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El'7.urum Gölbaşı nor.u Basımc'\' l 

Pazartesiden maada hergün çıkar 
sa·yısı bel' ~·erde 5 lmruşlur 
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Temmuz 1 HH8 
SAYI: :!O:> G E:T 

Basılmayarı yazılar geri verilmez 
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Radyo: 
mühim 
meselemiz! 

Asiler Hanya şehrine gir-
mege muvaffak oldular 
Fakat hükumetin şiddetli takibi 

t P~k y,lkında Etimesğut radyo is- Üzerine he pisi de tenkil edildiler 
asyonl arı açılacaktır. Yeni radyo Ati 30 (A A) A l · 

F. R. ATAY 

Progr l h l k .. b" na . . - t na aıansı 
de a~ arını a~ır a~a. uzer: ırl bildiriyor: Yaz mevsimi olrrası dolayısi-

komısyon teşkıl edılmış oldugunu le r skerlerin şehirlerde bulunmaması o· 
Raz~telerden öjrrniyoruz. dan lstifa1e eden binden fazla ast Gi-

lstasyonlarım.z, kısa tzun dalgaM rdde u_anyaya hnc~m ederek ~ehri İŞ· 
lar};ı t·· k .. d.. h t g-al etmışlerdlr. lhdıseyl telgrafla haber 
ta.fırı' u~ . s~sın~ unyanın er .a- ahm Başvekil l\letaksaa derhal hava ve 
1 dan ı~ıthrebılecek kuvvettedır- deniz ve kara kuvvetlerinin harekete 
~r · E k' · 1 d it) • s ı ıstasyon arım!zın ar ses geçmesini emretmiştir . 
\ lıhi•i içinde mahpus kalmaktan lhikiı•uel isyanı bastırdı 
\ırtuluyoruz. Atina 30 ( A A. ) - Atına ajansı 

R· d k' b' . 'b" l bildiriyor: 4 Ağustos !)36 bayramının k a yo san ı ızım gı ı mcm e- 2 1 ı ld . M M eııer .. '.. .. . r.cı yı ö'lnmunu kutlulamaya hazır-
d duşunulerek yapılmış ıcatlar- Ianan bütün Yunanistanda Gtrid hadise-
\> an biridir. İçeride her türlü sanat si derin h r tesRUr uyandırmıştır. Bugün 
ye !•kir terbiyesi vermek, rh.ş:ırıda gelen telgraflara gö·e tayyarelerin hn
k enı 1' urkiye a~emioi sanat ve fikir cumların1an barın mıyan asiler derhal 
Udtet' 

1 
t t k . . k d şehri lerketmişler ve bU'<OmP-t yeniden 

ı... ıy e anı ma ıçın onun a ar h . ·qties· . .. . Prşeyevcız1yet tl'Dlştlr. Şehirde ve 
dile sır h\r vasıta lahayyul bıle e- şeh'r kapılarıuda vaziyetiııden şUphe 

rneı. edilPnl~r dHhal t~vkir edilmektedir. Fi-

. Radyo ama1örlerinin bir tecrübe- rarilf'rin takibine kuvvetli müfrezeler 

~1 Vardır : Mütemadiyen istasyonlar çıkarılmıştır · 
Yunan Başvekili Metaksas 

\lıe · 
t ~ınde oynamak ve hangisinden KADJ'-T 1 ~'l.ıp bir ses geliyorsa onu dinle- 1~ iY.lESELES NOEN 
lil.~k ! En uzak yerlere kadar ses u- H b Ik d d'Uırmak ne kadar mühimse, radyo ınısın ir öyün e bir 
\~~lenıekte olanlara Türk istasyon-

zgın ayının dişlerinden 
nasıl yakayı kurtardık? 

Bir ayı tarlada iki köylüyü fena 
halde yaraladı. Ayının kudurmuş 
olup olmadığı da ayrı mesele ... 

.Ardalı• n muhabiıim"z yazı}'or: Ar- ınln de yard mı ile ayıyı korkutabi'ece
dahJnın o=mana yak n köylerinden biri· A-fmi sanmış'ım. Ayının üzerine yürü
ne orm ın1an b!r an in ııi$ vA tarla la- düm. Aramızda on metre mesafe kal
rında ç~lışan iki köylüyü aiır surette mı~lıki, ayı bir yıldırım sUratile üzeri
yaralamıştır. me atıldı. Sopayı kaldıımağa bile vakıt 

Vaka haber alınınca yarolı kö} lülcr bulamadım. Aytnın sa~ elile başıma in
dtır hal c. tomobille kasRbaya ge1irile:ek dlrdiğl şidetli bir yumrukla beni altır a 
hestııneye yatırılmış\ardır. alması bir oldu. Korkunç mahluk üzerl-

Yaralı!an görmek ve vakayı ıığızla- me çıktı ve kaba etlerimden parçalar 
nn,ian .öğrenmek için bEstnrıeye gittim. koparmata başladı O ıcı ile feryat edl
Te·terrız çarşaflt karrolalara y~tır hn yordum. Fakat etrafımrta kimseler yok
varalılardan ti i 60 yaşlarında Ardaha- tu .l\1üştak ta aQır ydralı olduğu için, 
n n .11~.s köI ~aıten Sim oğlu Ihısımdır. on metre ileride bayğm bir halde yatı
Bu ıh ıyar koylll bar.a vakanın nasıl cer- yordu. Nihayet köpeğin ayının husslye1c
van. eltığini anlett•. Dediki: ı ine doğra saldırdığını gördOm. Artık 

- Ben ö~le vıtktı evimde uzanmış ondan sonrasını hatırlamıyorum. kendl
yatıyoıdu"ll. Dışaııdan •imdat, imrlat, me geldiğim zaman, blrda baktım, kan· 
ölüyorum, kurla•ın ! • diye acı bir ses lar içinde evimdeyi_m. 
geldi. TalQ~h yerimden fırladım. Elll Öteki yatakta da kolu alçıya ahn
ınetre kadar ileride bulanan tarlasında mış ve vücudunun hemen her tarafı sa
b'r az evvel sükunetle çt1lışan ,u karşı nlmış bir vaziyette Jatan yaralının ya-

. M M M 1 • nındayım. 
ki karyolada görduğunuz adamı bır ı·bı· d.i 1 dlkt öt ki ıyarı n e en sonra e ya-
8!1.nın pençe!er~nln arasına almış , ralıııın yanına yaklaştım. o da hadiseyi 
tas ik topu gllı dondur Uyordu Baktımki, şöyle anlattı: 
adarrıcağ1z paramparça olacak. Ne yapa- - Ben de bu köylUdenlm. Adım Muş· 
cağımı şaşırdım. Ayın ın lislüne gitsem taktır, kırk ya~ındayım. DUn öğle vaktı 
'>ir türlü, gllınesem hir tnrlü ! Nihayet evimin ı. apısı önundekl patates tarlasını 
korktuğum başıma geldi. E1iıne aldı2ım çapahyorduın. Tarla ormana yakındır. 
kalınca bir değnekle ve azılı köpeği·' ı Arkası 2 inr.id~) "t~' aramak merakını ve adetini • ht • •• l d •• d •• ı 

ev l\\t\t de o kadar mühimdir. İmdi, 1 ıyarı OJ ur u er 
dijv~ıa hangi al~me hitap ettigimizi Erzurumdaki ı FIKRA: 
ha Şunerek, programlarımızı ona göre Cinayete sebebiyet veren iki kişiden birisi H t h 1 1 \J 

ı.ırıanıak lazımdır. kaçmışsa da, ikisi de yakalanarak Müddei- geçim durumu da aya pa a 1 lgl 
ce~.Biı kendi alemimize hitap ede- umumiliğe verilmiştir tetkik ediliyor Dün_ şehrimize gelmiş olan bir 
ııı.~~:. Yani garp alemine ! Fasıl mütehassıs lktısat Vekaleti heaa-
"sık Htrııs [ _Husust J_ - 26 27 gecesi bu taba caya kadar dayanmıştır. 60 yaş'a-~a •sinin ö ldürücü yeknasaklığı ve- raya tabi köşk koyunde oç kişi birbiri- rıı da olan Mum o~lu Emin 'kaınınjan · bına hayat pahalılığı mevzuunda 

lııi .. donuk derslerle garplılara kendi- ne girml~ ve çıkan kavga yüzüııden bir aA r rn·elte yaralanarak ölmll tor Ah lktısat Vekaletinin tetkikata memur bir anket yaptı. Ticaret Odasına 
~a ll dinletemeyiz. Her memleket a- thtiy.ar öldürulmt!~, kavgacı'atdan biri m« d oğlu Muslaf ;1 da }aralanm;ş ve ya- ettiği İngiliz İktısat cağırılan bircok kimselerle konuı-

'itra f lk F k hafif ırurette varalanmıs'ır.. c- ~ • , ha.ık . o lor neşriyatı yapar. a at Küşkköyünden E~ın, ~lülAz'm ve ra. nn rzğmen kaçm ştır. Mnlaztm yaka· Profesörü şehrimize geldi tu, Erzuruma göre orta halli bir 
1tı hirküleri ve çalgılariyle fasıl Mustaf.e a1Jarında oç kişi bir kadın lanar~k eHısklle birlikte müddeiumumi· İktis!lt Vekaleti tarafından memle· ailenin vasati gelirini ve masrafını 

llsikis· · b' b' . d k 1 ~ MAReleslnden münakaşaya airmfc, mü llğc verilmiştir . Karan Mu·taf.t yapılan tes 't t ğ c! d k dı.. ını ır ırın en ayırma azım- 6 v 1 k t d h'li 18 h t b 1 l l'r t r da pı e me e yar ım e ece raM 
q- p l nakaşayı azıtm•=Iar ve nlhaytt kavga 1 tak ·p ırnticesinde Y"kayı ele vermlş'ir. e t n aya pa a 

11
t:.l e ra ı n k ~i~ "klor dışında garp alemine bi- tetkikata momur edilen Londra Onlver- amlar araştırdı. 

~~ k~·e rnalımlz olan sesle, yani bu- • 1 - s tesl i . tisat profesörü Dr. Fttderic C. Onunla konuşanların yanında 
ııı,111 • u nıedeniyetin sesiyle hitap et- 1 n g ı• ı ı• z g o•• z u•• ı• ı e r a n Banham Tr11b1.0:ıdan şehrimize gelmiş- ben de vardım. Ve ayda kazandığı 
~ ıy1• B ir. P:ofesö · Trabzonda iki glln kalarak 1. .1 b ~ ı.. u memlel<ette eski nesille- on ıra ı e eş cocufunu, karısını •ıtı tetklka• L6 bulunmuştur. • 

ttt ~tiy~t sevkile hoşlanmıya_ devam T • t 1 Proftsöre iktisat Vekaleti mtlşaviri ve kendisini idare etmeğe mecbur 
~ ... ~ li!rı masiki şubesi için htanbul r an s 1 yo u Dr. Haldu:ı refaket etmckte11r. Anado· olan bir bakkalla orada konuıtum. 

