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iDARi YERi 
.Erzunım Gölbqı noQU Buıme,·i . 

Paurlıılden maada hırgQn çıhr 
&ayısı her yerde 5 kuruştur ... 

G 0NDELtk GAZE;TE 
----------iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiliiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--

SA \ 0 1: :!OO .. B•srfmayan vuılar geri verilmH 

F r ansız la r Mussoliniye hücum ediyorlar 
Niçin terakki 
etmişler? 

'ita 20oo kişi telefona sanlıyor. Ve 
tlld:.-clet Brogg Paul iletinin mev· 
t~ .... 1etiyetini haber veriyorlar. Bet 
'"'&' ~ ı beı yavruyu kurtanyormuı, 
~ t•neai de kurulmamışmış, yap-
)'' baıtaneye koşmuşlar, fakat 
)ti llaemifler, yavru on dakika ev· 

Gbıan,. 
lJe l'llıJcik etmifler, lngiiterede bu 
~tr~~n filhakika alb tane varmış. 
~;ırııı pıevcudiyetinden haberdar 
·~ herkea te derhal telefona sa-

'-aş. 

1 ltalya Başvekili milletler 
arası 

bozmağa 

• • • 
vazıyetını 

çalışıyormuı ! 

Pazar günı1 H•lkapor v. Br:ıurum 
Romanya Valide GtlctJ klapleri araıınd• 1111pıl'an futbol 
Kraliçesinin cenaze maçı hır kaoua u. hitam burmaı ,,. 

• • d b J k •ahıua ıpor 11apmak için çıkmıı olan· 
ffi0r8Slffi}0 e ll Un&C8 /ar poflı •orıml• h!r/b/rlerindM •yrıl 

latanbul, 23 (A. A) - Romuya mışla.rdır. 
V .sllde Kraliçesiııh cenuc meraılmlnde Bu kıoganrn ita hramanlarına ıorar· 
mamleketimiıi te1111il edecek olu Bari- aanız: · 
ciye Veklll Dr. Tevf!k Rütlft Araa bu _ Hakem tarafuir'ill etti 
s bab •Z ·fer• torplduıu ile Kösteneeyf Fıı~ y cız 'ala · 
ıarektt etm'ı'lr. - .n o un ,, n oyun<'UIJll. 

tekme vurdu, ç~lme taktı. 

Çocukların 
- Dı,ard•'I yuha diye ha$Jtrd lır, 

sinlr'endlk. 

k 
H Ü _J Oıbi bir takım aıbepleı bula.r•k 

**. avgaaı yuz nuen kendılr rini mağdur g/J!termelr iıteye· 

..... ~ne içtim1i tesanüt diye buna '·ı·r adam o"Ldu .. rüldJ!. l'e\~eri ta,,udır . ...,.~ v U Bunun bir def1eri goktaı. Çünkü 
t~~· Hastane dokuz yaşındaki, Trabıor, J Hususi] - v.krakeblrin bu hidlıe11i IT.ceden inceye miJtaııa 
1-t, .daı yavrusu içio bütün İngil- ı>amlnll kOyO.n • hiç yolll!uı bir cinayet e'mek beyhude-lir. Ona da.h• çok umu 
~1/1 Yerinden oynatıyor. Ve biltün t>lmaftur. Bu ktıyde otur•n Kara Muq mi bir g/Jz'e bakma'ı vı o suretle /ik/I 
•·~ lere, bir lngiliz amele yavrusu- ogallt..nndan Sıolt otlu fJ27 dotumlu yi·ratmef1e ça'ııma'ıdır. 
-.... h~ Muıtda Ka ·ıa-öı, ı•oe aynı koyde otu Ems4line birçok de/alır teaadiJf et· 

li Yab için harekete geçiyor. ·an ~rabııandan ~~fd otlu 927 do miş olduf1umuz bu yakışıkıız ,,. r-0k 
' -.tahane hiç bir formaliteye lü- ıt"Jm.u AU J<ar1ıoı u orakla öldnrmllı rirkin hıdiHnin yeni uyınrnalıta o'an 

~) tlraaeden radyo idaresine telefon ı ur . <.: inayete ıebep çocuklar araaın•'a Erzurum ıponmd~ da. baş göıtermette 
hı:"• o da ıene hiç bir formalite- ;ıkao bir kaveadır. baılamuı burada d• k'Dp idareci 'erlnin 

~ ,,:~ garmeden ilin ediyor. Hal- Bayburdıın bi köyünde tara/gi ltk zihnlyetile ha""tkete geçm'ş 
)~ ltfeye davet ediyor, hayır, halkı • l o'dukl•rına del"et e:!er. 
~: .... tı haberdar ediyor. Ve blltüa bir - .cınaye TiJrk ~poru ıciz, diJşilm:e kabiliyeti 
~ı'" bir tek etrafında Oumoı ·ne, ( Husu&t] - Bayburt rn~ hdul, ık uıd•n ziyada hiılerinitı l'Sirl 
. ._, ltıı•or yavrunun < ızu nı batlı Hart nablyeslnln Brldnls o/ın kir.naeler;rı , li ıde /uılllıkc.s tö le 

,.. J

0 

• köyQnden Meh11et .Ali ot'u Tnf.k • ' .. Y , 
'- 11 köyden Du•san oğlu Durıun'u kur- tıetlcel• I lfer ~Mma ı uornıek kah,/ 

'tlbı ~~Y~tleri yükselten şey, yllk- iUnlı rnbetfoden vurmuştur. fllaaok/ .r, 
\e ..... \, ~çuı insani bir tesanüt gös- y arah hastaneye nakledilirken Kır· BI r spor kliJba menıuplırı döıı ış. 
' ; tir. Bu tesanüt hissini, vicda- a kOyDadc ölmDttö"'. me(Je kalknı şlaraa bir aile yrıvt11 yibi 
~ triıılikl · d d ak h · • •k b

1r terbiye ocı(lı olan klQbQn i11i işle· 
·""'İtl • enn e uym , emcın- Kara bıra f abrı aaı m di(Ji , o~ ıcunıaı m:zıte•ini hakkile 
~ı:larabile mtişterek olmakbr. • • • • . yıpamadıd nı eıt y• ııurmuş olmakta· 
~ d"'" daima umumi menfaatleri ve bır aılo ı•tıyor ıltrla-. Bwı'arı ıslah etmeli bir mtcbu· 
elit. ~lerılm oldUkca yükselmifler- Ka:s, [ Huausl] _ Arpa me•l•kıll rly•tlir. 
~t....~llmlık, ınsanlan mutlaka >lan Karllmaıda arpanın deterl çok dü- Yuku memlekete 111Qflt mtdent 11.· 

'~tır. Ben, başkalarını dütiln- Ültür. Bıı mahıulQn kıyınetlenlllrllmeıt d•• yetlıtlrece(Ji yerde lukıunı yumru· 
~\t~ t!'.lea de beni dütiinmllf ve ıe işe yarar bir hale ıettrllmeal için Qile ırayacak kadar iptld•t ruhlu ve 
)ek.. ~~ bir emniyetle fert, cemi- lr bira tabrfkua açılmuı ook muYaflk bir megdında döuJJımekten kendini • · 
"i "il ıç d '>l"cıkbr. Dotuııun en fOHI blruuıı l•m•.uacak li.allar m f•ir.I kontroldan 

\i, "' e daima himaye g6receği- vereeek olu bu fabrika pık tok tir Ac/% klm11ler yet;ıttrın bu lt.laplere ya· 
~erek mlltecellit ve cesur ol- '>lt'akacaktır. pılan y11~dım11 verilen par.av• fJHılıtır, 

Aynı sallWldı toprak. -~~ Y• bu vHigette 111e•leket ıporur.un ,.. 
iala ,( Gul latuyonuudaki ıu.o ~· CiHAD BABAN yaunda ) bir .uo yapıl•• Kanan dl· sel'-mef i onları lı•pa,,,adı ımtrdlr. 
Jcklsl •ruaıclMbl. ,...4dır DÜI .. GER 

Pazar günkü maç 
kavgah oldu 

İkinci devrede 
mecbur oldu, 

polis mtldahaley• 
maç yarıda kaldı 

Trabzonda köy spor klübleri 

~ ~ 

ro#u bölgeılnde apor h•11•tı giln gtçtikçe canlanmakta U8 lnkı,., ~ 
melct~dlı. Trabıonda ıpor t.,dkiJlleri k<Jylere kadar 11a11 ılmıı bulun ... ıtadır. 
Yulıarılıl llıl ,..,im bunun fll/tldidlr. Oıtteki reatm Ar.,nkD11 apor klJJbana. 
alttaki reaim Kır.,hanelt.ög ıp•r Jılabana göat•ı1Mllttdir. Kög ıpor ~lablerinln
•çılmaıınd• Kaltar ldıreıtnln ı,,.bba, ~ V{l.frtfle,ınt 11ta11tıl• zllcnt1Mlt 
gerinde •llfr. 
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KÖY 
Köy kall<ınma 
işler üze ·i ete 
bir etud 

