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lDAR~ YERi: 
F.nurum Gölbaşı Do{'fu fdllrch1t.nf'~f 

ru:ıleJJd n meadı her i5n çıkzır 

8ay111 ber )"(•rdc 5 kuruştur 

Ruıl ayan ~arılar f.crl nrllmc• 

a x==nrvmvate ış +ee+. •uaet • •s•, 

l-lataya gönderilen beynelmilel komite 
Vazifesini yapmamıştır 1 

Erzurumun elektriği 
Cenevredeki murahhasımız son Tortum Şelalesinden istifade edilip 

edilemiyeceği tetkik edilecek 
içtimada vaziyeti açıkça anlattı Uıuo aıüddılltıobari şehri ali kadar [!ar N fıa Vekaleti laratındaa tetkik ve 

edan mulıtellr işleri halletmek üzere tasdik edilınişt 'r. Arlık. ş~hrin mUslc:ıkbcl 
Anktır!ya ıttwiş olan Belediye reisi !ID!r plftnının rsıısları hn7. 1r demt> ktfr. 

iki.taraf Genel Kurmay heyetleri 
lskenderunda görüşüyorlar 

}Şevket Arı Pazar unrıii ~ehrimize dön- ~ ~\nkarada tu\unduau:n sırada ll~"ln
milş ve işine başlamıftır. I>ün bir mu- en U 1lU:ni ~Iürettiş Tahsin l 'z-:rin dell\
harrirlmfz lcer;dlslni makamında ziyaret le,lerile Jktısat Vc.ka'c>tin<.fe bir içtima 

! ederek, sehri alakadar ed(•n muhtelif 

1 

· yapıldı. Bu i(imada İktısat Vcki'i Şakir 
fşltr hakkında kcndlsile görüşmüştür. I\ıseb·r, Üç:ircn Umumi Müfatt'ş Tnh;in 
~evket An muharrlriın"ze şuaları söyle- Uzer, Siimer hıınk umum miidürU Nurul-

C Ankara, 12 (A. A.) - Hataya ait 
~ tneı Kurınay anlaşmalarını Fransa
~~n Şark · orduları kumandanı ile g-ö
~lı§nıek Üzere Hataya gidecek olan 
d t~et bu akşam buradan doğrudan 

Heyet Genel Kurmay İkinci Baş
kanı Asıın Gündüz'ün riyasetinde ola
rak Hariciye Vekaletinden Birinci 
Daire Reisi Cevad AçıKalın, Genel 
Kurmaydan Albay Feyzi Mengüç ve 
Yüzbaşı f\J&.ıreddin' den müteşekkildir. 

1 

m!şt;r: hıh E;at, flcklr k işleri müdürü Hamdi 
- Bizi ~ehir bakımından doıtrudan Toker, nıaıtdin umıı n ın!ldllrii H~şit \'0 

doğruya a't\kıdar eden ıncse!clerd~n b~ıı hrızır bı'unduk. Uu lçlimac!n ııınu
blr tanesi şehrin elektrik işi idi. Biliyor- miyetle Doğ"u mı ntakasının sana\'ileş· 
surıuz ki Boğ•z fa bur un i(n bazı trsi- . ~ 
snt yaptırmak llzere Saı:ınaş şhketine nıeın mEsetesi mcvzubalıs oldu. Bırçok 
b"r · t t k B . ~ r konuşmıılıır yapıldı. Bu ko:ıuşmalur 

0iruya İskenderuna hareket etmiştir. 
Vekllletir.c~ tnsdik edilmiştir. Bu p?Ojeyc 1 <.sstı: « o,.,u :t snonyı eşmeyı temın 

1

. p:C'je \'ap ırmış • · . u pr<'J8 • ll ıa b"lb D ·,,. d J • • 

~ore P.oğ<11dııki rnrtan ist'fade tdilmek rd,cl'k kuvvci mulnrrikenin ttmini ka
üzere oraya üç yü7.9r bayıir kuvvetinde bil. midir? ,. ını>s~lesi üzerinde ci!reyan 

fi? ·--- :=ı sa iki tU rbin enst~l!e edllecektlr. \' e bun- ettı. 

Doğunun 
1!ı ~ırı~ileşmesine 
9 ogru 
e b0~. lntca.ğında s;ıkladığı her türlü 
~~Vherlcrle mt.mleketln en gliul 
~~ ndan biri olm:ığa nam.Zt't 'o!r 
'~t<iır 

Kayıt haşlar başlamaz 
Ermeniler yeni 

dall elde c:dilccek elektrikle bUtün şehir Bunun üz'!ıine bu mıntakadtı kö
aydınlacak ve ufuk ntelyelere de kuvvet mür ve el~klrik istihstilitıe miisıit oltt
auhaırike oltra~ elektrik verilebilecek- bileczk su vaı.iyetlcrintn tetkikine lüzum 
tir. Du ltsisııtın bedeli kqfi 400 bfn göı fıld!i. Bunun iizerine İktı~;ıt Vekaleti 
lira kadardır. Yakında hu iw münakasaya mıntekaya bir heyet göndetm ~ğ~ karar 
Ç•karılcc·ktır. verdi. Bu hsyet mttden mühendisi Hu1u-

>ı • 
~l'l(lf'danberı süren ihmaller nl"ti-

bir hadise çıkardılar 
İ'<!nci mesele şehir planı işi idi· si, su mühendisi Muhittin, elektrik mi\

Şehir planının yapılması lç1n bazı esas- hendisi Şevket, makine m%endisi Ncbll
Jar bszırlamış!ıl.'.. Hu esaslar arasında de:t mO e~ekkildir. BunJat kurulacak 
muhafcı.1 edilccel.: blr.alar, tt~dr 

1 
tabriksya enerji verecek ıııenhaları tat-

., l l k rı l!dHecek kısımlar, bUyük caddelerin yer-f kik ederek raporltımıı bazırlayacaklar-
tıı bOğttctan ve Dağunun cevherle -

~l\l .._'t,Jfade edUıncmlşUr. Her tlirlii 
~ _er, inbat kablllyeU Tilrk!yenln hiç 

\; r.ıe olçülenıiyecck kndar yUk~ek o-

J andarma yüzbaf l arı suç u mev UTı arı ltrl gibi noktalar vardı. Bü1ün bu e~as· dır. (Alftamfı ~ l/ICİde) 

pekala serbest bırakabiliyorlar 
~etıı toprakl:ır hep olduğu g1bi Cenevre. 12 ( A. talobl üzerine kayıt bUrosu tek:r3.r açıl· 
1\ ü kalnu..'llnrdır. f A.) - Hatay inllhn- mı.ştır. 

~-httk·at ıbu böyle devam tdtmezd i. batına ıncmttr konsey Bir lıaılis.-
"~1 ;;J·et rtJilni , memleket!n bu kıy -; komitesi don tekrar Antakya, 12 (A. A.) _ Kayıt büro'· 
~ h.,_rçası Uze~nden artık çalışmal:ı- toplanmıştır. su a ılır 6 lmaı Ermentler tahrlkala 
.'lıı;~a?llıştır. Bıı· taraftan imar edilen, 1 Murııhbasımız Nec- b 1 ç 1 çı lı " d d bl karı ık 

~ lr.ı.~Uoııı!! senıendirilen şehiı'ler ynnm-
1
1 meddin Sadık Hatay-

1 
knş almış.atı veK u 

1
yuz cin et hr'k t şl -

"t v k 1 . . • ı · o muş ur. om syon m a rı ·a c• ar-
• 11\ z rai teşebbü~cr, onlarla bcra- dakı fntıbaht komls- d . · ı ·ıı 

TÜYLER ÜRPEHT1Ct BİH CİNAYET 

Bir kadın, kocasını 
sevgilisine öldürttü 

Üç ç~ocuk anası olan bu canavar ruhlu kadın 
' 

h :ı.ı hnr"'k tl d 'b x .-. ............ 1.ştir 1 ı k ti . ıın dört klşı tevkıt ettirm.şse de mı s-
ll' • " e er c aş gu.oo•"·"" . yonunun ıare e rıı 1 1 . -

•t ,, ıt lldrm -r:.- d •• 1 idd ti t 1• "t t f er 8 beraber g-elfn ıaı:darma yuıbışısı ,.,. ~~rtı c.u;urmn a .r..uru mnsına ka- ş e e fn'!.ı e aı ş t:: dk ı. 1 • B 
·~ h en ipl1k f br!k 1, b 1 1 1 . 'illi ti C . ti Necmedrlin ..:ı r meva.uf en serbest bıraklırmıştır. unun 