Yosu kafi gelir. !uda iki ııydar.bari tetkik seyahatinde Ayda başlıca gıda olarak üc fıilo 
C bulunr n p~ofe\Ö ·, dün vallvi z'yaret e•- şek l · · k l k ' b · 

~ı. arptılar Ankara radyolarını, tıpM l• .
1
. l . . ,. mlş ve kendfsile iki saat kadar konuş- . er e, yırmı uruş u çay ve ır 

~ta Av~upa ve Amerika istasyonları ngl lZ gazete erı de bu yolun tktısadl muştur. Mü1eak.iben Tıcafct Odasma kılo yağ sarfedebiliyor ve an~ak 
~it t gıbi, o alaka ile aramalıdırlar. r d l d h . l b h d. gidilmiş, orada ofa azaları, halktan ve bir kilo et yiyebiliyormuş ••• 
ııı· atada muhtelif dillerde vereceği- 1 ay a arın an e emmıyet e a se ıyor esnaftan çağmlan bazı kimseler.de lıa~ır Ba şüphesiz luranın Ulıtuml 
b ~ konferans ve havadisler eğer . bulunduğu ba,de Erzurnmdakı g-eçırn nüfusuna nazaran hayli müreffeh 

oıakikaten ustalıkla tertip :dilecek llarpt . n sonra Ruc;yada hududa mu 1 mosafed•n ibaret •ulu an Tebr"z.e otobUs dtlıhrnmu göz ien geçirl.lmlştir; . Profesör sayılabilecek bir ailedir. Bunun 

1 
~tsa g• . b' d' l .. k"' ti . b vaıi gelen bir demir yolunun inşa edil- ve } nk. kamyonu servisi ihdas etmiştir. ~ı ~ssda gıda ma·Melen ve gı-ım eş~~sı y"nında daha niceleri, ne ferıa 

itb·ı • enış ır ın eyıcı u esı u-
1 

T b T b 1 T h d Ş h b" k 1 A k uzerı" e durmakta 1ır. Et, y.ıığ, ş ... er . ı ir 'h . r-· k' , . mea, ra zon - e r z - a ran aras n a a ın ır ·aç sene evvt: n araya yııp · 1 1 . _ 1 d h lif şartlar dairesinde yaşayanları oar• 
l~kiŞa,f vhe cı anı~ yenı ur ıye nın kf eski kerven yolunun k~ymelinin hıhM tı.it re~mi. zlyard es nasır da bu yol ter- ~~~~/r ~•ıtkft Y=d~~~e~~:dir~ "n mu te dır muhakhak. 
~~t·ı·· areketlerınden haberdar e- minen s~k'1dcı bire lnmesıae sebebiyet cıb cdılmı~tır. p h f • j k\ t-t"ı<iklerlnl 0ı ıır A . 

1 
'b' b' 

8 1 
t 't 1 b t rofesör şc r mız e - Hayatı ucuzlatmak bir taraf• 

d • vrupa ıstasyon arı gı ı, ız veımt~tlr Bu demin• lu Avrupa ile o,an u yen ransı ye u .ş me ı e g-e- ı...•t· dlkt K ,_,.. ı·ı v e Ş · · . . 
1 

.1 bl b 1 d A h~ vı ır en sonra araLuSe yo ı e an tan fakat bütün yr t ' ,. h• 

til' ark milletleri için fasıl musiki- trmasa umumlyt t ftıl-arlle her ııe karlar ~~~ ı~ıt nı;6 d \f ra a \ 
0 

u rı uri r!f ı~a _r ve Dlvrrıbakıra 2ldecek oradan Mersin ' ga e rne aa 
t ke hususi konser geceleri hazırlıya- büyük tesir yapmışsa da, kısmen müte- ı a· ahın a 1 rerldm'3 lre J "n şh •ı:; n kq ya ve Adana havalis'ne g'eçerek tetkılde- men ayda on lirapan fazla elde 
cı d l .

1 
i ya ve ayvarı a g eJ ere ma sus ısım- d · b d' - f; b k 

RI! ' Onlarla olan hasbihallerimizi bu addlt gOmrük hu ut arının geçı mes lar ilAve rdlim'ş olup, umum inşaat mas- rlne devam ettikten sonra Ankaraya e emıyen u ye ı nu u&a a ma"' 
telere kl yUzUnden ve kısmen de Sovyt:t trtıo ser- rafı t Jkrlben üç buçuk milyon 1'Urk lira- dönecek VA bu m111vzularda hazırlaya fa mecbur adama da daha fazla 

. ~ad sa arı~. . . . . visleriod ki ftlmatsı1:lıktan dol~yı bu de· sıı a baliğ oımu~tur. Daimi ba~ıro blerl- cağı raporu lktlsıtt Vekaletlne verece.ıttlr. bir kazam; temin edecek iş vermek 
ı tils yo aınalorlerı hılırler kı bazı miryolund m vasi mıkyas'a istifade edl· ne son derecede dıkkat Edılmektedir. Bu lazım ... 
Ia,,:••lar, ne kadar kuvvetli olur- ıcmeml~Ur. mühim v z"feyi ıra edeo peuooel için J/ıca yolunda bir Görülüyor ki bugünkü halile nı 
htı olsunlar, fena veya hoşlanılmı- Tllrklye ile lran hüktlmet1erl arasın- mUrac;'p b'nala- lrışll ed"lmekle berab r k d ·ıd• ziraat, ne hayvancılık Doğu hal
t.tı\a neşriyat yüzünden, kendilerine da mevcut samimi ve dostça münase~et- yiiks2k maballerdeki kar birikintilerine amyon evrı ı kını doyurmuyor, yaşatıyor fakat 
),, tı dedirtmişlcr ve parmakları on- le·, Trabzondtn Erzurum tarikile Iran ka·şı da lazımgelen tertibat ahrım•~tır. Eyüp isminde Maçkalı bir şoförll.n ~ı-111 süründürerek ... 
~di ~ıerinden süratle aşmayı Adet ~ududuna kadar temadi ede, !YI bir yol Bu yo'uıı IAş'etmesl bü~O.uct'n elinde o idare ett'ğl keptıkaçtı dün l~:cıı ile Er-
l lltnıştir s· . ·1 'lli 's- ınşa etmek surelile eski tran ıt yolunu lup, hususı surette teş_kkül el'DIŞ olan 7.Utum aıasınd:ı devrilın'ştlr. Içlode bulu Meseleyi bu %aCJiyeden de gör• 
ils" · ızım ger.ç nesı mı 1 k ı ı TM ki hMk • Tr b o t t ns!t y 'u devlet oto mek ve bu bakımdan da mütalaa <t·-~Onlarımızı ancak alaturka kesil- yeniden ıhya etme ç n ur iye 

1
u ~- « b~I z n k. ran ra. 

1 1
° 

1
, d d k' bl- nan y.>lculardıı.n bir kadın kolunda!l,şotör ~ı t mı ttoi hem teşvik hem de te~c etm ştır. mo ı ve amy.>n seri ser» a ıu a ı r Eyüb de yüzüoden yarnlunmışlardır. Dl etmek, bilhassa fakrı azami dez 

fıv1 tnan açıyor. Bununla beraber trın da. kendi yollarını organizasyon tarafından lds?e edllm•k- ğer yolcular kazayı haf r brelfırl~ atlat- receyi bulmuş olan bu mıntakd 
)~p emleket içine hususi neşriyat muazzam surette tekemmül Ettirmiş olup tedir. Bu teşkilat TO•klye devlet d~mlr· aıışlardır. icin lüzumlu değil midir acaba? 
~İd lllak için İstanbul radyosu yeter Karadenlzden Şimali Iran en kısa yol o· yo· anrıın maddt yıırdımtra ma11ktl". EyUp yakalanmıştır. Kazanın nasıl ' 

er. (Arkası 3 üncüde) 1 lan ve 416 millik ( t>70 kilometre ) bir 'i\ rkasr .!J ü11cüde vukua geldiği tahkik edilmektedir. Bahadır DÜLGER 



:> 
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--- 2 

Trabzon da eğlence 
yerleri 

T a'"zon, mllhabirtmiz yaz yJr: Bu 
koca şehi de rtlence yeri mabdud ve az· 
dır. Bu sene Kale p!Hkmda bh yt ni11k gö 
rdUlr. Babçeye l U Ok bir sahne yapıldı 
ve old;:ıkca da z~nı?'n tir raz beyali 
sretiılldi. Buruı hemen her gece aıı;zına 
k~dttr doluyor. S•z gündflzl'3ri de de 
vttm Ediyor. Fakc.t ~arkıcılıırı o kadar 
iyi değildir. 

Bııyan Muzaff:u 'in Hki sesi yok. 
H~fız Nadir Hafız ~ urban'ın bir mukı 1-
lPd'. Yalnız yeni gPt rll n Fahriye Can 
Orijinal bir sanatkar ve ses{ billürl 
Gııyet güz·l bağlama çalıyor. Arap 
Rakkas~ isr fantıızi şarllılı rdan başka 
Anpcıı şarkılar söyleyemiyor. Ve işi 

hemen çiplak yerlerıni göstert bilmek 
içiı göbı k havasına aökUyo ·. B!z bu 
i,te organizatörün halk leh ine daha 
bazı Eütıuletle•da bulunaıasu ı isterd k 
Sazın brşt-tn savma bir ş:kil a dığı 
akşamlar ç<ıktur. Bazen ne Arap Ra\c.
kase ve 11e dj Bayan Muzatr~r çıkma 

yorlar, hııllc.a bir emri ' .tki y • pılmış 
oluyor. 

Meydan parkı gündü2frrJ hava alma 
yeti gecele ..ı de yavılan earınede bir iki 
oyun göserilen bir eğJecce yerı olmUf· 
tu Aıe b ıycanıılar şarkı söyleyorlar 
ve oyun oynayorlaıdı. 

.Hunlar g-ittlkten sonra bir mii idet 
b'.>ş kahın eabne c nıı akşamılanbe i 
bir ,.;azla g-ene şrnlendi ... Halk iştd bu 
lkl ydr arasındıt kendisine vakic gtçh
me\t için bir tğlerıct1 arayor. l.naret 
parkı yap lıı sa ve bir mULeşebbUs tc i~ 

batına geçirı ıirse şth in öbir taraf•brı da 
kendis!ne bir bava alacak ve eğlenecak 
yer tem in 'decekt ir. BI tta bi rr:ıl.ı a bet yü 
ıOnden etlenceler daha g\Jz43le doğru 

iİ'.lecektfr. 
Ka edekt büyUk s ohoede bu yaz 

Dı rülbedayin oyraınaaını no ül ne ka
dar isterdi. Harun balkın bu ra~beti 
kar~ıs nda Sı fıye veya Münir Nureddin! 
reıirt nuse bata eder dc-ğrusu, 

R ize haberleri 
* Rizeolo yeni planı tçirı bel• d ye 

g38 yılı büdceslne lahslsat koyrı>u0tu 
Bu sene şehrin ytol elektrik işi bl
l ırilecek, gtilecek seneye kadar da plan 
tamamlar acaktır. 

