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Puarlulden maada hergln çıkar 
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ETE 
Bıurlmıyan gızılır geri verilmez 

Büyü manevraların geçirdiği safhalar 
Kırmızı ve· mavi taraf farın ilk 

iki gündeki vaziyetleri 
24 Ağustosta başlayan manevraları Mareşal Fevzi 

Çakmak ve orgeneraller takip etmektedir · 

İstihsalde 
El birliği 25 

İKİ GÜNLÜK VAZİYET 
~----------------------------------~ 

Ağustosta taraflar Bundan evvelki manevralarda bir müfrezemiz bir şuyu geçivor 

Cumhuriyet hükumeti, memleket
te refahın umumileşmesi işini 

Çoktan eline almış ve o yolda yürümek
te bulunmuştur. Şimdiye kadar alınmış 
le alınacak olan tedbirler faydala
tını göstermeğe başlamışlardır. 

biri birine yaklaşmışlardı Hükiimet benzin ve petrol 

Herkes bilirki, memlekette refa
hın umumileşmesi her şeyden önce 
lllüstahsilin kalkınmasına bağlıdır. 
~ilstahsilin yüzü gülerse, memleke
tin de yüzü güler. Milli ikti!adiya
b111ızın bel kemiğini teşkil eden bü
Yük zümre, biran evvel refaha ka
\tuşmalıdır ki, köyler kalkıoması bir 
bakikat olsun. 

Dünyanın en zengin, en bere
ketli toprakları üzetinde yaşayan 
İbsanlar bir çok mahrumiyetlere kat
lanmışlar, fakru zaruretin merhamet
'İı tazyikine boyun eğmişlerse, bu
llun asıl sebebinin teşkilatsızlık ol
duğ'una şüphe edilemez. Müstahsil 
11 iki el bir baş içindir » diyerek, yal
tlız kendi derdile alikalandığı, istih-

Elazığ halkı manevraları büyük bir 
alaka ile takip ediyor 

fiatını tespit etti 
Erzurumda azami satıf İ•tanbul 

f iatlarına zaruri masrafların il av esile 
tespit olunur 

Ankara, 26 ( A.A. ) - İktısat Ve- bulda 570, Samsunda ssn, Mersinde 
kalelinden tebliğ olunmuştur: 25 8 - 93 ~ 57 •, fzmlrde 570, döküm kilogram ola
terlblnden muteber olmıtk ttıere benzin rak Ankaradtı 17,70, lstanbulda 11>,20, 
perakende ve petrolun loptan s.tlış fi· lzmlrde 1 S,20 kuruştur 
atlerl b ~ş şehir için aşağıda göstnild ~I Diğer yerlerde azamt satlş fintları 
gibi, tenzllen teshlt edilınhtir. Gıız çift İstanbul ve lzmlr Depo flatlerine nakliye 
büyOk teneke Ar.kımı~a 611\ İ ııtarbu'dn ve m•ballt resimler ve listesi Vek&leto 
50 , Samsunda 525, Mersinde fı20 lzmlr- mevdu yerlerde, sııtıcı komisyonları 
de 510 kuruş. Ttc k küçlllt teneke Anka ilave edilerek tayin ve tesl-ıit olunur. 
rada 95, İ ~tan~ulda 79, Samsunda ı;.2 , lstanbu\ ve İzmir depo flatlerl benzin 
Mersinde 82 kuruş, döküm kUo İstan- bOyük tanek.e çitli 611,75, ufak teneke 
bulda 14,75, lzmfrde 15 kuruş, benzinin beheri 75 kuru,, petrol büy11k teneke 
çift bUyük tenekesi Ankarada 650, İstan· çifti 468 • 42 kuruştur. 

•tl davasını şahsi bir menfaat da- . 
\tası telikki ettiği müddetce, muka- Ordumuzun bundan evvelkı manevralarında alınmıı bir resim 8. p • lh 
"tınetsiz, yardımsız kalmışbr. Elazığ, 26 [ Hususi muhabiri.?1~z- vaff ak olmuşlar ve kırmızılıların ar- } r re fi Ses } Ster S e SU U 

Geçirdiğimiz tecrübeler göster- den telgrafla J - Manevralar butün ~asına düşmüşlerdir. G,ünün diğeri 
lbiştir ki, dünyanın bugünkü gidişine kesafetile devam etmektedir. Gami- kısmı mavililerin yürüyüşü ve kırmı-1 
'Yak uydurmak için toplu ve miite- zonlanndan itibaren Elizığ' bölgesine zılılann da düşmanı oyalamalariyle 
'-nit yaşamaktan toplu ve müte- intikal edinceye kadar, Tunçilinin geçmiştir:, 
'-nit çalışmaktan başka çıkar yol çetin ve yolsuz arazisinden geçerek, 25 Agustos durumu : 
Yoktur. Müstahsile bu tesanüt duy- bölgeye varan kuvvetler 24 sabahı Kırmız ve mavi taraflar biribir-
iusunu aşılayabilmak işi, muazzam manevralara başlamış bulunmakta- lerine daha ziyad~ ya~laşmışlardır. 
bir terbiye işidir. dırlar. Harekibn başladığı saatte' Temas başlamak uzeredır. . 

kurtarabilirmiş! 

Çekoslovalıyada bir kadın büyük bir 
rol oynamak mevkiinde imiş! 

işte memlekette kooperatif mef- itibaren ordunun durumu şöyledir: Harekatı v başta Mareşal F evzı 
kuresine verilen ehemmiyet böyle Kırmızı kolordu EJAzığ ve cıva- Ça~mak oldugu. halde Orgeneraller I.ord Runsimanın Praidakl temu· ı rlkalı bir petrol şlrkıtl sabibl ona mD-

4ltınuUü bir düşüncenin mahsulüdür. nnda, mavi kolordu Palo batısında takıp etm~ktedırler. . larınd~ Prenses Steri tsmiıı de bir kadı· keller bir e-. buluyor. borada to~lanb-
Biı h Ü k tif kt b. · ilk sabahleyin erkenden harekete geç- Harekab Urbay ıdare etmekte- nın buyuk rol oynıyacağıJH işaret eden Jar ve •llentller tertip edllmektedır. B.--
•ınıf en z oc;:era ~e e ~nın mişlerdir. dir. Kırmızı taraf Korgeneral Galip Fransızca Entrans~jan gazetenin mubabl· raya bir çok siyaset, san'at ve maliye 
h,ı ında~ız.. un~. r.a.gmen ~z:ı s~- Maviler Kuloskor köprüsünü zor- Türkerin, mavi taraf Korgeneral rl şöyle yazıyor. ı sahasında meşhur kimseler ıellp ildl-

b 
arda umıt vencı filızler belırmege 1 1 d F k t k t f G 1. D . k d d Steri Rlbter Vıyanada evlenmiştir. yor. 

, 11 t amış ar ır. a a ırmızı ara ın a ıp enız omutasın a ır. A h ... idi b b A t 1 b" 
amış ır. ..d f . k l I d B B nısı ya u ,ı r, a ası vus urya ı ır 

K ti
.f fkA . b••t•• .. mu a aası ıle aşı aşmış ar ır. una itün bölge halkı manevralarla doktordu Güzel mi ldl? Pek bahsedile 

oopera me uresı, u un mus- ., .1 d ... d ı k d · . 
lab .1. t d . b k t• it ragmen mavı er su an geçmege mu- son erece a a a ar olmaktadırlar. cek kadar deA-ll Eekat tesblrkir lhtl-

sı ı e rıcen u anaa ın a ına · ' 
illlll 1 d y t ki lı 1 k rash ve entrikacı bir kadındı 

a ı ır. e er ça şma ar oo- F tb ı ı K • ı ı Harp b 1 d.,.. St fl 17 
l>eratif "blikına uygun olsun. Kar- U O CU ar arsa gıttı er şında idi. F~k:t 

1

s:ef~•:::a oeya,ta r~-
'1laktı emniyet duygusuna kuvvet parıtor Franuva Jojetin sarayıada ken-
~trsin. Bilğiye, ihtisasa dayasın. dlslne ~ uv~ etil dosluklar temin etmi§tlr. 

Müstahsil bu şekilde inkişaf eden 28 A.gustos 'Pazar, 30 Ag., usto• zafer Bunlar arasında da Arşidük Salvador. 