P~zargünkü 
mac hakkında , 

bir mütalaa 
Erzurumgücü ile Yeni spor klubü 

arasında ve klublerin anlaşmaslle Pa-
Bu vaziyete sahil mı '.ltakasının lstlh· zar günü ekzeıslz mah\yetinde oynanan 

-'" şekli bir mlaal olarat gösteril bHlr. futbolu blUün teferruatlle yazmaktan sar-
; ta mınn bu kı mı en iyi tındı ve- fınaurla bu oyuna sa c , s'stems z, 
r bir aba olduğu t1 ide stlhsal eli. t k ikslz maksatsız yal01z yenem z· 
kalitesini düşüımektedtr. sem, yerlm gayesine' baalı bir didişme 

fınbsal tarzındaki iptfdatllk ~u şekli· diye tarit ve tavsifi dotru buluyoruz. 
lerde göze çarpmak.tadır: , A Fmd k b 

1 1 
Netice şu : Birinci haftaymı Erzu· 

- 1 2 1 n~ mosı d 0 ma· rumgucü 2 • 3 g llp vtsziyette bilirdi. 
yan topraklarda tındı zıraat'ma t ahsls fı..ın 1 h ft bltm in ık· d 
ıun Ştu ... c a aymm es e on ı a· 

0 
;u_ ~oprak fındık ziraatının lü- k.ika kala E·zurumgcünün yaptığı dör· 

zum gösterdiği t~rzd htızırlaomınnışhr. dü cü gole Yehi sporluların itirazı ve 
C - Fia.anlar eyi cinsinden seçil· hatta zılımnın sert muamelesi karşı· 

memiştlr. sında hakem oyunu tatil etmek mecbu· 
D - Fidan dikme usulu lptidııt ve rtyetinde kaldı. Oyuncular sahadan çık· 

rorerıeğe tabidir. tılar ve kale arkasında yumnıkl ıtı1ar. 
E - Fidanlıkların bakıwı ve timari Memleket sporunun lrlşmek fstenf· 

ııok:s~nd T. len gayeye vardırılması için sporcu1an 
_ F - Hashlık va haşaratla ciddi bir zlyade spor idarecileri amUdtiler. 

mucadale yoı.tur. _ 
Fındık fldanlarıınn altlarmdaki ya· Biz Pazar ~unn sahada Yeni spo· 

b tıt otlamı temizlenmemesi de toplama run yaliıız on uç oyuncusunu bulduk. 
tuzı üzerinde muessır olmaktadır. Ol- Bu cın üçün ba§ında bir tek idareci ol
auı fındık, ıtı.cından esasen kendili h· saydı, dünkü müı:ıssit hadise meydana 
den yere döver ve yabad hat.f bir silk· gelmezdi kanaatindeyiz. 
mo ile )ere anınıülmesl ve yerden top· Bö'ge tcşklllbtıı klubler meydana 
ı nmaaı lAzımdır. Halbuki bu şerait al ictlrir, amma on bir oyuncu bulup sa· 

nda hndıA-ın yere düşaıesl demek ya- haya çıkaran klubler değil. Spo:cusun 
bani otlar .ırasında kayooıması demek- nan ev\'el disiplini olan, ve yetlıtlrdiğl 
tir. Bu sebepten, fındık daha ham lken sporcuya şut şöyle çekilir, korner böy 
dallardan adeta yolunmaktadır. Bu tarz- ıe ahbrdan evvel disiplin telkin eden 
dakl toplamada fılizler ve dallar kırıldı· klubler 
il için müteakib senenin mahauıü dil 8 -: t kil"t d E d b 

1 
"t d o ge eş a ı a rzurum ı u şe· 

aza ma. a ır. kild ı ki bl ·ı. ·· 
])

- Um b İt :.:ıı 
150 

l e ça. ışan u er mı.ta"lnı uçe çı· 
on aşına a yaua , span- d k ı · 
160 klı..;ı;r. 

1 
f d _ karma ı ca ne bu mem eketın sporun· 

yada u 6 ram o an ın ı mabstılu d B ~ kil h' i 
yukarda ztıueatıdn iebepltrle bir.de v . An, ne 'e O ge tef &bndan Ç tir 
aatt t>O kiloğramdır. Sahil mıntakas) ş~y bek~emiyor ve yapıla~ların hepSl· 
mUstabslU fındık iatihsa nl rasyönellf şti- nın de gösterişten beşka bır şey oJma
recek olursa öu gtınkQ m bsnlü blr btr dığına lnanlyornz. 
buçuk mislini almak kabil o.acaktır. Teessürle kaydetmeğe mEcbutuz ki, 

istihsal işlerinin iJıttsael prensipleri· tkt senedenbe~i raaliyett~ _buluna.~ Er: 
ne uygan bir şekilde cereyan etmeme- zurum bölgesınde k 1 ubunu ve uyeslnı 
slftd n aoı-ayı randman düıUklntünü her normal olarak tescil ettiren ve umumt 
ıstıhul mıatlika te şubesinde görmek- merkeze bildlrflen yalnız Erzurumgucü 
aıt'yiz. Meseli, hububat yetiştiren yerler- vardır. 

~fr dekara ahtan tohumun müliım bir Honra cidden bö,ge teşkilatının 
miktarı muzır ot tohumlanndan ve saf- da bir az daha esaslandırılması bunun 
reden lbart.ttlr. Ekin biçildikten sonr için de, her biılsl ayrı, ayrı kend sine 
mahsulUn bir kısmı baıak halinde tarla~ tevdi edi\en spor sahasında büyük bir 
Cfi iif"IY', bit lıı ı harmsa yerıne taşı- cldcHyel ve ona lazımgeldiğ}nden daha 
nırken yJlda döktllür, bir kısmı da har- f zla ehemmiyet vererek, çalışacak ele· 
man döten hayvanlar tanıfından yenilir maniada tc>şkllatın takviye edilmesi, v• ttyan edilir. Binnetlce bire sekiz bu J.ekllde verilecek bir b zla işin yü· 
mahsul alınac.11 yerde bire 4 • 5 elde rütUlmeıi l&zımgcld1ğ1 düşüncesfndeyiz. 
edilir. Hulasa; köy lünun Lstibsalatında Gene teessür ve t * sstH ıel haber 
randman azdır. Kallte düşüktür. mü3tah- aldık ki, SZ'tçen seııe teşekkül eden ve 
ıll kö1li', aiiıtın muzır kuvVletterfne Çok iyi 9alıştıRI görü en avc• ar klubü 
karşı kiti derecede mücebber aeğildfr üyeleri aralarında Çıkan geç\ms!zlik Te 
ve faydab kuvvetlerinden lstıfade ede- anlaşamamazlıklar yüzünden fklye ay
ıill}rör. Sürme, ekme, bakma, toplama, rılır vaziyette bulunuyormuş. Yenlsicı· 
b\~m• ve haıırlam'I lptldaldlr, i;Örencğrı1 den vaz geetlk, hiç o'.mazsa kurulmuş 
ve ~riyada baAh'1ır. olanlar yıkılmayın. 

Mıatakanın em~la ik tlsadt sis~emlne ihsan .Ali 'J'EKVA.R 
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Soruyorlar --
Tarlaları kurutan 
Belediye varidatı 

Oltudan a,ağıdaki şikayet 

mektubunu aldık: 
Her sene su harklanmızı ken

dimiz çıkanr ve tarlaların sulan
masını idare ederdik. Bu sene 
belediye kendisine varidat temin 
etmek için harklara el koydu. 
Amele çalıştırarak kasabanın şi

malindeki harklan çıkarmış ve 
bu suretle masraf yapıldığını ileri 
sürerek, suyun saatini çiftçiye 
on beş kuruşa satmağa başla
mıştır. Vasati olarak en küçük 
bir tarlanın vergisi 150 kuruş 1 
ilCen, su için 450 kuruş vermek 
teyiz. Buna mukabil alacağımız 
mahsul satılığa çıkarılaığı zaman, 
iradı masrafını korumayacaktır. 
Bu hark altında bulunan mez
ruat li vAnın kUrak gitıifesi yü
zünden mahvolmuştur. Bütün bah
çelerdelö ağaçlar usuzliıktan 
meyvelerini dökmüş, fidanlar ku
rum ştur. Suyun sab1ma 'Saati ve 
fiatı çok olauğUndan fukara ahali 
tarlaiarını sulayamıyor ar. Su zen
ginlere kalıyor ve beş saate mu
kabil on saat su veriliyor. Halle 
suyun panalıll'ğinain bahisle kay
makama müracaat ederek, fiatın 
haddiİlyı a in sinı temenni 
etmı iSeler ae, şimmye kadar 
ne l>ir ne iceye bağlanmış, ne de 
müsbet men i bir cevap verilmiş
tir. Ekinlerimiz noksan sulandı
ğından bütün maişetimiz verim
siz kalmışhr. Ekinlerimize bak
tıkça yüreğimiz kan ağlıyor. Bu 
sene yağmur aa az yağdığından 
ümitlerimiz kesilmiştir. Gözleri
miz hep kökyilzündeki bulutlar
dadır. 