* Rizenin Paşı mahallesinden Gü
vel oğullarından şotö r LUıli' aJn idare
sindeki otomobil P~ura yakın Fıttıoa 
lıöptüsünün şark kl4mında d.ırfye yu
varlaomışbr. Yolculardan Okurc1eUl kö . 
yünden Slltlü o§ullaıından R(cep oğlu 

Mebmet, aynı köy~en D rsun o~lu Fev
zi, Gııre köyU~den Ken oQull ımndau 
Ali otlu Rh:a h1fı f surt.t \e yaralanmıı

la•dır. 
Pazann Elvi ı köyü bayvar ıano

da hutahk görQldCğündeo gtrekli tt:d
blrier alınm1~tır. 

• llciz dere nahi ,e merkeılrıde inşa 
•illmekte olan mektebe nakten ya r
dımlar devam etmt ktcdir. 

Rize Şarbayı lstanbu'dan 
döndü 

ırze,r HrsJst] - Uzun mllddftt•n 
berl mezuoen lstanduJda bulunan R ze 
Şarbayı Bay Mudo Kamalyeri Tarı va
urtle RizeJ>. e g-eltnlşleıdlr. 

Azgın ayının 
dişlerinden nasıl 
yakayı kurtardık? 

DOGU 

l~~G_ U_M_E_K T_U P_L_A R_I 

fspir köylülerinin 
sıkıntrsı 

İspil o'en "Köylü !~rafından,. imza-

31 rcmmuz t.938 ~ 

BİR FACİANIN HtKA YESl: 3 

TOSUN AGA 
Yazan: E. T. 

( Raş tarafı ı incidP. · il bir m ektup ltldık. Bu şöyle yazılıyor: 
Orl'da çalışan am ~lelnin t ağnşriık"annı c İ :ıpit şü 'uetll bir kaza:iır. Köyleri Nihaytl mütareke oldu B zlmk ller i, geldiler... Ahmedin kafaBında kurşıııı 
duy.mm. O t . rah başımı çevirdl~im za· ile baraber nüfusu kalabalıkbr. Fakııt bu araya arayıs, üç av sonra buldum: Mu· kalmıştı ; günde bir iki defa dUıüP dO· 
men. bir avının bana doğ ·u süratle ko nfl fusuıı yüzde seks ni f ııkirdir. H' ç blıl- haclrliklen yeni dönmüşler : kôydekl oca şUp bayılıyorc' u. Salimin de dok_torlaf~ 
ııup geldiğ nt gördüm. Aram zda şosfl s\ bir şeye sıh~p deji.dirler. Btr çok ev- tımız, temelinden yıkıldığı f çio, şehirde bacağını kesmişler; hiç bir iş gor~JJJıı· 
yolu ve lada çeperleri bulundu~u içiP, lere a }' larca bir gram l ağ girmfdiğ. yegane sağlam lra'mış olau, daracık iki yordu. Tosun ağa, kederindsn hasta 8 

aymın şoRe yolunun hu tarafı na gtçem!- ·gl'Jl, yılı a bPlki bir iki dera bu evlerdel odalı evimfze yerleşınl şlerdl. dı : biz muhacir olduğumuz zaman ya· 
yecejtinin zannederek, endişe etlf1iyor- ki aileler c t yemeği yiyebllirler. Toprak- Kavuştuğumuz gUnün heyecanın1, takta idi ; çıkamadılar... Zaten sağJaıJI 
dum Fakat ayının birdenbire 'stlkame- lan yo' tur. E• kek1erfn ço~u para ka- ha'a sıklıyorum O ne velvelt idi ? .. da oldaydı çıkamazlardıki... Abarınd• 
tini de~lştirerek, üzerim~ doğru koş•uğu- zr ntr ak için gurbette çalışryoılar. Mü· Anam, merdiven başında sevirıçten çır· bir çift öküzden başka bir şeyi katın•· 
gö ürce, vaziyetin tthlfkeslni kavrl'd:m krmmel de ıençperdlrler. Yalnız top =ıtk· pınıyor; kardeşlerim, a~ağıda boynuma mıştı : o kadar çoluk çocuğu, bir ıcıı_ğrıl 
ve bütün kuvv~timl'I ~ve doğru kaçma s z 1ırlar. Bir iki göz damları vardır, Bu sarılmış ağlaşıyorlardı .. Ben, gördüğUm arabasile nasıl kaçıracaktı?!.. Bunun 1

;:. 

ğa haşladım F.:ıkat ~rkamdan kuvvetli zavallılar toprc k sahibi o 'mak için bir s•tıl ve feci manzara karşı sında , taş kaldılar. O Ruslar da , gelir gelmez, 
11
• 

bir pflnçs darbosi ile yere yuvarlan"'ım le.aç seneden bsri bir çok mQracıatlarda kesllm'stlm... Merdiven kenarlarından tün odalarını, eJinden almı~lar; kull18

1 Ayı dl~\erfnio bütün kuvveti l'e sıııt ko· buluumuşlardır. Fakat bu mür caatlan- tutuna tutuna yukarıya çıktım : oturamı- danlar fçin .• Kendisine yalnız mutb!~:. 
ıumdan yaka'ayarak, bent sa ·mağ'\ ve na müotbAt, menfi cevap alamamış'ardır. yordum. odanın çatırdayan tahtaları U- kileri bırakmışlar. Bir taraftan kof tll' 
h rpalıımağa btış'arlı. N ~ yapacağımı dll- Arazi dar olmtkla berabe", üçte biri z~rlnde da\dkıılıuca dolaştım. Kendi bir taraftan da b ·ı sıkıntı, hepc;lnl Y8 

şünm• ğe vakıt ka madı. Ayı kolumu suludur. MUnlııit ve mabsuldardır. Her kendime: Hey A11ahım ! Beş buçuk s9ne ğa düşürmüş: Döıt ırelini ile yedi tortl' 
k1fdı, b n de kendfmu9n geçtloı . O h i- t rll s!;bze yetlştlrllebilir. Yo't suzluk, evvel, bu aile ne vaz:yette idi? .. Şimdi nu ölmüş ... Sonra , o Ruslar bırııkJJJıŞ · 
!imle vücudu'DUD bir ç ' k y ~rleriııden na'~ll vasıtalıırının ekslkll~l hüyük bir ne ha\e ?!.. Diyordum ve arasıra, e ski gitml~ler ; buralar hep ermenlllk oJrııtl~ 
11 yın; n rihleri ve pEnçelerl'e yaralar deıt>ir. mekteplerde farisi muallimliği yapm1ş O zaman bizim köyün keşişi, ber ı0,. 
açıldığını blssediyo· dum. Artık kurtuluş Sebze~erden p~tlıc"n, ba'llya, şeker bir zattan öğrendiğim şıı acemce beyiti kapısına giden ; Tosun akaya söğOP 51ı
ça•esl olmadığını anlam ·ştlm. Kendimi panç11r1, bıber: tomates ve <'aha başka m·rıldandım: yarm• ş .• Gün geçtikçe, Karabaşın ~f 
ayıya bırakmıştım, çfln~ ü daha fazla sebz"ler yetrştirebllir. Eğer destem resed, ber {'erhi yerdün, duzluğu art ıyormuş· Bunun üzerine k0

• 

çabahınsam, ayının bana daha z'yade ' y emlflerııen t adem, r rtall, dut, k.ı- Büp irsem ez huda; ir çiJn - ü on çün ? lUlerden bir kaç kişi Akaya gltı1l~. 
saldırııcağını anlı ın ştım. Buz son re zı cılr'. fırdı~ ve dah1 haşka yemişler O gün akşama ve 17ece s.ıbaba ka « Bu herif, ileride belki sana daba b ı 
ayının üzerimden kalkıp g-itt'ğiri h 's ;e'- yetlştırllebi!ır Hele zardalı pek fyi yetJ~- dar oturduk, dertleştik ." Onlar, bana acı yük bir fenalık yapar; gel, sen ç~;~~ 
tim . Arakasmdatı bir köpek ses\ lşitthrı mektedlr. Bu zerdah taza zamanında pi- hatıra1arını bıçlc.ıra h çkıra anlatıyor çocuğu topla da buradan git; b t# 
fşte bu kadar ! Daba sonra n~ oldu? yasa f y:rJtrlne ktkavutı:;.ulabilse, halk lardı; ben de, arada bir, onlara; cephe· 1ı 0~~u gelinceye le.adar, dağ ~öylerl~~ 
Bent kim aldı , burava getirdi? Bllmlyo çok ay a anaca ır. a ın Y01 .. yoktur, oin kanlı materahmnı, yanyalnla, nak- bırınde. otur!..» ~emişler. Fakat T ; 

K "'i ld'ı'l-fm zatran her ta nakil vas1taları yok~u!. Bu yuzden bu 1 dl d m ata, dınlememiş ..• Bu sırada blzlııı, 
rum. en·J ıne ıre 6 , • ~ mahsul mah'\" olup gıdıyor. e yor u · k il ı · 11.,.. 
rafı ın sarılmış bir halde budum. Fakat Helfl Hunut oeh'yeslnde her P'Y Her halde gece yarısı olmuştu. er, eriyormuş; emıenıler de Y • 
ko'um çok 2ğrıyor. . Artık ö!en, k~yıp ve periısan olan ya- yavaş çeki_liyorltrmıı .. ~n son gÜPl~ 

Yaralılar" bakan Doktor .5idkı Vey· yetışir. Yolları olmayan, topraktan mab- kınlarıaıızın matem renkli defterini ka- kenden, k öye kırk kişllık çete ge '"' 
sel ile JÖrö~lU'lJ dedlki: ram bulunan bu zavcıilı halk re yapsın tt k ' ' lıeşi~, bunları alıp Tosun ağanın e~ 

_ Yaraları 'a<r rd r, taktıt tehlikeli ki, iş görsün. Çalışsalar bile, •ahsulerl- pı ı •·• . doğru götürmii1 .. Herkes uykuda itııl~ 
d .. ~·ıldir. Arıca~ Ayının ku"u mu" olup nin P. ara_ etı:ıılyece~lnl bi dikleri için, Sıra 1'.om~ulara gelmfştı. Bilmem, o Z te ı k d 11 1 1 ki se p 

'"l!> "" v - anda nııs l bir blsein tesırf altında bu· a n ıky u a a okmi asaHarl, km !""~ olmadı ğı mechu\UmU.zdür. Bu sebtpt~n her ışlernıl yllz t:st~ bırakmt_ğa mecbur . şarı çı amıyormuş ... e e ız .. •· 
ualılerı Kıtrsıt göndermrğe lüıum gö- kahnşlordr. Her run bafüdı ımeslne ut- lunuyordum , kı _U~ olarak ağzımd'adn \ kadınlarn hepsi, birer delikte imlş.ıtpe-

~üyoruz. raşııan oç beı "'!'°'' tn~vUz davası çeki· -:-- Ana, koyun hocası ne o. u ... dl ve durdu. 
Yal'alılar, mUnasio bir vas .ta buJu- ı~n darh~a kQfı bir delıldır » Suah çılc.tı. . . bef 

Anam da şasırmıştı: Bır k~ş ,f kolu raporu ifadesine .~ 
narak Karsa aöııderilmfşlerdir. ı b k ı k lk - l ı rl aJS• 6 Kars haberlerı· - Aman, oğul 1 Siftah, o gavur bo- z yer, u es n ve es cum e e ı ,oı' 

Oltu çayı üzerinde yeni 
köprü 

O'tu (llu~u .r] - Kasab'\yı ii.iye a

yıran Oltu çayı üzerindeki maUl inhidam 
köprü; ün y .aniden yaptırılması mute'lled 
Mustafa Gümcllye lh '-?e edlldlttlnden 
bugürd•m itibaren köprD.nün sö ~ tiirülma· 
slnı baş'anmıştır. Oltu yakın is yeni 
ve emnlyetll bir kö?rüye kuvuşmuş ola· 
caktır. 