Bir kadın tavanda 
asılıolarak bulundu 

Kadın 15 gün eYvel bir 
çocuk dünyaya ıetirmifti bitlı'kl k ıl bk f d. t 'likt prens FQrsku~eri ve prenı Hohenbobe 

ı. e arş aş ca er ıye cı en b 1 d 
"'1rt 1 k t k·ı ti ... d ... b d •k • kl u unuyor u. Tutak - Butada tüyler ürpertici 
~o u aca , eş 1 a anm~~~ . o~r~ ayramln a l ı maç yopQCQ ar Bu sıralarda Stefinl Prens Hobenbo- bir cinayet olmuştur. Reşl köyüııdın 
b' Şacakbr. Yalnız söyledıgımız gıbı, be ile evleniyor. Muvaffakıyet sahasında İsa o~tu 320 dotumlıı Ahmet Iaya'nın 
_ı~liklerin en kuvvetli mesnedimüstah- 28 Ağustos Pazar ve 30 Ağustos! ola· ak da Reşat Savaş'ın ve spor Eğit- Uk adım atılmıştır. Meşhur bir isim ve SO yaılarındakl karısı Rabla 15 gün ev· 
~hn göstereceği ıevgi ve itimadıdır. z fer bayramınc!a iki maç yapmak üze· merioln nezareti aırında dün sabah strvet, St~rı Rlbterin annesi kızına gös· vel vaz'ı hamletmiştl. Belli olmayan bir 

U itiınadın sarsılmamasına bilhassa re Yenfspor ve ErzuramiDcUnA mensup Karsa hareket ttmişlerdlr. terdlti ihtimam ve sabrın mülraratını se~epten bu kadın bulundukları odanın 
dikkat tm lid. yirmi kişilik fulbo'cu kafilesi baş,arında L'k maçlar. nın arifesinde tertip edi ıörmnş oluyordu. tavanına bir iple asllı olarak bulunmuş-

S e e ırk r . k. ldarect o arak Vehbi Türker ve kaptan h•n maç ve iEZI zaten birbirini öz kar- Fakat mUtareke oluyor, Avusturya tur. Tah~tkata (leçen zabıta •e Cumhuyet 
İıtih onn şuna an~~t etme ıyız ı, _:::. deş gıbi seven Erzurum sporcularını imparatorluğu yıkılıyor, eski aileler MQddei1Jmu111tlitl bunu evveli bir lntl-
h&k·salde w•y~lnız: .?wm .arzulanmız: daki mevkilni kaybetmemesi kalite blrbirlerioe tanıştıracak ve sam'mllef· devriliyor. PrensHohınbohe, varı nı yo~u- bar .zannetm~ıse de .ufak bir tahkikat 
ç h ıııı değildır. Dunya pıyasalarının ve kantite bakımından istihsal şart- tlrecek mablyettfdir. ııu kayb2dlyor. Bunun üzerioe kocasın · Rabıanın lntıhar etmıdltlnl, feci bir el· 
t: resi değişmiştir. Biz her şeyden !arının organize edilmesine, yani Takım ne şeklide'? dan boşanıyor. Yalmı, prense~lik unva· nayete kurban r!ttilini iÖBtermlştlr. 

Vtl dış piyasalann arzusuna uy- d h l b" f 1• rfı Takım kaptanı ve spor antrenörtle nım ve çocuğunu muhafaza etmektedir. Rabla eVYell öldbrulmOş ve &Ofun Or-
•,.ı_ a a topu ır aa ıyet sa na va- _ n\ ı ı · l k t ti lb -..'lllll;, ınalımızı beğendirmek ve kar- b t d. görOştük. Karsta oyna•scak takımıa Bundan Ronra prenses Viyanadan kalkıp t mes çın asıma vaı ye du 
fltnııa d.kil k ._. l d .. t.. esHe dır.fi . im l d M .. mkü. ıöttlrUll'n sporcular arııaından en kuv- Parlse ıellyor. edilmiştir. 

ı ece ra .. ıp er en us un e e mız şu o a ı ır: u n . . . p St rı H h b b p · ı_ "•ıiyet b k b . . d . d w k . . k . vetll bır şekılde tesblt edllccetlnı söy· renses e o en o e, urlsle Bn clnayetın sebebi henQz an111ıı· 
. ~e ulunma . me urıye.tin eyız. ol .ugu. adar ucuz, verımlı ve ali- ledller. etrdcna top anan, bllh•sse ytlk.sek İc;gl· lamamıştır. Kocası Abmıt Kaya tevkif 

Mılh mabsullenn dıı pıyasalar- teli ıstihsal. DO G U t Arkışı 2 incid~ Uz ailelerinden tanıd•ldar topluyor. Ame· edilmiştir. Tahkikat devam ıdJyor. 
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Nafıa müteahhitlik 
vesikası 
usulünü 

Futbolcular 
Karsa gittiler 

(Baştarafı 1 inrtde) d"ğiştirJi 
Nafıa Vekfi.letı mütPabh'tllk vesika- Y1lnız g-err.k kulOp oyun"uları, 

D O G \J 

Iğdır sıtma 
derdinden 
kurtuluyor 

' . gereksft Klrsda oyo yrcak muhtelit 
ıı hakkında evve'ce neşrulunt'n ta'ımat- 1 dl' hll olmak üz 1e, g ııiş S irmell çu\cu-
name Ue bu talfmatnameye röre, fü,f!a . tak mım z zamıının darlığın~a~ bir ara runda kırmızı yıınokh, mQte11a fp vUcıı'u 
Vekllıtlnce müteahhitlere verllmısktfll da •kzerslz y~pmaml' ve b rbtrlerinln a:!a1r; parmakla gö3tnllrcek kariar t z. 
olan daimi ve mu ı ak Irat mü ·cahh'tlik ('lyunluını bllmedlklerl bir halde Ka n dır. T drlad t ç i t 

1
an ~apacı kadınla ın 

vesikası nsulUnü lağveden bir tamim rlttıklerlne ve Ka"s takımlıtrır.ın vad cöp g bi bacalcları, köyl~rfn toz1u sr>-

!~dır, <Hıı.ıuıi) - Tuı'uca hzası d" 

neşretmhtlr. yelin~ de bi1m.e11tlmize göre mıçın kaili rıııda oyoaean çocnldar•n (he röğ 
Buııdan sonra inşaat eks;ltmelerine han~ı taraf lebıne dönfC'ğlnl k•st'rın~k ru fırlamış karınları ve her ra•latfığJn ı : 

a-irmtk i~teyen mut abh tlerden işin lmklnıızdır. H~r hal•ıe Erzurum futıol- eı keğln balmomu sarısı çehrrsi ka• Şl
themmlyetlne ıöre istenecek vet.ikalar cu1an::nn maçleı ı kszaumak fçln btraz ,.ınıta- doktor o'mıva IOzum kalmadal"I 
arasında teammültı veçhile eh iyct vesi faz aca cn~•jl sarf9tmelf'rf lAztm gel,c 0 k- te~hıs,nlzi koyabl ininiz Vaztyete dok
kası anr.acaktır. Her iş lç'n bir defaya tir. Fvtbolc ılara muvaffakiy tler dileriz. tor ad seRiyle ba m ya gel nc0 ; b t sen,. 
mahsus olmak üzBre verlltc"k olan bu T b B f 300 çocuk üıerlndtt yapılan dalak en 
ehliyet vesikası, Vck1l~tçe ekslıtmiye cı- f8 ZOR • i ra m8ÇI d~ks nde 217 çocukh s tmad-ın mnte 
karılmış o'an haııg-1 iş için htentld ği 28 ve 30 Ağus·o~ta iki maç y11p- velltt daltk biiyü nesi müşahede olund11-
açıkça yazılmak. sure•ile eksiltmenin yu mak üzere TOrklye blrlnc'sl Bıf ·aııpor g. ırıu ı:öy'ers>k, halkın ııeş ~ ve enerj si 
pıl2catı tulhtel' en az s.-kiz gllıı e•el Trahotıa gı,lıc~k vııı ilk maç nı N cm\- ol ya"Jya ve hatta Oçte bire iııd ren ba 
bir istida ile Nafıa Ve aletınddn lsteni- etı iktrıct msç m da Trabzon şampiyonu U"te karşı dev'etin ııç lmıts na kanr 
lectk. ve bu zaman zartrnda vesika tııl,- İdmangüc le y pacaktır. v.- d ğl mt1cadelenirı Ik<lır lçln ne bnyük 
bhıde bu'unmıyanların eksiltme şartname T .. k S K lf . bir k ym· t o1d1 ğu anlaşılır. 
ve Uanlan"a dercedUec \ktlr. Eh lyct ve- Uf POf UrllmU V~Z 8Sln8 Kars s•hh t müdQıünün murakabı:ıst 
11ikaları, VekAlctte tfşkil edllec k huiUbt deY8ffi edecek altı!'lda ça'ışacak olan bir mtlt h ssıs 
bir komisyon tanıfmdan vaı "4rcektlr. . do tor ve Oç s~~lık m.-murundan mn•e 

Bu komisyon eksiltmeye girmek Is- Spor teşk•Jfit nın df'Vl tlef!DtSI ve k 1 l k . k d 
teyen müttahhltl~rin yap-tık•arı ı1ıerde bfr umumt mü ıürlük:le Bas ekalete bat· şek 1 mllctde ~ omısyoıı{' u 1 ya ı 

1 
" 

tevdi edtce.Klerl referans ve seslkt.lartt lanmau k,.ı:utuaun Büyük Mi lct M cUı n- fşe b.,şııyıcakını duyan tıJır; sev nç 
_ içindedir. 

