
anlat ara sıra ... Baıka na11l vakıt reci· lAzlmlıı kendisini çeken koluna mukave· dar muztarlp yaşayan anaırının baY 

z yneb bütün dtkkaitle din!eyordu iyetlnl daima muhafaza ede':>llir mt? NI· rece~lı?.. met edemedi. Yavaş yavaş birbirlerine gözlerinden kaybediyordu. oıl 
vı Mk8yenJn heyecanlı verlerlnd• he- 1 ~tn arkadaşların ç'ğ' altında kaldı. Obal- - Haktı aten bu senin boşuna srtttt yaklaştı . Mülaztmln ince titrek dndakları I Z5yneb gündüzleri hemen akı: 0, 

yHanını ifade eden sesler c.•kanyordu. de sen de fyi bir kumandan ce4fldfn mi? b~~ kor gibi Z-aynebin dudaklarında sön· kadar ev işlerUe uğraşıyordu. UfaCldııtl 
Kadri Robensonun gemıslnin bttrna-' veya kazadan evvel sarhoştun.. - Tabii ... Hem de çok... Bir çok du. dayı derleyip top!amak· onun için ta 

ııaı ı'llat n<:ıı Zey.neb omuzlarını lstlh· Zeyneb kızardı, ~aşırdı : yerlerinde adeta titremeler ıeçirdim... lV doyulmoz bir ze~k haline gelmişti. )j• 

fafla sıktı ve sordu : _ Aferin dedi. Beni iyi bozdun ... Vakbmızı böyle sreçlrlrsek, senin tam Müllzlm Kadri Zeyneb onbaşımn Bu fşt bitirdikten sonra ınutb11

11, 
_ Demek kendisinden bafka berkes Devarn et · şlmdi bakalım... sıhhatlı bir h~le ielmene kadar vakbnın evlifer listesinde kırk birinci olac~ktı. iniyor "!~ Hatice nine ne berabetek.ıerl 

boauımuf Oyle mi ? Cum nm meydarıa çıkma1t üz~rine nasıl rcçt12inın farkına bile varmayız... Fakat ge:aç kızlık maceraları llsteıınde mek pışırlJordu. Kuru sebze yeJJl 'ı1'"t 
- Evet, hepıt... Zeyneb tekrar lafı kesti: Kadri eıneyordu. Zıyneb ıordu: birinci olaca~tı. artık cıuılanna tak dedlrmlştl. _F at~ 

0 k - 1 H _ Demek s'ln Robeııson... Ben do - Uyumak mı lstayorsun?.. Kalbi mul4zlmin ince ve bir kadıuın- bunları Kadrinin seve sove yeyebıle 
0 4 

hald-k ndc bfçlm 
1 
eptahnmıı 0

1
1 e, ... der - Hayır ... Fakat bu hastalık. beni ki gibi nazik elleri, tatlı ses ve bilhas· bir hale aetlrmek ve bu suretle 0~~ ı e an an evve sar o• o maıy ı Cuma Oyle mi? Fakat Cuma Arabmı11 .• k lf d 6 .... 

,. . . '" " ço za üştırdn. sa engin bir deniz kadar mavi gOzlerl daba çabuk kendini toplamasına IJS1 , 
B&1lı taptau olur mu? Benım blldıklm Biliyor musun, çok küçOkken İltan· Zeynebln içinde tuhaf bir sızlama için ölr.ülmez bir zaafla çarpıyordu ' k z b' a dü - cesl 11 1, t t l k • k ' b ld d k a· ı .. • verme eyne ın yeg ne ıun . 1 

•n• ay a ar urtu aca tır. Ea sonra n a~ 1 
• • ız .m mebaUede bir Arap belirdi. içine. sıcak bir şeyin damla dam- O gözlerde ki mavilik, göksünü ya- llne g elmtfti. Öğleden sonraları bB; ( 

kaptan... dflencı vardı. Ôyle simsiyah bir kadın· la aktı2ım hisseder gibi oldu vo dudak- kıyor, vücuduna titrem•ler veriyor ve l Kadrıyi yapayaın1z lstlrahata bıra1'• ar 
Böyle bir kazada da boaul•ı bir iki dı kf. .. Hele dudakları.~. Bazan erkek lan lhtlyarsız mırıldandı ı bütün benliğini sarsıyordu. ve kendisine yava~ yavaı alıımağıı b ı· 

