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IDARB YERi 
Cnunım Gölbaşı DOÖ u BbımtrYt 

Pazarlealdtn maada htrgtJn çıkar 
Sayısı her yeJ'de 6 kuruştur 

UNDELll< GA:!:ETE 
~Hılmayan ~ guılar geri ~rllmu 

• 

Aşık Kerem 
piçak altında 
can verdi 
Arkadaşının karısı ile 
gizli münasebatta bulunan adam 

"Bütiin dünyaya faık bir kuvvetimiz var. Almanları 
birleştireceği~. Ortada bir tek Almanva bulunacaktır,, 

Karakö!e [ Ilusust ] - Burada ga
rip bir katil vakası ceryan etmiı\lr. Kah
veci çuağı 333 doaumlu Kerem hastane 
hademesi z,kerlya yaşıt oldukları ıoın 

can cıaer abbaptırJar • .Su yOzden birbir
lerinin evlerine gtderler, eğlenirler ge· 
zerlermiş. Yalnız Zekeriya evlidir. Ke· 
rem ise bekar .. GOnüo birinde bu ab
bapların arasında bir kara kedl geçer 
kavga ederek birbirlerine danhrlar. BO
totı münasebet munkatl... Lakla harici 
siyasetinin bozulmasına raA-meo, Zekerl
yıının karısı ite Kerem arasındaki dahilt 
anlaıına devam eder. Aradan üç ay ge
çer. Z~kerlya lıin farkmda de~lldfr. Bo 
m llddet esnasında Kerem gizlice Zeke
r' yanın evini ziyaret etmaktedtr. Neden 
sonra fşln farkına varan Z•keriya gıze· 
be gel'rs9 de lıt planla halletmeRe ka· 
r r verir. Z0keriyanın Ali isminde 11 
yaş larırdıı bir de hızmctclsl vardır. Mese
l· yt buna açar. Berabere'\ karar verirler. 
Kerem bir g c' eve g-lderkert ıç ı ktıra· 
caklar. 

Yeni kı:- nun meriyete girer girmez ilk iş 
olarak bu ihtilafları ortadan kaldıracak 

Hariciye Vekili 
Cenevreye gidiyor 

İstanbul, 10 (A. A.) - But'ada 
bulunan Hariciye Vekili Dr. Tev
fik Rüıtü Arl\8 Cenevreye hareket etme
den evvel bugtın Dolma Bahçe sarayın· 
da R~hlcumhur Atarürk tarafından ka
bul olunmuştur. 

PıAn tertip edlllr Bir gün bava ka
rarrlıktan ssora Zekor!ya ile Alt babçı
ye ı' iz,enlrler. A1ık Kerem h"r şedan 
ti h ıber. eve dotrulur. Babçeden 
tçe • iye girer. Eve da bil olurken arka
dan yetlıen Z~karlya ile Al\ Kereml pı
çaklarile yere sererler..... Feryat ve fi
gan üzariı:e duba\ moıhelll vakaya ye
tls:n zabıta falltlerl ellerinde kanlı pı
çsklarla yakalarlur ... 

inhisarlar Başmüdürü 
Teftişte 

lnblsarlaa BasmOdUrn Saffet KAyba-
02ıu teftiş için Muhlis ve Ak tuzlatına 
gltmlıtlr. 

Van İnhisarlar Müdürlüğü 
.ı İnhisarlar BaımüdürlOğü sabı Amiri 

H tmdl Dizdar Van lnh1sarlar MüdQrlü
iifue terf lan tayin edllmlıtlr. 

Muş Emniyet Direktörü 
Amasyaya gitti 

Muı [ Hu41ust ] - 1 imtz emniyet dl· 
raktörQ Sırn Fırat tabvllen Amasya em-
1f yet dlrektörlüğü11e teyiıı edilmiş va 
yeni vazifesi başına gitmiştir. 

Erzurum istasyon~inşaatı ilerleyor 

1 
( 

Erzurum istasyon inıaatı giitikce ilerlemektedir. Bu mevıim •ona
na doğru binanın mühim hısımları ikrnal e:lilecektir. Yukarıclcılıi 
resimler istasyon binasının bugünkü durumunu, bir harman y•rincl•" 
u~aktan görünüıünü o• çalııma faaliyetini BÖstermekteclir. · 
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Artık kOyler arasın a h·ç 
t 3 B Y L Ü L t 938 _.,, 

BölgPmizi CumhurivP.t vergi sistemi11İ 
bütün ı üg-ün,_ ı. ~ vuşturan bir ha[[lle 

sınır ihtilifı kal ayac k 
: İsta bul tramvay 
ş irkeıi de Nofıa 

Vekal tine leçiyor Tahriri Arazi Kanun 
(Baıtarafı 1 incide) 1 st •nhul e ~kıfrik ş! keti i devren 

Yazan: Fuad ARA;E, ıu kadar dtız yapılacak ve btlyllk tai- laııı· ceya kadttr h r türlü n·d ve kav- a a 1 Nafia y , k6. eti, tirketin boı.uk ve 
ar dlk'1erek s ntr ıöıtfllrllııoektlr . ıaların önünU kesm<k üz r.s nabiya t ınlre muht ç blc h ide bırakl1ğı bütUn 

6 - Bir köy ıhıllılı den bar:ı kim- 'n:ü:Jtıtü ve ya Ka makamler tarafın an şebekenin 11lahlyle esasta surette mff· insanın ırıüııferld ve toplu yaşayııı n· kil elmektedlr kf, yazımızın uas ~ 
sclerlo, bıı~a bir köy araır.lal içinde 

1 
lUzumlu gö•Ulen ldtttl tedbirler alına- gul olmaktadır. Nafıa VokAletl, lstan· da h'ç bir konu yoktur ki toprak ka .. ar su da budur~ 

1 b 
caktır. bul belfdlyeslnden ş!!htin el ktrlk lhtl değerli olabilsin. Uzak ve yak'n ta iht ı • • • d~ 

kalan dığınık: bır a, ba.~, batçe, gl ı 1 iki d h 
1 

_ b Topraklandırma ve yurtıaıs . _ ve a u z yrde köyun su ve yacma alt bir proje htemleti. Belediye şöyle lr gözden geçirelim, göreceQlz 1~ 
yerlerı; sahibinin bulu dutu kövun ııı · s •.ılak ihtiyaçlarını temin edıın suların bu prı jeyl hazırlayarak Vekalete gönder- ki; h~rpler toprak için, akınfar, istilalar bak~mındanb Ka,Ts Hlhntandaıını&)d' 
nır10da değil, öteki köyün sınırıntla tanzim va tevzii bir kııza dahilinde he miştir. Vekalet lkt seneye )radar lıtan- toprBk lçlr:ı, isyanlar, lh lal ve inkil8p- yen n en _abt yar alkı 51YD1 tıl 
fOSterilacekttr. \• kail', bir vll yet içinde birkaç kaza bul e lektrik tesisatını, htımbulluların th- tarın çoğu toprak için olmuştur. Hiç bir ufak bir mub\IAga JO~dur ıanırıZ lif 

6 - Bir köyün sınırı mutl~ kıt dl , ar asında h~ D·ıt illye v Nafıa VekAlet- tiyaçlarını tamamen karşılıyacak hale kiymet yoktu· ki tarihin muhte if devir- neden beri toprak seferberllti ~ 
ter köyün snıırı ile blrl~ırnek lhım lerlncil müıterd<en tanz m ve vilayet- getlrec .. ktlr. lerlnrle dalgalar.mış olmasın. Dalgalan- bulunan bu ilimizde 30 004 alleyd 0 ı-elmiyecektlr. h:I köyün sı ırları aya· lere tevzi olun ~ cakt r. Bıı husu ta çıka· htanbul belediyesi bükü nete müra- mııdan yalnız yüksalen, utmunda akan ev, 

129
009S dekar toprak ve 110 

sında eskidenberl hiçbir köyOn malı c ak anleşmazhkları, bu merciler halle- caat ederek hılen şehirde faaliyette bu- insan ka,.Jayı ile buleııdfkçe klymetle- 42.0158 tapu &flıne1i tevzi rdllmft 
0 ı 

d kl il 1 k"l t 1 d ı t nen·, yalnız ve yalnız tonraktır. nu bUme\ı: iddiamızı tevslke katfdit·.~ 
HJJlmıyan boı ı1razl, dttla". ormanrar, ece er r. uıan ve Da r vası a an ay ın ama ve ., bifV 

B k '-,. - b l b J ı sıtmn a lhl umumt ic:ler yapan afrket !insanın bir yı! ıık e'· me.ıtfnl .. Jinden na ragmen, Ell'iyeyt Selaıe ile ) 
yaylaklar varıa bunlar ıınırı;l dıoırda u anunun 11u .. mu ı ş ar a~ a- • ~ .., • . • ,. Karsın onsskfz y ld ~ n b .. rı fçln fçfo} 
bıraltılacakta. mı z ber köyün u ;oumt -; pı yerlerile ve müesseseleı lo belediyeye <ievrinl rl- alır veya ona bef y.llık yıyecek vere· · . ıl' 

