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Şeker işi tatlıya 
bağlandı mı? 
Gazetemiz iki gündür gene tatlı 

alemlere daldı, halka güzel 
~:} müjdeler verdi. Şeker Hatr 
llaetek ... Bu uğurda doğrusu çok ka
Je-. Yürüttük ve hayli mürekkep zi
!~n ettik, şimdi kararı hahi~le bek
"'OtuL Çünkü halkın lehinde tecelli 
tclen bu kararda kendi sayimi'ıin bir 
~~Zecik olsun semeresini de görü
Yotllı. 

Biz kanaatimizi bu sütunlaı da 
~•iına açık yazmak için çırp:nmıçız
~r. Çok defa, bu yüzden hiç te ho~-
1 .. ~adıR-ımız hadiselerle de karşı
""fhğının. vakidir. Fakat ne olursa 
()lsun, düşüncelerimizde daiına hal-

~ lllenfaatini ileri sürmüş ve ha~~·: 
f) tuı çiğnediği, asırlann ibmal ettıgı 
oğu halkının menfaatlerini daima 

"'?dafaa etmişizdir. Esasen vazife
lblı; budur. Ve bunun için çal:pyoruz. 

Bunanla be;aber şunu da kabul 
~b"ek la:ıımdır ki, biz ~ihayet söt v' ve nazarı dikkatı celbederız. 
~emiı de burada bitiyor. Nete
~ teker içio aylarca söyledik, çok 
ş· •miıe bezginlik geldi. Şeker 
~ aanki karşısındaki halk bu 

* " .. 

... 

ı. erle beslenen, tek gıdası şeker 
~~. Doğu halkı, kendi neslinden, Onun yerinde başka birisi olsaydı, çetin mücadele ve müşküllerin 
~ ırkından değilmiş gibi, yazıla- karşısında yılardı. Fakat o yılmadı, her müşkülü yendi ve onun 
di~ haklısınız, veya haksız:ıınız, azmi, onun iradesi ve idaresile bugün medeni dünyada göğsünü 

.__'Wlf*ZMl'.__WWM • 

Doğu k-ö'gesl •ehtrler'ndfl ı .. c•l0 me 
hnlnl b ıirriikten sonra, en son Tr~ bıona 
u~rsyan KOltllr Bakanı Saffet Arı~an'.rı 

Trabzon1a da ra•nl candan k'rşılandt· 
t•nı dlln yazmıştık. Külltır Bakanımn 

gene halkın ve yQlrsek n ııkftmlaTJn sa
mlınt tf' Ş tini arasında Trabzoııdan mu
f .1ra'tat buyurıru,Jarı1ır. 

KArstan Geçerken 
Kars (Hu"ud] - Uzun zemaodan 

hflrl Kus'ılum lnfzıır etm• lrte bulr n
du~u KültOr Btkıını Bay Saffet Aukan, 
R • fak11tıarırıda Oçüncü nııntatra Mıl fc tiş 
Umumisi Bay Tahsin Uzer, ROltOr mO· 
Jtıvirl Reşid Taukcfotlu, yOksek tedrl· 
s•t srerel dir,ktOrü Bav Cav11d Du -ıu 
no~lu, ilk tedrisat gerıel d ;rt1k.tOrü H k· 
k1 Tunıruç, Rak,.rıl ·k mfma,.I Hay Adr 
flikn-et oldultn h ııJde 12 7·19:-l8 s h rü 
rıO ssat 18 d.,. ill rulze teşıif ederek ıe 
n f veımtılerdir. 

"'"""•" ,il ffnrlftf•I 

Kültür Bakanın 
Erzurumlulara 
----------------~--.-T PŞek~(irleri 

Bay Şevket Arı 

Erzurum Belediye Rei•i 

Şnk ıeyabatımın Rona eritti bu
~ünde Say n Erzuııımhıların bsnl çok 
mlnnefta • bır111lan lü ' Qfk8rlı&ına ıctııın 
•eıekkür etın• ği zHvklı bir v11z fe t lak
ltl Pder d 'l 'in Sl\Vf•IB"•mtn sayın halka 
arzına us.det buyurmanızı ıJc ı edı:rloı. 

Kü tn· R11kıanı 
Saftd ARJ[{ N 

Maden suyu mu, 
yoksa zemzem mi? 

2lt bir cevap bile vermeğe lüzum iftiharla kabartan, kendini saydıran, sözünü dinleten yüksek bir 

>ıııeciL millet varlığına kavuştuk. Şu Trabzonda bol bol akan 
ti Ortaya hesaplar atbk, ne tek- M 1 k t k t 1 
..tıediıdik, ne de s11z1erimİ• tasdik em e e Ur U UŞUnU Kisarna suyıınun şişesini Erzurumda ~._-di. işte bu vurdum duymazlığa k • • 
;:'1 İnfialimizi gizlemediğimiz bir Erzurum ongresının 50 KURUŞA içiyoruz. Neden? 
lıit lda belediyemiz, şayanı şükran 1 h 1 t G!Ç ı nlerde lokanta 1a ottıruyordu1t 
'il lıaasasiyet g6stererek, derhal karar a r 1 az 1 r a m 1 ş 1 r s >frala ın birinde bir de ecnebi v•rdo ~~arlan topladı. Bir içtima yapb. Maden suyu Jstedl. Eczaneden retlrdl· 
l'İ h•Y•t heaplan tetkik etti, nok- ler, ve fıatıoı da ıöyle~Uar : Köy ebesi 
... llazanmızı hemen aynen kabul Erzurumlular, bu tarihi gilnün - Eli kUrtıf 1 Kırk <ili k 'V•Ala u.,ı.,mıı bir 
1-ra ~' şeker fiabmn ihtikir hudut- ,, _J _J k h kl l k Adısmes~ız, bu rlranbaba içkiyi iki y'Jı insarı. Nd da1tkfn, ne hamam, 

FIKRA: 

'tiı ~ilinde olduğunu tesbit ede· Yf aönümünat pe Q f 0 ara J ne• geri &Ond•rdı. _ •• kahv•. /lf• Doı/uda Mg bu. Bu 

)et .fıatı indirdi, bu karan da vila- l •d • lil gOn evvel idare mudOrOmUz ra- mmtdayı dn duran nnfusun belki gflz-ıcla..., heyeti testik etti. kadar övünse er yerı ır bat•ız olmuıto. ktnd!ılne m•d•n •u•u ,,. doks n ,,,,,ı ,,,. b/iıl• bir .... h ,,, 

iL ~ d . k ld tuıfye etmlıler, artımını yollamış, b'.r ve en fec' hı11at ıut arı lçinritt uıııyor. tı,~ann hepsi güzel, şim İ ış a 
1 

(Erzurum, bugiin en biiyiik C• mly t•n E ••TU• ~beolnden ı 11ı Ura pııra vermlı. Ada mı na : Ka ıa/ ar. n bile bl • ra6uoda dn•tor 
li la 1 tarihi giiniinün yıldöniimiinü t •m 

1? Temmuz S3.'i l•rıh 11 l •zlter ' de - h:ı 111• maden ıuyi1• • "'ç• l •de •• ebe go tıu •, eczane gokla•. Bu o.ız/. lı;, ııllan dileğine tercllmaıı olan aııyor. Buiıdan on dokuz • C mıy tin b• ııoa l'•Olll•ml ve b~Pll ki illcı da ya phr' dem• I• Adım l'"İ get I • r dah/lfad• köy erda t ım .. ıen, 
""- lllıeteye cevap vermek lüzu- Y I E rl k. k" ı .. ıe riyasetini k•'•I elmeml t<klıf •· dönmtıs, yalnız iki ı'ş' su getirmiş . bza ·ard• k'8men dof1um aoıplrık bilgi 
ı"""'lll hi ş· k bilin b •eneb~vve ,k br~uru~ a ı. u- d yorJar ve beraberce çahsmak: Oz•re ta- Maden ıuyunun eiıeıl elli kuruşmuş! l~rlnl kut/anan ilttıg'Jr lı •d nlarm elin ,; 

ISetmiyen ır et em, u çük ır me le ın muteva:zı •a- vfn v tefrik ~itikleri beş zatın lsfmferl- • • • j,. 

/ 

t B "' d " j,. ~.... nasıl karşılar? Ve kanuni l "lk' k T . "" mıı ır. u Y'
1
% .>n vl~n ÇOCUlfların -~tları b l /onunda top anan 

1 
ong e, 

01 bıldhlvorla·dı. K'sa"Da maden snyu İ•hnbu1da 35 De a ıa'arın gekthu herha de na1a11 ~)ı lıuı lec:avüz eden ve yiiz io erce ta o zamandan bugünkü reji- l<u b•e zat Raif •f•~dl, mGtekolt kuruıtar. Şehrimizde da bu flata ••hl· dtklu.tt c•lb•1ecek bir d<rtt.ede o'malr· 
~~ an kirından nasıl vaz ge- mimi:zin temelini atmııtı. Bü- blnbaıı Süleyml •n b~, mutf!tka!t b~ndbaı~ mast IAzımdır. Eczanelerde buruııduru1- dı •• Köylt>rdeki nüfus vu •uaiı h tç bir il• •e hundan vaz geçmemek için .11 Kllzını bey A hayra~ i'""e es, mu Ora d d 

11 " il\' yük Şef, bu kongrede mı ete ' d Ca d mata mec"'1r tutu'a" mava dan eğ · zaman d .. ftıu/ere gP,çme tı{]/ lçltı /~his AL~- Yollara tevessnl eder 1 ilk direktiflerini vermiı ve he- Ntcııtl b
9

bev, Tur:un bey ~ar e, v~ bey mlf, onu" için. eczacı lattrn get rt11 mez veya afloyhte hakifi.f hir rakam aög/,,melı 
da .. '""'llllaaa relen ilk fey, Trabzon- . . .. B 'h· fdl Rttuf yfn e h"rt a~ e .' vaıett nılı! Ve bu kin da almazsa utmaya· kıhll d •ğıldlr. Fak t '' tl!lrın ()Öz ö .a-' l::'."'na tllccarlanııa şeker ver- defı t~y~ etm11tı. u tarı ı sanly•lit•ne intibap•dlldlll bıldhıllyordu blUrmlı ! •• g<llrll"'"' hakikat• tamım//, /d,d 
ntll etı olacaktır. işi bu kadar ileri günlerı, bır kere dah~ .ha~ıza- Ra tarlh'e,.rle Erz,urum şu'leıl h~ve- B'z bu fikfrd~ d otfflz. Ve uaıen etmıık için ki// bir def;/ vazljeıiai 
~U-~k halkın aleyhinde yürliye- larda canlandırmak 'fın, ~u- ti fdare relı.1 R ,~f e endi ve az l Hıc1 b«kkallıkla ecıacı!ıtı ıta bu r.oktalarda görecelı kadar Jwv:ıet/idır. 
ü... ~~e ihtimal vermiyoruz. Olsa tulı,, tan Erzurum kongre•ıne Hııfz Pf~n ı4 f· sulevman bey, M~kıud hlrblrfnden tıf. ik ederfz. Şu Klsaroıı Bug!Jn Tarki11e için nQfuı /aıla1ı-
-~ ·-.u ak ait aatırları aütunlarımıza al- hey, M•su d bey, Ner.atl b•y, Ahınet be1, maden suyunu1 Cumhuriy•t Rezan.,. 1tının llzım oldutJu ıu daıane ek bu ~ :" t.ı.:..ek datu1i:'ük!etisrÜ: malr.la büyiik biT iftihar da· Kizom h•y ve klllp Cov d bay idi. •l•de niçin •ili torup •aWdıt nı toı •ham., getıl ı.o•tayr ihmal etmtm•• 
.... ~t u oru:z ·] E zoru~ fU"ıt!sl fıtanb11ldalcl mer- rusu bir tOr!ü anlayamadık. mr c'>urlyetın -egiz. Blnaımafegh bu va· ~ .,.aoaıda bir ibtilif meydana Y Y • ı kezi idare ry .. otlerlne l••le çalıılıklan rlyetl kram•n ol•U• le'iı/ m•k.a 1ıı, Jtad ~ bu ibtillf halledilinceye k htr telq-ratla •M•rkezt umumi n•nı•na ''of1unun h irlı8n,ıl bir yP.r/nde bir toıı~· Iıaıı. .,..., pahalı şeker yiye- "N uta " tan : i beyanı r•y .. motalea •lıaek ıeliblye- Bir c;ocuk öküz arabası • Köy E/Na;. m••t•bl lwrul aulı t•r. Bu 

r. - tinin bana verlldftlnln ter,. afla it'•- altında can verdi m•kteLe köyfa it zl<1r kıbul edilmt.iı N ~ .ş. lalırlan ok an kariler bize • E•erdllar, askerlikten lstllamı mD· noı• , •• rica ettiler • muagg•n bir l•h•ll d.,,..,lnden ,
0 

,. ~~ot ld . uy • • teaklp, E•zuruaı htlkının bllll.lst!Ana ve Bundan b•ıka bizim E•zu•uQI koni' Kan [ Huau•I l - 8·1 · 938 Ç ldı tDylerin• könderdmelıdlr. Ba ••,..tlı 
....... : • prkete ~ nıçın bu • vlllyab Şarkıya mftdaf aaı hukuku ·esioe l'lrmem'zl t••bll lç<n, konırre •• ron C•h kCyO•den T •ıdemlr • tlu y•dl ctdd•n elim alan dof1 ım 0,.ıv tine 

11
,,. lıtııq.L "1ıiıı1Jet besliyonunuz? Ve mllliye • cemiyetinin Erzurum şubesinin Erzuou.., mümnal'I olarak lnt'h•b •d I· r•slırıada Ali R1aa 1aıhya tıltm•kt• mın •'•un bir rar• bUlunmuı olur. &~ İşi menfi taraftan, siyah bakk mda pak ba•fz su•elle ıt3sterdlkle· .,.ı, olan m•tekall b'ntı.ı• Khıoı Ye bu•u•an ökiis arabaaınıu t•kerlekı.,;ntn Bu fikri, kıflm ti/ ldarecllortm/•ln 

•'111 arkaıından g6rüyorsunuz? r1 ltlmad ve samiınfyetln her de bıra\ct tı Ou sun bfly zade Cevad beyler mü21eı· altıua düımüıtür . Anhanın yOkünDD n.urlnde durmttarınr t
4
mtnni ,.d,ıeJı 

CiHAD BABAN unulu'mu bal rayı, hu•ad• aleıwı alt· •illikten la!Ua etiller • •ğ·r olması yavnıcııtua deıbal O!Qmtiııe orl•fl" ıdıll"lf*. h 

(AUt.n/ı 2 lncltle) retm•ll bir vecibe addederim. f Alt tar•/• 2 lnclne) 11beblıet vcrm1tt1r. Da •dır DCLQaa 
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- Ben im v.-örüşiinı 

TERSUN ORMANLARI 
--------- R. F. TAŞKIR----------

Belki Doğuda, doğup büyüdüğü
nüz, yüzlerce defa burnunun dibin
den geçtiğiniz halde bu emsalsiz 
güzellik diyarını ve çam denizini 
tanımıyorsunuz. 