Sellerin verdiği zararlar 
Oltu [Husmi] - Kosur nahiyesi ve 

civa ı ıa yatrn şidd itli yağmurlndan 
Ba :dız çayı taşarak Nıbal köyürıü11 har
m'1'la!mll dökOlmüş ve sular tarlalarda 
bfçllmlş mez~uatl sür~kleyer ... k götür 
mUştOr. Ysğmurların şiddetinden h11sıl 
olan s )IJer ytne bu nllhlyanln bir kısım 
köylerfnd3 haylı mezruııta zarar varmlş
tir. Fazla zar11r oldujtu söylenmeklsdlr. 
Ayr; ca tefslllt v"rt cetim. 

Üç çoban bir adamı 
öldü·düler 

Çıldır, [ llususi] - Yalnızçam na 
hiytsine bağ"lı J3ilertk köyU yaylas oda 
tir cinayet olmuştur Bu yay· ada <fa var
larını ~üdin çobanlardan Mcki oıtlu 
Yusuf, Sad k oğ'u ŞUkrü ve Esad otlu 
z,yn•l Pata c.ğ·u Şemsltti ıl öldürmüş

lerdir Cinayet hakkında te.hkikb t ya
pılın ktadır. 

* Halkevl Dil, Tarih, Edebiyat Şu
besi yeni bir bro~ür hazırlamak için 
f~rnliyete geçmiştir. 

* U ıun zamandan beri tamir edlL 
mekte olan yel!i bel(diye hamamı üç 
sene müddetle eski hamamcı Esad'a 
tbale edilmiştir. 

* Belfdlye yeni mobilyalarla tE triş 
edilmiştir. 

* Şehrin m untsz~m tenvirlnl temin 
etmek için snt r.:ıbrikası ile beJediye 
arasında yeni bir mukavele yapılmıştır. 
Süt fabrikası 30 kilovatlık ceryan vere · 
cektir. 

Memleket hastanesi tamiren Uave 
edilen kısımlarla genişldilmiş ve r .zla 
yatak konulmuştur. 

HAVA 
30 - 7 - 938 saat U raporo 

RüZK'Ar sürab: 3 - 4 metre 
Rhglr istikameti : Şimalf şarki 
Kuru hararet derecesi : + 22 O 
Azamf hararet c : + 24 6 
Aıtnı1 ,. c : + 13.4 
Rutubet • : % -45 
Yatıı : Yağmur O 9 
Hava tazyiki fErzurumda): 609 1 

c « (Deniz sevlyeslnd~): 757 8 

Bu gece nöbetçi eczane 
«VATAN» eczanesidir 

rayı niye sordun?!.. dedi ; arkasından son no~taya . ~adar , adeta .namazda olO~ 
k ,lav .. etti. okur gıbl, bırıblrlnln peşıne, hiç s .ı 
ısaca .. · 1 1 · · · '"1" 

- O herif, meğer devlet haini imiş ; 3 madan söy emlih. Benı biran 6 

o Ruslukla carns~uk yapmış; ordu, içeri tesktn etmek için. d~~I 
girer girmez, yakalayıp aıımışlar !.. Maksad na da ermişti: Kafsr~ı U 

İçimde, adalete kavuşanların duydu· şUphe, slnirlertmdek gergiollk gıt~erl 
ğu bir huzur ve in~irah uyanmış ; aynı bunların yerine mera"k ve acımak blS tJll 
zamanda, gözlerimin önüne Tosun ağa· gelmişti. Bunun için, bu acıklı rap0\ıı
nın hayall gelip dıkllmfşti . Sanki boca- gen9 aynı süratle okunmasını ve bfl1 

dan sonra, mutlaka, onun sorulmnsı la- meslni. istiyordum: df 
zımmış gibi : - Peki, sonra ne olmuş? . ner ıııD 

- Ya Tosun ağa ? . Dedim. mez, anam, biraz evveJ , göz yaşlııt~et 
Anau1·n gözleri, tekrar yaşardı. Ba- önüne çelc.mlş olduğu iğreti bendi, fi 

şrnı, iki yana sellıyarak: hal çözdü ve başını lı"aldırarak acı 
- Onu sorma yavrum ! Onu sorma! . keskin bir sesle: 1, 

Keşke onu da assalardı .. Onu da öldür- - Sonra daha ne olsun?! . Dedi 
selerdi de bu gUnlerl g ö rmeseydi! . De· devam etti· 
dl. Şaşkınlılc. nöbeti, bsna gelmişti: Ana· 
mııı dizinde bulunan başımı , bir deli 
gibi kaldırd ım ve gözlerimi gözlerln9 
dikerek : 

- Ne o ! Tosun sğa da mı casus
luk yapmış? . Dedim. Heyecanımdan, 

yanımdaktlerin h '3psl ürkmüşlerdi. Falc.et 
anam, sesimdeki acılığm nereden gel
diğini, derhal kavrıtdı: Göz1erln 'n yaşı
nı içti; yüztlndekl çizgileri d eğiştirdi ve 
sak.in bli' sesle : 

(Arbsl ~) _ _____ / 
Çıldır Malmüdürü 
ölü bulundu 

l Çıldır, [ Husust J - 22 - 7 • 93~dcr 
nü saat 13 de Çıldır kaza MalJlltl ~ 
Tahsin, evinde yalnız bulundağıl i 
sırada, yatağı nda ölü olarak. buhıf1~1: 
iur. Bu ölümde başkasının eli oltı111 

anla~ılmı~ tır. - Yok, evladım yok ! . Hiç o, ca· 
sus' uk yapar mı?.. Seferberlikte onun 
bütlln o2ulları, askere gitti. Beşi Rarı- terfian tayin ııt 
kamı~tan dö ;ı medf ; üçü Hasankale bas· Sulh Hııkuk H&klmi Halli g~ 
tanesinde titnsten öldO; büyUk oğlu Atı- Erol 40 lira maaşla Ağırceza sıatı 
metla ondan küçüğQ Salim, köye sakat terfian tayin edilmiştir. 

l · 

·iSTE MEM!-
ı erkek, ihtiyar portreleri yııpıyorlardı. 

Ressamlar arasında: 
- Mahir aıbk janrını değiştirmiş, 

denlllyordu. 
Kimse bunun sebebini bilmediği 

için, fazla themmlyet vermediler. Çünkü 
her satıatldlr kendi zevkine göre, re· 

Bir gü11 dok.tor Nuri Hüsnüye dedi uzanır, gök yüzünün mallfkleriııe ~ ~~ 
ki: dı. Sonra ovaya baktığı zaman, •8 ~-

- Mahir artık lylleıti. Ateş bir daha şalc.ların uzanıp gittiğini a-örürdfl· 
nüksetmez. ve sarıl ıt 

- Evet, ben de öyle goruyorum. Mahir, orada tabiatın yaloızlı~:ıı ~~ 

Romaıı: 19 Yazan Selim BABAN 
Esmer modelin karşısında hl9 kendisini de, yanında 1'.lmsenin butuorna ,ıııll~ 
ozmerleo raslmler yapıyor. zamanlarda gayri ihtiyarı ağlardl· 'dl5 ( 

- Çok teşskkQr rderlm Nuri çok tel daima pipo bulundurmağı itiyat ettiği bfi~~ekl usullerini de pek ala değiştlre
şekkür ederim Hnsnül doğrnsu bu yen- !için, piponun biri bitince sıcak s!cal: Evet, Mahirin c Btıhuda kadın ,. 
evim, yani bepimfıln evi çok hoşuma tekrar tütün doldaramadığmdao, onu tablogunu herkes beğenmiş, takdir et
srittl. htlrahata t ~rkeder ve cebinden öt1 ki mlşti. En müşkülpfsent kritikler bile 

Rıza Şerif bu vaılyet ka?şısıoda arkadaş ını çılc.anrdı. sitaylşkar cümlrler kullanmalc.tan kendi-

Al'lık ondan sonra, Mahire istediği ağlamğının farkına vanrca ~e~l ~ 
top1ar, piposunu yalc.ar ve gözlet çı 

yere gidebilmekte serbet olduğunu eöy- rulardı. şl•t• . 
ledller. Avukatla doktor bu göıY~bııı&:. 

Avuht Cumartesfden Pazartesiye ı?örmemlş olsalar bile, Mahirin İ8 0 ~ 
kadar Mahirin yanında kalıyordu. iki ki yaranın kapandığına daha pe1' t 

"mcazdeslnl kendi evine çekmelc.ten Artık bundan sonra Mahir fçin haki- lerlnl alıımamışlardı. 
Umldl kf stf. katen yeni bir h iyat başlamı~tı . Bazan Mahtr artık dnrmııdan çalışıyordu. 