Ve hatta bugün çiftçilerden 
birkaçı su almak için para elle
rinde dolaştıkları halde zabıtai 
belediye memurundan makbuz 
alamıyorlar. Sebebi ise 'harkta 
su yokmuş, yapılmasına i:la emir 
yok diye cevap veriyorlar. 

Oltu çiftçileri namına: 
H . .Akgüz, Siileyman Özden, .Ab· 
dullah oğlu Hasan .Ali, Mehme<l 
o{/lu Bahri, Sefer oğlu Servet, Sefer 
oğlu KurlJ11n, Seyis lbrahim oğlu 
MevlıH, Receb oğlu Ali, Mastı/ a 
oaLu llyaa, Osman oğlu K~mal, Melz· ı 
mei o"lu lbr:ıhlm, Yusuf ofilu Durak 

Y ahy11. oğlu Rıztı 
• 

MÜSTAKBEL HARBLER 

Şehirlerin maruı 
bulundukl8rı tehlikeler 
ve zehirli gaz 

Dr. ASil\I ARAL 

Eski lıırpler yalnız cepJedeki ln-ı le getirirler. Bfr kilo ağırlığındaki yan· 
sanlar arasında ceryan ederdi.\ gın bombalarından bir tayyare üç bl• 

Cephe gerislnda ve ş mirlerde kalanlat tane taşıyabilir. 
muharebenin yalnız bazı müsibetlerlnden Bu yangın bombalarını ıu ile söıı· 
ya pek az müteas~ir olurlar vayahut hiç dürmeğe teşebbüs etmemelfdlr. Su tılll•· 
müteessir olmazlamı. Halbuki bugünkü sında bu bombalar daha fazla lftlal eder· 
ve istikbal harp!eri yalnız cephede harp fer ve etrafa patlıyarak: dağılırlar. suo· 
e~enlerl değil, harp etmeyen cephs ge- lan söndürmek ve tesirsiz hale getirıne~ 
rıstnde ve şehirlerde bulunan insanları fçfn üzerlerine gayet kuru kum dökel'f~ 
da cephedeki~er gibi alakadar edecektir. kapatmak lazımdır. Elli kilo ağırıı~ınd•· 

Bunun fgın yurdumuzu müdafaa yo· ki bir yangın bombasının iştiallnde 100· 
l~da mır~ k.alab tice ğimtz tehlikeleri dürmek maksadi!e yanına sokulmak nıiilll' 
tilmdJden oğrenmek ve onlara karşı tet· kün detildir. Hali iştlalde olan böyle bİ' 
birler almak herkes lçfn ulusal bir Ö· bombayı söndürebilmek inin amyant '1' 
devdir. k 1 Y 1' 

Müatnkbel harplerde şehirlerin ma~ 18~0 e blseler .giyerek yanına sokulıo• 
ruz oldultlan tehlikelerden birisi tayyare mumkQn olabllır. . 
hücumlarıaır. Şshtrler; Askerlik ve harp Yangın bombalarının şehirler ıçısı 
bakımından kazandıktan eh,mmiyet de· tahrip bombaları kadar hatta daha raı1• 
receslle mütenasip olarak tayyara hü- bir vasıtal tahrip olduğunda şDpbe .,&I· 
cıinilarına maruzdurlar. Mamafl askeri memelidir. Tahrip bombalarında isabf

1 

bakımdan tali eh ~mmlyette olan veya meselesi vardır. Halbuki yangın boaıbl' 
hiç ehemmiyeti olmayan şehir, kaza ve lan böyle detlldlr. Bunlar serpilme sıı· 
köylerde cephe durumuna göre omul r~ttl~ atdablleceğinden nereye dnş~ 
madik bir anda askeri bir ehemmiyet d~ş~un behembal yangın ( görQlüp ~· 
kazanabilirler. Ve bu suretle tayyare durulmez ise) ~asıl ederler. Ve bu Y 
hücumlarına bir hedef teşkil ederler, gınlarda tevessu edebilirler. 
Bunun f çlnairkl müstakbel har Ierde Bu sebepten ıefer zamanlannda "'. 
her ferd için nerede olur&a ols~n bir hJrlırln yana-ın bambalanna karşı bllll~. 
tay1are tehli cesl vardir sa hazırlıklı olması li.zımdır. Bu bazıtl• 

• 1 1 'dfll 
Askert bakımdan tayyareler keşif, ar; tfalyenln kuvvetlendirllnesl, eski ,. 

avcı ve bombardıman tayyareleri olmak mevcut olup bugUn metrO![ bulunan ~Ol~ı 
üzere üç gurupa aynlıyor. Bunlardan halle tu~umbalannın ihyası, bütün ktJgu 1 
bombardıman tayyareleri; zehlrll gaz ve bllyuk her teşekkülün yangına k-::. 
tahrip ve yanaın bombalara taşırlar. Bun· mü~ehhez olması, her zaman kola)' ırl" 
lar; askri menatlk ve garlzoniarı, fabrl- darılr edllıbilecek bir surette şet el' 
kaları, demfryollarını, harbe yararlı se· muhteur yerlerine kuru kum vu'J, 1 ııı 
nayı tesisatını tahrip etmek, halkı slndlr· banda mebzul_ su verebilecek· yaP~e· 
mek, heyecan ve korku ile yıpratmak mudukları. gibı techlzst ve tertibatın 
maksa1ile, şehirlere hQcum ederek tah· minfnddn ıbarettir. ,.. 
rlp, yangın ve zehirllgaz oombaları atar- Bunlardan başka çıtılann da bilb11, 
lar. sa yangın bombalanoa karşı yanllll 11, 

Bunun i_.in ş'hlrlerin daha hazar za- cak şekilde yanmaz maddelerden yaP , 
manından tayyare hücumlarına karşı mış , yanmaz boyalar ile telvlnl ıaııas" 
tertibat alması ve bilhassa yanğın ve ze- Şehirlerimizdeki dQz ve toprak çatı1"' 
hlrilgez bombalarına karşı herkesin bil- kalın b!r kum tabakaslle örterek y~ 
g'ili oulunması llzımdır. bombalarına karşı yanmaz bir bale »

Bombardıman tayyarelerinin taşıdık· tirmek mOmkündür. Halbuki tahta, _,cı 
arı tahflp bombaları (50) kilodan (18000) ve kiremit çahlar yangın bomba~ 
kiloya kadardır. Harbi Umumtde bin karşı tehlikeli addolunablllr. Bu gibi ~· 
kflo slk:letindekl tahrip 15ombaları kulla· tılarda, tayyare hücumlan eınasıod• i 

dl'' nılmıştır. Harp tan sonra ( 1800) kilo sik· zt\tleyici insanlar bulundurmak ıaııııı ı,.ı 
btlnde o~an tahrip bombaları yapılmıı· Bunlar düşen yangın bombasını de~. 
tir. Bu kadar ağır sikhtteki tahrip g~rerek kuru kum dökmek suretile _ .. ıı· 
bsmba!arı şOpheslzkf büy!lk sınat mır- durmeğe, zararsız hale getlrmeğe Y" 
kezleri tahrip ieln kullanılır. şırlar. .-_· 

Su ve elektrik tesisat merkezlerile Bombardıman tayyareleri tahriP• httU 
istasyonları tahrip ve lattmalden sakıt bir gın bombalarından başka bir de ıe rll 
bale getirmek için elli kilo ağırlıtmdaki ıaz atarlar demiştik. Bunlar da ı~. 
tahrip bombaları kafi görülmektedir Bun- gaz maddelerlle doldurutmuı olan fd'' 
lar döıtkatlı bir apartımanın z'3m.in ka- balardır. Düştükleri zaman lnfilalC . 6ı-
bna kadar nüfuz ederek infilak ederler. rek içlerindeki zehirli gaz maddesıoı l>~ 

Yangın bombalarına gelince : En rafa dağıtırlar, Orta büyllklükteld ,,rı.· 
küçükleri bir kilo ağırlığındadır. Elli ki- zehirll gaz bombasının tesir sahall ~ 

dojtu intikal ve ırıkişaf ~üz gösteren 
Jdamlınnda k.öylnnnn ikt1sadr taaUye
llnde detlolkllk.ler başladığı da göxül
m \:ttdlr. Bu yerleröe lstıhsal ve lsıhsa 
lit birbirinden ayrıhıağa b şladığından 
mUJtafilll K.Oyli za r lbtiyaplarma lazım 
ot.mi m•ddelerl, sııthğı mahsulün para 
slfe, pazardan tedarike bqlam ıtır. Bu 
dWtHlt, ortaya, ]Sazar ipin istlhsalde 
bn1Untn ve muhtaç olduğu lst hl!k. mad· 
dılerlni pazar vasıtaslle temin eden bir 
k6yltı tipi m ydana ıetirmektedlr. 