1 d " l k a etmiştir Hük" 1J1et b dil "'i it ' bllı·rs~nız. İnsan 1·1
1 

k~ ndlslnden sonr* nayan bır sızısı vardı: Mısktu "'
1 

,, 
7 _ Bir k ö ün malı olen yaylalı - ev, ahır, saman ık ve Ukkan g\b ö y c · · u u e" esas t· ı .. " .. t 1 S ~ 

Ytrlnln sınırları köy dernF ""i tll!afın~an barlyle kabul <imiştir. Nafıa Vttk.aleti i t- ys•ayacak olanları da dllşl\Dmfkle mü- cm·· ızı devlp de l'eçmeyellıı»ı 1 
rın o köy derncll tarafından ay •ca ıı 5 

1 v e 1 S la k" ı- - b ı • dört ay içinde v~ saha üzerinde göster tmbul t. ektrlk. şebekesini h zırladı~ı kellct bir mahluktur ne birinci şıkla ne Y Y e se oy u~u u ı stem I' 
rı•ı ç•zllmekle beraber bu sınır ka2 dı lecektfr progr.ımla iki senede tamamen ıslah et· de iiinci&l Ue saad:te ul .. oır. Ytte

1

r ki taEhmam onyedl yal (ırpındı du~dıJ~ 
uıl köyOn 11nır k42ıdı ile blrlt ştfrile Bir. köyde bu yurtluk s oıı ı iç1lid " tlktfm sonra heledly llye verecek lr. toprağı olsuo, vatana teşkil eden topra- 1 t ve a~ıt makamlar bu ıiıten'ın ıi 
cektlr. kalan yerlerle bu sınarlara bltfş\k yer- Ôğ eı d ğimlze höre, lsta bul tram ğın hlr parçacı ğına hUkmedebllsln.. Bir ı ettlğl ş le.Ayetleri haıcsızlıklar• 811~0 ~ 

8 - Kabll olar köylerin bir harita ıerde ve bu sınıra en çok 200 metr.: vay şlrketintn de Nafıaya geçmesi için fabrika yanıp, sah bki mahvedebi lir, bir 1 ~~n b~k_tı u~aniıtar. Fakir töylD~~ıP• 
uya kr okisi ç !zliecektlr. uzak yerlerde mesken olabılecek yapı· bu ay içinde alakadarlartı Vekalet ara- tuccar iflas~, b•r memur mevkiini kay- ı ne uşınuıeıı muhtara ya'\ bıt ub~ 

iki k.öy arasında ı·lzatı sınırların lar yap imasına köy ldıucslr.cs mOsaade sında müznker"lcr~ baş'anac k!H. Bu bu- betmeğe dalma namzed ola'lllir. Top ak test ııen~ iki misli verrl verir. ?d ıo 
9isllmt1l i,ın hllkumetfa emrlle lkl köy verllcbilece~tlr. Bu sahanın dışında in susta şimdiden faa\ty,. te g(çllmiş bulu- lse,sablb'n3 ölUm anında ble yDz çevlr- ı ne haddıııe ki, zenrln köylüye, of 
demeli bir araya toplanarak işin kend

1 
ıaat yaıak olup yapılanlar köy eren- nulınak' adır. mtytD, onun çoluk cocuğuru en cömert bai veıg-I batıasın; muhtarlık ~' 

aralarmda db'lltllme•i için çalışacaklar- meni kararlle yıktırılacakhr. Atıllar, A!akada: lcır ı'an r.ı.. üu. kk.~ P b' r b.o kollarla kucaklayıtn, s dık b.r uşalc, müş- ?ağlı parçayı elfndeıı bı ·akrçakde'~ 
h 1 d 1 

k 1 k mfsyon t":-mv~y arı.balarır-ın m kdar v u, blr anadır. 1 avanıık mı idi.. Bun ı raA-ınen, 0 dır. Uz1aımadıkları halde kaza idare ba~ ve ba ç s er e yapı aca yazı ev- . fs•ed'ğl maHu bJr verrl yine o • 
heyeti tıtltlk ve tıhldk yaparak altı ay ler vd ku:übeler bu hükümden har'çtir. ~::~::1•şt~:~blt etmtk için çıılışm~lar Bir cemt;ttln ictlmat Aleırıı ... de, si- çıkaca~ ve tabiatı lle bQlQn b•' 
içlndı dotıudan dotruya sınu çizecek Bir köyde köy yarlnln geniılctilme· yası ve an aoel'f. durumunda lnlulap raklr ol •n köylü 16 yapacaktı. I 

. si gere kirse kazalarda Kttymakamır, Ka h b J • yapmış, rı jlm ve ıdarefer tıelkl de az 2901 1 k b bıi''~ 
ye lkl tarata teblll edt.ocktır. Teılğ ta- k k d V li 1 ç hl b ' r8 a eT eTl d ~ildi F k t . 1 11 1 numarıs ı ınunu u ~ı mer ez aza a d D n se rceı:. .r z2- e& r. a a , ınsan il , onun ve n - Elv yeyl SelAs: yt kurtarıc ı bir ., 
rihlnden itiltarea l~ gün içinde bu ka- tın riyaseti altında hOkOmct dol.toru, • Uzun zamandanherJ münb ı. l bulu- metl olan top ak an sındakl mOnı s"tet 0 arak tel .. kkki etme' te hf bir b'tf~ 
rara ikl taref muhtarları da Vail nu- Nafıa mühendisi ve ya Fen memuru, Zı nrn Kars m ktupculuğuna ata 'lan Sadi tabiatın kanunla: ını zorlamaks zın tesis k t' 0 dl ç edeP tlf 
..aı- i d il 

1 
d" 11 . masa geı e r. , onye sen v. 

umde tlraz e eb tcek er ır. t ıaı o raat müdür ~eya memuru ve bir nahiye Sevinç eni ödevine bışlamı~tır. ve tanzim etml~ olıın bir lnkı Ap; tugUn y bf lf .. 1 .d dfleJI 
1 

ayr r ma r'Jım e ' ıre e .ı 
madtle hük.ümlaina göre tetkik ve bir müdQründen mü rPkliep heyetin köy en- • Mü h akatta yapılacak eğitmen o- parmakla gösteri ecl k k edar azd r. ı 1 S JA 1 C h 1 t ,ıı1r 

· li · d 1 ·ı 1 d 1 . . yey e cıSey , um ur ye oı .Jdf 
kaıara bıtlanacaktır. Bir köy sın'rı bu cllınenl i~e bır kte yerın_ en y:pacatı mı antla nş.,at yar ımı o arak Vekalet- Böyle blr mnnaseb · t n tesı ... I, c dden ve• gl :dst ıınlnto bütünlütnne ıca'· 
kanun hQk.Qmlerloe rör• çlzHdiktcn beı !tetkik in ~zerine sıtırlar luzumlu mlk- tea 1200 11 a gönderlJmlıtlr. çok zor ve agır bir iş _olduğu içindir ki, lmak kad'lr yüksek bir iş yapııııflldl' 
ı,ııe aanra baaıl olacatk lüzum ve ihtl- tarda gcnı~letılecektlr. * Ellzl~ varidat mUdllrlUğündLn Kemalist inklllbı, devıımln , başlan21oın· pt •brr'a, m·üur tatbikatın Kati flf~ f 
yaç Qzcrine k.öy dcrntğl smınn büyül- D glık, t" ş1ık veya ço_r _k mınta~a Kars varidat müdDrlüğUne tiyin edilen dan be•l çırudığ• mubtelıf top rak ve lkl yıllık faaliyet netlo•slni bir.~ 

lar Olup topra11>ın tecekkulu ve verıın Ziya lpıkkıtn yeni vazıfestn .t bo şlamrctır. iskan kanun.ıarına raıı.m'ln, bu muazzam iden acçll'ınfk faydalı olur. 
tOlüp küçültülmüsl içln müracaatta Du- . . . & "' • v • 6 

lunabllecektlr. Şayet bu sınırın büyül- kabı ıyôlı icabı toprağa ta.-t olarak h d- Tevzi Erazi i meselesinden iıi 8DC k lçınde l'u uııduğumuz 'ılda ba- Kıınunun m~rlyete ı!rdiğl gO / 
_ . _ _ kın d ğ:nık yuşa..uaK mlcburiyetf bu· flıkan kavga şırmağı g-öze almış bulunmaktadır. lbaılıyıırsk Haziran 938 e kadar. W 

lulmc.sı nya k.ü,ullulmesl ba~ka blr ıı- lund·· "°U J '"rlerd a köy yeri hu.tuuu "i- ~ T k -lkı ti d ki - t 11 k ı h t w & .. v opra mu ye n e musava s z- kezle beraber on kazası butunsıı 
wra dokallDlıyoua aza ıtare eye 1 zllmlyt.cek.tlr. Arıcal bu gibi yerlerdtı Sarıkamıı [Hıııu5t] - Selim nahl - lık bugtın yalnız asırlarca derebey '. ik. 