Ben de onu bir tesadüfle tam
dım. 

Yurdumun, diyebilirim ki, dörtte 
üçünü adım adım dolaşmış ve onun 
çeşitli tabii güzelliklerile haşhaşa 
kalmak fırsatlarını bulmuş bir in-
sanım. 

Buna rağmen itiraf etmeliyim ki 
T ersun ormanlarından geçen yol 
kadar içimi şahlandıran bir tabiat 
harikası görmedim. 

Öyle sanıyorum ki sabırsızlanı-
yorsun uz. 

- Eh •. Söyle şurası neresiymiş 
baklım ?· Diye ... 

Peki, fazla üzmeden size Zığa
oadan bin kat güzel olan bu C>!n

net yolu mu tarif edeyim. 

Gümüşhaneye geçiniz. Şirana 
giden yola dere boyunca kıvrılı
mz. 4 - 5 kilometre sonra kendi
nizi iki yol boyunca kucaklayan 
gür bir hıyabamn kucağında bula
caksınız. 

Artık otomobilinizin süratini ke· 
siniz. 10 kilometre sürat iyidir. 
Hatta isterseniz kalabalık ve genç-

seniz, yaya da gidebilirsiniz. Artık 
genç bir çam ormanının bağrında 

kıv::-ıla kıvrıla yükseleceksiniz. Ci
ğerlerinizi bakir bir çam kokusu 
yıkayacak. Saçlanmzı çapkın bir 
dağ rüzgarı dağıtacak. 

Yükseldikçe anlayacaksınız ki 
mavi bir ufuk ve yeşil bir çam 
denizinin içinde tabiatin en nefis 
dekorlarile karşı karşıyasınız. Şa
irseniz; coşunuz ve yazınız. Musiki

şinazsanız, bir serenat beste1eyiniz. 
Veyahut benim gibi sadece yur

dunuzu seven bir insansanız, hay
kırınız: 

- Tannın bu ne güzellik ? 

*** 
Buna inanmıyor musunuz ? 
Yazılarım fazla mübaleğalı mı 

buluyorsunuz? Peki o halde ispatı 
sadet meyanında sizleri cömert 
bir mehtabın füsunlu ışıklarile Ner

sun yolunun yanıp tutuştuğu bir 
yaz gecesinde bu çam ehramının 
zirvesine kadar yapacağınız bir 
seyahate davet ediyorum. Biliyo

rum ki, bana hemen çıkışacaksınız: 
- Kalemin ne kadar kısırmış 

hayret I Meğer sen hiç bir şey ya
zamamış, hiç bir sey anlatamamış
sın ki. 

DOGU ™ 

Bayburt Halkevi iyi 
bir proğramla 
çalışmağa başladı 

e; ı v z '== 23 Temmuz 1938 

rıurum kongresi 
ugün oplanmıştı 

Yeni bir intihab yapıldı, 
şubeler 

(Üst ta.rafı 1 incide 5 - Anasırı hmııfyanlyeye hW' 
Efendiler, ma'fimu alileri olduğu ü- miyeti siyasiye ve mü vazeııel 

değerli ellere verildi 
zere Erzurum kongresi 335 s~nesi T- m f çtimaiyemizi muhll lmtlyazat lta olıl' 
muıunun 23 ncü günü pek mütevazi bir namaz. 

mekt€p salonurıdi inikat etti. İlk gtıno 6 - Man1a ve h'maye kabul olıl 
Bayburt, [Hususi l - Altı yedi ay baııi rlyasele intihap ettfüır. K"ngre hs- namaz. 

danberi bir istihale devresi geçiren 
Halk.evi nihayet iki üç gün evvel mun· yetini vaziyet ve bir dereceye kadar ııok- 7 - Meclisi Milltnin derhal fçt1111'1' 
tazam bir çn.lış,..,a devresine girmiş bu talnazar hakkında tenvir fçfn vuku bu nı ve ic raatı büktlmelin meclisin mürake 
lunuyor. Bayburtlıı her zaman yakın· lan beyanatımd~ : bes'ne vaz'ını temin etmek ıcın çalış·Jş· 
dau alakadar olau deterll Umumi Mü· «Tarih ve had·satın sevlile, bilfii ' caktır. 
fettrş\miz Sayın Bay Tabsin Uzer bir fçlne girdiğimiz kanlı ve kara teh ike- Bu p;ensfpler ve bu kararlar nuıb· 
kaç gün evvel Erzu umu ıeşritletfnde feri gö •miye~ek. ve bundan m.üteheyyiç telif pkillerde görülmUş\ers ~de, 8911 
hllbasııa bu mesele fü:erin<1.e b 'r ço~ olmıyad~,ak h ç b!~ vaftıtnpterver1:n tM-süatv- mahiyeti ulfyelsrlnf dtğlştirmekslzln ııo· 
konuşmalar yapmış, geııçıerın derdinı vur e ı ıemly, cr&•ne şan et ım. a- k" t thlk b 1 , d 

1 • . anı a u muııar ır. 
dlnlemfş ve bu meıeıenin h.ıll !nl lbayı· r?ıke ı.hkamma mubalıf o'arak yapılan A iÇ' 
mız Bay F.:rld No:ner'd b rakmış'ardı. tecavüz ve işga llerden bahs ttim. 

1 1 
ğustomn yedlncl günü kongre t' 

ı . t ma na hitam verirken koog·e hıııyetlO ' 
ltayımız da bu mllhım mesele ile Taribln bir n.illet varl•ğmı ve h3kkı • 

1 1 ~· 
alakadar olarak lazımgelen emirleri nı hiç bir zaman fnka r ed,,miyeceğ 'ni Es. s.ı mukarrerat ittihaz olund 

1 Hrılk P ..ırll B~ş'unlıRına ve1mi1 ve öz· binaenaleyh, valammız, milletimiz alty' ğunu. ve cihana mllletlmizhı msvcudlYe 
.ü Hayburt geııçliğLl çalışma ve ilerle- bine verilen hükümlerfn mı.hakkak malı ve bırl!ğ'lnln gl)st~rlld•ğinf. ıöyledld 
me yo'una ı:-vketmhtlr Bay Tevfik kumu ifı as olduğu u söylediro. ve «Tarih, bu ko"gremizi ender ve bO· 
Böl"}n'.in Hı lkevl Başk:\nhğındıın ~ekli· Vatan ve milletin mukaddesatını t h vük bir es r o\arak kayded11cektlr » V' 
mest üzerine yeniden bir fnt h ~p _ya· lis ve himaye husl!sund1', son EÖZ!l Eöy- tffm. Sözlerimde fseb~tslzlik olınadıfııJ1· 
pıl':'1ış, Halkevl Başk.aob~ına Parti ~ıe· leyec ;k ve bunun bü~münü tatbik e•ıi zaman va h dhatm i~ab"t etmiş oldu#~ 
lerınden - aynı zamanda da yunıden recek kuvvetin, bütün vatanda bir e- na kııo!im, efendiler. 
blr ldara heyeti kurmak tızere - çok lektıik şebt kesi hal ns girmiş olan mll 1 
değerli bir arkadaş olan Bııy Nud Kök· ceryanın ruhu c3hldetl cılduğunu ifade 
tü gönderilmiştir. Kl".ymakam S:1yın Ha· ettim. 
mit Oı at'ın da i~tiraklerlle ve Halkevl Kuvv ı m"nevfy.;nfn hıkviyesiııe me
salonunda yal'ım Hat stıren değerli Söy dar olmak üzere de bütUn mı:zlum mll
levlerlle intihap Jşfne geç'lmiş; ve neti Jetlerin maksadı mil tierlne vasıl olmak 
eede Ar Şubesi Başka!llığına Hllkim N~· !çin - fç'ni.e bulunı.ıu~u:nuz tarihteki -
cet! At'ai, içtimai Yudıu:-a DJ\· to! Ka faaliyetlerine dair mevcud bazı malıima
mil A•ptur a, Dil ve Tarih Edebi, ata tı hulftsa ettim. 

W 

DOGU 

t met l&hi1'ed• antımı u kani 

f • • ~ .. :t 

• • rrı 

Mı d • ı ş k · • • t ti Ortaokul Direktörü Mahmud Kaıral Yan Ve mu'k'adderata hi\fm b'r ırrdci 
UŞ Q lmar e er iŞi a ıya b~yl, KOycüluğe Hfüeyio, Kitapsaraya m\llıy:mln, ancak A .. a doludan zuhur e· 

1 1 

• 
• ) 

t 

1• 

111 • 
.raall~\Jetl• bag""' landı . mı?. Ktlltür İ~yarı Hüseyi(\ No11er, Soorn debileceğinl tasri h ettim ve iradei mflli· 
T 1 'J Öğretmen $(!ydl Vural, Gö3terlt Şuoe- yeye müst'}nit bir şurayı mllıt tesisini ve 

h l ·ı l sine d~ Nazım GQçer ( Doiu muhııtiri) kuvvetini lradel milHyeden alaeak bir hü-
IZ a l er eyor (Baımakaleden devam) tayin edilmfşlHdir. k'O.metin teşkilini i k hedefi mesai olarak 

Mıış, [Hm usi] _ Hnb' Uınumtnln Onlara hak veririz. Hakikaten. Yeni idare heyet\ derhal iş) başla- gösterdim. 
bir çok sed.emfıer·ne uframası yüzllııie burada bedbinane ifadeler kullandık. mış ve bütün şubelerini muntazam bir Efend~ler, Erzu:um kongre.si 14 gün 

.. • proğram c ah'Iinde çıılışmı:ta sevket devam ettı. Muhassala! mtssı~l, tesblt 
harap, türap olan Mnş ı bJr sene ıçln?e Faka~ ş·mu da itir~f et~~k laz~~- mhtlr. Halkevi batdoıuaa llave'en ye· e't'ğlnizamnama ve bu nl2amname muhte-

• • 
1 • 

1 • • 

... 
lH 

• 
• 
• 
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ç~ İdare Müdürlüğüne m'D..racaat et.JJI~' 
lt<llıl'ler. Devamıı Ut.nlar 1ç1n huswd ~ 
~atbl:k ed.Wr, 

Kırmlmlı il&nJUda ta!Ue b1!' ·rJ lmar ve inşası ile ~eh esi baylı dtğ ş- dır ki, kabahat hıç te bızım degıl- niden bir kaç parç'i saz d~ha lsmrlan vlyatını llAn eden beyenLı.amedeki mün
mittlr. İli>zyımız Te\fk Smı G!1ı'.ın dir. Garessiz, ıvazsız çaya düşkün, mııtır. Ayrıca bir de •Hoparör., alına dcre ~ııttan ibzr ttlr. 
bu sene det •~{asma b'lşlanan memle- fakir ve soğuk mıntakamızın Türk caktır. Bu ni !a11name ve beyanname ıruh- ~uıamıe &lmır. ~ 
l et ba•hnrsi. nyJlı r depc su, jandarma köylüsünü müdafaa eden naçiz sa- Ağustosun onunda GOsterlt Şubesi taviyatın !an, zaman V43 reuhitln fs' ilzam Adrel ttetıltırm.ft u k'oraflu'k tet' 
dı.treBI, mubtfşfm bir f kokul binası tırlarımıza bir tek kelime ile cevap taraf.ıııdan bir müsamere verilecek ve ettirıtiğl bfr takı~ tat ve suveıt aıutale~t ıa.'bi<UT. 
v-. memtırin ı vlerl i'e .ş hrin t>lektrikle . yirmi Arrustosta da bir köy gezisi ya ve muiAhıı.zab zaıde tayyolunarak, lii tkık 
t vl t hi 1 J d 1 1 vermıyen müesseseden elbet, müşte- 1 .l!t"' 0 k b d b olunursa, bfr takım esaolı ve şümulıü 
en tr , ve ş• r ç "

1
' alçı 1mı>iyal başka- risi olan halka hürmet göstermesini pıkac" . ır. sre ban ho gruku ve re preııslplere va karırl<~ ra destr~s o'uruz. 

nan u Hl' ve umuT> ıu .sa t.s ı n no - re sa ınce aaz gru u er a şam mun-
. I bekleyemeyiz Müsaade buyurur.sanız bu prensip-

s ın kalan tc:cbızııhr.ın Ikmalt fç'n 3tat:· · tazaman çalışmaktadır. Bu çal şına prot- l f k l b ' d h 
bu!a ~ ifmfPttr Yalrınoa dönecek o'an Şimdi, Belediyeden rica ediyo- ramlle t'ia'kevi geçen altı ayl.k dur- er n ve 

1 
dararlb8rınt t nl~kek, 

1 
dalla ~ zal · 1 1 . • man, Jie er en 1Jre e a e mış o • 

lıbayımız mıımldt• ti'l daha g nfş bir ruz. Bu karan telgrafla şirkete bil- gun uğu muhakkak ki Iza e rd ce&tir. duğur:.u l~aret rdeylm: 

s\Jrett~ imarı !çl11 büyük mlkyas•a p•anh dirsinler, ve şirketin de bir Ağus- 1 - Hududu millt dabllinde bu 
projeler Y· pmaya azmetml~tlr. tosa kadar Erzurum deposuna fiat- Vapurun vinci otobüsü Ju1an bi'c1mle akeamı vatan bir küldür. 

DOQU&•-• TaıU• 

8enel111 uı uıe 

Altı a.yJ.ıtı : ' .. 

üo •:rlıiı ' • 
ll1r aJblı ı 1,11 • 

ECNEBİ MEMLEKETLER tÇl~ 
1 .. 