,.ere vaziyet, tırzı hareket, derecet mu· de::ı çıkııası üztrln• kuruma bağlı bü- ---------

28 AOıntos t938 

Haziran 27 
-9-

llOseneevvel Çarordusu 
Erzurumu nasıl almıştı? 

Rusların, Hasankaleden Erzuruma yürüyüşleri, 
Paskeviç'in Türk esirleri vasıtasile Erzurum ahalisine 
gönderdiği beyanname, Ermeniler Erzurumda fesat 
dolaplarını çeviriyorJar. Yahudilerin nesine lizım? 
Onların bohçalarında Rus bayrakları hazır. Bir dev
letin tabüyetinden diğerine geçmek, Onlar için ça
maşır değiştirmekten daha kolay .. 

Yazan: A. Şerif BEYGU 

Ruslar, zaferin verdlgl neşe i~e biz eskldenbeıl dostuz, bizi dlnlerseolı: 

valfak.lyct ve h ivlyetlDi tahkik "denk ten böl~eler mesailerini durdurmu lardı. 
haıl'l olacak net c"ye göra ehlly t vesi- Fakat Cumhurly t H,.Jk Partisi G nel 
.k:alt rımn verlllp verilmemesine karar S kr tcrli~inden g len ıo:ı bir hm im 
vencek ve bu karaır Vekaletin tasdikı- üzuln• şlmdı lik Türk Spor Kuromu ve 
na orzedilccek ve trsdilra iktiran eden ~uruma bıığlı teşkilat !rın mesailerine 
rbllyet vultalan mütuhhltleıe verile· devam etmeleri bildlrilm ıştir. 

beraber Çarlarının doğum gu Ruslara karşı hiç durmayın, Rus gibi 
nünü emsalsız bir meserretle tes' t Et- büyü~ bir d~vlete kBrşı gelinir mi? Orus, 
t ~ten sonra sabahleyin, Erzmum ufkunu düaya boyun etmiştir. S zlere çol acırız. 
çeviren Deveboynu sırtlanna doğru ha· Muharebe ve müdafaadan vaz geçersiniz 
rekete başladılar. Evvelce hazırlanmış bizim büytıJrlerfmiz, başkumandan nes· 
olan büyük harflerle yazılı TOrkçe be- dinde slzt himaye eder. Ve Ruslardao 
y ·nnamel~rf, yanlarındaki esir Tnrk ne· bu fanalığın gelmesine mani olur. 
r.,rlrrl vasıtasile Erzu-ruma gönderdiler. Bayraktarların, kale ocakhsınııı 
Bıt beyannamede, E~zurum ahalisini sözlerine bakmayın. ( Bayraktar dedl1' · 
t hdit ile karıılaşacakları korkunç akibst- teri Erzurum sfpahflerlnln serdarları de· 
ıerl suyıp döltmPıdedir. Beyannamede mek, kale ocakhsı da Padlıah tarafmdaP y Offl ada bir dentliyordl ki: (Erzurum ahalisi: Sizler, beratlı kale muhafızları olan Erzurum\ıı 
Ahısbanın başına gelen felake.ti elbet topçulnrdır.) ~nlar he~ kendllerlııl, heııı 

cektlr. 
Şlmdfye kadar verilmfş olan tüfün 

(MUteebhtt lk ves kaları) nın hükümsüz
lütü ve b1.1 vesika usulünün istina.t cyle
dlaı talimatname mülga:lır. 

Hiilen lıAn edilmiş buluraa ekstlt
meier 1 c y·aı j 938 tar hlne kadar mü
teahhitlik vesikası hakkında caıt usule 

Tortumda içme suları 
Tortum [fiusıısi] - K1s,ba merke· 

zinde balkın I~ esin~ mahsus olan çeş· 

menin menba' dotru giden y:>lları yağ 
mur ve s lle·deı bozulmuş, suyun lez
letf de kaç'llıştı. 1 çebay ıu menbaını 

Cl
•narvet daha•' rşıttinlz. Bu felaketi onlar üzerine davEt de sizleri felakete surUkleyeceklerdfr. 

'J ettller. Haşmetlu, mehabctlü bütün Rus Bu ZeıhlrU propagandalar, ba!ku· 
Trıbzoo, [ Husuıi] - Yo""Drada yalıların Çarı N kola hazretleri namına mandanın beyannamesi, şehirlinin muda· 

S fte köyünden Demir· i o~u1 1arın1rn t mln ederim ki eğ r, Ahısha ahalisi bi- ~~i~~ıı:,~~u arzularını sarsmaktan hail 
Ali o~lu 323 da~umlu Kazım K"llyol"I ziıııle mu~ateleye kıyam etmes9 idi. Ve O tarihte Erzurumda epeyce de 
ayı:·ı l ö {d n Onıan o~u\l. rındl\n SUl y- Çanmızın rafyyetlnl kabul etselerdi. toptancı Yahudi tacirleri vardı. Bunların 
mıın oö- u 828 dokum'u S llm İsler te- odara biç bir şey yapmazdık Malftmu- nesine lazım Erzuruma ister Rus istet 

.. il 1 ı uz olsun ki Hazını da. Zade Osman Pışa ' ' 
rafrndan t· banc ı kurş1ınu ~ yara ın· . Osmanlı hAkfm olsun onlar fçin tabıf· 
mak surtıtile ö~dUr lmllştür. Hadis kumandıısı~dakı kuvvet.ınlz Kars önle- ytt değiştirmek, çamaşır deaıştlrmekte11 

l 1 1 ı 1 rinde mağlup olarak esır olmuştur. Hak h al d 
aralarındak\ husu~lndcn ı er e-e m,şt r. kt Paşa oıdusu da bozuıarak bir kumı de a kolay, hem onların boğç arın • 

. Rus bayrağı hazır duruyor. 

ıöre intaç edfü c k ve 1 e.yıdl 938 tari_ hetondan muntazam bir hale getlrmlf, 
hindfn sonraya ilan edilmiş olan eksilt- yolları düz.,ltmlı çeş'lleye bol ve temiz 

Köylere te.vzi olur acak 
milli arazi 

esir, bır kısmı dağılm.ştır. Seraskerinfz Bu ad y hudiler hakkında malO.IJl 
Salih Pa~a o cuju da Horum düzUnde olan b:r ~iki~eyl yazınakla mevzuu11 
kahraman askeıimlz karşısında korkarak çerçlveslnl tamamlamıt olurum. 

meler dahi bu emte göre tashih edile 
cek ve bu oibet de mUh ahhltlik vesika
sinın tlgısı hakkındaki Hana ayrıca dt:r 
cedUccilktlr. 

Yılanla bir mücadele 
Mut CHusud) - Rurada herhan§'I 

cl11s bir yılanla mncade1ed n zevt alıın 
ve hiç kor.km uyan Mevlöt Gn · iOr adında 
bir zat vardır. Bu zat yılanlara ka• şı 
nekadar hakim bir durum:ia ise kurba. 
talara karıı da o kadar mahktl.ndur 

Nereda bir kurbaaa rOue aaııtlarca 
uzaklara ksç..r. 

Gtçenlerde evJne gıdrrken oiıiukca 
büyüle ve nhirll blr yılanla karşılaşmış, 
aıtın yılan derhal bu ıdamın üzerine 
bücum etmiştir . Aralarında şiddetli bir 
mCcıdele başlamış, tam b111ını ezmeye 
fırsat bulacaaı sırada yılanın a~zındın 

su ıkıtmıştır E zurne kazaları arasında _ k 
içme suyu ltıbariie şöhret atoııı olan Koylünü:ı salma yülcQnll haflflc-tme 
kazamızda J&nl yapılmakta olan bükü- fçm köylıuln manevi şahs'yetl adı a tc-

' sis ve taouya bısll-lanmıısının temini ev· met yanında ikinci bit çeime daha akı- ıs 
tlımak üz Jredir. velc.ı lç B kanlıkça bildirilen b~bçe v 

tarlalar için m 1 t araz\den de ıs ifade 
Yıldırım bir çiftciyi vurdu edllmesı vaıı1 kere tebl!ıt olunmuştur. 

harp etmeden füar ~tmtşlerdlr. Erzu Bir müslüooın He bir hırıstlyan bit· 
ı umda bulunan s •uı ske111lz kor kusun dan birlerine beddua ederken Yahudinill 
karşımıza çıkamıyor. Ve sizleri tgfal birisi de dlnleyormuş. 
ederek güya bize ka•şı kazandığı mUzaf- Mllslüman hmstfyana demiş ki: cS'z, 
fa_!'l~e!lerl ilan etmekle elzlerl ümlde 0 kadar kırılasınız ki kızıl yumurtadll 
duıuruyor. Bunlar hep yalandır. ' _ , 

s zlere tstanbuldan imdat kuvvet- kırıp sarfettlğlnlz yumurta a-ibl tukeoe 
lerlnin gelmesine imkan ve lhlmııl yok- s nlz.» 