1
d ', onu d :ı imi VJ nçn yardımcı 0b 

kararUe sınır takılın olunac~~tır. köyler, her kazada idare htıydince tes- JHine battı Alt Sott köyündrn 35 Jı.:ı- rejimi altında kalmış m mleketıerde de çalı . atı 13 tahrir komlsyonuauıı, 14'~1 Blr kao kOy arasında muiterek olan bit olunup ayrıca ilin olunıcak.tır. larında Mustafa Yılmaz Tevzii Erazl es- ğll, en demokrat logllttredc, en llb~ral nl ikmal ettiQ'I oüznta na adedi 8 
a;vat, sulak, pt11ar, meıi, baltalık, yay- Projenin geri kalan · f,mllnrı, köy nasında mutıtarın itine karıımıı vı ha- Fra sada ve hatta mtılkiye t tanımayan 1 ıtdr, Tuzluca ve nlıbeten gd~ 
lar glbl yeılır, ege! bir iöy sınırı l\:lD· hayatının umuıat gi~H~ile, ldaı e, bayın- kar tte bulunmuıtur. Bana fena haldı Sovy~tle•de de vardır. Rmyada, en yağ- 1 kazııları harfç blltün diğer yerıet1" 
de ka•>yoısa 0 köyun mau oıma.k.la be- darlık, sıhnat, k.Qaür, ıosyul durum gi- kızan mı.ıhtar 5ı yaşlarında Kimi! Er- lı toprak parçaları (Sovhoz) n ımı altın- )klim fcabı beo altı ay ıilren kJf ~ 
raber aiaer ~öyler de eak.lsl iflbi fayda· bl, lı.öy hayatınıu anıt ccııheleıl üzeıin· doran ıo~a l'e Maatatayı dötmııtür. da devletin tasarrufunda bulunmaUadır. slmlarfnde çalıımak kabil 011111 f 
lanacakwJ.r. de yeni ..,e kalkındıncı hükümler koy· Ev lı kadını kaçırdılar Bize gelince: Dnne kadar Kars vı- göre, komisyonların vardıkları bil 

Anlqmazlıklaruı lıalli: maktadır. Kaırııman [ Husuıt] - Aktem k6- lAyetloin bazı yerlerinde ve bugüıı blle cc alkıılanmağa detarlldlr. ııaıooı 
İli n daha zlyao.e k.öyleı uasında yünd; oturan Sayrutıab otlu 822 dolum- c enup V.tAyetlerlmizln bir çok bölgelerin- ğu Ozere tahrir komlsyonlertoııı ~; 

çık.an hudut, mc::ra, au, ıu1ak, yayıa, Ot- liu i Cö öbetçi ttC~at e lu Mc:hwet Demııın karısı Ah:11et kızı de bakl Olduğu veçhlle, toprak r ·ülklye- Vlliyetçe, daimi azalan umulDf lı 
man, bataklık &'İbl anıaımazııklımn halli «İstanbul» ecz nesidi . 2v Yd~la.nnda k.1 Kıymet Demııi bı1 tinde insafsız bir f.1rk olmak şöyle dur- lerce seçilir üçtlncü:anhrı fse be·~ ' 
JaDlıZCcl kaza ıuaıe b~yeth:uliı.~ alt o .a- köyden 335 ~otumlu Yusuf kaya ka9ır· sun, tapudaki kayıtle toprağın ha\lki tamın lhtlyar heyeti ve ya t>eledd,r 
oaktır • .Aol.aıaıawj(,,ıat, olı.' kac.ua baa· L:.i:.o ........ -.... _._ · • _ ............ .a..::~~.-...1....... mıştu . Yuıuf 7akalaamı1tır. sahası aras ııda muıasarrıf lehh:e renfı me~ıillnden ibaretti. Şimdiye "'tı• ' 
-----------------------------------~ ~r~~dav~dır. p~nit~du,d~ma ~nurl-~~ 

~ - Şu halde, ba$ta ç iftçi gelmek üzere kayese edlleblleetk durumda ol :rJ' 
,r---ı-~ - ll1 : ı : .. '· l il · c m11m"-ün nisl>Ptte bOttln Tü•kiye vatan- dun Vd komisyonlar, azami ~~ıot• 
1 1 L.:-1 ı (cj t-..-=-4 1 dasıııı topraklandırmağı istibdat eden muhafaza tttllderindeo, 585 cıı ,o 
1 ! ~ · - ıı eh, ') 1 j Kemalist lr k IAb, her şeytlen ev ;el bu tahriri kat'iyet k~ıbetmlş ve ~o~ 

J ~5".>-. ~- "' ı 1 ~_1! ~ ~ ~ • to prak anarş1s\nden s\lklnmek, Tnrklye Kars İli k.öylüsODtın yüzde 51 
1

1111 f 
ı -:-\ 'ı)). ,. . ..,;;ı..~ sını~aq içindeki zlrPat toprıt klarının zir anından l ioar~n arttzi vergi• 1 ııll 

; ,• ,,.... ~... -' l r' ( : ~l~· hakiki büvlyetlnl tesb' t etmek mev d.n- berkesin lştettJğl toprağın gdll ;ı ı 
j ı. ·~ ·· ' : :...,. ":::;:, ·.:', ·;.r. .... i • • ·= ' 1 de idi ı .. te •k 1 ıı;ene ""vv·l m~ rı·y .. te ae· verim kabllfyetl nlsbetlade ver 1.r 
t~ l -~ ·.~\ el~ 1 . l < w."" Lı :: 'ı ' - r~I--:: 1 

çip Hrzl;an H~S de .;üd~eti b•te: 2901 bir sisteme kavuşmuı bu'unllY
0
; ;~j 

- ~··..--\~'--~ 1 -~~ -~--~_:;-_..,_· • • 1 ı ---_.'_, ~1. - • >-'it ::::I~ ~::~! ~:~~!''g:• :;·~: ·~: •. ~~::; ~·~~~ :~ ·~~:~:::ı::~D 0~3~ z: .. ~~ 
' -. ,_ ·---------- ,..-- - - ----;:-~ - ı ___ _,_. ~ "k itti. Ka our un yüı ü Jüğü ana batlarınrtaı filen tahakkuk cdcceatne ıoıe·,, 

Fare korkusu 
birini or, arazi vergisfn cıı esas teşkU et· Kars köyltııünü her hangi b!r 