Avukat d~ ktora deiii ki: sür 'ötlt, bazan agır r•çen saatlerle dolu Atelyesl11i portrelerden başka peyrazlar-
·- Herhalde Rıza Şerif emelin~ mu: 

•atrak olamadığına p!lc. memnun değll

d lr. 

bir hayat . . la da doldurmaQ'a bıışlamıştı. 
Mahir kalbinin sesini duymamak Mahtr yeni evine yerle~tikten sonra, 

için dalma zihnini meşgul etmeğe çalışı- avulıat hemen her akşam yemek vaktine 
O gün Nuri Hüsnft MııMrden aynl- yordu Yeri ien resim yapmsğa başla doğru kendisi ol ziyarete gPllrdl. Dok

madı. Eve kı t't surette yerleşmek üze- mıstı. Fa\ca bu stf r Nermlnln yer'ne tor da 1'.ltnlkteki işleri müsaade ett\kçe, 
te öte beri mObayaa için mağaza mığa· başlca bir model° bulırak icabetmlşll. Bu ziyaretini eksik etmezdi Üç arkadaş 
ıa dolaştılar. Mahir eve yf!rleştnce: kız ilk dt>fa poze fltliği zaman, Mahirin a~şam1 mümkün olduğu kadar sade ve 

- Arhk bundan sonra yaşarız, dedi kalbi bur\ruldu. Modelini Nermlnl hatır- eğlenceli gf'lçlrirlerdl. 
- Evet, yeni bir bayat. . tatmaması fç,n siyah gözlü ve siyah Avukatla dolc.tor, biri ruhu, öteki 

Mahir, kendlslnfn de o niyette oldu· saçlı kızlard11n seçmi$tl. Atelyesfnln ar ~ücudu tc tklk etmek suretile, zavallı 
~unu anlatır glbl1 dalma es binde taş1dı- 1 tık o altın ıeıklsrla dr>lmssıııa tahammül !Mahiri dalma şefkat ve muhabbetlcrlle 
'' iki pipodan birini doldurdv. Atzında edemtyece~ini biliyordu. Esmer icadın, sarıyorlardı. 

arkadvş her şeve rsgmen Mr Mrln Uz€- dar inanamıyorlardı. ~~· 
rlnd~n nazaretlerlnl rkEik etmeyoılardı . Ha tta Mahirin günün birln~f; ~e 61 
Diğer tarartıın Mahir de nAfsint: hakim ol- mini arsyıp bulmak ve onunla 1'eıı o• 
mağa ve ark?da ş\arına kalbindeki yaranın d_aba !üz yüze g-örU~erek, pede~eşebb 

. sınl boyle aldattıfını S()rmak ı· 
fyıleştfğlni bio:scttirroeğe çalışıyordu . Bu " k lk d k k rlaıtd•· 1111 
iki b. . . k . ki sune a masın an ot uyo de ı 

yaradan m ls ıce apanmıştı, öte Bu endlşelerfnl Rıza şerit• 
büsbtltün kalmamıştı. Birinci yara hdif tılar. Dediler ki: dol'~ 
b!r iz bırakmıştı. Fakat iklııci yara htç, _ Sen her zaman baı ıardll tı"rl' f 
hıç bir şey.: blr ada1T. sın, olur ki bir gün bll ~Bş ~! 

Vl b irinde N ermine veyahut çatı~ tı~'je 
SEVİYORUM, SEVİYORUM mana rastlarsın, eğer bö yle ~ t t>fı~tı~ 

Mahir, ikinc \ kalp yarasının eifa bul· basıl olursa, çok rica ede~ıı. tBt' ol· 
duktan sonra hiç bir iz bırakmadığını haber ver. O zaman biz de bır ıJJ"ııl• 
söylüvordu. Numfnle olsun, çatık kış~ qÜ1 oı· .Jt 

Fakat kaç defa kırda t ıı blo yapmağa sun, bir kolayını bulur, g-oruı ,. f'' 
çıktığı zaman, bazan sırt Qstü çayıra P 
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EN SON HABE RLER.9 -
liatayda evvelce şiddetli tazyik 
9ören Aleviler de şapkayı attllar 
--------~~~~~~~~~ 

Radyo: 
mühim 
meselemiz 

Türk katilleri birer birer 
yakayı ele • 

verıyor 

t Ankara(::~;:ı:::ed::a~ev~:ı:k- Tescil muamelesi yeni hadiselere 
k:: ~ıak. garb~. hadar her ~arafı meydan verilmeden devam ediyor 
kud dı tesır muhıtı ıçıne alabılecek 
si 

1 
rette olduklarından, onlar vasıta-

/ _ e, senelerdenberi şikayet edip dur- . Art ,kya ~O ( A. A. ) .- An- d olu ide Antekyada şapla bulamadık~arınd~n 

t lıitrnuz tanınmazlıktan biliDmezlik- •J•~a.1 ın husı.:sı m12habfrl bıJdlrlyo·: Ka Beyıuttan 500 kadar şapka slparış etmış-
tıı l ' vtt ış eri sOkAnetle devam etmektedir. lerd'r. 

ıaı j an aşılmazlıktan knrtuJmıya bak- Şimdiye kadar hfç bir hadise vuku bul · Hata)· bfts konsolosu Kudüao 
a 1Y•ı. mamıştır. Evvelki gün R&yhanlyeye bir :1 gitti 

~t ~ldyo programlarını dinliyenleri seyyahat yapıım. Orada ö~rendlğime gö- Antatakya - Kudü~e tayin edlleu 
•syon üzerinde durdurur, can sık- re evvelce nahiyelerde pıopaganda çı- bas konsolos C4'1al Tevfik Kara apan 

~q bir k'ld t t' t k -d tA karan Aleviler şimdi btıro açılmıyan na- Cu'Da ~üon Kudüse harek.· t Etm ' ş lr. Ye-
11tU şe ı e er ıp e me a e a b' 1 1 1 . A ' 1 k i ba 

1 
b' h 

1
. ld' ıfe ere büro açı ması çın r.takyaya rine s eııde"u1 konsolosu Ftth\ nenll 

~lld ş 1 ır sanat a ıne ge 1• kadar gelerek müracaat etmltler ve na- tay' n fldllmfştlr. 
bt; an başka bu programları, artık biye müdUrllne verdikleri izahatta evvel- Kallller blrt•r birer yakalanıyor 
~Qelnıiiel radyo gazetelerinde mun- ce propagadayi gördükleri şiddtlll taz- A[ t ı: kya - Beyz•de Abmetle anne-
k rnan neşrettirmeliyiz. Bu neşir ylklerJn teslrHe yaptıklarını ve şlmdt ise sini öleüre•ılerden Usbecl Hıısa, Sakuç 
A ~fiyef w l h. 1 TQrkler lehine hareket edeceklerini ita- polis t ııra 'ır d ıın yakalanmış ve ı dllyeye 
'l\'t;ıp ,1 prbo~r~m arın 1

1
ç . odm~zs.a de etmişlerdir. Buna deUl olmak üzere verilmiştir. 

ı-.. anın . utun gazete erın e ıntı-

tııtu~debileceği zaman göz önünde 
ftıas iltak, çok evvel hazırlanmış ol-

~~1 icabettirir. 

1927 ve daha 
evvelki senelere 

3 

30 Nakleden: S. A. 

Kaf dağında Abı 
hayat çeşmesi 

Dudu bu çeşmenin yanındaki ağaçtan 
bir meyve kopardı ve hediye olmak 

1 
Üzere hükümdara getirdi 

--------
Dudu buna cevaben: Beni düşündülüne pek sısvlndfm. Fakat 

- Benim gibi sadık bir bendenln ben bu meyvayı yemekte hazreti Snley
ne isteği olur. Hizmetinizde bulunmak manı taklit etmek isterim. O abı bayatı 
ve arada sırada muhabbetinizden hisse içmemişti, Ben de bu meyvayi yemem. 
almak benim için bulunmaz bir şereftir. - Hurell Süleyman abt hayatı ntçia. 

Hükğmd1r bu söz:ere kanmadı. Is· içmedi? 

rar etti: - Bu gayet acayıp bir hikay,dlr. 
- Olur mu canım? neı kesin kendi işitmedin mi sen bunu hiç? 

kalbine göıe bir isteği, bJr arzusu var· _ fıltmedim, bu blkiyeyl slıden lı:ıft. 
dır. Elbet senin de böyle içinden geçir· Y 

dilln ve bir gD.n olmasını temenni etti- mekten bü7ük btr şeref ve haz duyaca
tım, ltıtredip anlatır mısınız? 

ğin bfr dileğin olmak gerektir, oeldnme 
söyle, bunu sana emredtıorum. - Peygamberlere büyük enbiyalar-

dan her biri bir defa ö•ümle ebedi ha-
ııe4 . it ti viz daha olabilir: Yerli lttt1Yat için Avrupa radyo ;azete
'ıqillde ilan edilmemek şartiyle, hu

~~k saatler de ayırmak mümkündür. 
t.i ~t herhalde Türk radyosu ken
~1 111 bir garp milletinin söyliyen ağ
ı~ addederek, söyliyeceği şeyleri ona 

Eski Avusturya 
Başvekili Hayattan 
Ümidini keımiş ait zimmetler 

0 zamau duJu ıöyle cevap verdi: y t d b k 1 1 d a arasın a mu ayyer a mış ar ır. 

:- Uzun zamandan beri içimden ıeçlr- Bununla beraber bunlann hepsi de ölümü 
dlğım halde size söylemeğe cesant hay ata tercih etmişlerdir. Hazreti Süley-

1927 ve daha evvelki büdce senele· edemedltlm bir arzum vardır. Bunu şlm- man bu vaziyette kalmıştır. Bir gün 
Ô)Ütne mahkum olduğunu rlne taallük eden zimmetıerln tasfivesl diye kadar size söylemedim. Belki bana Cebratl elinde bir kadehle kendisine 
d b t k · f d · Jd · · hakkınde ki kanun 13 - 7 - 1938 tarihin karşı olan muhı.ıbbetlnlze hal&I gelir rözüktü: 

a 8 ev ı e l ığı den it;buen yüıürlüğe girmiş bulun- diye korktum. Senelerdenberl yanınızda - Allah tarwfından geliyorum. Bu 
zamandan biliyormUf! maktadır Bu kanuna göre : ve hizmetinizdeyim. Halbuki uzak mem- kadehte abı bayat vardır. İster bunu 

re tayin ve tesbit etmek gerektir. 

'-.._, F. R. ATAY 
Almanyanın Avusturyadakl yüksek Devlttin ve mnlbak bndce ile idare ltketlerde kalmış olan çocuklarımın içerek ebedt hayata kanışur, ister red-

kombeı i doktor Bürke! ecnebi gazete- edilen mUesse ~elerln vergi , misil zammı, hasreti artık dayanılmaz bir hale geldi, dederk. ömrüonzün tamam olmasını bek
cilerfne verdiği bir beyanatta eski Baş- resim, harç, vakıf tca ·e ve ı:ı:.ukataaları bana müsaade edin c.nları gidip bir lersinJz dedi. \ııgiJiz gözü ile 

tarı Transi yolu 
vekil Şuşniğln sakin ve hür bir halde ve pua ce.ası ile akidden mütevellld ıöreylm, sonra tekrar hlımeUnlze avdet Hazreti Süleyman bu sözleri işitince 
bulundu4'unu sôylemi1 ve kendlsUe Kon- hakları harictnde kalıp amm9 kanonla- ederim. biç cevap vermedi. Yalnız: 
tes Fugger lımfnje bir kadının konuş · rmın tatbikından veya amme hfzmetle· Dudunun bu sözleri Şah Kul:adı - Müsaade et, konuşa)'lm, bir karar 
masıııa müsaade ıdlldlflnl ilave e'miştlr. 1 inin lhsından doğan ve 1927 ve daba adtta mütl eBSlr etti . vereyfm dedi. 