Bu hızla devam ed,.c+>ğhıe h'ç şOp· tlan indirmesi için emir verme . • kaldıramamış Yekdiğerlnden inf kak kabul etmez. 
he olmayau i mır faaliyet! iki sene f çin- . • smı T b H t S k 2 - H. r türlü ecnebt f şgali ve mü- Ull &l'IJ · t 

de Muşun çehresfnl şarkın en sevimli istesınler. Belki de şeker buhranına ra zou, [ ueu• ] - oğu ~uya dahalesine karşı ve Osmanlı bükO.ooetin'.n ------------~ 
Q • 

h. d .1 d rşletUmt k nzere Ameılkadan mubayu • _ 
b'r çehresi haline koyacaktır ıç mey an verı me en mesele hal- dil iki t b- T ... d' 1 h 1 inhllali halinde millt>t n ultt hlden u.. üda- HAVA . . . . . e en o o us ral·Zo . u en ay ı 

ledılır ve belkı de şırket şu halkın b ,_1 tti E l" ü Ok 1 1 _ faa ve mukavemet edecektir. e , e . vve cı g mr muame es yu · . 
hakkını müdafaa eden gazeteden zü ,. d~n otobüslerin ç•ktirılması l§i uzadı . .3 -. Vatanın ve istıkla.Un muhafaza 

· d•w• k l. b l d' d . Şimdi de E· zuruın Vfpuruna vtıklEli'· ve temlrıne hük'O.m ı tl merk~.zfya mukte· 

22 - 7 - 938 aaat 14 rapol'P Bu ne biçim muhtar? 
Sank8m}ş [Hu t] S l. h" esırge ıgı e amını e e ıye en esır- di l d ~ t kdl d.. t ı ı k t · ı;u - ~ ım na t· • mPk i~teııilen otobüslerden birini vapu- r 0 ama 1

1>1 11 r "' em n ma sa 
resinin Eskfzl kO ünde bir kadına teca- gemez de hız de mahcup oluruz. Şu i 1 k ld t Bl b k için bir ho• 'O. neli muvaklnıte teşekküle· 

Rüzgar sürah: Sakin 
Rüzga.r istikameti : • 

. . . . . run v re a ıtamamış ır. r a§ a , 
-.nz "d'l'llrştir. Şeker Şırketinın bızı utandıracağı vapura yüklctiUp göndeıliEcektfr. dec.ektlr. Bu hl1kiimet heyeti mlılı ko ı:.ıg ·e-

Kuru hararet derecesi : + 25 9 

Ntf"i k"T'"I 20 ysşlamıda Reflkave günü doğrusu merakla bekliyoruz ....,... hHM*"" , tJ«l!J.lilt ce ıntlh~p ol~nocaklır. 
ö•e-irnh!!rf göz konn köy mu~tarı Mth- ve söz veriyoruz kendilerinden gene Bu gece no .. betçı· eczane KoDgre mün'akit deği1s,., bu intiha· 

Azami hararet « : + 26 8 
Asğed » • : + 15.6 

li11 oğlu 308 doğumlu H•n Ali blr fır.ııa- .. ..'.. • v• hı «heyeti temsil!ye» yapacaktır. 
tını bula-ıık zoda Ret.kava t- cavtbde bu sutunlarda ozur dileyecegız. «Cuhuriyeb eczanesidir 4 - Kuvayı milliyeyl aıııil ve lradei-

Rutubet • : % 33 
Yağış : Yok ~ 
Hava tazyiki (Erznrumda): 608·1 

bulnnmtştur. Muhtar tevkif ec'il•uf~tfr. CiHAD BABAN ,,_Mfl.ı.;- mllliytyi hakim kılmak eustır. « « (Deniz s9vlyesfnde) :~ 
--:-------~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--,y1 

a yaman külhanbsylerden olduğunu bllmi - ·nederdlat. Onu kapısına kadar götürür nasıl tenvir edebileceklerini dnıUP" 

1 yonun. Nermin onun koluna g,irmiştl düm. Halbuki ben sokağın gö§esl döıı- tardı. " . ı: 
Hem d0 öyle gurur duyarak sBllana dürüm zaman, o hemAn evd .n fırlardı Avukat Nuri Husnn. dıyordl 1' 8~~ 
sallana bir yürüştı vardı ki.. Sonra kül- doğru s~rg Ii ine it htk ederdi. o~çen - Bütün zavııhfre ra~me11, _ ııedlf1 8 hanbeyl dostuna öyle meftuoane bakı- akşam olanı da lşta budu·. O serseri ile Mahirin manevi deliller diye so)'l(,_dı 

Roman: 12 Yazan Selim BABAN 

Beni kaba gösteriyor. Bayatrmdal N'e .. mfn atelyeme ge'df, yapacağım re 
h inen hugtln hu kan~atım~n rnust'-'rlp slm fçfn poz v~rdl. Hiç bir şeyin faıkın· 
ı.,, ıahfdfyfm . Şimdiye ka·ıar bar~ · ka- da değflmfş g-lbi öyle kahbece rol oyna
.~ •tla görü~tü tsell', l Uzütne karşı kah- dl ki... 
kı balarla gül ıolor Elr tek· kadın gülme - Olamaz. Bir kadının kalbi bu ka 
füiştf, tir kk kadın benimle al1ty ttme· ·dar yalan söylt m z. 
t: işti, O da Nerm1odf. Haita Nermin lıu 
l u.su um dan do!ayı baoıı meı ham, t eder 
vörQnü yordu. 

- Çtlnkü Ne~mirı kad r iyi kalpli 
~sıdır.fa~ az:.fır da or. d :ın, . 

- Ben de z:ıt~n tik öncA buM inao
trt~ştı m. Io•e blrfr;c( batF.m •. İnı;ar for llk 
t, s dofun vf'rditi heyecan için ie, yap'ık-
1811 hataların ferkına vaıamıyorhlr. 
1''~k~t scnra gür.!er flerJedlkç'!I, bu hata 
lıHID es~rlerl ve izleri yz.vaş yavaş ken
d ' nl gCis~ermfğe başlayor. Evvela E-hrm 
rtııyet verllmeyen ıey!er, scnra h1ç akla 
relmedik ebenuntyctıer ke.shediyor. Evtt, 

' •••• i l-=1" .,,_ l_lr...1..1-y-"d~tHU.A~\Od Uu.&j 
ıeılar 9m yap ı.w • 

- Ben de zaten buna lnanm· ş~ım 

B~n rle Nermlnln iylllğfne, merhametine, 
şefknt!ne lnanm•ştım . 

- Doğ'ru şeye inanmışsın. 

- H <> vhat, ôııu barda o h.ellln gO· 
ınnce, Mdenbire Jıel' şeyi anlrd m. 

- O se'!'serlntn bUl•ada bir rolU yok! 
- Yanlı, dOşflnüyorsu11. Halbuki 

fl' ciıınm bü!ün fzabı burı~dadır. Nermin 
o suso:-r!yi tanıyordu. O nun koluna g-ir 
mtştf. ~ 

- Eunda b!r yanl1ş11k var amma, 
dur bakııbm. 

- Dinle beni Nuri 1 O scratrinln ne 

, ....... . 

yordu ki •.. O herife ı: arşı ne derin bir b~raber barlnra g!derdl. Çünkü benrm 'özlerA rağmel', Nermioln bu ııı-~' 
·aşk bulediği haline' en belli idi. S::>nra böyle yerlere 11vak atm:ıyacaıımdan !u hbalik yBpablleceğine blr tür111 ,ı 
bana karşı rla ayrıt ıışk komedfslni oy- emindi. füpsl lyf hesaı:-Jaam ş, ljl hazır- mayoru~ll~h~s~~~; doğıueunu ıııet'' 
neyordu. Neden? Ab, ptık basUl Nermle lanmıştı. _ ben de Renin fikrindeyim. rl 
hiç ıüpbesfz o serseı iye benimle tanıştı- Fakat her Şfyl de esas·ndan oğren- _ Benim cani rnyundan olBP 1 l 
tı' dan bııhsetmlşti. O serseri de elbette mek için böyie küçük bir tıJsad i f kllfi !arla biraz ülfetim vardır. sunl~,JI 
hakkımda tahkikat yaptı. Zengin oldu- gdlverd1• l~te fimdi (e budala kaıblmln erk,.k kadın kaç türlOsüul1 mab1'61ef~ ğumu öğ endi. Bu nevi sdamların sa· cez~sını çekiyorum. Ş 1mdi h1yatımın mrd11faa ettim. Onlann haletlrublYeo~~. 
natı dıı bı.ıdur. Ge~lmlerl bu 1üzdendlr bütün saadetl bir ıında ırahvoldu. Aziz yııkından tetkik etmiş bir adaınıJJJ• gıl; 
Güz"l muav'nl He beni soymak fena bir do~tum, işte srde, fakat ço\c ccıilı ha- ıçin bu mev:ıua pek yabancı d~f 
fş mlvd? Serseri 1:-u suretle benden para kikat budur. Heı şeyi görc:'üm, her ş~~i Nern:inde ise, bu Jnsanıara ııuıbs ~!I 
sızdır,,..asın1n yolunu bulmuş demekti anhdım. Bur a ~mlnfm. Ndıle aıhk ısrar rekterlerden, hususlyeılerdeD bf~ '' ·I 
Tabii Nermlne rol veren, hllmat veren etmeyin. Bu Nermin bahsini de burl'da görmtdim. Bu kız şüph?lt ın::!!tııı' 

şey olsaydı, herhalde nazarıd...-
bep o idi. kapatalım. cl3lbo:ııderdl. , 

Mahir avukatın vermek fstedi~ yeni • * • _ Doğ·u! JJe ~~ 
bi.r cevabı da eUnto bir bareketıh su.s- İki arkadaş 8rhk o günden itiba·en - Nermınde biç bir 1aıııan, g'Ji1 
turdu: Mah!rln yanında Nermlnfn ismini dahi dal' san'atında mahir o'sa btl61(lefl V

1
; 

-- Daha blttrmedlm, d~dl, ntık Ner· ağızlarına a\!J'laz oldula". Fakat y11ra'ıntn lhtiyaıt h klki tç yUzQnü l'ş'l r;~ıı ti> 
min benim yanımda beni sever görllnU.- yattığından uzak bulundukları zamanlar h uc kete tes düf Ptmediın. eôf 
yordu. Babasının evfne dönmesi de ayrı ise, en ziy dil konuş•ulr:lım metın bun- N•rmlnb Mahire böyle bir ıcoJJI ~) 
bir kom.Arlf .• Ben saf kafamla onun ha- dan lharetıi. Her ikist d ~ p ·>k muamma- d ğıoa bıanmıyorıım. ~ tr 

k'k.eten babaıuıın yanına alttltlnl zan· enrlz ıördiiklerl bu h·a.dfs •nln fç yüzünü - . _;,.,Ş-· (JJ'. 
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EN SON HABE RLERD 1 

Filistinde ceteler trene 
' bomba altılar 

Y dh , 21 ( A. A.) - Yafa ve Ku Araplar arasırıdaki kargı: şalık dftvem 
c1Q volu üıcrinde Arap mOael'ah çete etmektedir. DUn Arap mcıh ~llfıslndeı:ı 
lerı taroıf ndan bir trene atılan bir boın birinde çıkan tir ka· gaşalıkta 5 Yahu 
ha n"rc~s1nde trende bnhınan vo'cu'a· ' dl öldürülmlls ve 3 Arap da 112.r sunt· 
rın bir kaçı ya"a 'anmış• r . Yolcula ın 
bfr kı 1 bçTajtt mer bur kalmıoteıd r te yaralanmıştır. PJUs va '-l sker h1 afı n 

u,.~ l'ahurli fü; Ar1tp dalıu dan n üdahelede bulurıu m· şia da hu 
üldfü fıhlü arada 3 uk.er de ya•a'anmışlır. 

Kudlls. 21 < A. A.) - Ysbudi'~rle 

Pran1' ocuların dört 
t· y ya resi düşürüldü 

Uzak Şarkta şiddetli 
muharebeler oluyor 

J:iarsAl'>o, 21 (A A) - R · sml teb- Şankog, 21 ' A A) - Luıkhay de 
il~· H ~~ n c t: tçf kuvvt:t1Pr lsp:ıtııaııı" mtryolu borunca Jıpoıılarla Çin kıtaatı 
c ınup k s •mnıı d ıtru bayl ı llerlemfşl~r ara,mda ş1dd~tli çıupıtJ'll&lar devam et 
ıtır. nuo vukuf\ g•Je'l bava muharebe mtktedfrler. Her iki tarafda da zayıat 
ltrlnlle:: 4 f',u kht tayyaresi düşürülmüş· pak mQblmdir. Muhsrhbe bOtiln flddeti· 
'Ih. 1 le devam etmektedir. 

kültUr Bakanımız . 
Trabzondan ayrıldı 

1 DIŞ SiYASA 
1 

Yahudileri 
yerleştirecek yer 
yurd bulunamıyor 
Filfstinde Ara"> - Yahu il mücadelesi 

nfn her gün kani' sah11eler ıuz~ttiQ'l 11 
günlerde, bOtün ôQoya efkarım meşgu1 

eden yeni ve mohim bir mesele dab~ 
ortaya çıktı. 

Malumdur ki, Almanyada N eayona~ 
Sosyalizaı iktidar mevkilne sreçtı~l gün· 
denbarl, Bu memleker Yıthudl er içfr 
bir c hennem oldu. kaça11 kaçb, kaça· 
mıyanlar da hergün bu aclzlerlnln ızd ı 
rabını çelı ip durmaktadırlar. 

Gerek Almanya'18, srerAk Romanyıı· 
da ve s()n zamanlarda da MacnJstao ve 
L'.hfstanda da baf ırösteren Antisemitizm 
ceryanlanndan ürken Yebudlle,den pek 
ço~u se'Aın•t dlyannı Avusturyada bul· 
mu1lardır Çünkü Avu,.tu·yanın muhaclret 
kanurılarandan fstıfade ediyorlardı. 

Fakat Avusturyanın Almanyara il· 
h1kından sonra, zaten başka yerlerden 
Avus'uryaya &'ÖÇ etmiş olan Yahudilerle, 
Oled:nberi Avusturyada tavattun etmtı 

23 NaklP-rlen: S. A. . 

Ağaçtan heykele 
can geldi 

Dört arkadaş bu kıza aşık oldular ve 1 
kızı paylaşamayınca Kadıya 

~itmeğe karar verdiler 
~!~nb:a:~dlle;ı~ vaziyeti bo:~~tü~:üı Çüııkü sendeki gü2elllk, zarafet bfç heykeli g<Srm11t ve ıaşınp kalm1fb. 