1j1J 
i mek tZ3re topr~g.ı kıymr t t okdirl tAŞ ( Arka•ı 4 ~ 

~~~,~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~--~~-------...~~-----~~~~~~-~~ 
Roman: 2 Jüyo?·:fu: yarecl Tro~k'n vardı. Motörınde bir in- yaramıyor .. Sen b"lkf, ca1Jll fi 

Ton Ton amcaya göre ... 

TAYYARECiLER 
Ya~an: /. RAHILLO Ruscadan ceviren: N /HAL YALAZA 

' 
ııııCı. 
.,. e send~l•yen ıdımlula korldordın reot esansı kokan hargarların~ koş\Jp 
ylirtıdO. Fakat linkli ke 'eb•kler gözleri· havaya ve ıüzgAra kavuşmak fstfyordıı 
nln GnQnde uçu4ıııat1 1 d61ımeler, kepı-1 P. n~ıman olurken doktoru sık• ştırı · 
Jar aıılı kayauığ' baılamıştı. yordu: 

Andreyln zlbnlnd~ : •Dü~üm yap·· - N ı zamarı tabıJrr.u edtceksln' 7? 
hıken, toprak ta kaçıyor. diye ş'msek - S> bırrızl;k tayyareci için bi.· k u 
9akıyordn ıonra, boyla boyu~a yere !surdu r. Oğluırı, bu t ., b'a tın varken sana 
yıkıldı... tayyarecutkten pek çabuk yol v rec~k 

Her ıabah baıtantnln üstilndsıı, · ter .. 
oQutdayan kontrebaa scıile, tayyareler 1 Andrey cokloru ÇEkeınlyordu. Yat· 
uouıuyorda . Andrey bu oğuldamaları mak•an usanmıstı Kl ap okumeğa mtıı:a 
rahat rohat dlnllyc:mlyordu. 1 a 'e etmiyor]ardı. Y tığı koğutta yPga-

YataktaD, ç rıattan, beyaz komo~in-
1 
n~ , ğ\!'lr:Ces\ eski bi : tı·yvıırecl olap 

dan nefret ediyordu. Hııle 119ç kokuttu, 1 Volk.'tu ıüzgar1an karar ıtJ ıa'f ve avurt
o kadar iğrenç geliyordu kf, doktor ve , Iarı çıl<ık 3iizU s~rt çlzll'llerl'3 dolu fd•. 
b ~mıirelrrln bu sakin kotuşhrda bütün 

1 
Bunlar ihtiyarlığı değil, i at ve iradeyi 

hayatlarını nuıl gtçlrdlklerlnl anlsmı ıtfdde eden ç'zgiler idi Andrey dikkat 
yordo. Pansımanını koparara~. arkas1rıa ,keBller'k onun anlattıklarmı dlnlfyordu 
bakmadan, benılu, emalctlnln ve berga . Volk k ısa kısa, sanki lstemiyerek, t:.öy-

- M mi cıızib ı kanunu llia.ıde he- tlzams ızlık peyda oıdıı. NyUp >"Uıı l11me- otursun ... 
nüy ay :ıınl:ttılınam: şt r Buna lce bllme
l's'n 89n bu yüzien bir kaza g4'çi dlm. 
Baş mdan ı1- çen dördUr c!1 k.11u . M :tör 
bozul'lluştu Yü rsek lr lf-ıda idim. İıılyo
rum. Ac:a~ısı gm is bir ar zi; istediğ m 
y re inebll!rsin. Bütlln t'u koca nazirin 
üstünde tfk, ufacık bir fabrika duruyor. 
Şimdi fştn tuhbfına bak ki, inerken ma
~ lnryl tam tab· ilcanın ıwlusuna lndıri 

v rdirn .. Mütb h surE t e z-delenıiirrı. 

ÇıkhD"; çigara i ı.;lyorum Bir de bakıyo 
rUID kt, l'tf'C'P!Ör b'r fotogrj fC : 

- Amkrı den -ifm, 10 hn t krar tav· 
yarcnlz~ bir.er rr is"n l2? Bu k r ıklar a a
s ırdı n smlnlzl çekeyim .. d em z mi? 

İnanır m sn, kabine o kadar r z'l· 
mişll ki, b"r dııba içeri girmedim. N mt 
çık abilc1iğim'l şa1tım M matı bJr.uo 
etıemmlyetl yo~. Asıl anlamıdığım şey: 

Ô.ıümrte koca ar821 '\'a· ken, ne diye 
fabrikanın av'usqna in vermiştlm. Yok!ıa 
dlkiatlmde fazla gerg n' ilc mi vardı? Bir 
kere daha 923 te NyO)o~ maklnalanmı 
zı bir şc:hlrpen hşka tılr şehre ıreçl

yorduk. Benimle t ~lncf ıra'dnada tay-

si iç n bi r l\VUC k · dıır yer lazım... A\· Çoc•ıklardan bir': ,_ 
tımız zat n babit bir ,ıoerodrom geni~ Andrey, ona şiirlerden ne ,,ısı 
step. O dUp~ düz yeıln ortasında asır beri ı'>ğuıtununu sorsaııal 

1 
il' 

dfda tt k bir ıhlamur ağacı du uyoı. 81- gG' 
z:m T·oşkl~, mnklnası r ı lştd bu ağaca Haydı Gav.lk anlat ta ıı•' t 
kuc gibi btndlr mez mi? Ta'· klkat ko- Gnri' r dun kırm11ğll bası' ,,,ı 

v • ~ıc{if 
ınfsyo u gelJi. Sağda step; sold~ f tep. muş gibi, avuclarının içine ıu bl' ı 
ffıt lbuk\ bizimki ağ~c lniı meydı1:: 1 yap · le; ini ~u4~11rdu. S l :ı ra kalın 
ınış ... Nasıl. neden oldu; k v dis\ bil,. anletaıağ ı başladı: ./ 

h t d 1 · kt•P ,, 
za a v ~reme ı,te sö ıle old. B r ıün oıe P 

Bir kere de mak.inamın t"ierlPğ betçi idim Canım sık1hyordıJ i~ı~~ 
düşmüştü G~nç'erimi ı hu vaıi ıet kar ken ~ i-n~ : •fu tavyar eılltlııı1 ı O~ 
sısında uç rlar mıy Jı? Halbuki ben uç ş y y. :ııverel 1111 • tiedltll K,~,ct~,I 1ı tum. Htırpt ,.y12 ; imrtat g-~lm 3Si 'htlma'i koydum ; sahiden tı~irmlş glbf, 0ıJ I 
yok. Teker'eğl kınlm ş a abaya yııpı'dt- diıle ·imin arasınd 1 kem1rıp dLl'o)'ri' I 
~t ıibl, tckerltk jeJ i ıe bir s·rık b• ğla- Yamı a kıtd r lieınlrdim, big r.0'~ 
dım ve böylrc' c ·nımı ku·t1r1ım Hım aklıma gelmedi, Fak~t gece, i' ~t:~ 
rle makfoavı bit katteh g:bl kaldırdım! yelltti He 11 öyla bir rıce k1ı :,11'/. 

Tatll g-üotınde talebe arkadaşları Afrika R"celerl onun yamodı EJel' 
Atıdreyln zl yare tine g •idiler. Herkes bt Y ıldızl 1r bltlblrlnden büyQk ... pıııi 
rf!.r hediye, kimi b'skUvl, kim1 clgara, tabın gUz ·lllğinl tarit edeınl dıfll · 
kimi sek r, Gavrlk fse bir ~alr kitabı ge· baka baka şiiri yızmrta bat1' ) 
tirdi. Hediyesini verir k ,. n masum b'r ta· ~~ 

vur la: (Arka•' " . 
- Al kardeşim, dedi. aı tak itim il 
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[oış SIYASAl 
Orta Avrupa 
krizi 

DOÖU 

ingilizler Filistine bir 
fırka asker gönderecek 

Londra, 10 (A A.) - Mllstemlekat Nazırı avam kamaras nda Fills•ln hadi· 
Ve İngiltere seletlnd( n bahsederken, şimdiye kadar 200 lnglllz askerinin 400 Arabın ve 670 

Yabudlr.l:T ölıfüğOnQ söylemiştir. Nıızır yakında yeni bir fıık'a askerin daha Fllfs· 
- Sandey Tarmi•'in baımakale•i· tine gönderlleçPtlnl ilAve etmiştir. 

Sir Con Saymen'in Larnakdaki 
nutku pek buhranlı bir xa- B l d b V 

:•n· teıad6f etti. Bütün Avrupada, ö ge e in tane an - Bitlis maçı 

E sa xe 3 

67 Nakleden: S. A. -----------------crlinde, Prağda, Pariste, Moskoya- b "" d b b r•'. Romada, ve Varıovada herkes, ug ayını era ere bitti 
tıgıltere hükumeti adına ıö.ı sCSyli- 1 BitJlı (Husosf) - Van spor 20 8 938 1 T r v d d 
}~celc olan bir diplomabn, neler yaya ım Cumartesi iÜnÜ mo 1o!la Bltlise bertket v eT asız &ja ın an 
~0Yliyeceğini merak ve h~yecanla (Baımakaleden devam) ettiler. Tufda Bitli• spo · ı arafu ıdan ~ı-roı-
tldiyorlardı. Bundan ıüphe de edil- ·· b fl t l l A k' lanarık alkışlar arasındj BltJfse girdiler lllcıdi _ mu~a~~ e ı e a.r a ar~n uzvı ve. ım- lıteıl gQnü saat dörtte sıharla ha· h • h ı • • ? 

\'ek·.· B~ nazır da 24 M~rt~a Baş yevı gubreler ıle ~brelenmesı ve kem i" tfh<tbr karşısında rouoıeur vaıl- ıc ayır ge ır mı 
•ö 1ilı~ .bır.. parlament~ ~çtim~n~a faydası anlaşılmış bulunan bu mınta- yeller alındıysıda h•kEm bııytar n.:.üciüıü ' • 