kisi ancak boQulur... çocukları onun peılne duşer kızdırırlardı. - Zavallı y•vrum... Bu mavilikte 0 sine sine yatan bir lamtş olan köylQ kadınlan ziyarete I 
MQlhfm Kadri güldü: O zaman kudururdu sanki .• Atu köpO.· Mülblmfo gOılerlndo tuhaf blı alev , sonbahar yağmuru :Utında titremiş gibi diyordu. , 
~ Her kaptan, her kumandan ma· , rür ber tarafı titrerdi. dolqb. Yattıtı 1erdın ellili kaldırarak duran bir denl.ıln b.üznünü, en mutena 
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EN SON HABERLE~ -
Hataydaki askeri heyetimiz 

Bey an kasa basına gitti 
'"" ---
Af --k--d--JB h • Tı k 4 Nakleden: S. A. 

anunun an ı ütün şe ır ür LJ .k ~ b . . k 
istifade Barvraklarile donatıldı cı:ı aye ıttı, artı 
edecek olanlar 'J 

A. :~ıa~~i~D ~~: Heyetimizin uğradığı her Hatay 
;~~:t 10:~c~~~~! şehri bayram yapıyor 
t.1plantısındakl mD. . 
wkerede kabul 1 . Antakya, 29 ( A . .A.: ) - Anadolu 1 Antakya, 29 ( A A. ) - Aaadol• 

sabah oluyordu 
Fakat ikinci hikaye j başladı: Ol ' 

zamanda bir tüccar vardı ki ... di.e.:ı af kar.unu- ı •jırnıının ml.lbablri bildiriyor: Halayda Ajanımın Hususi muhabiri bll~lrlyor: 
rıun LL UzJkeresi bulunan Orioaeral Aıım GündQz ve Buınn ö~le üıerJ Fransız heyetı. tara
ınnnaseletııc Ad·' maiyetindeki h9y'ctle bfrllktc don. o~ıe tından Türkiye As'ltert heyet Relsı _o~-
llye Ve ld 11 mi z: IUzerl BeyJana ırelerek kalabalık bır halk i'.enera~ Aeıru GündOz şerefine b~r oğ e Üçüncüsü: Beni sa.lld aldı ama anın Karısile konuştu. Evini de pek muntazam 

- k 1 l f d h u ı ztyafetı ver'lm'ştlr. Yemekten sonra Asım ' 
Şukı fi Saraçotlu 1 it es tara ın an ararc • kartı an mı~ G d tht 1 1 1 ti lelinden bir parça ekmek bile yemedim bir halde buldu. Sonra dudunun kafesi 
blr nutı.Jk 11ad e· pardır. Btıtüo kuaba TOrk: hayrıkJarile Un Qz t~~ U ~er er .~~~~-·ş w ~· Her giln sen bana baktın, yemeği sen ver- :libine geldi ve 'kendi yokluğu sırasında 

, ırekifi Şükrli dtreır, kanunun ma donatılmıı ve bir Türk öQ'retmcni tara- .l • ; a 
2
)
9
e( ıAnuAu)r uuuA d 

1 
din. Bfnlm zahmetimi sen çektin. Onur ~ereyan eden hı\dlseleri duduya birer bi-

,(!.'" · 1 h t · k 1 d"l 1 l H ' .n.n.aiCya, · · na 0 u i B d ' ' l 11çoğ/u hiyetlll ı:a e mıı tından bir nutu · rad c ı m 't t. •yet Ai"Dsı Muh bırt bildiriyor: Açık bulu- için sen asıl benim vellnlmetims n. u sc· \er birer anlattırdı. Ukln dudu ka ının 
~bunu'l fÜmulünl\ üçQ ayımı•ıtır. : j1emell So~u~ olukta yeıiik.leu ıonra n8n MalJye Umum MQdOrlli~ünc Bay beple seni muradına eriştimıeğe elimden' 1elikanlı ile olan mtina.sebetlne dıı.lr tüc-

• ı·ıirlc.c·Ri l O ilkler, lkir c'sl buıuıi Beylaadaa alkıılu arı'4nda e7nllllltbr. Baslp tayin edilmlttlr. geldiği kadar çalışacnğun ve sırlarını cara bir kelime bile s<Sylemedl. Bir nıüd-
'~ • t ceuya müatehak olanlar va il· kimselere söyleımiyeceğlm. Sen şimdi bel- det sonra tüccar karısının bu llabahatlni 