Bııtoı (Baş tarafı 1 incida) Halbuki Şuşııfg ile Kontes Fug-gerln tvvelki ma:i 53nılere taallük eden et - Haydi dedi, git, sana izin verdim. Bunun nzerlne bOyQk bir meclis 
Qtııııa 15~yıs 1937 de servise açılmıştır. evlenmiş oldu'tlan rivayeti ortada do· has uhdeı indeki zimmetler (Alacık, Fakat muhakkak geriye dön . Dudunun topladı. Bu metiste bütün hayvanluın 
'"'-1 ~1c'tek.l otobüs fabrikası tarafından taşmakta idi. Bu haberler Sen Siyej ga· ta'ıilar, tazm' nler) müruru zamanın k.at kafesini açb ve onu memleketine doğru bir mümessili bı:ılunuyordu. Hazreti Sü
~e fk~len 13 kişilik Mklz adet otobt s zetesl tarafından ıu suretle teyit edll- ve tatili sebeblerine bakılmaksılln bir ucup gltmeğe bırıktı . Dudu bir müddet leyman k1Saca meseleyi açtı ve onların 
•ill(fı '"' tonluk 24 adet yük kamyonu mitti~ : detaya mahsus c. lınak üzere doğrudan ı:ıçtuktan sonra vatanına geldi orada fi~lrleJini ıordu. Hayvanların hemen 
~llı l bu yolda işletilmektedir. !ıluntn· 1 - Başvekil Şuşnig ile Kontes doğruya Moıliye Veklletlnce teri.in edilir akrabalarını ailesini ve çocuklarını bul· hepsi: 
h.ıtt~•ku hareket cetvellerine göre, Ham- Fuggerln evlenmeleri icra edtlmiıtlr. B . 

1 
. _ ,, du. Onlarla bir müddet oturdu. A'tık - Muhakkak bu suyu içerek ebedt 

ı\lııı- '1 Trabzona haftalık servis yanan 2 - Nikah merasimi Viyanada Do- ~ zımm~t en aıururu zamana llıç geriye dönmek zamanı re'mfştl. Bir gün hayata nıll olman lazımdır. Eğer böyle 
t~ıı, ~l le~and vaparlaıı vasıtaslle Av- mlnlken kilisesinde icra edllmlıtir. ratmb~ s~beb:t muhas:pler aleyhl~e ~!· bütün aile efradı toplandılar içlerinden olmasaydı, Allah ta rana Cebrail ile bu 
~la ~oı' irtibat temin edilmlıtır. Bu d r 3 - Doktor Şuşnig bu merasimde vanı u ase ça v~r ~mfş tazm 0 u- en ihtiyarı duduye: suyu göndemı~ zdl bunda Allııh tarafın-
~bıı u ırıcak üç dört haftada katedi- Almanlar tarafın1an tevkif edildlll için kC mleri varsa bu bukumlerln de kayld- - S9n dedi buradan tekrar Şah Ku· dan verilmiş bir de iıarct vardır. 
~9ktedtr. bszır bulunamamış, yerine bir vekil lan silinir ve ~lva~ı Muhas•batça be- badın yanına gfdlyo·sun fakat bu suret- Hazreti Süleyman umumun bu tik-

hı.•t llbıondan Tebrlze kadar olan f:e- göndermlşttr. ntlz muhasibin hııısa .ı.n. a _bakılmam•ş ise l ı· 1 k 1 \l k . . 1 • "'" e, e ın o unu sa ayara oraya gitmen rını a ınca mtcllıl daaıtma~a karar 
1"'d1Qll1detl yuın iki veya üç güı, 4 - Pek glzlt bir ıekllde aktedil- bu sebeble tazmin hu~mu veıflmez . do~ru detlldlr. Hükümdarın sana gÖi· verdi. Fa.kat tam bu sırada bir kirpi 
~ ııı 'dö: t günü bulur. Eski kervanı .r mlş olan bu nikahı Başvektl çok genç Birinci fıkra hükırüne dahil zim· terdlti bunc!l lı1teıfLara sen de bir muka- sürüne sürüne ort .. ya a-aldl. 1oce seslle 
)lltı11 t&af•yl tam 50 günde kat8debut- yaıta1.k.i 02ıuna bir anne temin etmek metlerden tesviye tarzı busuııi kanun- bele etmelisin. batırdı: 
t~<iı. Bu mıntakaıta ağır yağ p ·t- için bflbassa istemiştir. Çünkü kendi- Iarıa tay:n ve lt sblt edilenlerle banka Dudu: - Ey ulu hükümdar. Benim de sana 
~,11 daha ucuz olduğu içi,., bu mııh- sinin bayatı udet edeceğine emniyeti ve ş 1rketlerlo, diler bllkmt şah1ş'arın _ Haklısınız, benim böyle bir muk.a bir dfyeceıttm var. Vakıa umumun ftk· 
1trc~hltltye'1 dize\ motö !erinin l,tfr & · yoktur. zimmetinde bulunanlar, adlr veya aske · helede bulunmam muhakkak lazımdır. rine muhalefet etmek doğru değildir am· 

~~'-'atı ldllmektedlr Tı anslt eşyası k~n- 5 - Başvekil ö üme mahlı.Oıa oldu- rt mahkemele· c ~ bükme ballanmış ve- Fakat öyle bir hükümdara ben ne ve- ma, benim de aklıma bir şey a-eldf. E · 
G")o -.IUnde mühürltn9blldifinden, J Ok tunu daha tevkif edild 'ğl gündenberl ya cezat takiba' a esas ittihaz edllmit reblllrlm? ıter izin verir isen ben de fikrimi ortaya 
~tfıı:larının kullanılması bu eıyt1.lar biJmektedlr. bulnnaoJar hakkında bu madde hüküm- _ Doğru sOylUyorsun amma, malQm- koyayım. 
~~) ••• •kı rümrük fo·malitelerlnl \' i1 Sf Bu eartlar dahilinde yüksek komi- lerl tatbik edilmn. ~ ~ , b ya kaıınca kararınca, çam sakızı çoban - Bura.sa b!r meşveret mecllıldir. 
1111.ıl>•k ultleştlrmekt ~dlr. Evv• lce serin Kontes Fuggerl Şuşnlgle idi bir --------- armatanı derl•r, sen de kendine göre Benim heyetiniz! buraya top'amamın 118-

tf'lıı et a1n ayrı yoklamr ya tibl t 1 ıektlde münas3bettar bir kıdın olarak Lehistan Hariciye Nazırı hfr ıey götü·ür vazifeni yapmış olursu:ı ... bebi bUQük, küçOk, kuvvetli, zayıf hepi· 
1 ~'y~anıan bu yüzden pek fazla v.ı- tasvir etmesi bir çok mahBfilde doğru M k •ct• Meseli buradan kaf dağının ardına ka- nfzin flklrlerlnden istifade etmek içindir. 

ı._ &u d llyordu. bulunmamıştır. OS Ovaya gı 1yor d •t d b h Benim için hepfnlı birbirlerinize mü•a· 
:!,~ .. _Yeni y >l servi.si müteş9bblı;lerl ar uç gı ' ora a a ı ayal çeşıneılnln " 
~I "'C oeu 

1 1 
h t ı_ Varşova 30 ( A . A ) - Harlct;e Na- yanında bir ataç vardar. Ondan bir mey- vtsiniz Buna muhalefet denmez, aklına 

ti. l>ltrl '!o rm ş 0 up , usus "'aa yon Romanya - Almanya znı Bek tugün buradan hareket etmtıtlr. ı ni 1 ı -.. ~ilin de iştirak etmesi .Anadolu- va kopararak Kobada h sydlye et, bu ge e söy emek izımdır. Bu suretle 
~ ı t' t 1 · Mumaileyh elveli Moskovaya a'derek ı ı bedt h anca'· hakı

0

kat rt ç k -.ıqt •- Yat itlerinin •ayanı dikkat de e ıcare an 8ŞID81ı 0 meyvayı Y yen er e ayata nail a. o aya ı ar. 
fil "'t L " ortda b1r h fta ka1dık tan sonra Nornç ı ı belki b 1 h k B bl ı. ı. lllb.l •11.kt ve inkişaf etmesine v: sile BOkre", 28 _ Almanya ile Roman- o ur ar, u surete ssn de Q üm- - en r şey mera&. ettim. Evveli .,_.,,:t u 1 A v Bıışvekıltne ladei z'yareUe bulunacakhr. danna karşı blr şükran vazifesi Ua etmlı o süalln cevabını aıma"t isterim: 
11_v,, ' ç nadoluda transit yolundau ya arıısıuda hususi ticıret anlqması 
;-ı, d 1Qlllıt ~ z1m yolların bulunmam · sın· dün teati edilmiştir. Bu anltışma ml>CI- Muhtarın evinde kaçak olursua. Bu abı hayatı içmek yalnız size mi 
~'rdıltlt"ie ile nakliyat, bu yeni yolu bir hince, Almanya , Avusturyanın ilhakı tütün Dudu t-u teklifi makul bol "u orada münhasırdır, yoksa evl!dını2, ailenfz de 
~)tt'n~ llıfattıe daha bir mQddııt elınn- dolııyısile Romanyanın alecaklarını da hemen çoluğuna, çocutuna ve akraba- bu ltltuttan hisse alacaklar mı? Eter 
tı il 11,lc.~uharaza edecektir. Motörlii ve- tediye etmeğt kabul etmiştir. Hopı, [ Husu!lf] - Vfçe nahiyesln.- larına veda ederek Kar dağına doğru bQtün 1akmlarınız ve dostlarınız da bun .. 
~~, l' IJenin lıllyeblleceğl şubr. yol 'a- Romanya bu eektlde butdaylan bı th yukan Plaholo köyünden Terzi uçup gitti. Orada abı hayat çeşmtsfnl dan içerek beraberce ebedi bayata nail 
~-lltııç 'ı>llınas1 için daba uzun um~na lçfn de güzel bir mahreç bulmuştur. oğullarmdan .Mustafa otlu köy muhtan buldu, yanındaki ağaçtan da bir meyva olacaksanız hiç durmadan lç~nfz. Yok 
~~ 

111 
'ardı. Hali hazırda TOrkfye · in Almanyaya ihraç edtlecek mallar, baZ1 terzinin evinde ka,,ak tctnn bulundu· kopararak ağzına aldı ve t~krar uçarak yalnız sizin içmenize mllsaade edilmiş 