:r k ~le 1tr 1r rf:k. ~rta:a utun nl n:,• kimsede yoktur. Durma hemen ı&vırlh· Hemen ellerini havaya açtı ve dua et· 
memle c ker 0 ald 8 en ıran dye y b r n ln evine git, onu daha taıla beklelme. meıe b11 11adı: 
mdtelseı eb çı ~ış 0

ku,
1 
Avus

1
turya :ı al u Bu sözleri iflten Mahşeker hemen - AUııhım lnsanlan yo~tan var eden 

b"tcQr 
81111

1 ıtredmbııl 1 rlstelmt yllaen :1a~~~· oradan dısafı tarlatfı. Fakat ı;rüatı1n dot- aenıln, kurumUJ gibi gOrünen rğaç\ ra 
d 1 u n zecr r e n u nm• .. a ucq• 1 - k · 

(Oat tarafı ı incide • rirlere dondurma ikram e 1 erek mera 1 d 1 N k d y h dl makta o dutunu gorerek önce de mora· can verere onlardan meyva yetııtıren 
11 ı ar. e a ar a u memur varsa d 1 ı 

. ayın konukları ka·şılamak üzre btr sime son verfldl. b"kQ t k d 1 d k tt 1 ' ına ermek fç~n vtlut kalmadıtım an adı sena ıı, .ser.den rica ederim. Arkedaf!.a· 
ıcun evvel lıbay Bav Ak f Eyldoi'an yan· Borluk suyunu törenle açılması tlu mtle a ro 8'yın ~ndllçı arır a .' ~ ve nsçar geriye dOndQ, nmuı yaoında beni mehcop etme. 
l.&rıud h.üllnr Dln:ktOrü Bay Sadi Tok· Yıılardanhf-rl su•uzluktan kavrulan ıactare e uğraıa; t a u abra 1 ~el muı • Mahş~ker ertesi gün de aktam• 1'0Ç Bu duavı Allah kabul etaı 'ştl vo 
'=arı oldu*u ha11e Keraköse sınırırıa kıt · Kars şehri, ntb•yet İlbay Bay Akit Evi 

10 

5rnvaıu; g: erm~ tıı~ 8 ~ a~. be "ttt Ve akoam olııncı dotnı dudwıun ta'ıta heykel bhdenbfre canlanarak ko· 
cı,, ıs•iıtbale 2'ltaıişler, lkirc Ur Istık.bal '1ogarı ın VY etleri ve Kars balkının 1 1 

d o:ı gel en azı A t e r~a :-t:~ kafesi yanın reldl: •uımağa, hareket etmeğe başlamıfh • 
tı d · ı tf himmetleri sayestrde 15 kilometrelik ytıırbn defo an ayı ~rluz. kvul 9 u

1
r ya kat u b - Ne olııcak btmfm bal!m böyle Sabah olduA-ı• zaman dOrt a• k ı:d't eyutıdo Sımk r.mıea ka ar gıtm ş "r k 

1 
a u mezu ı& an a dın ma a ve u .... " 

lialk ~a rı t 12 dPı beri yolltra dOkü'muş mesafeden bfnblr feda\rarlı lar a ve mo- 1 kl ö •1 " b yük kQ 1 duducuğum . . ? "ıu gOzel kızı eörunce hopsi ayrı ayn 
t:.ılc ıiyordu fallkbıslde bfr l"'ölü" asker dern tfşkllctla gttirllmfş olan B•nluk m•zar aratl g nu. mluş ~ h yle nar .. hk d dl d k l •>oun aş:kı olmuıfardı. Aralaranda ş•mdl 

· ' b 'd K t 1 tutan s"rve er, para ar mucav .,r er mey· .... im e~ erunum ıuaaı ge mez 
0 

o~ •neı garulzon zabitanı bilumum resmt su1•u ile bug-Qn bııyat u u. ars ar· k 1 ak ' " d dil dile ~ Y 11. bfr ku sra baş'amıotı. H :rkeı 
' " " 1 d 1 1 bl da" a çı arı m ta ve musa ere e • .. bl " . ve ötel daire müdUr ve msmu ·ları kam hinin bu!un çağ aran a böy °' mut" · . &•Zil r lurJQ sablp çıkmak lıtıyoıdu. 

• ' J f ti M J k t b t mektedır. "" d i" k bl d "ası~ D"I • •ıa C.:tkao ll!le!iler, okullar, ö2'retmenlj>r gllne er şemem ş . eme e e aya ve . Ba vaziyet kar ısında Yabudtlertn:e1 u11ra ım nr., g~%er: en r av u ger. 
vl! hıtHı: tabaka arandan ibaret b0yll1' bir bayındırlık veren borluk suyu evsAf ba· 1 . d ki ti A~ l k t k maıkale - Bu kızın ortayı ç•kmasına s•bep 
~k yıg101 hazır bulunuyordu Müsaf ır kımındım DQğunun değtl, te'ki memle· .e~ın : ~~rve ,~an ara a~ ırma:a Acaba bu ayrıhğı"I bfr n'h'lyetl yok· b~nlm, Ben bunu •ğ-ç•en yo ımusyd m, 
lcrlCıo)z o•omobill ,.rfnden lnerf'k memur· ketin en iyi tVı'lfta blr ruyudur. lşre ıbç nk, en 

1 bmlezardı ~alrına gbQmkmet •:; mudur? Her 11at bana bir yıl kadar onun dOnvaya gelmesi ihtimali yoktu, 
ta b d 1 0 a. ış k açan as a ~are u ama l• anna me !il ~ 1 h b 

rl rrmsafah • ttlıler, halkla temas'ardıt ~. suyun 8 açı ış1 °.~ya 1 lbım geliyor. Fllkat gO ü:üyor ki, bu ı ıun geliyor ve gece gDndQz oruı bot· vo~~~na 'Y u km ben ıtlııc~tım, dl· 
~lll'ldulu ve hıılkıo alkışları arasır.da Ku tnr bekanı'llıza naslb odu. b ' . yalıDI g6zümd11n ayaraôııyorum Ne olur t-unc1 mu"abll kovumcJ, 
,.tı ... ., dabll oldular Kültür btkanı Bay Saffet Ankan tot fr de "para Ietmem ftır. d suıı benlmı bu derdim., bi,. çare bulsan - B•n buna bl1çok kıym 'lttar f'IJa 

· ıı t 1 i! 1 k d 1 yl Bugun ya mız Avusturya Jtn Oç ynz " .,111p•ım s t f tti K b 1 dl Geceleyin belediye tarafından bele· kısa ı, at ar ve temenn ere or e e b y h d. hl k 1 t· Bu 15zıer Qzerlne Dudu: . • erve sar t m. ız en m r. 
c1h, • bl .ır.ı ltdf keserek suyun ilk kOu.dını vaphlar. ine yakın a u 1 cret rtıllf vaz Y ferzi Is • 

,,c bınaıında r 111 en ver · .,.. 1 ti d d" B k ~ b iri b f Su n• biçim laf M hıektr Henı · i Bundan sonra büyüklerlmh Kars hlllkı· n e ır. u &'.Jar ma ac ang mem· - .. '" - Bunu" gOzellflini art ran ve ken· 
llüyuklerlmldn ziyafetler na kutluluklıır va mutluluklar d1lediler. Ieket kabul edecek? revgind n dPm wrnyorııun. Hem de dlııine d ılayıslle ruh 

0
., fhedllmasfne 

, Sayln KOltür Bakanı Sıtffet Arıkan Amerlkan1n teeebbfütı üzt.rlne l'A Beyzad~ye karşı soğuk davranıyorsun. len selJop ol 1um, Kızı ben BlacPğım. 
'I~ arında!;;l heyetle 13 Temmuz sabahı 1.ise resim - iş ve nnkış seryisl Ç'nlerde evlvanda toplanan beynelmUeJ Senin 8şıklıfııı böyle ıevglline hasret 11ye cevap veriyordu. Halbuki Sofu: 

lAyt ı mnkawıoı ziyaret elmiş, on~an Lise hılebesi tu8 fmdau meydana konferans bu derde bir çare bulama çektirmek mitfh? Renin lbmalclllğln böy· - Brn dua ettim de bu k'z canlau-
~tada mevkt. M. Komutanlığım zıya· getirilmiş o1an resim. fş sı rğlsl Seyın mıttıt". le uzayıp gi1eree korkanaı bir gQn Siıd rtı. Bıı Allah yannıdıt benim bunc .. ıenıt· 
:~hıı ~u~unarı k yan~ar~nda .ilbay füy mlsefirfm'z Bay Satf1:l t Arıkan tırafından FJlfstJnln okadar çok tıpıtıtt ve eıtıp g •l•c0 k, sett ona o da s~ n, KBVU· ik lbadetlerlaıin bir mOkUatıdır. Allab 
C1 ır E~ıdoıra" ve Kulti.lr DırtktOrQ ol· yanlannda bir ço< zevat old 1ğu halde hemen ber gün bir ço't Arabın ve Y d · şacak~ın•z Beyzadeoln eekt ğl h sret tc cennetten bu kızı bir huri olar.-k bala 
.ıc~lıı halde Cilavuz Eğitm~n kursuna açıldı. Umumt Mütrttls törende Kütür hudlntn ö'dürQ'diiğO, çet•lerln tren Je1 vıınına kir kılactk. Çür·kü bıh•adan h ·diye etmlı.Jr. Kızı biç blrlnlze ver· 

trıııs terdir. Ôileye kadar Ezltmen kur- bakanhtı orta tedrisat ve ilk tedrisat bfle uçu•dııklan bu gü ılerd ... , Nasyonaı yapılan kız Ao klannın kavi'a etmeleri ı:ncm· 
~ltllıesalslle meşıul olan aay n KQ t :r geno ı d ·rektö lcrile, Müşavir ve bakan· Sosyalistlerinin Avrupadan tardettlll bu sırasında aslına rQcu edhermft ve '''k· kavi'a bu aııretle uzııy•p rldlvo~ ve 
°tr •n·, burada ırelecek yıl için bir .koy lık mlmarınddn batka bQyük rütbel\ Su- Yahudilere FIUstinde yer vermete im· lennın elleri böğürlrrlnde kalmııb. Z •· 'lr tür!Q hal çarnl bulıınamıvordo. NI· 
t~lke!ın< n okulunun açıimuı Oıerınde bay'ar, Vl!Ayet mttkam1, bilumum mOdi ırin yoktur. vatlı 8cyıa1a de onlar rlbl hasret ateşi· hayct dö ·t arkadaş mahkemey" iıı1erek 
~itlerde ~ulunmuş. notlar aldrtm ·ıtır. ran ve memurla kalabtl k bir h:ılk kQt. . En sol ortaya "ıblan tekliflerden bl· le yamp kül o!ur diyhıce : ~a:ıya mtırl'c11at dlltığl ve arala~ın"a~ 
ı. ltınen ~urs ı durumundan ~emnun ka· ıe~ı h ~zır bulunuyordu. Savın b llkan çok ' • f.e Fraosvnın buyQk bir mQıamaba Mahseker: ıhtılUı ona ha Iettl•metl mn .. as J> &'Ördil· 
kG'tl •ayın bakan t.dlm beyetın~ teşek· Jyl huır.a,.n:ış o!an sMgi t'e yakından göstererek, bunlann Madaraskar edaaın- - Tııhtedan yapılmış kızın hikayesi· lef', Bu s ıraıie uzaHan sırtına aba giy· 
>'e~e buJUDmuş. OQJ~ S emf tini kursta llgileudl. Ôğretman talebelerle hnsb\bal· da f&kin EdtlmelerfD8 il ÜSade etmellidir nf baua anla1s 11na diye duduya rlc!l etti. .,f(I, elf kf şllüf Ü bir dervff fÖZÜ~til, 
ı.:u iş'erdlr. Saat birde alkı7lar arasında ler y1tpb'ar ve bilhassa serği ile yakm· Fransa ise kendi memlek~tl zattn Ve Dl du anlatma~a beşlııdı: O ıııma" ar.ıılımntta şOıle dOşOndQler: 

~V\lzu terkederek Karsa gelmişl erdir. dan mo'IQul o'muş olan Resim oğretmenl gutlağıoa kadar l'cnebllerle ~o,u olıtu! · - Bir dülırer, bir kuyumcu, bir terzi Bu ömfünü ibadete vakfrtmiı, dini 
1',rs elektrik sqntralımn temel Vt hbl ô te ile dikiş v,. nakış Oğretme n' ve bu yllzden de Jlyast, içtımat bOyuk •e bir ınru bera~r sev~ hat etmıığe ka· bOt"n, maneviyatı sat'aın bir adumdır. 

atma meraslıuJ bayan Ssraba t e şel kürde bulunarak rabatsızhk geçirdiği fçin, bu Ysbudlle•t rar vererek yo1a revan o'urlar. Bir Kaiı'8 gldece ımız9 tuna mQracast fd!· 
11 l\ars VUayetloiıı KültOrel dav ~Ja •ı (i<arsta gece suat okulu uıı esasını kur Fransa topraklanna almak lst9mez. A· mQddet eehlrden l"blre dolaŞ~ktan so:ıra i~ ve d!lvam zı 

0
,,a anlatalım, vtı recett 

1 't! basında gelmekte olan ~ ·ekt ik me muş butur.uyor)unuz) diyJ iltifatta bu merikado da muhaceret kanunu cari ol hlr gace korkunç bir d ~ğ ba1'"da g~ce· huıtme de razı olalım. 
1\!lcat nlhrıvet ltbay Bay Aı. it .Eyidoğa lundular. duta fçtn, bu memlekete aucak mrbdut lem~te mecbur olu lar. D tığ ia birçok Bu kararla dervlıl yanlarına çrğırdı
ı11" eııerjlk muaistle halledildi. 461000 Serği g cz' ldikten sooı a talebe tara· miktarda ve z111ııgln Yahudi gldf'btl'r. nhşt hayvanların mevcut olabHfcettnl lar ve baslarından geçeni oldutu gibi 
t r- ~ept bedeli üıerlııda 35000 lira tından lbz tu ed imiş olan salonda mfsa- Geri kalanlar ne o'acek? F ansa Mada· rtüşOnerek uykulannda hıırhaııg-1 bir anlattılar. Dervlf dava m"vzuu olan kıza 
~tll~tta lbaleıl yıpılm•ş olan Ka·s flaıue talebe tarafından yapılmış olan ğaQkari aç~c~k mı? Bunu zannetm•kte t·hllkere maruı kalmam11k için nöb9tlA bir göz atuca kendinden g'eçtl ve ne 
13. ~bıt1nin temel atma meras'ml pash ve limonata inam edildi. pek mtışkuldur. İtalyanın Habeslstanda uyumata karar verirler. İ ık nöbet çeki· vıpıp y~p1p km k-'ndtsfne alaıak çare· 
li( 

7
·938 Çarıanba gQnQ yapıldı. Mera 0 Ik 1 1 1 t bir Yahudi kolonisi vQcuda getireceği ••n kur'a neticesinde dü7ırere dOş•r. lerınt duşOoerek söze baıladı: 

"tltld " h a e'' n z yare s· b 
1 ı:ı.. c kalabalık bir halk k.uUesl ~zır bakkında.-ı rfvsyetlflrde çoktan suya dOş· Diğer üç arkadaş vatıp rabıtt bir uylrn· - ız ne a da ıufam 'anınız .,Ovle? 

p ~llrıuyordo. ilk önce ilbay B.ıy Akit Sayın mlseflrhrlmlı akıam üztri mnstor. Diğer bir ç1t m.Uetler ise Ya- va dtldıldarı ıırada d \lger yalnızlıktan ~ttahtan h O lro ·kunuz YJk mıı? Bu bo-
b·1ic:tog40 Kars elektrik dava11nın kısa yanlarındaki zevatla blrllkte Halk eviııl tıudileri aralarına karııtırmak istemiyor· canı s kılır ve uykusu gelir. Uykusunu n m nlklbtı kar•yı, klmlolz ben ataçttn 
r it lcı.rlbçesinl yaparak temel atma tO· şaretleDdirmfşler, evlıı meaafsiııl ya"ın· )ar. kaçırmak ve can sıkıntısını ır 'de Tmek vnr.dum, b•D ~ua eder kek ona c1n ver· 
t

11
1llnde ıerd veren sayın misafirlere hl· dan incelemlılndlr. lşte ş,mdl büyük slyast ga'leler ara- lç'n dü'tr"r ell ııe keserini alarak orada Tedı~ ofve iddia edfp du·uyorıuuuı. 