'.:~!,:,~.~;~~~~~. ••ht•muı kımll• Dünya futbol kupa51 !,1;:'.::: =~~m:;,:,,~~ı ·::::; :•: ~:~,::"ı:~;:.ı:;•;;.:ıı~nı~ 
V , 1 !arsın. Benim senin elinden yed:ğim ek- içinde müthiş bir hiddet ateıj1 tutuştu. 
!\ a k • • • • d p e t k e ı d it ı meğin hakkını hiç bir suretle unutmama Karısını öldürmeğe karar verdi. LA.kin bu YS oyun C arıs e ı maç ar a a ya ihtimal yoktur. Elimden ge~di.~i kadar sa- kaannı sa.ıklıyarak dışarıdan bir şey belll 

aç0ı·t· k•nednad0a· mıenler Mac arı· stanı da yendı· ·~~ğf~~:~~:~~~~~~::/~::k:i~~~!~~~~ ~:1:ee~!~::ı~~·. ::~r::ı~ :x:ı:: :::ı 
' 11 bor kimseye velinlımeti eziyet bile etse kocasında esaslı iblr değişiklik olduğunu 
1 
rene onun vellnimetllk hakkını unutma- nnlad.ı ve kendi kendine: 

1 ması rn.zımdır. !Ben ise senden Jıiç bir za- _ Her halde kocam o macerayı duy-
Hu 1' d ·· 1 ı ,. t 1 1 v . t . . b. d ha 1 r&l' görmedim. görsem bHe hizmetlerini u- muş olacaGctır Bunu d.a dud•dan başka v ccıa a 0 16nıer. ve a yan ar SiS emını ır a ' nutmam kabH değildir. kimse bHmiyo~du. Her halde işl ortaya. a-
. ~.r<\Jananlar kimlerdir•? 1 ff k ti t tb• k tt• I I Benim bu halime Hintli tüccarın du- tıp bn.<Jı.mı belAya salan lbu dududır diye 

) Oıtıı [LJ ' mu va a 1 ye e a 1 e 1 er 'dru.lle karısının halleri ve dudunun sada- dti.şünerck duduy amü., .... ı., bir kin bağla.dl. 
,. ı uımtj - Hıtzlrar ın ~2 lr.c t' b 0 d d da h hl ·· k 1 .,....., 

ı ı Oltu K '·ô - d b '-" 1- ı ı ka ıne enzer. u unun u su a - Bir "''""am ...ı ... ııce yatağından kalktı. 
t ôın nun ays .. yun a •ı a;lf I - bl d lbelll ilmuşt '~ 6 .... 

ıı lllllc neticoleneo bir facaarw:ı Tiı· Pariı [ Huı ·si l - Ko'o:np stad 1 ı1ıteminin ıPn incestnt Te ustacasını çı· ~nra an 
10 

ur. Dudunun ıkafeslnl açtı ve kuşcağızı dışarı 
\ i"eld"h· • • 1 • • \ Mah.şeker sordu: ık k k - k adın ld 

•1, ll\d ~ınt blldirmfştlm. Had •A hık· mrçtan iki .ant ·evvel e~ 000 k•şl ile kardda". Fa1<at artık futbol t kntği çok N ld hllm ? ç arra uyrugunu, an 1 yo u ve 
V h. •aım tabi it tudur; 1 do1mufu Bu rcıühi a 01 uıu ırö rabllmek1 değişmiş KüçOk paslar derp tifler!• 1 - a.sı ır 0 

ye. pencereden fırlattı peşinden ~: 
qlt 11' 'd oa!u Zekeriya Şııhlıı. ahır için mn~klılar yer hulamama1' l orku- ntu btr sist,.m taklbeden Macarlara I - Çok güzeldir. Onuldsa.na.beanlatırdıml - Eyvah ... Dudwnuzu kedi kaptı <1ı" 
' l. ı t~nıl k. k t k · a.mma, va'kit pek geç o u, yzanen n b ğ - 0 1 dı rı ~l'I dılllr bt°;1\ ~~ere !0 Pf