~dıır.'"laiası demiryollarından u:ah- millt illtlsad nezaretinin yeni bir kara- kunu haber alan lnhlaar memurları yap- Şah Kubadın sarayına geldi. ttükOmdar fse bundan katiyen sakının. ÇUnkU sft 
ıc 7'1a R rf'e kontrola tlbi tutulmıyacaklardır. tıkları aramada 5 kilo kaçak yaprak buru görünce pek sevinmişti. Dudu ona bu bayatta ebedJyen yaşarken ıevrllile-

~ e ailivay Gazette,, den. R d b l tütün bulmuşlardır. ıetlrdlğl hediyeyf: rlnlz blrtr birer ölQp gideceklerdir. Ve 
'lJlo d oınanya a ma su İki binanını temeli daha - HQkümdarım, bu fakir kölenin eu siz bep onlann acısı ile yanıp totaşa -
~: l bir dünya rekoru Bükreş, 28 - Bu sene Romanyada hediyesini kabul et. Bunu Kaf dağından caksınız. Ne olıa hayatta bu acılan 

~llltrı Jork 80 ( A. A . ) _ Amerikan buğday ,.e mahsullt çok iyidir. Ziraat atıldı i•tirlyorum. Bu meyva11 yiyen ebedt unutmak kabil değildir. Bu halde abt 
lsllııeı 1la ftttrak edenlerden Ne\'3 orklu nezareti asgari natı tesbit ederek, satı· Kan, [ Husoıt] - Ardahan kazası- hayata nl il olur diyerek takdim etti. hayatı içmek do2ru değildir. Mamafl 
~'"1it 5oo ınetrelfk mesafeyi 1 d.ık ka şm rekabet yQzQrden sukut ttmesfne na baah ( Yatnızçam) rablyeıl bükd· HükDmdar dudunun h&cılyeslni ka- gene siz bfUrsinlz. Diyerek kirpi orCa· 

Otuıı~" kat •tmek su .. etlle dll ya mini olmuttur. Köylünün yüzü güle· mel konağı Ue Klrmın köyü Eğltmaıı bul etti: dan çekildi. 
kırııııştır. cektlr. Okulunun törenle temelleri atalmııtır. - Hediyene çok teıekkOr ederim. {trts&YU} 
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1 - Çakmak haııtaneslnde yeniden 
yapılacak Güney pavyonu ile koridoru 

u 1 
llô:nlarınızı kabul eder, 1 . ,. kapalı zarf ile ekslltmeye konulmuştur. 

T atil esnı sindaydi Biri on b•r d'· ı m•ş ı. Muhakemf.c~ verilen . karara göre 2 - Tahmin bedeli 286fll lira 6 ku· 
..,erl on iki yaşındH 0ııın Mualla çocuklar an"lelerını ayda lkı defa göre-

1 
tık t . t 

21
, . 1. 8

') k t 
n b , . UŞ, "'MIDl' l ~~ ıra il urue ur. 

ile Sev;m Erenköyüntie büyük a 'lnel'3· ilrcakler VA. tı tll erınln bir a yıuı onun 3 - Eksiltmesi 8 A~m.tos !l38 Pa· 
r·ı 1 a 1nda ldll·r /yanın ja geçırec•klerdl. A 1 ZI 1 n n Y n .. · _ zartesl gUaO saat 10 da E zurumda cıs· 

Avukat '.'\ibtt ş ıif saat yH.rnda Anneferl ç cuk.ları go•mt>k l~ln N · lıdın k t t J k i ~ 1 k Bü · . . er ~a ınıı ma om syonun\ a yapı 2ca . 
apa tım1nına aeldi Ev temamile h ştu apaıtımanın1:1 wakıYl bır c'mtunun evınde t 

6 • ır. 

v ~ 

Yen c'<: odasının masrsı ozerinde kücok h • zırlık yapmı şt•. I.k ziyıırett.a çocuklar 4 ş t . h - k 
1 . b . - .. _ - at namesı er gun om syon-

b'r m~ı.:top buldu. Bu mektupta karsı da bır mı hcu !yet . gö· iıluyorJu .. Çu'Jku da görtılebilir. 
ya tanıtır ı 

v ~ 

'' Suzan kendisilf\ art i-. yaşaya "tlJVtca~mı on s?ok,iz ~11dan b~~dı dannelerinl bıç gört- i5 . 'l'eklit mektupları b ili günde 
blldirlyo: 'e 1 htiyarlam daa hayı.tını ye mPmış e~dı. l<ıı m.u et zarfında ise s · belli sa attan bir saat evvel komisyon 
nl bad•n kurmakta kendisini mazur gör vah saçıı t'rketmış oldukları karim te· başkanlı.., Dl\ il 1 t ·ı ö 

O G U,, biiyük bir 1 
· . s• ver m ş veya pO!!ı a ı e g n-

d r ğünü anlatıyordu. iki lnzıtıı f dakar mamen s • pııarı bir halde lrarş larına derilmls bulunacaktır. (N'o. 5:>1) 4-4 arçasının 1 
ar fın a okunan 1 

lık rpt•ğırt söyleyerek babaları"a hıra- cıtmıştı Onlara karş1 pek sıcak bir mu-
kıfordu. M b~kemeden boşanma istiye· habb t gösterdi. Onları alarak Beyoğlu 
ct>ğlne göre hakfm elbette çccırklarını na çık 1.ırdı, ildsıne d~ yeni elbiseler afdi, 
görme irrkanlerını da kendısine hazır· berberde saclarını kesllrdi ve çocukları 
Jarncakt. Tak•bııı meydan ~e mcımek adeta hin r bRhek halinde babahırının 
üze e çok: uzaklara g .d·yo::ciu. Mt ktubu evine g-önderdi. • 
btiri·ken Nıbtt Şerife «S nden ~\kayet A'<şam çuc11klarım s~bırsızlıkla bek 
et değilim dlyordv. Falcat evlenfrken al· leyım • ıhat on~Hl tüyle_ yeni elbis~Jer 
danmışırn. ka':>ahf.\t bend·dir » d 'yo du. ve yııpılmı!;I saç arlle g-örunce fena halde 

Avukat mekıutu daha ıvı ~nlamıık birl etl~ndi ve bir mektup'a bütün hu 
için t ·krar t·kr<lr okudu. Sonra apırtı şeyleri e~kt karasına iade etın~ı!i rlOşün
maoı ıiolaşt·. Suzan e ıb selar!rd•n ça dü. Fakat k zlar ağlamağa basladı1ar vA 
nıaşırlarından ve bir d~ ÇGcukların bıı ı - hu h Ilerile N'ib:tclı k>ırarı~d:m cay.:hr~ı 
baş 1 çıkar~ış oldukları bir fotc.graftan l~r Annelerinin_ yanındıı b1ır gUn g~Ç:'"· 
beşin bir şEıy alm:ımışıı. rt.ıktcn soıra ".öa0 o çcc 11k.arının sevıç e· 

Bu umulmadık hare {et avukntı ciü rı karşı .. ında l'\ ıha t her zaman tuhaf h's· 
- . ler d 1~nvo;'du 

sunc9ll bir vızıyette bırakmıştı. Bu ha· T .
1
• 'd·x.· kl 

. . . . . S . . . ~tı ı-yı ge ıi'ı Z'\'Uan ç1cu ıtrın· 
yırlı b r ışmı ıdı, yo s1 uza'lın gı ... ışı b. k 1 k r·k · k . . - ~a, l" ay flyrı t- ma ı rı ço ;ıcı 
fenamı olmuşıu. Buna bır ttirlu karar 'dl 

1 
b 1 kt .. . j,!e . Çocuk a·ını 1l avra ı an mut~rs 

veremiyordu, Bir kaç Z!'lll ndan te:ı . _ , 1 - k 
S d ..,.. · t· M"t d. sır gorınrk istP.di. l•a!!at k•z ıır buyO uzan temamen • sı 'i '1. lŞ ı. u ema ı· . . . 

bl b 1 ·ı k " d' ı d 8 h1r memnuniy~t ıçtnde ıdıl~r. BüyUk an-yen ı r erı !I av6 a e ıyor ar ı. untt f Ç d 1 
k' h t t

. 
1
• nt-leri bu se 2r şmr< e yazı g ç .rmeğe 

raımen çccJ arı !r a u z ımanı ~~rn . l . 
- ö d d kl f 5 t g-ltmi~tı, çocuklaı·da zmıre onun yanır.a 

l<oye S?' ~ teı •k fırt z~man uzan <.P
1
-1

• •• gid· c~kleldl. Buna boyun E-ğmt>kten baş· 
m!nı ter~e n· s emıyor ~e ımnes nın k . t ..... h t d 1 . a ç •re yo c u .• , n ay ronun a on arı 
yanına gftmlyora u. . . yeni bir K-ıradeniz sey!!hatına çıkmak 

Nihıt Şer:! mı:de~kı çrıcukıar benim 1 f b .. 1 k M· ll"d b ' kt ı . . ç n "" er ~n 1a a. an r me up a · 
yanın:da, zamanla h~r ş:ıy yo u •a gırer d Bü ü~ k bu da « Çemede kalml\ 
diyerek düşüı ü;rordu Suzar i evler.dlk· ı. ~ _ ıdzı tn 

1 
. . t' d V 

• 1 , , 
1 

lanna musa·1 'l e mes nı » ıs ıyor u. e 
le ·ı z:ıman ço" sevm.ş.i f akıı.t çocuk ar .. . . k ..,1 li r..,1 d 
doğduktan sonrtt bu sr vgi temaınen on· gu'll~rıo.ın pe .. e& ence g~ç ·~ n en, 

1 · h' t J • N h ş ·r .. 1 Çeşmenın Ç:H guzel bir yer o du~undan 
ara ıo •sar e en şıı. " at erı çocua a bahsediyordu. 
rmı her ~~cağıca al:şındıı .= . . Şi~di artık on beş günde bir b:ı-

i' .BAN&..&81 

L 1 1 1 

&.tçtt Cari Hesaplu 

İIRAMİYE PL!Nı 

1 aded itti liralık - Htt lira 

• • 111 • - "" • 
11 • 151 • " •••• • 
'11 • ltl • • ,... • 

- Dunyada en çok sızı swı.so u D, balarını ziyaret etmeğe gidiyorlar. An-
diyordu. neleıi zengin bir Uzüm tuccaıile evlen 11 • 

Ve Suzan kız1arını bir p~rça kı7ka· di ve kızl rı şimdi lstanbulun en züppe, Zil • 
myor ve her defasıtda oınuz•a ını sılkt en çıtkırıldtm tki küçük hanımı halıne IH • 

il 

il 
• " .... 