ıı'i>,;dc bulunduktan sonra Knltor baka- .ı\skcl'l Garnizon bir zl')·afel verdi sında bu meseleyi de haııetmek lhım >taçlardan bir tanesini yontmağa başlar !Jfr Eoı sö 1ltyln ki akht uy&'un dOısüo. 
~ !hy Saffet Ankanıo veciz sOylevi ~e Mubttr~m misafirlerimiz ferdine geliyor. Bakalım ne olacak? va rıob~tlnln ıonutıa kadar bu •laçtan Bıı kadın bana aittir. O cerlodPkl etvayı 
r tırllua temeli mubter ;>m bakan tara- eskcri garrızon tarafından Ordu evinde DIPLOM A. T güzel bir kız h 0 yuU vücu 1a getirir. da ben yapt•rdt'D. Blrbç sründılr aramız 
ı;:•n atıldı. KOltOr bakanı bu dava 13 Temmuz gece~ı çok samlıııl gPçen Dülgerden sonra r:Ohet alın kuroıncu açılmııb. Dna kavra ettik, o da bu re-
'i i'tllenen Umumi MQtetllf Bay Tah bir ıölen vıullmiftlr. Şölende memleke aynı ıekllde canı sıkılarak ye uyku•u ~ k·zarak evimden çı .cıp ırıtcılı. Ben 
~ Oı,re, ilbay Bay Akif Eyldoa-ana, tin ileri ırelen erkanı hazır bulunmuş•ur. Romanyada matem gefcr•k karşmrda dQlgerln yontmıı ol f~ ODU b~lınak a,zu•lte bOıJe yo. düı-
Cltk 

6 ~lkına bu hayırlı neticeyi hazırla- KOIUir bakanının l\al'slılara büyük Bük.rep, 20 (A. A.) _ Bayh za- dulu kız heyke ıine k.upP, hllezik rit-ıf ın;~0'" · Ş ımdı ~udum artık. Alıp evtıne 
-bıı..~t\lldan H en büyük ıerE> fi ktnd ne vAdJarı mandanb"rl Bsrllnde lkrm~t eden K~•- tadın\• rın taıımakta oldu klan aiıslü f l ~rıecl •ğım~ld tnasııı laflar ıOy'eyıp 
.~ık• l ı 1 V ·bett dt trtD 11 ı:ı ze &'U Ormenfn manası yoktur ct11 \'e ·t9t nden dolayı teşekkllrde bu un- -lHer türlü Modern teşkilatı hıiı ye- ilçe Mari'nln otru Lujl bu&"üıı aahahh•- ıey er.iea yapar. e ııo ıona er t · dedi. ,. • 
,, {Karsın llele~t nurlar içinde kal- nl bir lise binasının eldeki mevcut pro· yln tayyare Ue buraya gelaıie' ir. Anne- zaman terziyi uyandırarak kendlst ny\ıu Dervişin bu latlannı ftlten ukadaş
;ctıldı.aa dilerim) ıOzule Uk harç te'Dele Jeye göre yapılmasına karar vere1ek hı.· sinin cenaze meraslmlndııın sonra Beril ya yatar. T·nıt ka~ş ısında tabladan ya lıır davayı halletm•te lmkio olmadığını 

ı t b la 1 ar t etm• ne dOnecektlr Romınvanıa ber tara pılmıı va kallarına bilezlk'er kul 4klarına gOı erek ı~b ·e gltme"'e karar ve dl'er Bu d men ıışu a aı nmuını ı e ış· • - ak - bl h k 
1 

& • • 
'el n an sonra ıayıtı bak~nımız EIL 1 d'• hada matem devam etmtkte ve Kral kupeler t ılmıt mukemmet r ey e O~rvif ta bunta~a d ıvacı olarak katıldı ıınıı D- U d er ı . 

0 
" • 

ai~~ lk uay Tahsin zer (Nur· saa et 2 _ L1se ve orta o'lul o~etmen Karol'a yabancı m111mleketlerden taziye i runce: Şebr~ gedik teri ıaman dotrucı 
tııtkı lncı harca temele atb, 1rkadan kadrolan bu ders ytlı ikmal edilecektir telgraf/an gelmektedir. - Bsnlm için de aan11tımı gö~termek '>renın uayişlle messrul ol"n ıubatınan 

\otct ' M. Komutanı (Ugurlu, Nurlu) O _ k d 1 1 , d bir zttraret halfne relmiş•lr. tıuıuruna çıktıla", S:ıt>"O• davaya ıebep 
l t0ıs1J t ı.. S - nQmuzde l ers yıı çn e K" 0"' tın k 1 1 kt D d" ü dü d ""'--ti ~it e emele taı a.oydu, sonra mem· oy .re e" o u u rçı 11ca ır, ye Uf n ve o 11 nu""' 11ra- t ıao kıza bakt ğı 1&'1ları derhal A~ık 
tıı_ et h6ynktert ııra tle temele harç at· bir akıam kız sanat .okulu eçdaca\br. Sayın babnım•z Kars KOltürQn~ 11nda iUzel elbiseler d iker k h~ykelfı olıtu ve o dıt kızı ketıdi~lre has ·etmek 

,. ' - CllaVllZ Etıtmen kursu tevsi ytnl y•nl varhklar k11t•cak olan baı• rlyıtirdi NObet sıran eh11dl ıofuf ıt i'el- çin klfı~•nda s b~ptcr aramafa bbf lacb 
,....,au lörenı mntaaklp çay kenarında edilecektir. teıkllitın llAve ecUlecellııJ •• tt\btlr bu· mlıtJ. &tıı nöbete kalktıtı zaman karı•· ve ve IOze bqtrdı: 

'4IU11ı1f elu prdü alttıuia Ulaa· S - qıtm1a kum> yomdı bir de yw11Hlflarclar tllllla pek rü.ıel Ye UDb flbl daraa . • ) (AlllMI 'tUl , 
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AVRUP"\ MEKTUPLARI ----------
İnsan çalıştığı kadar 

eğlenmesini de bilmeli! 
F ransanın en temiz sahil şehirlerinden 

"Kan,,da hayat nasıl geçiyor? 
Kan (Ham81 muhahlri

mlzden) 

• o o tJ 

SPOR 

Yenispor
Erzurmgücü 
Pazara karşılaşıyor 

19 Mayıı bayramında yapılan (Hal
kevf) kupası maçını çot çetin bir oyun· 
dan sonra 1 - O gibi ufak bfr farkla ka· 

23 Temmn~ 1938 ı::::::= 

DOÖUDA KÖYCÜLÜK 

Köy kalkınma işleri 
üzerinde · ir etüt 

Yazan: A. NAZIROi!LU 

ıanan ErzurumgücQ ve o gth çok azım- Zalt lktisad sahalarındaki hayvan istihsal vası!a'an ve sartedllen fı kuv 
~Ar ve temiz bir oyun çıkaran yenlspor yetiştiriciliği sermaye koyularak pazar vetll mahduttur. 
lc.u\üplerl bir buçuk aylık: bir tatil dev- için ve kar temin etmek gayesfle yapıl- Bunun için, köylünün ve daha dot· 
realrıi ııntrenmanlara tahsis ederek hafta- mayıp tablabn bu vadideki zengi!lliğlnin rusu köyll.n elindeki toprak bu mabdud 
om muayyen ıonlerfnde kendi sabata- teslrfle ve zirat mahsulatın lhrııcı imkan- istihsal ihtiyacını kaışıladıktan başka 
nnda sessiz ye muntazaman çalışarak sızhğı karşı.sında ve zati istihlak ihtiya- halt! artık olduğundan hlenen toprak 

Fr ı § P ' z:çolc. C l· ilk maçlanna hazırlamyorlardı. cını karşılamak için yspılma'kta olduğun- kuvvetten düşerek verimi 1Zald1kca, 
ı<; ·I "· "J d d b"d l:t n· Fakat futbol federasyonunun tamimi dan yetiştfrllen hıyvanlar, merada ken- zeriyata, JşleDmemfş başka bir toprak 
"· vay l ~nerhı\d ~· • b'zle>t üzerine lik maçJanmn EyliUe bırakılma- dl kendine üreyenlerin fez1asım elden parçası tahsis edilmektedir. Yalnız, nü-
' andı'llııııh. F .ilttıt bu sı üzerine kulüpler lcenrtl aralarında hu- çıkarmak ve devlete olan vergiyi öde- fus kesafctintn fazlalı~ından toprak 
aıtr çaııp•a oı:ıu e tl ys suat ma~lat' yapmata karar verdikleri mek maksa'1lle satışa a•z edilmektedir. mahsullerine talep zivade olan ş~hlr ve 
sıbhatını kaçırmıyo•. Çü kÜ gibi, futbol sjanı da mevsimin hoş geç Halbuki emtia lktisedımn teessüs kas ııbalar c\varile sahil kısmı bir lstis· 
Fntnıa hudutlarını manalı rnemesl için kupa maçlan yaptırmata va inkişafa baş'adığı sahalarda h ayvaa na teşkil etmektEdir. 
bir ktlde lçevtran Alman- karar vermlftfr. yetlştirme fşt ticari bir mt h·yet kesbet VeıimliliU bu auretle dinlendirme 
ya, ıal a ve tan ·o İ•p~~ Ba Pazar gtlıJQ lise 1abaıında saat mektedlr. Hııy.vauın hem ker.d'sl hem yola i!e temin edilen tarlada kullatııl· 
:Ji!Sına rağ!Den g-Olm~~ı 16 da yapılaca}( maçın çok entresan ve m8hsul4tı emtıa olmağa başlamış'ır. Ti- masına lüzum kalmayan hayvan gübresi 
bıllyor. N,şasirıi tayb,tmtyo!.. heyecanlı olacutı kanaatındayız 0 ıün cart hayvancılığın, Z•r8t mahsuı ata na- bu gibi yerlerde mahrukat olarak kul· 

lşte·J~~üçllk' ~ b\r fşlhi(: takımlar sahaya yepyeni elamanlarla zaran daha fazla kar temin ettiği emtia lanıldığı gJbl rnbrenfn mecburen mah· 
K '° l Hem mevsi.ut9 bHe de· takviye edllmiş bir ıurette eıkacl\kların- iktisadı sahalarında ziraat ön p14na çık- rukat olarak kullanıldığı ve tarlanın 
Qılmlş • p .ılmlyelerin rıtbdca dan ve her fkf taratın da uzun zaman- mamıı~ır • Burslarda yetiştirilen hay\·an- dinlendirilemedığl sahalarda da topra· 
g'ö'gı:=lendirdiğl tııhll boyuncıı dır oyunlannı gOrmedltfmlz g-lbl her ikt larm hır kısmı mahalı i köylü yeti~tirfcl· ğan verfm"iliğ'i günden güne düşmekte· 
uı.anen asfa't yollar .. Her ta- takıma dan rtre yeul oyuncuları bUme- lcrin ~alı olduğu gi'li bir kısmı da hay· dlr. 
töf bir bahçe hsUm'e. Titiz ditfmiz için pazar güakn maçın hangi van tuccarlarının malıdır. Sahll kısmında topr..ık mahsulleri 
,·e toknlk şeklide çalışan bir takım tarahndan kazanılacaiını tahmin Hayvancııığın bu iki şekline de paz~rda kolaylıkla nakde tahvJl edile· 
Le:edl~e teşki.atı • Her şey edemiyoruz. Yalnız pazara gayet z~vklf mıntakanın A~rı, Kars, Erzurum, GümUş· blldığlndcn litihsalln merkezi sıkletini 

ve samimi bir oyun seyredeceA-imlzl hene ve Çoruh Vılayet!erlnde tesadür ziraat te~kll etmektedir. . 
1nsaoa ın:üyor: Temiz yo'- ı tahmin ediyoruz. Maçın hakemliğini Ra- edilmektedir.. Bu kısımda mübtahsll inevcud tar-
la· ıon,uz, gllzel ve hll- sim Öncel kabul etmiştir. Her iki tara Yedi Vılayette beslt .. ve yuvarlak lasından azamt istlfade.yi temine çahş· 
hassa parasız Pi~l'ar, alıas· f'a'l gayPt samimi kardeşce bir oyun bir hesapla l,250,000 kusur b3f s• ğı makta ve tarlasında bır karış boş yer 
yolaıın dibine, tarh.!aran kc- ve muvattaklyet dileriz. ve bir milyon sekizyüz el!1 bin bırakmağa uğraşmaktadır. 
uanna rehavetle uzanmıt • • • kOSU\' baş koyun bulunması mınta· Bu sebeplen sahll kısmında ve 
ş!z'onklar, nas1r koltuklar, Bısıklet Şampıyonluk kamı.un hayvancılık vazıveti hakkında bilhassıı şehir ve kasabalarla bunlara 
k.ıamlan para.s z JiiÜzi'c dlu- · bir fıklr verm~ğe katidir. Bö:A-emizde mücavir köylerde dlnlerdtrme usult1 

temek i tcyaoblnlerce kişiyi Kan ıehrinden bir göranaı ffiÜSabakalarl havvan yetiştirme ve ziraat işlerinin al kalmamıı gibidir. Bu sabada tarladıın, 
memouı eden mü emmel dıkları mevkilere göre köylü lşletmeleıi· ya senede iki çeılt mahsul ekmekten 
bir or 6stra .. Büynk <;tellerin bahç9sh:- tır. Hepimfz kerıdl sahamızda çalı,ıp di· T. S. K. Enurum Bölgesi Bisiklet ni dört çeşide ayrılmış göımekteylz. ibaret olan münavebe usulü tle yahut 
de, ters' ırda c dar .. Bütün ,ehlr halkı dlııiyoruz .. Eğlencenin lüks, gülmenin ~Janlı(Jından: A - Sırf h'lyvan yeti~tfrm3kle meş- tablt veya suni gübre kuUarılmak su· 
ve yııkml11rdan uzaklardan gelen binlerce bafıfmcşup'ik sayı'dığı devirlerde de Şlmdlvc kadar yapılan b".şvlk mtısa- gul olanlar. rrtile her &ene müstemirren istifade 
tnıan caket; kJravat ve manto, tayor ta- ğllfı .. Her çalışan innnın fs!lrahat ınn- baka1an so~a ermfıtJr. B - Hayvan yetiştirmek esas lşleıi edilmektedir. 
ha kümünd n kuıtııJmaoın verdiği rahat· ltrlnl renkli ve neo'ell geçlrmeğe hak· BOlgenin 1938 • 1989 ştmpiyonluk olup ikiııct derecede z!r~at yapanlar.. _ ~abli kısmında toprıığın kallteıl de 
hlda elektrik lambalarıtıın aydınlaltıfı, k:ı vaıdır. Ağır başlı, vakarlı, ki~ bir mnsabakası ao Temmuz Cumartesi güntı C - Hayva!l ye'ıştırmığe ve zıra- koylunün nazarında dıtha ziyade ehe111· 
Bnz ıtızg!rlermın ıerlnleDdirdiği ve millet~z; bu haa!etimlzl mukzyeae yap· Ilıca yolu ve 30 kilometre ozeıinde ya· ata ayni derecede çalııanlar. mlyet kazanmıştır. iyi ve fazla mahsııl 
kumlarJa eriyen küçük dalgaların llabl· mak imkanını bulan, yanı dGlapo, rOren pılaca~tır. Billbare ııan edilecek re- D - Asıl işleri zirad olup civar alma" maksadlle lnbat kabtllyetl yü1'' 
feştlrdllı g~msız sakin bir hava Jç!nde herkesi bHlyor. Meıiyetlm.bi neş'e ile koru kıracak blrhıc'ye bir bisiklet yayla ve meralarda hayvan yetiştirenler. sek, kuvvetli topraklara rağbet çotal· 
do arıyor. Kadın, eıkek hepsi, hı~ıkı niçin süsle miyellm? Gülen adam sıh- hediye edilecektir. Müsabakaya girecek· Bir köylü işletmesinde zlrsatlo dığmdan arazi fia~ları da yükselmiştir. 
)B~ları~dan beı on s~ne az gösteriyor- batlı adamdır. Küçük yuşt( mini mini terin en geç 28 Temmuz. akşamına ka· ehemmiyet kesbetmesl veya ön sata Bundan baıke, mırıtakamızda eıııtll 
lar. EsmQr1enen JÜzler dişleri daha faz- çarığımla Bayburthn Sıvasa kadar 1 il- dar adlarını kulnpleJi vulteaile bölıeye geçmesi toprak Qrllnlerlnfn pazarlarda, iktlsad:yatı çerçevesine dahil köylü iŞ' 
hı beyulllftil'ıyor. Neşeyi daha iyi ifade tlli btr kağnı peşinde karlar üzerinde yü- bl!dlrmelerl ıtzımdrr. Bu müddet içinde piyasada kolayca paraya tahvıl edile- !etmelerinden baQ'cılığa va bahçeclllğ' 
edltor. rümüş bir gerıclm. Benim gibi her Türk'· müracaat etmlyenlerln ıamplyonlut mo- bllmeslle kabildir. Top~at mahsulatı de lAylk olduğu ehemmiyet verllemeJlllf 