1
8
0 

111~·v~ sile Oncr den t i t ün!o c ! er!eşmlş lerddl karşı İtalyanlar b 1mbaşka bir s:ıtem yanına gitmek iç.in de zaıman kalmadı. ye a ırmag~ a.ş a · 
~ .ttıe .k 0>_0 _ rl ıru Q lt d Kimi1t\ roman okuyo,., ktmfa\ ıraı->telera t ıı tblk edarek şampiyonluğu h ·lk eltll&r. Seni uykusuz bıraktım. Şimdi git raihat Hintli tuccar bu ter:y&d& uyandı ve 

,~ kt.ı h~o mu~tur.ld_>a:ııı ,a ~n a Mon göı ah}O", be.ıııan c!a dizleıinfn üzerin· Beş h:ıt üzerinde oyur; yani ıol içle et. Yarın gece bu hik{ı.yeyi ~ana anlatırım. evlnln eski bekçJsi va babasının yad.\pn 
l'-0~ıu ll "cınmMa tl~t '·~ı unlıar anK n de br"ç oynayarak ıraç snııtını bekliyor· uç fç mntemadiyen arkada ve santrh1fla Sonra sevgilinin yanınn gider muradına dudunun ~lr k_:<ll aizınd& parçalanmasına 
•• ~h h ~ , ev u Ox u yas ara· , b 1 . çok üzüldü, agladı. 

u,uıı: 0 11-ıu lıbey Küçü" DayıİbrR· iz rdı. Saat beşte k ım:ıt fan la eyu açıkh nefis fırsatlar yaratmakla meşgu erersin B.u gece ben de yorgunum. ÇiinkU 
ı c.a· l • • · . 1 1 d • ti .. ~- . .. .. bi Zavallı dudu böyle kuyruksuz ve ka-
l t. u soıull Hac:ıın e~•u ldrls ölmüi· don gıyen :Vlacar ar msydanın ııı tın a oldulıır. Fakat blr buç. u'k: sPat durmadan seni d şunme1'ten dün .gece gozume r ...._ _ 
• 4lle • ' "'' 1 ı t k d kik bil k 1 d! B d na ..... ız bir halde pencereden aşa.gıya dil.f-

i il r," ut oğlu Şahin Karl'ça;, T~vf k- yapı n bir yo.dlo ie~orck ıabaya tr- V sistemlr1 tatb k eOt bU~ek te anca a a e uy u g rme · u gece e o tilğU zaman kötü bir .kimsenin eline • 
~ık 'Jf Zlıa M-:sbmet oQ'iu mu&tafa ladılar. Onları mavi tormalarlle ltalyan- Ferrul ve Meazza ilbl içlere mahsus kadar konuştum ki artık yorgunluktan n- . . . re 
t · 'rı ~l ' ı kta duramaz l1ale geldim çer de öldürülllrüm 1rorlruslle civarda bu-
,tda d: ur, d o~lu Dursun Sancak !ar takip etti. H~Jıi Cumhur MösyO blr kabHly~ttir. Bu maçı ıördükt~n son- •Ya .. · - lunan bir putperest mabedine Utlca ettl. 

'~ tletın~rt ,kişi de h \fıtce ı yaralanmış, L~bıon tribür.den fncrek oyuncuların ra Gtlata!aray maçlarımn modern fut- Mahşeker ıbu sozler u,:erine kafesin Oada papasların döktükleri yemeklerl 
1 Gy,.. b r PY o mamıı ır. Kazanın eller.n l &ıktı. Mlllt ınarı'ar çclındı ve lfo'a TUrkiycde en yakın bir sistem yanından ayrılarak uyumaga gitti. Ve er- km k kır ... , k 

1' " dam kf · l 1 1 f 1 ··k t 1 t ak ·· ı k lyl k d e e ınvuannı Jiyere aaklanmata. t jll:ıGt rı~ er n n ez 1 yu • • munzam bir uRullu fçeris1nd• düoya ta":ribcttiklerini anladı m. Mesela Şefik esi şam gene su'S enere ' g nere u- b 1 d 
Qltt .:~eılınlylc.ertdk ço~meı'ndt2 ileri ,amptyonunu tayin edecek oyun ba11ad'. sağ fç Şeref rol lç oyııahlmakta devam dunun kafesi !başına ıge:dl. aş ~u~dan blr ka,. """n sonra Hlntll tU.C-

ma ta ır. _ - Bana vad eyledigin Hint dudusu .. !!>"" 