Yedili sozlerden ne ılerıye gıtmıf, kada esasen yetiştirilmekte olan Bay Resu' td-rcs'nde cördü ylrmı g. çı 
ile de geride kalmı~br. mlsır, fasulya, soya fasulyası pata- oyuna başlsnd1, ilk akını Van sporny1tp- O 
l Saymen'in nutku o nutka işaret tes, tütün mahsullerine iyi' netice ta lse d~_ g~l ~tıdlemklııkdı müteakiben bitlls udulardan biri Ubedeye vefasız 
c onu t •t t · f sporun uçuneu a ıtda yapılan •Kını 

eyı. e mıt ır.. vereceği anlaşılan ( Bio tane) buğ- a-ol ile nihayetlen1i. p d• h k b d } • 
ıaı, Nazır, bilb~11a İog~te!°~~in sulhcu dayının da ilavesi ve diğer bir ya- Oynnun ye:Hncl dakikasında Ilı.inci a lŞa IZIIllil aşın an geçen eri 
G:ı ~atlar peşınde yürudugll noktaıı zımda izahına çalışacağım münavebe bir gol daha yapan BitUs spor müdafaa· b• b• J eruıde ısrar ve ehemmiyetle dur- usulünün tatbiki suretile toprakt ya çekilmesi Van ıpor tarafından yap· 1 Ir iT an attı 
laıuştur A • 'f . ~~ lan bir ekınla i k gol et ldı ıaha oyun -

t 
· her sene azamı ıstı adenın temını nizam~ meal . ld ,, d 

Dudu dedik( : 
t 

ngiliz hükumeti, dünyadaki sulh mümkün olacağından ekim zamanı 1 a k nek bml lig ayır 0 060
n an ° Onlar Ç'>k şeyler bilir ve pek tatla 

cınel" • v 
1 

l k "b .
1

.!!.1:
1 

yuncu ar sı ı ş · r vntyette ldf. 83 üıı· k 1 t h, '?~ aag am aşbrm_a , ı tı ~ ~r~n yakla,mak üzere olduğundan [Bin cü dakikada Van spora penaltı olarak llnuıur ar. htlır.al Ubeydeye onlar laf - Aztzlm, l'erçl karındır. Klmıeala 
1 Üedıhp sllkünun kokleşmesı ıçın tane ) buğdayının tohumu tedarik OçQncll iOI ttıldı ve böylece birinci anlat,.billrler. bir ıey söylemeğe baktı yoktur. Yalnız 
lıııngelen bütOn tedbirleri almak d'l k k'l . k d haftayım bitıriş o'du TQcclr bu tekllfe rlıa iOsterdl. Or- iti bu derece ifrata vardırarak tıl gücn 
hı.. e ı ere e ı mesı ve •sa ı.aman a 1 · ta"'ı da eve ide k. d d ı Ube d ı bl t r b k ~ ld ... uıuada her tllrlü a reti öster- . v " • khtel haftayım altıyı yirmi reçı & r re 11 nara Y en D r ara a ıra ma., dotru detl lr. 
llleLt i d g Y g bu çeşıt bugdayın bu bolgede tamı- başladı onuncu dakikada Van spor lı.ı bnllol oldütu gibi anlattıktan sonra: ÇünkOkadıo.larvet111zolurlar.BlrTefaaııın 

t( •ıı ger urmamııbr · k · d d k · .. n Gö · r l d di O b h il 
1
• 1 F · mı e onomı urumun an ço yenn- el golünü attı vı H i ·el dakikada Bllf - reyım ı z e nu u a n- q .. t e böyle işten gücden olmak b.tç tı 

"&ıı .. •kat bu, her ne olursa olsu•, de olacaktır. spora penaltı oldu va Va s 0 _ ~ den kurtıtnn Artık bfitnn kuvvetinizi münastp değlldir. Nablnı btk8yestnl bl-
Julc B "t b b · · · k n por çuncu t l il 1 1 1 d rı anya ar e gıraşmıyece golllnü attı beraber oldular. 27 inci da- op ayın. rm sn bl mem? Bu vefaıııızlıtı nı ı I 

~llıe\t değildir. İngiliz silahı, hiç bir E•at BERKMAN ldkada Van spor dö~düncn rotUnU attı. Sonr~ dndulan k.ateıtlulle Ubaydenln Zil izah eder. 
l illan saldırganca maksatlarla kul- Ziraat Müıaviri 32 inci dakikada Van spora penaltı ola- Hlno iOnderdl. Ubnyde kendisine iÖD· Uoeyde - hiç işitmedim. .Aalatır-
'1ıılınıyacakbr. Lakin o, « Sulhun rak rol &tıldı ve beraber oldular. Hat- derilen bu kıymetli hfdlyeden pek bot- aaa memnun olnrum. 
tQıniy tli t . 1· b" d t l bil ta11m bitti berabere kaldıklarında - landı ve kafesi yatak odasında hazırlat- Ondu - Vakti! Hl t p dl hl -

e ve esır ı ır oı u o a - --- n oyu tığı b\r yere koydu e n a şa araa 
t~lt için ,. silihlarını arbrmaktadır. M d d =~m~~7e:ö uzat~ lsede Bitlis spsr kabul Vakıt ıeçmte, akı•• ofıııuıtu . Uoıy- dan birinin cariyelerinden biri bir kıı 
.icr İogiltere, tiddetli tedbirler ye- ar in e 07un bittl. ylelıkle berabere kalınarak de kansını üıp oradıkl bir sedir Oze- ~;:~::r .. ~:ki~ bu kızın ·~ısı_ hırkeat• 
ıı.e h d b ı rlnd., cilve ve muhabbet• baılaaaıştı Bu • g ta il fakat Qçuncuıtı. göğıG-

er yer e anşcı an aşma ve • f ı · t• · nün tam orta ye ı d tı ı ~-tıını 1 b ımar aa ıye 1 B k ııradı\ Et'k.ek .-udu Ubeydeye ıulındl: r a e ç mımea nr-
1 ]c a ar arıyorsa u, nerede pat- J•r iZi daha Ub d Ub d BI 1 l mış. - ., · · b" ih"lif b k - ey e, ey e... z sen n m . 1 erırıe ver.sın ır ı ın aş a- Mardin [ lfurusi] - Güney illeri· 1atlrla olarakburaya ieldllr. Niçin blz(m- Münecsfmler banan talilal yoklarlar. 
:•rıı da içine kat~cağını hesapladı- mlz'n en ş rln kô~~ıerfndeo biri de Mar- kaçırdılar le hlç konuşmuyorıun? Halbuki bizim Fnkallde vefasız olacıaını anlarlar. 
f tıdan ileri ielmektedir. Böyle bir dindir. Mcrdlrı ıü ı '8t'e bayındırlığa ko· ıö20ınüze doyulmu ve bizim bilıtftlmlzl Fevkalade giul olan bu kızın baba-
~llket te bir aefa başlıyacak olursa şan şch1rlcrlmlı"en birtdlr. E9lerl bem· Ovacık [ H~sust] - Nahiyeye baR- klmıeler bilmez. sına çok vefaııı olacatını habır vertr-
~un ne zaman ve ne suretle niha beyaz t~şıardan yı;pılaıış olan M.n'1io ı1 Kabak tepe koyttnden Yttsut oilu Is- Bu sözler nzerloı Ubeyde çarnaçar ler 
ht bu\ v k" .. l' - şarkı" Mr yıldız! glhf ıoıldamaldadır. l!- lmal~ ayni köyden tarJada çalışmakta o- ka\k1p kafesin yanına geldi: Klı bOytı.r Evlenecek çata lre 

Ç 
acagmı ıase soy.ıy~mn.. bay Cev:st 0.-ınen, Şarbay ve Hılkevl an emal kızı 339 doğumlu Hacerl 70r- - Çok ıeylı!' b'lirlm. H~r mıvru· Padl~a!ı bu k.ı~a lüzumundan fuı! m~ 

t ekoslovakya meselesıne gelıoce Br :;;kanı doktor Aıiz ı~h-ln botun lhtl· la kaçırdığı kızın kOçOk kardefl Mehme- elan konoıurum diyordun. Hani batal " çeıtf ı ki 1 on S h"'-A • b d d • din lbbarınd ı 1 H ~ 1 
ver r ve m a ıraa mımlekıt-

ıt aymen, u"'umetin ura a a yaçlaıını tatmin etmek için t:lblrlitlle T t k an anbaşı mıştır. acerln ya bak"lım, belki ben de istifade ıder ı~le· tt durmamasını kızı alı it 1 1 t 
,tnc k d _ l d"w. . . or um azasına ağla Hoıplnlk bulunan nim • P i' mea n tar 
ltr yu arı a soy e ıgtmız prenııp- utr şmaktadarla1'. Elektrik ihtiyacı rtde· Mebmedln akrabasından Bayram tl · d d . koıar. Fakat blltQn memleket halkı kı· 
l c tabi oluak hareket ettiğini, rllm'şt'r . H-ılkevl srsll bir sinema getirt- Mebmedfn vevahutta ispirin kı .. k No bin O ıK!lman 1u u ·1 t 11 lh t ın nasıl bir kadın olacağını dnymn• ol-q'r . ._. . .. ı a - - onu~u an a • vır ea nas a sd ki -tıa ı"ı tarafta da anlaşma ve uzlaş- mlıtlr. Yamn yumru taılardan geçlleme- yeslne bağla Bahçecır. köylü Bnseyln ot h k 1 h li t 1 1 d M 1 ıA u arından kimse sahip çıkm11 