Po~of, [ Huıusi ] - Çilvana nablye- Sınuları içlnd6 müsait mn t arazi tur. Hınstiyan de mnslQmana « siz de o 
alne balll Gergi Sabo?! köyünde" M h- bulunı:n ki yler m-s\"cut Jranunler n Ba,kaalardaki oıdulanmız, sizleri kadar keslıeslnlz kl kurban bayramınd• 
m t oğlu 18 Y•ltnıU:ki All~dd:n Eklrc\ bükü nlerinden is .f de ıure~l\e ,. örnek bUyük hezimetlere uğratmıştır. Nerede kestiğiniz kurbanlar kadar kesileslf.• 
tarla 1a çift sü erken fidd~ tle yağmur tarla, ~. ğ, bahçe, fıda Iık g ı fh yaç a lse bugllıı, yarın ask.erlerimiz Edirneyi Bunların ikisi bir de geriye dönüp bak: 

rım bu arazilerden t~mtn edecekl~r ir. zaptcdtıceklerdlr. mışlar ki Yahudi ellerini göğe kaldıroııf 
yatma2a bc:şlamış ve rUşen yıldırım bl- D 1 t 1 t"k 1 t 1 1 TM k l,,tanbul telaş,, h~yecan içerisindedir. amin diyor. 

_ M ev e n ı a e m ş o n Vf'ya ur 
1 çareyi anide oldlrmuştllr. mü"ladllleri lstıh akları bakiyelerine Padişah'.nız o kııdar kork.mu~tur ki s- Şehirde, Ermeni, Yahudfden baş~• 

Bı·r kazanın adı de~iştı• knıılık tutu'muş bulunan rumlardan tanbulda kendisini emniyette gö.:~lyerck romlar, Arap ve Acam tüccarları d• 
5 ,_ . f iki d h Anadoluya kaçmak çarelerini duşunmek- vardı Hmstiyanlar mallarnıdan caDla· _ ~ met·Q"' arazı ve ç t r • n mere, ıu- . h M · • 

Blogol vilayetine batlı Bingöl ka· . kt b . 1 • .bl tedı.r. Bu el etten oralardan umidlnlzi rından emin. Mü&lüman ıayri Türk tnc· 
zasının isminin Kar110Ya olarak de~işti- man ye ı, me ep v er z .r P.n gı kesiD, sizin için yegbe kurtuluş çaresi c.ular da bitaraf gelecek felaket ve ıııtı· 

1 llöyün umumi lbtl1ac ve m~nfaatlot! baımetlü ÇdrJmızın merhamet ve abf - · ti h 1 TU k h il ı "il' rllmcsl kararla~tırı mıştır. . _ ~ sıoe ere ıe r n r a a s maruz .. 
iııh'lJi ıc•p edenler o koy manevı şııh- tine sığınmak.tan ba~ka yapacağınız bir ıacaktı 
ıfyt-tl adıoa ayrılacak ve tapuya tescil ıey yoktur. Eğer kaleyi müdı:ıfıtaya kal Ruslar Hı:ısankaleye g@lmeden önce TAVZ(H 

bir ufak kuTbBta fırlamışhr. M .. v'ılt der- 20 tarihli nOsham z:fıı Trab:zondakl 
hrl mOcadeleyt teık Ue al~b!ltfıtin'J kaç katil failinin mtktepll oldu~u yazıl. ıştı. 

mıı. Yılanda da b'l suretle can1nı kur. Kardeıloln cldüıülmesl üzerine bu ço-

cıhctfne gidllec \ktlr. kışır ve hlzlmle çarpışmağı akılsızhk Pasın ahaltsi muhacir olmuş, Etzıırumd• 
edıp te gOze. alırsanız, orduların ayakla da k.alaııyarak Efzlncan yolunu tutmut' 
rı ııltında ezılirslnfz. Şehri h ıuat>ezare lardı. Rusların Erzuruma yaklaşma•• H v ç vl~rirfm. Eızurum şehrinin yerini bari- üzerine, şehrin ahalisinden birçoğu d• 
t i alemden kaldırırım. Çarımızın bunca mabacerete baılamıştı. Bu muhacir JW 
m~ mle etleri içinde Erzurnın oehrl de fil 1 E . d 1 d " atbl 

taımııtır- Garip delil mi? - cı ğ'un, mtkteblnden s·kiz ay evvel ay-

Sandıkdaki thbanc nlmış olduğu anlaşılmıştır. Tavzih olu-

Ardahan, [ Busust] - Satak nahi
yeslııin yukarı Zümrat köyünden Murat 
karrn Rı.ılfe sandıfı karııtınrken koca
sına alt tabarcayı kurc..ılamağa ba~Ia 

mııt.r. T.ı!Dl bu sırada sllah at.,.ş almıv 

ve ç kan kurşun R.sif~yl hatırce yara
lamıştır. 

i 

nur. 

Bu rece nöbetçi ecza e 
«Cumhuı'iyeb eczane~idi 

1 
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olmasın ) es zurum an, ııcaya Oısru su • 
Bu beyanname şehirde mnthlş akıyordu. Öküz arabası, atlı, develer: 

akisler uyandırdı. ' blnml~ ve kimisi yalın ayak. baş açı 
1 Ermentler artık hb'anet Te lhııoet sırtlarında yorganları ellerinde çıkınlıı~ 

ltrlnl açığa vurdular . .Ahaliye: ( Hantya olduğu halde gidiyorlardı. Kocı Y 

Yafıf: Yok 
Hava ta&yfk.I ( zurumda): 

serıskerlolz mağrurane sözleri nerede yirmi binlik bir şehir Uç, beş günd~ 
ka dı. Rusları böyle kırıp, böyle kaçıra- boşanabilir mi? Ne k.rdar birblrlerlı> 

607 3 caktı. Görüyorsunuz kendisi korkusun· çiğnercesine boşansalar gene müJıfOl 
) : 61 ı aan konağında d1 ~arı çıkmıyor. Sizinle, ıusmı kurtulamamıştır. • « (Da lıE vly 

koşmak içit yerinden doğrulm~ta çalıı- elinden yaralıydı. - Her halde buııu söylEmek fçlıl 
tı. Fakat silah seslııi iş te 1 O~nan h ~ · - Haydi bakalım çocuklar. şimdi b mi buraya ça~ırmadın. Elbette, do~~ 
men farı y p gelmiş, M hım.dun koiuaa beni doktor Şemsettinln kllniğlne götü- torsun. Yarslı gelir, hastası gelir, bakın• 
glrm'ş, onu d ş rıya sUrül<lemfştl. rrcakai.liz. Merak etmeyin. Daha paıtlyl vazifen 1 

BUtUn bunhr bir kaç dakika fçinde kaybetmediK. - Teş9kkür ederim. Fakat bu bıs•· 
olmuştu. Y niden h'ç bir sHth p< th ma- Doktor Şemsettin gelen yaralıyı, ya ta bir çok bakımlardun bizi ıon derce• 
dı. Osman Mııh nudun ko'unft glrmiş onu ol Mah,rln kıudeşfnl muayene etti ve alakadar ediyor. 