Ce:ıç, lhttyar, memur, işel, talebe ün bugün neş'elenmeğe lhtfyacı var. Bu sabakalanna a-Jremlyecetleıi teblit olu· sabşının bir takım sebeplerle mahdud o'duğu gibi mcvcutler da henQz rasY"' 
herku bir kaç haftalık istlrnhat devre- arzumuzu tatmin edecek: teıekküller ba- nur. olduğu yerlerde köylünün toprak işleri nel bir surette çalışamamaktadırlar. 
s'nde bir senelik yorgunluğunu çıkan- şında belediyeler gelir., Kan şehrine ve bu işlerin verimliliği ile llgfll olma- Esasen, emtia fktisadiyatına dahil 
yor ve blr seneUk çdış!ıuı devresl için· tıer ıelen günde nç kuruş ve!lyor. Te Voleybol - Basketbol dıtı görnlmektedlr. köylü işletmeleri mıotakamız:la bugnrı6 
d: yeni kuvvet alıyor. Fransız çalışmak mtz. rahat koltu"ılara oturup aaatlarea T. S. K. Voleybol· Baakethol Ajan- Pazar bulamayan toprak Qrünlerlni kadar rasyoneııze edilememiş, yaıı1 

kadtr etlenmeslnl de biliyor. lsUrahat;edenle den altmıe para ahnıyor. lı~mdan fııt'hsalde veya lstlbsa!i arttırmakta lk.tfsııtmlık prensföine uygun olarak ,,. 
DOşOnüyorum: Eğlence bir hak ve Pars: Belki 1 Fak.at daha öne! hüsnüniyet. 1938 • 1939 Bölge ıaı:ıplyonluk köyln müstahsil bir menfaat göreme- gart zahmet ve masrafla szamt mu9',I· 

net'e bir mükafatııa buna, tarih önünde teknik ve bir şey1el' yapmak, e~er bırak· maçlarına 31 Temmuz Pazar gO.oü beş mektedlr. Bu sebeple bılhassa hayvan fuldyet temini yoluna sokulamaııııştır: 
ve bntnn dilnya karşısında çetin blr im· mak arzuıu. lıte beledty,ci lk ! . . Janacaktlr. L'k heyetini kurmak te filds- yetlttlr!ctlfğl ön sııfta bulunan yerlerde Bilglslzilk ve henüz teşkilatıandırılaııt• 
t ban vere ve bir kao sen• içinde asır- Kan 10 Temmuz tQrü tanzim ederek bu muıabakaları ziraat işleri ve bu işde kullanılım mış "imaları gibi sebepler mıntakaoı1' 
h~ lıter başaran Türk mllıdl çok l!yık- Vıdıd Dicleli idare edecek hakemleri seçmek Qzere köylüıünU rasyonel çalışma usullerfrı' 

EKONOMİ 

Uzunömürlü buğday 

ku'nplerfn selablyt tnameli birer murab met esnaaın~a askeri hbbiye mektebi kavuşturamamttitır. Emtia fktlsadlyattP~ 
bulannı 28 Temmuz Perşembe günü talebesi gibi iaşe olunur. intikal etmiş olan bazı köylü mnstab 
saıt 17 de bO,ıeye röndermelerl tebliA Askeri sıhhat müesseselerinde ücret- sillerimfz çalı,ma verimlillğint arttı~ 
olunur. le lstihdım edilen ve edilecek olan h!:m· mak için fstihsal vesaitini ve ç11ışııs0• 

ştrelerle hasta bakıcılar da hizmet müd- faaliyetini çoğalmıı fak~t fakat raı1 
Avcılar faaliyete başladılar delince bu suretle ia~e olunur. nelleştlrememiştlr. 

Rus i!imlerlndenıBay Tllime Krem- Bütün ziraat müısseselerl ta tından Yomurta ve yavru mevsimi olması Okul talebesine her ay beş lira ve· Bunlardan baeka mıntakamız ıı0[; 
llnde akdedilen Zlrut korgrası.,da alika ile takip edilen bu mtıblm buluşun dolayıslle avcılıtı tatil eden avcılar ku· ıtlecektlr. JüsünOn ikmal ettiği mühim bir ııo".se 
ıchst arathrmaları nelic~si elde ettiği Ankara 2iraat tnEtltOstnce de tecruir lübQ idare heyeti ve bütlln kulQb üyele Hasta batıcı hemşi ·e okul talebeslle daha vardır: Zati iktisat slsteJll.lll ~· 
bir nevi buğdıtydan 200 gra::nlık bfr nü· edllecığf babar abnmııtar. R~ı-r denildi rl Çarşamba günü atşamı bölrede bış- okuldan mezun hastabak·çı hemşirel• ra istibsaldeki gaye müstabsUin zati ı~,. 
mune takdim ctml4tlr. ğl gi ~ i hakikatan amelt tatb!kat sabasl· kanları Operatör Ömer Bfc1nın rlyase· h'zınet esnasında elbise ve teçhiz 1t mec yaçlarının glderilmeel olduğundan ~ıı rl 

Bu · buğdaY, Agropln denilen bir ne- na srlrmesl ~abli oluısıt, bu bu'uıun tinde toplanarak hesap duruaılarını tet canen verllecsktir. tabsil kendine lazım olan madde~ 
vl ıarı yor.ca cir.slnden uzun OmtllO ne· d!.lnya ikt'sedlyatında mOhlm tebvüller kik ettikten sonra faaliyet program1arım Ordu has~a bakıcı hemşire okulun· utt ve ferdt zevkinin tesiri altında ~-
beta yapılan llf1 neticesi elde edllmiştlr. vücude getirilecetl şQphaslzdlr. teııbil etmltlerdlr. Avcılar Pazar günQ dan yetişecek hemşireler Mil t Müdafaa arzu etti~i ş :klld 3 lstihsıılde bulu11oı11 

Herkesce maldmdurkl buğday her ZET J bir. kaç gurup halinde ve ve muhtelif Vekllllğlnin tayin ede"ceğl {ordu sıhhat tadır. f' 
sene rki tn bir nebat olup ancak bir fatlkame•lerde toy avıua çıbcaklardır. müess9selerinde alb yıl mcc'Jurt hiz· MQbadele kıymetleri İ.!tihsaUııe blcf# 
defa matisul veıiı. Halbuki uun öıı.ürlü Küçük hırsızlar mete tab'dir. )anılmış olan emtia lktlsadt sabala1'1°0,. 
bulday bir defa ekilmesini nıüteakkfp Asker"ı hasta bakıcı Sıhhi sebeplerden gayri bir sebep gene terdt ve zatı zevkler hüktıııı ' 
öüblrl aıKH!ndan 5 ili 6 mahsul ver- Sarı'.camıf, [Husu t 1 - B!ledJye ten dolayı okulu ikmal etmiyenlerle o- mekte11r. il' 
mtktEdı.l'. •ctt buı.day başak bı'1.na f·w· caddesinde Mehmet otlu Kna·i'tin dük· h . J k J k ld k t b h B b ı d ır ı h ıtl n. 6 v u an çı tıll an soııra m'3c uri 1zmetJ u se epe e tasn e, ıs a a, .. 1...ıae· 
kalade olarak 26 . 80 dane vermekle· kanının a•ka dıvarını delmek suretile emşıre er o u u yapmayanlara veya lnzltatt sebeblerden dard tiplere ehemmiyet atfeOJJ-
dtr. Uzun ömQrlü buiday ise başak ba· içeriye girerek 667 kuruş paraslle 350 dolayı okuldan veya mecburi hizmet es- mektedfr. lf 
!U 120 dana vermeltteoir. kuruşluk dört kalem eşyasını çahın ve Yirmi sene hizmet edenler nasında ordudan çıkarılanları okulda bu- Ha buki, mübadele kıymetleri .,. 

A7rıca tiu nevi buğday kuraklığa bu kazada oturan 11 yaşlar~nda Bilal lundukları · rr.nd:ıtetçe Vekalet tar.ıfıodan tihsallnde harfct piyasanın zevk .':.'..e~e' 
t~vkal!de mutraviın oldutu gibi rlon ve Karaoğlu ve 12 yaşında Hım çalınan tekaüdiye alabilecekler yapılan masraflar kendilerine veya ke- ıeplerine uygun bir şaklhie ~-
w&lle hastalıiır.a da ziyadesile ~a~aıı- eşyalarla birliHe yakalanmışlardır. Ordu sıhhat mneeseselerfnde hasta fi.lerfne tazmin ettirilir. şarttır ve mecburidir. 
maktadır. Toprak tuzlu veya bir çô'e baktcı h1Jmşire yettştfraıet nzere Mfllt O~du hasta bak'cı hamşlre oku~unda (Aa"Jal'I t-'~ 
ıuQşablh olsun, bu nevi buğdaylar ~1 )'.a· Teminatlı Daktilo, Dikiş Mildafea Vektlllğlnce aç ıınıflı bir (Or- yetiştcek hemşirelerden yirmi sene hfz. ~ 
d-.U eşvunn11a bulmaktadır. do Hasta bakıcı bemşlre okulu) açıla· met ifa ederler tekaütlüklerlnt lstiyebl F 

Tobum'ann kemal dcvred 15 • 30 ve,, her nevi makineler caktır. lirler. Bunlar bııkkında 1683 sayılı as· aydalı yağmUf wl' 

1 ~ gOD lçlcdedir. Bu ıeıait dahilinde }8 tamiratı yapı ır Ordu hasta b kıcı hemolre okuluna, kert ve mOlkt tekaüd kanununun aske- Bulanık, [Hususi] - Çok 1,te~ 
11l8Vsimi ıız o•a1 yerlerde d! uzu 1 ör nr- en aıııı orta okul tııhsHlnl ikmal etmiş rt memurlar hakkındaki hükOml,.ri tatbik b~klediğlm"z yağmur iki gündOt ,~·ıı 
ın buğday ycu,urmtk daın:a kabild'r. Rı· za Vatandaşlar ve en yakan 22 ,.,ına ,ırmı, talebe, olunur. 55 1ış1nı dolduranlar sin tahdi- meri memnun edecek şekild yatd•, 

Yuka ·ıda evsafım tarif ettiğimiz u· Mlllt Müdafaa Veklllttince yapılacak ka· dine tlbl lu!u1ur. va otlanmızt khrumaktan kurtar.il· 
7UD ömhrlü bu~day trcmbe devrednl bul oeraltine gOre alınır. Ordu hasta bak1c\ 1ıemşlze okulunun A c-kale Sıfat lstasyontl(ıtl 
ır~çl rmfş ve tar a'arda ekltmeye baş1ail· SJlAh Fabl'tkast kaışıs nu Ordu tiastabakıcr hcmş1re oku,una t~drls programı va diğer hususları Milli ~ y 

111b my•vm 2 5 k(ntaUı\ blr rekolte K kabul edilen tale"·- temsilde bulunduk- Mlldafaa, Maarif ve Sıhhat ve içtimai A~kale-, [ Hu3ust] - sarıda cto" 11 

m· ... r. r..ı .. • ı .B y AYA hanesinde ~ t ıs•ah "'ııt 
mevcuttur. 19S7 sen11iode ekilen saba lan mfüfdetçe devh~t hesabına meecanen Muaveııet VakAlctlerfnce müştereken tcs- den fnsa f'dlJe •ek olan Sıfa tB 11 

dört b:.kt rı geçmlı ve eldo edll'n re·ı' ••lllliı•ilıl•lliliı••liili•llillliiiiiiiıl -:>kutulur, banndınhr. Gerek obılda ye bit edilecek esaslara iÖra tayin oluna nun kazıkları c· kılmış ve ınıaa 
k9lt• mlkdan dı 6 olmuttur r••k okuld&Jt ••tlerladın ·-· lılJ . aakbr. • lanmııtır. 

"' . 



= 

lV 

ıt· 
ııd 
ka 
ak 
t:a, 
•ak 
:ıü· 
•ak 
ve 
ti• 

ve 
lır• 
ulO 

~ :l3 Temmw: 1938 ·· D O G U 

Transit Yolu OstUnde Si NEMA ................... 

Gümüşanenin başardığı işler 
Gomoşane az gelirile çok iş başarmak 

Kusursuz insan olmaz, 
hele artistler! 

mevkiindedir. Bu vazife 
eldeıl geldiği kadar yapılmaktadır 

Bilseniz, Sinemada okadar çok sevdiğiniz ar
tistlerin hiç de hoşunuza gitıneyecek neka lar 
kusurları var .. 

l.:üınnşıre llırnhdı:'ııi ç lış:n~lar ha'lc· 
lq, da geçen sayı'arıaıızda bir nebz' 
bahstt'Dış, vol fnsaatı, Ha kAVlerl 
f•a'ivetı, haV'v1tn l~'ahı iş\eri lıı~kk•n· 
ıııt dıı malll oa• ver· c ıı•mfzl yazm·ş · 
ııır B112ünku yafıfl'ı7. a < ku ucu a · t
ffıı,a Gürnt,Jt"C ll!m17d kl Ç lı~ıt r 

la tıuk ıtıd a avr c ı t fsi 'at 'e iyo· uı.] 

lünde lağım yaptırılan kanalizasyona 
raptedilmiştir. 