Maraşta karahumma lo sıkletinde yangm bombaları da vardır lak mahallinden itibaren 800 Ue _, 
Rüzgar sürab: 2 · S metre Maraş, [Hususi] _ Şehirde bir Bunlar elektron tabir olunan madeni bf; metre arasındadır. Bir kısım zehtrU 1~J 
ROzg!r istikameti: ŞimalJşarkl farahumma vak'.ısı görDJmQş ve alaka· haliteden yapılmışlardır. tçıeri termit de· bombala? da ıehrln ortasında (50- IJl6' 

25 • 7 - 938 saat 14 raporu 

Kuru hararet derecesi: + 23.2 dar makamlar tarafından derhal lcabe- nllen ve şiddetli hararet tevlit ede· metre yuksekllkte kendfllklerindcll ııl' 
Azami hararet « : + 24.0 den tedbirler alınmıehr. rek yanan bir madde Ue doldurmuştur. !ak ederek zehirli gaz maddesini rlf'' 
Asğarf » c : + 13.4 Yandıkları z!llD.an ( 3000) derecel hara- vağmur gibi şehrin üzerine serP~,t 
Rutubet « : % 47 Bu gece nöbetçi eczane ret hasıl ederler. Bunun için demiri bile ~unlar bilhasıa fperlt gibi yakıcı 1 
Yağlı : Yok erltebillrler. Şiddetli bir hararetle devam· ıle doldurulmuş olan mcunile!d.ır. ıl~ 
Hava tuylkl (Erzurumda): 608.3 «Cumhuriyet» eczanesidir Iı lhtirak ettiklerinden dolayı he d- • . İkinci bir yazımızda zehirh g• d-,:r 

« « (Deniz sevtyeslnde): 756.5 tükleri yerde behemhal b. rh uş eınslerlnden Te tesirlerindan t>ah9' 

:::::=:::::=:=::::=:::::::::::::::::==:::::=::::::::::::::::::::::=::=:::::::::::::::::==::::::::::==::::::::==:::::::::ı:::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::~::::::::::::~;;;;;;ır~y=an:g~ı:n.::u:su:·~ğ~lm~.~~~~~~~-:...~--~ 
(4rlı:a.sl var) 
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ça gösteriyor. Eğer Rıza Ş8rlf NerJJl1nln layacatız. Benim şimdilik blldfğim bir ona katlyen babsetmemeğe karar vet4" 
o bara devam etttğhü bilseydi, Mahiri şey varsa, o da Rıza Şerifin Mahiri bara ler· Hatti H!za Şerifi bile keadl ft1~ 
zorla oraya sürüklemezdi. stırüklemesidir ve bunu da b·r k ti ,ıv B d - ı d- - - ı ma sa a !erinden şüphclendinnımek lızıırıl 

- en e oy e u.eunuyorum. yapmışbr. Bu maksadın ne olduğunu ğlnde mutabık kaldılar, 
- Akşam yemeğınl yedikten sonra, pek iyi anlarsın. Mahir Nermlni barda °'' 

pek illi Mahiri evine bırakabilirdi. On· bir serserinin kolunda rörünce, kendisi- Rıza Şerit eı;a:ı~ tqmtııasaJlıl ,ıo' 
dan sonra da kendisi canı hangi ban nl tutamıyacak bir kavga k k zaret ediyordu. Çünkü Mahir ktııd1 

- Evet. hem maadt, hem tnaııevt · _ Evet. istiyorsa, oraya gidebll~rdi. Fakat hala Külhanbeyi de y~ındakı kıza iö~ı k:c;a~ bilhassa tavsiye etmiıtl: 11,sı; 
u yeni deliller karftsında hakikat9 bo- _ o halde bUtün lbthnallere rıızaran ismini . öğrenemeditlmız o serser~ Ue adamı bir hale yola koyacak. Mahir bu - Aman Rızacığım, deııatftlı 11'1 

yun etmefe mt.t?buruz. Rıza Şerff birkaç zamanHantierl Nermi- Nermlnı barda iOrünce fırsatı ganımet suretle ölünce ••. Artık arkasını aıılarsm Nermlni hatırlacak ne varsa, h•P'11ıt 
~'akat gene drışo.ndm nin o sers rt herifle bu bara devam etti· bildi. Herhalde sağdan soldan tahkikat - Çok feci §eyler söylüyorsun. .. orada bırak! Bu kızdau en kU9•~ 

- BO)ttin etmefe me buruz amma, tini biliyordu. yaparak, Nermlnin bu bara her zaman - Evet amma hakikat' y 1 habra bile istemiyorum. ,şt'' 
benim, ıene bu iti hnsaJam almayor. _ Olabilir. devam ettiğini Oğrerıdi. Ondan sonra da oldu? Rıza Şarlf e~ellne ,;_ t~ ~ız ~e Fakat Avukat Nuri Hüsnil de 

Doktor hayretle arknCI ş a likktı. _ Halbuki onun ilk vazifesi, Nermlnl Malitrl oraya sarOkledl: Rıza Şerif Ma· madı. uva a 
0 

a- !arın nakline nazaret ediyordu. 11,cı 
- Bu deliller de sana kfüi gehniyor, b k bi · 11 - ü - 11 bl htrl oraya sürüklemek için senin Kıll· _ Fakat Mahire de b .. 1 Bir genç kadının hoıun ıfdeb .,,,.Jl 

6yle mı~ aş a rıs e goı r gorm 7. g-e P ıe nikle bulundURnn ve benim de vilayet- - Ben o-yle düı:ı- - oy e ~ıyılır mı? bütün eşyayı sokaga atmaktanıuı., .. o.ıı' 
1 

haber verm ktl. Ya sana, ya bana .. ~iz 1 d bi 1 d d d vunmuyorum. Mahiri bu evinde 1 r d 1 1 - ıccff ..... 
- 1 e ... ort:ıda bir sUal var ki de o zaman lca~den tedbirleri alır, er en r _n. e ava P.eşin e oldutum suretle kö:ü bir kadından kurtardı. diye erli mu ıı aza e eceğ " soy 

oııa cevap ver: • Mah'rl l:iara kim gö· Mahiri ıstıraplara sürükleyecek bir reli- zamanı lyı ınt!hap etmışll. düşfüıOyorum. Ş dedi ki: dtı· ~ 
türdO? • ketin önünü alndık. - Do}ru <itlfünüyorıun. Mahiri tek - Do2ru söylüyorsun. - Madamkl artık ondan soğtl oı'~tl 

- Rıza Şuır. batına oraya sürüklemek lstfyorôu. Sc· - Amma Rıza Şerif, bu badirede orospunun eşyasını muhafaza et , 
- Halbuki Rtıa Şerif, barın önünden ; b~oğru{f s~ylUyorsun. Fakat Rıza nlrr, benim haberhblz ulsaydı, mani olur· Mahir ö!medltl için klmbl,ır ne kadar mana var mı Ja? bir~ 

Jre_çerken cazı duyarak oraya girdiklerini Şer y vaz ey yapmadı. duk diye çekiniyordu. müteessif olmuştur. Yalnız ne oldu? -:- Ne zararı var? CtınUP ded~ 
soylttyfü·.. - a~mak işin~ gelmedi. -- Eğer blz dts tesai:lüfen barda olsa Mahir Ncrmlni çılgınca seviyordu Bu belkı lazım olur, çll.ııkü zaman rı 1111' 

- Ô)>le... - Aksınf de duşUnelim. Rıza Şerit idik, Mahirin biştna böyle bir felaketin aşkl mahvo!du. Çocuk klmbilir ıstır~bını büyük. hekim, en derin yarala 
- Fsht blllrslti ki Mahlt musikiden belki tte Nermfnln bu bara ieldiQlni bil- ~lıfüffrie mey n verir D1I ldlk? ne kadar Ç3kecek? Fak t d Is tedavi eder. ifJ~ 

o _. ··ha_şlanmaı. Hele 'Oaıdan.. Böyle nıeyordu. . - Peki, Nermin için ile düıbnü or- yarasi da ıeçer, kalbİnın ısb~ab~~ e o a Öyle ise, Nermlnln eşya•ılll ditill' 
bir ,.,. !f:• ıı:rJr.uıundan birkaç ıaat - Ben buna inanmam. Bır dola bü· ıun~ 1 iki arkailı M hl in 1 b • g:fer. laza albna aldı&ını ıakın k,. 
feda 'ltm laitım•. tin badlıeler itin bOylı olmadıtım açık- - Ntrmlll ll'ln mi? Elbet onu da Ul· Ieııdirmemet•, ~11 k;nu~t~~:;.a ,~;~erdeev~ s4öı~l&:emrıııe~l~~.~-UUılliL..--
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EN SON HABERLE~ 
ispanyada Vaziyet Ne Halde? 
.._ -------------

Niçin terakki 
etmişler? 