ölüyü geceleyin evin bahçesine görndürınek 
~. ,.ıı. t. a aç .e aş aım o u-1 ~e ,, e er cmıye u · r·· ı. 1 bu t ke mecbur 
~ ·]:)P'- r~"' ... k . . t t ıarıne ura. er royu tr 
ı,,L<L"\-ır .... cı...w ı asını b-elk! blr şeker. otoritesıne; dayanan bu ko:nısyonun u - k 1 1 d 
~~·1' ..,,ına, bir deri fabrikası takip ede - 1 tu~u kareket tarzının Türkiye ile Fransa 1 a mış nr ır. / id J l\Iu~. [ HUıiusf muhabirimiz bildiri· ı 
l~ Qunıa ' .. ( .tlttarafı 2 ne e alt, rın inşa edJI!p faaliyete ge-ç- · arasında teessusU başlayan bayırlı dost- yor ] - Bulanık ilçesinin J.h rahiy~sine 
~ b~4 kısa bir zaman meselesinden ıuau boıacnk mahiyette oldu~unu sOy- bP!?lı Bo(:{uk köytlnde çok feci bir cina· 

~ ~ ~ey t:!eğ'ildh·. tüyerek demiştir ki : FIKRA : yet oldu. 
"'ııu1 tınıUl ~nallc~meSi için en evvel ı - Dikkat ediniı lm mesuliyet k 

için aşıkına laınba tutuyordu 

Başvekil 
• 

Istanbulda ~ e~k oı kt ı · Y ...., Bu öyde oturan otuz yaelmnda 
~ ed an ne a bu sınalleşmeye Milletler Cenıiı;etine ks.dır sıçıranıasm. agm Ur Sıddık adında hlrisinin aynı yftşta Ş'm-

~ıt ecek lcuvvei muharril.1{eyl tcmin 1 • • .. Ankara 11 ( A. J\ ) - Başvekil 
l\..2:1es,ıesi idi. b'r/er lftıf11yda lm talırlk11t y11z0.11den şat adın~a bir karıs1 vardır. Kadın Uç dün akşam İstanlıula gitm,ştir. 

~ !t-~·l stne.sıncte zc ....ı k"' ü TiJrk kant dölliililrse, Türkiye Cıımhu- Gök, iki :ünden beri dibi delin mi~ biı' çccuk arasıdır. Fakat köyde on sekiz, 
t .. ~~ '"tr 11~n om r maden- . · ı·· · · "b" uht · · t b ,, ıt · ""ı ·· d k ı d Aı..d··ı1• dl l'rl '~ aber çOk kuwetl ' bı l . - riııeti bumuı mesullerinı lilllm:ıltt• bır ,azan c-ı ı m tvı}a rnı o:, .t t)or. "u- on o uı YGŞ arın a ı. u ııa r o~ u 
.... llıe v 

1 .r e ektrLc is 1 · t d" b. k t ··k ·-ıı·· ı · · ı S d ' - l · · ';.~ Yaraya.ca:ıc ku~ '/ .. d cma ı ır .;a ır ı, co ruru u trı, 1ımş<' c ? libad ıne gonO \'erwıştır. 
~~ a,,h1 su etine de ma- la. na tuedtiut e cnuız. zh.·:dan... , d k d k 
"'l ... 1 arcıan lıanrri·...ı · k tll Kıı ın, arlı· or; an sonra oca~ını Clal.. • öhl•nın l :ınılma- Ct•nevrf', 12 ( A. A) - Anadolu 

"' •ıa ekonomı 1 - Ya{mur damlalarınm insaıım sinir - ortadtt bir diken ~ribi görmt ""e ba•lamış 
'!-~.,. ··•ıtticı :ır 0 acagı meselesi u - aı·ansınıo. hususi muhabiri hildiriyor: Ha- b " '<;~ et dti.şii "' ldl' Faka lrrini hırpalayan tuhaf bir tesiri vaı·. Htr ve adamc•ğızın vücudunu ortad'ln kal· 

'!h,. bu tll nu 1
• t, nıınt::ıka - tay işini tetkiko mcmtH konsey hllgün- ~·t're dü.en damlada sanki bir par~a ~aha 

Türk maliyesi ve 
Fransız gazeteleri 

~~ Oldu~~uda. derin bir tetkik yapıl- kU mUzaicre~irıda, 'J'ürldye murahaçı ürperiyoı·, bir par~a daha titl:tleniyor yr. dırmak için . ger ç sevg-i'isine tek!irte bu-
' Ilı h:ısıı:~~n- kat'ı bir karar v:nnek Necmedd;n S2dik kürsiye gelerek, Hatay- ıiziılüyorsunuz. ludmuştur. l}in nHaye varaca~ını kes:ı- Maliye Vekilinin Kamufnydaki beya-
~ı ll1enb adı. Bn sebeple Dogunun da Türklere ~·apılın eza ve cefayı birer Okun·uk kabil olınuyol', yaınıak büs- ıemiyen ve ke.dını sevd ği iç:n emrini f d h 
<ır:·~ lcapaıatntinıik:ı blt9tan aşağı tetklk bire• i:zah etmiş v• oraya aidcn komiı· hütlin ve ~~ ve çetin bir i-:; haline :eli - yerını aetirmeği vazife bilen dt~ · na ın an e emmiyetle bahsediyorlar 
..._ :.ıt e . tisat Vekaleti bu va- 'f 1 • ·ı t" ı tU3f ı ·ı · _''t\ıc 'ithtiJnz b! üt 

1 
yonun vazı es nı suı s ıme t li o ı erı yor. tn.~--an tenbcl trnbf'I bir ~r<ltrt uı:.uı - llkan!ı da bu teklifi ka'.. ul etmittir. P•trı·s, 111 ·~ "'h....• t ~ r m t lassıs htye-ti sUrmü<ıUlr. d ı ' ~ ·-.ıc.ş !r B 1 Er ' mak, ıözltrini kapayarak hülyalara ;,t - Bunun üzerine hir plan h nrlanmış ( \ A .-l!"t'"'."'.~R:r~;;:-;:~.,. 

~':.:"°'~ ""· · un ar zurum ve cıva - Fransız l>eleael!i intihabat müd 1ctl- ınak bti.Yor. b! k d 1 s ' · · ) -
-~t ··ı..ı.ntakayı tezere.."lt bir etut ya a .. ve r 5r(Ce ·a ır. a asıla ıddığın yat. Gaz t ı e 
"" \'e, b . P - nin uzatılmasını talep etmiş 19 de, Türk B•ndc hu lıal•tı' ruhı·, .... ııin u,,·ann~ıısı- d 1 1 c e r ı..'1 ıu..__ uracta. ıcurulacak fa~rlkalal' ~ •· .... t 1Jlı o aya girmi~ler, < arin ve gafi uy- TOrklye Ma 

"\lı :-""lllllu ,_ • . . . murabaıı Nccmeddln Sadtk Türkiye na "OCukluk zıunanlarmchtn kahna ınut- ' ' . 
·~ 'C\.Uvveı muharrike meseleSlnı . • . t.. 1 b "' ku:;urıa dalmış bulunan a lamın üzarine Jiye V ok i 1 i 

'~ tc~lUtrdiJ' 
0 1 

ccltl . k Curnhurıyet ht\kunH tlnın L'll ta ebJ ka ııl tarit ahtnkli, manasız bir trkrrlemcnin 
~ ~öre Ya ~ud n. ~~~:er:u ~ı ı ~- etmesine imkdn olmad ı~ını eöylemlş ve t~slri var. çullannıış'ardır. Salahaddin kadının yar· r'ıı3d .\ğralı-
~; \'tj'.., ·:..a"~:. rdan ıs ~1 ek ecel e etl- bıı ı'tln b'ır a" t\"'el n•tkeiendirllmeslnt dımı ile tlinctcki h ın~·eri b~ton kııvvc- nın 9:17 ve 938 .~ ..... "• ... " • "' Hl'!r raimurlu ıın·ada. ayni l•climeleı·i, 
~~:.'l:trın i"ş~P.ti:e.sin~a~:r~ı· 1~::1~: : fs~emiştlr. a) ni ba~it ahcnkltrile kafamda yaş~r bu- tile uy. tda bulunan S·ddı~tn kalbine mııli yılları a-

. 1 
1 1 

luyol'Um. \'e bunlar hir ninni ;ibi e-öz h- sıpla ınıştır İlk da?bo Ozer rıe yerin:ien rasınc1a~i mıı· 
t• titr ha yıl IJürol<ırı ti' a•aı· ~c:ı c ı kcves •h be 11

"''"',.... ... 
•ıı.... lle ..... HA • pakfarımı aiır acır .. a§ıya ç~kiyorlH. sıç rayım s tl !ık blrib~ı i arkasına vuru'a'l J • • • lıöl:A~ .... ı~,-N~ 