Halkevleri 
ilimizin ~merkezi ile Bayburt ilçe -

si merkezinde birer Halkevi vardır. Bu 
evltrde çalışan gençlerimiz derin bir 

1 ferağatla Halkevlerinin feyizli ve kültü· 
Yollar rel amacını yaymağa çalışıyorlar. Fakat 

u l f ı· · · d şimdiye kadar elde mevcut vasıta ve ~ uu ~ene yo cıa ıyetı en zıya e 
l:'~t .Ahmet. Poske·Erzincan yolundadır. imkanlar bu değerli çalışmaları çok 
'"?ıncana tren geldikten sonra bu yol mü~kilata sokuyordu. Sayın üçüncü u • 
~Yuk bir ehemmiyet alacaktır. Bu yo· . mumi müfettiş Bay Tahsin Uzerin kıy· 
fllıı Köseden itibaren Sipkör ciheti çok metli yardımlari sonucunda, evlerimizi 
r~r.a bozulmuş ve esasen vaktile gayrı maddi ve manevi sahada mütekamil bir 
Clıııi surette açılmış olduğundan, Kö· duruma doğru götürmekteyiz. 

~en başlayarak Kelkit~ µğra~ıktan , Gerek Gümüşanede ve gerekse 
llta Poske dağından Erzıncana ınmek Bayburtta bütün evsaf ve şartları haiz 

~tlile bu yolun güzergahı değistiril· ' ve mahalli ihtiyaçları temamen karşıla-
lştir. Geçen sene bu yolun on kilo Gümllıa'le Valisi Fa!t NOMER yabilecek modren birer bina yaptırılma· 

~etrelik tesviyei türabiyesi yapılmış. . . sı sağlanarak 1930 yılında temelleri 
llttonarnıa ·k· b'" ··k ko'"pru·· İnşa e.dil· Zığana tepesıle maden arasında atılmıştır. Cumhuriyetimizin 15 ı'nc' 1 

• 
1 1 uyu b 1 · ı · k · · 400 l"k ı yı llııştir. ~ unan .. ıK~. asıs yerme v metre ı yıldönümünde açılma törenlerini yapa· 

. Bu senede 26788 lira bedeli ke· ~ırer ko~~u .. yapılarak Zıgana t~pele· cağız. bir taraftan bu binalar yapılırken 
1.ifli 50 betonarma menfez, yine 17697 rınden Gumuş.~neye. uzan~ şosen~n ~u diğer tauaftan Halkevlerininin bütün :a bedeli keşifli 38 adet betonarma n.oktalarıda guzel bır şekılde geçılmı~- şubeleri yeni binalarında daha-verimJi 
.4~nfeı müteahhidine ihale edilmiş ve tır.J ve faal bir çalışma devresine geçmek 
11\kata başlanmıştır. Maden bakım evi civarmdada baş- üzere hararet ve hevesle hazırlanmakta-

• Yine bu yol üzerinde tahsisatı Hu- !ayan varyanta bu sene azami ehem· dırlar... .. . 
~1 nıuhasebeden verilmek şartile 23 miyet veril~iş mevsim başı~dan itiba· Gumuşane Halkevı musiki kolunun 
"Ilı 167 lira bedeli keşifli 4 adet köp· ren .kuvveth amele pos~alar~I~ ~apılan çok müsteid şefi öğretmen Bay Remzi 

~bir menfez eksiltmeye çıkarılmıştır. hafrıyat ar!ık S!>na e~mış gıbıdır. Ya- Akagünü sekiz ay önce eksiklerini ta- •aunessiz Adunlar. re "A.•yıı Üst,nd'3 F'ırlıntJ. fi'm'erlndP, hüyan 
· . binden fazla mükellefle de tesviye kında geçıt verecektır. ıkmal etmek üzere lstanbul koservatu· muı·affakıyet göstere t yeni artistlerd ·n: Medl· n Ro~enson 
''ltıt son gayretle devam edilmektedir. Bu şekilde yolun senelerdenberi varına gönderdik. Dört ay rn:ıra tahsi'i· Belki herkes dikkat etml§tir. Artıst- 1 Va'k'ası V""'"' 

1 \ıı bu mıntakasında müşkilat çıkar h · b't" k d.. kt' E -~ orman arda geçen bir 
• Qtı yolun Eyliil sonlarına doğru . an e· nı ı ırere onece ır. yi bir orkestra ler!.n hemen hepsi sinirli. oluyor. Bu s!.nrr- filmde rol almış o:an nrt!.st, en tehlikeli 

~ct.ıt Vereceği kuvvetle ümit edilmek· yelcanlı .. erazıden kurtulunmuş, aynca takımına malik olan Halkevine yeni bir lenmeıeı:_ sahnede veya fiilinde olduğu gibi sahneleri gayet muvaff!l.klyetıe çev!rd!ği 
k .. dıt, iki su·Şiran - Alucara yolunda 4 şose tulunden 2?0 ~et~e ka?ar kısa~- bando takım· da getirtilerek bu sahada sun't degl:ldir. halde, nlsbeten daha az tehl1ke11 görtllen 
~l>tli a tırılmı daha Ü dört kö . mıştır. T op!ak ışlerı bıter bıtmez sı· de işe başlanmiştır. Gabi Morleyin 'hiddet ve heyecan bu !il!md,e az kalsın boğulacaktı. 

tıitıG Y P . .ş'. .ç . . P lindırajına başlanacak olan vayantda H Ik . .. .. . .. sahnele'rinde mendlllnl ne kadar hırsl:ı Kaza. ö le 01 • 
r.de keşıflerı ıhzar edılmıştır. . •y. • a evı kutuphanesı de mukemmel SJktığını görmüşsünüzdür. o daima men- § Y uyor. 

"' l'orul-Körton·Harşıt yolunda yağ· bı~tıgı ta~t~~de Trabzon hududund~n bir hale ifrağ edilerek halkın istifadesi· dilini sıkar, çeker, yırtar. Göz ya,.sla!rı fı~- . Dorotı ~mur cŞlmal çocuklan> is-
~,Uturı t .. 1 I .. b t l Zıgana koyune kadar olan 16400 kılo ne bırakılmıştır yakınr.fa k b ımmağa hazırmış glbl mendll1nl ikide nJnde lir fıllm çe~rmektedir. Bu salın!! 

esırı e ge en teressu a yo t l"k . · asa anın mer- ' b'tlyor Diğer blr ah b 1 k i t . . metre ı şosa temamen yemden yapıl· k · hAk• b" k"d b bl/!'de gözlerine götürür. Ona rejisörler · · s neye aş ama çın 
~ tığından kuvvetlı bır amele pos· l kt Ş bo . d ezme a ım ır mev ı e ulunan Halk kaç defa bu hareketleri yapmamasını biraz isti.rahat fasıl:ı.sını bulunduğu yer-
ttı:~1 ile c!e bu yolun geçidi temin edil· nış fo aca ıdr: 0

1
sad yb~~c~ ı~a~ e en evi meydanına günlük neşrıyatta bulun- . .:öyledUer. Fakat mümkün mü? ide geçmnek istiyor. 

""tti .nen ez ve ıvar ar a ıtırılmıştır. k ·· b' d h ı·· k 
t. .. .. ma uzere ır e opar or onulacaktır. Heyer:o.n sa.hnelerılnde J. P . om~n Bir .sala biniyor. Sal açılıyor, !ilim 

lh... fBayburt • Of yolunda da 4 adet , .. Aynca .Torulun k~pru ~aşı mev· Bu yıl bir de müze şubesi açılmıştır. 1ükrüğf1nü çok yutar, saçlaxı diken dLker çekenler ve reji.sörler garlde kalıyorbr. 
,:-q\ e:z k il f l <~ınde 2,5 kılomete tulundekı şosa ye· Bayburt Halkevininin mevc t • olur. Bn manzara. f!lim cepheden ıılınır- Dorotl Lamur s:ı..lın üzerinde S:t!'t üs-
1~ vaptırılmış ve mü e e ame e •uden yapılmıştır. beleride faal bir d . d d u şu sa. çok çirkin oluyor. Fg.kat bunları yap- tü yatmıştır. Sal dalgaların ş'.ıddetlnden t~. t bu yolun temizliği temin edilmiş· t:rum a ır. ak ıs l d ;;.;11 

Gümüşane dahilinde de muhtelif • A • • mam -art t!.n e inde e&• ~riliyor . .A:rtist te denize d~üyor. ~ 
(' şosa parçaları tamir edilmiştir. Hayvan ıslahı ışlen ne halde Anna Bellanın da ufak jbfr kusuru Doroti Lamur iyi bir yilzUcUdür. (Di-

liıt· 'r-eşınelere gelince. güverçinlik ve vardır. FilLm çevrilirken, her sahne.de eli- ş!. Tarzan) gtbl mace.""S. filimlerlnde bu 
~ ·rı bakım evleri önünde birer çeş· Kaleden itibaren yine bir çok yer· Vilayetin hayvan islahı işlerine nl bir kaç defa ağzına göttl!rilr. meharetini çok iyi göster.m'.ştir. Faknt 

~apt 1 B 1 !erde şosalardan hafriyat vapılarak yol bir veçhe verilmiş ğibidir. En önde Hele Jül Berlninln ku.suru pek köttı o sırada elblıselerl :ile bulunmaktadır. 'ttı ... .ı ırı mıştır. u _çeşme er geçen K 
"1.;e b genişletilmiş ve şosa silindırajı geçen ara sığır islahı ele alınmıştır. Vila· dür. FHm!.n en müh1m sahnelerinde bur- S:>nıra. birdenbire teıa.şa kapılmıştır. Onun n eri akmaktadır. B sena hıtama ermi.ştir. yetçe yapılan bir programa tevfikan nunu sır.ıer. Ele:>nor Povel d.:ır.re~eken e- için boğulmak Uzere olduğunu h!ıssediyor. 

~Ye~ sene Teke köyünde ve Kale Transit yolunun Zilanit mıntakası beş sene zarfında Beyburt, Şiran, Ke '. llnl mlıde.slnln üzerine koyar. Reani boğu- Bağırmağa ba.şlıyor. 
lıt, b sınde de birer çeşme yapılacak· dahilinde 180 kilometrelik şosa boyun- kit, gibi üç çiftçi kazasının köylerin· Iuyonnuş gibi, bir pa;rmağını gömleğinin Motör o anda hem uzaklaşmış bulu
t~ Qı.ı su ti h Ik d · k Y'Sikasına sokar. Fernandel :mütern~d!yen nuyoı, hem de gürilltil ru-asındn cır. •stin 

lctıttuı::a~ır. a ere suyu ıçme · ca muhtelif yerlerde 9 bakım evi ya· deki inek mevcuduna göre, icabı ka- blır eHnl sallar. L~~ Juve çenes:inl ege!r ve seıslni işitmek irnk~nı yoktur. ReJsBr ve 