(Başmakaleden deo•m) 

Niye saklamalı? Biz hemcinsimizi 
t~hürlerini gördüğümüz şu şekilde 
~u~afaza ve himaye edemeyiz. Biri
lrinıize karşı çok defa likaydız. 

f D~ktorlan ,gücendirmek istemem, 
~kat misal bir hastahanede cere
Y~n ettiği için söylüyorum, herhanği 
bar doktorumuzun, hastasını kurtar
"-ak için imkanların üstü.ne yüksel

~~ teşebbüs etmesi nadir haller-
~dit. E-sasen doktor teşebbüs etse 

~c bilfarz bizim radyo müdürlüğün
e htJ teşebbü! durakalır. 

iki tarafın rivayeti 
başka başka! 

Hükumetçiler 1 O kilometre ilerlediklerini, 
F rankistler40 kasaba aldıklarını söylüyorlar 

25 Nakleden: S. A. 

Havuz kenarında 
bir güzel kız 

Etrafında cariyeler elpençe durmuş
lardı. Fakat kızı bir defa görenin de 

aşık olmaması mümkün değildi 
- Efendim, şimdi geç, daire ka- Soru: tık darbı mesel haline gelmişti . Bu zat 

P~lı ! Bu ilam yaptırmak için pullu - lıte bizim de halimiz böyle! dedi. bir rün butundutu ıebfr clvannda ge-
t,~Pname lazım, parası irsaliye ein iç yDzürO bilmeyenler, sizin sözünü· zerken b'r bı!hçenln yauına reldl ve 
'-'tık zo doğ'ru zannederler. Onun lçtn sana merak yüzünden uzanıırak bahçe duva-
d abilinde, maliyeye yatırılacak, derim ki, Allahtan kork, Peygamberden rından içeri baktı. İçerde büyük bir 
Crıilir. 

---- - .tı - utau da, şu davamız ıertat yollle faslet mermer havuzun kenarına rüıel taht 
Doktor da, avukat ta, yani umu- Kadı bu sötlerl işitince kendisini Qzerlnde çok: gUıel ve çok genç bir ka-

'-li hayatın seyri içinde dolaşan va- tutamadı, ağzına g-elen ktıfürlerl savıır- dın oturuyordu. Gene onun kadır güzel 
~•ş ta, boşuna külfetlere katlan- - - mığı bışlad•. Bu karşılıklı konuşma on, on beş cariye elper.çe bu kadının 
lll
1 
.. ~ta kendisini mecbur etmez. Ne F, a11kistlerin yitlikçe sıkış'ırdıkları B:use/0 .1 ve civarını gösterir harita nihayet kava-aya müncer oldu. Dlter karşısında divan duruyorlar. O dakika• 
il.. l ı ı ı davacıl d f k t tada hemen da EbOlmecd bu kıza Acık oldu. Ve ei· l c.Urn var? .. lmkansızhklara ve müş- Rarselou, 25 (A. A) - R-sml te'o· ve 400 den fazlı köy e • reç rm fer ar a şe _ anş ı ve or y 

acnrtere çarpa çarpa ... münkesir ola- lit: Şark cephulnde hükumetçtltr dDş · dir. Bu sabadaki harpte aükllmetçller hemen kan dökülme vaz.1yetl basıl oldu. varda tesadOf ettiği bir zate bahçe içe· 
Cak ld k ' mau mevıllırlde hOcum td· rek' ulleri ıooo kadar öl11 ve 2500 kadar da esir Bu hali gören şehirliler bir yere topla- rlılndeki kızın kim oldutunu sorduau 

j o u tan sonra... . k k pthk l\ t ıno,ıerdir 10 kilometre uzunlu- bırat mışlardır. HükQmetçUerln bu cep- nıp kavgacılann arasını bulmığı dQşlln- zaman: 
tiki stanbul .~~z~telerınd~, sı . sı ğunda blr sah yı ele gcçlrmişler<lir'. hedeki mukavemetleri temamlle kırıl· düler v~ dediler ki: - JiükQmdann kızıdır cevabını aldı. 
t~ıı Yetler gorul_ur, eksenya hız de Sı:ılaman~a. 2r, (A. A) _ H•smi mıştır. Kıtalanmız ileri haretct\erlnt . - Sızln dıvamıın burada halledilme- Ebülmecd sevgisi yüzQnden deli ol-
L •düf ederiz. Aciz insan her yerde tal>Ut: Kuvvı tıerlMlz Ad >ra civarıııda devam etınektedirler . sıae lmkin yoktur. Gidelim bu civarda mak derecelerine gelmlıti. KUaplaraoı 
qa\f\. bir vatandaş muamelesi görür, 200 kllomet elik bir sabada 40 kasaba bir hayırlı zatıa mezarı vardır, onun ba· bıraktı... Yemek yemez ve uyku uyu-
dt\>}et d · . . d b'l tında dııa edelim AUahtan belki bir maz oldu. Bir iki ay sonra kendisi artık 
2~re ateaıresı~ı~ o acısı ı e sırasına M çaresini bulabiliriz. zayıfhkt&ilbirlskelet-baiinegelmlıtı~ 

h ~ keBthr. Sovyet askerlerinin an- Kavgacılar Lu laflar üzerine sQkOoet Nihayet düşündO taşmdı kendi kendine: 
l "•atbaamıza ıık sık şikayet eder- bulmuş idiler. - Bu g!dltle ben ölecetim. Bari 

~l'. fdanbulda çalışırken bu şika- ç ur ı· ye g ı· r m es,.. m ese 1 es,. Bu laf üıerlne orada baZll' bıılunan- ballml bir arzuhal ile hü"ümdara blldl-
~'1tr daha geıilş ve 9umullU idi. lann hepsi kalk.arak: ka'>ristana geldi- reyim belki kızını bana verir. Vermezıııe 
't 'r işimizi yüriltmüyor, derler. ler. O zaman Sotu ellerini kaldırdı. nihayet kızıp beni öldürmekten başka 
ltt~ilc eder~!niz, çok defa şikAyetci Tokyo, 25 (A A) - Yıırl resmi .Japonların bir tekzibi - Allahım diye dua etmete başladı. oe yapabilir. Ben zaten bu aık ytbtın· 
·~it. d h k ld v mıhııWd ıın öğrenlld ğlne göre, Sovyel Tokyo, 25 (A. A.) _ Sovyet kıta- Sen bu davanın aslını biliyorsun. Bn den ö'eceğim . N~ olsa bu~şekl'de azdı 
ı ... d'.2 • •r. Fakat onun _3 sız 0 .ugu R k l · 1 11 T 1 t akl 8 mDtkü' tlhallet. Hakklmd'"fsabelll olsun. olsa bir ihtimal vardır dedi. "".. h _usya ~P sr Hın n ı• uı ç.ur . ~p arın atın Con fen datını tahliye etm.edlll " ~ • 
~laaa •sı?e. anl~tılmak ]uzumu ısse- gırmesı meselcslnl tetkık ıçıo, .Japon i g _ Bu ıırada davaya sebep olnı kız Hemen oturup bir arzuhal yazdı h~· 

tnııştır. Nıhayet cevep şudur: b0h1met1 tarafından Sovyet Rwıya He takdirde .Japonyanın kuvvete muracaat ataca dayanıuış dururordu . Naıılsa kümdara vetdl. 
- Git! işte o kadar... Mançukuo ve ıTa;ıonlardıtn mürekk• p edfC0 ği haberi ... uh\ytttar mırtıatll tara ataç birdenbire ikiye ayrıldı l'I kız 

ltı liuausi müesseselerimizin hali ma- bir h'Y t teıklli talep edi!m'ş' ir. fından kat'1 o!arıık tekzlp edilmektedir ataçın ara.sanda kayboluverdi. Kız orta-
llıdur. Herkes içerdeki kuvvetliye dan yok olunca dava bitti ve dört arka 

~"''""' k . t T . t . l M Ce 1a1 Bayar ,. ' baş 1 n da dışın hakları olduğu gibi ortaya çıktı. ft.,k a 11 e~. .ezvua ış er. a- Şimdi Mahşeker ben kocan SAidln gel 
~-il lllemur maıyetinde çalışan adam- muinden korkuyorum. Kıı nasıl esas 

İngiliz Hükümdarları 
Paristen Londraya 

döndüler "'- hoşlamaaL Ne olur ne olmaz, bir olaa atacda kalboldu ise acn de asıl er-

' •Yağanı kaydınr. Netekim ma- yarı resmi bir Yugoslav gaze teainin ketlne kavu§unaa Beynde açıkta kala · ve ı&~~::ı' ~!;~~nAa~d~ ~~::!i~rd~~l 
t"t llltnnır da, tYrada namusumla c~br. Onun lç'n acele et ve vakıt ıe-
} edeyim, demez. Ahmak, kabili- Türkiyedeki başariler hakkında yazısı çırmeden git sevgilini bul. lstanbul Yerli,. Mallar 
~' bulduğu .tefini atlatmağa gay- . d Bu ıözlerl . işiten Mahfeker hemen Sergisi açıldı 

l tder. Yan ıesmt ( Sa.~uprava · Befa-rad, yeıtler, Celal Bayar hükdmetlnln. en ge udunun ka1Hı yanından ayrıldı ise de t 
Ve 'bö . . . 1 13 7 1938) yukarıdaki sedevba ve M. niş halk tabaka!annın verrl mO~elldı· tan yerinin ağarmata başladıtını rOrDn ıtanbul, 23 (A. A,) - Oauı:cıı Yer· 

'ttıL ylece, utinats~ ınsan aı:ın Sve~ovskl lmıaslle Dfşrelti"'I b!r maka- yetinden 300 n:ilyon dinarlık tenzlllt ce o gece de emeline nail olamıyacığını l~~Serglsl Ekonomi Bakanı Şakir 
~ '«tına basa basa yükselmek as· lede diyor ki ; 

5 
yaplJI• bir zaman \ukua gelmektedir ki, anlaurak ertesi_ g:c•ya s~brctnıek ı_a Keseblr tarafn dan açılmııtır. 