- hususunda ısrarla iktifa etmeyip yen cidd· ler puke döıenmfş ve ienlşle- ıu Rızanın evine götürüldüQü tahmin e. .',.r lea n kiat ~e duy utıtno m~ ı ır. lıdt Yalnız o memlekette bir dı. iki O'O 
,,... tll 1 il y 1 bl t H lk 1 dfld'"'l o h iki - a ım ere dJl ı lf an, ccar ara ma an, Q ~.. k • . 

""' Zamanda böyle bir anlaşmayı ı:ıı~ $ r. eıı naııına aşıJan a ev ~ n en, er ılnln de yakalanma- mülkten ttahsetmelldlr. Ben de 11nlnle ıı: -.ur fa ır bir adam varmıı. Arbk 
~UıııJcün kılabilmek üzere her iki bütun vaı lığ1 ile çalışmaktadır. sı fçın l&zımgelen tedbirler almııtır. koauşr:nak için no itle utraştıtıoı evvel! yokıuHuk a.-amın canına klretmft oldu-
~•fa da ardıalarda bulunduvunu - · --------· bilmeliyim. ona a-Ore senin hoılaDBbllı- 2

undan ne olursa olsun kızı almaya ka-
'Gylcllli tir y i sa o zaman taraftarlanmn müzahA- Nişan ve ••tin f"Yl•rden bnhsedeblllrlm. rar verir. Padişah ta ra:ızı olarak malı, çe-

8u şiln • l .... m. h'"kft .. retini kaybetmeleri tehlikesi baş Ubıyde - Ticaret bizim babadan tJz~ llhp memlekelhn gitm.ık. eartile kı-
t~. i resmen ~~uu. u metinı ö.sterir. Çünkü Fransada bu kırk •• İ d •• "" •• •• alma saııatımızdır. zı u kör a1ama nlkthlıır. Kör de kııı 
't il ederek degıJ, fakat sulhü g tl'k h ft l . dü m· il SUnne ugunu Dudu _ AllahaUah no garip ıey VI efyaaını alıp batka memlekete (I· 

\'ttı b· . til L d saa ı a a mese esı, en s e 1 . ' ' der ~11.. ır mlltevassıt vazıye e or . ti d F ll ohnarlar BaşınildQrlOtü mes'ul mu- sabahtan beri konuştu~muz halde slzlD • 
"'Q•i- , P v d bul sıyase mezce en ransız ıo annın h lbl D Gökt , - 1 Ll'- ..... b k d ~t .. -an ıu rag a unması hem k f d 

1 
d kl b" 

1 
u urmuş anın baldızı Bayan tuccıırhaınıza dlllr bir emare a-öremam f .. m ... ı u ör en pek hoı1anmu, 

-ı'ı, hem de Berlini memnun et- pe ay a an ı an ır şey .. o muştur. R6mztyc ile Palandöken ilkokulu öğrıt· tlk. B~r _moddet gcftlk.tcn ıonra etrafla• 
~tk l&zı lir O d ıl ... Bu sebeple bu noktaya hucum et· menkrlnden Kemalin nışanları ve bu Ubeyd• bir az bn söze itıcenlr gl- ronlu· n tatmin edecek başka bir erk.ek 
~,ktrele ~ie • d ra a ya' r :u mek, Blum kabinesinin bütün icraa- meyında Durmuş Göltanın o2ullarının bl oldu ise de nihayet itin dotrusunusöy- arar. Nihayet şehrin delikanhlanndan 
lediiiııe rın .ne . ereceye. a. ar er· bna hücum etmek manasana gel- sünnet cemiyetl~rl de bir çok güzide ze- ıımeae karar vtrdl ve karısına kartı blrlılle tanrşarık. kocasının k.6rlütllnden 
Y-.ı daır Sır Con hıç bır beya- kt d" vatın. hıııurlle icra edilmiştir. Saadetler b.aetabk derecesinde bir aık: H merbutl· bllleutade her g-ün evine ahr. 
~-ct'tta butunmamışbr. Fakat " Ali- me e ır. b F B dlleuz. ı yet duyduğuou anlattı. Fakat buna da kanaat etmez. Nlba~ 
ı.. •r her iki tarafın da ihtiyaç v• Bununla bera er ransız ışve- yet bu kör herifin vncud t d "'4Ctıf kili" dü k.. k d k d' · • kırk unu or 

8 

an b llatlerine uyguıa bir hal şekli n u nut un a en ısıaın kaldırmaya karar verirler. 

~~lllak • ıeklinde söylenen sözlerin s~a~k haftayı bü~bfitün kaldırmak ~~ -0-0-0-0-0 Bir yerden tedarik. ettikleri cebirli 
lıası kimsenin gözünden kaçamaz. nıyetinde olmadıgını,. bu~a daha 1900 1938 bir yılatu parçalayarak tenoereyı koyup 

Şurasını kaydetmek memnuni- niza~ı v~v~~z~~t ~ır .vazıyet ver- pfşlrm•~e bışlar. Koca11na da: 
~ . yeti muciptir ki aynı zamanda mek ıstedıgını soylemıştir. Q gO - Sana bahi: pışırlyorum. Biraz 
ı -tiıt• de Baıvekil Bay Daladiye Bay Daladiye, yalnız milli müda- 6 g ben baelra lşlue bakıncaya kadar ıteoe 
~ilbi ' f al •. h l ak • · "" b'kta sönmesini 

. ili lllcye tehlikenin bayati mahiyeti- aa m zemesını azır am ıçın ça- '"' 0 
ltarih etmi"tir. lışırken dörtten sekiz saate kadar 9 er. G ,. <i O Ve karoıdan bu kor adamın ocak 

t.. tçen Martta Almanya, Avus- mesaisinin arbnlması lüzumuna işaret ~;ı ,... k . ,.l'y y yt.t 1ll&slDl Ve hır8% SO!\Ja ba41na relec.,• 
bıl' 'Yı ilhak ettiği zaman Fransada etmiştir. ' ;. c) ğ ' ttü~ünerek sevdlğl dellunh ile bera• 
() kabine bulunmadığı hatırlardadır. Bir taraftan Alman işçisi hefta- 'ı O bcr s~sı lzce g!l!üp zavallı tldamlıı alay 

l"ıt~oıan Fransız Parlamento grup- da altmış saat çalışırken Fransız ? g •dorı,.. 
lı~ "il bine buhraaını uzatbkça uza- işçisinin de fazla mesaisine fevkalade t ~ Kör adam elinde k 1 s~p-. ile bir n. üd • 
lid:rl~rdı Muvakkat bir müddet için ilcret verilmek ıartile harp malzeme- rl ~t atPşı ka• •ştı• dıktan sonra yemeğin 
bı., l'&ız kalmak, bugünkn kadar hiç si işlerinde kırk sekiz saat çalışma- 6 tıuhnll bakmak üıere kaıanın kapajtıııı 

"•kıt uygunsuz olmamı~tır. sım istemek, itidalden mak bir tek- Ç ııça'", tahtı çıkan buhu yOıOne ıözünc 8 'I' O ::> temas edM. Garip şey .. Mtter bu yılan 
b,f 'Y Daladiyenin kırk saatlik lif de telikki edilemez. ~· g bubRrı bir illlç ılbl tı slr ıderek k6rUo 
~tıt' hakkında söylemiş olduğu Ümit ederiz ki bu hususta ve bu- ~ goz'crl yava~ yava~ ıçılır ve iÖrmeye 
o~ tr, ihtimal ki, biraz fazla çetni na benzer meselelerde Fransız mille- başlar. Bir de balrnrkl kaıand! p,ıtrllen 
llıh llflur. Baıvekil, buna da Fransa- tinin, ananevi vatansever kamoyn Şimdiki daoslarlar bundan 38 sene evvelııi danslar ara· yılaodan ibaret ve karı91 da bir k6tede .,. h yalancı bir dellkanh ile keyfinde. 
ttr-:ı_ •rp. malzemesini istihsalde kendini gösterecektir. ıında fark oldutunu iddia edenler aldanıyorlar. Yukarıkl re- ~· 
" '"411{""' k 

1 1 
b - k- 1 1 Bu blyanrt .e hayaızlıkhn fena ba· 

r-ı_ ""4tıı aygıııle mecbur kalmışbr. Çünkil Franıa da, Büyük Britan- ııı m er ugun u sa on dans arlle çok zamanlar evvelki danslar ~ ll{tt ô e ıelen ada'Jl lktıinl de yakalıyarık 
~tı.t onun bu anı hücumu, parla- ya iİbi, dünyada sülb için çalışan arasında hiç bir fark olmıdıA'ı"ı rösterlyor. ~ batlar, memleketin aabqııına tııUm 
"-.. 0dald ıosyaliatleri müşkül bir bir kuvvettir vn dünya müvazeneıi, 0 eder. 

~tlte bırakmışbr. bize olduğu kadar onun da kuvveti- ~ 
ier bwıu kabul edecek olurlar .. , ne maddi bir surette bağlıdır. o-o0-0-0-0-0-C-O-O·O OOD r.rır.~ O C ...._ '"',. r ,.. ')<": ~c 

1