) 1( pılmış olup herbirinin kadrosu bir ça· dar Boğa celbedilecektir. Diğer dağ- sanki hayali bir gozlük altından bakıyor- oper:ı.törler de Dorotl'nln ısestnı duyınu-
~~~tı_~~ hanları Bakım evi karşısı?~a vuş, bir posta başı ve beşer ameleden ık mıntakalardaki köylere dahi yerine mu.ş g:rbi, daima aşağıya bakar. yarlar. 
~lı h olan maden suyu çeşmesının ibarettir. Bu teşkilatla yolun daimi göre boğa ve küçük baş damızlıklar Gret'.ı. G~rbo kaşlarnı oynatır ve al- Artist bütün cesaretlnl topluyor ve 
~ b' azırlanmıstır. Bu çeşmede ya· b k . d"I k d" . .. d 1 k nını kınştırır. MLşel Simon ağzını açar. yüzmeğe çalışıyorlar. Fakat elbiselerl.nin 
bL ır ,.. d b" .. 1 k . ) a ımı temın e ı me te ır. yerme gore e ya nız oç ve teke ve· S!ırnon Sirnon söz söylerken dlşle!rlni sı- a*'rlıgıv kendLslni da.'-a deni~"" dibine "'ll'f c.caınan a ıtm ece tır. yapı an . . . ·ı k · S "k' d G··ı , . &• .... ~,;,u 
11,. 

1 de \ d "f . f Bu sene verılen bakım tahsısatıle rı ece tır. on ı ı sene e o eden kar. Şlrley Templ yürürken, ö.ır a.~He!r g!- doğıru çekmektedir. Dorot.1 tekrar bağır-
~~ cu ma en suyunun şı aı evsa ı . . . ba d"l k k .. l ·ı d bi k 11 sall .,. s Git-' tı d 0, 
,1 •• oldu ... . • bakım ışlermden maada 931 senesınde mu yaa e ı ere oy ere verı en a- 0 arını a;.. aşa ·11 me n e - mağa ba.şlıyor. 

~İind ğu anlaşılmıştır. Sıgnak hına yapılmış ve eskimege yüz tutmuş ~o- mızlık boğaların adedi (143) başa var- sun olmasın, cAllahım,~ Alla'hun> kelime- Bu sırada ikinci sahneye ba.şlarnalc 
'dtrıb e. yaptırılan çeşmede geçen salar üzerine muhtelif yerlerde 10 ki- mıştır. Bunlar vilayetin mer'a ve gıda lerinl çok !kullanır. Lcı.al ise enseslnl ka zamanı gelmiştir. Rcjisö: etrafına bakın-

ı,.. erı akmaktadır. . . . . .. . şır. ca salın boş olduğunu, nrtıstın ortadn bu-
~ l\op v Zı"' d k' ğ k bı"na· lometre kadar sılındıraı yapılacaktır. şartları en muvafık olan koylerıne ve- • • k J lunmadıgı· nı farked'yor sonra da nrtıstln 1 teı e gana a ı sı na ·ı k d. A Dorotll 1 amur az a sın . . 

efonla ba"' lanmı tır. Gümüşane belediyesinin rı me te ır.. . y.nı z~uıanda .bu damız- .J nıznıklaırd.a çırpınmakta olduğunu görü -
g ş I w • I hkların verıldığı koylerdekı danalar b ')ğU lu VOrdu yor. " 

1· T ransıt yolu geçen yı yaphgı iŞ er kamil~n. iğdiş ettirilerek aşım kabi'i- Zengin Hlnd mfüraoelerinden ıbl'ıı'.!nln Dorotı _Lam ur bayılıyor. Bir dakika da-
~ k·ı tabzondan itibaren 200+63 ün- 1 - Yapılmakta olan memleket yetlerı ızale olunmaktadır. B~ işlerin resmlne bakaraat ve r:ıı.rnını seyredettek ha gecikılseymlş, DorotJn1n dalgaların. 
'İ .. , 1 Oh. h · 600 t ı v d b" · d h·ı· d I . - T -- • tç.indıe kaybolup gltmcsi muhakkaktı . .. IQt ·••etrede başlayan ve Kop tepe- astanesıne . . .... me re ~zun ugun a ve . ır sıstem a ı ın e yapı ması ıçin evlenmeğe karar vel'cilği Doro~ .&.J<Wuur a. 
~~ 240 ıncı kilometreye kadar de- 7 metre genışlıgmde hır yol açılmış· ıcabeden masrafar vilayet bütçesin de cAmt'!:.-ilmnın en güzel kadını> ünvanı ve- ---------------
.... eden t . 1 G- .. tır yer almaktadır rn~tir. Doroti mihracenin bu arzusunu Tral-zon..Ja fın~ık Sft1JŞJ 
'"'lltaka ransıt yo unun ıımuşane . . A • • . . ka.hka:ha lıloe kaı-şıldığı t~ın, iş booulmu.ştu. u t J 't f s~nda 7 senedir devam eden in· 2 - lkı adet fennı hala ınşa ve Vılayetçe 1938 bütçe yılında Fakat geçenlerde DoreU'nln başından kooperatifi kuru1du 
~~İfld~lı~eti ile mükemmel bir şose ikmal edilmiştir. .. (150) kadar daha (Şark kırmızı) ır· büyük bir tehlike ~eçmiştlr. 
'lirıe t Ziğana dağının ruzgarlı tepe - 3 - 400 metre tulunde 2 - 3 • 4 kından boğa satın alınması kararlaş· 

l 1trnanınaktadır. metre arzında çarşı clahilinde ,kaldırım tınlmıştır. Köylerdeki damızlık boğa- rakları yaptırılacaktır. 
t~ııll eı>tye 2 kilometre mesafede ya· yapılmıştır. ların iaşe ve bakım işleri de eyi bir Beygir islahı işi de ihmal edil· 

1 kı1~~~k .. binası temamen ?itmiş v 4 - 80 ad.e~ kanulp~ ~e ~k~sya şekilde cerey,:ın etmektedir. Mamafi bu memektedir. Halen vilayetin Şiran, ~el· 
~Ya llJ hpılı havalarda bir , çok yol· cadde kenarlara ılaveten dıkılmıştır. bakımın sıhhı şartlara uyğun olması kit ve Bayburt kazaları merkezlerınde 

'/.i:ce olmuştur. . 5 - 50 metre t~lünde bir kana~ için Bayburt ~azasının (3), Kelkit ka· açılan üç aşım istasyonun~a ~rap at·. 
-.,._ "'- tepesinde yapılacak olan hzasyon ve ayrıca hır. depo ve bun· zesı111~ (2), Şıran kazasının da ( 1 ) ları ve Kıbns mzrkeplerı ıle ehalı 

laazo.ı.ldan bitmiş ıibidir. dan maada 6 adet yedişer metre tu· mevkimde damızlık aşım ve bakım du· kısraklarına sıfat yaptırılmaktadır. 

Tra"zn", [ Hnııusf] - Yııır i teşkt 
qdflen fınıiılc sPt ş• koope·artine rç 
q-ftodq rç ttlttten faı1a ort k ya'l!llm1,. 
t r. Ko.ıpqrattfi tAskllA ~"!,en lı 'Y'-' ten 
o b,.n Dıımer llA hey=tııı zı .. ıtat 8at1kıtıı 
tl4rl' f nd~n lerfik Pı111Pn Şülctü Uluay 
fınrl•k durumunu tet1c'k 1crn H p~v11 eft· 
fJlfşhtırdir. HıaJ>'t y11~1nd11 Ordu ve cı. 
r•aıına e-fdee-l t'"· O•alarda dı kooper .. 
lifler tc ıW e:liLııiıllr. 
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zorumda Sııtıı yeri: NEŞET SOLAKOGLU te Ortağı 
Gürcükapısı, Kavaflar çarıııı 

Erzurum imar Birliği Başkanlığından: 
12 - 7 • 933 de artırması yapılacağı ilan olunan lki takım nümune e•inİll 

günü uzatıldığından: 

1 - Murat Paşa mahallesinde Üçüncü Umumi Müfettişlik binalan gurtıbP 
sahasında imar B•rliğinin yaptırmış olduğu iki Nümune evinin mülkiyeti kaP•' 
ı zarf usulile satılacaktır. 

2 - Bir numaralı evin bedeli ( 6856 ) lira ( 42 ) kuruş ve ıki numaralı e~ 
(6877) lira ( 3) kuruştur. 

3 - Birinci evin muvakkat teminatı ( 514) lira ( 23) kuruş ikinci evin (615) 
lira [ 78 ] kuruştur. 

tanıtmaları meM a • • ~ 

4 - Artırma 26 • 7 · 938 Şalı günü saaat on altıda Belediye binasında ri>'' 
set odasında toplanacak imar Birliği komisyonu tarafından yapılacakhr. 

5 - Zarflar o gün saat on beşe kadar alınacaktır. ( No. 533 ) 4 - 4 
rın n e 

5 

1 . Erzurum imar Birliği Başkanlığından: 
§ T'Ö.RKİYB it 8AN1'&11 I ...ıı· 
e Eksiltmesi 11 / 7 / 1938 ce yapılac ğı ilan edilip oıı beş gOn uzadılan gw 

ilk ica ı 

e 1 • 1 • ru şehri için alınacak: olan su bortı'arından ( 1120) metre tıılundekl boru!~ 
~---- &.içik Caı1 Hesaplar ç kuturları Uçyüz milhnetra ve ( 622 metre tulııodeki borularıd iç kuturı~;. 

i K RAM i y g p LA 1 ( 250) mllirrıetro vo ( li99) metre tulundeki boruların ıç kuturları ( 200) Ol 
• ad d 111 1 lir ııır • , 1 m~tn ve.< 1435) metro tuluı d.,ki bo·ula.rm iç ku urları ( 150) milimetre ol~ 

~ • 581 , • ft l!"' mıktan kdi husust parçal~r tahminen bulnndurmak üzere ( 192) ton sikleııod0 
1 Doğrudan doğruya 
1 . e 16 , 151 • • '9H • çelik aks z haddede'\ geçlrilmi Jrn şun knlafata m~hsus Normal yuvalı 12' 

.:: 11 • 111 • • 7611 • rnetr tullarınd dahilen ve har ccn sıc!lk olarak betonlandıktım sonra sı~ 
e-; 11 • 1 • • fiti • bctume bat rıimış uc\:trı yanyana olmak üzere haricen yon keçe ile sarılmıŞ f 9 Hl • 11 • • Ati • . kireçle o iş olmak ~a tile ( 2~000 ) lir il muhammen bedelli içme su boru?arı J ~ 
e su • tsGH • pa1ı zarf usullle eksi tm43yo konulmuş'.ur. MezkO.r borular Trabzonda tetli 1 g 

, Kur'a.ıta.r· 1 Mart 1 H:az1.l'an. 1 EylQ' edilece Ur. ııJ 
'?' 01Clll!fı0~ ınrtnc.1.kAnun. tarlhlnde çek.ilecElttlr. Eksiltme 26 • 7 • 938 Salı ~ü ü saat on beşde Erzurum Belediye Başkaıı 

En u elll 1 mevduatı bulunan be odasında teş kkül edon fmar Birliği komisyonu da y11pılacaktır. ır 
'8.mımıınınnınnıııııııııı]ı~mm · , ' lillli!IHll nı:nımnil'.ın.:nnıullllnır ~ uıınmnı 

Erzurum belediye Riyasetinden.: 
R ıs yadan ve T rabZlnd n ş b ~plen 1 k e n Eı\r mda t Jotan ve preken-

de sat• şı fçtıı bolediı,a eben erıinc8 t sbit ve be'e iye ka u uııun 15 irıci mad

d sloln 43 Qr.cü fıkrasına t'lvflk'!:ı.n Vinyet iciare heyı::tincs lastik edtlen aşağıda 

yazılı Azeml tlatların 1 Ağu3tos 938 tarihtnden iti )Bren f at'biti rnzumu 11 n olunnr. 

Toptan Perakende 
K . Sa. K. Sa. --Z:::: 

28 00 
fO 50 

27 so 

30 00 Rusy dm g i •ilan ş kcr. 

32 50 Trıtbzoı da getir'len ~eker. 
29 50 Kristal toz şek r. 

(N . 565) 3-1 
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' 

1:,tekliler t~klit m~ktup,an ve Tica ·et Odası vesikası ve ( 1650 ) liralık ~ır 
ıaplar kW'alara dahil edll cıekl cllr. vakkat teminr.t mektubu ve Nafıa VP.kAletlnden 938 takvim yılına mahsus JJ11 ~· 

CN• "
11 

e.hhit'ik vesikalaril" bir iktc ihale günü saat on dö.rde kadar imar Birliği kOıııtı~ 
yo u B~şkanlıtıoa gö derilmesi ve bu zarf arın iyice mühUr mumu tte k.tP4 ~ 

Karaköse a keri mış olmaları lazımdır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 811 

ı 
için taz1a izahat almak Istey nler Balediye F~n heyetine müracııatları 

Satına m (No. 527) 4-4_,,,,/ 

komisyonundan: Erzurum P T T M··d·· ı·· "'·· d 
840000 ki'o arp8, kepa1ı za•fıa 40000 • • • u ur ugun en : 1 

ki 0 sığır eti EÇık ekslltm ye, 'i200 kilo 1 - H ftada müteka.bllen üç seferli ve eebrl 58 lira 50 ~·nruş bedeli ı•~~ 
sade yağı kapalı z'U'fla, 15090 k 1o pi· E'Zllrnm İstacıyon ııra ı posta sürücQlllğü bed U mukarrarı haddı layık höriil~16' 
rfnç vo 625 l kuru so~an açık aksi ime· ta tirde 2·8·938 tarJbine mUsr.dif Snh günü saat 15 de ihalul leıa kılınoı•~. 

. ye konulmuştur. ATpan n t"hmin bcdeU r~ 19-7 938 taıihtnden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulıııutt 
18480 lira ilk temfaatı 1386 liradır. l!ıa- 2 - Muba men bedel 58 lira 50 kurustur. 
lesi 4 8·)38 Perşıombe günü saat _ıo da 3 - Temin tı muvakkalası 52 lira 65 kuru~tur. t)~ 
sığır etinin tahmin bedeli 4600 h'a ilk 4 - Taliplerin şartnameyi okumak ve daha fazla lzıthat almak Qır6 ~ 
temlnati 345 liradır. ihalesi "4·8 938 P r- güalerinjen maada her gün Po .. ta ve Tel~rat mOdUrlyetlne muracaatJarı uııı, 
şemb saat 11 de:iir. Sade ya~m tah- nur. (No. 556) __::;;; 
mln bedeıi 5040 lira ilk teminatı 378 lt· 

radır. İha'esi 4 8 938 Perşembe saat 15 E p T T M d } d 
dedir. Kuru soğanın tahmin bedeli 468 rZUfUffi • • • Ü Ür üğün en : ı· 
lira 75 kuruş 1 k. tsmtnata otuz beş lira )(ll 

16 kuruştur. lh lesi 4·8 9 8 Perşembe 1 - Haftada karşth lı ve iki s~ferll ve 38 otuz se\dz lira bedel sabı .. 1~ 
gOnü saat 16 dadır. Pirincin tahmin be· zorum Torlum ara ı posta sUrücUlüğn beıiell m1Jkarrerl haddi hyık gOrO ti 
deli 3300 lira ilk temhıah 347 lira ı:;o taktirde 2 Ağustos 938 S 11 gOnO saat l 5 de ihalesi yapılmak üzre 19 te 
kuruştur. İhalesi 4-8 938 Purşembe saat 938 tarihinden itibaren 15 gün müddetl~ açık cksiltmeya konulmu~tur. 
16,5 dcdır. İb.alcler Karaköscde askeıt 2 2- Muhammen bedel şchti c8 o\uz sekiz liıadır. 

· Satınema kolsyo .. unda yapılacaktır. 3 - Teminatı mUvak.kete 34 otuz dört lira 20 yirmi kuru~turr ~ 
şartnaınelerl komisyonda h r gün görü 4 - Talipler şartnameyi oku:nak ve daha f zla ize hat almat üzre tııdl~ ~ 
le illr Kapalı zıırfla olanların teklif mek· lerlnd.,n maada h13r ğlin Erzurum posta ve telğraf müdürlütDne müracaatlJ .• J 
tupları belll s~atlardan birer saat evvel olunur. (No 554) 4- J 
komisyon başkanhğıua verilmiş buluna· _./ 

cakt!r. Açık eks!ltmeye ı(r ceklerlnde E p T T M 
belli gün ve saatta komisyona miifacuı rzurum . . . üdürlüg" ünden : ~' 
arı Han olunur. (N1>. 545) 4-3 ıı PJ 

Aşkale Belediye 
başkanlığından: 

1-A kale de yap hıcak olan Belediye 
binıısı Jnşaatının ~500 liralık kısmı açık 
'ksiltme usulllA e~slltmaye çıkanlm•ştır. 

2 - E siltme Aşkal de Belediy 

1 - Yirmi ıı~a bedeli şehri sablk..11 ve haftada mütekabllen bir seter ~Pi 
rum çat arası posta sürUnUlüğü bedeli mukarn.ıri haddi Jayık görüldüğll t 9.1-
2·8·938 tarlb'n9 müsedıf S il gUnü saat on br-şte ihalest yapılmak üzre J 
tarihinden itibaren on beş gün müddetle açık eksiltmeye konutmuıtur. 

2 - Peieli muhammen 20 lfrııdır. ~ 
3 -:Te Inab mu akkatım 18 liradır. tf / 
4 - Tdl p'erln şartnacıryi okumak ve öaha fazla fz;ıhat almak 11~,,c 

günler ndcn maa1a her gün po .. ta \'e te•ğraf ve telefon müdOrlyetıne 01 
4) 

rı ilan o'unıır. · (No. 9 
Blı şk• n'ığı o1asında 3 - 8 · 938 Çarşam· 

1
ha g:nü ··~0;:k~:ı!•;;~~·~ıır.mikten Erzurum P. T. T. Müdürlüğünden lı 
338 4linıdırB. f bil 

1 
d 

1 
1 - YtızlQ otomobil kışın yoUarın vnıJyeUne göre a ... aba, klzak " 8 ~6tı.-1~ - u nsaatı yapa e eğ ne a r . . 101" ıı 

N f M-du r·ıı.- d 1 lk nakliyet yaoılma~ı meşrut ve h ftada m11tckahılen ıkl seferli ıtnlp g,. ıai1f~~ 
. b a ıa ku r~ ~:un ·(n N: ırı5~;ş) ve:~~ Jo s\kl tli Hasankale • Bayazit postası berlell mu\carreri haddi layık görll t>l'v 

u unma şa t · dirdo 29 7-938 Cuma gDnü föııles\ yapılmak üzre 15 7-938 tarihinden iti 

Sah!h ve Başmuharriri 

CİHAD llillAN 
Umumi Nrşrlyati idare Ed n Ynzı 
lıterl Mü-dürü: Babadır OÜLGE . 
Baııldıtlı 1•r: nouu nuıwevı 

eş gün müddete açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel 5€0 liradır. 
3 - Temlnııb muv kket~sl 522 llrndır. 

4 - Ek•iltme llasankale merkezlude yaoıt~cııkfır. 1.,tı''' 
TaUplc:rin Hasnkalo Post!l ve TelQ'raf oetliğlr.e muracaatları iJArı : ' 

(No: SS6) 