~t ~r de bir giin palas pandıras A•atOrlı.'ün ıtımudına mazhar bulu· aııl ehemmtyetli olen cihet de budur. zımgeldltlnl dOşundu ve gerıya dOndu. Tra.bzonda İran heyetı' 
"lilirtc t h ı l k · .. - Akıam olduğu zaman dudu Mahfe· 

t.._ ~ r, za en şa ıs ar a aım mu- nan Ce ' Al Bay al' ın tatlıe gitmezden ev· Böyle gö unUşler datrutnde ve Tor- k 
1 

M M d k k d 
11 

ld f · t d 
7ıer yıkılır, gider. ve' bUyOk rol 1 t m~cl'ıl huzurunda söy- kiye elro!'lomls1nde yeni bir hamleyi der· e~ d JU~unl en ~o ] f e t~ I ~ utnnu şere ına e ansan 

\a_, ~ trdin kıymetini takdir ettikce, led'tl nutku dinlerken mebusların gös· p'ş eden ve meırııt kılan Londra islik· ın ayarKa a ıkr a ır a .td aşba ıd. Trabzon 23 [Husust mubab'rimlz· 
-~ ı d c lil B - usur aç zaman ır e11 • hep 1 

lllıl.._ loymetiiniz yükselir. Umllilli terdtkle. i m ı -,rret ve b• y~canın acb~p: ra:rı au afmano an sonra 1: ıyar, sana faydası olur Dmldlle blkbel~r an- den] - Dün ıktam kale pariında kıy-
~ftatle . __ L k .. ih'": _. __ ıerici ancıü, bu nt. tkun tam m"tr ıııı 307 mtlyonllraya ballt olan ve Cumhu latma"' b t k t 

1 
bah metli m'saflrlerlmfz İrl!n hudut heveti 

·~L • n, ma rve geçıcı ı '"'rAt~ • ld 1 ti ııa d b il le d aa av ıyorum va ı gco yer sa . ı 
~t k 1 im ak o\u ·'ukta11 sonra anlıyı. hl lk. r Je n nın an u i ne a ar reçen oluyor H lb ki b 

1 
' 

111 
şerefına ordu tarafından bir ted:ınsan 

'-- il aya a tına a aza ' ·r kiye l üyilk: m'llet meclisi mebus· bütçelerin en büyüğünü tcıkll eden yeni k • a lu ın seDh n sebvr ne verllmlıtlr. 
k ..... yu"k J • • • d ur b0 ..... , · b- - ·llet ll ı avuşmaoı stemekte Şa Be vaçtan _,.-.:u •• ~eme n~amının ıçın e lannı~ . Celil Bayaı'ın Tlırkfyenln dabtlt s'ne ~ nı uyuk: mı mfc a r.e it ' ı k l lk" .. d .. Y h d" 
Jöıı. ettıtlll1ı% mevku, daha tez bu- e h<t 'ı • vıız'yetl hakkında bir banka'ı arzettf. Bu 307 milyondan 249 milyonu ş iM ha mayorumd. 1 gun e On UÇ a U l 
""''lı v ı cı d 58 ti d f k lld t b .ı: a ''ter sor u· "ld"" ""}d .. 8· . kat'.yctlle. verdili izahatı, memleketin ~ut:ti .. ve m yonu a ev a e a . - Şah Behvaç kimdir? o uru u 

l.itiaıı~ı~~ hep!miz için, ve h~pimiz terakkis' için yapılm• ı o'an ıeylcr ve bu s sa Tfu.tlyenfn bu en yüksek yekunlu - Şab Behvaç bQyük bir bQkümdar· KudOa: 23 (A. A.) - son iki rün 
ı Içıq, demek bu demektir. anda gerek ~abUt -re gerek harici ba bütçesi, zlraatçilik mertebesinden ayrılıp dı. Çok akıllı, halim ve selim bir zattı, tolnde muhtelif ıulkaatlar nettcealnde 

CiHAD BABAN kımlar 1an musılt otan şartlar hususunda endtııtrl mertebesine çıkan Balkan mem· fakirlere , zayıflara, iti olanlara merha_ on üç Yahudi ve bir İngiliz aakeri öldfi· 
~ verdiği lafsilitı dinledikten so?: ra, her 'elretlerlnde iş ba11nda ekonomistle~, met eder, kuııurlulann ayıplannı yü:rlerf· rülmüştnr . 
.C O / / zamankhıd n dtıha memnun bir halde zamanın ihtiyaçlarım anlamıı phslyetler ae vurmaz kapısına gelenlerin h'ç birini T b 

0 
d b f Zgatta ze ze e yaz tatıl!ne gittikleri şOpheSıi~d.t~. bulunmasının ne kadar hararetle arza geıl çevl~mezdl. s,vgllistne ulaşması ra z n a ~. sene ındı k 

~'t~o,taı, 23 (A. A.) _ Cuma rece ~t Her te~den evvel gelen. ekonomik e11ldlğlnl en iyi rösteren bir ıeydir. kabil olmayan blrlıl retse para aarfe. mahıulu azdır 
\11ıt ~ Odukça flddetll bir zelzele ol· şartların musaltlftl.dlr. K~nd ıl l~tn. mn Bunlar mllJi ekonomllerirıi bamlelen· derek o iki ssvglllyi birbirine kavuştu- 'frabz'>ll, [Hususi] _ Aylardanberf 

Dl r. Hııar yoktur H!d olan beynelmılel vazıyıtten ıltıfade dfrmekte ve m!mlek:etlerlne bereket te · rordu. Hıttl bu maksat utruua canını devam eden koraklık 
7

üzünden bu • 
eniz Ba k umum ed ~D Tü kiye, C;lal Bayar kabinesi ZI· mln etmektedirler. Bir müddet evvel Yu· bile feda etmiıtlr. ne fındık mıhsulQ çok zarar gördQt~:. 
b .• ~ n maıımda, 'ko'lomi bıtkımından fevkall· roslavyanın, öz misafir olarak tanıdıtı - Para sarfatmetl anladııu amma .. den mahsul az olmuıtur Bu itlb •

1 1'JUdürü Trabzonda de bir ~uvvetlenme vücuda retlrmlıttr. o sessiz adam, yani, Cılll Bayar, ftb•· iş cana ıallace, nasıl olur? bir ay Hvel ketf ve tahm.lnlerdeo ..:,: 
'1t11 1',lbıon, 23 (II<;ausf muhabirimiz- 259 mHyon ~Urk H as ndan l~arrt olan şana gelalldenbcri henüz bir aue reçme- - Bak anlatayım da diole: Peylaran tenzilat Japmak icap etmektedir. Re
''-? lz- l)enizbank Urnu!ll .Müdürn Yu reçco scn€!kı b'ltçe esası daıreslnde 28 dili halde me~leketh in slanda~dını r~v- tehrln(e EbrQlmecd la~lnde gayet alim koltenln arzettltl bıı vaıtyet kar~ııınıla 
ı, v .. · Yt ş h·(mtz.e g-eldi ve Hope lake- mlly.:ın liral k, ~ani, takrtb:n 900 milyon kal4de hlııudılccek derecede yukaeltmlş bir ut vardı. Bunu Umı, konu111aıı ar- mQstabıU ve ibracatcılar alivire aalışn 
~-tı ltlbıtıuu tetkik. e' m•k üzere bura dlearlak bir faz a' varidat teminine mu· ttr ve ck.on<1mt bakımından thyaamı yanaşmamaktadırlar. 

li >~Je itti vaftakfyet hasıl olmuş ve bu meblat, temin maksadlyle TQrk milleti tarafın- bot yere lrtlyar edllmlı detlldlr. J'•lib 
y ~ · . . . pırlementonun kıt'I tunlbi lıe, muhtellt dan fMlyar olunan ve harp esnasında Rıfıı Atay. son bir kaç sene ıarhnda Of da fırtına 