- Eıbette ... Damek bu gı:>ce gBle. mutla o~maıt Rıza Ş rifln bthç~ kapısın orad lD LZ kh· ştırmağa çalışıyorJu. Flm yaranın ehe-mlyetll olmadığıl'l anladı. - Tanıyor muyuz? W 
yfm. Fakat ıuzak lrnrupta beııi hı sı& gl-' dan eve gfrmiş'erdi Fılh ~ kila Rıza Şe ze de g ridrden t kip e lyordu. XV - Bir paroa •.. Altındiş Mahmut 
bl tutturmr ğa kalkıııa! Sonra plıman o rif ded f gibi, bahçe kapıaını açık bı- s ah sr>slnl duyan konu k"'mşu ve Kliniğin esrarı minde bfrlsl l ıl 
lursun. Çünkü senden hn şey umulur. rakmıştı. b ·kel Rıza ş rifın evine gelmişler, re Doktor telffonla avukatı aradı: - Altındtı Mahmut mu? KIDl b 

- Srn ırerı k tto:e . Bu a-cce gel F.ıuz'l ortalığı kollamak itin kapının sel yi öğ en:nek jstcyoılardı. R za Şart _ Bu akşam ben yemeğe g-elmiye Altındlş Mahmut? t· 
dedik. ya, işte okadar... yanında kaldı. dedi kl : ceğlm. Sen de, Mhhlr de beklemeyin, - Efendim, dUn akşam Rıza şer1, 

Mahmut bu sOz üzerine evden çıktı O.sman bahçııde beklerken, Altıodiı - Evimde bi• b·sız gördüm, haya- d dl, çünkU burada bir operasyonum fln evini soymak isterken, bir kurşuıı 
1 R.:ıa Şerif yalnız lıalıncn, düşürme- Mahmut evin açık buhmdutu kapısından hm dan korktum, a eş cttım. var. Sonra hastanın başıı::d n uzaklaşma- yaralımmış. İki arkadaıı yaralıyı bur•f ıı 

aııea• vardı. Vaztıet hakikaten feci iti. ihtimamla yav&ış yavaş içeriye gir"ai. Ha- Kapının arkasında bir kaç dam1a milk lAz m, takat sfin yarın adliyeye git- g<tlrdiler. Bu iki srkadaıı sen de bf 
Dlaer taraftan altındfş Mahmut ar- fıf btr elekt ile z yası sofıtyt. ölgün bir kan gördüler. Fakat bahçede hl.; bir kın ıneden evvel her h lde bana uğra 1 Dog- de tanıyoruz. ,,r-

kadaşlınnın yanına dönmOştO : ııık serp·yar u. izi yoktu rusunu (.;te;sen, Kliniıln şimdi müthiş - Ammada mııammah konuıııJ 
- Oldu, dedt, bu &'ece parayJ ka- Altıa;dış d ha dö•t bsş adım atmış- - Demek ki hırsız hıı.fif yınah•ndı esrarı var. SUll. Yahu biraz açık sOylesen'e 1 dO 

?uıuyoruz. ta ki, bir tabanca sesi patladı. KaçmaQ'a muvaffıl otdu, diyorlardı. Çok meraklanan avukat ertesi sabah -Bun'ardan birisi FJrure, ötekisi 
- Bravo sana ba 1 Altındlt bir ıztırap sayhası "opara- Rlu Ş ·nlf polise de ha~er verdi ukenden kliniğe damladı. Doktor : Çtttıkkaş Osmandır. t•· 
- Amma çocuklar, müblm bir me· rak. ytre yıkıldı: • Derhal Arif ı malara başlandı. Fakat hır- - Otur, dedi, amma öyJe yerlndan Avukat, doktorun korktuğu gibi dı 

aele Var. Bu heılf bize bir tuzak kul'ma~a - Vay köpo~'u 1 Bent öldürmek Jı- sızı hulm~k mUrn1tü1 o ' m dı. s çrayıp tavanlara f rlama~ yok Ben duo vana fırlamadı amma, şö1le bir ııçr• 
1 

ka kmasın. Q, un için bu slr~ m Uçü 'il Üt tedio ha 1 Hıt bukl kendi idamını lıend1n E test sab. h bütün mahallede derin gece burada bir delıkanlıya ameliyat yap- altındaki sandaJya yere devrildi. 
blrlık•e oraya gldeceaı•. Tablf telblrJe• imzala ı•. B n sana e-österlrim. Sunul btr hey ca h sıl olmuştu. O v kte ka· tım. Kurşun aağ bacatının kaba e~fne 
tltnlzt de alacatız yıtnında bırakmam. dcır A t•ndlş M bmu la arka1t :;lan oia- sap\11nmış. BlltUn gece 7aralıya nezaret ( A ,.bıı IJAf ~ 

Goce sad on blıde Al!lnd!f Mah· ı Altındış, R ıa ŞerlfJn arkuından ya dbnmÜfleıdl. Mııhmut bac:aa- nı_ kaba ettim Şlrııı.di iylcedlr. 
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EN SON HABE RLERD I Dış SiYASA 

~ananın siyasi 
hadiseleri Almanların gizli bir 
:~asında plô:nı ele geçmiş! 

111 

mübadelesi L'1ndrs, 26 _ İoglltz matt uat ıervfsl Çünkü bir fhtf18f ~alinde Çekoslovakya-Geııeral Franko nihayet L ,adra- Amlanların B p'anını ele geçirmiştir. Bu mn Almanya, Lc.bıatan ve Macorlstım 
tetabuı1 gönderdi ama, bu ceva- p'an umumt barpt"n evvelki me~bur arasında paylı şılması olacaktır., . 
llıüzake · d h bulunaeak ı StUen planırı ın ş'md lki mukabhidlr. Bu sebeple Almanya Çekos ovakya 
~t b' resın e azır , h asın· yı zabtri bir IJtlklAl içinde tal mrğı ve ır türlü Burgoıtan yola çıka- B P18 " ı Almanyanın fona alH TıJna h .ıvzes ını adeta bi r Al1Tan dom1n 
Or, B . da ve Kttrade n!ze doğru yayı roasını , 

1 urgos hükiimetı esas mese- . k ,,, pıı:. ö Alınan- yor u hı llne sokma< isteyor . Al!lba 
t ll b k lstıh 1af etmt 'eu r. cına g re, 

1 1 1 
. b t 

1 
la 

a aa ül gösteriyorsa da, _ ~ş . a yanın hedefi Çf! koslovak d t v:etlnln im· Hortlni 1 Ber in z yaretı u u s vvur ar 
L tda sesini çıkarmıyor degıldır. basından ziyade Çt koslovakya üzerinde alakasız. değildir bl 
ıtle M·ı · k t ·ı ' ·k ba' · ı B p!anına gör~, Almanyatıın gar n· ~ . ı lıyetciler ma ama ı ~ e Alm· nyanın siyasi ~e ekonomı ~ı .a . do e ılıın mOtbif t;; bklmat, Almanyayı 
Utıyet hükumeti arasında, esır- yetini ıeminetmPktır. Almanya. uslanm~f a/ istikametinden gelecek hücumlar· 

ı tnübad l · · ı'n bır' anlaşın 1 bir Ç ~koslovak devletini kcndı orduga· g Pk kt 
old e esı ıç 1 k. f ,1 den oruyuca ır 

11 
U hına geç r!tle s yor . p ( 1 d Tuna dcv-uu a · .. İ . . Alman genel kurmayının fikrince, Janın u es arı şun ar ır: 

~kk/ın . so·rn~da uç n~J~dcn Çekoslovakya ile silahlı bir ihtilaf neti· letlfrine karşı şimdilik silah kuvvetine 
~ P hır komısyon her ıki ta- C'!de L'blstanın mevkll ı ı kuvvetlendirir. müracaattan aakınm11k . 
t ~•kaın•ariyle temasa geçerek, _ • 

54 Nakleden: S. A. 

Kadın ormana 
ateş verdi .. 

Bir ağaca çıkıp etrafı gözetlerken tilki 
.;.'n ınubadeı~sini temin ede- Filistinin yeni 1 Bir Prenses ısterse 
~ k l Halife köleye der ki : aYVıı kendi ayağına bağlayarak kadı-~ at. diğer taraft~n .muha_rebe bir taksim prOJ• esi sulhu kurtar ahi İrmiş - Ben öldükten sonra seni burada nı ~ktığı tatafa yellanmıılar. 
r tdıyor. Hat gerilermdeki şe- · sat bııakmaılar lylslml şimdiden bu IIalbukl beri tarafta kadın da bof 

ile kaplanın geldiğini gördü 

boıııbaya tutuluyor. Yani ah- (Baı tarafı 1 incide) memleketi terket. durmamı,. Yaptıtı hileyi tema•lamak 
Lt bit salah husule ıeldiğinden Eski bir Amerikan hlkimi Fakat prensesin muhtelif fallyetl işte beni de şlm•li ha sen yeml~sln ıoın t:.dbidor almıı. 
"'t\ııı k F k teklı'fte bulunuyor U1erloe baıı şüph ,lerl çtklyor. ve ken- ha as•an yemlf farkı yo!r. Şunuda ıOy c Bu kır orta11nda kaçmaya te~eb-"" t dog- ru değil' dir. a at h ı t dil' d t k l 1 ti 1 "~y d dlsl udut bar c e yor. leyeylm ki benim bir cadl kız kar lf m bUs etaem, aplan ouı o sa ye ı r. "l\İ~ • ilk defa bir anlaşmaya Londra 25 - MU.temleklt nezareti Bunun prenses için bOyük bir e· Hr. Kur anın bize lsıbet ettlAlnden ha- lylalml ıu çatılıtı ıteşllyeylmde ırerl dO· 

:u· ı.,_'lı &örülmektedir. hal•n Fllfstlne yerlOJmlf olan Nevyoı klo hemmlyell yoktur. 1929 da onu Lon~ra· beri yok. Şimdi nerde ise duymuıtur. nene kartıdu rörUr aelmez. • Diye 18