~·-·'ile c "uı·~u.u:: işlerse i.5leSin. Doğu il- ltkenderuo, 1:.? (A . .\ ) - Kayıt bü · • t e '< ,aı.... .. .. B" t" r . . . ,.. b d l . lt 'ana ını . 
'tıın urlkaların ınrnılması ve 0 mm- rosu bua-Un m!sıfstne başlamıştır. llu;ırn de oylc-: u· uru ~ekillendı - \yır mı seıdZ an çer ar ıt!sı ll ın- h 1 . l 
1'11\_ ~naııeşt!rilme.si 'b!r zarurettir. Antakya, 12 (A. A.) _ Bütlln ka- remediğim bri malı~Ue çocu;u yayvan da vOcu lu delik d•ş k hir halde kanlar k emm Ye~ e 

t..., "'"<ltt b' · ı.t-silc kulai'tnıa )·ai murla berabr.r sanki fç"ııde can vermiştir. aydetm 3 te· 
t -.. "-1 ır ııhniyctle diışünulecck O· 1ıt büroları tekrar faııl!yete (Yecmf~Iır- dl ı t ı,ı.r f b 5 " f1•11dı~·or: r er. < bır a rlkanın Doğud:ı.n daha elvc- dir. Vali Abdurrahman ve .Jandarma Kadınla :-;evg-ilisi bu işi bitirdikten 
~.~t \Ja .. 1.~kl~de iş.liyebileceği ~. untaka_ ıar kumandam bütün nahiyeleri do'a~arak, Yağ;mur ya~ıycı.r, sonra cenazuyi evin i~·lndo gömmeete Maliye Ve-
'~ '"'.. Ikl " kilin'n bilha5-~ 'tı '\.._ ·, 1.mı sert ve 'Sf!Yrtt sef1!r ım- oralardaki büro~nrm tem bir serbesti ile Seller ücyC'r, koyulmuşlardır. 

t uugunk"' d '· sa Hlmekta ı.. Cilan b u şartlar içinde pek mııll- ff görmelerini kontrol odeceklerdir. Arap ıc.ı:aı ca.m :ln ba ... ıyor. Bu :mada her hangi bir ih~iyaç do· 

MaUye Vekili 
Fıwt AGRALJ 

t,:'ta(-;u u illerde' maliyet "fia tı diğer ·; v .. M \'iııe : olan varidat 
"-(tır ar:ı naz.ar~n elbette vUksek ola- ( Idunılen TUrk kadının köyundt . layısile e''indtn dışarı çıkan Selahattlnfn ile, gözedilen tasarrutlar hakkındaki 

· - tahkikata başlanmış re yodi kişi tevkif Yağnıuı· ya~ı~·aı· .... ilh 1 uabası ı\bdUllcadir komşusu bulunan sozlerl Türk mııliyeslnfn . dayandığı sa~-
c * * edilmiştir. \'e b~n u:nınu~ıc istiyorum. Sıddıkın tvlnrlı bir 1ş•k yandJfl•nt ııörU- lıım prensipler olarak te'akki edilme!\ 

( .41ttırıfı 2 lncltle) Iltyhaniyt, 12 ( A. A) - Türklerin M .. ·;. • • • • Baka dır DCLGER 11or. (Alttırıfı 2 lncintle) tedlr, 
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Doğunun 
sınaileşm 
doğru 

• 
sıne 

Hataya gönderilen IIAYATVE SIHHAT Erzincan Vilayeti 

beynelm(~s~!ra~~:!~e ı . bü~ü.dü ol a onıarı 
Pttt"i~ ~·:~inıi~i n yeni t~şehbüsü Bır kan~ı!la ıkı kaza daha . . . . . i ~ Parıs, lo ( :\. A.) - Tfükiye Bü 1 bu vıJaye te bağlandı ı Avrupalılar ~ıner!kalıla"ın cenup fedılectk kuvveti böyle isttnıldıA 

yük Elçisi Suad Davas ile Frarsız Hari 
1 

kısmım keı')fettıklerı zanıan oredald Ma- ölçmeğe muvartek olmasıdır. ,dı 
. . . .. • Me atya vll8.yettne bıığlı Kemaliye 1 . h ' · k 1 d t b' B tti şr cıye Nazı•ı Bone ara 'odak ı yrnı mula· .., . . ı r. nyon. ne nnın enar arın a n a ıne- öyle sa1eco gczerkeD ha is!' 

. . ve Erzurum vıIAyetıne bağlı Tercan ka t>k k d k ..ı ı - . ..ı"kl ı d k · ' ıak kat ne'ic·sırıde Sancak m&solesı olduk- . . . 1 r cen e €n a·ıın a ... gotııu er n en ısa bır zaman alı tırısa kaldıtn tV 
. ıa\arı mevcut nahıve ve köylerı ve bal h · d A ı h · k 

1 

• ı · · · . or 
Fakat devlet, Doğu mınta:kası halkını ça ya'ı~tırılruış:ır. Fransa He Tthkıye 

1 
.
1 

• . • 0 
nt> •ın e mı maıon.ar n~ !'l '>ynıuş- tıy e, hınıcılık zarf ve vucudun .ı't' • hazır sınır arı e a1t oldukları vılayetler ı rd B k' ı t b' b · · h 1ei ... 

!buJiin 1çinde bulunduğu zarun:, l1allnd<!n arasında bu hususta umuwı bir mOza'.rc-: , • . • . 1 a 
1
• azı ııme er. a a ınen ayan- 1 yerlerını yumuşatarak onların a. Jft' 

l 
.
1 

· b 
1 

kt d ı rten alınmak hrztrc:ın vılayctıne Mu.lat- la a. A d ·ı 1 · A .,. k d e . 
kurtarara!t refaha ula.~tırmak d')la·•ısilc reye yo açı mış u unma a ır. 1' . . . ' ı r m'lzon enı mes nı, werı~aoın rlni ·olaylaştırrnaya pek ziya e ·~et 

Ve l:ir ticaret şlı keti :ın sartlar 
dahilinde buraja b:r fabr' ~:ı kıırmaga t~
şet .. )ü3 etmyecektir. 

Dog•ıya yenı bır hayat ve yeni yll!k-eli~ ,t'JU'\ 1 t'( C •I 0}1 cHl l · . • _ U Un a ı c: ln ara ~I)ZOIDe erın en . r Ş ır spordur. fy\ bmicı at oı' _ . . · , l (' .. 
1 

J" t ]ı ı va \'th\yetınıa Arapglr kazasma bağlı cen b d k' k"d 1 b 1 • d l J 11 h' . iiıerı 
. . . C 

11 
(A A) 

11 
· i 1 A~ın rahıye3ı de bütan koylertle bu ka- 1 ller· ı· ı ı · d!OI ımkanları hazırlamak mccburlyetmcled.r. enovre, . . - atay ış ne ı • • . 1 ge ır sanır ar. otururkEn ona yapışmış gibi btJf' . ı k t ı k 't ı 

1
· bh za ve vilayetten alınarak E.lazığm Ko- . . . . d hö ı d dl i ıM , Bıı vazıyet zirai nıevad::lı ipt:aa·ye i - memur ol ro omı esı svrç mura a- i , llalbukı asıl ve ılk Amazonlar bızım unır, Ye urmağa ken rı. . !P~ 

t!h'3lnden b•>i<a senet menba> oınuya~. :•~nın taş'ıanlıJtında topl~na;ak Hatay in· ban k•zns n• b>glanmıştır. A•a1oluda ~ıkmış!ır. Şimdiki Gediz ça- B_u vaziyet te kadınlıkta zarifhk 
1

~,ı~1 

6aha doğrtt;u sahibi bulunduğu zeng:n - t•habatını kon!•ol komıtesı ıara!ından ymın adı drha Patkol olmadan önce zıyade aranılan duruştur. BID ,,ı li~eri b.akir bir halde_ kucagmda s~klıy~n: ya ki b· zı t<ılep ve mUtddaları te'k'k Akşam K lZ San af 1 

Termodon iken o taraflarda yaşayan bir alış~·ş olan bayan her vakit e:. o..,ğu iç.o ancak sınaıleşmek suretilc elde Elınl~tlr. kaymfn kP.dınlan ata biner ve cerg-e VDZt~atte durmağa da alışmış olU. rle~ 
cdllebilGcektir. . . !'ransızlarla anlU!;:iHH\ kt b • • • giderler, cenktl3 ok çektlkleri vakit ko- Binicilik hem viicudu, ııerıı .. sıll!~ 
. B'ın".n. içindir ki tlev:et bu· çak ı;skle- Pnns, 10 (A. A) - Fraom gazo- '?1e e l Sef glSl taylık olsun diye göğllslerinin soğ tar•· kuvvellerdirmek için en ıııuk'nııJ< ' 

rı de gozline_ aıar•k Dcgu~:ı. tJ:Ybkıalm- teltrl Hata~· mrselesmde~ hahsederke~, k d fını yaktırırlarmış. O zamanlarda tayan- sporlardan h
0

ri sayı'ır. Güğ!ü ,c ,f 
kala 1' kur m~ ·~ k.•~a.r vemu~tı: - 1 bu husus ~~ki n: l\ı> ~erelerın pe ~. ~lerlt d ı: ap an l lurı n ata binmelerin den ziyade g511:ü •le- meıte akciğe rlerl iyi neles 11 ldıtlllııııb,~' 