..\ etıı polıslerımız vrkllttlere tevzi olunmuıtur. Bütç~de ketlınrlan fedaklrb.klara müsavi olan fe- Cumhuriyet Mlaresl altında yapalan ham- Sürmene, [ Huıu.sl J • - Pazar gllnü 
'ft '-'t "lt'ra, 23 ( A A) - Polis ırekle- tahakkuk tttfrllen fevkalide fazlal varl- daklrlltlann yakında •unttaklyetle lenin TOrkiyede sultanlar devrinde hlr yatan tlddetll yıtmurlırdan ve vldder
"°t• .:""'''·"• düa merulmJe dlplallUl· dal ve memleketin malt k.udntlata tak- taçlanacıtmı tebf.lr etmektedir. aıırda yapıl"mayacatı ttfblbinde bulun le uea karayelden Of ve Sürmeaede 

··~. w,..ı ulla•ında elde edlleD muvaffaka- Demen oluyoıkl, bu fedaklrlıklu makta bakbdır.. llllllr tarlalan MYll hasara lalr&IDllhf. 
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HİKAYE 

Komşu masadaki adam 
Nakleden: F. DEMIRDAC 

Cafer lldzer old1:1kca uzun an.ren bir Ve bu andan itibaren atzını açıp gözü-
bir ıaybubetten sonra Erzurum& dön- nü yumdu. Anlattı, anlatb. Caferln an
mttıtü. Ufak bir tiearet işini görmek ü- lattığına göre bu kadın Slvastakllertn 
zere Sıvasa kadar gitmişti, Bu şehirde en güzeli fdt. Devam ediyordu : 
eeçlrdf21 yirmi gündeki maceralarını - Zeki, musikişinas ... 
anlatmakla blteremlyordu. Uyduruyordu ve bizi hayran bırak-

·Akıam yemetlnden sonra Cumhurl· mak için her aklından geçeni söyleyordu: 
yet bahçesine ıeldl ve bir masaya otur- - Bunun gibi btr kadın insanın ha-
du. Yüzü kıpkırmızı idi. Bfr gözleıi ne· yatını alt üst edsr. 
ıeden parlıyordu. Oturdutu masada bir - Peki niçin orada kalmadın da 
çok arkadaşlar da vardı. Ve Cafer ikiz buraya avdet ettin P Diye içtmlzden bir1 
bunların arasında kendisine bfr paye sordu. Cafer a-özQnü · kırptı ve başını 
vermek için yüksek sesle muvaffaklyet salladı. 
hlklyelerl anlatıyordu. Komşuları onun - Merak etmeyin, yakındı buraya 
bu hiklyelerlnden bir kelim"lıd bile ka- gelecek. 
oırmıyorlardı. Çünkü Cafer gırtlatmın - Ya noter? 
bütün kuvvetlle konuşuyordu. _ Ah bir tasamda bu olsun, zaten 

Bitişik masalardan birinde iri vücut· taruınıyorQm herifi... 
lu kırk yqlannda kadar bir adam otu- isterse gltsi1' ... 

~ttaıtiY• i I BANW:Al 1 

J ' 1 1 
&açtt cart Beaplu 

iIBAMİY.B PLlNI r~yordu E1lndekl gazeteyi okur &"lbi gö· Ve gülmeğe başladı. 
runyorsa da dikkatle bakılırsa Cafeıln Bu sırada bitişik masada oturan ve ' adet 1111 Uralık ,. OH Ura 
ıOzlerfne kulak verdia"I kolayca anlaşa- gazete okur gibi R"örDnen iri vücutlu 1 • 1H • • OH • 
lıyordCau~ 

1
A S t k" f 

1 1 
d k•rklık adam yerinden kalktı ve aiır a- il • 151 • " &111 • 

~er evve a ıvas a ı ş eı n en ğır masamıza akla h 11 • 111 • . • ' '" • 
bahlet tikten sonra bize Sivasta geçJrcllğl C f yd ş • il • il • • &111 • a ere sor u: 
i:'Ünlerl ınlatmaQ-a başladı. Orada bir A .. t d 1 · Si t h u t lff • U • • Alt • 
d 

. . - 1 e era rıız, vas an 11n ı eı · 
efa ava g-ttmı~ler ve Caf"r tam yırml rlf buyu,duğııtıuzdau mı bahsetmlıtinlz? iM • IUll • 

ıs Tammuz 1.988 ~ 

Alıımetı Farıko. 

TOP ANE Terazileri 
Türkiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitlerinden Sakınınız 
1 

1mımmda Satq yeri: NEŞET SOLAKOÖLU n OrtaOa 
Garcalcapısı, Ka.va/la.r ç11.rıı11 

Sarıkamış Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

650000 kllo un, 28000 ktlo sade yağı, 17000 kllo toz ıeker, 500000 kilo ••· 
ru ot kapalı zarfla eksiltmeye k.onulmuıtur. Unun tahmin bedeli 884.00 lir• ~ 
teminatı 6680 liradır. İhalesi 17 Ağastos 938 Çarşanba güntı saat onbirdedlr. sade 
yafınm tahmin bedeli 32080 lira ilk temlnab bin sekiz yUz alb liradır. lbale•I 1

1 

Ağustos 938 Per~enbe günü saat onbirdedlr. Toz şekerin tahmin bedeli 6695 ~ 
ilk teminatı 427 lira 13 kuruştur. ihalesi 19·8·938 Cuma g-Qnü saat onb81tedi'°' 
Kura otun tahmın·bedell 7300 lira ilk teminatı 547 lira 50 k.aruştur. Kanı oıo
ihalesl 12-8-938 Cuma güııü saat onblrdedlr. İb.alelerl Karak6sede aıkerf 1Ab,..ı· 
ma komisyonunda yapılacakhr. Şartnacıelerl her gQn ; komltyonda rorebillr· 
Tek.lir mektupları ihale saıtlanndan birer 11at evvellne kadar kabul edllıa-k.dt• 

.a 

(No. 547) 4'-2 _..,,, 

bir dane tavşan vurmuştu. Ve davet _ Evet. Kur'a.tar: ı Mart, ı B.az1nn, ı EylQl 

edildiği blr ziyafette tam dört şişe ku· _:_ Noterin kansını tanıdığınızı da Bl!r1nc.!kkı.un ta.nıımde çekilecektir. Gu·· mu·· c.ane vı· la" yetı• 
lup rakısı fç titl halde sarhoş ~lmamış söylemiştiniz de~ll mi? En as eW Ura mevduatı bulunan he 't 

Daimi 
ye bundan başka on yedi porsıyon da esterin yüzOnde tebessüm sanki e- tatlar lnlr'alara dahli e4lleeekler411'. E 
yemek :semlştl. rldl. Bununla beraber işitilmesi güç btr ·Ole. &'JQ OCÜffieniden : 

Nasıl oldu ise aramızdan bir danesl sesle blzlm yanımızda mabçup duşme- ıl 
C.fere sordu: mek. ıçın : ;.___.. __ ınn ....... - ... --- 1 - Gl1mUıanc, Erdnoan yolu ilıerlndekl Plrahınet, Entnoan araa1Dd• di 

- Ya kadınlar? - Evet, diye cevap verdi. 1 Bingöl ve ~alep o telleri 1 beton kOprü ve bir mtnfez lnşaau kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuıtur· 
Caferfn yOzüncle evvell hafıf bir tc- - Ne tuhaf bir tesadüf. Btn de Sı- 2 - KöprUlerle menfezin. muhammen bedelt (23167) lira (50) k111'11ftur. , 

bessüm gözükttt Sonra kı•ını sa"'a sola Vll$ ı:oterlylm. 1 :Müsteciri 3 - Sürülen pay baci:lı la7ık gO·ülJüıü takdirde ihaleıl 80·7·938 CUJD_,-t• 

t 

1 
l 

y 6 Jlalal Emekli topçu Yazbaıısı 1 rr 
sallayarak : Ve bizim mUdabalemıze lmkln kal· ı Erzurumlu •Unu saat 13 de Vilayet datmt enctımeninde yapılacaktır. 