. ltalyanlar i[enlt \ • uıun paslaşma- edildltl ta'cdirde bu mod~~n ve muesı\r hlka.yesi neydi, anlat ba'ka.yun da dinliye- cann artık sabra taka.ti kadlmadı ve ka-
80 yaşına baean larıle Macar kalesine kadar indiler. O- futbolun küçük bir mlıallnı Tllrklyed kt yttn 41 d1 rısını evinden dışan attı. ruç blr kimse 

•• yunun daha al~ncı da~lkHında ıol meraklılarda iÖrebilmek imk!nını da ~d~ hika.yeyt anlatmağa başlaodı: tüccarın korkusundan kadını evine almn· 
~ ~ı hukQmdar açıklan C1>l Au111 ilk ıolu attı. Bir d~· yakında bulabileceklerdir. _ Evvel zaman içinde Hindistanda dı. Kadınm sevgmst 1se değil kadına sahip 

1 J lt, ıraıın ıe ııı:da lsvEf kral11k.•ka ıtçmeden lıl~cıır sol ıtııı n_ttı bir tüccar vardı. Bunun 'ha/basından miras çıkmak kendisi bile evden çıkamadı. HU -
~'et, tat •e raan yaeıan bastı. Bil- bir vuruşla beraberlık temin etti. Boyle T k h • kalını., Çdk aklllı bir dudusu vardı. Tüccar l{ı.sa itibarile kadın çok !cl.z ve muztar bir 
4~Uar (~:ler, hal~ ın çok sevdtğl bü-: mt h'm bir maçta yedi dakika içerisine 0 y 0 şe fi bu duduyu evine k!hya tayin etmişti. vaziyette ka1arak klmsestzlerln barındı~. 
-~. n11 d~kında uzun uıun yaxılar yas · 1 atılan iki rol Paala halkını fevkalade il lt d Gündüz kendisi dük!kAnına gider, nkşnm blı yer olan o putpp.rest maıbedlne gitmeğe 

bir lı~raı;nı natl9dlyorus: beyeeanlandırmııtır. Fakat bu beraber- Se el a lil a ~e gellnce geleni, gideni, kansının hal - karar verdi. Oradıı gece gündüz i!>adctle 
~-~ }.{r '>ntcJca • d 

1 
fi b' l Uk' çok ıücmedi, yanı yanı ltalyanltr ıerlnl dudud:m 190ra.r<1ı. Dudu da. olanı bl- me~gul olmağa ba_,ladı. Dudu onun bu lw.l· 

t 't t r o a Majest n n •ttre ne r . .. l blkl ı f v lerinl daim dl d .'ıitı ~ıttp r~HlmlşiJ. DUı:ıy"°anıu ıayıl.ı serı ve mues>lr oyun artle m JC ı •lr .. k evler ·yıkıldı, lllKll.. ten1 ~~tan a~a.gı efendisine naklederdi. a 3eyre yor U .. 
t1 A. itti orada toplımmışlardı Gın9 t ellerine aldılar, ve ylrmlr.dl dakikada E&ylal mühim Böylece aylar, yıllar geçti. Bir gUn bu tUc- Bir akş:ı.m kadın yine ,.det! olduğu Ci-
~~ tııl~tikah ba d d dil. lbi Avruptnın en mütbtı merkea mubaciml Tok.ye, SO ( A. A. ) _ Domcy ajan ••!.f bazı ı~er1 için HorMana git.mek mt>c- ure gelerek ibadete n bMına. gelenlerl 

~ l{ h yan am an (U ı l 1 M · • ..ıı:ı,""'k 1 ıt "' -1 ;:. ,..,..,,A,. • 
..... u.ıtaTa rordu : o'duauou lıbıt eden Pıo a acar 1&11tr- 11 bildiriyor: Oç iOndenbul ya2an yai· buriyettnde kaldı ve evini emanet ederek· .1 ~ sese ana a.ra .. ag amaaa ~M.U· 