Bn k_aı.1~ bnY"" bır arazı parça-ının , ıtlnı ve ı~·' mcm •_ket arasında bı. ~tlaı Erzurum Akşam K,, Sata! mekte· rlnın bır torah eksik o•ması göze çarp- rar. ller pşa mllsalt olması d• ,, b' 
ve onun uzerınde yaşayan 2.5 mılyon nda- rua lıus'.l e geldlğml ve yakında ikı mu· b'nd<' ikinci ders jılı sonu münflsebetıle lı~ın·ian onlara Amınon yani Memesiz bir iyiliktir. Pek ganç yaşında 

3 

~ıı' mın kurtulu~unu müjdcı:yor. 
1
r kavelen!n imza edilec'lgini yazmnkts.dlr· ı 1 ' i d.. k k denilmiş rneğo alışmış bir kıım kadın °1~

11 

{t' _ açı mış o an serg un a şam apan- .. · · · · ıı 
- Dogu ~ınaku<;ı .s~naileş~ikten "~nra llar. ll t d l' . ld ı i 'dd ili mıı'ı•. Türk k.zının zc•klni \C inceli- . l!tırdan sonra bayanlar tam asker anne oldult!an sonra da bu •P'\I yagl:ınmı" bır çark gıbı kenrtı kendine ve a ay tl •rans!z ares n n ş e . . d - . 1 l d kl .d .. , van etmesine b~r ırant olaıraZ· ~J' in~:ıamla işlıyecek bir hale gelmiş oh - tetbirleri sayesinde vaziyet normal blr ı'.tlnı herkese b.r kerre tıba gostermış ıo.ur nr a cen ere gı erlerse tulekle b h . .. ıerde <· caktır. o zaman ink!l:lbın gidisine ve ı bale girmiştir. Kayıt işlerine mlid ha~e- 'o'aıı ~u tıergiji üç. gün fç'nds 2760 kf- nışan alırken ko,:ıyiık o' sun diye - tabii nzı -:kimle~ her ay belit gunl rıoıl~ıt · • · · ' · t t ı I b k yalnız !)6k yüksek "l'rü 111 ı ı yanlara ata bınmokten sakınma B ıJV 

memleke:in Uer. hamlesine dahn biiyU'I{ den ııri bir "'ekilde devam edilmekt~dır. şının :z.ıyare em ş o lt'ası, u zev e i
0

6 s o an arının - .. h'ts ' " · J'l'r k h 'k ö t dil\>' ı/! 1 göl'rOsleri ı bl t f k 1 t sl\'e ederler o d:ı o gunlerde ra 
bir istidat ve daha yük~ek b:r enerji ile Hu vaziyet o-erek Pariste, gerek Anka ve ırıc~ ıı-;e arşı aı Hl g s er t;l a G.-

6 
n,n r nrıı ım, ya ma < an ; ' r ışı~ rak c~ ,;nece k tiı'. 1 rada m •mn ~niyet uy andmn• ştı •. karın on bü yUk ee!!lidlr. Kız• an mm 1 daha nazı k bir ameli ya !la k üç O Hm el eri 

0
' urs' • . b'i ıı~ 

Bu zaman ço'{ yakındır ve bütün doöu} lü' nlrol lwmis) onun tal,·pleri bu muvaffaktyetlerinden dolayı bir caha •moda olup olmıyacağı şimdiden kestiri- d Atak bhınmekten maksat, ta ~·t~t•
411 

"' 1 • lem~z Fakat ı d' \ d t a açı · a\·alı yerlerde O'ezl>' Je 
dört gözl.;! o günlerin gelm:!sini bekleme.:- Cenene, 11 (A. A ) - Hatay şıne tebrik ederiz. "' · ş .m ı, ; mazon sa ece a a ' . . . . b 

0~ ~ . tediı'. memur komite i, ro ç ır u •abasının baş· binen do mekllr. Bayanların ata binme- Al ta lım ı yerlermın. l ozl ve ç ıod• ~ 
* * * kanhğında toplararnk Hatay i~tihabatı- Otobüılar •ıkı bı·r leri için de h'.ç bir taraflarını yaktırmağa ~ırll toprakltın .~zera~de at uze~dı tt~ -------------~- m kor.trol komlsyor.u tarafından vaki ~ ~ ;eya kestirmeğe asla lüzum yoktur. ırelerç·çlzmek şuphes z o mak

9 

hazı taleple' i va mü ta tinları ltlkll< et- ru !ek a ımasın ı öğ r .eıılnceyo kadar, şim· 'dem· z. h ~· ı mi~tir. .. kon frola tabi dilik en tesirli s1 lab1arı u. kışları oldu· E•kekler :c:·n biniciliğe JJJ• ~sf•'' 
Oldürülcn Tüı·k knclını ğundan ktrp:p~erlne ok sekli verirler. bise zaruıt olmamakla beraber, 11 ~oı· 

sevgilisine .. Antakya, .12 (A. A.J - B~~·~iye olacak Bunun da ATazon!uk!a mtınasebeti ara· la'ln at~ bln<c•klerl •·akit •Dl•~1ıııl 
köyunde vabşıyanc bir surette o.durul- . , nılamaz. Bir bayan atlı da olsa, yaya da tümü gıymelerl h~m modanın g ot~ öldürttü müı olan B•y zade Ahmetle Annesinin Mevsim mUnasebetile oehirler arası gitse ok klbi kirpiklerini ynreklere sap· ği bir IO zum, h•m de !aydalıdı~·,. ~"' 
katli~den. s~~·~u o] arak blr çok _kimseler otobüs seferleri arttJg-ından Dah:Uye Ve· ı lıyabilir. şeklini de terzllu- hekimlerden 

1 ~~ f. 

Bir kadın kocasını 

(Üsttarafı ı indde) tevkıf edılmış va bazı oşh<S ııoz neza- kfıieıı, mdhuz kazaların önüne geçmek Am•zonluk şimdi böyle sadeca ba- ler. Yaya giden, yahut otomobil a~•;.ı 
Gecenin geç vaktiı:de yanan bu retl a~lına al~nmışlardır. ınsk,adilc, şlmd'den tlakedarlara kat'i lyanl.uın ata binmesi manllsında nnlaşı- zen bayanların gıyemlyecelderl ~tl sı' 

ıc:ıl'rl anlamak meralryilo kııııının önüne Bır n~~ıyetle yapılan araıbrmada talimat vermiştir. Bu.a göre: bre" bunun Anado!uda yeniden ihyesı kostOmünü giymek de amazon!• A· 
., ı. evlerınde sılah bulunduran yedl kişi tev k · d . . . d ' c k bi d1 o. fl/ 

gidiyor. Ve çatlaktan içertye b.ıkınca kif edilmiştir. 1 - Kamyonları? taşıma~a mernn pe '~Yt e temennı edılec-:ık bır şeydir. ır ce r eey r. ~Jt'. 
kanlar Jç'nde bulunan Sıddıkın oğlu Se- Kumandan Kole seç:m komisyonunun oldukları yo~cu adedı l~amyonları n dışı- B.r kere ekonomi bakımınd~n. At • bOn·t.110 
lahattlnl e Ş lmıat kadının bir elin d , ışık n, ş rel ıniş olduğu 