' '1 .•lı. hayra alim et mi? Yoksa uki bir hikl mln in ırlllz hU k 
1111

' tine va da ycrloımlş buluyoruz Aslandan intikam almak için ırellr bütün daıünırck etraftaki kamıı ve çalıları 
ali 'd~ ın·u'badelesı' harbi daha zi- kt olan teklifini neşrttınektedir. Bu ha- Üç, dört sene sonra da Almanyada bu ormanlara kırlara ateş verir. Bu"un ateşltmif. Kendisi de bir ataca çıkarak ' .. kim. Fal stln hükO.m"!tlerind n m"r•kkep O h 
öe ıatacak mı? f 1 B. Hltlerln yıldızı parlıyor. zaman fçin sende vakıt kaybetme, bh:I ye e · etrafı g011tlırken tilki He kaplanı rel-t.1 bir teder asyon mil Yerayı şcrla ve ıl stl \. h ı l rısı 'it{ ,_, preDses Stefı Hohenı..o e, Hlt ere tanıt· men kaç!.,. Demiş . dlklerloi i6rmüı. Qrd' tk nln tamaınlla Arap mıntak11ları .. ı lbtlva 'f 

1 
d L 

ter ' ~ı~, un nu u den b'r Arap devleti ile bir Yahudi mak Jstlyor. Bu -yazı ey e 'htcn~tayn Kaplan, aslandan başka bir de yan- Blras daha yaklaıınca kartıdan 
'' i· • . Ul olıaak için saklı yaşaya- 1 e . • ı k ' F dtras- prensi Ferdlna• d O zerin• ah yor. Aın lllını duyunca, bu merhemotll ka- yanıtın ve atııi ır6rcn kaplan tilkinin 
'•• diy• h' • dı F kat A- d"lt tlnden mut"•' k 

1 
olaca tı · 1 Bir iki gUo so"ra p·eoscs, Bitlere dını orada terkrderek ır•çmlı rltmiı. ke•d•ılne hile yaptığını zanoederok ır•· 

Qs • lf .". soz var r. a I H I yon daim> su'h ve dostluk mıs •kl ile ,n· karş olan sadakat ve ledoklrlığmı Loo- Yolda restladıtı eokl dosUarınd~ rl d6nUp tapmaya haıladı . AyatıH 
1 •rtcıye Nazın Korde u ei ltereye bağlı olac<klır. Fod~rasyon>n drada Fo• Rlbbeıtrop'un ve Amerlkaya tllkl kaplanın na için b6yle dü,ilncelı bıth olan tlıkl de t•ştan taıa çarparak ."'d• ıöylediği mühim bir nu- b•icl işlerini ajan sıfatll• lngı•t•re ld•· rlden yüzl>aıı Vıdemuoın l•allyotfnl oldu•unu sorması tızerloe o da vakayı parça parça olmua, · ıcs k - . kln kt re edPcektlr. 

6 
,, 

G d· a lanmaga un yo • ur, Fillstlndekl mukaddes mahallerde kolaylaıtırm•t• yardım • lerok ır6sto- anlatm ış. Kadın da çocuklarda tabii kurtul-
. .ı, ••ya o kaear ufaldı kı ... • loırlllz mandası ·altında bulunacaktır rlyor. Tilki demltkh muılardır. 
i "'••ikalılar da yavaş yavaş Hf tler' pre •••si yanın' ko bu 1 edip - Te••k kellf değil, b1l yttkl•r KUtla ıeclun Biraz aeles alan Dudu ' 
'.' kadar muhafaza ettikleri Bul~ııristaaa açılan &6rUmüı ~·~ildir. Fakat ~rlaml1rı . dal· akmakun demı,ıer, Kaplan , , nde ffcaat - Mahıekcr dedi. işte sen dı ace· 1,.,1 ~ t •1• • d nl lar ma ona buyuk bir ebemmıyet verırler. mma akıl namlle bir ıey yok Ya· • 

" ı '"Yasetlerm en sıy ıyor • k d'l var a , · le etme. 17t"ter kadın oradan acele edip 
1 

a .• re l er bugün d4l praQ'da L'lrd Rtırısimaııa bir h ld l ? wa ıdll ~. tUrlü d lamazdı Çünku b hu h'ç insanların Ueslna . a anı ır mı kaçsaydı kaplan yetfşlr ve hepsini par-ae· . .., ~ e o • . S lya 24 - Fransa ile loırillerenln çok kiti, sulhu ku•tarm&k rolünde u O seni kandırmıf. Biz Ulkıler hayvanlar 1 d ~~York, tayy~re ile Berlıne bu m:mıetrtlerden mal satıo almak şar- kadının kendisine yardom edlleceelnl içinde ol,ukça akıllıyoz, bileklrızdır ça ar ı. • . . 
' o ~ _ınesafededır', • • tile Bulgaıistana kredi açacakhn evvelce s6yllyorlar. amm•, bu insanlar blz•d• kG•ih gey· Eter soyledltım nasıbatlan - tutar-
d• ~ Yetin büyük hır ekıenyeti yazılmıştı. diriyorlar. Ummadığımız ynlere tu%ak aan ne Hoca Slld duyar, ne de duıman-

., 
1

'ıııiyor. Binaenaleyh bu ek- F1&osa ile müzake•elcr bllmiı •• Pariste beynelmilel kurarak postumuzu yQzQyorlar. Gt l sen- l~nn haberi olu•. Gider muradına nail '•ııthu . t iyen'erio hakkın· bir anlaımaya v>rılmııtır. Fransızlar ma- hava konferansı de ıu aptallıtı bırakta bani do yanına at. o ursun, 
ltJ,,, . . ıs em · . tery•I mubayaası için Bulgarlstana Beraber gidelim. Hl~ olm1Zsa 

8 
.y,.de Mahıeker - DuducuAu•, ben sanı iı •bdır. Şuur kuvvetı şu~~u 375,000,0CO Frank v•rmektedirler. Pads 26 (AA. ) - Pek yakında semiz bir kebap yemit olurn '1. bu kadar samimiyet göstererek batna 

it "'••bur edebilir. Bunun ıçın Damir yolları, Nalıa ve Milli Müda· Parlste beynelmilel bir havecılık kon~•· Kaplan _ Tilki ôyle diyoısun am•, sırumı söyledim. : Sen de bana ha.kik! ~:-ılarları elele verip sulhun !aa n•nretleıl araNtnda taksim edilecek ransı t•planac kbr Bu toplanbya bütun kadının Hdı kardeıl ırellr etrafa at•t doıtluk ederek elinden ırelen tedbirleri ~'t h~l '-orunmasmı tem'ın etme- olan bu para on iki senede itfa edile· mllletlerin tayyarecileri lctlrak edecek- ... I~ .: v verirse ıen hafif ve çeviksin , br ni bıra- vlreterek nasitıatıarda buluudun. bu na-il· cekf r. erdir 
~ t 0 

• • • k' A 'k Diğer tar. ftan lngllterede 8,000,000 · • kıp kaçarsın 1 ••hatlarını tutmaya ve yapmya humm, ··~ •un '.çın~ır 1

• men_" lugl'iz llrrn kredi açacaktır, Kral Borl- Mad!en Karo! Amerıkada Tllkl - O kadının s6zlerl yalandır. Llkln ırıçenlerdı Aşıkıaı tecriihe için ~ki ~•ye gırmış bulunuyor. Bu- 1 L od•aya yapıcağı s•yah•t bu kre- Hovr 25 - Sinema yo ld•zı Mıdlen Eğer doğru çıkarsa ... ell beni parça sartlırla aaz ve ı6ı th.mdır demlttln. 

uıı 

ıiıı 

o•• to,'
11
lli terazinin sulh kefesine ~ı0ıı.° alikadar g6rünmettedlr. Kaıol A'Utrlkaya hareket ctm'ştlr. Fran· parça et. Eğer kaçarım dly• koıkarsan lıte bunu pek blcerem-. 