- 1111 
• 

• • 
11111 • 

y3rek: geldiler . Kur'alar: ı Mart, ı Haziran, 1 Eyl1H 
- 'f c?şt>kk ür ederi\D N.h'!t diye Suzan çocuklarını yanına almakla B1!11.ncikA.nun tar1hinde çekilecektir. 

mırıldanıyordu. çok iyi ttruişti. Çünkn bir kaç zaman· 
En aıı: elli lira mevduatı bulunan he Buna iiçü bııyıJırca-ıına kahk.~h1l11rla d anberi avuk1:1t delicesine içm~ğe baş! -

gülüyorlar ve töyle bir mııhabbetin Su mışh J>:işüuün, iki genç kız için bundan 1&)Jlar kllr'alara dahil ecllleceklerdJr. 
zanı kız1ıracağım ümit etmiyor:ardı. Bu· sarhoş bir baban n ydnında bulurımakt~n CJıfe. &'il) 

m:nla bereıber h~r ş~yin başı 'üphesiz daha kötü bir muhU tasavvur olunahl· 
bu kıskançlıktı. lir mi? 

Nihat Şerif bir a•alık etrafında karı -----
\'E:\'.İ ~~HİYA ı· sLıı k<tndırarak k( ndislrıdt'n ayırabilecek -

bir ad.ıım aradı. Fakat hiç b'r şüphesi Aşık ŞenlHlin külliyatı 
yolc.tu. İç'n1e bir piş ra"lıl{ duydu. Fa = 
kat ıırtık her şey nafıle idi. Şimdi tü•ün basılıyor 
havatı kızhırı[dan ve kendisinden lbıuet Ö~rendiğimize görtı, K ıııs Okul Kı-
kalm1ştı. Ona en güç gelen cioet anne· tapevi g-Uzet ve takdire lüyık bir te 
!erine pek <1 l\ ;k ü ı olan çocu~ların ade şebbOse girmiş bulunmaktadır. 
ta ydim k<ldıklaıını kü.ul e•mek idi Kaıs ve havalisi .\şı~ Ç.ldırlı Şen· 

~'dkat çocuklar ça'ııık tu.'>tlli bulur· 1, ğ ' çok iyi t'lnıc1.ğı hale e kendıs.ne 
l.· r .. 'ı il \t Jşle1ini Lir ktç zaman yUzüo; mahsus reıs· fesile halk edel.>yat il!i
tU bıraktı. E"enlıöydcn kızlarını aldı ve minde yer tutacak bu mübim ş h3fyeti 
oılarla beraber Karader.iz kıvlarmd6. U· pek tanımaz Kars Okul Kıtapevl ~eyam 
fak bir deniz sejahatı yaptr. Dönüşluln şiikraa blr gltyretle bu Şenliği holka 
de çoculrlar ıutık anne lafını uoutmuş tırn lınağa çalışmak.tadır. E5er 1s•antul· 
lardı. Büyük anl)F.leri N lıariin ço::uklara cıa bas;lmalctadır. 
bakamıy; cağını bahııne eder~k çocukla- KtHilpbanenln sahibi Bay Nüsret 
tı yanında alı\ oymıık istedi F.tkat N hıt Ftrldun uç eier üzerinde çalışmakta· 
çocuklardan ayrılamıyacağını ileri sü. dır. Bunlar sevdakar Salman ve Litif-
rerek bu teklifi reddetti. şııht r. f•k olıu ak Latifş · h piyasaya çı 

Evvli N hat mütekabi!en b ·şanma kacaktır. Arkas·ndı:.n da diğ'erl~ri takip 
lsteınemeta kaur vermişti. Ülluzlarını edtc~ktlr. 
silkeliyor ve: Dar t:ir muhitte böy'e mUhlm bir 

- Ne isterse yapsın, vız R'flllr ba· Kültür hareketine teşebbüs eden Bay 
na diyordu. Nüsret ferirlun, burrnJla dR ik!Ud etme· 

F dk at arkadaşları lşa müdahale et· yerek tı>şvlk gördOğü t a11 d •rde Ar&z-kür 
tiler o da Cieva açm1-ğ11 rHzı oldu Mah· taılhini de tedvite ça1ış caktır. 
kemerle S1JZan h ç bir ta epte bulunma· Kendisini tebrik eder, muvffakiyet 
dı ve bllki nln kararlarına itiraz etme- dileriz. 

rmmm~~mmeemmmmmmm~ 

~ .. Türk Hava Kurumu ~ 

~ Büyük ikramiye 50.000 Liradır ~ 

1 
Bundan başka: 15000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelede (20.000 ve ~ 

10.000) liralık iki adet mükafat vardır... ~ 

~imdiye kadar binlerce ki~iyi zengin eden bu piyangoya iştirak ~ 
etmek suretile siz de tııliinizi deneyiniz... ~ 

"-'mmmmmmm••~mmmıl 

Erzurum Valiliğinden 
Grup i'lşaatı sabasmdakl b•ş bin 

metre mikap topnı ğın kaldırılar2k köp 
rü civarır.da belediyenin göstereceği ma· 
halle nakli açık eksiltme usulü ile eksUt 
meğe koYlulmuştur. 

1 - Eksiltme 9 Ağustos 93f- Salı gU· 
nü saat 16 da Nafıa müdürlUğü ortasında 
eşe\rkül edecek kombyon marifetlle ya
pılacakbr. 

2 - Tahmini keşif bedeli mı>tre mi 
kabı ( 45 ) kuruş üzerinden ( 2250 ) li
radır. 

3 · Muvakkat teminatı (160) liradır. 
4 - İtıbu para Ü~üncü Umumi Mü

'ettiş!ilt grup inşaatı tahsise tından tedi· 
ye edilecektir. 

5 - Bu işe ait keşif evrakını istekli
ler grup inşaatı kontrol şefüğlnde oku
yabilirler. 

6 . Taliplerin ticaret o 11' sı veslkarıi· 
le birlikte birinci maddede yazılı gün ve 
saatta komisyon riyas tine müracaatları 
ilan o!unur. ( No. 573 ) 4-3 

Erzurum Kültür 
Direktörlüğünden: 

Use ve öğrd'Len okulları için ka· 
palı zart usulü ile eksiltmeye konulan, 
azı 1300001 çoğu 180000 kilo pelit odu· 
nuna talip çıkmadığından 27-7 938 tari · 
hlııden ilıbaren bir h fta müddetle açık 
eksUtmeye konulmuştur. 4-8 938 Çarşam
ba günü saE t 14 de KüLUr Direktörlü· 
ğünde ihalesi y11pılacağından taliplerin 
o gün 405 liralıp teminat vesair vesaiki 
ile müraçaatları ilan olunur. 

( No . 588) 2-1 

Sahlb ve Başmuharriri 

CİHAD BAHAN 
Umumi Neşriyatı idare Eden Yazı 
l~lerl Müdürü: Bahadır VÜLG ER 

~~~~.......,,~~-

Bas tl dı ğ ı yer: DOG U .Ba11aevi 

r 
i gazete ir. 1 

Doğu illeri ile ilgisi olan bütürı 1 
müesseselerin gazetemiz vasıta- 11 sile kendilerini bu geniş bölgeye, 

tanıtmaları menfaatlerinin 
ilk icabıdır. 

INIZI 
Doğrudan doğruya 

İZ 
• 
iZ 

UIHHilillllll!IUHllUlllllllllfü]lı illi 111111111111 WIWHllllHllınım ıouım IUIHllHll 

Alarnetı Farıi<a 

TOPANE Teraz·leri 
Türk.yenin En in-inci erazi 
Fabrikasın n Mamulat dır 

Taklitlerinden Sakınınız 

ıı;n:rırıımdn S tJ; yeri: NEŞET SOLAKOGLU Ye Ortağ'ı 

Gürcükapısı, Kavaflar çarşıaı 

Erzurum P. T· T. Müdürlüğünden: , 
1 - 574 lira bedeli şehri sabıklı ve haftada karşılıklı üç seferli yııı'~~ 

otomobil kı ın yoluıı vaziyetine göre araba, kızak ve hayvanla nıkledtıaıe1' ~~ 
jle m ülekebUen bin kilo sikletll Erzurum - Bayburt arası posta surücü1üğ0. ~ 
mukerrrri haddi lay k gö ·üldüğl\ taktirde 12-8 938 günü saat on birde ibllıe~d 
pılmak üz~e 28 7-938 günUnd3n itibaren kapalı zarf usulile on beş gün lllll 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - l\ıiühammen bedel 500 liradır. 
3 - Tem\natı muvakka•ası 450 liradır. 1 

4 - T dklif mektupları 12 8·938 Cü:n=t günü saat ona kadar Erzunı(]l f'• 
Müdlrlt\ğünde müteşekkil komisyona verilmiş olacaktır. 1ııı' 1 

5 - Tallpl.ri ı olb iptaki şartnameyi olı:uma'' ve daha fazla izıbat ~1e'1 
üzre enamı tatlllye müstesna hor gün E'Zorum ı•. T. '!'. Müdüriyetin• 0~/~ 
arı ilan olunur. (No. 5~ 

Hınıs Kaymakamlığından : 
Hınıs kazasında yer.iien yapıJacak olan Hükumet konağının on 

bedeli ke~ifH lr.şııah k pah zatf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
ı - ~ksiltme 18·8 938 PJrş~nhe gnnü saat 16 da Hınıs Hükoaıet 

içinde kaymakamlık odasında yapılacaktır. ~-
2 - Muvakkat tem'nalı 1125 liradır. 1;rı"' 3 - İstekliler bu lşia evrakı f enniyesini Hınıs keymakamhğı va f 

Nafıa müdürlüğünde okuy t ilirler. d' ıııt1~9 
4 - istekliler resmi gaz tenin 7 5 93() glin ve 3297 sayılı nusbasııı ret od1~ 

eden talimatnameye göte 938 takvim yılına mahsus ehlıyat vesikası tlC~ıe lf 0 
vesikası ticaret odası ves:kası va teminat mektuplarını möhllr munıu ı..oı11(51e~ 
kapaıılmış zafJa birinci maddede yazılı gün ve saatta bir saat ev-vel 

1 
edil°" 

rlyııs Q tine veım~Ierl mecburidir. Pos1ada vulrnbulaca\: gecikmeler katıU) 4 .,....ı 
(No. 583 

_,_ --------------------------
Tuz Nakliyat Eksiltme iıanı 
Bayburt İnhisarlar Memurluğundaıı~;~,,,, 

Muhlis tuzlasından Bayburt ambarına celbsdilecek {n00) ton tuııı:r. 
0
,r' 

ta ip çıkmadığından nıüoakas l eski şartlar dahllfnde on gün uzatıtoııŞ rl8' f , 
Muvakkat iba!e 1 8 938 Pazartesi srünü saat 13 de Buyburd fnhl5~'j'6) 4......-

&i.:ıde yııpılrcıktır. 1steklihrfn mür~caatları illln olunur. (N°· 