1 
e b Ji~i protesto etmiş na bi yük yazı ile yaz.laca l< ve şofllrle· nesli daha Avrc pada, ha na Arab! s 'an~ a B ır ÇO C U k ku YU da ı; ,dı1 oldu~u halda ~enazeyi gömmeye çalış- ve bunun üur;ne komisyon tebliği g-eri rin ves'kalannda da kamyon numııraslle lıstah ed!lerek çoğaltılnı~du~ . :ı;ck ç~k Muş,. [Hususi] - Mu,un ~~~ ~1 ttk!ıuını ıı:örmuştUr. Bu fecaat karıısmda almışıır. bmlıer tu ôhe! işaret o'u.acaklır. Bu· zam•n orc.' Anado!uda şımd •kınden pak maballesınden Şeri! kızı üç yaşı• ~I~ 

titremeye baş'ayan Abiülkadir deıh1I nun lçtn en çok b'r balta izin verllecek çok ve daha gUzel n! bolunduğanu tarih riye komıu"arının bahçesind~ 0
1' kapırın sıra ze~cirini dUymesi üzerine Erzurumun elektrı· g\J ı· ,.e bu mi hlet zarfıı:da emıi yerine ge- kltabları yazıyor. Anado!uda at n· slinin kuyuya dOşmuş va boğulnnışt~f· ıeı•~r atı yo•, oğiunun bır terala kaçmam asını bu tirmi yen t o!örleı in vesika! an alına caklır. ~~~· çoğa imasını ve gUzelleş m•si n i hep Ço o uğun k•ybo luşu~ dan blf ~o~ 

su re~' e te mln '!tık ten sonra hemen köy (llıl tarafı 
1 

lneldo) 2 _ p olls kır ak o il arı ve ı·ol üze- ışıtıyoruz. A m ozonluA un rr oda ol!!! ası bu- sezon annesi yavrusunu ara ın• ita bl hekçıslne haber veriyor. Ve L'• nahly<si Civardaki kömOr madenleri şeliile" rlnclekl jandarma karakolları gelip ge· na elbette çok yardım ec!eceklir. Krdın muı ve nihayet cFSedini kuyud• / 
k_ar~ koluna_ adam gönderi yor. Be kçl . içe· !er tetkik edile. ek tir. Bu meya~d a \' . k 1 ç en ı·olcu kamyon ve 01 omo b illerini değen, y r hu t ked • nlar, n m od asın•. h z. rar ak. çıka'.tmııtır. Mua~en_ed•• 
rı ıırmek .'5t!yor, fakat. ~ğ-lunun elınde müblm bir enerii kaynağı olan Tortum ldurdın·arak dikkatle muayene edec~k mat edPn her end~strlnfn bereketlı ol ı:esEdın defnıne ruhs~t verıımıştıt· }l~ 
hançu ~ı.u~u ve kendısın_e. taarıuz eı- şelilesl de görUlee<ktir. Eğer mm•a!ık ve Belediyece tayin ve teshil edilen duğu m~ılıurdur: con . ekonomi buhra· Nüfus islerinde kolııS ~ 
mek thtımalı bulunduğu ıçın sakınıyor. bu' sa bu d b- Ok bir elektrik 1 . . rında mıly::>n1a·c':l fabrıka ame~esi iş~fz ~ ~~~~ 
Ve kendi evine giderek eline aldı4ı bir is•!~~~r labrlk~sı \ur~f.cak ve Erzuı um- ~ıktardan lezla, yolcuyu lnd.rertk ıo- kaltıkhrı ba'de cs>ns fabrikaları sipatlş NU!us kUIOğündekl kayıtı•" ,~~

1

ı 
balta ile ve bekçi ile birlikte maktele d · . s d'i ek 

1 
brik tar bu elektrikle lor hıkkında !akıba! yapılecoktır. . !ere c.vap vermek!<n tc'z kalırarlardı. yerl·rle kütllkdekl yazılan n• 11,~f 

giriyorlar. Kaçmak isteyen S?lahattin ba- t ahı'rık.,a de. 1 ı eckt' u a 3 - Herha?Jgi mıntakada bu emır İpek çorap fabıika1arın dtı işsiz kaldık- olurırn olsun z·yaa uğrayao, ded .. ıı .~ 
_ . a rı e ı ece ır. b·ı·r 1 1 ı t k - .. n " -~ hası Abdulkadır tarafından yakalanıyor Büt" b f 

1 
O ü .. M • ı a ına aza yo cu aş1yan amyona ları h'ç duyulmamıştır. yaprakların parçalanm~sı yozu ııil 1 

ve öldürmek bile isteniliyor Bekçi ve .. . uT'l u. neUıce er b ç kr:cu dmu,mı tesadüt edilfrss mürnkaba ile mükellef s efradının isimleri okunamıyaıı., ,,,ıı · Murettış tibsm z~rın oyu yar ım. a· r k k 1 d . 1 H h ıı- onra spor ve S'ğlık bakımından . . . ve"~ 
oraya toplanan köylü mani oluyor:ar, t' 

1 
d . tlh 

1 
d'I 

1 
.
1 

. ti B olan po ıs ara o mır er e ma a ı ata binmek dört na.la atı koşturmak ya- muıımelelerı ha'ııkında Dahılıye ıe~ 
hl 

. d rı ne ces n e ıs sa e 1 e J1 mış r. u · d k mut·nları mfsul tutula " N·· ı· U ,..ı ··d ·· l" ·· d ·ıttcet <fi 
ra ye ıan armaları vak'a. mahalin: ye- no'K'ıayı b'lh · t d · ıan arma 0 

e1 hud at üzerinde car.haz1ık etmek 1·çin ° us · ıv u ur uğuı; c:n v. ,, t>ıJ > . ı ııssa ışare c !r,m. kt · ı · ı ··ra ' lışlyor, katilleri teslim alank llk tahkikat cı:ı ır. olunca, şüphe~iz, zorlu ve p?k yorucu emır i-' mışt r. Bu emre i'
0 

·ıı• yapılıyor ve bunlar Mu~a se' kediliyor. HAVA bir spordur .. Bu tUrlü;U bayanların sağ aile rehleri, aile tfradmın heP
51

0~'~ 
Adaletinpen çe sine d Uşcn huca na var ıııh lu 'far }ada C İlla Ye İ lığ •u. yara -naz. Fakat kır!., da rndece nüf m tayı !larmı bir ilmühaber y b' J kadın ve sevgiiisinin tüyler ü

1
perten bu 13 - 6 . 938 saat 8 Rannru ] E Nar- gezmek ve temiz hı:ıva alına'' için ata fot oğraflarını da yapıştıracek ~ettl!1' r~ ::\lu~, [ Husust - 'rzurnmun ıı. h b B 'k f 

hareketleri linç h'ssi uyandıracak dere· Hav• tazyıkl : 605 4 binmek bayanlara da fayda,'ı ve yorma mü a cııi elediye~ere talitı .. man kazası muhacirlerind'!n olup Mu,un " 0ı 
cede umumt ve derin bir ntfret uyan· 1t 1t (Denlz seviye.si): 7~;ı.o Norşen köyüI?de iskan edilenlerden dan sağlık veren nazik bir t por olur. nüfus dairelerine verecektir. oiif~s ~ 
dırmt~mışlır. Subunet : + 9.9 l\lehmet cığiu Sım tarlts· nı sUrerken, Ata binmenin en büyOk iyiliği de sar- Bu i mUbaberler üzerine yıtlB!; DDıük ıuhunet : + 1 .> o köyde otu·au Mo!kl kazaoı ha•kından reler;nce bu aile1'r için yenlk!~ıı"'~ı 

Rutubet : Yo t8 Omor oğlu Ado tarafından kama ile hane er açılecıktır. Nüfüs ,.oı 
"Hamidiye,, İskenderiyede - - - -p 6 İskenderiye, 12 ( A. A.f ::_ •Hami· 
diye,, Kruvazörü hugOn öğleden evvel 
buraya gelmiştir. 

R
"·tt"r •. ~.-aktn Bu gece no··betçı· eczane kayıtıan buıunam1yantar ço'c mii?1 .. 1 ~. Rarei : 4Ô.) Km. aA-ır surette yaralanmıştır. . ziyelt~ kalıyorlar va mueınelelerl 'iı~ ~: 

Sema : 10/10 bu1uthı Yaralı dispansere kaldırıldıktım az "Cumhuriyet,, eczanesidir 1 türlü intaç edemiyorlardı. Vckl ~ıııılpt 
Yıı&ıı Yağmu~.'..'.. • :onra v:'.:1,:t':ştir. Katil yakalanmıştır. ----- -- ~ile bu zoıluk1 o:ta1an k~ 

-::- Sure.da böyle dağ.nık kuvvetler- , dukla~ı aç kça bell_~ ~1an gözlerini gören- - z~yneb onbaşı dedi ıuuııı ~ıs 111 

le duımanı harap etmek, oyalamak daha lcr Yuzbaşının muh•m kanır arifesinde 1 bir vazife tevdi ediyorum. Scçtlflfl ~ı 
faldelidlr. Bu suretle geriye vakıt ka- 1 olduğunu anlayorlard•. Nibuyet yüzıı 1 askerle beraber u!r zabiti getiY~ e& 
zandırmış oluruz, onlar i!erleseler bile açıldı, eski naşes!ni tekrar huldu ve jreceksin ve erk8.tıbarbiyeye teslı11'ıııe:~ 
kendilerini da~mt bir tehdit . altında bu- Kamil beye blr glln kararını şöyle c~ksin... Şahsen bundan seni el 
lacaktır. Ve tınaena1eyh bu ılerleme da- söyledi: tutuyorum. Vazifeni hakklle yerltı yş~ 
ba yava1 olacaktır. Be~ce burada şu , - B~n .s!zinle. beraber katacağım ... receğirıden emin bı'unurorulll· !.-' 
vaziyeti fdame etmek f çın kalkmak daha Fakat el!mızd·) bır de eslrlerimiz var. sab~ h hareket edeceksiniz haıır0 dİ ~ 