' 

(Aria•• "or) 
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Kadın güzelliğ" g ce. (Bllıtarafı 2 incide 
mvke Iet o!maoıı şekJi ile tzmlr ve ya 
Ank ra köylUslln Un mülrnlleflytll arasın· 

., 

O GU Bakınız, bu hem geniş, hem de de· ı mesi lhım gelir. Ger.e mantıkla realite da biç bir fark kalmayacak: demektir. 
rln bir bahistir. DüşOııüoOz bir kere: En · ra ındıı ih ilaf. Güze'l r aile beyatmdn Tt hrirden rnnrn tesbtt olunan arazi 
dam gQzelllği , ş~kil gQzelllğf, cilt güzel çfrkinlerde., daha tali'ııi o'ıırlar. 'fel, du- verg-isl, mal t 11 vergiye ııisb eten baz• ka
lftJ. duruşta ve ynrüyü~te güzqlllk ; dah a valı:: koyan eskiz man=annefeılaln söıleri zalıırda az, bazı arında da çoktur. VJ14-
sonra vücudun h.,r parçasırın, a deta he r hıı k\ıdır yet hacmtnde ise msktu vergiden 43811 
noktasının ayrı ayrı güz'llll~i. y ,, ln•z e l j Bir kadının güzel olmıısı aile haya !lra h12ladı'". Bu fdzlalık nOfus başına 
gUz,.lliğl bahst koca bir elit klt tt p dol· ıının i•k zamanlmndıı koc sı fçin büvük yılda 14 kuruş bir mükellefiyet yüklı
durac ~k •adar derin bir saadettir. G nç e\;ini dob şiddeti mekte ise de, ekseriyeti teşkil edon 

- Bunlıırın bayat ve sıbatla ne mü- ve blrde bire ever. Ancak şidd tli oları mutavassıt e f ~ ir köylü bu zamdan 
naıebetl vat? Artistl~re yahut gOz 1llfk her duygunun datıa çabuk söıımiye isti bir baylı karlıdır. KArlıdır, çünkü; ver
enstitOlerfne alt şeyler . . dadı olur. Bu 1 zyo'ojlde umumt bir ka- gfnfn merkezi slkh,tfn i topra~ı fazla olan 

Dem yfnlz. Bu saydı~ m g OzelHkl - ide zerıgln tabaka teşktl edecl!ktir Karlıdır, 
rln liepsf b 'rden ve flyrı ayrı heklmliie ~af r.l aile bayatıI!dtt da yer bu'- zira; verg nln fazlası mükellefe nasıl bir 
aittir. Bun arın nereden gel ığln l, naııl ması ıçhı b r ç k s~bepler çıkar. Bir yllksıa, zı da mükellefi tembel yapar. 
bozutd utunu, bozulmaman için ne y ap- k:ue, güzel kadını 1 ahat bırakmazlar. Bütün Türkiyede olduğu gibi bl.bas
m t l8zım olduğunu lıeki:nllk fc ı ktk Bir sa'onda trkeklerfn bep'i güzelin ya- sa Kars illede fşs!zlik denen şey yok
eder. Artlsler ve rüze ' ik e nstitüleri bu nına s ku 'urlar, da tıs h8ş'aymca brps tur. Bir az daha eyi yaıamak ve umu· 
işe, vakıa, hekimlik t n önce ha lanı ı6- onunl dan<> tmr k lşter. Onu f çln kıs mt yaşayışım ızın temelini teQkll eden 
lardır. Fakat şimdi güz iliği n anatomi tf, arç 1• çabuk belirir . vergiye t::ir az daha destek olmek fçtn, 
r zyoloj si, ljtyed, operııtorıüğll o.la var- . Bı~ t raftan. da güzel kaiın, kend~- rlellkan1ılarımızın buz Usiünde aşık oyna· 
dar. GOzel!fğl bilmek, onu tf m ın e tmek, si~•. ~cklfy~ n taJ~bslz iğin: bilmez d~ gu· makta vakıt geçlı dikler i beş ayl,k kış 
bozulanı düzeltfl'ek t:ugün hekl:ı l k t ı.ıı ze ığ"ıae, r rsı" güzel iğe t ipındığıaP ıııevsiınlnin bir haftac ı~ının . e\d sade 
dır. bıkarak ağrur o'ur. Buttdan dolııyı o bi • haftacığııı ı :ı fş ~ tahsisi yeter, ha t a 

Hfkimlığln güze il '- bahsinde topla- ay planam z, çfln'u'.i guru da in an oğ aşar da. 

ilanlarınızı kabul eder, 
Fi M iZ i 

B ··tün Doğuya tanıtır 
" D .. U,, büyük· bir 
m ket parçasının 
her tarafında okunan 

bir gazetedir. 
Doğu illeri ile ilgisi olan bütiltı 

dıtı bi'glleri, b!ld 'ğ aı kadar, yazmak lu nd -kızın a da-tat-it bir duygudur, 2901 nurnarııJı kanuf', biz Elviyeyi 
lıtfyorum Faka t daıha ö nce bir ş~y beni her f rs tta ktndıoı gö• t erfr... Bundan Selaseliler fçln bu bakımd an da verfmıt 
dü ndQrüyo-: Güzelli( gerçekten a ra· so nrııs nı artık Eöylt m 'ye b •c'?t yok old u. § 
rıılacak, peşinden l:oşul ııcak bir şey mi. Bir taraftan kıskançlık, bir tanıftan gu Fuad A raslı e 

müesseselerin gazetemiz vasıta" 
sile kendilerini bu geniş bölgeyi 

dlr? Ba"k& tAblrl"", "'üzelllk bir kadına rur net icesi elbette aile hayatında ta-
y s Ubsizllk olur. 

saadet veılr mi? Bana karşılı , çlrkln kadını kimse 
Güzellik hPmen dalma sağlıkla bfr· be~enmek Is em z. tık zama nlarda b~I ı 

lkte olur. S , ğlık da ctalma bir saadet- ıoşi rle. F kat yaıaş yavaş onun sedle
tfr. O halde g"l'zelltk ~de saad•t temin ce~ bir tarafını bu\ur: Hele kadın güzel 
e:decEk demektir. Yalnı z mantık bakı- tıuylle, l t'ı diliyle kendini s vd'rmes ni 
ınından öyle; ancak mantıkça d ğru bilirse. Bundan dol 1 çirkinler daha ta
aanılao her şey realitede mutlaka öyle lib li olurlar: GU?el!eri berku sever, 
oıkmaz. Burada da arama~ lazımdır. çirkinlnl alnız bir klşt. Herkesin sevdi 

Gelin olan klzlara tel ve duvak tak- ı d l'hl ı e e ta 1 o maz ... 
mak adet olduğu zımanlıırda, aıınelerfn Bu czlerle ç rklnllği övmllş olu,o 
bunları kızlarının haşır a koyarker: rum. Buraya kadar h 1kc:ız da de ~lllm. 

- Çirk:nler talibine. · Gtızellfk hayatta daima saadet vermez. 
Oedlklerioi hatırlayccak: yaşta ol- Bunun da mantıkça net cesf, ç'rklnllk 

masanız bile belki, so·radan duymuşsu- h \V tta i'llzeliikt n dehıı ziyadı: arnnıl
nu ıdur. Bunu nlçfn söylerlerdi? Şrıplıe- malıdır, gHi gö ünür. Mantı ·Ja realıte 
811 kadınların asırlard.ıtnberi k0"1dl t~c - aresırda tekrar blr lhtilAf. Güzellik de 
rübelerloe göre. aile hayatında çirkinler aşk gib:cı r, onun da mantıkta mtlna11e· 
ıüzellerden daha talihli oldukları için. beti yo tur. Herkes güz!lllik ister, onu 

Halbuki riizelUğl herkes ister, her· erar, neticesi ne olursa ol un. 
kıs aüzel olmıya çal•şır. Tabiattan gü- Zahid, o mehveş bir nurdur kim. 

el dotmuı olmak büyüt bir ıans sayı· \Puttur demezsin, iman eders\n .... 
7

hr. Bu fansın bütnn hııyatta devam et- G . .ıl . 

Trabzon Vilayeti daimi encümenınden : 
Kapah zarf u mlil9 yap• inşası eksiltmesi. 

ı - Trabzon Vıiay lti merk zlndı (55991) lira (56) k11ruş keşif b 'dellf Kara-
deniz ilk okulu binasının ioıası kapalı z rf usullle e ı:,iltmeğekonulmuştur. 

2 - Muvakkat temfnatı (4200) llrıdır. 
3 - ilan mQddetl 25-8 93J den 21·9-938 tarihine kadar 28 ~Ondür. 
4 - İhalesi ! 21·9 938 tarihine ra tlayan Ç r am'oa g-Unü saat on birde vllA· 

yet makamında toplanacak olan Daimi encUm nde yzıpılacakhr. 
5 - İstekliler : Ş utnaıne, r .sim, tahlil fıat, sllsllclf at bordurosu, keşif ve 

buna benzer sair evrakı (280 ı:..kuruı mukabilinde Trabzo'l v:ıayetl n fına dairesin
den alac ~ktır. 