'I{' p,,:••don M9Jea e, dıd1 , tıcın 1 hııfını atlthrrk iki bek arasından murların yüzünden 'O kader tnaan öl- - Ben yokken t•vde ne olursl\, reldi~im Bu sırada dudu bir putun a~ııa sak\A~ 
ı'l ~ı.ı .eder ? [ Szabonun tedkirlılr.la müdafaaya Jabştı mOş, 500 ev sular altında kalmıştır. 10 za.ma.n b!\.na. anlatır.sın dedi. narak 'bağırdı: 
Qlt 11ldııı '~1 herkul t•ıırttı. Halle la çok il Macar ke1esoı ikinci ıo'ü ath. Hat- klıl yıkılan evler altından ölü olarak ç·- Karısına. da: - Eykadın ... Ottnlerdenben atla.yıp 
~l' b ı~ l\s :~ım2Ra tılı~ıt olan hllkQm-l tayımın ıoılıuına doRru İtal ıol açıRı kaıılmlotır. Bu felak.tt yalnız Tokyo - Dudunun yiyeceğine, t~ceğlne yalvnrmalan ,ndualann nezdimde kabul 

il k<ıcıııı ,Yeceğlnl b.lemedl. Nlha1et aetdan relen bir pas ant bir ıurette mtrkeıindı 150 bin yene mal olmu~tur. elinle b3.k, ~akın ihmal et.ıme diye tenblh( edilmiştir. Sana rahmet edeceğim ve ko· 
~ ' ~!lje t~ karııtı: !kullanarak ltalyan ralib'yetlnl ıfi'Oıtal.ıı- Tok 

0 
~O ( A A ) _ Yağ-an yağ edeıek ~ya.hate çıktı.. co.n Hint tilccarı ile .9en1 ban.,tıracap. 

t\:; ''1ruı ıoe'1 kadınların kusuruna dı. V• devr~ ~ - 1 Macarların maılubl· url r ~-zÜnden b~ ı~eede 18 ev yıkıl Bir ç.ok günler geçti. Biı· ~n bu k~- Onu plşrnan eıtıreceğlm. Yalnız emirleri· 
,'llO\ı~ri . narın mtlceYberlere doı- ı yeti ile bHt' m a yTu k bi h 11 1 d bl dının genç ft>i:r adama gönill verdi. Ve btr mi yerine getlrmekllitn ,arttır. Kruiını, 
' ~'tı vrrdır. Tı.cır.ızuı kıymetini' j . . mıı ve o yunun r ma a es n e ' ~ece evdeld a.c.1amlt1.n birer baha.ne ile dı- saını, 'kirpiğini bulup çırıl çıpP&k kalma.-
it, ltl.ian 02renmet ls•emiıUr dı· klncı dene yaklaştıtı ıaman Ma· yerin yıkılması dolaylsile g kfşt altında K dı b sözI 1 dll 1 bl t 

l'
••cbur oldu · 1 carlar küçük mills!er, isabetli görüılcrle kalarak ölmüıtur. Grcede bt, zelzele ol- ~:ı.nya. sıı.vup dellka.nlı~ evine çağırdı ve ~~ni .. dı: .. 

1
n u edeer k he ge e: r puk~n 

Urk 41 · t' t uıun m~ddet oyuna hQklm oldular. Bir mut ve felaketin dehşet'nl arltrmışhr. <>aba.ha. kadar lçip, ~lılüp oyna.dl. Ev n s 1:1~ 6 '-u ~nnb~red ~men rad..,ın~ d r-
-. n ınan ıra re an ltdyan!ar f~tadıhr. Halk Macuları so,·)·ctkrl~ bir prot3stoım içlllnde durluda.n ba.şka bir lk.inw lbu hali I pakgl dy°:a ~. a ~· ~ ıı "'a diu ..ıu t rn lİ . k ı ~. . ı b mlyoıdu. \ 15 a.n lto• pu .. un a.r..ıı.uınu&n .. en -.n 

lerlin ZU ere eı l 1 tefyı cd yo~du. Garet lecııt l~e~ t~v~rla· Tokyo, 30 ( A. A. )-Domey ajansı Ara<1a.n bir pa.r~a &amAn reçttkten ~&terdi. ' 
ht t"ı' ~fi ( A. A. ) - BQtQn Bu- 1 rı n temtı oiunh~ 1e

1 
HJ ~c k~~ 

1 
en- bildiriyor: Japon ıulaTm;ı ilren Sovyet 80IU"a Hintli W.ccar HorM&nda.n dönem. (Arkui ur) 

t4 , er Türkiye-Alman ticaret dl tardma çe en acar ar a 1 a arcı ıremist bp~anından 1300 ye~ alınması 