- Of, dedi, onlara sorma... madan Carerln yüzünü iri boylu adamın 4 - ŞartnamJsl Vıl!yet Nafia dairesile encüınen kalemindedir. 
Bfz Caftrl ıOyletmek için onu kıs- birer fırın k.ürc ğl kadar geniş olan elle Zekeriya ERKAL 5 - Ekalltmeye iştirak edecekler muhammen bedelin O/o 7 buçuk tutarı 011° \, 

kanmış gö·ündük. Ve Cafer anletmeğa rl şakl~dı. Yeni, temiz, ucuz, emniyetli, btıtan aebalıQe alt Banka mektubu veya hususi muhasebe veznesi hesabma b~y~ r 
b'tladı. Kadın mevzuundakl muvarfaki- Muşterller arasında bir mırıltı dolaş· konforu haiz banyolu 1atmlım dlpozlto akçesi makbuzu ile birlikte gösterilen gQnün saat 13 und• ~ · d~~ 
Jetleri sıvastakl zlyefc:tler a-lbl tnaıııla· tı. ~ir ıorültü oldu ve sandalyalar dev ı llyet daimt encflmeolne gelm "Udlrler l&n olunur (No.501) ~~ ., ~ 
cat ıeyler değildi. Fakat C fer c:>şarak ılldı. İstanbul, Sirkeci, Nöbetbane cad- ~ ,:d~ 
anlabyor. Gayet serbeıt bir lisanla otel· Noter k.onuşması~da d~v~ etti: 1 desi No. 18 BlngOl E b } d• R• t• d ,}~11: 
de rastlamış oldutn ecnebi seyyah ka- - ismimi bU1rsıs!z, çuuku k~nmı İstanbul, J!~kv': l~u~aa~~e caddesi rzurum e e 1ye 1yase 10 Cil : ~''hır 
dından tutturdu, Sivas Zflnginlerhıden tanıdığı~ızı lddh ediyorsunuz. Earınlze 63) 10 ...... Rus1adan ve Trabzondan ıebre aBlen şekerin Ezuramda toptan va ~~ ~. 'y 
birisinin aenç kızında'l bahsetti Orada- amadeyım. ......-...- (No. 

5 
-

2 
• "" ~· D "': • B d .. d ı ı u ak de satışı için belediye eooQmenfnce tesblt ve belediye kanununun 15 hacl ,,,.· ·'41 

ki bir müteahhfdln y2nında çalıızmakt u" an sonra a.,ır a ım ar a z · _ _.., D 
v a laşıp gitti: E deslntn 43 Qncü flk aaına tevfıkan Vlllyet idare heyetince tutnc edilen ..,...-

olan bir daktilodan anlattı. Ftkat bizim 1 t 1 b" d h Dl e TZUfUm ,ı tı.~ 
bunlara büyük bir ebemmlyet atfetmedi- abldı~ ş e a ır sersem a a . . Y yazılı tzeml flatlann 1 Ağustos 938 tarihinden itibaren tatbiki Itızumu lllD olDJI ' ~. 
ttmlzl görtlnce boru şaşırtmak ve k.en- O anda Caferln noterin kar. sını htç Valiliğinden: Toptan Perakende ~ 
dlsln• hayran etmek için : tanımamış olduğunu ve böyle soluk kan-

1 
K. Sa. K. Sa. .~~1YıJ 

- Size daha noterin karısından hlıkla çekllip giden adamın da noter ol· ınurumda yeniden yapı makta olan 28 00 '41lı d 
bahsetmedim. madığını anlamakla gectkmedlk. ilk.okul blna11nın (22998) lira (68) kuruş SO OO Ruayadan ıetirllen ıeker. 'i~d 

bedeli keştrll kirıir aksamı lkmall ln§aa 10 50 32 50 Trabzondau ıetirflen ııker. ~ 
b kapalı zatf uıutü ile ekaUtmeye ko- 27 ~O 29 &O Kristal toz şeker. d ~i\ 

... 

t 
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\' 

Sahtb Ye Başttıuharrlrl 

CİHAD BABAN 

TÜRKiYE , 
CUMHURiYETi 

nulm111tur (N 565) a ı,~i\ 
1 - Eksiltme 11 Atustoı 938 P3r-

0
• -

2 ~'°ilb 
şembe günQ saat 16 dı vlllyat dalmr ~~di\ 

\ ZiRAAT _, 

encümeninde yapılacaktır. Erzurum P. T. T. Mu·· du·· rlu·· g"' u·· nden ·. •t 
2 · Muvakkat temlnab ( 1724 ) lira ~-~:: 

i ( 93) kuruştur. 1 - Haftada mülekabilen Jkt seferli 580 Ura muhammen bedelli ve balt•d' -.dırı'· 
3 - istekliler evrakl fennlyeslni vl- mütekabile.n Uç seferli 870 lira muhammen bedelli Hasankale - Doğubayaııt :; 

BANK ASI 
- d • - •-......a' .. .._ ---...... -

Umumf Neşriyatı İdare Eden Yazı 
lılerl Müdürü: Bahadır DÜLGER 

Buıkl141 1•r: DOlilJ Bala••vJ 

lAyet daimi encümeninde ve Nafıa mü- tası 2 Ağvstos 938 Paz~rtesi günü saat 15 de İtııılel katlyeal yap11mak ii . ..AI , ~~ 
dtırlüiO.nde okuyablllrler. 25 · 7 · 938 günQnden ltiharen iki şokll olarak. kapalı zarf usuli!e Huaıık'ID"' ~ ! 

4: - steklller resmt gazetenin 7-5- eksiltmeye çıkarılmıştır. 'fi ·ııııı. 
936 gün ve 3297 saytlı nüshasında inil- 2 - Ü~ sefuİI postanın teminatı muvakk.etesl 783 iki Hferll postanıO 6 

pr eden talimatnameye eöre 938 tak:- liradır. "' •c~ ~~ 
vlm yılına mahsua ehliyet veslkaıı ile 3 - Bu hu"lu1takl şartnameyi okumak ve daha fazla lubtt aloıak ~.ıl' tiQ,ıt?I 
birlikte ticaret odası vesikası vesair ev· taUplerJn eyyamı tatllfye mOateana hergün Erzurum posla ve telırat müdDtl\ltr ~ '4t 

raklannı mühür mumu ile iyice kapahl- ne mDucıatlan llln olunur. ( No. 671 ) 4 - 1 JI t:ı~. 
mıı ve mühürlenmiş bir zarfa koyup bl· ~ ~~ 
rlncl maddede yazılı saattan bir saat I' C) 

evve'ine kadar vllAyet daimt er.cUmenlno Kara Hayvan Borsası Satıı CedtJ''' b~~Uk 
' ıondermelerl mecburidir. Postada gecik- ~e~ 

meler kabul edllmez (No. S62) 6-2 [ Temmuz lklaci hafta ] ~4 lt 
B11 .,. •11 ı•urr .,,. ır ~~ 

Erzurum Valiliğinden : 
0 

9ef1t .,... ~ıır1tı• ~r. $. Kr. s. •· ~ 
1

~ ~ 
lı merkezinde yeniden yapılmakta ın!~ 1:~ ~~~~~ ~ ~ 12 80 ıo ı6 ~ s~ 

olan dolum evi blnasıaın «12897• lira Kotu ikizi 250 53460 6 00 
11 

t 
4 8 o• \ f ~~ 

•57• kuru~luk ikmal inşaatı kapalı zalf ilamlı ~ 19 .. 5 1 00 ı; OO ; ~ qbt 
uaulü ile eksiltmeye konulmuştur. Botı malak 1 500 6 00 oo ~~ oo 4 a v.~ 

1 - Fk,lltme 4 Ağastos 938 Perş9m· Daaa 7 • 40 1
' ~ 

be rünü saat 16 da bükQmet konıgı Ôkef 14 900 l~ 00 9 
!'iG t~ ~ ~~~~t 

içinde Vilayet Daimt Encümen odasında Telda 24 1 19.S oo gg 13 
jlJ ou fi ~c., 

yapılacsk.tır. lıllfJ'• Hd7 2~106 e 12 12 oo.so ~ 'l\Qil 
1' ıt (jJ '"ı' 

2 • Muvakkat teminatı (980) liradır. KU%U 3~ M98 10 00 14 211 ı t ~ ~ 
3 · istekliler bu işin evrakı fenniye- Keçi 18 785 ' ou 9 28 7 - 'f 

::: i~~~:::ea~:u~~:ı~~:~~~nde ve Da- i::ryafl 24~~1 T. ~::~: :: Oojo 5~o 5;~ : ~ ~:~~ 
4 · lsteklller resmt ıazetenln 7-5-936 Kaşar peynir 8 640 00 tlt 50 30 00 rfJ ~~ı 1 

arlh ve 3297 sayılı nushaısında intişar ~alamurayaQıız P · 5 7 83 7 O) 00 1 00 UO ~ 
eden talimatname mucibi 988 takvim yı- _oyun 950 ısuo 00 eo 80 oe _____/ ~~~ 
lına ald Nafıa Vekaletinden alınmıı ehli· E J 'I' r~urum er Daireıtnden: Erzurrm P. T. T. 111 ~~ 
yetname ve ticaret odası vestkasile bir- ~ 
mite bitlncl maddede yazılı saattan bir Tahtacı laman hakk.ı1a borçlu Hasa- Mu·· du·· rıu·· ~u·· ndeO : aıı·· 

n 1 basrl mahıllell kfreçel Şevketin o 6 r 
aaat evveline kadar tetkik mektuplarını mahallede belediyeden zemin icarlı bir 1',0., pi 
mühtır mumu ile iyice kapatılmıı ve k Açık olarak ekaUtmıt• • gOz lreç damtle kireç ocatını n entazl ... mü~QrlQ oldutn halde komisyon rty&Je- 1·3·931 Pazartesi runtı saat n den 16 Hasankale Dotu Bayeılt peıtııtl 11'~: 
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