ıd• '• · Almanya Frankonun •• da Sevroz _Dntsü, ün şat•sunu saha benim ayafımı ser.in ay•Aın• bağla be- Sozta sOzle olnıini clblllfyıtlol, ac· 
ut· tQ~Q •1 . alm1ş olan sev•mll artist Noelde tekrar raber gidelim. . ctyesfnl ben fark edemem diye korku-
aJI P,, ·· "1 değr zaferinden neler bekJıyoı 'f ra"5•ya ~ Oorcekli r. Kaplan buua n zı o'mof. Tılkınlo yorom. Bunun acaba daha baıka kolay ~:. ı,Ha İyi bir parti oynanıyor. ! Bar: in 26 - General Fraugo kıtatı- F bir yolu yokmodur 1 

;ıbı ı "akhükfımetiBaşvekiliHodza: nın Elmııdendekl cıva madenlerine dot · Zaferler serı·sı· Dudu - Gerçi bir çok hileler var· '"' s~:'· benim projem 1 Dedi ru ileri yürOyUı'•rl, bir çok bakımlardan sa da •• iyisi koo111makbr. Çlnktı in-
ıç•~ , •t A.lınanlan. Almanları son dereco atAkadar etmek· san konurıuken mubkkak mahiyetinden ~tl • • · • • tedlr, . f t DELİÇA y bir şeyler Ofrenlllr. Çakal davasına ıa; d'dU Proıenın hıç bır manası B;r dola G_anual F!ankonun bum~- zze benzer bu 

11

• 
Yd~ ~ er. denlerl ele a-cç rmt& hukQmetcilerl mu· M b ek ç k 

1 

d 

8 P ~tıl ı d b b k• k · 26 Ax t büyük taarruz.la a 1 er - ı a avaaı mı. u• ,~ol •I aşaınamazlık bir kere ma· tı ım miktarda d6o z en ma rum ıra · Göziimıl.ı:ii ya ın maz:rye 5Ua 0 • da mı hlklye I 
lıfiJJ ~ llttca, her iki taraf sadece caktır. Bu sayede Almrnlar, c ıva n11mını cevirerek gecen sayısız vaka- baılamııtı. 
f . ~ltl'k cihetinde mutabık kaldı- bir inhisar halinde elinde bulunduran İar •ilsilesin~ kendimizi kaotır- 21 Ağustosta Afyon. ilft~ı . .. .. !tal, anlardan ku rla m: ş olaca~lardır . Al- 30 Ağuatos Dumlupınar Baı-

r-.t• •rdanben hala konuşu- manya, tspanyadakf lhtllilden evvel c:- dığımız, yapılan iılerin mahi- kqmandan meydan muharebeai. 
~~t~ va lbtlyac ·nın ya•ısını l•panyıdan, yarı · yetini bir defa daha gözden 31 Afustos ordunun Akde· ı.ı'• araya bir üçüncü zat s nı da ltalyad•n temin ediyordu. Al· gefirdiğimiz zaman; İfimize .,,. nize doğra Utikamet alıı•· 

, : tarafı uzlaştırmak için m•nvonın 907 de ki cıva ldhaletı 893 mayan bir duygunun ifadeai ı Eylül Uıakta diiıman Baı· 
t
81ti ttkUnıetinin Prağa gönder- tondu". halinde, ta içimizden: kumandanının esir edilmesi. 

~~il d•hiliye nazırı Runsiman ! "Hey gidi günler hey! n Di- 2 Eylül ordu Akdeniz; kı-
ti ınusbet vazifesi de günler- Erzurum Vilayeti yoru:z:. yılarında. 

~-~~~Z•pıp gidiyor. Yıllarca önce, bu aylar ve 9 Eylül Türk bayrağı lzmir 
w :n t Yeşil masamn etrafında Daimi bugünlerdi. Dört taraftan sayı- havalarında hür ve şerefle dal-

~ Ji~~aınlayacak bir kişi eksik: d aız düşmanların kuıattıfı yur- galanıyor. 
bıl ;ııtı~t' ~t. En CÜ menin en : dun acıklı ve buhranlı hadise- Acıklı günleri takip eden ne tatlı 

"'ili}' flllldi bir şey ıöylemiyor. Hususi idareye ald itışa edilmiş leri arasından Tür/tı. milletinin ve ne •evinçli wünlere giriyoruz. 
~!>~J Ot •ına kulağı kirişte! Bü- olan Nüm ur e PVI ofn ön ta· atmda ya- tekasüf etmiı imanı halinde Gene o günlerin •ayı•ız bü-

lltj ".I ~tı elinde bulunduran o de- pılm 0 ııı aerck li hluran ( 'i78) lira 81 B k Ad yük ölülerini düıünıiyorum. 
r .. • ortaya c;ıkan üyü amın, 

~ DiPLOMA T kuruş kt şlfll Mozayik ve Karoaimzn ile Anasını, karısını, <;ocuğunu 
namu•iyle ölmeyi aefilce yaıa- l L l it bahçe dıvarlannın p9zırlıkla ihalesi yok bilerek g6steri en 1eut•a lld 6 d mafa tercih eden milletin ba- u h .. r· ()! a Vergi tahsilatı 29 - 8. 938 Pazartr si iü?n saat 1 a ölümü avucile yakalayan me -

1• I" (il VilAyet D•l~·I Encamrnındı yapılzcak- şrna geçerek seri halinde zafer- metcik ! Manevi biiyiikliiğünii ~ 1 •ı,,_ Uso ıi] - O it uda mally~ tır. lere baıladığı günler ! kelimelerle ifade edem iyece/tim. 
1 d• IQ. ~. • ti Oç ay içinde yilzde ylrmı ! - Talipler ehliyet vesikasını ve ka Her ıeyi ölfmüş bifmiş bir Bırak ta ydrdun hiir dfukla h:Gıı b 

011 
bir buçuk ay ıarfırda zanç tezkeresini ihale iÜnQ beraberinde 

1 t•· ~'il rıı'-at "" barmanlarlle uQ'rat· ıetlrmelerl mecburidir. kafada verilen karar, kat'i ka- rına doğru göğaıimü boıaltarak 
r•dıı e~•lıı•het bir ı z daha dütmOı ise 2-Kalt teminat mfkdan ( 117) lira- rar, Türkün inanıı ve azminin kalbimin en derin yerinden gelen 

._'it a, ll hitamından sonra artıeaRı dır. müıahhas birer ifadesi halindeki asıl adını sl>yliyeyim: 
~ llt !it nlhtyetlne kadar yfüde 3-Kefflnl ve ş•raltfnl görmek iste- muvaffakıyet serisi: "Hey koca Mehmed hey!,, 

' '?ı i°'Çeoıtt tahmf n edilmek- yen taliplerin encümen kalemine m.ür•-
•• • t •t••lertf Tıf• •"lt ) • ? 

( Arkcuı var) 

Erzurum Silah Fabrikaı 
Miidürlüğündeıı : 

1 - llrzurum Stlttı fabrlkaaınıD 

\ 938 yıla 111rhnda Trabzondan Erıuruma 
celbedilcca1I ası 7S bin çoğu ıso bin 

lllo muhtelif olns efnaııın nakliyesi ıs 
gün müddetle açık ekslltmeye konlmoı~ 
tur. • 

2 - llıale 9 Eyltll 918 tarlh\u mtt-
sadlf (.:.rna günU saat IS de Brzuruns 
silah fabrikası blnaınnda toplanacnk H· 

tınalma komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Şerafdlni anlamak l•teyenler 
Erzurum silah fabrilr.ııs1 müdlrlQğüne 

hu gün müracaat edebilirler. 

4 - Muvakkat temtnat mlkdan 281 
11:-a 2S kuruştur . Btnk m'ktubu, sandık 
maktıuza ve tahvilat makbU%O teminat 
oJauk kabu \ edilir. 

5 - 1stelı:lllerfn ihale f(1aü olaa 
9 Kyltll 938 tulbinde temtnat va ticaret 
veslkalarlle birlikte komtsyona mOraca-
atlan lltn oluııur. ('fa . 6 H) fı ~ 
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h·sarlarda yeni bir 

te z· itdaha! 
AVCILARA! 

Av Sacması f iatı indiriliyor 
. , 

Erzurum İnhisarı r Başmüdürlüğünden : 

. ..... 

1 T. C. ZİARAT BAN KAS 
J 

' 1 
PARA BİRİKTİRENLER.S: 

28.800 LiRA iKRAMiYE 
VERECEK 

il " Zlraut Bank.asada lfUınbaralı ve ihbarsız tas•rrı.ıf hlaaplarındttO ' 110, 
50 lirası bulunanlara s~ncda 4 defa çekilecek kur'a ile aıatıdakl P 
röre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 

4 

4 

40 
100 

Adet 

• 

• 
• 

1,000 

500 

250 
100 
no 

llralık 

• 

• 
• 

•,000 Lira 

2,000 • 

1,000 • 

4,000 • 
5,000 • 

120 • 40 • 4:,800 • 

160 • 20 • 3,200 • 

1 Eyli'ıl 938 tarihinden itibaren 938 - 939 mevsimi için av ve kurşunun DlKKAT: Hesaplarındaki paralar b'r sene l9lnde 50 liradan ,,J 
kilosunun fiatı ( 40 ) 

kuruşa indirılmiştir. 1 
düşmlyenlere ikramiye çıkdığı takdirde y. 20 tazlaslle verilecektir. 

1
,_ 

Kur'alar senede 4 defa, l Eylül, ı Blrlnclk.inun, 1 Mart ve 1 ffal 
tarihlerinde çektlecektlr. (No. 623) 9-A 

Bu fiat Üzeı inden muayyen iskento ile bayilere verilecek s~sçma ve kur
şunun depolarımızdan mahalline kadar nakliye masrafları da idaremizden 
temin edileceğinden bayiler memleketin her tarafında, av saçma ve kur
şunun bir kiloluk kutusunu 40 ve yarım kiloluk kutusunu 20 kuruş~ sata
caklardır. 