- l '• - , . aza ıı : Semllı KAU TAL m?vaUk il r, m •mit~ ete d ah? mu!Utir, Bo.nun herhalde erkambar blyey e tesll m Z•yne b 00ha1, gü!d ıı' ve c!~~/ 
Mülhim Kadri Zeyneb onbaşı ile· ı Z'3yneb degil, Zeyneb onbaşı... Ymbaşı Şevkı buna itıraz adıyordu: cdılmesı. şarttır. O bfze blrçok şeyler selılm vererek kuınan~anının huııı 

berater yemini tekrar etti. 7.eynebe ari Ve beyliğini U•'<ine çekerek sıkı - Elimizdeki kuvvet azdır. Dah• verecekhr .. , Bu m•seleyl nasıl halletmek çaklldl gitti. ı l 
bk b'r itminan gelmiiti· Açık renk!.' sıkı örtündtl. · büyült bir kuvvetin ba7ında daha iyi Iı· 1Azımgeld1ğinl .düşündüm. Şöyle bir ter- Ertesi sab•h uzun b:r yoıcu1U~ ,ıJI 
gözler' nl ger ç adamın yü znne dlkmiş\l . • . . . , • • , • , • , • lar görebillr!z. Blnaenaley b arkadak 1 tip y • ptı m. iki asker, bir de Zeyneb hazır!anmı şlardı. MO!ftzı m Kadri•'' .ıl 
Ona dikkatle bakıyordu. Sonra yavaş Yü•baıı Şevki vaziyetlerinden en kuvvellere !Wh•kımız doğru olur. onbaşı esiri geriye giıtfüürler. Ödüm ri gene sıkı sıkı ba~lanmıştı. Ud ~ı~ yavaı elini rpe attı ve Kadrinin ellerini yakın munzem kuvvet kumandanını h•· - Kuvvet mıs,l•sl düıünülecek bir pa!layor bu Zeyneb için... Kumandanı- de silihlarını o:nuzlamış•ardı. 10'1/ bağlı yan düğümü gevşetll. M ü!azim; n el. ber~ar. etmek istlyo rd u. Bel kl ke_ndlei ,de ı•Y detlldi'.. C! va~daki köylerden bir mm kızı .. Ger ç, c~sur, her yer~ atılıyor, kapm önünde Zeyneb on b oııY' ,.~ıl 
1 

"i artık serbest k 
0 
ı mıştı. 

0 
ıtmdi u yenı hı~ ~azı!u alır, başka t nrlu ça ış· çok!a•ı mlllı da va ıçın kaz ınılmış !ardır, her ışe gır! yor. Bır gOn &ersen bir kur- yorlardı. Biraz sonra Zeyneb / 

yu( m 
11 
ş parmak' an• 

1 
oyr a ı ıyor ve h 'r. mak lmKaniarı .bulurdu: Bunu• için •ce· Orada bulunan b.lrço)< . kimseler sili hl arl- ıuna kurban olup gidecek,,. Ne olsa Yü •başı şa vklle beraber 

0
vd•• 

birltrine takarak çıtırdatıyordu, Zeyneb le d • c dl yor. ~ •~at lçınde bulu.ndu ki arı le bl zlm ~ephemıze ıllı b~ k edece ki erdi~. kadın.,. Bu sure Ue hl ç olmo zsa onu da Zeynebe, d'~ onbaşı esniyordu köyde bir parça ıstirahst etmsK, ıs?n· Kuvkve1ttm1ızkl1n bukgnb~lkünukn1 . beş on mfslı- harp mın'aka~ındıın uı.aklaştırmı~ olu- _ Sen kumanda edecek&İ~t-ııcU~ 
. · . mak ve bir az kendilerini toplamak da ne o ııy 1 a ç a ı ece ır. . ruz . . Geride belki ona haşka bir vazife Her şeyden mssul senstn. peh" ıf' 

- Haydı uyu artık dedı. Bundan lazımdı. Bu suretle daha içerllere doğru YUzbaşı Şavkl tereddUtleııni izale verirler. dikkat et E'he ı· d k rırsııll• 1o~~ 
sonra ~açarsan alçakların alçağı olur- ı·ı.,.rıemek imkA la 1 1 1 •kt d · d N"h t K" 11 b 1 b · s re ın en açı . ,. 

1 
,,. be l'k 

1 
" an rı 1 ısı o ac . ı. e emıyor u. ı 1ye a?3 eye era· Kllmil bey bu te.rtibl ço1I muvafık maman, yaşamaktan dah! iyfd.ıf· ,&• 

sun... şte vır y ı çek sırtına baka ım. v 8 k .. t Kıım·ıı bey bu ftk.ırde del'rll...ıi. ber ka,ma""a ka a d B f d b l J..., r Mül' K · . ' ' • • ., • r r ver 1' u " er e u muştu: mnhekkak erkilnıh>rbl e e te• ı•" Of 
azim adrl ağır-bu sesle: . Yüzbaıı Şevki ile aralarında uzun bu mülôzım K•d<lnin ne suretle ııeriye - MUkemmel dedi... Bir taşla iki cıksln kuVayl · h / y · eıin• dl f 

- Kaputum var, teşekkUr edenm münakaşa geçmişti. O ytızhaı1 Şevkinin sevkedilece~i ma.seleslni dilşüomek icap ku~ vurmuş oluyorsun. seniz ~nu sağ t~ns~~ a ı~en~n f{•1d 
Zeyneb... kendiılle beraber bu havılldo ko.lmatı· ediyordu. Şavki uzun bir düoünc~y~ Sonra Zeynebi çağırdılar. Yüzbatı lun aç k o\suu, J m em ... _ ... t} 

zayn b ODbOfl ciddiyeti• il4ve ıtti. nı ııuıoıqu. Ona f <Jal4ı. Onun cJ&lflD halini, keder!! ol· ~o.vki: . ' .: (Aıii-" ~ 

ls 
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Mareşal Göring generallerle birlikte 

' 
Ren hudutlarını teftişe çıktı 

Siberyada 7 Yıl 
Esaret hatıraları Toplayan: B. O. 

Tefrika: -; ~ 

Pirede rıhtım hıncahınc dolu idi. 
Kadın, erkek, çocuk, ihtiyar bir cemmi 
gaf ir bizi bekliyordu .. 
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25 ince sigara ıf 

20 Kaim sigara 

Pasinler İcra 
' 

Memurluğundan: 

··oAİMA 

. TİRYAKİ 
~ 1 

iÇiYORUM .. 
e Her Tiryaki bunu 
sôyluyor.Acaba' neden? 

Çünki! 
e Tiryaki sigarası on
ların uıun zamandan· 
beri bekledikleri s1ga 
radır. 

e Tiryakinin harmanı' 
her zaman aynı olduğu 
gibi içimi ve nef~eti 
de hiç değişmez. 

Her zaman 

; TİRYAKiDE 

BULABİLİRSİNiZ! 

Erzurum Tapu 
Müdürlüğünden: 

Erzurum terzi İhsnna G82 lira ve ic- Eızuıum aşajı Habip Eetendi mahal 
ra masarifine borç'u Erzurum toııcu oğ- leli İsmoU km Şefika ve yukarı hıısanı 
lu mahallesinde mukim Hac\ Yı11uf oğlu bas·ı m~ hallı:ıli Sr.leyman lnzı l\Iüşfilca 
Ctlalın Pasinletin üğllmü köyiirdc ve . • • . . 1 
ak pınar mevkiind 9 ç~yırki ~arkan Ha- ve mıra larafında'J la'>zıın etmış o.duk· 
san garban kendi <"enuh:m tıırik şimalenJlan beyenr.ame ile idareye ınuracaatl,!l 
tanışm;\n yoliyle çevrili çayıra 180 lira murisleri R.r:cep o~lu Ahmedfn 310 tart· 
ve köprn başı nam tarlaki şarkan çay hinde haricen Abdul'ah kı zı Fatmadftn 
garben tarik c~nubm Inrk şimalen kı· 1 ld . b. · · h ı 
rakos ve biuderlerilo çevrili tarlaya 100 8 mış o. ığu sşa~ı h:ı P elendı mıı a • 
lira ve şorak tarlaki şarkan garben kez:- !~sinin Dere sokağmdcki hanesinin !a
di cennben şima1'3n Nafııt ile çevrili tar- puya tE:scili talebir:de bulunu)mı·ş ve bu 

o o ô ·lJ ·1 'ı Ua:drnn 1938 ~ 

'- Erzurum İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 
•• 

RA UJDE AV C 1 L • 
• 

BARUT FİATLARI UCUZLADI 
ı Jl:ııiran lHa8 tarihinden IlilH\1'(•11 tatbil• <'<lilıneh. 11/.cı·t· l\.:ıı·a n· :t\ hl< ı·utu salıs flaUnı·ınil1' 