ı, lrn:~~:•n bQyl!k bfr IU'!m.DDntyetlı, ltalyan kafesini sıkışt~~ılar. Nlbayet dolaylsUe Sovyetler BirU~Tnfn. yapbQ'ı Erzurum Asker"ı Satınalma 
4r. Tt uz•ın yular yaZJllıkt&- ırenç ıant . het Sıırosl tkıcci beynelmt- p:oteıtonun hak.sıı olarak vu1iu buldu 

l~~l .. .. . . jl~l maçında takr.nın.a bl~ gol . daha k~~ a-unu Harıclye Na1l111 buetıııkD beyana- d 
~ koylulerıne on bın z.rdırd!. Fakc.t bır b .. rab3lık .~olQnu tında ıtkretmiştlr. Komisyonun an: 
lır d 1 atmaQa muvaffak olamadılar. BUtun şut -----------

ltdır a aha yardım ~ lar ya kale dire2ine çfl"pıyor veya Oli- • • • d b" .d d 21 Ht kilo ı ı: kapalı zartla eksUtmeye konulmuştur. Tahmin bed'3li 562; 
tıll t ,rnususi) - lskan adilen k6y- veri larafJnd kurtarı.ldı. S:thıının orla- Fılıstın 8 ır 1 am aha lira ilk teminatı ~21 "eksen yedi kurus em santfmdlr. 14 - Temmuz • 938 Perıem-

,ı ,,.,.t~derını yapabllmelerl tçiıı HükQ- sındı daran altın küpe Pio~anıuın attıQ'ı Kudüs, 29 ( A. A. ) - Bir arap be günü rut on bfrd ~ Erzurum da Askeıt Satınalma Komisyonunda yapılecakbr. 
\~it 1 en beri yardımds bulunuyor- dOrdtıncü rolla 1tınların katiyetl• malı meb'usuna karşı ıu1kast yapmaktan do- Şartnamesi h"rıün Komisyonda ıörOlcbillr. Teklif mektupları bellt rün ve ıaattu 
)'tf:~: lO bin lira daha &Onderc· eldu. . layı idamına karar nrllea Loıı.llloı -u bir ıaat nvel PComtsyon Ba~kanlıtını verllmi, veya posta ile ronderJlmlt buJ~: 

1 balHmattıır. JıfHarltr rnete alı t'll'•'t: •Jn HlJala Wam ecllhaftMr. 1 aı.Utır, (Ne. 479) ~ - 1 



· Erzurum Belediyesinden: 
Beher kilosunun muhammen fiatı KiloiU CJ.nsl l\larkaıa 

" ' • ,. 
l 

Lira Kuru• 

15 45000 Mazut Meterin 

30 2520 Makine ya~ 1715 No. 
75 36 üstübü Beyaz 
45 24 Sabun Ayvalık 

40 44 Teneke benzin Bat um 

lacaktır. 

3 - Bedeli muhammen (7836) ıt.ra 40 kuruştur. 
4 -Taliplerin 577 lira 70 kuruşluk teminatı veya banka mektubunu 

Muhasebesine yatırmaları şarttır. 

~ - Fazla izahat almak istiyenler Belediye fen dairesine müracaat edebilirler 
(No. 488) S - 1 

Erzurum Vilayeti Daimi encümeninden: 

TOR KiYE . 
' . ~ -.. 

l ,,,. , 
CUMHURiYETi 

( 

Z 1 R AA T-. ,' 
BANKASI 

1: • .... .. 

i 
' l · 

.r_., ·--- . 

l 

ı 

t . 

.. . . 

DOGU ı Temmul t 938 ~ 
Nümune Hastanesi Baştababetinden: 

Cinci Asgad Azami Tahmin bedelleri :\luvakkat te~r. 
Kilo Kllo lira Kr. ura 

Erinmiıı sade yai 1300 1400 980 00 ) 
Yerli şeker 2500 2700 945 00 ) 
Çay 50 60 Hi5 00 ) 
Çekirdeksiz üzüm 500 550 165 00 ) 
Ayvalık salbunu 800 900 315 00 ) 
Diya11bakır piı·incl 4000 4200 176 00 ) 
Diyarbakır ıbulguru 1000 1200 150 00 ) 
Narman kuru fasulyesi 850 950 114. 00 ) eo 