6 - lıteıdl!erlo : Tıcaret odaıı vtsikasını ve önce alınını~ olan dalmt mu 
vakk.at mit ahhltlik. ves~kahm llga kılınmış ol u~u!ldan nafıa Veka etlr.in 12 8-938 
larlh ve 11550/67 sayılı tıımlınleri mucibine! G ırı \ Veka\etind en alacakları ehliye 
vesika ını aı'duplarına koyması tar ttır . 

7 - Etııfyet vesikası taleHııde bulunl\nlar 21·9 938 tarihinden en az (8) gll n 
evvel bir 1 tıda ile Nafıa Yek.al tını mQracaııt deeekler ve vtslkalarını alac ak 
aardır. Aksi takdird : cksil tmPğe g irmiy Cf kl rdir. 

8 - İş'ln teklif mektupları dö d !tncü m d de tayin oluıan gü:ıde saat ona 
kadar encümen rlyasctrne makbuz mukab1lfn 1e ve•mete 1 Iaztcndır. P"sta ile gön 
derilen mektup'ar kabul olursa da vakı olan teb lrde l\ d()l yı talip ler bir h ak ta 
bin de bulunmayacakları ilan o1unıır. ( o. 6~9 ) 4-4 

----
Kar~ Hayvan Borsası Satış Cedveli 

l E yltU birin ci lıafla 1 
en ., aı En 11alıarı vTl• 

ç.,u Aag ı - .., uJ•~ '· ~ ET. " K ., 
Oktb 44 13UO 5 75 10 00 7 (i5 

lnek 88 94~0 4 54 10 83 7 ' 27 
Kotuol.aııa \O 1855 il 00 10 oı 7 3 
Mındtl -i( IJ o 00 0> orı ö 25 
Daaı 10 1115 4 28 8 00 ti 34 
Otcç 4 235 9 6(J 1 ) 90 10 63 
Toklu malak l 20 ~ 5 Ofl (o 00 00 uo 
Mu7• 10l5 52146 7 ıo 12 61 9 71 

KDZ11 174 5!Hi0 7 50 .o 41 8 l Fı 

Kıçı 6 260 5 71 7 50 o 00 

Yapar 88 3 140 o oeı 411 oı 38 ro 
Tere yağı 102 7 T. 6297 55 00 56 00 o' 00 
Erlnmlf yağ l ıj T. 265 ı o 00 65 00 00 00 

Erzur11 1tı Vilayet Matbaasında 
.Qaşlık, Duvar ve El-UAnları, Dcttcr, Fatura, makbuz, Ct·tv 1, 
Kartvizit, Amele karnesi, Evrakkalcınlcri, l\hılınsebcl Ihısusi y4• 
ve Naflala ra ait Bil-O.mum Evrakı llatbua, Kllab, Ehli yetnanw, 

• 
Sıhhat ve Hüviye t Cüzdanları 

UCUZ ve NEFİS BİR SURETTE TABI 
. VUAyetlerdcn gönderilecek siparişler süratle ihzar e<llJir 

Adres: Erzurum · Vi/Ayet .ll.ıtlın:ısı 

4 
3 

16 

Türkiye iş Bankası 
1938 

K 0 Ç Ü K C A R 1 H E S AP L~A R 

adet 

• ,. 

İkramı ye plAnı 
1000 liralık 

500 • 
250 • 

76 • 100 • 

4000 lira 
4000 • 
4000 • 
7600 • 
4000 • 
5000 • 
28600 • 

80 • 50 • 
200 • 25 • 
384 • 

Kuralar: ı Murt, 1 Huziran, l Ey 
fil, 1 Birinci anun tarihinde çe\dlecektt-.-

En az elli lira mevduatı bulunan 
saplar kuralara dBbil edilece ıderdlr . he· 

(No. 476) 

Zayi mühür 
T~ilhik. mührümü kayhettfm hnkmü 

o'madrğtnı i an e"'trim. 
Sultanm~ lik m ah <ı llesi 

No: l ll ö'U Faik eşi Lütf 'ye 
(No: 714) 

12 • 9 - !J!JH s111t 8 r11puru 

HUzı;(ır: Sakin 
» htikametl: • 

Yüksek sühunet: r 21.5 
Stıbuı t + 9 7 
D~şüt sühunet -ı-- 5 6 
Rutub(t % 73 
Yağış: Yok 
H va t zy kı (Erzu umda) 609. 7 

• • . D.:nlz seviyesinde) 765.9 

Sah!b ' Ba~mubarrh' 

cİ llAD B.\HAN 

Jlll u i Ne~rlyatl İdare Eden Yas• 

ı,ı ıl Udürü: İzzet UELİÇA l ' 

tanıtmaları meni aatlerinin 

• ilk icabıdır. 

il 1 iZ 1 
Doğrudan doğruya 

MiZE 

•-ınııir->ıııı-.~nH"""" . ._fllH ıllDl111ınllWIHm ,j 1. OllllITTQlmilftHmm UJI09.J,, 

Trabzon Vilayeti Daimi 
Encümeninden : . 

kapalı zarf usulile menfez inşası eksilt111e~ 
1 - 21·9 ·938 tarllıtnd e Ç <trşnba giioü saat 11 de Trabzon Vll&yeti dıı~ 

eucıın~n oi ırnnia 15019 Ura 74 kuruş keşif beıtell otuz altı nıenfes lnt•ll ~ 
lı zırf usulile ek:illtmeye koııulınu ,tur. Şa-tname, rsstm, tabllllflat ıllıllelfl•ı ... J1 

durosu keılf ve buna müteferrl evrakı sai re her srnn Trabzon Naha NüdürlGr 
gOrü1ebll1r. 

2 - .Muvakkat teminatı 1128 ~ 

3 - isteklilerin t 1cıret odası veslkrbını ve evvelce ahnmıı olan dıl~;l 
muvakkat müteahb tllk Vl'sllraları flta kılınmış olduğundan Ndaa veıcAtel ,, 
12 8-938 tarih va 11650/87 sayılı tam'm le r l mucibince Nafaa veklletfndeD •1' 
lan ehliyet ves lk:alarıoın m'k.tul>unı koym,sı oarttır. / 

4 - Etıliyet vesikası h le 'oinde bulananlar 21 9-938 tarihinden en aı: S ~llr 
evvel bir istida ile Nafıa vekA!atlne müraeaat edecekler ve veslkalrını ıl•a' 
dır Aksi takdirde ekslıtm•ye. glrmlyeccklerdtr · 

1 
ı' 

5 - l,ı.,u h•k 1if mektuplera blrin~I maddad~ tay,n olUtJH gülid.e ıaat 0" ~ 
dar rncümen riyas · tlmı malcbuz muka~Wnde v rmelerl lbundır . Posta 11:, j,I 
derilen m• ktuplsr kabul o lunursa da vak ı olan teblrden dolayı t111'pler tı 
alebınde bu m:amıyacakları. ~a~ olunur. (No. 691) 4-4_/' 

Trabzon Sıhhat . ve İçtimai 
Muamenet Müdür.lüğünden : 
Kapa ı Zarf Uslite Eksiltme ilanı J 

1 - Eu iltm:y6 k0Du lı1n iş T. abz ·lııd:ı nüuun-. hastanesi lkioci kı-.lıJl ~
1

,4' 
atı ile elcktr k kalorif .. r sıhht ve dlQ'er teslsattır. Bu tşio muhammen kAflf 
il 737044 lira 88 kuru ş . 

2 - Bu iş~ alt şartnameler ve evruk şıınludır . 
A - Etsiltme şar tnamesi 
B - Mukavcıle p roj si 
C - Baya:ıiu lık ış ı rl g ::el şut rnmtsi 
D - Yıtpı 1 le rl umum evr11 kı fe nni ~ arln'1 lll !' SI ~;I 
E - Vıtb d • tıa t lls tef't ve h ısusı ş ·u toamd . Hususi şutnam~ ıabf"a• ' 

hulasası c dvtl ve mahal i~tcsl ~ 
F - Proj ler is tey enler bu tlartna ne ve evralcı 368~ kurul bedel nıuı• P 

de Nafıa Vdkaleti ya pı işleri umum ind. ile lstubul Trabzon Nafıa )fd· 
alabilirler. · ~,ı 

fi 
8 - E'<si tme 22 9 38 tarllıiade Perş3nbe g ünil sıat l :l de Trabzorı 

Md dairesinde yapılaca'cı ır . 

4 - E~siltme kapalı zaıf usultle vapılaca\dır. ıııio' 
5 - Elrsiltm•ye gtrahllmek için Jsteklllerh 332~2 lira muva kkPl 1 ~,rı'' 

mekt11p vfya makbuzu v a bundan baş(a aşa~ıd ~ kf vesikaların kapalı ııtf 1 
usııJu veçhııe koymak laz mdır. ~ 

A - Evve c ' alınmış daimi ve n1 uvllkkat vesikalar Ugıt lulıaoııı oıdd uııf 
Nafıa Vekale tinin 12-8 38 Tıtrlb li ve 67-11650 uyıh tamlmlerl muctbtne•' 
vesll:ası 

B - 1938 Mali senesi .e a lt ticaret od ttın v~elkası ,ı 1 

6 - Ebllye t vesikaları ta lebinde bul una nla r 22 - 9 . 93~ tariblnden •",i 
gtln evvel istida ile Narıa V ka e lin ı n:.ü ııcaat edeceklerdir. Ve b\l 
zarfında vesika ta l biode bulun ayanlar ek slltroeye g lremtyrc klerdlr. ef~ 

7 - Teklif meitup'arı yukarıda 3 el maddedd yatılı saattan bir ışıl "I., 
Unc kadar sıbhat M 1. d a ire sinde getiriler ek eksı ltme komisyonu rlyasetıııc:j GP~ 
buıı: mukablltnde vt=rilf c elftir. P.lsta ile srö :ıd9rll ııcek mektupiarırı nihayet ,
madde de yaıılı saata k 11d ar gelmiş olmaları ve d iş zarfların mUhQr ıoll 
iyice kapadılmış o'mosı lAzımdır Po 3tada olac ak ıreclkmelet' kııbu' Adi ~ 

(No 690) _. ,..... · 

4 
f 