H)UÜ ıcla ~ :ı11lı l<•ıııilı'\.l yapılııuşlıı'. " 

lüıra '~ hnnıt!nrı iuhbı.ıı·lıır lııı\ ilı·ı·i lnrafıııtlan meıulc)i.Plin lı<'ı· tarnfında :ı~:ıüıtln)\i flnlll\l'd
11 

sat ıl:t<·nlhır. · 
Eski fi a' Yeni fiı1t 

n:rinci nevi a \' baru:ıı i)(JÜ g.tııılık k utıı i(ıı<le 115 1 l o kuruş 

» )) » )) 2:-ıo » )) » 60 .,,, » 

j dııri » ,. » !'iOO » ,. » !l:"ı HO ,. 

» » » ,. ~5() » » )t so ~;) .,. 
,. » .,. ,. 100 )) » » n,rıo ı :-4 

(~o: 400) ·I · ~ ,/1 -
Eı·zuı'l/JJI rildyt-ı İLAN 

.Jlokruuuulou: D } O · 11 Onuncu 
\'il,ycl dahillnde cçık ve on lira ev et emıryo arı 

maaş tıslısı bulunın Oltu keznsı nnfuı Jş} t M•• d •• } •• \J •• d • 1 kAtip!iğl ile Hınıs kazasının Karaçoban e ffie U Ur ugun en• •d 
1 nahiyesi nüfus memurluAuna namzet o'a- İdaremb.in Ka"f: Horasan ve Erzurum istasyonlaundaki bUf~Icr bir stne rııo 
rak memur alınacakdır. detle icara verll~cektir. ı 

İs~eklilerin Vilayet nüfus mUdUrlüğü· Taliplerin mektupla ve ya h!zzat Erzaruında onuncu işletme ınüdürliil00 

ne rnurac•a\la rh\iyet şartlerını öğrene· müracaatları (No. 420) 2-'.! 
rek 15 Hnrrnn Çarşanba gllnü saat on- ~ 
da yııpılaca\t imtihandan evvel vesaikın- E ı h• } B .. d.. . . .., .. , 
tevcli ederek muayyf'n saatta imtihanda rzurum n ısar ar aşmu urlugunden 1 

hazır bulunmaları IHln o'unur. ı.:ııre' ~ 1 - .Aşkale kazası dahUiııde ::\fııhHs tuzlasında yapılacak 6715 lira 30 1~ 
(No. ~23) 4 - 4 brdeli keşifil bir idaıch'lne binası 31 5·938 gününden itibaren 15 gün müdd• 

· ve kapalı zart ıısulile miioaksaya konul11ııjlUr. 
EJ1 ZUJ'UJJI ViÜİlJl?f inden: 2 - !h"le 15·6-938 gününe tesadıfed~n Çarşanha gUnü saat 14 de 

Ahpisor, Oltu yolunun 31 · 180 in· 
ci kilometresinde 2284 lira 22 kuruş be-
deli keşirli 2 800 mllre açıklı"ında 
ıyal{Jarı kargir tabliyesi abfap ardos 
köprUsu inıeatı açık eks\ltme üsulu ile 
eksiltmeye konulmuıtur. 

1 - Bkeiltme 21 Hutran 938 Sah 
gilntl sut 14 de ntayet daimi encümen 
odasında yıpılııc aktır ... 

2 - i~tekliler bu işe ait ..:vrakt ke,ş· 
flyeyl datmi encnmen ve Narıa miidür · 
füAt\nde okuya bilirler. 

3 - Muvııkkat teminatı t 7 t lirndır. 
•l - istekliler resmt gazetenin 7 5 

936 tarih ve !321.17 sayııı nu~hasınd:ı çı· 
kan ta1hratoameye göre vcsllı:nlannı ha
zırlayıp birinci mıddo de yazılı gün ve 
caatta vi!llyet daimi encümenine müra· 
sa'lt'arı Uan olunur. (No. 395) 4·3 

İnhiserl1r Başmüdürlük odasında yapılecaklır. 
3 - İstokUlcrin muvakkat teminat parası olarak 5'>:3 lira f\2 kuruş 

nünden •v_vel vezneye y.ttırı!ı~arı lazımdır. . . . ~ 
4 - Istrklllerln bu işe aıt keşif, şartname ve projel:ri Lstanbıılda ll"h!S8 o· 

Uummm müdürlüği.i tuz fen şııb~slnde ve Erzurum İnhisarlar başmüdOrlüğünd• i 
rülelJUir. ,$ 

5 - İsteklilerin artırma va rksiltme kanununda gösterilen şurtları te~~~ 
hafz o!mayanları ve en az lınna benzer 5000 liralık inşaatı eyi b!r surellt y:ıf 
!arımı dair vesika ibrazdmelcri lazımdır. ~ 

() - Teklif mektuplarının ikinci maddede gösterilen saattan evvel ko!ll' )d• 
riyasetine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada vukua gelecek ı' 
meler kahnl cdilemtz. (No. 373) ,Y 

Yolları Onuncu İşletflle 

alınacaktır. TatiP1'~ 

Devlet Demir 
~ 

Müdürlüğünden: 
İ~letmemiz yol dairesi için imtihanla iki şube memuru 

laya 20Q lira keza taşlı tuınbu\ tarlııki gayri rnen~ul hukuki k'ymetıni f&fp et- r lr> [ 
şHkan izzet bey gatbcn bark cenuben ı~ı·ı. W'lf IJ{ Jl' e</İ//l! 

aşağıdaki vesııHcle Işletme kalem amirllf{ine miiracaıtlorı: 
ı - Laakal Orta mektep ŞahadetıHtmesi 
2 - Polisten musaddak. iyi ahlfik k!ğıdı. 

1 h t Ş ki · ı lk ·ı ıniş olmasından C:o1ayı 1:115 say.lı ka-
~ t me ve ev şıına en tar ı e çev- Ri,ııo.~Nİluh.>J/ .· 
rill torlaya 18 llra ve kezu ıık pınarda nun ve bu kaı; urıun tatbik surelint ~rös· ı 
tarlaki şarkan kendi garben Narıa cenu- ler:r nizamnamenin müddai rrahsus~sfne Ölço, tartı vı adetlerin ~38 yılı tam· 
ban göze şimnlen kırakos ile Ç'!Hİli tar· te\fikan maba'len tahkikat yapılac:.ığına ğa zamanı gelmiotir bJlumum ölçü sa· 
laya 170 lfra muhammen kiymeti konul- göıe cu gayri men kulda aliikai tas, rru· htplerl ellerindeki OlçUlerini gayet le· 
duğundan mezkğl' çayır \'e tarlaların B mizlenmfş olarak Haziran ayı içinde 
hissede bir hiss:ısi satılacu~mdan birinci riyesi mevcut olanlsrı taıibi ilandan itl- tamğalattırmaları, bu nıUddet sonunda 
ihale günü olan 2 7-938 Cumartesi gücü bar.-?n on gün zıırfında ewakı müsbtte- görülecek tamğasız ölçUlerln müsadere 
saat 12 de ve 2 ci ihale günü olan 18- lerile birlikte tapu mOrlUrijelicc veya edilip 13hfplert hekkmda lıanuni takibat 
7-9~8 Pazartesi günü srat 14 de ihale talı'\\ikat günü o'an 2+e-93B güoünde yapılcct1~ı ehemmiyetle ilan olunur. 
oluoaca2ından tallp olanların °,o 7,5 pey (No. 397) 8·2 
akçasilt> birlikte pas inler icra dairesine mıı halli ede bulunacak t~bkikat memuru· 
müracaatları ilAn oluDur. (~To. 425) 

/:,,~,. :111·1u11 Ta jJI( 

Jlihl,iirl/(r/iinden: 
Etzurum Caferiye mahalleli Ömer 

ııa mbre.caatları ilan olunut'. 