1 ·~ Mercimek (Sultani) 650 700 5~ 50 ) 
Nohut 300 350 42 00 ) 
Domates salçası 150 200 80 00 ) 
Şehriye birinci 150 200 56 00 ) 
Makarna 500 600 168 00 ) 
Birinci un 100 150 19 00 ) 
Tuz · 600 700 S5 00 ) 
Erzincan kuru soğanı 1200 1500 75 00 ) ' ., 

Erzurum Nümune hastahanesinin 938 malt yılı erzak 1hti,yacı 25 g~r~ 
tarihinden iti'baren 15 gün müddetle açık aks!ltmeye konulmu.ştur. Taliplerifl~ 
günü olan 5 Tem.muz 938 salı günü yukarıda mııhammen ibedel üzerindeJl ~ 
teminatı muvalkkatelerile birlikte saat 14 te Erzurum Sıhhat Müdür1Uğ\1Jldt 4 
t.,.ek.kil ·ıwmsiyonu mahsusuna müracaat eylemeleri ua.n olunur. (No. 482) 

Nümune Hastanesi Baştababetindell 

DOÖU Bitlis inhisarlar Başmüdürlüğünden:/ı 
İL1N TERİFESI 

ı met eahifecle aat.4m.1 21 Gl'llf 
• > > > H > 

1 - Erzurum İnhisarlar Ba4müdürlü~üne ba~lt Ak tuzlasından Van 'Üıse.~ 
2-40 Gevaşa 70 Muhlis tuzlasından Çabakçur anbarma 120 ton tuzun n•"·~tı" 
pılan teklifler haddi layık görülmedi~inden eksiltme 2.f - ' - 938 iÜftiinderı 1 

, 

1 • , , , .'lfJ , 10 iön dah
1
a uzatılmıştır. 

5 
dl 'ı 

ı • , > 108 • 2 - hale 4 - 7 - 938 iÜnüne tesadüfeden ltazartesi iÜnit ıaat 1 
t • • , 119 , Başmüdürlü~ünde yapılacaktır. fi~ 1 

3 - Bu nakliyata ait muvakkat teminat parası Yanın .522 lira Gc\I• 1 
••• > - > 1 ç ira abakcurun 114 liradır. t~J 
1 • • • UO • 4 - isteklilerin şartnameleri Bitlis ve Erzurum lnhiıarlar Ba4müdilr 4.4 

hAn nreeelı: Jdmaeltr D06U O&M - ıı 
ı • • > üO • a-örıbili.der < NCo: ... 11Jı>~111, 

:r~~~=1:; ::-:ı; Kars Hayvan Boraası Satıf 
-~ edW.r. 

JCı.rmllıllı l1Aıılu4a tuU• '*' mlllt 

DOGU Abone 'l'arllell 

l!lcıt&İit : ıı ı:.an. 
• Aiti aıklı : '1 • 

Üt &JJiil :ı ' • 
Bir aıtıil ~ l,H • 

ECNl:Bİ MEMLEKETLER İÇİN 
. l!lllUMil D 
...... 1 

.. 
u 

Mıra 

1 

l&blp 'f• Bqmuli&rr1ıl 1 

ı>bl.u •lau 
Umumi nf.1fl1.7atı ıcıa.re H.eıı Yuı İfkl'I 

•••ara: Waleam DÖLG• 

Bualcb&ıJtr [ DOGU ) Bumm 

[ Hazlraa birinci halta ] •n aıalı •n gult.arı 
ç.,H Sa11ı Al1'lılı 

Ôktıs 298 109.501 
Kr. 6. Ir. &. 

8 00 14 82 
inek 337 76625 ., 00 1~ 72 
Koıu iklzD 502 18,580 7 15 11 30 
Manda 17 7585 ı 4S ıı a• 
Buta a 725 10 00 14 16 
Dana 33 3680 • 36 11 00 
Ôkeç 10 12IO 8 50 12 96 
Teklu 21 910 11 80 13 80 
Marya 251 ta69S g 1' 15 00 
Ituu 1 20 16 21 16 25 
ı:eçı ıı sıo 6 66 18 31 
Yapar 1' 218 8T 00 87 00 
Keçi malak 'f 21H 6 25 11 Ol 
Tere yatı U89 T. 23&16 14 IO M 00 
Garuyer P. 14 T. 121 14 00 11 00 .......,., .... r. ııe ı. 1124 3 H 1 . 51 