- ~ 
ıı.-m----- Erzurum ViJayet Matbaasında ---~ ,,~ 

Başlık, Duvar. ve El-ilanları, De!ter, Fatura, makltm, CJ;l~ 
Kar&vizH, Amel~ .karnesi, Evrakkalemlerl, lıluhasebel Hut ; 
ve Nafialara alt Bilftmum Evrakı Matbua, Kltab, EbU yeı-' 

Sıhhat ve Hüviyet Cüzdanları 

UCUZ ve NEFiS BİR SURETTE TAS~ Fazla fiat istenilmesi halinde İnhisar memurluklarına haber verilmesi 
gerektir . 

ve Hariç VllAyuılerdea gönd~rllecek ılparlfler sdraUe ıhzat ,__.iiliii_____ Adres: Erzurum· Vllı11t1t Matbaa.aı ~ 

939 - 940 mevsiminde sert saçma satılması da mukarrer olduğundan 
bu cins saçma kullanmak isteyen avcıların ve Avcı Birliklerİn!n dileklerini 
ve takriben ne mikdar sarf edeceklerini birer posta kartı ile (İnhisarlar 
Umum Müdürlüğü Barut şubesi) adresine bildirmeleri rica olunur. 

(lrO. 68a) 3 - .o!I 

·~ ...... ~ ...... l!ml .......... lillı: ............................................. .. Al•metı fırık' 

Trabzon Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

60000 k.ilo koyun, keçi, sığır ıtl lrapah zıırfla eksiltmeye konulmuştur. Ko· 
yun etinin tahmin bedeh 24000 keçi etinin 21000 sığır et\nln 15000 liradır. Koyun 
etfnln ilk teminatı 1800 keçi etinin 1575, sııtır elinin l J 2 > liradır. Elulltmesl 5 
Eylll\ 938 Paz •rtesl ğllnU saat onbirde Trabzonda. askeri sah alma komisyonunda 
yapılacakbr. Şlll'toamesi her i'Ö komlsyo'l'lda l'ÖrtllebUfr. 

Teklif mektuplan belit tün ve saattan bir sa t evveline kadar komisyon 
b••kanhtına verilmlf veya post ile gö:ı :Se rllrn 'ş bilfunacaktır. (No. 650) 4-S 
--~~~~~t"Jll'("r'""""-SW,,.-r-:riF• R WWWWkM~W ı ;w • ---------

Artvin Askeri Satınalma Komisyonundan: 
120000 kllo u" kapalı zarfla ek:siltmqye konulmuştur. Tahmin bedeli 2 \000 li· 

ta ilk teminatı 1575 liradır. ElcstltmAsl 6·9•938 S.ıı gUııü saat doknzda Artvlnde 
eskert aııhnalma kornlsyonvııda y pılıcaktır. Şartnamtsi her iÜD komisyonda gö· 
rO'abilfr. Teklif mektupları belll gün ve ıaı.ttan bir saat evvelhıl'I kadar komisyon 
bııkanlıtıua verllmfş v' Y• posta fle ıoıuterllmlt bulumc 1ktır. (No. 651) 4-3 

2$ ~ nce 'iigari 

"DAlMA 
TİRYAKI 
iÇiYORUM:. 

8 Her Tiryaki bunu 
söylüyor.Acaba neden? 

Çünki: 
8 Tiryaki sigarası on· 
tarın uzun zamandan· 
beri bekledikleri s,ga 
radır. 

·•Tiryakinin harmanı 
her zaman aynı olduğu 
gibi içimi ve nefaseti 
de hiç değişmez. 

Her ıaman 

AYNI HARMANI 
AYNI i Ç 1 M 11 

AYNI NEFASETİ 
TİRYAKiDE 

BULABİLiRSİNiZ! 

TOP ANE Terazileri 
Türkiyenin En Birinci Terazi 
Fabrikasının Mamulatıdır 

Taklitlerinden Sakınınız 

snaru•d• tiabı:yert: NEŞET SOLAK00LU .. ONaOı 

aarcakapıar, Kavaflar çarıııı 

Diyadin Kaymakamhğından : 
1 - Dlyadlnde l"Ş1 edilecek H11k11met konağtna alt 

ketlf muhteviyatı eksiltmeye konulmuotar. 

2 - Bu işe ait şartname ve diğer evrak ,unlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi : 
B - Mukavelename : 

C - Proje: 
U - Sllsllet tiat cetvell : 

Türkiye İş Bankası E - Fsnnl şartname: ,1 
1'' - Husust keş' t bedeli defhri isteyenler şartname ve evrakı P8' 

1 9 3 8 dın Mal Md müteşekkil kom'syondan veya ARn Nefıa direktörlüıtüııdeş 
K o ç Ü K c A R i H E s A p L A R rini alabilirler. ıı~·I 

İkramiye plA.nı 3 - işbu l"ıaat 26·8 938 den itibaren on beı g-ün müddetle ek•1 

4 adet 1000 liralık 4000 lira . n~lmuştur. İhalesi 9-9 938 Cuma günU saat 14 de Diyadin Mal Mcıi· 
3 ,. 500 ,. 4000 » mütE:şekkll komisyonda yapılac:tktır. 

16 ,. 250 ,. 4000 » 
76 ,. 100 ,. 7600 • 4 - Eksiltme kapalı zarf usull ile o1acakUr. urııl 
80 ,. 50 • 4000 • S - Ek9iltmeye glrebllmek iç'n şartnamede yazılı 16b2 lira 6a lı "'~ 

200 ,. 25 • 5ooo • vakk t tem'nııtı vermeleri ve ekslltmtye lşttrak edeceklerin kuunen e 
384 • 28600 » 

Kuralar: 1 Mart, 1 Haziran, 1 Ey- olduklarını lsbat eymemelerl. "'4,ı1 
fıl, 1 Birincfkinun tarihinde çekilecektir. 6 - Talipler uçun en marfdtda yazlı suttan bir saat evveline 0~,,~ 

En az elli ı ra mevduatı bulunan he· sandıklarından alınacak makbuz veya bankalardan almıı oldukları JI) Olpf 
aaplar kuralera dahil edilece' lerdlr. ımlnat m.,ktup1arlle blrllkte teklif mektuplarının Diyadin mal Md. de 

(No. 476) '· . - t' .b ıı.omısyona muracaa arı. 'f'fY 
-----------..---- 7 - Posta llo gönderilcc9k mektuplan ntbayet üçüncU medde 18 1 ,ıl1 -------- '' 1 

BİNGÖL QTLf ve saata kadar gelmiş olması Vd zarfın mUhür mumu ile iyice ıuıP tj8S) 
zımdır. Pı>stida vuku bulacak. gec\kmeı.-r kabul edllmez. (NO· 

1 Müsteclrl j 

1 
M·ıaı Em:,:.::;,, vnzbaım Kars Askeri Satınalma Komisyon°11o' 

Zek••rl ya ERl\:A L ·ıto>'f' 
Kara, Ardahan, Şlhl\alar gılrnlzonlarının uo.lım kapalı zartla eıc.5•"6 

Yeni, temiz, ucuz, emniyetli, batan k il no 
nulmuştur. M•kta'; tahmin bedelleri, ilk teminatları, e s tme g 1,pıl konforu haiz banyolu laş•ğıda yazılıdır. lhale\erl Kusta ask.eri ıatınalma k.omlsyonuod• ,rPI. 

İstanbul, Sirkeci, Nöbethane cad· Şartnamesi her gü rı komisyonda görü 'cb
0

lir. Teklif mtktupları bslll ı ıı• 
desi No 18 Bingöl birer ıaat evveline kadar komisyon baıkttnlıQına verllınit veya post• 

--- (No. 563) 10 -9 - rllmlş buluııacaktır. 

mevkii 
5ıblb TO Bafaıubarrlrt 

~f fi A O R i lU. 1'1 Kars 

Umami Ne~rlyatl İdare Eden Yaıı 
İtl•rl Müdürü: İzzet DELİÇA Y 

Ardahan 

Şabnıılar 

Vaat lehe)• v•r· oo(CJp Q••ı ·u• vt 

cinsi miktarı 

kilo 

Urt 450000 

un 200000 

Ub 100000 

ibate iüott .,ııt 
tahmin ilk lbole 

bedell teminatı 8,b 
58600 lira 4175 lira 13 9 s~ı d• J 

aaat s•tı 
28000 lira 2100 Ura 13·9 ss 5t1ı I ~ 
1'4000 lira 1500 Ura 13·9 38 

6
) A/ 

(ftfo. 6S 