(No. 427) 

Eı·:: tfl'uıu J ~ild ııeı inden : . . 
Ahpisor, Oltu yolu) üzertc.de 411 -~ 

oğlu Akif ve mUştercklererl tarafındrn ..:00 inci kilometresinde ve Oltu kasabası 
idareye müracaatla mur'slerl bulunan 
babaları Osman oğlu Ömerden kendile- dahlllnde 2234 lira 7•1 kuruş bedeli ka-
rine intikal eden Gez köyünün şorak şitli köprünQn ayaklarının tamiri ve sh· 
yolundıı çekmece nem tarlanın tapuya ş 3p tablfye~inin frşas1 aç·k eksiltme 
tcaciltni talep etmeleri üzerine tapu s~- usu'ü lle eksiltmeye konulmuştur. 
cilln~e kaydi olınnıııasma ulr.aen senet- 1 

- Eksiltme 21 Haziran 938 Sall 
siz tasarrufata kıyasen muamele ifasına gUnU saat H de hükt\met )<. kona~ı 

iç'nde~vi!Ayet claiıni encl~men oda,ında 
karar verilmiş olduğundan ı;özU geçen ı kt 
ta-dada bir alakai fasarrufiyesl mevcut yapı aca ır · 
olanlar varsa tarihi ilandan itibaren O;l 2 - İstekliler bu fşı ait eul!kı keş· 
rün içir.de evrakı mü~hitelertle birlikte fiyeyl daimi en~i.~°w1'en vı Nafıa mUdürlü-
tapu müdUrlüğUne ,eya labkikat günün- ğünde okuya bılırıcr. . . 
dı maballlnde bulunacak tabkik mcmu i1 - ~Iuva~l{at tem~natı 168 lıradır. 
runa müracaatları i!An olunur. (No. 423) 4 - htekllıer resmı ırszıı:tenln 7 5. 

03G gUn va B297 sayılı nushasında çıkan 
.Eı·:uı'lllll 1'anu talimatnaıieye göre veslkalannı hazır-

Jliidiidiilji(uden: !ayıp birincl m~dde de .. yazılı gün ve 

S lt J
'.k saatta vilayet dnımi encumentne mnra-

Erzurum .• u an me ı mahalleli . tl ·ııı ı ı (N 39')) 4 !l 
Mehmet oğ"lu Ibsan ve hemşiresi Azize- caa arı 1 •• n ° t nur. o. .., ·•J 

. 
Er::urum ll~!Nli,11<~ 

lleislifiindeu: 
Şehir dahilinde ejhasa ait bir çok 

tavukların her tarafla dolaşmak suretlle 
çarşı ve caddeleri telvls ettikleri ve umu
mi cadde ve bahçelere dikilen ağaçların 
diplerini eşerek etrı fa yaymakta olduk· 
lıırı görülmektedir. Btr taraftan cadde 
vı sokaklar temizlenirken df ğcr taraftan 
tavukların bu gibi yerleri telvls etmeleri 
ve bilhııssa mezbele!erl eşıırek sUprün· 
tüyü ortahğa yaymaları ierek temizlik 
ve gerekse sıhhat bakımından mehzuı-lu 
oldufıundan bu mahzut'ları önlemek Ozre 
tnu\darın ıo"Iıldara ve caddelere hıra· 
kılmaması aksi tıktf rde belıdlyecı itlaf 
edilecekleri illo olunur. (No. 407) '4 S 

E"rzw·um ritdyetindeu: 
Erzurum, Palan döken, Hınıs yolu 

üzerinde 3978 lira 75 kuruş bedell kc· 
ştfll Ahşap kazıklar üzerine tıbşap çev1r
me köprüsü ineaatı açık eksiltme usulu 

nin tınz~m etmiJ oldukları beyanname 
ile idareye ır:uracantla murisleri Mama· 
dan kendilerine intikal eden Gez mıı 
hall:ıl sinorunda vaki bir kıta tarlanın 
tescili talebine bulunulmuş ve bu tarla
nın tapu s:cilirde kaydl olmamasına hi· 

TEŞEIU<l'-n. ile eksiltmeye konulmuıtur. 

Hetika:ıu pk tehlikeli hamU vazi· 1 - E'ııtltme 21 Haziran 938 Salı 

na en senetsf z t2 sarrurata kıyasen mua · 
mele Hasına karar verilmiş olduğundan 
bu tarlada başkaca tasarruf iddia eden· 
ler varka tarlbi ilandan llibaron on gün 
içinde ovrakı mllsbitelerile birlikte tapu 
müdüriyetine veya tahkikat günü olan 
21·6·938 5alı &ününde mrhallinde bulu· 
nacak tıbkJk memuruna mü~acnatltm 

\ l'l olunur. (No. -4U) 

yclindE rı , gösterdiği "hazakatle kurtarmış goOnU seat 14 de vlltyet dılmt encümen 
olan b:lediye kabilesi Melek Arslana odasında yapılacaktır. 
alenen lreklı:ürU borç bllir:ın. 2 - Muvakkat teminııtı 209 liradır. 

Ôbretmen 3 istekliler bu işe aft evrakı keşfi· 
TEFİK YILDIZ yeyl · vil&.yet daimi encümen ve Narıa 

&hip 'H B&fllluh&rr111 

vbuD •'•o 
Umumi ne1tı1at1 f.dare eden Yw ieıerl 

Ulrl.: ll&Ja&t.ıı DCLoa 

mtıdürlüA"ünde. okuya bilirler. 
4 - 1st~kliler resmt gazetenin 7-5-

9nn tarih ve 3297 rayılı nushasında çı
kan tallo::atnameye ıöre vesika1arını ha· 
zırlayıp birinci madde de yazılı gün ve 
ıaatta viliyet daimi encnmealne müra· 
caatları flin olunur. (No. 994) 4·3 

:l - Nüfus teskeresi. 
4 - Terhis teskeresi. 
5 - Son bulunduğu yerden bon servis. 
6 - Aşı Kağıdı. (No. 3!>fı:Y 

Erzurum İnhisarlar Başmüdürlüğünden~ 
1 A~kale kaz;ısı nahiyesinde :\Iublfs tuzlagı ldure binasının önündeP i~,, 

su üzerindeki 6..'.G Ura 40 kuruş bedeli keşitli köprünün tamiri 10·6·938 güııil 
itibaren 15 glln müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. !O' 

2 - !hale 21·6·038 giinline tesadlHet1en Cuma gi.inl\ saat l:l de Erzurulll 
hisarlar başmüdürlüğünde yapılacaktır. ,,~ 

~. 
il - Muvakkat teminat parası 5 l lira 48 kuruştur. isteklilerin hu i~e ait 

Erzurum inh!darlar başmüdü•lüğünde göre bilirler. ıı1 
4 - İste1dileri artırma ve cksillm~ kanunundaki şeraiti temamen'i_baiz 0 ,1~ 

lan ve müteahhitlik vesikasile buna benzer inşaatı iyi hir surette yaptık1' 
isbal€der veri~ a ibraz~tmeleri şa! ttır ~ 

Erzurum Vakıflar Müdürlüğünden : . 
CIJ1 ',, Tahmin bt'deli Vakfı Mevki Numarası 1• 

33 Mumcu ulya Kavaflar 66 pül'ı(.ı 
160 Mümine Dursun İstasyon C. 2 ' r9tf 

Yukarıda bedeli muhanuneni, vakfı. mevkii, numarası ve cimi yaıılı :ıı,,~ 
müzayede müddeti zarfında kirayı bağlanmadığından mUzayedeleıi 15/ 6/ 938 ,.,. 
anba gününe kadar uzatılmı.~tır. Talipleri n yüzde yedi bu~.uk temintı.t rı.Jcçl'lt1·Jll' '' 
luflar idaresine gelmeleri. No. 42G) · t 1 ~J ... ill.1 • 7 

Kars Hayvan Borsası Satış CedıJeli 

Çeşit Sttyı Ağ1rlığı 

Öküz 9!'1 0746(i 
inek 427 04046 
KoşuökUzU 810 211865 
Manda 8 2950 
Buğa 7 1D'i5 
Dana 7$ 1025-fi 
Ökeç 1 ~ 1190 
Toklu ıo 385 
Marya 340 18328 
Kuzu malak H 2180 
Keçi 35 11'20 
Tere ya~ı H25 T. 15926 
Erinmiş yağ 3 T. 44 
Gravyer yağlı 33 86 
Salamura yatıız P, 190 T. 2974 

[ Jloı:iı'nn biriıwi hafta ) 
En aş:ı~ı En yuhırı 

Kr. S. Kr. S. 
7 39 16 14 
7 55 15 28 
8 23 17 38 
7 50 12 80 

12 Ci6 21 50 
G 00 12 riO 

11 7 15 2!l 
8 co 13 50 

10 00 18 82 
8 H 10 00 
6 15 11 42 

48 00 5-2 00 
f>7 00 58 00 
1 !) 00 15 co 
2 50 ~ ŞO 
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